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TÁTO, TY JSI VRAH!

PAMATUJETE?? V roce 1999 zmizela Prostějovanka Lenka GAMBOVÁ a DODNES SE NENAŠLA...
PAMATUJETE
sti:
o
n
b
o
r
d
Víme po OVĚDI
ÝP
V
E
M
Á
M
na
y
s
,
y
r
e
c
d
a!
i manžel

Dcera po čtrnácti letech
šokovala v televizi
Prostějov/mls
Sedmadvacetiletá rodačka
z Prostějova Lucie Gambová se poslední zářijové
pondělí objevila v hojně
sledovaném pořadu České
televize „Na stopě“, jehož
prostřednictvím
otevřela
po čtrnácti letech případ

své ztracené matky. Ta
se od roku 1999 nenašla
a proto byla po pěti letech
prohlášena za mrtvou,
s čímž se sympatická slečna
dodnes nesmířila. V rozhovoru s redaktorem ČT
dokonce obvinila vlastního
otce z podílu na vraždě své
maminky!

Jak Večerník zjistil,
ji i lidé
i é
z okolí rodiny její verzi
shodně podporují.
Dále jsme v minulých dnech
postupně zjistili, jaké důvody
mohl mít manžel Radek Gamba pro odklizení své manželky
Lenky Gambové (†45). Bohatému a vlivnému podnikateli měla pohřešovaná

Jako vejce vejci. Půvabná a oblíbená Lenka Gambová (†45) pracovala v Oděvním podniku jako
psycholožka. Před čtrnácti lety ale záhadně zmizela. Na svoji poslední cestu si nevzala vůbec žádné
věci, její tělo se pak dosud nenašlo. Dcera Lucie žijící nyní v Itálii se svojí matkou nezapře podobu.
Bohužel se jejich cesty rozešly hodně brzy...
Koláž Večerníku
žena
údajně
ž
ú j ě dlouhodoběě
vyhrožovat, že kvůli jeho
nevěrám ho po rozvodu
„o všechno obere a ještě ho
pošle do vězení“. Krátce před
jejím zmizením se ovšem
měli manželé „nečekaně“
udobřit...
Policie celý případ důkladně
vyšetřovala, bohužel se

jí dosud nepodařilo najít
tělo pohřešované. Místo jejího posledního odpočinku
zřejmě zná jen vrah,
případně jeho komplic. A
tihle lidé stále chodí mezi
námi!
My známe rovněž mnohé
podrobnosti týkající se období, kdy žena zmizela.

Devětapadesátiletý Radek
Gamba byl v ten den s dětmi
na motorkářském srazu.
S ohlášením ztráty své ženy
pak následně otálel. Nedlouho po „odchodu“ Lenky
Gambové začal její manžel
žít s jinou ženou...
Jak se na své chování dívá
nyní? Co říká na ostré

vyjádření vlastní dcery?
A proč se Lucie Gambová
vydala po dlouhých čtrnácti
letech do Čech hledat
matku?
Máme reakci nejen samotné
iniciátorky a dalších členů
rodiny, ale také bývalého
podnikatele, který se nyní
živí jako řidič kamionu!
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Krimi
168 hodin
s městskou policií
Skončil na záchytce
Ve čtvrtek 26. září ve večerních
hodinách bylo přijato na linku
156 sdělení o spícím muži na
parkovišti v centru města. Po
probuzení se dvaatřicetiletý
chlapík vrávoravým krokem
snažil přemístit směrem k ulici
Za spořitelnou. V těchto místech začal nohou kopat do dvířek od trafostanice. V jednání
mu bylo ale strážníky zamezeno. Neurvalec však nebyl schopen své nepřístojné chování
v podobě hulákání a vulgárních
nadávek ovládat, a proto bylo
přistoupeno k přivolání lékaře.
Ten rozhodl, že muž je schopen
převozu do zdravotnického zařízení. I přesto, že opilec odmítl
dechovou zkoušku, putoval
zakrátko přepravní sanitkou
za doprovodu hlídky do olomoucké záchytky.

Zapomněl, kde má auto
Ve středu 25. září po sedmé
hodině ráno vyjížděla autohlídka na základě telefonického
oznámení k člověku, který leží
v ulici Mlýnská na trávě. Strážníci muže probudili. Dotyčný
zde odpočíval po požití lihovin
z předešlého dne. Do města přijel vozidlem, ale nepamatoval si,
kde ho ponechal. Nebyl schopný sdělit SPZ, jen dodal, že se
jedná o dodávku červené barvy.
V průběhu dne strážníci tento
vůz objevili. Měl cizí státní poznávací značku, byl neuzamčený a na silnici tvořil překážku silničního provozu. Zkontaktovat
dvaatřicetiletého řidiče v danou
dobu nebylo možné, a proto
y vůz odtažen na služebnu
byl
městské policie. Řidiči byla při
vyzvednutí uložena bloková pokuta ve výši 1 000 korun a odtah auta ho přijde na 2 000 korun.

Vykradl kávomat
Předminulou sobotu 28. září
zaměstnance místního nádraží upozornil řinoucí se hluk
z vestibulu budovy na pachatele, který se vloupal do automatu
na kávu. Na zemi ležela plechová krabička a neznámý muž
utíkal směrem ke sběrně ovoce,
kde se pronásledovateli ztratil. Strážníci provedli kontrolu
okolí,, ale ppodezřelou osobu se
najít nepodařilo. Policie ČR si
událost na místě převzala pro
podezření z trestného činu.

Neměl je pouštět!
Osoby, které dobře neznáme,
do obydlí nepouštíme! Na porušení tohoto pravidla zřejmě
v úterý 1. října doplatil šestapadesátiletý muž. Dvojici znal
jen od vidění, přesto pár pustil
do bytu. Po jejich přibližně
dvouhodinové návštěvě zjistil,
že mu chybí mobilní telefon.
Bohužel toto není zcela ojedinělý případ...

Místo peněz občanku
Třiatřicetiletý muž ve středu
2. října v hostinci zkonzumoval
alkoholické nápoje v hodnotě
765 korun, ale na úhradu peníze
neměl. Dohodl se s personálem
na zaplacení do druhého dne. Při
odchodu z provozovny vhodil
svůj doklad totožnosti po obsluze s tím,, ať si ho prozatím
nechá
p
jako záruku. Číšník toto odmítal,
ale neplatič nereagoval a odešel.
Neplatící host svůj slib nedodržel. Dluh nezaplatil
p a občanskýý
průkaz si nevyzvedl. Číšník celou událost oznámil prostřednictvím linky 156 městské policii.
Tímto je povedený zákazník podezřelý nejen z přestupku proti
majetku, ale i z přestupku proti
zákonu o občanských průkazech, neboť není přípustné takto
s dokladem nakládat.
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DRAMA v Kostelecké: DO HERNY PŘIŠEL S PISTOLÍ!

ČERNÁ KRONIKA

Až týden po činu informovala prostějovská policie
o loupežném přepadení, ke kterému došlo v herně
Meloun v Kostelecké ulici. Předminulý čtvrtek 26. října
v ranních hodinách mohla mít barmanka smrt z toho,
jak na ni zatím neznámý muž namířil zbraň a požadoval peníze. Žena mu ze strachu o život vydala tržbu
deset tisíc korun. Policie zatím grázla nemá v klepetech, což v těchto případech není nic výjimečného. Na
odhalení čekají i lupiči z podobných případů loňska
z heren v Plumlovské, Kostelecké a Západní ulici…

O peněženku s firemními penězi a osobními doklady přišel
i devětačtyřicetiletý muž. V úterý 1. října odpoledne nechal na
přesně nezjištěné ulici v Prostějově pravděpodobně odemknuté vozidlo a v něm peněženku.
Neznámý zloděj toho využil
a peněženku vzal. Celková škoda byla vyčíslena na pětačtyřicet tisíc dvěstě korun.

„Barmanka se sesypala, je na tom psychicky špatně...,“ svěřila se Večerníku kolegyně

Prostějov/mik
„Ve čtvrtek šestadvacátého září
v časných ranních hodinách
došlo k loupežnému přepadení
jedné z heren v Kostelecké ulici.
Mezi třetí a půl čtvrtou hodinou vstoupil do objektu zatím
neznámý pachatel, který došel
k prostoru baru a po barmance
požadoval vydání peněz. Na její
sdělení, že žádné nemá, vytáhl
zpod mikiny krátkou střelnou
zbraň. Tu přiložil ženě k hlavě,
levou rukou ji uchopil za rameno
a se slovy „chci celou tržbu, okamžitě mi dej peníze“ ji přinutil
k vydání číšnického fleku se
zhruba deseti tisíci korunami.
Z něho peníze vytáhl a odešel
neznámo kam,“ popsala událost

z herny Meloun v Kostelecké
ulici Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Policisté případ šetří pro podezření ze spáchání zločinu loupeže, za který pachateli, v případě
jeho zjištění, hrozí až desetiletý
pobyt za mřížemi. Kriminalisté
mají v tomto případě výhodu,
že disponují velmi slušným popisem lupiče, k dispozici mají
rovněž záznam z bezpečnostní
kamery, který můžete shlédnout na webových stránkách
Večerníku. „Podle popisu se
mělo jednat o muže ve věku od
třiceti do čtyřiceti let, štíhlé postavy, vysokého kolem stoosmdesáti
centimetrů. Na sobě měl tmavé
oblečení, zřejmě modrou šusťá-
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Poznáte ho? Nijak zvlášť maskovaný, ale ozbrojený lupič si z herny v Kostelecké ulici odnesl deset tisíc korun.
Zdroj: Policie ČR
kovou bundu prodlouženou pod
zadek, na rukávu měla mít přesně
nezjištěné znaky. Pod bundou pak
byla vidět mikina tmavé barvy v
délce do pasu a tmavé kalhoty z
nezjištěného materiálu. Na očích
měl nasazeny dioptrické brýle kulatého tvaru ve velikosti přes celé
oči až po obočí. Muž byl neoholen, měl na tváři takzvané strniště
a knírek s bradkou tvořící kruh kolem úst. Měl hrubší hlas a mluvil
plynule česky s místním přízvukem,“ uvedla k popisu pachatele
Irena Urbánková.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník se
v pátek pokusil získat vyjádření

přepadené barmanky, proto se
vydal přímo do herny Meloun
v Kostelecké ulici. Bohužel, reakci zmíněné ženy jsme nezískali. „Přepadená dostala od vedení
podniku volno, ze všeho se totiž
sesypala. Je na tom psychicky
velmi špatně,“ prozradila Večerníku její kolegyně.

„Muselo to pro ni být hrozné.
Naštěstí tady byl v době loupeže jeden host, který ji pak pomohl a po útěku lupiče zavolal
policii. Už nás tady párkrát
přepadli a vždycky říkáme, že
je to snad naposledy...,“ dodala
druhá z barmanek ve zmíněné
herně.

Policie ČR Prostějov se tímto obrací se na veřejnost se
žádostí o pomoc k ustanovení totožnosti dosud neznámého
pachatele. Případné poznatky či informace k jeho ztotožnění
mohou občané v pracovní době od 7.00 do 15.00 hodin sdělit
kriminalistům na telefonní linku 974 781 336, případně na
kteroukoliv policejní služebnu nebo kdykoliv na bezplatnou
telefonní linku 158.

OKRADL známého, Spáchal DESET zlodějen a DOST!
pak se mu PŘIZNAL
Prostějov/mik - Ve druhé
polovině srpna letošního
roku byl v jednom z bytů
v Prostějově okraden osmapadesátiletý muž. Tehdy
neznámý pachatel mu měl
z bytu ukrást deset tisíc korun. Dnes už je jasné, jak to
všechno bylo...
„Okradený muž vše oznámil na
policii. O několik dnů později
se však dostavil na policii
s tím, že se mu ke krádeži
přiznal jeden jeho známý. Ten
u něho v inkriminovaný den,
kdy se mu měly peníze ztratit,

byl na návštěvě, na kterou ho
sám pozval. Využil příhodného
okamžiku a peníze mu vzal.
Jednalo se o třiatřicetiletého
muže z Prostějova, který bydlel ve stejném domě jako
okradený,“ popsala Večerníku
kuriózní případ Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR
v Olomouckého kraje.
Ve zkráceném přípravném řízení
policisté ve čtvrtek muži sdělili
podezření ze spáchání přečinu
krádeže, za který mu hrozí až
dvouletý pobyt za mřížemi.

ze soudní síně...

Prostějov/mik – Neskutečných
deseti zlodějen v řadě se dopustil pětatřicetiletý muž, než
ho policie dokázala zabásnout.
A nejednalo se o žádné maličkosti, chlápek způsobil celkovou
škodu za bezmála čtyři sta tisíc
korun! Teď mu hrozí až pět let
kriminálu.
„Ve čtvrtek šestadvacátého září
bylo prostějovskými kriminalisty
zahájeno trestní stíhání pětatřicetiletého muže z Prostějovska, kterého obvinili ze spáchání několika
trestných činů, a to porušování
domovní svobody, krádeže, neoprávněného opatření, padělání
a pozměnění platebního prostředku, neoprávněného užívání cizí
věci a poškození cizí věci. Tohoto
protiprávního jednání se dopustil
v celkem deseti případech na

deseti místech v Prostějově, a to
od května do první poloviny září
letošního roku,“ potvrdila Irena
Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Nenapravitelný zlodějíček se
zaměřoval převážně na restaurační zařízení, v jednom případě se vloupal do rodinného
domu a celkem čtyřikrát do
automatů, ať už parkovacích či
automatů na mléko. „Při svých
výpravách bral převážně peníze, občas cigarety a cukrovinky,
z rodinného domu pak vše, co
se mu hodilo - kolečkové brusle,
počítač, kameru, batoh, kabelku s
věcmi a klíče od osobního vozidla
Škoda Felicia. Vozidlo následně
našel zaparkované na ulici V. Nezvala a odjel s ním. Policisté pak

škodovku při prováděném šetření
a pátrání našli zaparkovanou na
poli za Čechůvkami a předali
jeho majiteli. Celková škoda, kterou svým protiprávním jednáním
napáchal, byla vyčíslena na třistaismdesátpět tisíc korun,“ uvedla
Irena Urbánková.
Na svých zlodějských výpravách
muž zavítal do ulic Vrahovické,
Tylovy, Brněnské, Čechovické,
Janáčkovy, Krasické, Okružní
a Vítězslava Nezvala. „Při prověřování případů kriminalisté zjistili,
že podezřelý pětatřicetiletý muž
se již v minulosti dopustil obdobné majetkové trestné činnosti, za
kterou byl odsouzen a potrestán.
Nyní mu, v případě prokázání
viny a odsouzení hrozí až pětiletý
pobyt za mřížemi,“ dodala mluvčí
krajské policie.

NEJSLAVNĚJŠÍ „POŠUK“ PROSTĚJOVSKA SE MUSÍ LÉČIT
Otaslavického spidermana Aloise Stužku k soudu přivedli policisté

Pamatujete? V roce 2006 běhal tehdy sedmadvacetiletý
Alois Stužka ve skotské sukni během motocyklových
závodů v Brně. Posléze pak na celou republiku vystrčil
holý zadek. Den na to v sukýnce vylezl na sochu svatého
Václava v Praze. Těmito bláznivým kousky chtěl proslavit
sebe i své rodné Otaslavice. V úterý 1. října Aloise Stužku
policisté přivlekli k prostějovskému soudu...
Prostějov/mls
Dá se Aloisovi Stužkovi věřit? Je nebezpečný? Nebo je
schopný se léčit o své vlastní
vůli? Stojí za jeho bláznivým
chováním pouze marihuana,
jak si myslí on sám? Nebo je
nemocný a musí se léčit? Je
možné ho nechat potulovat po
Otaslavicích? Či bude lepší,
aby byl pod stálým dohledem

psychiatrů? Tak mimo jiné tyto
otázky v úterý uplynulého týdne řešil prostějovský soud.
„Chci být na svobodě a užívat
si života! Budu pracovat. Mám
pouze problém s marihuanou,
rád bych se léčil. Nechci být
někde zavřený v blázinci,“
měl jasno Alois Stužka, který
ke svým excesům dodal před
dvěma lety demolici pražské
restaurace. Následně mu soud

Přišell o pětačtyřicet
Přiš
ět čt ři t
firemních tisícovek!

nařídil psychiatrickou léčbu.
Letos v květnu však přestal ke
svému psychiatrovi docházet.
Ten nad ním přesto nezlomil
hůl. „Pokud můj klient dodržuje léčbu a neholduje drogám,
je jeho chování společensky
přijatelné,“ vyjádřil se doktor
Rozkoš, který mínil, že zavírat Stužku do léčebny nemá
fakticky smysl, protože ho to
stejně nezmění. „Je však nutné,
aby pan Stužka pochopil, že je
nemocný,“ dodal Rozkoš.
Prostějovský soudce Petr Vrtěl je k opakovaným slibům
přirozeně nedůvěřivý. „Mám
tady stížnosti lidí z Otaslavic
na vaše chování. V Albertu jste
nedávno ukradl grilované kuře
a tak dále. Přitom už jednou jste

sliboval, že s drogami přestanete a budete pravidelně docházet
ke svému psychiatrovi. Své
slovo jste porušil. Proč bych
vám měl nyní věřit?“ ptal se
soudce Aloise Stužky. Jelikož
na svoje otázky přesvědčivou
odpověď nedostal, prodloužil
Stužkovi ochrannou ústavní
léčbu o dva roky. „Pokud vedení léčebny usoudí, že se vám dá
věřit, může kdykoliv navrhnout
vaše propuštění. Možná se tedy
z léčebny dostanete dříve než po
dvou letech,“ dodal Petr Vrtěl.
To však nebylo to, co chtěl
Alois Stužka slyšet. Proto si
po poradě se svým advokátem
ponechal lhůtu pro možnost
stížnosti na toto usnesení prostějovského soudu.

Neplatila daň a pojistné
Ze spáchání přečinu neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné
povinné platby byla ve čtvrtek
obviněna
dvaapadesátiletá
žena Prostějovska, která za
své zaměstnance, v době od
ledna roku 2010 do listopadu
2011, neodvedla zálohy na daň
z příjmů fyzické osoby a ani
sociální a zdravotní pojištění.
K tomuto dni dluží příslušným
úřadům částku třistaosmdesátdva tisíckorun. V případě
prokázání viny a odsouzení jí
hrozí až tříletý pobyt za mřížemi nebo zákaz činnosti.

Vykradené auto
Z neděle 29. na pondělí 30. září
došlo k vloupání do vozidla
Volvo, které jeho majitel zaparkoval na ulici Olympijské
v Prostějově. Zatím neznámý
pachatel na něm rozbil okno
a z vnitřních prostor ukradl
autonavigační systém. Majiteli způsobil celkovou škodu za
téměř sedmnáct tisíc korun.

Zraněný motorkář
Lehkým zraněním motorkáře skončila dopravní nehoda,
ke které došlo v pondělí 30.
září kolem půl osmé ráno na
ulici Sportovní v Prostějově.
Z prvotního šetření vyplývá,
že šestatřicetiletý řidič motocyklu Honda jel od ulice
Květná a v křižovatce nerespektoval „stopku“, nedal
přednost vozidlu Kia a došlo
ke střetu. Motorkář utrpěl lehké zranění, škoda byla vyčíslena na pětadvacet tisíc korun.

Neopatrná žena
Ve čtvrtek 3. října kolem poledne zaparkovala
p
řidička auto na
ulici Šárka v Prostějově. Odešla
od vozidla, aniž by si jej zajistila. Všímavý zloděj uviděl na
sedadle vedle řidiče tašku a bez
použití násilí si vozidlo otevřel
a tašku odnesl. Majitelka si svou
neopatrností způsobila škodu za
sedm tisíc korun.

Zfetovaná řidička

Chtěl do televize, skončil
v blázinci. Alois Stužka dělal
vše, co mohl, pro to, aby se zviditelnil. Tato jeho snaha ho opakovaně dovedla až do psychiatrické
léčebny... Foto: Martin Zaoral

po kvartetu hledaných

Ve čtvrtek 3. října kolem jedné
hodiny v noci kontrolovala policejní hlídka řidičku v Prostějově
na ulici Vrahovická. Při kontrole pětadvacetileté ženy byla
provedena i zkouška na alkohol
s negativním výsledkem. Policistům se však chování řidičky
nezdálo, a proto provedli ještě
zkoušku na jiné návykové látky. Pomocí testu zjistili, že žena
pozitivně reaguje na látku Amphetamine/Methamphetamine
a XTC. Vyzvali ji k odběru tělních tekutin, s čím žena nesouhlasila. Byla jí zakázána další
jízda a odebrán řidičský průkaz.

Prostějov/mik

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

inzerce

JAN FERKO

KAREL ŠEVČÍK

ZDENĚK STANĚK

PAVEL SOKOLÍK

se narodil 23. listopadu 1998
a trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 1.
října 2013. Jeho zdánlivé stáří je
v rozmezí od 14 do 15 let, měří
175 centimetrů, má zelené oči a
hnědé vlasy.

se narodil 3. února 1979 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 2. října 2013.
Jeho zdánlivé stáří je 34 let,
měří mezi 175 až180 centimetry, má střední postavu a hnědé
vlnité vlasy.

se narodil 6. dubna 1953 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 2. října 2013.
Jeho zdánlivé stáří je 60 let,
měří 175 centimetrů, má hubenou postavu, modré oči a šedé
vlasy s pleší.

se narodil 7. května 1980 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 1. října 2013.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 35 do 40 let, měří 175 centimetrů, má střední postavu, hnědé oči i vlasy.

Zpravodajství
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VRAH dítěte policistům RAZIE ve Svolinského ulici:

PLÁCHL DO KARIBIKU!
Durejd Kment
se vysmívá
na Ostrově žen

„Policajti odváželi jednoho dělníka za druhým,“ hlásili svědci

Velké rušno bylo uplynulo pátek dopoledne ve
Svolinského ulici v Prostějově. Hranická stavební firma
PB SCOM, která zde pro magistrát statutárního města
realizuje rekonstrukci vozovky a parkovacích míst, měla
pro ni velmi nevítanou návštěvu! Na stavbu totiž zcela
nečekaně dorazili agenti Oblastního inspektorátu práce
Olomouckého kraje. „Policajti tady odvážejí jednoho
dělníka za druhým,“ hlásili Večerníku místní občané
a pozorní čtenáři, kteří nás na celé dění hbitě upozornili.
Prostějov/mik

Zdrhnul. Durejd Kment, který před čtrnácti lety usmrtil v Mostkovicích dvanáctiletého cyklistu, ujel
policii z Mnichova do Karibiku. Přes sociální sítě se teď všem vysmívá!
Foto: Facebook
Prostějov/mik, mls - Jedinečná
příležitost lapnout vraha dvanáctiletého chlapce je fuč. Durejd Kment, který v roce 1999
v opilosti v Mostkovicích přejel
a usmrtil mladého cyklistu,
už není v Evropě. Přitom ještě donedávna žil v Mnichově,
přičemž Večerníku se v jednu
chvíli podařilo najít i přesnou
adresu, kde přespával! Policie
ho ale zatknout nestihla...
Přestože hledaný Kment nebyl
před pár týdny od Prostějova daleko, spravedlnosti nadále uniká.
Navzdory evropskému zatykači
totiž policie čtrnáct let hledané-

ho muže ani tentokrát dopadnout nedokázala. A nyní už je
pozdě. Z bavorské metropole
se totiž už Kment přesunul tam,
kde je mu nejlépe. V současnosti
by si podle našich informací měl
užívat na jednom z karibských
ostrovů patřících Mexiku. Jeho
název je příznačný. Jmenuje se
totiž Isla Mujeres, což v překladu ze španělštiny znamená Ostrov žen!
Přitom když Večerník zjistil z Facebooku, že Durejd Kment žije
v Mnichově, předal tuto zprávu
prostějovské policii čtyři dny
před zveřejněním. Kriminalisté

tedy měli dost času na to, aby ve
spolupráci s německou policií
Kmenta zatkli a přivezli do České republiky. Nestalo se! Přitom
když jsme před dvěma týdny zjišťovali, zda policisté na zadržení
Durejda Kmenta pracují, moc
jsme se toho nedozvěděli.
„Prostějovští kriminalisté učinili
patřičné kroky k vypátrání hledané osoby. K jednotlivým krokům
probíhajícího pátrání nebudeme
v této chvíli sdělovat bližší informace,“ zněla strohá odpověď
Ireny Urbánkové, tiskové mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.

Po našem příjezdu na místo jsme
inspektory zastihli přímo při práci. Snědí dělníci jim neochotně
ukazovali doklady, přičemž v nejednom případě dorazilo policejní auto a městští strážníci muže v
montérkách odvezli pryč. „To už
je šestý nebo sedmý člověk, kterého nakládají do auta,“ sdělila
Večerníku ve Svolinského ulici
žena, která akci inspektorů sledovala od samého počátku.
„V tuto chvíli vám mohu pouze potvrdit, že v Prostějově
vykonáváme kontrolní akci
zaměřenou na dodržování
povinností plynoucích z pracovněprávních předpisů. Jednoduše řečeno, kontrolovali
jsme, zda dělníci nejsou u firmy
zaměstnáni takzvaně načerno.

O výsledcích akce nesmíme ze
zákona informovat, proto vám
nemohu sdělit, jaký počet nelegálně pracujících osob jsme ve
Svolinského ulici v Prostějově
odhalili,“ reagovala na dotaz
Večerníku Jana Hemerková
z Oblastního inspektorátu práce
Olomouckého kraje.
Akce probíhala v součinnosti
s městskou policií. „Převáželi
jsme pracovníky stavební firmy
na služebnu Policie ČR ke zjištění totožnosti. Mnozí z nich totiž
neměli u sebe žádné doklady.
Zatím mám informace od členů
jediné hlídky, ta takto převezla čtyři muže,“ prozradila nám
Jana Adámková, tisková mluvčí
Městské policie v Prostějově.

BYLI JSME
U TOHO!

Makali
t
„NAČE ady
RNO“?
Pracovali načerno? Inspektoři práce v pátek dopoledne kontrolovali
ve Svolinského ulici dělníky na stavbě. Podezřelé, kteří neměli u sebe
doklady, odvážela ihned městská policie.
2x foto: Michal Kadlec

Více se čtěte na straně 13

OSTUDA: Prostějované letos dluží za odpad ČTYŘI A PŮL MILIONU!
„Zlepšil se ale přístup lidí k třídění,“ konstatuje Martin Grepl, šéf společnosti .A.S.A. TS

K poslednímu červnovému dni měli občané
Prostějova zaplatit do městské pokladny šest
stovek za odvoz komunálního odpadu. Přestože
magistrát tuto lhůtu ještě o několik dlouhých týdnů
prodloužil a dal tak šanci neplatičům k nápravě, na
konci září hlásí radnice zlou zprávu. Prostějované
jen za letošek dluží čtyři a půl milionu korun, přičemž
celkový dluh tak od roku 2002 vzrostl již na astronomických 11,8 milionu korun. A to je ostuda!
Prostějov/mik
„K třicátému září vybralo město
na místním poplatku za komunální odpad částku 22 698 500
korun, ovšem zbývající dlužná
částka činí 4 489 959 korun.
Od roku 2002 tak činí celkový
dluh za tyto poplatky 11 830
755 korun,“ potvrdila Večerníku
řeč čísel Jana Gáborová, tisková
mluvčí Magistrátu města Prostějova.
Toto je ale ovšem velká, avšak
snad jediná negativní zpráva,
co se odpadového hospodářství
týká. Jinak už následují informace
mnohem příznivější. „Díky skvělé spolupráci s městem Prostějov
se naše společnost stará o veškeré
komunální služby, mezi které patří například svoz odpadu, údržba
zeleně a zimní údržba. Tím, že se
.A.S.A. stará o město komplexně,
je možné zajistit kompletní údrž-

bu celého města. Toto bych považoval za výjimku oproti ostatním
městům, kde se odpadové firmy
starají třeba jen o část odpadového hospodářství z jednoho místa,“
uvedl Martin Grepl, ředitel společnosti .A.S.A. Technické služby
v Prostějově. A co víc, už vloni
nás překvapilo značné množství
vytříděného odpadu. Podle posledních zpráv to vypadá, že Prostějované se konečně naučili odpad
třídit. „Máte pravdu, oproti předchozím letům se přístup obyvatel
Prostějova ke třídění odpadu hodně zlepšil, za což jsme skutečně
velmi rádi, nicméně v této oblasti
je vždy prostor ke zlepšení a byl
bych rád, kdyby v tom obyvatelé
nejen pokračovali, ale rozšiřovali
dál tento ekologický trend i mezi
ostatní občany města,“ reagoval
Martin Grepl.
V Prostějově je zhruba 7 500
popelnic, 1 300 kontejnerů

Žena přejetá autobusem

BOJUJE O ŽIVOT

a 175 separačních stanovišť,
ve kterých je rozmístěno 324
nádob na plast, 235 nádob
na papír, 140 nádob na bílé
a stejný počet nádob na barevné sklo. „Vzhledem k tomu, že
nádoby zastarávají a opotřebovávají se, je potřeba o ně řádně
pečovat a obměňovat je za nové.
Proto v nejbližší době chystáme
nákup dvaceti nádob na sklo,
deseti na bílé a deseti na barevné. Výměna bude provedena
nejdříve v historickém centru
města a postupně dojde i na další lokality,“ prozrazuje šéf prostějovských technických služeb.
V poslední době se hodně mluví o výstavbě spalovny odpadu v Olomouckém kraji. Tato
záležitost má stále hodně odpůrců, zvláště z řad ekologických aktivistů. Na druhé straně by spalovna měla výrazně
přispět k tomu, aby města
a obce Olomouckého kraje
výrazně ušetřily. „V první řadě
jsem samozřejmě pro jakékoli
další využití odpadu pomocí
recyklace, pakliže již další využití možné není, přikláním se
k jiným řešením likvidace odpadu. V případě, že by spalovna znamenala snížení nákladů
pro koncového zákazníka, tak
jsem samozřejmě pro,“ ko-

KOLIK SE Z PROSTĚJOVA ODVÁŽÍ
KOMUNÁLNÍHO ODPADU?
 





 


 


 

















 
























mentuje tuto věc Martin Grepl.
Naproti tomu zcela jednoznačným propagátorem spalovny je
první náměstek prostějovského primátora. „Musím říci, že
ve vyspělém světě jsou zařízení
pro ekologické využití odpadu
běžná, spíše řeknu, jsou součástí každodenního života. Já sám
jsem členem řídícího týmu, který se zabývá přípravou projektu
pro výstavbu takového zařízení
v Olomouckém kraji. Jako člen
tohoto týmu jsem navštívil tři
spalovny v Německu a v Rakousku, byl jsem překvapen
propracovaností a ekologič-



(k 30. červnu)




Zdroj: Magistrát města Prostějova

ností provozu spaloven. I u nás
budeme muset do budoucna
řešit likvidaci odpadu prostřednictvím takovýchto zařízení,
protože skládkování má své
hranice a počítá se i s tím, že
od roku 2024 bude skládkování jen v omezené míře za velice nevýhodných finančních
podmínek. Proto nám nezbude
nic jiného, než zařízení pro
likvidaci odpadu vybudovat. Já
osobně po tom, co jsem viděl
u našich německých a rakouských sousedů, jsem zastáncem
energetického využití odpadů,“
prohlásil Jiří Pospíšil.

Jak si žije prostějovská kráska
půl roku po finále Č
České miss...

Zuzana Juračková

Je toho moc! Ročně se z Prostějova vyveze v průměru devět
tun komunální odpadu, magistrát to stojí přes čtyřicet milionů
korun.
Foto: archiv Večerníku

Kolik stojí město odvoz odpadu? (údaje za rok 2012)
DRUH
NÁKLADY (v Kč)
Směsný komunální odpad
24 212 957
Tříděný odpad
2 920 800
Sběrné dvory
12 988 386
Černé skládky
42 587
Velkoobjemové vany
446 874
Odpadkové koše
825 170
Bioodpad
469 200
Zdroj: Magistrát města Prostějova

Nyní už je pouze otázkou, kde
spalovna bude postavena. „To
zatím jasné není. Vytipováno
je několik lokalit, největším
favoritem je Přerov, ale už
se začínají o umístění hlásit
i představitelé jiných měst,

neboť jsou si vědomi, že mít
takové zařízení v jejich blízkosti přináší mnoho výhod,
zaměstnaností počínaje a zdrojem peněz v městské pokladně
konče,“ dodal první náměstek
primátora Prostějova.

DO ZLATÉ BRÁNY
se stěhují první obchodníci
Známe jména čtyřiadvaceti nájemců!

SE CHCE ODSTĚHOVAT!

Zachrání ji? Ženu přejetou autobusem vytahovali hasiči z podvozku. Ta
nyní stále leží v nemocnici a bojuje o holý život.
Foto: Michal Kadlec
Prostějov/mik - Jak Večerník
před dvěma týdny informoval,
ve čtvrtek 19. září odpoledne
došlo ve Sladkovského ulici
k závažné nehodě. Ve chvíli, kdy ze zastávky vyjížděl
linkový autobus, spadla pod
jeho zadní kola dvaapadesátiletá žena. Kola jí rozdrtila nohy
a pánev, tělo se navíc zamotalo
do podvozku. Jak jsme v pátek
zjistili, lékaři i nadále bojují
o její holý život!
Už těsně po nehodě bylo
zřejmé, že dvaapadesátiletou
ženu bude velmi náročné
zachránit. Neskutečně těžkou

práci měli už hasiči, kteří
při vyprošťování těla z podvozku museli dokonce použít
speciální nafukovací vaky.
Těžce zraněná chodkyně je na
tom špatně i nyní. „Stále je ve
velmi vážném stavu a je hospitalizována na oddělení ARO
a intenzivní medicíny. Žena
je držena v umělém spánku a
napojena na dýchací přístroj.
Prognóza našich lékařů
ohledně jejíh o zdravotního
stavu je nejistá,“ sdělil v pátek
Večerníku Egon Havrlant, tiskový mluvčí Fakultní nemocnice v Olomouci.

Praha, Prostějov/mls - Kariéra zálibu v herectví. „Točila jsem krátkometrážního filmu, ve kteprostějovské rodačky, která se třeba klip pro Martina Tesaříka rém budu střílet zombíky,“ sdělila
dostala do finále nejprestiž- a nyní se už těším na natáčení nám čtyřiadvacetiletá kráska, která uvažuje o tom, že se kvůli práci
nější soutěže krásy ČESKÁ
přestěhuje
MISS, se pořádně rozjíždí.
p
j do cizí země.
„V České republice není lehké
Půvabná Zuzana Juračková
modelingem
vydělat dost peod samotného večera stihla
modelin
něz. Mnohem
lepší je situace
Mn
zdárně dokončit vysokou škov Mexiku,
lu, avšak v současnosti ji živí
Mex v Indii nebo obecně v Asii. Proto bych tam
modeling. V něm se dostává
ráda
rád kvůli práci odjela.
k čím dál prestižnějším zakázNějaké
nabídky mám
kám, načež Česká republika jí
N
a nic mě tu nedrží, takzačíná být malá...
Zuzana Juračková v létě úspěšně
že si říkám: kdy jindy,
obhájila svoji diplomovou práci
když
k ne teď,“ uzavřela
o šéfredaktorovi komunistického
trochu
troch nečekaně krátké inRudého práva Vilému Novotterview s Večerníkem Zuzana
ném. Po složení státnic a ukonJuračková, jejímž vysněným
Juračkov
čení vysoké školy se naplno vrhla
městem pro život je však Los
do práce modelky. „Díky miss se
Angeles. „Až budu mít dost fidostávám k velice zajímavým nanancí, jedn
jednou se tam přestěhuju,“
bídkám, takže mě tahle práce baví
usmála se, než se rozloučila.
čím dál víc. Byla jsem například
Opuštěná samice. Přestože nádherná Zuzana nena autosalonu ve Frankfurtu nad
nechá snad žádného muže chladným, zůstává stále
Mohanem nebo dělala reklamu
sama a i proto zatoužila po cizí krajině....
pro škodovku,“ zmínila se JuračFoto: archiv Zuzany Juračkové
ková, která nachází čím dál větší

Postupují dle harmonogramu. Zatímco fasáda Zlaté brány ještě dozná
změnu, do jejího interiéru se už stěhují první obchodníci. Dělníci mají naspěch, chtějí stihnout listopadový termín otevření.
Foto: Michal Kadlec
Prostějov/mls - Už v polovině
letošního listopadu by se měla
po opravě otevřít Zlatá brána.
Návštěvníci ve zmodernizovaných prostorách bývalého Prioru najdou nejen obchody, na
které byli zvyklí, ale i zbrusu
nové značky.
První nájemníci už začali opravovat interiér Zlaté brány přímo pro
na míru svým obchodům. Večerníku se jako prvnímu médiu podaři-

lo získat jejich seznam, na němž je
v současné době plných čtyřiadvacet názvů firem a společností.
„Jedná se o pracovní přehled zájemců, kteří zahájili přípravné
práce na otevření svých prodejen
v prostějovské Zlaté bráně. Seznam
v tuto chvíli není konečný, další
jména do něj mohou ještě přibýt,“
sdělil nám Adolf Vlk, předseda
představenstva společnosti Prior.
(dokončení na straně 6)
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Barometr

Číslo týdne

+

84

Konečně
K
č ě nová.
á Z těsné
ě é blízkosti
blí k i krasického
o
rybníku zmizí ohavná autobusová čekárna. Dezolátní přístřešek pro cestující
Pozdě bycha
MHD ještě z dob hluboké totality
honit. Zcela nepovyužívali dlouhá léta bezdochopitelně se jeví jednání
movci k přespání. Zastávprostějovské policie, která na
ka bude nyní zbouráloupežné přepadení v baru v Kostena a nahrazena
lecké ulici upozornila veřejnost až týden
novou.
po činu. K dispozici je nyní sice video
z místa činu s identikitem pachatele, ale jak
po týdnu šátrat v paměti?

Přesně takovou rychlostí se
v úterý odpoledne řítil Bedihoštěm řidič škodovky. Policisté ho samozřejmě lapili.
Navíc zjistili, že povedený
šofér nemá u sebe řidičák
a ještě k tomu nadýchal přes
jednu promili alkoholu! To
bude zřejmě slušný flastr...

-

Osobnost týdne
JAROSLAV LUŇÁK
JARO
Generální manažer
m
hokejových Jestřábů
nastínil v rrozhovoru pro Večerník vzdušné
zámky a plány s prostějovským hokejem.
Rád by co nejdříve tři mládežnické
ex
extraligy,
okamžitě první ligu pro
„
„A“-mužstvo
a v jeho smělých
p
plánech
je i modernizace Víceú
účelové
haly-zimního stadionu!

Výrok týdne
„MNĚ
Ě JE TAK BLBĚ,
Ě
ŽE UŽ MI NEVADÍ
ANI TO VĚČNÉ
REMCÁNÍ MÉ ŽENY!“
Ve středu si takto
posteskl chlapík
s opuchlým nosem
v čekárně u lékaře plné
pacientů s chřipkou

VYVOLENÍ I POLITICI NÁM ZPŘÍJEMŇUJÍ PLAVBU NA TITANICU...

Analýza

Někdy na podzim roku 2009 jsem napsal jeden z řady textů týkajících se Oděvního podniku Prostějov.
Tehdejší nablískanou módní přehlídku jsem v něm přirovnal k večírku na Titanicu. Vedení firmy na opulentní
akci pozvalo nejrůznější papaláše, zástupce bank či
hvězdy z řad sportovců a umělců. Jediným cílem bylo
ohromit a tomu byl podřízen i styl této nákladné akce.
Nic proti tomu, pokud si to můžete dovolit. Ovšem s touto párty ostře kontrastoval skutečný hospodářský stav
firmy. Už tehdy vše napovídalo tomu, že obří dluhy brzy
pošlou tento kolos ke dnu. Podobný pocit lze zažít, když
se rozhlédnete po starostech „obyčejných“ lidí v zemi,
kde bylo loni nařízeno přes osmsetdvacet tisíc exekucí.
Martin Zaoral
Vyžírci, příživníci, nemakačenkové, excentrici, hysterici, závistivci,
pleticháři, pomlouvači a nejrůznější pochybné „celebrity“. Tak
se jasné většině národa jeví lidé,
které v těchto dnech můžeme

sledovat na televizních obrazovkách. Někteří z nich sní o tom, že
se dostanou do poslanecké sněmovny, další pak o pětimilionové
výhře v televizní vile VyVolených.
Obě skupiny mají společné to, že
usilují o naše hlasy. Politikům je
můžeme hodit zadarmo do uren,

fejeton Kniha je můj kamarád,
nesmí ale hodně stát
Petra Hežová

Plavky nám po létě ještě ani pořádně neproschly a na pultech
obchodních domů se už vyhřívají čokoládoví Mikuláši. To je
neklamným znakem toho, že již
zanedlouho vypukne předvánoční nákupní šílenství, při kterém budou někteří z nás bezradně postávat mezi regály, zatímco
jiní si pohodově odkliknou dárky
v některém z on-line obchůdků...

Mobilní telefony, počítače, televizory a hračky, které se každoročně up-gradují tak, že po
stařičkých mobilech s vysouvací anténkou ani pes neštěkne
a s jiným, než chytrým dotykovým telefonem se nehodí na
veřejnosti ani ukazovat. Nebo
velké stolní počítače, které si
před teprve před pár desítkami
let našly cestu i do českých domácností, nahradily notebooky, netbooky a tablety. Děti už
ani omylem nenadchnete chodící, brečící a čůrající panenkou, ani plyšovým Pikachu.
Teď jsou v kurzu panenky
s mrtvolným make-upem nebo
dětské verze elektroniky.
Co snad z módy nikdy nevyjde, jsou knížky. Ty se poslední
dobou sice mohou pochlubit
luxusními barevnými kabátky,
o kterých by se jejich o pár desí-

tek let starším kolegyním mohlo jen zdát. Možná i proto se
cena těch nových papírových
krasavic šplhá pěkně vysoko.
Není proto divu, že si takový
nákup pořádně rozmyslíme
a v souvislosti s tím už nikoho
nepřekvapí, že se na špičce
čtenosti v Česku už století drží
nesmrtelná Babička. Ale ruku
na srdce, už jste si s sebou na
dovolenou někdy zabalili Babičku, nebo R.U.R.?
Nové hitovky českých či zahraničních autorů často oželíme
a místo toho si vybereme nové
tričko nebo si pochutnáme na
dobré večeři. Možná tak nejlepším papírovým přátelům
člověka pomalu, ale jistě zvoní
hrana a dětem před spaním
budeme v budoucnu místo pohádky číst třeba něco v novinové rubrice ‚ztráty a nálezy‘.

Konstelace
hvězd Prostějova
Ještěže už se ve všech prostějovských domech topí! První mrazy

sice mnohé překvapily, nicméně už nyní se budeme muset připravit na dlouhou a krutou zimu. Tato skutečnost určitě spoustě
Prostějovanům pokazí náladu, ale změna je život.

Berani - 20.3.- 18. 4. Vyhýbejte se lákavým, leč
falešným nabídkám levných nákupů. Řiďte se
i nadále svým heslem, že co je levné, to je nakonec drahé. Své peníze raději investujte do rodinného výletu, na který se všichni těšíte.
Býci - 19.4.-19.5. K lidem, kteří vám chtějí pomoci, se rozhodně neobracejte zády. Budete sice
muset poodhalit své soukromí, ale určitě se to
vyplatí. Ještě před víkendem si dejte do pořádku
všechny resty na úřadech, máte jich hodně.
Blíženci - 20.5.-19.6. Ranní vstávání bude pro
vás problém číslo jedna tohoto týdne. Nezkoušejte si ale s nadřízeným domluvit pozdější příchody do práce. Krizi musíte za každou cenu
překonat a dospat se odpoledne. Jinak to nejde.
Raci - 20.6.-21.7. Vy jste prostě děti štěstěny!
Tedy alespoň pro tyto nejbližší dny, které pro vás
budou znamenat doslova převrat v životě. Najednou si uvědomíte, že nejenom prací můžete být
živi a že vydělávat si lze i jinak.
Lvi - 22.7.-21.8. Vám tento týden bude celkem
přát láska. Pořád vám ale chybí trvalejší vztah,
což tento týden můžete napravit. Do cesty se vám
totiž připlete člověk, který na první pohled nebude vypadat sympaticky, ale zaujme vás.
Panny - 22.8.-21.9. Nedívejte se na všechny
lidi okolo vás skrz prsty, každý není darebák.
S některými jedinci sice máte dlouhodobě špatné
zkušenosti, ale pokud si dáte pozor a obrátíte se
na ty správné osoby, získáte tím prospěch.

...ještě

+

Váhy - 22.9.-21.10. Obdržíte lákavou nabídku na
obchodní transakci, která je tak trochu na hraně
zákona, ale při opatrnosti vám vězení rozhodně
nehrozí. Jděte do toho, ale pro začátek investujte
jen menší obnos. Získáte víc, než si myslíte.
Štíři - 22.10.-20.11. Tento týden vás čeká hádka s kamarádem, se kterým jste doposud neměli
žádné spory. Ale nebojte se, jen co se mezi vámi
pročistí vzduch, bude zase dobře. Vzájemná výměna názorů rozhodně vztahu neuškodí.
Střelci - 21.11.-20.12. Prožijete naprosto harmonický týden. Z klidu vás nevyvede ani občasný
spor s partnerem a rovněž s pracovními kolegy,
s nimiž jste v křížku od nepaměti. Ovšem jinak budete zářit, zrealizujete své geniální nápady a plány.
Kozorohové - 21.12.-19.1. Na pracovišti jste si
vybudovali síť dobrých kontaktů. Vždycky víte,
kam se můžete obrátit, když potřebujete spolehlivou pomoc. Nyní je vhodný čas pro navazování
dalších pracovních i osobních přátelství.
Vodnáři - 20.1.-18.2. Na každém v těchto dnech
budete hledat chyby. Na kolegy budete příliš přísní. Měli byste si ale všímat i kritiky, která padá na
vaši hlavu. Víte sami, že nejste bez škraloupů, tak
se podle toho také chovejte k ostatním.
Ryby - 19.2.-19.3. Jste tak zamilovaní, že absolutně přestanete vnímat věci okolo sebe. Neustále
budete mít mobilní telefon u ucha nebo vymačkávat esemesky. Přitom byste si měli dávat pozor na
okolí, které na vás chystá pořádnou boudu!

aktérům reality show pak každý
pátek posílat prostřednictvím zpoplatněných SMS zpráv.
Na rozdíl od politických debat
je zájem o osudy televizních VyVolených kupodivu dosti velký.
A to i přesto, že v každodenní
realitě lidé optimismem právě
nehýří. Není se, co divit. Počet
dlužníků neschopných dostát
svým závazkům roste geometrickou řadou. Stejně jako svého
času Oděv ní podnik Prostějov se
na hraně insolvence ocitly desítky
tisíc lidí i firem. A další budou přibývat. Přesto přese všechno zůstává hlavním zájmem většiny z nás,
abychom se dobře bavili.
Právě k tomu (mimo jiné) potřebujeme lidi, jejichž osudy nás zaujmou. Díky nim pak nebudeme
muset dumat o tom našem (nudném či zpackaném) životě. Ten
jejich nám samotným nabídne
sladké zapomenutí.

Tenhle princip samozřejmě není
ničím novým. Únik, zábavu či případné poučení hledal dávný čtenář v Homérově Odysseii. Stejně
jako ho dnes hledá divák televizní
reality show. Podstatný rozdíl je
v tom, že zatímco k řeckému eposu se čtenáři dostali třeba po mnoha stovkách let, životní zvraty VyVolených lze sledovat v přímém
přenosu, navíc velmi brzy budou
zapomenuty.
Nicméně VyVolení stejně jako
politici mají pro český národ ještě jednu důležitou funkci. Lidé si
na ně mohou parádně zanadávat. Právě proto jim obecenstvo
nedá košem, a to i přesto, že na ně
všeobecně panuje spíše negativní
názor. Pro jasnou většinu národa
jsou to pouze zvířátka v televizní
zoo, jejichž hlavním cílem je, aby
se nám zalíbili. Tím jsou na jednu
stranu sice atraktivní, na druhou
stranu si jich nemůžeme vážit.

Jenže lidé, kteří mají tendenci
obě skupiny kritizovat, zapomínají na jeden zásadní fakt.
Totiž, že tito „televizní kandidáti na popularitu“ nám ve
skutečnosti nastavují zrcadlo.
Můžeme se jim smát a nadávat
jim, jak chceme, v mnoha ohledech jsme však stejní jako oni...
Vždyť lidí ochotných opustit svá
zaměstnání kvůli poslaneckému
platu a prestiži se u nás najde
stále dost a dost. Stejně tak věčně se poflakující obyvatelé vily
řešící stále dokola své malicherné
spory žijí ve skutečnosti podobný
život jako spousta z nás. A to je na
tom všem ze všeho nejděsivější...
I mezi námi je „vyžírků“ víc,
než jsme ochotni si připustit.
Akorát na ně není tolik vidět
jako v televizi. Každý skutečně
poctivý člověk by si pak měl položit otázku: nepatřím mezi ně
náhodou i já?

ZASE JSME PŘESVĚDČOVÁNI, ŽE ČERNÉ JE BÍLÉ...

Tomáš Kaláb
„Skandály s potravinami nejsou, Češi to zveličují,“ nechal
se slyšet na polské obdobě
u nás téměř legendární „Země
živitelky“, zemědělském veletrhu Polagra, tamější ministr
zemědělství a regionálního rozvoje Kalemba (pohříchu se
spíš měl jmenovat Karamba!).
Aby také ne, polští zemědělci a
producenti chtějí slyšet o svém
zboží jen to nejlepší. A touhou
politika myslícího na příští
volby je většinou říkat to, co
lid slyšet chce.
Jenže aféry se zdravotně
závadnou technickou solí,
antibiotiky nadopovanou drůbeží, dobytkem krmeným
nebezpečnou masokostní mou-

čkou s možností vyvolání
smrtelné choroby BSE jsou
drsnou realitou polských
potravin. Lapálie s koninou
vydávanou za hovězí je jen
drobná etuda, uvádějící sice
zákazníka v omyl, ale nehrozící
zdravotními komplikacemi.
Očištění Poláků v této kauze je
tak v celkovém kontextu málo
podstatné. Vzhledem k existujícím mechanismům Evropské
unie se dovozu problémových
potravin v podstatě nedá bránit
na úrovni státu, a tak musí nastoupit „neviditelná ruka trhu“.
Tedy pardon, docela viditelná,
proto jsou také polské politické
špičky čím dál nervóznější.
Nejsem jediný, kdo se v supermarketu prohrabuje v chladicím boxu mezi masem
označeným „PL“ nebo „HU“,
až narazí na několik kousků
se značkou „CZ“ (i když jak
víme, ani to nemusí být prokazatelné označení původu).
A raději chodím tam, kde vím,
že prodávají české potraviny,
než ke konkurenci, která
trend ještě neakceptovala.

glosa týdne
Jaký div, že od letošního
druhého kvartálu objem dovozu polských potravin k nám
zřetelně klesá.
Přestože jsme kritizováni za
tu a tam viditelnou kampaň
propagující české výrobky
obecně, chová se náš spotřebitel
k domácím výrobcům docela
macešsky. Stačí se podívat za
jižní hranice do Rakouska, tam
je preference vlastní produkce
mnohem masivnější. Prostě
našinec ví, že co je domácí, na
to se může spolehnout. Platilo
to za císařpána, platí to i dnes.
Aby to však platilo za čas
i u nás a bylo možné vybírat
v regálech české potraviny,
bylo by nanejvýš vhodné zamezit citelnému úbytku kvalitní
hospodářské půdy.
Jinak se u nás se sice budeme
mít možná dobře, chodit do
nákupních center a vůbec si
„moderně užívat“, zato lidově
řečeno nebude mít co do huby...

Agentura
Do voleb i STRANA KUŘÁKŮ
Na poslední chvíli se na krajském úřadě zaregistrovalo
zbrusu nové politické uskupení Strana kuřáků. Své sídlo
má v Prostějově, odkud podle
zjištění Agentury Hóser vzešlo
nejvíce jejích členů. Strana
má ve svém půlstránkovém
volebním programu hlavní
cíl - obnovit povolení kouření všude, kde se lidem kouřit
zachce…
„Už máme dost diskriminace!
Hlavně v Prostějově je vidět,
jak nás tu utlačují, vymýšlejí
se různé nesmyslné zákazy
a když si někde zapálíme cigaretu, tak se někteří lidé jen
zhnuseně ušklebují. Máme
stejná práva jako ostatní,
vždyť kupováním a kouřením
cigaret jsme největšími přispěvateli městského i státního
rozpočtu,“ svěřil se Agentuře
Hóser se svým politickým přesvědčením předseda partaje
Viliam Rakovina. „Usilujeme

o zrušení zákazu kouření na
zastávkách, ve veřejných budovách, školách a podobně.
Každý má plnou hubu řečí,
co je všechno ochoten udělat
pro děti a mládež. Proč tedy
ale nutíme děti, aby kouřily
někde venku v mrazu, větru
a dešti? Chceme docílit toho,
aby si kdokoliv mohl zapálit
kdekoliv,“ dodává místopředseda Strany kuřáků František
Hlenvykašlal.
Strana kuřáků si během pouhých několika dní získala své
příznivce. Podle aktuálního
předvolebního průzkumu by
měla okolo patnácti procent
hlasů voličů a dostala by se
tak před stranu NE i hnutí
Tma. Jenomže nad raketovým vzestupem Strany kuřáků nejásají ostatní politici.
„Je pravda, že také kouřím
a mnohokrát si musím zapálit i v pracovní době. Chodím
potupně na radniční dvůr,

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 čtveřici
nejzajímavějších, kterou vám
nyní předkládáme...

Co stojí voda?
I z vašich článků jsem zaregistroval, že zrekonstruované
Smetanovy sady jsou vybaveny novým zavlažovacím
systémem. To považuji za velmi dobrý nápad. Ovšem před
dvěma týdny jsem se hodně
podivil. Šel jsem těsně před
půlnocí z odpolední směny
a poměrně hustě pršelo.
K mému překvapení jsem si ale
z Vápenice všiml, že v parku
stříkala ze zavlažovacího zařízení
voda! Tak by mě jenom zajímalo, zda ten, kdo systém spouští,
pokud to není automat, se občas
také podívá z okna, zda prší nebo
ne. Kdo bude platit takto zbytečně promrhanou vodu?
Jaroslav Lindner, Prostějov

Proč se dřít...
Osobně se vůbec nedivím, že
v naší společnosti převládají negativní emoce směrem
k romské komunitě. Ale nikoliv kvůli barvě pleti, ale hlavně pro jejich způsob života
a kvůli neskutečnému nadržování ze strany státu. Je to tak
měsíc, co jsem spěchala z práce na poštu, abych si vyzvedla
doporučený dopis. Se dvěma
plnými nákupními taškami
jsem se dopachtila k okénku,
přičemž u druhého si zhruba
třicetiletá Romka přebírala
peníze. Nevím, kolik to mohlo být přesně, ale viděla jsem
čtyři pětitisícovky a několik
tisícovek. Zcela jistě šlo o sociální dávky. Já už měla svůj
dopis vyzvednutý a společně
se snědou ženou jsme vycházely z pošty. Já domů k manželovi a dětem vařit večeři,
Romka naproti do herny...
Co by ne, vždyť proč se deset
hodin denně dřít za pár šupů,
když mě bohatě platí stát!
Jana K., Prostějov

Jak je to možné?
Článek ve Večerníku o údajném finančním manku v krasickém marketu TUTY nebyl
pro mě osobně žádným překvapením, něco jsem o podstatě celé věci slyšel už před
několika měsíci. Pracovala
tam totiž jedna moje známá,
která když zjistila, jaké tam
panují poměry, tak rychle dala
sama výpověď. Jenom mě
překvapuje, jak je možné, že
zde dokázali „vyrobit“ manko v tak závratné výši, když
výběr zboží tu není kdovíjaký
a o jeho čerstvosti by se rovněž dalo s úspěchem pochybovat. Proto ani není divu,
že hodně zákazníků tato prodejna nemá. Manko v řádech
statisíců korun je tedy pro mě
velkou záhadou.
Oldřich Novák, Prostějov

Park je v pohodě, ale…
což se mi také nelíbí. Jenomže nechat vládnout kuřáky, to by znamenalo vyčlenit
technické služby jen na úklid
vajglů,“ poznamenal suše Jiří
Nikamnepospíchal, první náměstek primátora Prostějova.
„A to já bych je zase volil! Jenom ať se dostanou do parlamentu, aspoň nějací poslanci
začnou konečně makat, až se
z nich začne kouřit,“ poznamenal před Agenturou Hóser
Jindřich Nádor z Prostějova.
Za Agenturu Hóser Majkl
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Tak nám tento týden konečně otevřou Smetanovy sady.
Řekla bych, že park skutečně
prokoukl, byly pokáceny staré
stromy, vysazena nová tráva,
nové jsou i lavičky a veřejné
osvětlení. Pořád se ale nemohu
zbavit dojmu, že tady něco nehraje. Může mi někdo vysvětlit, co na těchto pracích stálo
deset milionů korun? Nevím,
jsem laik a cenám za stavební
a zahradnické práce moc nerozumím. Přesto se nemohu zbavit dojmu, že zas tolik změn ve
Smetanových sadech není...
Jana Ošťádalová, Prostějov

...ještě

+

Víme víc...
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
Konečně jsme se dočkali. V první říjnový týden byl opět zpřístupněn park ve Smetanových sadech, který má být oficiálně
otevřen ve středu v devět hodin ráno. Park během své rekonstrukce za přibližně dvanáct miliónů korun obdržel nové cesty,
osvětlení, lavičky, koše a byl zbaven dřevěných soch i napadených stromů. Tímto vším ovšem revitalizace ještě nekončí.
Její dokončení je plánováno na jaro příštího roku. V prostějovských ulicích jsme se v uplynulém týdnu ptali …

Děti si to nějak spletly

„TO JE KVĚTÁK, VOLE!“

LÍBÍ SE VÁM ZREKONSTRUOVANÝ PARK
VE SMETANOVÝCH SADECH?
Eva BEDNÁŘOVÁ
Vrahovice

Jan PELIKÁN
Prostějov

NEVÍM

NE

Milování v obýváku se mnohým může zdát již otřelé, ale i tak
si v této místnosti můžeme sex zpestřit některými originálními
změnami. Není výjimkou, že si milenci při vymýšlení zpestření
vlezli do skříně, ovšem to předpokládá, že ani jeden z vás není
klaustrofobik. V obýváku si můžete navodit zvláštní situace.
Třeba se milovat s partnerkou, když právě žehlí, ale vzhledem
k nástroji a jeho teplotě, který drží v ruce, je to lepší s jejím
souhlasem. Nebo, a to může být velice pikantní situace, zahájit milostnou předehru při telefonování. Pokud to tedy právě
není telefonát se šéfem, nebo obchodním partnerem z USA...
Ale třeba takový telefonát s maminkou, kdy začnete partnera
dráždit. A to tak, že za chvíli není schopen reagovat na matčina naléhavá slova a výtky. Pak je ještě možnost, že máte
doma v obýváku kulečníkový stůl. Pro některé je to velmi silné
afrodisiakum. Pokud ho tedy doma máte, tak vůbec neuvažujte o tom, že byste na něm pouze cvrnkali do dřevěných koulí.

Nepoznají květák. Začínáme děti vodit na výstavy, aby viděly, jak vypadá ovoce a zelenina. Něco je
tady špatně, tudy cesta nevede...
Foto: František Omasta
„Zrekonstruovaný park se mi
líbí i nelíbí. Díky tomu, že došlo k vykácení tolika stromů,
park působí rozhodně čistěji,
vzdušněji a je tam více světla.
Avšak na to, že je to park, je
tam naopak málo zeleně. Bylo
to vlastně jediným místem
u náměstí, kde byla nějaká zeleň. U Vápenice pak zatím zůstal jen plot, nejsou zde žádné
keře a uvnitř mi chybí i větší
výsadba květin. Park působí
prázdně, nezůstaly tam ani
dřevěné sochy, což je škoda,
protože park pěkně zdobily.“

„Park byl v rekonstrukci dlouhou dobu, tudíž jsem čekal, asi
nejen já, že uvidíme velké změny. Nyní mi park však připomíná měsíční krajinu. Zkrátka,
kde nic, tu nic. Ještě k tomu za
velké peníze. Kromě laviček,
nových chodníků, trávníku
a vykácených stromů park působí, jako tělo bez duše a duše
bez těla. Zeleně je tam velice
málo, zmizely z něj i dřevěné
sochy, přičemž alespoň některé
tam mohly zůstat. A že bych
byl z rekonstrukce nadšený, to
se zatím říci nedá...“

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

V tomto čísle jsme využili snímek i slovní doprovod
našeho kolegy z OLOMOUCKÉHO Večerníku.
František Omasta byl při zahájení podzimní výstavy Flora v Olomouci svědkem úsměvného okamžiku. Děti, které si prohlížely obrovský pult plný
ovoce a zeleniny, se stoprocentní jistotou odhalily
květák! Mělo to jediný zádrhel, květák byl snad jedinou zeleninou, která se tady nevystavovala…
Olomouc, Prostějov/mik
„Jeden můj dobrý kolega byl
při zahájení podzimní části výstavy Flora svědkem zábavné
události. Dostala ho, podle jeho
slov, takzvaně do kolen. Sám
pak ale přiznal, že to byl vlastně
smích skrze slzy. Skupinka dětí
ze školky se zastavila u jedné

z expozic zeleniny. „Jé, co to
je?“ divil se asi pětiletý chlapeček. „To je květák, vole!“ poučilo ho děvčátko vedle něj. „Tak
tohle je květák? Jéééé,“ byl pak
novým zjištěním potěšen chlapeček,“ popsal Prostějovskému
Večerníku redaktor František
Omasta. Ze snímku je ale patrné, že květák mezi kupou
kup ci-

INZERCE

bulí, kedluben, petržele, jablek
Foto: Internet
a hrušek, nebyl ani jeden!
Už ale skutečnost, že pomalu
začínáme děti vodit na výstavy, aby věděly, jak vypadá
květák či jablko, nesvědčí
o ničem dobrém. „Tudy ale
cesta nevede. Jak z této situace
ven, nevím. Nedokážu nabídnout jednoduché řešení. Jen
bych si přál, aby stejné produkty, jaké můžeme vidět na
výstavě Flora, byly také běžně
k mání na trhu. Aby za nějaký
čas naše děti neznaly skutečné
ovoce a zeleninu jen ze starých Prostějov/mls
obrázkových knížek, případně
PONDĚLÍ 1. ŘÍJNA 2012
z výstav. Pak by se při pohledu
na květák nemusely ptát, co to Nad tím, jak dokonale dokázal Miroslav Janiš manipulovat
je...,“ přeje si kolega redaktor s řadou dospělých žen, zůstává rozum stát. Přitom z nich vymámil takové částky peněz, že příjmy tohoto nezaměstnaného muže
František Omasta.
několikanásobně převýšily průměrnou roční mzdu v České republice. Stačilo mu přitom zjistit, jaké mají ženy sny a přesvědčit
je, že právě on je tím, kdo je dokáže změnit v realitu.
Po rozhodnutí prostějovského soudu je šance, že alespoň dvě
z napálených žen své peníze opět uvidí. Pokud jim je pan Janiš
totiž nedá, měl by jít sedět. Bude jich ale zřejmě několik desítek. Sňatkový podvodník byl prostějovským soudem odsouzen
k šestatřiceti měsícům odnětí svobody, trest mu byl podmíněně
odložen. Podvedeným ženám by měl zaplatit téměř osmset tisíc
korun, o které je obral. Kolik žen ovšem pan Janiš ve skutečnosti
napálil, to se ve skutečnosti dá pouze odhadovat...

Návrat ke

„starým” případům

Fešákovi Hubertovi z Bulharské
sklaplo. Bude příště úspěšnější?

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

Dr. Josefa Horáka

Jmenuje se jmenuje dle předválečného starosty. Ulice byla
pojmenovaná 5. října 1928 podle Dr. Josefa Horáka (1848 - 1914),
prostějovského advokáta a starosty města v letech 1902 až 1913.
V letech nacistické okupace 1940 až 1945 se ulice nazývala Brucknerova (Bruckner-Gasse). V září 1977 zde byla otevřena základní škola
s dětským plaveckým bazénem a venkovním sportovištěm. Naproti školy stojí obchodní středisko Družba.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Resslova ulice

Vybíráme pro vás „půltucet“

... tentokrát ze sortimentu:

SLADKÉ PEČIVO

Kobliha
s náplní
65g

Makový
závin
400g

Donut
čokol. náplň
71g

Croissant
s náplní
5 x 48g

Bábovka
500g

Muffiny
máslové
300g

6,90 (50g)

27,90

9,90 (58g)

-

29,90 (400g)

-

6,90

27,90

9,90

29,90

39,90

39,90

6,90 (50g)

27,90

10,90 (58g)

-

39,90 (400g)

-

6,90

31,90

-

34,90 (6x48g)

31,90 (400g)

25,90 (180g)

11,90 (2ks)

27,90

7,90

4,90 (70g)

38,90

-

37,90 (5x37g) 39,90 (400g)
-

59,90

-

Naše RESUMÉ

Komu z nás
K
á by
b nechutnala
h t l
domácí bábovka či koblížek od
babičky. A tak jsme tentokrát
s nákupním košíkem vyrazili
k pultům se sladkými pochutinami. Zjistili jsme, že nejlevnější
koblihu nám nabízí Interspar,
makový závim si lze výhodně
koupit hned ve čtyřech marketech - Albertu, Lidlu, Bille
a Tesku, kde už rovnou vemte
čokoládové Donut. V Lidlu si
zakupte Croissant a ksyž už
tam budete, tak i půlkilovou
bábovku a máslové muffiny.
Přejeme dobrou chuť!
Průzkum proveden
ve středu 2. října 2013

ŘÍJEN 2013
Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš. Tímto heslem
se pravděpodobně i nadále řídí Miroslav Janiš. Jak se nám později podařilo zjistit, tento obtloustlý muž s řídnoucími vlasy obíral
o peníze nejrůznější ženy minimálně patnáct let. Večerníku se totiž
ozvala žena, kterou napálil v roce 1995! A už v té době rozhodně
nebyla jedinou Janišovou milenkou. Podvodník však nakonec byl
odsouzen až o sedmnáct let později! Co je však ještě pikantnější,
tak je fakt, že Miroslav Janiš ve svých rejdech pokračoval i po svém
pravomocném odsouzení. V té době to zkoušel na jistou atraktivní
Věru B. Z Přerova. Tu před ním varovala její dcera, která si naštěstí
přečetla náš článek. Zajímavé je, že i po tom, co se vše provalilo,
Janiš zachoval chladnou hlavu a s paní Věrou hrál i nadále svoji hru.
„Ty věříš bulváru? Tak to jsi tedy blázen!“ řval tehdy na ni.
A tak přes to, co bylo psáno černé na bílém, se Věra B. nedokázala od sňatkového podvodníka okamžitě odpoutat. „Myslím, že se
stýkali ještě minimálně dva měsíce a to až do Vánoc, kdy se s ním
definitivně rozloučila,“ sdělila Večerníku dcera paní Věry.
Z výše uvedeného vyplývá, že postarší sňatkový podvodník vládne
neobyčejným kouzlem, které dokázalo změnit v páru i ty nejjasnější argumenty. A jelikož zřejmě bude potřebovat pro svůj nákladný
životní styl další peníze, zřejmě to už brzy vyzkouší na některou
z dalších žen. Bude opět úspěšný?
napsáno před
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Svatebčan Daniela Hůlky:
Potřetí nepřišel k soudu!

