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Cikán kradl ve školce
a hrozil nožem!
Policie má jeho adresu,
pachatel je ale neznámý…

TOMU SE ŘÍKÁ ÚSPĚCH:
SENZAČNÍ STŘÍBRO
z Velké pardubické:
„prostějovský“ NIKAS druhý!

Reakce dcery zmizelé
Lenky Gambové:
„MŮJ TÁTA LŽE!
A mamku nehledal...“

EXKLUZIVNÍ DOPIS! Jan Radič
odmítá Kovaříkovo obvinění.
„BUDU SE S NÍM SOUDIT!“

V Němčicích
chtějí vyrábět
Klenovickým fotbalistům
vyhrožovali CIKÁNI zabitím.
Co na to policie? Žádný přestupek…

ROPU

ZLATÁ BRÁNA hlásí:
fasáda je hotová,
21. listopadu OTEVÍRÁME!

INZERCE

Wolkerova 37, PV
9 771212 667008
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Krimi
168 hodin
s městskou policií
Hoch poškodil auto,
auto
dědeček to zaplatí
Nepříjemnou událost zažil
v pondělí 7. října třináctiletý skateboardista. Při pádu
z „prkna“ se mu podařilo rukou poškodit sklo u stojícího
vozidla. Záležitost nahlásil
jeho dědeček z důvodu vyrovnání se s majitelem poškozeného automobilu, na
místo tak byla vyslána hlídka. Jelikož se v danou dobu
provozovatele vozu nepodařilo zkontaktovat, byl mu
zanechán písemný vzkaz.
V tomto případě se nejednalo o protiprávní jednání.

Ujížděl s troubou
V úterý 8. října o půl deváté
ráno byl zaznamenán pomocí městského kamerového
systému podezřelý občan
pohybující se na jízdním
kole s připevněným přívěsným vozíkem. Tento muž při
míjení zaparkované dodávky v ulici Karla Svolinského
vzal z korby černou bednu,
naložil ji na vozík a jel směrem k ulici Antonína Slavíčka. Ihned byla do oblasti
vyslána autohlídka. Osobu
se již nalézt nepodařilo. Poté
byl vyhledán majitel dodávky, který provedl kontrolu
a zjistil, že mu byla odcizena
mikrovlnná trouba určená
do sběru. Tímto mu tedy nevznikla žádná škoda.

Prodal cizí auto
Velké zklamání zažil muž,
který svěřil svůj vůz kamarádovi, s nímž byl dohodnut,
že mu vozidlo opraví a po
dobu opravy dá registrační
značku do depozitu na odbor dopravy. Jaké však bylo
jeho překvapení, když z doslechu zjistil, že automobil
je provozován. Nyní mu
i přišla složenka na platbu
povinného ručení. Povedený
kamarád se mu přiznal s tím,
že vůz prodal, ovšem už neví
komu. Jelikož poškozený je
stále veden jako majitel, má
tedy povinnost uhradit pojišý mu nic jiného,
j
,
tění. Nezbývá
než se obrátit na Policii ČR.
Z tohoto případu plyne ponaučení nespoléhat na druhé, důležité věci je potřeba si
vyřídit vždy osobně...

Po ženě chtěli radu,
pak jí šlohli kabelku
Jeden se ptal na cestu, druhý
kradl...Ve středu 9. října po
osmnácté hodině na Dolní
ulici žena spatřila tři podezřelé osoby, a proto rychle
nastoupila do vozidla. Kabelku si položila na sedadlo spolujezdce, než však
stačila zavřít dveře zevnitř,
přistoupil k vozu mladík a
začal se dožadovat vysvětlení, kde se nachází jedna
z ulic. Chvíli se o dveře s
paní přetahoval a poté odešel. V tomto okamžiku si sedící povšimla pootevřených
dveří u spolujezdce. A taška
jí chyběla! Hlídka společně
s poškozenou provedla kontrolu okolí, ale skupinu tří
podezřelých nenalezla. Na
y ppřivolána Policie
místo byla
ČR, která si celou věc převzala k dalšímu šetření.

www.
vecernikpv.cz
vecernikpv
.cz
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 14. října 2013

DRAMA VE ŠKOLCE: CIKÁN KRADL A HROZIL NOŽEM
Zaměstnanci ho chytili. A policie? Pachatel neznámý!

Žijeme na Marsu, nebo kde? V pondělí sedmého října
odpoledne došlo v Mateřské škole na Husově náměstí
k nebezpečnému incidentu. Muž snědé pleti tady okradl
jednu z učitelek o peněženku, a když byl přistižen, vyhrožoval jí a ještě dalšímu zaměstnanci školky nožem!
Přestože se poškození dali do pronásledování zloděje
a u večerky ve Vrahovické ulici ho také dostihli, policie
tvrdí, že pachatel je neznámý! A to i přesto, že od personálu školky mají mít údajně k dispozici i jeho adresu...
Prostějov/mik
Podle informací Večerníku
došlo k této nešťastně události
přesně v pondělí 7. října okolo druhé hodiny odpoledne.
Přestože školka je proti cizím
návštěvám řádně zabezpečena,
zhruba třicetiletý Rom si cestu
dovnitř našel. Věděl kudy, protože sám má v mateřince své
dítě. V nestřeženém okamžiku
pak jedné z učitelek ukradl odloženou peněženku!
„Mohu potvrdit, že policisté zahájili úkony trestního řízení pro
podezření ze spáchání přečinu
neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního
prostředku, kterého se dopustil
zatím neznámý pachatel tím, že

v pondělí sedmého října tohoto roku krátce po druhé hodině
odpoledne v jedné z prostějovských mateřských škol ukradl
peněženku. Vzhledem k tomu,
že v ní byly nejen peníze, ale
také osobní doklady, ale i platební karty, věc prověřujeme pro
výše uvedený přečin,“ uvedla
k případu Marta Vlachová, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého
kraje. Dodala ještě, že škoda
byla vyčíslena na jeden tisíc korun. Víc nic... O dalším průběhu
události už totiž policie mlčí.
Jak ovšem vyšlo najevo,
okradená učitelka společně
s dalším zaměstnancem se
dali do pronásledování zloděje a zadrželi ho u večerky

KRÁDEŽ šperků

a mincí OBJASNĚNA

Plumlov/mik
Koncem
srpna Večerník informoval
o vloupání do rodinného domu
v rekonstrukci v obci nedaleko
Prostějova. Tehdy neznámý
pachatel se do něho vloupal
a z různých místností ukradl
starožitné mince a šperky.
Jednalo se o cenné věci, majiteli
tehdy vyčíslil škodu na dvaasedmdesát tisíc korun. Policie
minulý týden případ objasnila
a zatkla osmnáctiletého zloděje.
Ten se přes své mládí nepotýká
se zákonem poprvé…
„Na základě operativního šetření policistů z obvodního
oddělení v Plumlově se podařilo
osobu podezřelou z tohoto protiprávního jednání zjistit. Jedná
se o osmnáctiletého mladíka
z Prostějovska, který se k činu
doznal. Některé z odcizených věcí
stačil po krádeži zastavit do jednoho ze zlatnictví na Prostějovsku
a takto získané peníze použil pro
vlastní potřebu. Část odcizených
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věcí byla při prováděném šetření
nalezena. Některé šperky byly pohozeny v okolí vykradené nemovitosti,“ informovala Večerník
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje. „Při
prověřování případu policisté
navíc zjistili, že mladý muž byl v
nedávné minulosti pro majetkovou trestnou činnost odsouzen
a potrestán Okresním soudem
v Prostějově. Nyní mu policisté
ve zkráceném přípravném řízení
sdělili podezření ze spáchání
přečinu krádeže, za který mu,
v případě prokázání viny a odsouzení, hrozí až tříletý pobyt
za mřížemi,“ spočítala Irena
Urbánková.

Nebezpečný a neznámý. Minulé pondělí romský zloděj ukradl učitelce ve školce na Husově náměstí
peněženku. Při pronásledování jí pak vyhrožoval nožem. Přestože policie zná pachatelovo bydliště,
zloděj je podle ní stále neznámý…
Foto: Michal Kadlec a ilustrační foto
Večerník ve čtvrtek požádal
o vyjádření také ředitelku Mateřské školy na Husově náměstí,
ale nepochodil. „Nezlobte se, už
kolem toho bylo dost humbuku
a nechci již dalšími informacemi celou záležitost rozviřovat,“
omluvila se Marcela Malíšková.

ve Vrahovické ulici. Muž na
ně vytáhl nůž a začal je ohrožovat na životě! Přestože jim
nakonec utekl, odvážná dvojice předala policii popis muže
i přesnou adresu jeho bydliště.
Právě proto překvapuje sdělení
policie, že pachatele zjištěného

nemá! „Trestní řízení je vedeno
jako řízení proti neznámému
pachateli. Všechny získané
informace a poznatky prověřujeme. Pachatel zatím skutečně
nebyl dopaden,“ zopakovala na
přímý dotaz Večerníku mluvčí
krajské policie Marta Vlachová.

Našli „děti“ z pátrání

Finta na policajty

Prostějov/mik - Zakrýval si rukou obličej, strážníky však neošálil. Ti našli i hledanou dívku,
která utekla z domova...
Předminulý pátek 4. října po
sedmé hodině ranní v oblasti
Smetanových sadů si hlídka
povšimla mladíka, o kterém se
domnívala, že je hledaný. „Při
výzvě k prokázání totožnosti si
oslovený snažil skrýt dlaní malé
tetování. Jeho podivné chování
strážníky v podezření utvrdilo
a po ověření jeho nacionálů
bylo jasné, že sedmnáctiletý
hoch poputuje na služebnu Policie ČR. Byl na něj totiž vydán
příkaz k zatčení,“ prozradila
Večerníku Jana Adámková,
tisková mluvčí Městské policie
v Prostějově.
Dva dny poté byla strážníky
nalezena další osoba v pátrání.
„Tentokrát se jednalo o pohřešovanou čtrnáctiletou slečnu,
která seděla v čekárně ve vestibulu hlavního nádraží a spala.
Důvod, proč odešla z domu,
sdělit odmítla. I ona skončila na
služebně Policie ČR,“ poznamenala Adámková

NEPLATILA

Prostějov/mik - Dědek jeden
vychytralý! Šestasedmdesátiletý řidič, kterému úřady vzali
řidičák, vyzkoušel v pondělí
7. října na prostějovské policisty fintu, která však nezabrala.
Těsně před hlídkou totiž své
auto zastavil a rychle si vyměnil
místo se ženou. Pozdě...
„V pondělí sedmého října v odpoledních hodinách prováděla
policejní hlídka kontrolní činnost v Konečné ulici v Prostějově poblíž kruhového objezdu. Ve
stejný čas sjíždělo z rychlostní
komunikace k rondelu vozidlo
Citroën. Několik metrů od křižovatky z místa řidiče vystoupil
muž a z místa spolujezdce žena,
přičemž si během krátké chvíle

pozice vyměnili. Žena usedla
na místo řidiče, muž na sedadlo
spolujezdce a vozidlo se rozjelo
směrem ke kruhovému objezdu.
Policistům jejich jednání neuniklo a vozidlo zkontrolovali. Při
kontrole zjistili, že šestasedmdesátiletý muž, který předtím vozidlo řídil, má Městským úřadem
v Zábřehu vysloven zákaz řízení
všech motorových vozidel až do
konce února 2014. Nyní je podezřelý ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí
a vykázání,“ popsala Večerníku
Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje. Řidiči
- důchodci teď hrozí až tříletý
pobyt za mřížemi.
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Starý trik opět zabral, důchodkyni obrali o desítky tisíc
seniorka z Brodku u Prostějova.
„Legenda s nabídkou změny dodavatele elektrické energie bohužel opět zabrala. Tentokrát se obětí
podvodníků stala osmašedesátiletá paní z Brodku u Prostějova. Tři
neznámí muži ji v pondělí kontaktovali přímo u ní doma. Zazvonili
a nabízeli jí změnu dodavatele
elektrické energie. Seniorka je pozvala do domu. Podmínkou bylo,
aby jim ukázala smlouvu stávajícího dodavatele, čímž ji zabavili.
Po jejich odchodu ovšem zjistila,
že jí z jedné z místností zmizelo
čtyřiačtyřicet tisíc korun,“ popsala

Večerníku událost Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého
kraje.
Policisté z Němčic nad Hanou po
třech podvodnících a zlodějích
pátrají, přičemž od poškozené
seniorky disponují určitým popisem pachatelů. „Na základě
zjištěných informací se mělo
jednat o tři muže. První z nich byl
silnější postavy, vysoký kolem 172
centimetrů. Měl oválný obličej
a vlasy barvy špinavá blond. Na
sobě měl šedou mikinu a tmavé
brýle. Druhý muž měl mít černé

kudrnaté vlasy a na sobě černý
oblek. Jejich bližší popis ani popis
třetího z mužů nebyl zatím zjištěn. Policisté na případu pracují
a po pachatelích pátrají,“ uvedla
Irena Urbánková s tím, že strážci
zákona už zahájili úkony trestního
řízení pro podezření ze spáchání
přečinu krádeže, za který pachatelům, v případě jejich zjištění, hrozí
až dvouletý pobyt za mřížemi.
Policie ČR radí občanům, aby
byli obezřetní při kontaktu
s cizími lidmi a nikoho cizího si
do bytu či domu nevpouštěli.
„Podvodníci využívají nejrůzněj-

ší záminky a lsti, jak se dostat k
vašim penězům. Chtějí vniknout
do vašeho bytu či domu, a pokud
z vás nevylákají peníze přímo,
ovládají řadu způsobů, jak vás
okrást. Zvoní-li opravář, pracovník úřadu či jiných služeb, nechte
si předložit jeho služební průkaz
nebo ještě lépe, zavolejte na úřad
nebo instituci, na kterou se pracovník odvolává. V případě jakýchkoliv pochybností trvejte na tom, že
o nabízenou službu nestojíte,“
vzkazuje lidem, především staršího ročníku narození, mluvčí krajské policie Irena Urbánková.

po kvartetu hledaných
Prostějov/mik

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

Odnesl si pokladnu
Ze středy 9. na čtvrtek 10. října
p do kanceláře společp
se vloupal
nosti v Čelechovicích na Hané
zloděj. Přes sklepní okno vnikl
do budovy, vnikl do kanceláře a
zde vše prohledal, načež odcizil
malou příruční pokladnu s penězi. Společnosti poškozením
a odcizením způsobil celkovou
škodu dvaadvacet tisíc korun.
Policie po pachateli pátrá.

Čtyřkolka i s helmou

Falešní dealeři elektřiny znovu UDEŘILI
Brodek u Prostějova/mik - Zdá
se to na první pohled jednoduché a podvodníci tuto fintu používají snad nejčastěji - neustále
se totiž vtírají do bytů seniorů
a nabízejí jim mnohem levnější
elektřinu. V nemálo případech
ovšem i přes veškerá varování uspějí, důchodci je do bytu
pustí, protože je nabídka zajímá
a chtějí ušetřit. Jenomže záhy se
stanou obětí podvodu a krádeže, protože gauneři brzy odhalí,
kde má majitel bytu uschovány peníze. Stejně tak dopadla
na začátku uplynulého týdne

ČERNÁ KRONIKA

Předminulý víkend ze soboty 5. na neděli 6. října došlo
p do jednoho
j
z areálů
k vloupání
v Čechovicích. Zatím neznámý
pachatel z něho ukradl čtyřkolku Suzuki a motokrosovou helmu. Majiteli způsobil škodu za
dvaaosmdesát tisíc korun.

Stroje bez „šťávy“
Škodu za pětadvacet tisíc korun
způsobil zatím neznámý pachatel, který ze čtvrtka na pátek
odčerpal ze tří zemědělských
strojů zaparkovaných v katastrálním území obce Smržice celkem osmsetčtyřicet litrů nafty.

Vzal autorádio
V noci z pátku na sobotu předminulého týdne se zatím neznámý pachatel vloupal do uzamčeného vozidla Audi A3, které jeho
majitel zaparkoval na ulici Dr.
Mičoly v Prostějově. Z přístrojové desky ukradl autorádio za tři
a půl tisíce korun. Majiteli však
poničením auta způsobil celkovou škodu o deset tisíc vyšší...

Bunda je fuč
Ze soboty 5. na neděli 6. října
došlo k vloupání do vozidla
Seat Cordoba zaparkovaného
na ulici Olivetského v Prostějově. Z vnitřních prostor ukradl
zatím nezjištěný pachatel zde
ponechanou bundu, ve které
byly osobní doklady, doklady
k vozidlu a platební karty. Nakonec z vozidla vzal i autobaterii. Majiteli způsobil škodu za tři
tisíce dvě stě korun.

Rozbil a kradl
Ze spáchání přečinu krádeže
vloupáním je podezřelý neznámý pachatel, který se z pondělí
na úterý
ý vloupal
p do firemního
vozidla Škoda Fabia Combi,
které bylo zaparkované v Kotěrově ulici. Na autě rozbil okno,
vnikl do něho a z přihrádky
spolujezdce ukradl peněženku
s penězi, osobními doklady
a platební kartou. Celková škoda byla vyčíslena na dva a půl
tisíce korun.

Straka na Družstevní
Ze spáchání přečinu krádeže je
podezřelý zatím neznámý pachatel, který se někdy v době od
pondělí 7. do čtvrtka 10. října
vloupal do uzamčeného vozidla Nissan Maxima, které jeho
majitel zaparkoval na Družstevní ulici v Prostějově. Rozbil na
něm okno, vnikl dovnitř a chtěl
zřejmě ukrást autorádio. To se
mu však nepodařilo, a tak ukradl výklopný digitální displej
a zbytek alespoň poškodil. Majitel si celkovou škodu vyčíslil
na šest a půl tisíce korun.

Do práce neodjel

PAVEL NEHERA

PETR NOVÁK

MERCEDES LAKATOŠOVÁ

MILAN HORVÁTH

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

se narodil 27. června 1975 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 6. srpna 2012. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 37
do 38 let a měří mezi 170 až 180
centimetry. Bližší údaje k osobě
nejsou známy

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

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

Ve čtvrtek 10. října ráno, když
chtěl majitel
j osobního auta značky Škoda Superb odjet do práce,
neměl čím... Jeho auto, které si
večer zaparkoval
p
ppřed domem
v Čechách pod Kosířem, zde nebylo. S vozidlem se mu ztratilo i
rybářské vybavení, které zde měl
uložené. Nešťastný rybář celkovou škodu vyčíslil na stoosmdesátsedm tisíc korun.
V letošním roce, za devět měsíců, bylo na Prostějovsku odcizeno jednatřicet vozidel. Loni za
stejné období zloději na Prostějovsku ukradli padesát aut.

Zpravodajství
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Slavnostně

JE ZVENKU HOTOVÁ! Telefonní automat

se

otevře

na

Alberta

VYRVAL ZE ZDI!
Že by ho chtěl doma

místo pevné linky?

Prior včera a dnes. Bývalá podoba obchodního domu byla tvořena mozaikou ze žlutých kamínků (vlevo), původní vizualizace počítala s řadou prosklených ploch (uprostřed),
finální podoba Zlaté brány je z venku tvořena především šedými plochami z přírodního materiálu.
3x foto: Martin Zaoral a Prior IK

Obchodní dům Zlatá brána v centru města už svůj
kabát převlékat nebude. Oproti původní vizualizaci tak na něm ubylo prosklených ploch. Ptáte
se, proč? Jednoduché. Díky svému strohému exteriéru by někdejší Prior měl dát vyniknout okolním historickým stavbám. Údajně se tak stalo na
základě požadavku památkářů...
Prostějov/mls
Řada obyvatel Prostějova už netrpělivě vyhlíží datum, kdy budou
moci poprvé projít Zlatou bránou.
„Slavnostní otevření plánujeme
na čtvrtek jednadvacátého listopadu. Při této příležitosti bude
připraven doprovodný program,

jehož obsah ještě upřesníme,“ sdělil Večerníku Adolf Vlk, předseda
představenstva společnosti Prior.
V průběhu tohoto týdne už byla
fakticky dokončena vnější fasáda
Zlaté brány. Ta se na první pohled liší od původní vizualizace.
V Dukelské bráně a zejména
v části otevřené ve směru k ná-

městí E. Husserla podle návrhu
výrazně ubylo prosklených ploch.
„Fasáda je v podstatě hotová. Je
zcela obložena přírodním materiálem, který bude ještě vysychat,
takže se jeho barevnost sjednotí.
Jinak se už ale měnit nebude,“
potvrdil nám Adolf Vlk, který
připustil, že na neočekávanou podobu Zlaté brány už zaznamenal
rozporuplné reakce. „Polovina lidí
byla nadšena, druhá pochybovala,
že je to hotové a že to takto skutečně bude vypadat...“
Vlk dále potvrdil, že původní
vesměs velmi kladně přijímaná
vizualizace obsahovala více prosklených ploch. „Řídili jsme se

jsme uvedli do původního stavu,
jak zněly požadavky města. Silnice přitom byla kompletně zrekonstruovaná,“ upřesnil Vlk, který
zároveň zdůraznil, že hlavní těžiště prací se v tuto chvíli definitivně
přesunulo do interiéru bývalého
Prioru.
Veškeré práce by měly definitivně skončit až těsně před listopadovým slavnostním otevřením.
To by mohlo napomoci oživení
centra města, které je o víkendech
prakticky liduprázdné. Zlatá brána
přitom bude lákat na modernější
podmínky pro nakupování, větší
plochu i výrazně rozšířenou otvírací dobu.

požadavky památkářů, kteří chtěli,
aby budova měla takovou fasádu,
která na sebe nebude strhávat pozornost a dá vyniknout okolním
historickým domům,“ vysvětlil
šéf Prioru důvod, proč je podoba Zlaté brány šedá a obsahuje
tedy skutečně méně prosklených
ploch, než se původně uvažovalo.
„Uznávám, že z estetického hlediska je to ústupek. Na druhou
stranu naši nájemníci měli také
zájem spíše o stěny než o prosklené výlohy,“ doplnil Adolf Vlk.
Kromě fasády byly dokončeny
i úpravy okolí, zejména na náměstí Svatopluka Čecha za Priorem,
kde proběhly i přeložky sítí. „Vše

Prostějov/mik - Tak to je
kousek! Ze zdi městské ubytovny v prostějovské ulici
Marie Pujmanové v úterý
8. října časně ráno někdo
vyrval telefonní automat. Je
vcelku s podivem, že pachatele nikdo neviděl a neslyšel.
Jakým způsobem tedy zloděj dostal těžký přístroj ze
zdi a zda ho ukradl jen kvůli
pár drobným v mincovníku,
se neví. Případ nyní prověřuje policie.
„Zálibu v telefonování bude
mít zřejmě zatím neznámý pachatel, který v úterý
osmého října někdy v čase
mezi druhou a osmou hodinou ranní ukradl z ulice
Marie Pujmanové v Prostějově veřejný telefonní automat. Zatím přesně nezjiš-

těným způsobem se mu ho
podařilo dostat ze zdi a odvézt neznámo kam. V automatu bylo pětsetšedesátpět
korun v drobných mincích,
ovšem celková škoda odcizením byla předběžně vyčíslena na 30 565 korun,“ sdělila Večerníku podrobnosti k
nevšednímu případu Irena
Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje.
Policisté případ šetří pro
podezření ze spáchání trestných činů krádeže a poškození a ohrožení provozu
obecně prospěšného zařízení. „Pokud se policistům
podaří tohoto pachatele dopadnout, hrozí mu až šestiletý pobyt za mřížemi,“ dodala mluvčí krajské policie.

ŠPATNÁ ZPRÁVA: Prostějov vymírá, na 100 dětí připadá 131 důchodců...
K romské národnosti se v našem městě hlásí JEN dvacet lidí. Jak je to možné?

Prostějovští radní mají na stolech čerstvou zprávu
zpracovanou Střediskem rozvoje sociálních služeb
v Jeseníku. Průzkum a z něho vyplývající statistické údaje o složení prostějovského obyvatelstva jsou nekompromisní a velmi pesimistické. Rodí se čím dál tím méně
dětí, naopak čím dál tím více lidí umírá! Jestli to tak půjde
dál, je možné, že Prostějov jednou vymře celý... Velkou
zajímavostí nového průzkumu pak je údaj, podle něhož
se při zjišťování národnostního složení obyvatelstva
přihlásilo k romské národnosti pouze dvacet osob!
Prostějov/mik
Navzdory celorepublikovému růstu
obyvatel se prostějovský region
dočkal v minulém období vývoje
přesně opačného a navázal tak na
sestupný trend předchozích let. Převaha vystěhovalých nad přistěhovalými, která v Prostějově trvá již od
roku 1995, byla současně doplněna
převahou zemřelých nad živě narozenými...
„Podle údajů, které jsme aktuálně
získali, žilo v Prostějově k prvnímu
lednu tohoto roku 44 184 obyvatel. Od roku 1990, kdy kulminoval počet obyvatel Prostějova na
počtu 52 061, docházelo k jeho
postupnému a trvalému poklesu.

Za uplynulých třináct roků poklesl počet obyvatel Prostějova
téměř o osm tisíc osob, na čemž
se promítlo i odtržení městské
části Držovice, která se stala samostatnou obcí,“ podotkla Alena
Rašková, náměstkyně primátora
statutárního města Prostějov.
„Tuto negativní zprávu ještě bohužel posiluje fakt, že zároveň
roste průměrný věk Prostějovanů. Aktuálně na sto dětí u nás
připadá stotřicetjedna seniorů.
Bohužel, takzvané ´Husákovy
děti´ se už odrodily a mladých
lidí neustále v našem městě ubývá. A protože důchodců bude
neustále přibývat, vzniká tím
i problém s nutností stále větší-

ho počtu domů s pečovatelskou
službou a podobnými sociálními
zařízeními,“ konstatovala Rašková. „A já vidím ještě jeden
problém. Snižující se počet dětí
v Prostějově bude muset logicky vyústit v úsporná opatření ve
školství. Za pár let si město už
nebude moci dovolit provozovat
tolik základních škol,“ pokrčila
rameny druhá z primátorových
náměstkyň Ivana Hemerková.
Na úbytku obyvatel Prostějova
má také negativní vliv jejich stěhování, většinou pochopitelně za
prací. Jak je patrné z nové studie, zatímco v roce 1990 to bylo
pouze 889 obyvatel, v roce 2008
to bylo už 1048 lidí. V následujících letech ovšem počet odstěhovaných Prostějovanů poklesl,
v loňském roce došlo dokonce
k nárůstu přistěhovaných osob.
Velice zajímavou pasáží v novém průzkumu, který má
Večerník rovněž k dispozici,
je národnostní složení prostějovského obyvatelstva. Onou
národností se rozumí příslušnost k národu, národnostní nebo etnické menšině.
„Pro určení národnosti není roz-

Počet obyvatel Prostějova



 




 



 

 































Zdroj: Magistrát města Prostějova

hodující mateřská řeč ani řeč,
kterou občan převážně používá
nebo lépe ovládá, ale jeho vlastní
rozhodnutí. Jenom připomínám,
že průzkum vychází z údajů při
sčítání lidu na konci roku 2011.
A výsledky ukazují, že kromě
národností české, moravské
a slovenské, má v Prostějově nejvyšší početní zastoupení menšina
ukrajinská. Opakovaně se pak na
základě vlastního vyjádření přihlásilo k romské národnosti při
sčítání pouhých dvacet Romů
z Prostějova. Domníváme se, že

důvodem této skutečnosti je možná obava Romů z diskriminace,
odcizení se romské tradici a kultuře a neznalost svého národa.
Praxe však ukazuje, že zastoupení
romských občanů je v Prostějově
mnohem vyšší,“ komentuje pro
laika neuvěřitelnou skutečnost
náměstkyně primátora Alena
Rašková.
Snad ironická poznámka na
závěr, pokud v Prostějově žije
pouhých dvacet Romů, proč
tedy řešíme nějakou romskou
problematiku?

Město důchodců. Mladých lidí v Prostějově rapidně ubývá, počet seniorů už naopak převažuje nad množstvím dětí.
Foto: koláž Večerníku

Národnostní složení obyvatel Prostějova
národnost
celkem
muži
ženy
česká
24 505
11 112
13 393
moravská
7 414
3 736
3 678
slezská
7
6
1
slovenská
426
223
203
romská
20
11
9
polská
17
11
6
německá
22
14
8
ukrajinská
186
75
111
vietnamská
47
26
21
neuvedeno
10 444
5 092
5 352
Zdroj: Český statistický úřad

Prostějovský soud má ZDENIČKA ZPĚT VE VILE! A HNED SE VDALA...

nového ŠÉFA

Prostějov/mik - Jak Večerník už před měsícem
avizoval, u Okresního soudu v Prostějově
došlo k výměně stráží na postu předsedy.
Vladimíra Váňu, kterému skončilo funkční
období, nahradil od 1. října dosavadní soudce
trestního senátu Petr Vrtěl.
„Mohu Večerníku potvrdit, že na základě
výsledku výběrového řízení u Krajského soudu
v Brně rozhodla ministryně spravedlnosti Marie Benešová o mém jmenování do funkce
předsedy Okresního soudu v Prostějově,“ sdělil
nám uprostřed minulého týdne Petr Vrtěl. „Můj
příchod do nové funkce je malinko komplikován
tím, že současně zanikl výkon funkce dosavadního předsedy Vladimíra Váni a ke stejnému
datu skončil i místopředseda soudu. Musel jsem
si tedy vybrat zbrusu nový tým, se kterým budu
spolupracovat. Po nějakém čase navrhnu ministryni ke jmenování nového místopředsedu,“
podotkl nový předseda prostějovské justice. Jak
dále dodal, hodlá navázat na vše dobré, co se
povedlo jeho předchůdci.
Na otázku, zda bude pokračovat i v aktivní kariéře
vyhlášeného a nesmlouvavého soudce, pak
odpověděl: „Jako předseda mám jednu výhodu
v tom, že plánovaný počet čtrnácti soudců bude
naplněn v polovině příštího roku návratem jedné
soudkyně z mateřské dovolené. A já? Když jsem
nastoupil do funkce předsedy, tak hned druhý den
se na mě nahrnula spousta úkolů správní agendy.
Pokud jsem měl na chvíli možnost věnovat se

Soudit bude dál. Petr Vrtěl je novým předsedou
Okresního soudu v Prostějově, soudcovský talár
ale díkybohu nesvlékne.
Foto: Michal Kadlec
některé přidělené trestní věci, bylo to pro mě
obrovské oživení. I nadále tedy budu vykonávat
také soudcovskou funkci na trestním úseku, ale
už zhruba jen z poloviny dřívějšího nápadu,“ uvedl exkluzivně pro Večerník Petr Vrtěl.

Silikonová kráska z Kralic na Hané byla vrácena
do televizní reality show. Avšak jen na čtyři dny...

Prostějov/mls, pk - Týden plný zvratů prožila pětadvacetiletá Zdeňka Soušková z Kralic
na Hané. Zatímco za rodinou jí to po jejím vypadnutí z VyVolených a další návštěvě
v Prostějově ani trochu netáhlo, v úterý uplynulého týdne se už opět objevila v televizní
reality show VyVolení! Ba co víc, stalo se tak po boku Thomasovi expřítelkyně Sabiny! Ve
stále více sledovaném pořadu zažila svatbu i Štědrý den, ale dlouho nesetrvala. Přestože
musela před ostatními soutěžícími a diváky mlžit, v sobotu si sbalila kufr a Vilu opustila...
Produkce TV Prima historicky první zástupkyni z prostějovského regionu Zdeňku Souškovou do Vily nasadila z jasného důvodu - rozvířit tamní život. A sázka na milostný trojúhelník se osvědčila,
o hádky nebyla nouze. Došlo dokonce i na urážky a výčitky... Jak jsme totiž zmínili, spolu s ní tam přišla i o pět let mladší
Sabina, tedy bývalá přítelkyně osmatřicetiletého Thomase Castella. Ta nejprve na televizní obrazovce musela sledovat,
jak je jí její partner se Zdeňkou nevěrný. Přímo ve Vile si pak rozchod s mužem, s nímž chodila od svých sedmnácti let,
prožila a více než důkladně také vyříkala. A to zcela bezprostředně. Thomas Castello dal přesto před mladičkou Romkou
přednost právě Zdeničce z Kralic.Rozporuplný pár tak ve středu prožil svatbu, která
ale byla - jak jinak než - fingovaná. Zdeňka
v tu chvíli mohla slavit své velké vítězství.
Neradovala se z něj však opravdu dlouho…
Při středeční svatbě už Thomas věděl, že
v pátek opět zamíří do Duelu. Hradeckému
hromotlukovi dali ostatní jasně najevo, co
si o něm myslí a už podruhé jej vypalcovali. Thomas zbytečně netaktizoval a za svého
soupeře si vybral Vladka, s nímž se dlouhodobě nemůže snést. V pátek se opět ukázalo,
jak velké oblibě se upřímný, ale i hysterický
homosexuál Vladko u národa těší. Thomase
v Duelu bez problémů a krutým poměrem
Foto: iprima.cz
80 ku 20 procentům z více jak tříset tisíc hlasujících porazil, načež se za vítězoslavného
jásotu takřka celého osazenstva vrátil zpět
do vily. Kromě nováčka Honzy se z výsledku
Duelu neradovala už jen a pouze Zdenička...
Pokračování na straně 13

Po stopách
vyvolené
Zdeňky

Publicistika
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Barometr

Číslo týdne

+

5 953

P k otevřen.
Park
ř
Př
Přestože
ž radní
d í nejsou see
všemi rekonstrukčními pracemi ve
S nožem do
Smetanových sadech stoprocentně spokoškolky. Ponjeni, ve středu je slavnostně otevřeli.
dělní chování RoPark ovšem projde ještě další
ma, který kradl ve školce
výraznou změnou, vysana Husově náměstí a ve chvíli
dí se desítky stromů
odhalení vyhrožoval s nožem v ruce
a vybuduje nové
učitelce, nemá omluvy. K více než pouoplocení na
hému zamyšlení pak musí vést jednáVápenici.
ní policie, která nereagovala na oznámení
vedení mateřinky...

Osobnost týdne
PETR VRTĚL
PE

Podle aktuální statistiky
z uplynulého týdne vyplývá, že
v Prostějově bylo na konci září
5 953 lidí bez práce, což je o 150
nezaměstnaných víc než měsíc
předtím. Alarmující je ale o bezmála třináct procent vyšší nezaměstnanost v Olomouckém
kraji oproti září roku 2012.

-

Po u
ukončení funkčního období dosavad
vadního předsedy Okresního soudu
v Prostějově Vladimíra Váni se jeho násstupce dlouho nehledal. Novým šéfem
prostějovské justice se stal dle našeho
názoru oprávněně Petr Vrtěl, který je
znám svou nesmiřitelností k porušování zákonů z role trestního soudce.

Výrok týdne
„CIKÁN
CIK
IKÁ
ÁN MI
ÁN
MI VYTRHL
VYTR
VY
TRHL
TR
HL
MOBIL Z RUKY A UTEKL.
NA POLICII MĚ
PŘESVĚDČOVALI, ŽE
JSEM SE OPILA TELEFON
ZTRATIL. TAKŽE VŮL
JSEM JÁ!“

Jeden z ohlasů občanů
na současný stav řešení
romské problematiky...

TO JE TEN NÁŠ MILÝ VENKOV...

Analýza
Martin Mokroš
Budu vám dnes vyprávět dva příběhy z obcí nedaleko Prostějova, jedna je směrem východním
alidověsejíříká„Beďák“,vládne
v ní rudý starosta, a ta druhá,
kde se každoročně pořádá ona
pověstná „Šlapka“, směrem
severním, zde je v čele modrá
starostka.
V té první se podařilo zastupitelstvu po několika neúspěšných pokusech získat dotace
na opravu chodníků, což jistě potěší, část jde z rozpočtu

Také máte někdy chuť opustit městský ruch a přestěhovat se na samotu u lesa nebo na klidnou vesničku? Se
slzou v oku pak sledujete poklidný vesnický chod v jistém
seriálu o doktorech na jedné soukromé televizi, případně onu slzu zamáčknete při filmové klasice Vesničko
má středisková? V jedné scéně tam předseda JZD říká:
„Lidé na vesnici jsou takoví jiní, nezkažení...“ No, možná
by se onen předseda podivil nad stavem současných
obcí (termín vesnice již v našem století nelze moc použít, neboť získal kapku pejorativní význam...).
obce. Říkáte si, co je na tom
tak zajímavého? No, logicky
při oné chodníkové revitalizaci
se nejdříve musí odstranit ony
chodníky původní atd., nebudu
zde popisovat celý technologický postup, leč než se začne něco
odstraňovat, je dobré si zjistit,
komu co patří.
A tak zde bohužel došlo k tomu,
že se také začala odstraňovat
i dlažba, která evidentně obci
nepatřila. Majitelka vcelku
razantně proti této celé akci
zaprotestovala, řkouce, že
dlažba je její rodiny, má na

to glejt a tudíž se nic nebude
odstraňovat, neboť ona dlažba má historickou hodnotu
a existuje zde dokonce i citová vazba. Následovala scéna,
ve které byla účastna ona,
starosta obce a další spoluobčané, kterou by zřejmě využili i filmaři. Ovšem vcelku šlo
o smutné představení, které
nakonec vše řešila i uniformovaná složka, tedy příslušníci PČR. Padla zde i slova
ostrá, leč naštěstí jedna za členek dotčené rodiny prokázala
pátracího ducha, za který by se

CO KOMU ZŮSTANE V KAPSÁCH
Tomáš Kaláb
„Jak dlouho na nás budou zase
hledět ty obličeje z billboardů?“
ptá se mě znechuceně manželka při cestách autem při každé
předvolební kampani. Používá
obvykle jadrnější slovník vycházející ze zlidovělého německého
slovíčka pro tvář. Ani se jí nedivím. Reklam je vůbec všude
plno, a když ke všemu na nás
civí ty známé i méně známé tváře, o nichž víme svoje, slibující
najednou na chvíli hory-doly, je
z toho člověku vážně na nic.
Jsem asi jeden z mnoha současných voličů, kteří řeší zásadní
problém, zda jít vůbec k volbám.

Ne, že bych principiálně rezignoval na své nezadatelné právo
občana, které nám poskytuje
demokratický systém, ale prostě
není koho vybrat. Je sice pravda, že u zavedených stran lze
očekávat, jak se bude dotyčná
strana, coby vítěz voleb, chovat,
ale právě v těchto případech je
úplně jedno, jestli volební lístek
bude obrazně řečeno oranžový,
modrý, žlutý nebo strakatý. Před
volbami se slíbí vše, po volbách
je potřeba dodržovat alespoň
elementární makroekonomické
zákonitosti, takže je potřeba naplnit státní kasu a držet příjmy
na uzdě. Jde pak pouze o modifikaci, jestli se zvýší přímé či
nepřímé daně, ale pro občana to
vždy znamená ztenčení obsahu
jeho peněženky (chcete-li moderněji, kreditní karty). Novým

glosa týdne
změnu slibujícím subjektům
udělal před třemi lety medvědí
službu Vít Bárta a jeho Věci
veřejné, které lidé opravdu volili
s důvěrou v nový závan v zatuchlé sněmovně, pohříchu ale
víme, jak onen závan nakonec
„voněl“...
Chtělo by to možná naučit
stranické šéfy hospodařit nejprve „doma“, aby pak lépe
hospodařili s prostředky nás
všech, dostanou-li k tomu po
volbách příležitost. Manželka by přestala mít žaludeční
potíže z billboardů a nám by
v kapsách zůstalo zase o něco
víc, než příslovečné klíče
z náměstí, jak o tom pěje jedna předvolební agitka...

Konstelace
hvězd Prostějova
Prostějov ochromí nákupní horečka, lidé najednou začnou okupo-

vat jeden supermarket za druhým. Oživení přijde i do centra města
a krátké babí léto vyláká do ulic i ty, kteří nejraději lenoší doma.
Obchodníci budou plakat štěstím, takové tržby už dlouho neměli!

Berani - 20.3.- 18. 4. Abyste se pomalu, ale jistě začali bát o práci. Vaše firma již brzy ohlásí problémy
a následné propuštění. Nečekejte, až na vás dojde!
Už teď se začněte poohlížet po novém zaměstnání
a nehleďte na ostatní.
Býci - 19.4.-19.5. Vy byste se neměli spokojit s málem. Jste natolik ctižádostiví, že rozhodně máte na
daleko větší příjmy ze svých aktivit. V nejbližších
dnech se vám naskytne jedinečná nabídka. Nepřemýšlejte ani vteřinu!
Blíženci - 20.5.-19.6. Pokud hodláte někoho moralizovat, ukliďte si nejdříve před svým prahem. Doma
to máte rozhašené, v práci nestíháte ani jednoduché
úkoly a o intimním vztahu darmo mluvit. Hoďte se
sami do kupy, pak poučujte.
Raci - 20.6.-21.7. Již tento víkend za vámi přijede
návštěva ze vzdálené rodiny. Jenomže vy tyto lidi
zrovna nemusíte, takže celý týden z toho budete
nervózní. Odnese to vaše okolí, které bude trpět vaší
rozmrzelou náladou.
Lvi - 22.7.-21.8. S vámi se těžko jedná, jste naprosto
neústupní a jen málokdy podpoříte dobrý nápad někoho jiného. Jenomže nyní budete muset sklapnout
podpatky, protože kolega přijde s plánem, který nasype peníze i do vaší kapsy.
Panny - 22.8.-21.9. Váš partnerský vztah je
v troskách, jenomže vám je to celkem jedno. Už vás
totiž omrzelo se na někoho vázat, takže svého milého či milou pošlete co nevidět k vodě. Již tento týden
vám začne bohémský život.

...ještě
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Váhy - 22.9.-21.10. Nezkoušejte tento týden něco
měnit, není čas na změny. Klidně setrvejte ve sladkém nicnedělání, naprosto nic vám neuteče. Více
času ale věnujte své rodině, která neustále brblá, že
věčně nejste doma.
Štíři - 22.10.-20.11. Neubude vás, když se o svůj zisk
z aktuální obchodní transakce rozdělíte s těmi, kteří
vám určitým dílem pomohli. Nebuďte lakomí, nikdy
nevíte, kdy to bude naopak. Před víkendem se seznámíte se zajímavou osobou.
Střelci - 21.11.-20.12. Pozor na selhání za volantem
vašeho vozidla, policajti budou tento týden na každém rohu! Protože se budete v zaměstnání nudit,
lehce si najdete uklidňující zábavu. Před šéfem ale
dělejte, že makáte do roztrhání těla.
Kozorohové - 21.12.-19.1. Nedívejte se po druhých,
co dělají, a zaměřte se jen na sebe. Vaše práce v těchto
dnech nestojí za nic, takže se určitě dostanete do sporu s nadřízenými. Pokud se nepolepšíte, hrozí vám
vyhazov.
Vodnáři - 20.1.-18.2. Vy jste vždycky dokázali na
hrubý pytel přišít hrubou záplatu. Jenomže v těchto
dnech se stanete obětí velmi dobře promyšlené zlodějny, ze které budete v šoku. Hlavně utrpíte škodu,
jež se hned tak nenapraví.
Ryby - 19.2.-19.3. Chřipka je prevít, takže si nezahrávejte. Ne, aby vás napadlo nemoc přecházet
a dělat hrdiny. V zaměstnání se to bez vás týden obejde, okamžitě se zabalte do peřin a poťte se. A hlavně
důvěřujte svému lékaři.

nemusel stydět dnes již legendární historik-dobrodruh Indiana Jones a ve skříni mezi jinými
dokumenty sice neobjevila ani
svatý grál, ani archu úmluvy,
ani křišťálovou lebku, ale onen
dokument o chodníku a dlažbě.
Celá aféra tímto byla ukončena.
Představitel zákona vše zdokumentoval, rodinní příslušníci
celou dlažbu soukromou odstranili (ona by se možná hodila
i někam jinam, někomu jinému,
kdo ví...) a chodníky se vesele
dál mohly revitalizovat. Přidám
jen dovětek, vše asi mělo být
řešeno administrativně lépe,
neboť teď zbyla jen vzájemná
nevraživost a občanka, která
zažila mnoho let onoho bývalého rudého režimu, teď asi nemá
valného mínění o současném
rudém starostovi.
Ale pojďme do oné severně
od Prostějova položené, modré
obce. Tu totiž nenavštívili před
rokem jen daleké návštěvnice
z Kanady, když obec soutěžila o světovou obec roku a její
představitelé pak cestovali pro

fejeton
Petra Hežová
Ani si nevzpomínám, v jaké
souvislosti jsem zaslechla
větu, že lidi pořád jen brblají a stěžují si, ale aby jeden
druhého pochválil, to nehrozí. A co víc, čím dál častěji
se po vzoru našich celebrit
odvoláváme na policii, soudy a další instituce, takže se
mnohdy stáváme svědky bizardních situací, kdy nezodpovědný cyklista, který jel
v protisměru po jednosměrce,
vyhrožuje řidiči, který ho srazil soudem a vězením, zloděj
s úspěchem žaluje okradeného za to, že místo toho, aby
mu umožnil bezproblémový
vstup do domu a možná mu
i pomohl lup odnést do auta,
jej postřelil a nadával mu.

ocenění až do dalekého Edmontonu, ale zřejmě někdy
tajně i světoznámý kouzelník
David Copperfield, který dokáže nechat cokoliv zmizet anebo
dokonce zmizí i sám a jeho
kouzla jsou prostě neuvěřitelná.
A co v oné obci dokázal? Změnil územní plán tak, že z jistého
pole se stala stavební parcela
a to takřka přes noc, čímž se její
hodnota a celkový výsledek při
prodeji změnil v řádech statisíců až milionů korun. Kauza už
zaujala i organizaci Transparency International, která se zabývá korupcí. Hádejte, o koho
se asi zajímají? Ano, jedná se
o rodinu modré starostky. Když
jsem analyzoval názory na tuto
kauzu mezi Prostějovany, bylo
mi jadrně řečeno: „A co jako
ty „píííííííp“ řešíš? Vzpomeň si
na pozemky u prostějovskýho
špitálu, na jejich ceny nákupní
a prodejní, kdo v tom měl prsty?“ A mě hlupákovi docvaklo,
město nakazilo venkov, bohužel ta modrá barva se objevuje
v obou kauzách a to tedy před

volbami není zrovna dobrá asociace. Ale pokud chceme jít do
voleb všichni čistí, je třeba se
držet hesla „Padni komu padni“, leč padá tak nějak stále na
jednu stranu. Abych použil jeden další klasický výrok, cituji
zde A. C. Doyla: „Smutné, milý
Watsone, že?“.
Tak vám nevím vážení, zda se mi
chce se na ten venkov stěhovat.
Nějak se nám totiž poměšťačil
a manýry velkoměsta převzal,
což asi není dobře. Asi budu
stále se slzou v oku sledovat
film o vesničce střediskové, ale
do dotčených obcí, o kterých to
dnes celé bylo, bych si dovolil,
já měšťák, vzkázat: „Udělejte
si tam sakra pořádek, když je
vás tam podstatně míň, než nás
ve městě a na všechno lépe vidíte. Buďte hrdí na svou obec
a dejte najevo svým zástupcům,
že by bylo dobré se mírnit a vrátit venkovu hrdost, tradici, onu
pohodu i soudržnost, která nám
městským už bude asi navždy
nedostupná. Ať vám máme
zase co závidět...“

Dobrý den, budu
si na vás stěžovat!
Kdoví, proč jsme si zvykli si
stěžovat na to, že v prodejně
zeleniny se tu a tam najde nahnilý banán (přestože bychom
si všichni zřejmě tolik přáli,
aby prodavačky celý den dokola přehrabovaly i třídily ovoce
a zeleninu), učitelka si dovolila
pokárat našeho juniora (no to je
horor) a co teprve, když nejsme spokojení s hygienickou
čistotou v autobusu nebo vlaku
(i když vážně pochybuji, že ten
binec na vlakových záchodcích a pod sedadly způsobili
zaměstnanci železnice nebo
autobusových dopravců).
Jak takhle uvažuji, cestující,
která sedí na cestě z Olomouce naproti mně, nasupeně žádá
průvodčího, aby jí okamžitě
sdělil své jméno, protože si na
něj hodlá stěžovat na ‚vyšších

místech‘ zato, že nezajistil, aby
na záchodku vlaku byl toaletní papír. Ale to, že její synátor
poté, co dožvýkal hamburger,
odhodil ubrousek a prázdný
kelímek od nápoje pod sedačku, zřejmě úmyslně přehlédla!
Zákonodárné instituce ale mají
většinou svých starostí až dost
na to, aby se staraly, že jste si
místo kila rajčat přinesli kilo
nahnilého leča, nebo že jste
si při jízdě pouličkou sedli na
místo, kde před chvílí seděl nepřizpůsobivý a pěkně dlouho
nemytý občan, který si sedátko
městské hromadné dopravy
spletl s toaletou. Takže vám
nakonec stejně nezbude, než se
zbytečně rozčílit, sebrat se a jít
domů. Stěžovat si totiž můžete, ale to je asi tak všechno, co
s tím můžete dělat...

Agentura
Kovařík povede odbor dopravy!

Těžko si vysvětlit, proč Prostějovský Večerník, když je v tak úzkém
kontaktu se souzeným Robertem
Kovaříkem, tuto novinku nezveřejnil! A tak opět musí přijít
slovutná Agentura Hóser, aby
tuto jednoznačnou chybu v informování veřejnosti napravila!
Prostějovský magistrát je už totiž
rozhodnut, kým nahradí současného šéfa odboru dopravy,
kterým je Miroslav Naložil, jež
k prvnímu lednu 2014 nastupuje jako ministr dopravy. Novým
vedoucím dopravního odboru
Magistrátu statutárního města
Prostějova totiž bude právě Robert Kovařík!
„Tuto informaci mohu potvrdit, i když jeho jmenování musí
ještě posvětit zastupitelstvo.
A také, nesmí nám ho soud
poslat ještě na dalších deset
let do vězení,“ nechal se před
Hóserem slyšet Miroslav Nakaseseděl, první muž prostějovské radnice. „Nejenom

Večerníku, ale i na výjezdním
zasedání rady města ve Vazební věznici v Brně nám pan
Kovařík potvrdil, že loupeže
nespáchal, že je pouze autíčkář
a všechno okolo aut či dopravy ho nesmírně zajímá. Uvěřili
jsme mu a myslíme si, že pan
Kovařík by dokázal řešit i ty nejzávažnější problémy dopravy
v našem městě,“ vyjádřil přesvědčení prostějovský primátor.
„Roberta znám velice dobře
ještě z dob jeho působení
u prostějovského hokeje.
No…, hokej hrál jenom
o něco líp než já. On se pak dal
na porno, já zase na psaní erotických básniček. Ale autíčkům
rozhodně rozumí, tak proč to
s ním nezkusit? Věřím, že to
bude právě on, komu se podaří
vyřešit obrovské problémy okolo severního vnějšího obchvatu
města,“ myslí si Lolin Čačák,
skorohejtman Olomouckého
kraje.

Jak ovšem Agentura Hóser zjistila, problémem při jmenování Roberta Kovaříka může být skutečnost, že ihned po osvobozujícím
rozsudku může vzít zase kramle
do Spojených států amerických.
„Jsme na tuto alternativu připraveni a panu Kovaříkovi chceme
nabídnout, aby náš odbor řídil
i na dálku z Kalifornie...,“ nenechal se vykolejit a vytasil záložní
plán primátor Nakaseseděl.
Za Agenturu Hóser Majkl
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aneb VAŠE NÁZORY
NÁS ZAJÍMAJÍ
Také v uplynulém týdnu dorazila do naší redakční pošty celá řada
vašich ohlasů, která se
tentokrát rekrutovala k několika tématům. Z celé plejády vašich podnětů a příspěvků jsme vybrali trojici
nejzajímavějších,
kterou
vám nyní předkládáme...

Už bylo na čase!
Tak nám v Krasicích konečně
zbourali tu krásně hnusnou
boudu, která byla nazývána autobusovou čekárnou
u zastávky MHD. Na to, že
o novou už tady v Krasicích
usilujeme od poloviny devadesátých let minulého století,
tak to se město moc nezpozdilo... Ale no nic, aspoň že
k tomu konečně došlo a hlavně, že ohavná individua z řad
opilých bezdomovců, kteří
v čekárně skoro každou noc
přespávali, si budou muset
najít nové místo k noclehu.
Jenom doufám, že hodně daleko od Krasic!
Jan Spáčil, Prostějov

Myslí to vážně?
Jsem z generace hokejových fanoušků, kteří jsou
zmlsaní úspěchy takzvané
žlutomodré síly v podání
HC Prostějov za časů pánů
Koláře a Zlámala. Dlužno
dodat, že na tyto úspěchy
se dosud prostějovskému
hokeji nepodařilo navázat.
O to více mě zaujal rozhovor s panem Luňákem, který
jsem si přečetl ve Večerníku.
Myslí to tento nový boss
prostějovského klubu vážně,
že chce tady mít za pár let
extraligu všech mládežnických soutěží a také mužskou
nejvyšší soutěž? Jestli pan
Luňák, a to aniž bych mu
chtěl nějak křivdit, není člověk typu vsetínského pana
Zubíka a jemu podobných,
a je opravdovým hokejovým
nadšencem s plnými kapsy
peněz, pak to beru a těším
se na další nové úspěchy
ledního hokeje v Prostějově.
Jenom bych nechtěl být zase
zklamán z toho, že po pár nevydařených sezónách se pan
Luňák sbalí a z Prostějova
emigruje...
Petr Nezhyba, Prostějov

Bodejť by je
někdo chtěl…
Jak jsem se dozvěděl z vašeho Večerníku, město bylo
opět neúspěšné při snaze prodat dva domy v Rozhonově
ulici a také ve Vodní ulici.
Není se čemu divit! Spíše mě
zaráží, že magistrát poměrně
neúnavně nabízí tyto baráky
plné Romů stále k odprodeji. Vždyť kdo by je chtěl?!
Vezměme si hypoteticky, že
by například dům v Rozhonově ulici někdo opravdu
koupil. Čekala by ho nákladná mnohamilionová rekonstrukce, protože ten dům už
padá zdejším obyvatelům doslova na hlavu. A co potom?
To aby se majitel denně bál,
že mu nové vnitřní vybavení romské rodiny rozkradou
nebo zničí. A rád bych viděl
toho dobrodruha, který by
se romským rodinám snažil
zvýšit nájemné. To by ho
pak honili s nožem v ruce
po celém Husově náměstí!
Nezbývá nic jiného, než aby
se o tyto domy staralo město
a převzalo tak i veškerou
zodpovědnost za to, co se
uvnitř těchto domů děje.
Ovšem připomínám, že veškeré opravy rozbitých oken,
dveří a vybavení domů platíme my všichni z našich daní...
František Dostál, Prostějov

...ještě

+

Víme víc...
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
Již za pár týdnů se otevřou dveře nové nákupní galerie Zlatá Brána. Původní Prior je po čtyřiceti letech už takřka zrekonstruován a
oblečen do nového kabátu. V moderním nákupním centru nalezneme téměř vše - od elektroniky přes papírnictví, drogerii, lékárnu
až po nejrůznější oděvy. V prostějovských ulicích jsme se v uplynulém týdnu ptali, zda-li už vyhlížíte otevření nové nákupní galerie...

vě...
o
k
r
u
Za to by se nestyděli ani v Koco

TĚŠÍTE SE NA OTEVŘENÍ
OBCHODNÍHO DOMU ZLATÁ BRÁNA?
Alena ORÁLKOVÁ
Prostějov

Jana MAREČKOVÁ
Prostějov

ANO

ANO

„Těším se hlavně proto, že
opět budu mít kam chodit nakupovat potraviny. Na druhou
stranu podle mě by samotná
budova neměla na náměstí
vůbec stát, raději bych místo
ní viděla nějakou zeleň. Ať
už Prior, nebo Zlatá Brána,
cokoliv takového se do tohoto
prostoru vůbec nehodí. Navíc
nevím, kde budou parkovací
místa. Podle mě to nesplní takový účel, který se očekává...“

„Já se těším hlavně na to, až na
městě budou konečně zase velké potraviny. Ostatní obchody
mě až tak zase nezajímají. Obchodů s oblečením, drogerií, lékáren a podobně je tu podle mě
poměrně dost, ale velké potraviny na náměstí skutečně chybí. Když chce jít člověk udělat
větší nákup, tak na náměstí
nemá kam jít, takže už aby byly
potraviny ve Zlaté Bráně opět
otevřeny.“

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

:
V
O
CYKLOS
Š
E
TEZKA Ž m!
ů
zákaz vjezdu cyklist

Něco smysluplného pro
někoho vybudujte a pak
tomu dotyčnému zakažte zmíněnou věc užívat!
Tak přesně takhle se
na první pohled zachovalo město Prostějov
k cyklistům, pro něž nechalo zhotovit již tolik
let odkládanou stezku
z Brněnské ulice směrem na Žešov.
Prostějov/mik
Fotografii, nad kterou kroutili
hlavou snad všichni, kteří prošli
okolo městského hřbitova, poslal
Večerníku náš věrný čtenář s přezdívkou Stréc Pepin. „Tak nevím,
jestli tato stezka bude pro cyklisty,
nebo pro cyklisty bez kola či snad
jenom pro chodce vedoucí s sebou
kolo? To je fakt jako v Kocourkově...,“ doprovodil svůj snímek
Prostějovan.
Přestože označení cyklostezky
za Brněnskou ulicí bylo ještě doplněno zákazovou značkou pro
vjezd právě cyklistům a pohled
na tuto kombinaci skutečně vypadá hodně bláznivě, vysvětlení
je prosté. Nově vybudovaná cyklostezka není totiž ještě zkolaudována a navíc, je hotova pouze její

Většina milenců potvrdí, že jednou z věcí, které jim dokážou pokazit prožitek ze samotného milování, nebo je
od něj dokonce úplně odradit, bývá každoročně zima. Zatímco v létě je možné se oddávat sexu prakticky kdykoliv
a kdekoliv, v podzimních a zimních měsících si ho obvykle necháváme jen domů pod tlustou peřinu. Jak si tedy
milování v zimě zpříjemnit, abychom vzpomínali i na něco
jiného než ledová chodidla a drkotající se zuby?
To, že by mělo být v místnosti, kde spíte, o několik stupňů chladněji než v ostatních pokojích, je známá věc. Pak
vás tam ale milování v zimě nejspíš lákat nebude. Zkuste
si tedy ložnici na večer vytopit, pomilovat se v příjemné
teplotě a teprve poté radiátor zase ztlumit. Hodně dvojic
v zimě sází na teplé povlečení, podmínkou je ale především společná „manželská“ pokrývka. Milovat se pod
peřinou pro jednoho prostě nejde, vždycky někdy něco
padá, ujíždí, vykukuje a ve výsledku to jen ruší.
Možná je to trochu úsměvné, ale i staré dobré ohřívací
láhve, jaké používaly naše babičky, mají něco do sebe.
Zjistili to už i obchodníci a vyrábí se mnoho různých zahřívadel v moderních verzích. Je jen na vás, kam je do
postele před milováním umístíte.