Již notoricky
známé jsou informace o loň
-ské svatební hostině, kterou
v prostějovském hotelu Grand
uspořádal zpěvák Daniel Hůlka.
Při jeho slávě však v Prostějově
netekly jen slzy štěstí, ale i krev.
A co je nejhorší, svatební host
slavného zpěváka usmrtil svým
vozidlem v Bedihošti cyklistku!
Jednadvacetiletý muž z Prahy
prohýřil celou noc v prostějovských barech a časně ráno
usedl za volant svého vozu Škoda
Octavia. Na konci Bedihoště
nezvládl v opilosti řízení a ve
dvojité zatáčce u cukrovaru srazil v protisměru ženu na kole.
Ta mnohačetným zraněním
podlehla. Ten, kdo by očekával,
že nesvědomitý řidič bude po
více než roce od tragické události

spravedlivě potrestán, mýlí se.
Žádné soudní jednání s viníkem
tragédie ještě neproběhlo, avšak
v žádném případě vinou justice.
Předseda senátu Okresního soudu
v Prostějově nařídil s jednadvacetiletým mužem již tři soudní líčení.
Ten se však ani na jedno z nich
nedostavil!
Zatímco samotný soudce Pavel
Marčík nechce situaci nijak komentovat, nám se podařilo zjistit, že
v pořadí třetí líčení mělo proběhnout
minulé úterý. Na soud však dorazila omluvenka obviněného kvůli
jeho zdravotní indispozici. „Na
základě tohoto jsem ihned nařídil
další, v pořadí již čtvrté hlavní
líčení. Jestliže ani na toto se občan
z Prahy nedostaví, budu uvažovat
o jeho zatčení a vazebním stíhání,“
sdělil nám prostějovský soudce
Pavel Marčík.

Zpravodajství
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ZA MANKO v krasickém marketu MOHOU podle provozovatele JEN ZAMĚSTNANCI
Schodek po inventuře prý určitě nepovede k uzavření prodejny

Zjištění Večerníku a článek z minulého vydání
o manku ve výši sedmi set tisíc korun v krasickém
marketu TUTY vzbudili velký ohlas. Zástupci provozovatele prodejny v Západní ulici dodrželi svůj
slib a naší redakci se k celému problému exkluzivně vyjádřili. Právní zástupce družstva Tempo
Opava Petr Skýpala předal dotazy přímo předsedovi Davidu Aichmaierovi. Přestože šéfovi družstva nebyla poslední mediální zrovna po chuti,
snažil se celý nepříjemný problém vysvětlit.
Opava, Prostějov/mik
„Zmíněný článek vyzněl v neprospěch našeho družstva. Navozuje dojem nedostatků v systému
řízení hospodaření prodejny, za
který by měl nést odpovědnost
její provozovatel. Tak tomu ale
není a údajná tvrzení některých zaměstnankyň prodejny,
aspoň tak, jak jsou citována ve
vašem článku, jsou částečně
zavádějící, částečně výslovně
nepravdivá,“ vyjádřil svoji nespokojenost David Aichmaier,
předseda družstva Tempo Opava,
které provozuje krasický market
TUTY. „Zejména pokud jde
o příjem zboží na prodejně, tento
je plně v kompetenci vedoucích
zaměstnanců marketu, tedy těch

zaměstnanců, kteří údajně systém kritizují. Vedení prodejny
tvoří objednávku zboží, a zboží
na prodejně také přijímá. Pokud
zde příslušní zaměstnanci hovoří
o chaosu, či expresivně „bordelu“, tak těmito výrazy potom
hodnotí nedostatky ve své vlastní
práci. Pokud jde o prodej zboží,
ten probíhá přes moderní pokladní systémy zaznamenávající
každou pokladní operaci. Vedoucí prodejny tak má efektivní nástroj k řízení skladby sortimentu
i velikosti objednávek při znalosti
prodejnosti veškerého zboží přes
pokladní systém,“ dodal na vysvětlenou šéf opavského družstva
Tempo.
DavidAichmaier vzápětí Večerníku ochotně zodpověděl konkrétní

otázky, které se v souvislosti
s problémy krasického marketu
nabízejí. V první řadě jsme se
předsedy družstva Tempo zeptali,
jaké že to finanční nesrovnalosti
sužují prodejnu TUTY v Krasicích. „Prodejnu nesužují finanční
nesrovnalosti. Jde o jediné, byl
zde řádnou inventarizací zjištěn
takzvaný schodek na svěřených
hodnotách, za který nesou odpovědnost zaměstnanci prodejny
v souladu s příslušnými ustanoveními zákoníku práce,“ zareagoval na první dotaz David
Aichmaier. Už v minulém čísle
jsme však upozornili na fakt,
že družstvo Tempo Opava vede
soudní spor s několika zaměstnankyněmi krasického marketu. „Ano, o náhradu škody z
titulu odpovědnosti za schodek
na svěřených hodnotách skutečně vedeme s našimi bývalými
zaměstnanci soudní spory. Pokud
chtějí tato soudní řízení někteří
zaměstnanci medializovat, potom nechť tak sami učiní, my na
tomto nemáme žádný zájem, a to
i s ohledem na jejich osoby.
Vymáháme oprávněné nároky
z výše uvedeného titulu odpovědnosti za schodek, a předpokládáme, že naše nároky budou

Žena odmítla dítěti prodat cigarety

Jedenáctiletý zuřivec pak poničil výlohu!
Prostějov/mik - Jak si poradit s dítětem, které
ze vzteku, že mu prodavačka nechtěla prodat
cigarety, poničí zařízení obchodu? Tak s tímto
problémem se nyní potýkají strážníci městské
policie. Jedenáctiletý rabiát totiž předminulý
týden řádil v blízkosti hlavního nádraží v Prostějově.
„Ve čtvrtek šestadvacátého září v podvečerních hodinách zasahovali strážníci v obchodě
poblíž hlavního nádraží. Prodavačka tady
zcela správně odmítla prodat jedenáctiletému
hochovi cigarety, o které žádal. Malý zákazník
ovšem pro její konání pochopení neměl a ze
vzteku, že svého nedosáhne, pokusil se odtrh-

nout fólii přilepenou na skle výlohy. Toto se mu
částečně povedlo. Veškeré dění ale viděl pracovník ochranky, který celou událost nahlásil na
linku 156,“ sdělila Večerníku Jana Adámková,
tisková mluvčí Městské policie v Prostějově.
Při příjezdu strážníků na místo sice vandal v
prodejně už nebyl, ale jeho totožnost se podařila vypátrat. „Nezletilec po pár dnech navštívil
jiné nákupní středisko, kde byl poznán. Přivolaným strážníkům se k činu doznal a ti ho předali otci. Událost byla postoupena správnímu
orgánu, kde po vyčíslení způsobené škody lze
po rodičích vymáhat finanční ztrátu,“ dodala
Adámková.

A. Mačák: „Dopravní infrastruktura,
základ prosperity kraje!“
Olomouc, Prostějov/pk Dlouhodobý tlak vedení Olomouckého kraje především na
Ministerstvo dopravy, Ředitelství silnic a dálnic ČR i Správu
železniční dopravní cesty přinesl v tomto roce realizaci řady
významných investičních akcí.
Na státní silniční infrastruktuře je
to například dokončená rekonstrukce ještě nedávno zdevastované R46 v úseku mezi Vyškovem,
Prostějovem a Olomoucí nebo
zahájení realizace stavby „Červenohorského sedla-jih“ s tím, že
v průběhu měsíce října 2013 bude
uskutečněno výběrové řízení.
„V drážní dopravní infrastruktuře
upozorním alespoň na pokračování ´Rekonstrukce druhé etapy
přerovského uzlu´ za zhruba dvě
miliardy korun a zahájení stavby
významné investiční akce ´Re-

konstrukce železniční stanice
Olomouc´ za tři miliardy a jedno
sto tisíc korun. Nechci raději popisovat, jaké peripetie jsme museli
postupně absolvovat, abychom
mohli tuto výjimečnou stavbu
čtrnáctého října slavnostně zahájit. Situaci nám neulehčoval ani
fakt, že za pět roků máme osmého
ministra dopravy a za pár týdnů
budeme mít již devátého! Touto
skutečností je řečeno téměř vše,
v jaké špatné kondici je velmi
důležitý rezort dopravy,“ poznamenal Alois Mačák (na snímku),
první náměstek hejtmana Olomouckého kraje. „Pevně věřím,
že se nám také co nejdříve podaří
vybojovat dostavbu strategické
dálnice D1 v úseku Lipník nad
Bečvou - Přerov a Říkovice - Přerov. Předpokládám, že k tomu přispělo i naše jednání s premiérem

Foto: archiv Večerníku
Rusnokem, které proběhlo minulé
pondělí třicátého září v Olomouci,“ nastínil k nejbližším plánům
Mačák, který je v rámci kraje zodpovědný za dopravu.
„Na závěr si dovolím popřát české
dopravě lepší časy, její smysluplnou koncepci a kontinuitu. Bezesporu si to zaslouží nejen české
firmy a zaměstnanci, ale i občané
všech krajů,“ dodal první krajský
náměstek.

soudem uznány. Vzhledem k
veřejnosti soudního řízení se
můžete jako zástupce veřejnosti nařízeného soudního jednání
také osobně zúčastnit, a vytvořit

Aichmaier sice nepotvrdil
celkovou sumu schodku za
sedm set tisíc korun, naopak
přiznal pouze dvousettisícové
manko.

„Pokud někdo hovoří o chaosu,
či expresivně bordelu, tak těmito
výrazy potom hodnotí především
nedostatky ve své vlastní práci...“

komentuje vyjádření prodavaček krasického marketu TUTY Jen kroutí hlavou... Předseda družstva Tempo Opava David Aichmaier
(ve výřezu) rezolutně popírá vyjádření zaměstnankyň krasického marketu
předseda družstva Tempo Opava David Aichmaier
TUTY i veškeré další spekulace. Foto: Michal Kadlec a www.odtempo.cz
si tak o uplatňovaných nárocích
detailnější obraz,“ vybídl naši
redakci David Aichmaier. Ten
dále dodal, že soudní jednání
se týká řádově deseti zaměstnanců. „Zde platí pravidlo, že
za schodek na svěřených hodnotách odpovídá podle zákoníku
práce společně celý kolektiv
odpovědných zaměstnanců na
prodejně,“ vysvětlil předseda
družstva.
Večerník hodně zajímá, co
může být vůbec příčinou tak
vysokého manka v nepříliš velkém marketu. David

„Nejvyšší schodek zjištěný při
jedné inventarizaci přesáhl částku dvou set tisíc korun. Naše
družstvo provozuje téměř sto
prodejen, na kterých je stejný a
stabilizovaný systém řízení i hlídání stavu zásob na prodejně. K
tak vysokému schodku u nás v
uplynulých letech nikde jinde než
v Krasicích nedošlo. Příčin vzniku schodku na prodejně může
být celá řada - typicky nedůsledně prováděná přejímka zboží,
nadměrné objednávky zboží
a z toho vyplývající ztráty při
marném projití spotřebitelských

lhůt, nedůsledné sledování běhu
spotřebitelských lhůt u zboží,
nesledování čerpání normy ztrát
stanovené na zboží či nehlídání
zboží před krádežemi zákazníků.
Všechny tyto příčiny spočívají
v práci personálu prodejny, zejména jejího vedení a v tomto
směru dnes ještě stále nelze tyto
nedostatky, mající povahu lidského faktoru, nahradit na maloobchodní prodejně potravin
žádným počítačem řízeným
systémem,“ objasnil Aichmaier
pohled ze strany majitele provozovny.

Úplně poslední otázka Večerníku padla na budoucnost marketu TUTY v Krasicích. Podle některých lidí
totiž hrozí z důvodu manka
a velké finanční ztrátovosti
prodejny její uzavření! To ale
předseda družstva Tempo Opava razantně odmítá. „Prodejna
nemá finanční potíže, a není
ani žádný jiný důvod uvažovat
o jejím uzavření. Obchodní
místo v prostějovské části města budeme i nadále provozovat,“ vyvrátil závěrem David
Aichmaier veškeré spekulace.

Mléčné automaty terčem ZLODĚJŮ

Prostějov/mik - Vyplatí se to
vůbec? Tato otázka napadne
asi každého, když slyší o strastech, které provázejí mlékaře... Není totiž snad týdne, aby
mléčné automaty rozmístěné
v různých lokalitách Prostějova někdo nevykradl. Nájezdy
zlodějů jsou opravdu velmi četné, z čehož mají těžkou hlavu
i provozovatelé ze Zemědělského družstva v Němčicích
nad Hanou. Přitom chmatákům pochopitelně nejde
o mléko, nýbrž o drobné mince
v zásobníku pokladničky…
K posledním dvěma případům
krádeže došlo na začátku uplynulého týdne. „V průběhu noci
z pondělí třicátého září na úterý
prvního října došlo ke vloupání
do automatu mléčného baru,
který je umístěný v Krasické
ulici. Zatím neznámý pachatel
na něm vypáčil dvířka a ukradl
mincovník s penězi. Ve stejném
čase, tentokrát v ulici Okružní,
došlo také ke vloupání do automatu na mléko. I z něho vzal
neznámý zloděj mincovník s penězi. Celková škoda odcizením
a poškozením byla vyčíslena na
téměř třiačtyřicet tisíc korun,“
potvrdila Večerníku případy
krádeží Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.

Zdeněk Zdráhal z němčického družstva však v krátkém
rozhovoru pro Večerník zdůraznil, že jako majitelé ani na
chvíli neuvažovali o tom, že
by provoz mléčných automatů v Prostějově
ukončili.

ravovat
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í
„Nestač komentuje
škody,“ ovozovatel
r
situaci p

„Je to velmi nepříjemné a často
nestačíme ani opravovat škody.
Od roku 2009, kdy jsme v Prostějově umístili první automat,
a v následujícím roce přibyly
další dva, jsme už utrpěli zásluhou zlodějů statisícové škody.
Jistě, otázka, zda se nám tímto
způsobem vůbec vyplatí prodávat mléko, je logická a na
místě. Jenomže na druhé straně
vykazujeme takové množství
spokojených zákazníků, že
i přes utrpěné škody chceme
tuto ´charitu´ provozovat dál,“
sdělil Zdeněk Zdráhal, kterého zároveň potěšilo, že policie
nedávno zatkla toho největšího
zloděje, který mimo jiného také
vykrádal mlékomaty. „Tento jediný chlapík nám způsobil letos
škodu za čtvrt milionu korun,“

Cíl zlodějů. Právě tento mlékomat v Krasické ulici je zloději vykrádán nejčastěji. Chmatáci z jeho pokladničky uzmou pár drobných,
ale na zařízení způsobují další obrovské škody. Foto: Michal Kadlec
potvrdil Zdráhal. Vzápětí ale
dodal, že podobným zlodějnám
snad v budoucnu bude konec.
Družstevníci z Němčic nad Hanou totiž investovali do bezpečnostních opatření. „Všechny tři
naše automaty v Prostějově jsou
vybaveny kamerami a v nejbliž-

ších dnech do pokladniček instalujeme houkačku, která začne
vydávat ohlušující zvuk právě
ve chvíli, kdy bude pokladnička násilně otevřena. Věřím, že
to zloděje odradí,“ prozradil
nešťastný, ale zároveň Zdeněk
Zdráhal.

DO ZLATÉ BRÁNY

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz se stěhují první obchodníci
Společnost .A.S.A. předložila NOVÝ SYSTÉM PARKOVÁNÍ
„Na dvou parkovištích budou závory, přibudou další placená místa,“
nastínila náměstkyně primátora statutárního města Alena Rašková

Prostějov/mik - A je to na
světě! Poměrně dlouho odkládaný nový systém parkování
v Prostějově mají už radní
konečně na stole. Provozovatel
placených parkovišť ve městě,
společnost .A.S.A. Technické
služby zpracovala novou studii toho, jakým způsobem
budeme ve městě, hlavně
tedy jeho centru, parkovat od
1. ledna příštího roku.
„Společnost .A.S.A., která i doposud prostějovská parkoviště provozovala, začne už v nejbližších
dnech
některá
parkovací
místa výrazně upravovat. Tou
nejzásadnější změnou v celém
novém systému je instalování
závor na dvou parkovištích - ve
Školní ulici a mezi Mlýnskou
a Palackého ulicí. Závory totiž
stoprocentně zamezí používání
parkoviště těmi řidiči, kteří nezaplatí parkovné. Zbytek parkovišť
v Prostějově zůstane provozováno
stejně, jako tomu bylo doposud.
Jen s tím rozdílem, že společnost

.A.S.A. zaměstná hlídače, který
bude parkoviště obcházet a kontrolovat placení parkovného ze
strany řidičů,“ sdělila Večerníku
chystané inovace Alena Rašková,
náměstkyně primátora statutárního města, která je zodpovědná
za dopravu v Prostějově.
K dalším změnám dojde i na
jiných místech. „Upraveno bude
i parkování na začátku Školní
ulice u takzvaného ´Bílého
domu´. Tady se doposud po jedné straně parkovalo podélně, na
druhé příčně. Tento systém bude
sjednocen, protože podélným parkováním se ztrácí spousta místa.
Navíc i tato lokalita bude pro
parkování zpoplatněna. Nová parkovací místa by se měla přidávat
u sídla Všeobecné zdravotní
pojišťovny u Kubusu, která budou
samozřejmě rovněž zpoplatněna.
V Kostelní ulici se zase ještě letos zkvalitní povrch parkoviště
a budou zde vyhrazena i místa pro
obyvatele bydlící na náměstí T.G.
Masaryka. Nově se parkovací

automat umístí také na parkovišti
na začátku Brněnské ulice, kde
doposud funguje jakési neřízené
a hlavně neplacené parkování,“
prozradila dále náměstkyně
primátora. „Jak už jsem řekla,
všude se ale musí především
výrazně zpřísnit kontrola placení. Pověřený zaměstnanec
společnosti .A.S.A. bude kontrolovat každé vozidlo a pokud
za sklem nenalezne potvrzení
o zaplacení parkovného, uvědomí
okamžitě městskou policii. Celá
věc se pak bude okamžitě řešit pokutou na místě nebo „botičkou“.
Bude to tvrdé, ale jinak to nejde,“
zdůrazňuje Alena Rašková.
Nový parkovací systém, který
by měl začít fungovat již od
1. ledna 2014, počítá také se
zpoplatněním míst v některých
ulicích, například v Netušilově
či Komenského. Nově se
bude platit i v Sušinově ulici,
kde doposud funguje systém
stání vozidel na provizorním
parkovišti.

(pokračování ze strany 3)
Ze seznamu vyplývá, že lidé ve
Zlaté bráně najdou obchody, na
jaké byli zvyklí. Patří ně například
potraviny Billa, domácí potřeby
Tescoma či šperky Gatte. Z těch
nových pak stojí určitě za zmínku
obchod s oblečením H&M, drogerie DM či lékarna DR. MAX.

Nově zde nakupující najdou i dětský koutek.
Listopadové otevření Zlaté brány by mohlo napomoci oživení
centra města, které je o víkendech
fakticky liduprázdné. Pomoci by
tomu měly modernější podmínky
pro nakupování, větší plocha i rozšířená otvírací doba.

KDO BUDE PŮSOBIT VE ZLATÉ BRÁNĚ?

Výrazná změna. Ve Školní ulici už brzy parkovací automaty nahradí závory. Přes ně pak už neprojede žádný neplatič!
Foto: archiv Večerníku
Situaci s parkováním v centru
města do tří let výrazně ulehčí
výstavba obchodního centra
Galerie Prostějova společností Manthellan. Podzemní
i venkovní parkoviště má
pojmout
stovky
vozidel,
přičemž poplatek nemá být
žádný či pouze symbolický.
„Samozřejmě, že se všem mo-

torizovaným návštěvníkům centra města uleví, tyto plochy k parkování budou určeny nejenom
pro zákazníky obchodního centra, ale i pro širokou veřejnost,“
potvrdila Rašková neoddiskutovatelný fakt, že mnohdy kritizovaná stavba „obchoďáku“
bude mít i vedlejší a důležitá
pozitiva.

BILLA
potraviny
H&M Hennes & Mauritz
móda
DR. MAX.
lékárna
CeWe Color, a.s.
FOTOLAB
GECO, a.s.
tabák
Dráčik
hračky
FAnn Retail, a.s.
parfumerie
MIFIN s.r.o.
směnárna
DM drogerie
drogerie
OXALIS
čaje
Pavel Dobrovský -BETA s.r.o.
kniha
MOPS spol. s r.o.
pekárna
TESCOMA s.r.o.
domácí potřeby
GATTE
šperky, kameny
Fantazim
konfekce
2 Max +, s.r.o.
mobily aj.
ČLOVÍČKOV
dětský koutek
CCC Czech, s.r.o.
obuv
ETA
elektro
TB3 distribution s.r.o.
oblečení
EXE JEANS
oblečení
GATE
oblečení
KOH-I-NOOR HARDTMUTH Trade a.s. papírnictví
Vinařství U Kapličky s.r.o.
Vinotéka
PZN.: Jména nemusí být přesnými názvy obchodních firem!!!
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nejvýznamnější kulturní událost

Kapela NO FUTURE křtila
nové CD spolu s fanoušky

a HENTAI CORPORATION
BYLI JSME
U TOHO!

Prostějov/peh - Nabité menu
letošní divadelní přehlídky Aplaus
2013 zahájil uplynulý pátek luxusní předkrm v podání inscenace
Testosteron
prostějovského
studentského Divadla Point.
Představení ověnčené řadou cen
z festivalů vzbudí všude, kam s ním
Point zavítá, mimořádnou diváckou pozornost a nejinak tomu bylo
i na jevišti za oponou Městského
divadla v Prostějově. Ostatně jednatel marketingové společnosti
TK PLUS, která za Aplausem
stojí, Miroslav Černošek již dříve
prohlásil: „Podporujeme projekty,
které si to zaslouží.“ A Divadlo
Point svým vystoupením opětovně
dokázalo, že je to správná volba...
Ryze pánská jízda sedmi mužů,
kterým ženy pěkně zatápí, přestože
se v průběhu představení na pódiu
neobjeví ani jediná, sesbírala již řadu
trofejí na prestižních divadelnických
soutěžích a festivalech a v pátek

4. října večer zahájila letošní
v pořadí šestý ročník přehlídky
kvalitní divadelní tvorby Aplaus.
„Jsme moc rádi, že si tu můžeme v
rámci Aplausu zahrát, je to pro nás
i výborný experiment, protože jsme
zvyklí na ten náš ‚domácí‘ prostor
v Divadle Point. Tam se dá výborně
ztvárnit atmosféra ne úplně podařené
svatební hostiny, kde se děj odehrává. Jeviště za oponou je mnohem
víc konzervativní prostředí,“ nastínil
Večerníku situaci režisér inscenace
na motivy scénáře Andrzeje Saramonowicze Jakub Hyndrich. Ten
odpověděl i na dotaz, jak těžké bude
navázat na úspěch Testosteronu no-

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

Havajská tanečnice pobavila. ‚Mira‘ byla na pódiu mezi tolika chlapy trochu v nevýhodě, ale se
svou situací si skvěle poradil(a).
Foto: Petra Hežová

Zdi prostějovského music klubu Apollo 13 rozvibroval trash-dance a trash rock’n’roll styl v podání
No Future a pražských hostů Hentai Corpse,
kteří o uplynulém víkendu přijeli pokřtít nejnovější
desku Brečíš Krev svých prostějovských kolegů.
A Večerník u toho samozřejmě nemohl chybět.
Prostějov/peh
Prostějovská hudební partička, která už sedmnáct let válcuje fanoušky
svou trash-dance music, v sobotu
večer stylově pokřtila zbrusu novou
desku. Kmotry CD se stala pražská
kapela Hentai Corporation. „Když
jsme v Prostějově byli naposledy,
hrála tu nějaká mladá metalcore
kapela, byla to strašná nuda. Pak je
ale na pódium vpadli tihle ‚oldschooláci‘ (No Future - pozn. red.) a my
jsem si je úplně zamilovali, protože
hrají takoví, jací jsou, takoví dřevití,
upřímní...,“ vysekl poklonu prostějovské kapele frontman pražské
Hentai Corporation, Radek - Josef
Croaker Škarohlíd.

Jako speciální host večera se na
pódiu představila prostorově výrazná havajská tanečnice, jejíž
kvalifikací pro tuto výjimečnou
akci bylo dle členů kapely No
Future to, že tančila na labutím
jezeře, bohužel ale ve chvíli kdy
nebylo zamrzlé...
Křtilo se pak stylově, pomyslným ‚ejakulátem od neznámého
dárce‘. Desku svorně postříkalo
všech pět členů Hentai Corporation, pochopitelně pod dohledem fanoušků, kterých se do
prostějovského hudebního klubu natlačilo pěkných pár desítek. „Kluky z Hentai Corporation
jsme si za kmotry vybrali hlavně
proto, že jsou to stejní úchyláci

jako my,“ přibližuje volbu kmotrů
nové desky frontman No Future.
V sobotní večer si to do prostějovského Apolla 13 namířil i pětadvacetiletý Milan s přáteli: „Ten křest
spermatem byl fakt bomba! Máme
rádi takový hudební styl a jsme
zvědaví, co No Future předvádí na
novém cédéčku,“ svěřil se se svými pocity ze křtu fanoušek kapely,
který si sobotní nevšední hudební
zážitek očividně hodně užíval.
A jak vidí budoucnost kapely
s příznačným názvem No Future
ten nejpovolanější z hudební trojky, frontman kapely Petr Balaš?
„V nezměněné sestavě hrajeme teprve sedmnáct let a aktuální cédéčko se sedmi skladbami je naším
druhým samostatným hudebním
počinem. A jak dlouho budeme ještě hrát? No, asi dokud neumřeme,“
směje se zpěvák a baskytarysta kapely Petr Balaš. Vedle něj působí v
kapele i Martin Brácha (bicí) a Milan
„Hynek“ Skládal (elektrická kytara).

OKEM „ŠÉFKY” Dnes zpívá v Prostějově

prostějovské kultury

Hody, Černá Hora
i panoramatický
Prostějov

Jako každý rok v záříí
se nemohu nezmínit o prostějovských
hodech. O těch letošních se nám, myslím, podařilo sestavit
takový program, aby
si vybrali opravdu všichni to své, ať už šlo o vystoupení krojovaných, pohádkové představení
pro děti, hodová diskotéka nebo koncert skvělých zdejších i mimoprostějovských kapel. Když
si to zrekapituluji, už se těším na hody v roce
příštím...
Další záležitostí, která mě velmi těší, a ráda bych se
s vámi o ni podělila, je výborné fungování Městské
knihovny pod jejím současným ředitelem Alešem
Procházkou. Knihovna rozšířila paletu svých aktivit, což v tomto měsíci dokázala například besedou
a projekcí fotografií prostějovského fotografa Josefa France z jeho cest po balkánské Černé Hoře
a nebyla by to knihovna, kdyby besedu nedoplnila
ještě výstava autorových fotografií v knihovní Galerii Na půdě.
A aby zářijových potěšení nebylo dost, konala se výstava mého oblíbeného fotografa a taktéž Prostějovana Petra Sládka, který v Galerii u Hanáka vystavuje jedinečnou
kolekci panoramatických snímků prostějovských dominant a zákoutí. Sama jsem neodolala
a čtyři fotky jsem si zakoupila domů, přičemž pátý
mi ještě věnovali organizátoři jako skvělý dárek
k narozeninám.
Ze zářijových výstav bych zmínila i zahájení autorské výstavy arménského malíře Ašota Arakeljana
v Galerii N7.

VÁCLAV NECKÁŘ

Prostějov/red - Po loňském koncertu na
pláži "U Vrbiček" plumlovské přehrady se
Václav Neckář opět vrací do prostějovského
regionu.
Právě dnes, tj. pondělí 7. října vystoupí ve
společenském domě se svojí skupinou Bacily.
Vystoupení legendárního zpěváka ještě z dob
minulého režimu začíná v 19.00 hodin. Všichni návštěvníci by měli slyšet veškeré starší, ale
i novější hity. Ty, které dojímají už několikátou
generaci. Ti z vás, kteří si nestihli zakoupit vstupenky v předprodeji, mají šanci přímo na místě.
Reportáž z koncertu včetně fotogalerie najdete
na www.vecernikpv.cz.

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
INZERCE

Humor ze života. Salvy smíchu ze strany publika provázely celé
premiérové vystoupení herců Divadla Point v rámci divadelního
Aplausu.
Foto: Petra Hežová
vou inscenací: „Když jsme s Testosteronem začínali, pochopitelně jsme
doufali, že se bude líbit a máme obrovskou radost, že se líbí jak laické,
tak odborné veřejnosti. Ale Testosteron je hra nastudovaná v ryze pánském složení, já osobně bych se teď
zase rád vrátil k normálnímu souboru. Ono to není už moc vtipné, být
tak dlouho jen v přítomnosti samých
chlapů, “ smál se sympatický režisér.
‚Poinťáci‘ rozjeli akci ve velkém
stylu, o čemž svědčí i počet diváků,
kteří na představení dorazili.
Ti, kteří přišli až na čas, jen stěží
hledali volná místa, protože
bylo doslova, do písmene i do
interpunkčního znaménka plno.
„Máme tu minimálně sto padesát
lidí,“ uvedla dramaturgyně a tisková mluvčí divadla Eva Zelená,
která nabídla k dispozici i své místo
v publiku, protože se hlediště za scénou nebezpečně zaplnilo příjemně
napjatými diváky už několik minut
před začátkem představení. „Přišli
jsme podpořit našeho oblíbence
Vítězslava Lužného,“ přiznal jeden
z návštěvníků inscenace, ve které

nechybí humor ani nadsázka a která
bombasticky zahájila letošní prestižní
festival. O aplaus diváků se budou
ucházet i Činoherní klub Praha,
Brněnské divadlo Husa na provázku a pražské Divadlo v dlouhé, takže
se příznivci divadelního umění mají
rozhodně na co těšit!
Mottem letošního ročníku je tvůrčí
hledání. Tři inscenace letošní divadelní přehlídky odkazují k tvůrčím
osobnostem a k jejich hledání.
„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.
A právě repertoár Činoherního
klubu Praha je připraven na tento
čtvrtek 10. října, kdy se představí
inscenace Kukura. Vstupenky
jsou již v předprodeji v pokladně
divadla. Cena pro abonenty byla
stanovena na 150 korun, běžná
cena lístku je 300 korun.

Zabijačka ve fotografiích Michala Wolfa zaplnila galerii milovníky masových hodů

Prostějov/peh - Jak to vypadá na
tradiční vesnické zabijačce krok
za krokem, to si mohly díky fotografiím Michala Wolfa při páteční
vernisáži jeho výstavy prohlédnout
desítky návštěvníků galerie. Bylo
jich tolik, že se k vystaveným snímků bylo těžké probojovat, ale když
se to povedlo, výsledek stál za to...
V Galerii u Hanáka to v pátek
4. října v podvečer vonělo jitrnicemi, jelítky a dalšími zabijačkovými specialitkami. Není divu,
nefalšovaná atmosféra tradiční
hanácké zabijačky se vším všudy
tak, jak ji známe z obrázků Josefa Lady, se totiž stala námětem
fotografií Michala Wolfa, který
na vernisáži osobně zahájil svou
výstavu. Atmosféru venkovské
zabijačky podpořili hudebním
vystoupením Jindřiška Kališová
i Jitka a Radek Kaprálovi, jenž
zahráli jak konzumentům zabijačkových pochoutek, tak pašíkovi,

který hrál hlavní roli na fotografiích
Michala Wolfa i na talířích.
„Požádal jsem svého strýce, který
v Němčicích dělává zabijačky, jestli
bych se některé mohl zúčastnit a ten
mi slíbil, že když přijdu s fotoaparátem, tak si ruce ani foťák rozhodně
neumažu,“ vysvětlil s úsměvem autor snímků, které reportážním stylem
dokumentují cestu čuníka z chlívku
na talíř.
Vidíš, jak se dívá? Ten už to ví, co se
bude dít,“ komentovala výraz pašíka
odsouzeného do jitrnic na snímku
jedna z přítomných návštěvnic.
A když už je řeč o účastnících
výstavy, jejich počet vypovídal o
tom, že jsou Prostějováci milovníci
masa, do výstavních prostor Galerie u Hanáka se jen taktak natlačili ti největší příznivci masových
hodů a taky fotografií... „Snímky se
mi moc líbí, protože podávají pravdivý obraz toho, jak to na zabijačce
chodí. Já, přestože pocházím z ves-

Galerii provoněly jitrnice a tlačenka. Při zahájení výstavy nechyběly zabijačkové pochoutky. Jak jinak stylově uctít návštěvníky
vernisáže?
Foto: Petra Hežová
nice, kde se zabijačky často pořádali,
jsem se vždy držela, co nejdál to šlo,
dokud nebylo jídlo na talíři,“ poznamenala usměvavá Ivana Štefanová.

Prohlédnout si pašíkovu cestu
na talíř si ve výstavních prostorách Galerie u Hanáka můžete až
do 5. listopadu.

INZERCE

Taneční čaje se vracejí
Z nadcházejících říjnových akcí bych vás velmi
ráda pozvala na další taneční nedělní odpoledne,
které započalo již uplynulou neděli v Národním
domě. Podzim je k tanci jako stvořený!
Milada Sokolová, radní a předsedkyně kulturní
komise při Radě města Prostějova

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz
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KONICKO

KOSTELECKO

NĚMČICKO

PLUMLOVSKO

Regionální zpravodajství


Expres
z regionu
„Vybral“ Fiata
Čelechovice na Hané/pk - Někdy
v nočních hodinách z pátku 4. na
sobotu 5. října poškodil neznámý
pachatel skleněnou výplň okna
dveří na vozidle značky Fiat Punto,
které měl jeho majitel zaparkované
na ulici Trávníky v obci Čelechovice na Hané. Z vozidla odcizil
autorádio a neznámý předmětem
poškodil vrypy lak na dveřích vozidla. Celková škoda je vyčíslena
na čtyři tisíce korun.

V Němčicích vyberou
staré oblečení
Němčice nad Hanou/mls - Občanské sdružení Diakonie Broumov a město Němčice nad Hanou
vyhlašují sbírku použitého ošacení ve středu 9. října 2013 v době
od 9.00 hodin do 17.00 hodin.
Sběrné místo je v divadelní šatně
Kina OKO Němčice nad Hanou.

Přispět můžete
i v Plumlově
Plumlov/mls - Město Plumlov ve
spolupráci s Diakonií Broumov
pořádá humanitární sbírku, která
proběhne v sobotu 12. října od 8.00
do11.30 hodin na Tyršově náměstí
v Plumlově. Sbírat se bude staré
oblečení, lůžkoviny, obuv i domácí
potřeby. Věci prosím zabalte do
igelitových pytlů či krabic, aby se
nepoškodily transportem.

www
www.
vecernikpv.cz
.cz

Hojně diskutovaný objekt překonal nástrahy, sloužit má sportovcům i kultuře

„SUPROVKA“ V NĚMČICÍCH NAD HANOU má do března plno
Hala byla v úterý slavnostně předána do plného provozu

Nestačila městu nedávno opravená sokolovna? Nebude
nově postavená hala u základní školy v Němčicích nad
Hanou zet prázdnotou? Tak na tyto všetečné otázky se
už podařilo najít odpověď. „Do března příštího roku je hala až na pár hodin v týdnu zcela obsazená. Dopoledne
ji budou využívat školáci a odpoledne sportovci jak
z Němčic, tak i ze širokého okolí. To však neznamená,
že sokolovna zůstane prázdná,“ sdělila nám starostka
Ivana Dvořáková při úterním uvedením „Suprovky“ do
plného provozu, jehož byl Večerník naživo přítomen.
přínos. Zásadní je, že jsme díky ní

Němčice nad Hanou/mls splnili podmínky hygieny pro fun-

Největší radost mají z nové Suprovky především místní školáci. Ostatně
právě kvůli nim se město do stavby
nové tělocvičny rozhodlo jít. Dosud
totiž děti musely na tělocvik docházet do asi čtyřista metrů vzdálené
sokolovny, a to i za sněhu či deště.
Nyní jim stačí přeběhnout asi třicet
metrů dlouhý krytý tunel spojující
budovu školy s tělocvičnou. „Nová
hala pro nás znamená obrovský

gování naší školy. Dosud jsme totiž
kvůli docházení do sokolovny měli
výjimku. Dále můžeme lépe využít
čas, který jsme trávili věčným přecházením do sokolovny a zpátky.
Navíc skvělé prostředí v Suprovce
nepochybně povede ke zkvalitnění
výuky tak, jak se o to snažíme na celé
škole,“ vyjádřila se plná spokojenosti
Hana Matušková, ředitelka ZŠ Němčice nad Hanou.

Útočiště tu najdou i florbalisté
Existence haly pravděpodobně povede ke vzniku nových sportovních klubů. „Například florbalisté u nás museli skončit, protože neměli kde hrát
své soutěžní zápasy. A to nejen u nás
v Němčicích, ale ani nikde v okolí.
Nyní pravděpodobně obnoví činnost.
Zřejmě bude založen také nový basketbalový tým a snad i další sportovní
spolky,“ zmínila se Hana Matušková.
V Suprovce najdou sportovci hrací
plochu o rozměrech 40x21 metrů pokrytou přírodním linoleem.
Využívat ji budou házenkáři, sáloví
fotbalisté, florbalisté, basketbalisté,
tenisté či volejbalisté. Kromě posilovny a šaten je v hale také k dispozici
kurt pro squash. Hlediště má kapacitu stopadesát míst. Suprovka však
nebude sloužit pouze sportu, ale i
kultuře. „Už se tu například pořádala
velká taneční soutěž či velký koncert
dechového orchestru při základní
umělecké škole v Němčicích nad Hanou,“ vyzdvihla Matušková.

Slavnostní otevření. Pásku před Suprovkou v úterý 1. října slavnostně přestřihli (zleva) místostarosta Němčic
nad Hanou Jan Vrána, starostka Ivana Dvořáková, hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil, senátor Martin
Tesařík a generální ředitel Pozemstavu Jan Vrána. Přímo při aktu projevil největší nadšení ze všech zúčastněných někdejší hejtman Olomouckého kraje a současný senátor Martin Tesařík.
Foto: Hana Skalková

Bude si na sebe přivydělávat
Vedení města má radost především
z toho, že se halu podařilo smysluplně zaplnit. „Potvrdilo se, že tak velká
hrací plocha v okolí chybí. Kromě
místních se k nám proto hlásí sportovci z Ivanovic, Kojetína a dalších obcí.
Hala je v podstatě plně obsazená až
do března příštího roku, několik málo
volných hodin si lze ještě dohledat na

jejích webových stránkách. Prázdná
však nezůstane ani sokolovna, kde zůstane krasojízda, cvičení žen, aerobik
a budou se v ní konat plesy,“ prozradila starostka Němčic nad Hanou Ivana
Dvořáková.
Z nájmů dospělým sportovcům by
si Suprovka také měla přivydělávat
na svůj provoz. „Díky využitým
materiálům však budou například
náklady na vytápění podstatně nižší

než u stejně velkých, ale dříve postavených objektů,“ zmínil se místostarosta Jan Vrána.
Nová sportovní hala přišla na celkem 47,8 milionů korun, z toho 17,8
milionů město získalo z evropských
fondů. Se stavbou začal prostějovský Pozemstav 1. července 2012,
zkušební provoz zde byl zahájen letos 25. ledna. Od úterý 1. října už je
hala v oficiálním provozu.

STAROSTKA SMRŽIC SE KE KAUZE pozemku svého syna zatím nevyjádřila
Hana Lebedová slíbila odpovědět na otázky až v průběhu tohoto týdne

Smržice/mls - Tomáš Lebeda
v roce 2009 koupil osmnáct tisíc
metrů čtverečných orné půdy na
katastru Smržic za 306 000 korun.
Po plánované změně územního
plánu by syn smržické starostky
mohl tentýž pozemek prodat minimálně za pět a půl milionu korun. Jeho cena by se v budoucnu
mohla vyšplhat dokonce až na
patnáct milionům korun! V souvislosti s touto kauzou Večerník

v pátek položil všetečné otázky
smržické starostce Haně Lebedové (na snímku).
„Všechno se děje podle zákona a za
celou záležitostí stojí hlavně lidská
závist. To je prozatím vše, co vám
k tomu řeknu,“ reagovala při naší
osobní návštěvě na obecním úřadu
ve Smržicích Hana Lebedová. Na
stole kromě stohů rozličných dokumentů měla i vytištěné dotazy, které
jsme jí krátce předtím poslali e-mai-

lem. Týkaly se kauzy jejího syna,
který by měl na plánované změně
územního plánu významně vydělat. „Dotazů je hodně a já jsem po
návratu z dovolené velice vytížená.
Zřejmě to nestihnu a odpovím vám
v průběhu příštího týdne,“ přislíbila
Hana Lebedová.
A na co se paní starostky ptáme?
Zajímá nás, jestli vzniklou situaci nevnímá jako střet zájmů a zda pozemky místo jejího syna neměla vykoupit

Přehrada přestává být zelená...

obec, případně jestli by tak ještě před
chystanou změnou územního plánu
neměla učinit. Rovněž nás zajímalo,
zda je pravdou, že zastupitelstvo se
dříve vyjádřilo v tom smyslu, že na
jihozápadě obce, kde se pozemek
nachází, se už stavební parcely rozšiřovat neměly. Za dotaz určitě stojí i
to, proč z webových stránek zmizela
Usnesení zastupitelstva před rokem
2008. Dotkli jsme se i možného
spojení mezi blízkou spolupracov-

nicí Hany Lebedové a jednoho ze
zaměstnanců prostějovského Stavebního úřadu i některých dalších témat.
Snad se tedy již brzy přímo od starostky dozvíme více. Co víme už
nyní, je to, že 24. října se ještě o změně územního plánu rozhodovat nebude. Na toto datum je ve Smržicích
pouze svoláno veřejné jednání, na
němž se každý z občanů k dané problematice může vyjádřit. Samotné
zastupitelstvo bude zasedat později.

Plumlov/mls - Dodělat zábradlí
a posekat trávu. Tak to jsou hlavní
úkoly, před kterými stále ještě stojí
pracovníci činící se na Plumlovské
přehradě. Zatímco zábradlí na
hrázi nahradilo původní kamennou
zídku, na některých místech až metr
vysokou zeleň už zaplavila voda.

Revitalizace Plumlovské přehrady
zatím přišla na dvěstěsedmdesát
milionů korun. Zahrnovala vybagrování dna od bahna obsahujícího živiny pro sinice a opravu
hráze, která by nyní měla vydržet
tisíciletou vodu. Přehrada se začala
napouštět v srpnu. I po měsíci však

na dně stále roste bujná vegetace.
To u řady čtenářů vyvolalo mírně
řečeno údiv.
„Všechny práce včetně sečení by
měly být dokončeny do poloviny
října,“ informoval v úterý ředitel
Povodí Moravy Radim Světlík
s tím, že po tomto datu se ještě bude

Nebe mezi Suchdolem a Jednovem patřilo drakům

Suchdol/jim
Příjemného
svátečního odpoledne, kdy se léto
ještě nechtělo plně vzdát své vlády a
svádělo statečný boj s přicházejícím
podzimem, využily suchdolské
místní spolky k uspořádání již
tradiční drakiády. Letošní ročník
přilákal několik desítek dětí, jejich
rodičů i papírových výtvorů, na
poli mezi Suchdolem a Jednovem
tak bylo plno...
Akce se i letos ujal Orel Suchdol ve
spolupráci s hasiči, všichni příchozí
tak za krásného slunečného dne
mohli při pouštění draků doplnit
energii z připraveného občerstvení.
A protože přály i přírodní podmínky, draci se s radostí proháněli
pár hodin po vymetené obloze.

Vydařilo se. Letošní drakiádě přálo k radosti všech počasí.
Foto: Jiří Možný

budovat tzv. litorální pásmo. To má
pomocí kořenů vysázených rostlin
čistit přitékající vodu na začátku
přehrady i Podhradského rybníka.
V tuto chvíli tak činí chemická
srážedla, na jejichž provoz budou
přispívat i obce z Mikroregionu
Plumlovsko.

Foto: archiv Večerníku

Mňam. Konický uzenář Lubomíra Šmída se svojí chloubou - klobáskou, která sbírá úspěchy u konzumentů i odborníků. Foto: internet
tak bojím, jak dlouho nás supermarkety nechají přežít,“ uzavírá Šmída.
Slavnostní předávání cen Regionální potravina Olomouckého kraje
proběhlo v rámci festivalu gastronomie a nápojů OLIMA 2013.

V Bedihošti si řidič vyšlápl na strážce zákona

Opilý pirát silnic NAKOPL POLICEJNÍ AUTO!

Bedihošť, Prostějov/mik - Tak to je
dáreček! Policisté v úterý 1. října
zastavili v Bedihošti mladíka, který
svým vozidlem výrazně překročil
povolenou rychlost. Nejenom, že
vzápětí zjistili, že je opilý, ani nemá
řidičský průkaz, mladík navíc v reakci nakopl policejní auto a popral
se se strážci zákona!
„V úterý prvního října kolem druhé
hodiny odpoledne zastavili policisté
na ulici Prostějovské v Bedihošti předepsaným způsobem řidiče vozidla
Škoda Octavia. Krátce předtím totiž
překročil v obci nejvyšší povolenou
rychlost, která je maximálně padesát
kilometrů za hodinu. Policisté mu po-

mocí radaru naměřili čtyřiaosmdesát
kilometrů v hodině,“ sdělila Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR Olomouckého
kraje.
To ale ani zdaleka nebyl jediný přestupek tohoto hříšníka za volantem. „Při
kontrole nepředložil dvaadvacetiletý
řidič doklady, neměl je totiž u sebe.
Policisté u něho pak provedli dechovou zkoušku, která byla pozitivní,
a naměřili mu 1,08 promile alkoholu
v dechu. Test na omamné a psychotropní látky byl u řidiče negativní. Policisté mu další jízdu zakázali. Po poučení se podrobil lékařskému vyšetření
spojenému s odběrem biologického

materiálu v nemocnici. Nyní je podezřelý ze spáchání přečinu ohrožení
pod vlivem návykové látky, za který
mu v případě prokázání viny a odsouzení hrozí až roční pobyt za mřížemi,
peněžitý trest nebo zákaz činnosti,“
přidala policejní tisková mluvčí.
Ovšem ani těmito záležitostmi
uvedený případ neskončil. Měl totiž ještě jednu dohru. „Poté, co řidič
po provedených úkonech odešel
z policejní budovy, stačil se na přilehlém parkovišti rozběhnout proti policejnímu vozidlu s policejní hlídkou
a kopnout do pravého předního blatníku vozidla. Policisté ho vyzvali,
aby zanechal protiprávního jednání.

Musí mít přehled. Akce, do kterých se zapojí všechny složky IZS, jsou
často velmi náročné na vzájemnou spolupráci a koordinaci jednotlivých
složek. Na povel je má takzvaný velitel zásahu.
Foto: Martin Zaoral

Dřevorubci
bloudící
hořícím
lesem
prověřili
IZS
V pátek se u Hamer konaly velké manévry hasičů, policistů, vojáků, záchranářů i psovodů
Hamry/mls - „Mezi Stínavou
a Oklukami začal hořet les.
V zasaženém území pracovalo patnáct dělníků, kteří byli o požáru informování mobilem. Deset z nich
se v obtížné situaci v lese ztratilo a
je třeba je co nejrychleji najít,“ tak
zněla legenda k pátečnímu cvičení,
které prověřilo připravenost jednotlivých složek Integrovaného
záchranného systému (IZS) Olomouckého kraje.

Cvičení se v krásném podzimním dopoledni, které skutečně
lákalo k procházce lesem či
k houbaření, zúčastnilo nebývalé
množství příslušníků jednotlivých
složek IZS. Přítomno bylo čtyřicet
policistů, šedesát hasičů a to nejen
z Prostějova, ale i z Plumlova, Vícova, Krumsína a Mostkovic. Dále
pak prostějovští strážníci, profesionální i dobrovolní záchranáři a
dokonce i celníci. Všichni společně

F o t o ree p o r t á ž
Fotoreportáž

pak vytvořili velkou rojnici, kdy
muži od sebe stáli ve vzdálenosti
necelých dvou metrů, takže jim
skutečně nemohlo nic uniknout.
Při zásahu nemohli chybět ani
kynologové.
„Psi jsou vycvičeni tak, aby
hledali osoby nacházející se
v určitém sektoru. Rozeznají
přitom člověka nacházejícího se
v tísnivé situaci od nasazeného
záchranáře. Jejich význam je

při hledání pohřešovaných osob
obrovský a to zejména v noci,“
sdělila Večerníku přímo na
místě Romana Meduňová ze záchranné brigády kynologů Jihomoravského kraje.
Taktické cvičení prověřilo koordinaci jednotlivých složek IZS. „Je
potřebné pro to, aby příslušníci
jednotlivých složek byli na vznik
mimořádné situace co nejlépe
připraveni,“ vysvětlila smysl

podobných akcí Irena Urbánková,
tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.
I v nepřehledném lese vojenského
újezdu Březina byly nakonec
všechny pohřešované osoby nalezeny a po vypátrání pro ně byla
přivolána lékařská pomoc. „Celé
cvičení proběhlo bez problémů
a prověřilo připravenost všech
složek při budoucím mimořádném
zásahu,“ uzavřela Urbánková.

jak se hledá pohřešovaný?...
2x foto: Policie ČR, 1x foto: Martin Zaoral

V Pavlovicích CHYTILI ŘIDIČE,
který za volantem neměl co dělat
Pavlovice u Kojetína/mik - Ještě
dva roky nesmí řídit, přesto ho
to nijak zvlášť nezajímá a klidně
si jezdí dál. Řeč je o chlápkovi,
kterého policisté zastavili v Pavlovicích u Kojetína.
„Ve středu druhého října kolem
čtvrté hodiny ráno kontrolovali
policisté v Pavlovicích u Kojetína
řidiče vozidla Peugeot. Při kontrole dvaačtyřicetiletého muže
policisté zjistili, že za volant usedl,

i když má okresním soudem vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel až do září roku 2015.
Na místě mu další jízdu zakázali,“
řekla Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.
„Nyní je podezřelý ze spáchání
přečinu maření výkonu úředního
rozhodnutí a vykázání, za který mu
hrozí až tříletý pobyt za mřížemi,“
dodala.

V Seloutkách zmizela

KABELKA Z AUTA
Vzdušný šmejdil. Armáda České republiky se při této pří- Krásní i užiteční. Do pátrání po pohřešovaných dřevo- Nic jim nemohlo uniknout. Desítky hasičů a policistů vyležitosti prezentovala bezpilotním prostředkem sloužícím pro rubcích se zapojila i tato psiska Border kolie Flin a Špringer tvořily rojnici a propátrávaly les metr po metru. Za takových
okolností nemůže očím uniknout ani myška...
Španěl Iran.
monitorování prostoru.

Prostějov/mls - Aktivní pohyb v V podmračeném říjnovém odpoledni
malebné podzimní přírodě, kam vyběhlo na dlouhou trať dvaadvacet
je v průběhu celého roku zaká- mužů a čtrnáct žen, poloviční trasu
zaný vstup, nabídl třetí ročník pak absolvoval přibližně stejný počet
čtvrtmaratonu „Mezi lesy“. Běh kluků a holek. „Je to srovnatelná účast
na deset a půl kilometru v neděli jako loni, kdy však panovalo strašlivé
zorganizovalo v Prostějovičkách počasí. Proto mě trošku mrzí, že
místní akční občanské sdružení letos nedorazilo lidí více,“ zmínila
SOPKA. Nezvládlo by to bez spo- se pořadatelka Zuzka Kožňárková,
lupráce s místními dobrovolnými předsedkyně pořádajícího občanhasiči a obecním úřadem.
ského sdružení SOPKA.

Muž se však dal na útěk. Policisté
ho dostihli. Vzhledem k tomu, že
se stále snažil utéct, využili svého
zákonného oprávnění a muže za
použití donucovacích prostředků
zpacifikovali, nasadili mu pouta, zajistili a převezli na policejní služebnu
k provedení dalších úkonů,“ shrnula
děj událostí Irena Urbánková. „Při
zákroku jak jeden ze zakročujících
policistů, tak i dvaadvacetiletý mladík utrpěli drobné oděrky. Mladík lékařské ošetření odmítl. Po provedení
úkonů byl propuštěn ze zajištění.
Jeho jednání na parkovišti policisté
šetří pro podezření ze spáchání přestupku proti majetku,“ dodala.

Všichni, kteří dorazili na start v místním areálu „Zahrádky“, určitě nelitovali. Mohli nejen zjistit, jak na tom
jsou s fyzickými silami, ale hlavně se
pokochat všemi barvami podzimní
přírody vojenského újezdu Březina.
Za sedmdesát korun startovného se
lidé mohli proběhnout po perfektně
označené trati vedoucí převážně
po asfaltových cestách. V cíli na ně
pak čekal výtečný párek zdarma.

Chuť uzeniny byla znásobená
pocitem, že běžci překonali toho
největšího nepřítele, kterým bývá
vlastní lenost.
Podobné běhy se těším čím dál větší
oblibě, na Prostějovsku se jich přitom
zas až tolik nepořádá. „Na příští sobotu jsem už přihlášený na ´Běh vokolo
priglu´, který se koná na Brněnské
přehradě. Letos by se ho mělo
zúčastnit dva tisíce lidí. Pokud bych

si však musel z obou závodů vybrat
pouze jeden, tak určitě dorazím do
Prostějoviček, protože tady panuje
nezaměnitelná rodinná atmosféra,“
vyjádřil se jeden z účastníků.
Jestliže jste tedy příznivci zdravého pohybu na čerstvém vzduchu, pak byste
si příští ročník běhu v Prostějovičkách
rozhodně neměli nechat ujít. Konat
se bude pravděpodobně opět první
víkend v říjnu.

Exkluzivní rozhovor se starostou Vrbátek Ivo Zatloukalem:

Seloutky/mik - Naprosto jednoduchou kořistí byla pro zloděje
v Seloutkách odložená kabelka v
neuzamčeném vozidle. Stačilo jen
otevřít dveře a natáhnout ruku…
„V úterý prvního října v katastru
obce Seloutky došlo ke krádeži
příruční kabelky, kterou její ma-

jitel nechal v pravděpodobně
nezajištěném vozidle. Neznámý
pachatel toho využil a kabelku vzal.
Majiteli způsobil škodu za dvaadvacet tisíc korun,“ sdělila Večerníku
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.

V pozoru. Běh Mezi lesy odstartoval výstřelem starosta SDH Prostějovičky Roman Petržela.
Foto: Martin Zaoral

Z obchodu ve Ptení ukradl

„Novému vedení se podařilo obec více stmelit“ tisíc kartonů cigaret!
Vrbátky - Společně s místními částmi Dubany a Štětovice
čítá obec Vrbátky přibližně sedmnáct set obyvatel. Zdejším
starostou je již druhé období, tedy od podzimu 2006, Ivo
Zatloukal. Jím vedené zastupitelstvo se každoročně snaží
investovat až devět milionů do dalšího rozvoje obce, letos
tak Vrbátečtí právě tuto částku použili na zateplení obecních budov, zatím ovšem marně vyhlížejí proplacení obdržené dotace. Nyní se chtějí zaměřit na zbudování rybníka
s okolní zelení a vystavění sportovní haly v areálu základní
školy. Co dál prozradil první muž Vrbátek v exkluzivním
rozhovoru pro PROSTĚJOVSKÝ Večerník?

stačím vyrábět. Teplé uzené tam je
okamžitě vyprodané,“ pochvaluje si
Šmída. Rozšiřovat výrobu však neplánuje. Chce se soustředit na kvalitu a tradiční postupy, bez éček a
konzervantů. „Na druhou stranu se i

www.vecernikpv.cz

U Prostějoviček nejen změřili síly, ale mohli se i kochat krásnou přírodou

Čtyři roky se může honosit prestižním titulem

Pustili se do práce. Z aktuálního snímku je stále dobře patrné, že se v tomto prostoru plumlovské přehrady bagrovalo do různých hloubek. Tam,
kde stojí voda, šly stroje hlouběji, z míst, kde je sucho, bylo odvezeno výrazně méně sedimentů.
Foto: Martin Zaoral

region@vecernikpv.cz

honička s řidičem!

Bohuslavice/mik - Předminulý víkend došlo k policejní honičce
s řidičem, který hlídce nezastavil ke kontrole a zběsile ujížděl z Bohuslavic směrem na Polomí. A měl proč! Byl totiž pod vlivem alkoholu.
„V sobotu osmadvacátého září krátce před jednou hodinou v noci zastavovala policejní hlídka v Bohuslavicích vozidlo Škodu Octavii. Jeho
řidič však úkon neposlechl a pokračoval až do obce Polomí, kde ho už
hlídka zastavila. Při kontrole u čtyřicetiletého muže provedli dechovou zkoušku, která byla pozitivní, a naměřili mu 1,11 promile alkoholu
v dechu. Řidič se přiznal, že před jízdou vypil tři piva,“ popsala děj
událostí Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Po poučení se šofér odmítl podrobit lékařskému vyšetření spojenému
s odběrem biologického materiálu. „Policisté mu na místě zadrželi
řidičský průkaz a zakázali další jízdu. Nyní je podezřelý ze spáchání
přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, za který mu hrozí až roční
pobyt za mřížemi, peněžitý trest nebo zákaz činnosti,“ dodala Urbánková.

Běžci závodili v zakázaném prostoru

KLOBÁSA Z KONICE nemá
v kraji konkurenci
Konice/mls - Ve čtvrtek uplynulého
týdne získala „Konická klobása“
vyráběná Lubomírem Šmídou
z Konice ocenění ´Regionální potravina Olomouckého kraje´, když
zvítězila v kategorii tepelně opracovaných masných výrobků. Spolu
s ní bylo oceněno ještě dalších sedm
pochoutek.
Porota soutěže hodnotila vztah výrobku k regionu, použité suroviny
i jejich chuť a vzhled. Konické klobáse se podařilo uspět v konkurenci
pětaosmdesáti produktů od třiatřiceti výrobců. Řezník Lubomír Šmída
z Konice se do soutěže přihlásil po
obdržení certifikátu HANÁ regionální produkt.
„Jeden z porotců mi doporučil, ať
jdu ještě výš a zkusím soutěž Regionální potravina. Tak jsem ho
poslechl a vydařilo se,“ nechal se
slyšet Lubomír Šmída, který převzal rodinné uzenářství v Konici po
tatínkovi v roce 2007. „Díky značce
jsem získal odbyt v Olomouci a ne-

776 159 120

Bohuslavice:

PROTIVANOVSKO

Jiří Možný
V létě jste otevřeli nový
ový sběrný dvůr, podařilo see zkolaukou služdovat dům s pečovatelskou
bou. Jaké na to zatím mátee ohlasy?
„Zřízení sběrného dvora sii občané
yšel jsem
nemohou vynachválit, neslyšel
jediný negativní ohlas. A to je co říci,
ého půsoprotože jak jsem se za svého
řesvědčil,
bení ve funkci starosty přesvědčil,
i kdybyste se rozkrájel, nemůžete
ýče domu
se zavděčit všem. Co se týče
s pečovatelskou službou, začíná se
sme očeobsazovat pomaleji, než jsme
né se do
kávali. Místní starší občané
o bydlení
nového a relativně levného
uset pravpříliš nehrnou. Budeme muset
děpodobně udělat reklamu po celém
om kaparegionu včetně měst, abychom
citu deseti klientů do konce roku naředevším
plnili. Dům jsme postavili především
adě jejich
pro naše občany, ale v případě
nezájmu musíme bydleníí obsadit
i přespolními, nemůžeme sii dovolit
dotaci včetně penále vracet.““
Pustili jste se letos i do dalších investic, třeba i s přispěním dotací?
„Zdaleka ještě nemáme v obci vše
potřebné dokončeno. Jelikožž platíme
ích budoza energie ve starých obecních

tělocvična. To nás stálo asi devět milionů, z toho pět a půl bychom měli
obdržet z dotací. Práce jsou již hotové,
faktury téměř všechny zaplaceny, ale
bohužel kvůli zdlouhavé administrativě státních úředníků jsme neviděli
ze slíbených dotací ještě ani korunu.
Tato situace nám způsobila velké proy s plněním letošního rozpočtu.“
blémy
Kolik si můžete dovolit věnovat ročně na rozvoj
a údržbu obce?
„I přes navýšení příjmů díky novému
p
rozpočtovému
určení daní,, si můžeme

vách velké peníze, provedli jsme v letošním roce zateplení a výměnu oken
v budovách základní školy ve Vrbátkách i v Dubanech včetně sokolovny,
která patří obci a slouží i jako školní

dovolit ročně proinvestovat maximálně právě těch devět milionů. Teď nám
tedy na ostatní akce v plánovaném
p
rozpočtu
vyčleněné prostředky chybí.“
Co plánujete na další roky,
co byste si nejvíce přál?
„Plánů je samozřejmě více, ale mezi
hlavní akce nejbližšího období patří
vybudování rybníku s okolní zelení,
aby občané mohli trávit svůj volný
čas v pěkném přírodním prostředí
jinak intenzivně zemědělsky využívaném regionu Hané. K tomuto přikročíme hned ppo schválení nového
územního plánu, možn
možná se tak stane
už v příštím roce. Dále jjsme požádali
vybudo
o příspěvek na vybudování
sportovzákla školy ve
ní haly v areálu základní
nem
Vrbátkách, aby děti nemusely
chodit
sokolo
v zimě cvičit do sokolovny
v Dubanech. Nechali jsme si zzpracovat studii výstavby sportovní hhaly o rozloze
me a ta nám
čtyřicet krát dvacet metrů
ukázala, že výstavba i provozování
obdobného objektu je v silách naší
nemus v případě
obce, přičemž nemusí
padesátiprocent dotace dozhruba padesátiprocentní
j k zadlužení obecního rozpočtu.“
jít
Pod Vrbátkyy patří
p
i místní
části Dubany a Štětovice.
Jak funguje spoluprá
spolupráce na místní
úrovni a co chystáte konkrétně v
těchto částech?

„Myslím si, že na rozdíl od minulého období se novému vedení
obce podařilo obec více stmelit.
Na akcích, jejichž tradici jsme obnovili nebo rozvinuli, se schází
občané všech místních částí obce.
Ať je to stavba a kácení máje nebo
vepřobraní ve Vrbátkách, pálení
čarodějnic v Dubanech, hasičské
závody či cyklokros pro děti a letos
nově i dospělé ve Štětovicích. Investice do místních částí se snažíme
rozdělovat podle potřebnosti, ale
samozřejmě musíme i přihlédnout
k počtu občanů v jednotlivých částech obce.“
Co považujete za hlavní
milníky během svého úřadování?
„ Myslím si, že se novému vedení
obce, které se před sedmi roky utvořilo, podařilo podstatně změnit vzhled
naší obce a také, což je podle mne
určitě též velmi důležité, pozvednout
kulturní a společenský život v obci.
Získala jsme vyšší kredit v regionu a
podařilo se nám také do obce přilákat
více mladých rodin k trvalému bydlení. A to jak v opravených starších
domech, tak i v novostavbách. V roce
2006 navštěvovalo mateřskou školu
pětapadesát dětí, nyní jich tam chodí
stovka...(úsměv)“

„Místní starší občané se do nového
a relativně levného bydlení příliš nehrnou.
Budeme muset udělat reklamu po celém
regionu včetně měst, abychom kapacitu
deseti klientů do konce roku naplnili.“
Foto: Jiří Možný

starosta Vrbátek Ivo Zatloukal k dosavadnímu zájmu
o nově otevřený dům s pečovatelskou službou

Ptení/mik – To bude kouřit hezky
dlouho! Policie pátrá po zloději,
který z obchodu ve Ptení ukradl
pod rouškou noci neuvěřitelné
množství cigaret.
„V noci z úterý prvního na středu druhého října se zatím neznámý pachatel
vloupal do prodejny smíšeného zboží
ve Ptení. Neodradily ho ani uzamčené

dveře, které překonal a do prodejny
vnikl. Z ní pak vzal zhruba kolem
jednoho tisíce kusů krabiček cigaret různých značek. Celková škoda
odcizením a poškozením byla vyčíslena na jednaosmdesát tisíc korun,“
informovala Večerník tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje Irena Urbánková.

Došlo na naši adresu...

V Pivíně zazářily Světlušky

Jak se žije ve tmě. Předškoláci zajímavým způsobem objevovali
svět nevidomých.
Foto: Dagmar Zbožínková
Pivín/red - Minulý týden proběhl v mateřince v Pivíně výukový
program „V září Světlušky září
aneb žijí mezi námi“. V něm se
děti seznámily s lidskými smysly a
s ochranou zdraví nejen při hrách.
„Vyzkoušely si, jak se žije nevidomým kamarádům, jak jim můžeme
pomáhat a jak si s nimi hrát. Při
hrách a soutěžích si vyzkoušely
své dovednosti, vyrobily zvířátka

z otisků dlaní a chodidel, poznávaly zvuky, materiály a předměty bez
pomoci zraku. Zakoupením dárkových předmětů děti přispívaly do
pokladničky nadačního fondu Českého rozhlasu ´Světluška´, a proto
děkujeme i rodičům za spolupráci
při naplňování výchovných cílů tohoto projektu,“ napsala do redakce
Večerníku Dagmar Zbožínková,
ředitelka pivínské školky.

Prezentace

SOKOL míří do
O
H
É
N
R
ČE
PROSTĚJOVSKÉMU Večerníku se dostala do ruky
fotografie prostějovského kandidáta Petra Sokola střílejícího ze samopalu špagin. Zajímalo nás, zda se vysokoškolský učitel Sokol již v kampani chystá na boj s pouliční
kriminalitou, který je součástí jeho volebního programu.
„Ne ne, na pouliční kriminálníky chystám jiné nástrahy,
třeba princip třikrát a dost,“ odpověděl nám s úsměvem
Sokol a dodal: „Fotografie pochází ze střeleb v Policejním sportovním klubu v Prostějově, kde mám řadu přátel
a ti mne v uplynulém týdnu pozvali na akci, kde bylo možné vyzkoušet si střelecké dovednosti s různými zbraněmi.“
Foto: archív Petra Sokola

„Sport je třeba dělat čistě a bez faulů,“
říká k situaci v hokeji Pavel Vavrouch

Prostějov/pk - Vzhledem
k situaci v prostějovském
hokeji a k informacím, které
se objevily v některých médiích, jsme požádali o vyjádření člena Komise pro mládež
a tělovýchovu Rady statutárního města Prostějova ing.
Pavla Vavroucha.
Co říkáte na poslední vývoj
v prostějovském hokeji?
„Jsem rád, že se v letošním soutěžním ročníku tak dobře daří hráčům
prvního týmu a že svými výkony
na ledě dělají radost všem hokejovým fanouškům. Víme dobře, že
Prostějov je město sportu zaslíbené a hokej patří k jeho nejlepším
tradicím. Současně však se znepokojením sleduji informace v médiích týkající se mládežnického hokeje a vůbec atmosféry ve vedení
LHK i v jeho vztazích k ostatním
subjektům...“
Máte na mysli spor
pana Tomigy a HC
Grewis Plumlov?
„Ano, to zejména. Hlavně také
informace, které se z článků
ohledně tohoto sporu dozvěděla
INZERCE
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veřejnost, tedy i já. Víte, naše práce v komisi Rady města Prostějova je hlavně zaměřena na mládež
a na to, aby sport i jeho aktivity
pomáhaly rozvíjet charakter dětí
a v neposlední řadě sloužily také
jako prevence patologických
jevů ve společnosti.“
Domníváte se, že v současné práci s mládeží
v prostějovském hokejovém
klubu tomu tak není?
„Z informací, které jsou k dispozici, mám o tom jisté pochybnosti... Podle vyjádření zúčastněných
stran v médiích se mi zdá, že se
mládež stává předmětem sporu a
nástrojem nátlaku pana Tomigy
na další hokejové subjekty. Jak
jinak lze totiž nazvat neuvolnění
hráčů juniorky LHK k hostování
v týmu Grewis Plumlov? Obecně
je třeba říci, že není možné, aby
se někdo choval jako ruský car,
který neomezeně vládne hokeji.
Je třeba jasně říci, že výchova
mladých je především zásluha
rodičů, trenérů a v neposlední
řadě města Prostějova, které na
tuto činnost přispívá nemalými

prostředky. Naprosto alarmující a děsivá je pak informace, že
rodiče musí dát před sezónou
deset tisíc korun, aby mladí měli
vůbec naději, že budou puštěni na
led. K tomu si připočtěte výstroj,
zájezdy na zápasy atd. Tímto se
mládežnický sport dostává pro
mnoho rodin do říše snů.“
Jaký navrhujete další postup a bude se městská
komise tímto problémem zabývat?
„Ano, navrhnu na půdě Komise
pro mládež a tělovýchovu tento
bod k jednání a budu rád, když
proběhne věcná diskuse. Také
bych rád, aby se komise stala platformou pro setkání všech stran.
S ohledem na závažnost informací také budu požadovat, aby
byly předloženy veškeré údaje
o hospodaření hokejového klubu,
finančních tocích a o nakládání
s podporou, kterou dostává hokej
od města Prostějova. Vše musí
být transparentní a musí sloužit
zájmům našich dětí, ne zájmům
jednotlivců nebo lobbistických
skupin. Sport je třeba dělat čistě
a bez faulů.“

Olma investuje sto milionů do
výroby nízkotučného másla
Olomouc/pr - Jedna z největších mlékáren v Česku,
olomoucká Olma ze skupiny
Agrofert miliardáře a nyní
i politika Andreje Babiše,
spouští novou linku za sto milionů korun. Umožní tak vyrábět
i máslo s nižším obsahem tuku,
které se v posledních letech
v Česku pouze dováželo ze zahraničí. Na trhu
by se mělo objevit ještě
v letošním roce.
Investice představuje největší
projekt mlékárny, která se ještě
v roce 2008 před vstupem Agrofertu potýkala s dvousetmilionovou ztrátou, za posledních deset
let. „Cílem projektu je přinést na
trh inovované výrobky zejména v oblasti másel, mléčných
a smetanových pomazánek,“ prozradila generální ředitelka Olmy
a členka představenstva Agrofert
Holdingu Simona Sokolová.

Zatímco standardní máslo
obsahuje nejméně osmdesát procent mléčného tuku,
legislativa Evropské unie
rozlišuje také třičtvrtětučné
máslo s obsahem mléčného
tuku šedesát až dvaašedesát
procent a polotučné máslo
s dvoupětinovým obsahem.
Právě do výroby takového
másla se Olma pustí.
Tuzemské mlékárny méně tučná
másla v posledních letech nenabízely, protože výroba není snadná. „Je to docela žádaný produkt,
zájem lidí o něj v rámci trendu
zdravější výživy stoupá,“ uvedl
předseda Českomoravského svazu mlékárenského Jiří Kopáček.
Olma hodlá během příštích
pěti let investovat do rozšíření výrobních kapacit další dvě
stovky milionů korun. Šéfka
Olmy to uvedla počátkem roku
v rozhovoru pro deník E15.

Úspěšný Prostějovan. Manažer Jaroslav Faltýnek (na snímku vlevo) říká:
„Vsázíme na českou kvalitu a dáváme lidem práci“. Foto: Pavla Dočkalová

Přijel i šéf. Spuštění nové linky si nenechal ujít ani majitel holdingu Agrofert Andrej Babiš.
Foto: Pavla Dočkalová
Rozhodnutí plyne z porady
na téma, kam by měla Olma
v budoucnu směřovat. „Chci, aby
Olma dělala i to, co nyní neumí,
a rozšířila své portfolio,“ uvedla
tehdy Sokolová. Strategie Olmy
bude také vycházet i ze synergií
s Mlékárnou Hlinsko, kterou
Babiš přikoupil do holdingu
v loňském roce.

Tržby zvýší vývoz
jogurtů do Polska
Mlékárna by letos díky vysokým cenám mlékárenských
komodit na světových trzích
a novým dodávkám jogurtů
do Polska měla zvýšit tržby
meziročně o stočtyřicet milionů korun na rekordní 3,2
miliardy korun a opět vykázat
zisk.
Olma už loni zvýšila tržby
o šest procent z 2,89 miliar-

dy korun v roce 2011 na 3,06
miliardy korun a zároveň více
než zdvojnásobila čistý zisk
z 56 milionů v roce
2011 na 128 milionů korun, což je nejvyšší profit
v historii mlékárny. Tržby letos výrazně ovlivní nedávno
uzavřený kontrakt na dodávky
smetanových jogurtů největšímu polskému obchodnímu
řetězci Biedronka.
„Olmu jsme s kolegou Ferancem kupovali v roce 2008.
Firma nebyla v dobré kondici,
proto jsme vstoupili jako silný
investor s cílem udržet a rozvíjet výrobu. A to se povedlo,“
poznamenal Jaroslav Faltýnek,
člen představenstva skupiny
Agrofert a současně krajská
jednička hnutí ANO 2011 do
blížících se předčasných parlamentních voleb.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Ze života města
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ČÁRA PŘES ROZPOČET: HLAVNÍ NÁMĚSTÍ SE OPRAVOVAT NEBUDE!
„Chtěli jsme ho mít nové do oslav sto let radnice, ale bohužel...,“ litují radní

Tak toto se nečekalo ani při tom nejčernějším scénáři!
Ještě před pár měsíci informoval Večerník o záměru
města totálně zrekonstruovat středovou „kuželnu“
na náměstí Tomáše Garyka Masaryka včetně nové
zeleně a částečných oprav okolních komunikací pro
auta i pro pěší. Prostě a jednoduše, náměstí mělo být
do oslav stého výročí prostějovské radnice, které se
uskuteční v příštím roce, nové a jako ze škatulky. Ale
nebude! Město totiž nedostalo požadované dotace...
Prostějov/mik
„Regionální operační program
před časem vypsal dotační tituly
na rekonstrukce náměstí v jednotlivých obcích a městech Olomouckého kraje. Okamžitě jsme
zareagovali a oprášili několik

let starý projekt na rekonstrukci
náměstí. Jen s tím rozdílem, že
nebude opravováno celé, ale pouze takzvaná kuželna. I tak se ale
předpokládaná investice vyšplhala na dvacet milionů korun, ovšem
zhruba devadesát procent všech
nákladů měla pokrýt právě dotace

Jenomže letos po prázdninách
už začaly chodit špatné zprávy
a před dvěma týdny se potvrdil černý scénář. „Bohužel,
bylo nám oznámeno, že o dotaci
se přihlásilo mnohem více měst,
než se původně předpokládalo.
A Prostějov tím pádem mezi vyvolenými pro letošek není! Bez
dotace však do opravy náměstí
nepůjdeme a budeme o ni znovu žádat příležitostně. Zřejmě
už příští rok. Ale každopádně to
Zřejmě až za rok. Magistrát nedostal peníze na opravu kuželny
znamená,
že oslavy kulatého výna náměstí, a tak drolící se kostičky musí vydržet minimálně ještě
ročí dostavby prostějovské radjednu zimu.
Foto: Michal Kadlec
nice s rekonstruovaným náměsz Regionálního operačního pro- níku nedávný stav Zdeněk Fišer, tím prostě nestihneme. Pokud
gramu. Byla nám sice přislíbena, náměstek prostějovského primá- dotaci získáme příští rok, mohlo
a ještě před pár dny se zdálo být tora, který je na radnici zodpověd- by se s opravou kuželny začít
vše na dobré cestě,“ shrnul Večer- ný za stavební investice.
během léta, a to již bude seriál

oslav v plném proudu,“ objasnil
nepříjemné patálie Zdeněk Fišer.
Nepřidělení dotace na tak významnou investiční akci mrzí
i samotného primátora. „Není to
příliš šťastná zpráva, do jisté míry
jsme počítali s tím, že ještě letos
se započne s rekonstrukcí středové části náměstí T. G. Masaryka.
Na druhé straně, svět se nezboří.
Máme v plánu další významné
investice, které jsou možná i přednější,“ uvedl Miroslav Pišťák, první muž prostějovského magistrátu.
Bez dotace se tak oprava kuželny musí odložit minimálně
o rok. Podle slov radních si musejí občané ještě na novou dlažbu počkat a přetrpět chůzi po
rozdrolených kostičkách.

Bionádoby přinesou úsporu Adresa: Svatoplukova 50 - PRODÁNO!
Domy ve Vodní a na „Rozhonce“ nikdo nechce...

Prostějov/mik - Prostějovský magistrát zafinancuje
další nákup sběrných nádob na bioodpad. Investici
z osmdesát procent pokryje
dotace, kterou se podařilo
získat z Operačního programu životního prostředí. Ta
bude ale poskytnuta až po
samotné realizaci nákupu
a předložení faktury.
Rozšíření systému pro separaci bioodpadů schválila rada
města v dubnu tohoto roku.
Žádost o dotaci projektu spolufinancovaného Evropskou
unií a Státním fondem život-

ního prostředí ČR v rámci
Operačního programu životního prostředí byla úspěšná.
Dotace pokryje již zmíněných
osmdesát procent nákladů.
Město nakoupí čtyři sta bionádob o objemu stočtyřicet litrů
a čtyřicet kontejnerů na bioodpad o objemu sedmiset litrů.
Předpokládaná výše zakázky
by neměla překročit šestset
tisíc korun. V této souvislosti
schválili radní na své schůzi
dodatek ke smlouvě o odvozu
bioodpadu.
„Rozšířením systému separace bioodpadů v Prostějově

dojde k navýšení předpokládaného množství biologicky
rozložitelného odpadu na
dvěstadvacet tun ročně. Za
odvoz sice zaplatíme za rok
o stočtyřicetsedm tisíc korun
více, ale vedle ekologického
hlediska zároveň ušetříme za
svoz komunálního odpadu.
Zatímco odvoz jedné tuny
biodpadu stojí včetně daně
z přidané hodnoty 2 100 korun, tuna komunálního odpadu vyjde na 2 689 korun,“
vysvětlil Jiří Pospíšil, první
náměstek primátora statutárního města Prostějov.

www.ve
www.vecernikpv.cz
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Radní pod palbou

Prostějov/mik - Město už na
podzim loňského roku vyhlásilo záměr prodeje dalších
bytových domů v Prostějově.
Důvod byl jediný, jedná se
celkem o letité nemovitosti
a jejich údržba je rok od
roku nákladnější. Ze čtveřice nabízených domů však
magistrát uspěl pouze v jediném případě!
Jak konšelé na nedávné tiskové
konferenci prozradili, ke koupi
domu ve Svatoplukově ulici
číslo 50 se přihlásilo hned několik zájemců. O nemovitosti
v Rozhonově ulici číslo 2 a 12,
ani o polorozbořenou barabiznu
ve Vodní číslo 11 nebyl zájem
vůbec žádný. „Co se týká Svatoplukovy ulice, zmíněný dům číslo padesát se snažíme prodat už
rok a ještě k tomu na druhý pokus. Zájemcům, kteří se o jeho
koupi přihlásili vloni, zastupitel-

stvo sice už prodej schválilo, ale
kupci záhy útočili na město, aby
jim byla poskytnuta sleva. Najednou jim vadilo i to, že nájemci v daném domě mají smlouvu
na bydlení na dobu neurčitou,
což byla podmínka města. Takže
jelikož tito zájemci nerespektovali podmínky města, od kupní
smlouvy se odstoupilo,“ shrnul
veškerou strategii Jiří Pospíšil,
první náměstek primátora statutárního města Prostějov.
Nyní je však situace diametrálně odlišná. „K dnešku registrujeme na základě vyhlášeného záměru hned čtyři žádosti
o koupi domu ve Svatoplukově
ulici číslo padesát. Rada města
tedy schválila pořadí kandidátů podle nabízené ceny a tento
materiál půjde k projednání na
nejbližším zastupitelstvu města,“ vysvětlil Pospíšil s tím, že
odhadní cena domu je 1,3 mili-

I s kominíkem! O tento dům ve Svatoplukově ulici se přihlásili hned
čtyři zájemci, takže je de facto prodán. Zastupitelé rozhodnou o novém
majiteli již na svém příštím zasedání.
Foto: Michal Kadlec
onu korun, přičemž nejvýhodnější nabídka ke koupi je o šest
set tisíc korun vyšší.
Večerník dále minulý týden
zjistil, ve zmíněném domě
působí kominictví, které by
však tady mělo zůstat. „Ano,
součástí objektu je i jeden ne-

bytový prostor,“ připustil první náměstek primátora.
O zbylé nabízené doby neprojevil zájem nikdo. „Je to
už poněkolikáté. Jedná se
o nemovitosti, které jsou plně
obsazeny výhradně romskými
rodinami,“ podotkl Pospíšil.

Prostějov, Olomouc a Přerov spojily své síly. JDE O PENÍZE
„Společně můžeme dosáhnout na stamiliony korun z Evropské unie,“ vysvětluje primátor Pišťák

Prostějov - Jak lépe dosáhnout na evropské peníze
a urvat i pro své město co nejvíce ze štědrých dotací
Evropské unie? Na první pohled je na to jednoduchý recept. Prostě se spojit ve větší celek, který má v konkurenci „hladových vlků“ rozhodně výraznější šanci. A přesně
tak se minulý týden stalo v hanáckém regionu. Primátoři
Olomouce, Prostějova a Přerova se totiž rozhodli spojit
své síly a založili takzvanou Středomoravskou aglomeraci. Od nového uskupení si slibují zejména jednodušší
přístup k evropským miliardám na nové silnice, vědu
či ochranu životního prostředí. Na podrobnosti tohoto
svazku se Večerník minulý týden zeptal primátora statutárního města Prostějov Miroslava Pišťáka (na snímku).
Michal Kadlec
Co vás a vaše kolegy z Olomouce
a Přerova vůbec vedlo k myšlence spojení těchto tří měst?
„Na logickou otázku následuje
i logická odpověď. Je to takový
trojúhelník, který v rámci takzvané olomoucké aglomerace
spojuje města, jenž toho mají

hodně společného. A navíc jsou
od sebe vzdáleny, jak se říká, co
by kamenem dohodil. Tak proč
společně neusilovat i o evropské dotace?“
Na jakém základě vzniklo toto
spojenectví?
„V říjnu roku 2011 byl Evropskou unií přijat návrh legislativního balíčku, který vymezuje

politiku soudržnosti členů Evropské unie na období let 2014
až 2020. V tomto návrhu je uvedeno, aby minimálně pět procent z evropského fondu regionálního rozvoje bylo alokováno
na integrované aktivity vedoucí
k udržitelnému rozvoji měst
prostřednictvím nového nástroje, takzvané integrované územní
investice. Zjednodušeně řečeno,
čím větší celek, tím více nadějí
na zisk evropských peněz.“
Co se týká potřebných investic, mají v tomto ohledu Olomouc
s
Prostějovem
a Přerovem vůbec společné
zájmy?
„Někdy se velmi těžce hledá společný jmenovatel v prosazování
zájmů jednotlivých obcí a měst,
větších celků pak obzvlášť. My
jsme se s oběma pány primátory
dohodli v tom, že je potřeba určitým způsobem posílit vzájemnou spolupráci. Pochopitelně,

zájmem Olomouce je především vysoké školství a všechny
aktivity, které jsou spojeny s vědeckým výzkumem. Co se týká
Přerova, jedním z jeho hlavních
zájmů je dobudování pořádné
silniční komunikace propojující
toto město se sousední Olomoucí a Lipníkem nad Bečvou.
Naší prostějovskou prioritou je
zase například životní prostředí
a rekonstrukce mnoha silnic. Ale
všechna tři města máme i jeden
společný cíl, a to je co nejrychlejší vybudování spalovny komunálního odpadu.“
Založení olomoucké aglomerace údajně posvětil
i premiér v demisi Jiří Rusnok. Je to tak?
„Pan premiér byl přítomen na
pondělní schůzce nás tří primátorů, kde jsme mu vysvětlili
o co se nám vlastně jedná. Argumentovali jsme hlavně tím, že
v dotačních programech Ev-

ropské unie není doposud olomoucká aglomerace vůbec zařazena a že to chceme co nejdříve
změnit. Pan premiér nás vyslechl, položil několik kontrolních
otázek a výsledkem bylo, že pan
Rusnok projevil souhlas se založením tohoto společenství a našim aktivitám vyjádřil podporu.“
Pane primátore,
kdo ale teď vůbec schvaluje zařazení olomoucké aglomerace do systému
dotačních
přídělů
z evropských fondů?
„Do určité míry tak činí samotná
Evropská unie, ale prostřednictvím našich národních orgánů.“
Co vůbec spojení Prostějova
s Olomoucí a Přerovem přinese našim občanům? Mohou se těšit na snadnější přístup k penězům, které pak
budou v Prostějově použity
na smysluplné účely?
„V určitém slova smyslu ano!“

V některých méh se objevilo,
diích
že trojlístek měst
st Olomouc,
Prostějov a Přerov
v má nyní na
dosah miliardy korun...
orun...
„Tak to je přehnanéé tvrzení! Evropská unie vyčleňuje
ňuje pět prooje na územcent z fondu rozvoje
ní investice do jednotlivých
členských států. Těch několik
miliard korun budee určeno ppro
ubliku, takže
celou Českou republiku,
cké aglomerakdyž naše olomoucké
nout na dotace
ci se podaří dosáhnout
tamilionů
ve výši řádově stamilionů
o brát
korun, budeme to
jako velký úspěch.““
Dovolvolte poslední otázku, jaký
ký
je předpoklad, že
by první penízee
z uvedených ev-ropských dotací
mohly
„připlout“ i do Prostějova?

„Reálně to odhaduji na rok 2015
či 2016. Ale už nyní bude zapotřebí pracovat na všech možných podkladech, které jasně
stanoví naše požadavky a samozřejmě také potřebné projekty.“

Foto: archív Večerníku

Prostějovský BIG BEN předával certifikáty Cambridge!
Při slavnostním předávání certifikátů jsme vyzpovídali dva čerstvé absolventy, kteří zkoušku PET zvládli s vyznamenáním. Prvním je čtrnáctiletý
Ondřej Nejezchleba z Cyrilometodějského gymnázia a druhým šestnáctiletý Michael Kukla ze Střední školy designu a módy.

Foto: archiv BIG BEN
Prostějov/pr - V roce 2011 jich
bylo devět. Letos již dvacet jedna!
Dvacet jedna prostějovských dětí
z Big Benu skládalo mezinárodně
uznávané zkoušky Cambridge University KETa PET. Všechny uspěly,
sedmnáct z nich dokonce s vyznamenáním! Cambridgské zkoušky
jsou objektivním měřítkem jazykového vzdělání a v tomto ohledu
nemají mladí Prostějované v České
republice konkurenci!

Jedenáct dětí získalo základní
stupeň Cambridge KET (na úrovni
A2 dle CEF) a dalších deset složilo
vyšší stupeň zkoušky Cambridge
PET (na úrovni B1). Nejmladším
absolventem zkoušek se stal
teprve jedenáctiletý Štěpán Rataj,
který složil zkoušku KET s vyznamenáním (Pass with Distinction,
viz. foto). Navíc dosáhl nejvyššího
hodnocení v ústní části zkoušky
(speaking).

Mezinárodně uznávané certifikáty Cambridge University
jsou součástí CEF (Evropského
referenčního rámce pro jazyky)
a platí celoživotně. Znamenají
lepší pracovní uplatnění v mezinárodních firmách a otevřené
dveře ke studiu na domácích
i
zahraničních
univerzitách.
Většina českých vysokých škol je
uznává při přijímacích zkouškách
a v průběhu studia.

Jak dlouho už se učíš anglicky?
O: Asi osm let, od školky. Ze začátku
mě k tomu vedli rodiče, potom už jsem
to sám vyžadoval, protože mě angličtina
bavila.
M: Už je to asi deset let, začal jsem s Big
Benem ve školce. Později mi rodiče dali
na vybranou, nutit mě nemuseli, protože
jsem chtěl pokračovat.
Co tě na angličtině baví?
O: Můžu sledovat filmy bez titulků,
popovídat si s kamarády přes internet.
Babička jezdila do Ameriky, mám tam
nějaké přátele.
M: Můžu se bez problémů domluvit
se všemi, co mluví anglicky. Mám
kolem padesáti známých, s nimiž
denně skypuji. Jelikož mluvím anglicky nejlíp z celé naší rodiny, tatínek
se na mě obrací, když jsme v zahraničí
na dovolené.

Jak jsou na tom tvoji vrstevníci
ve škole, co se týká angličtiny?
O: Záleží na tom, jaké má ten člověk
nadání na jazyky, ale rozdíl je velký.
Zatímco ve škole se pořád dokola
opakuje kvůli slabším žákům, tady je to
zajímavější a příjemnější.
M: Tady je to sice těžší, ale příjemnější.
Některým učitelům ve škole navíc moc
nezáleží na tom, co dítě naučí. Prostě
jdou dál.
.
Je jazyková škola Big Ben
jen pro nejchytřejší děti,
nebo se dá doporučit komukoliv?
O: Od nás ze třídy sem chodí celkem
dost spolužáků, ale myslím, že jakékoliv průměrné dítě se může dobře naučit
anglicky.
M: Člověk se učí celý život. Podle mého
názoru je tato škola velkým přínosem,
a proto jsem ji už doporučil hodně lidem.

Kdy je nejlepší začít?
O: Dá se kdykoliv, když se tomu člověk
dostatečně věnuje.
M: Nejlepší je od mateřské školky, líp to
leze do hlavy. Starší ale zase mají výhodu, že už během života nastřádali hodně
vědomostí.
Jak často sem chodíš?
O: Dvakrát týdně, dá se to dobře stíhat.
M: Taky dvakrát týdně. Chodím sem
rád, nevidím důvod nechodit.
Jaké máš další plány?
O: Zlepšovat se a získat certifikáty, abych
mohl třeba později studovat v Británii.
M: Dokud jsem mladý, chci dosáhnout
co nejvyššího stupně, aby mi to pomohlo
ke studiu nebo práci.
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Servis pro ženy nejen o životním stylu a módě
poradna...

Uvažujete nad tím, jak se oblékat originálně?
Chcete vědět, jaké jsou nejnovější poznatky ve světě
zdravého životního stylu?
Potřebujete poradit, jak správně pečovat o své tělo i duši?
Pak jste na správné adrese!

Už jste slyšeli o ŠUNGITU?

Šungit dovede účinně čistit
a dezinfikovat vodu z vodovodu, ve studnách, bazénech,
absorbuje a odstraňuje z vody
těžké kovy, kromě toho odnímá
člověku vše škodlivé, léčí, pohlcuje elektromagnetické záření,
neutralizuje geopatogenní zóny,
dodává energii a sílu a nejen to.

Milé kamarádky Večernice,
po menší pauze, vyplněné neméně zajímavým rozhovorem s „naší VyVolenou Zdeničkou“
kou
u“
vás opět srdečně vítám u dalšího tradičního dílu populární Večernice. Dobře se usaďte,
ďte,
přibližte si sklenku vody a třeba i menší zákusek a pojďme se společně podívat, co zajímamavého jsem si pro vás opět připravila. Povíme si, co je to šungit a jak účinkuje, upečemee si
gán
á
výborné kuře, podíváme se na naše zahrádky a v neposlední řadě si řekneme, který orgán
je nejvíce ohrožený v tomto měsíc. Zkrátka zajímavé rady a tipy, které se vám budou
dou
do
určitě hodit. Samozřejmě ani dnes nechybí další zajímavý rozhovor.
Příjemné a ničím nerušené čtení přeje Aneta Křížová (na snímku).

zdraví
d í nade
d vše...
š

MÁTE PROBLÉMY SE ŽALUDKEM?
V říjnu mu můžete pomoci více, než kdy jindy...

Podzim je již definitivně tu
a s ním další orgán, kterému bychom měli tento měsíc věnovat
větší pozornost. Orgánem na
měsíc říjen je tentokrát žaludek.
V říjnu bychom se měli snažit
především zůstat v psychické
pohodě, protože právě žaludek
je silně spjat s našimi emocemi
a to víc než si mnozí dovedou
představit. Náš psychický stav
silně ovlivňuje činnost žaludku.
Emoční vypětí, strach a stres
snižují tvorbu žaludečních šťáv.
Naopak vztek, zloba, hněv, rozhořčení a agresivita tvorbu žaludečních šťáv zvyšují.
Stejně tak potíže ve vztazích, ať
už partnerských, rodinných nebo
přátelských s sebou přinášejí žaludeční obtíže. Problém je pak v tom,
že všechny výše jmenované problémy neumíme „strávit“, žaludek

se tak začne trápit. Žaludeční obtíže se nejčastěji projevují pocity na
zvracení, pálení žáhy, žaludečními
a dvanácterníkovými vředy (bolest
v levé části hrudníku), častými pocity hladu nebo naopak plnosti žaludku. Problémy s žaludkem poznáme i tak, že se často vyskytují
ústní koutky, které bolí a špatně
se hojí, stejně tak trhlinkami na
horním rtu, ale i bolestí kolen bez
pádného důvodu. Jelikož je žaludek pro náš život velice důležitý,
měli bychom se o něj průběžně starat a ne spoléhat na to, že až s ním
něco bude, on se sám ozve...
A jak tedy v říjnu pomoci našemu žaludku? Za prvé bychom
měli určitě zmírnit stres, přestat se
rozčilovat, i když je k tomu mnohdy důvod a vůbec zbavit se negativních emočních projevů. Nebo
se je alespoň snažme ovládat, pra-

covat s nimi a nenechat je, aby nás
a hned vzápětí náš žaludek ovládly.
Velice důležité je dýchání, musí
být hluboké a pravidelné. Buďto
je vhodné dýchat přes bránici:
dýchání jakoby od močového
měchýře směrem do krku (úst),
výdech provádíme do široka nebo
dýcháním do břicha, a to tak, že
máme pocit, že v břiše nafukujeme balonek a při výdechu jej zase
úplně vyfoukneme.
Další, neméně důležitou oblastí
v péči o žaludek, je strava. Ta by
v tomto měsíci měla být víc, než
lehká. Do jídelníčku bychom v
tento měsíc měli zařadit více kmínu, hřebíčku, ječmene, pohanky,
bazalky, kerblíku, kopru, šalvěje,
kurkumy, heřmánku, zázvoru a
také červenou čočku. Z ovoce pak
banány, hroznové víno, meruňky,
ananas a jablka. Ze zeleniny zelí,

hlavně šťávu z bílého zelí, mrkev,
saláty, olivy, květák, česnek, cibuli, celer, pórek a v neposlední řadě
také brambory. Vhodná je i třezalka tečkovaná, čekanka obecná,
lněná semínka. Zkuste tento měsíc vydržet bez smažených jídel.
Vhodné je i pití jablečného octu
(dvě lžičky), vždy v době mezi
třináctou a sedmnáctou hodinou,
můžeme doplnit lžičkou medu.
Co se týče reflexních míst žaludku, tak ty najdeme na obou
chodidlech pod první nártní kůstkou. Jako vždy mačkáme jemně,
pokud se vyskytují akutní bolesti
žaludku, tak tato místa jen hladíme. V říjnu bychom se měli
i často procházet po lese, pozorovat jeho krásy, zhluboka dýchat
a uvědomovat si energii, která
nám je prostřednictvím přírody
předávána.

Co je vlastně šungit?
To přesně nikdo neví. Ví se jen to,
že je to černý kámen s neuvěřitelnými schopnostmi, které jsou
prokázané. Je to vlastně unikátní kámen, nad který v kamenné
říši není. Přesněji řečeno, je to
polyminerální uhlíková hornina,
stará dvě miliardy let. Šungit obsahuje křemík, uhlík a téměř
celou tabulku chemických prvků. Jeho název je odvozen podle
jediného místa výskytu na zemi,
a to v Karélii v severozápadním
Rusku. Tam se nachází i speciální šungitové lázně, kde je jeden
pavilon obložen šungitovými
kameny. Lékaři tam zaznamenali
rychlý ústup řady nemocí u dětí.
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Jak skladovat mrkev přes zimu

Jarní cibuloviny

Bodlák jako zelenina

Už nyní je nejvyšší čas myslet na jarní
cibuloviny. Některé můžeme vysadit
do záhonů, jiné i do trávníků. Například
krokusy je potřeba vysadit už nyní na
podzim. Sázíme-li do trávníku na louku, tak cibulky vysazujeme v nepravidelných vzdálenostech i počtech, aby
krokusová louka vypadala přirozeně.
Zahradní lopatkou nejdříve nadzvedneme travní drn, cibulku pod něj uložíme
a přimáčkneme. Stejně jako krokusy, už
nyní můžeme vysadit i botanické neboli
přírodní tulipány.

Bodláky známe asi všichni, zejména na podzim,
když se nám přichytají k oblečení. Bodlák patří
k lopuchu většímu, který je u nás považovaný
za plevel. Dříve se však hojně využíval jako
kořenová zelenina. V Japonsku se i dnes pěstuje
běžně jako zelenina. Používá se k vaření, pečení,
ale i smažení, mladé listy pak do polévek, salátů
nebo jako špenát. Opražené kořeny se používají
jako náhražka kávy. Pokud chceme lopuch
pěstovat, tak semínka sesbíráme už teď na
podzim. Sázet je budeme na jaře ve vzdálenosti
třiceti cm. Abychom dosáhli dlouhého kořene,
je vhodné pěstovat lopuch v hrůbcích.

Ingredience:

Foto: internet

postup:
Jako první začneme s kuřetem, které omyjeme a usušíme.
Následně jej rozdělíme na poloviny a dáme do mísy. Dále
oloupeme cibuli a nakrájíme ji na plátky. Kuře posypeme
cibulí, hřebíčkem a tymiánem. Nyní omyjeme švestky,
vypeckujeme, nakrájíme na kousky a vymačkáme šťávu
z pomeranče. Smícháme šťávu z pomeranče, tabasco
a švestky dohromady a necháme vařit zhruba pětadvacet minut, až jsou švestky měkké a omáčka hustší. Pak
do vytvořené omáčky - marinády přilejeme vývar a kuře
zalijeme. Kuře přikryjeme potravinovou fólií a necháme
přes noc marinovat. Následně necháme kuře okapat
a položíme na plech. Okapanou marinádu či její zbytek
z mísy si dáme zvlášť do misky. Kuře potřeme rozpuštěným máslem a osolíme. Pečeme po dobu čtyřiceti minut
na 210°C (dle typu trouby). V průběhu pečení kuře poléváme zbytkem marinády. Po upečení kuře přelijeme
vypečenou šťávou. Můžeme ozdobit švestkami, měsíčky
z pomeranče a lístky šalvěje..
Přejeme dobrou chuť!
INZERCE

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

procent,“ říká astrolog MILOSLAV PONKRÁC

Aneta Křížová
Z novin, časopisů, rádia
a dalších médií známe
horoskopy jako předpovědi
podle znamení. To je ale špatné
vyložení tohoto termínu. Co je
to tedy vlastně horoskop?
„Horoskop je ve skutečnosti nákres nebo tabulka, která zachycuje pro nějaký čas a místo na Zemi
postavení slunce, měsíce, planet
i další astrologicky důležité věcí,
jako jsou aspekty planet nebo
astrologické domy. Samotný název ´horoskop´ pochází z řečtiny
a znamená ´pozorovatel hodiny
neboli času´. Ve své podstatě je
horoskop jedním z nástrojů astrologa. Jeho účelem je soustředit
vše ohledně poloh nebeských
těles do jednoho listu papíru tak,
aby se astrolog mohl plně soustředit na výklad toho, co tyto
polohy znamenají, a nebyl rozpy
ptylován
podružnostmi.“
Jak takový horoskop
vzniká?

„Dnes velmi neromanticky, jednoduše ho vypočítá počítač po
ozadání místa a času. Dříve se horoskop dělal ručně, pak se začínaace
lo zjištěním pozic planet. Pozice
h,
planet se našly buď v tabulkách,
takzvaných efemeridách, nebo se
vypočítaly ručně, což bylo velmi
mi
složité a trvá často i několik dní.í.
Následně se spočítaly další astroologické prvky jako astrologické
ké
odomy. A vše se zakreslilo do ´koýlečka´ horoskopu s astrologickýn,
mi znameními, například Beran,
oBýk a podobně. Pokud se horoskop dělá ručně bez počítače, jee
p
to poměrně
zdlouhavá práce.“
Jak moc přesné jsou
u
osobní horoskopy, které
ré
si necháme vytvořit u astrologa?
?
a,
„Záleží na znalostech astrologa,
ajeho schopnostech, talentu, praáš
xi a také času, který bude na váš
horoskop mít. Svou roli také hrajee
zkonkrétní otázka. Je nutné zdůraznit, že lidé se ani zdaleka neptajíjí
ávždy na předpovědi. Většina otám
zek míří spíše do stylu ´Co mám

dělat?´, jako například ´kterou
práci mám vzít?´, či ´jak se mohu
zbavit zdravotních problémů?´,
´Mám koupit tento dům?´ Pokud
je požadována přesná odpověď,
pak přesná předpověď je většinou
časově náročná. Není výjimkou,
že je to práce na několik dlouhých
večerů. V takových případech
předpověď mívá přesnost až devětadevadesát pprocent.“
Je ale dobré,
když vždy
tyto informace
známe? Nemohou nás ovlivnit negativně?

„Každá informace, kterou se
dozvíte, vás ovlivňuje. Lékař
vám může sdělit, že jste vážně
nemocný. Právník vám každou
svou radou může ovlivnit osud
na celý život. Nebo se můžete
zařídit podle zpráv v televizi.
Ostatně i vaše noviny ovlivňují
životy lidí, protože se třeba podle
nějaké rady v novinách zařídí.
y neztrácí svoČlověk má a nikdy
astrolo by
bodnou vůli. Dobrý astrolog
psych
měl být i dobrý psycholog.
Důležité je nejen, cco se
sdělí, ale také jak se to
sdělí. Vše sdělené by
mělo směřovat k ttomu,
aby lidé zlepšili sami sebe
a svůj život.“

LAHODNÉ

Kuře, 1 ks cibule, Tymián, Tabasco, Hřebíček, Drůbeží vývar, Šalvěj, Máslo, Sůl, pepř, 15 švestek, 2 ks pomeranče

„Předpověď mívá přesnost až devětadevadesát
Prostějov - V dalším dílu našich zajímavých rozhovorů se Večernice tentokrát vydala za inženýrským
astrologem Miloslavem Ponkrácem, který nám poví
vše o horoskopech. Co přesně horoskop je? Jak se
tvoří? Kterak přesné horoskopy jsou či co všechno
lze z jejich výsledků zjistit?: To vše a ještě něco navíc
se dočtete v následujícím exkluzivním rozhovoru...

hromadný výskyt střevních problémů. U ruské armády se tyto
problémy prý téměř nevyskytovaly. Na pokyn cara totiž byla do
vody přidána právě drť šungitu.
I dnes jsou ale mnohé země, které
šungitem čistí vodu např. Švédsko, Norsko, ale i některá místa
v Americe. Šungit navíc dovede
vodu obohatiti i o stopové prvky.
Kámen má ale i spoustu dalšího využití. Používají se obklady
z šungitové vody, šungitové masti
na bolesti zad, svalů, při zánětech
míšních nervů, na otoky, při artróze, popáleninách, akné, lupénce,
také při ledvinových a žlučníkových kamenech atd. Účinků je
skutečně celá řada.
O šungitu se mluví jako o zázraku. Kromě výše uvedeného
totiž dovede pohlcovat nejen geopatogenní zóny, ale i harmonizuje
a dokáže odnímat různé druhy
negací od lidí, včetně emocí a bolestí. Z šungitu můžete zakoupit
pyramidy, šperky, kameny, koule,
destičky, masti, pasty a krémy
nebo i šungitovou drť.

KUŘE na švestkách a pomerančích

ŘÍJEN NA ZAHRÁDCE
Stejně jako mrkev, tak i jinou zeleninu je
možné přes zimu samozřejmě zmrazit. Po
rozmrazení však už zelenina nemá nikdy
svou typickou chuť. Většinou se vytratí
sladká či hořká chuť zamražené zeleniny.
Výhodnější je proto skladování v písku.
Stačí ukroutit nať a neumytou mrkev poskládat do bedny s pískem. Mrkev skládáme tak,
aby se plody nedotýkaly. Bednu pak nejlépe
schováme do chladného sklepa. Teplota by
se zde měla pohybovat těsně nad bodem
mrazu. Písek by neměl nikdy vyschnout, ale
neměl by být ale promáčený.

Po těchto zkušenostech se rozjeli takzvané šungitové „komnaty“ po celém světě. A dokonce
už i u nás v České republice. Takovouto šungitovou komnatu
nalezneme i v Brně. Pětačtyřiceti
minutová návštěva vyjde stejně,
jako návštěva solné jeskyně, avšak
s nesrovnatelnými účinky. Pokud
se vrátíme ještě ke složení, tak to
zkoumal sovětský vědec Semjon
Cipurskij. Výsledky byly ohromující, protože v šungitu byly nalezeny fullereny, což jsou údajně
mimozemské molekuly obdobně
jako meteority. Fullereny jsou
považovány za jeden z největších
objevů dvacátého století, který
je oceněný i Nobelovou cenou.
Předpokládá se, že za obrovskými
léčivými účinky stojí právě fullereny v šungitu obsažené.
O šungitu je známá i legenda spjatá s ruským carem Petrem I. Psal
se rok 1709, kdy v bitvě u Poltavy (boj Švédů s Rusy) v horkém
létě byli vojáci nuceni pít vodu
ze znečištěných nádrží, to způsobilo švédské armádě i jejich králi

Závěrem nám prosím
prozraďte, co všechno
lze z horoskopů zjistit?
„Velmi mnoho. Lze zjistit povahu, zájmy, směřování člověka, jeho silné a slabé stránky.
Lze se ptát na příčiny nemocí
i správnou léčbu. Lze například
zjišťovat příčiny neplodnosti, či
se ptát na partnerské problémy
a jejich řešení. Je možné pomoci při rozhodování, kterou
cestou se vydat v mnoha oblastech života. Astrologie také
umí předpovídat světové události, stejně jako realitu týkající
se jedinců, firem či organizací.
Předpovídání však jde ale také
obrátit. Tedy události vytvářet:
´Kdy mám otevřít firmu, aby
co nejlépe prosperovala?´, nebo
„ve kterém místě světa se nejlépe prosadím?“. Prostě dá si říct,
že z horoskopu jde zjistit úplně
všechno...(úsměv)“

„Kromě silných a slabých stránek člověka,
jeho povahy a vlastností lze z horoskopů
také zjistit příčiny nemocí i správnou léčbu,
ale také předpovídat světové události...“
Prostějovský astrolog Miloslav Ponkrác
vysvětluje, co všechno lze z horoskopů zjistit

www.
vecernikpv
.cz
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Zpravodajství

Cyklista srazil na přechodu
jedenáctiletou ŠKOLAČKU
Prostějov/mik - Ve středu 2. října
krátce po jedné hodině odpoledne
došlo ve Svatoplukově ulici k dopravní nehodě. Na přechodu pro
chodce u ulice Kollárovy srazil ze
zatím přesně nezjištěných příčin
třiadvacetiletý cyklista nezletilou
školačku!
„Při nehodě došlo k lehkému zranění
jedenáctileté dívenky, která utrpěla
blíže nespecifikované zranění,
s nímž byla převezena do Fakultní

nemocnice v Olomouci a následně
letecky transportována do nemocnice v Brně. Rozsah zranění ani
doba jejího léčení nejsou v této chvíli známy. Alkohol byl u cyklisty
vyloučen dechovou zkouškou.
Přesná příčina nehody, okolnosti
a míra zavinění jsou předmětem
dalšího policejního šetření,“ informovala Večerník Irena Urbánková,
tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.

Bagry se zakusují do Hloučely
Stavba cyklostezky má ale zpoždění

Už to jede! U Abrahámka nyní pracují stavbaři i těžká technika.
Cyklostezka povede až po Tichou ulici.
Foto: Michal Kadlec
Prostějov/mik - Nevšední stavební
ruch nyní panuje v biokoridoru
Hloučela v úseku od Abrahámka
až po Tichou ulici. Stavbaři se tady
snaží dohnat půlroční zpoždění při
výstavbě cyklostezky zaviněné chybou v projektu.
„Tato investice měla být zahájena už
na jaře, ale stalo se tak nakonec až
v září. Bohužel, původní projekt chybně vedl trasu stezky přes ochranné pásmo plynovodu, což zákon neumožňuje. Teď se vítězná firma z výběrového
řízení snaží zpoždění dohnat, ale do
konce roku se ukončení stavby určitě
nedočkáme. Zvláště, když se objevily
ještě další komplikace v souvislosti
s nutností zpevnit některé úseky břehů říčky Hloučely, aby tady mohl být
položen asfaltový koberec,“ sdělil
Večerníku Zdeněk Fišer, náměstek
primátora. Jak dodal, investice za šest
a půl milionu korun bude dokončena
s největší pravděpodobností až na jaře
příštího roku.

www.vecernikpv.cz
www
vecernikpvv cz

Na opravovaném sídlišti Zbabělec z „bavoráku“
E. Beneše se chystá strojní čištění
„Levá ruka neví, co dělá pravá...,“ shodují se jeho obyvatelé

Prostějov/mls - Na sídlišti Edvarda Beneše se naplno rozběhla
další etapa jeho rekonstrukce.
A tak lidé tu mají přechodně velký problém zaparkovat. O to víc
je na konci týdne zaujaly značky,
které ohlašují, že na sídlišti bude
probíhat strojní čištění. „Považujeme to za absurdní,“ nechalo se
slyšet hned několik z nich, kteří
navštívili či kontaktovali redakci
Večerníku.
Faktem je, že už nyní mají lidé
na sídlišti E. Beneše problém
zaparkovat. „Opravují se tu dvě
parkoviště. Není kde nechat auto,
někteří stojí až na Arbesově náměstí,“ prohlásil čtenář Martin D.
žijící na sídlišti. V takové situaci
jeho obyvatele šokovalo, že se
chystá strojní čištění zbývajících
dvou parkovišť a Veleslavínské
ulice...
Jak se Večerník dozvěděl, ono
strojní čištění plánuje odbor
správy a údržby majetku města
Prostějova, provádí ho .A.S.A.
„Zajímalo by mě, kde ty stovky

RAZIE

ve Svolinského ulici:
Podle zatím neověřených informací bylo ze Svolinského ulice takto
převezeno ke zjištění totožnosti
asi patnáct převážně mladých dělníků. U některých z nich hrozí, že
skutečně pracují pro stavební firmu
načerno. Večerník se v pátek odpoledne pokoušel kontaktovat vedení hranické stavební společnosti. „Vůbec
nic o tom nevím, nemám vám k tomu
co říct,“ zareagoval na náš telefonát
Roman Vontor, ekonomický poradce
stavební firmy PB SCOM v Hranicích na Moravě. Řediteli společnosti
jsme se bohužel za celý pátek nedovolali, Jiří Pavlištík nebral telefon.
Ze zásahu inspektorů práce bylo
v pátek viditelně znepokojeno
i vedení města. „Firma PB SCOM
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vyhrála před časem veřejnou soutěž,
protože v konkurzu o rekonstrukci
Svolinského a Zrzavého ulice nabídla absolutně nejnižší cenu. Je
pravda, že už někdy během prázdnin se k nám donášely zprávy, že
firma zaměstnává dělníky načerno
a také si nám stěžovali subdodavatelé, že od společnosti PB SCOM
nedostávají zaplaceno za práci, pro
kterou si je najala,“ překvapil Večerník v pátek po poledni Zdeněk Fišer,
náměstek primátora statutárního
města Prostějova. „O dnešní akci
inspektorů víme, byli jsme informováni. Je to velice nepříjemná věc,
pokud kontroloři odhalí jakříkajíc
´černé duše´. Ale hanba města to
není! V tuto chvíli chci jenom věřit,
že hranická stavební firma dodrží
veškeré termíny a zakázku splní,“
zadoufal závěrem.

Prostějov/lef - O řidičích BMW se říká, že patří k nejhorším na našich silnicích. V pátek 4. října jeden z nich v Prostějově ukázal, že jsou zjevně také
velcí zbabělci...
Onen šofér BMW vycouvával poblíž Plumlovské ulici z parkovacího místa.
Pravděpodobně se domníval, že v drahém voze má vždy přednost a zřejmě se
proto ani neobtěžoval s pohledem do zpětného zrcátka. Při couvání pak narazil
do přijíždějícího Golfu. To by nebylo tak nejhorší...
Onen neznámý se totiž po nehodě se ani neobtěžoval podívat se, co stalo a z místa střetu zbaběle ujel. Řidička Golfu byla přitom lehce zraněna. Škodu na svém
voze vyčíslila na osmdesát tisíc korun. „Okolnosti nehody vyšetřujeme, po řidiči
BMW pátráme,“ sdělila Večerníku včera odpoledne Marie Štrbáková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.

O Oděvní podnik má
prý zájem deset kupců
Tady končí zóna čištění. Na středu 9. října od 7.00 hodin do
14.30 hod. je na opravovaném sídlišti E. Beneše naplánováno
strojní čištění. Lidem to připadá absurdní.
Foto: Martin Zaoral
aut budou ve středu parkovat.
Také nechápu, proč to teď chtějí čistit, když to nasazená těžká
technika opět zašpiní. Na radnici
buď nepřemýšlí, nebo levá ruka
neví, co dělá pravá,“ okomentoval situaci Martin, který rozhodně nebyl jediným, kdo nás na
tuto situaci upozornil.
Ohledně celé situace jsme se

v pátek před polednem obrátili
na tiskovou mluvčí magistrátu.
„Co se týče parkování na sídlišti E.
Beneše, kde probíhá rekonstrukce,
magistrát by chtěl jeho obyvatele
poprosit o trpělivost,“ reagovala
na dotaz Jana Gáborová. Ke koordinaci probíhajících oprav a naplánovaného strojního čištění se pak
nijak nevyjádřila.

Prostějov/mls - Hlavní areál zkrachovalého Oděvního podniku ve
Vrahovicích den ode dne chátrá.
A kdo kolem něj projde, tomu
chtě nechtě musí být smutno...
Ve čtvrtek 3. října se v Praze otevíraly obálky s nabídkami investorů
na odkup areálu. Do jeho výběrového řízení s pořadovým číslem
dvě se mělo nyní přihlásit deset
zájemců. A ještě v říjnu má být jasno, zda-li obří objekt zkrachovalé
firmy získá nového majitele...
„Část nabídek je na celý areál a určité
procento na jeho části,“ uvedla pro
ČTK Miloslava Horská, insolvenční
správkyně Oděvního podniku Prostě-

jov. Kdo se stane novým vlastníkem
souboru budov, by mohlo být jasné už
do konce října. Jediným kritériem pro
výběr nového majitele je nabídnutá
cena. „Jsme rozhodně úspěšnější, než
tomu bylo v prvním kole. Tehdy byl
nadějný plán jediného zájemce, a i ten
ztroskotal,“ nechala se slyšet Horská.
Během prvního výběrového kola
bylo na prodej celého areálu osloveno
přes devět set potenciálních kupců.
Chytl se jediný, který za něj nabídl
„pouhých“ pětadvacet milionů korun. Nepodařilo se mu však prokázat, že má na kontě dostatek peněz.
Výběrové řízení tedy bylo zrušeno
a vyhlášeno nové.

Živou panoramatickou diashow Leoše Šimánka viděly
desítky nadšených cestovatelů amatérů i profesionálů

Prostějov/peh - O tom, že expedici Leoše Šimánka se podařil čin,
který doposud nemá obdoby, když
na nafukovacích člunech obeplula
západní pobřeží Kanady a Aljašky,
již Večerník několikrát informoval.
A třetí, závěrečnou etapu této zcela
neobvyklé plavby, zdokumentovala
nově sestavená diashow, doplněná
zatím nezveřejněnými fotografiemi,
která se konala ve dvojnásobné premiéře v úterý 1. října. A dá se říct,
že promítání úchvatných snímků
z unikátní rodinné dovolené známého cestovatele Prostějovany jako už
častokrát předtím doslova nadchlo.
A tak ani nebylo divu, že bylo v obou
případech diváci hlediště Městského divadla bezezbytku zaplnili.
Cestovatel a dobrodruh Leoš Šimánek
opět dorazil do Prostějova s další várkou neuvěřitelných zážitků. Tentokrát
na přání diváků, kterým před časem
slíbil vyprávění i o závěrečné části své
expedice kolem pobřeží severní Ameriky, kterou absolvoval spolu s manželkou Lenkou, synem Jakubem, malou,

tehdy šestiletou dcerou Veronikou i se
psem Daltonem a dvěma přáteli jako
doposud jediní na světě na nafukovacích člunech.
Dechberoucí záběry panenské přírody, ledovcových skalisek, divokých
zvířat a nekonečných lesů kam dosud
lidská noha nevkročila, doplnil sám
cestovatel Leoš Šimánek o autentické
vyprávění, který užaslé diváky v průběhu promítání rozesmál i ohromil
netradičními zážitky, jimiž jeho rodina
v průběhu cesty čelila. Na posluchače
čekal strhující popis útěku z ledového zajetí gigantických ker, setkání
s hladovým medvědem grizzlym i
návštěva indiánské vesnice.
„Přišli jsme, protože rádi cestujeme
a máme rádi cestopisné dokumenty,“
přiznávají manželé Husaříkovi, kteří
dorazili na úterní podvečerní promítání, stejně jako desítky zdejších diváků,
jež zaplnili divadelní hlediště do posledního místečka.
S návštěvností jsem moc spokojen a doufám, že se diashow líbila,“ doplnil cestovatel, který se už

Cestovatelské představení. Leoš Šimánek přijel do Prostějova
promítnout dech beroucí snímky z tak trochu netradiční rodinné dovolené.
Foto: Petra Hežová
v únoru vydá spolu s manželkou do
Indického oceánu na ostrov Réunion,
takže se snad vbrzku můžeme těšit na
novou knihu plnou zážitků a nádherných fotografií.
A pokud jste aktuální panoramatickou diashow Leoše Šimánka

propásli, nezoufejte. Fotografické
publikace známého českého cestovatele, s jejichž pomocí se můžete
v pohodlí svého křesla vydat na
cestu na Aljašku, do Ruska nebo
na Nový Zéland, jsou dostupné i ve
zdejší knihovně...

LUCIE GAMBOVÁ PŘIPUSTILA, ŽE ZA VRAŽDU SVÉ MATKY MŮŽE TÁTA!
Řada lidí z okolí Radka Gamby s její výpovědí souhlasí a dodává další detaily...

Tak to je síla! Ukázat na vlastního otce jako na možného
(spolu)viníka smrti své maminky, to chce hodně velké
odhodlání i pádné argumenty. Šestadvacetiletá Lucie
Gambová obojí našla a v pořadu „Na stopě“, který vysílá
každé pondělí Česká televize, otevřeně promluvila o tom,
že její otec ví o smrti Lenky Gambové víc, než kdy přiznal...
Většina lidí z okolí nešťastné rodiny s její verzí souhlasí.
Bohužel tělo zmizelé Lenky Gambové se od osudného
dne nikdy nenašlo, a tak v této věci ani nikdo nikdy nebyl
obviněn. Policie však i po těch čtrnácti letech stále čeká
na svědectví kohokoliv, kdo by do případu mohl vnést
byť sebemenší světlo... PROSTĚJOVSKÝ Večerník si
v minulých dnech dopisoval s Lenkou Gambovou, hovořili jsme s jejím bratrem i dalšími příbuznými, kontaktovali
jsme známé a kamarádky. Toto vše jsme se dozvěděli.

Prostějov/mls
Lenka Gambová pracovala v Oděvním podniku Prostějov. Pohledná pětačtyřicetiletá žena zmizela na přelomu

května a června roku 1999. V té době
bylo její dceři Lucii dvanáct let. Manžel Radek podnikal a spolu s Lenkou
vlastnili několik obchodů s oblečením,
navíc prodávali grilovaná kuřata. Dařilo se jim, utěšeně bohatli, koupili mlýn
v Mostkovicích a patřili mezi prostějovskou smetánku. Jinak spořivý

Radek Gamba utrácel peníze hlavně
za svoji velkou slabost, kterou byly
vždy ženy. „On jich měl opravdu hodně. Byl to typický vrchňák. Jak uviděl
ženskou s velkýma prsama, musel ji
mít stůj co stůj,“ vypověděl například
jeden z Gambových známých.
Lenka Gambová na manželovy
opakované nevěry údajně přišla.
Podle Lucie se s ním chtěla rozvést.
„Už si ve Zlíně našla nějaký dům, kde
mi chtěla zařídit pokojík. Spolu jsme
měly vždy hodně otevřený vztah,
komunikace byla bez problémů na
denním pořádku Takže se mi s lesčíms
svěřila. Věděla jsem od ní všechno,
protože mi také všechno říkala. I to, že
se chce rozvádět. Už to měla všechno
zorganizované,“ vypověděla pro Českou televizi Lucie.
Kromě manželského svazku či dětí
spojovalo Lenku a Radka Gambovi
také podnikání. Na něm si Radek
Gamba hodně zakládal, často se zmiňoval o tom, že peníze do rozjezdu získal tvrdou prací v dolech. Muselo mu
být přitom jasné, že po rozvodu by o
podstatnou část majetku přišel. „Lenka

mu vyhrožovala, že přijde o všechno a
ještě ho zavřou,“ prohlásil zdroj blízký
rodině. Podobně jako řada dalších si
však nepřál být v této souvislosti nikterak jmenován.

li se brzy nevrátí. Působilo to hodně
zvláštně,“ prohlásil náš zdroj.

Obě děti tátovi už dávno nevěří

Jednoho květnového dne vzal Radek
Gamba svoji dvanáctiletou dceru Lucii a o rok staršího syna Tomáše na
víkend. Odjeli na motorkářský sraz.
Byl to jeden z mála okamžiků, kdy
byly obě děti tak dlouho bez mámy.
V té době rozhodně netušily, že už to
bude navždy... „Jsem přesvědčena, že
táta o zmizení mámy hodně ví! Rozhodně víc, než doposud řekl... Divné
je také to, že táta její zmizení nahlásil
až po takových patnácti dnech. To
mi rozhodně nepřijde normální, že ji
nehledal hned,“ vyjádřila se celkem
logicky Lucie.
Další ranou pro obě děti bylo to,
když Radek Gamba začal s jednou
ze svých milenek žít. A vcelku brzy!
„Bylo to tak měsíc po tom, co jeho
manželka Lenka zmizela. Přitom se
pořád vlastně nevědělo, kde je a jest-

Lucie s Tomášem zřejmě původně
uvěřili tátově verzi, že jejich maminka
odcestovala do Tuniska. V Africe byla
předtím na dovolené a údajně se zde
měla zamilovat. Postupně však u nich
začaly převládat pochybnosti a se zmizením mámy se velmi špatně smiřovali. K tomu se přidaly velké konflikty
s otcem. „Prodal dům v Brandlově
ulici a dceři ani synovi nedal ani korunu. Syn, který tam v té době bydlel,
při jednom z návratů domu našel ve
vystěhovaném domě vzkaz, ať zmizí,
že tam brzy bude nový vlastník,“ prohlásil náš zdroj.
Sedmadvacetiletý Tomáš Gamba
přitom rozhodně není vzorem ctností. Rád si užíval alkoholové večírky
a nikdy dlouhodobě nepracoval. Když
se ocitl na ulici, byla to pro synáčka
z bohaté rodiny fakticky neřešitelná
situace. Nevěděl si rady, opakovaně se
dostal do křížku se zákonem a skončil
ve vězení. Pracovitější Lenku nakonec

zachránilo to, že si našla zaměstnání
v Itálii. Právě z ní se nedávno vrátila,
aby před televizními kamerami obvinila svého vlastního otce ze zmizení
matky.
Hned nato putovala zpět na Apeninský poloostrov s obavami z možných
reakcí jejího otce, případně jeho přátel.
Její bratr Tomáš Gamba, který stále
žije v Prostějově, se k celé záležitosti
blíže vyjadřovat nechtěl. Podařilo se
nám ho však zkontaktovat. Otce už
osm let neviděl a stejně jako sestra

„Pravdou je, že její starší věci zůstaly u
nás. Ale sousedka mi říkala, že si před
svým odjezdem kupovala nové luxusní oblečení. A to se nikde nenašlo.
Zjistil jsem také, že z našeho trezoru
vzala milion korun. Nevím, jestli odjela do Tuniska nebo někam jinam, ale
předpokládám, že její zmizení může
souviset
souuvis
v s penězi, které měla u sebe.“
Jak vzpomínáte na poslední
dny, kdy jste viděl svoji ženu?
„Bylo to koncem května 1999. Ve
čtvrtek řekla, že odjede do Zlína
a možná tam i zůstane. My jsme potom s dětmi jeli na motorkářský sraz,
nevím už přesně, kam to bylo. Když
jsme se v neděli vrátili, byla pryč! “
Váš syn mi říkal, že když jste
na ten sraz v pátek odjížděli,
byla maminka ještě doma v Prostějově a loučila se s vámi. Mýlí se?
„Tak to nevím, možná, že ještě byla
doma, ale spíš si myslím, že odjela do
toho Zlína. Už si na to přesně nepamatuji...
tuji...“
Vaše dcera vám vyčítá, že jste
zmizení své ženy na policii
oznámil až po patnácti dnech. Proč
jste si dával tak na čas?

„Myslím, že to bylo dřív než za
patnáct dní. Kdy přesně, to už si ale
nepamatuji. Když jsme se s dětmi
vrátili z motorkářského srazu a manželka nebyla doma, tak jsem v tu
chvíli řešil jiné věci. Musel jsem vařit, starat se o děti, měl jsem starosti
s podnikáním. Pamatuji, že s jedním
kriminalistou jsem o jejím zmizení
mluvil asi po týdnu a ten mi doporučil, že bych to měl nahlásit, že je
to vážné...“
vážn
Dcera vás také obvinila
z toho, že kvůli vám skončila
na ulici a že jste ji dodnes nedal podíl
z dědictví po mamince z prodeje
domu v Brandlově ulici, na které
měla ona, stejně jako váš syn Tomáš,
právo...
„Je pravdou, že ona i Tomáš měli právo na dědictví, které jsem jim nedal.
Je to proto, že se nechovali jako děti
svého otce! Já jsem si svoje peníze
musel vydřít. Než jsem začal podnikat,
pracoval jsem například v uranových
dolech. Proto jsem nemohl připustit,
aby peníze skončily někde rozházené.
Lucka ale na mě podala návrh na exekuci a něco získala.“

Jaký byl váš rozchod s dětmi?
„Tomáš se dostal na scestí, nedodělal
učňák, měl problémy se zákonem.
Z domu v Brandlově ulici se však odstěhoval o své vlastní vůli stejně jako
Lucka. Od té doby jsem se s nimi fakticky
y nneviděl.“
Proč ony samy tvrdí, že to
zrovna dobrovolné nebylo...?
„To nevím. Chápu, že tím vším hodně
trpěly. Ztratily maminku, Lucka z toho
měla velké problémy, vypadávaly jí
vlasy a tak. Zřejmě se postupem času
přiklonili na stranu Lenčiny rodiny,
která si možná myslí, že jsem v jejím
zmizení měl prsty. Chápu je, a proto
ani nebudu Lucku za to, co řekla v
televizi, žalovat. Je to přece jen moje
krev...“
krev...
Hodně je také mrzelo, že
jste nedlouho přibližně do
měsíce po zmizení své ženy začal
žít s jinou...
„Do měsíce to určitě nebylo. S tou ženou jsem skutečně opakovaně zkoušel
žít, ale myslím, že bydlet jsme spolu
začali nejdříve za půl roku po zmizení
Lenky. Kdyby to bylo dřív, tak by to

Hledal ji až po patnácti dnech

Foto: repro ČT
na tom nehodlá nic měnit. Jak nám
prozradil, s jejím vyjádřením jednoznačně souhlasí. To samé platí snad
pro každého, kdo Lenku Gambovou
znal. Jelikož se však dosud nenašlo
její tělo, oficiálně je stále vedena jako
pohřešovaná. A to i přesto, že před lety
již byla prohlášena za mrtvou.
Přes všechny možné domněnky se
k okolnostem její smrti dosud nikomu
nepodařilo zjistit nic konkrétnějšího.
Celou pravdu tak zná zřejmě pouze
její vrah…

„MANŽELKA MI ZMIZELA I S MILIONEM KORUN...,“ tvrdí Radek Gamba
Prostějov - Devětapadesátiletý Radek Gamba, manžel
zmizelé Lenky Gambové, se z Prostějova odstěhoval a
v současné době žije v jedné z obcí na Zlínsku. Pracuje
jako řidič kamionu a často jezdí po Evropě. Přesto se
PROSTĚJOVSKÉMU Večerníku s ním podařilo spojit
a on souhlasil se schůzkou. V sobotu pak navštívil naši
redakci a na první pohled působil velmi ochotně. „Jsem
rád, že jste mě kontaktovali. Už jsem sám zvažoval, že
tak učiním sám. Vím, že kolem zmizení Lenky je spousta nejasností, sám jsem na policii mockrát vypovídal.
A potom, co říkala Lucka v televizi, je to pochopitelné.
Nešetřete mě otázkami, budu rád, když pravda vyjde
najevo,“ prohlásil hned na úvod exkluzivního interview
Radek Gamba, který s rozhovorem souhlasil za podmínky, že nebude zveřejněná jeho fotografie...
Martin Zaoral

Vaše dcera otevřeně promluvila o tom, že její maminka se
s vámi chce rozvést. V té době se
vám v podnikání dařilo, rozvod by
pro vás znamenal značnou materiální ztrátu. Dokonce vám prý měla
manželka vyhrožovat, že vás

o všechno „obere“ a ještě vás dostane do vězení. Jak jste na takové výhrůžky reagoval?
„Nic takového nikdy nebylo, nic takového se nestalo! Faktem je, že se ženou
jsme měli hodně divoký vztah. Byl
jsem bouřlivák a nějaké avantýry jsem
měl, to přiznávám. Nebyl jsem svatý,
ale to ona taky ne. Navíc měla italské

kořeny, takže si nic nenechala líbit. Panovala u nás ta pravá italská domácnost.
Ale že by se se mnou někdy chtěla dát
rozvést to jsem od ní nikdy neslyšel...“
rozvést,
Opravdu ne?! Obzvláště v situaci, kdy vaše četné zálety
byly „veřejný tajemstvím“?
„Nikdy. A že by měla někde nějaký
byt ve Zlíně, kam se chtěla přestěhovat, tak o tom mi také nikdy nic neřekla. Sám o tom silně pochybuji. Lenka
by ode mě a hlavně od dětí ani nikdy
na dlou
dlouho dobrovolně neodešla.“
Proč jste tedy od počátku
na policii naznačoval, že
mohla odletět do Tuniska za svým
milencem?
„Protože jsem nedlouho po jejím zmizení našel v našem obchodě milostné
dopisy, které si psali. Lenka mohla letět
do Tuniska jen tak na návštěvu a celé
m
se to mohlo
zvrtnout, kdo ví...“
Proč o své cestě nikomu nic
neřekla a proč si na ni nevzala téměř žádné věci?

přece bylo, jak se říká, do nebevolající.
Pokud bych s tím měl něco společného, tak ze strategického pohledu by to
byla
byl
y a ch
chyba. To by neudělal nikdo.“
V této věci vás také opakovaně prošetřovala policie...
„Ano, říkali například, že nasadí vrtulník s termovizí, který se pokusí Lenku
najít, nebo že překopou mostkovický
mlýn, kde jsme spolu žili. Ale mlýn
nerozkopovali a mě nikdy z ničeho
přímo neobvinili.“
Vaším dlouholetým kamarádem byl Jan Lutonský, který
nyní sedí ve vězení za závažný trestný čin. Zaslechl jsem i teorii, že to
měl být právě on, kdo se měl o odklizení Lenky postarat. Co na to říkáte?
„Také jsem slyšel, že pokud to někdo udělal, tak to mohl být právě on.
K tomu nemám co říct... Snad jen tolik, že jsme s Honzou dlouho byli velcí
kamarádi, vedli jsme spolu například
oddíl karate. Z férového člověka však
sešel na scestí, snažil se snadno vydělat
peníze, choval se asociálně a všechny
nás hodně poškodil. V tuto chvíli už
s ním nechci mít nic společného.“

Společnost
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CO NEJVÍCE ZDRAVÍ,
RADOSTNÝCH CHVIL
A MOŘE NEPOPSATELNÉHO
ŠTĚSTÍ PŘEJE VŠEM
NAROZENÝM RATOLESTEM
I JEJICH MAMINKÁM
A TÁTŮM

A GRATULUJEME!!!

Anna Coufalová
28. 9. 2013 54 cm 4,15 kg
Olomouc

Zuzana Mráčková
30. 9. 2013 48 cm 3,20 kg
Klenovice na Hané

Vojtěch Grulich
26. 9. 2013 49 cm 3,00 kg
Prostějov

Jakub Obšel
30. 9. 2013 46 cm 3,15 kg
Senice na Hané

Konec září ve znamení mnohojazyčnosti

Lukáš Hájek
1. 10. 2013 53 cm 3,90 kg
Čelechovice na Hané
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!

INZERCE

Prostějov/mm - Již dvanáct let se 26. září
v Evropské unii slaví jako Evropský den jazyků. V roce 2001, který byl tehdy vyhlášen
rokem jazyků, stanovila Rada Evropy právě
jeden z posledních zářijových dnů jako den
oslav mnohojazyčnosti. Tehdejší šéf RE Walter Schwimmer mimo jiné prohlásil, že studium jazyků má budovat a prohlubovat toleranci a porozumění mezi lidmi z odlišných
jazykových a kulturních prostředí.