Tak, jak? Na novou
cyklostezku ve směru
na Žešov cyklisté zatím
nesmějí. Nu, co už…
Foto: čtenář Večerníku
část, protože na kole se do Žešova vydáme po této komunikaci
až tehdy, co se město domluví
se zbývajícími majiteli pozemků
vedle silnice a stezka se dobuduje až do Žešova. „No jo, ale tak
tam neměli dávat žádnou značku a už vůbec ne tu zákazovou.
Vypadá to jako ve městě plném
tupců,“ ulevil si týpek prohlížející

si koncem předminulého týdne
„značkový paskvil“ kousek za
hřbitovem.
Nutno podotknout, že v tom
uplynulém již bylo všechno zase
jinak... Chcete vědět jak? Otočte list a víte víc. O cyklostezce
směrem na Žešov se dočtete na
straně 6!

INZERCE

Foto: Internet

Návrat ke

„starým” případům

Dům po rodině čtrnáctiletého otce
stále ohrožuje děti ze Stražiska
Prostějov/mls

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

Resslova ulice

Rohový dům byl postaven „na zelené louce“. Ulice byla nazvaná
24. března 1911 podle Josefa Ressla (1793-1857), vynálezce lodního
šroubu. V období nacistické okupace v letech 1940 až 1945 byla ulice
zvána německy Ressel-Gasse. Jedná se o poměrně krátkou spojnici
mezi Nerudovou a Krapkovou ulicí. Nachází se zde převážně rodinné
a bytové domy, od roku 2011 zde sídlí veterinární klinika Veterix. Ulice
nedávno prošla rekonstrukcí vozovky.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Přikrylovo náměstí

Vybíráme pro vás „půltucet“

... tentokrát ze sortimentu:

ČAJE

TEEKANNE
jahodový 50g

SAGA ovocný
čaj, lesní plody
40g

Instantní čaj
400g

PICKWICK
ovocný čaj, různé druhy 40g

Zelený čaj 30g

Černý čaj 30g

46,90

26,90

25,90

43,90

17,50

9,90

-

-

19,90 (350g)

39,90

44,90

25,90

54,90

42,90

16,90

13,90(43,75g)

44,90

25,90

24,90

41,90

16,90

13,90 (35g)

29,90

25,90

-

28,90

16,90

16,90

29,90

19,90 (26 g)

49,90

29,90

12,90

16,90

19,90 (100g) 13,90 (43,75g)

Naše RESUMÉ

Obzvlášť
O
b lášť v ttomto
t přechodném
ř hdé
období, kdy zima střídá letní
vedra, zcela jistě dobře poslouží
horký čaj. Pro jaký a kam se
stavit, jsme pro vás zjišťovali
v uplynulém týdnu. Jahodový
Teekanne nabízí nejvýhodněji
Tesco a Interspar, lesní plody Saga vedle Teska i Billa
s Kauflandem, kde si rovnou
vemte i klasický instantní čaj.
Ten ovocný od Pickwicku pak je
nejlevnější taktéž v hypermarketu
Tesco, zelený čaj má nejlevnější
Interspar a ten černý pak Albert.
Tak ať vás zahřeje!
Průzkum proveden
ve středu 2. října 2013

PONDĚLÍ 8. ŘÍJNA 2012
V září nastoupil čtrnáctiletý René do devítky na prostějovské
základní škole v Komenského ulici, přitom už je přibližně půl
roku tatínkem. René, žijící ve starém mlýně v centru Stražiska,
je na Prostějovsku zřejmě jediné „dítě školou povinné“, které už
má svého vlastního potomka. Zároveň je nejmladším tatínkem
v regionu. Jeho partnerka Ilona je rovněž nezletilá. Někdejší chovanka Dětského domova v Prostějově oslavila patnáctiny letos
v lednu. V dubnu se jí pak narodila dcerka, se kterou nyní žije ve
Výchovném ústavu v Černovicích u Pelhřimova.
ŘÍJEN 2013
Nejmladší otec regionu se už odstěhoval. Celá rodina Horvátková
se na Stražisko přistěhovala v červenci 2007 ze Vsetína. Po necelých šesti letech letos v dubnu musela obec kvůli dluhům opustit. Po
cikánech zůstal dům, který jakoby se ve Stražisku ocitl z úplně jiné
mimoevropské země... Přestože je to už více jak půl roku, s domem
se stále nic neděje. Vypadá to, že se čeká na to, až někomu spadne na
hlavu. Přitom bývalý mlýn, stojící přímo v centru obce, může přitahovat pozornost místních dětí. Hrozí tu tedy reálné nebezpečí.
Hodlá obec s nebezpečnou stavbou něco dělat? Starosta Stražiska Jaroslav Kröner s redakcí Večerníku dlouhodobě nekomunikuje, obrátili jsme se proto na jednoho z místních zastupitelů.
„Myslím, že vedení obce se starým mlýnem nic dělat nehodlá. Přitom svého času byla tato stavba i s pozemkem v realitní kanceláři
k mání za dvě stě tisíc korun. Pokud by se tehdy koupila, zbourala
a cihly se rozprodaly, tak by se tyto peníze v podstatě vrátily a obec
by měla další pozemek, který by mohla prodat jako stavební parcelu.
To se bohužel nestalo,“ vyjádřil se Radomír Krč, zastupitel Obecního úřadu Stražisko.
napsáno před
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Romové už v prostějovských

kolonkách NEBYDLÍ

Dlouhá léta se
město potýkalo s problémem nechvalně proslulých
kolonek U svaté Anny. Ještě
před třemi lety zde žilo na tři sta
Romů. Kolonie dělala pořádné
vrásky na čele hygienikům
a radním, ale neustálé stížnosti
přicházely především ze strany
občanů žijících na Sídlišti Svobody. Tyto všechny můžeme
dnes definitivně uklidnit, v posledním polorozbořeném domku nebydlí už ani jeden člen
romské komunity!
Během tří let město doslova
rozprášilo romské rodiny po
všech koutech našeho okresu.
Přemístění romských rodin se
ne vždy pochopitelně nesetkalo
s kladnými ohlasy obyvatel obcí,
do kterých se Romové z kolonek
stěhovali po desítkách. Od léta

tohoto roku zbyla v kolonii
U svaté Anny pouze rozsáhlá
rodina Hangurbadžů. Po známém skandálu s neprůhledným
prodejem domu ve Smržicích
byli tito Romové nuceni vrátit
se zpět. K definitivnímu řešení
došlo teprve až v minulých dnech.
„Posledních dvanáct Romů ze
zanikající kolonie U svaté Anny
se zřejmě brzy přestěhuje do
náhradního bydlení. Radnice jim
hodlá přidělit dva městské byty
a rodinný domek v Držovicích,“
potvrdil místostarosta města
Alois Mačák.
Přestože nové byty a rodinný
dům v Držovicích romské
rodiny ještě neobývají, kolonky
U svaté Anny už zejí prázdnotou. „Žijeme zatím u svých
příbuzných nebo známých,“
prozradil nám jeden ze členů
rozvětvené rodiny Hangurbadžů.

Zpravodajství
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DVĚMA ROMY OKRADENÁ SENIORKA SE OTEVŘENĚ SVĚŘUJE SE SVÝMI NÁZORY
„Policie měla zloděje na záznamu kamery, ale neusvědčila je,“ nezakrývá zklamání žena z Prostějova

Není vůbec divu, že slušní Prostějované mají
k Romům značné výhrady. Tedy slušně řečeno.
Také paní M. B. z Prostějova má s nimi jednu
velmi špatnou zkušenost. Není tomu totiž tak
dávno, co byla právě spoluobčanky snědší pleti okradena v obchodě o celý důchod, tedy svůj
jediný měsíční příjem. A výsledek? Zatímco muž
a žena si s několika tisícovkami užívali zřejmě
v herně, seniorka zůstala na měsíc bez prostředků a s nadějí doufala v policii, že zloděje chytí
a usvědčí. Marně. A to i přesto, že policie disponovala kvalitním kamerovým záznamem krádeže. Po dvou měsících poslala důchodkyni dopis,
ve kterém sdělovala, že pachatelé jsou neznámí.
Nejenom o tom se nešťastná žena v exkluzivní
zpovědi podrobně svěřila Večerníku....
Prostějov/mik
„Také jsem se zařadila mezi početné oběti v našem městě, které
na nás páchají členové cikánské
komunity,“ započal svůj list, který
má redakce k dispozici žena, která
ze strachu z pomsty nechtěla být
jmenována. Na jejíž žádost tedy
uvádíme jen její iniciály. „Okradli
mě v obchodě. Na poště jsem si

vyzvedla důchod a šla nakoupit.
Zapnutou kabelku s peněženkou
vždy při nákupech nosím v ruce
a dávám na ni bedlivý pozor.
Tentokrát jsem ji ale neuhlídala...
V obchodě nebylo moc lidí, žádná
tlačenice. U pokladny, když jsem
měla platit, peněženka v kabelce
nebyla. Od prodavaček jsem se
dozvěděla, že před chvílí z obchodu odešla cikánská dvojice, na

Prostějovská ODS by podpořila
církevní školu a odmítá rasismus
v článcích Večerníku
Místní rada Občanské demokratické strany Prostějov se opakovaně zabývala problémem vzniku
soukromé církevní základní školy v Prostějově
a vyjadřuje svůj nesouhlas
s rozhodnutím Zastupitelstva města Prostějov, které se
přiklonilo k nepodpoře tohoto projektu. Podpora soukromého podnikání a konkurence, a to samozřejmě i v oblasti
i školství, patří k základním pravicovým principům
a zásadám ODS. V tomto
duchu také MR ODS Prostějov doporučila hlasovat
svým zastupitelům v orgánech města.
Místní rada ODS Prostějov je znepokojena situací,

kdy je redakce jedněch
z prostějovských novin podezřívána z rasismu, když
informovala
veřejnost
o události týkající se nevhodného chování a použila při tom slovo „cikánský
útok“. MR ODS Prostějov
se domnívá, že tisk má vystupovat naprosto svobodně, a ne se muset obávat
nazývat věci jejich pravými
jmény. Odmítáme proto
pokusy kriminalizovat i jen
samotné použití slov „cikán“
nebo „cikánské“ či označovat za rasismus skutečnost, kdy někdo informuje
o příslušnosti pachatele nebo
oběti k určitému etniku.
Za MS OS ODS Prostějov
Miloslav Musil - předseda MS

V mžiku okradena. Stačilo pár vteřin nepozornosti a ženu v obchodě okradli
o peněženku. Kamerový záznam prokázal, že se na důchodkyni nalepila cikánka, která záhy s komplicem rychle opustila prodejnu.
Ilustrační foto
kterou dávali pozor, protože ta cikánka u nich už několikrát kradla
zboží, je prý známa i policii. Předpokládám tedy, že znají její totožnost a bydliště. Jedna prodavačka
se šla dívat na kamerové záznamy,
druhá byla tak hodná, že zavolala
městskou policii, protože já jsem
byla z toho hodně rozrušená. Vědoma si toho, že jsem přišla o celý
svůj měsíční příjem,“ popsala nám
událost paní M. B. z Prostějova.
Po příjezdu policie měla prodavačka už nalezený kamerový záznam

této dvojice. „Jsou tam oba vidět
z čelního pohledu, je tam také
vidět, jak se cikánka kolem mě
v blízkosti ochomýtá. Majitel prodejny předal kamerové záznamy
městské policii a s tou jsem odjela
na státní policii sepsat protokol.
V peněžence bylo totiž více než
pět tisíc korun, tudíž už se nejedná
o přestupek, ale trestný čin. Dělala
jsem si naději, že snad se nějakému odborníkovi na policii podaří
najít kousek záznamu, jak mi ta
žena sahá do kabelky a jak drží pe-

DOTACE na opravu náměstí
T.
G. Masaryka je znovu ve hře!
Prostějov/mik - V minulém a uvidíme, jestli se potřebných
čísle Večerníku jsme veřejnost informovali o zmařené
šanci stihnout rekonstrukci náměstí T. G. Masaryka
ještě do oslav 100. výročí
radnice. Magistrát totiž na
dvacetimilionovou investici
neobdržel dotaci. Nyní ale
radní požádali o státní příspěvek znovu!
„Rada města schválila žádost
o dotaci na revitalizaci náměstí

peněz z Regionálního operačního programu dočkáme. Bohužel, do oslav stého výročí
radnice to nestihneme, a pokud příští rok budeme úspěšní
a dotaci dostaneme, práce na
rekonstrukci hlavního náměstí
začneme hned po oslavách.
Tedy někdy na podzim,“ prozradil nám aktuální informace
Miroslav Pišťák, primátor statutárního města Prostějova.

ukradli kolo. Jen jsem povzdechla. Jsou fakt dobře organizovaní
a hlavně si vědomi toho, že se
jim nic nestane. Vždyť je jim také
dobře známo, že byrokrati z Evropské unie, kteří o tomto problému mají zkreslené informace, se
jich zastanou a pohrozí našemu
státu sankcemi. Při sledování diskusního televizního pořadu Máte
slovo jsem si také udělala obrázek
o tom, jak fungují štědře dotované
romské organizace...,“ neskrývala
rozhořčení okradená žena.
„Ne, nejsem rasista, určitě se
v jejich etniku najdou lidé, kteří
žijí normálním slušným životem.
Myslím si ale, že je třeba nazývat věci správnými jmény, měřit
všem stejným metrem. Jsem
ráda, že redaktoři Večerníku toto
dělají a nedají se odradit takovými povrchními ataky celostátních medií, které nejdou k jádru
problému. Takových novinářů je
našemu státu třeba a nejenom na
regionální úrovni. Je třeba, aby
pravdivě informovali a upozorňovali na věci, které obyvatele
našeho státu pálí a kterých není
málo,“ ukončila svoji zpověď M.
B. z Prostějova.

Ve Vrahovicích se venku nebude CHLASTAT!

Prostějov/mik - Do už tak širokého seznamu míst, kde je Prostějovanům zapovězeno pít alkohol na veřejnosti, přibývá další
lokalita. A zcela oprávněně. Už
řadu měsíců lidé z Vrahovic
poukazují na odpuzující skutečnosti, které jsou tu na denním
pořádku. Skupinky bezdomovců tady vysedávají u sochy svatých mezi večerkou U Bábinky
a zdejším domem služeb, přičemž kromě pití krabicového
vína i tvrdého alkoholu tropí
často výtržnosti a znečišťují
okolí. Tomu je ale nyní utrum!
„Na vedení města se obrátili obyvatelé Vrahovic, které obtěžují
svým chováním konzumenti alkoholu u večerky ve Vrahovické
ulici. Byli jsme upozorněni na
nepřístojné chování opilých osob
v této lokalitě. Mimo jiné se jedná
o frekventovanou ulici jak na ces-

tě do školy, tak školky,“ přiblížila
problém Alena Rašková, náměstkyně primátora statutárního města
Prostějov.
Početné stížnosti vrahovických
obyvatel byly prošetřovány městskou policií, načež byl problém
konzultován i s předsedkyní zdejšího osadního výboru a prostějovskou radní Miladou Galářovou.
„Navrhujeme zákaz konzumace
alkoholu na veřejném prostranství v ulici Vrahovická u večerky
Bábinka a v jejím blízkém okolí,“
prozradila rozhodnutí rady města
Alena Rašková.
Na území Prostějova je už od
roku 2009 zakázána konzumace alkoholických nápojů
na zastávkách, nástupištích,
přístřešcích a čekárnách veřejné silniční dopravy a městské
hromadné dopravy, na veřejně
přístupných zařízeních sporto-

Radní zamítli lípy kvůli alergenům, alej bude javorová!
níku z Přikrylova náměstí
směrem k radnici,“ vysvětlil
Zdeněk Fišer, náměstek primátora statutárního města Prostějov.
Zdůraznil také, že využitím této
studny ve vlastnictví města dojde
k úspoře finančních prostředků
za spotřebu vody potřebné
k závlaze.
Dále bude ze stavebních prací
dokončena zídka kolem Smetanových sadů. „Také výsadba
ještě není úplně u konce, zbývá
vysadit stopětadvacet stromů,
což předpokládáme v horizontu několika týdnů, dodala
náměstkyně primátora Ivana
Hemerková. Velká diskuze
proběhla mezi radními na téma
druhu stromů, které budou tvořit
velkou alej podél městských
hradeb. „Původně jsme byli
nakloněni lipové aleji, jenomže
tyto stromy jsou zdrojem velmi zásadních alergenů. Tudíž
jsme se rozhodli, že nějaké lípy,
a to v počtu deseti kusů, budou
v parku vysazeny, ovšem samotnou alej budou tvořit javory,“ objasnila Hemerková.
Celkové náklady na revitalizaci
Smetanových sadů dosáhly zatím
částky zhruba 14 milionů korun.

pětí šli prohrát nebo prochlastat
někam do herny. Mladá cikánka
si zase určitě koupila něco luxusního na sebe. Mě asi po dvou měsících přišlo z policie oznámení,
že se jim nepodařilo pachatele najít,“ stýská si zoufalstvím
M. B. z Prostějova.
Vzápětí se okradená žena svěřila
Večerníku s dalšími názory na
romskou problematiku. „Naše
starší generace si ani za uplynulých třiadvacet let dosud nezvykla na skutečnost, že se na ulici
a nejenom tam musíme stále
ohlížet, abychom nebyli okradeni nebo přepadeni. V poslední době se v stále více městech
a stále častěji objevují demonstrace pracujících občanů proti násilnostem pocházejících z komunit
nepřizpůsobivých. Nedivme se!
Díky stávajícím chybným zákonům je policie při svých zásazích
proti násilnostem často bezmocná. Není tady něco špatně? Pociťuji opravdu velkou beznaděj.
V Prostějovském Večerníku jsem
se dočetla, že místnímu politikovi, který v rámci své volební
kampaně na tento problém upozornil a nastínil nějaké řešení,

Magistrát rozšířil zákaz pití o další místo okolo sochy svatých…

Smetanovy sady se otevřely veřejnosti
Prostějov/mik - Jak bylo avizováno, ve středu devátého
října přesně v devět hodin ráno
byly po rozsáhlé rekonstrukci
oficiálně otevřeny Smetanovy
sady. Obnova parku v centru
města byla zahájena v březnu
tohoto roku, avšak ani tímto
oficiálním aktem rekonstrukční
práce ještě nekončí. Postupně
bude vybudováno ještě oplocení
přiléhající k Vápenici a napojení vody z historické studny
pro závlahu zeleně.
Pro zavlažování parku bude
využita požární studna, která
vznikla za druhé světové války
jako rezervoár vody pro hašení
v případě leteckého náletu na
město. Historická studna o šířce
pěti metrů s hloubkou dvanácti metrů je dnes skryta pod
povrchem vozovky na Přikrylově
náměstí, k jejímu napojení dojde
boční přípojkou směrem od
zámku. „To bude pokračovat
do zásobníku vody o objemu
dvou set hektolitrů umístěného
v severozápadním rohu parku.
Potrubí
bude
instalováno
protlakem bezvýkopovou technologií, čímž nedojde k narušení
komunikace, cyklostezky a chod-

něženku ve své pazouře. Naděje
umírá poslední, říkala jsem si...,“
věřila v šanci na vypátrání zlodějů
prostějovská občanka.
O to větší ale bylo její zklamání.
„Po zhlédnutí záznamu z kamery
jsem si uvědomila, že jsem dvojici Romů v obchodě míjela. Moc
jsem si jich nevšímala, protože
jsem přemýšlela, co nakoupím,
do jaké práce se pustím doma
a podobně. Působili celkem
sympaticky, byli slušně oblečení,
nenápadní. Museli si mě vyhlédnout už na poště a sledovat mě až
do obchodu. Je zajímavé, že jsem
si vůbec nevšimla, jak je cikánka
těsně za mnou, musela se přiblížit jako duch, ani jsem necítila
žádný podezřelý pohyb kabelky
v mé ruce. Na toto jsou odborníci, a také ještě na naše trestní
právo. Jinak ´chudáci´ nic neumí
a musí skoro všichni brát podpory v nezaměstnanosti, na bydlení,
na děti, kterých má každá romská
rodina víc než dost... Od státu dostávají z daní pracujících nesmyslně štědré podpory, ale to našim
cikánům nestačí, ještě musí krást.
Mě připravili o celý můj jediný
měsíční příjem, který určitě vzá-

Tady bude krásno! Prostor okolo hradeb působí ve Smetanových
sadech hodně prázdně. Brzy tu ale bude vysazena javorová alej.
Foto: Michal Kadlec

Technické parametry
„nových“ Smetanových sadů
Rozloha:
Zeleň
Stromy listnaté:
stromy jehličnaté:
Keře listnaté:
Keře jehličnaté:
Trvalky:
Trávníky:
Zpevněné plochy
Asfaltobetonové:
Dlážděné:
Veřejné osvětlení
Sloupy:
Podzemní rozvaděče:
Mobiliář
Pítko:
Lavičky:
Koše:
Vstupy do krytu:
Závlahový systém
Retenční nádrž:
Délka potrubí:

298 x 70 m
105 ks (zbývá dosadit)
20 ks (zbývá dosadit)
7 970 ks
458 ks
340 ks
12 760 m2
3 950 m2
790 m2
30 ks
4 ks
1 ks
55 ks
10 ks
4 ks
22 m3
4 285 m

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

višť a dětských hřišť a pískovišť
a v okruhu sta metrů od nich,
na veřejných prostranstvích,
která se nacházejí v okruhu do
sta metrů od budov škol a školských zařízení, zdravotnických
zařízení a zařízení sociálních
služeb.
Přílohou vyhlášky platí zákaz
konzumace alkoholu jmenovitě
na náměstích T. G. Masaryka a E.
Husserla, v parčících na náměstí
Spojenců a u hřiště na basketbal
v Tylově ulici. Dále pak v celém
lesoparku Hloučela, v okolí rybníků v Drozdovicích a v Západní
ulici, v parčíku u Domu služeb
v ulici kpt. Nálepky ve Vrahovicích. „Popíjení alkoholu je zapovězeno také ve Smetanových
a Kolářových sadech, ve venkovním areálu nemocnice a na přiléhajícím parkovišti v Mathonově
ulici, v okruhu do stovky metrů

Tady už ne! U sochy svatých ve Vrahovicích bude také zakázáno
popíjet alkohol na veřejnosti.
Foto: Michal Kadlec a ilustrační
od obchodního domu Družba,
prodejny Albert, nákupního centra Haná, večerky ve Vodní ulici,
v ulici kpt. Nálepky od křižovatky se sídlištěm Svornosti na
jedné straně a ulicí Smetanovou
na straně druhé a u Penny Marketu v ulici Plumlovské,“ vypo-

čítala místa, kde je pití alkoholu
naprosté tabu, Alena Rašková.
Nerespektování a porušení této
vyhlášky může být podle platného
zákona o přestupcích sankcionováno na místě pokutou do jednoho tisíce korun a ve správním
řízení až do třiceti tisíc korun.

Řidiči dodávky uletělo
na dálnici přední kolo

Prostějov/mik - Technická
závada stále zřejmě za dopravní nehodou, ke které došlo v pátek 11. října krátce po
čtvrté hodině odpoledne na
silnici na rychlostní komunikaci R46. Nepříjemnou chvíli
zažil řidič dodávky, kterému
za jízdy uletělo přední kolo.
„Z dosavadního šetření
vyplývá, že čtyřicetiletému

řidiči nákladního vozidla
Peugeot Boxer, který jel
od Olomouce na Prostějov,
při sjezdu z rychlostní komunikace při jízdě náhle
a nečekaně upadlo levé
přední kolo. Řidič s vozidlem ihned zastavil u levého okraje ve směru jízdy.
Pravděpodobnou příčinou
byla zřejmě technická zá-

vada,“ sdělila k neobvyklé
nehodě Irena Urbánková,
tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Řidič závadu na vozidle
opravil sám. Při nehodě
došlo ke hmotné škodě na
vozidle i na komunikaci,
která byla vyčíslena na šedesát tisíc korun.

Cyklostezka Žešov: ROŠÁDA
s dopravními značkami pokračuje

Prostějov/mik - Na předchozí
straně informujeme o úsměvné
situaci na čerstvě dobudované
první části cyklostezky do
Žešova. Zatímco předminulý
víkend se zde nad označením
pro cyklostezku zároveň zcela
nelogicky objevila zákazová
značka vjezdu pro samotné
cyklisty, během uplynulého
týdne došlo k ještě kurióznější
výměně značení...
Jak si Večerník ještě včera
v poledne ověřil, cyklisté nyní
podle aktuálního značení budou
moci na cyklostezku vjíždět
pouze ve směru od Žešova,
protože ze strany od městského
hřbitova jim využití cyklostezky
zakazuje značka upozorňující
na jednosměrný provoz! To ale
není všechno, současně jsou
cyklisté z obou stran upozorněni
značkou na to, že vstup i vjezd na
staveniště je zakázán!
„O dopravních značkách zatím
nic nevím, ale cyklostezka ještě

Kdo se v tom vyzná? Ve směru od hřbitova podle nového značení
nesmí cyklista vjet kvůli jednosměrce. Navíc tady stále platí zákaz vstupu
na stavbu. Jak to bude dál?
Foto: Michal Kadlec
není dokončena, tak snad se by cyklostezka do Žešova měla
to změní,“ pokrčil rameny Jiří být zjednosměrněna,“ podivila
Pospíšil, první náměstek primá- se Alena Rašková, náměstkyně
tora statutárního města Prostějov, primátora zodpovědná za dokteré je zřizovatelem stavby. pravu v Prostějově.
„Prosím?! Jednosměrka? To si Situací okolo cyklostezky směrem
děláte srandu! Během pondělí to na Žešov se Večerník bude
prověřím, ale není důvod, proč i nadále zabývat v příštím čísle.

Kultura v Prostějově a okolí...

GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ
- ANO ČI NE?
Odpověď najdete na hvězdárně!
na
video rnikpv.cz
ece
ww.v

w

Země zatápí pod kotlem. Jak je to s globálním oteplováním, přiblížil při prostějovské vernisáži
výstavy její spoluautor, zoolog a geolog Vlastivědného muzea v Šumperku Mgr. Milan Dvořák.
Foto: Petra Hežová

Jak je to vlastně s globálním oteplováním? Jde
o seriózní vědeckou hypotézu, nebo o největší podvod století? Na tyto otázky přijel v předminulém týdnu do odpovědět Mgr. Milan Dvořák a do Prostějova
s sebou přivezl i několik výstavních panelů, které pomohou zasvětit do této problematiky i absolutního laika...
Prostějov/peh
Uplynulý čtvrtek se v prostorách prostějovské hvězdárny
sešly dvě desítky těch, kterým
tato mediálně často probíraná
problematika není lhostejná.
O tom, že s oteplováním naší
planety to není zdaleka tak
žhavé, jak by se mohlo zdát,
přijel totiž poreferovat Mgr.
Milan Dvořák z Vlastivědného muzea v Šumperku, který
přítomné posluchače v krátkosti a srozumitelně i pro laickou veřejnost, seznámil s té-

Prostějov/peh - Tradiční městská hra Hon na Široka přilákala na začátek uplynulého
víkendu desítky dětí. I letos si
členové Střediska Járy Kaštila
připravili pro mladé skauty i veřejnost řadu zapeklitých úkolů,
které malé luštitele dovedly až
k vytouženému ježku v kleci.
V sobotu 12. října odpoledne se
v revitalizovaných Smetanových
sadech sešly šikovné děti, které
se svou chytrostí a důvtipem pokusily ukořistit známý hlavolam
Jana Tleskače z rukou legendárního Široka. Když jde o ježka
v kleci, na scéně pochopitelně nesměly chybět Rychlé šípy, které
malým luštitelům v napínavém
pátrání pomáhaly, ani prohnané
Bratrstvo kočičí pracky, jež naopak škodilo na každém kroku.
„Cílem hry je získat pět částí
mapy, které společně prozradí,
kde soutěžící najdou návod, jak
vyndat ježka z klece. Na vítěze
čekají diplomy a drobné sladkosti.
Nejlepší luštitel získá pravého ježka v kleci, ale musí jej získat právě od Široka,“ přiblížil program
letošního ročníku, kterým byl již
čtyřiadvacátým v řadě, Martin
Kolařík. „Pamatuji si, když tahle
hra začínala někdy v roce 1990,

matem výstavy i základními
pojmy celé problematiky.
„Nevěřte mně ani hlasatelce
počasí paní Zárybnické, přijďte
si udělat obrázek sami, jak to
s oteplováním naší planety doopravdy je,“ zve s úsměvem spoluautor výstavy Globální oteplování - ano či ne, se kterou se měli
a nadále mají možnost seznámit
i žáci prostějovských škol.
To, že globální oteplování není
lhostejné ani dalším Prostějovanům, dokazovala i živá debata v závěru přednášky, po níž
návštěvníci hvězdárny navští-
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vili výstavní prostory, kde jsou
na celkem šestnácti panelech
přehledně shrnuty základní
fakta o globálním oteplování.
„Výstava zachycuje novodobý
a celosvětový rozpor mezi dvěma tábory - klimatických alarmistů a táborem klimaskeptiků,
kteří nepopírají globální oteplování, ale míru vlivu člověka
na něj a zároveň poukazují na
velmi divný způsob „boje“
proti němu. Za největšího viníka bývá označován průmysl
a doprava ve spojitosti s naším
konzumním způsobem života.
Ale oprávněně...?,“ přiblížil
téma výstavy Mgr. Dvořák.
Pokud ani vás nenechává oteplování naší planety chladnými,
můžete si porovnat své teorie
pod střechou prostějovské
hvězdárny až do konce října.

Prostějov/peh - Hvězdný
Juraj Kukura se v rámci divadelní přehlídky Aplaus,
kterou pořádá marketingová
společnost TK PLUS, ucházel
o přízeň prostějovského publika v inscenaci jako na míru
šité s názvem „Kukura“. V herecké etudě, kterou ve čtvrtek
10. října uvedlo Městské divadlo v Prostějově, mu zdatně
sekundovala neméně slavná
Veronika Žilková.
Šestý ročník festivalu Aplaus
2013 je v plném proudu.
Letošní exhibici divadelních
souborů zahájil již předminulý
týden vynikající Testosteron
prostějovského studentského
Divadla Point, který se těšil
velké divácké přízni a sklízel
i pochvalné komentáře z řad odborné veřejnosti. Tentokrát se na
pódium Městského divadla postavil uznávaný slovenský herec,
jehož slavné ‚Nech brouka žít‘,

rezonuje divákům v uších i třicet
let po premiéře komediálního
filmového muzikálu Trhák.
Ve čtvrtek večer jsme ale Juraje Kukuru viděli v docela jiné
úloze. V rámci inscenace s názvem Kukura s podtitulem doktorandská práce o stavu kultury si
střihl roli ředitele divadla, kterou
v reálném životě zná velmi dobře.
Sám je totiž ředitelem bratislavského divadla Aréna, tudíž jeho
herecký výkon byl tak víc než
autentický. Podobně tomu bylo
i v případě Veroniky Žilkové. Ta
se postavila po Kukurově boku
velmi autenticky jako namyšlená
herecká hvězda, která se uchází
o roli Médey.
„Já paní Žilkovou jako herečku
moc nemusím, ale pana Kukuru mám ráda a byl zážitek
vidět ho hrát naživo,“ přiznává
divačka Helena. „Mě hrozně
překvapila ta figurína starého
Kukury. Byla jako živá,“ směje
se Pavel Caletka z Prostějova,
který na představení doprovázel
přítelkyni
Kateřinu.
Využití pohyblivé loutky, jenž
znázorňovala starého Kukuru, působilo skutečně velmi
efektivně i kvůli tomu, že mrkala
a pohybovala se téměř jako živá.

Kukura na druhou. Juraj Kukura zapózoval se svým ‚jako živým‘
alter egem. Co říkáte, jakoby si z oka vypadli...
Foto: internet
Bez problémů byste rozpoznali dete pátrat po Ivaně Hlouškové,
která si v paruce a vousech zahpodobu s živou předlohou.
Ironickou divadelní hru pod raje roli kontroverzního fotograrežisérskou taktovkou Martina fa Miroslava Tichého. V pátek
Čičváka o tom, jak se dělá di- 25. října si návštěvníci divadelní
vadlo, nahradí už příští týden in- přehlídky Aplaus ve 120 minuscenace Tichý Tarzan - Zcizené tách prosviští souborné dílo Wildeníky fantoma erotické foto- iama Shakespeara.
grafie, ve které možná marně bu- Uznejte sami, že je na co se těšit!

INZERCE

Husa na provázku přiveze Tichého Tarzana

Prostějov/peh - Tichý Tarzan.
Portrét fantoma erotické fotografie dorazí do Prostějova
již uprostřed tohoto týdne.
Zavrženíhodný šmírák, šílenec
nebo umělec? Odpověď získáte v prostějovském divadle
v rámci divadelní přehlídky
Aplaus 2013.
Hra Tichý Tarzan je zpracovaná
na motivy života kontroverzního
amatérského fotografa Miroslava Tichého (1926 - 2011), který
na sebe upozornil řadou voyeurských snímků nic netušících

žen. Prostějovským divákům
ji ve středu 16. října představí
herci brněnského divadla
Husa na provázku a vzhledem
k podtitulu inscenace: „zcizené
deníky fantoma erotické fotografie“, to tak rozhodně nebude
nic pro stydlíny.
Hlavním hrdinou je alkoholik
posedlý sledováním žen, fotograf
Miroslav Tichý, svými sousedy
považovaný spíše za podivína a
úchyla, který je dnes pokládán
za jednoho z nejvýznamnějších
fotografů dvacátého století. Jeho

snímky jsou vystavovány na
prestižních světových výstavách
a jednotlivě stojí až třistašedesát
tisíc korun, přestože vzhledem
ke stylu pořízení nedosahují
vysoké kvality.
Jeho život a podivuhodné dílo
nastolují řadu otázek, některé
zodpoví představení známého divadelního souboru.
Přijďte si v rámci letošního
ročníku divadelní přehlídky
Aplaus prohlédnout divadelní
zpracování portrétu ‚fantoma
erotické fotografie‘ a podi-

vínského šmíráka Miroslava
Tichého ve středu 16. října od
19:00 hodin do Městského
divadla v Prostějově. Podle
scénáře Simony Petrů a Jana
Kryštofa se v hlavních úloze
představí Ivana Hloužková,
která si překvapivě střihne právě
mužskou roli kontroverzního
fotografa. V dalších rolích se
představí Anna Duchaňová,
Anežka Kubátová, Gabriela Štefanová, Robert Milouš
a Vladimír Hauser. Režisérský
post obsadila Anna Petrželková.

Miroslav Černošek k Aplausu:

„Těším se na Shakespeara, určitě přijďte“
Širokovi na stopě. S pomocí Rychlých šípů se na hon za tajemným ježkem v kleci vydalo v sobotu odpoledne více než dvě
desítky odvážných malých dobrodruhů.
Foto: Petra Hežová
tak se honu zúčastnilo snad celé
náměstí,“ zavzpomínal vedoucí
střediska Járy Kaštila.
Loňský ročník prověřil znalosti
účastníků ohledně našeho města.
Tentokrát se ukázalo, kdo se skutečně začetl do příběhů Rychlých
Šípů Jaroslava Foglara. „Účastnil
jsem se už loni a moc mě to bavilo, takže bylo jasné, že dojdu
i letos,“ usmíval se Martin Jurásek, který k místu setkání u kina
Metro 70 dorazil i s kamarádem
Milanem Horákem.
Oba malí luštitelé se s chutí
pustili do honby za vítězstvím

spolu s dalšími třinácti dvojicemi. Že se děti výborně bavily,
bylo znát na jejich rozesmátých
tvářích, pohyb na čerstvém
vzduchu svých ratolestí namísto sezení před televizí přivítali
také rodiče, které mladší šikuly
při hře doprovázeli. Výborně
propracované úkoly a motivace
klasickým literárním dílem pro
mladé bylo příjemným zpestřením podzimní soboty, načež si
malí šikulové při řešení úkolů
užili spoustu legrace. Schválně,
jestli si Široko troufne objevit se
v Prostějově i příští rok.

Prostějov - Poté, co vše úspěšně odstartovali
ochotníci z prostějovského Divadla Point, vypuklo
yl ve znamení
to konečně naplno. Uplynulý čtvrtek byl
mnoha událostí, z nichž vyčnívalo především zayl u toho opět
hájení festivalu APLAUS. Večerník byl
přítomen naživo a bezprostředně po úvodním předm strůjcem tostavení prohodil pár slov i se samotným
g
hoto malého zázraku, prvním mužem marketingové
ernoškem.
společnosti TK PLUS Miroslavem Černoškem.
Petr Kozák
Pane doktore, ve čtvrtek 10. října jste oficiálně zahájil již šestý ročník divadelní přehlídky APLAUS.
Jak ho vidíte?
„Naše společnost TK PLUS
má v letošním roce za sebou
několik akcí, které proběhly
ve výborné kvalitě i za vynikajícího obsazení. Dvaapade-

A jednotlivá představemáme rádi i ´prkna, která
ní vidíte jak? Co byste
znamenají svět´. A tento divačtenářům doporučil?
delní festival je takovou naší našim čte
„Myslím ssi, že výběr jednotlichloubou...(úsměv)“
vých před
představení byl pečlivý
a systémo
systémově pojatý. Už tuto
středu se ppak můžeme těšit na
Tichého T
Tarzana, který si taktéž zcela jjistě najde své příznivce. Já ssám jsem viděl představení v našem pořadí jako
třetí pod názvem ´Souborné
dílo Willia
sátý ročník Zlaté Tretry byl
Williama Shakespeara ve
120 minu
vyhodnocen jako nejlepší
minutách´, které uvede
pražské D
Divadlo v Dlouhé.
mítink ve svéé kategorii na
A všem, kkteří ho neviděli, jej
světě a stejněě tak dvacánisového
proto do
doporučuji ke zhlédtý ročník tenisového
CREnutí. JJe velice úsměvné
turnaje UNICREECH
s mim
mimořádnými hereckými
DIT
CZECH
výko
výkony pánů Vondráčka
OPEN měl výveň
a Táborského. Pobaví
tečnou úroveň
ou
a lehce přiblíží onu tia nese za sebou
vní
ttánskou velikost Wiljen pozitivní
Foto: archiv Večerníku
li
liama Shakespeara!“
ohlasy. Ale my

Milujete tanec? Šest tanečních dýchánků je připraveno právě pro vás

TICHÝ NEDĚLNÍ NÁRODNÍ DŮM ROZTANČILY DESÍTKY TANEČNÍKŮ

Prostějov/red - Zdravé město Prostějov ve spolupráci
s
Okrašlovacím
spolkem
a sdružením Pomáháme tancem
připravilo pro občany i v letošním roce nedělní taneční čaje
v restauraci Národního domu.
Tradice tanečních nedělních odpolední byla po desetiletích obnovena
v roce 2011. „Přání tehdy zaznělo

na fóru Zdravého města. Pamětníci připomněli, že šlo o pravidelná
taneční odpoledne hojně navštěvované lidmi různých generací.
Proto jsme se rozhodli je znovu nabídnout občanům,“ uvedla Alena
Rašková, náměstkyně primátora
statutárního města Prostějov.
Její slova potvrzuje i předsedkyně
Okrašlovacího spolku a radní Mi-

lada Sokolová: „O taneční odpoledne je v Prostějově velký zájem.
Zaznamenala jsem požadavky na
opětovné pořádání nedělních tanečních dýchánků jak od zástupců
starší, tak i mladší generace. V letošním roce se proto nedělní taneční čaje budou konat opět v restauraci Národního domu, přičemž dva
již proběhly.

„Jsem velmi potěšena, že mezi tanečníky se našlo i pár mladých. Poděkovala jsem jim, že přišli, že jsou
průkopníky a že doufám, že příště
přijdou ještě v hojnějším počtu,“
uvedla Sokolová.
Další nedělní taneční čaje jsou
naplánovány na dvacátého října,
v listopadu pak třetího, desátého a
sedmnáctého. Začátek bude vždy v

šestnáct hodin,“ dodala Sokolová,
která je současně předsedkyní kulturní komise.
„Hrát k tanci bude Romantica band
Romana Doležela. Symbolické
vstupné ve výši třiceti korun bude
vybíráno přímo na místě a zůstane
příjmem Národního domu,“ dodala Jana Gáborová, tisková mluvčí
prostějovského magistrátu.

A z vesela. V "Národě" to každou neděli žije...

Foto: internet
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Lidé z regionu odcházejí za prací jinam. Nová místa nevznikají vůbec snadno

V NĚMČICÍCH NAD HANOU CHTĚJÍ VYRÁBĚT ROPU!

V Pl
Plumlově
l ě uspíí
broučky se vší parádou
Plumlov/mls - Vyrobit si vlastní lampion, vyrazit na diskotéku
s broučky, zatancovat si a zazpívat
si ukolébavky s dětmi ze ZUŠ v
Plumlově a posléze se projít v průvodu spojeném se soutěží o nejkrásnější lampion. Tohle vše a ještě
něco navíc vám nabídne sobotní
„Uspávání broučků“, které organizuje plumlovské mateřské centrum Mateřídouška ve spolupráci
se Spolkem Plumlovských nadšenců. Do podzimní dílny na faře,
kde si budou moci vyrobit vlastní
lampion, mohou všichni vyrazit už
od 16.00 hodin, o hodinu později
pak diskotékou začne program na
prostranství před kostelem. Lampionový průvod odsud vyrazí
v 18.30. Pro děti bude mimo
jiné připraven i skákací hrad, pro
všechny pak teplé občerstvení.

776 159 120

region@vecernikpv.cz

Němčice nad Hanou/mls
Továrna na výrobu maziv z odpadních tuků, o které se mluvilo několik
let, v Němčicích nakonec nevyroste.
Práci v ní přitom mohlo najít asi třicet
lidí. Jenže se svého času setkala s odporem přibližně šesti stovek místních
obyvatel a od její výstavby nakonec
ustoupil sám investor. „Na stavbu
mohl získat dotace. Kvůli zdržení
souvisejícím s komplikacemi při
schvalování, však prošvihl termín a
rozhodl se nakonec od svého záměru
ustoupit, a to i přesto, že získal kladné stanovisko životního prostředí,“
sdělila Večerníku Ivana Dvořáková,
starostka Němčic nad Hanou.

Vydejte se k nově
objevenému hradisku
Kladecko/mls - Cestu za tajemstvím, poznáním i krásnou přírodou slibuje archeologická exkurze
„Putování k nově objevenému hradisku“, kterou pořádá ZO Bělozářka ve spolupráci se skupinou Dávnověk. Sraz účastníků je plánován
na sobotu 19. října v 8.55 hodin na
nádraží ve Dzbelu. Vhodný vlak
z hlavního nádraží v Prostějově
sem vyjíždí v 8.02. Délka trasy
je asi devět kilometrů. Společně
s objevitelem pradávných tajemství Davidem Víchem se budete
moci vydat proti proudu času, kdy
se nad říčkou Nectavou vypínalo
opevnění a v ruchu života zde zaznívalo cinkání zejména bronzových nástrojů.

Ropu lze vyrobit i „bez komínu“

„Jednalo by se o uzavřený cyklus.
Jednoduše řečeno, továrna by neměla žádný komín, vše by se využilo přímo v ní. Do ovzduší by tak
nešly žádné zplodiny,“ prozradila
němčická starostka Ivana Dvořáková, která se s provozem obdobného podniku spolu s dalšími
zastupiteli seznámila při návštěvě
slovenského Bardejova. Továrna
by po svém otevření nabídla přibližně stovku pracovních míst.
„Reálně hrozí, že se Němčice
budou vylidňovat a bude stále přibývat domů, na kterých bude viset
pouze cedule ´na prodej´. Důvod
je jasný. Lidé, kteří nemají práci,
ji hledají velmi obtížně. Proto se
stěhují jinam. Z tohoto důvodu je
pro nás každé pracovní místo nesmírně cenné,“ vyjádřila se v této
souvislosti Ivana Dvořáková.

V současné době se v Němčicích nad Hanou hodně nahlas
mluví o zbrusu novém projektu.
Ve městě by mohla vzniknout
supermoderní fabrika na zpracování ojetých pneumatiky a
dalších odpadů. Výsledným
produktem by byla mimo jiné
ropa. Fabrika by totiž využívala
metodu takzvanou termální depolymerizaci. Ta napodobuje přiroProjekt zřejmě narazí
zené geologické procesy, které se
na řadu námitek
odehrávají při vzniku ropy, ovšem
Přijetí
nové
továrny však nepotrvají nepoměrně déle. Při štěpení
látek se pak využívá tepla a vyso- chybně nebude jednoznačné. Dá
se očekávat, že řada zejména zakého tlaku.

městnaných obyvatelů z Němčic
nad Hanou bude mít vůči ní
řadu výhrad. Ty budou zřejmě
obdobné jako v případě fabriky
na zpracování tuků. Lidé budou
pravděpodobně upozorňovat na
to, že se do města, které má fungující skládku, dováží další odpad. Další námitka bude směřovat
ke zvýšení počtu nákladních aut
projíždějících městem. „Bez toho
se neobejde téměř žádná podnikatelská činnost. Pokud má země
prosperovat, tak se prostě bez
nákladních vozidel neobejdeme,“
konstatovala na výtky již s předstihem Dvořáková.

Kdo chce protestovat,
ať přijde do kina Oko
Odpovědi nejen na tyto, ale na
všechny výhrady týkající se nové
továrny by lidé z Němčic nad
Hanou měli dostat ve středu 16.
října od 17.30 hodin v sále místního kina Oko. „Bude se zde konat setkání, kde by investor stavby měl svůj projekt představit

Schodiště opět povede až do šestého patra

Orion nabídne
Javorovou inspiraci
Němčice nad Hanou/mls Chcete si vytvořit javorovou kytici, keramiku, decoupage či něco
z javoru dokonce i ochutnat. Pak
je právě vám určena akce DDM
Orion v Němčicích nad Hanou
nazvaná Javorová inspirace. Dílna
pro náctileté a dospělé tvořivce se
koná ve čtvrtek 17. října od 17.00
hodin a bude trvat přibližně dvě
hodiny. Je třeba se na ni nahlásit na
telefonním čísle 606 569 277.

Přepad hráze přehrady
se má opravovat zvlášť
Mostkovice/mls - Přepad k hrázi
nepatří. I tak by se dal shrnout
výsledek nedávno skončených
oprav hráze na plumlovské přehradě.
Zatímco koruna hráze plumlovské
přehrady se chlubí novým asfaltem,
zábradlím i osvětlením, na bezpečnostní přeliv a výpusť z nádrže se
fakticky nesáhlo. Nezapomnělo se

při opravách na ně? „Bezpečnostní
přeliv budeme opravovat zvlášť.
Aktuálně připravujeme projekt, na
jehož základě bychom v budoucnu
rádi požádali o dotace,“ vzkázala
přes Večerník Gabriela Tomíčková
z Povodí Moravy.
Opravy hráze přišly na stočtyřicet
milionů korun a trvaly téměř přesně jeden rok.

Dominanta regionu. Plumlovský zámek tyčící se nad Podhradským rybníkem má potenciál přitáhnout tisíce turistů ročně.
Foto: Petr Sládek

budeme muset počkat. „Zbývá
dodělat dvě místnosti. Zatím však
přesně nevíme, k čemu čtvrté patro
budeme využívat. Předpokládáme, že
veřejnost do něj vstoupí asi na začátku
turistické sezóny v roce 2015,“ reagoval Sušeň s tím, že další dvě zbývající
vyšší patra plumlovského zámku už
nebyla nikdy dostavěná.
V souvislosti s plumlovským zámkem
je stále ve hře i restaurování bohatě
zdobené venkovní fasády. Náklady na
její opravu se odhadují na více jak dvacet milionů korun. „V tomto případě
čekáme rovněž na dotace z Ministerstva kultury. Předpokládáme, že tak do
dvou let se do oprav skutečně pustíme.
Budou však trvat několik následujících
let. Nedá se totiž předpokládat, že bychom všechny peníze dostali najednou,“ sdělil nám Adolf Sušeň.

Kostelec na Hané/peh - Už tradiční
‚dýňobraní‘ v Zahradnickém centru Marciánová se i letos může pochlubit velkou přízní návštěvníků,
kteří rozsáhlý areál plnili po celou
uplynulou sobotu. Ostatně není
divu, příležitosti vyřezat si originální podzimní dekoraci z dýně
v tak příjemném a kreativním
prostředí, přičemž současně se inspirovat bezpočtem sezónních vazeb, by totiž odolal jen málokdo...
V kosteleckém zahradnictví se letos
uskutečnil v pořadí již druhý ročník
podzimní výstavy, tentokrát s názvem Dýňové slavnosti. Přestože akce
byla zaměřena především na malé
šikuly, kteří si z dýní mohli vyřezat
tradiční halloweenskou ozdobu,
V průmyslové zóně. Nová továrna by mohla vyrůst na přibližně tak nožů a nejrůznějších dlabátek
čtyřech hektarech v průmyslové zóně za areálem bývalých stavebních se bez zbytečných rozpaků chopili
strojů.
Foto: Martin Zaoral i dospělí. Výsledkem byla krásná
přehlídka vlastnoručně vyrobených
a odpovědět na všechny případné čická starostka Ivana Dvořáková podzimních dekorací vycházejíc
otázky. Jeho jednání je zatím vel- postoj ostravských Strojíren K&K. z kreativity každého z účastníků.
mi konkrétní a vypadá to, že má Aktuální veřejné mínění obyMiss dýně
skutečně zájem továrnu u nás vy- vatel města na jihu regionu tak
budovat. Zároveň se vyjádřil, že může významně ovlivnit další Součástí programu byla i soutěž
pokud se lidi z Němčic nepodaří budoucnost i případný rozvoj o nejkrásněji ozdobenou dýni.
přesvědčit a on by měl v budouc- Němčic nad Hanou na několik Oborná porota ve složení hejkal
nu čelit nejrůznějším protestům, desítek let dopředu. Další zprávy a dvě čarodějnice neměla vůbec lehké
je připraven realizovat svůj vám přineseme již v příštím čís- rozhodování, protože každý výrobek
záměr jinde...,“ tlumočila něm- le, ve středu totiž budeme u toho! byl naprostý originál. „Vyřezat dýni
mi trvalo asi hodinu. Rozhodla jsem
se ji ozdobit slaměným kloboukem,
protože takový tady ještě nikdo
nemá,“ přiznala malá autorka jedné
z dýňových luceren, jedenáctiletá
Nikola Martinčíková. Že vyřezávání
dýní bavilo nejen děti, ale i dospělé,

DRAMA v Hluchově:
Řidiči za jízdy začalo hořet auto!

Hluchov/mik - Do velmi nepříjemné a nebezpečné situace
se dostal v sobotu 12. října v
podvečer řidič osobního vozidla v Hluchově, když se mu za
jízdy začal z motoru valit hustý
černý dým. Devětatřicetiletý
muž se dal sám do hašení, ale
vozidlo nezachránil...
„V sobotu dvanáctého říjne deset minut po půl páté odpoledne došlo na silnici v Hluchově

ve směru jízdy na Přemyslovice
k požáru osobního vozidla Fiat
Ulisse s přívěsným vozíkem.
Z prvotního vyšetřování vyplývá, že zřejmě vlivem technické
závady začalo auto hořet za
jízdy. Řidič stačil auto opustit,
sám se dal pomocí hasicího přístroje do likvidace požáru, ale
vozidlo nakonec celé shořelo.
Oheň celkově zpacifikovali až
hasiči,“ popsala Večerníku udá-

lost Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje. „Policisté na několik hodin
silnici uzavřeli a řídili dopravu. Škoda na vozidle a přívěsném vozíku byla vyčíslena na
osmdesát tisíc korun. Provoz
na silnici byl obnoven kolem
dvacáté hodiny, při požáru nedošlo ke zranění osob,“ dodala
Urbánková.

u dopravní nehody

Kontrast. Stav výpusti, mezi jejímiž kameny prorůstá tráva, ostře kontrastuje se zbytkem nedávno opravené hráze. Škoda, že ji nikdo při příležitosti
nákladných oprav hráze alespoň nevyčistil.
Foto: Martin Zaoral
evyčistil.

v katastru obce Jednov. Z něho
pak ukradl přední a zadní traktorovou radlici na malotraktor,
plechový sypač na malotraktor,
pět set metrů telefonního a tři
sta metrů rozhlasového kabelu,
studniční pumpy, pět třímetrových trubek, dva kusy protipožárních vrat a padesát kusů rámů
pletiva,“ spočítala ukradené věci

www.vecernikpv.cz

Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje. „Poškozené organizaci vznikla škoda za
čtyřiasedmdesát tisíc korun. Policisté případ šetří pro podezření
ze spáchání přečinu krádeže, za
který pachateli hrozí až pětiletý
pobyt za mřížemi
mřížemi,“ dodala mluvčí krajské policie.
policie

o tom svědčí také povedený výrobek
pana Vrány, který na akci dorazil spolu s manželkou a dcerkou:
„Přišli jsme, aby si malá užila trochu
zábavy, protože jsme dlouho na žádné
akci nebyli. Ale tohle mě opravdu
baví, nikdy předtím jsem nezkoušel
vyřezávat dýni a chytlo mě to.“

na
video rnikpv.cz
.vece
www

Nezamyslice/mik - Daleko neutekl.
Policejní hlídka na nezamyslickém
nádraží načapala v noci z pondělí
7. na úterý 8. října dva devatenáctileté chlapíky, kteří s sebou táhli
cirkulárku. Podezřelou dvojici se
policisté rozhodli zkontrolovat a
udělali dobře!
„Krátce po úterní půlnoci si policejní
hlídka při výkonu služby v Nezamyslicích povšimla podivné dvojice.
Ta se pohybovala na volně přístupném
místě v zadní části vlakového nádraží
a přemisťovala nějaký předmět
připomínající cirkulárku. Policisté
je ihned zkontrolovali a zjistili, že se
jedná o dva devatenáctileté mladíky

Sobota ve znamení podzimu
Vyřezávání dýní však nebylo jediným
bodem programu letošní podzimní
akce v Zahradnickém centru Marciánová. „Návštěvníci si tu mohou
ozdobit dýni dle libosti a odnést si
tak domů vlastnoručně vyrobenou
podzimní dekoraci. Kromě toho se
mohou inspirovat podzimními vazbami nebo si nakoupit v obchůdku
či nově postaveném fóliovníku, kde
jsou k dispozici nejrůznější dekorace a ozdoby vztahující se nejen
k podzimu či dušičkám, ale také
k Vánocům,“ přiblížila nabitý sobotní program Iva Marciánová.
„Zájemci mohou ochutnat dýňové
dobroty, kterých máme letos ještě víc
druhů na výběr než loni. A kdo bude
mít zájem o recept, budou k dispozici na našich webových stránkách
www.marcianova.cz. Máme tu
i pracovnice Studia IN, které si pro
děti připravily oblíbené malování
na obličej, takže tu můžete potkat
víly nebo Spidermany,“ přidala další
libůstky vydařené akce.
Na všechny pak po setmění čekala
ohňová show vyškovské skupiny
Prometheus. „S nápadem uspořádat
dýňové slavnosti přišla moje dcera.

F o t o ree p o r t á ž
Fotoreportáž

Plumlov/mm - Žáci, studentky,
policie a hasiči. Jak to spolu souvisí? Žáci základní školy Plumlov pod vedením Hany Finsterlové si v úterý 8. října na vlastní
kůži v rámci nácviku chování
v mimořádných situacích v prostorách autocampu ATC Žralok
vyzkoušeli chování při požáru, při
dopravní nehodě a pohybu na silnici a při poskytování první pomoci.
Modelové situace jim připravili
členové zásahové jednotky SDH
Plumlov, zástupci místního oddělení

policie ČR a studentky Střední zdravotnické školy v Prostějově. Děti
si prakticky vyzkoušely ošetřování
„zraněných“, kterými byly namaskované studentky „zdravky“, osvěžily
si zásady chování v provozu na silnici pod vedením policie a na závěr
viděly ukázky zásahů členů JSDH
a to například v podobě likvidace ohně
v hořící pánvičce s olejem v „kuchyni“.
Podle reakcí se dětem celá akce velmi
líbila a zpestřila tak jejich výuku, kde
jsou mimořádné situace probírány
v teoretické rovině.