Ke Dni jazyků se pravidelně připojují i žáci
a pedagogové na prostějovské zdravotnické
škole. Pod vedením vyučujících cizích jazyků
se každoročně pořádají různě zaměřené aktivity, takže v minulých letech jsme se mohli
například setkat s cizojazyčnými divadelními
hrami od Shakespeara až po klasické pohádky,
jindy zase se scénkami a tanečními vystoupeními, které si připravily jednotlivé třídy ve
vlastní režii.
Jak uvedl jeden ze tří spoluorganizátorů, jinak vyučující
anglického jazyka, Luděk Gregor, letos byl Den jazyků zaměřen směrem k multikulturním
vztahům na poli zdravotnictví.
Vzhledem k tomu, že žáci školy
se setkávají na praxi v nemocnici
i s cizinci, připravili si letos scénky a plakáty se zdravotnickou
tématikou v angličtině a němčině.
„V dnešním globalizovaném světě musí být žák školy připraven
rychle komunikovat v cizím jazyce
Při práci. Takto se budoucí sestřičky snažily...
s pacientem z různých zemí a to
Foto: Martin Mokroš i na odborné bázi, takže i výuka

Dílo je hotovo. Studentky Střední zdravotnické školy v Prostějově předvádí v rámci Evropského
dne jazyků jeden z vyhotovených plakátů.
Foto: Martin Mokroš
jazyků je ve vyšších ročnících zaměřena tímto
směrem, tedy s důrazem na odbornou medicínskou terminologii,“ podotkla vyučující němčiny a další spoluorganizátorka Anna Janků. Třetí
z triumvirátu jazykářů na „zdravce“ Kristýna
Ambrožová zase s žáky nižších ročníků naplňovala heslo „Škola hrou“, a tak prváci a druháci zase vytvořili cizojazyčná pexesa, která si
pak mohli vyzkoušet i pedagogové.

Všichni tři organizátoři si mohli na závěr celého dne spokojeně vydechnout, neboť hlavní cíl, tím byla netradiční propagace jazyků,
byl splněn. Plakáty byly následně vystaveny
v prostorách školy a pexesa budou použita
v běžné výuce.
A co bude za rok? To se již teď nepochybně
rodí v hlavách sekce jazyků na Střední zdravotnické škole. Inu, necháme se překvapit...

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

ICM Prostějov,
Komenského 17, Prostějov
Připojte se do virtuální třídy:
Rozvoj dobrovolnictví na lokální úrovni - středa 16. října 2013
od 17.00 do 21.00 hodin. 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

Půjčovna rehabilitačních a ko-mpenzačních pomůcek LAZARIÁNSKÉHO SERVISU
PV, Hacarova 2, zajišťuje ortopedické vozíky, WC křesla, chodítka – pevná, pojízdná, podpažní,
servírovací stolky a polohovací
lůžka (mechanická, elektrická).
Semtamník SONS
Kontakt po telefonu pí. V. Zaple- úterý 8. října - Výlet do Přerova s
talová 776 054 299
návštěvou Muzea Komenského
a prohlídkou výstavy „Pravěk“.
Svaz tělesně postižených v Odjezd z Prostějova autobusem od
ČR, o.s., místní organizace Alberta v 8.30 hod. ze stan. č. 9, odv Prostějově, Kostelecká 17 jezd z Přerova ve 13.20 hod. nebo
zve své členy i nečleny na zá- ve 14.30 hod. ze stan. č. 13. Příjezd
jezd 26.10.2013 do Maďarska do Pv 14.28 hod. nebo 15.34 hod.
- termální lázně - Mosonma Výlet se uskuteční pouze v případě
-gyaróvár. Jste srdečně zvá- předem nahlášené účasti.
ni. Bližší informace v kanceláři č.106 nebo na tel.č.
Ekocentrum Iris,
588 008 095, 724 706 773.
Husovo nám. 67, Prostějov
pondělí 7. října - Keramika - tvoMC Cipísek,
řivá dílna
Sídliště Svobody 6, Prostějov středa 9. října - Kamenné náhrobPsychomotorický vývoj dětí do ky očima geologa - sraz v 16.00
jednoho roku - beseda v rámci Mi- hodin u hlavní brány prostějovmiklubu pro maminky s miminky. ského hřbitova na Brněnské ulici.
Individuální psychologické po- sobota 12. října - Údolím Bysradenství - konzultace s psycho- třice - geologická exkurze - sraz
v 7.45 hodin ve vestibulu hl. náložkou dle objednání
Individuální právní konzulta- draží v Prostějově, odjezd vlaku
ce - konzultace s právničkou - do Domařova nad Bystřicí v 8.00
právní minimum pro rodinu dle hodin (s přestupem v Olomouci)
objednání
Individuální výživové poraden- SYSTEMA Russian martial art
ství - výživové poradenství pro oznamuje stále probíhající nábor
děti i dospělé s výživovou porad- nových členů se zájmem o ruskou
školu bojového umění v Prostějově.
kyní dle objednání
Burza podzimního a zimního Bližší informace tel. 774 142 382
oblečení pro děti do 6 let - pro- nebo koblasap@seznam.cz
dej v sobotu 12. října od 8.30 do
13.00 hod. Formuláře pro pro- Aikido Prostějov přijímá
dávající se vydávají od 23. září nové členy se zájmem o japon- omezený počet předem nahlá- ské bojové umění. Kde: Sportšených prodávajících.
centrum DDM Vápenice 9.
Bližší informace ke všem akcím Bližší info tel.: 728605129 nebo
naleznete na www.mcprostejov.cz aikidoprostejov@seznam.cz
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TIP Večerníku

Kino Metro 70
pondělí 7. října
14:00 Pondělní Bijásek
- Říše hraček
17:30 Rivalové
20:00 Bernie
americká krimikomedie

KDY: sobota 12. října 2013 od 9.00 hodin
KDE: Zahradnické centrum Marciánová, Kostelec na Hané
Již tuto sobotu si nenechte
ujít Dýňové slavnosti, které
si pro vás připravili v zahradnickém centru Marciánová. Dýňové slavnosti
budou začínat vyřezáváním
dýní s dětmi od 9.00 hodin.
Na vyhodnocení soutěže vyřezávání dýní o ceny se můžete těšit na 11. a 17. hodinu.
Na 15. hodinu je připravena
ukázka podzimních a dušičkových vazeb. Pokud vás

přepadne hlad, v rámci programu dýňových slavností
máte možnost si opéct špekáčky.
Po setmění v 19.00 hodin vám
skupina nadšenců do žonglování a ohně – skupina Prometheus Vyškov představí ohňovou show. Skupina vznikla
v roce 2005. Od roku 2010 se
ke skupině přidal ohňostrůjce,
který přinesl do vystoupení nové ohňostrojové prvky,

díky čemuž se zvýšila kvalita předváděných vystoupení.
Děti se mohou těšit na to, že
se na den stanou svojí oblíbenou postavičkou z pohádky.
Je pro ně připraveno speciální
česání a malování, které zajistí studio IN.
Nezapomeňte si vzít vhodné
nářadí, aby vám vyřezávání
dýní šlo co nejlépe od ruky.
Více informací o akci naleznete na www.marcianova.cz

DRAKIÁDA
V KŘENŮVKÁCH
v sobotu 12. října 2013 od 14
hod. na místním hřišti u kulturního domu v Křenůvkách. Zajímavé soutěže o pěkné ceny.
Opékání špekáčků. Srdečně
zvou pořadatelé.

Svaz tělesně postižených v ČR,
a. s., okr. org. v Prostějově,
zve své členy i nečleny na prodejní výstavu FLORIA KROMĚŘÍŽ - 12. 10. 2013. Jste srdečně zváni! Bližší info. na tel:
724 706 773, 588 008 095

Domovní
správa, s.r.o

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
PROSTĚJOV
Skálovo nám. 6, Prostějov
úterý 8. října od 9.30 hod. SENIOR KLUB - na říjnové
setkání Senior klubu se vypravíme na prohlídku prostějovské radnice. Počet míst je
omezen, svůj zájem nahlaste
prosím v čítárně nebo na tel.:
582 329 661
čtvrtek 10. října od 13.30 do
14.30 hodin - KNIHOVNA
MARCELY DOSTÁLOVÉ Prostějovská autorka pohádek
a příběhů pro děti každý druhý
čtvrtek v měsíci předčítá, poslouchá i radí malým spisovatelům a spisovatelkám.

Regionální pracoviště
TyfloCentra Olomouc
v Prostějově nadále poskytuje
služby nevidomým a slabozrakým občanům na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
ČSCH Okresní organizace
Prostějov s ČSCH Základní
organizace Prostějov pořádají
Krajskou výstavu Olomouckého kraje a Hanáckou výstavu hospodářských zvířat a
drobného zvířectva. Ve dnech
12. října od 8.00 do 17.00
hod. a 13. října od 8.00 do
16.00hod. ve výstavním areálu
v Plumlovské ul. 50 v Prostějově. Děti do 15 let zdarma.
Zvou pořadatelé.

víceúčelová hala
- zimní stadion

HODINOVÉ
BRUSLENÍ

há k bezpečnému podávání stravy
a navíc malé Verunce, odkázané
především na pohyb na zemi po
matracích, sezení v polohovacím
zařízení otevře nový rozměr k poznávání okolního světa. Částka
k pořízení tohoto speciálního vybavení nebyla malá, ale přítomnost
rodiny Vévodových spolu s Verunkou po celou dobu konání charitativní akce vybičovala příslušníky
útvaru k maximálnímu sportovnímu úsilí a navyšování finanční
sbírky. Jedině tak mohla být dobrá
věc realizována.
Za získanou částku 37 800 Kč
se podařilo zakoupit polohovací
zařízení FLINT s abdukčním
klínem, pásem a opěrkou a dále
zbyly i prostředky k zakoupení stolečku a závěsné brašny.
„Jsem rád, že jménem svých vo-

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

Nejsou již mezi námi...
Alena Hanáková 1937 Olomouc Růžena Pospíšilová 1923 Prostějov
Drahany
Anežka Mlčochová 1921 Čehovice Josef Sedlák 1929
Břetislav Špunda 1946 Vrahovice Alois Žilka 1956 Horní Štěpánov
Ladislav Sedláček 1933 Prostějov Naděžda Spišiaková 1938 Prostějov
Milan Procházka 1926 Prostějov Bohuslav Pospíšil 1932 Otaslavice
Anežka Krasavinová 1921 Prostějov Naděžda Uhrová 1926 Prostějov
Zdeněk Müller 1989
Vyškov
Miloslav Černošek 1930
Přemyslovice
Klenovice na Hané Josef Filák 1959
Jaroslava Hvižďová 1941 Prostějov Vlastimila Sojmová 1948 Prostějov
Rozloučíme se...
Pondělí 7. října 2013
Alena Pudová 1946 Smržice
10.15 Obřadní síň Prostějov
Lubomír Pán 1948 Mostkovice
11.00 Obřadní síň Prostějov
nprap. v.v. Miroslav Remeš 1946 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
Úterý 8. října 2013
Marie Končáková 1925 Držovice
10.00 Obřadní síň Demelova
Ludmila Trunečková 1944 Nezamyslice
13.00 kostel Nezamyslice
Středa 9. října 2013
Věra Kropáčková 1943 Prostějov
11.45 Obřadní síň Prostějov
Pátek 11. října 2013
Ladislav Matula 1933 Prostějov
11.00 Obřadní síň Prostějov
Alois Koudelka 1940 Vrahovice
14.00 kostel Vrahovice
Pondělí 14. října 2013
Růžena Fialová 1943 Vícov
13.15 Obřadní síň Prostějov

jáků vám mohu dnes předat tuto
židličku. Rád bych vám a především Verunce popřál, aby židlička
sloužila co nejdéle a co nejlepším
způsobem,“ uvedl velitel útvaru
podplukovník Ing. René Sabela
při předání daru.
„Malá si na židličku bude muset
nejdříve zvyknout, je to velká
změna,“ nechala se slyšet dojatá
maminka. A na otázku ohledně
zvolené barvy nám paní Vévodová s úsměvem přiznala: „Zelenou
kombinaci jsme vybrali záměrně,
aby nám židlička připomínala, kdo
byl dárcem...“
Rodina Vévodova by ráda touto
cestou poděkovala příslušníkům
102. průzkumného praporu, panu
primátorovi statutárního města
Prostějova Miroslavu Pišťákovi,
příslušníkům 53. brigády průzku-

středa 9. října
17:30 Bernie
20:00 Bernie
čtvrtek 10. října
17:30 Kameňák 4
20:00 Kameňák 4
pátek 11. října
15:30 Zataženo, občas
trakaře 2 3D
americký animovaný film
17:30 Kameňák 4
20:00 Kameňák 4
sobota 12. října
15:30 Zataženo,
občas trakaře 2
17:30 Zataženo,
občas trakaře 2
20:00 Kameňák 4
neděle 13. října
15:30 Zataženo,
občas trakaře 2
17:30 Kameňák 4
20:00 Kameňák 4

čtvrtek 10. října
19:30 APLAUS 2013
- KUKURA - Martin Čičvák
divadelní sál

Apollo 13
pátek 11. října
20.00 …A ještě trošku hip
hopu, jazzu a swingu
sobota 12. října
20.00 KEEP ROCKIN
PARTY

KULTURNÍ KLUB DUHA
sobota 12. října
15.00 O Malence
pásmo pohádek
17.30 Terapie láskou
americká romantická
komedie
20.00 Terapie láskou

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

PRO VEŘEJNOST
čtvrtek 10. 10.
12.30 - 13.30 hodin
neděle 13. 10.
9.30 - 10.30 hodin
Hanácký auto moto veterán
klub v AČR Prostějov pořádá
v sobotu 9. listopadu 2013 od 8
do 13 hod MOTORISTICKOU
BURZU před supermarketem
Tesco Prostějov – Držovice.

Židlička z charitativní sbírky má již svoji Verunku...

Prostějov/npor. Mgr. Kateřina
Ramil - Ve středu 2. října zástupci 102. průzkumného praporu
generála Karla Palečka předali
rodině Vévodových z Konice
polohovací zařízení, jež bylo pořízeno z výtěžku nedávné charitativní akce na vojenském letišti.
Již pátý ročník projektu s názvem
„Sportovní desetiboj“ uspořádali vojáci ze stodvojky na letišti
Prostějov v polovině září s cílem
vybrat co nejvíce finančních prostředků pro pětiletou Verunku Vévodovou. Verunka se od malička
potýká s kvadruparézou, dětskou
mozkovou obrnou a vadou dolních
končetin. Rodina Vévodova, která
byla vybrána ve spolupráci se Střediskem rané péče SRRP Olomouc,
nutně pro svou dcerku potřebovala
polohovací židličku. Ta totiž pomá-

úterý 8. října
14:00 Úterní Bijásek
- Říše hraček
20:00 Útěk - art film
norský akční thriller

v Prostějově

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ
- LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 7. 10. DO 13. 10. 20133

TTELEFON
ELE
582 344 130

POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná pouze za příznivého počasí
každý den v 15:00 hodin. Vstupné 20 Kč.
NOČNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná každý večer ve 20:30
hodin. V případě špatného počasí se koná náhradní program.
V neděli bude Měsíc v první čtvrti, nicméně je nízko nad obzorem a svým světlem neruší. Pozorovatelný začne být až na samém
konci týdne. Po celý týden jsou pozorovatelné objekty vzdáleného
kosmu. Vstupné 20 Kč.
Ve čtvrtek v 16:30 hodin začíná první schůzkou astronomický
KLUB GEMINI pro děti ve věku 8 až 13 let.
Výstavy GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ – ANO ČI NE?, Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE a expozici OPTIKA
si můžete prohlédnout na začátku všech výše uvedených pozorování. Přelety Mezinárodní kosmické stanice (ISS) jsou pozorovatelné každý den od úterka až do neděle, vždy ve večerních hodinách.

Blokové čištění
v Prostějově
Prostějov/red - Na tomto místě přinášíme pravidelný týdenní harmonogram ulic, kde čistící práce společnosti .A.S.A.
Tak vypadá štěstí. Po převzetí daru neskrývala Verunka i její mamin- Technické služby budou probíhat.
ka radost, na židličku si však musí teprve zvyknout.
úterý 8. října 2013: Rejskova * Přikrylovo nám. * Daliborka * ParFoto: npor. Mgr. Kateřina Ramil tyzánská * Šafaříkova * Havlíčkova * Sladkovského * Sladkovského
mu a elektronického boje z Opavy, litelství Vojenské policie Olomouc parkoviště * Sladkovského cyklostezka
veliteli 601. skupiny speciálních za přispění do finanční sbírky pro středa 9. října 2013: * E. Valenty * Veleslavínská * sídl. E. Beneše
sil, Odboru vojskového průzkumu Verunku a realizaci celého charita- kom. + parkoviště 2 u ul. Veleslavínské * sídl. E. Beneše kom. + parkoa elektronického boje z Prahy a Ve- tivního projektu.
viště 3 u kotelny * sídl. E. Beneše kom. + parkoviště 4 u Promedica * E.
Valenty - zálivka - parkoviště
čtvrtek 10. října 2013: sídl. E. Beneše - vnitroblok * sídl. E. Beneše
- vnitroblok - parkoviště 1 za El. Spáčil * Sladkovského - E. Valenkty chodník * Olomoucká – Havlíčkova (Za místním nádr.) * Olomoucká
– Havlíčkova parkoviště (Za místním nádr.) * Barákova II (Olomoucká
- Kotkova) * Tovačovského * V. Outraty (Olomoucká - Kotkova)

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Z důvodu plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka
elektrické energie:
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, Trávníky, J.
Kotka, Blíšťka, včetně všech
podnikatelských subjektů ve
vypnuté oblasti. Obec Držovice ul. Anenská, Lomená,
Šípková, Levandulová, Smržická, Svadůvky celé, SNP
č.6, Olomoucká od č.480 a ul.
Svadůvky po konec obce vč.
podnikatelských subjektů ve
vypnuté oblasti. Odběratelská
trafostanice Smržice Laski
(č. 300788), odběratelská tra-

fostanice Smržice drůbežárna
(č. 300787), odběratelská stanice ZD Smržice (č.300457),
odběratelská stanice FVE Natura (č.701363)
Obec: Kralice na Hané
Dne: 21. 10. 2013 od 7:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast: ul.
Nerudova od č.310 po č.320
vč, ul. Tyršova č.301 až č.294
včetně, celý objekt mateřské
školy.
Obec: Mořice
Dne: 22. 10. 2013 od 7:30
do 16:30 hod. Vypnutá oblast: část obce od Nezamyslic
levá strana po konec obce vč.
č. 148, 147, 11, 120, 125, 105,
92, 20, 142, 141, 140, 153,
144, 149, dále od hospody po
č.2 včetně.
Obec: Želeč
Dne: 23. 10. 2013 od 7:30 do
15:00 hod. Vypnutá oblast: část
obce " Zápleta" od č.6 a 100 po
konec obce sm. hřbitov.
Dne: 23. 10. 2013 od 9:00 do

10:00 hod. Vypnutá oblast:
část obce " Zábraň" od Drysic
po č.111, 157, 167, 133, 50,
64 a 22.
Obec: Víceměřice
Dne: 24. 10. 2013 od 7:30 do
12:30 hod. Vypnutá oblast:
část obce Víceměřice od kláštera celá ulice po č. 8 a 22 včetně souběžné ulice po č. 145
a 139 dále od křižovatky po
konec obce sm. Němčice
Obec: Horní Štěpánov
Dne: 24. 10. 2013 od 7:30 do
14:30 hod. Vypnutá oblast: část
obce s č. 282, 279, 281, 283
Obec: Konice
Dne: 25. 10. 2013 od 7:30 do
12:00 hod. Vypnutá oblast:
část Konice- Zádvoří od č. 2
a dílen po č. 377 vč. postranních ulic s č. 687, 479, Chmelnice od č.4 a 44 jen holičství po
č. 161, celá Cihelna2, Cihelna1
od č. 155 a 180 po č. 192 vč.
č. 713 a ulice s č. 242.
E.ON Česká republika, s.r.o.

DUO pejsků
hledá páníčky!

Majitelé, poznáte si své miláčky?
Prostějov/mik - Strážníci Městské policie v Prostějově ročně ve městě
odchytí desítky zatoulaných psů. V drtivé většině se jim podaří najít
jejich majitele. Ovšem v některých případech se tak nestane a pejsci
skončí v kotci na služebně městské policie a po čase dokonce v útulku.
Nově jsou bezprizorní další tři čtyřnozí krasavci. Přihlásí se na základě
této „pátrací“ relace jejich páníčci? Pokud poznáte čtyřnohého miláčka, který se vám zatoulal, volejte na telefonní číslo 582 329 405 nebo
pište na e-mailovou adresu: michal.pojezny@prostejov.eu.

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s bývalým prostějovským hokejistou Robertem Kovaříkem

„NEJSEM LUPIČ, MUSÍM ALE PROKÁZAT, ŽE ŠLO O POLICEJNÍ KOMPLOT!“
Čtyřiačtyřicetiletý pornoherec čelí po nuceném návratu z USA obvinění z loupeží a dokazuje nevinu. Skutečně?

Brno, Prostějov - V roce 2006 byl Robert Kovařík z Prostějova
odsouzen k deseti letům vězení za loupežná přepadení dodávkového vozidla s riflemi a realitního makléře. Jenže se tak stalo
v jeho nepřítomnosti a za dost prapodivných okolností. Bývalý
prostějovský hokejista byl totiž v tu dobu už tři roky na útěku ve
Spojených státech amerických. Po deseti letech však došlo na
základě mezinárodního zatykače k jeho zadržení a toliko očekávanému návratu do Česka. Sám Kovařík okamžitě požádal
o obnovu soudního procesu a tvrdí, že ani jednu z loupeží nespáchal. Současně přitom prstem ukazuje na jiné čtyři Prostějovany...
Večerník využil dobrých vztahů s rodinou Roberta Kovaříka
a přes ni požádal vazebně stíhaného muže o rozhovor. Na otázky
zaslané do brněnské vazební věznice odpověděl Kovařík předminulý týden. A dnes, jak jsme slíbili, vám exkluzivní interview, nebo
chcete-li zpověď vězněného muže, přinášíme v plném znění!
Michal Kadlec
Pane Kovaříku, než se dostaneme k případům loupeží, ze kterých jste stále obviněn, povězte, jaké
byly okolnosti vaší deportace z USA
zpátky do České republiky?
„Ze Spojených států amerických jsem nebyl deportován! Do České republiky jsem
byl vydán v extradičním řízení, a to doslovně na vlastní žádost, o čemž samozřejmě
existuje v nynějším spise doklad od amerického extradičního soudce. Přijel jsem
proto, abych už dál nemusel před sebou
kutálet starý problém, který značně limituje
mé podnikání a znemožňuje mi pak cestovat po světě, navštěvovat stárnoucí rodiče,
vídat se s dětmi či kamarádem, ale hlavně
potom získat americké občanství!“
V USA jste byl na útěku přes deset let. Jak jsme tam žil a čím se
živil?
„Za deset let mého života ve Spojených
státech amerických jsem nespáchal žádný
trestný čin a jsem dnes slušný člověk. Moje
žena je Američanka a v Kalifornii jsem
doma. Mám legální pobyt, pracovní povolení a solidně fungující produkční společnost, která zaměstnává Američany, prodává videa nebo pronajímá autorská práva po
celém světě v hotelech a také na internetu.
Můj byznys je zaměřen na porno průmysl.
Z toho pak v USA platím slušné daně, to
Američany na mně zajímalo daleko víc,
než české odsouzení v nepřítomnosti, nad
kterým moje americká soudkyně nechápavě kroutila hlavou. Zaprvé americké právo
nezná odsouzení v nepřítomnosti, zadruhé
jsem musel vysvětlovat, jak to, že v ČR neodsuzuje porota složená z běžných občanů
a o vině rozhoduje jeden člověk. A ještě
k tomu nepříliš mně nakloněný soudce!
Jednoduše řečeno, kdybych opravdu přijet
nechtěl, tak bych tady v České republice
nebyl.“
Ale Američané vás v lednu loňského roku zatkli…
„Po svém zatčení dne 23. ledna 2012 agentem US Marshals, tedy žádných lovců
lebek, jak jste prezentovali ve Večerníku,
jsem nevyužil možnosti propuštění na kauci, tedy možnosti bránit se extradičnímu
řízení na svobodě jako třeba Krejčíř v Jihoafrické republice. Můj americký právník
mě také po prostudování spisu přemlouval,
abychom si podali žádost o azyl a využili
kauci. Žádost o azyl by mi extradiční řízení
totiž protáhla o tři až pět let a dost možná
bych uspěl a vydán bych nebyl.“
Proč?
„Jedna z pěti možností pro udělení
azylu v USA je, když žadateli hrozí vydáním reálné nebezpečí skupiny kriminálního podsvětí, a to je přesně můj případ. Já
jsem tady v Česku především nepohodlný
a usvědčující svědek pro skutečné pachatele loupeží, tedy Ulrycha, Radiče, Galetu,
Lipolda a Menyháze. I přes všechny tyto
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varianty jsem se nakonec rozhodl v srpnu
loňského roku přijet do Česka a věc vyřešit.
Kromě deseti měsíců strávených ve vydávací vazbě v Los Angeles, měsíce stráveného ve Valdicích a momentálního pobytu
ve vazbě v Brně, se mi budou počítat i dva
roky strávené ve vazbě před třinácti lety.
Když tedy počítáme s rozsudkem okolo
Vánoc, budu mít vykonán už trest v délce
asi dvaačtyřiceti měsíců! Já jsem loupeže
nespáchal, můj podíl na přepadení podnikatele Kremly byl naprosto jiný. A co se
přepadení dodávky s riflemi týká, tak tam
je můj podíl nulový, pouze mi Ulrych splatil dluh uloupenou částí těchto riflí.“
Proč jste tedy nevyužil možnosti
získat v Americe azyl?
„Kdybych náhodou azyl v USA získal,
extradiční řízení tak vyhrál, do Česka by
mě už Spojené státy nikdy nevydaly, ale
ani už nepustily na návštěvu, což nechci.
Moje odsouzení tady v Česku by se nikdy
bez mé účasti nezrušilo a zatykač Interpolu
také ne. Jak vidíte, dořešení celé této kauzy
je tedy v mém zájmu a vidina dalšího života bez omezení určitě stojí za pár dalších
měsíců ve vazbě. Po vyřešení soudního
procesu se potom vrátím zpátky domů do
Kalifornie.“
Tvrdíte, že nyní jste už slušný člověk. Ale že jste přece jen páchal
trestnou činnost, to zapřít nemůžete...
„Na svoji kriminální minulost nejsem vůbec pyšný a kšefty s kradenými auty mě
dostaly do této situace. Ten byznys ale
v Prostějově tehdy před lety kvetl. Moje
vrozená ctižádost a touha být vždy v tom,
co dělám, nejlepší, mě pak asi dostala na tu
špičku ledovce, kde jsem byl víc vidět. To
ale neznamená, že jsem lupič, což se snažím v novém procesu dokázat. Po zrušení
rozsudku proběhlo první stání na konci července tohoto roku, kde jsem podrobně vypovídal k oběma loupežím. Co o nich vím
ze zbytků mé trestné činnosti, co mi potom
policajti
ajti „namazali naa zzáda“
á a a ppodobně.“
ád
odobně.

Těsně před svým útěkem do Spojených států amerických jste byl
bezmála dva roky ve vazbě, protože jste
byl obviněn i z loupežného přepadení
poštovního vozidla u Olomouce, kde došlo i ke střelbě na pasažéry auta. Jak na
tu dobu vzpomínáte?
„S touto loupeží jak já, tak rovněž Zach,
Zemánek a Vlček nemáme absolutně nic
společného! Toto obvinění z loupežné
vraždy nám bylo sděleno pouze na základě
výpovědi utajeného svědka, kde pak rekognice s obětí a všechny zajištěné stopy kohokoliv z nás vyloučily. Policie nám všem
tehdy ve vazbě naházela na záda, co se

mi řekl, že rifle jsou kradené, ale neřekl, že
pocházejí z loupeže v Prostějově, z dodávky, kterou navíc řídil táta mého kamaráda,
do jehož hospody Pod Žudrem jsem denně
chodil na obědy! Když jsem pak druhý den
zjistil, že zboží je z loupeže, měl jsem buď
možnost si to nechat a tím aspoň část dluhu
Ulrycha umořit, nebo to ohlásit policii, což
samozřejmě u mě v té době nepřipadalo do
úvahy. Mohl jsem to taky Ulrychovi vrátit
a nechat ho dlužit mi dál, donekonečna.
Ulrych to vyřešil za mě, neboť nedlužil pouze mně. Tento tlak neustál a zmizel za hranice. Od té doby jsem ho neviděl až do tohoto
soudního přelíčení.“

že se loupeže nemohli zúčastnit. Zoufalá
policie potřebovala důkazy, tak nám ve vazebních celách udělala domovní prohlídky
a zajistila motáky, kde se já, Zemánek
a Vlček snažíme vlastně zjistit, kdo ty loupeže spáchal. V těch dopisech byla jména
Ulrych, Lipold a Galeta, o Radičovi jsme
tehdy ještě nevěděli. Přitom Radič je ten,
kdo přepadeného řidiče dodávky, pana
Buřta, velmi dobře znal a při loupeži ho
propustil z auta, aby jej nepoznal po hlase.
Policie, aby ty naše motáky mohla použít
ve spise, musela tedy Ulrycha, Galetu
a Lipolda naoko alespoň obvinit. Oni je ale
ve skutečnosti nevyšetřovali, chtěli to přišít

„Lidé, co v Prostějově žijí, by měli
vědět pravdu o těch, co jsou
dnes úspěšnými podnikateli
a špínu házejí na mě,“
Tento vzkaz vyslal do našeho města
někdejší hokejista, dnes vězeň Robert Kovařík

S vizáží bojovníka. Při obnoveném soudním přelíčení u Krajského soudu v Brně vypadal Robert Kovařík hodně odhodlaně!
Foto: Michal Kadlec
dalo. Jedním z těch utajených svědků byl
například Dušan Hrebeňár, který policii
podepsal, jak mě viděl loupit. Přitom sám
seděl v době oné loupeže ve vazbě pro jeho
vlastní krádeže, a tudíž nic vidět nemohl!
Obvinili nás ze všeho, co se prakticky
nevyšetřilo. Když pak Hrebeňár na třech
stránkách policejního protokolu popisuje
do detailu, co jsme já, Zemánek, Zach a Vlček všechno udělali, přitom on byl ve vazbě a já se Zemánkem v tu dobu v Chorvatsku, což je z policejních odposlechů mého
telefonu prokázáno, tak si udělejte obrázek
sami... Policie nás chtěla prostě pozavírat,
protože se jí nechtělo něco vyšetřovat. Ani
jeden z naší čtveřice nebyl světec, to uznávám, ale o tom přece vazba není. Naštěstí
jsem byl nakonec propuštěn...“
Následovalo ale další obvinění
a váš následný útěk do Ameriky.
Popořádku, jak to tedy bylo s přepadením dodávky plné značkových riflí na
dálničním sjezdu u Teska v Prostějově?
„Loupež dodávky s riflemi provedli Ulrych,
Radič, Galeta a Lipold, což je pro každého,
kdo sleduje nynější soudní jednání, naprosto
evidentní! Ulrych použil ty rifle jako úhradu milionového dluhu, který u mne měl,
a pak se hne
hned zašil někam do Německa. Sice

kdo je
robert kovařík?

V mládí byl prostějovský rodák, kterému bylo
11. srpna čtyřiačtyřicet let, všestranným sportovcem,
závodně provozoval lehkou atletiku i tenis. Nejvíce
ho to ovšem táhlo k lednímu hokeji. V devadesátých
letech patřil k dnes už legendárnímu hokejovému
uskupení BU* KO* SE* MU a výrazným způsobem
pomohl prostějovskému hokeji k vybojování první
ligy. Ve druhé polovině devadesátých let minulého století však už byl více
znám jako kriminálník. Do vězení se dostal za obchodování s kradenými auty
a také za vyloupení autobazaru v Litovli. To horší ho ale čekalo. Byl obviněn ze dvou loupežných přepadení v Prostějově uskutečněných v letech
1999 a 2000. O tři roky později prchá do USA, v roce 2006 byl za obě
loupeže odsouzen na 10 let. Nyní stojí před soudem v obnoveném procesu
a tvrdí, že s případy nemá nic společného...

…ale Ulrych pak u soudu v roce
2006 svědčil proti vám!
„Když ho potom chytili v Německu
a v Česku ho dali do vazby za jeho leasingové a úvěrové podvody, stal se z něj také
informátor. Za své práskání policii úžasně
vybruslil ze svých podvodů pouze s podmínkou! Když pak vyšetřovatel za Ulrychem přišel, že potřebuje utopit Kovaříka
a jeho partu, tak on nás paradoxně namočil
do toho, co sám udělal.“
Vyšetřování této loupeže vrcholilo, když jste byl ještě ve vazbě. Ale
čtveřice lidí, která tuto loupež podle vás
spáchala, byla stále na svobodě. To vás
muselo hodně štvát, že?
„Samozřejmě! Radič s Galetou uvedli policii vylhané alibi a na jeho základě tvrdili,
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nám. Takže například Vlček byl odsouzen
na pět let absolutně neprávem za tyto čtyři
pachatele, kteří nakonec byli zproštěni obžaloby!“
Jak těžké bude teď jejich vinu
dokazovat?
„Skutkový děj obžaloby se nestal, to si vytvořila policie sama. On totiž ani Ulrych
samozřejmě policii neřekl, že to udělali
a jak to udělali. Proto nemám pro svoji
obhajobu renomované právníky, víceméně se hájím sám, a to tak, že prokazuji
a dokazuji jen to, co se před čtrnácti lety
skutečně stalo. Rozmetám Radičovo
a Galetovo vylhané alibi. Jestli se chci
z tohoto policejního komplotu dostat, musím dokázat, že loupež spáchali jiní lidé
než já, Zach, Zemánek a Vlček. Moji spo-

luobvinění na nikoho neukázali prstem
a Vlček byl přesto odsouzen za něco, co
neudělal. V případě přepadeného podnikatele Kremly to samé! Zach tuto loupež
nespáchal a byl za ni odsouzen! Pro pány
Galetu, Ulrycha, Radiče a Lipolda mám
vzkaz, že v tom není nic osobního, ale
mně bohužel na zproštění viny nestačí
jen nevypovídat! Náš obhájce v roce
2001 navrhl policii, že já se Zemánkem,
Zachem a Vlčkem budeme vypovídat na
detektoru lži, což policejní vyšetřovatel
odmítl.“
Pojďme ke druhé loupeži, na
které jste se podle policie podílel.
Jaký je váš scénář přepadení realitního
makléře Kremly, kterého jste měl s kamarády surovým způsobem napadnout v autě, načež jej okrást o dva a půl
milionu korun?
„Co se týká přepadení podnikatele Kremly,
tak to je zase ´majstrštyk´ pana Menyháze,
u kterého Kremlovy miliony skončily!
Motivací Menyháze byl spor o peníze,
které mu dlužila jeho bývalá milenka a pracovnice Komerční banky za nájem a vybavení bytu. Ten byt jí pronajal, celý zařídil
a zaplatil právě Menyház pro jejich tehdejší
´románek´. Potom se rozešli, když přišla do
jiného stavu s někým jiným, a Menyház po
ní chtěl zpět své peníze. Ty ale ona neměla
a dluh splatila tím, že mu dala přesné informace o Kremlově výběru peněz z banky.
Ona sama ty peníze Kremlovi vydala a pár
dní po přepadení odešla z banky na mateřskou dovolenou. Menyház si našel někoho,
kdo měl peníze původně ukrást, a ode mě
si na to pronajal kradené vozidlo Audi A6.
Ta narychlo plánovaná krádež se jim ale
nepovedla, zpanikařili a autem Kremlu nabourali a peníze uloupili. Další detaily vám
teď neřeknu, neboť se Menyház nedostavil
k soudu a mohl by se připravit na to, jak
vypovídat...“
Co byste chtěl veřejnosti prostřednictvím Večerníku sdělit
závěrem před dalším kolem soudního
jednání?
„Tyto informace o přepadení Kremly
a dodávky riflí nejsou pro mnoho lidí
z Prostějova žádnou novinkou. Stejně
ani to, že Kovařík býval autíčkář a lump.
Nečekám od nikoho lítost, ale lidé, co
v Prostějově žijí, by měli vědět pravdu
o těch, co jsou dnes úspěšnými podnikateli a špínu házejí na mě!“
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Ročník
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Pondělí

Číslo

7. října 2013

fotbal
„ESKÁČKO“ UŽ SE CHYTLO

Prostějov si
v sobotu poradil
s Hulínem
čtěte
na straně

Pocta pro rodáka z Prostějova...

21

rozhovor
HOKEJOVÝ BOSS PROMLUVIL

J. Luňák: „Chci
s Prostějovem
do extraligy!“
čtěte
na straně

basketbal

32
ÚTERÝ 8. 10.

18:00

PŘÁTELSKÉ UTKÁNÍ

ORLI PROSTĚJOV
NH OSTRAVA
Sportcentrum DDM v Prostějově

nohejbal

SOBOTA 12. 10.

9.00
- 15H

SOUTĚŽ JEDNOTLIVCŮ

5. GALA MISTROVSTVÍ ČR
MLADŠÍCH ŽÁKŮ
sokolovna, Skálovo nám. 4, Prostějov

házená

SOBOTA 12. 10.

16:00

2. LIGA MUŽŮ, JIŽNÍ MORAVA - 4. KOLO

SOKOL KOSTELEC NA HANÉ – HK
SOKOL SOKOLNICE
Sportovní hala v Kostelci na Hané

basketbal

SOBOTA 12. 10.

17:00

MATTONI NBL - 1. KOLO

ORLI PROSTĚJOV
SLUNETA ÚSTÍ NAD LABEM
Hala Sportcentra DDM, Olympijská ul., Prostějov

florbal

SOBOTA 12. 10.

TRHÁK TÝDNE

18:15

2. LIGA MUŽŮ – 3. KOLO

SVAZ UDĚLÍ CENU OLDŘICHA MACHAČE!
Praha, Prostějov/jim

ČESKÝ SVAZ LEDNÍHO HOKEJE (ČSLH) SE ROZHODL OD AKTUÁLNÍ
SEZONY UDĚLOVAT CENU NESOUCÍ JMÉNO PROSTĚJOVSKÉHO
HOKEJISTY A ČESKOSLOVENSKÉ LEGENDY OLDŘICHA MACHAČE.
PO TROJNÁSOBNÉM MISTRU SVĚTA, TROJNÁSOBNÉM
OLYMPIJSKÉM MEDAILISTOVI, FINALISTOVI KANADSKÉHO
POHÁRU A ČLENOVI SÍNĚ SLÁVY MEZINÁRODNÍ HOKEJOVÉ
FEDERACE POJMENOVAL DOMÁCÍ SVAZ OCENĚNÍ PRO HRÁČE
DO DVACETI LET ZA POČIN FAIR PLAY.
CENA JE URČENA PRO MLADÉ HRÁČE NAPŘÍČ VŠEMI SOUTĚŽEMI
A ČSLH VE SPOLUPRÁCI S ČESKÝM KLUBEM FAIR PLAY JI UDĚLÍ
ZA PŘÍKLADY ČESTNÉHO, UŠLECHTILÉHO ČI JINAK ZÁSLUŽNÉHO
CHOVÁNÍ VŮČI SOUPEŘŮM, ROZHODČÍM, SPOLUHRÁČŮM
DIVÁKŮM I JINÝM LIDEM. ROZHODUJÍCÍM KRITÉRIEM JE SOULAD
TAKOVÉHO JEDNÁNÍ SE ZÁSADAMI FAIR PLAY, SPORTOVNÍHO
SOUTĚŽENÍ A SLUŠNÝCH MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ.

Foto: internet

NIKAS ze Srdéčka vletí Premiérová prohra Jestřábů
do Velké pardubické
Slavný závod se poběží už tuto neděli

Ludmírov/mls - Všichni milovníci koní už tuto neděli 13. října
zažijí vrchol roku. A ti z Prostějovska budou mít při sledování
123. ročníku Velké pardubické
steeplechase opět komu fandit.
Na start hlavního závodu dostihového odpoledne se postaví
nadějný Nikas, v rámcových
dostizích se pak představí další
trojice koňů ze stáje uznávaného trenéra Stanislava Popelky.
Pro Nikase ze stáje „Na Srdéčku“
nacházející se mezi Hvozdem,
Ludmírovem a Ponikví to bude
už druhý start ve Velké pardubické. Někdejší vítěz prestižní Ceny
Labe si ani loni nevedl vůbec špatně. Bohužel při cválání na rovině
šlápl do díry a vyhodil svého jezdce ze sedla.
„Věřím, že se Nikas v závodě neztratí a tentokrát ho zkušený žokej

Mladý skokan. Osmiletý Nikas patří prostějovskému majiteli Petru
Kupkovi.
Foto: archiv S. Popelky
Dušan Andrés úspěšně dovede až byli koně ze Srdéčka minulý rok
do cíle. A to i přesto, že v posled- v Pardubicích úspěšní. V rámconím přípravném závodě v Pardu- vých dostizích zazářil Čáriray, ktebicích se mu ve velmi obtížných rý dokázal zvítězit v Křišťálovém
podmínkách nedařilo podle našich poháru a pochvalu zasloužil i Borpředstav,“ prozradil Večerníku derland, jenž obsadil druhé místo
trenér Josef Popelka. Loni spolu v Memoriálu kapitána Poplera.
s Nikasem startoval i dlouho- Jak dopadnou letos? Sledujte
letý matador Velké pardubické v neděli odpoledne přímý přenos
Mandarino. Ten však už svou České televize a naše internetové
úspěšnou kariéru ukončil. Přesto stránky www.vecernikpv.cz!

Prostějov/jim – Hokejoví Jestřábi zatím vládnou klubovým
statistikám druhé ligy. Tým Josefa Málka je i po sedmi
kolech díky sedmnácti získaným bodům první, krom toho
vévodí i tabulce nastřílených branek, využitých přesilovek,
tref při oslabení a také pořadí podle nasbíraných trestných minut. Pouze v obdržených brankách je lepší jedno
mužstvo – HC Slezan Opava. A právě Slezané se stali
prvním, komu se v soutěžních utkáních podařilo zdolat
prostějovské hráče.
Všech dosavadních čtyři sta dvacet minut hry strávil v
prostějovské bráně Ondřej Kocián a mnohdy hlavně jeho
zásluhou dokázali spoluhráči dovést utkání k vítězství. Proti
Opavě ovšem inkasoval v sedmé minutě dvakrát během
několika sekund a musel se vyrovnat s novou situací. V bráně
ale vydržel a předvedl další spoustu povedených zákroků.
„O střídání brankářů jsem neuvažoval. Mám s Ondrou dohodu, že si to řídí sám. Je zkušený, pro nás klíčový a zejména
jeho zásluhou jsme tam, kde jsme. Navíc branky nepadly jeho
vinou,“ vracel se k bleskovému úvodu domácích Málek. Na
lavičce měl poprvé jako dvojku k dispozici zlínského Kevina
Rozuma, stejně jako Lukáš Vydržel si ale na svou zápasovou
šanci musí ještě počkat.
Sportovní manažer a hlavní trenér v jedné osobě také
neočekává, že by se porážka negativně promítla na následujících výkonech hráčů, a věří, že nastane návrat na vítěznou
vlnu. „Nejsme kapela, abychom stále vyhrávali. Jsou to mladí
kluci a musí přestat dělat chyby, mohlo by nás to posílit. Teď
se musíme připravit na Orlovou, s ní to bude podobné,“ věří v
tříbodový zisk ze středečního venkovního duelu.

FBC PLAYMAKERS PROSTĚJOV
FBK SPARTAK HLUK
Hala ZŠ a RG Prostějov ve Studentské ulici

házená

NEDĚLE 13. 10.

15:00

2. LIGA MUŽŮ, JIŽNÍ MORAVA – 4. KOLO

TJ SOKOL II PROSTĚJOV
KP BRNO „B“
Hala ZŠ a RG Prostějov ve Studentské ulici

boje na zelených trávnících aneb
DIVIZE, SKUPINA „E“ – 10. KOLO
TJ SOKOL URČICE
SK HRANICE
NEDĚLE 13. 10. 2013 15:00 HODIN
Fotbalový areál v Určicích

KAM ZA F TBALEM

PŘEBOR O KFS - 10. KOLO
SOKOL KONICE
TJ ZLATÉ HORY
NEDĚLE 13. 10. 2013 15:00 HODIN
Fotbalový areál v Konici

I.A TŘÍDA, skupina „B“ – 10. KOLO
TJ SOKOL ČECHOVICE
SK HRANICE „B“
NEDĚLE 13. 10. 2013 15:00 HODIN
Fotbalový areál v Čechovicích

I.B TŘÍDA, skupina „A“ – 10. KOLO
SK LIPOVÁ
FK BRODEK U PŘEROVA
NEDĚLE 13. 10. 2013 15:00 HODIN
Fotbalový areál v Lipové

I.B TŘÍDA, skupina „A“ – 10. KOLO
TJ FC KOSTELEC NA HANÉ
TJ SOKOL TOVAČOV
NEDĚLE 13. 10. 2013 15:00 HODIN
Fotbalový areál v Kostelci na Hané

II. TŘÍDA-PŘEBOR OFS PV - 10. KOLO
TJ HANÁ PROSTĚJOV „B“
TJ SOKOL DRŽOVICE
NEDĚLE 13. 10. 2013 15:00 HODIN
Fotbalový areál Za Místním nádražím

PŘEBOR OFS PROSTĚJOV ŽEN - 7. K.
TJ FC KOSTELEC NA HANÉ
TJ SOKOL LAŽANY
NEDĚLE 13. 10. 2013 12:30 HODIN
Fotbalový areál v Kostelci na Hané

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce

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

se pod retuší skrývá. Ti z vás, kterým se to podaří, nám mohou své
tipy nahlásit do redakce a v případě,
že budete mít štěstí při losování,
máte šanci na zajímavou výhru.
DNES přitom můžete usilovat
o další zajímavou cenu, kterou
je poukázka od RESTAURACE U TEMPLÁŘE, sídlící
v ulici Šárka, V CELKOVÉ
HODNOTĚ 400 Kč!



Správná odpověď z č. 39: na snímku byl Hotel Avion v Prostějově.
Vylosovanou výherkyní, jenž tentokrát získává lůžkové povlečení, které věnovala firma Profitex, Wolkerova ul. 37, Prostějov, se
stala Lenka Hýblová, Daliborka 9, 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 10. ŘÍJNA, 14.00 hodin. Jméno výherce zveřejníme v pondělí 14. ŘÍJNA 2013. Dnes
se hraje o poukázku v hodnotě 400 Kč na nákup v SECOND
HAND STAR, sídlící v Otaslavicích.

KVĚTINY SE HLÁSÍ POPÁTÉ ...

Návod k luštění...
Všechna slova ze seznamu hledejte v osmi směrech, nalezená slova si škrtněte. Nevyškrtaná písmena seřaďte za sebe
a dostanete tajenku.

VELKÝ VÝBĚR NEJEN OKRASNÝCH ...

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

TIP
k obrazovce
SMRT KRÁSNÝCH
SRNCŮ
FILM,, ČR ((1986))

PÁTEK 11.10. 2013

20:00 HODIN

AMUR, AROMÁT, AZYL, DUŠE, GÁZA, HANÁ, HAŠÉ,
HUSTOST, KNĚZ, KŇOUR, KOZA, KÝČE, MASO, MÓDA,
MOHUTNÝ, MUSLIM, OKNO, OLIVKA, OTOK, OZVUK,
PLENA, REVIZE, ROZLOHA, RŮDL, SOUSOŠÍ, VOSK, VSUN
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 10. ŘÍJNA 2013, 14.00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo „POSTŘIKOVAČE“. Další vylosovanou výherkyní se stala Marie
ADAMČÍKOVÁ, J. Kučery 14, Prostějov, která se tak může
těšit na lukrativní cenu od partnera soutěže, jímž v minulém
dějství opětovně byla 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 14. ŘÍJNA.
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V minulém, celkovém součtu
stodevětadvacátém pokračování tohoto originálního klání
uspěli všichni ti, kteří správně
poznali, že se jedná o Karla
Schwarzenberga. Jeden z nejvýznamnějších politiků tuzemské
scény a předseda strany TOP09
zavítal nedávno do Prostějova
v rámci předvolební agitace
k blížícím se volbám do Parlamentu Poslanecké sněmovny ČR.
A tak není divu, že jej poznala celá
plejáda čtenářů...
Z porce 454 soutěžících, které
jsme zařadili do osudí, se tentokrát usmálo štěstí na výherce,
kterým se stal Miloš KRATOCHVÍL, Seloutky 33, Určice.
Prostřednictvím Večerníku obdrží
chutnou a lahodnou cenu v podobě poukázky na OBČERSTVENÍ V HODNOTĚ 500 Kč
od partnera minulého kola, kterou byla firma BRUTUS!
Ti další z vás mohou zkusit své
štěstí třeba hned v rámci tohoto čísla, přičemž tentokrát jsme zabrousili do kulturních vod a graficky
mírně poupravili jednoho z čelních
představitelů prostějovského divadla, které v tomto roce sbírá jeden
úspěch za druhým. Uplynulý pátek
byli herci představení Testosteron
dokonce předskokany svých slavnějších kolegů, kteří k nám přijedu
v rámci festivalu Aplaus...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z dalšího, již jubilejního stotřicátého kola čekáme v redakci DO ČTVRTKU 10. 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
restaurace U TEMPLÁŘE,
zveřejníme v příštím čísle, které vychází tradičně V PONDĚLÍ, a to 14. ŘÍJNA 2013.
Hodně štěstí při bádání!

Režie: Karel Kachyňa
Hrají: Rudolf Hrušínský,
K. Heřmánek, Marta Vančurová, Jiří Strach, Jiří Krampol, Dana Vlková, Marcel
Valter, Jan Jirasek, Lubor Tokoš, Jana Synková.
Spisovatel Ota Pavel nenapodobitelným způsobem popsal
život své smíšené židovsko-české rodiny v předváleč- vtělil své dětství do postavy
ných a válečných letech. malého kluka přezdívaného
Karel Kachyňa se těchto Prdelka. V prosluněném kraji
překrásných povídek chopil poblíž Berounky ho tatínek
a ve vlastním scénáři ke své- a strejda Prošek učí rybařit,
mu snímku je pospojoval v chlapec se také dozvídá lesouvislé dějové pásmo. Vý- dacos důležitého o životě.
sledkem je působivý film, Pak přijdou tragické chvíle
v němž se prolínají události okupace a rodina má náhle
úsměvné i vážné. Ota Pavel starostí až nad hlavu...
NEJEN O TOMTO LEGENDÁRNÍM FILMU
SE DOČTĚTE V MAGAZÍNU TV POHODA!

VYHRAJTE DÁRKOVÝ BALÍČEK!

I prvním čísle měsíce října
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 novému
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
PREMIÉROVĚ ZÁPOLÍ O
LUKRATIVNÍ DÁREK ...
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 nyní DÁRKOVÝ BALÍČEK V CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč, jíž věnovalo
STUDIO LOOK´S z Wolkerovy ulice v Prostějově, které
se věnuje kadeřnictví, kosmetice i nehtové modeláži!
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 10. ŘÍJNA
2013, 14.00 hodin.
Správné vyluštění z minulého
čísla znělo 4 - 3 - 6 - 8, načež
v pořadí celé historie tohoto
klání se už celkově stodevatenáctým výhercem stal
Jiří VEJVODA, Tylova 22,
Prostějov, jež 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
14. ŘÍJNA 2013.
Nezbývá tedy, než abyste se
opět vrhli na nějakou tu zábavu, soutěžit s námi je ta
správná šance!

N
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:RONHURYD YFKRG]XO7\ORYD
1DEt]tPHW\WRVOXçE\
KADEØNICTVÍ - Ludmila Vincourová 606 901 111
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Nabídka realit a nemovitostí

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

BYTY

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

Kvalitní
služby
od roku
1992

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

Tel.: 606 922 838

Rostislavova
Rostislavova
8
8

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

796 01796
Prostějov
01 Prostějov

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

☎ 608 805 659, 775 341 705

☎ 582 ☎
341
582
705
341 705

E–mail: jhreality@jhreality.cz

ww
ww.jjhrealiity.c
cz
Prodej byt. domu v PV o 5 bytech a prodejnou v přízemí. Podsklep., každý byt vlast. plyn. vytápění, projekt
na další 4 byty v podkroví.
Cena: 4 990 000 Kč

Pronájem obchodu u centra města! 132m2, vchod
z ulice, výlohy. Cena: 15000Kč/měs. + DPH + ink.

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

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

Pronájem nebyt. prostor 70m2 na obchod a služby
v PV.
Cena: 8000Kč/měs. + ink.

Pronájem části vily – na služby, kurzy, mateřskou
školku popř. i bydlení v PV. Přízemí, 80m2, zahrada.
Velmi pěkné!
Cena: V RK

Prostějov, Máchova ul. Prodej RD 4+kk po rekonstrukci, terasa,
zahrádka s posezením. Zast. plocha 123 m2.
Cena: Kč 2.499.000,-

Prostějov, Čechovice, Habrová ul. Prodej novostavby RD 3+1
se zimní zahradou, dvorkem a parkovacím stáním. Zast. plocha
Cena: Kč 2.490.000,127 m2.

Mořice, okr. Prostějov. Prodej RD 3+1, plyn. ÚT. Zast. plocha
Cena: Kč 590.000,134 m2, zahrada 943 m2.

Ptení, okr. Prostějov. Prodej RD se dvěma byty 3+1. Zast.
Cena: Kč 590.000,plocha 79 m2, zahrada 800 m2.
BYTY – PRODEJ:

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

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

BYTY – PRONÁJEM:

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

www.jhreality.cz

HVOZD - RD
5+1, po částečné
rek., pozemek
celk. 830m2, dvě
koupelny, garáž, dva sklepy, prostorný dvůr.
CENA: 780.000Kč.
BEDIHOŠŤ RD s prodejnou
85m2, sklad 60m2,
v patře BYT
2+kk, 85m2, terasa 40m2, vše po
kompl. rekonstrukci, pozemek
CENA: 3.950.000Kč.
928m2.
KRUMSÍN - RD
3+1, vlastní studna, el. 220V/380V,
vyt. plynem, žumpa, pozemek celk. 1219m2, klidné
místo.
CENA: 700.000Kč.
PLUMLOV - stavební pozemek,
výměra 1450m2,
komletně zasíťovaný včetně příjezdové komunikace,
orientace na jihozápad.
CENA: 1.750.000Kč.
HAMRY - oplocená zahrada, výměra 987m 2 ,
elektřina u pozemku, vlastní studna, klidné místo u
lesa.
CENA: 335.000Kč.
PLUMLOV - stavební pozemek,
oplocený, výměra
981m2, jižní orientace, JEDINEČNÝ VÝHLED NA
PLUMLOVSKOU PŘEHRADU.
CENA: 1.070.000Kč.

www.reality-domino.cz

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

BYTY – PRODEJ:

1+1, Martinákova, OV, 36 m2, 2.patro
! ! ! NOVINKA ! ! !
1+1, Prostějov, DB, 50 m2, cihla, 3.patro
1+1, E.Beneše, DB, 36 m2, 4.patro,

640.000,-Kč
480.000,-Kč

! ! ! NOVINKA ! ! !
2+1, Okružní, OV, 58 m2, 6. Patro

950.000,-Kč

3+1, Italská, 66 m2, 4.patro
3+1, Studentská, 73 m , cihla, 2. patro
2

520.000,-Kč

900.000,-Kč
1.290.000,-Kč

DOMY – PRODEJ:
! ! ! NOVINKA ! ! !
RD Přemyslovice, 2+1, 223 m2, veranda, zahrada, možnost
rozšíření
340.000,-Kč
RD Drahany, 4+1, 2170 m2, dvůr, vjezd, zahrada 740.000,-Kč
! ! ! SLEVA ! ! ! DOHODA JISTÁ ! ! !
RD Krumsín, 5+1 ,798 m2, celopodsklepený, samostatně
stojící, garáž, předzahrádka, zahrada, krásné prostředí
2.700.000,-Kč
RD Prostějov, ul. Česká, 4+1, po rekonstrukci 3.140.000,-Kč
! ! ! NOVINKA ! ! !
RD Winklerova, 4+kk, 363 m2, garáž, zahrádka 2.060.000,-Kč

RD DUBANY, 5+1, 512 m2, parkovací stání, předzahrádka,
zahrada
740.000,-Kč
PROSTĚJOV – NEBYTOVÉ PROSTORY O VÝMĚŘE
2
2
46 M , 116 M , prostory jsou po kompletní rekonstrukci Cena pronájmu dohodou!!!

POPTÁVÁME PRO KLIENTY VŠECHNY TYPY NEMOVITOSTÍ,
BYTY, DOMY, CHATY, POZEMKY! NABÍZÍME PRODEJ,
PRONÁJEM, FINANCOVÁNÍ, ZNALECKÉ POSUDKY, …
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- pohodové vyřízení realitních služeb

Kostelecká 5, 796 01 Prostějov, v budově ČP

777 251 878

Rodinné domy:

KONICE - RD typu
OKAL5+1sgarážíabazénem(25m3).Důmjepo
rekonstr., zatepl. fasáda,
plast. okna, nové rozvody,
vytápění kond. kotlem na zemní plyn s ohřevemTUV, nová střešní
krytina.
Celkovávýměrapozemku237m2.CENAvR
URČICE RD 4+1,
řadový koncový dům
o velikosti 4+1 po část.
rekonstr. z roku 2008
(nová koupelna, rozvody, podlahy, ústř. vytápění). Výměra pozemku činí 253
CENA: 650.000,-Kč
m2.
PROSTĚJOV-RD 2+1 s garáží a
zahradou na ulici
Javoříčská. Při rekonstrukci je nožno ve 2.NP vybudovat další pokoj. ZP je 107 m2,
zahrada 96 m2.
CENA 1.600.000 Kč
PTENÍ - prodej nízkoenerg. RD na pozemcích od 710 m2
až 1150 m2, sítě na
hranicích jednotl.
parcel.
Info v RK.
Olšany u PV-RD 4+1,
rozest., podl. pl. 114 m2.
Celková výměra pozemku je 585 m2.
CENA1.600.000,-Kč

Byty - prodej:
BYT 2+1, A.
Slavíčka, dr.,
lodžie, 6.NP, podl. pl. 50 m2, pokoje na jih.
CENA 680.000,-Kč
BYT 3+1, ul. K. Svolinského s lodžií nedaleko nové nemocnice. Zděný, 82,60
m2, vlastní plynové
vytápění, budova zateplena. CENA: 1.350.000,-Kč
BYT 3+1, V. Outraty,
podkrovní v OV, 88
m2, terasa 6 m2. Byt z
roku 2003, 3 patro,
vlastní plynové vytápění.
CENA: 1.650.000,-Kč

VÍCE NEMOVITOSTÍ NA:
WWW.REALMORAVIA.CZ

tel.: 607 915 184

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

SUPERNOVINKA:
1) 1+kk OV - M.Pujmanové
400 tis.Kč + prov.RK
2) RD 2+kk Lidická, 298 m2
1.400 tis.Kč
3) RD 4+1 Krasice - zahr.
2.490 tis.Kč + prov.RK
4) 2+1 sídl.Svobody
770 tis.Kč
5) 3+1 Holandská DR, 75 m2
840 tis.Kč
PRONÁJMY:
1+1 Tylova, 8.P., část.zaříz.
5.7 tis.vč.ink.
1+kk C.Boudy, 1.P., zaříz.
6,2 tis.vč.ink., trv.pob.
2
5 tis.+ ink., trv.pob.
1+1 Daliborka, 1.P., 49 m
1+kk M.Pujmanové
5,2 tis.Kč/měs. vč.ink., trv.pob.
1+1 Vodní, zvýš.příz.
4,5 tis. + ink.
2+1 E.Beneše, 1.P., část.zaříz.
7,7 tis.vč.ink.
2
3+1 Ječmínkova, 2.P, 75 m , zařízený
6,5 tis.Kč + inkaso
BYTY:

1+1 Joštovo nám.
300 tis.Kč + prov.
2+1 OV, 51 m2 - Jeseník
580 tis.Kč
1+1 OV Wolkerova
650 tis.Kč
2
850 tis.Kč
2+1 DR Šárka, 69 m
3+1 OV E.Beneše
889 tis.Kč
2
3+1 OV Západní, 70 m , po rekonstr.
1.150 tis.Kč + prov.
3+1 OV Sladkovského, 71 m2
1.250 tis.Kč + garáž
2
1.299 tis.Kč
3+1 OV, Okružní, krásný byt, 82 m , 2 lodžie
3+1 OV, cihla, na Sídl.E.Beneše
1.350 tis.Kč
2
4+1 OV, Hrdibořice, 80 m
650 tis.Kč
RODINNÉ DOMY:
RD 3+1 Čehovice, 90 m2
370 tis.+ provize.
RD 2+1 Kostelecká ul. - k rek.
530 tis.Kč
RD Brodek u Konice - 338 m2, zahr., i jako chalupa 540 tis.Kč
2
550 tis.Kč
RD Okál Přemyslovice - 2 byty, zahr. 80 m
RD 4+1 Hvozd - i jako chalupa
620 tis.Kč
RD 3+1 Chválkovice n/H, zahr.
680 tis.Kč
RD 3+1 Krumsín, dvorek, zahr.
639 tis.Kč
2
750 tis.Kč
RD 4+1 Kostelec n/H, 162 m , před rekonstr.
RD Okál Pěnčín - 2 byty 3+1, garáž, zahr., po část.rek. 790 tis.Kč
RD Okál Pěnčín - 2 byty, garáž - po celk.rek.
840 tis.Kč
RD 3+1 Krumsín
880 tis.Kč
RD 2+1 Bousín - i jako chalupa
990 tis.Kč
RD 3+1 Klenovice, po část.rek.,zahr.
999 tis.Kč + prov.RK
RD 2+1 Otaslavice, po kompl.rekonstr.
1.200 tis.Kč
RD 5+1 Jesenec - velká zahr.
1.350 tis.Kč
2
1.500 tis.Kč
RD 3+1 Mojmírova, 193 m
1.590 tis.Kč
RD 6+1 Otaslavice, ZP - 843 m2, zahr.
2
1.600 tis.Kč
RD 5+1 v Obědkovicích-2 tis.m pozemek
RD Plumlov - 2byt.jedn.
1.650 tis.Kč
RD 3+kk Myslejovice, zahr.
cena v RK
RD 3+kk Smržice, zahr., pozem.
2.500 tis.Kč
RD - 2 byt.jedn.,hospoda, 2 garáže, stodola, zahr. - Ptení
3.600 tis.Kč
RD Českobratrská, pěkná vilka se zahr.
3.650 tis.Kč
RD Čelechovice - 4 byty, zahr., garáž
3.690 tis.Kč
RD 4+kk Nový Malín - novostavba
3.990 tis.Kč
Nájemní dům blízko centra - 3 byty, sauna, zahr., rekonstr.
5.700 tis.Kč
Disponujeme nabídkou chat, chalup, garáží
a komerčních prostor dle web. stránek RK Pohoda,
popř. zodpovíme tel.nebo osobně v kanceláři RK

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

REALITY

REALITY

Pronajmu mezonetový byt 2+kk, ul.
Tylova. Tel.: 775 206 737

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

Hledáme ke koupi rodinný dům
i k rekonstrukci. Na Prostějovsku.
Tel.: 605 011 310 i SMS

VAŠE NOVÉ BYDLENÍ
realitní kancelář Prostějov
Svatoplukova 21
* Byt 3+1, Hybešova
1.135.000 Kč
* Byt 3+1/C, Okružní 1.350.000 Kč
* RD 6+2, Pačlavice
899.000 Kč
* RD, 4+1, Česká
3.170.000 Kč
* RD 9+3 s garáží, PV 5.310.000 Kč
* Vila 6+1, Sadová, PV 6.695.000 Kč
* Chalupa 2+1, Doloplazy 355.000 Kč
* Chata + pozemek 800m2 (stavební),
Konice - Březský vrch 430.000 Kč
* Pronájem obchodů 6000 Kč/měs
- Drozdovická, Krasická
Uvedené ceny jsou včetně provize RK. Pro naše klienty nyní
HLEDÁME:
* byt 3+1 s dostupností MHD
* byt 2+1 sídl. E.Beneše a okolí
* byt 2+1 sídl.Svob., Hloučela, Krasice
* cihl.byt 1+1, OV, po rek., do 550.000 Kč
* pronájem bytu 1+1 v okolí Kostelecké
* RD v Prostějově do 3 mil. Kč
* RD v Čechovicích do 1,8 mil. Kč
* chatu v Seči a v Alojzově
NABÍDNĚTE a inzerci, odbornou poradnu a právní servis
máte ZDARMA!
Ing.Zuzana Kučerová,
tel. 774409430
zuzana.kucerova@vnb-reality.cz
WWW.VNB-REALITY.CZ

Pronajmupěkný1+1vcentru,4.500Kč
+ ink. T.:732 864 744

UZÁVĚRKA pro nabídku
realitních kanceláří
pro následující číslo je
ve čtvrtek 10. 10. 2013
do 12.00 HODIN

DOMY
Volejte: 739 322 895
Chata Plumlovská přehrada zděná
1.289.000Kč
RD 5+1 Kralice na Hané
2.849.000Kč
RD Palackého po rekonstrukci 3.900.000Kč
RD 4+1 Domamyslice garáž,zahrada3.200.000Kč
RD 6+kk Držovice po celk. rek. 6.000.000Kč
Pozemek s chatou Mostkovice 779.000Kč
Volejte: 723 335 940
RD Kostelec n. H.
RD 3+1 Klopotovice zahrada
RD Vrchoslavice
RD 3+1 Rozstání i na splátky
RD 3+kk Kostelec po rek.
RD Plumlov
RD 3+1 Niva po rek., zahrada
RD 4+1 Němčice zahrada
RD 2x3+1 u Němčic garáž
RD 5+1 Vrchoslavice po rek.

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

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

PR O N Á J MY
Volejte: 739 322 895
1+kk Olomoucká po rek.
5.600Kč vč.ink
1+1 Krasická
5.000Kč +1800ink
1+1 Husovo nám. po rekonstrukci 5.500Kč +ink
2+kk Milíčova 50m2 cihla
5.000Kč +ink
2+1 Anglická
5.800Kč +1.600ink
2+1 Krasická cihla 68m2
6.000Kč+ink
Volejte: 723 335 940
1+1 Daliborka 40m2 cihla
5.000Kč+ink
1+1 Kolárova 40m2 cihla
5.900Kč vč.ink
2+1 Daliborka 60m2
6.000Kč +ink
2+1 Daliborka 60m2
5.500Kč +ink
2+1 Čelechovice
7.500Kč vč.ink
2+1 Olomoucká 100m2
8.000Kč vč.ink
3+1 Výšovice 74m2 garáž
8.500Kč vč.ink
3+1 Němčice 74m2
5.000Kč+ink
3+1 Zrzavého
9.000Kč vč.ink
RD Rozstání garáž
6.000Kč +el.
RD 3+1 u Konice
9.000Kč+ink
RD 5+2 Určická
15.000Kč+ink

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

Lenka Dokládalová

realitní a pojišťovací kancelář

800 107 014

e-mail: lenka.dokladalova@seznam.cz
adresa: U stadionu 1 (hotel Gól), Prostějov
Lenka Dokládalová  777 952 027
Ladislav Dudík  777 192 434
Hledáme:
 RD 2+1, 3+1 s menší zahrádkou do 1.000.000,-

v okolí Prostějova

Byty v osobním vlastnictví 1+1, 2+1, 3+1
Pronájem bytu 1+1, 2+1
Zeměd. usedlost v okolí Prostějova, cena a stav

nerozhoduje

Orná půda k.ú. Výšovice, Vřesovice, Skalka, Pivín
Orná půda nebo velká zahrada v k.ú. Určice, Dětkovice

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

Hledáme ke koupi byt v OV nebo DR
v PV. Spěchá. T.: 605 011 310 I SMS
Koupím byt 2+1 nebo 1+1, platba
ihned. Tel. 776 460 300

SLEVA! Byt dr./panel, 3+1 (možnost předělání na 4+1) Okružní

Pronajmeme garáže na Olomoucké
ul. Vhodné i jako sklad. Nájem
1 000 Kč/měs.T.: 608 811 174

Rodinné domy

Hledám ke koupi byt v Prostějově
a okolí. Tel.: 602 570 658

Byty – prodej
ul., 2. NP, 68 m2, volný ihned. Zajistíme financování koupě bytu.
Cena: 890.000,- Kč

SLEVA! Řadový RD 4+kk Krali-

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

VELKÁ SLEVA! Samostat-

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

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

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

D+V Investing s. r. o.

Pronajmu obchod 70 m2, 2 výlohy, v centru města PV. Pěkný. Tel.:
604 716 001
Pronajmu byt 2,5+1, částečně vybavený. Nájem 6 800 Kč vč. inkasa.
Tel.: 723 36 45 76
Pronajmu garáž na ul. Brněnská.
Cena dle dohody.582 330 351
Pronajmu garsonku ve středu města,
PV. Tel.: 603 204 749. Dobrá cena.
Pronajmu byt 1+1 v Prostějově,
37m2, částečně vybavený. Cena
5.800,- vč. inkasa. Volný od 1. 11.
Tel.: 724 824 369
Prodám dům 4+1, po rek., v Prostějově. 774 409 430
Prodám 2+1 v OV, po rekonstrukci. Cena 770 000 Kč. RK nevolat!
Tel.: 720 681 773
Hledám ke koupi rodinný dům Prostějovsko. Tel.: 602 570 658
Pronajmeme větší dvoupokojový byt
v centru města 3 NP. Tel.: 603 546 705
Koupím byt 3+1 v Prostějově. Nejsem
RK. Tel.: 724 794 122

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

Prodám patrový dům, 15 km od Pv.
Zahrada, vl.studna, stodola a chlév.
Po 20 hod. 721 052 199

3URGHMĜDGRYêFKURGLQQêFKGRPĤ
:LFKWHUORYDXOLFH3URVWČMRY

VOLEJTE: 739 322 895

Pronajmu krásný byt 1+1 s balkonem v Pv. Zastávka MHD a parkoviště v místě. T.: 604 222 633

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

Prodám novostavbu garáže na
ul. Myslbeka. El. otevírání. Tel.:
776 13 77 81

PR O K LI E N TY H LE D Á M E

Koupíme menší zahradu v Prostějově, do 200.000 Kč, platba ihned. Tel.:
776 460 300

DOPORUČUJEME

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

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

www.realitypolzer.cz

5'YþHWQČJDUiåHXåLWQiSORFKDP2

&HQD.þ
Plocha pozemku 228 m2.

Prodám 2+kk, 56,52m2 s lodžií
a sklepem, cihla, 2.NP, stáří 5 let,
Krasice. Tel.: 777 164 309.

5'YþHWQČJDUiåHXåLWQiSORFKDP2

&HQD.þ
Plocha pozemku 260 m2.

Pronájem bytu v OV na ul. Svatoplukova, 2+1, 7.000,- vč. inkasa.
Tel.: 773 596 392

3URGHME\WX=iSDGQtXOLFH3URVWČMRY
%\WP2
FHQD.þ
Domovní kotelna, krásný výhled z terasy.

Prodám GARÁŽ !!! Zděná 6,00
x 3,50 m, el. energie,ul. Žitná, Čechovice (u fotbalového stadionu).
Tel.: 737 060 718

3URGHMPH]RQHWRYpKRE\WX.UDVLFNi
XOLFH3URVWČMRY %\WP2]WRKRP2
WHUDVD
FHQD.þ
0RåQRVWGRNRXSHQtGYRXNXVĤJDUiåRYêFK
VWiQtPRåQRVWNOLHQWVNêFK]PČQ
3URGHME\WĤ+DYOtþNRYDXOLFH3URVWČMRY
%\WP2 &HQD.þ
&HQD.þ
%\WP2
YODVWQt NRWHO QD Y\WiSČQt D 789 PRåQRVW
NOLHQWVNêFK]PČQ

Pronajmu velký byt 1+1 v PV
51m2, 4.500 Kč. 724 337 984
Pronajmu byt 2+kk nebo prodám
na Olomoucké ul. v Pv, nájem
6.700,-. Tel.: 732 669 009
Pronájem bytu 1+1 v Pv, Poděbradovo nám. a bytu 2+1 v Pv, Kuchařova ul., oba po rekonstrukci. Info
777 862 900, 775 368 478

Řádková a sloupcová inzerce, vzpomínky
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VZPOMÍNÁME

PRÁCI NABÍZÍ

PRÁCI NABÍZÍ

SLUŽBY

PRODÁM

Přijmeme: telefonistu/ku - zprostředkovatele, asistenta/ka, obchodního zástupce a managera.
Výdělek 25-30 000 Kč.m Info na
731 979 998

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

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

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

Přijmeme řidiče taxi na občasnou výpomoc. Nejlépe někoho na úřadu práce. Info na www.me-taxi.cz nebo tel.:
777 140 499

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

www.prace-internet.eu
STUDIO 365 hledá nové tváře od
9 - 27 a 28-45l.. T.: 605 427 271,
9-12 h. www.studio365.eu
Centrum regenerace v Prostějově. Ihned zapracujeme do
různých pozic. Možnost i VČ.
Tel.: 602 810 644.
Přijmeme zájemce o celoroční
práci v Prostějově. Kontakt –
Brněnská 10, Pv. T.: 603 218 526.
Po, st, pá od 8.00 do 15.30 hod.
Příjmu personál – obsluha do
restaurace Beseda, nástup možný ihned. Více informací u pana
Bela na tel: 608 767 273
Stavební firma GAMA stavby
s.r.o. přijme účetní s praxí minimálně 5 let. Kontakt: 724 268 156
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
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
Přijmu pedikérku, kosmetičku
a kadeřnici na ŽL. Tel.: 728 512 345
Pepinova Pizza příjme pizzaře-kuchaře. Nástup možný ihned.
Info na tel.: 773 16 42 79
Hledáme obchodní zástupce. Jednosměnný provoz. Podmínkou:
německý jazyk, strojírenská výkresová dokumentace. Kontakt:
limire@volny.cz nebo tel.: 606 351 663.
Hledám kolegyni masérku, kosmetičku nebo pedikérku s ŽL do zavedeného studia poblíž centra. Tel.:
603 32 65 24
Realitní kancelář STING hledá
realitního makléře pro pobočku
Prostějov. Kontaktní osoba Irena
Černá. Tel.: 606 662 813
AVALON music bar hledá barmanky-brigádnice. Noční provoz.
Tel.: 777 757 280
Firma Hanakov spol. s r.o. přijme
zaměstnance na pozici Přípravář
(-ka), Cenař (-ka), pro oblast kovoobrábění a kovovýroba. Náplň práce: Zpracování výrobních postupů,
administrace, zpracování cenových
nabídek, plánování výroby, komunikace se zákazníkem, vyhledávání nových výrobních příležitostí.
Požadujeme: SŠ/VŠ vzdělání technického směru, zkušenost v oblasti
kovoobrábění a výroby ocelových
konstrukcí, AJ alespoň základní
znalost, komunikační schopnosti.
Nabízíme: neformální seriózní organizaci, přátelský kolektiv, mezinárodní kontakty, odpovídající plat
a benefity, příspěvek na stravování,
možnost dalšího vzdělávání a osobního růstu. Životopisy zasílejte na
hanakov@hanakov.cz Osobní kontakt pouze po tel. dohodě.
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.
Přijmu pracovníka nebo automechanika do pneuservisu v Pv. Nástup možný
ihned. Info na tel.: 608 824 136

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
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
Firma HANAKOV spol. s r.o. ul.
Pod Kosířem 74, přijme provozního a strojního elektrikáře na opravy
a údržbu budov a strojního zařízení
společnosti. Požadujeme praxi min.
5 let a platnou vyhlášku č. 50§ 6-7.
Jednosměnný provoz. Možná i spolupráce na ŽL. Nabízíme zázemí
stabilní společnosti, dobré platové
podmínky, závodní stravování. Životopisy s kontaktním telefonem
zasílejte na hanakov@hanakov.cz
nebo doneste osobně. Termín pracovního pohovoru Vám sdělíme
mailem nebo telefonicky.

FINANCE

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

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

Rychlá půjčka do 48 hod. Pro
zaměstnané, důchodce a ženy na
MD. T.: 702 605 245

Nabízím zednické práce, montáže nábytku, pokládku plovoucích podlah.
Vše za rozumné ceny. Tel.: 731 456 903

Půjčka 5 000 Kč až 50 000 Kč,
rychle až do domu, bez poplatku
předem. Tel.: 777 965 734. Pracuji
pro více věřitelů

Spalujte tuk 3x rychleji než při
běžném cvičení a zbavte se celulitidy ve Vacushape studiu Reset na
Skálově nám. 2a. Nejlevněji v Prostějově! Ceny od 120 Kč za 30 min
na vacushape a před každou lekcí
10 min na power plate s trenérkou
zdarma. Objednávky: 734 897 730
Provádíme dokonalé strojové čištění čalouněných sedacích souprav
akoberců.M.Revaytel:582382325,
604 43 93 02

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

OZNÁMENÍ
Kosmetický salon Madona v Atriu
nabízí akci na měsíc říjen: reflexologie 100 Kč. T.: 731 271 113

Mála půjčka 10 000 až 80 000 Kč.
Pracuji pro více věřitelů. Tel.:
608 911 761

Střechy Klimeš provádí tesařské,
klempířské, pokrývačské práce.
Výroba pergol. Tel.: 602 756 428

AUTO - MOTO

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
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.
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NEJLEVNĚJŠÍ A NEJRYCHLEJŠÍ
hotovostní půjčka pro OSVČ, ženy
na MD i důchodce.774 119 937

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ INZERCE
pro další číslo je v PÁTEK
11. října v 10.00 hodin

2TQUV÷LQX

Žaneta a Veronika,
vnoučata, maminka
a sestry s rodinami.

Miloval jsem Vás
všechny, chtěl jsem
s Vámi žít – já nechtěl
od Vás odejít

Dne 11. října 2013
uplyne 10 let od úmrtí
našeho tatínka a dědečka
pana Karla PYTELY.
S láskou vzpomínají
synové Karel a Pavel
s rodinami.

Dne 13. října 2013
uplyne 5 roků,
kdy nás po těžké nemoci
navždy opustil
pan Josef MIKEŠ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku

Kdo byl milován, nebude
nikdy zapomenut.

manželka, dcera a synové
s rodinami.
Dne 10. října 2013
vzpomeneme 5. smutné
výročí úmrtí mého manžela
pana Drahoslava PĚNČÍKA.
Za tichou vzpomínku děkuje
Z
manželka Eva s rodinou.

UTQ
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Prodejna OXALIS

Zlatá brána (prostory Prioru)

Dne 10. října 2013
oslaví své 70. narozeniny
pan Oldřich HYŽĎAL
z Prostějova.
Za lásku a trpělivost
děkují a do dalších let
pevné zdraví, štěstí
a pohodu přejí dcery
a syn s rodinami.

Dne 13. října 2013
vzpomeneme 10. výročí
od úmrtí
paní Věry STUDENÉ
z Dobromylic.
Za tichou vzpomínku
děkuje manžel a syn
s rodinou.

ze Ptení.

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
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!PENÍZE PRO KAŽDÉHO! Rychlá realizace – vyplácíme z vlastních
zdrojů NONSTOP, u 2 věřitelů. Tel.:
739 066 462

Dne 6. října 2013
jsme vzpomenuli
10. smutné výročí úmrtí

Koupím jakoukoli Š - Felicii. Tel.:
604 118 269
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GRATULACE

Dne 13. října 2013
uplyne 1 rok, co nás
navždy opustil
pan Miroslav VORRETH
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
rodina Vorrethova.

Prodám štěňátka boxera bez PP, zlatá, krátké ocásky. Tel.: 608 619 377

Zbavím Vás problémů s artrózou
i naučím lyžovat bez únavy. Nejlépe
v Alpách nebo Dolomitech. Zn.:
Účinek zaručen. Info v redakci.
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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.

Čas ubíhá a nevrací,
co vzal, ale láska, úcta
a vzpomínky v našich
srdcích žijí dál…

ZVÍŘATA

Vyplatíme všechny vaše EXEKUCE a poskytneme vám jednu půjčku. Volejte: 777 551 492

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

Dne 7. října 2013
uplyne 6 let od úmrtí
paní Marie PŘIKRYLOVÉ
z Brodku u Konice.
Stále vzpomínají vnučky
Natálka a Adélka, syn
Ondřej s manželkou,
maminka Marie Vašků
a sourozenci s rodinami.

KOUPÍM

Pečovatelka s praxí nabízí pomoc
seniorům u nich v domácnosti.
Tel.: 608 944 201

Půjčím peníze bez prověřování
registru, splatnost až 15 let, oproti
zástavě nemovitosti. Vyplatím vaše
exekuce. Tel. 777 696 836

Prodám velmi pěknou, téměř novou
stavební buňku - eurobuňka, plastová okna. Cena 37 000 Kč, při rychlém jednání sleva. Tel.: 602 71 72 86

PRODEJ kachlový kamen. Prodám
Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134 bílý kachlový sporák (19. stol.)
- nutná repase kovových částí
Čištění hrobů z terasa, přebroušení a stáložárná pokojová kamna (třipřímo na místě. Tel.: 721 817 009
cátá léta 20. stol.). Cena dohodou.
Bližší info na tel.: 602 519 145
Nabízíme veškeré kominické práce, vložkování komínů nerez vlož- Zahradnictví Držovice nabízí:
kou, kontroly spalovacích cest. krouhané zelí, hlávkové zelí, bramNenechávejte to na poslední chvíli! bory a cibule na uskladnění, česTel.: 731 959 309
nek a jiné produkty. 737 68 14 04
odp. ved. p. Krčmářová PD.: Po-pá
Stolařství V. Jančík.
8.00-16.00, so 8.00-12.00
Domamyslická 104, PV.
ww.stolarstvijancik.cz,
Prodám český česnek (paličák), odTel.: 604 820 358
růdy vekan a ojetin I.jakost 150 Kč
II.jakost 90 Kč(otevřené paličky)
Opravy a úpravy oděvů
608 779 812 ondra.cinek@volny.cz
Obuvi a batohů
Rychle-levně-kvalitně
Vedle knihkupectví u radnice
608 331 141
Provádíme také opravy plavek,
Odkoupím a v hotovosti ihned
spodního prádla a zcelování
proplatím starožitnosti, umělecké
a sběratelské předměty. PohledniKominictví
ce, mince, vyznamenání, obrazy,
zbraně, hodiny, fotoaparáty, rádia,
Frézování zadehtovaných,
komínových průduchů, 150 Kč/m. gramofony, nábytek, lustry, lamTel.: 602 481 262
py, kamna, porcelán, keramiku,
sklo, stříbro, šperky, staré hračDoučování angličtiny pro děti a za- ky a další. Nabídněte, přijedu.
Tel.: 605 138 473
čátečníky. 775 263 893

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

Osobní bankrot - oddlužení.
Máme mnoho spokojených klientů. Konzultace zdarma. Volejte
608 911 761

Nezemřela – žije v srdcích
těch, co ji milovali.

Přijme prodavačku
-SŠ vzdělání
popř. střední odborné (vyučen)
- komunikativnost
- příjemné vystupování
- zodpovědnost
- práce na PC
životopisy zasílejte na:
kavaacaj.oxalis@seznam.cz

Dne 6. října 2013
by se dožil 100 let
pan Ferdinand ŘEHULKA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkují manželka Vlasta,
dcery Dana a Vlasta
a vnučky Petra a Ilona.

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

Dne 9. října 2013
uplyne 5. výročí od chvíle,
kdy nás navždy opustil
pan Stanislav ŠEVČÍK
z Brodku u Konice.
Kdo jste ho měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Manželka a děti

www.vecernikpv.cz

Fotbal, tenis
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Brzký gól posunul „eskáčko“ k přesvědčivému vítězství nad Hulínem a posunu na šesté místo tabulky MSFL

VYDAŘENÁ OSLAVA „ZELÍHO“ NAROZENIN
1. SK Prostějov

SK Spartak Hulín

3:0
(2:0)

Branky: 6. Krč, 36., 62. Pospíšil. Rozhodčí: Priesol – Cieslar,
Krasula; Žluté karty: 57. Zelenka – 71. Laciga. Diváků: 320.
.
Sestava 1. SK Prostějov:
Bureš - Kazár, Pavlík, Hloch, Krejčíř - Mazouch, Zelenka (88. Soušek), Fládr (76. Studený), Hirsch (85. Zatloukal) - Krč (65. Pančochář), Machálek (30. Pospíšil). Trenér: František Jura.

Sestava SK Spartak Hulín:
Vogl - Vyskočil (75. Pacl), Ruman, Číhal, Červenka - Paciorek
(73. Ševela), Laciga, Kadlec (63. Barcuch), Krhut - Kopečný,
Mršťák (58. Dvořáček). Trenér: Jindřich Lehkoživ

Velmi důležitého vítězství dosáhli v sobotním odpoledni
fotbalisté 1. SK Prostějov nad třetím celkem aktuální
tabulky MSFL z Hulína. Třígólovým triumfem tak dali
ten nejlepší dárek oslavenci Lukáši Zelenkovi k jeho
čtyřiatřicátým narozeninám. Konečně se podařilo také
domácím fandům ukázat, že „to jde, když se to vezme
za správný konec“, jak se po zápase vyjádřil kapitán
Tomáš Mazouch. „Eskáčku“ se především povedlo navázat na týmový výkon z Orlové a porazit rozdílem třídy kvalitního soupeře se určitě cení. Charakter zápasu
vtisknul brzký gól Krče už po pěti minutách hry, na který
navázaly dvě trefy Michala Pospíšila. Vzhledem k minimálním bodovým rozestupům se prostějovští fotbalisté
posunuli ze středu tabulky na šestou pozici.

Prostějov/tok
T
Trenér
domácího výběru František
JJura se držel známé poučky, že víttězná sestava se nemění. Na hřiště
ttak k utkání devátého (desáté hrané
- pozn.red.) kola Moravskoslezské
lligy vyběhla totožná jedenáctka,
jako
minulý týden v Orlové. Mezi
j
náhradníky
se po delší odmlce obn
jevil
Tomáš Hunal, ale dva týdny
j
po
p sundání sádry ještě zdaleka nebyl
připraven
naskočit do hry na celý
p
zápas.
„Nelze vůbec odhadovat,
z
kolik
toho stihne z podzimní části.
k
Budeme
jej zapojovat postupně,“
B
poznamenal
na adresu kapitána
p
„eskáčka“
kouč František Jura.
„
Úvod
utkání vzali do své režie hosÚ
té,
t kteří se hned po výkopu usadili
na polovině soupeře a předváděli,
proč jsou na tom letos v tabulce tak
dobře. Jenže, brzy dostali direkt. V 6.
minutě při prvním útočném výletu domácích se prosadil na pravé
straně Fládr, jeho bomba skončila
na břevnu, od něhož se odrazila
před brankovou čáru na kopačky
Krče, který pohotově vrátil balón za Voglova záda - 1:0! Obraz
hry se od tohoto okamžiku logicky
změnil, Prostějovu narostla křídla
sebedůvěry a soupeřovu obranu
nenechával v klidu. Na konci první
dvacetiminutovky dostal Machálek
typickou kolmici od Zelenky, pokusil se o technickou střelu, kterou ale

video na pv.cz
ernik
www.vec

Další zastávka byla u gólmana
Tomáše Bureše, který vychytal
podruhé za sebou čisté konto. „Je
to taková třešnička, důležitější pro
tým jsou tři body. Dvě nuly po sobě
už dlouho nepamatuji...(úsměv)
Dnes byla samozřejmě vidět kvalita soupeře, který se ne nadarmo pohybuje na špici. Naše defenziva ale
pracovala dobře,“ pochválil Bureš
i kolegy před sebou.

Jaké pak byly pocity Aleše Krče,
jehož střelecký potenciál se zatím
zastavil na pouhé jedné trefě. Ta
však byla vítěznou. „První gól
byl pro vývoj zápasu dost důležitý
a jsem moc rád, že se ho podařilo dát tak brzy. Soupeř nás od
počátku tlačil, poté jsme převzali
aktivitu my. Snad jsme dnes potěšili fanoušky,“ dodal prostrějovský
forvard, který si sobotní duel zařadí

Nerozdávali. Fotbalisté „eskáčka" (v modrém) navázali na předchozí vítězství a po výsledku 3:0 zdolali Hulín. Foto: Tomáš Kaláb
gólman Vogl vystihl. V 27. minutě
potáhl míč na levém křídle Kazár,
prokličkoval se až do šestnáctky
a nabídl zakončení opět Machálkovi, jehož slabý pokus odkopl hulínský obránce. To už začínalo být
jasné, že elitní útočník 1.SK není ve
své kůži a střídání na sebe nenechalo dlouho čekat. „Nebylo mi dobře,
točila se mi hlava... V pondělí mě
čeká vyšetření,“ prozradil Večerníku
po zápase evidentně oslabený Tomáš Machálek.
Hned vzápětí mohlo být srovnáno.
Míč si k přímému kopu v ideální vzdálenosti postavil zkušený
Červenka a jeho umístěnou střelu
do horního rohu mistrně vyrazil

Bureš. A málem se potkal nepříjemně s tyčí jako nedávno jeho
brankářský kolega Petr Čech, v Prostějově to ale odnesla natržená síť...
V 36. minutě ale udeřilo po standardce na druhé straně. Brankář Vogl se protentokrát zhlédl
v „úletu“ plzeňského Kozáčika
a po rozehraném rohu mu balón
proklouzl mezi rukavicemi přímo na hlavu Krejčíře, na brankové čáře ještě vše jistil vystřídavší Pospíšil - 2:0. Ten měl ještě do
poločasu další příležitost po Kazárově centru. Před přestávkou stihli
prověřit oba brankáře nejprve hulínský Vyskočil, jehož střelu zprava
vyrazil Bureš na roh, vzápětí Fládr,

ke svým vydařenějším představením.
„Nečekané střídání, ale povedlo
se,“ komentoval brzkou výměnu
na hrotu útoku asistent hlavního
trenéra 1:SK Prostějov Roman Popelka. „Fajn je si ověřit, že to stále
ještě jde, čich na góly nevyvanul,“
poznamenal dvojnásobný střelec
Michal Pospíšil, který se tak dotáhl na kolegu Machálka se čtyřmi
brankami. „Ona ta hlavička Pavla

Krejčíře směřovala do brány, ale
radši jsem to na lajně jistil, člověk
nikdy neví a neradno si v takové
situaci zahrávat,“ popsal druhý gól
Prostějova, který tak trochu „ukradl“ kolegovi z obrany.
Tým opouštěl fotbalový stánek
Za Místním nádražím v dobré
náladě. Bude-li v šatně hráčů
panovat i nadále, ukáže již následující týden.

obchodní a mediální partneři fotbalového oddílu 1. SK Prostějov

PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK - hlavní mediální partner klubu

Inspirací na Hlučín je
nedávný výkon juniorky
Prostějov/tok - S cílem zopakovat
husarský
kousek
prostějovské juniorky, která
koncem září dokázala eliminovat tlak domácích a vyhrála 1:0,
pojedou na sever Moravy v sobotu prostějovští fotbalisté. V minulém ročníku získalo „eskáčko“
z obou měření sil plný počet šesti
bodů po shodném skóre 2:1. Zatímco na podzim v Hlučíně rozhodla dalekonosná Papouškova
střela, v jarní odvetě na domácí
půdě se poštěstilo rozhodnout
Kazárovi. Obě vítězství byla velice cenná, protože Hlučín zejména na jaře disponoval kvalitním
kádrem, jehož výkony znamenaly lehce nadprůměrné sedmé
místo se ziskem dvaačtyřiceti
bodů. Jak to dopadne v tuto sobotu odpoledne? Večerník bude
od patnácti hodin u toho!
Hlavní změnou hlučínského
souboru byla v létě výměna na
postu trenéra. Kormidla se po tamní severomoravské legendě Pavlu
Hajném chopil Ladislav Bártek.
Významným odchodem měl být
přesun klubové legendy Petra
Bogdaně do rodného Přerova, ten

ale nakonec v kádru zůstal. Na rozdíl od Čelůstky s Dostálem, kteří
zamířili do druholigového Třince
a Skřehota, jehož zlákala Opava.
Naopak z Orlové přibyl Žižka,
z Baníku Ostrava nadějný Váňa,
v týmu se objevila i bratrská dvojice Hanusů, když ke staršímu Martinovi přibyl mladší František. Mezi
tři tyče přišel na roční hostování
ostravský Jakub Andrejko, který
odchytal počátek sezóny, v prvním
vítězném utkání proti Holici ale
musel střídat kvůli svalovému
zranění a od té doby ho vystřídal na
postu jedničky Jurák. Zajímavou
akvizicí je také srbský útočník Ognjen Subić, který v Čechách prošel
už Bohemians či Žižkovem.
Přes vyšší ambice týmu byl
nepříjemnou sprchou úvod
sezóny, kdy se Hlučín po prvních
kolech krčil na chvostu ligového
pelotonu. Vedení na neúspěšný
start reagovalo další změnou
v realizačním týmu, kdy se
dosavadní kouč Bártek stal
asistentem znovu příchozího
Petra Samce. Zlom přišel až
v polovině září v šestém kole, ve
výše zmíněném utkání s Holicí.

Velmi cenná byla výhra nad rezervou Sigmy v předehrávaném patnáctém kole. Po víkendovém dění,
v němž Severomoravané prohráli
v Zábřehu na Moravě 0:2, patří
Hlučínu až devátá pozice.
V poslední době dává trenér Samec
důvěru této sestavě: Jurák - Polášek,
Štefek, Heiník, Malchárek - Mucha
(Ošmera), F. Hanus (Bogdaň), Wludyka (Hudeczek), Váňa (Lukáš),
Ondrušík – M. Hanus (Ptáček).
Zdá se, že 1.SK Prostějov
překonal výsledkovou krizi a
po dvou vítězstvích v Orlové
a doma s kvalitním Hulínem
se tým dává psychicky do
pořádku. Do zdravotní pohody
se musí dát kromě Hunala taky
Tomáš Machálek, jehož start nelze
dopředu odhadnout. Proti Hulínu
jej dobře zastoupili kolegové Krč
s Pospíšilem, zejména v případě
prvně jmenovaného je načase, aby
se jeho kopačky rozvzpomněly
na střelecké hody v minulém
angažmá. Vzhledem k tomu,
že v následujícím kole čeká
„eskáčko“ doma zatím suverénně
první Opava, bude bodový zisk
z Hlučína velmi ceněný.

Dorostenci zdolali Vyškov o dvě branky

Prostějov/red - Po senzačním vítězství v Hlučíně bylo
otázkou, zdali prostějovská
juniorka naváže na poslední úspěchy a hlavně - jestli
v souboji s tradičním vyškovským rivalem podrží domácí
neporazitelnost. O herní převaze vcelku nebylo pochyb,
v prvním poločase ale notně

pokulhávala koncovka, takže bylo po přestávce třeba
dohánět gólové manko. Díky
hvězdě utkání Honzovi Šteiglovi, který zařídil všechny
tři góly, se kluci 1.SK přece
jen radovali z dalšího vítězství. Už ve středu je čeká
odložený duel 6. kola v olomoucké Holici.

1. SK Prostějov - MFK
Vyškov 3:1 (0:1)
Branky: 56., 85. Šteigl, 63. Petržela z penalty– 38. Holásek. ŽK:
Sikora, Šteigl – Durák, Šoupal
Sestava 1. SK Prostějov: Klimeš
- Vogl, Zelina, Hloch, Sikora –
Petržela (89. Frys), Šteigl, Sečkář,
Kotůlek (85. Šatný), Skoupý – Kamený (89. Pavel). Trenér: Weisser

„Jsme rádi, že jsme doma navázali na zlepšený výkon z minulého kola
v Orlové, zvlášť když nás čekal těžký soupeř. Hulín se oproti loňsku velice
zlepšil, což bylo vidět už na jejich nástupu do zápasu. Chtěli jsme být od
počátku aktivní, ale v první pětiminutovce byl aktivnější soupeř. Náš gól je
zaskočil a pak už se hra směrem dopředu převážila na naši stranu. Důležitý
byl Burešem vychytaný přímý kop, kdy jsme neumožnili soupeři dostat se
zpět do zápasu. Pomohla nám samozřejmě darovaná druhá branka, ale šli
jsme štěstí naproti a zápas už dotáhli do vítězného konce.“

Jindřich LEHKOŽIV - SK Spartak Hulín

Střípky z vítězné šatny: KONEČNĚ POHODA...

Prostějov/tok - Těžko se po zápase, který doma konečně zase
vyšel podle představ, vybíral
k rozhovoru jednotlivec, dojmů
bylo hodně. A tak jsme to vzali
pěkně popořádku... Především
jsme se zastavili s gratulací
u Lukáše Zelenky. „Samozřejmě dnešní zápas těší, hráli jsme
aktivně a vítězství si zasloužili,“
usmíval se oslavenec.

Roman POPELKA - asistent trenéra 1. SK Prostějov

www.
vecernikpv.cz

„Začali jsme aktivně, bohužel při prvním protiútoku domácích jsme prohráli souboj a z první střely inkasovali první gól. Snažili jsme se pokračovat
v aktivní hře, ale za stavu nula jedna nás rozhodčí poškodil, když neodpískal
jasnou penaltu! Naše šance vychytal Bureš, zatímco nás Vogl nepodržel
a inkasovali jsme na nula dva, takže přestože jsme byli na balóně lepší, první
poločas jsme prohráli. Ve druhém jsme neměli co ztratit, tak jsme víc otevřeli hru, domácím stačilo čekat na chyby a podnikat protiútoky, z nichž jeden
se jim podařil, čímž zaslouženě vyhráli. Myslím ovšem, že v případě našeho
vyrovnání na jedna jedna, by se zápas vyvíjel jinak...“
kterému
k é pro změnu
ě Vogl
V l včasným
č ý
vyběhnutím zmenšil střelecký úhel.
Do kabin tak odcházeli spokojenější hráči domácího Prostějova.
Jak velká naděje 1.SK Fládr skončil
v první půli, tak začal po pauze. Hirsch mu naservíroval centr zprava na
bližší tyč, Vogl ale jeho pokus vyrazil
na roh. Po rozehrávce se prezentoval
výživnou střelou Kazár. Jen o chvíli
později zle zatápělo hulínské obraně
trio Fládr-Mazouch-Pospíšil. Těsně
po hodině hry potáhl míč po pravé straně Krejčíř, odcentroval do
šestnáctky, kde se po Kazárově
přiťuknutí trefil z první opět Pospíšil a balón skončil v rohu hulínské svatyně - 3:0! V 66. minutě

h běl Hirschovi
Hi h i pověstný
ě ý chlup
hl
chyběl
k tomu, aby dosáhl sám před prázdnou bránou na Kazárovu křížnou
přihrávku, která byla pravda docela
prudká. O dvě minuty později se po
odraženém balónu zčistajasna zjevil
před Burešem Kopečný, náš gólman
ale střelu reflexivně vykopl. Zbytek
zápasu se už v podstatě jen dohrával
v režii domácích.
1.SK Prostějov se tedy se ziskem
patnácti bodů posunul na šesté
místo a svůj vzestup může potvrdit opět v sobotu. Tentokrát zajíždí „eskáčko“ do Hlučína, jemuž
se sice začátek sezóny nevyvedl,
ale nyní se už pohybuje uprostřed tabulky...

Výsledkový servis msfl
Dohrávka 7. kola: Třebíč - Sigma Olomouc "B" 2:1 (1:1). Branky: 32. vlastní Texl, 60. Podzemský – 8. Lietava. Diváci: 210.
Předehrávka 15. kola: HFK Olomouc - Slavia Orlová-Lutyně 2:0 (1:0).
Branky: 24. Janoščin, 51. Bernard. Diváci: 133.
9. kolo: Zlín B - Mikulovice 2:1 (1:1). Branky: 26. Bartolomeu, 60. Kroča
– 23. Lokša. Diváci: 115 * Třebíč - Břeclav 1:0 (0:0). Branka: 47. Zifčák.
Diváci: 250 * HFK Olomouc - Sigma Olomouc "B" 0:2 (0:2). Branky:
16. Schmidt, 29. Schmidt. Diváci: 193 * Kroměříž - Žďár nad Sázavou 2:1
(2:0). Branky: 20. Steiner, 27. vlastní Turek – 59. Nedvěd. Diváci: 133 * 1.SK
Prostějov - Hulín 3:0 (2:0). Branky: 36 a 62. Pospíšil, 6. Krč. Diváci: 320 *
Slovácko B - Opava 0:0. Diváci: 435 * Uničov - Orlová 2:2 (1:1). Branky: 44.
Jeřábek, 90.(+3) Večeřa - 19. Tomáš, 70. Kopal z penalty. Diváci: 220 * Zábřeh
n.M. - Hlučín 2:0 (1:0). Branka: 10. Bačík, 70. Pospíšil. Diváci: 340.

průběžná tabulka PO 10 hraných kolech

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

Mužstvo
Slezský FC Opava
SK Sigma Olomouc B
Horácký FK Třebíč
SK Spartak Hulín
SK Sulko-Zábřeh
1.SK Prostějov
1.FC Slovácko B
SK Uničov
FC Hlučín
1.HFK Olomouc
SKH Slavia Kroměříž
MSK Břeclav
FK Mikulovice
FC Žďár n.Sázavou
FK Orlová-Lutyně
FC Fastav Zlín B

Z
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

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

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

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

S
19:8
22:7
14:9
16:12
12:11
17:16
15:16
14:15
10:17
12:10
14:15
9:12
9:16
13:23
12:13
8:16

B
23
22
19
16
16
15
14
14
12
11
11
11
10
10
9
9

kam PŘÍŠTĚ na MSFL?
10.kolo, sobota 12. října 2013, 15:00 hodin: Orlová - Hulín (10:15), Hlučín
- 1.SK Prostějov, Mikulovice - Slovácko B, Opava - Zábřeh (16:00), Sigma
Olomouc B - Zlín B (13.10., 10:15), Uničov - Třebíč (13.10., 10:15), Břeclav Kroměříž (13.10., 15:00), Žďár nad Sázavou - HFK Olomouc (13.10., 15:00)

České tenisové jedničky dál táhnou na Turnaj mistrů
V Pekingu uhráli Berdych i Kvitová semifinále

Peking, Prostějov/lv - Na asijském turné se
dařilo prostějovským tenistům Petře Kvitové
a Tomáši Berdychovi. V Pekingu shodně postoupili až do semifinále. V něm Kvitová podlehla Jeleně
Jankovičové 7:6 (7), 1:6 a 1:6. Berdych vzdal utkání proti Španělu Rafaelu Nadalovi za stavu 2:4
v prvním setu. Obě české jedničky se přesto výrazně přiblížily k vysněné metě – postupu na Turnaj
mistrů pro nejlepších osm tenistů roku.
Bolest zad ukončila
duel s Nadalem
Berdych v Pekingu prošel hladce do čtvrtfinále, kde se mu do
cesty postavil Američan John
Isner. Jeden z nejlépe podávajících hráčů na okruhu ATP
neměl šanci. Prostějovský hráč
vyhrál 7:5, 6:5 a hned v pěti
případech získal soupeřův servis.
V semifinále vedl 2:1, pak ale
prohrál tři hry v řadě a za stavu
2:4 se nechal ošetřit. Následně
uhrál ještě čtyři míče a kvůli
bolestem v zádech musel vzdát.
„Stěží můžu sedět, těžko můžu
chodit nebo běhat,“ povídal
Berdych na tiskové konferenci po utkání. „Nikdy předtím
jsem nic takového neměl, je to
pro mě nové. Po jednom z míčů
jsem cítil, že něco je špatně.
Cítil jsem jen bolest,“ přiblížil
své pocity prostějovský tenista,
který se teprve rozhodne, jest-

li bude absolvovat další turnaj
v Šanghaji. „Zkusím udělat vše
proto, abych se dal do pořádku,
a když se budu cítit, že můžu
nastoupit a hrát, pak se rozhodnu.“ Přes porážku v semifinále
si Berdych pojistil pozici pátého hráče světového žebříčku
ATP

Kvitové po úspěšné
sérii došel dech
Vítěznou sérii osmi vítězných
zápasů v Asii Petře Kvitové
přerušila Srba Jankovičová,
prostějovská tenistka ale přesto
mohla být se svými výkony
spokojená. Téměř s jistotou si
zajistila účast na Turnaji mistrů v Istanbulu, což byl její cíl.
„Na konci turnaje v Pekingu už
bylo vidět, že mi dochází síly,“
uznala Kvitová, která na cestě
do semifinále porazila například Italku Erraniovou a v také
domácí hvězdu Li- Na.
V boji o druhé finále v řadě

Kvitová vydřela první sadu,
v dalším průběhu už ale byla
lepší Srbka. Jankovičová měla
na kurtu výraznou převahu a ve
zbytku semifinálového utkání
povolila sedmé hráčce světa
pouhé dva gamy. „Poslední turnaje mi ukázaly, že tenis umím
a můžu se prát s těmi nejlepšími. A taky, že musím dál tvrdě

pracovat,“ poznamenala Kvitová, která má drobné problémy
se zády a kvůli tomu vynechá
turnaj v rakouském Linci.
Dařilo se také Lucii Šafářové.
V Pekingu postoupila až do
čtvrtfinále, kde nestačila na
Jankovičovou. Velká bitva
skončila těsnou porážkou 7:6,
4:6, 4:6.

Jaroslav Pospíšil vyhrál
challenger v Sibiu
Siiu/lv - Jaroslav Pospíšil
vyhrál challenger s dotací
64 tisíc eur v rumunském Sibiu, za což si připsal do žebříčku ATP devadesát bodů.
Je to pro něj třetí challengerový titul v kariéře, ve finále
porazil Itala Marca Cecchinata (ITA) 4:6, 6:4, 6:1.
Během turnaje ztratil Pospíšil pouze jeden set, a to až
ve finále. Druhý nasazený
Jan Hájek prohrál ve druhém
kole Giannessim, kterého
hned o kolo později vyřadil
Pospíšil. V prvním kole porazil Pospíšil Itala Marcona
6:3, 6:2, ve druhém Nizozemce Schoorela 7:6(3), 6:2,
ve čtvrtfinále Itala Giannessiho 6:1, 6:4, o postup do finále

přehrál Rumuna Ungura 6:1,
6:3. Pospíšil začal finále lépe,
avšak od stavu 4:2 ztratil čtyři hry v řadě a tím i celý set.
Dlouho to ale českého tenistu
mrzet nemuselo. V následující sadě znovu dvakrát sebral
Cecchinatovi podání a poslal
zápas do rozhodujícího setu.
Ital využil jen čtyři ze svých
sedmnácti brejkbolů, ve třetím setu uhrál jediný game
a Pospíšilovi podlehl 6:4,
4:6,1:6. Ve světovém žebříčku se vítěz posunul na 223.
místo. „Vítězství mě hodně
povzbudilo a motivovalo, i
když přišlo až v závěru sezony. Titul beru jako odměnu
za to, že se nevzdávám,“ řekl
Pospíšil.

Fotbal

Tvorovičtí hromadně omarodili

a v Protivanově nehráli

Protivanov, Tvorovice, Prostějov/
jim – Z osmého kola IV. třídy OFS
Prostějov zbývá odehrát ještě jedno utkání. Protivanov „B“ se sice
měl podle rozlosování utkat s Tvorovicemi již na svatého Václava
v sobotu 28. září od šestnácti hodin, hosté se ale nedostavili.
„Hraje ten, kdo má čas, a zbylo nás
šest, tak jsme dopředu zavolali na
svaz i do Protivanova. Postihla nás
marodka, někteří navíc byli v práci.
Chceme to vyřešit ku prospěchu
všech, hlavně nechceme platit pokutu,“ přál si tvorovický sekretář
Martin Úlehla.
Duel týmů z horní poloviny tabulky
řešila na svém pravidelném zasedání Sportovně technická komise
svazu, k definitivnímu ortelu ale
zatím nedospěla. Doporučila pouze odehrání v náhradním termínu.
„Tvorovice mají potvrzení od lékaře, že mnoho hráčů mělo žaludeční problémy, tak jsme to neřešili

kontumací, ale ať se kluby domluví,“ zdůvodnil rozhodnutí sekretář
okresního svazu Pavel Peřina.
Se stanovením náhradního termínu
ale může nastat potíž. Protivanov
je nejvýše položenou obcí celého
okresu a zima tam nastává nejdříve,
na jednom hřišti se má navíc konat ještě spousta utkání mužského
„áčka“ i „béčka“, dorostu i žáků.
„Nevím, proč hosté nepřijeli, říkali
nám jen, že je jich málo, ať se nezlobíme a ani nelajnujeme hřiště. Pro
nás by byla ideální kontumace, protože to nevidíme na vhodný termín,
pokutu pro soupeře si ale nepřejeme, to se může stát každému. Třeba
ale bude příznivý listopad a podaří
se to odehrát,“ přemítal předseda TJ
Sokol Protivanov Antonín Krátký.
Jak totiž dodal, „A“-tým hraje doma
ještě tři domácí duely a poslední
z nich 10. listopadu, „B“-tým končí doma 2. listopadu, dorostenci
17. listopadu, žáci 3. listopadu.

Okresní přebor dorostu

dozná na Prostějovsku změn
Prostějov/jim - Po odhlášení Sokola Vrahovice pokračuje v aktuálním ročníku přeboru OFS
Prostějov dorostu pouze sedmička družstev. Počet týmů je tak
o jednu dvojici nižší, než tomu bylo
v loňské sezoně, a oproti sezoně
2009/2010 je množství účastníků
dokonce o šest celků chudší. I proto si Okresní fotbalový svaz pozval
na tento týden zástupce zbylých
mohykánů, aby na společném setkání probral úpravu rozlosování.
„Cílem je odehrát více utkání, aby
to pro hráče mělo přínos a narůstala jejich kvalita. Nyní se totiž kaž-

dý víkend odehrají pouze tři zápasy
a je zbytečné zahálet doma,“ zdůvodnil tento krok svazový sekretář
Pavel Peřina.
Podle nynějšího ujednání platí, že
se týmy střetnou navzájem jednou
na podzim a jednou na jaře a celkově by tak sehrály dvanáct utkání.
Ve hře je tak například střetávání se
čtyřkolově či rozdělení do nadstavbových skupin.
„Návrhů je víc, nemohu být zatím
konkrétní. Musí s tím souhlasit zástupci klubů, není ale potřeba jednomyslnost, stačí většina,“ podotkl
Peřina.

Jesenec si v okresním

šlágru pojistil vedení
TJ Sokol Olšany u Prostějova 0:2
(0:1)
SK Jesenec
Branky: Čížek,J.Tichý.Rozhodčí:P.Motal–Duda,Krátký.ČK:Procházka(O).

Sestava Olšan u Prostějova:
Uhřík – Hloušek (Řezníček), Hansl, Miška, Vysoudil – Outrata, Škoda, Antoníček (Navrátil), Procházka – Pospíšil (Hrbata), Hošák.
Trenér: Michal Uhřík.
Sestava Jesence:
Kýr – Zajíček, Burian, Továrek, Horák – M. Laštůvka (90. D. Mrňka),
Čížek, P. Tichý ml., Tyl – J. Tichý, P. Mrňka (50. Svoboda).
Trenér: Petr Tichý starší.

Olšany u Prostějova, Prostějov/
jim - Atraktivní souboj druhého
s prvním nabídlo deváté kolo II.
třídy alias Přeboru Okresního
fotbalového svazu Prostějov.
Olšany u Prostějova přivítaly
ve svém areálu aktuálního lídra
soutěže z Jesence, bodů se ale
i přes dobrý výkon nedočkaly.
Náskok nedávného účastníka
I.B i I.A třídy O KFS na čele
tabulky se tak dále navýšil.
Za silného větru se utkání
odehrávalo převážně mezi
šestnáctkami a vytvořených
šancí bylo poskrovnu. O to
nebezpečnější ovšem byly standardní situace a právě po jedné
z nich se hosté ujali vedení. Míč
z kopačky Davida Čížka udělal
gólmanovi domácích takové
starosti, že z toho byla branka
na 0:1.
Po přestávce se pak hostům
ještě podařilo vedení navýšit,
to když Zdeněk Horák vyslal ze
své pozice v obraně přesný pas
na Jiřího Tichého a ten zkušeně
přehodil brankáře. Jesenečtí tak
jako první načali čtvrtou desítku
nastřílených branek a současně
platí, že se sedmi inkasovanými
góly disponují jasně nejlepší defenzivou.
„Výsledek není odpovídající, měli jsme více ze hry, ale
inkasovali jsme po chybách.
V první půli se hrálo téměř bez
zakončení. Ve druhé půli hosté
jednu šanci dali, zatímco my
jsme tři čtyři nevyužili,“ hodnotilo se těžce hrajícímu kouči
Olšan Michalu Uhříkovi.
Ve hře svého týmu postrádal
přesnost a mrzela ho i trochu
smůly při střeleckých pokusech,
současně ale připomněl, že
předsezónním cílem bylo hrát
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klidný střed a současné druhé
místo je nadplán.
„Prohráli jsme sice podruhé
v řadě, ale s Protivanovem to
bylo zasloužené, oni byli lepší
a nám se nedařilo nic. Tady jsme
byli fotbalovější,“ doplnil Uhřík
s tím, že za nynější výsledkovou
krizi může částečně marodka.
Kouče Olšan mrzel i vyhrocený závěr střetnutí, kdy se
musel smířit s druhou brankou
i červenou kartou pro svého
hráče. „Hrál první s druhým
a přijeli jen dva rozhodčí, je to
trochu chyba svazu. Při druhé
brance byl mávaný ofsajd, ale
rozhodčí nechal hrát, navíc
vyloučil Procházku za oplácení
a hosty nepotrestal. Nezvládl
to,“ krotil v sobě emoce.
To jesenecký trenér Petr Tichý
mohl být mnohem spokojenější,
jeho tým od úvodní porážky
s Brodkem u Prostějova
devětkrát v řadě zvítězil. „Rozhodla naše zkušenost, vždyť
jsme před lety málem postoupili do kraje. Více jsme drželi
míč, hráli jsme trpělivě odzadu
a čekali na otevřená okénka,
škoda jen, že jsme dali pouze
dvě branky,“ ohlížel se s tím,
že jeho hráči si vytvořili o dvě
šance víc než soupeř.
SK Jesenec si tak na čele vytvořil
již pětibodový náskok, o comebacku do krajských soutěží ale
zatím nechce spekulovat. „Poslední dva roky se tu padalo,
důležité je, že mančaft zůstal
pospolu, mám patnáct sedmnáct
hodně vyrovnaných lidí a sestavu pravidelně točím. Mužstvo
šlape, získalo sebevědomí a daří
se nám týmy přehrávat,“ těší
kouče s bohatými hráčskými
zkušenostmi.

Hattrick Cibulky odvrátil kralickou porážku se Zlatými Horami
FC Kralice na Hané
TJ Zlaté Hory

3:3
(1:0)

Branky: 7., 66., a 79. Cibulka – 53. a 56. Navrátil, 62. Biedrava.
Rozhodčí: Štětka – Silný, Kouřílek. Bez karet.
Sestava Kralic:
Miler – Valtr, Martinka, Neoral, O. Petržela – Vitásek, Nečas,
Pořízka, Cibulka – Lehký, Z. Petržela (84. Vybíhal).
Trenér: Petr Gottwald.

Kralice na Hané/jim Kralická série pěti soutěžních
výher na vlastním trávníku
skončila. Tým Petra Gottwalda doma postupně porazil
v závěru loňské sezony Ústí
a letos na podzim opět Ústí,
Hněvotín, Litovel a Velké
Losiny, další tři body se ale
přidat nepodařilo. V dohrávce
šestého kola krajského
přeboru se proti pokračování
šňůry postavili hráči Zlatých
Hor. Ti tentokrát dojeli dál
než jen na Červenohorské
sedlo, a přestože neudrželi
vedení 3:1, odvezli si z Hané
bodový zisk.

„Naštěstí jsme aspoň uhráli
plichtu, je to pro nás ale ztráta.
Nebylo to vydařené utkání
z naší strany, spousta chyb,
spousta nepřesností, balon
jsme nedrželi na zemi, jak jsme
si představovali. Za tohoto
stavu bod zcela zasloužený
pro obě strany,“ smiřoval se
s konečným výsledkem 3:3
trenér Kralic na Hané.
Ani jeho protějšek Libor Šťastný neskákal po
závěrečném hvizdu do výšky,
plusový bod do tabulky pravdy
ale nakonec přijal jako úspěch.
„Před zápasem bych bod bral
všemi deseti, ale v sedmdesáté

minutě jsme vedli 3:1 a zápas skončil 3:3... Nicméně
můžeme být rádi i za bod,
posledních dvacet minut bylo
hodně divokých, šance byly
na obou stranách a nakonec je
to asi spravedlivé,“ mínil.
Domácím skvěle vyšel úvod
střetnutí, již po pár minutách
se poprvé v utkání prosadil
Josef Cibulka a stejný hráč
mohl ještě do konce poločasu
zvýšit na 2:0. Naběhl si na
centr z pravé strany, umístil
ho ale přesně do tyče. Hosté
spíše nakopávali a do šancí se
příliš nedostávali, až do konce
poločasu tak zůstalo v platnosti
těsně vedení Kralic.
Po pauze nabral duel zcela
jiný průběh. V příležitosti na
poslední chvíli špatně odskočil
míč Zdeňku Petrželovi a místo
zvýšení na 2:0 se hostům během
pár okamžiků podařilo srovnat
na 1:1. Úspěšným střelcem se
stal Petr Navrátil a stejný hráč
jen o tři minuty později překlopil
skóre ve prospěch týmu z českopolského pomezí.
A nebylo to vše. Dvougólového
střelce napodobil jeho kolega

Ivani zbylo v Kladkách
šest zdravých hráčů

Ivaň, Prostějov/jim – Do nezáviděníhodné situace se na konci září dostali
fotbalisté Ivaně. Již při odjezdu k utkání
osmého kola IV. třídy na půdu Kladek se
jich sešlo méně než jedenáct a věděli, že
celých devadesát minut odehrají v oslabení. V průběhu samotného střetnutí
navíc přišli o další fotbalisty a v momentě, kdy jich bylo na trávníku méně než
sedm, musel rozhodčí duel předčasně
ukončit.
„Jeli jsme tam pouze v osmi lidech, další dva
se nám navíc zranili a jeden z nich musí na
operaci. Klasicky nás bývá třináct až patnáct, jenže kluci pracují i o víkendech, do
toho nemoci a navíc byly hody,“ vracel se
k zápasu sekretář Sokola Ivaň Karel Křesťan.

S nedostatkem hráčů se v Ivani potýkali již
v loňské sezoně, kdy po předchozím postupu
nakoukli do III. třídy. V létě se pak podařilo
kádr rozšířit, přesto se mužstvo sešlo ve velmi okleštěné podobě. „Přišlo pět šest nových
hráčů, je to ale opět jako loni. Někteří nepřišli,
práce má přednost,“ smutně pokrčil rameny.
Fotbalový svaz se rozhodl duel zkontumovat
a výsledek 6:0 ponechal v platnosti, klub
navíc musí uhradit pokutu pět set korun.
„Podobná věc se stává minimálně. To
když týmy přijedou v osmi devíti lidech
a zraní se jim hráči. Tak tomu bylo
i v Kladkách, kdy se jim zranili nezaviněně
při souboji o míč,“ okomentoval to sekretář Okresního fotbalového svazu Prostějov
Pavel Peřina.

mi minutami hry Gottwald
a trochu si posteskl, že tentokrát
nefungoval střed hřiště, který
neměl odražené balony.
A ze zbytečných ztrát a individuálních chyb vznikly gólové
akce soupeře. „Propadlý balon
uprostřed hřiště, kdy to měl
Marťa Neoral na kopačce, ale
netrefil. Získal to hostující hráč,
posunul na desítku přímo do
běhu, ten šel sám na gólmana,
udělal mu dlouhou kličku
a zasunul do prázdné brány.
V dalším sledu náš roh, vypadalo to na 2:2, bohužel
na brankové čáře to jeden
z obránců vykopl. Nakonec
odražený balon do strany, kde
to bohužel Valtr nepřerušil, šli tři
na jednoho a dali na 3:1,“ popsal
dvě ze tří obdržených branek.
Rukavice si oproti původním
předpokladům oblékl na ruce
opět Radim Miler, jenž se musel uvolnit z práce, do dalších utkání již ale může Gottwald počítat
s Davidem Krejčím. Jeho léčba
totiž nabrala nečekaně rychlý
průběh. „Je to v pořádku, je
stoprocentně připravený,“ těší
kralického trenéra.

David Biedrava a tým Zlatých
Hor tak po hodině hry rázem
vedl o dvě branky. Domácí ale
nic nevzdali a podstatné bylo,
že se jim velice brzy podařilo
odpovědět. Jen čtyři minuty
od stavu 1:3 se skóre měnilo
znovu, tentokrát díky Josefu
Cibulkovi.
Vytouženého vyrovnání se
domácí dočkali po kiksu hostující obrany, kdy třiadvacetiletý
ofenzivní hráč dokonal svůj hattrick. Body se ovšem dělit nemusely, šest minut před koncem
se mohl pro změnu zdařit obrat
domácím, míč už směřoval do
odkryté brány, ale těsně před
doklepnutím ho metr a půl od
brankové čáry na poslední chvíli
vykopl vracející se zlatohorský
kapitán Jiří Karlík.
„Vyrovnávací gól byl spíše
zásluhou defenzivy Zlatých
Hor, kdy nám to obránce
namazal a Pepa šel sám. Měli
jsme převahu v tlačení se
do zakončení a postupném
útoku, troskotali jsme ale na
přesnějších přihrávkách a centrech do šestnáctky nebo na gólmanovi,“ ohlédl se za uplynulý-

Duel Konice se Zlatými
Horami řeší disciplinárka

Olomouc,
Prostějov/jim
– O výsledku nesehraného
utkání krajského přeboru mezi Sokolem Konice
a Zlatými Horami stále
není jasno. Případem se
sice na svém pravidelném
zasedání zabývala Sportovně technická komise
(STK) Olomouckého krajského fotbalového svazu,
ke konečnému verdiktu ale
nesáhla. STK pouze předala celou věc disciplinární
komisi.
„Zatím se nerozhodlo. Zlaté
Hory sice podaly materiály,
ty je ale nutno ještě doplnit.

Proto jsme to předali k řešení disciplinární komisi, která si na příští týden pozvala
zástupce klubu, aby podali
vysvětlení,“ sdělil svazový
sekretář Jiří Lužný.
Zápas osmého kola nejvyšší krajské mužské fotbalové
soutěže se měl původně odehrát v neděli 29. září. Hosté
ale nepřijeli s odůvodněním,
že se jim porouchal autobus
na Červenohorském sedle.
Svaz tak utkání zrušil a následně poslaly oba zúčastněné kluby své stanovisko
na krajskou centrálu do
Olomouce.
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1. Nehráno:
IV. třída Sokol Protivanov „B“ – Sokol Tvorovice, hosté
se nedostavili. Sokol Kladky – Sokol Ivaň, nedohráno
pro malý počet hráčů hostí.
IV. třída Sokol Protivanov – Sokol Tvorovice, nehráno
z důvodu nedostavení se soupeře ze zdravotních důvodů
sedmi hráčů Sokola Tvorovice. Pokud nedojde k dohodě
mužstev do příští schůze STK konané 9.10.2013, komise
STK rozhodne o výsledku utkání.
Mladší žáci FK Němčice nad Hanou – Sokol Přemyslovice, nehráno z důvodu nedostavení se soupeře. FK Němčice
navrhují termín sehrání 15.10.2013 v 17.00, STK žádá o
vyjádření Sokol Přemyslovice do zasedání STK 9.10.2013.

2. Soupisky:
Mladší přípravka 1.SK Prostějov A, B, C, D.
3. Změna termínů utkání:
II. třída 16. kolo TJ Otinoves – Sokol Čechovice
„B“, původní termín 25.9.2013. TJ Otinoves navrhuje 11.10.2013 v 16.00, není souhlas TJ Sokol
Čechovice.
Starší žáci 3. kolo TJ Sokol Určice – TJ Sokol Protivanov, původní termín 24.9.2013, bude sehráno
3.10.2013 v 16.30. Dohoda oddílů.
Starší žáci 6. kolo TJ Sokol Brodek u Prostějova
– TJ Sokol Určice, původní termín 14.9.2013, bude sehráno 9.10.2013 v 16.30. Dohoda oddílů.

Starší žáci 13. kolo TJ Sokol Plumlov – TJ Sokol Určice, původní termín 2.11.2013, bude sehráno 3.11.2013
v 10.00. Dohoda oddílů.
4. Kontumace:
IV. třída Sokol Kladky – Sokol Ivaň, nedohráno pro
malý počet hráčů Sokola Ivaň. Utkání se kontumuje
ve prospěch Sokola Kladky, výsledek 6:0 zůstává
v platnosti.
5. Pokuty:
Sokolu Ivaň se uděluje pokuta dle článku 23 bod 14
ve výši 500 korun.
Zapsal Pavel Peřina,
odsouhlasil garant STK Roman Minx

Disciplinární komise OFS Prostějov na svém zasedání dne 3. října 2013 rozhodla:
1. Nepodmíněně:
Křupka David (TJ Sokol Držovice) – 1 SU od 30.9.2013, DŘ19/1.
Valenta Erik (TJ Sokol Držovice) – 1 SU od 22.9.2013, DŘ19/1.
Cibík Martin (TJ Želeč) – 4 SU od 29.9.2013, DŘ 11/3b.
2. Žádost o prominutí zbytku trestu – 1 SU podmíněně:
Fischer Karel (TJ Sokol Mostkovice „B“) – žádosti se vyhovuje, činnost uvolněna
podmíněně od 4.10.2013 do 4.5.2014, 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:
10. kolo: Hlučín – 1.SK Prostějov (sobota 12.10.,
15.00, Caletka – Dubravský, Klíma).
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE, SKUPINA „E“:
10. kolo: Určice – Hranice (neděle 13.10., 15.00,
Skřítecký – Dohnálek, Gasnárek).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS:
10. kolo: Nové Sady – Kralice na Hané (sobota 12.10.,
15.00, Jelínek – Kašpar, Vedral), Konice – Zlaté Hory
(neděle 13.10., 15.00, Sedláček – Slota, Polanský).
I.A TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“:
10. kolo: Haná Prostějov volno, Lipník – Klenovice
na Hané (sobota 12.10., 15.00, I. Antoníček – Dokoupil,
Petrů), Čechovice – Hranice „B“ (neděle 13.10., 15.00,
Vojáček – Vyroubal, Reich).
I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „A“:
10. kolo, neděle 13. října, 15.00: Všechovice – Mostkovice (Kulička – Koláček, Grečmal), Radslavice – Nezamyslice (Menšík – Odstrčil, P. Pospíšil), Kojetín „B“
– Vrchoslavice (Dokoupil – Krutovský, Majer), Lipová
– Brodek u Přerova (Navrátil – Oulehla, Sigmund),
Horní Moštěnice – Plumlov (sobota 12.10., 15.00, Krutovský – Milar, Majer), Kostelec na Hané – Tovačov
(Petrů, Milar, Pitner), Býškovice – Pivín (sobota
12.10., 15.00, Knop – Sigmund, OFS).
I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“:
10. kolo: Lesnice – Hvozd (neděle 13.10., 15.00, Hampl
– Straka, Janků).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U19:
Dohrávka 6. kola: 1.HFK Olomouc – 1.SK Prostějov
(středa 9.10., 15.30, Lakomý – Ol KFS, Ol KFS).
10. kolo: Vítkovice – 1.SK Prostějov (sobota 12.10.,
10.15, Krasula – MS KFS, MS KFS, hřiště Poruba).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U17:
Dohrávka 6. kola: 1.HFK Olomouc – 1.SK Prostějov (středa
9.10., 14.00, Řezníček – Ol KFS, Ol KFS, hřiště Hodolany).
10. kolo: Sigma Olomouc – 1.SK Prostějov (neděle 13.10.,
10.15, Dubravský – Ol KFS, Ol KFS, hřiště Řepčín).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U16:
Dohrávka 6. kola: 1.HFK Olomouc – 1.SK Prostějov (středa
9.10., 16.00, Ol KFS – Řezníček, Ol KFS, hřiště Hodolany).
10. kolo: Sigma Olomouc – 1.SK Prostějov (neděle 13.10.,
12.15, Ol KFS – Dubravský, Ol KFS, hřiště Řepčín).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS – dorost:
10. kolo: Nové Sady – Čechovice (sobota 12.10., 12.30,
Kašpar), Hlubočky – Kostelec na Hané (sobota 12.10., 12.45,
Odstrčil), Šternberk – Konice (sobota 12.10., 10.00, Tomeček), Určice – Velký Týnec (sobota 12.10., 12.45, OFS).
KRAJSKÁ SOUTĚŽ dorostu – skupina „B“:
10. kolo: Náměšť na Hané – Čechovice „B“ (sobota
12.10., 12.45, Reich), Němčice nad Hanou – Lipník
(sobota 12.10., 10.00, Petrů), Chomoutov – Protivanov
(sobota 12.10., 12.45, OFS).

PŘEBOR OFS PROSTĚJOV – II. TŘÍDA:
10. kolo, neděle 13. října, 15.00: Zdětín – Otaslavice,
Haná Prostějov „B“ – Držovice, Brodek u Prostějova
– Horní Štěpánov, Protivanov – Otinoves, Jesenec
– Smržice (hřiště Dzbel), Vrahovice – Olšany (sobota
12.10., 15.30), Němčice nad Hanou – Čechovice „B“,
Určice „B“ – Přemyslovice (sobota 12.10., 15.30).
III. TŘÍDA:
10. kolo, neděle 13. října, 15.00: Zdětín „B“ – Vícov
(sobota 12.10., 15.00), Dobromilice – Nezamyslice
„B“, Pavlovice u Kojetína – Mostkovice „B“ (hřiště
Dřínov), Skalka – Tištín (sobota 12.10., 15.00, hřiště
Klenovice na Hané), Vrahovice „B“ – Bedihošť, Kralice na Hané „B“ – Ptení, Výšovice – Pivín „B“, Plumlov
„B“ – Brodek u Konice (hřiště Krumsín).
IV. TŘÍDA:
10. kolo, neděle 13. října, 15.00: Biskupice volno, Přemyslovice „B“ – Čechy pod Kosířem, Protivanov „B“
– Doloplazy (sobota 12.10., 15.00), Kladky – Tvorovice, Otaslavice „B“ – Brodek u Prostějova „B“ (sobota
12.10., 15.00), Želeč – Ivaň.
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV DOROSTU:
1. kolo: Dobromilice – Nezamyslice (sobota 12.10.,
12.30), Pivín – Plumlov (neděle 13.10., 12.30), Přemyslovice – Držovice (sobota 12.10., 12.30).
OKRESNÍ PŘEBOR ŽEN:
7. kolo: Kostelec na Hané – Lažany (neděle 13.10., 12.30).
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu! -jim-
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 přímé reporty  zpravodajství  pozápasové ohlasy

Napínavé derby v devátém kole I.B třídy Olomouckého KFS rozhodla diskutabilní standardní situace

LIPOVÉ SE PODAŘIL OBRAT A ZVÍTĚZILA I NA PLUMLOVSKÉM HŘIŠTI
Hostitel přišel o domácí neporazitelnost, v prestižním souboji „Relaxu“ se radovali Ohlídal, Macourek a Růžička

Brodek u Přerova, Nezamyslice i Radslavice.
Tuto trojici dokázali fotbalisté Sokola Plumlov na
vlastním trávníku porazit. Proti Lipové v sobotním
odpoledni už ale narazili a v devátém dějství skupiny „A“ I.B třídy Olomouckého KFS nezískali ani
jeden bod. Nováček soutěže se sice hned v úvodu
dostal do vedení, hostům se ale velice brzy podařilo vyrovnat a po přestávce pak dokonce skóre
překlopili ve svůj prospěch. Již potřetí se jim tak
v probíhající sezoně podařilo zvítězit na cizím hřišti,
když předtím si připsali skalpy na půdě Kostelce
na Hané a Tovačova. Souboj šéfa prostějovského Relaxu Františka Kocourka společně s Petrem
Kiškou a Pavlem Voráčem na jedné straně a tria
Petra Ohlídala, Milana Macourka a Pavla Růžičky
na straně druhé tak vyzněl pro vyslance Lipové...
Plumlov/jim

T

ypické derby dvou regionálních týmů, které se
velmi dobře znají, zahájili lépe
domácí. První nebezpečnou
střelu sice vyslal na bránu hostující Michal Takáč, s jeho pokusem ze střední vzdálenosti si
ale Daniel Simandl v plumlovské bráně poradil. Na opačné
straně vše dopadlo jinak a hned
první střela na lipovskou branku
změnila skóre. Dlouhý aut Petra
Ullmanna z vlastní poloviny si
po odrazu od země našel Ondřej Daněček a jeho úprk z levé
strany do vápna nikdo nezastavil. Nepodařilo see to anii Petru
Števulovi, míč si tak našel
našeel cestu
i za něj a domácí vedli.
odpověď se jako prv
první
vní poál, jeho
kusil Martinn Dostá
Dostál,
volej bez přípravyy sice ne
nepoepostrádal razanci, přesnos
přesnost
st
už ale nebyla stoprocentní
procentnníí
sel zasa
aa Simandl nemusel
zasaští moh
hli
hovat. Plumlovští
mohli
lení taž
žezvýšit po přečíslení
taženy, nevy
yřeném z pravé strany,
nevyřeně a ke střele
s
šili ho však ideálně
yž po pr
růniku
se nedostali, když
průniku
ruhé lajn
ně chyJiřího Kišky na druhé
lajně
běl Kvapilovi jen krok.
ožností ke skórov
skórování
vání si
hu více
přece jen o troch
trochu
vytvořili hosté a odměn
odměnou
nou jim
bylo vyrovnání. Po ppřímém
ny se sic
ce ještě
kopu z levé strany
sice
v
neradovali, i kdyžž se po velikém
závaru dostali ke střele naa bránu
m
a v gólové pozici stál na malém
vápně Macourek, od něj ale punu. Ve dvacáté
d
toval míč nad bránu.
ce jen bylo
byylo 1:1.
minutě to ale přece
Dostálův kolega z útokuu Bross
yužil za
aváhání
účinně napadal, využil
zaváhání
soupeřova beka a chybu se neumlovpovedlo napravit ani plu
plumlovskému brankáři.
o zakončení se sicee častěL
ji dostávali hráči Lipové,
n celo čemž svědčí pohled na
kový počet střel,l, hra ovšem
sobních
byla vyrovnaná a plná os
osobních
my to st
třídavě
soubojů. Oba týmy
střídavě
načně poo zemi
zkoušely kombinačně

O

i dlouhými míči za obranu. Po
jednom takovém nákopu se
k míči v lipovském vápně dostal Adam Hladký. Nevolil přímé zakončení, přestože nestál
daleko od brány, ale obtížné
zpracování na prsa a míč mu
utekl k soupeři.
ejblíže k další změně stavu
byl do pauzy Karel Spáčil, jeho hlavička po rohovém
kopu ovšem prolétla mimo.
A lipovský kapitán se ještě jed-

N

V

na tři obránce a Petra Ullmanna vysunout na hrot. Loni ještě
účastník I.A třídy se ovšem ani
po tomto tahu do žádné výrazně nebezpečné situace nedostal
a hostující obraně včetně včas
a daleko vybíhajícího gólmana
se vše podařilo vyřešit.
rávě Lipová mohla ještě
několikrát své vedení navýšit. Nejprve se míč šoural
z levé strany ke vzdálenější
tyči a taktak před překročením
brankové čáry ho i za cenu nárazu do tyčky vyšoupl Kutný,
v samotném závěru pak nevyužil stoprocentní šanci Bross. Ten
dostal přihrávku z pravé strany,
měl čas na zpracování a nacházel se kousek před malým vápnem, volil ale zakončení z první
a načasování mu nevyšlo. Těsně před tím zahrozili i domácí,
kdy Pekův centr od půlky dopadl ve vápně na zem a netečován
se odrazil až nad bránu.