Velká sláva v Otaslavicích

Pieta. Vzpomínkou na Josefa Františka ožila předminulou sobotu
obec Otaslavice.
Foto: archív čtenáře
Otaslavice/red - Vedení obce
Otaslavic v čele se starostou
Rostislavem Drnovským, zástupci Svazu letců a vedení prostějovského Aeroklubu Josefa
Františka si v sobotu 5. října
při slavnostním aktu připomněli
nedožité devětadevadesáté narozeniny slavného rodáka a hrdiny
bitvy o Anglii Josefa Františka.
Na akci u památníku před Františkovým rodným domem nechyběly ani dvě známé osobnosti
z Prostějova. Primátor statutárního města Miroslav Pišťák zastu-

poval Československou obec legionářskou a vysokoškolský učitel
Petr Sokol byl pozván jako autor
nedávno publikovaného portrétu
slavného letce ve speciálním čísle časopisu Reflex a propagátor
vyznamenání a povýšení Josefa
Františka, který zahynul během
bojů ve Velké Británii.
Na akci rovněž vystoupil hlavní
otaslavický „ochránce“ Františkovy památky Vladimír Ambros,
který přečetl projev Winstona
Churchila k druhému výročí mnichovské dohody.

Nezamyslice, Víceměřice/mik V průběhu noci z úterý 8. na
středu 9. října došlo k vloupání do
dvou rodinných domů. Jedno se
událo v Nezamyslicích, druhé nedaleko ve Víceměřicích. Zatím neznámý pachatel či pachatelé vnikli
do domů nezjištěným způsobem
v době, kdy jeho majitelé byli
doma a spali!
„Z rodinného domu v Nezamyslicích ukradl dámskou kabelku s celým obsahem a pánskou peněženku. V obou byly
jak peníze, doklady, taki platební
karty. Celková škoda byla
vyčíslena na třiadvacet tisíc devět
set korun. Z rodinného domu ve
Víceměřicích pak zloděj ukradl
dámskou kabelku, ve které byly

Velkolepá dýňová slavnost. Zahradnické centrum Marciánová připravilo svým návštěvníkům příjemnou
a tvořivou sobotu, plnou inspirace pro nadcházející svátky.
2x f oto: Petra Hežová
Koneckonců dýně k nadcházejícímu
ročnímu období neodmyslitelně
patří a jsou jedním ze symbolů
podzimu. Tématické výstavy u nás
pořádáme pravidelně, je to příležitost
pro návštěvníky prohlédnout si naši
podzimní nabídku a ještě k tomu si
tu mohou užít trochu legrace,“ svěřil
se Večerníku Josef Marcián, který se
pro letošní slavnosti převtělil do role
strašidelného hejkala.

také peníze, osobní doklady
a platební karta. Z platební
karty stačil zatím neznámý pachatel ještě v průběhu středy vybrat z jednoho z bankomatů na
Prostějovsku dvacet tisíc korun
a majitelce tak způsobil celkovou
škodu za pětadvacet tisíc dvě stě
korun,“ poznamenala k případům
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.
Policisté zahájili úkony trestního
řízení pro podezření ze spáchání
přečinů porušování domovní svobody, krádeže a neoprávněného
opatření, padělání a pozměnění
platebního prostředku, za který
pachateli hrozí až tříletý pobyt za
mřížemi.

Policisté chytili v Nezamyslicích
zloděje i s kradenou cirkulárkou

Halloweenem rok nekončí
ani v zahradnickém centru
Že téma barevného podzimu
a dýňových slavností veřejnost
zajímá, dokazovala i samotná
návštěvnost, kterou si majitelé
kosteleckého zahradnického centra velmi pochvalovali. „Lidí
je tady hodně a to je dobře,“
shodli se manželé. Dýňovými

slavnostmi však rok v tomto
zahradnickém centru rozhodně
nekončí. Zájemci si stále mohou
prohlédnout podzimní dekorace
a inspirovat se dušičkovou nebo
už vánoční výzdobou, která vás
zaručeně nadchne.
A ten příští rok dlabací potřeby
s sebou a sejdeme se znovu
všichni v Zahradnickém centru
Marciánová v Kostelci na Hané.

Skončil za svodidly.
Zřejmě hodně unavený řidič této dodávky
za volantem usnul
a naboural se...
Foto: Policie ČR

3x foto: Petra Hežová

Podzimní tvoření. Výrobu dýňových lamp si užívali nejen Těžká volba. Vybrat tu nejkrásnější dýni rozhodně nebyl Miss dýně. Odměnou pro šikovné kreativce byl dárkový baděti, ale ani tvořiví rodiče a dokonce i prarodiče nezůstávali lehký úkol, a to i v případě, že odbornou porotu tvořil hejkal líček, který si vítězové přebírali od nefalšovaných halloweenských čarodějnic.
a čarodějnice.
pozadu.

Starostka obce poslala Večerníku vyjádření, v němž částečně odpovídá na naše dotazy

z Prostějovska a o elektrickou okružní
pilu i s vidlicovým kotoučem,“ sdělila
Večerníku Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje.
Prověřováním případu policisté
z obvodního oddělení z Němčic nad
Hanou zjistili, že pila za devět tisíc
korun krátce předtím zmizela z volně
přístupné předzahrádky u jednoho
z rodinných domů v Nezamyslicích.
Ukradenou pilu policisté zajistili a ještě téže noci předali majiteli.
Oba mladíci jsou nyní podezřelí ze
spáchání přečinu krádež, za který jim,
v případě prokázání viny a odsouzení,
hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi.

Řidiče přemohl
u Olšan spánek

jak se slavila dýně v kostelci na hané...

V Plumlově. Nácviku se zúčastnily i namaskované studentky prostějovské „zdravky“.
Foto: Martin Mokroš

V Jednově vykradli sklad
Jednov/mik - Zřejmě s pořádně velkým náklaďákem si
museli zloději přijet do skladu
v Jednově pro svůj lup. Ten obsahoval vše, co bylo ze železa…
„V přesně nezjištěnou dobu,
někdy od sedmadvacátého září
do jedenáctého října letošního
roku, se zatím neznámý pachatel
vloupal do plechového skladu

Jedna hezčí než druhá. Do výroby originální podzimní dekorace se s chutí
pustili malí i velcí. Že se ale ty dýňové krasavice povedly? Foto: Petra Hežová

V kosteleckém Zahradnickém centru Marciánová to v sobotu žilo...

Kdy se opraví plumlovský zámek? Děti ve Žraloku zasahovaly
Plumlov/mls - Zpřístupnění opraveného čtvrtého patra, dokončení
rekonstrukce schodiště vedoucího
„pod střechu“ a restaurace venkovní fasády. Tak tohle všechno
čeká plumlovský zámek. Otázkou
zůstává kdy.
Plumlovští radní už brzy budou mít
projekt na opravu schodiště mezi
čtvrtým a pátým poschodím plumlovského zámku. „Díky němu budeme moci příští rok žádat o dotace.
Pokud je dostaneme, podaří se opravit
celé schodiště vedoucí až do šestého
patra. Kvůli havarijnímu stavu bylo
rozebráno před více jak deseti lety,“
informoval Večerník starosta Plumlova Adolf Sušeň.
V současné době se na zámku dokončuje oprava čtvrtého poschodí.
Na jeho zpřístupnění si však ještě

když jejich obyvatelé spali...

Podzim přivítali malí i velcí na DÝŇOVÝCH SLAVNOSTECH

Fabrika na výrobu maziv z tuku ve městě po protestech nevznikne

Práci by v ní našlo kolem stovky lidí, kteří ji jinak v prostějovském regionu hledají stále více a více těžko. Navíc
by využívala nejmodernější technologie, do ovzduší by
nevypouštěla žádné splodiny a pomohla by také vylepšit
městský rozpočet. Přesto všechno se dá očekávat, že
se proti plánované výstavbě továrny na zpracování opotřebených pneumatik zvedne mezi lidmi z Němčic nad
Hanou vlna nesouhlasu. Pomůže tomu osvěta?

www.vecernikpv.cz

ZLODĚJI vykradli domy,

Olšany u Prostějova/mik - Naštěstí
bez újmy na zdraví se obešla havárie, ke které došlo předminulý
pátek 4. října krátce před druhou
hodinou odpoledne na rychlostní
komunikaci před výjezdem na
Olšany u Prostějova. Jak potvrdila
policie, řidič dodávky před nehodou zřejmě usnul za volantem.
„Z dosavadního šetření vyplývá,
že padesátiletého řidiče nákladního
vozidla Fiat Ducato přemohl mikrospánek. S autem sjel mimo silnici,

poškodil pravá svodidla, směrový
sloupek a označení mostu. Při havárii
bylo poškozeno i samotné vozidlo,“
popsala Večerníku karambol Irena
Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje s tím, že požití alkoholu bylo u řidiče na místě vyloučeno
dechovou zkouškou. „Nikdo zraněn
nebyl, celková hmotná škoda byla
vyčíslena na dvěstěšedesátosm tisíc
korun. Řidiči byla na místě uložena
bloková pokuta,“ dodala Urbánková.

Řidič Babety si přihnul

Hana Lebedová: „Nevidím tu ani etický problém...“ vínem a burčákem!

Smržice/mls - Jak slíbila, tak učinila. Tedy víceméně...
Své vyjádření ke kauze plánované změny územního plánu
ve Smržicích, na němž by měl významně vydělat její syn
Tomáš, poslala v uplynulém týdnu do redakce Večerníku
starostka Hana Lebedová. Dostali jsme však od ní souvislý
text, který neobsahoval odpovědi na všechny naše položené otázky. Smržická starostka se vyhnula například dotazu
týkajícího se možného výkupu pozemků obcí před plánovanou změnou územního plánu či okolností zmizení Usnesení
zastupitelstva před rokem 2008. I tak jsme se rozhodli její
vyjádření otisknout, a to spravedlivě v plném znění.
„Začalo to obyčejnou lidskou závistí
a pokračuje „honem na čarodějnice“. Tak vnímám tento příběh, který
v současnosti vznikl a je mediálně
předkládán veřejnosti. Na jeho scénáři usilovně pracuje jeden bývalý
a jeden současný obyvatel Smržic
(Martin Vejmola). Z nedostatku informací či zejména z osobních důvodů tak vytvářejí příběh, který od
počátku zná viníka, aniž by sdělil
jeho zákonné pochybení. Děj tohoto
příběhu se týká ´Návrhu územního
plánu Smržice´, který vzniká od loňského roku a měl by dát obci základní rámec jejího dalšího rozvoje na
období deseti až patnácti let. Mimo
jiné řeší i území určená k zástavbě rodinných domků. Vzhledem k tomu,
že byly zaslány několika novinářům
podněty o údajném podivném jednání obce, které záměrně očerňují
zejména mou osobu, považuji za objektivní se vyjádřit k již několika pu-

blikovaným článkům. V nich bohužel nebylo uvedeno moje vyjádření,
ale byly naopak neověřené, nepřesné
či nepravdivé informace.“

Nic neodporuje zákonům
„Nejvíce zájmu vzbudil pozemek,
který vlastní jeden z mých synů.
Můj syn zakoupil tento pozemek od
soukromé osoby již před několika
(cca pěti) lety, což je také již několik
let v obci známo. Syn je již řadu let
plnoletý, proto takto může činit bez
jakéhokoliv omezení, tak jako podobně činí i jiní občané ve Smržicích
a já na to nemohu mít žádný vliv. Na
návrhu územního plánu se podílí objednatel - obec, pořizovatel - oddělení
územního plánování Magistrátu města Prostějova a zpracovatel - architekt.
V návrhu je zapracováno několik
desítek návrhů, změn a doporučení,
ke kterým se vyjadřovalo či je schvalovalo několik úřadů a institucí. Také

pozemek mého syna, jako i jiných
občanů, má zde změnu užívání. Tato
skutečnost nijak neodporuje zákonům České republiky, ani mě nijak
neomezuje v mé funkci starostky. Nevidím zde etický problém, vzhledem
k tomu, že pozemek řádně koupil
a vlastní ho dosti dlouhou dobu, ne
například pár dní či měsíců. Příslušné
změny užívání jednotlivých pozemků
se provádějí zejména na základě toho,
zda je to možné a vhodné pro obec.
Na toto nemá a nemůže mít vliv jméno majitele příslušného pozemku.“

Obec se nemá
kam jinam rozšiřovat
„Z důvodů vyhlášení rozsáhlého
povodňového pásma vodního toku Český potok (v roce 2011) na katastru
obce se tímto výrazně omezila možnost, kam lze obec stavebně rozšířit.
Současný ´Návrh územního plánu
Smržice´, který se bude projednávat,
považuji za zdařilý a dobrý pro obec
již vzhledem k délce jeho tvorby
a odbornému přístupu zúčastněných.
Zábor orné půdy je navržen poměrně
malý ve srovnání s ostatními okolními
obcemi. S vedením ZD Smržice, které hospodaří na pozemcích v katastru
obce, jsem tuto skutečnost diskutovala. Nemají zásadní námitky proti
případné změně užívání v budoucnu
s tím, že i jejich bývalý pozemek je
navržen na změnu užívání jako stavební a další, jimi vlastněný pozemek,
je navržen jako stavební rezerva.“

V říjnu se bude pouze
veřejně debatovat

„Dále bylo v médiích zmíněno, že
údajné zastupitelstvo obce, které
má být 24. října 2013, se nestandardně koná ve čtrnáct hodin.
V tento den se nekoná zasedání zastupitelstva obce, ale „Veřejné projednání návrhu územního plánu´,
které pořádá a vyhlašuje stavební
úřad Magistrátu města Prostějova.
Na tomto setkání bude proveden
odborný výklad architektem a diskuze s veřejností.“

Obec je živý organismus
„Bylo také uvedeno, že jsem se
v době před zhruba osmi lety
vyjadřovala ve smyslu, že se
obec nebude již některými směry
rozšiřovat. Takto jsem se nikdy
nevyjádřila a ani jsem nemohla,
protože obec je živý organizmus,
který se časem přirozeně mění
a musí se vždy situace posuzovat
podle aktuálních potřeb, možností
a výhledu do budoucna. Takové
vyjádření jsem nezaznamenala
ani u ostatních zastupitelů obce.“

Stojí za změnou
územního plánu manžel
zaměstnankyně úřadu?
„K dotazu, že jedna pracovnice
obecního úřadu koupila před několika měsíci pozemek od ZD Smržice,
který je nyní také v návrhu územního

Otaslavice/mik - Předminulou
sobotu 5. října krátce před osmou hodinou večer kontrolovali
policisté v Otaslavicích řidiče mopedu značky Babeta. Podezření,
že mladý šofér malého motocyklu
požil alkohol, se záhy potvrdilo.
„U jednadvacetiletého muže provedli policisté dechovou zkoušku, která
byla pozitivní a naměřili mu přesně
jednu promili alkoholu v dechu.
Řidič se přiznal, že před jízdou vypil
půl litru burčáku a pět deci bílého

Foto: archiv Večerníku
plánu jako stavební, mohu sdělit následující. Tuto skutečnost jsem se dozvěděla z žádosti o změnu jeho užívání. Majetkové poměry či záměry
zaměstnanců úřadu neznám nebo jen
do míry obecně známé. Jejich aktivity v těchto směrech nemohu ovlivnit
a nesou za ně vlastní zodpovědnost.
Ke všem zaměstnancům mám profesionální vztah, nikoho nepreferuji
před ostatními a všichni zatím plnili
svoje pracovní povinnosti i reprezentaci obce dobře. Nebráním se ani
diskuzi s občany, jsem ráda za jejich
kontrolu či připomínky k činnosti
obecního úřadu nebo zastupitelstva,
ale budu se bránit proti účelovým
nepravdám a lžím, které se snaží
vyvolat u veřejnosti pochybnosti,
u některých závist a tak poškozují
dosavadní práci mou i Zastupitelstva
obce Smržice.“

vína. Po poučení se odmítl podrobit
lékařskému vyšetření spojenému
s odběrem biologického materiálu.
Na místě mu policisté další jízdu
zakázali a řidičský průkaz mu
zadrželi,“ uvedla Irena Urbánková,
tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje. Jak
dodala, mladík je nyní podezřelý
ze spáchání přečinu ohrožení pod
vlivem návykové látky, za který mu
hrozí až roční pobyt za mřížemi,
peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

Straka z konického zámku
a dvou ordinací DOPADENA

Konice/mik - Ve druhé polovině
srpna letošního roku se tehdy neznámý pachatel vloupal do jedné
z místností zámku v Konici, kde
probíhala rekonstrukce. Odtud si
odnesl vrtačku. Policisté po jeho
dopadení navíc zjistili, že muž má
na svědomí také vloupání do dvou
lékařských ordinací v Konici.
„Z místnosti konického zámku
ukradl elektrickou vrtačku za dva
tisíce dvě stě korun. Na základě operativního šetření policisté z obvodního oddělení Konice v těchto dnech
pachatele vypátrali. Jedná se o dvaapadesátiletého muže z Opavska. Při
prověřování případu zjistili, že tento
muž má na svědomí i vloupání do
dvou lékařských ordinací v Konici, ke

kterým došlo také ve druhé polovině
srpna. Tehdy neznámý pachatel se do
budovy, kde se ordinace nacházejí,
dostal volně přístupnými dveřmi. Na
dvou ordinacích poškodil dveře, vnikl
do nich, prohledal je, ale nic nevzal.
Do ordinací však vnikl poté, co se mu
dveře podařilo vytrhnout. Obě ordinace prohledal, ale nic nevzal,“ konstatovala Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje.
V úterý bylo chlapíkovi z Opavska
ve zkráceném přípravném řízení
sděleno podezření ze spáchání
přečinu krádeže a krádeže ve stadiu pokusu, za který mu, v případě
prokázání viny a odsouzení, hrozí až
dvouletý pobyt za mřížemi.

Prezentace
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Lídři stran v Olomouckém kraji si to rozdali v televizi
Prostějov/mik - Předčasné parlamentní volby jsou už doslova za
dveřmi. Za necelé dva týdny, přesně v pátek 25. a v sobotu 26 října
2013 voliči rozhodnou o tom, kdo
získá důvěru pokusit se dát tuto
republiku dohromady ke spokojenosti všech. Komu dáme hlas
v Olomouckém kraji? Předvolební
průzkumy volebního potencionálu
zatím hovoří o jasné převaze sociálních demokratů…
To ovšem ještě dnes, jedenáct dní před
volbami, nemusí znamenat nic. Jak
totiž Večerník v minulých dnech zaznamenal, předvolební boj kandidátů
všech politických stran a hnutí vrcholí
a všichni se horečně snaží na poslední
chvíli zlákat nerozhodnuté voliče svými sliby. Město zahltily billboardy či
plakáty s fotografiemi předsedů stran
společně s jejich lídry v Olomouckém
kraji s nejrůznějšími hesly slibujícími
vzkvétající zemi, vymahatelnost práva, menší daně a bůhví co ještě. Jenom
všichni občané této země doufejme, že
kandidáti do Parlamentu České republiky tato svoje předsevzetí, která slibují
po svém zvolení okamžitě přeměnit ve
skutečnost, myslí vážně.
Politické strany a hnutí v Olomouckém kraji skutečně finišují
s předvolební agitací. Celkem osm
lídrů nejsilnějších stran podle předvolebního průzkumu dostalo výraznou
příležitost ke sdělení svých názorů
v televizní debatě České televize, při
níž nechyběli ani tři politici z našeho
města. V pátek si několik desítek Prostějovanů poslechlo na náměstí T.G.
Masaryka názory miliardáře Andreje
Babiše a jeho hnutí ANO 2011, které
podle průzkumů skutečně nezadržitelně míří do Parlamentu České republiky. Velmi zajímavou a atraktivní
formu předvolební agitace zvolil vysokoškolský učitel Petr Sokol z ODS.
Během uplynulého víkendu si poklábosil s voliči v mnoha prostějovských
restauracích a hospůdkách. Za parťáka si vybral ikonu prostějovského hokeje a dřívějšího obránce Petra Doseděla. A heslo, že Jestřáb volí Sokola,
bylo hodně důrazné!
Přesně za jedenáct dní se všichni,
komu záleží na další budoucnosti
INZERCE

Foto: internet
České republiky, sejdou u volebních
uren. Komu dáte přednost, levici
nebo pravici? To je už na vás...
V každém případě Večerník pro vás
chystá rádce na poslední chvíli. Těsně

před startem voleb totiž vyjde mimořádný speciál VOLBY 2013, který by
se měl dostat do každé prostějovské,
ale i olomoucké domácnosti. Více se
dočtete v příštím vydání.

PěEDýASNÉ VOLBY
Půjdete k předčasným volbám?

TémČĜ polovina
oslovených ProstČjovanĤ
je rozhodnuta jít v Ĝíjnu
k pĜedþasným volbám do
Poslanecké snČmovny
Parlamentu ýR.
StĜední odborná škola
podnikání a obchodu, spol. s r.o.
Rejskova 4, 796 01 ProstČjov

vzorek: 324 respondentĤ
starších 18 let
realizace: studenti školy
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RONDEL na Poděbradově náměstí až v roce 2015?
Výstavbě nic nebrání v cestě, hasičům i obyvatelům bude vyhověno

EXPRESS
z rady města

Rondel na Poděbradově náměstí bude! Prostějovští radní na tiskové
konferenci ve čtvrtek uplynulého týdne potvrdili, že veškeré námitky a
stížnosti proti dlouho připravovanému projektu jsou vyřešeny a realizaci
křižovatky ve tvaru elipsy už téměř nic nebrání. Otázkou ovšem je, kdy
investor, kterým je Olomoucký kraj, zařadí tuto stavbu do svého plánu.
Podle prostějovského primátora to muže být nejdříve v roce 2015...
Prostějov/mik
Rada statutárního města Prostějov se budoucím řešením dopravy na Poděbradově náměstí
zabývala jako již poněkolikáté
na své poslední schůzi v úterý
8. října. „Projekční práce jsou
dokončeny do fáze projednávání územního řízení, variantně pracujeme i s vybudováním
okružní křižovatky oválného
tvaru,“ prozradil náměstek
primátora Zdeněk Fišer, který
zároveň podotkl, že dopravní situace v této lokalitě se
zlepšila a není už tak kritická.
„Motoristé si zvykli využívat
jižní spojku, jejíž průjezdnost
se zlepšila výstavbou miniokružní křižovatky v Jezdecké
ulici. Tím, že Poděbradovo ná-

městí již není kritickým bodem
dopravy na vnitřním okruhu
města a nevyžaduje bezprostřední řešení, vzniká dostatečný prostor pro projednání negativních vyjádření dotčených
orgánů k variantě vybudování
okružní oválné křižovatky, kterou doporučuje dopravní komise rady města,“ konstatoval
dále Fišer.
Jak se Večerník dozvěděl, radní se většinou hlasů rozhodli,
že při přípravách konečného
projektu půjdou každopádně cestou rondelu elipsovitého tvaru. „Byli bychom
rádi, aby se podařilo uzavřít
vnitřní okruh stavbami kruhových křižovatek. Není totiž dobré směšování rondelů
s klasickými a světelně říze-

nými křižovatkami. Systém
na vnitřním okruhu musí být
ucelený, křižovatky řízené
semafory totiž ubírají na kapacitě průjezdnosti,“ vysvětlil
Zdeněk Fišer.
Projekt oválného rondelu na
Poděbradově náměstí byl hotov již na začátku tohoto roku
a zdálo se, že k realizaci by
mohlo dojít už letos. Jenomže
se objevilo hned třináct oponentů, kteří si stěžovali na různé aspekty a byli jednoznačně
proti výstavbě rondelu... Mezi
nimi byli obyvatelé bydlící na
Poděbradově náměstí, ale také
hasiči a lékaři ze záchranky.
„Se všemi stěžovateli bylo už
jednáno a došlo k několika
ústupkům i úpravám v projektové dokumentaci. Hasičská

a záchranná služba si stěžovala na fakt, že v případě jejich
potřebných výjezdů může být
rondel zablokován auty a jejich
zásahová vozidla či sanitky
tady uvíznou. Tato záležitost
bude řešena tak, že v momentu
výjezdu záchranářů bude vjezd
na rondel uzavřen pomocí přidaných semaforů, na nichž v tu
chvíli bude svítit červená. Co
se týká výtek občanů ohledně
zvýšeného hluku, slíbili jsme
jim na domech výměnu oken
za naprosto zvukotěsná,“ uvedl
Zdeněk Fišer.
Zejména podnikatelé ale namítají, že výstavbou rondelu
výrazným způsobem ubude
parkovacích míst. Zejména
jde o parkoviště před Komerční bankou a restaurací

Parkoviště zmizí. Výstavbě nového rondelu na Poděbradově náměstí bude muset ustoupit i parkoviště před restaurací Fiesta. Nové
parkoviště bude hned vedle u „plecháče“.
Foto: Michal Kadlec
Fiesta. Tyto plochy k parkování budou samozřejmě
zrušeny! „I tento problém se
v upraveném projektu řeší.
K tomuto účelu se nabízí zbudování oficiálního parkoviště
na vyvýšeném prostoru ve
Wolkerově ulici, kde například
už dlouhá léta funguje občerstvení, takzvaný plecháč,“
konstatovala Alena Rašková,
náměstkyně primátora zodpovědná za dopravu v Prostějově.
Otázkou snad nyní jen zůstává,

kdy k výstavbě rondelu ve tvaru
elipsy na Poděbradově náměstí
dojde. „Nevidím to reálně ani
příští rok, to budeme rádi, když
se zrealizuje rekonstrukce křižovatky u železničního přejezdu
v Olomoucké ulici. Uvidíme,
v jakém horizontu tuto investici
na základě schváleného projektu zahrne Olomoucký kraj do
svého plánu, ale řekl bych, že
to bude až v roce 2015,“ uzavřel
toto téma prostějovský primátor
Miroslav Pišťák.

Ve městě bude na konci roku

A teď na Šárku! už dvacet kilometrů cyklostezek

Prostějov/mik - Po dokončení
další fáze projektu regenerace panelového sídliště v ulici
E. Beneše a přípravě projektu na Sídlišti Svobody se
magistrát připravuje na další
lokalitu.
Rada města doporučila na poslední schůzi schválit zastupitelstvu rozpočtové opatření ve výši

osmdesáti tisíc korun na dopracování projektové dokumentace
revitalizace sídliště Šárka. „Rozsah projektu včetně potřebných
průzkumů a posudků, inventarizace zeleně, geodetického zaměření, zajištění potřebných stanovisek dotčených orgánů státní
správy, vlastníků inženýrských
sítí a dalších účastníků řízení

a rozpočtu je nutný pro účely
výběrového řízení na zhotovitele díla,“ vysvětlil Zdeněk Fišer,
náměstek primátora statutárního města Prostějov. Na sídlišti
v ulici Šárka se počítá s vybudováním nových parkovacích
míst, rekonstrukcí komunikací
a chodníků, výsadbou zeleně
a osazením novým mobilářem.

Radní pod palbou

Prostějov/mik - Bezmála dvacet
kilometrů stezek bude na konci
tohoto roku sloužit prostějovským cyklistům. Letos přibude
dalšího dva a půl kilometru
s dokončením cyklostezky v biokoridoru Hloučela, Dolní ulici
a první etapy směrem na Žešov.
Výstavba sítě stezek pro cyklisty
začala v roce 1995. Díky masivní podpoře z evropských fondů
vyrostlo nejvíc komunikací pro
kolaře v roce 2009, kdy se celková délka rozšířila o 3,7 kilometru.

Ale i letošní rok bude patřit mezi
nejúspěšnější. „Město Prostějov
získalo do konce minulého roku
na cyklostezky dotace ve výši
pětatřiceti milionů korun, další
žádosti jsou ve stadiu zpracování.
Na posledním jednání rady jsme
projednali přijetí dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury
na cyklostezku do Žešova ve výši
pětsetčtyřicetdevět tisíc korun,
kterou ještě musí schválit zastupitelstvo,“ upozornil Zdeněk Fišer,
náměstek primátora.

V plánu na nejbližší období je
napojení cyklostezky ze Sladkovského ulice ulicí Pod Kosířem
směrem na Kostelec na Hané.
Ve fázi příprav je například také
cyklostezka v Určické ulici.
„V této lokalitě probíhají výkupy
pozemků. Vyjednáváním se nám
v posledním případě podařilo snížit kupní cenu pozemku od soukromého majitele ze 400 korun
na 300 korun za metr čtvereční,“
podotkl Jiří Pospíšil, první náměstek primátora.

O NOVÉM LOGU MĚSTA SE ROZHODNE KONCEM ŘÍJNA…
„Pokud žádný z návrhů nedosáhl předpokládané úrovně, bude soutěž ukončena bez vítěze,“ upozorňuje Ivana Hemerková

Prostějov - Poslední zářijový den uzavřel magistrát veřejný výběr nového loga města Prostějova. Ankety na
městském webu se zúčastnilo 1 668 lidí a nejvíce, konkrétně sedmatřicet procent z nich, dalo svůj hlas logu
s arkádami muzea. Pětice finálových log, kterou speciální komise vybrala z celkem stodvanácti návrhů, se brzy
po svém zveřejnění stala terčem kritiky mnoha občanů
i odborníků. Radní ale neustoupili ani o píď, a to i přestože
ani na jednom není silueta radnice, což všichni očekávali.
JakužovšemVečerníkudřívepotvrdilprostějovskýprimátor, výsledky čtenářské ankety budou brát radní v potaz.
O podrobnostech ohledně výběru nového loga
Prostějova Večerník v rámci pravidelného seriálu rozhovorů „Radní pod palbou...“ vyzpovídal minulý týden
Ivanu Hemerkovou (na snímku), náměstkyni primátora
statutárního města.
Michal Kadlec
V jakém stádiu
je nyní aktuálně výběr nového loga statutárního města Prostějova?
„Takřka ve finálním. Nyní
budeme návrhy posuzovat,

následně vzejde doporučení
hodnotící komise, které bude
předloženo radě.“
V anketě na
webu
města
získalo mezi občany nejvíce
hlasů logo s námětem podloubí prostějovského muzea.

Jak vám osobně se toto logo
líbí a je taktéž vaším favoritem?
„Byla jsem pro, aby se tento
návrh dostal do druhého kola,
ale osobně nemám jasného
favorita.“
Do jaké míry se
rada města při
výběru nového loga přikloní
k výsledkům ankety?
„K výsledkům ankety rada přihlédne, ale rozhodnout musí
sama.“
Bude
rada
města skutečně
vybírat mezi pěti finálovými
logy? Není ve hře nová soutěž, jak se proslýchalo ještě
před pár týdny?
„Musím opět konstatovat, že
rada se nejprve vyjádří k této
záležitosti a zaujme stanovisko.
Pokud se členové rady dohodnou, že žádný z návrhů nedosáhl předpokládané úrovně, bude
soutěž ukončena bez vítěze...“

Stále se mezi
města. N
Naopak logo města je
lidmi hovoří
zájemcům při splnění určitých
o tom, že mezi pětii finálovýpředem ddaných podmínek vimi logy chybí to, které by
zuálního stylu volně k dispozizobrazovalo největší
ětší domici. Znak m
města dnes má určitou
nantu města - prostějovskou
stějovskou
vážnost, je užíván s rozvahou
radnici. Nemělo byy být podle
předevš by měl podtrhovat
a především
vašeho názoru nové logo
důležitos oficiálních věcí, ať
důležitost
skutečně s radnicí??
již jde o sslavnostní nebo úřední
„Často tento názorr slýchám.
Přev
akty. Převažuje
názor, že běžné
yto návrhy
V prvním kole se tyto
užívání zznak města degraduje.
Další věc
často objevovaly, ale komise
věc, kterou je nutné vzít
v potaz, je grafická náročnost
je nedoporučila k postupu do
našeho zznaku, která snižuje
druhého kola.“
Proč se vůrozsah jeho
je využití například
bec hledá
na malý
malých předmětech nebo
nové logo? Nestačill by
v černob
černobílé verzi. Navíc logo
eho
měst
znak města s jeho
města posiluje identifikaci
názvem?
ob
obyvatel s městem a po„Použití znaku města
ěsta
vz
vzbuzuje patriotismus.
podléhá zákonu o obM
Mělo
by být hlavním
ce
pprvkem otevřeného
cích. Pokud tedy chce
Rozhodnuto není. Zatímco prostějovským občaad
ssystému komunikace
pořadatel například
nům se nejvíce líbí návrh loga s motivem podloubí
ít
jjak s občany města,
kulturní akce využít
muzea, náměstkyně primátora statutárního města
sí
ttak jako komerční
znak města, musí
Ivana Hemerková jasného favorita nemá.
kkomunikace při propodat žádost, kte-Foto: archiv Večerníku
ppagaci města v oblasti
rou schvaluje radaa

marketingu či cestovního ruchu. To heraldický erb nemůže splnit, obsahově ani prostě
prakticky.“
Co tedy město
novým logem
získá?
„Určitě kvalitní jednotící marketingový nástroj pro posílení
vlastní prezentace návštěvníkům a investorům. Zároveň
zjednoduší komunikaci s vlastními občany.“
Do jakého termínu rada města nové logo vybere?
„Výsledek soutěže bude zveřejněn do jednatřicátého října
tohoto roku.“

Ukázky log
na propagačních
předmětech najdete na
www.vecernikpv.cz

INZERCE
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Petr Sokol: „Chci, aby ´dávkaři´

Osobnosti místo politiků

„Když se nic nezmění, naroste rasismus...,“ dodává

vysokoškolského učitele?

museli pracovat pro obce“ Zvolíme poslancem
Prostějov/pr - Zatímco jiné politické strany postavily do čela svých prostějovských kandidátek ostřílené profesionální politiky, Občanská demokratická strana vsadila na novou krev a vyslala do voleb vysokoškolského
učitele Petra Sokola. Z jeho kampaně je vidět, že je typem kandidáta,
který chce v politice něco změnit. Dokládá to i srovnání jeho předvolebních hesel se slogany jeho konkurentů z jiných stran. Sokol prosazuje tři
konkrétní opatření, která by určitě pomohla v boji s hlavními nešvary
naší doby: stoupající kriminalitou a stále rozšířenějším zneužíváním sociálních dávek. Večerník se jej proto zeptal, na jeho konkrétní představy
s nimiž chce vstoupit do Poslanecké sněmovny České republiky.
O tématech kriminality a zne- přesný opak. Jestliže budeme zavírat
užívání dávek se hodně mluví, oči před problémy, o kterých mluvíme,
ale mnoho konkrétního se pro jejich a také budeme tajit, že v obou oblastech
řešení nedělá. Jak na to chcete jít vy? se problém dotýká romské menšiny,
„Jako trojka na kandidátce prosazuji tři přijde nárůst rasismu a to by bylo velmi
jednoduchá, ale určitě účinná opatření: špatně. Osobně nechci, aby byl někdo
dávky jen za práci, princip třikrát a dost znevýhodňován, ale ani zvýhodňován
pro zloděje a strop na dávky pro jednot- jen proto, že má jiný odstín kůže. Stát
musí všem měřit stejně. Mnoho z nás
livce i domácnost.“
Začněme tím zneužíváním má ovšem nyní pocit, že ´kriminálníci´
dávek. Opravdu je to takový a ´nemakačenkové´ mají v realitě větší
p
práva
než obyčejný pracující člověk.“
problém?
Vraťme se k vašemu progra„Současný systém vyplácení dávek je
mu. Jak máme rozumět hesšpatný. Třeba na postižené je často málo
peněz, zatímco někteří mladí, zdraví lidé, lu „dávky jen za práci“?
kteří nikdy nepracovali, se živí jen z dá- „Podporuji obnovení povinnosti, aby
vek a smějí se lidem, kteří naopak dřou práceschopní lidé, kteří pobírají od stámnohdy za minimální mzdu. Musíme tu dávky, museli pracovat pro své obce
proto prosadit strop na sociální dávky a města. Dříve to platilo, ale pak to
pro jednotlivce i domácnost, který stano- zrušil ústavní soud. Já budu jako příví, kolik může každý maximálně dostat padný poslanec navrhovat rychlé obod státu na dávkách. O každého pak novení této takzvané veřejné služby,
bude postaráno, ale nikdo nebude mít protože není možné, aby práceschopní
z dávek lehkou obživu jen proto, že má leželi doma a pobírali dávky. Stačí se
rozhlédnout kolem sebe a uvidíte, že
šest dětí a nikdo v rodině nepracuje...“
Nestačilo by omezit dětské pří- v každé obci je co dělat. Vím i od stadavky třeba na první tři děti? rostů na okrese, že by návrat veřejné
„Strop na dávky by podle mého názo- služby
y rozhodně uvítali.“
Máte jako učitel v programu
ru byl mnohem lepším řešením. Když
také něco, co by se týkalo
alespoň někdo v rodině pracuje, má stát
podle mého názoru naopak každému dí- školství?
těti formou dětských přídavků pomáhat. „Ano, podporu udržení venkovského
Strop na dávky by ale i v této oblasti měl školství, což vyjadřuje mé heslo ´pořádkladný dopad, protože by profesionální nou školu v každé vesnici´. Zvlášť na Pro´dávkaři´ věděli, že jim každé další dítě stějovsku je to problém, před kterým nenepřinese jistotu nových peněz do jejich může nikdo zavírat oči. Kde skončí škola,
obec se začíná vylidňovat. Budu proto
p
rozpočtu,
jako je tomu teď.“
Nebojíte se, že když poukazu- aktivně bojovat proti všem nápadům z
jete na problémy se zneužívá- Prahy,
y jak venkovské školství omezovat.“
ním sociálních dávek a pouliční krimiKdyž jsme u škol, co říkáte na
nalitou, že si to někdo špatně vysvětlí
otázku tolik diskutované círa budete kritizován jako rasista?
kevní základní školy v Prostějově?
„Já mám pro strach uděláno..(úsměv). „Tady mám jednoznačný názor. KonkuAle zpět k podstatě otázky. Platí přece rence ve školství je prospěšná, protože
INZERCE

zvyšuje výběr i kvalitu. O tom, kde budou studovat jejich děti, mají rozhodovat
rodiče. Jako pravicově smýšlející člověk
p
proto
vznik této školy podporuji.“
Všiml jsem si, že na „kruháči“
na konci Olomoucké ulice máte
reklamu s nápisem „aby se u TESCA
méně kradlo.“ To je zajímavé obohacení kampaně, kdy reagujete na konkrétní prostějovské problémy...
„To by měla být samozřejmost! Politik
musí řešit problémy, které vidí kolem
sebe. Situace na mnoha místech ve
městě začíná být neúnosná. Osobně
znám případ, kdy ženě v důchodovém
věku někdo za bílého dne u TESCA
vytrhl
y kabelku...“
Jak byste to jako poslanec řešil?
Navrhuji princip třikrát a dost,
který třeba u zlodějů bude znamenat, že
už zlodějíčci nebudou beztrestně krást
v hodnotě do pěti tisíc korun, což je
dnes hranice pro trestný čin. Oni vědí,
kde tato hranice je a že jim dosud hrozí jen pokuta, kterou stejně nezaplatí.
Podle navrženého principu by ale každý, kdo se dopustí například tří ´menších´ krádeží, mohl být potrestán za
trestný čin a putovat i do vězení.“
KandidujetezapravicovouODS.
Co říkáte na zvyšování daní?
„Pravice daně zvyšovat nemůže a já
bych pro něco takového jako poslanec nikdy nehlasoval. Naopak chci
otevřít debatu o tom, že živnostníci
musí státu platit, i když nic nevydělají. To by mělo skončit!“

Prostějov/pr - Zvolíme si do Sněmovny kromě řady politických veteránů
také někoho, kdo do parlamentních
lavic vnese čerstvý vítr a nové uvažování? Na Prostějovsku takovou
šanci voliči mají díky kandidátům
za občanské demokraty. Ti nabízí
čtveřici osobností, které se prosadily ve svých oborech a jdou do voleb
v době, kdy pravice zrovna nemá na
růžích ustláno.
Kvarteto „modrých“ prostějovských
kandidátů vede vysokoškolský učitel
z Prostějova Petr Sokol, který kromě
přednášení zeměpisu působí také jako
komentátor časopisu Reflex. Prostějovský lídr ODS radil také jako odborník
nejpopulárnějšímu českému pravicovému politikovi a bývalému ministru
spravedlnosti Jiřímu Pospíšilovi. „Ke
INZERCE

vstupu do voleb mne přesvědčil zejména pohled na prezidenta Zemana
u korunovačních klenotů. Nechci,
aby v parlamentu seděli jen ti, kteří budou schvalovat jeho nápady
a posouvat naši zem směrem na východ,“
vysvětlil, proč chce vystřídat vysokoškolskou katedru za poslanecké lavice devětatřicetiletý Prostějovan Petr Sokol, který je
trojkou krajské kandidátky.

Nejchytřejší Čech, Koničák
i autor zákoníku
Na kandidátce se objevuje také prostějovský zastupitel a zejména předseda organizace MENSA ČR Tomáš
Blumenstein. Protože tato organizace
sdružuje občany ČR s nejvyšší inteligencí, můžeme Blumensteina právem
označovat za „nejchytřejšího Čecha.“

Svého zástupce bude mít na kandidátce ODS také Konicko, protože
kandiduje ekonom z Konice Miloslav Dvorský, který si před čtyřmi
roky připsal velký počet preferenčních hlasů. Silnou sestavu doplňuje
právník a jeden z autorů nového
občanského zákoníku Filip Melzer,
který dříve působil jako proděkan
olomoucké právnické fakulty.
Kandidáti ODS budou ve volebním
souboji stát proti celé řadě zdejších
kandidátů. Jejich výhodou může být
to, že ostatní strany na své kandidátky
umístily staré harcovníky, o nichž se
určitě nedá říkat, že jde o novou politickou krev. To platí dokonce i o stranách,
které se vydávají za nováčky, protože
i ony u nás v drtivé většině vsadily na
dosavadní profesionální politiky.

Zpravodajství
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LUCIE GAMBOVÁ: „MŮJ OTEC STÁLE JEN LŽE“ „NA LENKU ČEKÁM UŽ ČTRNÁCT
Získali jsme svědectví kamarádky, která nezvěstnou ženu viděla mezi posledními

„Ztracený milion korun je další z jeho výmyslů,“ tvrdí dcera

Prostějov/mls - V minulém čísle
Večerník zveřejnil vedle reportáže o nevysvětlitelném zmizení
Lenky Gambové před čtrnácti
lety také otevřený rozhovor s
Radkem Gambou, jejím manželem. Dcera Lucie ho přitom na
televizní obrazovce obvinila z podílu na přípravě vraždy její maminky Lenky, která se „vypařila“
ze velmi záhadných okolností a
její smrt dosud nebyla objasněna.
Nyní se nám podařilo získat vyjádření samotné Lucie, která byla
velice zvědavá na to, jak otec na
její otevřené obvinění zareaguje...
A Lucii Gambovou otcovo vyjádření, které poskytl exkluzivně Večerníku, nijak zvlášť nepřekvapilo.
„Čekala jsem, že všechno popře.
Ale to, že nemohl hledat manželku,
protože nám musel vařit, tak to mě

urazilo... Vždyť on chodil pořád jen
jíst po restauracích. Vyrůstali jsme
s bratrem sami, museli jsme se o
všechno postarat. Dědictví je jen dalším důkazem, čeho byl schopný. Jenom se vymlouvá, že nám ho nedá,
protože bychom všechno utratili.
Dům jsme přitom rozhodně neopustili dobrovolně. On si na to všechno
pěkně počkal, měl to naplánované
od A do Z. Já mu teď po letech nasadila masku vraha, která mu patří
a kterou si bude až do konce života
nosit,“ vyjádřila se bez obalu o svém
tatínkovi Lucie Gambová.
Radek Gamba v rozhovoru tvrdil,
že od své ženy nikdy neslyšel, že
se s ním chce rozvést. Je něco takového možné, obzvláště pokud
o jeho neustálých nevěrách věděl
úplně každý, včetně jeho ženy?
„Můj otec o rozvodu věděl moc
dobře. Maminka mi jasně řekla, že
se chce s tátou rozvést, ukazovala
mi dům, do kterého jsme se měli

přestěhovat, ptala se mě, jestli chci
být s ní, nebo s tatínkem. Bylo jasné, že jsem chtěla zůstat s ní. Tohle
všechno můžu odpřísáhnout,“
reaguje na další tvrzení svého otce
nešťastná Lucie.
Nesrovnalosti panovaly také
ohledně okamžiku, kdy Radek
Gamba svoji ženu viděl naposledy. Sám tvrdil, že ve čtvrtek měla
odjet do Zlína a teprve následujícího dne on s dětmi zamířil na motorkářský sraz. Teprve později připustil, že to mohlo být i jinak... „Než
jsme jeli na sraz, moje maminka
stála před domem a loučila se
s námi. Pamatuji si to úplně přesně,
ještě v autě jsem se otáčela a mávala ji. Takže v pátek byla ještě určitě
doma,“ zopakovala pro Večerník
Lucie Gambová a její verzi potvrdil
i bratr Tomáš.
Variantu, že by Lenka Gambová
odjela do ciziny, považuje sama
dcera za nesmysl, stejně jako to, že

Ledy se prolomily:

Jan Radič VRACÍ ÚDER Kovaříkovi
„Sám tvrdil, že je jedničkou mezi gangstery!“
Prostějov/mik - Jak jsme v předešlých vydáních Večerníku informovali, bývalý prostějovský hokejista a pornoherec Robert Kovařík svádí u Krajského soudu v Brně vinu za dvě loupežná přepadení mimo jiné na Jana Radiče z Prostějova. Tvrzení, že se tento muž měl podílet na akcích při
vyloupení dodávky plné riflí v roce 1999 a o rok později při přepadení realitního makléře, potvrdil
Kovařík také v exkluzivním rozhovoru pro Večerník, který jsme otiskli uplynulý týden. A právě
Jan Radič, který zprvu odmítal výzvy Večerníku ohledně vyjádření, zareagoval na závažná obvinění, která v onom interview padla! A v průběhu uplynulého týdne zaslald do redakce otevřený dopis,
ve kterém zásadně odmítá veškerá tvrzení Roberta Kovaříka o své účasti na loupežných přepadeních. „Je to falešné obvinění, vždyť sám Kovařík se údajně považoval za jedničku mezi gangstery,“
píše mimo jiného Jan Radič. Na jeho přání zveřejňujeme text v originální a nijak upravované verzi.

„Rozhodl jsem se reagovat na články a rozhovory zveřejněné ve vašem týdeníku, ve
kterých bylo opakovaně uvedeno moje jméno, ne v pro mě zrovna lichotivých souvislostech. Jistý Robert Kovařík, v současnosti
dlící ve vazbě, mě v něm spolu s několika
dalšími lidmi přímo obviňuje ze spáchání
několika závažných trestných činů.
Nepopírám, že další zmíněné osoby znám.
Konkrétně pro pana Ulrycha jsem pracoval
na základě dohody jako ochranka. Tehdy
jsem měl dvacet let a provozoval v Prostějově Školu bojových umění. Vzhledem k tomu,
že školu navštěvovalo cca stopadesát žáků,
byl její provoz finančně náročný. Na provoz
jsme si tak museli přivydělávat i jako členové ochranky různých podnikatelů. Jednalo
se o počátek devadesátých let, kdy policie
povětšinou jen přihlížela podnikatelským
metodám blížícím se divokému západu z dob
osídlování Ameriky.
V té době jsem dělal mimo jiné ochranku i
panu Ulrychovi, kterého vymáhal pan Kovařík. Vysvětlili jsme panu Kovaříkovi, že
tímto způsobem problém řešit nebude, ať se
případně obrátí na soudy.
Vyloženě se jednalo o střet zájmů, protože
právě pan Kovařík se na Prostějovsku údajně
považoval za jedničku mezi „gangstery“, což
vyplývá z jeho rozhovoru v minulém vydání.
Rád bych také zmínil, že mezi našimi klienty
nebyl nikdo z okruhu pana Kovaříka! Nikdy
jsme pro něj nebo jeho známé nepracovali
a nevím nic o jeho kriminální činnosti, což
se podle mě stalo jednoznačně důvodem falešného obvinění panem Kovaříkem právě
našich osob. Výhodou pro pana Kovaříka
v jeho smyšleném příběhu, plném hypotéz a
překrucovaných faktů, je skutečnost, že na

rozdíl od lidí z jeho bývalého okolí nemáme
žádné informace, které by mu mohly nějak
ublížit.
Mrzí mě, že se ve vašem týdeníku dává takový prostor člověku, jemuž byla opakovaně
prokázána trestná činnost. Před spravedlností utekl do USA, kde se dle dostupných a
snadno ověřitelných informací živil takovým
způsobem, který plně poukazuje a odkrývá
morální i lidské hodnoty tohoto člověka.
Sám si o způsobu jeho aktivit ve spojených
státech myslím své, nicméně toto je soukromou záležitostí pana Kovaříka a nepřísluší
mi jeho zahraniční činnost jakkoliv soudit.
Přijde mi ale nehorázné a nanejvýš sprosté,
aby se po svém vydání do České republiky
snažil očistit tím, že bude bez jakýchkoliv důkazů obviňovat osoby, které s jeho kauzami
nemají žádnou spojitost.
To také, jak je všem známo, rozhodlo soudní
řízení, kterého se pan Kovařík z důvodu útěku za hranice neúčastnil. Je podivuhodné,
že si mimo jiné po třinácti letech s naprostou
přesností pamatuje každý okamžik toho dne,
ve kterém si, dle jeho slov, byl pouze zahrát
squash se svým kamarádem. Nejsem kompetentní se vyjadřovat k jeho vině či nevině
v této kauze, já jen pevně věřím ve spravedlnost naší justice a jsem si jistý, že v následujících týdnech se všichni dozvíme, zda má
pan Kovařík tento čin na svědomí a bude tak
jeho trest potvrzen nebo, zdali byl odsouzen
neprávem, bude tak zproštěn viny. Zároveň
doufám, že z jeho strany nebude dále docházet k nesmyslnému obviňování slušných
lidí, ať už jde o moji nebo kteroukoli jinou
osobu.
Na pana Roberta Kovaříka v současné době
podávám trestní oznámení za lživou pomluvu a křivé obvinění. Tímto je pro mě celá
mediální kauza považována za uzavřenou.“
S úctou Jan Radič

by si na cestu vzala milion korun
z rodinného trezoru! „Otec vždy
hrál na to, že utekla za nějakým
chlapem, jen aby nás i policii zmátl.
To, že mu vzala milion korun, to
je jen další z jeho výmyslů, který
poškozuje jméno mojí maminky.
Stále nechápu, proč by ji za takových okolností nechal hledat až po
patnácti dnech. Navíc maminka
měla peněz dost a hlavně by nás
nikdy neopustila!“ uzavřela prozatím své bolestivé vzpomínání Lucie
Gambová.

LET! MĚLA PŘIJÍT NA VÍNO...“
Prostějov/mls - Celou řadu reakcí vyvolal článek z předešlého
vydání Večerníku o pohřešované
Lence Gambové. Všechny hlasy
se shodují v tom, že je téměř vyloučené, aby se Lenka chystala
vycestovat do Tuniska či kamkoliv jinam do zahraničí. To ostatně
potvrzuje i jedna z Lenčiných
velmi dobrých kamarádek, která s ní byla nedlouho před jejím
zmizením...
Při čtení minulého vydání Večerníku běhal jedné z blízkých kamarádek Lenky Gambové doslova
mráz po zádech. „Je to čtrnáct let,
ale ty poslední dny, kdy jsem viděla
Lenku, se mi i po tak dlouhé době
vybavují velice přesně se všemi
detaily. Nechápu, že si pan Gamba
na okamžiky, kdy mu zmizela manželka, nemůže přesně vzpomenout
a tvrdí, že ve čtvrtek odjela do Zlí-

a potrvá až do pátku do 16.55
hodin. Rychlíky jsou nahrazeny autobusovou dopravou
v úseku Nezamyslice - Prostějov hlavní nádraží, všechny
rychlíky a spěšné vlaky jsou
souběžně vedeny odklonem
přes Přerov. V reálu to znamená, že cestující do Prostějova
budou přepraveni z Nezamyslic náhradní autobusovou
dopravou, vlaková souprava
s cestujícími do Olomouce
bude trasována přes Přerov.

Nahrazení vlaků osobní dopravy v tomto úseku platí
v plném rozsahu.
Ve všech spojích náhradní
autobusové dopravy, která
nahrazuje rychlíky, bude také
zajištěna přeprava jízdních
kol dodávkovým automobilem
v počtu zhruba deseti kusů.
Cestujícím je také k dispozici
zákaznická informační linka
840 112 113, kde cestujícím
operátoři Českých drah podají
veškeré potřebné informace.

přesvědčivě paní Martina.
Na policii si ji však nikdy nikdo
nepředvolal. „Jeden kriminalista mi
pouze telefonoval s tím, že prý kdosi
tvrdí, že bych měla být s Lenkou v
kontaktu. Nevím, kde na to přišel,
byl to samozřejmě nesmysl. Na policii jsem ani nikdy předvolána nebyla, takže moje výpověď asi není
nikde zaprotokolovaná,“ uvedla.
Podle Radka Gamby i jeho syna
policie poměrně pečlivě prošetřovala variantu, že Lenka Gambová
mohla zmizet v Tunisku či jinde v
zahraničí. Ta se však vzhledem k
reakcím jejího okolí jeví jako krajně nepravděpodobná. Vše napovídá tomu, že život sympatické ženy
vyhasl někde v České republice,
mohlo to být i přímo v Prostějově či
v jeho blízkém okolí. Kdo je vrahem
a kde skončilo Lenčino tělo, to se
však doposud objasnit nepodařilo...

ZDENIČKA ZPĚT VE VILE! A HNED SE VDALA...

(Pokračování ze strany 3)
Nad její budoucností v reality
show se pak stáhla mračna jen o
něco málo později. A to i přesto,
že ze svého comebacku, který
však byl od začátku zrežírovaný,
neskrývala radost a podle dostupných informací nad nabídkou neváhala. „Děcka, nechte
mě tu aspoň čtrnáct dní...,“ žadonila v průběhu uplynulého týdne
v přímém přenosu na televizi
Prima. Po vyřazení Thomase
stihla vyrobit ještě jednu scénu v

podobě dobrovolného odchodu,
štáb ji však do Vily ještě vrátil.
Společně se Sabinou ovšem
opustily zdi v sobotním poledni.
Už natrvalo...
Sama ale pořád dost pravděpodobně netuší, co bude dělat a ani
to, že se díky tomu bude moci
setkat s milovaným, ale zadluženým Thomasem. „Čekám, že se
mi ozve, na hotel za ním nepojedu,“ odvětila v bezprostředním
rozhovoru pro Primu. „Sama
jsem zvědavá, jak bude Tho-

mas reagovat na to, co si přečte říká svému druhému pobytu
v bulváru a na internetu. A taky u VyVolených? O tom si můžete
přemýšlím nad tím, co řekla Sa- přečíst v příštím čísle Večerníku!
bina,“ uvažovala Zdenička a na
mysli měla tvrzení, že vyřazený
svalovec mlátil i svoji přítelkyni.
Pro pětadvacetiletou rodačku z
Kralic na Hané si před Vilu přijel kamarád Michal a namířeno
měli podle informací Večerníku
na nějaký večírek. Co bude dál?
Jak se vyvine láska Zdeničky k
Thomasovi? Najde si konečně
práci i stálý domov? A co vůbec

vecernikpv.cz
.cz

V Olomouci se otevře Galerie Šantovka,
obdobný projekt se chystá i v Prostějově

Olomouc, Prostějov/pk - V areálu bývalého Mila v Olomouci
nově vznikající obchodní Galerie
Šantovka dostala v posledních
týdnech finální obrysy a pro
veřejnost se poprvé otevře již
tento pátek 18. října 2013 v 9.00
hodin. Obchodně-společenské
centrum nabídne desítky prodejen, velký supermarket, restaurace a kavárny, multikino, bowling nebo multifunkční sál. Pro
děti vzniklo několik dětských
koutků, rozsáhlé venkovní
hřiště a pro akce pod širým nebem bude sloužit multifunkční
plocha před nákupní galerií.
Z Galerie Šantovka se tak stane
místo nejen pro nákupy, ale i pro
setkávání, odpočinek a zábavu. Prostějované však nemusí
závidět, i v našem městě se totiž
chystá obdobný projekt, byť
menšího rozsahu. V jistém směru
by totiž Šantovce mohlo konkurovat obchodní centrum Galerie
Prostějov, které má vyrůst na
místě stávajícího Společenského
domu v Komenského ulici...
Stavba obchodní Galerie Šantovka
je tedy dokončena a v interiérech
již jsou připraveni nájemci jednotlivých obchodních jednotek.
„Celkem bude ve čtyřech patrech Galerie zhruba dvě stovky
obchodů různých velikostí. Jejich skladba bude velmi pestrá,“
přibližuje naplněnost Šantovky
Luděk Schmidt, jednatel Galerie
Šantovka s.r.o.