P

video na pv.cz
ernik
www.vec
Souboj zkušeností. V sestavách obou týmů se objevilo i několik starších hráčů, slavili červení. Foto: Jiří Možný

V

desátém kole se Plumlovští představí tuto sobotu
hned od tří odpoledne na hřišti Sokola Horní Moštěnice,
Lipová o čtyřiadvacet hodin
později přivítá výběr Brodku
u Přerova.

F

I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „A“ - 9. KOLO

TJ Sokol Plumlov:

Simandl

J K
J.
Kiška
a

Plajner

Ullmann
U
Kutný

Branky 8. Daneček - 20. a 68. Bross
Branky:
St
třely na b
Střely
branku:
3:8
S
b
Střely
mimo branku:
2:5
Rohové
Ro
R
oho
hové kopy
kopy:
2:7

Ševcůj

Bureš

Hladký

Gryglák

Dostál
Daněček

Kvapil

Barák
Růžička

nou obsadil
do
hlavní
role, tentokrát
při přesně načasovaném obranném zákroku čistě
odebral míč protihráči
a napravil tak svou chybu při první brance. To už
na trávníku dávno scházel
Michal Takáč, jenž si po jednom ze soubojů přilehl ruku
a musel hned na konci první
půlhodiny nuceně střídat.
rátce po zahájení druhé
půle sáhl realizační tým
domácích hned k dvojímu stří-

K

8. PRVNÍ HOUSLE. Po Ullmannově dlouhém autu utekl Spáčilovi
Daněček a z levé strany překonal hostujícího brankáře - 1:0.
 18. Závar před plumlovskou bránou ukončil až Macourek, jeho přizdvižení z malého vápna skončilo kousek nad břevnem.
20. JAKO VE FILHARMONII. Po zaváhání domácí obrany se před
Simandlem ocitl Bross a zakončením mezi nohy nezaváhal - 1:1.
 39. Na lipovský roh z levé strany si u zadní tyče počíhal Spáčil, jehož
hlavička těsně minula bránu.
 41. Daněčkův únik po levé straně ukončil Spáčil úspěšným skluzem
na roh.
 54. Domácí si málem dali vlastní gól, obtížnou malou domů stihl gólman na čáře dostihnout a vykopnout.
68. TECHNICKÁ FINESA. Přímý kop z okraje šestnáctky zahrál
Bross tak přesně, že míč přeletěl zeď a zatočil se přesně k tyči - 1:2.
 69. Hosté málem vedli o dvě branky, Kutný ale dokázal míč i za cenu
nárazu do tyče zastavit včas.
 89. Pekou zahraná standardka od půlicí čáry nadělala hostům starosti,
po odrazu od země se míč téměř vešel pod břevno.
 90. Petr Bross měl na kopačce třetí branku, po přihrávce z pravé strany
ale míč zasáhl nepovedeně a bránu neohrozil.
zaznamenal Jiří Možný

R zhodčí: J. Dorušák - Bartůněk,
Ro
Rozhodčí:
Janáček
Ž
ŽK
ŽK:: 56. Kutn
Kutný, 69. Ullmann,
82. Plajner
- 885. Z. Ko
Koudelka,
Z. Koudelka
a
888.. Macourek
88
Macour
D váků: 10
Di
Diváků:
100

Macourek

Bross

PETR KIŠKA - TJ Sokol Plumlov:

„Z mého pohledu vyrovnané utkání . Mohli jsme uhrát remízu,
o bod jsme se připravili sami. Vyrovnávající branka byla laciná
a možná kdybychom déle udrželi vedení, tak to třeba pro nás dopadlo lépe. Pak přišel jejich krásný trestňák na 2:1, osobně si myslím,
že to faul byl. Naši hráči si myslí opak, já si ale myslím, že to faul
opravdu byl... A kdyby se to stalo na opačné straně, chtěli bychom
také, aby se to pískalo! Rozhodčí zápas odvedl dobře. S hrou jsem
moc spokojen nebyl, umíme zahrát líp. Ale vyhrálo fotbalově vyzrálejší mužstvo. Ke konci pak hosté měli i další šance, ale to vyplynulo
ze stavu, kdy jsme doháněli náskok, načež jsme stáhli sestavu na tři
obránce a hráli nátlakově. Při troše štěstí jsme remízu uhrát mohli,
určitě jsme ale nebyli lepší, spíše naopak.“

PAVEL RŮŽIČKA - SK Lipová:

střídání: 54. Olejník za Bureše, 54. Peka za Daněčka, 66. Dospiva
za Grygláka
trenéři:
PETR KIŠKA
PETRKIŠKA
a PAVEL VORÁČ

M

D

dání a právě nově příchozí Martin Peka málem dopomohl hostům k vedení. Dvaadvacetiletý
obránce poslal obtížnou malou
domů gólmanovi a ten měl
co dělat, aby míč doběhl ještě ve hře a skluzem ho vykopl
z brankové čáry. Poté to za
hosty zkusil Martin Dostál, ale
lipovský útočník dokázal, že
je spíše individualistou a jeho
střela z velké vzdálenosti byla
výrazně nepřesná.
elice podstatná situace se
udála přibližně dvacet minut před koncem. Nešikovným
zákrokem těsně za šestnáctkou se prezentoval Peka, když
skluzem vzal míč i protihráče
a rozhodčí po situaci připomínající tu z pražského derby odpískal faul. Nic na tom
nezměnili ani hlasité protesty
domácích hráčů. Míč si postavil Petr Bross a zatočil ho
přesně k tyči, gólman se pouze
stačil ohlédnout doleva.
otbalisté Plumlova od této
chvíle cítili velkou křivdu
a působili podrážděným dojmem. Hra se přiostřila a přibylo
i karet, výsledek se již ovšem nezměnil. Nepomohl ani následný
tah lavičky pozměnit rozestavení

Spáčil

Takáč
Ohlídal
Žilka
Števula

SK Lipová:

střídání: 30. P. Koudelka za Takáče,
85. Barták za Z. Koudelku
trenér: PAVEL RŮŽIČKA

DOKONALÝ POČIN
PPETR
E BROSSS

SK LIPOVÁ
Brzy třicetiletý útočník se v duelu s Plumlovem zaskvěl dvěma
přesnými zásahy a právě díky jeho produktivitě si Lipová odvezla
z Hané tři body. Nejprve se pohyboval ve správnou dobu na správném místě, když pohotově vystihl příliš krátkou hlavičku Jiřího
Kišky směrem na vlastního gólmana a z pravé strany překonal domácího brankáře, poté ukázal svou kopací techniku při střelbě přes
vyskakující překážku. Přímý kop z velice výhodné pozice přetavil ve
vedoucí branku a jeho trefa nakonec byla i rozdílová. V samotném
závěru střetnutí navíc mohl bývalý útočník Kralic na Hané zkompletovat hattrick, po přesném vybídnutí z pravé strany ale neatakovaný kousek před malým vápnem netrefil míč, jak si představoval,
a místo gólového zakončení se postaral spíše o obranný zákrok.
Ani to ale nezměnilo nic na třech bodech pro jeho mužstvo.

„Očekával jsem, že to bude těžký soupeř, známe se. Myslím, že
jsme si zasloužili vyhrát, o gól jsme byli lepší. Vypracovali jsme si
i víc střeleckých šancí, takže spokojenost. Gól jsme inkasovali po
individuálně chybě a dlouhém autu, na druhé straně se nám to rychle
vrátilo. To byl asi zlomový okamžik zápasu, od té doby jsme začali
být jednoznačně lepší. Představovali jsme si, že budeme více kombinovat, ale přizpůsobili jsme se podmínkám i soupeři a nebylo to tak
fotbalové. Pokaždé to ale nevyjde. Hřiště nevypadá hrozně, ale je
hrozně tvrdé a křivé. Případný postup? Zatím je předčasné se k tomu
vyjadřovat. Jdeme zápas od zápasu.“

Lipovský KAREL SPÁČIL:
„Rozhodla větší touha zvítězit“
Plumlov - S kapitánskou
páskou na levé ruce vedl Lipovou do souboje s Plumlovem Karel Spáčil (na snímku
J. Možného). Zkušený bek
nezačal utkání dobře a po
jeho nepřesném odhadnutí situace se domácí dostali
do vedení. Zbytek duelu ale
zvládl již osmatřicetiletý
obránce bez zaváhání a také
díky spoustě jeho vyhraných
soubojů se hostům podařil
obrat. Ten Lipovou v sobotu večer posunul do čela tabulky skupiny „A“ I.B třídy to vypíchnout, jak se mi to
podařilo při druhém zákroku,
Olomouckého KFS.
ale bohužel to nevyšlo, holt
škoda...“
Jiří Možný
V čem se tyto dvě situace lišily, kdy napoPodařilo se vám vyhrát, co zápas převáži- druhé vám to vyšlo?
„Bylo to úplně stejné, jen ve
lo ve váš prospěch?
„Větší touha zvítězit, protože druhém případě mu to někdo
jsme vyhrávali hodně osobních přihrával nohou. Tam se mi to
soubojů, hlavičkové souboje. už podařilo odkopnout.“
Celkově jste ale jako
Snažili jsme se kombinovat,
takže jsme si zasloužili vyhrát
obrana příliš práce nemy! (úsměv)“
měli...
Závěr duelu byl opět „V obraně pracujeme poslední
plný emocí. Vyplynulo čtyři utkání celkem dobře a poto až ze sporné standardky krýváme situace. Díky tomu se
před rozdílovou brankou?
nám podařilo vyhrát dva zápa„Ano. Do šedesáté minuty se sy venku v řadě, teď i předtím
hrálo docela fér, až pak se to v Tovačově. Jen v Pivíně ne, to
začalo přiostřovat, ale derby je náš syndrom. Pivín neporao těchto věcech jsou. Faul to zíme asi ani s reprezentačním
určitě byl, rozhodčí pískal vý- výběrem (úsměv). Je to srdečná záležitost, o to víc je tam
borně.“
Osobně jste se nacho- chci porazit, ale opět se mi to
mýtl k vedoucímu gólu nepodařilo.“
Plumlova, co bylo špatně?
Hovoří se v klubu při
„Podcenil jsem balon, ktesoučasné formě a porý vyskočil na tomto terénu, stavení v tabulce o postupu?
a když jsem si chystal timing „Na to je teď ještě brzo. Uvina hlavičku, tak mě přeskočil. díme, jakou budeme mít bodoMoje chyba. Poté jsem ještě vou ztrátu po podzimu, bude se
mohl sklouznout a zkusit mu to hodnotit až na jaře.“
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KONICKO

KRALICKO

URČICKO

PLUMLOVSKO

PROSTĚJOVSKO
a další...

Fotbalové zpravodajství


Víkend v číslech
seniorské soutěže
Přebor Olomouckého KFS
Dohrávka 6.kola: Kralice - Zlaté Hory
3:3 (1:0), branky: Cibulka 3x - Navrátil
2x,Biedrava p.k.. D:100 R: Štětka.
9. kolo: Ústí - Nové Sady 1:1 (0:0),
branky: Šigut - Maliňák. D: 100 R:
Dorušák P.. 1. HFK „B“ - Medlov 2:1
(2:1), branky: Dupkala,Buček - Novák. D:
95 R: Polanský. Hněvotín - Litovel 3:0
(2:0), branky: Skoumal,Láner,Pospíšil.
D: 80 R: Jelínek. Kozlovice - Troubky
5:2 (2:1), branky: Kaďorek 2x,Stokláska
2x,Šolín - Jakubec,Haviernik R.. D: 280
R: Slota. Šternberk - Kralice 0:0. D: 190
R: Částečka. Velké Losiny - Želatovice
1:2 (1:2), branky: Uvízl - Koplík,Dlouhý.
D: 75 R: Krobot. Dolany - Konice 3:0
(0:0), branky: Liška,Dlabal,Penc ČK:
Novák (Dolany), D: 70 R: Štětka. Zlaté
Hory - Kojetín-Koválovice 0:1 (0:1),
branky: Nguyen. D: 120 R: Přikryl.
1.Kozlovice
11 9 1 1 29:10 28
2.Nové Sady
11 6 4 1 29:11 22
3.Želatovice
11 6 2 3 21:12 20
4.Troubky
11 6 2 3 26:18 20
5.1. HFK “B“
11 6 2 3 16:14 20
6.Kralice
11 5 3 3 28:24 18
7.Šternberk
11 5 2 4 15:15 17
8.Kojetín-Koválovice 11 4 3 4 16:15 15
9.Litovel
11 4 1 6 12:19 13
10.Hněvotín
11 3 3 5 19:17 12
11.Medlov
11 3 2 6 17:21 11
12.Velké Losiny
11 3 2 6 19:24 11
13.Ústí
11 2 4 5 15:23 10
14.Konice
10 3 1 6 11:23 10
15.Dolany
11 2 3 6 20:31 9
16.Zlaté Hory
10 1 3 6 11:27 6

I.A sk. „B“ muži:
9. kolo: Hranice „B“ - Haná Prostějov 4:0 (2:0),
branky: Ferenc 2x,Šimíček 2x. Bělotín - Opatovice 1:2 (0:1), branky: Peša - Pala,Sedláček.
Klenovice - Štěpánov 0:3 (0:1), branky:
Zachar 3x. Dub nad Mor. - Hlubočky
1:2 (0:1), branky: Hegr - Krbeček,Kouřil.
Čechovice - Náměšť na Hané 1:1 (1:0),
branky: Jahl - nehlášeno. Beňov - Slatinice
5:3 (2:2), branky: Machač 2x,Greč 2x,Nesňal
- Kryl,Pluháček,Doležel.
1.Štěpánov
8
2.Hranice “B“
9
3.Slatinice
8
4.Čechovice
8
5.Opatovice
8
6.Bělotín
8
7.Klenovice
8
8.Hlubočky
8
9.Beňov
8
10.Lipník
8
11.Dub nad Mor. 8
12.Haná Prostějov 9
13.Náměšť na Hané 8

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

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

2
3
3
3
3
3
3
4
5
5
5
6
5

21:13 18
21:13 18
22:14 15
20:14 15
20:14 15
12:9 13
13:14 13
19:25 12
22:28 9
12:19 9
11:14 7
14:24 7
15:21 5

I.B sk. „A“ muži:

9.kolo: Býškovice - Všechovice 2:1 (2:0),
branky: Mikulík T.,Janásek - Přikryl. Brodek
u Př. - Kojetín-Koválovice „B“ 5:2 (2:1),
branky: Omelka 2x,Stružka,Pískovský,Složil Rybovič,Šafařík. Nezamyslice - Mostkovice
2:1 (1:0), branky: Musil,Přidal - Šlambor.
Tovačov - Hor. Moštěnice 2:0 (1:0), branky:
Tvrdý,Bukovec. Pivín - Kostelec 1:0 (1:0),
branky: Šišma. Vrchoslavice - Radslavice
2:0 (1:0), branky: Holub,Lacina. Plumlov Lipová 1:2 (1:1), branky: Daněček - Bross 2x.
1.Lipová
9 6 1 2 19:10 19
2.Pivín
9 6 0 3 16:12 18
3.Býškovice
9 6 0 3 15:17 18
4.Všechovice
9 5 2 2 23:14 17
5.Vrchoslavice 9 5 0 4 30:18 15
6.Mostkovice
9 4 3 2 22:12 15
7.Kojetín „B“
9 4 1 4 9:10 13
8.Plumlov
9 4 1 4 16:21 13
9.Tovačov
9 3 3 3 13:13 12
10.Kostelec na Hané9 3 2 4 14:10 11
11.Radslavice
9 3 1 5 9:16 10
12.Nezamyslice 9 3 0 6 13:24 9
13.Brodek u Př. 9 2 1 6 13:22 7
14.Hor. Moštěnice 9 1 1 7 5:18 4

I.B sk. „B“ muži:
9. kolo: Velký Týnec - Zvole 3:1 (1:1),
branky: Ehrenberger,Majda,Saitz - Koruna.
Lutín - Velká Bystřice 3:0 (2:0), branky:
Plný,Bartl,Bokůvka. Červenka - Haňovice
5:1 (2:0), branky: nehlášeno. Babice Kožušany 2:3 (0:0), branky: Švarc 2x
- Stránský,Mík,Otava. Hvozd - Dubicko
5:2 (3:2), branky: F. Coufal, P. Coufal,
Vánský, L. Poles, Vydržel - nehlášeno.
Maletín - Doloplazy 5:2 (2:0), branky:
Obšil 2x,Michalčák L.,Michalčák M.,Plančar
- Zapářka,Glier. Slavonín - Lesnice 3:1
(2:1), branky: Semjon,Žáček,Dostál - Melhuba.
1.Maletín
9 8 1 0 38:13 25
2.Slavonín
9 7 0 2 28:15 21
3.Doloplazy
9 6 1 2 34:22 19
4.Velká Bystřice 9 6 1 2 20:13 19
5.Kožušany
9 4 2 3 25:20 14
6.Haňovice
9 4 1 4 18:21 13
7.Velký Týnec
9 4 1 4 21:25 13
8.Hvozd
9 3 2 4 22:29 11
9.Dubicko
9 3 1 5 15:23 10

Určice nemocem navzdory udolaly Otrokovice
TJ Sokol Určice
FC Viktoria Otrokovice

1:0
(0:0)

Branka: 64. Bokůvka. Rozhodčí: Hanák - Mikula, Mrázek. ŽK:
Haluza, Hochman – Vavruša, Jurčík, Ondráš, Foltýn. Diváků: 235

Sestava Určic:
Dragon – Javořík, Zbožínek, Skopalík, Rus (46. Ján) – Bokůvka, Matoušek, Svozil, Hochman (90. Pekař) – Haluza (85. Halouzka), Kopečný (46. Zapletal). Trenér: Evžen Kučera.

Určice Prostějov/jim - Týden
Určice,
po vysoké porážce na půdě Valašského Meziříčí se fotbalisté
Určic opětovně utkali s mužstvem z absolutního chvostu
skupiny „E“ moravskoslezské
divize. Tentokrát byly soupeřem
suverénně poslední Otrokovice.
A domácím se podařilo potvrdit
roli favorita, přestože o nejtěsnější výhře 1:0 rozhodla až druhá půle a v ní branka z kopačky
Dominika Bokůvky.
„Největší radost mám z vítězství.
S první půli jsem moc spokojen
nebyl, bylo to z naší strany rozpačité. O přestávce jsme nabádali
kluky hrát jednoduše, z jedné do-

předu a dát si balon až na půlce
soupeře. To se nám dařilo,“ pustil se do hodnocení trenér Určic
Evžen Kučera.

DIVIZE, sk. E
Při skládání sestavy musel oželet nemocné Losa, Vaňka, duo
Hochman-Rus nastoupilo se sebezapřením a náporům nemoci
byl vystaven i samotný kouč. Ten
do brány nasadil Stanislava Dragona a určickému odchovanci se
podařilo vychytat s pomocí celého
družstva čisté konto.

„První poločas byl špatný. Soupeř
nás přehrával, ztráceli jsme míče,
čelili jsme čtyřem pěti gólovkám,
ale hosté je nedali. Ve druhé půli už
měli pouze jednu hlavičku, jinak se
k ničemu nedostali,“ potěšila Kučeru zlepšená hra i nula na kontě
obdržených branek.
O pauze sáhl hned k dvojímu střídání, když Rusa nahradil na levé
obraně Ján, Místo uzdraveného Kopečného putoval do útoku Zapletal.
Domácí mužstvo mohl poslat do
vedení Michal Skopalík, povedlo
se to ale až Bokůvkovi. To když Tomáš Zapletal zatáhl míč po křídle,
vystřelil a míč mířící vedle dopravil
krajní záložník Určic skluzem do
prázdné brány - 1:0. Další branku
mohl přidat Haluza, nepodařilo se
mu ale z malého vápna zakončit do
odkryté brány.
„Začalo se nám dařit napadání, hráli
jsme jednoduše, doráželi jsme, posílali jsme si míče dopředu. V první
půli jsme si je chtěli zpracovávat
před vlastní šestnáctkou a vznikaly
z toho šance Otrokovic, ve druhé
jsme již na vlastní půli hráli bez
výmyslů,“ povšiml si výrazného
rozdílu Evžen Kučera.

PRŮBĚŽNÁ tabulka PO deseti odehraných kolech

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

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

Z
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
9
9

Na čele tabulky zůstal i nadále Havířov, přestože po Určicích podruhé v
sezoně ztratil všechny body. Určicím i nadále patří pozice mezi nejlepšími týmy soutěže, nyní je čeká
téměř derby s Hranicemi. Hrát se
bude opět v určickém areálu, a sice
v neděli od patnácti hodin.

V
8
5
5
4
4
4
4
4
4
4
3
3
2
3
1
1

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

P
2
2
3
2
3
3
3
4
4
4
3
4
4
7
3
6

S
19:13
17:11
14:11
12:10
13:9
16:14
13:11
18:16
14:14
13:13
17:16
17:14
11:14
14:20
6:13
10:20

B
24
18
17
16
15
15
15
14
14
14
13
12
10
9
8
5

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

kam PŘÍŠTĚ
na DIVIZI E?

www.
vecernikpv.cz

10. kolo, sobota 12. října
2013, 15:00 hodin:
Val. Meziříčí - Loko Petrovice,
Dolní Benešov - Lískovec,
V. Otrokovice - Mohelnice,
Slavičín - Viktorie Přerov (neděle
13.10., 10:15), SFC Opava B Brumov (neděle 13.10., 10:15),
MFK Havířov - MFK Karviná
B (neděle 13.10., 10:15), Určice
- Hranice (neděle 13.10., 15:00),
FK Šumperk - Nový Jičín
(neděle 13.10., 15:00).

Kralice přivezly bod, střelci měli ve Šternberku volno
Šternberk, Prostějov/jim - Poprvé v celém aktuálním ročníku
se stalo, že se fotbalistům Kralic
na Hané nepodařilo vstřelit ani
jednu branku. Až tolik je to ale
mrzet nemuselo, gólově se neprosadil ani jejich soupeř a ze Šternberku si tak přivezli jeden plusový bod. To současně znamená, že
tým Petra Gottwalda počtvrté za
sebou neprohrál a k dvěma výhrám přidal i druhou remízu.
„Při troše štěstí z toho mohli být
i tři body, ale jsme spokojeni. Na
marodku nám totiž v týdnu přibyl
i Pořízka a museli jsme tak improvizovat. Měli jsme sice více šancí,

ale jen o minimum a moc jich ne- nepřišli, hosté je trpělivě vystavovabylo,“ neskrýval pozitivní dojmy li do ofsajdových pastí.
Nejblíže brance se tak ocitli právě
Gottwald.
Kraličtí, a sice v posledních deseti
minutách a vždy u toho byl Jaroslav
Lehký. „Napřed Jarda přesprintoval
od poloviny obránce a přešel i přes
Olomouckého KFS druhého, před bránou hledal Zdenu Petrželu, ten byl ale v pohybu
Do brány již mohl opět nasadit na zadní tyč a obránce byl u míče
uzdraveného Davida Krejčího, zby- dříve. Podruhé minutu před koncem
lou desítku hráčů postavil v roze- mířil dlouhý nákop na levou stranu
stavení 4-5-1, kdy na hrotu se bil se na Jardu, ten udělal kličku obránci,
soupeři osamocený Zdeněk Petrže- Cibulka ale ze čtrnácti metrů trela. Domácí se nesnažili o kombinač- fil hráče vybíhajícího z brankové
ní hru a vsázeli na dlouhé nákopy, čáry,“ popsal pro Večerník dvojici
s tím si však na kralickou defenzivu nebezpečných situací Gottwald.

Přebor

Neurodilo se ani z jedné z nich,
celkově však pro Kralice skončila
série „anglických“ týdnů úspěšně,
kromě výhry ve finále okresního
poháru dokázali pravidelně bodovat
i v krajském přeboru.
„Zaplaťpánbůh, že nám to už skončilo. Marodi mají čas na rekonvalescenci a můžu být spokojen i s dosaženými výsledky. Ve slátané sestavě,
kdy jsme skoro neměli náhradníky,
jsme dokázali vybojovat maximum,“ potěšily Gottwalda body
získané s Litovlí, Velkými Losinami,
Zlatými Horami i Šternberkem.
Nyní zajíždějí Kralice k druhému venkovnímu duelu za sebou,

opět začít pořádně pracovat a bodovat doma. Na druhou stranu to byl
ale venkovní zápas, takže jsme neztratili nic v tabulce pravdy,“ hledal
na výsledku alespoň nějaká pozitiva
hrající asistent Konice Radek Řehák.
Hostům chyběl zraněný Sedláček,
nemohli počítat ani s doléčujícími se
Bílým a Krylem. V první půli hájila
konická jedenáctka bezgólový stav
a byla to právě ona, kdo se hned
několikrát mohl dostat do vedení,
leč nepovedlo se.
„Uškodilo nám, že se nehrálo
předešlý víkend, zápas je vždy
lepší než trénink, přestože jsme

mohli vyléčit šrámy. Zpočátku jsme
byli lepší, domácí si nevytvořili
nic ani žádný náznak, my jsme
měli závary a jednou jsme šli sami
na brankáře,“ přibližoval úvodní
pětačtyřicetiminutovku.
Vstup do té druhé byl ale zcela
odlišný. Domácí dali z první akce
na 1:0, brzy po konické chybě na
2:0 a do čtvrthodiny to bylo 3:0. Pak
se navíc zranila dvojice jejich hráčů
a Bednář to musel i s poraněným
kotníkem vydržet na hřišti až
do závěrečného hvizdu. „Začali
jsme velmi lehkovážně, jako by
se domácí měli porazit sami. Bylo

to špatné. Začali jsme ale hrát vabank a do šancí jsme se pak stejně
jako Dolany dostávali,“ upozornil
Řehák, že konečný výsledek mohl i
přes krátký výpadek vyznívat mnohem příznivěji.
Porážkou se Konice opět propadla
vyrovnanou tabulkou a momentálně
je v krajském přeboru až čtrnáctá s
jednobodovým náskokem právě na
Dolany, ovšem na devátou Litovel
ztrácí jen tři body.
Přesně ty se pokusí získat o víkendu, kdy doma přivítá hráče
Velkých Losin. Lázeňskému týmu
se také zatím příliš nedaří a v sedmi

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

9
9
9
9
9

2
3
2
2
1

3
0
2
0
1

4
6
5
7
7

16:16
14:20
19:24
13:21
15:36

9
9
8
6
4

Sestava Kralic:
Krejčí – Valtr, Martinka, Neoral, O. Petržela – Vitásek, Nečas, Vybíhal, Lehký, Cibulka – Z. Petržela (85. Šín). Trenér: Petr Gottwald.
v Nových Sadech se pokusí prodloužit neporazitelnost na pět
utkání. „Bude to velmi obtížné.
Mají kvalitní mužstvo, přestože
teď za poslední tři zápasy jednou
prohráli a dvakrát remizovali.

Nesmíme se hlavně strhnout
k nedisciplinovanosti a odehrát to
bez emocí,“ vybízí kralický kouč
Petr Gottwald před sobotním
odpoledním duelem s nováčkem
soutěže.

FC Dolany
Sokol Konice

3:0
(0:0)

Rozhodčí: Štětka – Koláček, Kouřílek
Sestava Konice:
Mühlhauser – Václavek, Rus (60. Antl), R. Řehák, Růžička – Bednář,
Čižmár, Kořenovský, F. Drešr – T. Řehák, Schön. Trenér: Roman
Jedlička.
duelech získalo pouze jedenáct
bodů. Vzájemné duely vyšly v minulé sezoně lépe Konici, na podzim
zvítězila venku 3:1, na jaře hrála
doma 1:1. Tentokrát se začne hrát v

Krajský přebor starší dorost
9. kolo: Konice - Velké Losiny 2:2 (1:1),
branky: Olejníček,Kováč - Čech,Němec.
Černovír - Nemilany 2:3 (1:2), branky:
Zdráhal,Ježo - Zdařil,Lorenc,Janeček.
Litovel - Hlubočky 1:2 (1:1), branky:
Štýbnar - Válek,Sivanič. Kostelec Čechovice 1:4 (1:0), branky: Božek Čech 2x,Němeček,Hanák. Velký Týnec
- Šternberk 0:2 (0:1), branky: Knob,Šenk.
Určice - Nové Sady 5:0 (4:0), branky:
Pavel 2x,Trajer 2x,Zapletal. Opatovice
- KMK Zubr Přerov 3:1 (1:1), branky:
Rolinc,Plesník,Walach - Koplík.
1.Čechovice
9 8 0 1 44:14 24

neochvějně za výhrou, vzápětí
ale nabídly soupeři snížení a v
závěrečných desítkách sekund
došlo i na dělbu bodů.
„Sportovně je remíza zasloužená,
nicméně nás mrzí. Byl to urputný
boj o každý balon, hrálo se na těžkém terénu, takže kombinovat po
zemi nešlo, navíc Medlánky hrály
silový fotbal, který nám dělá potíže,“ smiřoval se s konečnou remí-

zou kostelecký trenér Petr Merta.
Hostující hráčky se dostaly do
vedení již v šesté minutě, kdy po
centru Knápkové z pravé strany
skórovala Urbanová, ve dvacáté
pak zvýšila na 2:0 ranou z dvaceti metrů Waltrová. Jenže pouze o
dvě minuty později došlo k nedorozumění v obraně a penaltový zákrok. Do kabin se tak šlo za stavu
2:1 pro Kostelec.

„Byli jsme lepší, fotbalovější,
třetí branku mohla přidat Kristýna Vykopalová. Prvních dvacet
minut bylo velmi solidních, pak
už to byl spíše boj mezi šestnáctkami,“ charakterizoval hru
Merta.
Ve druhé půli se domácím dlouho
nedařilo vyrovnat, pomohla jim
až sázka na jednu kartu a vysunutí
stoperky do útoku. Po jedné skru-

máži se totiž Medlánkám podařilo
dostat míč do sítě a v pětaosmdesáté minutě to bylo 2:2. „Závěr
byl vyhrocený a vyrovnávací
branka asi padla z ofsajdu. Je to
velká ztráta, ze sedla nás ale sesadila už ta penalta,“ zmínil Merta.
Nyní se Kostelečanky představí doma, v neděli půl hodiny po
pravém poledni přivítají děvčata
z Lažan.

2.Šternberk
9 7 1 1 36:12 22
3.Nemilany
9 6 0 3 31:22 18
4.Hlubočky
9 6 0 3 29:25 18
5.Černovír
9 5 1 3 30:12 16
6.Opatovice
9 4 2 3 26:31 14
7.Kostelec na Hané 9 4 1 4 30:25 13
8.Určice
9 4 0 5 26:19 12
9.KMK Zubr Přerov 9 3 1 5 20:19 10
10.Konice
9 3 1 5 22:32 10
11.Velký Týnec 9 2 2 5 19:27 8
12.Velké Losiny 9 2 2 5 10:32 8
13.Nové Sady
9 1 2 6 14:35 5
14.Litovel
9 1 1 7 15:47 4
Krajská soutěž skupina “B”- dorost

„B“ 1:5 (1:2), branky: Štaffa - Jančík
2x,Ferat,Kiška,Nejezchleb. Chomoutov
- Náměšť na Hané 1:3 (0:2), branky:
Ondrejka - Nedopil,Konečný,Dostál. Doloplazy - Brodek u Př. 7:1 (3:0), branky:
Dočkal 2x,Šetler,Urbánek,Domes,Götz
el,Menšík - Prášil. Lipník - Želatovice
1:4 (1:0), branky: M.Kovařík - Matlocha 2x,Bartók,Jemelka. Tovačov - Hor.
Moštěnice 0:1 (0:0), branky: Novák.
1.Němčice nad H. 9 9 0 0 30:7 27
2.Želatovice
9 7 1 1 54:14 22
3.Chomoutov
9 6 0 3 33:10 18
4.Protivanov
9 6 0 3 42:20 18
5.Lipník
9 6 0 3 26:20 18
6.Čechovice “B“ 9 5 1 3 34:20 16
7.Doloplazy
9 5 0 4 28:20 15
8.Náměšť na
9 5 0 4 21:18 15
9.Brodek u Př.
9 4 1 4 34:30 13
10.Černovír “B“ 9 3 1 5 27:32 10

11.Hor. Moštěnice
12.Hustopeče
13.Šternberk “B“
14.Tovačov

11. FC Havlíčkův Brod
12. SK Líšeň
13. FK Fotbal Třinec
14. FC Sparta Brno

9. kolo: Protivanov - Šternberk „B“
8:0 (4:0), branky: Nejedlý V.3x,Nejedlý
K. 2x,Milar,Mudroch,Růžička. Černovír
„B“ - Němčice nad H. 0:1 (0:0), branky:
Rudolf. Hustopeče - Čechovice

9
9
9
9

2
1
0
0

1
2
1
0

6 5:34 7
6 23:34 5
8 12:54 1
9 5:61 0

Moravskoslezská liga dorostu U-19
9. kolo: Sparta Brno - Hodonín 0:4 (0:1), Kroměříž

- Líšeň 4:1 (3:1), MSK Břeclav - Hlučín 1:0 (0:0),
Hranice - Fotbal Třinec 2:1 (1:0), Havl. Brod - HFK
Olomouc 1:1 (0:1), 1.SK Prostějov - Vyškov 3:1
(0:1), 1.SC Znojmo FK - MFK Vítkovice 0:4 (0:4).

1. MFK Vítkovice
9
2. SK Hranice
9
3. FC Hlučín
9
4. 1.HFK Olomouc 8
5. 1.SK Prostějov 8
6. 1.SC Znojmo FK 9
7. SKH Slavia Kroměříž 9
8. MSK Břeclav
9
9. MFK Vyškov
9
10. RSM Hodonín
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28:10 21
20:11 21
25:9 18
18:9 16
23:14 15
21:16 15
23:19 15
10:19 14
17:18 13
15:17 12

Kontakt:
email:
hanaprostejov@seznam.cz, tel.: 605 306 198
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I.A třída: Nastal půst, bodovaly jen Čechovice
Prostějovsko/jim - Téměř zcela naprázdno vyšla o víkendu regionální trojice v „B“ skupině I.A třídy. Klenovice již v sobotu nestačily
na vlastním hřišti na vedoucí Štěpánov a po dvou brankách na
přelomu poločasů nakonec prohrály 0:3, o den později pak Haná
Prostějova obdržela čtyřbrankový příděl v Hranicích. Bodovat se
tak podařilo pouze hráčům Čechovic, byť domácí remíza s poslední Náměští na Hané se dá spíše považovat za ztrátu nežli zisk.
Nyní má Haná Prostějov po odhlášení Konice „B“ volno a o nadcházejícím víkendu tak budou hrát pouze Klenovice a Čechovice.

TJ Sokol Čechovice
SK Náměšť na Hané
1:1 (1:0)

Branka Čechovic: 24. Jahl. Rozhodčí: Vičar – Svozil, Pitner. Sestava Čechovic: Piták – Vlach,
Vinklárek, Zacpal (82. Hodulák),
Klváček – Machynek, Šťastný (74.
Peka), Hatle, Matula (79. Chmelík)
– Kolečkář – Jahl. Trenér: Milan
Nekuda.
Hodnocení trenéra Čechovic
Milana Nekudy:
„Byl to náš nejhorší zápas v sezoně. Nedařilo se nám vůbec nic,
kombinace ani standardky, kazily
jsme i jednoduché přihrávky. Dostali jsme se do vedení po individuální akci Luďka Jahla, jenže
přešel ve vápně přes dva obránce,
hosté srovnali po tečované střele,
kdy útočník dorážel do prázdné

brány. Soupeř neměl co ztratit
a byl hodně dobrý, ve druhém poločase si vytvořil další dvě situace,
které zaváněly brankou. V sezoně
to ale tak bývá, že se jedno utkání
nepodaří. Kromě gólu jsme si nic
nevypracovali, jen jednu střelu do
tyčky, kterou brankář podcenil. Je
pravda, že nám hodně vadí hrbolatý terén, hodně to na něm skáče.
Bod tak nakonec bereme. Za týden
máme Hranice, teď daly čtyřku
Hané, to bude zcela jiný level... Patří k nejlepším mužstvům soutěže
a budeme se snažit to zvládnout.“

TJ Sokol Klenovice na Hané
TJ Štěpánov u Olomouce
0:3 (0:1)
Rozhodčí: Sedláček – Slota, Kološ. Sestava Klenovic: Polák –
Rušil (46. Vogl), Lakomý, T. Celkovský, Sigmund – Prokop (80.

nábor mladých fotbalistů
ročníků narození 2001,
2000 a 1999

Šubrt), Šlézar, Rozehnal, Pytela
– Klimeš, Všianský. Trenér: Petr
Navrátil.
Hodnocení trenéra Klenovic
Petra Navrátila:
„Zklamali jsme po všech stránkách, hráče jsem nepoznával. Byl
to jeden z nejhorších výkonů za mé
působení u mužstva, stále to nechápu. Nedat doma gól je ostuda, navíc jsme se nedostali ani do šance.
Pochvalu zaslouží pouze brankář,
jenž chytl další dvě tutovky. Hosté byli velice dobře připraveni a
ne nadarmo jsou na špici. V první
půli to bylo vyrovnané, nedařily
se nám ale brejky, útoky po křídlech ani kombinace a dostali jsme
branku do šatny. Hned po výkopu
ve druhé půli přišel faul střídajícího hráče a penalta, poté jsme hru
otevřeli a dostali jsme třetí branku
z brejku. Nepotěšilo mě vůbec nic,
penalta nás dostala do kolen a ve
druhé půli jsme již byli odevzdaní. Chyběla mi snaha, bojovnost, i
když je pravda, že máme pět hráčů
zraněných a měl jsem jen dva na
střídání.“

SK Hranice „B“
TJ Haná Prostějov
4:0 (2:0)
více na jiném místě dvoustrany

Haná odjížděla z Hranic

potupená a velmi otrávená
Hranice na Moravě/ol, pk - V devátém kole skupiny „B“ I.A třídy Olomouckého KFS nastoupili hráči TJ
Haná Prostějov na umělce rezervy
Hranic na Moravě. Přestože prostějovští hráči toužili po nějakém
bodovém zisku, nutno podotknout,
že jejich ambice byly spíše jen teoretické. Domácí byli totiž jasně lepším týmem a zaslouženě uštědřili
Hanákům krutý, čtyřbrankový
debakl.
Úvodních deset minut zápasu se oba
týmy oťukávaly a byly to Hranice,
kdo vyslal první střelu na branku
hostí. Běžela 11. minuta, ale Malaník
přestřelil Pastyříkovu branku. O dvě
minuty později se však hlavní arbitr
zápasu dopustil zásadní chyby, která
poté ovlivnila průběh zápasu. Místo
šlapáku na hostujícího obránce odpískal k údivu všech přítomných penaltu! Míč si postavil na značku Ferenc
a domácí vedli 1:0. Po tomto „dárečku“ se mladí domácí hráči uklidnili,
ale Hanáci to nesli jako obrovskou
křivdu. Ve 27. minutě zahrával hostující Krupička trestný kop, ale jeho
prudkou ránu gólman Matůšu zneškodnil. V 35. minutě prošel zadními
řadami Hané Šimíček a střelou k tyči
zvýšil na 2:0. Tímto poměrem skončila první půle.
Byl to stejný hráč domácích, který
byl úspěšný i v 62. minutě, když
vystihl nepřesnou přihrávku v hloubi
pole a zvýšil již na 3:0. O dvě minuty později se dostali do velké šance
hosté, ale Krupičkův centr z pravé

4:0

SK Hranice na Moravě „B“
TJ Haná Prostějov

(2:0)

Branky: 13. z penalty a 85. Ferenc, 35. a 62. Šimíček. Rozhodčí:
Fojtek - Knoll, Zika. Žluté karty: Punčochář, Ferenc - Strouhal,
J. Zbožínek, Krupička, Varga, Vyskočil, Šindler, Trnavský. Červená
karta: 75. Strouhal (Haná). Diváků: 20

Sestava TJ Haná Prostějov:
Pastyřík - Trnavský, Procházka (64. Šindler), M. Kolář, Vyskočil - Strouhal, Krč, Krupička, Varga - J. Zbožínek, Zatloukal. Trenér: Daniel Kolář

strany poslal Varga vysoko nad branbran
ku. Také v 83.minutě nebylo hostům
dopřáno, aby překonali domácího
gólmana. Šindler poslal do vápna
Zatloukala a ten přihrál Krčovi, který minul domácí branku. Pět minut
před koncem zápasu dostali Hanáci poslední ránu do vazu. Domácí

podnikli jeden ze svých postupných
útoků, míč srazil gólman Pastyřík
před Ference a ten do prázdné branky vstřelil čtvrtý gól. Stínem zápasu
bylo vyloučení hostujícího Strouhala, který po první žluté kartě dostal
i druhou a červenajíc se musel opustit hřiště...

Vlastimil KUCHAŘ - SK Hranice n.M. „B:

„Soupeře jsme přehráli jednoznačně. Bylo jen otázkou času, jaké bude
skóre. Je to banda nevychovaná... Soupeř se dostal za celý zápas do
dvou gólových akcí a ty jsme si pohlídali. Jinak jsme hráli převážně my,
o třídu jsme byli lepší.“

Daniel KOLÁŘ - TJ Haná Prostějov:

„Soupeř byl opravdu lepší a zaslouženě zvítězil. Proto ta komedie, kterou dnes předváděl hlavní rozhodčí, byla zcela zbytečná... Vymyšlená
penalta, červená karta a osm žlutých karet hovoří za vše! Ale ještě jednou
opakuji, že domácí tohle neměli zapotřebí a určitě by zvítězili, i kdyby se
hrálo fair play.“

Rozhodčí: Částečka - Kulička, Grečmal
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Moravskoslezská liga dorostu U17
9. kolo: MSK Břeclav - Frýdek-Místek 1:0 (1:0), 1.SK

I.B třída: Na čele se usadilo duo Lipová - Pivín, vyhrály i Nezamyslice
Prostějovsko/jim - Stoprocentně úspěšně, kde to šlo, si
vedly týmy z Prostějovska v devátém kole I.B třídy. Hráči
Hvozdu se vrátili na bodovou vlnu a potřetí v sezoně zvítězili, tři body získaly i Vrchoslavice proti Radslavicím. Dále
byla na programu hned trojice regionálních derby mačů.
Nezamyslice ubojovaly těsnou výhru nad Mostkovicemi
a posunuly se na dvanácté místo, ve vítězné sérii naopak pokračují fotbalisté Lipové a Pivína. Lipová dokázala
obrátit na půdě Plumlova a zvítězila 2:1, o jednu branku
šťastnější než Kostelec byl i Sokol Pivín. V tabulce to tak
znamená, že se Lipovští vrátili zpět na první místo, pouze o
bod za nimi je Pivín, pro nějž je to tak výrazná změna oproti
předchozím sezonám, kdy až do poslední chvíle bojoval o
záchranu.
TJ Sokol v Pivíně
TJ FC Kostelec na Hané
1:0 (1:0)

FC Medlánky
TJ FC Kostelec na Hané
2:2 (1:2)

Branka: Šišma. Rozhodčí: Kašpar
– Motal, I. Antoníček. ČK: Frýbort –
Hon. Sestava Pivína: Novák – Zbožínek, Frýbort, Martinec – R. Švéda,
Vrba, Svozil, Šišma – Fialka (85.
Bartoník) – Vláčilík (70. Sedlák),
Labounek (88. Filka). Trenér: Jaroslav Svozil. Sestava Kostelce na
Hané: L. Menšík – Synek, J. Walter,
Začal, Baláš – Vařeka (80. Doležel),
Grepl, Móri, Vyhlídal – Závodský,
Hon. Trenér: Petr Walter.

Branky Kostelečanek: 6. Urbanová, 20. Waltrová. Sestava Kostelečanek: Řezníčková – Adamová,
Zapletalová, Hrazdilová, Šimková
– Knápková, Hájková, Waltrová,
Urbanová – Vykopalová, Hubáčková. Trenér: Petr Merta.

Hodnocení trenéra Pivína
Jaroslava Svozila:
„Prvních patnáct minut jsme byli
lepší, měli jsme územní převahu,
pološance a po chybě uprostřed
jsme se z dorážky Labounkovy

neděli v patnáct hodin a pro Konici
jsou ve hře i další tři body z nesehraného utkání proti Zlatým Horám,
věc má nyní na starosti krajská disciplinárka.

Kostelečanky ztratily na půdě Medlánek dvoubrankové vedení a získaly v Brně pouze bod
Medlánky, Prostějov/jim - Získaly jeden bod ze soupeřova
hřiště, současně ale další dva
ztratily, protože je pouze pět
minut dělilo od dalšího vítězství.
Kostelecké fotbalistky zahájily
druhou polovinu podzimní části na trávníku nováčka z Medlánek a úvod střetnutí jim na
severu Brna vyšel. Po dvaceti
minutách vedly 2:0 a směřovaly

sport@vecernikpv.cz

pořádá

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Konice nezvládla v Dolanech úvod druhého poločasu

Dolany,
Prostějov/jim
Třízápasová série Konice, během
níž získala sedm bodů za dvě
výhry a jednu remízu, je u konce.
Dva týdny od posledního mistrovského duelu nevyšlo týmu Romana Jedličky a Radka Řeháka
rozmezí šestačtyřicáté a šedesáté
minuty, během níž hned třikrát
inkasoval. Hosté navíc dohrávali
pouze v deseti, při zraněních Rusa
a Bednáře totiž měli na lavičce
pouze jednoho náhradníka.
„Nepovedlo se nám to. Naše poslední výkony byly celkem dobré, toto
nás ale vrátilo zpět dolů. Musíme

608 706 148

0:0

FK Šternberk
FC Kralice na Hané

Fotbalový klub
TJ HANÁ PROSTĚJOV

9.Slezský FC Opava 12
10.FC Hlučín
12
11.MFK Frýdek-Místek12
12.1.HFK Olomouc 11
13.FK Fotbal Třinec 12
14.MSK Břeclav 12
15.RSM Hodonín 12
16.1.SC Znojmo FK 12
17.MFK Vyškov
12
18.SKH Kroměříž 12
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Prostějov - MFK Karviná 0:1 (0:0), Hodonín - Sigma
Olomouc 1:5, Baník Ostrava - Vysočina Jihlava 3:3
(2:0), SFC Opava - Fotbal Třinec 6:0 (5:0), Vyškov
- Zbrojovka Brno 0:2 (0:1), Hlučín - 1. FC Slovácko Krajský přebor - starší žáci:
0:4 (0:1), 1.SC Znojmo FK - HFK Olomouc 1:2 (1:0),
Dohrávka 2. kola: Želatovice - Brodek u Př. 0:3 (0:1),
Fastav Zlín - Kroměříž 1:0 (0:0).
branky: Černík,Večerka,Bundil. Čechovice - Nové
1.FC Vysočina Jihlava 12 10 2 0 31:12 32
Sady 11:2 (5:0), branky: Bašný 4x,Rus 2x,Froh,Grulic
2.FC Baník Ostrava 12 10 1 1 65:19 31
h,Hruban,Halouzka,Výmola - Smékal,Smrček. Lipník 3.SK Sigma Olomouc 12 9 1 2 51:21 28
Mohelnice 3:4 (1:3), branky: Harenčák,Filipec,Kubesa
4.FC Zbrojovka Brno 12 8 2 2 43:12 26
- Karas 2x,Dobkal,Hetmánek. Zábřeh - Náměšť na
5.FC Fastav Zlín 12 8 0 4 47:19 24
Hané 2:1 (0:0), branky: Paclík 2x - Kopřiva. Nemilany 6.1.SK Prostějov 11 8 0 3 38:16 24
Jeseník 1:3 (0:3), branky: Thun - Olšák,Prachař,Janíček.
7.MFK OKD Karviná 12 6 2 4 33:24 20
Slatinice - Černovír 0:2 (0:1), branky: Frank,Dočkal.
8.1.FC Slovácko 12 6 1 5 37:21 19
Velké Losiny - Konice 4:5 (2:4), branky: Zrník

2x,Bureš,Janošík - Spurný 3x,Hubený,Nedopil.
8. kolo: Náměšť na Hané - Nové Sady 4:1 (2:1), branky:
Kopřiva,Dofek,Poclan,Nguyen - Majer. Mohelnice
- Nemilany 7:0 (2:0), branky: Pobucký 3x,Cikryt
2x,Dostál,Hejtmánek. Konice - Brodek u Př. 1:5 (1:3),
branky: Rosenberg - Černík 3x,Bundil 2x. Velké Losiny
- Slatinice 3:0 (0:0), branky: Bureš 2x,Žák. Zábřeh Želatovice 5:1 (1:1), branky: Žák 2x,Němec,Janák,Vašina
- vlastní. Jeseník - Černovír 2:0 (1:0), branky:
Nečesal,Janíček. Lipník - Čechovice 0:3 (0:1), branky:
Halouzka 2 x,Bašný.
1. Zábřeh
2. Jeseník
3. Mohelnice
4. Černovír
5. Náměšť na
6. Čechovice
7. Brodek u Př.
8. Velké Losiny
9. Konice
10. Nemilany
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střely dostali do vedení. Pak nastalo
našich dvacet hluchých minut, hosté
byli rychlejší, důraznější, ale nedostávali se do šancí. Poté jsme opět
zpřesnili hru, kopali jsme spoustu
přímáků, chyběl nám ale důraz ve
vápně. Po vzájemné potyčce došlo
na vyloučení, které dost ovlivnilo
hru. Ve druhé půli jsme se zatáhli
a chodili do brejků, slabou koncovkou a nedůrazem jsme ale ani jeden
nevyužili. Šancí jsme měli dost,
ale oproti minulému zápasu jsme
je neproměňovali. V závěru mohli
hosté kopat penaltu, ale nepískalo
se. Jsme rádi za výhru, této si cením
víc, než té po výsledku 5:1. Tři body
jsme vydřeli a po skalecké Julince a
Hanácké kyselce zachutnaly Pivínským i kostelecké párky. Domácí
duel jsme zvládli s nulou, už máme
osmnáct bodů, to v Pivíně nepamatujeme....“
11. Želatovice
12. Slatinice
13. Nové Sady
14. Lipník
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Krajský přebor - mladší žáci:

Dohrávka 2. kola: Lipník - Mohelnice 1:9 (0:4), branky:
Vrzala - Brulík 5x,Heidenreich 2x,Linhart 2x. Čechovice
- Nové Sady 6:0 (4:0), branky: Hájek 2x,Grulich
2x,Vybíral,Klimeš. Želatovice - Brodek u Př. 8:2 (5:0),
boucník 4x,Lysák 2x,Jánský,Macošek - Cetkovský,Kocián.
Zábřeh - Náměšť na Hané 4:2 (1:1), branky: Jílek
2x,Hampl,Nádeníček - Nguzen,Čepl. Velké Losiny Konice 3:6 (3:5), bednář 2x,Glogar - Škrabal 2x,Paš
2x,Mazer,Ryp. Nemilany - Jeseník 0:5 (0:3), branky:
Cundrla 3x,Cekuras,Krézek. Slatinice - Černovír 1:3 (1:1),
branky: Vašíčka - Lazna 2x,Švancara.
8. kolo: Konice - Brodek u Př. 4:2 (2:0), branky: Škrabal
M. 2x,Škrabal D.,Čampišová - Kocián 2x. Náměšť na
Hané - Nové Sady 6:4 (4:4), branky: Cepl 5x,Nguyen
- Janků 3x,Smrček. Mohelnice - Nemilany 21:0 (7:0),
branky: Krus 4x,Šváb 3x,Brulík 3x,Heidenreich 2x,Fiala

Hodnocení trenéra Kostelce
na Hané Petra Waltera:
„Začali jsme aktivněji, vytvořili jsme
si spoustu standardek, ale neprosadili
jsme se. Rozhodla dvacátá minuta,
kdy jsme po špatné rozehře a brejku dostali branku. Zápas dále hodně ovlivnila třicátá minuta, kdy po
vzájemné potyčce dostali červenou
Frýbort s Honem, pak už to moc o
fotbale nebylo. Vypadli jsme z role a
do zápasu jsme se vrátili až v samotném závěru, dvě situace zaváněly
penaltou. Zejména ta druhá se pískat
měla, nemůžeme se ale cítit ukřivděni. V první řadě se musíme zaměřit
na náš výkon, ten nebyl ideální.“

ny. Dostali jsme se do vedení i do
dalších šancí, ty jsme ale nedali a
ve druhé půli jsme se ocitli pod
tlakem. Po centru z pravé strany a
neobsazení na malém vápně jsme
dostali branku a bylo to pak vyrovnané, nám se podařilo čtvrt hodiny
před koncem rozhodnout a ukopat
to pak. S výkonem jsem ale spokojen, solidně a zodpovědně jsme
bránili. Dříve to z naší strany bylo
hodně otevřené a teď jsme potřebovali získat body. Střední záložníci se tak soustředili více na obranu
a nedostávali jsme se do tolika šancí jako dříve, ty dvě, v nichž jsme
ale byli, jsme dokázali využít.“

TJ Haná Nezamyslice
TJ Sokol Mostkovice
2:1 (1:0)

Hodnocení trenéra Mostkovic
Jiřího Kamenova:

2x,Jelínek 2x,Kamlár,Doležal,Kubíček,Linhart. Velké
Losiny - Slatinice 2:5 (1:1), branky: Verner,Kašpar - Horejš
2x,Tichý,Slovík,Kurfürst D.. Zábřeh - Želatovice 2:0 (0:0),
branky: Janů,Jílek. Jeseník - Černovír 8:1 (7:1), branky:
Cundrla 4x,Zelinka 2x,Zrník 2x - Štreit. Lipník - Čechovice
0:7 (0:3), branky: Sosík 3x,Grulich 2x,Hájek,Filip..

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

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

9
8
7
6
6
4
4
4
3
3
3
1
1
0

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

0
1
1
2
3
3
5
5
4
5
6
7
8
9

70:4
49:10
64:13
38:14
32:37
31:24
30:32
34:52
19:31
30:38
21:35
17:34
9:72
17:65

27
24
22
19
18
14
12
12
11
10
9
4
3
0

Okresní přebor mladších žáků

Okresní přebor žáků

9. kolo: Sokol Čechovice-Sokol Klenovice 1:2, Sokol
Otaslavice-FK Němčice 2:6, Sokol v Pivíně-FC
Kralice 2:0, FK Vyšovice-Sokol Brodek u PV 0:8,
Sokol Přemyslovice-Jiskra Brodek u Konice 5:0,
Sokol Držovice-Sokol Určice 1:13.

Dohrávka 3. kola: Sokol Určice-Sokol Protivanov 9:0
(2:0), Halouzka 2, Hýbl 2, Cetkovský, Daniš, Hruban,
Melka, Mikulka.
9.kolo: , Sokol Určice-FC Dobromilice -nehráno,
hosté se nedostavili, Sokol Bedihošť-Jiskra Brodek
u Konice 9:1, Sokol v Pivíně-FC Kralice 6:2, Haná
Prostějov-Sokol Brodek u PV 4:0, Sokol PlumlovFC Kostelec na Hané -nehráno,dohoda klubů na
20.10,.2013, Haná Nezamyslice-Sokol Protivanov
8:0, FC Hvozd-Volno.

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

Sokol v Pivíně 8
Sokol Klenovice 7
Brodek u PV 7
Sokol Čechovice7
FK Němčice 6
Přemyslovice 6
Sokol Určice 7
Brodek u Konice 7
FC Kralice
7
Sokol Otaslavice7
FK Vyšovice 8
Sokol Držovice 7

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

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

0
1
2
2
1
2
4
5
5
5
7
7

64:1
26:12
33:7
29:7
23:9
22:10
26:20
8:22
12:25
15:39
5:49
5:67

24
18
15
15
15
12
9
6
4
4
3
0

III. třída
9. kolo: Sokol Plumlov B-Sokol Zdětín B 2:2
(1:0), Jiskra Brodek u Konice-FK Vyšovice 3:0,
Sokol v Pivíně B-FC Kralice B 1:2, FC PteníSokol Vrahovice B 8:0, Sokol Bedihošť-Skalka
2011 0:6 (0:1), Sokol Tištín-Pavlovice u Koj. 2:0
(0:0), Sokol Mostkovice B-FC Dobromilice 1:3
(1:2), Haná Nezamyslice B-Sokol Vicov 0:1.
1.FK Skalka 2011 9 7 1 1 41:8 22
2.FC Kralice na Hané 9 7 0 2 19:9 21
3.FC Dobromilice 9 6 2 1 22:13 20
4.Sokol Tištín
9 6 1 2 28:12 19
5.F.C. Výšovice
9 6 0 3 21:8 18
6.Sokol Vícov
9 5 1 3 19:13 16
7.TJ Nezamyslice B 9 4 3 2 23:19 15
8.Pavlovice u Kojetína 9 4 2 3 23:20 14
9.FC Ptení
9 4 1 4 25:17 13
10Brodek u Konice 10 3 2 5 19:25 11
11.TJ Mostkovice B 10 2 2 6 9:19 8
12.Sokol Zdětín B 9 2 2 5 12:23 8
13.Sokol Vrahovice B 9 2 1 6 15:46 7
14.Sokol Pivín B
9 1 3 5 14:15 6
15.TJ Sokol Plumlov 9 1 2 6 19:34 5
16.Sokol Bedihošť 9 1 1 7 14:42 4
Kanonýři: 8 - Konupka Lukáš (Sokol Tištín),
Svoboda Pavel (Pavlovice u Koj.), Špaček
Jakub (FC Dobromilice), 7 - Mirga Tomáš (Sokol
Bedihošť), 6 - Dopita Petr (Haná Nezamyslice
B), Glouzar Martin (Skalka 2011), Grepl Tomáš
(Jiskra Brodek u Konice), Svoboda Jaroslav
(Pavlovice u Koj.).
IV. třída
9. kolo: Želeč-Sokol Přemyslovice 1:5, Sokol
Ivaň-Sokol Otaslavice B 0:0, Sokol Brodek u
PV B-Sokol Kladky 2:0, Sokol Tvorovice-Volno,
Biskupice-Sokol Protivanov B 1:3, Morávia
Doloplazy-Sokol Čechy pod Kosířem 4:2.
1. Sokol Kladky 6 5 0 1 35:2 15
2. Sokol Protivanov B 6 4 1 1 16:9 13
3. Brodek u PV B 6 4 1 1 14:12 13
4. Morávia Doloplazy 7 4 0 3 24:19 12
5. Sokol Tvorovice 5 3 0 2 22:20 9
6. Sokol Ivaň
6 2 1 3 11:15 7
7. Otaslavice B 6 2 1 3 10:22 7
8. Sokol Čechy p. K. 7 2 0 5 19:19 6
9. Biskupice
7 2 0 5 13:22 6
10. Přemyslovice 6 2 0 4 11:21 6
11. Želeč
6 2 0 4 6:20 6
Kanonýři: 13 - Křeček David (Sokol Kladky), 8
- Navrátil Miloš (Sokol Kladky), 7 - Kolečkář Petr
(Sokol Tvorovice).

žel. Rozhodčí: Pitner – Lasovský,
Krutovský. Sestava Hvozdu:
Koutný – J. Bílý, Vánský, Z. Poles,
Vyroubal – P. Muzikant, P. Coufal
Branky: 30. Holub, 70. Lacina. (83. Béňa), Vydržel, V. Bílý (45.
Rozhodčí: Janků – Lepka, OFS. Szekulics) – F. Coufal (70. L. PoSestava Vrchoslavic: Jurčík – les), Grulich. Trenér: Karel ProOlšanský, Gajdošík, Zatloukal, cházka.
Spiller – P. Horák ml. (80. CouHodnocení trenéra Hvozdu
falík), Polášek, Trávníček, Lacina
Karla Procházky:
(70. Jiříček), Šmíd – Holub. Tre„Byl to od první minuty vyrovnaný
nér: Roman Šmíd.
zápas. Hosté vedli, pak jsme otočiHodnocení trenéra Vrchoslavic li na 3:1, ale těsně před pauzou se
soupeři po další naší chybě v obraRomana Šmída:
„Bylo to klidné utkání bez jakých- ně podařilo snížit a o vyšší výhře
koliv extempore, měli jsme více ze se rozhodlo až ve druhé půli. Rozhry i více šancí. Vedli jsme, dvakrát hodli brankáři. Víťa Koutný chytal
jsme hlavou trefili tyč, měli jsme fantasticky a několikrát nás podrještě do pauzy přidat druhou bran- žel, zatímco oni přijeli bez prvního
ku. Ve druhém poločase to bylo gólmana pouze s náhradníkem.
podobné, objevili jsme se ještě ve Výsledek bych tak nepřeceňoval,
dvou třech dalších stoprocentních měli kvalitu a bojovali, ve druhé
šancích. Soupeř byl vytrvalý, bojo- půli jsme po kombinacích a přečísval ve středu hřiště, ale ohrozit nás lení přidali další branky, například
jen několika střelami z dálky, jinak Peťa Vydržel se ze třiceti metrů treOkresní přebor dorostu
nic neměl. Letošní sezona je veli- fil do šibenice. Dobře jsme preso- 3. kolo: Sokol Přemyslovice-Haná Nezamyslice
ce vyrovnaná a plná překvapivých vali, doma hrajeme nátlakový fot- 2:4, Smržice-FC Dobromilice 5:2, Sokol v Pivíněvýsledků. My prohrajeme před bal. Hrajeme rádi pro diváky, teď Sokol Držovice 10:0, Sokol Plumlov-Volno.
týdnem v Mostkovicích, Mostko- jich přišlo asi sto padesát a jsme za
1. Sokol v Pivíně 4 4 0 0 20:1 12
vice teď padnou s Nezamyslicemi, to rádi. Kvituji rovněž kvalitu roz2. Sokol Plumlov 4 2 2 0 9:2 8
nad kterými jsme před tím vysoko hodčích.“
3. FC Dobromilice 5 2 1 2 17:13 7
vyhráli... Překvapují mě tak vy4. Smržice
5 2 1 2 10:10 7
soko Býškovice, i když na jejich
TJ Sokol Plumlov
5. Haná Nezamyslice 4 1 2 1 5:4 5
hrozném hřišti se hraje špatně.“

TJ Sokol Vrchoslavice
TJ Sokol Radslavice
2:0 (1:0)

„Herní výbuch. Přistoupili jsme
k tomu velice vlažně, nestranný
divák se na to asi nemohl koukat
a domácí šťastně získali tři body.
Z naší strany to byl zcela opačný
výkon než proti Vrchoslavicím, nedařily se nám nahrávky, nenapadali
jsme, trefili jsme dvě břevna. Byli
jsme příliš lehkovážní, vyhrát si
ale nezasloužil nikdo. První branku jsme dostali po průniku z pravé strany do vápna a prostřelení z
úhlu, při druhém hráč ležel ve velkém vápně, bodlem kopl do míče
a přehodil brankáře. Dokázali jsme
FC Hvozd
pouze srovnat na 1:1 po jediné poFC Dubicko
vedené kombinaci. Snad jsme si to
Hodnocení trenéra Nezamyslic
ale vybrali teď, protože nás nyní
5:2 (3:2)
Marka Pavelky:
„První poločas byl velice dobrý, čekají těžké Všechovice. Snad se Branky Hvozdu: F. Coufal, P.
Coufal, Vánský, L. Poles, Vydrvycházeli jsme ze zajištěné obra- kluci chytnou a napravíme to.“
Branky: Musil, T. Přidal – Šlambor.
Rozhodčí: Grečmal – M. Pospíšil,
Vachutka. Sestava Nezamyslic:
Matoušek – Hájek, Král (55. Lakomý), Mariánek, R. Fialka – Oulehla, Návrat, V. Fialka, T. Přidal (88.
Frgál) – Moravec (80. Kratochvíl),
Musil. Trenér: Marek Pavelka. Sestava Mostkovic: Lukáš – Všetička
(15. V. Vojtíšek), Karafiát, Milar, P.
Zapletal – Hanák, O. Zapletal, Lexa
(46. Pospíšil) – Musil (75. Kapounek), M. Vojtíšek – Šlambor. Trenér: Jiří Kamenov.

Přebor OFS Prostějov II.třída
9.kolo: Sokol Určice B-Sokol Zdětín 1:1
(1:0), branky: Berčák - Zdráhal, Sokol
Přemyslovice-FK Němčice 2:2 (1:1),
branky: Mohelník, Slavíček - Bosák, Šírek,
Sokol Čechovice B-Sokol Vrahovice 4:2
(2:0), branky: Chmelík 2, Nakládal 2 - Jódl,
Košař, Sokol Olšany-SK Jesenec 0:2
(0:1), branky: Tichý, Čížek, Smržice-Sokol
Protivanov 2:4 (1:3), branky: Kotlár, Kuchař
- Pospíšil 2, Kropáč, Sedlák, Otinoves-Sokol
Brodek u PV 2:1 (2:0), branky: Lofítek,
Zapletal - Zatloukal, Horní Štěpánov-Haná
Prostějov B 2:0 (1:0), branky: Abrahám,
Navrátil, Sokol Držovice-Sokol Otaslavice
3:0 (1:0), branky: Krčmář, Rolný, Zabloudil.
1.SK Jesenec
10 9 0 1 31:7 27
2.Sokol Olšany
10 7 1 2 20:13 22
3.Sokol Protivanov 10 7 0 3 25:15 21
4.Sokol Držovice 10 6 1 3 30:10 19
5.Horní Štěpánov 10 5 2 3 19:14 17
6.Otinoves
9 5 0 4 22:20 15
7.Sokol Určice B 10 4 3 3 17:17 15
8.Brodek u Prostějova 10 4 1 5 16:21 13
9.Haná Prostějov B 10 4 2 5 13:20 13
10.FK Němčice n/H. 10 3 2 5 11:13 11
11.Sokol Vrahovice 10 3 2 5 19:23 11
12.Sokol Přemyslovice 10 3 1 6 23:23 10
13.Sokol Čechovice B 9 3 0 6 13:26 9
14.TJ Smržice
10 2 2 6 18:29 8
15.Sokol Zdětín 10 2 2 6 12:24 8
16.Sokol Otaslavice 10 2 2 6 9:23 8
Kanonýři: 10 - Tichý Petr (SK Jesenec), 9 Preisler David (Sokol Držovice), Lofítek Marcel
(Otinoves), 8 - Rolný Jaroslav (Sokol Držovice),
Tichý Jiří (SK Jesenec).

1. Sokol v Pivíně 8
2. Haná Prostějov 8
3. Brodek u PV 7
4. Nezamyslice 8
5. Sokol Určice 6
6. FC Kralice
8
7. Sokol Plumlov 6
8. Kostelec na Hané 8
9. Sokol Protivanov 9

7
7
6
5
5
4
4
3
2

0
0
0
1
1
1
0
1
1

1
1
1
2
0
3
2
4
6

61:14
37:15
49:6
48:16
25:6
30:19
27:15
29:21
7:56

21
21
18
16
16
13
12
10
7

SK Lipová
1:2 (1:1)

utkání jsme vybrali jako ŠLÁGR
VÍKENDU, podrobnou reportáž
včetně ohlasů a rozhovoru najdete
na straně 23

10. FC Hvozd
8
11. FC Dobromilice 8
12. Sokol Bedihošť 8
13. Brodek u Konice 8

1
1
1
0

2
1
0
0

5
6
7
8

16:53
11:30
16:73
5:37

5
4
3
0

Veškeré úřední zprávy a další
aktuality mohou zástupci
jednotlivých oddílů
i jejich příznivci nacházet
na internetových stránkách

WWW.
OFSPROSTEJOV.
CZ !

6. Přemyslovice 4 1 0 3 5:12 3
7. Sokol Držovice 4 0 0 4 4:28 0

fotbalové
* zpravodajství
* reportáže
* videa
* fotogalerie
hledejte na
www.
vecernikpv.cz
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Hokejisté Prostějova na sinusoidě: ve středu čepovali "desítku", v neděli poprvé padli...

10
1
2:0

Jestřáábi se vrací do Slezskaa, provvěří Orrlovou

HC FRÝDEK - MÍSTEK

5:1

3:0

Branky a nahrávky: 13. Coufal (Antončík, Belay), 18. Kučera (Luňák, J. Jurík), 28. Nedbálek
(Luňák), 31. Duba (Stejskal, Venkrbec), 32. Luňák (J. Jurík, Kučera), 36. Stejskal (Duba), 37. Luňák,
45. Kučera (Luňák, J. Jurík), 53. Šebek (Černý), 57. Coufal (Antončík, Veselý) – 36. Krutil (Franek)
Vyloučení: 7:7, Využití: 1:0, Diváků: 1045

Sestava HC NOVÝ JIČÍN:

Kubáň (32. Chvostek) - Valiček, Podešva, Měkýš, Krutil, Prokop,
Čintala, Mikšan, Ivan, Mach, Mamula, Samiec, Slovák, Franek,
Gogolka, Stranský

Sestava lhK jestřábi
Kocián
Veselý, Kořínek,
Malý, Knesl,

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

Trenéři:
Josef Málek
a Petr Zachar

5
3

2:2

Nedbálek, Jedlička,
Kolibár, Švaříček

HC SLEZAN OPAVA
Hráno v Kravařích

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
V

2:1

1:0

Branky a nahrávky: 7. Polok (Svoboda, Vítek), 7. Vlašánek (Barinka, Baďura), 25.
Chalupa (Herman), 30. Černý (Wolf), 60. Wolf (Měch) – 14. Luňák (Jedlička), 20. Belay (Antončík, Švaříček), 29. Coufal (Antončík, Veselý). Rozhodčí: Fiedler – Laczko,
Novák. Vyloučení: 7:4. Využití: 0:1. V oslabení: 0:0. Diváci:

Sestava HC SLEZAN OPAVA:
Šafránek – Kysela, Vrabel, Galvas, Tichý, Tůma, Pavelek, Mosler,
Bednárek – Měch, Herman, Barinka, Vítek, Polok, Vlašánek, Kocián,
Wolf, Černý, Baďura, Svoboda, Chalupa, Trenér: Karel Suchánek.
Sestava lhK jestřábi
Kocián
Veselý, Kořínek,
Malý, Knesl
Trenéři:
Josef Málek
a Petr Zachar

Nedbálek, Jedlička,
Kolibár, Švaříček

Prostějov/jim - Krátce před začátkem
nové hokejové sezony opustil řady druholigistů HC Baník Karviná. Jeho místo mezi dvanáctkou účastníků východní
skupiny zaujala na poslední chvíli Orlová, která se tak po dvou letech v nižší
soutěži vrátila zpět do druhé ligy.
Slezané zatím střídají výhry za dva či tři
body s vysokými porážkami a po odehrání sedmi zápasů jsou se stejným počtem
bodů až třetí od konce. Třiadvacet nastřílených branek značí průměrnou ofenzivní
sílu, hlavní starost týmu koučovaného
dvojicí Petr Česlík-Daniel Marocz ovšem
leží v obraně. Mužstvo již stihlo inkasovat
třiatřicetkrát, což znamená téměř pět branek na utkání.
Na domácím ledu získala Orlová zatím
pět bodů z potenciálních devíti. Ve druhém kole dokázala díky poslední třetině
zdolat Valašské Meziříčí 5:2, poté schytala

od Frýdku-Místku debakl 2:8, naposledy
si poradila s Opavou 4:3 po samostatných
nájezdech.
Z cizích hřišť přivezli hokejisté nováčka
druhé ligy sice pouze dva body za výhru
po nájezdech při derby s Porubou, hráči
Orlové ale prokázali, že umí potrápit i favority. Ve Vsetíně po úvodní třetině vedli
1:0, na Technice Brno po napínavém závěru prohráli jen 5:4, když se v posledních dvaceti minutách výrazně přiblížili
ze stavu 5:1. V Hodoníně drželi po dvou
dvacetiminutovkách stav 2:2 a vše rozhodla až branka zkraje třetího dějství při
přesilovce pěti proti třem.
O body se stará především úderná trojice
Marek Badžo, Václav Studený a Libor Pavliš, všichni tři zaznamenali již po sedmi
bodech. Badžo za šest gólů a jednu nahrávku, Studený za pět branek a dvě asistence, Pavliš za přesně opačnou bilanci.

V sobotu přijedou na
Hanou břeclavští Lvi
Prostějov/jim - Jedinkrát za celé letní přípravné období odcházeli prostějovští hokejisté z ledu poraženi. Stalo se tak na počátku
září v předposledním utkání na ledě Břeclavi a právě Lvi z jižní Moravy přijedou
v sobotu, aby se pokusili jako první tým
sebrat Jestřábům body z vlastního hnízda.
Klub HC Lvi Břeclav nastupoval v posledních
letech v druholigové skupině Střed, takže i on
patří mezi nováčky letošní východní skupiny.
V sedmi dosavadních duelech získal tři výhry
a jednou prohrál v prodloužení, načež prozatím je s mírně pasivním skóre 21:25 na osmém
místě dvanáctičlenné tabulky.
Jihomoravanům nevyšel vstup do ročníku
a z prvních čtyřech střetnutí vydolovali jen

tři body. Nejprve prohráli 3:5 na brněnské
Technice a 2:4 doma s Porubou, po výhře 4:1
v Hodoníně přišla vysoká domácí porážka 2:7
od Zubrů z Přerova.
V posledních třech duelech se ale Břeclavi podařilo bodovat, když nejprve po nájezdech slavila výhru nad Novým Jičínem, poté porazila
za tři body výsledkem 4:2 Valašské Meziříčí
a v sobotu získala bod ve Frýdku-Místku, když
tam prohrála 1:2 až v prodloužení. To značí, že
se hráčům podařilo v uplynulém týdnu a půl
zejména zlepšit v obraně.
Hlavními kanonýry mužstva jsou zatím čtyřgóloví Dominik Piskoř a Tomáš Popolanský,
naopak Ondřej Bartoš stihl již pět přesných
zásahů vytvořit pro své spoluhráče.

Jestřábci získali v přípravě stříbro a bronz, nyní jim začíná sezona

Prostějov/lum, jim – Ve velkém
stylu, stejně jako „A“-tým. Tak
nějak by se dala popsat první
část hokejové sezóny 2013/2014
v podání malých nadějí prostějovského hokeje – kategorie U9.
Mladí Jestřábi se pilně připravují na nový ročník od poloviny
května, se začátkem srpna pak
přešli na ledovou plochu, kde
hned od začátku opět objíždějí
turnaje a hrají prestižní zápasy.
Nahoru šla celá základna a klub
i město Prostějov by tak nemělo
mít o budoucnost mládežnického
hokeje obavy.
Trenér benjamínků Lukáš Majer
připravil svým svěřencům výživnou letní přípravu. Druháci
a třeťáci po splnění školních povinností docházejí prakticky denně na
tréninky a na jejich výkonech je to
pak logicky vidět. „Letní přípravu
jsme absolvovali o něco kratší než
například loni, ale o to intenzivnější. Kluci trénovali čtyřikrát týdně,
o víkendech jsme pak připravili
speciální akce, aby program byl co
nejpestřejší,“ přiblížil Majer.
Se svým realizačním týmem tak
hráčům uspořádal například setkání
a společný trénink s odchovancem

klubu a útočníkem extraligového
Zlína Antonínem Honejskem či dalším odchovancem prostějovského
hokeje a obráncem Rytířů Kladno
Makem Černoškem. „Jsem moc
rád, že se nám podařilo s těmito hráči najít společnou řeč. Jak Tonda, tak
Marek obětovali pro kluky svůj čas,
při trénincích byli pro hráče idoly a
dodali jim motivaci do další práce,“
pochvaluje si Majer spolupráci.
Svoji šikovnost z ledové plochy potvrdili prostějovští mládežníci také
na florbalovém a fotbalovém turnaji, kde skončili první a druzí. „Jednalo se o herní zpestření, parádní
spolupráci trenérů v Olomouckém
kraji. Účelem byla radost dětí na
závěr letní přípravy. Všechny tyto
body akce splnila, tudíž jsme byli
více než spokojeni,“ potěšilo mládežnického kouče.
V červenci dostali Jestřábi zasloužené volno a od srpna již plně válejí na
ledové ploše. V nohách mají týdenní
soustředění a již také kupu přípravných zápasů. „Podařilo se nám to
úspěšně odpracovat, trénovali jsme
i čtyřikrát denně, z čehož kluci budou těžit během celé sezóny. Poměřili jsme v rámci přípravy síly
s Havířovem, Porubou i sousední

Olomoucí. Zastávám názor, že kluci
by měli co nejvíce hrát, to se nám
podařilo v přípravě splnit,“ sdělil
Majer.
Na začátku září čekal na malé Hanáky první letošní turnaj. Rozděleni
na dvě skupiny odcestovali na Vysočinu, konkrétně do Humpolce.
„Turnaj byl o něco větší za účasti
extraligového Hradce či několika
předních celků ze Slovenska. Ze
šestnácti týmů jsme obsadili skvělé
třetí místo, což byl pro kluky velký
úspěch, ovšem více hřál nás, trenéry, jelikož se odehrálo za dva dny
šest výborných zápasů, to je pro
nás nejdůležitější,“ upozornil. O týden později se již jen v osmičlenné
konkurenci pokusili o napodobení
starších kolegů hráči U8, ti si nakonec odvezli stříbrné medaile.
V září začaly dětem mistrovské zápasy a klub po dlouhé době přihlásil
hned tři kategorie pro minihokej.
„Do soutěží nám jdou ročníky 2004,
2005 a nově také 2006. Rozrostl se
nám počet dětí, v kategorii druhé
až čtvrté třídy máme momentálně
šestatřicet malých Jestřábků. To je
na situaci, jaké tu byla před pár lety,
kdy tito kluci začínali, skvělé číslo.
Bohužel, chvíli potrvá, než budou

Foto: Jiří Možný
počty takové, jaké bychom si přáli
do ideálu,“ naráží na zlepšenou práci
s nábory v LHK Jestřábi Prostějov
Majer a dodal: „Od nové sezóny
máme více než třicet nových dětí,
nyní s nimi musíme v přípravce
pořádně pracovat, abychom v dalších sezónách sklízeli ovoce. Zájem
o hokej tu je, doufám, že s výkony
'A'-týmů ještě poroste.“
Velký svátek zažije prostějovský
minihokej v listopadu. Ve středu
27. se totiž bude konat druhý roč-

ník mezinárodního předvánočního
turnaje třetích tříd. „Účast již nyní
potvrdili Slovan Bratislava, HC
Kometa Brno nebo hokejová akademie z Trenčína. Turnaj chceme
obsadit kvalitněji než minulý rok,
to že přijede Slovan hrající KHL
je už nyní skvělá pozvánka. Rádi
bychom jej dostali na úroveň neoficiálního mistrovství republiky,
tedy do vod, v nichž se s chlapci
snažíme pohybovat,“ uzavřel
Lukáš Majer.

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

Přehled výsledků 2. ligy ČR - Východ
6. kolo: VHK Vsetín – HC Nový Jičín 3:1 (1:1, 0:0, 2:0) Branky a nahrávky:
8. Kajaba (Vaněk, Farda), 45. Kubo (Ševčík), 48. Hruška P. (Ševčík, Kubo) – 15.
Skaloš (Ižacký). Diváci: 679 * HC Orlová – HC Slezan Opava 4:3 po sam. náj.
(1:0, 1:1, 1:2 – 0:0). Branky a nahrávky: 17. Badžo (Mintěl), 40. Pavliš (Badžo,
Káňa), 57. Pavliš (Hegegy), rozh. náj. Studený – 31. Wolf (Černý), 47. Chalupa
(Herman, Baďura), 55. Polok (Tichý). Diváci: 326 * LHK Jestřábi Prostějov
– HC Frýdek-Místek 10:1 (2:0, 5:1, 3:0). Branky a nahrávky: 13. Šebek (Antončík, Belay), 18. Kučera (Luňák, J.), 28. Nedbálek (Luňák), 31. Duba (Stejskal,
Venkrbec), 32. Luňák (Jurík, Kučera), 36. Stejskal (Duba), 37. Luňák, 45. Kučera
(Luňák, Nedbálek), 53. Šebek (Černý), 57. Černý (Belay, Veselý) – 36. Krutil (Franek). Diváci: 1045 * HC LVI Břeclav – HC Bobři Valašské Meziříčí 4:2 (1:0,
2:2, 1:0). Branky a nahrávky: 6. Šidák, 32. Šaur (Popolanský, Dora), 35. Popolanský, 43. Medŕický (Maša, Šaur) – 36. Kubáč (Martiník), 38. Hartmann (Heča). Diváci: 170 * VSK Technika Brno – HC ZUBR Přerov 5:2 (1:1, 3:0, 1:1). Branky
a nahrávky: 13. Zapletal (Benýšek), 21. Klimeš (Benýšek), 23. Zapletal (Brzobohatý, Látal), 34. Látal (Brzobohatý, Klimeš), 50. Havíř (Zapletal) – 7. Blinka (Šťastný),
45. Kundrátek (Brančík). Diváci: 202 * HC RT TORAX Poruba 2011 – SHK
Hodonín 3:2 (2:0, 0:2, 1:0). Branky a nahrávky: 7. Buček (Seidler, Vrána), 20.
Buček (Seidler, Javín), 49. Vrána (Prokop, Seidler) – 25. Peš (Komárek, Jurásek),
30. Špok (Kříž). Diváci: 251.
7. kolo: SHK Hodonín - HC Orlová 6:2 (1:1, 1:1, 4:0). Branky a nahrávky:
7. Novotný (Vondráček), 37. Kříž (Špok), 41. Špok (Vondráček), 47. Velechovský
(Jurásek), 55. Velechovský (Jurásek), 57. Jurásek (Skočovský) – 9. Hegegy (Mráz),
37. Mráz (Voznica). Diváci: 954 * HC ZUBR Přerov - HC RT TORAX Poruba 2011 2:3 (1:0, 0:2, 1:1). Branky a nahrávky: 10. Ditrich, 56. Sakrajda (Brančík,
Ditrich) – 25. Chaloupka (Buček), 35. Seidler (Wolf), 58. Buček (Vaněk, Pavlačka).
Diváci: 1134 * HC Bobři Valašské Meziřící - VHK Vsetín 1:5 (0:1, 0:2, 1:2).
Branky a nahrávky: 50. Varga Mir. (D., Heča) – 10. Ambruz (Vrba F., Kajaba),
22. Kubo (Vrba L., Hruška), 25. Kubo (Ševčík), 44. Kajaba (Vaněk), 45. Ševčík
(Hruška, Kubo). Diváci: neuvedeno * HC Frýdek-Místek – HC LVI Břeclav 2:1
po prodl. (0:0, 0:0, 1:1 - ). Branky a nahrávky: 55. Podešva (Slovák), 64. Ovšák
(Mikšan) – 56. Piskoř (Popolanský, Nedvěd). Diváci: 95 * HC Nový Jičín – VSK
Technika Brno 2:7 (1:2, 0:2, 1:3). Branky a nahrávky: 6. Hanák (Sprušil), 43.
Kabeláč (Uhlár) – 1. Česnek, 16. Zapletal (Havíř), 24. Hnilička (Havíř), 33. Čtvrníček, 45. Benýšek (Odehnal), 46. Klimeš, 47. Fadrný (Havíř). Diváci: neuvedeno
* HC Slezan Opava - LHK Jestřábi Prostějov 4:3 (2:2 - 2:1 - 0:0). Branky a
nahrávky: 7. Polok (Svoboda, Vítek), 7. Vlašánek (Barinka, Baďura), 25. Chalupa
(Herman), 30. Černý (Wolf), 60. Wolf (Měch) – 14. Luňák (Jedlička), 20. Belay
(Antončík, Švaříček), 29. Coufal (Antončík, Veselý). Diváci: neuvedeno.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 7 ODEHRANÝCH KOLECH


Tým

Z

V

VP

PP

P

Skóre

Bodů

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

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

7
7
6
7
7
7
7
7
6
7
7
7

5
5
4
4
4
3
3
2
2
1
1
0

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

0
1
1
2
3
3
3
3
3
4
5
5

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

40:16
34:20
20:14
22:22
25:22
22:21
20:21
21:25
23:25
23:33
17:32
16:32

17
17
13
13
12
10
10
9
8
7
4
3

„SNAD NÁM KONEČNĚ DORAZILY STŘELECKÉ HOKEJKY“
Michal Nedbálek ukončil svůj střelecký půst a dočkal se první branky

Prostějov - Tři obránci Jestřábů dokázali v probíhající sezoně zatížit konto soupeře brankou. Podařilo se to Jakubu
Kořínkovi, Filipu Švaříčkovi a ve středečním duelu s FrýdekMístkem i Michalu Nedbálkovi. Osmadvacetiletý bek se zkušenostmi z extraligy zvyšoval při přesilovce na 3:0 a podílel
se tak i přesnou střelou na vysokém vítězství. „Když se vyhraje deset jedna, tak si zápas nejde neužít,“ usmíval se
e po
utkání zatím nejtrestanější ze všech prostějovských hráčů.
áčů.
Za vysokým počtem trestných minut stojí ale zejména vyloučení do konce utkání při střetnutí s Valašským Meziříčím.
čím.
Jiří Možný
Zaznamenal jste první
soutěžní gól v dresu Jestřábů, dojel jste si pro něj téměř
až k soupeřově bráně...
„Bylo to při přesilovce a secvičené, ráno jsme to zkoušeli. Jsem
rád, že to vyšlo. Byl to první gól,
už jsme si s Lukášem Luňákem

rozích, vyjíždějí tam, dávají góly
a na beky to často nevyjde. Je ale
jjedno,, kdo branky dává.“
Jaké to je pro vás vlastně
hrát za tak produktivní
ofenzivou?
„Někdy
„
y náročné,, když
y
se kluci trochu zapomenou, ale třeba
dneska (po zápase

říkali, že nám snad nechodí střelecké hokejky. Snad konečněě dorazily...
y (úsměv)“
Zatím platí, že obránci
ánci
moc branek nedávají.í. Je
to tím, že se soustředíte čistě
stě
na defenzivu?
„To ne. Je ale odehráno celkem
m
málo zápasů a máme hodně šikovné útočníky, kteří to točíí po

se to nelíbilo, moc nadšený z toho
nebyl... (úsměv)“
Je vám sice teprve osmadvacet, přesto jste téměř
nejstarším členem kádru. Jak to
vnímáte?
„Je to docela skok! Pořád patřím do
střední generace a stále jsem platil
za toho mladšího v kádru. A najednou jsem tu nejstarší obránce...
(smích) Takže něco se změnilo. Cítím větší odpovědnost a snažím se

„Řekl jsem si, že se to nesmí
stávat. Soupeř musí vědět, že si
gólmana chráníme. Vzal jsem to
na sebe a shodil rukavice...“
obránce Jestřábů MICHAL NEDBÁLEK
k odvetě za faul na Ondru Kociána

Kam příště na 2. ligu - Východ?
8. kolo, středa 9. října, 18:00 hodin: VHK Vsetín - HC Frýdek-Místek
stek
(17:30), HC Orlová - LHK Jestřábi Prostějov, HC Lvi Břeclav - HC
Slezan Opava, VSK Technika Brno - HC Bobři Valašské Meziříčí, HC
RT TORAX Poruba - HC Nový Jičín, SHK Hodonín - HC Zubr Přerov
rov
9. kolo, sobota 12. října, 17:00 hodin:
HC Zubr Přerov - HC Orlová, HC Bobři Valašské Meziříčí - HC RT
TORAX Poruba, HC Frýdek-Místek - VSK Technika Brno, HC Slezan
zan
Opava - VHK Vsetín, LHK Jestřábi Prostějov - HC Lvi Břeclav, HC
Nový Jičín - SHK Hodonín (18:00)

s Frýdkem-Místkem - pozn. autora) si defenzivní povinnosti plnili
dobře. Je to příjemnější hrát u nich
v pásmu a útočný hokej, než stále
bránit ve vlastním pásmu.“
Nemusíte jeale napomínat, aby víc mysleli na
obranu?
obranu
„Zatím moc ne, plní si to svědomitě. Pokud něco nastane,
tak jim řekneme, ale zatím
je
j to v pohodě.“

Foto: Josef Popelka

Ve Valašském Meziříčí jste dostal
trest do konce utkání. Z čeho to
vyplynulo?
vyplynu
„Stala sse situace, že ke konci zájejich hráč sestřelil našeho
pasu jej
gólmana
a dostal jen dvě minuty.
g
Řekl jsem
jse si, že se to nesmí stávat
a že hráč
hrá musí vědět, že si gólmachráníme. Vzal jsem to na sebe
na chrán
a shodil jsem rukavice. Trenérovi

plnit si úkoly co nejlíp. Když vidím
nějakou chybu, tak chci klukům
i pporadit, snad to ode mě berou.“
Zahrál jste si extraligu
ve Vsetíně, první ligu
v Olomouci, kam můžete dojít
s Prostějovem?
„Myslím si, že můžeme dojít daleko. Je tady nastartovaný velmi
slibný projekt, máme silnou sestavu.“

Sport
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Frýdek po půli odpadl, „Oděvářky“ udolaly v premiéře
až
v
prodloužení
Jestřábi čepovali desítku rezervu Krnova
89:82 PP
Prostějov/jim - První dvouciferný výsledek za dobu nové
éry se podařil prostějovským
hokejistům. Včetně přípravného
období to trvalo šestnáct utkání
a ofenzivní sílu Jestřábů naplno
odnesli hráči Frýdku-Místku. V
dresu hostí se na prostějovský
led vrátil „kat“ z jarního play off
proti Karviné Marek Ivan, tentokrát si do statistik nepřipsal ani
jeden kanadský bod, pouze čtyři
trestné minuty. Jestřábi si tak upevnili vedení ve druhé lize a za šest
soutěžních utkání stihli nasázet již
sedmatřicet branek.
Třetímu
domácímu
duelu
prostějovských hráčů přihlížela
dosud nejnižší návštěva těsně
přesahující tisícihlavou hladinu, kdo
si ovšem našel cestu na místní zimní
stadion a nepatřil současně mezi
fanoušky hostí, ten nemohl litovat.
Úvod byl sice poněkud ospalý,
přestože se diváci snažili hned od
počátku o vytvoření co nejlepší atmosféry, pak se ovšem nezadržitelně
rozjel domácí stroj.
Domácí se opět nevyvarovali
nečistých zákroků a hned za prvních
deset minut inkasovali tři dvouminutové tresty. Hráči Frýdku-Místku se díky tomu dostali do několika
slibných příležitostí, vždy ovšem
bezchybně zasáhl jestřábí gólman Ondřej Kocián, jehož lapačka
čarovala. Na opačné straně se do
úniku od vlastní modré čáry dostal
Stejskal, před soupeřovou brankou
ale ztratil stabilitu a bez cizího
zavinění skončil na ledě dříve, než
stihl zakončit.
Na vedoucí branku si museli diváci počkat až do poloviny třinácté
minuty, kdy se z bezprostřední blízkosti prosadil do poloodkryté brány
Viktor Coufal. Krátce po konci

přesilovky pak na počátku osmnácté
minuty přidal druhý gól Frank
Kučera, pro něhož nebyl problém
vrátit puk do brány.
Na třetí branku si Jestřábi museli
počkat do sedmadvacáté minuty.
Při přesilovce si Michal Nedbálek sjel až mezi kruhy a vypálil
tak přesně, že se dočkal prvního
přesného zásahu v této sezoně. A
tímto okamžikem začalo drtivých
osm minut, během nichž se skóre z
2:0 změnilo na 7:1.
Černý ještě čtvrtou branku nepřidal
a Coufal nastřelil po vybídnutí
od Duby tyčku, na 4:0 tak zvýšil
právě prostějovský kapitán, jenž
se z levé strany trefil přesně do
protější šibenice. A o jednačtyřicet
sekund později výsledek ještě
více navýšil po samostatném
úniku Lukáš Luňák. To už Andreas Kubáň nevydržel a přepustil
místo ve frýdecké bráně Danielu
Chvostkovi.
Hostům se zčistajasna po
ojedinělé akci podařilo snížit,
když zakončením pod břevno
připravil Kociána o čisté konto Michal Krutil, domácí to ale správně

nabudilo. Třináct sekund po korekci dorazil do brány na 6:1 Vladimír Stejskal, jen o čtrnáct sekund
později opět ihned po rozehře se s
ničím nerozpakoval Lukáš Luňák a
bylo to 7:1.
V exhibičním výkonu pokračovali
Jestřábi i v závěrečné dvacetiminutovce a po osmém gólu z hole
Franka Kučery, jenž zužitkoval
přihrávku od levého mantinelu, se
hledištěm začalo ozývat „deset, deset“. A hráči jejich přání vyslyšeli.
Nejprve sice dvakrát zvonila tyčka
a Knesl přestřelil, David Šebek už
se ale nemýlil. Černý sice bránu
netrefil, puk se ale odrazil od zadního mantinelu a domácí forvard
z voleje trefil několik decimetrů
vzdálenou síť.
Desátá branka byla na spadnutí po
Stejskalově střele, hostující gólman ale vytáhl parádní zákrok
a dočkal se tak až Viktor Coufal. Čtyřiadvacetiletý kmenový
hráč Prostějova tak skóre otevřel
a rovněž uzavřel. Hosté ještě
mohli kosmeticky zkorigovat, ale
nastřelili tyčku a dorážka z pár
kroků šla kousek vedle.

JOSEF MÁLEK – LHK Jestřábi Prostějov:
„Utkání se hodnotí dobře, odehráli jsme ho v tom stylu, v němž bychom zápasy chtěli odehrát. Nutno podotknout, že Frýdek nebyl v úplně kompletní
sestavě a doma bude kousat daleko víc. Na rozdíl od Valašského Meziříčí,
z kterého jsme se poučili, jsme chtěli neustále hrát na čtyři lajny, chtěli jsme
hrát zodpovědněji, i za stavu 8:1 jsme chodili dolů. Kromě jedné chyby na
modré, kdy jsme si špatně pohlídali brejk, tak jsme to odehráli poctivě dozadu, čehož si cením. Vepředu nám vycházely kombinace, škoda, že nebyla
nula pro Ondru, ale i jedničky si hodně cením. V pohodě dopředu, poctivě
dozadu, tak, jak bychom si představovali.“

RADIM NEČAS – HC Frýdek-Místek:
„Začátek utkání do poloviny zápasu byl otevřený, měli jsme nějaké
šance, mohli jsme se dostat do kontaktu. Potom jsme dostali dva rychlé
góly a naše hra se sesypala. Soupeř už pak na ledě jasně dominoval,
i když mě nepřekvapil ničím. My jsme věděli, že to bude v takovém
tempu, bohužel nás přijelo málo, jsme zdecimovaní zraněními a nemocemi, navíc se nám ve druhé třetině zranil klíčový obránce, takže jsme
dohrávali na pět beků a ti pak už nestíhali.“

Jestřábi poprvé padli, Opavě

naservírovaly všechny body
Opava, Prostějov/jim – Čtyři
dny po vysoké výhře 10:1
nad Frýdkem-Místkem přišel
opačný vrchol sinusoidy. Po
šesti výhrách a celkem sedmnácti získaných bodech z osmnácti možných prostějovští
hokejisté poprvé v sezoně našli
přemožitele, stalo se tak nezvykle v neděli a na kravařském
zimním stadionu, kde mají
dočasný azyl hráči Opavy.
Slezanům se vydařil úvod duelu,
přestože hned po minutě a půl fauloval Zdeněk Pavelek a Jestřábi
měli výhodu první přesilovky.
Tu ale ukončil zbytečný faul Viktora Coufala ve středním pásmu
a následné úspěšné bránění se při
vlastním oslabení.
Hostům se nedařila rozehrávka,
puky jim často létaly až na zakázané uvolnění, k tomu navíc
sami připravili branky pro svého
hostitele. Na začátku sedmé
minuty mohl poděkovat po vybojovaném puku v útočném pásmu
a přesných přihrávkách od svých
spoluhráčů Tomáš Polok, jen o
šestadvacet sekund později zvýšil
již na 2:0 Radek Vlašánek, jenž
střelou z první nezaváhal.
Ondřej Kocián měl i nadále v
prostějovské bráně plno práce,
jeho spoluhráčům se totiž příliš
nedařilo. A v desáté minutě mu
navíc po Baďurově dorážce Galvasovy střely pomohla tyčka, jinak
by to bylo již 3:0.
Jestřábům pomohla až menší
strkanice před Šafránkem, po níž
putovali na trestnou lavici David
Jurík s Vrábelem. Při hře čtyři na
čtyři posunul Jedlička na Lukáše

Luňáka, jenž z levého kruhu přidal
svou třetí branku v posledních dvou
utkáních. A o půl minuty později
mohlo být vyrovnáno, Kučerovi
ovšem po blafáku a před poloprázdnou brankou sjel kotouč z hole.
Ještě větší šanci na vyrovnání dostali hosté dvě minuty před koncem,
když jim fauly Chalupy a Galvase nabídly více než minutovou
výhodu pěti proti třem. A o čtyřicet
sekund později navíc přišel třetí
zakázaný zákrok Slezanu v krátké
době. Toho již Jestřábi na druhou
branku využili. Coufal ještě ne, ale
na počátku poslední minuty první
třetiny to byl Martin Belay, kdo
zakončil podařenou kombinaci.
Zdálo se, že hosté převezmou
otěže a brzy obrátí skóre ve svůj
prospěch, jenže místo toho skončit
puk potřetí v prostějovské bráně.
Po rychlé kombinaci našel Herman z druhé vlny najíždějícího
Petra Chalupu, jenž z první nezaváhal a trefil přesně na první tyč –
3:2. Jenže lídr tabulky se nevzdal a
krátce po ubráněné vlastního oslabení překonal smůlu Viktor Coufal
a v devětadvacáté minutě po nahrávkách Antončíka a Veselého zametl touš do odkryté svatyně – 3:3.

Nerozhodný stav však platil pouze
jednašedesát sekund. Po chybě
v obraně se k puku dostal Wolf,
přihrál Lukáši Černému a ten vrátil
Opavě vedení – 4:3. Poté se na
obou stranách předvedli gólmani a
zejména Kocián, jenž zlikvidoval
přečíslení dva na jednoho a vytáhl
střelu nad bránu. Kocián byl v plné
permanenci po celý zbytek duelu
a zejména jeho zásluhou to bylo
stále jen o jednu branku.
Šanci na 4:4 připravili pro změnu
hráči Slezanu pro tým Prostějova,
když se Herman nechal vyloučit,
Duba ale po Venkrbcově vybídnutí u tyče promáchl. Právě kapitán Jestřábů pak putoval pět minut
před koncem na trestnou lavici a i
když se hosté ubránili, zbývaly jim
poté už jen tři minuty.
Dvaaosmdesát sekund před koncem si vzal kouč Jestřábů Josef
Málek oddechový čas a vzápětí
zkusil hru bez brankáře, ani to
však k prodloužení nepomohlo.
A sedm sekund před koncem pak
Wolf střelou do prázdné klece
stanovil končený výsledek 5:3.
Nejlepší obranou tak po sedmi
duelech disponuje právě mužstvo
Opavy.

Karel Suchánek - HC Slezan Opava:
„Na začátku jsme měli tlak, soupeře jsme přehrávali a možná
jsme měli vést i 3:0, protože jsme tam trefili tyčku. Závěr třetiny
nám moc nevyšel, ale trošku se o to zapříčinil i rozhodčí. Pak to
byl z obou stran velký boj a byli jsme šťastnějším týmem a možná
jsme měli větší vůli po vítězství. Hrál se dost kontaktní a bojovný
hokej, s výkonem můžeme být spokojeni.“

JOSEF MÁLEK - LHK Jestřábi Prostějov:
„Bylo to nešťastné utkání. Domácí se na nás dobře připravili, dobře bránili
střední pásmo a my jsme se naopak dopouštěli spousty nevynucených chyb.
Třikrát jsme špatně rozehráli v obranném pásmu, v poslední třetině nám navíc chyběla trocha štěstí, nic nám tam nespadlo. Dvakrát jsme se při stavech
2:2 a 3:3 vrátili do zápasu, jenže jsme pak opět udělali hloupou chybu.“

www.vecernikpv.cz
.cz

TJ OP Prostějov
TJ Loko Krnov „B“

video na pv.cz
ernik
.v
www ec

(22:22, 15:15, 17:18, 23:22 - 12:5)

Rozhodčí: Hrabal Ondřej, Slavík Josef. Diváků: 50.

Sestava a body Prostějova:
Renata Fialová 19, Veronika Švécarová 17, Nela Svobodová 13, Gabriela Svobodová 13, Martina Kalábová 10, Barbora Maťovčíková,
Kateřina Krátká, Aneta Schneiderová, Monika Tilšarová, Jitka Hrabovská, Ivana Melková, Lucie Chytilová. Trenér: Željko Živkovič.

Nejlépe bodující hráčky Krnova:
Hradilová 30, Lukeszová 26, Michaela Matochová 11.
Prostějov/jp - Po letní pauze se
na palubovku tělocvičny ZŠ Dr.
Horáka vrátila ženská basketbalová soutěž. Páteční podvečer
připravil divákům hned dvě
premiéry. První domácí střetnutí
nového ročníku pod taktovkou
nového trenéra slibovalo velkou
podívanou. Tak se i stalo, když
utkání dospělo až k prodloužení,
ve kterém se k radosti prostějovských fandů radovaly domácí
basketbalistky.
Na Hanou zavítaly hráčky rezervního týmu Krnova, které na rozdíl
od prostějovských hráčekměly za
sebou již jedno utkání, ve kterém
se vítězně představily na palubovce Šumperka. Pro „oděvářky“ šlo
naopak o první ostrou zkoušku pod
novým trenérem Živkovičem. Od
začátku byla na domácích plejerkách znát nervozita, která vyústila
v několik nevynucených chyb. Protože ale chyboval i soupeř, prvního
koše jsme se dočkali z rukou domácí Martiny Kalábové. Krnovské
hráčky však bleskurychle srovnaly
krok, hrálo se nahoru dolů, padal
jeden koš za druhým. Úvodní čtvrtina nakonec nenašla svého vítěze
a v podobném duchu pokračovala i

ta druhá. Několik povedených akcí
na obou stranách neustále převažovalo pomyslnou misku vah. Do
většího bodového rozdílu se ani jedno mužstvo však nedostalo. I proto
poločas skončil smírně - 37:37.
K polevení tempa nedošlo ani
v další fázi zápasu, jak by se mohlo očekávat. Podkošová bitva stále
nenacházela svého lídra, optickou
převahu ve třetí části přeci jen měly
hostující hráčky a to především díky
výborně hrající trenérce Hradilové.
Ta byla u zrodu téměř všech akcí,
ale svým neúnavným pohybem
i u většiny zakončení. Zkušenosti
z 1. ligy také prokázala Lukeszová
či Matochová. Domácímu kouči
musela dělat radost Veronika Švécarová spolu s Renatou Fialovou. Teprve šestnáctileté rozehrávačky se
šestatřiceti body podílely na výhře
svého týmu. Pod košem uplatnila
svou výšku Gábina Svobodová,
střelecky se ve druhé půli probudila
také Martina Kalábová. Ani ona se
však po základní hrací době nedočkala vytouženého vítězství, utkání
tak dospělo do prodloužení.
V něm více aktivity projevily
svěřenkyně trenéra Živkoviče,
které svým soupeřkám pood-

Mládí vpřed. Teprve šestnáctiletá Renata Fialová (ve světlém)
proniká přes dvě nejlepší hráčky Krnova.
Foto: Josef Popelka
skočily na větší bodový rozdíl,
jenž přesnou střelbou dokázaly navyšovat až na konečných
89:82. Do nového ročníku tak
prostějovské basketbalistky vykročily tím správným směrem a
připsaly si premiérové body do

ŽŽeljko ŽŽIVKOVIČ
Č – TJ OP Prostějov:
„Jsem rád, že jsme utkání zvládli. Byl to premiérový soutěžní zápas a
vůbec první duel v této sestavě. Hodně času jsem dal i dorostenkám,
které si myslím, že odvedly skvělou práci. Dostali jsme sice několik laciných košů, ale naštěstí chyboval také soupeř. Na holkách byla
vidět větší touha po vítězství, zvláště v prodloužení, které již patřilo
našim hráčkám, a zaslouženě vyhrály. Soupeř měl několik zkušených
hráček, o to si vítězství více ceníme.“

Jana Hradilová - TJ Lokomotiva Krnov „B“:
„Byl to velice pohledný zápas, divákům se určitě musel líbit. Hrálo se
nahoru dolu, spousta pohledných akcí. Chybělo nám trochu toho štěstíčka. Jedna proměněná šestka, lepší přihrávka a mohlo být vše jinak.
Klobouk dolů před holkama, co předvedly. Tento tým je de facto nový,
některé hráčky se po dlouhé pauze vrátily k basketu a je pro ně obrovskou motivací hrát proti mladým hráčkám.“

ŠIPKAŘSKÁ TREFA

Výsledky a tabulky soutěží

aneb Večerník monitoruje regionální dění

v malé kopané na Prostějovsku
2013/2014
1. OKRESNÍ LIGA MUŽŮ
Hřiště Víceměřice: SK Kobra Kobeřice – SK Tomek Dobrochov 2:1, Kobeřice – Mexico Víceměřice 0:5, SK Dřevnovice – Dobrochov 3:3, Víceměřice – Dřevnovice 4:8. Rozhodčí Krátký.
Hřiště Vrbátky: MK Brodek u Prostějova – SK Chaloupka Prostějov 2:3, DD Sport Dubany –
Brodek u PV 6:2, Chaloupka PV – Sokol Dubany 5:1, DD Dubany – S. Dubany 5:1. Rozhodčí
Zatloukal..
Průběžná tabulka:
1. Chaloupka PV
5
1
0
35:14
16
2. DD Dubany
5
1
0
30:12
16
3. Dobrochov
3
1
2
26:17
10
4. Kobeřice
3
0
3
17:22
9
5. Brodek u PV
2
1
3
16:17
7
6. Dřevnovice
1
1
4
19:33
4
7. S. Dubany
1
1
4
11:26
4
8. Víceměřice
1
0
5
22:35
3

Prostějov hostí nohejbalové
mistrovství republiky žáků

Prostějov/jim – Vrcholy letošní
žákovské nohejbalové sezony jednotlivců se uskuteční v Prostějově.
Sokolovna TJ Sokol I Prostějov
na Skálově náměstí bude nejprve
v sobotu 12. října hostit republikový šampionát mladších žáků, o
týden později se na stejném místě
utkají nejlepší starší žáci.
„V obou dvou kategoriích se představí nejlepší mladí hráči z jednotlivých oddílů, a to z Karlových Varů,
Avie Čakovic, Kotlářky Praha,
Českých Budějovic, Sokola Semily, Haponu Horažďovice, Sokola
Modřice, Sokola Stratov, Valašského Meziříčí, Vsetína a samozřejmě
domácího Sokola I Prostějov,“ vyjmenoval dlouhý seznam trenér a
vedoucí mládeže Sokola I Prostějov

Richard Beneš, jenž věří, že se jeho
svěřencům podaří využít znalostí
prostředí a získat nějakou medaili.
Určit favority není podle něj vůbec
jednoduché, velmi často dochází k
překvapením. Prostějovský oddíl
bude mezi mladšími žáky reprezentovat Ondra Pospíšil, ve starší
kategorii pak trojice Jan Matkulčík,
Marián Příhoda a Jakub Ftačník.
Začátek klání je po obě soboty stanoven na devátou hodinu ranní a dopoledne vyplní souboje v základních
skupinách. Po přestávce na oběd
přijdou na řadu vyřazovací duely a
boje o konečné umístění. Šampionáty se v Prostějově uskuteční i díky
podpoře Olomouckého kraje, města
Prostějov a několika soukromých
subjektů.

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

tabulky základní části Středomoravské ligy žen.
V příštím kole, které se hraje v pátek
11. října, zajíždí Hanačky do Zlína.
O týden později přivítají v rámci
5. kola opět na palubovce ZŠ Dr. Horáka basketbalistky Šumperka „B“.

Olomoucká Extraliga
Kolo
3
3
3
3
3
3

Domácí
Ajta Krajta Hrabůvka
Miagi Mohelnice
Pánvičky Uničov
Pitbulls Prostějov
Poslanci Bělkovice-Lašťany
Berini Ivanovice na Hané

Hosté
Dobří bobři Olomouc
Zavadila o jedličku Čechovice
Vetřelci Prostějov
Hanácká šipka Olomouc
Atlant Olomouc
Jiřina Black Bears Prostějov

BD
9
10
12
14
6
12

BH
10
8
6
4
12
6

LD
26
25
25
31
16
26

LH
20
23
20
12
26
19

Tabulka Olomoucká Extraliga – sezona 2013/14 – po 3. kole

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

Tým
Atlant Olomouc
Pitbulls Prostějov
Pánvičky Uničov
Miagi Mohelnice
Vetřelci Prostějov
Dobří bobři Olomouc
Ajta Krajta Hrabůvka
Zavadila o jedličku Čechovice
Poslanci Bělkovice-Lašťany
Berini Ivanovice na Hané
Hanácká šipka Olomouc
Jiřina Black Bears Prostějov

Kol
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

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

VP R PP
0 0 0
0 0 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
3 0 0
0 0 1
0 0 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

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

K Skóre
0 36:18
0 33:22
0 32:22
0 30:24
0 29:25
0 30:27
0 29:26
0 29:26
0 23:31
0 22:32
0 17:37
0 17:37

Legy
81:51
77:57
72:62
75:66
75:61
69:70
75:62
75:68
60:73
58:76
48:82
47:84

Body
9
7
6
6
6
6
4
4
3
3
0
0

B liga - PROSTĚJOVSKO
Kolo
3
3
3
3
3
3

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

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

BD BH LD
14
4
30
6
12
16
neznámo v době uzávěrky
14
4
30
neznámo v době uzávěrky
přeloženo na 12.10.2013

LH
12
27
11

Tabulka Olomoucká Extraliga – sezona 2013/14 – po 3. kole

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

Tým
Brablenci Kojetín
V Zeleném Prostějov
Twister Kroměříž
Asi Prostějov
Orli Kojetín
Mexičani Čelčice
Darts Držovice
O tečku Prostějov
KRLEŠ Kralice na Hané
Rafani Čelčice
Fénix Prostějov
Seniors Hamry

Kolo
3
3
3

Domácí
Fe-MAT Čehovice
Pávi Bedihošt
Soběsuky 49

Kol
3
2
3
3
2
3
2
3
3
2
2
2

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

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

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

K Skóre
0 33:21
0 29:7
0 36:18
0 32:22
0 23:13
0 27:28
0 18:18
0 24:30
0 17:38
0 14:22
0 9:27
0 9:27

Legy
78:55
63:26
81:49
73:54
54:36
64:65
45:45
55:71
48:83
35:53
29:57
27:58

Body
9
6
6
6
6
5
3
3
1
0
0
0

C liga - PROSTĚJOVSKO
Hosté
Capa U Jedličky Čechovice
Žabáci Ivanovice na Hané
Skalní Na Nové Doloplazy

BD BH LD LH
neznámo v době uzávěrky
8
10
20
24
10
8
25
18

Tabulka Olomoucká Extraliga – sezona 2013/14 – po 2. kole

1
2
3
4
5
6
7

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

Kol
2
2
1
2
3
1
1

V
2
1
1
1
0
0
0

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

P
0
1
0
1
2
0
1

K Skóre
0 20:16
0 20:16
0 10:8
0 18:18
0 26:29
0 9:10
0 6:12

Legy
48:36
47:43
23:19
43:43
60:69
22:22
18:29

Body
6
3
3
3
2
1
0

1. liga Ženy - Olomoucký kraj
Kolo Domácí
Hosté
BD
BH LD
1
Šipkařky od Golema Olomouc Lvice Hamry
přeloženo na 6.10.2013
1
Pitbulky Prostějov
Ladies u Jedličky Čechovice přeloženo na 13.10.2013
partneři šipkových soutěží a turnajů na Olomoucku

LH

Volejbal

28
30

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 7. října 2013
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VRCHOL PŘÍPRAVY JE ZDE: PROSTĚJOV VOLLEYBALL CUP 2013!
Po dvou měsících intenzivního tréninku volejbalistek Prostějova přichází vyvrcholení jejich přípravného snažení. To bude mít tentokrát podobu výborně obsazeného mezinárodního turnaje
Prostějov Volleyball Cup 2013, jehož úvodní ročník pořádá oddíl VK AGEL ve středu 9. a ve čtvrtek
10. října v hale prostějovského Sportcentra DDM.
Prostějov/son
Špičkové dvoudenní klání absolvují čtyři kvalitní kluby ze
čtyř různých států Evropy. Jde
o tři jasně vládnoucí hegemony svých zemí (Crvena Zvezda
Bělehrad ze Srbska, SVS Post
Schwechat z Rakouska, VK
AGEL Prostějov z Česka)
a momentálně druhý nejlepší
tým bundesligy (SC Drážďany
z Německa).
„Startovní pole je velice silné,
což jsme při plánování domácího turnaje chtěli v první řadě.
Dva soupeři v posledních letech
opakovaně hrají Champions League a Vídeň se úspěšně prosazuje v CEV Cupu, takže celkové
obsazení je dostatečně kvalitní
a zaručuje vysokou úroveň
všech zápasů. Šlo nám o to,
abychom dva týdny před startem nového ročníku Ligy mistryň najeli do obtížnosti tohoto
elitního poháru a navodili jeho
atmosféru,“ sdělil Večerníku
těsně před prostějovským kláním Miroslav Čada, hlavní kouč
„Agelek“.

Atraktivní bude 1. Prostějov Volleyball Cup nejen
pro jeho družstvo, ale také
pro volejbalové fanoušky. Ti
mají na všechny turnajové
duely vstup zdarma a mohou
vidět dohromady osm skvělých utkání. V základní části
se totiž účastníci střetnou každý s každým, což obnáší šest
mačů (čtyři během středy, dva
ve čtvrtečním dopoledni) na
dva vítězné sety. A lákavý program pak vygraduje ve čtvrtek
10. října nejprve soubojem
o bronz (14.30 hodin) a následně finálovou bitvou (17.00
hodin), oboje už klasicky na tři
vítězné sady.
„Na závěr přípravy nás čekají čtyři velmi dobré zápasy,
které ideálně prověří aktuální
výkonnost i formu mančaftu.
Volejbalový projev děvčat šel
v průběhu uplynulých týdnů
postupně nahoru a já věřím, že
tento slibný trend potvrdíme též
před vlastními příznivci. Výsledky přátelských utkání sice
nejsou stěžejní, přesto samozřejmě chceme domácí podnik

O trofej v premiérovém ročníku mezinárodního turnaje žen
se utkají Drážďany, Bělehrad, Schwechat a domácí Prostějov

Jdou za pohárem. V Ostravě, odkud je tento snímek, prostějovský
tým suverénně zvítězil, pro trofej by si kapitánka Suarésová ráda došla
i po skončení domácího klání.
Foto: www.vkprostejov.cz
vyhrát a fandům přitom ukázat
to nejlepší, co umíme,“ vyslovil
Čada přání.
K dispozici by již měl mít
kompletní tým bez jediné
absence. Katie Carterová s naštípnutým malíčkem i Barbora
Gambová s léčeným ramenem
nastoupily ve středečním přáteláku proti Olomouci, všechny
ostatní plejerky vékáčka jsou
zdravé a konečně se v sestavě po

obdržení nového víza objeví Tatsiana Markevičová. „Příjemné
je, že v závěrečném týdnu před
začátkem soutěží nemusíme nikam složitě cestovat. Místo toho
se v klidu důvěrně známého prostředí nachystáme tak, aby náš
vstup do české extraligy i Champions League byl pokud možno
co nejlepší,“ zdůraznil Čada.
Vedle vysoké sportovní úrovně si prostějovský oddíl dává

maximálně záležet rovněž
na zajištění dokonalé organizace Prostějov Volleyball
Cupu 2013. Proto se všechny
zúčastněné kolektivy mohou
těšit na veskrze perfektní servis
včetně ubytování i stravování,
které odpovídá nejnáročnějším
mezinárodním
standardům.
„Chceme, aby vše probíhalo jako při střetnutích Ligy
mistryň. Z toho důvodu bude
mít celý turnaj parametry nastavené Champions League
včetně toho, že se odehraje
na taraflexu balóny Mikasa.
Naším hlavním přáním je, aby
výpravy Bělehradu, Drážďan
i Schwechatu odjížděly zpět
domů maximálně spokojené
bez ohledu na výsledky jednotlivých utkání,“ nastínil svůj
hlavní úkol Peter Goga, sportovní ředitel VK Agel.
Nejvyšší šéf hanáckého klubu
- předseda správní rady prostějovského klubu Petr Chytil - si
přeje zejména hodnotné zážitky
pro diváky. „Fanouškům nabízíme atraktivní a jistě zajímavou
podívanou, zvlášť když v rámci
našeho poděkování za dlouhodobou podporu mají vstup na
všech osm těchto utkání Prostějov Volleyball Cupu zdarma.

Tímto příznivce srdečně zveme do hlediště na turnaj, který bude týden před začátkem
extraligy ostrou generálkou na
soutěžní duely. Každý, kdo dorazí, se může těšit na důkladné
představení našeho obměněného družstva ve čtyřech těžkých
zápasech a v akci uvidí také
další tři mezinárodně zvučné
kluby. Naším největším přá-

ním je, aby celé klání a především závěrečné souboje
o medaile proběhly v důstojné
divácké atmosféře,“ prohlásil
Chytil.
Vše je tedy připraveno
a nezbývá, než premiérový
ročník přátelského svátku
ženského volejbalu na Hané
zahájit. A vy byste u toho neměli chybět!

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 SC Drážďany - SVS Post Schwechat
11.00 hodin VK AGEL Prostějov - CZ Bělehrad

14.30 hodin utkání o 3. místo
17.00 hodin finále

po skončení finálového zápasu
slavnostní vyhlášení výsledků

Obchodní a mediální partneři VK AGEL Prostějov

JULIE JÁŠOVÁ: „NA TURNAJ DOMA SE TĚŠÍME. AŤ SI TO LIDI UŽIJÍ“
Letní posila necítí únavu z reprezentace, pochvaluje si tříleté působení v bundeslize a věří v úspěch s „Agelkami“

Prostějov - Dlouhých pět let se tým prostějovských volejbalistek mohl opírat o stabilní oporu
na místě libera, než po minulé sezóně Markéta
Chlumská odešla. Obavy z poklesu úrovně této pozice v sestavě „Agelek“ však nehrozí, neboť
z německého Hamburku přišla současná reprezentantka České republiky Julie Jášová. Po mistrovství Evropy se konečně připojila k hanáckému
souboru, absolvovala kompletní přípravné turnaje
v Karpaczi i Ostravě a po středečním přátelském
duelu s Olomoucí odpověděla na několik otázek
PROSTĚJOVSKÉMU Večerníku.
Marek Sonnevend
Nemohu nezačít dotazem na nedávný evropský šampionát. Jak vidíte
české vystoupení v Německu
a Švýcarsku s odstupem času?
„Vidím to úplně stejně, jako
hned po tom nešťastném vyřazení Francií v osmifinále.
Prostě se nám nemůže stát,
že když vedeme dva nula na
sety a dvacet ku třináctive třetím, tak ještě podobně rozjetý
zápas prohrajeme! Lidi už
odcházeli z haly, každý viděl
naše jasné vítězství a místo
toho přišla naprosto zbytečná
porážka. Přitom jsme do toho
obratu i předtím v turnaji hrály výborně. Málokdo čekal,
že postoupíme z takhle těžké
skupiny se Srbskem, Polskem
a Bulharskem, my jsme v ní
skončily druhé. Ukázaly jsme,
že volejbal umíme, a tím víc
pak mrzelo to předčasné vyřazení. Všechny nás to asi bude
bolet do konce života, protože
se otevírala cesta ke skvělému
výsledku s umístěním v elitní
čtyřce. A taková šance se třeba
už nikdy nemusí opakovat...“

Hlodá zklamání v hlavě
tím víc, že byste ve čtvrtfinále narazily na hratelnou
Belgii, která na mistrovství Evropy nakonec získala bronz?
„Určitě, tohle si člověk moc
dobře uvědomuje. Belgičanky ve
čtvrtfinále jen těsně 3:2 porazily

Mohou se zkušenosti
z kontinentálního šampionátu i předchozí World
Grand Prix hodit pro klubovou Ligu mistryň, kterou Prostějov hraje?
„Takové mezinárodní zkušenosti se hodí vždycky. No a já
mám teď navíc jeden speciální
poznatek o tom, že žádné utkání
p
není vyhrané, dokud opravdu
ho vedení
neskončí. Že i za jasného
o stavu je
a zdánlivě rozhodnutého
strašně důležité udržet maximální
at naplno,
koncentraci, pořád makat
nic nepodcenit. Bohužel nás tahle
roďákem
zkušenost přišla s nároďákem
hodně draho.“
Bylo těžké se téměř
měř hned
eprezenpo vypršení reprezenynule zatačních povinností plynule
pojit do přípravy VK AGEL?
rezentace
„Vůbec ne. Z české reprezentace
elkem tři,
jsme sem nastupovaly celkem

dojmem. Kolektiv je výborný,
po téhle stránce nebyl absolutně
žádný problém. Herně je zde trochu jiný systém, tudíž si musím
zvykat hlavně na to, ovšem postupem času se sehráváme a spolupráci na hřišti vylepšujeme.“
Času však moc nemáte,
neboť extraliga startuje
už sedmnáctého října a Liga
mistrů o týden později. Stihnete se jako
družstvo dostatečně sladit?
„Já si nemyslím,
že by času bylo
málo. Trénujeme dost intenzivně dvakrát
denně,
do
toho hrajeme
řadu příprav-

ných utkání a prostoru k sehrávání je tedy docela hodně. Já jsem
naopak ráda, že soutěže začnou
už zanedlouho, aspoň nemusíme
na ostré zápasy dlouho čekat. To
by byla nuda...(smích)“
Necítíte po náročném
letním programu bez
delší dovolené únavu?
„Zatím vůbec ne a věřím, že
žádná velká únava ani nepřijde.
I když program bude během sezóny někdy nabitý,
tak uvidíme.“
Jaké pocity
jste si odnesla
z dosavadních přáý duelů?
telských
„Že dokážeme hrát
velice dobrý volejbal, ale zatím vysokou
úroveň neudržíme delší

„Po minulém ročníku jsem se rozhodovala,
kam půjdu. Řešila jsem to s přítelem tak,
abychom konečně byli někde spolu a ne zase
se
odděleně. On mi řekl, ať si něco vyberu a že
e tam
půjde se mnou. Já se domluvila s Prostějovem.
em.
Vždycky jsem si chtěla zahrát Champions League,
eague,
což se mi teď splní, a celkově se mi tady líbí.“
bí.“
Nové prostějovské libero JULIE JÁŠOVÁ o tom,
m,
va
co českou reprezentantku přivedlo do Prostějova
právě Francii, rozhodně by to byl
překonatelný soupeř. A opravdu
těžko se z hlavy vyhání myšlenky, že jsme klidně mohly být na
místě Belgie a přivézt z mistrovství Evropy domů medaili, což by
znamenalo fantastický úspěch.
Prostě obrovská škoda, ale už je
to za námi a musíme jít zase dál.“

tějovskétakže to připojení k prostějovskék složité.
mu týmu nebylo nijak
sy dobře
Navíc se s Vincy i Kossy
zumíme,
známe a na hřišti si rozumíme,
oho znám
což je výhoda. Kromě toho
z dřívějška asi polovinu holek, co
tady v Prostějově jsou, a všechny
zinek na
zdejší hráčky včetně cizinek
mě od začátku působí skvělým

Foto: www.vkprostejov.cz

dobu. Coby nově poskládaný
mančaft, který se v kompletním
složení sešel teprve nedávno,
máme logicky ve hře někdy bordel a míče občas padají mezi nás,
protože ještě nemáme zažité, kdy
a co má která brát. Tohle je ale
normální a až všechno sjednotíme a budeme hrát, co po nás trenér chce, věřím v hodně kvalitní
výkon
výkony. Třeba na turnaji v Polsku
jsme sse i přes nesehranost ukázaly výb
výborně a porazily Schwerin,
o což směrem k Champions League hhlavně šlo. V Ostravě jsme
pak nnarazily na české soupeře a
bez ur
urážky musím říct, že za tři
roky v bundeslize jsem téhle nižší
úrovn
úrovni úplně odvykla. Zatím je
však ppříprava, třeba extraligové
celky budou v soutěži hrát o dost
líp.“
Kvalita německé ligy
zřejmě výrazně převyextraligu ČR...
šuje UNIQA
U
„To sse vůbec nedá srovnávat!
V bundeslize
bun
jsou jen dva slabší
týmy a všechny ostatní mají velkou sí
sílu, takže skoro každý zápas
je těžk
těžký a o vítězství se musí bojovat od prvního do posledního
balónu Zatímco když jsme teď s
balónu.
Prostě
Prostějovem
hrály proti Frýdku-Místk Přerovu nebo Ostravě,
-Místku,
nepus jsme je kromě jednoho
nepustily
setu př
přes dvacet bodů a bylo cítit,
by
že bychom
měly vítězit každou
sadu ppod patnáct. Což v Německu neh
nehrozí.“
Daly vám tři roky v bundeslize skutečně hodně?
Zocel
Zocelily vás?
„Přesn
„Přesně tak se to dá říct, zocelily
mě a ddaly mi strašně moc. Působení v Německu bych nevyměnila za nic na světě díky skvělé
úrovn tamní soutěže, navíc mi
úrovni
směre k reprezentaci vyhovosměrem
valo, žže se tam hraje s míči Mika-

sa. A taky se říká, že v německé
bundeslize je ze všech soutěží
nejkvalitnější podání, což mi pomohlo naučit se lépe přihrávat
a podstatně zlepšit techniku na
příjmu.“
Co vás přivedlo do Prostějova?
„Po minulém ročníku jsem se
rozhodovala, kam půjdu. Řešili
jsme to společně s přítelem tak,
abychom konečně byli někde
spolu a ne zase odděleně. On mi
řekl, ať si něco vyberu a že tam
půjde se mnou. A já se pak domluvila s Prostějovem. Vždycky
jsem si chtěla zahrát Champions
League, což se mi teď splní,
a celkově se mi tady zatím
všechno moc líbí.“
Vidíte šanci postoupit
z nelehké základní skupiny Ligy mistryň?
„Skupinu máme těžkou, ale
podle mě ne vyloženě nehratelnou. Věřím, že aspoň o třetí
místo a tím přesun do čtvrtfinále
CEV Cupu můžeme zabojovat.
I tohle bych považovala za pěkný úspěch.“
Čeká vás přípravný
turnaj v domácím prostředí Prostějov Volleyball
Cup 2013. Je příjemné v posledním týdnu před vstupem
do soutěží nemuset nikam
cestovat?
„To rozhodně jo. Bude to super
i z toho důvodu, že poprvé oficiálně nastoupíme doma a pro
fanoušky tedy půjde o takové
představení týmu v novém složení. Navíc přijedou poměrně
kvalitní soupeři z Champions
League a CEV Cupu, tudíž si
myslím, že se diváci mají na co
těšit. Já osobně i všechny ostatní
holky se těšíme moc, snad nás
přijde povzbudit co nejvíc lidí.“

Sport
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představujeme účastníky Prostějov Volleyball Cupu 2013

SC DRÁŽĎANY
Druhý nejsilnější klub Německa za poslední roky vstoupí už do
své třetí sezóny v Champions League a pro naše volejbalistky
je poměrně častým soupeřem. V soutěžním utkání se oba celky
sice ještě nestřetly, ale mají za sebou již sedm přátelských duelů,
z nichž hned pět vyhrály „Agelky“.
Země: Německo.
Rok založení: 1990.
Klubové barvy: červená, bílá a černá.
Domácí hala: Margon Arena Drážďany.
Největší úspěchy: 2x vítěz německé ligy (1999, 2007), 3x vítěz
německého poháru (1999, 2002, 2010), vítěz evropského Challenge Cupu (2010), 3. místo v evropském Challenge Cupu (2008).
Výsledky v evropských pohárech za poslední tři roky:
4. místo v základní skupině Champions League (2013), 3. místo v základní skupině Champions League (2012) a osmifinále
v CEV Cupu (2011).
Umístění v domácí lize za poslední tři roky: 2. místo (2013),
2. místo (2012) a 2. místo (2011).
Předseda představenstva: Jörg Dittrich.
Generální ředitelka: Sandra Zimmermannová.
Hlavní trenér: Alexander Waibl.
Asistent trenéra: Ulrich Rath.
Hráčský kádr: nahrávačky Mareen Apitzová (Německo, 26 let, 182
cm) a Elies Goosová (Belgie, 24 let, 170 cm), blokařky Stefanie Kargová (Německo, 26 let, 188 cm), Jaroslava Pencová (Slovensko, 23
let, 190 cm) a Juliane Langgemachová (Německo, 18 let, 188 cm),
smečařky Rebecca Perryová (USA, 24 let, 191 cm), Shanice Marcelleová (Kanada, 23 let, 183 cm), Katharina Schwabeová (Německo,
20 let, 178 cm) a Lisa Izquierdová (Německo, 19 let, 178 cm), univerzálka Meagan Ganzerová (USA, 22 let, 192 cm), libera Myrthe
Schootová (Nizozemsko, 25 let, 183 cm) a Lisa Stocková (Německo,
19 let, 168 cm).
Vzájemné zápasy: 20. března 2013 přípravné utkání Prostějov – Drážďany 2:3 (v Prostějově), 24. září 2011 přípravné utkání
Drážďany – Prostějov 0:3 (v Polsku), 4. listopadu 2010 přípravné
utkání Prostějov – Drážďany 4:0 (v Prostějově), 3. listopadu 2010
přípravné utkání Prostějov – Drážďany 3:1 (v Prostějově), 25. září
2010 přípravné utkání Drážďany – Prostějov 3:0 (v Polsku), 11.
října 2009 přípravné utkání Drážďany – Prostějov 0:3 (ve Francii),
9. října 2009 přípravné utkání Drážďany – Prostějov 0:2 (ve Francii).

CZ BĚLEHRAD
Historicky nejlepší oddíl v bývalé Jugoslávii vládne také klubové scéně ženského volejbalu v současném Srbsku. Už čtyřikrát za sebou vyhrál v posledních letech jak domácí ligu, tak
pohár, pravidelně bojuje v Champions League a navíc před
pár lety dvakrát medailově uspěl v CEV Cupu.
Země: Srbsko.
Rok založení: 1945.
Klubové barvy: červená, bílá a modrá.
Domácí hala: SC Šumice Bělehrad.
Největší úspěchy: 27x vítěz jugoslávské a srbské ligy, 16x vítěz jugoslávského a srbského poháru, 4. místo v evropské Lize
mistryň (1976), 2. místo v evropském CEV Cupu (2010), 2x 3.
místo v evropském CEV Cupu (1986, 2008).
Výsledky v evropských pohárech za poslední tři roky:
4. místo v základní skupině Champions League (2013), 4. místo v základní skupině Champions League (2012) a 4. místo
v CEV Cupu (2011).
Umístění v domácí lize za poslední tři roky: 1. místo (2013),
1. místo (2012) a 1. místo (2011).
Generální ředitel: Aleksandar Boričič.
Sportovní ředitel: Laslo Lukač.
Hlavní trenér: Ratko Pavličevič.
Asistent trenéra: Nikola Milosavljevič.
Hráčský kádr: nahrávačky Julia Milovitsová (Maďarsko, 23 let, 186
cm) a Maja Šimičová (Srbsko, 18 let, 182 cm), blokařky Mina Popovičová (Srbsko, 19 let, 187 cm), Jelena Trničová (Srbsko, 18 let, 192
cm) a Katarina Čanaková (Srbsko, 18 let, 189 cm), smečařky Ljubica
Kecmanová (Srbsko, 19 let, 180 cm), Nikolina Lukičová (Srbsko,
19 let, 181 cm), Katarina Marinkovičová (Srbsko, 17 let, 186 cm)
a Bojana Milenkovičová (Srbsko, 16 let, 185 cm), univerzálky Adela
Heličová (Srbsko, 23 let, 185 cm) a Jelena Novakovičová (Srbsko,
17 let, 189 cm), libera Teodora Pušičová (Srbsko, 20 let, 170 cm)
a Nadica Dragutinovičová (Srbsko, 18 let, 161 cm).
Vzájemné zápasy: Prostějov se s CZ Bělehrad dosud nikdy nestřetl.

SVS POST SCHWECHAT
Již téměř dvacet let je oddíl z vídeňského předměstí v Rakousku naprosto nepřekonatelný a každoročně získává jak
národní titul, tak domácí pohár. Kromě toho se pravidelně
prosazuje ve Středoevropské lize i CEV Cupu a s Prostějovem
se důvěrně zná ze sedmi vzájemných utkání.
Země: Rakousko.
Rok založení: 1926.
Klubové barvy: bílá, modrá a černá.
Domácí hala: Multiversum Eventhalle Vídeň.
Největší úspěchy: mnohonásobný vítěz rakouské ligy (včetně
17x za sebou během posledních let!), 6x 2. místo ve Středoevropské lize (2006 až 2008, 2011 až 2013), 2. místo v CEV
Cupu (2001).
Výsledky v evropských pohárech za poslední tři roky:
2. kolo CEV Cupu (2013), osmifinále CEV Cupu (2012)
a čtvrtfinále CEV Cupu (2011).
Umístění v domácí lize za poslední tři roky: 1. místo (2013),
1. místo (2012) a 1. místo (2011).
Předseda klubu: Norbert Prantner.
Manažer: Vladimír Sirvoň.
Hlavní trenérka: Zuzana Tlstovičová.
Asistent trenéra: Michal Tarabčík.
Hráčský kádr: nahrávačka Sabrina Enzingerová (Rakousko,
23 let, 167 cm), blokařky Cornelia Rimserová (Rakousko, 31
let, 182 cm) a Samira Jankowská (Rakousko, 21 let, 181 cm),
smečařky Lisa Chukwumaová (Rakousko, 21 let, 181 cm),
Sonja Katzová (Rakousko, 18 let, 179 cm) a Srna Markovičová
(Rakousko, 17 let, 182 cm), univerzálka Viktoria Finková (Rakousko, 17 let, 175 cm), libero Tamina Huberová (Rakousko,
19 let, 170 cm). Cizinky na své soupisce ještě klub nezveřejnil.
Vzájemné zápasy: 7. února 2013 přípravné utkání Prostějov
– Schwechat 3:0 (v Prostějově), 5. ledna 2012 přípravné utkání
Schwechat – Prostějov 0:3 (ve Vídni), 17. září 2011 přípravné
utkání Prostějov – Schwechat 3:2 (v Prostějově), 22. března
2011 přípravné utkání Schwechat – Prostějov 1:3 (ve Vídni),
7. března 2011 Středoevropská liga Prostějov – Schwechat 3:1
(v Prostějově), 28. ledna 2011 Středoevropská liga Schwechat
– Prostějov 1:3 (ve Vídni), 7. listopadu 2010 Středoevropská
liga Prostějov – Schwechat 1:3 (v Prostějově).