Například hypermarket v suterénu bude provozovat společnost Interspar, své prodejny pak v galerii
otevřou pro Olomouc nové značky
jako je Sinsay, H&M Home,
Cropp Town, Hannah, Intersport
nebo Lindex. Mezi butiky s dražší
či luxusní módou nebo obuví se
pak zařadí třeba Geox, Legowear,
Bushman, Ecco, GANT, Replay,
Armani Jeans, Stefanel, Tommy
Hilfiger a mnoho dalších. Svůj
vůbec první obchod v ČR otevře
v Galerii Šantovka i luxusní butik
La Martina.
Třetí, horní patro Galerie Šantovka,
bude patřit zábavě - šest kinosálů
s kapacitou zhruba tisíc diváků
s
nejmodernější
technologií
připravuje společnost Premiere Cinemas. Multifunkční sál s kapacitou
až tří stovek lidí pak bude o víkendu nabízet divadelní představení
pro děti, jinak bude uzpůsoben
i pro pořádání koncertů, divadelních
představení mimo olomouckých
divadel nebo talkshow, přednášek či
seminářů. Ve třetím patře zákazníci
naleznou i velké bowlingové centrum s osmnácti drahami a nový koncept restaurace, který zatím v Olomouci nemá obdoby. „Když přijedou
lidé do Šantovky, tak chceme, aby
byli maximálně spokojeni. Nabídneme jim proto zcela komplexní
služby - kryté parkování, ruční mytí
aut, nákupy kvalitního zboží všeho
druhu, dobré jídlo i zábavu. A pokud
přijedou i s dětmi, tak i ony si přijdou
na své. Třeba v některém z dětských

Foto: www.santovka.cz
koutků nebo na unikátním venkovním dětském hřišti či v divadle,“
popisuje myšlenku nákupní galerie
Richard Morávek, jednatel Galerie
Šantovka s.r.o.
Správu
Galerie
Šantovka
bude zajišťovat nadnárodní
společnost CBRE s.r.o., která
obstarává provoz více než čtyř
desítek podobných projektů
v pěti evropských zemích. Po
otevření Šantovky vznikne zhruba 1500 pracovních míst. „My
jako investor a developer ze zákona nemůžeme zprostředkovávat
pracovní pozice a zájemci
o práci tak musejí hledat sami
na pracovních portálech nebo ve
zprostředkovatelských agenturách.
Některé pracovní nabídky ale sami
nájemci dávají na sociální sítě
a hledají už nové zaměstnance,“
říká k pracovním pozicím v Galerii
Šantovka Richard Morávek.

Obchodně-společenské centrum
vyrostlo na ploše zhruba jedenácti
hektarů v bývalém továrním areálu
Milo a okolních pozemcích nedaleko historického centra Olomouce. Je to první dokončená část
plánované městské čtvrti Šantovka,
následně investor plánuje bytovou
čtvrť a administrativní centrum.
Společnost SMC Development
a.s. investuje do výstavby nové
čtvrti více než deset miliard korun,
projekt obchodní galerie zaštiťuje
její dceřiná společnost Galerie
Šantovka, s.r.o.
Při prohlídce okolí areálu
a zevrubné prohlídce vnitřních
prostor nám nezbývá než popřát
i Prostějovanům, aby se podobné radosti dočkali co nejdříve
i v našem městě a podle našich informací by se mělo začít s výstavbou plánované Galerie Prostějov
již napřesrok. Takže se tešme...

Babiš v Prostějově: „Lidé nesmí trpět hlady!“

Prostějov/pr - Už druhou kontaktní tour po Střední Moravě
má za sebou zakladatel a lídr
Hnutí ANO 2011 Andrej Babiš.
V pátek navštívil Přerov, Prostějov a Olomouc. Společným jmenovatelem všech třech zastavení
bylo heslo: „Jste to jedině vy, kdo
může zajistit změnu.“
„V Praze se žije jinak, v regionech
je vidět chudoba. Strašně moc lidí
nemá práci, nemá důstojné bydlení a mnohdy ani na jídlo. Bohužel
jsou to i rodiny s dětmi. To se musí
změnit,“ hlásal Babiš napříč davy

potenciálních voličů, které jeho mítinky navštívily. „Naše hnutí je jiné
než dosavadní politikové. My totiž
myslíme na lidi, aby se nám všem
žilo lépe. Pojedeme kampaň až do
konce, podpora občanů nás motivuje,“ říká Babiš s tím, že klasické
parlamentní strany mají strach, že
by hnutí plné nových lidí, za nimiž
je vidět práce, mohlo skutečně uspět.
„Špinavou antikampaň neděláme,
nejsme jako oni,“ dodává lídr.
V Prostějově Andreje Babiše
kromě veřejnosti přivítalo sedm
zdejších kandidátů do Poslanecké

Mezi Prostějovem a Nezamyslicemi
nepojedou od pondělí do pátku vlaky Fotoreportáž
F o t o ree p o r t á ž

Prostějov/mik - Od pondělí
14. do pátku 18. října bude
uzavřena železniční trať mezi
Prostějovem a Nezamyslicemi. Nepřetržitá výluka na celý
pracovní týden se tak po dvou
měsících opakuje, všechny
vlaky ovšem budou opět nahrazeny autobusy.
Správa železniční dopravní cesty na svých webových
stránkách informuje o tom, že
naplánovaná výluka bude zahájena v pondělí v 8.00 hodin

na. Kromě toho pochybuji, že by u
sebe doma měli milion korun, jak
říká. Ale pokud ano, pak už vůbec
nechápu, proč Lenku nedal okamžitě hledat...,“ reagovala po přečtení
minulého vydání Prostějovského
Večerníku žena, která nechtěla být
identifikována. Říkejme jí tudíž například paní Martina...
Svědkyně pohřešovanou Lenku
v Prostějově na vlastní oči viděla
v pátek, kdy už, podle původní
výpovědi Radka Gamby, měla
být ve Zlíně. „Po svém synovi mi
ten den vzkázala, že zítra v pět hodin
ke mně dorazí na skleničku. Koupila jsem tedy víno a černé olivy,
které Lenka milovala. Vůbec jsem
nečekala, že by nepřišla. Když se
tak nestalo, snažila jsem se jí dovolat, ale telefon už byl hluchý. Od té
soboty už jsem ji nikdy neviděla..,“
vypověděla smutně a přitom značně

sněmovny. „Nechvástáme se planými sliby, umíme dát lidem práci
a sami jdeme příkladem. Zaměříme se na absolventy škol a lidi po
padesátce,“ přiblížil krajský lídr
Jaroslav Faltýnek. Druhý muž krajské kandidátky Ladislav Okleštěk
připomněl, že osud naší země je jen
v našich rukou. „Tyto volby mohou
být přelomové. Těžko něco změní ti, kteří v Parlamentu doposud
seděli, zapomněli pracovat anebo
ještě vůbec nepracovali.“

Hnutí ANO 2011 vzniklo jako akce
nespokojených občanů s řízením
státu. Během dvou let se vyprofilovalo do politického hnutí se sloganem 'ANO, bude líp', přičemž dokázalo oslovit desetitisíce lidí. Podle
předvolebních preferencí má ANO
v Olomouckém kraji našlápnuto
na devatenáct procent. Pakliže i vy
chcete podpořit kandidáty, kteří
nejdou do politiky pro svůj osobní
prospěch a s vidinou zisku, protože
to nemají zapotřebí, volte číslo 20!

PREZENTACI STRANY ANO 2011 HLEDEJTE NA STRANĚ 21

babiš tour po prostějově...
3x foto: Pavla Dočkalová

Společnost

14
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CO NEJVÍCE ZDRAVÍ,
RADOSTNÝCH CHVIL
A MOŘE NEPOPSATELNÉHO
ŠTĚSTÍ PŘEJE VŠEM
NAROZENÝM RATOLESTEM
I JEJICH MAMINKÁM
A TÁTŮM

A GRATULUJEME!!!

Sofie Skácelová
5. 10. 2013 52 cm 3,15 kg
Prostějov

Filip Pospíšil
4. 10. 2013 50 cm 4,05 kg
Prostějov

Sebastián Kapec
6. 10. 2013 49 cm 3,50 kg
Lhota u Konice

Adam Rendás
6. 10. 2013 47 cm 2,75 kg
Prostějov

INZERCE

Zdenek Vojáček
6. 10. 2013 53 cm 3,60 kg
Zábřeh

Tobias Sadílek
7. 10. 2013 50 cm 3,35 kg
Slatinky

Václav Štolpa
7. 10. 2013 53 cm 4,30 kg
Přemyslovice

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!

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

INZERCE

VÍME, KAM JDEME

ZÁKULISNÍ DOHODY,
NEBO OTEV¢ENOST
A STATEoNOST?
Rozhodněte 25. a 26. října
MUDr. Jitka Chalánková
Olomoucký kraj

www.chalankova.cz

Podporuji projekt rekonstrukce státu.

www.rekonstrukcestatu.cz

Co, kdy, kde, kam ...?


Svaz tělesně postižených v ČR,
o.s., místní organizace v Prostějově, Kostelecká 17 zve své členy
i nečleny na zájezd 26.10.2013
do Maďarska – termální lázně - Mosonmagyaróvár. Jste
srdečně zváni. Bližší informace
v kanceláři č.106 nebo na tel.č.
588 008 095, 724 706 773.
Regionální pracoviště
TyfloCentra Olomouc
v Prostějově nadále poskytuje
služby nevidomým
a slabozrakým občanům
na adrese:
Kostelecká 17, Prostějov.
MC Cipísek, Sídliště
Svobody 6, Prostějov
Individuální výživové poradenství - výživové poradenství pro
děti i dospělé s výživovou poradkyní dle objednání
Kurz efektivního rodičovství základní kurz o výchově a komunikaci v rodině - zahájení ve
středu 16. října Přihlášky a bližší informace v MC a emailem.
Bližší informace ke všem
akcím naleznete na
www.mcprostejov.cz
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

Semtamník SONS
pondělí 14. října 2013 – od
11 hodin – Návštěva solné
jeskyně v ul. Budovcova.
Od 14.30 do 15.30 hod
– Rehabilitační cvičení pro posílení tělesné kondice a zraku.
úterý 15. října – od 9.30 hod
– Tradiční promítání komentovaného filmu pro nevidomé
tentokrát trochu jinak v Městské knihovně – podkrovní sál.
Ekocentrum Iris,
Husovo nám. 67, Prostějov
sobota 19. října od 9.00 do
12.00 hod se koná na nám.
T. G. Masaryka v Prostějově
osvětová akce pro veřejnost
Den stromů.
Putování k nově objevenému
hradisku se koná v sobotu
19. října. Sraz je na nádraží ve
Dzbelu v 8.55 hodin. Archeologická exkurze bude probíhat
v přírodním parku Kladečko.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
PROSTĚJOV
Skálovo nám. 6, Prostějov
úterý 15. října od 9.30 hodin
se koná promítání filmu pro
nevidomé v podkrovním sále.
Připomeneme si legendární
Chalupáře a přivítáme také Petra Maška z občanského sdružení Apogeum v Brně, které se
audio popisem filmů zabývá.
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
Sdružení rodičů a přátel
zdravotně postižených
celiakií a Dermatitis
herpetiformis Duhring
,,Sedmikráska“
Kostelecká 17, Prostějov
vás zvou na kurz bezlepkového
vaření a pečení. Kurz probíhá
od 16 do 19 hod v kuchyňce ZŠ
Melantrichova v pátek 25. října.
Info na tel.: 777 140 734.

Půjčovna rehabilitačních a kom
-penzačních pomůcek LAZARIÁNSKÉHO SERVISU PV,
Hacarova 2, zajišťuje ortopedické vozíky, WC křesla,
chodítka – pevná, pojízdná,
podpažní, servírovací stolky a polohovacílůžka.Kontaktpotelefonu Zveme vás na společné zamyšlení nad otázkami a záhadami živopí. V. Zapletalová 776 054 299
ta. Přednášející biotronik Tomáš
Pfeiffer odpovídá na písemné
Aikido Prostějov přijímá
i ústní dotazy posluchačů. Vstupnové členy se zájmem
o japonské bojové umění.
né je dobrovolné. Neděle 20.
Kde: Sportcentrum DDM
října v 9.00 hodin, Společenský
Vápenice 9. Bližší info
dům, Komenského 6, Prostějov.
tel.: 728605129 nebo
aikidoprostejov@seznam.cz Tyflo Centrum Olomouc,
sociální firma Ergones za podSYSTEMA Russian martial art pory Nadace OKD Vás zve
oznamuje stále probíhající nábor na (Ne)viditelnou keramiku
nových členů se zájmem o ruskou – prodejní výstavu. Koná se
školu bojového umění v Prostějo- 18. října 2013 od 17.15 hodin
vě. Bližší informace tel. 774 142 v ZUŠ Prostějov. Více info na
382 nebo koblasap@seznam.cz
tel.: 583 034 514

TIP Večerníku

MONKEY BUSINESS
KDY: sobota 19. října 2013 od 20.00 hodin
KDE: Apollo 13, Barákova 12, Prostějov
Již tuto sobotu vypukne nezapomenutelný večer v klubu Apollo 13 se skupinou
Monkey Business.
Monkey Business je přední
česká hudební a koncertní
skupina hrající pop a funk.
Vedle J. A. R. a Sexy Dancers
je dalším projektem multiinstrumentalisty a producenta
Romana Holého.
Skupina se dala dohromady
na začátku roku 1999. Zpěvák Matěj Ruppert působil
v kapele Leguar GR, Oldřich
Krejčoves v Pan Pot, Pavel
Mrázek a Martin Houdek
přišli z Doroty B. B. (kterým
Roman Holý produkoval
v roce 1994 desku Santa Puelo) a Američanka Tonya Graves se vylíhla v elektronicko-tanečně zaměřených Liquid
Harmony. Tonya Graves se
ke kapele připojuje po vydá-

ho zákona (tj. k 17.10. 2013)
oprávněn prodávat kvasný líh,
konzumní líh nebo lihoviny,
a který o ni živnostenský úřad
ve shora uvedené lhůtě požádá.
Přijetí žádosti o koncesi nepodléhá správnímu poplatku.
K jejímu získání se nebude požadovat odborná a jiná zvláštní
způsobilost, koncese tedy bude
mít hlavně evidenční charakter. Marným uplynutím výše
uvedené lhůty k podání žádosti
o koncesi pro prodej kvasného
lihu, konzumního lihu nebo
lihovin, podnikateli právo prodávat kvasný líh, konzumní líh
nebo lihoviny zaniká.
Žádost lze podat na kterémkoli obecním živnostenském
úřadě. S ohledem na velké
počty obchodníků a hostinských, kterých se povinnost
mít novou koncesi týká, doporučuje živnostenský úřad
všem žadatelům, aby nenechali vyřízení žádosti o koncesi na poslední chvíli!
Odbor obecní živnostenský úřad
Magistrátu města Prostějova

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...
Olga Zajíčková 1936 Prostějov Marie Končáková 1925
Držovice
Hana Kovářová 1927 Prostějov
Stanislav Palásek 1930 Olomouc Ludmila Trunečková 1944
Nezamyslice
Alois Koudelka 1940 Vrahovice
Vícov
Dobroslava Černá 1928 Drahany Vlasta Nevrlová 1960
Plumlov
Alena Pudová 1946
Smržice Jaroslav Mareš 1922
Lubomír Pán 1948 Mostkovice Miluška Přivřelová 1943 Služín
Ladislav Matula 1933 Prostějov Doubravka Pospíšilová 1928
Ptenský Dvorek
nprap. v.v. Miroslav Remeš 1946
Prostějov Celestina Vidlářová 1923
Nové Hvězdice
Nina Smékalová 1927 Prostějov
Rozloučíme se...
Pondělí 14. října 2013
Helga Francová 1943 Olomouc
Růžena Fialová 1943 Vícov
Úterý 15. října 2013
Antonín Stehlík 1935 Prostějov
Středa 16. října 2013
Eliška Dosedělová 1948 Prostějov
Alois Vyhlídal 1932 Prostějov
Sobota 19. října 2013
Zdeněk Rada 1951 Otinoves

12.30 Obřadní síň Prostějov
13.15 Obřadní síň Prostějov
10.00 kostel C+M Prostějov
11.00 Obřadní síň Prostějov
11.45. Obřadní síň Prostějov
13.00 kostel Drahany

Olomoucký kraj, Prostějov/
mik - Během uplynulého měsíce září se počet uchazečů
o zaměstnání v Olomouckém
kraji zvýšil o 490 osob. Na
úřadech práce se během
uvedeného měsíce nově
zaregistrovalo 4 507 uchazečů o zaměstnání, což je
o 1 891 osob více než
v předchozím měsíci, tudíž
se jedná o nárůst dvaasedmdesáti procent. Naopak
do zaměstnání nastoupilo
2 186 osob. V Prostějově přibylo do registru „pracáku“
150 lidí, celkově nezaměstnaných je v našem městě
a okolí 5 953 osob.
K meziměsíčnímu nárůstu
počtu uchazečů o zaměstnání došlo ve všech okresech
Olomouckého kraje. Prostějov společně s Přerovem patří
k městům, ve kterých přibylo
nejvíce lidí bez práce. „V meziročním srovnání pozorujeme
v Olomouckém kraji stále výrazné zvýšení nezaměstnanosti, počet nezaměstnaných je
o 4 277 osob vyšší než ve
stejném měsíci roku 2012.
Současný počet uchazečů
o zaměstnání je 39 313 osob,
a je nejvyšší zářijovou hodnotou nezaměstnanosti od vzniku krajského uspořádání,“
uvádí alarmující zprávu Jaro-

čtvrtek 17. října
17:30 2 zbraně
americký akční film
20:00 2 zbraně
ní prvního alba. To vychází
v roce 2000 s názvem Why
Be In When You Could Be
Out. Přináší 11 převážně anglicky zpívaných skladeb.
Vstupenky jsou již v předprodeji: Hudební nástroje
Zdenek Tyl, Kramářská 1,
Prostějov.
Nenechte si ujít skupinu
Monkey Business v Prostějově.

HODINOVÉ
BRUSLENÍ
PRO VEŘEJNOST

Z důvodu plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka
elektrické energie:
Obce: Doloplazy, Víceměřice
Dne: 29. 10. 2013 od 7:30 do
17:30 hod. Vypnutá oblast:
obce včetně podnikatelských
subjektů: Doloplazy, Víceměřice /mimo II a III řadu nové
výstavby sm. Nezamyslice.
Odběratelská trafostanice Doloplazy Fišner (č. 300692),
odběratelská trafostanice Doloplazy ČOV (č. 300691)
Obce: Ptení, Ptenský Dvorek, Zdětín-chaty
Dne: 30. 10. 2013 od 7:30 do
14:30 hod. Vypnutá oblast:
celá obec Ptení a Ptenský
Dvorek včetně všech podni-

slav Mikšaník, vedoucí referátu trhu práce z olomoucké
pobočky Úřadu práce České
republiky.
Na konci září bylo v krajské
databázi volných míst nejvíce pracovních příležitostí
pro kvalifikované dělnické

strojírenské profese, hlavně
pro soustružníky, zámečníky,
svářeče a nástrojaře, pomocné
a nekvalifikované pracovníky,

pondělí 14. října
17:30 Make your move 3D
americko - jihokorejský tane-ční film
20:00 Zmizení
americký krimithriller

středa 16. října
17:30 Make your move 3D
20:00 Zmizení

BÍLÁ PASTELKA. Koupí
Domovní
bílé pastelky podpoříte speciálspráva, s.r.o
ní služby pro nevidomé. Sbírka
se koná 17.10 v celé ČR.
víceúčelová hala - zimní stadion

www..
vecernikpv.cz
.cz

Kino Metro 70

úterý 15. října
17:30 Make your move 3D
20:00 Zmizení

pátek 18. října
15:30 Turbo
americká animovaná komedie
17:30 2 zbraně
20:00 Carrie
americký horor
sobota 19. října
15:30 Turbo
17:30 2 zbraně
20:00 Carrie
neděle 20. října
15:30 Turbo
17:30 2 zbraně
20:00 2 zbraně

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

čtvrtek 17. 10.
12.30 - 13.30 hodin
neděle 20. 10.
10.00 - 11.00 hodin

Prodejci lihovin mají mít koncesi V Olomouckém kraji přibylo nezaměstnaných

Prostějov/red - Ve čtvrtek
17. října 2013 nabývá účinnosti
zákon č. 309/2013 Sb., kterým
se mění zákon č. 455/1991Sb.
o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
Na základě tohoto zákona, který
reaguje na loňskou metanolovou
aféru a má pomoci potírat nelegální alkohol, musí mít prodejci
kvasného lihu, konzumního lihu
a lihovin koncesi. Novela tak
zařazuje vedle výroby i prodej
kvasného lihu, konzumního lihu
a lihovin do režimu koncesované živnosti. „Cílem úpravy je
získat přehled o prodejcích lihu
a lihovin a zefektivnit tak kontrolu nad prodejem této rizikové
komodity,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jiří Cienciala,
podle kterého se zprůhlední trh
s lihovinami.
Obchodníci i hostinští budou
mít šest měsíců (tj. od 17.10.
2013 do 17. 4. 2014) na to, aby
o koncesi požádali. Koncesi
dostane každý podnikatel, který
je ke dni účinnosti zmiňované-
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řidiče nákladních automobilů,
prodavače a dále pro obchodní
zástupce a referenty, stavební dělníky a zedníky, vrátné
a strážné, číšníky a kuchaře.
„Celkový počet volných
pracovních míst se v Olomouckém kraji meziměsíčně
prakticky nezměnil, v meziročním srovnání je počet míst
mírně vyšší, a to o čtrnáct procent. Na konci září připadalo
na jedno volné místo pětadvacet uchazečů o zaměstnání. Co
se týká Prostějova, tady je bez
práce 5 953 lidí, volných míst
je tu 332. Podíl nezaměstnaných osob činí 7,6 procenta,
což je nejlepší výsledek ve
srovnání s ostatními městy
Olomouckého kraje,“ dodal
Mikšaník.

Statistika nezaměstnanosti a volných míst

v Prostějově
úterý 15. října
19:00 ŽENITBA – Nikolaj
Vasiljevič Gogol
divadelní sál
středa 16. října
19:00 TICHÝ TARZAN –
Aplaus 2013
divadelní sál

Apollo 13
pátek 18. října
20:00 ZNOUZECTNOST
sobota 19. října
20:00 MONKEY BUSINESS

KULTURNÍ KLUB DUHA
středa 16. října
15:00 Bio Senior
– Královský víkend
sobota 19. října
15:00 Krtek a oslava
pásmo pohádek
17:30 a 20.00 Nic nás
nerozdělí - americký thriller

DIVADLO POINT
úterý 15. října
19:00 Já a on…nesu si svůj
úděl…jinak to ani neumím
– promítání úspěšného filmu v rámci 7. ročníku mezinárodního festivalu (ne)
herců s mentálním a kombinovaným postižením.
pátek 18. října
19:00 Koupačka
– Clément Michel – Derniéra!

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ
- LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 14. 10. DO 20. 10.
0 20133

TTELEFON
ELE
582 344 130

POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná pouze za příznivého počasí
v pondělí a ve čtvrtek v 15:00 hodin. Vstupné 20 Kč.
NOČNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se konají v pondělí a ve čtvrtek
ve 20:30 hodin. V případě špatného počasí se koná náhradní program. V sobotu bude Měsíc v úplňku. Nastávají vhodné podmínky
k pozorování jeho povrchových útvarů. Vstupné 20 Kč.
Pohádka pro děti JAK KAPIČKA PUTOVALA - středa v 15:30.
Nedělní dětská soutěž PRVNÍ ZVÍŘATA VE VESMÍRU ve 14:00.
Pokračují astrokluby GEMINI I pro děti ZŠ od 10 let (čtvrtek
v 16:30) a GEMINI II pro studenty SŠ a starší (pondělí v 17:30).
Stále přijímáme nové členy.
Výstavy GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ – ANO ČI NE?, Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE a expozici OPTIKA si
můžete prohlédnout na začátku všech výše uvedených pozorování.

Blokové čištění
v Prostějově
Prostějov/red - Na tomto místě přinášíme pravidelný týdenní harmonogram ulic, kde čistící práce společnosti .A.S.A.
Technické služby budou probíhat.
středa 16. října 2013: Družstevní * Družstevní – vnitroblok * Mozartova * Mozartova – vnitroblok * Rumunská * Dr. Horáka (Mozartova
–Bulharská) * St. Manharda ( Bulharská – Mozartova)
čtvrtek 17. října 2013: Bulharská * Bulharská – vnitroblok * Dr. Horáka
(Určická – Bulharská) * Na Hrázi (Bulharská – Určická) * Na Hrázi –
vnitroblok * Okružní (Brněnská – Určická) * St. Manharda (Bulharská –
Určická) * Waitova * Waitova – vnitroblok * Drozdovice zastávka (BUS)

katelských subjektů a chat.
Chaty směr Bělecký Mlýn, odběratelská trafostanice Ptenský
Dvorek pila (č. 300780), odběratelská trafostanice Ptenský
Dvorek zámeček (č. 300781),
odběratelská trafostanice Ptenský Dvorek JmDZ (č. 300779),
odběratelská
trafostanice
Ptenský Dvorek: Agrop (č.
320675), odběratelská trafostanice Ptení ZD (č. 300778)
Obec: Držovice
Dne: 30. 10. 2013 od 7:30 do
16:30 hod. Vypnutá oblast:
celý Držovský Háj včetně
všech podnikatelských subjektů.
Obec: Mořice
Dne: 31. 10. 2013 od 7:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast:
část obce Mořice ve směru od
Nezamyslic oboustranně po

konec obce včetně postranních
ulic omezené č.106 - 140, 153149, 19-18, 84-105.
Obce: Čelechovice, Čel.
Kaple, Kostelec
Dne: 31. 10. 2013 od 7:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast:
část obce Čelechovice ul. Světničky od č 127 Pod Hrází od
č.225, celá ul. Pod Kosířem,
celá osada Čelechovská Kaple
včetně všech podnikatelských
subjektů ve vymezené oblasti.
Čelechovice Kavan. Odběratelská trafostanice Čelechovice
ŠS (č. 300753), odběratelská
trafostanice Kostelec na Hané
ČOV č.700716
Obec: Štětovice
Dne: 30. 10. 2013 od 7:30 do
16:00 hod. Vypnutá oblast: celá
obec Štětovice mimo areál ZD.
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 prostějovskou lektorkou orientálních tanců Janou Daňhovou

„TANČETE A VNÁŠEJTE TAK DO ŽIVOTA RADOST SOBĚ I SVÉMU OKOLÍ“
Prostějov - Většinu populace provází tanec po celý život.
Pro někoho je pouhým odreagováním, pro jiné zase každodenním chlebem a vášní. Existuje mnoho druhů, které
jsou rozšířeny po celém světě a ve větší či menší míře se
již dostaly do podvědomí také obyvatelům České republiky. Žádný ze stylů neučaroval prostějovskou rodačku
tolik jako orientální tanec. Tento styl je také jednou z nejstarších tanečních forem, která je dodnes živá. Pochází
z více oblastí - dávných kultur Blízkého Východu, Indie
a Afriky, přičemž každý národ mu vtiskl specifickou podobu.
A tak není divu, že existuje více forem tohoto tance. V dnešním exkluzivním interview se dočtete, co pro Janu Daňhovou
alias Jahanaru tanec vlastně znamená, jakým druhům se
věnuje a proč by doporučila s orientálním tancem začít...
Josef Popelka
Asi jako většina děvčátek,
tak jste i vy ráda tancovala.
Věnovala jste se tanci nějak více?
„Tanec jsem měla vždy ráda. Ať už
doma, nebo jako součást zájmových
činností. Postupně jsem zkoušela
různé styly a směry od moderního
tance po klasický. Jako prostějovská rodačka jsem zkoušela i hanácký folklór v souboru Mánes. Žádný
z nich mi ale nevyhovoval tak, jako
j
jsem
to cítila u tance orientálního.“
Tanec vám tedy přirostl
k srdci. Kdy a proč jste se
začala věnovat jeho břišní podobě?
„Pohyb je k životu nutný, ale
žádný sport mě nikdy nebavil.
Až když orientální tanec poprvé
pronikl i do Prostějova, tak jsem
věděla, že je to to pravé. Chodila jsem na každou hodinu a postupem času i na různé semináře
a kurzy po celé republice. Orient
celkově se mi vždy líbil a ve spojení
s tancem mi doslova učaroval.“
Co pro vás břišní tanec
znamená?
„Pro mě dnes už úplně vše, je to můj
životní styl, má vášeň! Bez tance si nedovedu představit ani jeden den. Je to
spojení zdravého pohybu, kreativity
a dobré nálady. Kdyby nebyl orient,
tak určitě tančím jiné druhy tance,
ale toto je pro mě ze spousty důvodů
nejlepší.“
j p
Je břišní tanec výhradně
ženskou záležitostí? Set-káváte se i s mužskými tanečníky?

„Najdou se i mužští tanečníci, ale
tanci všeobecně se věnují více
ženy. V zemích původu se folklórním tancům věnují ženy a muži
odděleně. A do okolního světa se
rozšířila spíše ta ženská forma.
V mém kurzu jsem se doposud
em nesetkala,
s mužským tanečníkem
vé laškovali,
li,
i když někteří pánové
onec přijít nen
ale do hodiny se nakonec
sam jsem
odhodlali... (smích) Jáá sama
prošla hned několika semináři, ktevětové tanečníí
ré vyučovali muži - světové
p y
špičky.“
Kdy lze s orientálním
ntálním tanpektive, kdy
cem začít, respektive,
je to nejlepší?
„Orientální tanec neníí omezen věkem, talentem ani postavou.
ostavou. Začít
můžete opravdu v každém věku.
Na překážku není ani třeba snížená

S Jahanarou nejen o tom, kdy a jak začít...

„Do Evropy nejvíce pronikl
břišní tanec pocházející z Egypta
a Turecka. Nejoblíbenější bývá ten,
který se dá tančit i na rádiové písně,
což je moderní bellydance a orient
pop. Ženy se při něm odreagují,
zavlní se. Některé styly jsou přitažlivější pro publikum, jiné zase více
ocení samotné tanečnice. Tím je například takzvaný tribal fusion, který
v současnosti nabírá na popularitě.“
Který druh orientálního
tance je vám nejbližší?
„Pro mě je to právě zmiňovaný
tribal fusion. A to díky tomu, že
je více naturální, klade důraz na
skupinovou spolupráci a improvizaci. Je to směs toho nejlepšího z různých tanců Blízkého
i Dálného Východu. Je také velmi
kreativní v kostýmech, které si tanečnice samy dotvářejí a i v hudbě,
jenž čerpá jak z východního folklóru, tak ze západních moderních
tylů.“
stylů.“

„Pro mě je dnes už úplně vše,
je to můj životní styl, má vášeň!
Bez tance si nedovedu představitt
ani jeden den. Je to spojení zdravého
éh
Orientální tanečnice
e Jahanara o tom,
co pro ni znamená b
břišní
řišní tanec...
pohyblivost nebo nadváha.
váhaa. Naopak,
tom
mto tanc
nci
nc
plnější postava se dá při tomto
tanci
efektně využít.“
Jaké druhy jsou
ou nejčastější,
nejča
častějš
jšší,
ej
ší?
nebo chcete-li nejoblíbenější?

DRUHY ORIENTÁLNÍCH TANCŮ,
NCŮ,
KTERÉ JAHANARA OVLÁDÁ:
Á:

Půvabná lektorka. Pro krásu orientu nemusíte chodit příliš daleko. Jahanara je nejen skvělou tanečnicí, ale také nádhernou ženou.
Foto: Josef Popelka
Proč byste doporučila začít
s břišním tancem? A co znamená pro organismus?
„Orientální tanec je podle mě ideálním způsobem pohybu. Skrývá
v sobě pozitivní vlastnosti jiných
pohybových aktivit, na rozdíl
od nich však nepřetěžuje jednotlivé části těla, například
klouby. Přirozenou a příjemnou cestou zlepšuje kondici
i u netrénovaných osob.
Tančit můžete kdekoliv,
třeba také v sebemenším
prostoru. Prvky můžete procvičovat během celého dne
i při běžných činnostech,
čímž se zvýší pozitivní přínos tance na celé
tělo. Má mnoho pozitivních účinků na zdraví
ti
a krásu.
k
Posiluje svalstvo
a for
ormuje problémové parformuje
tie, jjako
ako jsou stehna, bříško,
ak
hýžděě či paže, zvyšuje
pohyblivost kloubů
takéé po
páte
teře,, zlepšuje
z
celkovou
a pá
páteře,
pr
ruž
užno
nost těla, prokrvuje
pružnost
oblast
st vn
vnitřních orgánů
m upravuje zažívací,
a tím
klimak
kterické a menklimakterické
struač
ační
struační
problémy,
uvolněním
uv
vol
olněním napětí v pánevní oblasti přispívá
k léčbě neplodnosti,
pomáhá ke správ-

Raks sharki, Beledi, Saidi, moderní bellydance, drum solo
na živou hudbu, tanec na zemi, tanec s vlastním doprovoovodem na prstové činelky, indický moderní filmový tanecc
Bollywood, orient pop, Tribal styl a Tribal fusion, cikánskéé
tance, afghánský tanec, orientální flamenco, Khaleegy,
y,
Burlesque, klasický indický tanec Baratha Natyam, řecký
ckýý
orientální tanec, irácký tanec, středověký orientální tanec,
aneec,
balkánsko-orientální tanec, řecké řadové a kruhové tance,
taan
ance
ce,
havajský tanec a také tance s různými rekvizitami: křídla
bohyně
dla bo
ohy
hyně
yně
ně
Isis, jeden i dva závoje, hedvábné vějíře, saidi hůlka, prstové
tovéé činelky,
č ne
či
nelk
lky,
lk
ky,
dva vějíře, tamburína, šavle, thajské kovové náprstky.

Pestrost. Kostýmy určené k orientálnímu tanci si lektorka upravuje ráda sama, čímž z nich vytváří unikátní díla.
Foto: Josef Popelka

nému
držení těla, zvyšuje sebevědon
m Díky tomu pomáhá odstraňovat
mí.
p
psychické
potíže, rozvíjí přirozenou
že
ženskost
a pozitivní vnímání vlastního
h těla.“
Je pouhým předsudkem, že
tanečnice musí mít plnější
bříško nebo lze břišní tanec prob
vvozovat s jakoukoliv postavou?
„Věřte, že břišnímu tanci se lze
„V
vvěnovat naprosto s jakoukoliv postavou. Na jedné ženě více vynikst
nnou boky, druhá využije plnějšího
bříška, každá si v tom najde, co je
bř
jí příjemné. Případné nedostatky
lze pak doladit kostýmem. Tanečlz
nnice určitě nemusí být plnějších
tvarů. Pokud ale má navíc nějaké
tv
nnehezky řečeno ´špeky´, při břišnním tanci se pak rázem promění
v erotické svalstvo... (úsměv)“
Kostýmy si šijete sama,
nebo jakým způsobem dop
plňujete šatník a kolik jich vlastn
níte?

„Některé kostýmy mám nové, jiné
koupené z druhé ruky... Dají se pořídit přes internet, na různých seminářích, festivalech a podobně. Díky
kolegyním z Olomouce mám i jeden ušitý na míru přímo v Istanbulu. Nejraději si však nechávám ušít
základ od tanečnic švadlen a pak
je sama zdobím. To mě moc baví.
Mám ráda, když se dá kostým měnit či různými způsoby doplňovat,
aby byl pokaždé jiný. Takže spočítat
y jje ani neuměla.“
bych
Pokud se někdo rozhodne
navštěvovat vaše kurzy, kde
se na vás lidé mohou obrátit?
„V tomto školním roce vedu už jen
tři kurzy. Jeden v Prostějově, další v Kostelci na Hané a Olomouci.
V Prostějově působím ve fit klubu
Remi Sport, v Kostelci v Domově
pro seniory a v Olomouci ve studiu
orientálních tanců Aysun. Podle zájmu také pořádám soukromé lekce
nebo semináře.“

kdo je

jahanara?
Vlastním
í jjménem
é
JJana D
Daňhová
ňh á jje bř
břišní nebboli orientální tanečnice a lektorka orientálních tanců na profesionální úrovni, působící
n
zzejména v Prostějově, Olomouci a okolí. Jméno
JJahanara v perštině znamená „zemi zdobící“.
Tímto chce tanečnice vyjádřit, že každá tančící
žžena je ozdobou a zkrášlením všedního života.
S orientálním tancem se poprvé setkala na začčátku roku 2003 a byla to doslova láska na první pohled. Postupem času se orientální tanec pro Jahanaru stal doslova
n
vvášní a životním stylem. Výuku zahájila, na žádost okolí, v lednu 2004.
V témže roce absolvovala školení lektorek u Layly
y y Abdel, která jje jjednou
z průkopnic břišního tance v České republice. Od roku 2008 úzce spoluppracuje se studiem orientálních tanců Aysun působícím také v Olomouci
a Boskovicích.
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Pondělí

Číslo

14. října 2013

TRHÁK TÝDNE

fotbal
TŘI BODY Z HLUČÍNA

O výhře "eskáčka"
rozhodla jediná
trefa Hirsche
čtěte
na straně

KLENOVICKÝM VYHROŽOVALI SMRTÍ,
DOHRÁVALI POD POLICEJNÍM DOHLEDEM

21

rozhovor
LUKÁŠ PETRŽELA DO AKCE

V Prostějově roste
největší fotbalový
talent poslední éry
čtěte
na straně

basketbal

Lipník nad Bečvou, Prostějov/jim

32
PÁTEK 18. 10.

20:00

STŘEDOMORAVSKÁ LIGA ŽEN - 5. KOLO

TJ OP PROSTĚJOV
TJ ŠUMPERK „B“
tělocvična ZŠ Dr. Horáka Prostějov

nohejbal

SOBOTA 19. 10.

9.00

SOUTĚŽ JEDNOTLIVCŮ

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

basketbal

SOBOTA 19. 10.

13:00

EXTRALIGA KADETŮ – 4. KOLO

ORLI PROSTĚJOV
GBA SPARTA PRAHA
hala Sportcentra DDM Prostějov

basketbal

SOBOTA 19. 10.

17:00

MATTONI NBL - 3. KOLO

Foto: Ilustrační foto internet

Trénink čechovického „béčka“ Boxer BILÍK letí na MS!
povede Habanec, s pohárem
Ligy mistrů přijede i Jankulovski
Čechovice/jim - Jak už Večerník v předminulém vydání informoval, hned na dvě
atraktivní akce se mohou
v tomto týdnu těšit hráči
i fanoušci Sokola Čechovice. Nejprve úterní trénink
od sedmnácti do osmnácti
hodin povede realizační tým
prvoligového Slovácka ve
složení Svatopluk Habanec,
Jan Palinek a Jiří Dekař,
poté v sobotu odpoledne při-

veze televizní stanice Prima
Cool bývalého úspěšného
reprezentanta a odchovance
Baníku Ostrava Marka Jankulovského a spolu s ním i
pohár pro vítěze Ligy mistrů.
„Zvu všechny naše fanoušky,
rodiče i mladé hráče k návštěvě
hřiště Sokola Čechovice. Tréninkovou jednotku si 'béčko'
vybojovalo jako odměnu za vítězství v loňské soutěži Kopeme
za fotbal, druhá akce probíhala

na facebooku televize a všem
našim příznivcům děkujeme za
podporu,“ podělil se o novinky
oddílový sekretář Josef Sklenář.
Z víkendového duelu mezi Sokolem Čechovice „B“ a Sokolem Určice „B“ vznikne i zhruba čtvrt hodinová reportáž,
kterou Prima Cool odvysílá
23. a 26. října, čechovický klub
navíc převezme hodnotné ceny
od partnerů projektu, kterými
jsou firmy Adidas a Heineken.

Praha, Prostějov/jim - Dva
boxery vysílá Česká republika na první amatérské mistrovství světa bez ochranných helem. Do kazašské
Almaty se vydává olympionik hájící momentálně barvy
extraligové Plzně Zdeněk
Chládek a spolu s ním i nová
posila prostějovského klubu
Robert Bilík.
„Je to úspěch, ale Robert
má své kvality. Je ale trochu škoda, že tam nejede víc
našich kluků, třeba Mirek
Šerban by na to taky měl. Je
to sice daleko, ale asociace má
peníze...,“ hodnotil nominaci
do Kazachstánu se smíšenými

pocity hlavní kouč BC DTJ
Prostějov Petr Novotný.
Dvaadvacetiletý Čech v kategorii do devětašedesáti
kilogramů na úvod potká
o tři roky mladšího Litevce
Eimantase Stanionise a Novotný věří, že se mu podaří
zahájit dlouhou vítěznou sérii. „Jeho šance si netroufám
odhadovat, ve váze má přes
padesát boxerů, navíc to bude
premiéra bez helem. Budeme
mu ale držet palce a rádi
bychom v klubu uvítali medailistu,“ usmíval se bývalý
úspěšný boxer. „Hlavní je,
aby byl zdravý a pomohl nám
pak i v lize,“ doplnil.

Boxerský duel s Prahou bude opravdu v „Kasku“!

ORLI PROSTĚJOV
NH OSTRAVA
hala Sportcentra DDM Prostějov

basketbal

OKAMŽIKY OBAV O VLASTNÍ BEZPEČNOST
A STRACH Z TOHO, ZDA NEBUDOU MUSET ČELIT FYZICKÉMU ÚTOKU ZE STRANY PŘESILY,
PROŽILI V SOBOTU ODPOLEDNE KLENOVIČTÍ
HRÁČI I HRSTKA JEJICH FANOUŠKŮ.
V HEKTICKÉM ZÁVĚRU UTKÁNÍ I.A TŘÍDY
OLOMOUCKÉHO KFS NA HŘIŠTI LIPNÍKU NAD
BEČVOU TOTIŽ VZPLÁLY EMOCE NA HŘIŠTI
I V HLEDIŠTI, NA TRÁVNÍK DOKONCE VBĚHL
JEDEN DIVÁK A PO SLOVNÍM VYHROŽOVÁNÍ
ZABITÍM PROBÍHALY POSLEDNÍ MINUTY HRY
ZA PŘÍTOMNOSTI STÁTNÍ POLICIE...
čtěte na straně 27

NEDĚLE 20. 10.

10:00

EXTRALIGA KADETŮ - 5. KOLO

ORLI PROSTĚJOV
SRŠNI SOKOL PÍSEK

Prostějov/jim - Amatérský box
se po třech letech vrací zpět do
prostějovského Společenského
domu. Poté, co se tu v roce 2010
konalo mistrovství republiky,
uskuteční se v „Kasku“ v sobotu 2. listopadu duel druhého
kola domácí extraligy mezi
BC DTJ Prostějov a BigBoardem Praha.

„Jsme za to velice rádi, dalo
nám to spoustu práce. Nakonec
jsme se ale domluvili a půjde
o
bohatý
společenskosportovní večer. Věřím, že
si každý přijde na své a snad
lidé přijdou i za zábavou,“
těší se na velký zážitek
Petr Novotný,hlavní kouč
prostějovských boxerů.

Celý program zahájí v 17 hodin
grunge-rocková kapela Sauria,
poté přijde na řadu hiphopové
vystoupení a také předzápas žen.
Slavnostní nástup je v plánu po
šesté hodině večerní a samotné
zahájení střetnutí duelem první
hmotnostní kategorie o půl
sedmé. Po skončení všech osmi
váhových soubojů pořadatelé ring

uklidí a o další program se nejprve
postará punk-rocková skupina
ATD, po ní zahraje Faith No More.
„Připravujeme rampu na osvětlení
ringu a nebude chybět bohatý
doprovodný program. Boxovat se
tam bude po dlouhé době a Praha
je sice nováček, ale velice ambiciózní celek,“ připomněl úvodní
výhru Bigboardu 12:4.

Nejen Petr Novotný, ale celý
prostějovský tým ovšem věří, že
stejně jako při letošní premiéře
proti Dubnici zůstanou i tentokrát
oba body na Hané. A to i díky
podpoře fanoušků, byť vstupné
je trochu vyšší než v sokolovně
na Skálově náměstí a konkrétně
včetně celého večerního programu
činí devětadevadesát korun.

I.B TŘÍDA, skupina „A“ – 11. KOLO
TJ SOKOL VRCHOSLAVICE
SK LIPOVÁ
NEDĚLE 20. 10. 2013 15:00 HODIN
Fotbalový areál ve Vrchoslavicích

I.B TŘÍDA, skupina „A“ – 11. KOLO
TJ SOKOL MOSTKOVICE
TJ SOKOL RADSLAVICE
NEDĚLE 20. 10. 2013 15:00 HODIN
Fotbalový areál v Mostkovicích

II. TŘÍDA-PŘEBOR OFS PV - 11. KOLO
TJ SOKOL ČECHOVICE „B“
TJ SOKOL URČICE „B“
SOBOTA 19. 10. 2013 15:00 HODIN
Fotbalový areál v Čechovicích

hala Sportcentra DDM Prostějov

volejbal

NEDĚLE 20. 10.

10:00
14:00

EXTRALIGA JUNIOREK - 7. A 8. KOLO

VK AGEL PROSTĚJOV
TJ OSTRAVA
hala Sportcentra DDM Prostějov

boje na zelených trávnících aneb
PŘEBOR O KFS - 11. KOLO
FC KRALICE NA HANÉ
FC ŽELATOVICE
SOBOTA 19. 10. 2013 15:00 HODIN
Fotbalový areál v Kralicích na Hané

KAM ZA F TBALEM

I.A TŘÍDA, skupina „B“ - 11. KOLO
TJ SOKOL KLENOVICE NA HANÉ
TJ HANÁ PROSTĚJOV
SOBOTA 19. 10. 2013 15:00 HODIN
Fotbalový areál v Klenovicích

I.B TŘÍDA, skupina „A“ - 11. KOLO
TJ SOKOL PLUMLOV
TJ FC KOSTELEC NA HANÉ
SOBOTA 19. 10. 2013 15:00 HODIN
Fotbalový areál v Plumlově

I.B TŘÍDA, skupina „A“ – 11. KOLO
TJ SOKOL PIVÍN
TATRAN VŠECHOVICE
NEDĚLE 20. 10. 2013 15:00 HODIN
Fotbalový areál v Pivíně

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce

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

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

Správná odpověď z č. 40: na snímku bylo nám. T. G. Masaryka 11
v Prostějově. Vylosovanou výherkyní, jenž tentokrát získává poukázku v hodnotě 400 Kč na nákup v SECOND HAND STAR,
sídlící v Otaslavicích, se stala Lenka Jurčíková, Moravská 22,
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 17. ŘÍJNA, 14.00 hodin. Jméno výherce zveřejníme v pondělí 21. ŘÍJNA 2013. Dnes
se hraje o lůžkové povlečení, které věnovala firma Profitex,
Wolkerova ul. 37, Prostějov.



Profitex Prostějov

Wolkerova 37, naproti

čerp. st. Shell

- bavlna 425,- krep
489,- flanel 569,-

30 KRÁSNÝCH NOVÝCH VZORŮ
www.profitexprostejov.cz

PŮLTUCET S KVĚTINAMI!

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

PŘIPRAVTE SVOU ZAHRADU K ZIMNÍMU...

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

TIP
k obrazovce
MUŽI
V NADĚJI

FILM, ČR ((2011))

SOBOTA 19.10. 2013

20:00 HODIN

BETLY, DENS, EDÉM, ÉTER, FIAKR, KAPKY, KASTY, KMIH,
KORYTA, KÚRY, LOMY, LSTI, MOČOVOD, NOTY, OBEC,
OKOS, OSEL, OTEC, PILY, RANK, SÓLO, STONKY, SYNOVÉ,
ŠTÁB, ŠTRÚDL, VHOD, VYHUBIT, YSATY, ŽIAR, ŽIDÉ
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 17. ŘÍJNA 2013, 14.00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„STROMKŮ“. Další vylosovanou výherkyní se stala Andrea
NAVRÁTILOVÁ, Francouzská 3, 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 také 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 21. ŘÍJNA.
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V minulém, celkovém součtu již
jubilejním stotřicátém pokračování tohoto originálního klání
uspěli všichni ti, kteří správně
poznali, že se jedná o Miroslava
Ondru. Jednoho z čelních představitelů prostějovského divadla,
které v tomto roce sbírá jeden
úspěch za druhým a nedávno byli
herci představení Testosteron dokonce předskokany svých slavnějších kolegů, kteří k nám přijedou
v rámci festivalu Aplaus, poznala
opět celá plejáda čtenářů...
Z porce 368 soutěžících, které
jsme zařadili do osudí, se tentokrát usmálo štěstí na výherce,
kterým se stal Radoslav PROCHÁZKA, Krasická 43, Prostějov. Prostřednictvím Večerníku
obdrží zajímavou cenu v podobě
POUKÁZKY od RESTAURACE U TEMPLÁŘE, sídlící
v ulici Šárka, V CELKOVÉ
HODNOTĚ 400 Kč!
Ti další z vás mohou zkusit své
štěstí třeba hned v rámci tohoto
čísla, přičemž tentokrát jsme
zabrousili do sportovních vod
a graficky mírně poupravili oporu jednoho z členů mužského
kolektivních výběru, který reprezentuje Prostějov v nejvyšší
týmové soutěži. Tento hráč je
momentálně i součástí české reprezentace, s níž nedávno absolvoval mistrovství Evropy...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z dalšího, již stojednatřicátého kola čekáme
v redakci DO ČTVRTKU
17. ŘÍJNA 2013 do 14.00 hodin - volejte 582 333 433, pište
SMS na 608 960 042 či pošlete
e-mail na adresu:
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ!
Jméno výherce, který od nás
obdrží výše zmíněnou cenu od
občerstvení BRUTUS, zveřejníme v příštím čísle, které vychází tradičně V PONDĚLÍ, a to
21. ŘÍJNA 2013.
Hodně štěstí při bádání!

Režie: Jiří Vejdělek
Hrají: Jiří Macháček, Boleslav
Polívka, Vica Kerekes, Petra
Hřebíčková, Simona Stašová
Může být nevěra základem
šťastného manželství? Šarmantní bonviván Rudolf je
o tom přesvědčen. S úspěchem uplatňuje svou divokou
teorii v každodenní praxi a to proto nabídne Ondřejovi někos neutuchajícím elánem, kte- lik prověřených rad, jak vnést
rý je u čerstvého šedesátníka do skomírajícího manželství
záviděníhodný. O to víc pak potřebný vzruch. Koneckonců
nechápe naivitu svého nesnesi- jde o rodinné štěstí jeho jediné
telně korektního zetě Ondřeje, dcery... Z nudného slušňáka
který pro samé svědomité pl- Ondřeje se pak díky románku
nění povinností nevnímá, jak s krásnou Šarlotou skutečně
nebezpečně se jeho žena Alice stává sebevědomý pán tvorstva,
začíná nudit. Milující tatínek obletovaný milenkou a obdivoa kamarádský tchán Rudolf vaný vlastní manželkou.
NEJEN O TÉTO ÚSPĚŠNÁ KOMEDII
SE DOČTĚTE V MAGAZÍNU TV POHODA!

VYHRAJTE KRÁSU ...

Také ve druhém říjnovém
vydání pro vás máme připraveno další zápolení o zbrusu
zajímavou výhru. V rámci
projektu nejčtenějšího regionálního periodika „JEŠTĚ
VĚTŠÍ“ jsme totiž ani tentokrát neopomněli bádání
s čísly a díky našemu 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
ZAJÍMAVOU CENU, která
může být vhodným dárkem
pro naši druhou polovičku...
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 POUKÁZKA
NA SLUŽBY V CELKOVÉ
HODNOTĚ 400 Kč, jíž věnovalo STUDIO VISAGE
z v Prostějově!
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 17. ŘÍJNA 2013,
14.00 hodin.
Správné vyluštění z minulého
čísla znělo 7 - 1 - 8 - 7, načež
v pořadí celé historie tohoto
klání se už celkově jubilejním
stodvacátým výhercem stal
Ladislav SOLDÁN, Anglická 4, Prostějov, jež si tak
přímo v sídle redakce může
vyzvednout
DÁRKOVÝ
BALÍČEK V CELKOVÉ
HODNOTĚ 400 Kč, jež
věnovalo STUDIO LOOK´S
z Wolkerovy ulice v Prostějově, které bylo partnerem
minulého kola soutěže.
Jméno dalšího výherce zveřejníme znovu v příštím čísle,
které vychází tradičně v PONDĚLÍ, a to 21. ŘÍJNA 2013.
Nezbývá tedy, než abyste se opět
vrhli na nějakou tu zábavu, soutěžit s námi je ta správná šance!

Jolanta Černá
STUDIO VISAGE - JAFRA Cosmetics
K. Svolinskeho 11, 796 04 Prostějov

Mobil: +420 604 543 308
E-mail: jolanta.cerna@seznam.cz

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

Pronájem cihl.bytu 3+1, 2.NP, 83m2, Divišova,
PV
6000Kč/měs. + ink.
Pronájem cihl. bytu 2+1,2 NP, 53m2, Divišova,
PV
5000Kč/měs. + ink.
Prodej 1+1, ul. Okružní, PV
500 000 Kč
Prodej RD 2+1 Nezamyslice. Plast. okna, plyn. vytápění i krbová kamna, udržovaný. Cena: 600 000 Kč

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

Kvalitní
služby
od roku
1992
Rostislavova
Rostislavova
8
8
796 01796
Prostějov
01 Prostějov
☎ 582 ☎
341
582
705
341 705
☎ 608 805 659, 775 341 705

E–mail: jhreality@jhreality.cz

ww
ww.jjhrealiity.c
cz

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

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

DOMY

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

2

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

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

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.

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

Skřípov, okr. Prostějov. Prodej RD 3+1 s garáží, zast. plocha
Cena: Kč 435.000,123 m2, zahrada 505 m2.
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 70m na obchod a služby
v PV.
Cena: 8000Kč/měs. + ink.
2

Prostějov, Kramářská ul. Pronájem nebyt. prostor 100 m2,
1. patro, vhodné na svatební salon, kadeřnictví, atelier, apod.
Cena: Kč 8.000,-/měsíc
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 2.199.000,Kč 2.575.000,Kč 2.775.000,Kč 2.895.000,-

BYTY – PRONÁJEM:

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

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, 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

REALITY
POHODA
- pohodové vyřízení realitních služeb

Kostelecká 5, 796 01 Prostějov, v budově ČP

tel.: 607 915 184

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

 605 011 310 WWW.SRDCEREALIT.CZ
Kancelář: Vojáčkovo nám. 3, 79601 Prostějov

E-mail: info@srdcerealit.cz
BYTY - PRODEJ

1+1,DR,DRUŽSTEVNÍ, lodžie,43m2
info v RK
2+1,DR.SVATOPLUKOVA, cihla,58m2,
660.000,-Kč
2+1,DR.A.SLAVÍČKA, lodžie,50m2 po část.rekonstrukci
700.000,-Kč
3+1,OV,PV,ŠVÝCARSKÁ,lodžie,neprůchozí pokoje, super cena! I jako investice!850.000,-Kč

NOVINKA – PRODEJ!
RD, 5+kk,ŽELEČ, vjezd, stolař.dílna, zahrada

Pop

1.500.000,- Kč

ty
v
ci
NA ! ! !

Tel: +420 605 011 310
TOP NABÍDKA!!!

Rd, 3+kk,ČEHOVICE, zahrada,dvorek,

950.000,-Kč

RD - PRODEJ
RD, 5+1,OTASLAVICE, dvorek, zahrada

1.280.000,-Kč

RD 1+1,PLUMLOV, k rekonstrukci
249.000,- Kč
RD4+1,PROSTĚJOV, zahrada,dvorek
info v RK
RD 3+1, DUBANY, dvůr,zahrada,vjezd ,
800.000,- Kč
RD2+1,SMRŽICE, cihla,po rek.
1.350.000,-Kč
RD5+1,DOBROMILICE,r.výst.1988,zahrada, garáž,balkon,pěkný,ihned k bydl. 999.000,-Kč
RD 3+kk,KOSTELEC.n/H, po rek.
650.000,-Kč
RD 3+1,SKALKA,po rek.,zahrada,patr.,vjezd, krbové vytápění ,ihned k bydlení 1.495.000,-Kč
RD 3+kk,ŠUBÍŘOV, započata rekonstr.,nová střecha, krovy, elekt, voda,zahrada, vjezd,
k bydlení či rekreaci
499.000,-Kč
RD 2+1,ČECHOVICE, řadový,
750.000,-Kč
RD 2+1,ŠUBÍŘOV, bydl.i rekreace
360.000,-Kč
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SUPERNOVINKA:
1) RD 5+1 Kobeřice- po rek., 783 m2
2.350 tis.Kč
2) 1+1 DR Resslova
550 tis.Kč
2
1.400 tis.Kč
3) RD 2+kk Lidická, 298 m
4) RD 4+1 Krasice - zahr.
2.490 tis.Kč + prov.RK
5) 2+1 sídl.Svobody
770 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.
1+kk M.Pujmanové
5,2 tis.Kč/měs. vč.ink., trv.pob.
1+1 Vodní, zvýš.příz.
4,5 tis. + ink.
2
6,5 tis.Kč + inkaso
3+1 Ječmínkova, 2.P, 75 m , zařízený
BYTY:

1+1 Joštovo nám.
300 tis.Kč + prov.
1+kk OV - M.Pujmanové
400 tis.Kč + prov.RK
2
580 tis.Kč
2+1 OV, 51 m - Jeseník
1+1 OV Wolkerova
650 tis.Kč
2
840 tis.Kč
3+1 Holandská DR, 75 m
2
2+1 DR Šárka, 69 m
850 tis.Kč
3+1 OV E.Beneše
889 tis.Kč
1.150 tis.Kč + prov.
3+1 OV Západní, 70 m2, po rekonstr.
1.250 tis.Kč + garáž
3+1 OV Sladkovského, 71 m2
3+1 OV, Okružní, krásný byt, 82 m2, 2 lodžie
1.299 tis.Kč
3+1 OV, cihla, na Sídl.E.Beneše
1.350 tis.Kč
650 tis.Kč
4+1 OV, Hrdibořice, 80 m2
RODINNÉ DOMY:
RD 3+1 Čehovice, 90 m2
370 tis.+ provize.
RD 2+1 Kostelecká ul. - k rek.
530 tis.Kč
2
RD Brodek u Konice - 338 m , zahr., i jako chalupa 540 tis.Kč
2
RD Okál Přemyslovice - 2 byty, zahr. 80 m
550 tis.Kč
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
750 tis.Kč
RD 4+1 Kostelec n/H, 162 m2, před rekonstr.
RD Okál Pěnčín - 2 byty 3+1, garáž, zahr., po část.rek. 790 tis.Kč
RD Okál Pěnčín - 2 byty, garáž - po celk.rek.
840 tis.Kč
RD 3+1 Krumsín
880 tis.Kč
RD 2+1 Bousín - i jako chalupa
990 tis.Kč
RD 3+1 Klenovice, po část.rek.,zahr.
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
RD 5+1 v Obědkovicích-2 tis.m pozemek
1.600 tis.Kč
RD Plumlov - 2byt.jedn.
1.650 tis.Kč
RD 3+kk Myslejovice, zahr.
1.490 tis. + provize 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 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
Chaty a chalupy:
Ochoz u Konice-330 tis.Kč, Ochoz - lux. 1 mil.Kč, Seč- 650 tis.Kč,
Raková - chalupa
840 tis.Kč
Pozemky:
Mostkovice - 649 m2, s chatkou, stav.par.
799 tis.Kč,
1.320 tis.Kč
Kostelec - 1160 m2, zasíť.
2
Mostkovice - 1600 m
1750 tis.Kč
Disponujeme nabídkou chat, chalup, garáží
a komerčních prostor dle web. stránek RK Pohoda,
popř. zodpovíme tel.nebo osobně v kanceláři RK

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.

PR O K LI E N TY H LE D Á M E

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

DOPORUČUJEME

REALITY

REALITY

Koupím byt 2+1 v OV, západní část
města. 777 602 873

Prodám stavební pozemek pro výstavbu RD. Katastr Prostějov Domamyslice č. 208/6 o výměře 1227
m2,cca 33m x 37m. Pozemek se
nachází na ulici Domamyslická Prostějov. Cena za 1m2 1420 Kč. Pokud jste z RK prosím nevolat. Tel.:
603 970 173

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 Čelechovice
Cena V RK
* 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
* 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
* chaty, zahrady a pozemky v PV a okolí
NABÍDNĚTE a inzerci, odbornou poradnu a právní servis
máte ZDARMA!
Ing.Zuzana Kučerová,
tel. 774409430
zuzana.kucerova@vnb-reality.cz
WWW.VNB-REALITY.CZ
Hledáme ke koupi byt v OV nebo DR
v PV. Spěchá. T.: 605 011 310 I SMS
Koupím byt 2+1 nebo 1+1, platba
ihned. Tel. 776 460 300
Pronajmeme garáže na Olomoucké
ul. Vhodné i jako sklad. Nájem
1 000 Kč/měs.T.: 608 811 174
Prodám byt 2+1 v OS, po rekonstrukci, zděné jádro. V blízkosti
škola a školka. Tel.: 776 737 423
RK nevolat!
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 byt 1+1 v Prostějově,
37m2, částečně vybavený. Cena
5 800 Kč vč. inkasa. Volný od
1. 11. Tel.: 724 824 369

Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, odbor Odloučené pracoviště Prostějov vyhlašuje 2. kolo
výběrového řízení na prodej nemovitostí – budovy Určice, č.p. 335
a pozemku parc. č. 634 v k.ú. a obci
Určice za min. kupní cenu ve výši
1 951 000,00 Kč. Další informace poskytne p. Zettelová na adrese Rejskova 28, Prostějov, tel. č. 582 302 593,
e-mail: katerina.zettelova@uzsvm.cz,
www.uzsvm.cz
Koupím byt 3+1 v Pv. Nejsem RK.
Tel.: 724 794 122
Pronájem garážového stání 1.000 Kč
/měs. AUTOPARK, Francouzská ul.
sídl. Západ. Tel.: 604 430 934
Hledáme ke koupi rodinný dům
i k rekonstrukci. Na Prostějovsku.
Tel.: 605 011 310 i SMS
Pronajmu byty 1+kk a 1+1 nedaleko hlavního nádraží v PV. Tel.:
608 328 617
UZSVM, odbor Odloučené pracoviště
Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na
prodej pozemku parc.č. 1582 o výměře 403 m2, ostatní plocha v k.ú. Malé
Hradisko za minimální kupní cenu
26 000,00 Kč. Další informace poskytne p. Hudcová na adrese Rejskova 28, Prostějov, tel. č. 582 302 585,
e-mail: yveta.hudcova@uzsvm.cz

D+V Investing s. r. o.
Partyzánská 3, Prostìjov
Tel.: 582 330 058, 777 898 324,
e-mail: avlk55@seznam.cz
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Pronajmu byt 1+1 v přízemí, Barákova ul. Tel.: 608 718 813
Pronajmu pěkný 1+1 v centru, 4 500 Kč
+ ink. T.:732 864 744
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště
Prostějov vyhlašuje výběrové řízení
na prodej rodinného domu Prostějov
č.p. 883 na pozemku p.č. 1443 o výměře 259 m2, budovy bez čp/če na
pozemku p.č. 1441 o výměře 96 m2
a pozemku p.č. 1442 – zahrada o výměře 263 m2 za minimální kupní cenu
2.021.000,00 Kč. Další informace poskytne p. Hudcová na adrese Rejskova 28, Prostějov, tel. č. 582 302 585,
e-mail: yveta.hudcova@uzsvm.cz

Prostějovský
Večerník také
na Facebooku!

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
Prodám patrový dům, 15 km od Pv.
Zahrada, vl.studna, stodola a chlév.
Po 20 hod. 721 052 199
Pronajmu krásný byt 1+1 s balkonem v Pv. Zastávka MHD a parkoviště v místě. T.: 604 222 633
Prodám novostavbu garáže na
ul. Myslbeka. El. otevírání. Tel.:
776 13 77 81
Koupíme menší zahradu v Prostějově,
do 200.000 Kč, platba ihned. Tel.:
776 460 300
Prodám 2+kk, 56,52m2 s lodžií
a sklepem, cihla, 2.NP, stáří 5 let,
Krasice. Tel.: 777 164 309.
Prodám GARÁŽ!!! Zděná 6,00 x
3,50 m, el. energie,ul. Žitná, Čechovice (u fotbalového stadionu).
Tel.: 737 060 718
Pronajmu velký byt 1+1 v PV
51m2, 4 000 Kč. 724 337 984

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

Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, odbor Odloučené pracoviště Prostějov vyhlašuje 3. kolo
výběrového řízení na prodej spoluvlastnického podílu id. 1/2 pozemku
parc. č. 158 v k.ú. a obci Bedihošť za
min. kupní cenu ve výši 13 000,00
Kč. Další informace poskytne p.
Zettelová na adrese Rejskova 28,
Prostějov, tel. č. 582 302 593,
e-mail:katerina.zettelova@uzsvm.cz,
www.uzsvm.cz
Pronajmu mezonetový byt 2+kk, ul.
Tylova. Tel.: 775 206 737

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

Pronajmu byt v přízemí RD, blízko centra, 2 + 1. Nejlépe dlouhodobě solidnímu zájemci. Cena
6 000 Kč + inkaso. Od listopadu.
Tel.: 777 039 874

www.realitypolzer.cz

Pronajmu 2+1, centrum.723 565 897

UZÁVĚRKA pro nabídku

realitních kanceláří
pro následující číslo je

ve čtvrtek 17. 10. 2013
do 12.00 HODIN

Řádková a sloupcová inzerce, vzpomínky
PRÁCI NABÍZÍ

PRÁCI NABÍZÍ

SLUŽBY

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

Přijmu řidiče MKD na vozidlo do
12 tun. Tel.: 777 99 00 22

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

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.
Stavební firma GAMA stavby
s.r.o. přijme účetní s praxí minimálně 5 let. Kontakt: 724 268 156
Přijmu pedikérku, kosmetičku
a kadeřnici na ŽL. Tel.: 728 512 345
Od září nabízíme nově práci, také
brigády - manipulant pro muže/ženy,
drobná výroba přímo v Prostějově.
Info denně, Pv, Kravařova 9. Tel.:
722 55 33 45
Hledáme obchodní zástupce. Jednosměnný provoz. Podmínkou:
německý jazyk, strojírenská výkresová dokumentace. Kontakt:
limire@volny.cz nebo tel.: 606 351 663.

Hledáme brigádníky na DPČ na pozici listovní doručovatel, s možností převodu na HPP. Nástup ihned.
Informace: Bc. Petra Sosíková, tf.
731 132 398. DEPO Prostějov 70
Přijmeme řidiče skupiny C na rozvozy po Moravě z okolí do 20km Kostelce na Hané. Nástup od 1.11.2013.
Své životopisy zasílejte do 20.10.2013
na adresu ridicrozvoz@seznam.cz
CESTAP s.r.o. přijme ihned na stáž
SŠ s maturitou v oboru elektro stavební, strojní. Absolventi dostanou certifikát. Tel.: 777 94 20 21

FINANCE
Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze
ještě dnes. Tel.: 603 218 330
Rychlá půjčka do 48 hod. Pro
zaměstnané, důchodce a ženy na
MD. T.: 702 605 245
Půjčka 5 000 Kč až 50 000 Kč,
rychle až do domu, bez poplatku
předem. Tel.: 777 965 734. Pracuji
pro více věřitelů
Osobní bankrot - oddlužení.
Máme mnoho spokojených klientů. Konzultace zdarma. Volejte
608 911 761

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

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

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.

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

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
Bezpečnostní agentura přijme
do HPP na zkrácený pracovní
úvazek invalidního důchodce
(důchodkyni) na pracovní pozici
operátor centrální ochrany, místo
výkonu Prostějov. Podmínka práce na PC, komunikativnost, čistý
trestní rejstřík, odborná způsobilost výhodou. Informace na tel.
čísle 602 786 692
Přijmeme fyzicky zdatného brigádníka, později možno HPP, 2-3
směny, dobrý zdravotní stav-nošení břemen, jakýkoli výuční list
podmínkou. Tel.: 606 031 220
pan Novák
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.
NEKR SERVIS, U Hřbitova 9, Držovice přijme do HPP vedoucího
výroby v zámečnickém provozu –
20 zaměstanců. Podmínkou min. 3
roky praxe s řízením strojírenské
výroby. Tel.: 777 856 510

Mála půjčka 10 000 až 80 000 Kč.
Pracuji pro více věřitelů. Tel.:
608 911 761
PSV Invest s.r.o. nabídka flexi
půjčky 6.000 Kč pro mimořádné vydání v domácnosti. Rychlé
a diskrétní jednání. Kontakt recepce
po až pá 9:00 - 17:00 hodin. Tel.:
777 727 268
Půjčka až 100 000 Kč, nad 100 000 Kč
se zástavou nemovitostí. Tel.:
774 965 730. Pracuji pro více věřitelů.

!PENÍZE PRO KAŽDÉHO! Rychlá realizace – vyplácíme z vlastních
zdrojů NONSTOP, u 2 věřitelů. Tel.:
739 066 462
Peníze pro všechny ihned při podpisu!
Zvýhodněné podmínky, žádné poplatky. Volejte: 775 02 12 12
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PRODÁM

Prodej palivového dřeva metrové,
štípané, skládané polínka, štípané
sypané (dle potřeby zákazníka).
Cena od 700 Kč/m. Doprava zajišSTĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek, těna. Více info na tel.: 734 481 013
721 344 771. Práce strojem UNC,
výkopové a terénní práce.
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
Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
PRODEJ kachlový kamen. Prodám
Čištění hrobů z terasa, přebroušení bílý kachlový sporák (19. stol.)
přímo na místě. Tel.: 721 817 009
- nutná repase kovových částí
a stáložárná pokojová kamna (třiNabízíme veškeré kominické prá- cátá léta 20. stol.). Cena dohodou.
ce, vložkování komínů nerez vlož- Bližší info na tel.: 602 519 145
kou, kontroly spalovacích cest.
Nenechávejte to na poslední chvíli! Zahradnictví Držovice nabízí:
Tel.: 731 959 309
krouhané zelí, hlávkové zelí, brambory a cibule na uskladnění, česStolařství V. Jančík.
nek a jiné produkty. 737 68 14 04
Domamyslická 104, PV.
odp. ved. p. Krčmářová PD.: Po-pá
ww.stolarstvijancik.cz,
8.00-16.00, so 8.00-12.00
Tel.: 604 820 358
Prodám jablka Spartan, Starkrimson
Opravy a úpravy oděvů
a jiné odrůdy. Denně od 16 hod. Cena
Obuvi a batohů
5 Kč. Procházka Pavel, Vícov 4
Rychle-levně-kvalitně
Vedle knihkupectví u radnice
608 331 141
Provádíme také opravy plavek,
spodního prádla a zcelování
Odkoupím a v hotovosti ihned
proplatím starožitnosti, umělecké
a sběratelské předměty. PohledniKominictví
ce, mince, vyznamenání, obrazy,
Frézování zadehtovaných,
komínových průduchů, 150 Kč/m. zbraně, hodiny, fotoaparáty, rádia,
gramofony, nábytek, lustry, lamTel.: 602 481 262
py, kamna, porcelán, keramiku,
Doučování angličtiny pro děti a za- sklo, stříbro, šperky, staré hračky a další. Nabídněte, přijedu.
čátečníky. 775 263 893
Tel.: 605 138 473
Pečovatelka s praxí nabízí pomoc
seniorům u nich v domácnosti. Galerie umění Prostějov (bývalá
G. Bašta) vykupuje a zdarma oceňuje
Tel.: 608 944 201
veškeré obrazy a starožitnosti.
Nabízím zednické práce, montáže ná- Neprodávejte překupníkům, ale odbytku, pokládku plovoucích podlah. borníkům za nejvyšší ceny. Školní
Vše za rozumné ceny. Tel.: 731 456 903 49, tel.: 608 805 775, Jindřich Skácel.

KOUPÍM

Střechy Klimeš provádí tesařské,
klempířské, pokrývačské práce.
Výroba pergol. Tel.: 602 756 428
Kadeřnické práce – salon Charme,
Melantrichova 20, Pv. Objednávky
– Pavlína Ondrová tel.: 728 555 187
Výroba pergol, přístřešků, chat,
střech. Tel.: 608 718 813

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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Koupím starý nábytek, staré pohlednice do roku 1948, bytové
doplňky, lustry, lampy, hodiny aj.
i silně poškozené. I půdní veteš.
Platí stále. Tel.: 602 953 842

VZPOMÍNÁME
Těžko se s Tebou loučilo,
těžko je bez Tebe žít.
Láska však smrtí nekončí,
v srdcích Tě navždy
budeme mít.
Dne 19. října 2013
uplynou dva smutné roky
pana Miloše BOHDÁLKA.
Stále vzpomíná dcera
Jana s rodinou.
Dne 19. října 2013
uplyne třetí rok od chvíle,
kdy nás navždy opustil
náš milovaný manžel,
tatínek, dědeček
pan Miroslav NOVOTNÝ
z Kralic na Hané.
S láskou vzpomínají manželka
a děti s rodinami.

Jen svící hořící a hezkou
kytici Ti na hrob můžeme
dát. Chvíli postát a s láskou na Tebe vzpomínat.

Dne 14. října 2013
uplynulo 10 let od úmrtí
naší drahé maminky,
babičky a prababičky
paní Anežky
JAVORKOVÉ
z Ivaně.
Za tichou vzpomínku
děkuje syn Zdeněk
s rodinou.

Koupím ledničku, kamna na tuhá
paliva, dveře, plastová okna, WC,
umyvadlo. Tel.: 608 539 783

z Otaslavic.
Za vzpomínku děkují
manželka a děti s rodinami.

AUTO - MOTO
Prodejna OXALIS

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

Přijme prodavačku

Pronajmu garáž na ul. Lidická, čistá
a suchá. 724 411 714

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

GRATULACE
Ať úsměv a radost na
Tvé tváři neustále září.
Dnes narozeniny slavíš,
tak ať se hodně bavíš.
Hodně štěstí, zdraví,
lásky..ať nemáš žádné
vrásky, ať se směješ den
co den, ať splní se Ti
každý sen, ať máš kolem
prima lidi, co Tě vždycky
rádi vidí.

ZVÍŘATA

Ruce Tvé už nikdy
nepohladí, srdce v nouzi
neporadí, lásku Tvou
už nikdo nenahradí.

Dne 18. října 2013
vzpomeneme první smutné

Koupím malou kuchyňskou linku
včetně dřezu. T.: 608 718 813

Zlatá brána (prostory Prioru)

Dne 15. října 2013
vzpomeneme
10. výročí úmrtí naší
maminky, babičky,
paní Marie KAČEROVSKÉ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkují
ssynové a dcery s rodinami.

Dne 13. října 2013
uplynulo první výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Josef VALKOVIČ
z Otonovic.

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

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

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

SEZNÁMENÍ

Dík za to čím jsi nám
který jsi s námi žil. Tvůj
zapomenout nedovolí.

Vdovec 61 let hledá k vážnému
seznámí ženu. Později možnost
přestěhování do rodinného domu.
Pouze SMS 606 148 437

Dne 13. října 2013
uplynul první smutný rok,
co nás navždy opustila
paní Květoslava FILIPI
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkují dcera, syn,
vnoučata a rodina.

Dne 19. října 2013
odchod stále bolí, na Tebe
pana Ing. Zdeňka
POSPÍŠILA.
S láskou vzpomínají
manželka Zdena a syn Jan.

Dne 19. října 2013
oslaví své 90 narozeniny
paní Eliška
MÜNSTEROVÁ.
Přeje syn Petr
s manželkou, vnuk Pavel
a vnučka Jana s rodinami.

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

Dne 16. října 2013
by se dožil 80 roků
pan Jan MAREK.
S láskou vzpomíná
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Ambiciózní tým 1.SK Prostějov se konečně rozjel a třetí výhrou v řadě dotahuje čelo MSFL

Srdcařský výkon korunovaný vítězstvím aneb
FC Hlučín

1. SK Prostějov

0:1
(0:0)

Branka: 58. Hirsch. Rozhodčí: Caletka - Dubravský, Klíma.
Žluté karty: 33. Barcal, 76. Bogdaň. Diváků: 182.
.
Sestava FC Hlučín:
Andrejko - Malchárek, Štefek (73. Heiník), Bogdaň, Polášek - Žižka (62. Ondrušík), F. Hanus, Hudeczek, Barcal, Mucha - M. Hanus
(59. Lukáš). Trenér: Petr Samec.

Sestava 1. SK Prostějov:
Bureš - Krejčíř, Pavlík, Hloch, Kazár - Hirsch (89. Machálek), Pančochář (78. Soušek), Fládr, Mazouch - Krč, Pospíšil
(84. Zatloukal). Trenér: František Jura.

Podruhé během čtrnácti dnů zanechal prostějovský
tým výraznou stopu v Hlučíně. Po nečekaném vítězství juniorky se v rámci desátého kola MSFL potkaly
„A“ týmy obou klubů. Domácí sice nastřelili v první půli
tyč, ale jinak se ani ze standardních situací nikterak
neprosadili. Zato Prostějov hrál jako jeden muž s vysokým nasazením, které bylo v některých případech
na újmu trpělivého zakončení vypracovaných šancí.
Jediný gól utkání vstřelil po sólovém úniku Martin
Hirsch, což byla po jeho dobrých podzimních výkonech první a velmi zasloužená trefa do černého, která
nakonec „eskáčku“ přinesla vytoužené tři body. Byly
to již třetí za sebou...

Hlučín/tok

„Parádně tady hrají,“ byl při vstupu
na rozcvičení spokojen Josef Pančochář s hudební produkcí z amplionu
na hlučínském stadionu. Jako by to
byla předzvěst dobrého předzápasového naladění borců v modrobílém.
Do základní sestavy kouče Františka
Jury ovšem zasáhla jedna nečekaná
změna - úhelný kámen prostějovské
záložní řady Lukáš Zelenka se při
čtvrtečním tréninku zranil, což bylo
patrné už při jeho chůzi k autobusu.
„Je to k vzteku, v pátek jsem celé
dopoledne běhal po doktorech,“
utrousil Lukáš, jenž by z lavičky,
kterou není zvyklý zahřívat, nejraději utekl na hřiště. Spolu s ním se
tam usadil také Tomáš Machálek.
„Cítím se lépe, prozatímní vyšetření
jsou negativní, ještě čekám na krevní
rozbor,“ svěřil se forvard Večerníku
ještě před utkáním. „Lékař usoudil,
že zhruba deset minut až čtvrthodiny zátěže snesu, tak se snad na hřiště
aspoň na chvíli podívám,“ doplnil
s nadějí v hlase. Nakonec si zahrál
minutky dvě.
Právě viditelná chuť všech hráčů
nastoupit a hrát, dávala ještě před
výkopem naději na dobrý výkon
i výsledek. Ještě před úvodním
hvizdem drželi všichni aktéři minutu ticha za nedávno zesnulého
kouče Ericha Cviertnu, který působil rovněž v Hlučíně. Domácí

video na pv.cz
ecernik
.v
w
w
w

Měl záskok. Michal Pospíšil se prosadit nedokázal, přesto se mohl
radovat z gólu, který dal spoluhráč Hirsch.
Foto: Tomáš Kaláb
začali aktivně a už po pěti minutách
vyzkoušel Bureše Mucha střelou
z levé strany, kterou prostějovský
gólman vyrazil na roh. Polášek
s Muchou se rozhodli i nadále zatápět hostující obraně, která ale fungovala bezchybně. Ke konci první
čtvrtiny utkání však rozehrál akci
Fládr, posunul doleva na Krče, který po celý první poločas tahal útoky
Prostějova, ten odcentroval na Hirsche, jehož slabší střelu zatím gólman Andrejko bez problémů kryl.
Vzápětí pálil mimo Pančochář,
v 29. minutě jsme pak byli svědky
Pavlíkova přímého kopu. V 37. minutě reklamovali domácí u sudího
odpískání penalty po Hanusově
ofenzivním pokusu, který po faulu
mimo hranice šestnáctky a ponechané výhodě skončil střelou mimo
tři tyče. Na konci čtvrté desetiminutovky byli blízko vedoucímu gólu

Hlučínští, když Bogdaňův rozehraný volný kop skončil s Burešovým
přispěním na tyči, o minutu později
tentýž hráč střílel zprava, Bureše
ale nepřekvapil. Ještě před odchodem do kabin pak měl dvě příležitosti výběr 1.SK - nejprve Krčova
střela jen těsně minula spojnici tyče
a břevna, o chvíli později střílel
z hranice šestnáctky nad břevno
Pančochář.
Také po změně stran měli více ze
hry hosté z Prostějova. Krčova hlavička v 54. minutě šla po nepřímém
kopu ještě mimo, o čtyři minuty
později to už ale přišlo. Pančochář
našel dlouhou přihrávkou za domácí obranu nabíhajícího Hirsche, který si pěkně potáhl balón
a křížnou střelou na vzdálenější
tyč poslal „eskáčko“ do vedení 0:1. Za dalších deset minut mohl
právě Pančochář definitivně roz-

hodnout, když se řítil v tandemu
s Krčem na gólmana, místo střely
ale volil zpětnou přihrávku na levou stranu, která gólovou šanci
pohřbila. „Měli jsme dát gól a bylo
by po zápase,“ zalitoval na lavičce
kouč Jura. V 78. minutě vyzval
Hirsch zprava k zakončení Kazára,
jeho střela se ale mezi tři tyče nevešla. A tak se ve zbytku střetnutí
už jen takticky dohrávalo, přičemž
domácí se k nějakému významnému tlaku vůbec nedostali.

„Já říkal, že nám to tady dnes sedne,
oni nám hráli dobře před zápasem,
my jsme jim to vrátili na trávníku...,“
významně utrousil cestou do šaten
Josef Pančochář, jehož výkon dnes
volal po vysokých známkách, stejně
jako u ostatních spoluhráčů.
Nezbývá, než si jen přát, aby ta
šňůra tří výher za sebou ještě vydržela na domácí mač s Opavou!
Právě na ni ztrácí Prostějov, který
se po třetině soutěže posunul na
pátou příčku tabulky, šest bodů.

Petr SAMEC - FC Hlučín

„Byť to nemám ve zvyku, chtěl bych dnes pogratulovat k výkonu ´hráčům
v černém´, kteří dnes zvítězili na celé čáře. Tým soupeře samozřejmě měl
svou kvalitu, jak co do zvučnosti jmen, tak do technické vyspělosti jednotlivých hráčů, ale jediný gól zápasu padl ze sporného ofsajdového postavení
a byly tam i další okamžiky.. Na to se však historie ptát nebude. My jsme
v utkání měli určité dobré momenty, nastřelili jsme tyč, bohužel v naší hře je
spousta nepřesností, neudržíme míč, nejsme schopni kombinovat. Stále se
mi zdá, že kluci jsou v nějakém stresu, hra pak podle toho vypadá.“

Roman POPELKA - asistent trenéra 1. SK Prostějov

„Po kvalitním a zodpovědném výkonu jsme zaslouženě vyhráli. Šancí na
naší straně bylo několik, opět musím litovat, že jsme je nevyužili a nechali
drama až do konce. Soupeř hrozil především ze vzduchu a ze standardních
situací, na což jsme byli připraveni. Narozdíl od Zábřehu jsme tuto jejich sílu
eliminovali. My jsme naopak tušili naše možnosti z brejkových protiútoků
a jeden takový nám vyšel. Jsme spokojeni jak s výkonem, tak výsledkem,
kterými jsme navázali na předchozí dvě výhry.“

Martin Hirsch: „Slíbil jsem manažerovi, že na podzim dám aspoň jeden gól“
Prostějov - Martin Hirsch
(na snímku) je zatím ve všech
utkáních podzimní části, kdy
nastoupil, výraznou postavou
prostějovského týmu. Jeho
rychlost na soupeře platí,
a i když se ne vždy daří podle
představ, jeho chuť do hry
a vysoké nasazení jsou standardně evidentní. Gólovému
efektu byl několikrát velmi
Foto: Archív Večerníku
blízko, každý fanoušek si například pamatuje domácí pohárové utkání se Zlínem, kdy Tomáš Kaláb
měl na kopačce rozhodnutí
Tak se to Martine kov normální hrací době a tím
nečně podařilo...
vytoužený postup do třetího
kola proti Spartě. Vyšlo to „Já slíbil sportovnímu manažerovi
panu Dudíkovi, že aspoň jeden
až teď...
INZERCE

gól na podzim dám. Tak to plním,
sice až v desátém kole, ale platí to.
(úsměv) Jsem zato rád, že moje
trefa přispěla k dalším třem bodům, které po některých matných
výkonech potřebujeme jako sůl.“
Koneckonců tentokrát
se dařilo celému týmu
bez výjimky. Čím to?
„Šli jsme vítězství prostě tvrdě naproti, celý tým dřel a je vidět, že
s patřičným nasazením umíme soupeře porážet. Nechci to zakřiknout,
ale snad jsme se už dali psychicky
dohromady a víc si věříme.“
Ještě k tomu gólu, domácí reklamovali of-sajd, jak jste to viděl vy?
„Panča (Pančochář - pozn.red.) mi

posílal dlouhou přihrávku, já určitě mžitém rozhodnutí asistenta, tentovybíhal zpoza obránce, ovšem jak krát situaci pustil a já toho využil.“
to bylo v okamžiku přihrávky, můžu
O víkendu vás čeká šlágr
těžko posoudit. Je to vždy na okas Opavou. Jak se těšíte?

„Jistě to bude velmi atraktivní
utkání a chtěl bych hlavně pozvat naše fanoušky, aby nás přišli
v hojném počtu povzbudit. Po-

kud si udržíme výkonnostní standard z posledních utkání, věřím,
že nejsme bez šance na slušný
výsledek.“

obchodní a mediální partneři fotbalového oddílu 1. SK Prostějov

PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK - hlavní mediální partner klubu
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Konice pustila pětici
Svaz rozhodl: Konici čekají dva zápasy
se to dozvěděl, hodinu jsem nadával,“
hráčů na hostování ve dvou dnech „Jak jsem
neskrýval roztrpčení Radek Řehák

Konice/jim - Bez dvojice mladíků Jana Burgeta s Michalem
Drešrem a dalšího tria hráčů, které papírově patřilo spíše do kádru
zrušeného „béčka“, se musí ve
zbytku podzimní části obejít konický realizační tým v čele s hlavním koučem Romanem Jedličkou.
„Po zvážení všech okolností jsme
Honzu Burgeta s Michalem Drešrem
pustili na hostování do konce roku.
Od nynějška budou vypomáhat
Brodku u Konice. Trénuje tam Honzův otec a oba by měli být mužstvu
přínosem. Důležité pro ně bude,

aby hráli celý zápas. Je to sice jen
třetí třída, ale oslovili je a chtěli tam
jít,“ uvedl k zúžení kádru „A“-týmu
Konice Jedlička.
Na odchodu je dále šestadvacetiletý Tomáš Křeček a s ním i o rok
starší Jan Mohelník a brzy rovněž
sedmadvacetiletý Tomáš Ullmann,
kteří toho v posledních měsících
příliš neodehráli. „S Mohelníkem
a Ullmannem se domluvily Přemyslovice, Křeček jde do Kladek,“ ozřejmil Jedlička zapůjčení fotbalistů do
okresního přeboru a IV. třídy OFS
Prostějov.

Haná využila
volna k odpočinku

Prostějov/jim - Po odhlášení
konické rezervy z „B“ skupiny
I. A třídy Olomouckého KFS
pokračuje v této soutěži lichý
počet účastníků a jeden z nich
tak má vždy o víkendu volno.
Tentokrát vyšla pauza na tým
Hané Prostějov, jeho hráči ji
využili k odpočinku a doplnění
sil pro zbylou část podzimní části
druhé nejvyšší krajské soutěže.
„Máme již starší mančaft, takže
nám to bodlo. Klasicky v úterý
a v pátek jsme měli tréninky

a o víkendu dostali hráči volno.
Žádný zápas jsme nehráli, ale kdo
chtěl, mohl si jít zahrát za 'béčko',“
potěšila změna tradičního stereotypu kouče Hané Daniela Koláře.
Fotbalisté tak dostali o uplynulém
víkendu čas vyléčit drobné šrámy,
aby mohli nastoupit do blížícího se
derby na půdě Klenovic. To začíná
v sobotu 19. října od patnácti hodin
a Kolář již dnes ví, že kvůli trestu
za předchozí vyloučení na umělé
trávě Hranic „B“ nebude mít k dispozici Davida Strouhala.

Fotbalová asociace ČR
upozorňuje na poplatky

Prostějov/jim - Přesuny hráčů formou přestupů či hostování z jednoho fotbalového oddílu do druhého
nejsou zcela zdarma a registrační
úsek Fotbalová asociace České
republiky (FAČR) připomíná
klubům, s jakými administrativními výdaji musejí dopředu počítat.
V případě přestupu či hostování
do České fotbalové ligy a Moravskoslezské fotbalové ligy činí
poplatek devět set korun, při přesunu
do divize rovnou polovinu. Pokud
hráč přechází do všech jiných soutěží
nebo se to týká ženské kopané, stojí
to tři sta korun. Přestup či hostování

mládežníků vychází na sto padesát
korun a vyřízení střídavého startu
na rovnou stokorunu, vystavení duplikátu či výměna fotografie pak v
kategorii dospělých sto padesát korun a u mládeže padesátikorunu.
Současně podle Přestupního řádu
pro neprofesionální fotbalisty platí,
že ke každé žádosti o přestup, hostování, ukončení hostování nebo
předčasné ukončení hostování je
nutné přiložit novou fotku. Bez ní se
změna v registraci neprovede. Stejně
tak musí na tiskopisu souhlasit číslo
a název klubu včetně případných
zkratek v názvu.

Fotbalové svazy
pořádají školení trenérů
Prostějov/jim - Trenérskometodické komise Olomouckého krajského fotbalového
svazu a Okresního fotbalového
svazu připravují na druhou
polovinu listopadu a následně
na polovinu prosince školení
trenérů licencí „B“ i „C“.
Školení trenérů licence „B“ se
uskuteční ve čtyřech blocích ve
dnech 21. až 24. listopadu 2013
na severní tribuně Androva stadionu v Olomouci, další termíny
budou upřesněny, orientačně
v polovině ledna 2014, první
polovině února 2014 a závěrečné
zkoušky na začátku března
příštího roku.
Uchazeč o získání licence „B“
musí mít platnou trenérskou
licenci „C“ a je povinen absolvovat všechny bloky včetně
závěrečného
přezkoušení.
Začíná se ve čtvrtek 21. listopadu v 9 hodin, výuka probíhá
každý den do 18 hodin pod vedením Oldřicha Vitonského
a Lukáš Staroby. Doprava je
na vlastní náklady a licenční
poplatek činí pět tisíc korun.
Závazné
přihlášky
mohou
zájemci posílat na adresu krajského fotbalového svazu či na
e-mail
vitonsky.oldrich@seznam.cz. Uzávěrka přihlášek je
v pátek 8. listopadu a bližší informace sdělí na čísle 777 190
853 nebo 585 220 242 Oldřich
Vitonský,
případně
Lukáš
Staroba na čísle 739 637 848 či
e-mailu lookas@seznam.cz.
Doškolení trenérů licence „B“ se
uskuteční v sobotu 14. prosince
od devíti hodin na stejném místě,
prezentace začíná o půl deváté.
Poplatek činí tři sta korun, každý
účastník si s sebou vezme jednu fotografii a starý trenérský
průkaz. Bližší informace opět
podá Oldřich Vitonský či Lukáš
Staroba.

Trenérsko-metodická
komise
OFS Prostějov bude od 15.
do 17. listopadu 2013 pořádat
školení trenérů licence „C“,
konkrétně v prostorách OFS
Prostějov Za Místním nádražím.
I v tomto případě bude výuka
probíhat dle platných směrnic
pro udělování trenérských licencí
a Řádu licenčního studia trenérů
v působnosti FAČR.
Termíny jsou v pátek 15. listopadu od půl páté do půl osmé,
v sobotu od půl deváté do půl sedmé a v neděli od osmi do šesti večer.
Každý účastník odevzdá u prezentace fotku a poplatek za školení ve
výši devět set korun, dále originál
lékařského potvrzení o zdravotní
způsobilosti k účasti na kursu, které
nesmí být starší tří měsíců.
Poplatek lze rovněž zaplatit
u pana Peřiny v úředních hodinách
na adrese OFS Prostějov, budou
z něj uhrazeny náklady na školení,
jídlo pro účastníky a registrační
poplatek pro vystavení trenérského
průkazu.
Zájemci by si měli s sebou vzít
poznámkový blok, sportovní
oblečení a obutí na umělou trávu
kvůli praktickým ukázkám na
hrací ploše. Přihlášky jsou k dispozici na webových stránkách
svazu www.ofsprostejov.cz a na
sekretariátu OFS Prostějov.
Závazné přihlášky mají zasílat na adresu okresního svazu,
popřípadě e-mailem na sekretar@
ofsprostejov.cz. V případě malého
zájmu
školení
neproběhne,
uzávěrka je v pátek 1. listopadu.
Doškolení trenérů s propadlou licencí „C“ nastane v pátek
15. listopadu od půl deváté ráno do
půl páté odpoledne v prostorách
OFS Prostějov. Každý účastník
si s sebou vezme jednu fotografii
a starý průkaz trenéra, poplatek za
doškolení činí tři sta korun a i tady
je uzávěrka 1. listopadu.

Do pozice ryzích profesionálů posunul
Olomoucký krajský fotbalový svaz hráče
Konice a Zlatých Hor. Duel právě těchto
soupeřů se na konci září neuskutečnil a svaz
dal nyní Slezanům za pravdu, za nedostavení
se k utkání v řádném termínu nemohli. A nový
termín stanovil na pondělí 28. října, ačkoliv obě
mužstva hrají i o necelý den dříve...
Olomouc, Prostějov/jim
„Zlaté
Hory
předložily
dostatečné doklady o poruše
autobusu
a
Sportovnětechnická komise neměla jinou možnost. Hosté ale musí
uhradit náhrady na cestovné
rozhodčích a delegáta ve
výši tisíc deset korun. Sice
hrají v neděli i v pondělí, ale
to je volno,“ vyjádřil se k rozhodnutí STK OFS Prostějov
a stanovení náhradního termínu na 13.30 hodin v den
státního
svátku
krajský
sekretář Jiří Lužný.
Konečný verdikt nevzbudil
v Konici žádnou radost, ba
právě naopak.

„Před chvílí jsem se to
dozvěděl a hodinu jsem
nadával... Nevím, jak se
k tomu slušně vyjádřit, jsme
první amatérská soutěž
v České republice, jako jediní
jsme měli dvě vložené středy
a teď tohle,“ rozčiloval se
hrající asistent Radek Řehák.
Osobně je přesvědčen, že se
Zlatým Horám před několika
týdny nerozbil autobus, což
dokládá na faktu, že o pár
dní později do Kralic na
Hané přijely jen se třinácti
hráči včetně pěti dorostenců.
„Tvrdím, že se jim nechtělo,
kluci totiž jezdí nejen autobusem, ale i auty. Středy ještě
šly, hráči ale mají rodiny

Zahrají si dosytosti. Fotbalisté Konice (v pruhovaném) budou mít dvěma duely pouze jednadvacetihodinovou pauzu.
Foto: Jiří Možný
a těšili se, že budou moci být
o svátku s nimi, někteří navíc
budou v práci jako ve všední
den. Každá ryba smrdí od
hlavy a tady se nehledí na
fotbal ani na hráče,“ doplnil
své stanovisko.
Situace je ještě o to
komplikovanější, že Konici
zatím oficiálně nepřišlo
vyjádření STK a má právo

podat odvolání. „Nechci to komentovat, dokud to nebudu mít
písemně, je to ale hlavně komplikace pro svaz. Odvoláme
se, máme ale patnáctidenní
lhůtu pro doručení. Znamená
to tak, že naším odvoláním
se bude komise zabývat až
poté, co se to odehraje,“ upozornil hlavní konický trenér
Roman Jedlička.

Nedojde-li tedy k další
změně, znamená to, že
v neděli 27. října odehraje
Sokol Konice od 14.30 hodin domácí duel s Kralicemi na Hané a ve stejném
čase nastoupí hráči Zlatých
Hor na půdě Troubek.
O třiadvacet hodin později
se pak na konickém trávníku
sejdou Konice a Zlaté Hory.

Fotbalisty Plumlova posílili Peka s Olejníkem
Plumlov/jim - O další dva hráče
se v uplynulých dnech rozrostl
kádr fotbalistů Plumlova. Nováčky v týmu účastníka I.B třídy
Olomouckého KFS jsou Martinové Olejník s Pekou, oba třiadvacetiletí mladíci si odbyli premiéru již při neúspěšném derby
s Lipovou. Špatnou zprávou pro
trenéry Petra Kišku a Pavla Voráče je naopak zranění Davida
Grygláka, s nímž už nemohou na
podzim počítat.
„Peku znám z ‚béčka‘ Relaxu a přichází k nám na hostování z Určic.
Počítám s ním na stopera, protože
David Krychtálek zahájil první rok
na vysoké škole. S Olejníkem jsme
jednali již před jarem a přichází do
zálohy,“ informoval o novinkách
sekretář plumlovského oddílu František Kocourek.
Martin Peka strávil poslední roky
v Určicích a pod vedením Evžena

Kučery se podílel na historickém postupu do divize, v létě ovšem zamířil
na několik měsíců do Anglie a práce
mu nedovolila věnovat se fotbalu na
vyšší úrovni, navíc se zranil.
„V Anglii jsem byl asi pět měsíců,
teď už mám ale stálou práci tady.
Neabsolvoval jsem tedy letní přípravu a stále ještě chodím na rehabilitaci s achilovkou. Do Plumlova
jsem šel zejména proto, abych nemusel končit s fotbalem,“ zmínil
s tím, že je přes týden pryč a stíhá
pouze páteční tréninky a víkendové
zápasy.
Na vyšší soutěž si ovšem stále věří.
Pokud by mu to tedy povinnosti dovolily, nenamítá nic proti zimnímu
přesunu z I.B třídy do kvalitnějšího
fotbalu. „Myslím si, že na to fotbalově stále mám. Nebránil bych se krajskému přeboru, a kdybych věděl, že
mě to uživí, tak ani divizi,“ prozradil
třiadvacetiletý bek.

K napouštějící se přehradě se po
krátkém angažmá v Kralicích na
Hané vydal i kmenový hráč 1.SK
Prostějov Martin Olejník. „Měl jsem
tam odejít už v zimě, ale klub mě
tehdy nepustil a hráli jsme za ‚béčko‘. Těšil jsem se, přestože je škoda,
že jsem musel odejít z Kralic. Kvůli
škole a práci jsem ale musel jít níž,“
poukázal na obtížnější bitvu s časem.
V mužstvu se sešel s prostějovským
spoluhráčem Davidem Gryglákem
i asistentem z 1.SK Prostějov „B“ Petrem
Ullmannem. Doufá, že to bude dobré.
„Před utkáním s Lipovou jsem nestihl
žádný trénink, protože v pátek jsem byl
ve škole až do sedmi do večera a je škoda, že jsme prohráli. Ta moje půlhodina
nebyla špatná, přišli jsme ale jako posily
a místo vstřelené branky jsme inkasovali,“ podělil se o smíšené pocity.
V létě absolvoval přípravu s „áčkem“ 1.SK a pak se rozhodoval mezi
Čechovicemi a Kralicemi na Hané,

i na týdny strávené v krajském přeboru vzpomíná pozitivně. „Pan
Jura si vzal mě s Mirou Pořížkou a
šli jsme nahoru fyzicky i fotbalově.
I v Kralicích jsme se uchytili, je tam
kvalitní trenér a hráli jsme dobrý
fotbal, ale poslední tři týdny jsem se
rozhodoval, jak to vše skloubit,“ zdůvodnil svou cestu o dva stupně níž.
Základem je pro něj vyřešit uspokojivě rozdělení času mezi práci, školu
a fotbal, i proto se nebrání tomu, že
by v Plumlově zůstal i na jaře.
Nepříjemnou novinkou pro Plumlovské je naopak stav Davida Grygláka,
jenž nedohrál duel s Lipovou a musel
krátce před koncem střídat. „Utrpěl
únavovou zlomeninu zánártní kůstky
a dva týdny musí mít absolutní klid,
pak bude muset být ještě chvíli bez
fotbalu. Do konce tohoto roku je tak
mimo hru,“ zamrzelo Kocourka, jenž
s ním po příchodu Olejníka počítal
na post podhrotového hráče.
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1. Nehráno: Starší žáci TJ Sokol Určice – FC Dobromilice, hosté se nedostavili.
2. 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, souhlas oddílů.
Mladší žáci 1. kolo FK Němčice nad Hanou – TJ
Sokol Přemyslovice, původní termín 11.9.2013, bude
sehráno 15.10.2013 v 17.00. Dohoda oddílů.
Mladší přípravka turnaj 12.10.2013 v Kostelci na
Hané: Turnaje s nezúčastní TJ Haná Nezamyslice,

utkání odehraje po dohodě s mužstvy.
3. Kontumace:
IV. třída 8. kolo Sokol Protivanov– TJ Sokol Tvorovice nehráno pro nedostavení se soupeře z důvodu nemoci většiny hráčů Sokola Tvorovice. Utkání se kontumuje ve prospěch Sokola Protivanov poměrem 3:0.
4. Úprava soutěže dorostu pro soutěžní ročník
2013/2014:
Komise STK na svém řádném zasedání společně s pozvanými zástupci klubů odsouhlasila prodloužení soutěže dorostu
o nadstavbovou část po skončení základní části soutěže do-

rostu. Soutěž dorostu bude pokračovat v podzimní části následovně: Nejprve se odehraje odložené 6. kolo 19.10.2013
a budou následovat vložené 8. a 9. kolo z jarní části soutěže.
Jarní část bude zahájena 10. kolem 6.4.2014. Podrobné rozlosování soutěže dorostu bude klubům zasláno e-mailem.
5. Různé:
STK žádá FC Dobromilice o vyjádření se do příštího
zasedání komise k nedostavení se k utkání TJ Sokol
Určice – FC Dobromilice.
Zapsal Pavel Peřina,
odsouhlasil garant STK Roman Minx

Disciplinární komise OFS Prostějov na svém zasedání dne 10. října 2013 rozhodla:
1. Nepodmíněně:
Doležal Tomáš (TJ Otinoves) – 1 SU od 7.10.2013, DŘ11/1.4, Vrána Martin (TJ Sokol
Plumlov „B“) – 1 SU od 7.10.2013, DŘ11/1, rocházka Jiří (TJ Sokol Olšany u Prostějova)
– 2 SU od 6.10.2013, DŘ13/1a, Slouka Přemysl (TJ Sokol Brodek u Prostějova) – 2 SU
od 7.10.2013, DŘ11/3a.
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:
11. kolo: 1.SK Prostějov - Opava (sobota 19.10.2013,
15.00 hodin, rozhodčí: Ondráš - Ogrodník, Tomanec).
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE, SKUPINA „E“:
11. kolo: Petrovice - Určice (sobota 19.10., 15.00,
Galásek - Vítek, Bureš).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS:
11. kolo, sobota 19. října 15.00 hodin: Šternberk - Konice (Jelínek - Motal, Svozil), Kralice na Hané - Želatovice (Juřátek – Krobot, Samek).
I.A TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“:
11. kolo, sobota 19. října, 15.00: Čechovice volno,
Klenovice na Hané – Haná Prostějov (Šťastný
- Oulehla, Malaník).
I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „A“:
11. kolo, neděle 20. října, 15.00 hodin: Pivín
- Všechovice (Lepka - P. Jílek, Kopecký), Plumlov
- Kostelec na Hané (sobota 19.10., 15.00, Grečmal
- Odstrčil, Pumprla)), Vrchoslavice - Lipová (Podhajský
- Langhammer, Janků), Nezamyslice - Kojetín „B“
(sobota 19.10., 15.00, Balún - Ehrenberger, Petrů),
Mostkovice - Radslavice (Milar – Majer, Krutovský).
I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“:
11. kolo: Hvozd - Zvole (sobota 19.10., 15.00, Reich
- Kološ, Konečný).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U19:
11. kolo: 1.SK Prostějov - Hodonín (neděle 20.10.,
10.15, Řezníček - Ol KFS, Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U17:
11. kolo: 1.SK Prostějov - Kroměříž (sobota 19.10.,
10.15, Dubravský - Ol KFS, Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U16:
11. kolo: 1.SK Prostějov - Kroměříž (sobota 19.10.,
12.15, Ol KFS - Dubravský, Ol KFS).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS – dorost:
11. kolo: Kostelec na Hané - Nemilany (neděle 20.10.,
11.00, Svozil), Čechovice - Hlubočky (sobota 19.10., 9.30,
Oulehla), Konice - Určice (sobota 19.10., 10.00, Knoll ml.).
KRAJSKÁ SOUTĚŽ dorostu – skupina „B“:
11. kolo: Hustopeče - Němčice nad Hanou (neděle
20.10., 12.30, OFS), Čechovice „B“ - Želatovice
(sobota 19.10., 11.45, Oulehla), Protivanov - Náměšť
na Hané (neděle 20.10., 11.00, Knoll ml.).
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV – II. TŘÍDA:
11. kolo, neděle 20. října, 15.00 hodin: Přemyslovice
- Zdětín, Čechovice „B“ - Určice „B“ (sobota 19.10.,
15.00), Olšany - Němčice nad Hanou (sobota 19.10.,

15.00), Smržice - Vrahovice, Otinoves - Jesenec, Horní
Štěpánov – Protivanov, Držovice - Brodek u Prostějova
(sobota 19.10., 15.00), Otaslavice - Haná Prostějov „B“.
III. TŘÍDA:
11. kolo, neděle 20. října, 15.00 hodin: Brodek u Konice
- Zdětín „B“, Pivín „B“ - Plumlov „B“ (sobota 19.10.,
15.00), Ptení - Výšovice, Bedihošť - Kralice na Hané
„B“ (sobota 19.10., 15.00), Tištín - Vrahovice „B“, Mostkovice „B“ – Skalka (sobota 19.10., 15.00), Nezamyslice „B“ - Pavlovice u Kojetína (neděle 20.10., 10.00),
Vícov - Dobromilice.
IV. TŘÍDA:
11. kolo, neděle 20. října, 15.00 hodin: Doloplazy
volno, Ivaň - Přemyslovice „B“ (sobota 19.10., 15.00),
Brodek u Prostějova „B“ - Želeč, Tvorovice – Otaslavice „B“ (sobota 19.10., 15.00), Biskupice - Kladky,
Čechy pod Kosířem - Protivanov „B“.
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV DOROSTU:
6. kolo: Dobromilice volno, Nezamyslice - Držovice
(sobota 19.10., 12.30), Přemyslovice - Plumlov (sobota
19.10., 10.00), Smržice - Pivín (sobota 19.10., 10.45).
OKRESNÍ PŘEBOR ŽEN:
8. kolo: Ráječko - Kostelec na Hané (sobota 19.10., 12.30).
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši
návštěvu!
-jim-
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 přímé reporty  zpravodajství  pozápasové ohlasy

Šlágr víkendu ve druhé nejvyšší okresní soutěži pokazil svaz, do Klenovic poslal jen jednoho sudího

VE VYPJATÉM DUELU ZDOLALA SKALKA I TIŠTÍN A DÁL VLÁDNE TŘETÍ TŘÍDĚ
V azylu hrající domácí potvrdili pozici nejlepšího útoku a po úspěšném obratu utekli hostům na šest bodů

Atraktivnější podívanou víkendové duely okresních fotbalových soutěží nenabídly. Svědčí o tom
i téměř sto padesát diváků, kteří si v areálu Klenovic
na Hané nenechali osobně ujít střetnutí Skalky
s Tištínem. Přesto byl na sobotní duel prvního se
třetím týmem třetí třídy delegován pouze hlavní rozhodčí... Na postranních čarách měl po celých devadesát minut k dispozici jen oddílové pomezní, na
ně se ale v kritických momentech nemohl spolehnout a zejména při posuzování ofsajdových situací
se musel řídit vlastním pocitem. Hektické momenty
se pak snažil řešit domluvou a uklidněním, emocemi nabití hráči mu to ale nijak neulehčovali. Ve výsledku měli důvod k radosti zejména domácí, díky
třem vstřeleným brankám se jim podařilo vyhrát na
podzim již podeváté, to hosté utrpěli třetí porážku...
Klenovice na Hané/jim
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to i na průběžném skóre. Hned
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přihrávku umístil do sítě Havlíček. Z prostoru první tyče trefil
krásně šibenici a na opačné straně by měl velkou radost, ovšem
takto při snaze o obranný odkop
dosáhl ke své smůle čistého
vlastence...
o tomto momentu vysvitlo
na chvíli sluníčko a mohlo
vidět i třetí branku Skalky, ke
které měl blízko Ondřej Mlčoch. Odvrácený míč po centru
z pravé strany mu ale nesedl

P

proletěl nebezpečným územím,
nebo u něj byli jako první hosté
a snahu domácích rázně ukončili. Prosadili se tak právě hráči
Tištína. Zablokovanou přihrávku si před vybíhajícím gólmanem sebral Konupka, udělal
mu kličku doprava, následně si
míč posunul zpět na střed a přes
snahu obránců i gólmana zamířil
přesně k tyči a srovnal.
dálo se, že to s domácími opět otřáslo a že hosté
mohou mít i na obrat, to se ale
nepotvrdilo. Skalce se podařilo
otřepat, podnikla několik neúspěšných pokusů o dobytí kombinací po zemi a nakonec uspěla
po rychlém míči za obranu. Ten
totiž našel Kaděru, jenž se uvolnil, zprava se dostal do vápna
a zakončením na vzdálenější tyč
našel volné místo - 3:2. Tištínští
se nevzdali a snažili se po zbylé
minuty o vyrovnání, k ničemu
to ale kloudnému a opravdu nebezpečnému to ovšem nevedlo.
onečné skóre tak znamená, že domácí uhájili pozici prvního celku
tabulky i nejúdernější ofenzivy. Za jedenáct utkání
třetí třídy stihli nasázet již
osmačtyřicet branek a po
Zdětínu „B“, Vrahovicích,

video na pv.cz
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ROMAN PINKAVA - FK Skalka 2011:

„Zápas byl od začátku velice vyrovnaný, obě mužstva se snažila
hrát vyrovnaný fotbal na hraně bojovnosti a některé zákroky byly
tvrdé. Zápasu moc neprospěl výkon rozhodčího, který hru ovlivnil.
Pískal špatně... Jsem spokojen s bojovností, ale na druhou stranu
vyhráli jsme se štěstím, proměnili jsme prostě o jednu šanci víc.
Bohužel jsme se nevyvarovali dvou chyb, po nichž jsme dostali zbytečné góly. Na začátku druhé půle nám tak chvíli trvalo, než jsme se
oklepali. Pak jsme začali trošku víc běhat, vyhrávat osobní souboje
a dostávat se do šancí. Rozhodla šťastná akce, možná jsme si za vítězstvím šli více než hosté. Čelili jsme nakopávaným balonům, to
pro nás nikdy není dobré. O postupu se nebavíme, chceme ale hrát
fotbal, kterým budeme bavit diváky. Jsme rádi, že se jim naše hra
líbí, jezdí s námi i ven a podporují nás, za což jim děkujeme.“

Z

K

Trma vrma. V Klenovicích se bojovalo o každý míč, vyrovnaný
duel vyšel lépe "domácí" Skalce.
Foto: Jiří Možný
Výšovicích, Plumlovu „B“,
Brodku u Konice, Ptení a Bedihošti zdolali i Tištín. Hosté
naopak po duelech v Dobromilicích a Nezamyslicích potřetí padli o jedinu branku.

S

kalka nyní jede do Mostkovic, kde se s tamějším
„béčkem“ utká v sobotu od
patnácti hodin, o den později
přivítá Tištín doma rezervu
Vrahovic.

III. TŘÍDA OFS PROSTĚJOV - 10. KOLO

FK Skalka 2011:
střídání: 32. Cibulka za Šimka, 73. Krchňák za P. Mlčocha, 77.
Prášil za Spisara
trenér:
ROMAN PINKAVA

A. Glouzar

Branky:
B
rank 25. a 70. Kaděra, 33. César
- 1. Slavík, 60. Konupka
Střely na bran
S
branku:
9:8
Střely
S řelyy mimo branku:
St
b
6:4
M. Glouzar
Rohové
R
kopy:
kopy
4:5
Rozhodčí:
R zhodčí: Procházka
Ro
P
- Slamenec,
Sla
Břečka
ŽK:
ŽK: Chytil, P. Mlčoch,
Ž
Spisar
Konupka
M. Glouzar
– Cetkovský,
Ceetkovský Slavík,
Kouřil,
K uřil, Lakomý
Ko
Lako
Lakomý
Diváků: 140
14

César
Cé
C
é r

O. Mlčoch
O
h
Kaláb

P. Mlčoch

Chytil
Pinkava
Kaděra
Šimek

Slavík

Kouřil

Návrat
Oulehla

a pálil vysoko nad. Na
opačné straně
to z pravé strany zkusil ostrým
pokusem
Slavík,
domácí ale jeho pokus
zablokovali.
nejranější fázi po
změně stran hrozili
domácí z pravé strany, odkud
podnikli několik průniků s následnou přihrávkou či centrem
do vápna, ke zvýšení vedení to
ale nevedlo. Buď míč pouze

Cetkovský

Stančík
Havlíček
Hanák
Koutský

V

1. IHNED GÓL. Hned v první minutě napálil po rohovém kopu míč
z hranice vápna Josef Slavík a Tištín se ujal vedení 0:1.
 16. Hostující Konupka šel málem sám na gólmana, narýsovanou kolmici na poslední chvíli vystihl úspěšným zákrokem Ondřej Mlčoch.
25. SPORNÉ VYROVNÁNÍ. Hosté marně reklamovali ofsajd
a Kaděra po Spisarově vysunutí obstřelil brankáře - 1:1.
33. ŠTĚSTÍ PRO DOMÁCÍ. Přímý kop Martina Césara z levé strany si napálil do vlastní brány u první tyče hlídající Radim Havlíček - 2:1.
 38. Po rohu z pravé strany se k odraženému míči dostal Ondřej Mlčoch,
přestřelil ale i síť za bránou.
 54. Domácí předvedli akci po pravé straně s ostrou přízemní přihrávkou
do vápna, z druhé vlny ovšem nikdo nenabíhal.
60. FOTBALOVÁ POEZIE. Lukáš Konupka si při brejku vychutnal
kličkou gólmana, poradil si i s obránci a z pravé strany zamířil přesně
k tyči - 2:2.
 63. Skalka táhla další akci po pravé straně, k Pinkavově vybídnutí mezi
obránce měl ale o fous blíž hostující gólman.
 67. Domácí dostali výhodu přímého kopu z osmnácti metrů, signál ale
překombinovali a hostům nechybělo mnoho, aby se hnali do rychlého
přečíslení.
70. CHLADNOKREVNÉ ZAKONČENÍ. Jiří Kaděra převzal na
pravé straně dlouhý míč, pronikl do šestnáctky a střelou na zadní tyčku
rozvlnil síť – 3:2.
zaznamenal Jiří Možný

TJ Sokol Tištín:

střídání: 73. Hrstka za Návrata,
77. Šebek za Hanáka, 77. Rehák za Stančíka
trenér: KAREL CHALUPA

DOKONALÝ POČIN
JJIŘÍ
I Ř Í KKADĚRA
ADĚRA

FK SKALKA 2011
Třiatřicetiletý útočník Skalky projevil nasbírané zkušenosti,
dvakrát tváří v tvář gólmanovi nezaváhal a jeho úspěšným
obstřelením zajistil svému týmu další tři body i pojištění vedoucí pozice ve III. třídě. Nejprve využil faktu, že Ondřej
Spisar zachytil gólmanova vyhození a posunul míč po zemi
dopředu, podruhé si zpracoval dlouhý míč a neohroženě
prošel zprava do šestnáctky, odkud skóroval. Při první situaci sice hosté poukazovali na ofsajd, ovšem oddílový rozhodčí
Skalky - zřejmě nepřesně - nemával a hlavní sudí nepískal.
Ve druhém případě oddílový pomezní z řad Tištína signalizoval postavení mimo hru, arbitr vyslaný z prostějovského
okresního fotbalového svazu ale ani v tomto případě - pravděpodobně správně - nepřerušil hru...