Prostějov nestačil v útoku, Kosinu nikdo nezastoupil

Maloměřice, Prostějov/jim – Po
výhrách nad Juliánovem a Telnicí přišla první bodová ztráta
Sokola II Prostějov. Tým Aloise
Juríka se musel v brněnských
Maloměřicích obejít bez zraněných spojek Tomáše Valacha
a Jiřího Kosiny a propadl zejména v zakončení. V obou poločasech se prostějovským házenkářům podařilo vsítit vždy
jen devět branek a oba body
tak zůstaly v tamější nafukovací hale. Nyní Prostějov přivítá
doma Brno „B“, výjimečně až
v neděli odpoledne.
„Prohráli jsme naprosto zaslouženě a mohu pouze popřát soupeři.
Tušil jsem, že to nebude lehké,
a potvrdilo se to. S obranou
jsem celkem spokojen, i když
v Maloměřicích moc branek nepadá, ale útok se dá těžko srovnat
s kvalitní házenou. Bez spojek se
prostě hrát nedá,“ ve stručnosti
zhodnotil duel prostějovský kouč
Alois Jurík.
Domácí hráči si po celý duel udržoval alespoň mírné vedení a již
po většinu první půle si udržovali
tří až čtyřbrankový náskok. Již

v sedmadvacáté minutě navíc
hosty oslabil Jiří Kozlovský, jenž
po svém třetím vyloučení obdržel
automaticky červenou kartu.
Po přestávce se začali hráči dosavadního lídra druholigové tabulky dotahovat, snížili na dvě i na
jedinou branku, dotáhnout úplně
se jim ale nepodařilo. Nejblíže
vyrovnání stáli čtyři minuty před
koncem při výhodě sedmimetrového hodu, Michalu Juríkovi ale
střela nesedla a Maloměřice si již
zbylé desítky sekund pohlídaly.
„Rozhodl náš výkon v prvním
poločase. Celý zápas jsme ale
tahali za kratší konec a osmnáct
branek je doslova tristní. Soupeř
hrál obranu 2-4, přestože jsme
se na ni připravovali, tak skutek
utek. Co je nám platný vyšší počet střel, když naše procento využití bylo mizivé,“ mrzela Juríka
chabá ofenziva.
Statisticky totiž platilo, že domácím stačilo na dvaadvacet branek
pouze čtyřicet střel, zatímco hosté
proměnili osmačtyřicet pokusů
pouze na osmnáct zásahů. To
znamená úspěšnost sedmatřicet
a půl procenta.

„Prohráli jsme na všech postech,
to byl důvod naší zbytečné porážky. Měla se prosadit křídla
a pivoti, jenže křídla dala z dvaceti pokusů jen devět branek
a pivoti vyšli naprázdno. Tam byl
zakopaný pes. Jasně se ukázalo, že nám chyběly ostré spojky,
nedostali jsme soupeře pod tlak,“
povšiml si zkušený lodivod.
Prostějovští házenkáři se dopouštěli většího počtu technických
chyb a domácí tak dostali možnost jít hned do deseti trháků,
šest z nich proměnili. To hosté
se do podobné situace dostali jen
dvakrát a jejich efektivita byla
padesátiprocentní. Navíc se Prostějovu nedařily sedmičky, kromě
Michala Juríka, již dříve neuspěli
Kozlovský a Gazdík.
„Asi se na ně budeme muset na
tréninku zaměřit. Po přestávce jsme
změnili obranu z 1-5 na 0-6 a zápas
nebyl rozhodnutý. Škoda sedmičky
v šestapadesáté minutě, domácí
si totiž hned dvakrát museli vzít
oddechový čas. Nemohu klukům
odepřít snahu a vůli po vítězství, to
ale nestačilo,“ smiřoval se s první
bodovou ztrátou v ročníku.

Kostelec i s Varhalíkem
exceloval v Juliánově

Juliánov, Prostějov/jim - Snový
start kosteleckých házenkářů
po nové druholigové sezony
pokračuje. Po výhře nad Kuřimí
a remíze s Olomoucí uspěli i ve
svém třetím vystoupení a na
hřišti Juliánova vyhráli o plných
jedenáct branek. Po vítězství
na půdě nováčka se tak výběr
Zdeňka Čtvrtníčka posunul do
čela celé soutěže.
„Základem byla výborná vysunutá
obrana. Vraceli jsme se za míč,
blokovali jsme střely, navíc se nám
dařily rychlé přechody, postupný
útok i herní kombinace a dělali jsme
méně technických chyb,“ hodnotilo se pozitivně spokojenému kouči
hostí.
Úvodní minuty sice patřily
domácím, kteří vedli 1:0 i 2:1, to
ovšem bylo za celé utkání naposledy, kdy měli navrch. Hosté čtyřmi
brankami v řadě obrátili na 2:5 a
náskok již nepustili. Stejně jako proti
Olomouci se mohli spolehnout na
neprostupnou defenzivu, za prvních
třicet minut povolili soupeři devět
branek a za druhou půli jen sedm,

Sokol Juliánov
TJ Sokol Kostelec na Hané-HK

Sestava a branky Kostelce:
P. Navrátil, Mayer – M. Knébl 2, P. Knébl, Smékal 4. Kopečný 1,
Kocourek, Hochvald 1, Grulich 2, Palička 1, Rikan 5, J. Grepl 2,
M. Grepl 5, Varhalík 4. Trenér: Zdeněk Čtvrtníček.
v součtu posledních dvou duelů tak
inkasovali pouze čtyřiatřicetkrát.
„Konečně vše fungovalo tak, jak
chci. V bráně podal opětovně
kvalitní výkon Pavel Navrátil a hráči
k tomu skvěle přistoupili. Kdybychom totiž v neděli večer prohráli,
vraceli bychom se domů zklamaní,“
usmíval se Čtvrtníček.
Vstřelit branku se podařilo prakticky
všem hráčům Kostelce a v útoku tak
nebyli závislí pouze na jednom dvou
zakončovatelích, nejlepšími střelci
hostí byli pětigóloví Jakub Rikan
s Markem Greplem, čtyřmi góly se
do sestavy vrátil Milan Varhalík.

VK bodovaly naplno

JUNIORKY: VK AGEL Prostějov – PVK Přerov 3:1 (18, -24,
15, 18) a 3:0 (26, 12, 22)
Sestava v prvním utkání: M.
Zatloukalová, Faksová, Meidlová, Adamčíková, Mlčáková,
Přibylová, libero Uličná – Valášková, Cruz. Sestava v druhém
utkání: M. Zatloukalová, Fakso-

(9:13)

Rozhodčí: Chalupa – Řeháček. ŽK: 3:3. Vyloučení: 0:1. Sedmičky: 1/1:4/3. Diváků: 40. Pětiminutovky: 2:1, 2:4, 3:6, 5:7, 6:10,
9:13, 9:16, 11:18, 11:22, 13:23, 14:23, 16:27.

Extraligové juniorky a kadetky
Prostějov/son - Bodově stoprocentní byl pro naše mladé
volejbalistky uplynulý víkend
v extralize ČR. Juniorky VK
AGEL napravily týden staré
klopýtnutí s Frýdkem-Místkem, když tentokrát opět
v domácím prostředí dvakrát
zdolaly Přerov a do tabulky
si připsaly premiérových šest
bodů. Prostějovské kadetky
znovu nastoupily venku a zase
byly plně úspěšné díky dvěma
hladkým vítězstvím ve Frýdku-Místku, čímž upevnily své
průběžné vedení. Hodnocení
trenérů Lukáše Míčka a Jaroslaav Matěje si můžete přečíst
už teď na www.vecernikpv.cz!

16:27

„Hráči se zapracovali a přináší to
ovoce. Chyběli mi sice zranění
Vymětal s Bakalářem a Jurka je
v Americe, ale hráči plnili to, co
jsme chtěli. A stříleli jsme branky z
křídel, spojek i pivota,“ těšilo trenéra
momentálního lídra druhé ligy.
Současnou první pozici ale
Čtvrtníček v žádném případě
nepřeceňuje, byť věří, že se týmu
podaří bodovat i v sobotu od
šestnácti hodin se Sokolnicemi.
„Jsou za námi teprve tři kola, na
vše je strašně brzo. Chtěli bychom
ale zůstat v horní polovině, musíme
však trpělivě pracovat,“ nabádá.
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Rozhodčí: Matuška – Bujnoch. ŽK: 2:2. Vyloučení 3:4. ČK: Kozlovský (P). Sedmičky: 2/2:4/1. Diváků: 42. Pětiminutovky: 3:2,
6:4, 7:5, 9:6, 11:7, 13:9, 14:10, 15:13, 15:14, 16:15, 18:16, 22:18.

Sestava a branky Prostějova:
Hrubý, Zacpal – Kozlovský 3, M. Jurík 3, T. Jurík, Chytil, Jurečka
1, Ordelt 1, Kintr, Procházka 4, Šestořád, Gazdík 6, Jura, Mikulka.
Trenér: Alois Jurík.
Dalším soupeřem jeho výběru
bude v neděli od patnácti hodin
Brno „B“, i nadále se ale Jurík
bude muset obejít jak bez Valacha, tak bez Kosiny. „Mít je proti
Maloměřicím, vyhráli bychom.
Kosina si ještě v první půli utkání s Telnicí přivodil po jednom z
brejků těžký výron, když nezkoordinoval pohyb, ve druhé půli ale
ještě nastoupil. Byl na konzultaci
za panem Macháčkem a naštěstí
nemá nic s vazy, od pondělí zahajuje rehabilitaci,“ prozradil kouč
Sokola II s tím, že elitní střelec
bude ještě dva týdny mimo hru.
V duelu s rezervou extraligového Brna jsou jasným favoritem

domácí, Jihomoravanům totiž
vstup do soutěže vůbec nevyšel
a ve všech třech dosavadních duelech vyšli naprázdno.
„Nevím, co od nich očekávat.
Radikálně přebudovali mužstvo
a hrají vyloženě s dorostenci,
aby si zvykali na těžký přechod
mezi muže. Pravidelně mají
špatný start a bude záležet, v
jaké sestavě dorazí, ‚áčko‘ totiž
hraje v sobotu,“ očekává Jurík
náročné střetnutí. „Nedopustí,
aby hráli divizi. Neradi bychom
to ale odskákali my, věřím, že
předvedeme kvalitnější výkon
a i bez klíčových opor vyhrajeme,“ doplnil.

VÝSLEDKOVÝ SERVIS Z HÁZENÉ
Výsledky 3. kola:
Juliánov – Kostelec na Hané 16:27, Telnice – Kuřim 38:37, Maloměřice – Prostějov 22:18, Brno „B“ – Velké Meziříčí 26:31, Hustopeče – Ivančice nehlášeno, Olomouc – Sokolnice 31:30.

Průběžná tabulka druhé ligy, skupiny Jižní Morava

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

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

Z
3
3
3
3
3
3
3
2
2
3
3
3

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

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

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

S
72:57
81:75
73:71
78:66
85:84
93:96
91:86
54:51
48:55
74:85
86:92
74:91

B
5
5
5
4
4
3
2
2
2
2
0
0

KAM NA házenou?
4. kolo, sobota 12. října: Kostelec na Hané – Sokolnice (16.00),
Ivančice – Olomouc (neděle 13.10., 11.00), Velké Meziříčí – Hustopeče (17.00), Prostějov – Brno „B“ (neděle 13.10., 15.00), Kuřim
– Maloměřice (15.00), Juliánov – Telnice (neděle 13.10., 18.00).

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Generálkou na start sezóny bude úterní domácí souboj proti Ostravě
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KADETKY: TJ Sokol Frýdek-Místek – VK AGEL Prostějov
0:3 (-15, -14, -20) a 0:3 (-24,
-16, -21)
Sestava v prvním utkání: L.
Zatloukalová, Faksová, Meidlová, Adamčíková, Cruz, Valášková, libero Stavinohová – Hubrová, Baláková. Sestava v druhém
utkání: L. Zatloukalová, Faksová, Meidlová, Adamčíková,
Cruz, Baláková, libero Stavinohová – Hubrová, Valášková.
1. Prostějov
2. Brno
3. Šternberk
4. Přerov
5. Frýdek-Místek
6. Ostrava

(13:9)

Oslabení Orli se Pardubic nezalekli

vá, Meidlová, Adamčíková, Mlčáková, Přibylová, libero Uličná
– Valášková, Cruz.
1. Frýdek-Místek
2. Brno
3. Prostějov
4. Ostrava
5. Šternberk
6. Přerov

22:18

SHC Maloměřice
Sokol II Prostějov
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Pardubice/lv - V hale pardubické Dukly se ve svém předposledním přípravném utkání představili basketbalisté Prostějova
a byli úspěšní. Domácí sestavu
porazili 82:78, když zvládli napínavou koncovku. Orli přitom
nastoupili pouze s osmi hráči
a to ještě prořídlé šiky Hanáků doplnil syn trenéra Zbyňka
Cholevy Adam. Týmu totiž chybělo kvarteto Pandula, Bohačík, Bratčenkov a Prášil.
V několika případech hráli Prostějovští dokonce na tři pivoty, ani
to se ale na předváděné hře neprojevilo. Přesto drželi po celé utkání
těsný náskok. Hosté nepřidržovali míč, rychle vyráželi do útoku

a dařilo se jim střelecky. Už
v první čtvrtině získali náskok šesti
bodů.
Domácí se ke slovu dostali v průběhu třetí desetiminutovky, kdy otočili
výsledek a před začátkem poslední
čtvrtiny vedli o jeden bod. Nástup
do poslední pasáže ale vyšel Orlům,
kdy získali zpět své vedení.
O výsledku se přesto rozhodovalo v závěru. V posledních dvou
minutách Beksa téměř vymazala
osmibodovou ztrátu a dostala se
na dostřel jediného koše, ovšem
předposlední útok domácí nezvládli, naopak hostující Marko
po taktickém faulu proměnil obě
dvě šestky a posunul rozdíl ve
skóre mimo dosah jediného koše.

Střelecky se dařilo především Slezákovi, který v průběhu střetnutí
zaznamenal 27 bodů.
Před začátkem soutěže čeká prostějovské Orly ještě jedno utkání. V
úterý 8. října ve vlastní hale nastoupí
proti Ostravě, začátek je v 18 hodin.

Sestava a body
BK Pardubice:
Nelson 22, Pospíšil 16, Sanders 10,
Příhonský 8, Čarnecký 7, Peterka
6, Bohačík 4, Kotas 3, Faifr 2.

sestava a body
Orli Prostějov:
Slezák 27, Švrdlík 18, Polášek
11, Nečas 9, Marko 8, Kohout 6,
Kratochvíl 2, Choleva1.

Zbyněk CHOLEVA - BK Prostějov:
„V oslabené sestavě jsem nečekal žádný zázrak. Ale hráli jsme s velkou chutí a dali do zápasu hodně energie, nikdo se nešetřil. Všichni
spolupracovali a tím jsme Pardubice přehráli. Opravdu se mi náš
výkon líbil. Dobrý zápas absolvoval Ruda Polášek, líbili se mi ale
prakticky všichni hráči.“

Přátelák s Olomoucí patřil jednoznačně „Agelkám“,
„úpéčko“ přehrávaly čtyři z pěti tréninkových setů
Prostějov/son - Středeční dopoledne využily prostějovské
volejbalistky k přípravnému
duelu proti svému nejčastějšímu soupeři v šestileté klubové
historii. Do haly Sportcentra
DDM zavítal tým Olomouce a oba hanácké kolektivy si
proti sobě střihly pět tréninkových sad, z nichž úvodní
čtyři poměrně jasně ovládaly „Agelky“. Až v posledním
cvičném dějství pak dokázalo
olomoucké „úpéčko“ výsledek
zkorigovat.
Prostějovští fandové měli premiérovou možnost sledovat přes
léto obměněné družstvo žen VK

na domácím hřišti v zápasovém
zatížení, byť se hrálo v čistě přátelském duchu. Ve středu 2. října
dorazil důvěrně známý protivník
z hanácké metropole, ovšem
i jeho soupiska doznala během
uplynulých měsíců četných personálních korektur a oba mančafty se teď hlavně snaží co nejrychleji sehrát.
V přípravném derby se tak dle
očekávání střídaly kvalitní momenty s chybami, každopádně
několik desítek věrných příznivců často tleskalo zajímavým
výměnám. Výkonnostně navrch
přitom měl domácí favorit, a to
zejména v prvních dvou setech,

kdy Olomoučankám nedal žádnou šanci. Od třetí sady se dění
na palubovce trochu vyrovnalo
a děvčata SK dvakrát dosáhla
aspoň dvaceti získaných bodů.
V závěrečném dílu se poté karta
úplně obrátila, neboť kompletně
prostřídané sestavě AGELu páté
pokračování vůbec nevyšlo, zatímco souboru UP naopak.
„Poprvé nastoupily do utkání Katie Carterová i Barbora
Gambová, pro něž to byla po
zdravotní pauze první vážnější
prověrka. Je pozitivní, že už mohou hrát a postupně se dostávat
do tempa, do formy. Co se týče
samotného zápasu, byli jsme

VK AGEL Prostějov
SK UP Olomouc

4:1

(17, 14, 20, 20, -16)

Rozhodčí: Goga. Čas: 103 minut. Diváků: 50.
Sestava Prostějova:

Vincourová, Borovinšeková, Melicharová, Soaresová, Steenbergenová, Kossányiová, libero Jášová - Kočiová, Hutinská, Růžičková, Carterová, Gambová.
Trenér: Miroslav Čada

většinu času jednoznačně lepší
a kromě posledního setu holky
předváděly solidní volejbal. Na
podání se dařilo Andree Kossányiové a Sonje Borovinšekové,
stabilní přihrávku měly Julie
Jášová s Andreou Kossányiovou
a v útoku nejvíce bodovala dvo-

jice Andrea Kossányiová, Sonja
Borovinšeková. Celkově šlo
o typickou přípravu, kdy prostor
dostaly na obou stranách všechny hráčky bez nějakého držení
základních sestav,“ shrnul přípravný souboj Miroslav Čada,
kouč volejbalistek Prostějova.

Basketbal

30

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 7. října 2013

V lize se čeká velký boj o play-off. Prostějov je kandidát na účast ve finále

Podesáté v řadě budou sportovní fanoušci chodit na basketbal
nejvyšší tuzemské kvality. Tým
Orli Prostějov je pod novým vedením, sportovně ovšem bude
navazovat na výsledky BK
Prostějov. Tento klub od svého
postupu mezi elitu pokaždé bral
medaili. Noví Orli se pokusí
přidat desátý cenný kov v řadě
a vzhledem ke kvalitě kádru by
postavení mimo stupně vítězů
bylo po skončení Mattoni NBL
zklamáním.
Faktem však je, že opět se bude
hrát pouze o stříbrné medaile.
Rozpočet giganta z Nymburku
by stačil bez potíží zabezpečit
všechny ostatní ligové týmy

na celou sezonu. Této síle se dá
možná odolat v jenom zápase,
v play-off, kde se bude hrát série
na tři vítězství, je to ale prakticky nemožné.
Nejvyšší česká soutěž Mattoni
NBL bude v novém ročníku
postrádat zpestření v podobně slovenského účastníka. Je
to možná škoda, protože Levice dokázaly potrápit celou
řadu silných mužstev a české
týmy si na půdě soupeře užily
pořádně bouřlivou atmosféru, která na domácích palubovkách často chybí. Přesto
bude mít nejvyšší česká soutěž
slušný náboj. O postup do osmičlenného play-off bude usi-

lovat minimálně deset týmů,
každé utkání proto bude mít
svůj náboj.
Vysoce atraktivní budou zápasy
prostějovských Orlů. Ve většině
zápasů budou v roli favorita,
díky tomu bude zajímavé sledovat, jak se jim bude v této pozici
dařit. Většina Orlů má navíc za
sebou nejlepší sezonu v kariéře.
A teď se budou snažit ještě více
posunout svoji výkonnost. Když
se to podaří, mají šanci na další
úspěch. Tím by byl bezesporu
znovu postup do finále. Proti
budou především Pardubice,
Děčín, Ostrava či Kolín.
Nebezpečné protivníky Orli
ale umí porazit a v minulosti

to často ukázali. Také z tohoto důvodu právem myslí na
páté stříbro v řadě. Obzvlášť,
když složení kádru zůstalo
takřka nedotknuto, ba co víc
je i vhodně doplněno. Klid dodává i získání nového generálního partnera, kterým se stal
tradiční regionální podnik Železárny-Anahütte. S jeho podporou by již nemělo nastat období půstu, kdy na účty všech
zaměstnanců jaksi nechodily
potřebné a zasloužené odměny. Loňská krize, která dospěla dokonce až do existenčních
potíží, s sebou přineslo mnoho
nepěkného, ale také dokázala
tým i celý klub více stmelit.

Následoval také průvan ve
vedení, v němž již dnes nejsou
ani boss Milan Matzenauer,
ani generální manažer Petr
Fridrich a ani vedoucí týmu
Michal Pekárek. Chod oddílu
naopak ovládli basketbaloví
starousedlíci v čele s Ivanem
Pospíšilem, Michalem Mül-

lerem a Emilem Remencem. zorem, ale s již známými amA ti by měli být zárukou jis- bicemi a touhou naklonit si na
tého prostějovského nadšení svoji stranu fanoušky.
a entuziasmu.
Dvoustranu připravil:
Prostě, v nadcházejících měPetr Kozák,
sících se je pod koši na co těšit.
texty:
Ladislav Valný,
Orli jsou do nové sezóny s nozlom: Josef Popelka
vým názvem, novým logem,
a Milan Fojt
novým vedením i novým spon-

ORLI PROSTĚJOV - účastník Mattoni NBL, sezóna 2013/2014
PARTNEŘI ORLŮ PROSTĚJOV

Horní řada (zleva): hlavní trenér „A“-týmu Zbyněk CHOLEVA, Jaromír BOHAČÍK, Rudolf POLÁŠEK, Jan KRATOCHVÍL,
Kamil ŠVRDLÍK, Radek NEČAS, Ondřej KOHOUT, Vojtěch BRATČENKOV, asistent trenéra David HÁJEK
Dole sedí (zleva): Dušan PANDULA, kapitán mužstva Jaroslav PRÁŠIL, předseda klubu Ivan POSPÍŠIL, Roman MARKO,
Pavel SLEZÁK
FOTO: ORLI PROSTĚJOV

představení „A“ mužstva, realizačního týmu a vedení ORLI PROSTĚJOV
VEDENÍ KLUBU
Mgr. Ivan Pospíšil
předseda
Mgr. Michal Müller
místopředseda
a tiskový mluvčí
Emil Remenec
místopředseda
Ing. Peter Bálint
organizační pracovník
družstva NBL
Ročník narození:
1984
Post:
křídlo
Výška/váha: 196 cm/96 kg

Ročník narození:
1991
Post:
křídlo
Výška/váha: 198 cm/84 kg

Ročník narození:
1995
Post:
rozehrávač
Výška/váha: 185 cm/78 kg

Ročník narození:
1980
Post:
pivot
Výška/váha: 206 cm/89 kg

Ročník narození:
1986
Post:
rozehrávač
Výška/váha: 194 cm/90 kg

Ročník narození:
1986
Post:
pivot
Výška/váha: 204 cm/100 kg

REALIZAČNÍ TÝM
Mgr. Zbyněk Choleva
hlavní trenér
Mgr. David Hájek
asistent trenéra
Ing. Peter Bálint
vedoucí mužstva
Luděk Olbert
masér
Michael Polák
fyzioterapeut
MUDr. Josef Píchal
lékař
ZMĚNY V KÁDRU

Ročník narození:
1982
Post:
pivot
Výška/váha: 200 cm/102 kg

Ročník narození:
1984
Post:
rozehrávač
Výška/váha: 186 cm/82 kg

Ročník narození:
1992
Post:
křídlo
Výška/váha: 195 cm/90 kg

Ročník narození:
1998
Post:
křídlo
Výška/váha: 196 cm/ 85 kg

Ročník narození:
1991
Post:
pivot
Výška/váha: 204 cm/97 kg

Post:

hlavní trenér

Hrací časy domácích utkání
středa 18.00 * sobota 17.00 hod

Ročník narození:
1992
Post:
křídlo
Výška/váha: 200 cm/86 kg

Post:

asistent trenéra

Ročník narození:
1980
Post:
křídlo
Výška/váha: 200 cm/97 kg

Post:

vedoucí týmu

Ročník narození:
1997
Post:
rozehrávač
Výška/váha: 195 cm/81 kg

Post:

předseda klubu

w w w. o r l i p r o s t e j ov. c z

příchody:
Radek NEČAS (přestup z Nymburku), Jan
KRATOCHVÍL (příchod z
Komárna, Slovensko), Daniel
ŽEMLIČKA (návrat z hostování ve Vyšehradu), Adam
GOGA (přechod z BCM
Prostějov), František VÁŇA
(přechod z BCM Prostějov)
odchody:
Filip ŠMÍD (návrat z hostování do MMCITÉ Brno),
Austin Lee DUFAULT (v
průběhu minulé sezóny do
NH Ostrava), Matej VENTA
(v průběhu minulé sezóny
do Jindřichova Hradce, nyní
Děčín), David PEKÁREK
(přestup do Olomouce)

Basketbal

PROSTĚJOV chce opět dolétnout DO LIGOVÉHO FINÁLE
„Žádné potíže s penězi nebudou,“ ujišťuje Ivan Pospíšil

Prostějov - S novým názvem,
novým logem a novým generálním partnerem půjdou do
sezony basketbalisté Prostějova. Stejná naopak zůstává trenérská dvojice Zbyněk Choleva, David Hájek a poslední
úspěšná sestava posílená o dva
zkušené hráče. Nemění se ani
ambice týmu Orli Prostějov.
Klub chce obhájit stříbrné medaile z minulého ročníku Mattoni NBL.
„Tým se podařilo udržet pohromadě, což je velký úspěch, navíc jsme posílili příchody Radka Nečase a Jana Kratochvíla.
Nemůžeme říct, že chceme hrát
o páté místo. Cílem je finále,“
prohlásil na předsezónní tiskové konferenci šéf klubu Ivan
Pospíšil.
Loňskou sezonu dohrávalo torzo mužstva. Někteří hráči odešli,
Jaroslav Prášil si utrhl achilovku,
se sebezapřením vydržel u týmu
do postupu do finále Dušan Pandula. Nakonec zbylo sedm hráčů
připravených nastoupit. Tato situace už se nebude po doplnění
opakovat. Jedenáctičlenná soupiska byla doplněná o tři dorostence, kteří budou podle potřeby
s áčkem především trénovat.
„Sestava je pro tuto chvíli uzavřená. Pokud bychom ale měli

Kouč Choleva: „Chceme hrát dobrý

basketbal a patřit mezi nejlepší!“

Prostějov - Třetí sezonu odstartuje na prostějovské střídačce trenér Zbyněk Choleva
a (na
snímku). Po svém příchodu z Nového Jičína
na sice neměl u fanoušků na růžích ustláno, v průběhu uplynulých dvou ročníků si však získal
kal
jejich přízeň a také kvůli nim chce se svým
m
týmem předvádět co nejlepší basketbal.
„Hrát dobře, rychle a být v tabulce co nejvýýše,“ nastínil své představy o nové sezoně
ně
kormidelník Orlů.
Jdou na tp. Před média předstoupili za nový klub Orli Prostějov zprava kouč Zbyněk Choleva, nová posila
Radek Nečas, jednatel společnosti Železárny-Annahütte s. r. o. Libor Svoboda, předseda klubu Ivan Pospíšil
a chybět nemohl ani tiskový mluvčí Michal Müller (stojí zcela vlevo).
Foto: www.orliprostejov.cz
například zdravotní problémy,
budeme uvažovat o doplnění,“
uvedl Pospíšil.
Klub má podepsané partnerské smlouvy a rozpočet by
měl být zajištěný. Finančním
problémům se chtějí Orli vyhnout obloukem. „V dnešní
složité době nechci tvrdit, že
máme rozpočet pokrytý ze sta
procent. Ale věřím, že žádné
potíže s penězi nebudou. Těch
jsme si užili už dost,“ přeje si
Pospíšil.
Vzhledem k zisku stříbrných
medailí mohli basketbalisté
startovat v evropských po-

hárech. O této možnosti ale
vedení neuvažovalo. Hlavním
důvodem byly pochopitelně
finance. Současně ale klubová
generalita poukazovala na některé další úskalí účasti týmu
v pohárové Evropě. „Ani kvalitní soupeři diváky do hlediště
nijak extrémně nepřitáhli. Před
časem na zápas s německým
Bonnem přišel stejný počet jako na Pardubice v lize.
A kromě toho naši hráči ukázali v pohárech svoji kvalitu
a pak přestoupili jinam,“ zavzpomínal na vystoupení Orlů
v pohárech Pospíšil.

V novém ročníku se bude hrát
jiným systémem než v minulé sezoně. Týmy spolu budou
hrát čtyřkolově. Výjimku dostal od Asociace ligových klubů Nymburk, který odehraje
pouze dvě kola. Ostatní mužstva
tak odehrají celkem dvaačtyřicet
zápasů. „Bude to lepší pro hráče
i diváky. Loni se hrálo jednou
týdně a někdy se stalo, že se
doma tým ukázal třeba po třech
kolech,“ poznamenal šéf Orlů.
Novinkou projde také tabulka.
Od nové sezony se bude tvořit
podle procentuální úspěšnosti
jednotlivých klubů.

„Tým bude v jiné situaci než loni...,“ uvědomuje si Radek Nečas
Největší posilou se stal navrátilec z Nymburku
y

Prostějov - Zkušeností má pivot Radek Nečas na rozdávání. Bývalý reprezentant, který přišel do Prostějova
z Nymburka, si také proto uvědomuje, že v novém
ročníku nebude pro Prostějov snadné obhájit poslední
postup do ligového finále. Ale také z tohoto důvodu
je pro něj nová sezona velkou výzvou. „Prostějov má
opět finálové ambice a to mě láká,“ prohlásil Nečas.
Jak bude těžké navázat
na loňský úspěch?
„Snadné to určitě nebude...
Tým však zůstal beze změny,
ještě byl navíc doplněný o mě
a Honzu Kratochvíla, takže se
očekává, že zase postoupíme
do finále. Takové očekávání je
logické, ale už kvůli tomu to
bude náročné. Budeme nastupovat do zápasů v roli favoritů.
A s tím se budeme muset
y
vyrovnat.“
Hlavně v závěru sezony
Orli za favority neplatili. Hráli v osmi, sedmi lidech,
rozhodně nebyli pod tlakem.
To máte na mysli?
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„Přesně tak. Tým bude v jiné situaci, než na konci minulé sezony!
Kluci se vezli na vlně euforie
a dosáhli na skvělý úspěch.
A naprosto zasloužený. Ale ta situace se opakovat nebude. Každý se
proti nám už nyní zase bude chtít
jen a jen vytáhnout. Nebude mít
co ztratit a pokusí se překvapit. Na
to musíme být připravení.“
Hráči mají v sobě velké
sebevědomí. Může to
rozhodovat koncovky vyrovnaných zápasů?
„Sebevědomí je bezvadná
věc. Sportovec ji získá, když
hraje a pravidelně nastupuje.
V Prostějově to bylo v minulé

omatické.
sezoně prakticky automatick
automatické.
Každý měl svoje minut
minuty
uty dané.
Teď těch minut bude možná
méně, ale s tím see snad
d každý
vyrovná.“
y
Nemůže
ale
přetý
rozdělení rolí v týmu
ovlivnit náladu v kabině??
„To si nemyslím. V kabině
me si
je legrace, umíme
ležité.
vyhovět. To je důležité.
eskoJsme výhradně československý tým a díky
alší
tomu odpadají další
možné problémy
my
například s jazykoovou bariérou. Jsme
me
dobrá parta, proboblémy
y nebudou.“
Jaká cesta
ta podle
vašeho názoru
zoru povede
k tomu, aby Orli byli úspěšní
jako v minulé sezoně?
zoně?
„V každém zápase udržet vysoký
výkon po celých čtyřicet
tyřicet minut.
Bez výkyvů! Myslím
slím si, že
tohle zvládneme.“

Foto: www.orliprostejov.cz

Příprava pomalu, ale jistě končí, již na konci tohoto týdne vás čeká začátek
nové sezony. Jak hodnotíte období před začátkem ligového
ročníku?
„Nebylo úplně jednoduché.
Zpočátku jsme měli několik
zdravotních problémů a kvůli
reprezentaci chyběl Kamil Švrdlík. To nás limitovalo v tréninku.
Potřebujeme být kompletní,
abychom mohli hrát pět na pět.
Jarda Prášil se teprve vrací po
zranění, takže je nás deset. Ale
j
nějak jsme
si poradili.“
Co vám ukázaly zápasy,
ve kterých jsme místy
měli se soupeři problémy?
„Občas jsme až příliš spoléhali,
že jsme dobří a to byl problém.

Sebevědomí nabrané v minulé
sezoně je dobrá věc. Současně
si musíme uvědomit, že pokud
chceme zopakovat poslední stříbro, samo to nepůjde. Musíme
být koncentrovaní a dát do hry
maximum nasazení a energie.
To v několika případech v příp avě vidět nebylo.“
pravě
Pod košem jste posílili.
Nestálo za to ještě získat dalšího hráče na rozehrávku?
„Možná ano, ale rozhodli jsme
se, že začněme sezonu na rozehrávce stejně, jako jsme končili
tu minulou. Na tomto postu
máme Romana Marka, který
se může střídat s Pavlem Slezákem. Pokud nám vydrží zdraví
a forma, můžeme tak hrát.“

Elitní soutěž zajistil Orlům

příchod nového partnera

Prostějov - Silného spojence
získalo před novou sezonou vedení prostějovského basketbalu. Hlavním partnerem klubu
s novým názvem ORLI PROSTĚJOV se stala společnost
Železárny-Annahütte. Úspěšná
firma se rozhodla, že bude tým
finančně podporovat nejen
v současné nelehké době, ale půjde o partnera, který chce úřadujícím vicemistrům pomáhat
delší dobu.
„V loňské sezoně jsme sledovali
boj sedmi statečných o co nejlepší výsledek. Imponoval nám. Byl
to jeden z důvodů, proč jsme se
rozhodli basketbal podpořit. Byl
to nádherný příběh a chceme být
u jeho pokračování,“ řekl Libor
Svoboda, jednatel společnosti
Železárny-Annahütte s. r. o. a tím
i osvětlil, proč se firma rozhodla
stát hlavním partnerem prostějovských Orlů. Ostatně sport
ve městě podporuje již řadu let,
když mimo jiné byla na začátku
vzestupu volejbalistek. V pozici

hlavního sponzora pomohla družstvu získat dominantní postavení v
české extralize. Nově se rozhodla
vstoupit do dalšího sportovního
odvětví. „Chceme pomoci udržet
basketbal v našem městě. Tak, aby
v Prostějově byla vidět naše stopa
také po stránce sportovní,“ poznamenal Svoboda a potvrdil, že
nepůjde o jednorázovou pomoc.
„Budeme klub podporovat delší
dobu,“ ujistil.
Právě získání silného partnera
bylo rozhodujícím impulsem
pro klubový management, který zvažoval, na jaké úrovni se
bude hrát mužský basketbal.
Existovala totiž varianta, že tým
nastoupí „jen“ do první ligy. Dohoda s Železárnami-Annahütte
pomohla k tomu, že Orli zůstávají mezi elitou a budou se prát
o další úspěchy v nejvyšší soutěži.
„Občanské sdružení převzalo
ligový tým od února. Byl doslova v agónii, přesto se podařilo
sezonu dohrát a byla tady otázka, co bude dál. Naštěstí se nám

rozlosování Mattoni NBL pro sezonu 2013/2014
1.Kolo (12.října 2013
17:00)
Prostějov - Ústí nad Labem, Kolín
- Nymburk (17:45), Jindřichův Hradec - Ostrava (18:00), Opava - USK
Praha (18:15), Děčín - Pardubice,
Svitavy - Brno (18:30)

2. Kolo (16. října 2013
18:00)
Ostrava - Opava (17:30), Kolín
- Děčín (17:45), Pardubice - Jindřichův Hradec, Ústí nad Labem Svitavy (19:00), USK Praha - Prostějov, Nymburk - Brno

3. Kolo (19.října 2013
18:00)
Svitavy - USK Praha (16:30), Prostějov - Ostrava (17:00), Jindřichův
Hradec - Kolín, Opava - Pardubice,
Brno - Ústí nad Labem (18:30, Děčín
- Nymburk

4. Kolo (23.října 2013
18:00)
Ostrava - Svitavy (17:30), Kolín Opava (17:45), Děčín - Jindřichův
Hradec, Pardubice - Prostějov,
USK Praha - Brno (19:00), Nymburk - Ústí nad Labem

5. Kolo (26.října 2013
18:00)
Prostějov - Kolín (17:00), Ústí nad
Labem - USK Praha (17:00), Opava
- Děčín, Svitavy - Pardubice, Brno Ostrava (18:30), Jindřichův Hradec
- Nymburk

6. Kolo (30.10.2013
18:00)
Ostrava - Ústí nad Labem (17:00,
Kolín - Svitavy (17:30), Děčín
- Prostějov, Jindřichův Hradec Opava, Pardubice - Brno, Nymburk
- USK Praha (6.12.,18:00)

7. Kolo (2.11.2013
18:00)
Prostějov - Jindřichův Hradec

(17:00), Svitavy - Děčín (17:00),
USK Praha - Ostrava (17:30), Pardubice - Ústí nad Labem, Brno Kolín (18:30), Opava - Nymburk
(21.3., 18:00)

8. Kolo (6.listopadu 2013
18:00)
Kolín - Ústí nad Labem (17:45),
Děčín - Brno, Opava - Prostějov,
Pardubice - USK Praha, Jindřichův
Hradec - Svitavy (19:00), Nymburk
- Ostrava (8.4.,18:00)

9. Kolo (09.listopadu 2013
17:30)
Ostrava - Pardubice, USK Praha - Kolín, Svitavy - Opava
(18:00), Brno - Jindřichův Hradec
(18:30), Ústí nad Labem - Děčín
(10.11.,17:00), Prostějov - Nymburk (30.3., 17:00)

10. Kolo (13.listopad 2013
18:00)
Kolín - Ostrava (17:45), Děčín USK Praha, Opava - Brno, Prostějov - Svitavy, Jindřichův Hradec
- Ústí nad Labem (19:00), Nymburk
- Pardubice (24.1., 18:00)

11. Kolo ( 16.listopadu 2013
17:30)
Ostrava - Děčín, USK Praha - Jindřichův Hradec, Pardubice - Kolín
(18:00), Brno - Prostějov (18:30),
Ústí nad Labem - Opava (17:00),
Svitavy - Nymburk (6.4.,17:00)

17:00), Jindřichův Hradec - Pardubice (23.11., 18:00), Svitavy - Ústí
nad Labem (23.11.,18:00), Prostějov - USK Praha (24.11., 17:00)

14. Kolo (27.listopadu 2013
18:00)

(18:30), Ústí nad Labem - Kolín
(15.12.,17:00), Ostrava - Nymburk
(26.2.,17:30)

20. Kolo (18.12.2013
18:00)

USK Praha - Svitavy (26.11., 17:30),
Ostrava - Prostějov (17:30), Kolín Jindřichův Hradec (17:45), Pardubice - Opava, Ústí nad Labem - Brno,
Nymburk - Děčín (7.3.,18:00)

Nymburk
Prostějov
(8.11.,18:00), Kolín - USK Praha
(17:45), Děčín - Ústí nad Labem,
Opava - Svitavy, Pardubice - Ostrava, Jindřichův Hradec - Brno
(19:00)

15. Kolo (30.listopadu 2013
18:00)

21. Kolo (29.prosince 2013
18:00)

Ústí nad Labem - Nymburk
(7.10.,18:00), Jindřichův Hradec Děčín (17:15), Opava - Kolín, Brno
- USK Praha (18:30), Svitavy - Ostrava (19:00), Prostějov - Pardubice
(17:00)

Svitavy - Prostějov (16:00), Ústí nad
Labem - Jindřichův Hradec (17:00),
Ostrava - Kolín (17:30), USK Praha
- Děčín (17:30), Brno - Opava, Pardubice - Nymburk

16. Kolo (4.prosince 2013
18:00)

22. Kolo (4.ledna 2014
18:00)

Nymburk - Jindřichův Hradec(25.10., 18:00), Ostrava - Brno
(17:30), Kolín - Prostějov (17:45),
Děčín - Opava, Pardubice - Svitavy,
USK Praha - Ústí nad Labem

Nymburk - Svitavy (15.11.,
16:00), Prostějov - Brno(17:00),
Kolín - Pardubice (17:45), Děčín - Ostrava, Jindřichův Hradec
- USK Praha, Opava - Ústí nad
Labem

17. Kolo (07.prosince 2013
18:00)

23. Kolo (08.ledna 2014
18:00)

Opava - Jindřichův Hradec, Svitavy
- Kolín, Brno - Pardubice (18:30),
Prostějov - Děčín (8.12.,17:00), Ústí
nad Labem - Ostrava (8.12.,17:00),
USK Praha - Nymburk (2.1.,18:00)

Děčín - Pardubice, Opava - USK
Praha, Prostějov - Ústí nad Labem,
Svitavy - Brno, Jindřichův Hradec Ostrava (19:00)

Zcela jistě sledujete, jak
se plní soupisky vašich
soupeřů. Máte představy, které
týmu budou bojovat o přední
postavení v tabulce?
„To nejde předem odhadnout.
Až v průběhu sezony se ukáže,
kdo sehnal jaké hráče. Třeba Ústí
nad Labem získalo tři Američany
a Davida Šteffela, který se vrátil
do české nejvyšší soutěže. Můžou
mít zajímavý tým. Hodně změn
v sestavě udělala Ostrava. Časem
se ukáže, jak se při výběru trefili.
USK Praha zase přivedla Aleše
Chána a to bude jistě hodně dominantní pivot v celé soutěži.“
K tomuto výčtu se dá
připočítat tradičně ambiciózní Děčín, Pardubice, zajímavě poskládaný Kolín nebo
optimisticky naladěnou Opavu. Čeká diváky zajímavý
ligový ročník?
„Myslím si, že jeho průběh
nabídne hodně zajímavých
a vyrovnaných zápasů. Určitě
přijdou i překvapivé výsledky.
Základní část bude dlouhá, udržet
formu nebude snadné pro žádný
tým. Proto bude hodně důležitá
koncentrace na každé utkání.
Každé polevení může mrzet.“

jak se hraje...

Ostrava - Jindřichův Hradec, USK
Praha - Opava, Pardubice - Děčín
(18:00), Brno - Svitavy (18:30),
Ústí nad Labem - Prostějov
(2.3.,17:00)

Základní skupina: čtyřkolově každý s každým doma - venku
výjimka: Nymburk odehraje v průběhu základní skupiny pouze polovinu
zápasů, jeden na domácí palubovce,
jeden na palubovce soupeře
tabulka: vzhledem k nestejnému počtu
zápasů se pořadí v tabulce bude určovat podle procenta vítězných zápasů
Do play-off postupuje prvních osm
týmů základní skuoiny všechny fáze
(čtvrtfinále, semifinále i finále) se hrají
na tři vítězné zápasy systémem 1-1-1-11 s pravidelným střídáním pořadatelství
po každém zápase, série o třetí místo se
bude hrát na dva vítězné zápasy
Po sezoně 2012/13 skončily týmy:
Astum Levice, Levharti Chomutov.
Nováčkem ligy je MMCITÉ Brno

35. Kolo (5.března 2014
18:00)

40. Kolo (22.března 2014
18:00)

Děčín - Kolín, Opava - Ostrava, Prostějov - USK Praha, Svitavy - Ústí nad
Labem, Jindřichův Hradec - Pardubice
(19:00)

Ostrava - USK Praha (17:30), Kolín
- Brno (17:45), Děčín - Svitavy, Pardubice - Ústí nad Labem, Jindřichův
Hradec - Prostějov (23.3.,18:00)

26. Kolo (18.ledna 2014
18:00)

33. Kolo (22.února 2014
17:30)

Ostrava - Svitavy (17:30), USK
Praha - Brno (17:30), Kolín - Opava
(17:45), Děčín - Jindřichův Hradec,
Pardubice - Prostějov

Ostrava - Děčín, USK Praha Jindřichův Hradec, Pardubice Kolín (18:00), Brno - Prostějov
(18:30), Ústí nad Labem - Opava
(23.2.,17:00)

27. Kolo (25.ledna 2014
17:00)
Opava - Děčín (22.1.,18:00), Prostějov - Kolín, Svitavy - Pardubice
(18:00), Brno - Ostrava (18:30),
Ústí nad Labem - USK Praha
(26.1.,17:00)

28. Kolo (29.ledna 2014
18:00)
Ostrava - Ústí nad Labem
(17:30), Kolín - Svitavy (17:45),
Děčín - Prostějov, Pardubice Brno, Jindřichův Hradec - Opava (19:00)

29. Kolo (1.února 2014
17:00)
Prostějov - Jindřichův Hradec,
USK Praha - Ostrava (17:30), Brno
- Kolín (18:30), Svitavy - Děčín
(19:30), Ústí nad Labem - Pardubice (2.2.,17:00)

podařilo najít silného sponzora.
Díky tomu můžeme pokračovat
v Mattoni NBL,“ prohlásil předseda klubu Orli Prostějov Ivan
Pospíšil.
Hlavní partner basketbalistů nezastírá, že podporu tohoto sportovního odvětví na nejvyšší úrovni
bere současně jako svoji prezentaci
a potvrzení pozice jedné z nejsilnějších firem v regionu. „V příštím
roce chceme zahájit stavbu nového
závodu. Rozšíření výrobních kapacit a podpora basketbalu je zajímavé spojení,“ poznamenal Svoboda.
Stabilita klubu by se měla projevit také na palubovce. Hráčům bylo ještě před podpisem
smluv sděleno, že sezona je
finančně zajištěna. „Vedení se
nám snaží vytvořit podmínky,
abychom se my hráči soustředili
jen a jen na basket, to je oproti
minulé sezoně rozdíl. Samozřejmě všichni věříme, že se ty problémy nebudou opakovat,“ přeje
si rozehrávač prostějovských
Orlů Roman Marko.

34. Kolo (1.března 2014
17:30)

36. Kolo (8.března 2014
18:00)

41. Kolo (26. března 2014
18:00)

Ostrava - Prostějov (17:30), Kolín
- Jindřichův Hradec (17:45), Pardubice - Opava, USK Praha - Svitavy,
Ústí nad Labem - Brno (9.3.,17:00)

Kolín - Ústí nad Labem (17:45), Prostějov - Opava, Svitavy - Jindřichův
Hradec, USK Praha - Pardubice,
Brno - Děčín (18:30)

30. Kolo (12.února 2014
18:00)

37. Kolo (12.března 2014
18:00)

42. Kolo (29. března 2014
18:00)

Děčín - Brno, Kolín - Ústí nad Labem, Opava - Prostějov, Pardubice
- USK Praha, Jindřichův Hradec Svitavy (19:00)

Opava - Kolín, Prostějov - Pardubice, Svitavy - Ostrava, Brno - USK
Praha (18:30), Jindřichův Hradec Děčín (19:00)

Kolín - USK Praha (17:45), Opava
- Svitavy, Pardubice - Ostrava, Ústí
nad Labem - Děčín (30.3.,17:00), Jindřichův Hradec - Brno (30.3.,18:00)

Pardubice - Jindřichův Hradec
(18:00), Svitavy - Ústí nad Labem (12.1.,17:00)

Pardubice, USK Praha - Kolín, Ústí
nad Labem - Děčín (18:00), Brno Jindřichův Hradec (18:30)

- Ústí nad Labem (17:30), Kolín Prostějov (17:45), Děčín - Opava,
Pardubice - Svitavy

- Kolín (17:30), USK Praha - Děčín,
Ústí nad Labem - Jindřichův Hradec, Brno - Opava (18:30)

25. Kolo (15.ledna 2014
18:00)

32. Kolo (19.února 2014
18:00)

39. Kolo (19.března 2014
18:00)

44. Kolo (5.dubna 2014
17:00)

Labem - Ostrava, Brno - Pardubice
(18:30)

(17:30), Kolín - Pardubice (17:45),
Opava - Ústí nad Labem (18:00)

24. Kolo (11.ledna 2014
17:30)

43. Kolo (2.dubna 2014
38. Kolo (15.března 2014
31. Kolo (15.února 2014
18:00)
18:00)
17:30)
12. Kolo (20.listopadu 2013
Ostrava - Opava, USK Praha Svitavy
Prostějov
(17:00), Ostrava
Ostrava
Brno
(17:30),
USK
Praha
18:00)
Ostrava - USK Praha (17:30), Kolín Prostějov, Kolín - Děčín (17:45), Svitavy - Opava (17:00), Ostrava -

Ostrava - Jindřichův Hradec
(17:30), Pardubice - Děčín, USK
Praha - Opava, Ústí nad Labem Prostějov, Brno - Svitavy (18:30),
Nymburk - Kolín (28.2.,18:00)

18. Kolo (11.prosince 2013
18:00)

- Brno (17:45), Děčín - Svitavy, Pardubice - Ústí nad Labem, Jindřichův
Hradec - Prostějov (19:00), Nymburk - Opava (30.1., 18:00)

19. Kolo (14.prosince 2013
18:00)

13. Kolo (22.listopadu 2013
Opava - Pardubice, Prostějov - Os- Kolín - Ostrava (17:45), Děčín - Opava - Jindřichův Hradec, Prostě- Děčín - Ostrava, Prostějov - Brno,
18:00)
Prostějov - Opava (17:00), USK trava, Svitavy - USK Praha, Brno - USK Praha, Opava - Brno, Pros- jov - Děčín, Svitavy - Kolín, Ústí nad Jindřichův Hradec - USK Praha
Děčín - Kolín (17:00), Brno - Nymburk, Opava - Ostrava (23.11.,

Praha - Pardubice (17:30), Svitavy
- Jindřichův Hradec, Brno - Děčín

Ústí nad Labem (18:30), Jindřichův
Hradec - Kolín (19:00)

tějov - Svitavy, Jindřichův Hradec
- Ústí nad Labem (19:00)
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Exkluzivní interview s generálním manažerem „A“-týmu LHK Jestřábi Prostějov

„CHCI VYHRÁT EXTRALIGU A JEDNOU DO PROSTĚJOVA PŘIVÉZT POHÁR“
Hokejový nadšenec Jaroslav Luňák přišel se snem vytvořit zde silnou baštu

Prostějov - Již na jaře příštího roku vybojovat postup ze druhé ligy, úspěšně se etablovat v první
lize, postupně pak dotáhnout mladší dorost, starší dorost, juniory a následně i muže do extraligy!
Novému generálnímu manažerovi prostějovských
hokejistů Jaroslavu Luňákovi nechybí ambice,
a pokud se mu je podaří postupně realizovat, mají
se početné houfy místních fanoušků na co těšit...
Majitel úspěšné firmy zabývající se prodejem jízdních kol v toliko očekávaném rozsáhlém interview
pro Večerník poodhalil své touhy a sny, podělil se
o současné dojmy z fungování oddílu a nevyhýbal
se ani dotazům ohledně případné změny názvu
klubu či nutných investic do zimního stadionu...
Jiří Možný
Uplynulo několik
měsíců od chvíle,
kdy jste se stal generálním
manažerem Jestřábů. Jaké
z toho zatím máte pocity?
„Udělali jsme poměrně hodně
práce. Podařilo se nám poskládat tým, který jsme ve finále
chtěli, povedlo se nám do něj
zapracovat i několik prostějovských hráčů, což je pro město
i pro fanoušky dobře. Máme
čtyři lajny, které hrají pravidelně, kdokoli může dát gól. Když
to nejde jedněm, tak dají góly
jiní. Výkony domácích hráčů
Duby, Černého a hlavně Šebka
jsou velmi pozitivní. Sami se
seznamujeme s tím, jak funguje hokej v Prostějově, s problémy, které tu jsou. Dnes mohu
říct, že se vše hýbe kupředu
a jak přípravné zápasy, tak
odehrané zápasy v soutěži ukazují, že to celé jde správným
směrem.“
Co vám zatím dělá
největší radost?
„Výkon hokejistů na ledě.
Přišlo sem plno nových hráčů
a já mám radost, že to nejsou
žádní žoldáci, ale skuteční srdcaři, kteří chtějí v hokeji něco
dokázat! Život jim zatím nedal
příležitost. Tady ale přijali tuto
šanci, dokázali, že hokej hrát
umějí a že jsou schopni pro
něj udělat něco navíc. Všechny výsledky to zatím potvrzují
a výkonnost ještě poroste. Stále máme hodně rezerv, ale snažíme splnit si sen a hrát jednou
nejvyšší
j y soutěž.“
V kádru je poměrně
dost zvučných a talentovaných jmen. Čím se
vám je podařilo nalákat na
Hanou?
„Velká většina hráčů tu je
díky osobním kontaktům se
mnou nebo mým synem, tak
to prostě je... Kritériem byl
charakter hráče a slib ‚pojď se
mnou snít sen a dostat se na
vrchol‘. Vemte si Franka Kučeru, syn olympijského vítěze,
byl nejlepším střelcem prvoligového Písku. Nemohl sem
přijít pro patnáct tisíc měsíčně,
on chce s projektem postoupit
do extraligy, protože ve Spartě
Praha díky přetlaku a dnes silnému finančnímu zázemí, kdy
si mohou koupit, koho chtějí,
šanci nedostane. Martin Belay
je skvělý hokejista, mozek mi
INZERCE

nebere, že nehraje v Mladé Boleslavi, stejně tak nechápu, jak
Stejskal nemůže hrát za České
Budějovice první ligu, byl by
j
tam nejlepší...“
Hned na počátku
jste prezentoval, že
vaším záměrem bylo pozvednout hokej v Prostějově, zvýšit zájem o něj i návštěvnost.
Lze říci, že se to již nyní daří?
„Je to na dobré cestě. Diváci
na hokej chodí, byli bychom
ale rádi, kdyby jich bylo ještě
mnohem víc. Věříme také, že
se s výkonností ‚A‘-týmu zvýší úroveň mládežnických celků, bez nichž dospělácký hokej nejde dlouho a koncepčně
dělat. Mládežnické kategorie
zahájily sezonu docela dobře,
nějaké výsledky tu již jsou.
Ale k vysněnému cíli, jímž je
mít tu do dvou tří let hned tři
mládežnické extraligy, je stále
daleko. Pokud mohou mít mládežnické extraligy v Přerově
a v Porubě, tak si myslím, že
bychom měli být schopni je
zde mít i my. Koneckonců
v Prostějově historicky byly
a juniorka dosáhla dokonce na
finále.“
U „A“-týmu jste si
dali za cíl postoupit
do první ligy. Existuje plán
„B“, kdyby se to nepovedlo?
„Plán ‚B‘ neexistuje, protože
se to ppodaří.“
Zmínil jste nejvyšší
soutěž, znamená to,
že toužíte po extralize?
„Nejsem člověkem, který by
hokej dělal jako zaměstnání.
Mám to jako koníček a chci
vyhrávat. Poskládat tým, který
bude mít ty vlastnosti a schopnosti, že budou převažovat
vítězství a pokud možno ve
velkém poměru. Nejprve musíme udělat první krok v podobě postupu do první ligy, ale
nechceme ani tam hrát pouze
střed. Buď jsem během několika let schopen dostat projekt na
samotný vrchol, nebo nejsem
dobrý manažer...(úsměv) První
i druhá liga jsou soutěže, které
diváky až tak vyloženě netáhnou. Jestliže by se měl splnit
úplně můj dlouhodobý sen, tak
by to mělo končit až v extralize
mužů! Málo snů se splní, byl
bych ale rád, kdyby tento byl
ýj
výjimkou.“
Proč jste si pro ten
svůj sen vybral právě Prostějov?

„Moje angažovanost v hokeji je
spojená s kariérou mého syna.
Strávil jsem s ním mraky času
na zimáku a do olomouckého
hokeje jsem investoval miliony korun. Hlavně v období,
kdy ročník 1989 a 1990 de facto vyrůstal, kdy dvakrát vyhrál
mistrovství republiky. Byli členy reprezentačních družstev,
existovala tam řada talentů,
jenže pak se věci vyvíjely jinak, než jsme si představovali.
VOlomoucijejinýmanagement
a lidé, kteří chtějí řídit hokej
tak, jak si myslí, že je to správně. Tam žádná možná spolup
práce
nebyla...“
Uvažoval jste i o jiném třeba druholigovém týmu, který byste vytáhl výš?
„Celý život je o náhodách.
Řekl jsem si, že bych chtěl
něco takového zkusit, a přišla
nabídka z Prostějova. Z Olomouce je to deset minut, takže
to byla celkem jasná volba.
Jedním z důvodů je také to, že
prostějovský fanoušek je lepší než ten olomoucký. Byť je
náročný, byť je kritický, ale je
daleko věrnější hokeji. V Olomouci si zahrajete tři zápasy
baráže a máte vyprodáno, pak
je jasné, že nepostoupíte, a už
vám na zápasy nikdo nepřijde,
byť máte super soupeře a zápasy jsou odměnou pro všechny.
Věřím tomu, že kdybychom
s Prostějovem hráli baráž, tak
i kdybychom už byli vyřazeni,
bylo by stále plno až do posledního zápasu.“
Společně s hráči
přišla i řada silných
sponzorů, lze říci, že již nyní
je zázemí prvoligové nebo
téměř extra ligové?
„Extraligové určitě ne, ale
máme lepší zázemí než většina
týmů první ligy. Navíc se domnívám, že v oblasti sponzorů
jsme neřekli poslední slovo.
V jednání jsou ještě poměrně
velké firmy se zajímavými
možnostmi. V průběhu této
sezony bychom rádi představili nového generálního partnera prostějovského hokeje
a ještě řadu dalších top firem
ve svém oboru, s nimiž jednáme o podpoře hokeje a projektu. My ale stavíme na tom,
že jsme schopni za relativně
málo peněz předvést hodně
muziky. Doufám, že se nám to
p
povede.“
Mezi fanoušky se
vážně
diskutuje
o názvu klubu. Ještě letos to
jsou Jestřábi, vaší představou jsou ale Gladiátoři. Proč
právě oni?
„Myšlenka gladiátora vznikla
v okamžiku, kdy jsme kádr
skládali. Klukům jsme říkali, že potřebujeme gladiátory,
kteří obrazně půjdou na život
a na smrt. Jejich mottem nemůže být plat, ten v Prostějově
rozhodně nedostanou, ale právě vítězství na konci, postup
do vyšší soutěže a následně
maximum, aby se postup ještě
jednou zrealizoval, což by bylo
odměnou jak pro nás, tak pro

ně. Skutečně vášnivá diskuse,
která se kolem toho rozpoutala, ale znamená, že tady nikdo
na změnu názvu tlačit nebude. Samotného mě překvapilo
a někdy mi to až vadí, že se tu
stále někdo vrací k tomu, zda
se budeme jmenovat tak, nebo
tak. Souhlasím s řadou fanoušků, že Jestřábi jsou zaběhnutý
název, lidi jsou na ně zvyklí.
j sezona dopadne.
p
Počkáme, jak

mužstva, což je reálný cíl. Následně uvidíme, jak se v první
ize budeme schopni etablovat.
lize
V nejbližších dnech budeme
ednat o předložení návrhu, co
jednat
by se zimním stadionem šlo
udělat. Zase stejnou metodou
za málo peněz hodně muziky,
protože nelze předpokládat, že
by se v Prostějově našlo šest
stovek milionů na výstavbu nového zimního stadionu.“

„První i druhá liga jsou soutěže,
které diváky vyloženě netáhnou.
Jestliže by se měl splnit úplně můj
dlouhodobý sen, tak by to mělo
končit až v extralize mužů!“
generální manažer „A“-týmu JAROSLAV LUŇÁK
si přeje, aby se v Prostějově hrála nejvyšší soutěž
A pokud se postup podaří, tak
se s fanoušky rozhodně o dalším řešení poradíme.“
Takže hlavní slovo
budou mít fanoušci?
„Pokud bychom opravdu začali řešit tento problém, tak zorganizujeme anketu, která bude
vypovídající. Pokud anketa
rozhodne, že změna názvu je
nežádoucí, tak změnu dělat nebudeme. Pro nás je podstatné,
že my jako Gladiátoři jsme do
toho boje šli. Kolem hokeje je
ale také potřeba udělat daleko
větší šou pro diváky a zcela
upřímně na motto gladiátora
se dá dělat neskutečná šou,
s jestřábem už to není tak jednoduché...“
Když hovoříte o extralize, jaké by si to
vyžádalo investice?
„Rádi bychom tento rok nainstalovali velkoplošnou obrazovku, řádově to jsou milionové investice, které se zatím
řeší. Zaplatíme to my, ale jedná
se i s městem, které vyjádřilo
vstřícnost, že by nám s tím
třeba pomohlo. Ze strategicky dlouhodobého hlediska je
tu ale zimák problémem. Ať
se to někomu líbí, nebo ne, je
postaven pro jinou dobu a ne
pro naše dlouhodobé cíle. Diváci tu musí stát, což už dneska
není běžné, je tu poměrně veliká zima, tribuny jsou daleko od
ledu. Ještě jsme nic nepředvedli, pokud by se to ale povedlo, tak bychom chtěli otevřít
i diskusi na téma zimního stadionu.“
Znamená to, že by
byla nutná rozsáhlejší rekonstrukce?
„Určitě. Pro finální sen bychom
tady dostali na dva roky výjimku, víc ne. Podobné stadiony má Zlín, Litvínov, Třinec,
Kladno, ale ve finále se všude
již něco děje. Buď se již staví,
nebo jsou před startem stavby. Dlouhodobě by nás v tom
nenechali hrát a my bychom
rádi tu soutěž hráli. Jdeme ale
postupně. Kdybychom postoupili, rádi bychom se domluvili
na rekonstrukci šaten prvního

Foto: archív Jaroslava Luňáka
To je poměrně astronomická částka...
„Rozhodně. Prostějov má stejný problém jako Olomouc.
Obě města si postavily aquaparky, které moc dobré investice nejsou, na druhou stranu by
tu měl fungovat zimní stadion
jako multifunkční hala. Nebyl
by problém postavit halu, kde
by hráli i basketbalisté, volejbalistky. Momentálně bych to
ale viděl jít cestou Přerova,
tedy rekonstrukci. Udělají se
místa na sezení, hala se trochu
zateplí. Chtěl bych, aby tu byla
kapacita minimálně pět tisíc
diváků, nejraději bych ale na
začátku viděl osmičku, jak je
to třeba v Pardubicích. To se
vám hned jinak začíná sezona,
když prodáte osm a půl tisíce
p
permanentek.“
Myslíte si, že jsou
takové počty reálné
i v Prostějově?
„Když poslouchám, že tu
prý standardně na zápasy
první ligy, když o něco šlo,
chodilo čtyři a půl tisíce diváků, tak věřím, že příští rok
s Olomoucí, Šumperkem
bude vyprodáno. Kometa
Brno taky před lety tolik fanoušků neměla. Postupně
se nabalovali, nabalovali
a nabalovali. Doufám, že touto cestou půjde i Prostějov. Je
to hokejové město, hokej tu
byl vždy sportem číslo jedna.
Když zde dokázalo chodit přes
tisíc diváků na druhou ligu,
a doufám, že to číslo ještě poroste, pak na vyšší soutěže by
se dům naplnil. Pokud by se
nenaplnil, bylo by to špatné
a nemělo by to cenu dlouho-

době dělat. Děláte to pro diváka, ten jje vám poděkováním.“
A na jak dlouhé
spolupráci jste se
s majitelem Jestřábů panem
Tomigou domluvil?
„Mým úkolem je finančně
zajistit ‚A‘-tým. Každý rok
po skončení soutěže se mohu
svobodně rozhodnout, co bude
dál. Budu se snažit, aby roků
bylo co nejvíc, ale také můžu
dospět k závěru, že nejsem
schopen sestavit tým, který by
vyhrával. Bude pro mě důležité, aby lidé chodili a byla tu
skvělá atmosféra a v neposlední řadě, aby se, pokud přijdou
výsledky, k hokeji pozitivně
postavilo město. Pevně věřím,
že tomu tak bude, ale až čas
ukáže, jestli to bude pravda.
Nechci být v pozici vazala,
který si na sebe uváže tým
z první nebo druhé ligy, to je
jen obrovská starost. Neříkám,
že tu budu rok a za rok odejdu,

ale i tato varianta je možná.
Nezůstala by po nás ale ani koruna nezaplacených závazků.“
Takže se rozhodne
vždy až po sezoně?
„Podepsali jsme dohody, které
předurčují naše práva a povinnosti. Měli bychom možnost
tu být, když budeme chtít. Nemůže se stát, že by nám pan
Tomiga za rok řekl, že teď už
si první ligu bude hrát sám,
to nejde, pokud my s tím nebudeme souhlasit. Pravdou je,
že pro nás je tu všechno nové.
Zatím se to vyvíjí dobře, ale
sezona je hodně dlouhá. Přišel
jsem tu ale odesnít si svůj sen
a doufám, že letos vyhrajeme
druhou ligu, příští rok tu porazíme Olomouc a další sezonu se do extraligy podíváme.
Chci ji vyhrát a jednou tady
do Prostějova přivézt pohár.
Když se mi to nebude dařit,
řeknu dobře, neumím to, musí
to zkusit někdo jiný...“

kdo je PaedDr.
jaroslav luňák

D
Dnes
třiapadesátiletý
ři d á il ý manažer
ž vystudoval
d l
pedagogickou fakultu, obory tělesná výchova a zeměpis. Od revoluce se věnuje podnikání a vlastní dnes nejstarší
j
cyklistickou
y
firmu v České republice Olpran, která prodává jjízdní kola,, hlavně do sítí hypermarkeyp
tů České a Slovenské republiky a některých zemí střední a východní Evropy. Obchoduje rovněž s elektronickými cigaretami
Salubrius a elektronikou LTLM. Hokeji obětuje veškerý svůj
volný čas od doby, kdy se tomuto sportu začal věnovat jeho
syn Lukáš. Nejprve finančně podporoval olomoucký oddíl, na
jaře letošního roku se stal generálním manažerem LHK s veškerými pravomocemi pro „A“-tým prostějovských Jestřábů,
s nimiž by to rád ze druhé ligy dotáhl až do extraligy.