KAREL CHALUPA - TJ Sokol Tištín:

„Zápas byl moc vyhecovaný, bohužel také o našich chybách a nevyužitých šancích... Venkovní zápasy se soupeři, kteří umějí a chtějí
hrát fotbal, se nám ale hrají dobře, což se opět potvrdilo. Šli jsme
do toho s tím, že chceme dát gól a vyvarovat se toho, co se nám
stalo v minulých utkáních, kdy jsme dostali branku hned v prvních
minutách. Po brance jsme ale další dvě gólové šance nevyužili, což
nás pak mrzelo. Jeden gól jsme si dali sami, první byl po chybě. Do
druhé půlky jsme nastoupili s cílem vyrovnat, podařilo se nám to,
bohužel jsme dostali branku z akce, kterou jsme táhli my. Nedali
jsme a oni z toho zaútočili. Chtěli jsme hrát ze zabezpečené obrany
na brejky, zpočátku se nám to dařilo. Bylo to o fyzičce, o umění,
o štěstí. Dosavadní sezóna? Řekli jsme si, že chceme hrát v horní
části tabulky, což se nám zatím daří. A v tom bychom chtěli pokračovat a zůstat na špici. Kádr na to máme, kluci jsou vyhecovaní.“

Tištínský Josef Slavík:
„Mohlo to skončit
i remízou či naší výhrou

Klenovice na Hané - Hned
v první minutě poslal svůj
tým úspěšnou střelou po odraženém míči do vedení, z konečného výsledku ale radost
mít nemohl. Kapitán Tištína Josef Slavík (na snímku
J. Možného) totiž následně
musel sledovat úspěšný obrat
domácí Skalky, což v konečném zúčtování znamenalo
třetí porážku hostí. Z výkonu
svého týmu ovšem zklamaný
nebyl, potěšilo jej, že šlo o vyrovnané střetnutí, které moh- „Byl to takový dloubáček, urrčitě chtěný, podařilo se. Škoda,
lo dopadnout jakkoliv...
že nebyl vítězný. Prvních deset
minut bylo našich, pak se hra
Jiří Možný
vyrovnala, přišly góly domáNakonec jste na Skal- cích a bylo to otevřené. Mohly
ku výsledkově těsně vyhrát oba týmy. My jsme dali
nestačili. Jak jste viděl celý góly dva, oni tři, proto domácí
vyhráli.“
zápas?
Během utkání se vy„Myslím si, že to bylo vyskytlo několik sporrovnané utkání se šancemi na
obou stranách, domácím přálo ných momentů, po nichž
víc štěstí. Také jsme měli pár vzplály emoce...
útočných momentů, po nichž „Myslím si, že zápas byl pojsme se mohli prosadit, ale ne- hodovým, nikdo si nenadával,
povedlo se. Hrál první se tře- naštěstí se nikomu nic nestalo.
tím, myslím si, že na hřišti to Emoce k tomu patří, je to vibylo znát a diváci viděli sluš- dět v první lize i v Lize mistrů.
ný zápas. Bylo to vyrovnané Horší je, když to hráče drží i po
a mohlo to klidně skončit i re- zápase. Takto si všichni podámízou či naší výhrou...“
me ruce a tím to končí.“
Dostali jste celkem tři
V tabulce jste byli
branky, co k nim vedlo?
před tímto kolem třetí,
„Ta první byla sporná, myslím není to trochu nadplán?
si, že u ní pomezní zaváhal, „Špici jsme hrát chtěli, jsme
leč stalo se. Jinak branky vy- rádi, že se nám to daří. Ještě
plynuly ze hry. Druhá byla ne- ale není konec sezony, rádi došťastná, vlastní gól, obránce to mácí přivítáme u nás v areálu.
špatně odkopl, to se ale stává. Měli jsme smolné zápasy s NePři třetí měli domácí štěstíčko zamyslicemi na Hané a Dobrona své straně a gratuluji jim milicemi, ty jsme nevyhráli po
našich chybách. Když nedáme
k vítězství.“
Velice brzy jste poslal góly, nemůžeme vyhrát, a když
svůj tým do vedení, za- se špatně brání, nemůžeme neinkasovat.“
mýšlel jste to tak?

www.vecernikpv.cz
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KONICKO

KRALICKO

URČICKO

PLUMLOVSKO

Fotbalové zpravodajství


Víkend v číslech
seniorské soutěže
Přebor Olomouckého KFS
10. kolo: Ústí - Kozlovice 0:2 (0:1),
branky: Stokláska,Navrátil. D: 150
R: Křepský. Konice - Velké Losiny
2:2 (1:0), branky: Řehák T.,Čižmár Mičunda,Šingor. D: 85 R: Sedláček.
Kojetín-Koválovice - Dolany 5:0 (2:0),
branky: Krčmář,Axamit,Lízal,Nguyen
min duc,Jarmer ČK:Čech (Dolany),
branky: D: 120 R: Svozil. Medlov - Zlaté Hory 2:1 (0:1), branky: Gazdík,Král Charalambidis ČK:Burian (Zlaté Hory),
D: 100 R: Krobot. Litovel - 1. HFK
„B“ 2:0 (1:0), branky: Jindra,Dragon.
D: 120 R: Boháč. Troubky - Hněvotín
1:5 (0:2), branky: Benýšek - Novotný
2x,Veselský,Skoumal,Pospíšil.
D:
150 R: Vičar. Nové Sady - Kralice
4:3 (3:2), branky: Papica 3x,Alexa Cibulka,Vybíral,Répal
ČK:Novotný
(Nové Sady), D: 120 R: Jelínek.
Želatovice - Šternberk 1:2 (0:1),
branky: Dlouhý - Jurečka 2x. D: 150 R:
Částečka.
1.Kozlovice
12 10 1 1 31:10 31
2.Nové Sady
12 7 4 1 33:14 25
3.Želatovice
12 6 2 4 22:14 20
4.Troubky
12 6 2 4 27:23 20
5.Šternberk
12 6 2 4 17:16 20
6.1. HFK “B“
12 6 2 4 16:16 20
7.Kojetín-Koválovice 12 5 3 4 21:15 18
8.Kralice na Hané 12 5 3 4 31:28 18
9.Litovel
12 5 1 6 14:19 16
10.Hněvotín
12 4 3 5 24:18 15
11.Medlov
12 4 2 6 19:22 14
12.Velké Losiny 12 3 3 6 21:26 12
13.Konice
11 3 2 6 13:25 11
14.Ústí
12 2 4 6 15:25 10
15.Dolany
12 2 3 7 20:36 9
16.Zlaté Hory
11 1 3 7 12:29 6

I.A sk. „B“ muži:
10. kolo: Hlubočky - Bělotín 0:3 (0:0),

branky: Novosad 2x,Biskup. Štěpánov
- Beňov 1:3 (0:2), branky: Tuška Machač,Zbořilák,Schlehr. Náměšť na Hané
- Opatovice 2:3 (0:1), branky: Zajíček,Šenk
- Janásek,Rolinc,Hostaša. Slatinice - Dub
nad Mor. 2:1 (2:1), branky: Kryl,Vymazal Dočkal. Čechovice - Hranice „B“ 4:0 (2:0),
branky: Jahl 2x,Machynek,Matula. Lipník Klenovice 0:2 (0:2), branky: Cetkovský 2x.

1.Čechovice
10
2.Slatinice
9
3.Opatovice
9
4.Štěpánov
9
5.Hranice “B“
10
6.Bělotín
9
7.Klenovice
9
8.Beňov
9
9.Hlubočky
9
10.Lipník
9
11.Dub nad Mor. 9
12.Haná Prostějov 9
13.Náměšť na Hané10

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

1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
3

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

I.B sk. „A“ muži:

25:15
24:15
23:16
22:16
21:17
15:9
15:14
25:29
19:28
12:21
12:16
14:24
18:25

19
18
18
18
18
16
16
12
12
9
7
7
6
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Fotbalový klub
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PROSTĚJOVSKO
a další...

sport@vecernikpv.cz

pořádá

nábor mladých fotbalistů
ročníků narození 2001,
2000 a 1999

Kontakt:
email: hanaprostejov@seznam.cz, tel.: 605 306 198

www.vecernikpv.cz

Určice porazily Hranice a jsou opět „na bedně“ I.A třída: Čechovice jdou do čela, vyhrály i Klenovice
2:0

TJ Sokol Určice
SK Hranice

(0:0)

Branka: 72. Bokůvka, 85. Los. Rozhodčí: Skřítecký - Dohnálek,
Gasnárek

Sestava Určic:
Dragon – Javořík, Zbožínek. Skopalík, Rus – Bokůvka, Svozil, Matoušek, Vaněk (75. Ján) – Haluza (65. Los), Pekař (67. Zapletal). Trenér: Evžen Kučera.

prosadil po spolupráci se Svozilem
a po zakončení do prázdné brány
Tomáš Los.
„Druhý poločas začali hosté tlakem,
nastoupili na nás dobře. Opticky nás
zatlačili, snažili se rozehrávat do kraje
j a od tam centrovat do šestnáctky,
ale ustáli jsme to. Pak se hra vyrovnala a byly to souboje na obě strany,“
popisoval dění na trávníku Kučera.
Nováček divizní soutěže si náskok
ale utéci nenechal a po několika
letech tak Hranicím vrátil porážky z krajského přeboru. „Jejich
tým se od té doby moc nezměnil,
jen trenér je jiný. Dříve hráli vyloženě technicky a narážečkami a kombinacemi, nyní především nakopávají na vysoké hráče, kteří míče
sklepávají pro své spoluhráče,“ vypozoroval hranickou proměnu kouč
Určic. Tomu vedle tří získaných
bodů udělalo velkou radost i projevené nasazení, které bylo stejné
jako na počátku sezony.
Hájit pozici mezi nejlepšími třemi
budou Určice na půdě Petrovic.
Duel proti momentálně osmému
celku soutěže začíná v sobotu ve
tři odpoledne. Petrovicím nevyšel úvod podzimu, za prvních šest

Určice, Prostějov/jim - Již popáté
Určice
za jedenáct odehraných kol nedovolili fotbalisté Určic svému soupeři
skórovat. Po Karviné „B“, Mohelnici, Havířovu a Otrokovicích se o
tom přesvědčilo i mužstvo Hranic.
Po poločase platil bezbrankový
stav, v závěrečných dvaceti minutách se ale trefili Bokůvka s Losem
a tým Evžena Kučery se tak vyšvihl opět mezi vedoucí trojici. Jen dva
body za druhou rezervu Opavy.
„Byl to pěkný fotbal z obou stran.
Hranice jsou kvalitním soupeřem a
hrály velice dobře, jsem tedy spokojen. My jsme byli lepší ve vytváření
vyložených šancí a pak také v produktivitě,“ měl důvody k úsměvům
určický trenér.

Fanoušci domácího celku se tak
radostného zakřičení „gól!“ dočkali až po změně stran. Poprvé
je potěšil Dominik Bokůvka, když
po zatažení křídlem a centru mu
na penaltě balon přenechal Vaněk,
podruhé se v samotném závěru

Nové Sady, Prostějov/jim - Ani
vedení 2:0 již ve dvanácté minutě nepomohlo hráčům Kralic k
tomu, aby si z Nových Sadů přivezli alespoň bod. Hosté se totiž
nevyvarovali několika výrazných
zaváhání, dovolili domácím obrat na 3:2 a ani více než poločas
trvající přesilovka již nepomohla.
Po hattricku Papici brali všechny
body domácí.
„Tři góly jsme sice dali, hned čtyři
jsme ale dostali. Z toho dva až tři
jsme jim hloupými chybami nabídli, musíme na tom dost důrazně
zapracovat. Mohly to být tři body a
je to nezasloužená prohra,“ nescho-

vával nespokojenost s konečným Nováčkovi krajského přeboru se
stavem hlavní kouč Kralic Petr pak podařilo vyrovnat a po zaspaní Vitáska, jenž jako jediný nevyGottwald.
stoupil, šli dva útočníci sami na
Krejčího. Nezaváhali a bylo to 3:2
pro Nové Sady.
první půle za stavu
Olomouckého KFS V2:2polovině
inkasoval červenou kartu
za kopnutí zezadu do Lehkého
Vstup do utkání přitom měli jeho Novotný, přesto i v oslabení se
svěřenci mna jedničku. Nejprve se domácím podařilo vsítit o jedtrefil Matěj Vybíhal, brzy po něm i nu branku víc než kompletním
Josef Cibulka, leč hosté nabídli do- Kralicím.
mácím návrat do zápasu. To když Na poločasové vedení ještě zareanepřesná přihrávka mířila přesně na goval nováček na trávníku Répal,
osamoceného útočníka, jenž v ná- jenž nahradil chybujícího Vitáska
jezdu na gólmana nezaváhal.
a postavil se na pozici stopera. Na-

Do vedení se mohli domácí dostat již
v prvním poločase. Ve vyložených
šancích se ocitli Haluza s Vaňkem,
dále se hlavičkou z malého neprosadil
Bokůvka. Hosté se dostali pouze ke
dvěma hlavičkám, nic skutečně gólového si ale nevytvořili.

DIVIZE, sk. E

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

zápasů získal pouze pět bodů po
výhře nad Brumovem a remízách
s Přerovem a Karvinou „B“. Nyní
drží nejbližší soupeř Určic šňůru
tří duelů bez porážky, když nejprve
remizoval v Dolním Benešově 1:1,
poté zdolal hráče Šumperku 4:0
a vyhrál ve Valašském Meziříčí 3:1.

Z
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

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

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

P
3
2
2
3
3
4
4
4
4
4
3
5
4
5
8
8

S
20:17
20:11
14:10
16:11
15:12
17:14
15:13
20:15
22:20
16:17
21:20
14:16
8:18
12:16
15:23
12:24

B
24
21
19
18
18
17
17
15
15
15
14
14
11
10
9
5

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

kam PŘÍŠTĚ
na DIVIZI E?
11. kolo, sobota
19. října 2013, 15:00 hodin:
Karviná B - Opava B (10:30),
Hranice - Otrokovice,
Mohelnice - Havířov, Nový Jičín
- Valašské Meziřící, Petrovice Určice, Přerov - Dolní Benešov,
Brumov - Slavičín (20.10.,
10:15), Lískovec - Šumperk
(20.10., 15:00)

břevno. Hrálo se na velkém širokém hřišti, nechyběla bojovnost
a domácí vůbec nestříleli. O poločase jsme si říkali, že musíme přežít
prvních patnáct dvacet minut a nedostat branku, dařilo se nám držet
míč a zvýšit mohl Všianský, jenž
hlavou minul. Lipník si nevytvořil
žádnou tutovku, jen jednu střelu ze
šestnácti metrů. Jsem tak spokojen
s výkonem i výsledkem, kluci dostali příležitost a nepouštěli domácí
k ničemu. Mrzí mě jen vyhecovaný
Hodnocení trenéra Klenovic Petra závěr a vyloučení Lakomého, na
derby s Hanou a Čechovicemi tak
Navrátila:
„Byl to z naší strany o sto procent budeme mít o dalšího hráče méně.“
lepší výkon než minulý týden. Sice
TJ Sokol Čechovice
jsme opět nastoupili v kombinovaSK Hranice n.M. „B“
né sestavě a s jediným náhradní4:0 (2:0)
kem, ale po celou dobu jsme byli
lepší a určovali jsme tempo hry. Branky: Jahl 2, Machynek, MatuPrvní branku dal po standardní la. Rozhodčí: Vojáček – Vyroubal,
situaci hlavou Tomáš Cetkovský, Reich. Sestava Čechovic: Piták
o dvacet minut později stejný hráč – Vlach, Vinklárek, Peka, Klváček
zvýšil střelou ze čtrnácti metrů pod – Machynek, Zacpal (73. Mach),

Prostějovsko/jim - Po správném pohnojení přichází vysněná úroda. Před týdnem se regionálním celkům v I.A třídě Olomouckého
KFS vůbec nedařilo a bodovaly pouze Čechovice, nyní tomu bylo
zcela naopak. Haná Prostějov měla zápasové volno a chystá se
na derby s Klenovicemi, právě Klenovice dokázaly v sobotním
hektickém utkání vyhrát na půdě Lipníku a po dvou porážkách
opět bodovaly naplno. Vítězství se dočkali o den později i fotbalisté Čechovice, kteří také bez inkasované branky zdolali Hranice
„B“. A šestý tříbodový zisk v aktuálním ročníku je i díky zaváhání
Štěpánova doma Beňovem posunul do čela o bod před čtveřici
Slatinice, Opatovice, Štěpánov a právě Hranice „B“.

FK Spartak Lipník nad Bečvou
TJ Sokol Klenovice na Hané
0:2 (0:2)
Branky: 18. a 37. T. Cetkovský. Rozhodčí: I. Antoníček
– Dokoupil, Petrů. Sestava
Klenovic: Rec – Vogl, Lakomý,
T. Cetkovský, Šubrt – Pytela,
Šlézar, Rozehnal, Všianský –
Klimeš, Prokop. Trenér: Petr
Navrátil.

Hatle, Chmelík – Kolečkář (82.
Spálovský) – Jahl (65. Matula).
Trenér: Milan Nekuda.
Hodnocení trenéra Čechovic
Milana Nekudy:
„Po sobotních výsledcích a porážce
Štěpánova jsme věděli, že máme
šanci. Po zaváhání v Náměšti
k tomu přistoupili zodpovědně,
navíc hosté přijeli s velice omlazeným mužstvem, když jejich ‚áčko‘
současně hrálo v Určicích. Zatlačili jsme je na jejich polovinu a za
pětadvacet minut jsme jim dali dvě
branky, hosté ani nevystřelili na
bránu. Ve druhé půli to trochu otevřeli, ale okamžitě jsme je potrestali
a chodili jsme i dále do brejků.
Mohli jsme vyhrát i 7:0 nebo 8:0,
ovšem i tak si výsledku cením,
vždyť Hranice před tím čtyřikrát
za sebou vyhráli. Je to zasloužené a
navíc další motivace pro hráče. Teď
máme volno a pak hostíme Klenovice, snad přijde spousta diváků.“

I.B třída: Novým lídrem je Pivín,
Kralice nezvládly přestřelku a v Nových Sadech nebodovaly Lipová nečekaně klopýtla
Přebor

www.

vecernikpv.cz

opak Martin Neoral se ze středu
obranu posunul na pravého beka.
A právě on stál u nakonec rozdílové branky.
(3:2)
„Hrálo se bojovně, po zemi. Udělal
jsem trochu vítr v šatně a podařilo se
Branky Kralic: 8. Vybíhal, 12. Cibulka, 53. Répal
nám vyrovnat. Vytvořili jsme si tlak,
gól na 3:4 jsme z něho ale nevytěži- Rozhodčí: Jelínek – Kašpar, Vedral
li. Naopak po dlouhém odkopu míč
Sestava Kralic:
na zadní tyči sklepl do brány domáKrejčí
–
Vitásek
(46.
Répal),
Martinka, Neoral, O. Petržela – Vybící hráč a čtvrt hodiny před koncem
vedli opět domácí,“ ohlížel se za hal, Nečas, Pořízka, Lehký, Cibulka – Z. Petržela (73. Šín).
Trenér: Petr Gottwald.
utkáním Gottwald.
Kralicím se po remízách se Zlatými
Horami a ve Šternberku nepodaři- tovic je ovšem dělí jen dva body. A doma nezvítězili jen s týmem
lo již potřetí v řadě zvítězit a spadli Právě s nimi se utkají v sobotu Zlatých Hor, v němž zachraňovali
na osmou pozici, od třetích Žela- odpoledne na vlastním trávníku. alespoň remízu.

FK Nové Sady
FC Kralice na Hané

4:3

Konice ztratila proti Velkým Losinám dvoubrankový náskok
Konice, Prostějov/jim - Blízko
třetí domácí výhře v sezoně byli
v neděli odpoledne fotbalisté
Sokola Konice. V duelu desátého kolo Přeboru Olomouckého KFS vedli na počátku
druhého poločasu nad Velkými
Losinami již 2:0 a třetí branku
mohl přidat Martin Schön,
nestalo se však a hosté je
potrestali. Velké Losiny dosud
venku bodovaly pouze jednou,
když remizovali v Dolanech
3:3, po vyrovnání na 2:2 se tak
dočkali druhého bodu z cizích
trávníků.

9.kolo: Hor. Moštěnice - Plumlov 1:0 (0:0),
branky: Zývala. Všechovice - Mostkovice
4:3 (2:0), branky: Přikryl 2x,Páleník,Březík Ondřej,Vojtíšek,Dadák. Kostelec - Tovačov
3:0 (1:0), branky: Baláš 2x,Závodský.
Lipová - Brodek u Př. 1:2 (1:1), branky:
Dostál - Stružka,Mádr. Radslavice Nezamyslice 5 :4 (3:1), branky: Dolák
2x,Samohýl,Herzog,Zich - Přidal T.3x,Frgál.
Kojetín-Koválovice „B“ - Vrchoslavice
2:3 (0:1), branky: Ernst,Vymětal Zatloukal,Polášek,Lacina. Býškovice - Pivín
1:2 (0:1), branky: Doležal - Labounek,Sedlák.
1.Pivín
10 7 0 3 18:13 21
2.Všechovice
10 6 2 2 27:17 20
Kostelec na Hané, Prostějov/jim
3.Lipová
10 6 1 3 20:12 19
- Bod vybojovaný v posledních
4.Vrchoslavice 10 6 0 4 33:20 18
minutách, při troše štěstí a přes5.Býškovice
10 6 0 4 16:19 18
nějším zakončení však mohly
6.Mostkovice 10 4 3 3 25:16 15
být i všechny tři. Kostelecké fot7.Kostelec
10 4 2 4 17:10 14
balistky stejně jako o týden dříve
8.Kojetín „B“
10 4 1 5 11:13 13
na půdě Medlánek remizovaly,
9.Plumlov
10 4 1 5 16:22 13
tentokrát doma s Lažanami 1:1.
10.Radslavice 10 4 1 5 14:20 13
Před týdnem ztratily dvougólo11.Tovačov
10 3 3 4 13:16 12
vý náskok, nyní naopak smazali
12.Brodek u Př. 10 3 1 6 15:23 10
jednobrankovou ztrátu.
13.Nezamyslice 10 3 0 7 17:29 9
14.Hor. Moštěnice 10 2 1 7 6:18 7 4.Velká Bystřice 10 6 2 2 24:17 20
5.Velký Týnec 10 5 1 4 27:26 16
I.B sk. „B“ muži:
10 4 3 3 29:24 15
10. kolo: Lesnice - Hvozd 1:2 (0:0), 6.Kožušany
10 4 2 4 20:23 14
branky: Melhuba - Coufal P.,Grulich. 7.Haňovice
10 4 2 4 24:30 14
Zvole - Slavonín 1:3 (0:2), branky: 8.Hvozd
10 2 4 4 18:18 10
Nejedlý D. - Merten 2x,Šrámek. Dubicko - 9.Lutín
10 3 1 6 17:31 10
Maletín 2:8 (1:4), branky: Kupka J.,vlastní 10.Dubicko
10 3 0 7 15:23 9
- Beran 3x,Michalčák L.2x,Michalčák 11.Zvole
10 2 2 6 20:30 8
M.,Obšil,Hajtmar. Babice - Velký Týnec 12.Babice
10 2 0 8 14:23 6
1:6 (1:3), branky: Coufal - Zdráhal 2x,Kr 13.Lesnice
10 1 1 8 16:38 4
koška,Majda,Andrýsek,Švéda. Haňovice 14.Červenka
- Lutín 2:2 (1:2), branky: Přikryl,Zavadil Krajský přebor starší dorost
Rec,Bartl. Kožušany - Velká Bystřice 4:4
(3:1), branky: Rozehnal 2x,Fojtík,Pučálka 10. kolo: Velké Losiny - Opato- Najman 2x,Kryl,Nguyen. Doloplazy vice 5:1 (3:0), branky: Mikuška
- Červenka 2:1 (0.0), branky: Dočkal 2x,Bureš,Hošek,Ševčuk - Šindelek.
Šternberk - Konice 4:1 (1:0), branky:
st.,Jurčík - Vrba.
1.Maletín
10 9 1 0 46:15 28 Unzeitig,Zuština,Šenk,Berka - Sedláček.
2.Slavonín
10 8 0 2 31:16 24 KMK Zubr Přerov - Černovír 0:0. Nemi3.Doloplazy
10 7 1 2 36:23 22 lany - Litovel 3:0 (2:0), branky: Zdařil
2x,Měšťánek. Nové Sady - Čechovice

vypíchnutém míči při rozehrávce
soupeře dostal míč na šestnáctku
a prostřelil brankáře. Hostitelům
se obdobně podařil i nástup do
druhého poločasu, hned po pár
minutách a spolupráci s autorem
první branky se prosadil i druhý
útočník Milan Čižmár. To když
Konice zastavila útok soupeře, poslala dlouhý odkop, Řehák přešel
přes dva hráče a udělal kličku
jeho přihrávku pod sebe
Olomouckého KFS brankáři,
pak do prázdné brány umístila
nejnovější konická posila.
Vedoucí branky dosáhl hned zkraje „Prosadili se oba naši útočníci,
utkání jeho mladší bratr Tomáš. Po to je pozitivní. V první půli jsme
„Nezvládli jsme konec a je to pro
nás ztráta. Poslední půl hodinu
jsme ale byli horší, navíc se nám
vůbec nedařily standardní situace ani přechod do obrany, takže
dělba bodů je asi spravedlivá,“
rozjímal po střetnutí hrající asistent Konice Radek Řehák.

Přebor

hosty nepouštěli vůbec k ničemu,
až v jeho závěru náš brankář vyrazil jejich zblokovanou střelu,“
těšily Radka Řeháka povedené
(1:0)
pasáže.
Konec duelu už ale tolik slavný
Branky Konice: 3. T. Řehák, 50. Čižmár. Rozhodčí: Sedláček – Slota,
nebyl a vedení 2:0 se rozplynulo.
Polanský
„Byl to celkově otevřený zápas.
Sestava Konice:
Hosté měli nebezpečný přechod
do útoku s dobrým řešením situMühlhauser – Václavek, Rus, R. Řehák, F. Drešr – Bednář, Sedláací, hodně to ovlivnila branka na
ček (80. L. Bílý), Kořenovský, Schön – T. Řehák, Čižmár (70. Antl).
2:1. Schön se po centru netrefil
Trenér: Roman Jedlička.
do prázdné brány, oni po odkopu
dali gól. To soupeře nakoplo,“ Nedávný účastník divize tak naponapo sobotu od tří na hřišti Šternberku.
Šternberku
zmínil konický asistent rozhodu- sledy zvítězil ve středu 25. září nad Ten zatím doma ztratil pouze s
jící okamžiky.
Kojetínem, další možnost dostane v Troubkami a Kralicemi na Hané.

Sokol Konice
2:2
TJ Sokol Lázně Velké Losiny

Kostelečankám patřil proti Lažanům závěr a po vyrovnání měly i na výhru
se radikálně změnil. Kombinovali
jsme, hráli jsme po zemi, stříleli jsme.
A zlomilo se to v osmdesáté minutě,“
potěšilo trenéra Kostelečanek.
A od této chvíle měly hráčky Lažan
na své straně i velkou porci štěstí,
k obratu bylo několikrát velmi blízko.
„Vytvořili jsme si velký tlak a obrovské šance. Knápková byla na penaltě
sama, ale vystřelila pouze do brankářky a Vykopalové se nepodařilo

„V první půli nám vázla kombinace, byli jsme zakřiknutí, tahali jsme
balon, byla v tom spousta nepřesností. Hrálo se spíše od šestnáctky
k šestnáctce, bez šancí, byl to takový
uplácaný fotbal,“ hodnotil úvodních
pětačtyřicet minut kouč domácích
hráček Petr Merta.
Dlouho se tak zdálo, že se půjde
do kabin za bezbrankového stavu,
v předposlední minutě se ale hosté

z pokutového kopu dostali do vedení. „Bylo to po nešťastném zákroku
Nikči Urbanové u brankové čáry na
rohu vápna. Situaci šlo určitě řešit jinak,“ mrzelo Mertu.
Po změně stran se tak domácí děvčata snažila o vyrovnání a deset minut
před koncem se jim to i podařilo.
Václavková míč prodloužila a Vykopalová na zadní tyči nezaváhala.
„Náš výkon ve druhém poločasu

„A“ 2:7 (2:4), branky: Prchla,Takáč
- Hanák 3x,Nejedlý 3x,Merdita. Určice Velký Týnec 3:0 (3:0), branky: Pařenica
2x,Hrdlička. Hlubočky - Kostelec 4:3 (4:1),
branky: Langer L.,Šperka,Válek,Malínek Lužný 2x,Dostalík.
1.Čechovice
10 9 0 1 51:16 27
2.Šternberk
10 8 1 1 40:13 25
3.Nemilany
10 7 0 3 34:22 21
4.Hlubočky
10 7 0 3 33:28 21
5.Černovír
10 5 2 3 30:12 17
6.Určice
10 5 0 5 29:19 15
7.Opatovice
10 4 2 4 27:36 14
8.Kostelec
10 4 1 5 33:29 13
9.KMK Zubr Přerov10 3 2 5 20:19 11
10.Velké Losiny 10 3 2 5 15:33 11
11.Konice
10 3 1 6 23:36 10
12.Velký Týnec 10 2 2 6 19:30 8
13.Nové Sady 10 1 2 7 16:42 5
14.Litovel
10 1 1 8 15:50 4

4.Protivanov
10 6 0 4 45:26 18
5.Doloplazy
10 6 0 4 30:20 18
10. kolo: Němčice nad H. - Lipník 6.Náměšť na Hané 10 6 0 4 24:18 18
1:0 (1:0), branky: Horák. Šternberk 7.Lipník
10 6 0 4 26:21 18
„B“ - Tovačov 0:3 (0:2), branky: 8.Čechovice “B“ 10 5 1 4 35:23 16
Pasz,Krejčiřík,Dvořák. Želatovice - 9.Brodek u Př. 10 5 1 4 37:30 16
Hustopeče 7:1 (2:1), branky: Klvaňa 10.Černovír “B“ 10 3 1 6 27:35 10
2x,Čtvrtníček 2x,Bartók,Matlocha,Jemelka 11.Hor. Moštěnice 10 2 1 7 5:36 7
S. - Kovář. Náměšť na Hané - Čechovice 12.Hustopeče 10 1 2 7 24:41 5
„B“ 3:1 (1:1), branky: Charvát 2x,Skládal 13.Tovačov
10 1 0 9 8:61 3
- vlastní. Chomoutov - Protivanov 14.Šternberk “B“ 10 0 1 9 12:57 1
6:3 (4:2), branky: Švach 2x,Beránek
Moravskoslezská liga dorostu U-19
2x,Ondrejka,Hynek - Milar 2x,Nejedlý.
Brodek u Př. - Černovír „B“ 3:0 10. kolo: Fotbal Třinec - Kroměříž 0:2 (0:1), HFK Olo(1:0), branky: Poledňák 2x,Chytil. Hor. mouc - Hlučín0:2 (0:0), Líšeň - Sparta Brno 3:0 (0:0),
Hodonín - 1.SC Znojmo FK 2:1 (2:0), MFK Vítkovice
Moštěnice - Doloplazy 0:2 (0:2), branky: - 1.SK Prostějov 1:0 (0:0), Vyškov - MSK Břeclav 3:2
Drexsler,Bednařík.
(1:1), Havl. Brod - Hranice 1:3 (1:2).
1.Němčice nad H. 10 10 0 0 31:7 30
1. MFK Vítkovice
10 8 0 2 29:10 24
2.Želatovice
10 8 1 1 61:15 25
2. SK Hranice
10 8 0 2 23:12 24
3.Chomoutov
10 7 0 3 38:13 21
3. FC Hlučín
10 7 0 3 27:9 21
Krajská soutěž skupina “B”- dorost

dorážet, Waltrová pak trefila spojnice
tyče a břevna. Za druhou půli jsme si
zasloužili vyhrát, ale nepovedlo se,“
zmínil Merta. Lažany totiž kromě
penalty nic nepředvedly a rodící se
nebezpečí vždy včasným výběhem
zneutralizovala Řezníčková.
Nyní se Kostelečanky vydají opět
na soupeřovu půdu, v sobotu
19. října se od půl jedné představí
v Ráječku.
4. 1.HFK Olomouc
5. SK Slavia Kroměříž
6. MFK Vyškov
7. 1.SK Prostějov
8. 1.SC Znojmo FK
9. RSM Hodonín
10. MSK Břeclav
11. SK Líšeň
12. FC Havlíčkův Brod
13. FK Fotbal Třinec
14. FC Sparta Brno

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

6
6
5
5
5
5
4
2
2
1
0

1
0
1
0
0
0
2
3
2
2
1

3
4
4
5
5
5
4
5
6
7
9

19:11 19
25:19 18
20:20 16
23:16 15
22:18 15
17:18 15
12:22 14
10:14 9
7:19 8
9:21 5
8:42 1

Moravskoslezská liga dorostu U17

10. kolo: 1.SC Znojmo FK - Hlučín 1:3 (0:2),

1. FC Slovácko - Vyškov 5:0 (2:0), Zbrojovka
Brno - SFC Opava 1:1 (1:1), Fotbal Třinec - Baník
Ostrava 0:2 (0:0), Vysočina Jihlava - Fastav Zlín
3:1 (1:1), Kroměříž - Hodonín 1:0 (0:0), Sigma
Olomouc - 1.SK Prostějov 1:0 (0:0), MFK
Karviná - MSK Břeclav 1:1 (0:0), HFK Olomouc
- Frýdek-Místek 2:0 (2:0).

TJ FC Kostelec na Hané
TJ Sokol Lažany
1:1 (0:1)
Branka Kostelečanek: 80. Vykopalová. Sestava Kostelečanek: Řezníčková – Adamová, Zapletalová,
Hrazdilová, Šimková – Knápková,
Hájková, Waltrová, Urbanová – Vykopalová, Zahradníčková. Střídaly:
Václavková, Drápalová, Burgetová,
A. Píchalová. Trenér: Petr Merta.
1.FC Vysočina Jihlava13 11
2.FC Baník Ostrava 13 11
3.SK Sigma Olomouc13 10
4.FC Zbrojovka Brno13 8
5.FC Fastav Zlín 13 8
6.1.SK Prostějov 13 8
7.1.FC Slovácko 13 7
8.MFK OKD Karviná 13 6
9.Slezský FC Opava 13 6
10.1.HFK Olomouc 13 6
11.FC Hlučín
13 6
12.MFK Frýdek-Místek13 5
13.FK Fotbal Třinec 13 3
14.MSK Břeclav 13 3
15.RSM Hodonín 13 2
16.SK Slavia Kroměříž13 2
17.1.SC Znojmo FK 13 1
18.MFK Vyškov 13 2

2 0
1 1
1 2
3 2
0 5
0 5
1 5
3 4
2 5
2 5
0 7
0 8
2 8
1 9
2 9
1 10
3 9
0 11

34:13
67:19
52:21
44:13
48:22
38:21
42:21
34:25
35:22
23:27
29:36
15:35
16:37
12:56
13:38
13:55
14:31
6:43
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34
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27
24
24
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21
20
20
18
15
11
10
8
7
6
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Prostějovsko/jim - To tu hodně dlouho nebylo.
Pivínští fotbalisté pokračují ve snovém podzimu a
po deseti kolech se dostali na úplné čelo „A“ skupiny I.B třídy Olomouckého KFS, jako jediní totiž již
sedmkrát zvítězili. K prvnímu místu je vyšvihla výhra na půdě Býškovic společně s domácí porážkou
Lipové v duelu s Brodkem u Přerova. Ze tří bodů se
dále radovali ještě fotbalisté Vrchoslavic, Kostelce a
Hvozdu, naopak zbylá trojice těsně prohrála. Vedle
Lipové totiž chyběla jediná branka k získanému bodu
i Nezamyslicím, Mostkovicím, Plumlovu.
Tatran Všechovice
TJ Sokol Mostkovice
4:3 (2:0)
Branky Mostkovic: Dadák, M.
Vojtíšek, Milar. Rozhodčí: Kulička – Koláček, Grečmal. Sestava
Mostkovic: Lukáš – Všetička,
Karafiát, Milar, V. Vojtíšek (60.
Pospíšil) – Šlambor (70. Lexa),
O. Zapletal, Hanák – Musil (46.
Kapounek), M. Vojtíšek – Dadák.
Trenér: Jiří Kamenov.
Hodnocení trenéra Mostkovic
Jiřího Kamenova:
„Před zápasem jsem měl ze soupeře
respekt a hráčům nemám moc co
vytknout. Měli jsme smůlu v zakončení a hráli jsme proti čtrnácti.
Mohlo to být 3:0 pro nás, místo toho
to bylo 2:0 pro ně. Domácí dali gól
z ofsajdu a měli jsme kopat penaltu
za faul na Musila. Snížili jsme na
2:1, jenže pak se skopli dva naši
hráči a hosté opět odskočili, přelobovaný gólman pak v pádu patou
náhodně míč vykopl. Kluci makali, bojovali, proti větrným mlýnům
to ale nešlo. Herně velice kvalitní
soupeř, zasloužil si vyhrát, mělo se
to ale odehrát mezi hráči. V závěru
Lexa dostal červenou kartu a jejich
hráči zůstávali nepotrestaní, máme
po utkání tři zraněné hráče.“

Krajský přebor - starší žáci:

9. kolo: Mohelnice - Náměšť na Hané 1:6 (0:6),
branky: Hejtmánek - Dofek 3x,Elsner,Vymětal,Srovnal.
Želatovice - Lipník 5:3 (3:1), branky: Vlček
2x,Plocek,Hlobil,Maduda - Harenčák,Šubrt,Vybíral.
Brodek u Př. - Jeseník 3:3 (1:2), branky: Černík
2x,Večerka - Prachař 2x,Hapala. Slatinice - Zábřeh
0:12 (0:6), branky: Žák 3x,Appl 2x,Němec 2x,Finger,
Seidl,Sitta,Dohnálek,Jarmar. Černovír - Velké Losiny
- nehlášeno. Nové Sady - Konice 2:0 (2:0), branky:
Řezníček,Bitner. Nemilany - Čechovice 1:7 (1:2),
branky: Rigo - Liška 2x,Bašný 2x,Grulich 2x,Kumstát.
1. Zábřeh
10 10 0 0 53:3 30
2. Jeseník
10 8 1 1 47:7 25
3. Náměšť na Hané 10 7 0 3 38:11 21
4. Mohelnice
10 7 0 3 44:19 21
5. Čechovice
10 7 0 3 40:15 21
6. Černovír
9 6 1 2 35:14 19
7. Brodek u Př.
10 5 2 3 33:25 17
8. Velké Losiny
9 5 0 4 21:21 15

TJ Sokol Radslavice
TJ Haná Nezamyslice
5:4 (3:1)
Branky Nezamyslic: T. Přidal 3,
Frgál. Rozhodčí: Menšík – Odstrčil, P. Pospíšil. Sestava Nezamyslic: Matoušek – Hájek, Lakomý, Mariánek, Fialka – Moler,
Návrat, J. Přidal, T. Přidal – Frgál, Kratochvíl. Trenér: Marek
Pavelka.
Hodnocení trenéra Nezamyslic
Marka Pavelky:
„Moc se nám to nepovedlo, mrzí
mě přístup hráčů. Měli jsme
velké problémy vůbec sehnat
jedenáct lidí, takže jeli i dva dorostenci a jeden hráč, který se
po dlouhé době vrátil k fotbalu.
Začátek byl dobrý a vedli jsme
1:0. náskok jsme ztratili po standardce z pětatřiceti metrů, kterou
měl brankář chytnout, žádná velká rána to nebyla. Do pěti minut
a nedorozumění v obraně to bylo
2:1 pro domácí a ti pak podnikali
rychlé brejky. Vedli i 5:2 a měli
kopat penaltu, rozhodčí je ale
nezapískal a hned z protiútoku
jsme dali na 5:3. v závěru jsme
přidali i čtvrtou branku a ještě si
vybojovali roh, ten jsme ale kopli
špatně.“
9. Želatovice
10. Konice
11. Nové Sady
12. Nemilany
13. Slatinice
14. Lipník
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10
10
10
10
10

3
3
2
2
1
0

0
0
1
0
1
0

7
7
7
8
8
10

16:42
12:42
12:45
25:49
7:49
12:53

9
9
7
6
4
0

Krajský přebor - mladší žáci:

9. kolo: Želatovice - Lipník 3:2 (2:2),
branky: Boucník 2x,Talla - Vybíral,Řídký.
Mohelnice - Náměšť na Hané 10:0 (3:0),
branky: Brulík 3x,Heidenreich 2x,Šváb
2x,Vaňourek,Pospíšil,Doležal. Slatinice - Zábřeh
0:4 (0:0), branky: Hampl 2x,Jílek,Resler. Brodek
u Př. - Jeseník 2:10 (1:6), branky: Kocián 2x - Latzel
2x,Bouchal 2x,Sekuras,Dostál,Cundrla,Zelinka,Plše
k,Kocourek. Nové Sady - Konice 1:4 (0:2), branky:
Smrček - Smrž,Majer,Škrabal,Paš. Nemilany Čechovice 1:12 (1:3), branky: Antonín - Klimeš
3x,Hájek 3x,Grulich,Navrátil,Baroš F.,Flajsar,Sosík.
Černovír - Velké Losiny - nehlášeno.

li schopni hrát naši hru, vůbec jsem
hráče nepoznával. Měli bychom
se s takovým soupeřem vypořádat
a vnutit mu naši hru. Propadli jsme po
Branky Vrchoslavic: Zatloukal, Po- všech stránkách a na všech frontách.
lášek, Lacina. Rozhodčí: Dokoupil Jednou jste ale dole a jednou nahoře.
– Krutovský, Majer. Sestava Vrcho- Branky jsme dostali po individuálních
slavic: Jurčík – Olšanský (70. Jiříček), chybách, obě padly ze hry. První asi
Gajdošík (75. Coufalík), Zatloukal, po půlhodině, druhá pětadvacet minut
Zdražil – Šmíd, Trávníček (60. P. před koncem. Potřebovali jsme něco
Horák st.), Polášek, Lacina – P. Horák změnit, střídáními se to ale nepovedlo.
Až v poslední minutě jsme se dostali
ml., Holub. Trenér: Roman Šmíd.
k hlavičce z malého vápna, jinak nic.“
Hodnocení trenéra Vrchoslavic
Romana Šmída:
TJ Sokol Horní Moštěnice
„Bylo to zvláštní utkání. Na malém
SK Plumlov
úzkém hřišti se spoustou soubojů,
1:0 (0:0)
navíc po lijáku. Dobře jsme bránili
a po poločasu jsme vedli 1:0, když se Rozhodčí: Krutovský – Milar, Majer.
po odraženém míči z velkého vápna Sestava Plumlova: Moravec – Kuttrefil Zatloukal, v padesáté domácí ný, Ullmann, Peka, J. Kiška (55. Plajsrovnali na 1:1, odskočili jsme pak ner) – Křupka (80. Kvapil), Olejník
až na 3:1 a Kojetín pouze v závěru (55. Daněček), Ševcůj, Bureš – Frýkorigoval. Mohli jsme rozhodnout bort, Hladký. Trenéři: Pavel Voráč
dřív, Lacina po kombinaci ve vylože- a Petr Kiška.
né šanci trefil před prázdnou bránou
Hodnocení sekretáře Plumlova
tyč. Soupeř hrál vabank, chodili jsme
Františka Kocourka:
do přečíslení do otevřené obrany, ale
nedávali jsme to. Domácí hrozili ze- „Hráli jsme s posledním, který chtěl
jména ze standardních situací, měli bojovat a podřídil tomu vše. Rozhodvýškovou převahu, ale k ničemu jim čímu Krutovskému se tento zápas nenebyla. Musím pochválit rozhodčí, povedl, ale oboustranně a zápas nám
neprohrál. Po individuální chybě jsme
zápas odřídili velice dobře.“
prohrávali 0:1 a v závěru jsme opět
změnili rozestavení na 3-4-3, DaněSK Lipová
ček ani Ševcůj ale své možnosti nedoFK Brodek u Přerova
táhli. V bráně tentokrát stál sedmnác1:2 (1:1)
tiletý Moravec a zaslouží pochvalu.
Branka Lipové: 1. Dostál. Roz- Hráči to odmakali, odjezdili, hrálo se
hodčí: Navrátil - Oulehla, Sigmund. na podmáčeném hřišti. Hned v úvoSestava Lipové: Števula - Barák, du kopali domácí nepřímý kop za
Spáčil, Ohlídal, Žilka - Z. Koudelka, malou domů, co nebyla, pak náš hráč
Macourek, Růžička, Takáč (80. Bar- měl jít ven za šlápnutí na protihráče.
ták) - Dostál (75. P. Koudelka), Bross Nepodařilo se nám tedy dohnat body
ztracené doma s Lipovou a musíme
(70. Vlček). Trenér: Pavel Růžička.
zabrat doma proti Kostelci.“
Hodnocení trenéra Lipové
Pavla Růžičky:
FC Kostelec na Hané
„Od první minuty jsme vedli a první
TJ Sokol Tovačov
čtvrthodinu jsme byli v sedle, pak to
3:0 (1:0)
byla hrůza. Až do konce jsme neby-

FK Kojetín „B“
TJ Sokol Vrchoslavice
2:3 (0:1)

1. Jeseník
2. Čechovice
3. Mohelnice
4. Zábřeh
5. Konice
6. Černovír
7. Želatovice
8. Slatinice
9. Lipník
10. Náměšť na
11. Brodek u Př.
12. Nové Sady
13. Nemilany
14. Velké Losiny
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Výsledky a tabulky soutěží
v malé kopané na Prostějovsku
2013/2014
2. OKRESNÍ LIGA MUŽŮ, SKUPINA A
Hřiště Prostějov (Brněnská): KMK Katastrofa Prostějov – Béci Smržice 6:1, Spojené kluby
Hluchov/Čehovice – Katastrofa PV 1:1, Galacticos Prostějov – Hluchov/Čehovice 2:7, Smržice
– Galacticos PV 0:3. Rozhodčí: Lízna a Dvořák.
Hřiště Prostějov (Husova): MK Medvědi Prostějov – FC Zavadilka Prostějov 2:2, 1.FC Laškov
– Medvědi PV 4:6, FK Vrbátky – Zavadilka PV 1:1, Laškov – Vrbátky 8:1. Rozhodčí: Kučera.
Průběžná tabulka:
1. Hluchov/Čehovice
5
1
0
37:14
16
2. Katastrofa PV
4
2
0
22:5
14
3. Laškov
4
0
2
30:13
12
4. Vrbátky
2
2
2
18:24
8
5. Medvědi PV
1
3
2
16:19
6
6. Galacticos PV
2
0
4
14:32
6
7. Smržice
1
0
5
10:28
3
8. Zavadilka PV
0
2
4
13:25
2

2. OKRESNÍ LIGA MUŽŮ, SKUPINA B
Hřiště Drahany: TJ Otinoves – Kostelec na Hané 7:1, Los Nutrios Kralice na Hané – FC Juniors
SEMOS Hluchov 6:1, Otinoves – FC Ladzimil Čehovice 4:4, Kralice – KRS Abrahám Prostějov
3:1. Rozhodčí: Zatloukal.
Průběžná tabulka:
1. Kralice
5
0
2
30:15
15
2. Abrahám PV
5
0
1
22:8
15
3. L. Čehovice
3
1
2
17:15
10
4. Otinoves
2
1
4
19:25
7
5. Kostelec
2
0
4
15:19
6
6. J. Hluchov
1
0
5
8:29
3
Branky: Závodský, Baláš 2. Rozhodčí: Petr – Milar, Pitner. Sestava
Kostelce na Hané: L. Menšík – Synek, Začal, J. Walter, Baláš (75. Juračka) – Chytil (88. Doležel), Móri (80.
T. Menšík), Grepl, Vyhlídal – Vařeka,
Závodský. Trenér: Petr Walter.
Hodnocení trenéra Kostelce
na Hané Petra Waltera:
„Zpočátku to bylo vyrovnané, pak
jsme převzali iniciativu a tvořili jsme
si šance. Proměnili jsme tu těsně před
pauzou, kdy se hlavou po centru prosadil Závodský, to nás posadilo na
koně. Ve druhé půli jsme brzy zvýšili
na 2:0 a bylo po zápase. Vedli jsme
zaslouženě a do šedesáté minuty jsme
z podobné akce, kdy míč prošel celým
vápnem, přidali třetí branku, zatímco
Tovačov se nedostal do ničeho. Pouze
do dvacáté minuty tam měl dva náznaky, které ale neproměnili. Martin
Hon dostal za předchozí vyloučení tři
zápasy, takže nebude k dispozici ještě
s Pivínem, pak budeme žádat o prominutí na podmínku.“

FK Býškovice/Horní Újezd
TJ Sokol Pivín
1:2 (0:1)
Branky Pivína: 43. Labounek, 55.
Sedlák. Rozhodčí: Knop – Sigmund,
OFS. Sestava Pivína: Filka – Martinec, Vláčilík, Zbožínek – R. Švéda,
Svozil, Vrba, Šišma (75. Bartoník)
– Fialka – Sedlák (85. V. Švéda), Labounek. Trenér: Jaroslav Svozil.
Hodnocení trenéra Pivína
Jaroslava Svozila:
„Jeli jsme tam bez brankáře, který byl
bohužel v práci, i bez Frýborta. Narostl nám hřebínek a cílem bylo bodovat. Býškovice jsem viděl v Kostelci
a zdáli se mi jako nejméně kvalitní
z čela, věřili jsme si. Hráli jsme na
špatném hřišti plném nerovností a krtinců, první poločas do kopce. Vyhráli
jsme zaslouženě, po celých devadesát

Okresní přebor mladších žáků

Okresní přebor žáků

10. kolo: Sokol Klenovice-Sokol Určice 6:0, Jiskra
Brodek u Konice-Sokol Držovice 13:0, Sokol Brodek u
PV-Sokol Přemyslovice 4:2, FC Kralice-FK Vyšovice
3:0, FK Němčice-Sokol v Pivíně 1:0, Sokol ČechoviceSokol Otaslavice 5:1.

Dohrávka 6. kola: Sokol Brodek u PV-Sokol Určice 4:1
10.kolo: FC Dobromilice-Sokol Protivanov 3:0, VolnoHaná Nezamyslice, FC Kostelec na Hané-FC Hvozd
8:0, Sokol Brodek u PV-Sokol Plumlov 5:2, FC KraliceHaná Prostějov -nehráno, Jiskra Brodek u KoniceSokol v Pivíně 0:15, Sokol Určice-Sokol Bedihošť 10:0.

1. Sokol v Pivíně 9
2. Sokol Klenovice 8
3. Brodek u PV 8
4. Sokol Čechovice 8
5. FK Němčice 7
6. Přemyslovice 7
7. Sokol Určice 8
8. Brodek u Konice 8
9. FC Kralice
8
10. Sokol Otaslavice 8
11. FK Vyšovice 9
12. Sokol Držovice 8
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64:2
32:12
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34:8
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26:26
21:22
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16:45
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5:80
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18
18
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12
9
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3
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1. Sokol v Pivíně 9
2. Brodek u PV 9
3. Haná Prostějov 8
4. Sokol Určice 8
5. Nezamyslice 9
6. Sokol Plumlov 8
7. FC Kostelec n. H. 9
8. FC Kralice
8
9. FC Dobromilice 9
10. Sokol Protivanov 10
11. FC Hvozd
9
12. Sokol Bedihošť 9
13. Brodek u Konice 9

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

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

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

76:14
58:9
37:15
36:10
48:19
32:20
37:21
30:19
14:30
7:59
16:61
16:83
5:52

24
24
21
19
16
15
13
13
7
7
5
3
0

minut jsme byli lepším týmem. Tři
minuty před půlí Svozil vyslal kolmici
na Labounka, který ji chladnokrevně
proměnil. Soupeř se nedostal do ničeho a v pětapadesáté minutě zvýšil po
rohovém kopu hlavou Sedlák. Mrzí
mě jen předposlední minuta, zaváhání obrany a snížení. Domácí měli jen
tři střely a Filka chytal velice dobře.
Je mladý a kdyby chtěl být v bráně,
Pivín by měl tuto otázku na deset let
vyřešenou. Chválím celý mančaft.
Za disciplínu i za to, že se mladí kluci
z dorostu prosazují a zúročuje se práce
s mládeží. Teď půjdu za starostou, aby
celý týden pouštěl ‚tak jsme první, no
a co‘ (smích).“

Lesnice
FC Hvozd
1:2 (0:0)
Branky Hvozdu: P. Coufal, Grulich.
Rozhodčí: Hampl – Straka, Janků.
Sestava Hvozdu: Koutný – J. Bílý,
Z. Poles, Vánský, Vyroubal – P. Muzikant (88. Béňa), Vydržel, F. Coufal,
V. Bílý (85. M. Muzikant) – Grulich
(69. L. Poles), P. Coufal.Trenér:
Karel Procházka.

Hodnocení trenéra Hvozdu
Karla Procházky:

„Bylo to těžké utkání s kvalitním
soupeřem., mají několik hráčů z vyšší soutěže. Hrálo se na velkém hřišti
a domácím šlo o hodně, prvních deset
minut jsme se nedostali za půlku. Bojovali a dostali se do dvou tří gólovek,
kdyby je dali, vyvíjelo by se to jinak.
Postupem času jsme hru srovnali,
střelami z dálky jsme ale nehrozili.
Ve druhé půli jsme již byli odvážnější
a střelou z dvaceti metrů dal první
branku Coufal. Oni se dostali do tlaku, ale ne do šancí, když bylo potřeba,
Víťa nás podržel. Z brejku dal na 2:0
po samostatné akci Petr Grulich a snížení dosáhli domácí až v předposlední
minutě z penalty.“

Přebor OFS Prostějov II.třída
10.kolo: Sokol Zdětín-Sokol Otaslavice
4:2 (2:0), branky: Keluc 2, Zdráhal, Řehůlka
- Vlachynský 2, Haná Prostějov B-Sokol
Držovice 1:2 (0:0), branky: Krupička Dokoupil, Popelka, Sokol Brodek u PVHorní Štěpánov 4:0, branky: Soldán,
Zatloukal - vlastní, Sokol ProtivanovOtinoves 2:0 (2:0), branky: Kropáč,
Šindelka, SK Jesenec-Smržice 8:3 (6:3),
branky: Klicpera 2, Lastůvka 2, Tichý 2,
Tichý, Továrek - Kotlár 2, Sokol VrahoviceSokol Olšany 3:1 (1:0), branky: Petík,
Studený, Tomeček - Hloušek, FK NěmčiceSokol Čechovice B 1:2 (1:2), branky:
Zapletal - Antoníček, Drešr, Sokol Určice
B-Sokol Přemyslovice 0:1 (0:1), branky:
Možný.
1.SK Jesenec
11 10 0 1 39:10 30
2.Sokol Protivanov 11 8 0 3 27:15 24
3.Sokol Držovice 11 7 1 3 32:11 22
4.Sokol Olšany
11 7 1 3 21:16 22
5.Otinoves
11 6 0 5 26:23 18
6.Sokol Brodek u PV 11 5 1 5 20:21 16
7.Sokol Určice B 11 4 3 4 17:18 15
8.Horní Štěpánov 11 4 3 4 17:18 15
9.Sokol Vrahovice 11 4 2 5 22:24 14
10.Haná Prostějov B 11 4 2 5 14:20 14
11.Sokol Přemyslovice11 4 1 6 24:23 13
12.Sokol Čechovice B 11 4 0 7 16:31 12
13.FK Němčice 11 3 2 6 12:15 11
14.Sokol Zdětín 11 3 2 6 16:26 11
15.Smržice
11 2 2 7 21:37 8
16.Sokol Otaslavice 11 2 2 7 11:27 8
Kanonýři: 10 - Tichý Petr (SK Jesenec), Lofítek
Marcel (Otinoves), 9 - Tichý Jiří (SK Jesenec),
Preisler David (Sokol Držovice)
III. třída
10. kolo: Sokol Zdětín B-Sokol Vicov 1:3,
FC Dobromilice-Haná Nezamyslice B 3:0,
Pavlovice u Koj.-Sokol Mostkovice B 2:4, Skalka
2011-Sokol Tištín 3:2, Sokol Vrahovice B-Sokol
Bedihošť 5:1, FC Kralice B-FC Ptení 2:1, FK
Vyšovice-Sokol v Pivíně B 1:1, Sokol Plumlov
B-Jiskra Brodek u Konice 6:4.
1.Skalka 2011
11 9 1 1 48:12 28
2.FC Kralice B
11 9 0 2 27:11 27
3.FC Dobromilice 11 7 2 2 26:19 23
4.Sokol Tištín
11 7 1 3 35:16 22
5.Sokol Vicov
11 7 1 3 24:15 22
6.FK Vyšovice
11 6 1 4 23:11 19
7.Haná Nezamyslice B11 4 4 3 24:23 16
8.Pavlovice u Koj. 11 4 3 4 28:27 15
9.FC Ptení
11 4 1 6 28:22 13
10.Brodek u Konice 11 3 2 6 23:31 11
11.Sokol Mostkovice B11 3 2 6 13:21 11
12.Sokol Vrahovice B11 3 2 6 23:50 11
13.Sokol Plumlov B 11 2 3 6 26:39 9
14.Sokol Zdětín B 11 2 2 7 15:30 8
15.Sokol v Pivíně B 11 1 4 6 16:21 7
16.Sokol Bedihošť 11 2 1 8 18:49 7
Kanonýři: 8 - Konupka Lukáš (Sokol
Tištín), Sekanina Jan (FC Ptení), Svoboda
Pavel (Pavlovice u Koj.), Špaček Jakub (FC
Dobromilice), 7 - Mirga Tomáš (Sokol Bedihošť),
Nevrla Tomáš (FC Ptení), 6 - Dopita Petr (Haná
Nezamyslice B), Glouzar Martin (Skalka 2011),
Grepl Tomáš (Jiskra Brodek u Konice), Karásek
Jiří (Skalka 2011), Mlčoch Pavel (Skalka 2011),
Svoboda Jaroslav (Pavlovice u Koj.), Vozihnoj
Luboš (FC Dobromilice).
IV. třída
10. kolo: Sokol Přemyslovice-Sokol Čechy
pod Kosířem 1:2, Sokol Protivanov B-Morávia
Doloplazy 5:3, Volno-Biskupice, Sokol KladkySokol Tvorovice 11:1, Sokol Otaslavice B-Sokol
Brodek u PV B 2:2, Želeč-Sokol Ivaň 0:3.
1.Sokol Protivanov B 8 6 1 1 24:12 19
2.Sokol Kladky
7 6 0 1 46:3 18
3.Brodek u PV B 7 4 2 1 16:14 14
4.Morávia Doloplazy 8 4 0 4 27:24 12
5.Sokol Ivaň
7 3 1 3 14:15 10
6.Sokol Čechy p. K. 8 3 0 5 21:20 9
7.Sokol Tvorovice 7 3 0 4 23:34 9
8.Sokol Otaslavice B 7 2 2 3 12:24 8
9.Biskupice
7 2 0 5 13:22 6
10.Sokol Přemyslovice 7 2 0 5 12:23 6
11.Želeč
7 2 0 5 6:23 6
Kanonýři: 13 - Křeček David (Sokol Kladky), 8
- Navrátil Miloš (Sokol Kladky), 7 - Jozek Jakub
(Morávia Doloplazy), Kolečkář Petr (Sokol
Tvorovice).
Okresní přebor dorostu
1. kolo: FC Dobromilice-Haná Nezamyslice 0:2,
Sokol Přemyslovice-Sokol Držovice 8:1, SmržiceVolno, Sokol v Pivíně-Sokol Plumlov 1:0.
1.Sokol v Pivíně
5 5 0 0 21:1 15
2.Sokol Plumlov
5 2 2 1 9:3 8
3.Haná Nezamyslice 5 2 2 1 7:4 8
4.FC Dobromilice 6 2 1 3 17:15 7
5.Smržice
5 2 1 2 10:10 7
6.Sokol Přemyslovice 5 2 0 3 13:13 6
7.Sokol Držovice 5 0 0 5 5:36 0

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

WWW.OFSPROSTEJOV.CZ !

fotbalové zpravodajství
hledejte na
www.vecernikpv.cz
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Prostějovští hokejisté střílí jako u Verdunu, soupeřům nasázeli sedmnáct g
gólů

2
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2:2

na
video rnikpv.cz
e
.vec
www

HC ORLOVÁ

www.vecernikpv.cz

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

0:2

0:3

Starší dorost vyzrál na Uherské Hradiště

Branky a nahrávky: 7. Piecha (Studený), 13. Káňa (Piecha, Mintěl) – 6. Kryl (Černý), 10.
Venkrbec, 30. Luňák (J. Jurík, Malý), 32. Venkrbec (Stejskal, Kolibár), 52. Šebek (Černý,
Kryl), 57. Antončík (Belay, Coufal), 59. Kořínek
Vyloučení: 6:5, Využití: 1:4, Diváků: 459

Prostějov/red - Starší dorost
pod vedením trenérů Zachara
a Smejkala zažil velmi podařený víkend, kdy si nejprve v
pátečním utkání vyšlápl na tým
Šumperka a v neděli vyzrál na

Sestava HC ORLOVÁ:

Iláš – Snapka, Zientek, Vydra, Tomis, Hegegy, Zámečník, Mintěl,
Novák – Pavliš, Káňa, Badžo, Studený, Piecha, Galgonek, Mráz,
Szajter, Voznica, Grepl, Ciupa, Matějíček

Sestava lhK jestřábi
Kocián (Rozum)
Veselý, Kořínek,
Malý, Knesl,

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

Trenéři:
Josef Málek
a Petr Zachar

10
0

Kaluža, Jedlička,
Kolibár, Švaříček

5:0

4:0

Branky a nahrávky: 13. Kučera (Jurík, Luňák), 21. Černý (Kryl), 26. Venkrbec
(Stejskal), 27. Jurík, 33. Kryl (Šebek, Černý), 39. Duba (Jurík), 49. Jurík (Luňák), 51.
Coufal (Belay, Antončík), 54. Belay (Antončík), 59. Antončík (Belay, Coufal). Vyloučení: 3:6. Využití: 2:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 1590.

Sestava HC LVI Břeclav:
Šurý – Šidák, Dora, Šaur, Novák, Nedvěd, Kovář, Höss, Nekoranec,
Hrbatý, Piskoř, Popolanský, Procházka, Bartoš, Bolfík, Medřický, Záborský, Maša, Zháňal, Blaha, Průdek.
Sestava lhK jestřábi
Kocián (Rozum)
Veselý, Kořínek,
Malý, Knesl
Trenéři:
Josef Málek
a Petr Zachar

Uprostřed týdne je na řadě Vsetín
Prostějov/jim – Posledním
druholigovým týmem, s nímž
se pozměnění Jestřábi v soutěžním nebo alespoň v přátelském
střetnutí neutkali, je Vsetín. Na
vzájemný souboj s dřívějším
vládcem tuzemského hokeje
dojde ve středu od půl šesté,
o body se bude bojovat na
Lapači.
„Domácí jsou nevyzpytatelní
a silní, jdeme do utkání s pokorou,“ neočekává nic jednodu-

HC LVI BŘECLAV

1:0

Zimák jásá. Jedním z klíčových hráčů prostějovského týmu je i Vladimír Stejskal, který si oslavu gólu
umí pořádně užít.
Foto: Josef Popelka

Kaluža, Jedlička,
Kolibár, Švaříček

chého a vysokou výhru bez boje
hlavní kouč prostějovských hokejistů Josef Málek.
Jestřábi zatím ztratili pouze čtyři
body, to Valaši jsou na tom nepoměrně hůře. Po devíti kolech jsou
až devátí a jejich jedenáct bodů je
méně než polovina prostějovského konta.
Sedm z jedenácti bodů získali
vsetínští hráči doma, poradili si tu
po 6:2 s Orlovou a 3:1 s Novým
Jičínem, Technice Brno podleh-

Uherské Hradiště. Proti Hradišti
Jestřábi, i přes špatný nástup do
utkání a brzy inkasovaný gól,
dokázali svou celkovou převahu
přetavit ve tři vstřelené branky, a
připsali si tak vítězství 3:1.

8.kolo: LHK Jestřábi Prostějov - HC Uherské Hradiště
3:1(1:1, 0:0, 2:0). Branky a nahrávky: 18. Jurík (Pavel), 57.
Jurík (Hejduk), 60. Hejduk - 5. Bednařík(Kellner). Vyloučení:
2:2 + Tomešek (OT 10 minut) . Diváci: 48 .
LHK Jestřábi Prostějov: Zapletal - Barvík, Křesala, Hejč,
Štěrba, Hejduk, Abrahám, Jurík, Němec, Pavel, Konečný,
Kuncek, Krampol J., Krampol D., Vystavěl, Ondroušek
HC Uherské Hradiště: Bechný - Juračka, Remeš, Henčl, Bednařík, Kellner, Škubal, Malota, Lišaník, Sedlařík Tomešek, Babuchuk, Kociňák, Šobáň, Kocian

li 2:3 až na nájezdy. Ve zbylých
dvou soubojích pak prohráli 1:5
s Hodonínem a 2:4 s FrýdkemPetr ZACHAR – LHK Jestřábi Prostějov:
-Místkem.
„Pro nás to je důležité vítězství, protože oni jsou na tom bodově stejně jako
Gólmanskou jedničkou je dvamy. Utkání jsme ale začali špatně, s ostychem. Postupně se to zlepšilo a
advacetiletý Petr Hromada a při
měli jsme navrch, je ale bohužel pro nás podržel gólman. Dokázali jsme to
naštěstí zlomit dvě minuty před koncem šťastným gólem.“
cestě za výhrou se realizační tým v
čele s Jurajem Jakubíkem spoléhá
zejména na trojici Daniel Vaněk,
Martin Ambruz, Robin Ševčík.
Prvně jmenovaný posbíral již jedenáct bodů, Ambruz a ještě na
Karviná, Prostějov/jim – Mužský se na tom podílí i bývalý útočjaře člen jestřábí letky devět.
lední hokej v Karviné i dál po- ník Jestřábů Vladimír Luka.
kračuje. HC Baník Karviná sice Jednatřicetiletý forvard nejprve
nedostal od svazu druholigovou hattrickem a dvěma asistencemi
nezastavení, vždyť na vlast- licenci a pro letošní sezonu nefi- podpořil drtivou výhru 13:2 nad
ním zimním stadionu neztratili guruje v žádné soutěži dospělých, Rožnovem pod Radhoštěm, poté
ani jediný bod. Venku jim ale alternativou v Moravskoslezské jednou brankou přispěl k vítěztéměř vůbec nedaří. Po nájez- krajské lize se ale stal SK Karvi- ství 3:2 v prodloužení na ledě
dech vyhráli ve Vsetíně, v nor- ná. Dívky z tohoto oddílu včetně Horního Benešova.
mální hrací době zdolali pouze Prostějovanky Martiny Křupko- Luka strávil v Prostějově celkem
Nový Jičín.
vé se na jaře staly novými čes- dvě sezony. V ročníku 2003/2004
Sestava se hodně opírá o po- kými šampionkami, muži zatím získal za dvaadvacet druholisledního vítěze extraligy Davi- patří do špičky čtvrté nejvyšší gových utkání jedenáct branek
da Havíře, nejproduktivnějším soutěže.
a osm asistencí, o rok později
hráčem je již třináctibodový Karvinské „eskáčko“ získalo v odehrál v první lize osmatřicet
Jan Fadrný. Velmi se daří i úvodních dvou kolech pět bodů zápasů, které mu přinesly patnáct
Janu Česnekovi a Michalu Br- a se skóre 16:4 je jasně nejlepší kanadských bodů za sedm gólů a
zobohatému.
z celé desítky mužstev, výrazně osm přihrávek.

Exjestřáb Luka válí za Karvinou

V sobotu přijede doposud druhá Technika
Prostějov/jim – První čtvrtinu základní části druhé
ligy zakončí prostějovští hokejisté domácím utkáním s
Technikou Brno. S největší
pravděpodobností tak půjde
o souboj dvou prozatím nejlepších celků soutěže. Jestřábi jsou totiž zatím první a o
tři body zpět je právě jejich
jihomoravský soupeř.
„Bude to rvačka o první místo
po první čtvrtině. Drží se, tlačí
na nás, i v přípravě si vedli ve-

lice dobře. Tehdy jsme využili
šancí a rychle jsme vedli 3:0
a 4:0, pak už se to jen dohrávalo,“ připomněl prostějovský
kouč Josef Málek dvě letní vysoké výhry 7:3 a 6:3.
V soutěžních zápasech se dosud Technice daří mnohem víc.
Z devíti zápasů prohráli jen
dvakrát, když nejprve padli 4:6
na ledě Hodonína a naposledy
v sobotu 2:3 na půdě FrýdkuMístku.
Zejména doma jsou Brňané k

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

Přehled výsledků 2. ligy ČR - Východ
8. kolo: VHK Vsetín – HC Frýdek-Místek 2:4 (2:2, 0:1, 0:1). Branky
a nahrávky: 13. Ambruz (Vaněk), 16. Tichý (Báchor, Vaněk) – 2. Stránský
(Franek), 18. Gajda (Ivan), 27. Ivan (Prokop, Gajda), 60. Sluštík (Slovák). Diváci: 775 * HC Orlová – LHK Jestřábi Prostějov 2:7 (2:2, 0:2, 0:3). Branky
a nahrávky: 7. Piecha (Studený), 13. Káňa (Piecha, Mintěl) – 6. Kryl (Černý),
10. Venkrbec, 30. Luňák, 32. Venkrbec (Stejskal), 52. Šebek (Černý, Kryl), 57.
Antončík (Belay, Coufal), 59. Kořínek. Diváci: 459 * HC Lvi Břeclav – HC
Slezan Opava 6:3 (1:0, 3:2, 2:1). Branky a nahrávky: 18. Piskoř (Nedvěd,
Dora), 22. Popolanský (Zháňal, Novák), 31. Zháňal (Hrbatý), 31. Záborský
(Blaha), 53. Průdek (Nedvěd, Piskoř), 60. Piskoř – 23. Měch (Vrábel, Černý),
34. Herman (Polok, Svoboda), 50. Bednárek (Polok). Diváci: 205 * VSK
Technika Brno – HC Bobři Valašské Meziříčí 4:2 (2:0, 1:1, 1:1). Branky
a nahrávky: 6. Fadrný (Bělohlávek, Zapletal), 17. Pargáč, 22. Brzobohatý (Zábranský, Látal), 50. Havíř (Brzobohatý) – 21. Kubáč (Prycl, Martiník), 45. Slovák. Diváci: 189 * HC RT TORAX Poruba 2011 – HC Nový Jičín 5:1 (3:1,
1:0, 1:0). Branky a nahrávky: 1. Krayzel (Buček, Vaněk), 2. Krayzel (Buček,
Seidler), 11. Krayzel (Prokop, Seidler), 40. Zuber (Wolf), 52. Buček (Seidler) –
2. Macháček (Chvostek, Skaloš). Diváci: 239 * SHK Hodonín – HC ZUBR
Přerov 2:7 (0:2, 1:1, 1:4). Branky a nahrávky: 31. Jurásek (Peš), 59. Laporte
– 2. Sedlák (Ministr), 7. Pala (Vlček), 40. Brančík (Sakrajda), 43. Kudělka, 44.
Blinka (Goiš), 45. Kolář (Zbořil), 54. Kudělka. Diváci: 1071
9. kolo: HC ZUBR Přerov – HC Orlová 2:1 (1:0, 0:1, 1:0). Branky a nahrávky: 14. Goiš (Pala), 44. Pala (Faltýnek, Sedlák) – 30. Zientek (Badžo, Voznica). Diváci: 1048 * HC Bobři Valašské Meziříčí – HC RT TORAX Poruba 1:3 (0:1, 1:1, 0:1). Branky a nahrávky: 37. Kubáč (Hartmann, Heča) – 19.
Seidler (Krayzel), 29. Chaloupka (Slavík), 59. Vaněk (Javín). Diváci: 299 * HC
Frýdek-Místek – VSK Technika Brno 3:2 (1:0, 2:1,0:1). Branky a nahrávky: 13. Mach (O.Sluštík), 28. Ivan (Měkýš), 31. Krutil (Samiec, Mikšan) – 21.
Česnek (Štindl, Jurča), 52. Brzobohatý (Zábranský, Látal). Diváci: 189 * LHK
Jestřábi Prostějov – HC LVI Břeclav 10:0 (1:0, 5:0, 4:0). Branky a nahrávky: 13. Kučera (Jurík, Luňák), 21. Černý (Kryl), 26. Venkrbec (Stejskal), 27.
Jurík, 33. Kryl (Šebek, Černý), 39. Duba (Jurík), 49. Jurík (Luňák), 51. Coufal
(Belay, Antončík), 54. Belay (Antončík), 59. Antončík (Belay, Coufal). Diváci:
1590 * HC Slezan Opava – VHK Vsetín 3:2 po prodl. (1:0, 0:2, 1:0 - 1:0).
Branky a nahrávky: 13. Měch (Galvas), 49. Wolf (Jos.Tichý), 63. Měch (Jos.
Tichý, Galvas) – 27. Ambruz (Vaněk), 32. Vaněk (Ambruz). Diváci: 721 * HC
Nový Jičín – SHK Hodonín 1:5 (0:2, 0:0, 1:3). Branky a nahrávky: 45. Kabeláč (Vašut) – 10. R.Smetana (Pokorný), 19. Jurásek (L.Komárek), 42. Kříž
(Miklík, Pokorný), 44. Kříž (Vondráček), 52. Špok (Vondráček). Diváci:

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO Neúplném 9. KOLE


Tým

Z

V

VP

PP

P

Skóre

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

Prostějov
Technika
Poruba
Přerov
Hodonín
Frýdek-Místek
Opava
Břeclav
Vsetín
Orlová
Val. Meziříčí
Nový Jičín

9
9
9
9
9
8
7
9
8
9
9
9

7
6
6
5
5
4
4
3
3
1
1
0

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

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

1
2
2
3
4
3
2
4
4
6
7
7

57 : 18
40 : 25
30 : 24
31 : 24
32 : 30
30 : 29
23 : 20
27 : 38
22 : 25
26 : 42
20 : 39
18 : 42

Bodů

23
20
19
16
15
14
13
12
10
7
4
3

„JSEM RÁD, ŽE JSEM TO MOHL PROŽÍT NA VLASTNÍ KŮŽI,“
radoval se po výhře nad Břeclaví útočník Martin Kryl

Prostějov - Dlouho nevěděl, zda mu studium na vysoké
škole umožní pokračovat v hokejové kariéře na úrovni prostějovského týmu. A tak si na první zápasovou šanci v novém ročníku musel počkat až do čtvrtého kola proti Novému
Jičínu. Dvaadvacetiletý útočník Martin Kryl se ale nejen dočkal příležitosti, on ji navíc využívá měrou vrchovatou! Za čtyři
duely, do nichž naskočil, stihl zaznamenat pět bodů za tři
branky a dvě asistence. Naprázdno vyšel jen při své premiéře. Minulý týden si proti Orlové a Břeclavi připsal celkem po
dvou brankách i přihrávkách...
Jiří Možný
Podruhé v řadě jste doma
soupeři nadělili „desítku“.
Vychutnal jste si tak vydařený
zápas?
„Užil jsem si ho moc, protože se
s Davidem Juríkem střídám zhruba
ob zápas a minule jsem nehrál, viděl jsem to tak jen z tribuny. Jsem

tudíž rád, že jsem to mohl prožít na
vlastní kůži, bylo to krásné.
né. Fandily obě tribuny, na konci pak ještě
děkovačka. Super...(úsměv)“
v)“
K drtivé výhře jste
ste
přispěl gólem a asistencí. Jaký jste měl pocit
cit
z vlastního výkonu?
„Jsem rád za každý zápas,
s,
do něhož mohu nastoupit.
it.

Kam příště na 2. ligu - Východ?
10. kolo, středa 16. října, 18:00 hodin: HC Orlová - HC Lvi Břeclav,
VHK Vsetín - LHK Jestřábi Prostějov (17:30), VSK Technika
ika Brno
- HC Slezan Opava, HC RT TORAX Poruba - HC Frýdek-Místek,
ek, SHK
Hodonín - HC Bobři Valašské Meziříčí, HC Zubr Přerov - HC Nový
ový Jičín.
11. kolo, sobota 19. října, 17:00 hodin:
HC Nový Jičín - HC Orlová (18:00), HC Bobři Valašské Meziříčí
ziříčí HC Zubr Přerov, HC Frýdek-Místek - SHK Hodonín, HC Slezan
ezan
Opava - HC RT TORAX Poruba, LHK Jestřábi Prostějov - VSK
Technika Brno, HC Lvi Břeclav - VHK Vsetín

Je to pro mě trošku jednodušší, pro- zadruhé se i nám mlží plexisklo,
tože mám za spoluhráče Michala takže si je musíme stále utírat. Ale
Černého s Davidem Šebkem. Góly zas poslepu jsme nehráli, viděli
dobře.“
dávám víceméně do prázdné, když jsme
j
mi to tak pěkně nachystají. Zas toDo sezony jste naskočil
lik jsem
jich ale ještě nedal.“
jako třináctý útočník.
j
Proti Břeclavi byla na Jakou máte dohodu s trenérem?
stadionu velká mlha, ne- „Jsme domluveni, že budu trépřipadal jste si trochu jako v po- novat, a vypadá to, že se s Davidem Juríkem budu střídat po
hádce o Rákosníčkovi?
„Není to úplně příjemné. Zaprvé
lidé moc nevidí,,
„Je to pro mě trošku jednodušší,

jsem s nimi pár zápasů odehrál
a věděl jsem, co od nich čekat.
Moc nevymýšlím, snažím se jim
to nahrávat a najíždím si, aby mi
to mohli vrátit. A snažím se dávat
ggóly.“
y
Před pár týdny vám začala i škola, jak vše zatím
zvládáte?
„Zatím dobře. Ještě nejsou
zkoušky, takže všechno v pohodě
(úsměv).
Nestíhám pouze stře(
deční
rozbruslení před zápasem
d
a čtvrteční trénink, ale trenér mi
protože mám za spoluhráče vyšel
vstříc, takže zatím vše funv
g j
Michala Černého s Davidem Šebkem. guje.“
Co přesně studujete?
Góly dávám víceméně do prázdné,
„Mendelovu univerzitu,
manažersko-ekonomický.
když mi to tak pěkně nachystají...“ oNobor
Nemám školu každý den, mám ji
Prostějovský odchovanec MARTIN KRYL jjen v pondělí, středu, čtvrtek, takže
o úspěšné spolupráci ve druhé útočné formaci rráno jedu autobusem tam a večer se
vvracím.“
dvou zápasech. Týden nehraju,
Kádr se proti loňsku hodpak týden
hraju. Domluvil jsem
ně změnil, jak proměnu
t
si ještě
ješt střídavé starty v Boskovi- hodnotíte?
cích v krajské lize, ale ještě jsem „Zpočátku mě to trochu mrzelo,
tam nnebyl. Chystám se tam až protože parta tady byla skvělá
v tomto
a i výsledky byly celkem dobré,
tom týdnu:“
Jste v lajně mezi ry- takže kdybychom spolu byli dalzím
Prostějovákem ší rok pohromadě, tak to mohlo
a takřka také už domorod- být ještě lepší. Postupem času se
cem, je znát, že jste se ale ukazuje, že i noví hráči jsou
super, a parta se vytvořila stejná
mohli již loni sehrát?
„Ano. Jakmile se loni jako loni. Zatím se vyhrává, takže
Foto: lhkjestrabi.cz, Lubomír Tesař
zranil David Zachar, tak si není na co stěžovat.“
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Opava zapomenuta, Jestřábi V Prostějově se představí lídr MSFL Opava
Výsledkový servis msfl
zničili Orlovou přesilovkami
Orlová, Prostějov/jim - Nejnebezpečnějším týmem druhé
hokejové ligy při početní výhodě
jsou prostějovští Jestřábi. Platilo
to před osmým soutěžním kolem
východní skupiny a po duelu na
ledě Orlové to platí dvojnásob.
Hostující hráči zužitkovali hned
čtyři ze šesti přesilovek a položili
tím základ pro vysoké vítězství
7:2. Dali tak jasně najevo, že
kravařské utkání s Opavou na
nich nezanechalo negativní stopu.
Jestřábi nastoupili východně
od Ostravy se dvěma změnami
v sestavě, Davida Juríka nahradil
v Šebkově formaci Martin Kryl,
místo Michala Nedbálka naskočil do
obrany Marek Kaluža. Domácí tým
nahradil ve druholigové společnosti
finančně vyždímanou Karvinou,
odkud si také vzal pár hráčů. A tak
se v brance opírá o Iláše, v obraně
nastupuje exprostějovský Hegegy
a v útoku nastouje kdysi miláček
jestřábích fanoušků Martin Piecha,
vedle něhož nastupují i bývalí extraligoví forvardi Káňa, Pavliš či
Studený.
Domácí hokejisté také dokázali s favorizovaným Prostějověm zpočátku
držet krok, přestože museli stále
dotahovat. Do vedení se členové
vedoucího týmu tabulky dostali
v polovině šesté minuty. V úvodní
šanci sice ještě Luňák neuspěl, po
Tomisově faulu se ale na konci
dvouminutového trestu prosadil
dorážkou Martin Kryl - 0:1. Jenže
Orlové netrvalo ani minutu a půl
a dokázala srovnat. Puk se dostal
k Martinu Piechovi a bývalý hráč
Jestřábů prostřelil Kociána - 1:1.
Nováček soutěže mohl dokonce
otočit, to kdyby Szajter při dorážce
Hegegyho rány nepřestřelil odkrytou bránu. Nestalo se a po dalším

faulu domácích se prosadil Matouš
Venkrbec, od jehož ramena se
kotouč dostal do brány – 1:2. I tentokrát přispěchal soupeř s brzkou
odpovědí. Studenému ještě zabránil
ve skórování do prázdné brány Michal Černý, Coufalův faul již ale
potrestal Tomáš Káňa. Bod za asistenci si připsal i exjestřáb Piecha.
Ještě před koncem třetiny mohla
obě mužstva překlopit skóre na svou
stranu, snaživější v tomto směru byli
hosté, nepodařilo se to ale nikomu.
V úvodu druhé části neuspěl Jurík, Luňák ani Antončík společně
s dorážejícím Belayem, až v
polovině utkání se trefil Lukáš
Luňák. Asistent kapitána zamířil s
pomocí blokujícího obránce přesně
již ve třetím zápase v řadě. A jeho
zásah byl současně vítězný, protože
se již trefovali pouze hosté.
Domácí byli srovnání opět velice
blízko, tentokrát však Káňa pouze
orazítkoval tyčku a brzy nato se
nechal vyloučit. Jeho faul potrestal
nahrávající Stejskal a svou druhou
brankou v utkání Matouš Venkrbec – 2:4. Vytáhlý útočník ještě
na konci třetiny zasáhl protihráče
do obličeje a inkasoval trest dva
plus dva plus deset, Orlové se ale
v početních výhodách tolik nedařilo
a výsledkově se nepřiblížila.

Poslední část zahájili hostitelé
náporem, leč planým. Hosté se
pozorně bránili, přestáli i další
oslabení po vyloučení Stejskala
a v závěrečné desetiminutovce
své vedení zvýraznili. V čase
51:16 si kouč Orlové vzal oddechový čas, aby o pouhých
dvaadvacet sekund hry později
zvýšil David Šebek po spolupráci
s Michalem Černým a Martinem
Krylem na 2:5.
Kocián předváděl v prostějovské
bráně jisté zákroky a neumožňoval
domácím snížení jakýmkoliv
způsobem, to na opačné straně
se trefil Šimon Antončík a přidal
tak šestou branku. Po následném
vyloučení Luňáka se domácí
vrhli do závěrečného náporu,
ale stále ztroskotávali na muži
s polykarbonátovou maskou.
Tlak ukončil až faul Vydry, po
němž si vzal slovo Jakub Kořínek
a svým prvním gólem dokonal
výsledek na 2:7.
Poslední slovo si ale vzali domácí
fanoušci. Sedm sekund před
koncem poslali na led dělobuch,
který explodoval těsně před
otřeseným Kolibárem, na výhře
Jestřábů podpořené výraznou
střeleckou převahou 47:33 to ale
nic nezměnilo.

PETR ČESLÍK - HC Orlová:
„Věděli jsme, že nás čeká velmi kvalitní soupeř, škoda, že jsme nepředešli
nějakým situacím, hlavně faulům a zbytečným gólům.. První třetina byla
z naší strany výborná. Ve druhé jsme deset minut tlačili, pak jsme dostali
po protiútoku a chybě gól na 2:3. Je to taky trochu o smůle, ale soupeř byl
velmi kvalitní. Trénují dvakrát denně, jsou to profesionálové, mají za úkol
postoupit a na ledě je to znát.“

JOSEF MÁLEK – LHK Jestřábi Prostějov:
„Bylo vidět, že toto už není Orlová ze začátku sezony, tady bude mít
problémy každý mančaft. Po zápase v Opavě jsme se znovu potřebovali dostat do herní pohody, a to jak v zakončení, tak v síle a jistotě.
Jsme rádi za výsledek, výkon ještě nebyl takový, jaký bychom si představovali. Doufejme, že to nejhorší už je ale za námi a že znovu tu kárku potlačíme dopředu.“

Prostějov je doma k nezastavení,
„DESÍTKU“ si vezla také Břeclav
Prostějov/jim - Dvacet ku jedné.
Tímto brankovým poměrem
zvládl výběr prostějovských
hokejistů poslední dva domácí
duely.
Před
natěšenými
a neúnavně povzbuzujícími
fanoušky se nejprve Jestřábům
podařilo zdolat výsledkem 10:1
Frýdek-Místek, o týden a půl
později se ještě krutějšího skóre
0:10 dočkala i Břeclav. Její Lvi
žádnou paniku pro domácí obranu neznamenali a Ondřej Kocián
se tak po bezchybném výkonu
dočkal své druhé vychytané nuly.
Domácí od samého počátku zatlačili
hosty před jejich brankáře a ti se tak
často zmohli jen na osvobozující
vyhození. Stav ale zůstával dlouhé
minuty bezgólový, na čemž měl
hlavní podíl brankář Břeclavi Michal Šurý. První změny skóre dosáhl
až ve třinácté minutě Frank Kučera,
jenž úspěšně tečoval Juríkovu střelu
od modré. Další jeho spoluhráči
ale neuspěli a po úvodních dvaceti
minutách tak stále bylo vše otevřené.
Druhá část probíhala ve zcela jiném
duchu a opět právě v této části si
Jestřábi vypracovali rozhodující
trhák. Faul Marka Dory potrestal
již po pětačtyřiceti odehraných
sekundách z třetiny Michal Černý,
zhruba pět minut nato si volný
kotouč našel Matouš Venkrbec a po
zametení dosáhl třetí branky. Stačilo
uběhnout jen šestatřicet sekund
a po trefě Juraje Juríka to bylo již
4:0. Kmenový hráč Zlína se prosadil
individuální akcí. Po vzájemném
vyloučení Belaye a Nedvěda byli
blízko zvýšení Kučera s Juríkem,
ani jeden ale neuspěl. A obdobně se
na druhé straně vedlo Medřickému,
proti němuž si Kocián povyjel
a zasáhl. O pátou branku se zasloužil

Martin Kryl. Puk před branku dovezl David Šebek a přesouvajícího
se brankáře překonal právě odchovanec prostějovského hokeje.
A ještě před druhou přestávkou to
bylo 6:0, Lukáš Duba si z prostoru
brankoviště věděl rady a sedmou
brankou potvrdil pozici nejlepšího
kanonýra týmu.
V načaté kanonádě pokračovali
domácí i v poslední dvacetiminutovce, byť prvních devět minut se
jim nedařilo prosadit brankově.
Z blafáku neuspěl Šebek, nevedlo
se ani Belayovi či Malému. Šance
na snížení se tak naskytla hostům,
nejprve se o korekci pokoušel
Nedvěd, poté dokonce nastřelil
tyčku Dora. Sedmé rozvlnění sítě
se tak událo až v čase 48:53. Místa
na ledě při hře čtyřech proti čtyřem
využil na svou druhou branku
v zápase Juraj Jurík. Třiadvacetiletý
útočník si tímto polepšil celkově již
na dvanáct bodů za tři góly a devět
přihrávek.
O poslední tři branky duelu se
postarala právě trojice CoufalBelay-Antončík, v tomto pořadí se
trio hráčů obměnilo v roli střelců,

zatímco zbylí se podíleli na přípravě
akcí. Jako první se již za přesilovky
pět na čtyři se na počátku posledních
deseti minut hry prosadil Viktor
Coufal, jenž využil zmatku v hostující defenzivě. Martin Belay poté
využil viditelného polevení hostí,
vybruslil si zpoza brány až mezi
kruhy a zavěsil nechytatelně – 9:0.
Fanoušci se dožadovali jubilejní
desáté branky a stejně jako proti
Frýdku-Místku se k nim Jestřábi
zachovali přívětivě. Dvojciferný
výsledek sice nezařídil jako
v prvním případě Viktor Coufal, ale
po jeho a Belayově asistenci Šimon
Antončík. A břeclavským Lvům
nebyl přán ani čestný úspěch, ještě
za stavu 9:0 totiž Záborský sice
překonal Kociána, ale zazvonila
pouze tyčka.
V zamlženém prostoru tak po
doběhnutí času propukla velká
radost, kterou v dlouhé děkovačce
sdíleli domácí hráči i početný stav
fanoušků. A opět platilo, že branku
Jestřábů může dát prakticky kdokoliv, o deset zásahů se zasloužilo
devět různých hokejistů, tentokrát
výhradně útočníků.

PETR ZACHAR - asistent trenéra LHK Jestřábi Prostějov:
„Od první třetiny jsme byli lepší, v té první jsme to ale ještě bohužel nepotvrdili góly, na střely jsme ji ale vyhráli asi jednadvacet ku pěti! Vyšel nám
nástup do druhé třetiny a dostali jsme se do takové herní pohody, že už to šlo
těžko zastavit. Je to krásné, deset gólů je nádherných, vyhráli jsme s nulou,
nejkrásnější je ale to, že jsou spokojeni diváci. My musíme zůstat na zemi, je potřeba vítězství zopakovat. Dneska slavíme, ale zítra už je další den
a musíme se připravit na blížící se zápas.“

MICHAL KONEČNÝ – HC Lvi Břeclav:
„Stydím se za výkon, co jsme tady předvedli, je mi opravdu hanba,
že jsem s tímto mančaftem tady vůbec přijel... První třetina vypadala
hrozně, jen díky gólmanovi platil takový stav. To je jediný hráč, kterého
mohu pochválit. Všichni byli jinak posraní a zbabělí, od první do poslední minuty. Slabší mužstvo tady už asi hrát nebude, vyvodím z toho
důsledky! Takhle se hrát nedá a jestli takto chtějí pokračovat, je lepší,
aby hokeje nechali. Jsou to mladí kluci a nemohou si dovolit takhle
naivně vypustit zápas.“

www.vecernikpv.cz
.cz

Prostějov/tok - Velmi atraktivní
duel čeká tuto sobotu na fotbalisty
1. SK Prostějov. V areálu Za Místním nádražím dojde na souboj
rivalů, neboť na půdu ambiciozních Hanáků zavítá asi největší favorit aktuálního ročníku, Slezský
FC Opava, tým kralující tabulce
po první třetině odehraných kol.
Ostatně není divu, Opava ještě
loni válela druhou ligu, v níž se
ovšem umístila až na posledním
místě. Dá se tedy očekávat atraktivní fotbal, k němuž, doufejme,
přispěje stejnou měrou také domácí celek.
Ostatně první měření sil v této sezóně dopadlo pro prostějovské
barvy velice lichotivě. Je ale nutné
vzít v úvahu, že červencový zápas
v Opavě se konal v rámci letní přípravy, navíc v její úvodní fázi, takže
vítězství 3:0 nelze v žádném případě přeceňovat. Také „sskáčko“ se
v tomto utkání muselo obejít bez
některých zkušených hráčů základní
sestavy, kteří se do přípravy zapojili
s několikadenním zpožděním. Dobré vzpomínky si tak z Opavy odvezl
především brankář Zdeněk Kofroň,
který vychytal Jurečkovi penaltu, či
Aleš Krč, jež se poprvé trefil v novém dresu po příchodu z Uničova.
Po letní přípravě se v Opavě obměnil kádr, v němž zakotvili navrátilci
Luboš Horka, Jakub Swiech a Jan
Schaffartzik, vracející se z hostování
v jiných klubech, současní dorostenci Lukáš Godula a Petr Uvíra, z Orlové obránce Miroslav Keresteš,
z Brumova záložník Olin Bartozel,
stoper Martin Švec z Třince, z Brna
velezkušený stoper Josef Dvorník,
mající prvoligové i mezinárodní
zkušenosti. Ofenzivu posílili z Hlučína záložník Martin Skřehot a útoč-

níci Tomáš Komenda z liberecké
juniorky a Petr Nekuda z Holice,
který je v klubových statistikách
zatím nejlepším střelcem se šesti
brankami. Koncem září dorazila do
Opavy zatím poslední akvizice, ze
střížkovských Bohemians přestoupil do Slezska Radim Grussmann,
syn někdejšího opavského kapitána
Aloise Grussmanna.
I přes turbulence v klubových strukturách se opavský „A“-tým na sezónu dobře připravil, byť vykročení
na Andrově stadionu se nepovedlo
a mladá rezerva Sigmy hosty vyprovodila výhrou 4:1. Poté už následovala vítězná šňůra, přerušená pouze nečekanou domácí remízou se slabším
výběrem Kroměříže. V předposledním kole se zrodila další, tentokrát
bezbranková remíza na Slovácku,
o víkendu pak Slezané zachraňovali
další remízu doma se Zábřehem,
který dvakrát vedl. V tomto zatím
posledním zápase nastoupila Opava
ve složení Hampel – Hrabina, Švec,
Swiech (46. Grussmann), Keresteš
– Wirth – Metelka, Sedláček (82.
Neubert), Schaffartzik – Nekuda (46.
Jurečka) – Komenda.
V sestavě Prostějova se sice už
v Hlučíně objevil po delší pauze
alespoň na lavičce kapitán Tomáš
Hunal, jeho start doma s Opavou
ale není příliš pravděpodobný.
„Ruka stále není úplně v pořádku,“
postěžoval si zkušený stoper. Otazník také visí nad dalšími stěžejními hráči Zelenkou v záloze a Machálkem na hrotu. Zatímco prvně
jmenovaný by mohl být k dispozici,
u Machálka bude ještě záležet na
dalším lékařském posouzení jeho
aktuálního stavu.
„Opava má vysokou kvalitu a utkání bude úrovní srovnatelné s 1.HFK

10. kolo: Orlová - Hulín 0:2 (0:2). Branky: 31.Dvořáček, 37. Kopečný. Diváků:
61 * Hlučín - Prostějov 0:1 (0:0). Branky: 58. Hirsch. Diváci: 178 * Mikulovice
- Slovácko B 1:4 (1:2). Branky: 38. Stránský – 11. Martan, 41. Haša, 46. Prajza,
86. Holek. Diváci: , Opava - Zábřeh 2:2 (1:2). Branky: 29. Wirth, 75. Komenda
– 27. Bačík, 34. Bačík. Diváci: 1089 * Sigma Olomouc B - Zlín B 1:1 (0:0).
Branky: 59. Ševčík – 90. Jasenský. Diváci: 136 * Uničov - Třebíč 1:1 (1:1).
Branky: 4. Žmolík – 27. P. Svoboda. Diváci: 212 * Břeclav - Kroměříž 2:0 (1:0).
Branky: 26. Sasín, 79. Simandl (pen.). Diváci: nehlášeno * Žďár nad Sázavou HFK Olomouc 0:2 (0:0). Branky: 77. Lukášek, 82. Korčián. Diváci: 420.

průběžná tabulka PO 11 ODEhraných kolech

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

Mužstvo
Opava
Sigma Olomouc B
Třebíč
Hulín
Prostějov
Slovácko B
Zábřeh
Uničov
HFK Olomouc
Břeclav
Hlučín
Kroměříž
Zlín B
Mikulovice
Žďár nad Sázavou
Orlová

Z
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

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

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

P
1
2
3
4
3
2
2
4
5
5
5
6
5
7
7
6

S
21:10
23:8
15:10
18:12
18:16
19:17
14:13
15:16
14:10
11:12
10:18
14:17
9:17
10:20
13:25
12:15

B
24
23
20
19
18
17
17
15
14
14
12
11
10
10
10
9

kam PŘÍŠTĚ na MSFL?
11.kolo, sobota 19. října 2013, 15:00 hodin: Třebíč - Orlová (14:00),
HFK Olomouc - Břeclav, Hulín - Hlučín, Kroměříž - Uničov, Prostějov
- Opava, Slovácko B - Sigma Olomouc B (20.října, 10:15), Zlín B - Žďár
nad Sázavou (20.října, 10:30), Zábřeh - Mikulovice (20.října, 15:00)

Olomouc, doufám, že ne výsledkově,“ poznamenal k nadcházejícímu
duelu Roman Popelka, asistent trenéra prostějovského 1.SK. „Díky
kvalitě, síle a vyspělosti soupeře
se dá očekávat odlišné utkání než
to minulé, ale pokud budeme hrát
v takovém nasazení a tempu jako

v Hlučíně, nejsme proti nim bez
šancí. Hráli jsme s Opavou přípravu, takže víme, co od nich zhruba
můžeme čekat. Výkon z posledního
kola by na ně měl platit, otázkou je,
jak se nám to podaří zvládnout,“ říká
k očekávanému „zápasu podzimu“
Popelka.

Klenovickým vyhrožovali smrtí,
dohrávali pod policejním dohledem

Lipník nad Bečvou, Klenovice
na Hané/jim, mik - Co přesně
se v sobotu odpoledne v Lipníku
nad Bečvou odehrálo? Večerník
vyzpovídal aktéry a kontaktovali
jsme také Policii České republiky....
„Kluci se hecovali, pokopali se
a jeden náš i jejich hráč dostal červenou kartu. Tomáš Lakomý s jejich útočníkem byl v souboji, někteří to viděli a taky se pokopali. Pak
šli dva domácí na našeho stopera,
spoluhráči mu šli na pomoc, domácí trenér tam poslal čtyři hráče, aby
se zapojili do strkanice,“ popisoval
vznik celé situace hlavní trenér Klenovic Petr Navrátil. „Vznikla mela,
kterou neunesli romští diváci. Na
hřiště sice nevběhli, hulákali po nás
ale, že nám propíchají gumy, že nás
nepustí do autobusu a že za to někdo z nás zaplatí životem. Je to pro
nás nová zkušenost,“ pokračoval.
Na místo tak musela vyrazit policie, teprve po jejím příjezdu se

vše uklidnilo a mohlo se zbývajících patnáct minut odehrát. „Zavolal ji náš asistent Pavel Kubíček
mladší, pořadatelé ne. Přijeli asi
čtyřmi auty, po zápase na nás čekali, až se osprchujeme a sbalíme,
jedno auto nás doprovázelo i na
zpáteční cestě,“ nastínil Petr Navrátil vyhrocené chvíle desátého kola
„B“ skupiny I.A třídy Olomouckého krajského fotbalového svazu.
Vedoucí klenovického mužstva
Pavel Kubíček starší ještě upozornil, že to v Lipníku bývá ostré
častěji. „Podobných incidentů
tam bylo již několik a v sobotu dokonce jejich trenér nabádal, aby
se domácí hráči šli postrkovat na
naši střídačku,“ sdělil.
Incident potvrdil také sekretář
Spartaku Lipník nad Bečvou
a současně hlavní pořadatel Václav Navrátil, podle něj ale vše
vyprovokovali právě hosté. „Odpovídá to době, všichni jsou na vše
naštvaní. Emoce v hráčích byly,
stačí pak malá jiskřička a bouchne
to. V Klenovicích Romy nemají
a my máme v mužstvu asi čtyři.

Mělo to rasistický podtext, hosté
ale museli mít protiromské pokřiky, aby vznikla potyčka, to bylo na
prvopočátku. A policii jsem volal
já,“ je přesvědčen Václav Navrátil, jenž pochválil rozhodčího za
správné vyloučení i snahu vše vyřešit v klidu.
Ocenil i brzké dostavení se policistů, význam jejich přítomnosti viděl zejména v prevenci konfliktu.
„Jako pořadatel nemáte šanci postavit se mladším a silnějším protivníkům, takové řešení se vždy
vyplatilo. Dorazila místní policie
i zásahová jednotka, naštěstí se nikdo nezranil,“ oddechl si sekretář
lipnického oddílu.
Hlavní rozhodčí Ivo Antoníček to
tak neměl jednoduché, celou situaci se ale snažil řešit s nadhledem.
„Před tímto momentem jsem udělil jen dvě žluté karty. Emoce tam
sice byly, ale s hráči bylo vše v pohodě. Až v osmasedmdesáté minutě kopl hostující hráč domácího,
ten mu to oplatil a na plochu vnikl
divák. Vznikla trma vrma, chvíli
se nehrálo, pak diváka vyvedli,

udělil jsem dvě červené a dohrálo
se to,“ přiblížil dění zkušený arbitr.
Jak dodal, policie přijela i proto,
aby se neopakoval jarní incident
při utkání s Kojetínem.
Vzhledem ke svědectví a výpovědím zúčastněných osob
překvapilo Večerník vyjádření
policie. V neděli odpoledne jsme
kontaktovali tiskovou mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
v Olomouci Irenu Urbánkovou,
která však popřela, že by policejní hlídky na hřišti v Lipníku nad
Bečvou řešily jakýkoliv incident.
„Mohu potvrdit, že policisté v sobotu odpoledne vyjížděli na oznámení na fotbalové hřiště v Lipníku
nad Bečvou. V okamžiku jejich
příjezdu na místo ovšem k žádným výtržnostem nedocházelo.
Jak bylo zjištěno, pouze samotní
fotbalisté se postrkovali na hřišti.
Policisté zůstali na místě, ovšem
jen z preventivních důvodů, aby
v hledišti nedocházelo k incidentům. Žádný přestupek proti veřejnému pořádku řešen nebyl,“ uvedla mluvčí krajské policie.

Tenistka Petra Kvitová kvůli přípravě

na Turnaj mistryň vynechá Moskvu

Prostějov/lv - Ještě v průběhu
léta to s účastí Petry Kvitové
na Turnaji mistryň nevypadalo
příliš růžově. Česká jednička se
trápila a nedařilo se jí postoupit do závěrečných kol turnajů. Před sérii turnajů v severní
Americe byla v průběžném
letošním žebříčku sedmá a jistotu třetího startu v řadě neměla
ani po US Open. Také proto

uvažovala o startu na turnaji
v Moskvě v závěru sezony, kde
se mohlo o účasti v Istanbulu
rozhodovat...
Tyto prognózy Kvitová rozbila
v Asii. V Tokiu vyhrála a vrátila se
do světové desítky. Pak přidala semifinále v Pekingu. A právě takové
úspěchy ji zajistily letenku na turecký závěr tenisového roku 2013,
což je jeden z důvodů, proč pros-

tějovská tenistka Moskvu vynechá.
„V Pekingu jsem měla problémy
se zády a několik dní jsem nebyla
na kurtu,“ vysvětlila zrušení startu
Kvitová. „Teď je priorita dát se
stoprocentně do pořádku a kvalitně se připravit na Turnaj mistryň,“
dodala sedmá hráčka světa.
Vrchol sezony zná již své obsazení. Kromě Kvitové si o prestižní
titul zahrají Američanka Serena

Williamsová, Viktoria Azarenková z Běloruska, Polka Agnieszka
Radwaňská, Li Na z Číny, Italka Sara Erraniová, Srbka Jelena
Jankovičová a Němka Angelique
Kerberová.
„Být mezi nejlepšími tenistkami
světa pro mě hodně znamená.
Hlavně po těžkém začátku sezony,“ řekla Kvitová, vítězka Turnaje mistryň z roku 2011.

Tenisové naděje TK AGROFERT

posbíraly všechny domácí tituly!
Prostějov/lv - Na absolutní rekord
v množství mistrovských titulů
v týmových soutěžích dosáhly mládežnická družstva TK Agrofert
Prostějov. Mladí tenisté vybojovali
zlaté medaile z domácích šampionátů v minitenisu, babytenisu,
mladších žácích, starších žácích
a dorostu! Víc už prostě získat nešlo...
„Jsme rádi, že se nám po roční pauze
podařilo získat maximální počet titulů.
Velké poděkování patří hráčkám a hráčům, všem trenérům a také prostějovské radnici, jejíž podpora nám hodně
pomáhá,“ uvedla pro Večerník šéfka
prostějovských tenisových projektů
Petra Černošková. První korálek na
sbírku titulů navlékli mladší žáci, kteří
ve finále porazili 1. ČLTK Praha 6:3.

V sledujících čtyřech kategoriích tým
Agrofertu vyzval výhradně pražskou
Spartu. Starší žáci vyhráli 7:2 a dorostenci 5:2. O poslední dvě zlaté medaile
se postaraly nejmenší naděje prostějovského klubu. Babytenisté uspěli
v poměru 4:2 a minitenisté vyhráli 7:1.
„Všech těchto úspěchů si hodně vážíme. Před námi je ještě tenisová extraliga smíšených družstev dospělých a
všichni uděláme maximum, aby naše
sbírka byla kompletní,“ dodala spokojená Černošková.
Na úspěchy prostějovských tenisových družstev se podrobněji podíváme začátkem listopadu, na kdy
PROSTĚJOVSKÝ Večerník pro vás
chystá již tradiční speciál věnovaný
právě mládežnickému tenisu.

Nejvýš. Pouze a jedině na ten nejvýznamnější stupínek vystoupili
tenisté a tenistky prostějovského TK Agrofert a bylo úplně jedno,
o jakou kategorii se jednalo...
Foto: Radek Váňa, TK PLUS
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Basketbalisté Prostějova mají za sebou úspěšný start do nové sezony
P
84 ORLI PROSTĚJOV
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SLUNETA ÚSTÍ NAD LABEM

poločas: 43:32

čtvrtiny: 27:16, 16:16, 18:14, 23:16
Trestné hody:
Trojky:

31/21:14/9 Osobní chyby:
3:3

18:22

Rozhodčí: Matějek, Kurz, Komprs.
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Trenér: Zbyněk Choleva

Sestava a body ÚSTÍ NAD LABEM:
Mitchell Kwamain 15, Krakovič Jakub 11, Šteffel David 10, Steffeck Michael
9, Emerson Austin James 7, Lewis Jr. Vernon Wade 4, Žampach Adam 4,
Bejček Jan 2.

koše Mattoni nbl v číslech:
1. KOLO: Prostějov - Ústí nad Labem 84:62 (27:16, 43:32, 61:46).
Nejvíce bodů: J. Bohačík 16, Pandula a Slezák po 15, Nečas 12, Marko a
Švrdlík po 10 - Mitchell 15, Krakovič 11, Šteffel 10, Steffeck 9. Rozhodčí:
Matějek, Kurz, Komprs. Trestné hody: 31/21 - 14/9. Fauly: 18:22. Trojky:
3:3. * Kolín - Nymburk 61:83 (25:18, 40:43, 52:63). Nejvíce bodů: Machač 16, Koranda 12, Sýkora 9 - Mahalbašič 20, Palyza 19, Kříž 14, Pomikálek 9. Rozhodčí: Hošek, Kec, Jeřáb. Trestné hody: 12/7 - 17/15. Fauly:
21:16. Trojky: 10:10 * Opava - USK Praha 81:68 (17:22, 38:34, 58:48).
Nejvíce bodů: Šiřina 20, Blažek 17, Sokolovský a Dokoupil po 10 - Mareš
18, Chán 12, Slavík a Votroubek po 8. Rozhodčí: Paulík, Kapl, Remenec.
Trestné hody: 18/11 - 22/14. Fauly: 24:23. Trojky: 10:6 * Děčín - Pardubice 80:67 (22:16, 40:29, 65:47). Nejvíce bodů: Stria 17, Venta 15, Bosák
13, Bartoň 10 - Příhonský 14, P. Bohačík 13, Nelson 12. Rozhodčí: Lukeš,
Kučera, Karásek. Trestné hody: 13/10 - 18/13. Fauly: 20:22. Trojky: 12:6
* Svitavy - Mmcité Brno 70:62 (15:19, 33:29, 51:46). Nejvíce bodů: Kornowski 20, Kyles 16, Jelínek 15 - Honomichl 12, Bašta, Šmíd a Zachrla po
11. Rozhodčí: Hruša, Baloun, Linhart. Trestné hody: 20/15 - 21/13. Fauly:
22:22. Trojky: 1:5 * Jindřichův Hradec - Ostrava 71:87 (17:20, 32:45,
50:65). Nejvíce bodů: Pavlík 18, Aušprunk a Smallwood po 11, Vach 9 Ruach 20, Folker, Willman a Alič po 14, Číž 10. Rozhodčí: Vondráček,
Benda, Znamínko. Trestné hody: 11/6 - 30/24. Fauly: 27:11. Trojky: 9:5.

STŘELCI SE UKÁZALI. Ústí popravila šestice dvouciferných
V minulém ročníku Mattoni NBL patřila střelecká pestrost k největším zbraním basketbalistů
Prostějova. Soupeři nevěděli koho bránit, protože nebezpečí hrozilo téměř od všech hráčů.
Letní přestávka na tom nic nezměnila, což potvrdilo hned první utkání nové sezony. Hned šest
hráčů pokořilo hranici deseti bodů.
Prostějov/lv
„Máme vyrovnanou sestavu.
Každý je nebezpečný. Všichni umí zakončit a to by mohla
být v nové sezoně naše největší zbraň,“ předpokládá prostějovský pivot Ondřej Kohout,
který sice proti Ústí zaznamenal pouze čtyři body, o to více
pomáhal svým spoluhráčům

V generálce Orli přehráli Novou huť
Prostějov/lv – Krátce před
startem Mattoni NBL si basketbalisté Prostějova otestovali
domácí palubovku v poslední
přípravě proti Ostravě. V domácí sestavě chyběli kvůli nemoci Ondřej Kohout a Roman
Marko, přesto Orli vyhráli
92:85 a naladili se na začátek
soutěžního ročníku.
Především první poločas patřil
soupeři, který se dokázal prosadit

z dlouhé vzdálenosti. Nová huť
dlouho vedla, po pauze ale přišel
obrat. Hanáci přidali v obraně
a nedovolili soupeři snadné koše.
„Nebyli jsme v optimální sestavě
a tomu odpovídala naše hra. Tým
ale dokázal dát do utkání odpovídající množství energie a před
zahájením sezony získal výhru,
která pomůže našemu sebevědomí,“ řekl k zápasu trenér Zbyněk
Choleva.

w

Smeč. Prostějov si v některých fázích utkání zakončení doslova užíval tak
jako Kamil Švrdlík
Foto: Josef Popelka

abychom soupeře válcovali celý zápas...“
Prostějov zlomil soupeře několika bodovými šňůram

Prostějov/lv - V prvním
poločase střetnutí proti Ústí
nad Labem Orli z Prostějova
otupili ofenzivní choutky
soupeře šňůrou 16:2. Další
dva údery si schovali na druhý
poločas. V jeho úvodu natáhli
náskok po úseku 7:1, na
přelomu třetí a čtvrté čtvrtiny
přidali sérii 13:4 a bylo hotovo.

„Nejsme euroligový tým,
abychom soupeře válcovali
celý zápas. Takový v Mattonce
nenajdete. Proto se musíme
soustředit na úseky, ve kterých
se nám daří. Dva nebo tři rychlé
koše každého nakopnou a
najednou se zvednete. Jde o to
udržet takovou sérii co nejdéle,“
uvědomuje si prostějovský

kormidelník Zbyněk Choleva.
Základem
dnešního
basketbalu je především
poctivá defenziva, bodové
šňůry se ale dělají na druhé
straně palubovky. Podle kouče
Orlů jsme však u spojené
nádoby. „Když se vám podaří
snadný koš, hned se vám
lépe vrací do obrany. Body

povzbudí a nechcete o výhodu
přijít tím, že se nevrátíte
pod vlastní koš,“ vysvětluje
Choleva.
Hned úvodní střetnutí ukázalo,
že týmu pomohlo doplnění
sestavy pod košem. Na pivotu se
vystřídalo kvarteto hráčů a ti měli
dostatek síly a energie na souboje
ve vymezeném území. To byl

jeden z důvodů, proč Orli přes
některé nedostatky dominovali.
„Pod košem potřebujete sílu do
strkanice o míč. My ji máme,
protože můžeme střídat. Navíc
nás až tak moc nemusí trápit
počet faulů. Proto můžeme
hrát tvrdě a s tím má každý
soupeř problémy,“ dodal trenér
Prostějova.

Posílená Sluneta Orly příliš nepotrápila
Prostějov/lv - Orli zahájili nový
ročník Mattoni NBL vítězné.
V domácím prostředí si poradili s Lunetou Ústí nad Labem
a po výsledku 84:62 si připsali
první dva. Soupeř má přitom
v letošním ročníku ambice hrát
v popředí ligové tabulky, na
obhájce stříbra nestačil. A to
i přesto, že basketbalisty Prostějova před zápasem trápila viróza a někteří hráči šli do utkání
rovnou z postele. Až na první
minuty vládli na palubovce...

Sluneta se zásluhou pivota Šteffela dostala do vedení, pak ale začal
úřadovat Dušan Pandula. S jeho
pomocí Orli otočili na 8:4 a pak
už náskok až do konce duelu nepustili. Po deseti minutách vedli
27:16 a byli na nejlepší cestě za
prvním úspěchem v novém mistrovském ročníku.
Na začátku druhé periody Hanáci
navázali na osmibodovou šňůru
z konce první čtvrtiny. Hosté během čtyř minut nedali koš, proto
se domácí dostali do patnáctibodového náskoku. Další nápor
zastavil bývalý prostějovský
podkošový hrát Jakub Krakovič. Jeho příspěvek přesto stačil
pouze na úpravu poločasového
výsledku - 43:32.

Zkraje druhé půle se připomenuly americké akvizice severočeského výběru. Mitchell dokázal
snížit ústeckou ztrátu na šest
bodů. Orli odpověděli zlepšenou
obranou, ve které dominoval
především Radek Nečas. Na
útočné polovině navíc proměnili
několik rychlých akcí a po sérii
16:5 si vybudovali rozhodující
náskok 59:42.
V závěrečné čtvrtině si to svěřenci Zbyňka Cholevy pohlídali. Velkou zásluhu na tom měl
Pavel Slezák. Domácí křídlo se
poprvé střelecky prosadilo až ve
27. minutě, do konce střetnutí
přesto zaznamenal patnáct bodů
a pomohl Orlům k prvnímu vítězství v sezoně.

Očima trenérů

Martin STAVĚL - Sluneta Ústí nad Labem:
„Hlavně v první půli jsme v obraně hráli hodně naivně a domácím
jsme roli favorita hodně usnadnili. Po pauze se nám podařilo snížit
až na šest bodů, ale na obrat to nestačilo. Začali jsme zbytečně
střílet z dálky, místo abychom se snažili dostat míč na naše pivoty.
Jsem zklamaný, protože jsme mohli hrát mnohem lépe.“
Zbyněk CHOLEVA - Orli Prostějov:
„Přes zdravotní problémy jsme nehráli špatně.
Chvílemi nás přesto trápily zbytečné ztráty a
díky tomu jsme si nevytvořili rozhodující náskok
dříve. Ale krátkodobé problémy tým zvládl. Ústí
nemá špatný tým a bylo náročné jeho hráče
ubránit. Defenziva ale šlapala dobře a to nám v
rozhodujících okamžicích pomohlo také na útočné polovině.“

Nejlepším střelcem orlí premiéry byl prostějovský křídelník

Byli jsme až příliš natěšení,“ vysvětlil některé chyby Bohačík

Prostějov - Nejlepším střelcem Orlů v prvním mistrovvském utkání nové sezony byl Jaromír Bohačík. Svých
h
šestnáct bodů rozprostřel rovnoměrně do obou poloočasů. V každé dvacetiminutovce dal osm. Spokojený
ý
byl ale především z vítězství svého týmu. „Začátek
k
soutěže jsme zvládli a to je nejdůležitější,“ radoval se
e
v exkluzivním rozhovoru pro Večerník Bohačík.
Ladislav Valný

PARTNEŘI ORLŮ PROSTĚJOV
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e
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ww.v

Kouč Choleva: „Nejsme euroligový tým,

KAM za PŘÍŠTĚ
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

v obraně a sledoval ofenzivní
představení svých kamarádů.
Hranici deseti bodů překonali
Bohačík, Pandula, Slezák, Nečas, Marko a Švrdlík. Autoři
bodů si během utkání předávali
střeleckou štafetu. Dušan Pandula dal 15 bodů, z toho jedenáct v první půli. Na stejné číslo se dostal také Pavel Slezák.
Tomu zase patřila především

poslední čtvrtina. První body
zaznamenal až ve 27. minutě,
pak ale řádil.
„Docela dobře jsme si půjčovali míč. Na koho vyšla volná
střela, ten to zvedl. Pochopitelně nás těší, že se nám dařilo.
Už v přípravě nám to do koše
padalo. Snad to vydrží,“ přeje
si trenér Zbyněk Choleva.
Velký počet střelců bude v novém ročníku výhoda. Vzhledem ke čtyřkolovému systému hráče čeká hodně zápasů a
dá se předpokládat, že každého postihne pokles formy. U
Orlů by to nemusel být neřešitelný problém. „Pokaždé to
na sebe může vzít někdo jiný.
To je obrovská výhoda,“ říká
Kohout.

V některých okamžicích duelů jste se dopouštěli zbytečných ztrát.
Čím si vysvětlujete takové
chyby?

a„Chvílemi to bylo opravdu tala
kové neučesané. Příprava byla
me
opravdu dlouhá. Nemohli jsme
yli
se dočkat, až začne sezona. Byli
ní,
jsme možná až moc natěšení,
)“
příště už to bude lepší...(úsměv)“

Překvapilo
p
vás Ústí
nad Labem,
které nehrálo
špatně?
„Udělali hodně
změn

Foto: Josef Popelka

v sestavě, už pro
proto byli
nečitelní. Nemoh
Nemohli jsme
se na ně připravit
přip
a
chvilku trval
trvalo, než
jsme zjistili, cco na ně
platí. Už v dal
dalším kole
to bude jiné. Podíváme se, jak US
USK hrálo
a podle toho se nachystáme.“
Občas jste si v
útoku dávali
přednost. Ne
Nebyly něpřihráv
které přihrávky
navíc?
„Možná ano. Ale na
druhou stranu to uka-

zuje, že nejsme sobecký tým
a chceme hledat lépe postavené spoluhráče. Máme radost,
že spolu hrajeme a někdy to
opravdu dopadne tak, že některé přihrávky jsou už přebytečné.“
V zápase jste si docela
zaběhali, bylo to nahoru - dolů. Zklidníte herní
projev v průběhu sezony?
„Zcela určitě. Vážně jsme se
hodně těšili a podle toho to
vypadalo. Další utkání budou
klidnější. Už proto, že nás
v sezoně čeká opravdu hodně
zápasů.“

www.vecernikpv.cz

Sport

29

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 14. října 2013

BOMBA! Nikas ze Srdéčka šokoval ve Velké pardubické Korfbalisté začali sezonu dvěma porážkami
Doběhl hned za fenomenální Orphee des Blins

Pardubice, Prostějov/mls - Obrovská gratulace míří ke koním
ze Srdéčka. Uplynulou neděli
před celým národem zažily dostihové odpoledne z říše snů.
Fantastickým výsledkem se
může pochlubit zejména osmiletý NIKAS, který v nejtěžším
kontinentálním závodě skončil
na úžasném druhém místě, když
nestačil pouze na suverénní klisnu Orphee des Blins, která si už
podruhé v Pardubicích „udělala“ svůj vlastní dostih.
Kůň patřící prostějovskému majiteli Petru Kupkovi uspěl v obrovské
konkurenci. Na start závodu s rekordní pětimilionovou dotací se
postavilo hned jednadvacet koní.
Nikas rozhodně nepatřil mezi favority, do dostihu šel s kurzem 35:1.
Roli favoritky nevídaným způsobem potvrdila Orphee des Blins,
která svým tempem doslova uštvala všechny své pronásledovatele.
Nikas se od začátku nikam nehnal
a to se v závěru ukázalo jako nejlepší možná taktika. Do cíle totiž
nakonec dorazilo pouze šest koní.

V samotné cílové rovince totiž
upadl i Josef Váňa na Tiumenovi,
kterém zkřížil dráhu jeden z volně
cválajících koní. „Je to obrovský
úspěch. Důležité bylo hlavně to,
jak Nikase vedl Dušan Andrés. Od
začátku se nikam nehnal, v průběhu se stále zlepšoval a počkal si až
do cílové rovinky, kde mu to vyšlo
skvěle. Koně, kteří se snažily držet
krok s Orphee des Blins v průběhu
závodu zjistily, že to přepískly,“
okomentoval průběh dostihu exkluzivně pro Večerník uznávaný
trenér Stanislav Popelka ze stáje
„Na Srdéčku“.
Ovšem Nikas nebyl jediným koněm ze Srdéčka, který během
nedělního vrcholu tuzemské dostihové sezóny udělal „díru do
světa“. Tím druhým byl Čáriray,
který velmi lehce zvítězil ve Stříbrné trofeji dotováné 200 000
korunami.
Ani zbývající dva koně ze stáje mezi Ponikví, Ludmírovem a
Hvozdem se v Pardubicích neztratily. V Ceně Vltavy doběhla Modena těsně za stupni vítězů a Bor-

Olomouc, Zlín,Prostějov/jp – Ke
dvěma venkovním utkáním zajížděly v uplynulém týdnu prostějovské basketbalistky. „Oděvářky“ nejdříve „utrpěly“ výhru na
půdě olomouckých vysokoškolaček, víkend si pak osladily triumfem ve Zlíně. Beze ztráty bodu se
tak vyhouply do čela Středomoravské basketbalové ligy žen.
Jako vejce vejci se podobala utkání,
které basketbalistky Prostějova sehrály v loňském ročníku o minulém
týdnu. Na olomoucké palubovce se
svěřenkyně trenéra Živkoviče od
úvodních minut tlačily stále častěji
pod koš a bylo jen otázkou času, na
jak velký bodový rozdíl se vyhoupne konečné skóre. Loňská bilance
s rezervou olomouckých vysokoškolaček vyznívá jednoznačně pro

prostějovský tým, nejinak je tomu i
po dohrávce 1. kola Středomoravské basketbalové ligy žen.
O pár dní později se „Oděvářky“
představily v ševcovské baště proti domácímu rezervnímu týmu.
Výborně fungující obrana, společně s přesnou střelbou, znamenala
dostatečný náskok prostějovských
hráček již v poločase. Následné
polevení v obraně dostalo soupeřky
zpět do hry, když si připsaly vítězství ve třetí čtvrtině, ale naštěstí se
neopakovala minulá sezóna. V závěru utkání se opět projevila větší kvalita na straně basketbalistek
Prostějova, a tak mohl trenér Živkovič sáhnout ke změnám v sestavě.
Třetí výhra v řadě znamená průběžné vedení prostějovského celku
ve středomoravské oblastní soutě-

Blesk ze Srdéčka . Nikas na startu loňské Velké pardubické.
Foto: archiv Večerníku
derland v druhém nejprestižnějším
dostihu pardubického odpoledne
Ceně Labe bodoval na solidním
pátém místě.
Druhé místo v letošní Velké pardubické rozhodně přitom nemusí být pro osmiletého Nikase
posledním velkým úspěchem.
Pokud bude zdraví, má před sebou
minimálně ještě čtyři roky aktivní

kariéry. „Pro nás je teď nejdůležitější, aby byl koník po doběhu
takto náročného dostihu v pořádku.
Co bude za rok, o tom bych v tuto
chvíli nerad hovořil,“ reagoval
bezprostředně po skončení dostihu
Stanislav Popelka, který však netajil svoji radost nad tím, že všechny
jeho koně dokázaly do cíle doběhnout na bodovaných místech.

ži. Již tento pátek 18. října od 20
hodin, přivítají svěřenkyně černohorského lodivoda v rámci 5. kola
opět na palubovce ZŠ Dr. Horáka
basketbalistky Šumperka „B“.

Krátká, Schneiderová, Tilšarová,
Hrabovská, Melková, Chytilová.
Trenér: Željko Živkovič.
Očima trenéra:
Željko Živkovič – TJ OP Prostějov:
„Stejně tak jako v Olomouci, tak i
zde jsme předvedli opět dobrý výkon, utkání se hrála převážně v naší
režii. K menšímu polevení také
došlo, ale včas si to děvčata uvědomila a soupeři zápas zdramatizovat
nedovolila. Holky musím pochválit,
jsme na dobré cestě. I když jde o
středomoravskou oblastní soutěž,
snaží se hrát rychlý, ale i pohledný
basketbal. Teď nás čeká poslední
soupeř, než dojde k odvetám, pak
teprve budeme moci zhodnotit, jaké
šance náš tým v sezóně má. Věřím,
že i po zápase se Šumperkem budou
naši fandové spokojeni.“

Prostějovské basketbalistky na vítězné vlně
SK UP Olomouc „B“
- TJ OP Prostějov 45:64
(12:16, 10:10, 11:25, 12:13)

Sestava Prostějova: Fialová, Švécarová, Svobodová N., Svobodová
G., Kalábová M., Maťovčíková,
Krátká, Schneiderová, Tilšarová,
Hrabovská, Melková, Chytilová.
Trenér: Željko Živkovič.

SKB Zlín „B“
- TJ OP Prostějov 35:60
(6:16, 4:11, 14:12, 11:21)
Sestava Prostějova: Fialová, Švécarová, Svobodová N., Svobodová
G., Kalábová M., Maťovčíková,

Kadetky nadále stoprocentní,
juniorky VK AGEL vybojovaly
ve Šternberku jedno vítězství
Prostějov/son - Ani početná marodka nezastavila naše volejbalové mládežnice v jejich vítězném
extraligovém tažení. Kadetky VK
AGEL i potřetí v letošní sezóně
porazily své soupeřky v obou
vzájemných duelech, tentokrát si
doma poradily bez mnoha zraněných či nemocných hráček s Ostravou 3:1 + 3:0 a suverénně vedou
skupinu B. Prostějovské juniorky
byly úspěšné napůl, když s absencemi podobně stiženým výběrem
jednou podlehly 1:3 a jednou vyhrály 3:0 na palubovce Šternberka, čímž uhájily průběžné třetí
místo v tabulce klíčové pro postup
do finálové grupy.

JUNIORKY
TJ Sokol Šternberk
VK AGEL Prostějov
3:1 (-21, 18, 22, 20)
a 0:3 (-20, -22, -19)
Sestava v prvním utkání: M.
Zatloukalová, Cruz, Meidlová,
Adamčíková, Mlčáková, Přibylová, libero Uličná – Valášková, Macková, Kratochvílová.
Sestava v druhém utkání: M.
Zatloukalová, Cruz, Meidlová,

Adamčíková, Mlčáková, Macková, libero Uličná – Valášková,
Přibylová, Kratochvílová.
1. Brno
2. Frýdek-Místek
3. Prostějov
4. Šternberk
5. Ostrava
6. Přerov

6
5
3
2
1
1

0
1
3
4
5
5

18:5
15:6
11:10
7:15
9:16
7:15

16
15
9
5
5
4

KADETKY
VK AGEL Prostějov
TJ Ostrava
3:1 (17, -23, 12, 19)
a 3:0 (16, 16, 17)
Sestava v prvním utkání: L. Zatloukalová, Ryšavá, Valášková,
Adamčíková, Klusáková, Cruz,
libero Baláková – Hubrová, Gorošová. Sestava v druhém utkání: L. Zatloukalová, Ryšavá, Valášková, Baláková, Klusáková,
Cruz, libero Meidlová – Adamčíková, Hubrová, Gorošová.
1. Prostějov
2. Brno
3. Šternberk
4. Přerov
5. Frýdek-Místek
6. Ostrava

6
4
3
3
2
0

0
2
3
3
4
6

18:3
12:9
13:9
10:11
8:13
2:18

18
11
10
9
6
0

Hodnocení trenéra juniorek Lukáše Mička:
„Soupeř nehrál nic extra a spoléhal hlavně na jednu kvalitní smečařku,
kterou jsme bohužel nedokázali ubránit. Ještě větší důvod naší porážky
v úvodním zápase však spočíval ve špatném servisu, s čímž jsme se
potýkali v podstatě celé střetnutí. Přesto jsme ve třetí sadě vedli 16:4,
ale tenhle výrazný náskok doslova promrhali a ztráta skvěle rozjetého
setu byla pro výsledek rozhodující. Cením si toho, že po zbytečné
prohře se holky vnitřně vyhecovaly a společně semknuly. Díky tomu
v odvetě podaly mnohem lepší výkon, zejména co do kolektivního
pojetí. Na naše poměry výborně bránily v poli, tím zvedly spoustu
balónů a dobrým útokem je následně dokázaly skládat na zem. K jasnému vítězství přispělo také kvalitnější podání, za druhé utkání musím
děvčata pochválit. Sice jsme ze Šternberka chtěli přivézt všech šest
bodů, ale i tři získané jsou v takto klíčových soubojích o lepší trojku
v tabulce moc důležité. Teď bude potřeba co nejlépe zvládnout domácí
zápasy proti Ostravě.“

Hodnocení trenéra kadetek Jaroslava Matěje:
„Při současné velké marodce jsme to zvládli dobře. Vzhledem k četným
absencím jsem musel povolat i děvčata, která měla odpočívat buď kvůli
nedoléčení, nebo aby šetřila síly na neděli s juniorkami ve Šternberku.
Bohužel nás početně bylo tak málo, že to jinak nešlo udělat. Naštěstí
nám Ostrava situaci svou hrou dost usnadňovala, byť my jsme si na oplátku vývoj místy sami komplikovali množstvím zbytečných vlastních
chyb. Takhle došlo po hladce získaném prvním setu úvodního zápasu
k podcenění a těsné ztrátě druhé sady, ovšem pak holky vzaly rozum do
hrsti, znovu zabraly a jasně zvítězily. Odveta byla hladká až do třetího
setu, kdy opět vinou vlastní nepozornosti došlo k obratu z 6:1 na 7:11.
Jakmile však tým pracoval naplno a s maximální koncentrací, neměl
problémy, což následně prokázal jednoznačný zbytek druhého střetnutí.
Potěšilo mě, jak se v sestavě chytila Tereza Baláková na liberu i na účku.
Svůj vysoký standard tradičně odvedla Kristýna Adamčíková a výborně
se uvedla Zuzana Ryšavá díky tomu, že překonala svůj ostych. Pochvalu ale zaslouží celý kolektiv. Coby favorit vládl ve všech činnostech a
nadále tak zůstáváme s plným počtem získaných bodů.“

www.vecernikpv.cz

Prostějov/jim - Bez bodového zisku skončil první soutěžní víkend
nové sezony pro korfbalisty SK
RG Prostějov. „Áčko“ začalo
extraligové boje devítibodovou
porážkou s Českými Budějovicemi, stejným odstupem zaostali
za Jihočechy i zástupci prostějovského „béčka“ v Korfbalové lize
rezerv. Oba týmy nyní čeká duel
v mistrovském Kolíně, doma se
představí opět v neděli 3. listopadu proti slovenské Prievidze.
„Cílem je pro nás uhrát co nejlepší
výsledky a ideálně být do čtvrtého
místa a proniknout tak do play off.
Hlavně získat zkušenosti a nepropadnout, za dva roky pak zaútočit na
medaili, mají na to,“ věří v potenciál
kádru a úspěšnou budoucnost SK
RG Prostějov trenér dospělých David Konečný.
V létě totiž do mužstva přišla trojice
loni ještě mladších žáků Alexandr
Vyroubal, Michal Marek, Petr Galíček, kteří tak doplnili své o rok starší
spoluhráče Nikolu Ambrosovou a
Tomáše Marka. „Nyní tak máme
v týmu dospělých celkem šest dorostenců mladších devatenácti let
a za rok se k nám připojí další čtyři
děvčata, která letos ještě kvůli nízkému věku nemohou hrát za dospělé,“
upozornil na velký potenciál do
příštích sezon Konečný. Vždyť ve
čtrnáctičlenném kádru jsou jen tři

hráči starší třiceti let a osm maximálně jednadvacetiletých.
Do úvodního extraligového zápasu vstoupil domácí tým i tak velmi
dobře a s elánem, dokonce po třech
minutách hry vedl 2:1 a hra vypadala suverénně a uspořádaně. V tomto
tempu vydrželi hráči Prostějova asi
dvacet minut, během nichž nedosahoval rozdíl ve výsledku více než
dva koše.
„Ovšem od té doby nás tým Budějovic přitlačil v obraně a my jsme
prakticky po zbytek zápasu nebyli
schopni se tomuto tlaku vyrovnat.
V obraně se navíc projevily nezkušenosti našich hráčů a Budějovice
začaly dávat koše z velmi jednoduchých pozic,“ mrzela neúspěšná část
hlavního prostějovského kouče.
V závěru zápasu už podle něj chyběla i motivace a bojovnost se s nepříznivým stavem porvat. Výsledkem
tak byla poměrně vysoká prohra.

Tým Budějovic hrál od počátku v
pohodě a hned na úvod si vytvořil
velký náskok. Ve druhém poločase
už tlak Budějovic polevil, a tak se
domácím alespoň podařilo udržet
devítibodový rozdíl z prvního poločasu. Výhra Budějovic byla ale
zasloužená.
„I když jsme celkem jasně prohráli,
tak zápasy ukázaly potenciál našich
hráčů. Od startu nové sezóny pracujeme na jiném stylu hry a navíc jsme
do týmu začlenili mladé hráče. Určité okamžiky utkání nám ukázaly,
že tento styl hry bude účinný, vede
k ofenzívní hře týmu jako celku,“
poukázal Konečný.
Pozitivně viděl i skutečnost, že se
prosadili téměř všichni hráči, což nebývalo zvykem. „Ale je nutné na novém stylu hry dále pracovat. Navíc v
obraně se musíme naučit dřít a hrát
bez respektu se stoprocentní koncentrovaností. Věřím, že se budeme
v sezóně zlepšovat,“ těší se na nadcházející střetnutí David Konečný.

SK RG Prostějov
- České Budějovice
16:25 (7:12)

SK RG Prostějov „B“
- České Budějovice „B“
12:21 (6:15)

Sestava a body Prostějova: Lešanská 2, Snášelová, Uherka 1, Vyroubal 2 – Nasadilová 3, Zelinková 1,
T. Marek 2, Lužný 3. Střídali Matyášová 1, Galíček 1. Trenér: David
Konečný.
V utkání „béček“ šlo zejména o
získání zkušeností pro mladé hráče.

Sestava a body Prostějova: Lešanská 1, Zelinková 1, Šnévajs, Vyroubal 4 – Nasadilová 1, Matyášová, M.
Marek 1, Galíček 2. Střídali Snášelová, T. Marek 1, Lužný 1. Trenér:
David Konečný.

Playmakeři se dočkali prvního vítězství

Prostějov, Hodonín/ mif Prostějovští flórbalisté odehráli
další dvě kola druhé florbalové
ligy. V sobotu nastoupili na
domácí palubovce s nováčkem
Spartak Hluk. Ambiciózní
hosté nakonec odešli
s výpraskem, a to byli domácí
ještě v proměňování svých
příležitostí dost milosrdní.
Druhé utkání čekalo na
Playmakery v Hodoníně. Tam
už se Hanákům příliš nedařilo.
Podlehli domácím Aligátorům
3:9.
Úvod utkání jim ale příliš nevyšel,
když je soupeř potrestal po
individuálních chybách jednotlivců.
Prostějov však brankově tentokrát
nepřihlížel a zásluhou Hrubého a
Páleníka dokázal alespoň korigovat
úvodní dějství. Nic na tom
nezměnily dvě tyčky Marka Boudy,
pro kterého to byl terpve první start
v sezóně. Od druhé třetiny však
Prostějov hodně přidal. Playmakeři
srovnali krok zásluhou Jana Hlocha
a do vedení už domácí poslal Jiří

Zakopal, který dokončil souhru
s kapitánem Zdeňkem Fojtem.
Playmakeři však svůj náskok dnes
rozhodně nechtěli ubránit. Aktivitu
proměnili v pohodlný pěti gólový
náskok, když se dokázal prosadit
také dnes největší smolař utkání
Marek Bouda, který z nenápadné
šance konečně poslal míč až do
sítě. Zápas dostal konečnou podobu
výsledku šest vteřin před koncem,
kdy hosté dokázali alespoň snížit na
8:4. „Zápas nám nevyšel v úvodu,
naštěstí jsme se vzpamatovali a
začali aktivně hrát, soupeř dnes
mohl přijít k daleko většímu rozdílu
branek. Bohužel koncovka nás trápí
už dlouhodobě. I tak jsem určitě
spokojen s povinnými třemi body,“
uzavřel utkání trenér Kubíček.
V neděli čekal Playmakery zápas
s Aligátory z Klobouků u Brna,
kteří mají domácí tvrz v Hodoníně.
Do utkání bohužel ze zdravotních
problémů nezasáhli Páleník, Čmela
ani Zakopal, a tak byl trenér nucen
sestavu úplně přeházet. Navíc na
poslední chvíli s týmem odcestoval

i Milan Fojt. Playmakeři přesto
šli jako první do vedení, když
se z dálky prosadil Jan Hloch.
Domácí však vývoj otočili, když
prakticky ztrestali všechny zápletky
v brankovišti. Štěstěna se domácích
držela i v druhé třetině, ale nejprve
ve čtyřminutovém oslabení udeřil
Kováč a snížil. Pak přišla na řadu
domácí specialita, když se opět
v brankovišti prosadili až velice
snadno. Když Prostějov korunoval
prostřední část vlastencem a
šťastnou tečí útočníka domácích,
bylo jasné, že se utkání už jen
dohraje, což se také stalo. „Utkání
se nám nevyvedlo, propadali jsme
v obraně, hlavně před bránou, kde
jsme inkasovali zbytečně mnoho
gólů. Střelecká úspěšnost nebyla
nejlepší, pro nás zatím zřejmě
nejhorší utkání sezony,“ dodal na
závěr trenér Pavel Kubíček.
FbC Playmakers Prostějov –
FBK Spartak Hluk 8:4 (2:3, 3:0,
3:1), Aligators Klobouky u Brna
– FbC Playmakers Prostějov 9:3
(3:1, 4:1, 2:1)

Prostějov exceloval, Brnu povolil jen čtrnáct branek

Prostějov/jim – I bez zraněných
Jiřího Kosiny s Tomášem Valachem a s vysokými horečkami
bojujícího Štěpána Gazdíka dokázali házenkáři Sokola II Prostějov vybojovat již třetí výhru v ročníku. Rezervu extraligového Brna
posílenou o dva hráče z „áčka“ po
celých šedesát minut k ničemu nepustili a zejména díky neprostupné obraně slavili vysokou výhru o
čtrnáct branek.
Hosté drželi krok pouze v úvodních
desítkách sekund, pak stále více odpadávali. Za první dvacet minut dokázali vstřelit jen dvě branky, teprve
v závěru poločasu skóre kosmeticky
upravili. Stejně tak to platilo i po

změně stran, opět jim za třicet minut
hry povolili domácí pouze sedm
radostí z úspěšného zakončení. A se
čtrnácti vstřelenými brankami se v
házené již dlouho body nezískávají.
„Výhra je to jednoznačná a zasloužená. Chyběly mi tři ostré spojky a
byl jsem hodně nervózní, když soupeř přijel s Mužíkem a Martinátem,
krve by se ve mně nedořezal. Jsem
rád, že se mužstvo semklo a zvládlo
to i v takto okleštěné sestavě,“ rozplýval se nad výkonem a splněnými
pokyny kouč domácích Alois Jurík.
Největší radost mu udělala hra obrany, s ní byl maximálně spokojen.
„Důsledně jsme pokryli jejich posily, to byl základní kámen. Dostat

čtrnáct branek je výborné,“ těšilo ho.
To naopak hostují kouč byl bezradný, nic na hráče Sokola II neplatilo. „Připravili jsme se na agresivní
obranu soupeře. Zkoušeli 0-6, 1-2-3,
2-4 i osobní obranu na Kozlovského, zvládli jsme to ale a soupeře
jsme přejeli,“ potěšilo Juríka a vyzdvihl hru křídel a pivotů.
Povšiml si ovšem i nedostatků, ty
hodlá do příštích zápasů odstranit,
aby to Prostějov nestálo body, v neděli večer ale jasně převažovala radost. „Chválím celý kolektiv za vůli.
Měl jsem strach, že v Brně budou po
třech kolech řešit nula bodů a odneseme to. Bylo to náročné, ale zvládli
jsme to dobře,“ sdělil Alois Jurík.

Kostelec ztratil v závěru
výhru nad Sokolnicemi

Kostelec na Hané, Prostějov/jim
- Blízko dalším dvěma bodům
do druholigové tabulky byli
házenkáři Kostelce na Hané. Ve
svém třetím podzimním utkání vedli nad Sokolnicemi v jednu chvíli i
o čtyři branky a ještě čtvrt hodiny
před koncem zvýšili na 18:16, nakonec se jim v poslední minutě
podařilo alespoň srovnat na 24:24.
„Málem jsem na lavičce umřel. Stálo
proti nám zkušené sehrané mužstvo a
měli jsme problémy v obraně. Proskakovali nám do ‘šestky’ a dávali
z toho góly. Obrana nám nefungovala, dvojice si nepomáhaly, nekomunikovaly spolu. Tak tomu ale bylo v
sezoně poprvé,“ ohlížel se za duelem
kostelecký trenér Zdeněk Čtvrtníček.
Domácí za poslední dvě střetnutí
inkasovali dohromady jen čtyřiatřicet
branek, tentokrát se o defenzivu tolik opřít nemohli. Hned v úvodních
dvou minutách inkasovali první
dvě branky, pak se jim sice podařilo
odskočil na 5:3 a 10:6, posledních pět
minut první půle ale patřilo hostům a
po poločase to bylo jen o branku.
Po změně stran to opět byl Kostelec,
kdo jako první nasadil k brankovému trháku, ani únik na 15:11 ovšem
nebyl rozhodující. Hosté třemi
brankami stáhli na 15:14, poté na
17:16, čtvrt hodiny před koncem to

Sokol Kostelec na Hané-HK
Sokol Sokolnice

24:24

(11:10)

Rozhodčí: Baader - Novotný. ŽK: 3:3. Vyloučení: 2:6. ČK: P. Knébl
– Fric, Flajzar, Máca. Sedmičky: 2/1:5/4. Pětiminutovky: 2:2, 4:3,
6:4, 7:6, 10:6, 11:10, 15:11, 16:14, 18:18, 20:21, 21:23, 24:24.

Sestava a branky Kostelce:
P. Navrátil, Varha – M. Knébl, P. Knébl 1, Smékal 5, Prášil, Hochvald, Palička 2, Grulich 7, Kocourek, J. Grepl 3, Bakalář 1, M.
Grepl 5. Trenér: Zdeněk Čtvrtníček.
bylo 18:18. Kostelečtí ještě jednou
utekli na dvě branky, ale od stavu
20:18 se pět minut neprosadili a
sami dovolili soupeři čtyři přesné
rány. Těsné vedení si hosté drželi až
do poslední minuty, teprve pak Martin Grulich proměněnou sedmičkou
rozdělil body.
„Vedli jsme do padesáté minuty,
pak to otočili a navíc jsme nedali
sedmičku. Jinak bychom vyhráli.
Nechal jsem hrát mladé, v závěru
se ale báli vzít na sebe odpovědnost.
V předposlední minutě nás navíc
zbytečným vyloučením poškodil
rozhodčí,“ zmínil Čtvrtníček s tím,
že se musel obejít bez trojice Rikan,
Vymětal, Varhalík.
V bráně střídal oba gólmany a vyzdvihl výkon Tomáše Varhy, jenž
mužstvo ke konci podržel. Naopak

v útoku se tolik nedařilo, rychlý
přechod vycházel pouze zpočátku.
„Ve druhé půli jsme byli bezradní.
Hráli jsme to přes Martina Grulicha,
ale hráči mu zabíhali za soupeře
a nebylo komu nahrát. Museli
jsme tedy chodit do postupného
útoku a střela z dálky nefungovala,“
nepotěšilo ho.
V utkání také kromě osmačtyřiceti
branek padlo osm dvouminutových
trestů a hned čtyři červené karty. Jedna patřila domácímu hráči, tři hostům.
„Pavel Knébl si dal míč do křídla
a údajně vrazil loktem do protihráče,
oba dostali červenou. A zbylé dvě se
udály v závěru při posledním proskoku. Oba dostali červenou za jeden
zákrok,“ přiblížil Čtvrtníček.
Nyní jede Kostelec do Telnice, kde se
hraje v neděli od pěti večer.

26:14

Sokol II Prostějov
KP Brno „B“

(13:7)

Rozhodčí: Krobothová – Smékal. ŽK: 4:3. Vyloučení: 3:3. Sedmičky: 4/2:2/2. Diváků: 80. Pětiminutovky: 1:1, 3:1, 6:2, 8:2, 10:4, 13:7,
15:7, 17:8, 18:8, 21:11, 23:13, 26:14.

Sestava a branky Prostějova:
Hrubý, Zacpal – Kozlovský 10, M. Jurík 1, T. Jurík 1, Chytil 2, Jurečka 2, Ordelt 1, Münster, Procházka 5, Šestořád, Jura 1, Mikulka 3.
Trenér: Josef Zedníček.
Výhry nad Juliánovem, Telnicemi a Brnem „B“ znamenají,
že patří Sokolu II Prostějov
čtvrté místo, ovšem jen o skóre
za Maloměřicemi. Ty jako jedi-

né dokázali před týdnem Prostějov obrat o body. Nyní se tým
Aloise Juríka vydá do Hustopečí,
ty mají stejnou bilanci tří výher a
jedné porážky.

VÝSLEDKOVÝ SERVIS Z HÁZENÉ
Výsledky 3. kola:
Kostelec na Hané – Sokolnice 24:24 , Ivančice – Olomouc nehlášeno, Velké Meziříčí – Hustopeče 30:34, Prostějov – Brno „B“ 26:14,
Kuřim – Maloměřice 24:30, Juliánov – Telnice nehlášeno.

Průběžná tabulka druhé ligy, skupiny Jižní Morava

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

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

Z
4
4
4
4
4
3
4
3
3
3
4
4

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

R
0
2
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0

P
1
0
1
1
1
0
2
1
2
2
4
4

S
108:90
96:81
120:107
111:98
111:109
73:71
115:110
93:96
74:85
74:87
110:122
88:117

B
6
6
6
6
5
5
3
3
2
2
0
0

KAM NA házenou?
5. kolo, sobota 19. října: Telnice – Kostelec na Hané (neděle 20.10.,
17.00), Maloměřice – Juliánov (11.00), Brno „B – Kuřim (17.00),
Hustopeče – Sokol II Prostějov (neděle 20.10., 10.30), Olomouc –
Velké Meziříčí (nezadáno), Sokolnice – Ivančice (16.00).

www.
vecernikpv
.cz

Volejbal
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PROSTĚJOV
VOLLEYBALL
CUP
2013
VYHRÁLY
DRÁŽĎANY
Domácí volejbalistky sice ovládly základní část, ale ve finále těsně podlehly německým vicemistryním
Prostějov/son - Divácky atraktivního, naprosto vyrovnaného a velmi dramatického vyvrcholení se dočkal premiérový ročník mezinárodního
přípravného turnaje Prostějov Volleyball Cup 2013.
Finálová bitva se protáhla přes dvě hodiny na pět
výživných setů a naše ženy nakonec těsně podlehly
Drážďanům, které spontánně oslavily vydřené
vítězství i celkový triumf v dvoudenním klání vysoké
evropské úrovně. Trochu smutné „Agelky“ tak braly
stříbro, třetí místo obsadil rakouský Schwechat
díky zdolání srbského Bělehradu v duelu o bronz.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník se podrobně ohlíží za
celým průběhem zajímavého sportovního podniku...

ZÁKLADNÍ ČÁST

VK AGEL Prostějov
SVS Post Schwechat
2:0 (19, 21)
Rozhodčí: Dvořák.
Čas: 43 minut. Diváků: 250.
Sestava Prostějova: Vincourová, Borovinšek, Kossányiová,
Carter, Steenbergen, Markevič,
libero Jášová – Soares, Kočiová. Trenér: Miroslav Čada.
Sestava Schwechatu: Rimser,
Chukwuma, Markovič, Herelová, Zburová, Šándor, libero
Hinzellerová – Salanciová. Trenérka: Zuzana Tlstovičová.
Bodový vývoj - první set:
3:0, 4:2, 7:2, 7:4, 9:6, 12:6,
13:8, 15:8, 15:16, 17:18, 24:18,
25:19. Druhý set: 1:0, 1:2, 2:5,
5:6, 8:7, 8:10, 10:10, 12:12,
12:14, 16:14, 18:15, 20:16,
22:18, 22:20, 24:20, 25:21.
Prostějovské hráčky premiérově
nastoupily v kompletním složení
i se smečařkou Markevičovou,
která v Bělorusku konečně obdržela nové vízum a dorazila do
České republiky. Na vídeňský
SVS tak vyrukovala papírově nejsilnější sestava „vékáčka“, která
od začátku diktovala tempo velmi
kvalitním výkonem. Nebýt čtyř
zkažených servisů, mohla domácí
ekipa vést ještě víc než 15:8, jenže
poté během jediného postavení
úplně vypadla z konceptu. Nepříjemným podáním totiž udeřila
Rimserová, „Agelkám“ odešla
přihrávka a osmibodovou šňůrou
na 15:16 rázem vzniklo drama.
Naštěstí zanedlouho skvěle zaservírovala také na druhé straně
Vincourová, jež rozhodující měrou přispěla k rozhodujícímu obratu (17:18 na 24:18). Po výsledku
25:19 se tak Prostějov těšil z vedení 1:0 na sety.
Hostující soubor složený z Rakušanek, jedné Maďarky a čtyř
Slovenek se však díky své sérii
z úvodní sady chytil natolik, že
solidní hrou prostějovský mančaft
dlouho trápil i ve druhém dějství.
Díky dobrému podání i příjmu do
něj o poznání lépe vstoupil (2:5),
následně po otočení na 8:7 ještě
dvakrát ve skóre znovu mírně
odskočil (8:10, 12:14). Trochu
nevýrazným ženám VK pomohl
až další obrat, tentokrát při servisu
střídající kapitánky Soaresové. Od
stavu 16:14 se již bojovný Post
nikdy nepřiblížil víc než na rozdíl
dvou bodů a koncovku si zástupkyně pořádajícího klubu bez větších obtíží pohlídaly - 25:21 a 2:0.
„Poprvé jsme nastoupili v tomto
složení s uzdravenou Katie Carterovou i Tatsianou Markevičovou,
která se po návratu z Běloruska

zapojila do přípravy. V sehranosti
tak ještě byly vidět rezervy, holky
si na sebe postupně zvykají a další
přátelské zápasy nám v tomhle
směru pomohou. Proti Vídni jsme
většinu času předváděli slušný volejbal, pouze uprostřed prvního setu
přišel výpadek hlavně vinou horší
přihrávky. Jinak jsme měli navrch,
když útočně se nejvíc prosazovaly
Tatsiana Markevičová se Sonjou
Borovinšekovou,“ zhodnotil vstupní zápas kouč prostějovského kolektivu Miroslav Čada.

ZÁKLADNÍ ČÁST

VK AGEL Prostějov
SC Drážďany
3:0 (13, 20, 14)
Rozhodčí: Dvořák.
Čas: 57 minut. Diváků: 450.
Sestava Prostějova: Vincourová, Borovinšek, Kossányiová,
Carter, Steenbergen, Markevič,
libero Jášová – Kočiová, Hutinski. Trenér: Miroslav Čada.
Sestava Drážďan: Marcelle, Karg, Apitz, Michajlenko,
Perry, Pencová, libero Schoot
– Langgemach, Goos. Trenér:
Alexander Waibl.
Bodový vývoj – první set:
2:2, 5:2, 5:4, 8:5, 9:7, 13:7,
14:9, 18:9, 20:10, 22:11, 24:12,
25:13. Druhý set: 4:0, 6:2,
6:4, 8:5, 8:7, 9:9, 12:12, 16:12,
17:14, 19:14, 20:17, 22:19,
24:19, 25:20. Třetí set: 2:0,
2:4, 3:7, 5:9, 7:9, 14:10, 17:11,
20:12, 24:13, 25:14.
V pořadí třetím turnajovém mači
se očekával vyrovnaný boj dvou
účastníků Champions League.
Místo toho od začátku suverénně
vládly prostějovské barvy. Celou
vstupní sadu „Agelky“ odmakaly naprosto výborně a papírově
srovnatelného soka doslova vygumovaly z palubovky komplexním
pojetím hry. Děvčatům VK se
maximálně dařilo ve všech činnostech, hostující squadra naopak
nemohla najít žádnou protizbraň.
Proto nebylo divu, že prostějovský
náskok neustále rostl až k dílčímu
debaklu 25:13 - 1:0.
Také druhý díl otevřely Čadovy
svěřenky skvěle a teprve od stavu
6:2 na ně přišla první slabší chvíle. Měla však jen kratší trvání, po
srovnání Drážďan na 9:9 vyslankyně Hané nepřesnosti zase omezily na minimum. To vedlo k trháku na 16:12, jenž byl pro zbytek
setu klíčový - 25:20 a 2:0.
A jelikož se koučové všech zúčastněných oddílů Prostějov Volleyball Cupu během odpoledne
domluvili na tom, že se zbylé
duely základní části odehrají na tři
hrané sady, pokračoval zápas ještě dál. Zkraje třetího dějství naše

ženy polevily a drážďanský stroj
naopak nabral rychlost, čímž ujel
do čtyřbodového vedení (3:7). Leč
motivované hráčky úřadujících
mistryň České republiky viditelně
chtěly potěšit necelou pětistovku
svých fanoušků v hledišti, tudíž
okamžitě reagovaly a opět zabraly
naplno. Dlouhou sérií ze 7:10 na
14:10 se vrátily k působivě pestrému pojetí plnému hezkých útočných kombinací i efektně zvládnutých obranných akcí, zbytek
utkání se tím změnil ve formalitu.
Hanácká mašina drtila a spokojení
diváci aplaudovali – 25:14 a 3:0.
„Snad pouze s výjimkou dvou
slabších pasáží kratšího trvání podal celý tým velice kvalitní výkon.
Jeho základ spočíval v téměř bezchybné přihrávce, díky které jsme
útočili s hodně vysokým procentem úspěšnosti. Dařilo se Tatsianě
Markevičové, Andree Kossányiové i dalším, zatímco u mnohem
častěji chybujícího soupeře chyběla opora schopná pravidelně
překonávat naši obranu. Fandům
jsme ukázali takový volejbal,
jaký trénujeme v přípravě a jaký
chceme předvádět i v soutěžních
zápasech. Za tohle střetnutí holky
zaslouží pochvalu,“ radoval se
z druhé výhry Miroslav Čada.

ZÁKLADNÍ ČÁST

VK AGEL Prostějov
CZ Bělehrad
2:1 (25, 7, -20)
Rozhodčí: Dvořák.
Čas: 65 minut. Diváků: 300.
Sestava Prostějova: Vincourová, Steenbergen, Kossányiová,
Soares, Hutinski, Markevič,
libero Jášová – Carter, Borovinšek. Trenér: Miroslav Čada.
Sestava Bělehradu: Novakovič, Kecman, Popovič, Milovits, Lukič, Čanak, libero Pušič
– Marinkovič, Kubura, Purčar.
Trenér: Ratko Pavličevič.
Bodový vývoj – první set:
2:0, 2:5, 4:5, 4:7, 7:7, 7:9, 8:11,
11:12, 13:13, 13:15, 15:15,
17:16, 19:19, 22:19, 22:21,
24:22, 24:25, 27:25. Druhý
set: 2:0, 3:2, 6:2, 8:3, 8:5, 16:5,
22:6, 25:7. Třetí set: 0:4, 1:7,
4:9, 4:11, 7:11, 8:14, 9:17,
11:18, 11:20, 14:20, 14:22,
18:22, 20:23, 20:25.
Stejně jako ve středu i o den později „Agelkám“ v dopoledním
čase chvíli trvalo, než se dostaly
do vyššího tempa. Jakmile toho
docílily, smazaly počáteční manko (2:5 na 7:7), ovšem dobře
hrající Crvena Zvezda i dál zlobila (8:11, 13:15). Ačkoliv se pak
postupně lepšící hostitelky dopracovaly k vedení 24:22, soupeřky
odpověděly tříbodovou šňůrou,
což znamenalo jejich setbol. Jenže
byl odvrácen a závěr náš kolektiv
nakonec zvládl - 27:25 a 1:0
Ve druhé části se fotbalovou
terminologií útočilo na jednu
bránu a favorit kvalitním výkonem jednoznačně dominoval až
k jednocifernému debaklu 25:7
a vedení 2:0. Tím větší překvapení
následně přinesl třetí set, kdy se
karta zase úplně obrátila. Výběr
VK viditelně polevil, naopak bělehradským děvčatům se začalo
hodně dařit a nečekaně utíkaly do
stále většího náskoku zásluhou
výborného podání, mnoha bodových bloků i smečí produktivní

Popovičová. Teprve od hrozivého
stavu 11:20 AGEL přidal plyn,
ovšem na záchranu sady již bylo
pozdě - 20:25 a 2:1.
„Bělehrad hrál většinu zápasu
mnohem lépe, než v předchozích dvou utkáních tady. Výrazně
zkvalitnil hlavně servis, zatímco
náš výkon dost kolísal. Po průměrném úvodním setu jsme optimálně zvládli druhý a naopak špatně
třetí, vinou problémů na přihrávce.
V útoku chybělo častější prosazení krajních hráček, bodově nás
táhly spíš střeďačky. Zatím se
pohybujeme v herních vlnách, ale
celkově jdeme správným směrem
a věřím, že to potvrdíme v turnajovém finále,“ řekl kouč volejbalistek Prostějova Miroslav Čada.

FINÁLE

VK AGEL Prostějov
SC Drážďany
2:3 (-25, 15, -23, 16, -11)
Rozhodčí: Gall a Dvořák.
Čas: 113 minut. Diváků: 500.
Sestava Prostějova: Vincourová, Steenbergen, Kossányiová, Carter, Borovinšek,
Markevič, libero Jášová – Soares, Kočiová, Hutinski. Trenér: Miroslav Čada. Sestava
Drážďan: Marcelle, Pencová,
Apitz, Perry, Karg, Michajlenko, libero Schoot – Stock,
Langgemach, Goos. Trenér:
Alexander Waibl.
Bodový vývoj – první set:
0:2, 2:2, 3:4, 5:4, 5:7, 9:7, 9:10,
11:10, 12:13, 13:15, 16:15,
16:17, 19:17, 21:19, 21:22,
23:24, 25:25, 25:27. Druhý set:
2:0, 6:4, 6:6, 10:6, 10:9, 14:10,
15:13, 18:13, 18:15, 25:15.
Třetí set: 2:2, 2:4, 3:6, 5:6,
9:11, 11:11, 12:15, 13:18, 15:18,
17:21, 19:21, 21:22, 21:24,
23:25. Čtvrtý set: 1:1, 3:1, 3:3,
5:3, 7:5, 7:8, 11:8, 13:9, 15:10,
15:12, 17:12, 18:14, 21:14,
24:15, 25:16. Pátý set: 0:3, 1:5,
3:5, 3:7, 5:8, 5:10, 7:12, 10:12,
10:14, 11:15.
Úvodní vzájemné utkání v základní části patřilo rozdílem dvou tříd
VK AGEL, jenže závěrečný mač
o zlato byl z úplně jiného soudku.
Maximální vyrovnanost zahajovací sady dokládá fakt, že se
v jejím průběhu oba soupeři hned
jedenáctkrát vystřídali ve vedení!
Každý chvilku tahal pilku a v koncovce ji do hlubšího řezu zaťal
hostující kolektiv, čímž šel s trochou štěstí do vedení - 25:27 a 0:1.
Od startu druhého dějství pak byla
cítit zvýšená motivace zlepšeného
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Pár posledních chvil. Slavnostní vyhlášení vítězů Prostějov Vollleyball Cup 2013 za účasti celé čtveřice týmů. Domácí volejbalistky (v červeném) si odnášejí stříbro.
Foto: Josef Popelka
domácího souboru, leč protivník
ještě nějakou dobu vzdoroval (4:2
– 6:6, 10:6 – 10:9, 14:10 – 15:13).
Až finální část setu jednoznačně
patřila rozjetému vékáčku, jehož
náporu častěji chybující Drážďany nedokázaly čelit. A hlavně
tečka v podobě sedmibodové šňůry na 25:15 byla působivá. Bylo
srovnáno na 1:1.
Bohužel nabrané tempo i jistotu hráčka Prostějova neudržely
a od prvních míčů třetí části tahaly
za kratší konec herního provazu.
Klíčový rozdíl spočíval zejména
v mnohem lepší obraně drážďanského SC (jak v poli, tak na neprostupných blocích) a rovněž v útočné kvalitě na postu univerzálky.
Zatímco Perryová řádila, Carterová v dresu Prostějova se vyloženě
trápila a ani střídající Soares se
nemohla příliš ofenzivně prosadit.
Přesto „Agelky“ dřely, nepříjemné manko 13:18 dotáhly na jediný
bod (21:22, 23:24), ovšem obrat
nedokonaly - 23:25 a 1:2.
Následně se opakoval předchozí
vývoj, neboť úroveň výkonu německého družstva přece jen klesla
a Čadovy svěřenky ve čtvrtém pokračování naopak znovu přidaly.
Tím pádem zase narůstala postupně budovaná převaha VK, kterou
znásobil jasný závěr setu, vítězství
25:16 a druhé srovnání na 2:2.
Náročná a pohledná řež tedy gradovala tie-breakem, jehož začátek
domácím volejbalistkám utekl.
Nutno říct, že fatálně, hostující
trhák na 1:5 byl totiž rozhodující.
Prostějovské bojovnice sice nic
nezabalily a ze zdánlivě ztraceného stavu 5:10 vykřesaly hratelných 10:12. Komplexnějším do-
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Důvod k úsměvu. I když Agelky skončily na domácím turnaji těsně druhé, mohl kouč Čada projevit i svou spokojenější tvář.

jmem působící soupeřky si však
vítězství už nenechaly utéct, a byť
jen o fous, tak asi zaslouženě oslavily turnajový primát - 11:15 a 2:3.
„Stejně jako ve většině dosavadních přípravných utkání, tak
i tentokrát náš výkon dost kolísal nahoru a dolů. Proto jsme
v koncovkách těsně prohráli první
a třetí set, zatímco druhý i čtvrtý
patřil díky zlepšení všech činností
jednoznačně nám. Celkově se ale
Drážďany mohly opřít o mnohem
nebezpečnější účko a obranu, kde
místy dělaly hodně bodových blo-

ků a v poli především jejich libero
zvedlo mnoho těžkých balónů.
Nám tohle ve větší míře chybělo,
což se projevilo znova v tiebreaku
a rozhodlo vlastně celý zápas,“
zrekapituloval finálový duel šéf
lavičky AGELu Miroslav Čada.
Bezprostředně po skončení finálového střetnutí předal předseda Správní rady VK Prostějov
Petr Chytil vítěznému mančaftu
krásný pohár, další ceny obdržely
z rukou sportovního ředitele „vékáčka“ Petera Gogy tři nejlepší
hráčky na jednotlivých postech.

Ostatní výsledky základní části
Prostějov Volleyball Cupu 2013:
SC Drážďany - CZ Bělehrad 2:0 (17, 21), CZ Bělehrad - SVS
Post Schwechat 0:3 (-21, -16, -20), SC Drážďany - SVS Post
Schwechat 2:1 (21, 11, -20).
KONEČNÁ TABULKA ZÁKLADNÍ ČÁSTI
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O 3. MÍSTO
SVS Post Schwechat - CZ Bělehrad 3:1 (-22, 9, 23, 19)
Konečné pořadí Prostějov
Volleyball Cupu 2013
1. SC Drážďany (Německo)
2. VK AGEL Prostějov (ČR)
3. SVS Post Schwechat
(Rakousko)
4. CZ Bělehrad (Srbsko)

Individuální ocenění
Nejlepší nahrávačka:
Mareen Apitzová (Drážďany).
Nejlepší útočnice:
Andrea Kossányiová (Prostějov).
Nejužitečnější hráčka:
Tatsiana Markevičová (Prostějov).

Rozsáhlou fotogalerii včetně reportáže
naleznete na www.vecernikpv.cz

z premiéry prostějov volleyball cupu...
2x foto: Josef Popelka
1x foto: Milan Fojt

Nepropustná hráz. Až do finále si domácí volejbalistky počínaly suverénně a všechny své soupeřky dokonale zablokovaly.

Úspěšné. Alespoň v individuálním ocenění dosáhla Tatsiana Markevičová (vlevo) a Andrea Kossányiová na nejvyšší metu.

Z turnaje se má stát tradice: Šéf VK AGEL Chytil i manažer Goga si pochvalují kvalitu premiérového ročníku
Prostějov/son – Vybudovat
tradici každoročního mezinárodního turnaje vysoké evropské úrovně, který ženám VK
AGEL zajistí špičkové přípravné zápasy v domácím prostředí
těsně před startem soutěží. To je
záměr vedení hanáckého oddílu
s Prostějov Volleyball Cupem,
jehož první ročník uspořádal
9. a 10. října v hale Sportcentra
DDM.
„Turnaj se vydařil po všech stránkách. Přijeli poměrně silní soupeři

hrající Champions League, respektive CEV Cup, takže všechna
utkání měla hodně dobrou úroveň.
Dali jsme si záležet také na organizačním zajištění a vyplatilo se,
neboť celé dva dny vše klapalo na
jedničku bez jediného zádrhele.
Diváků chodilo slušné množství,
jen na finále jsem si představoval
trochu vyšší návštěvu a samozřejmě bych měl větší radost z celkového vítězství našich děvčat.
Uvidíme za rok,“ uvedl předseda
správní rady VK Petr Chytil.

Klubové vedení totiž hodlá s pořádáním přípravného klání pokračovat. „Opravdu chceme z Prostějov
Volleyball Cupu vytvořit tradici.
Pro náš tým to znamená jistotu několika špičkových přátelských zápasů krátce před začátkem sezóny
bez nutnosti někam cestovat, což
je určitě výhoda. Současně hráčky vždy najedou aspoň částečně
na to, co je čeká v Lize mistryň,
a na své si v dlouhém tréninkovém období zdarma přijdou
i fanoušci. Letošní premiéra do-

mácího turnaje splnila naše představy, další ročníky by měly následovat,“ navázal Chytil.
Cestu do ochozů si přitom ve
středu i ve čtvrtek našlo několik
sportovních hvězd či zajímavých osobností. Na utkání Prostějov - Drážďany v základní
části například zavítal slavný
tenisový pár Petra Kvitová
a Radek Štěpánek, duel mezi
„vékáčkem“ a Bělehradem si
zase nenechali ujít známí fotbalisté Lukáš Zelenka s Petrem

Pavlíkem. A oba čtvrteční mače
navštívil Tomáš Chrenek, majitel společnosti AGEL coby titulárního partnera našeho oddílu.
„Pan Chrenek se navíc při krátkém setkání osobně pozdravil se
všemi hráčkami i členy realizačního týmu, kterým vyjádřil svou
podporu a důvěru pro nadcházející soutěžní ročník. Jako bývalý
volejbalista hře pod vysokou sítí
dobře rozumí a my jsme moc rádi,
že si ve svém nabitém programu
našel čas do Prostějova přijet. Dle

jeho slov by chtěl naživo zhlédnout také všechna tři domácí utkání v Champions League,“ prozradil Chytil.
Po organizační stránce měl Prostějov Volleyball Cup 2013 na
starost především sportovní ředitel VK Peter Goga. „Z mého
pohledu celá akce proběhla co
do zajištění přesně tak, jak měla.
Odpovídající konkurence pro
naše holky jsme dosáhli pozváním kvalitních soupeřů, samotný
turnaj pak nenarušil žádný větší

problém. Byly bezezbytku dodrženy časové začátky jednotlivých
střetnutí, nedošlo k žádnému zranění či jiné nepříjemnosti, veškeré souboje se nesly v přátelském
duchu a přitom měly svůj náboj.
Podstatné je, že výpravy SC
Drážďany, SVS Post Schwechat
i CZ Bělehrad před návratem
zpět domů vyjádřily maximální
spokojenost se vším, co jsme jim
v rámci turnaje nachystali. Cesta
pro další turnajové ročníky je
tedy otevřena,“ řekl Goga.

Volejbal
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„Největší rezervy zatím máme
při obraně v poli a na univerzálu,“

Nejvyšší soutěž volejbalistek startuje už v tomto týdnu

Ženy VK AGEL otevřou extraligu v Ostravě a na SG Brno

Česká UNIQA extraliga volejbalistek 2013-2014
startuje v tomto týdnu dvěma úvodními koly a ženy
VK AGEL Prostějov v obou případech pocestují
za soupeři na jejich hřiště. Nejprve nastoupí ve
čtvrtek 17. října od 17.00 hodin v hale TJ Ostrava,
Prostějov/son - Nový soutěž- nům 2:3. „Hlavně ten závěreč- zůstává v ní jeden velký otazní ročník už je za dveřmi, ný zápas se svou úrovní určitě ník na místě univerzálky. Tam poté se představí v sobotu 19. října od 19.00 hodin
Prostějov Volleyball Cup vyrovnal soubojům v Lize mis- se nám vůbec nedařilo, Katie na půdě SG Brno.

potvrdil Čadovi domácí turnaj

2013 na něj byl ostrou generálkou. A týden před startem
UNIQA extraligy ČR, respektive dva týdny před začátkem CEV Champions League dost podrobně ukázal,
na jaké výkonnostní úrovni
a v jaké formě se ženy VK
AGEL Prostějov momentálně nacházejí.
„Tento domácí turnaj byl pro
nás v současné fázi končící
přípravy ideální. Přijeli sem
dobří a vhodní soupeři, kteří
nás dostatečně prověřili i ukázali, kde ve hře máme ještě
větší rezervy. Taková zkušenost se krátce před vstupem do
soutěží hodí a já věřím, že z ní
ve zbývajícím čase do startu
Champions League vytěžíme
potřebné zlepšení,“ řekl po finálovém duelu mezinárodního
klání v hale Sportcentra DDM
hlavní trenér našich volejbalistek Miroslav Čada.
V rámci premiérového Prostějov Cupu volejbalistky VK
AGEL absolvovaly čtyři hodnotná utkání, z nichž tři během
základní části vyhrály (Schwechat 2:0, Drážďany 3:0, Bělehrad 2:1) a až v tom posledním
rozhodujícím těsně podlehly
výrazně zlepšeným Drážďa-

tryň. Byly tam z obou stran vynikající herní pasáže jak v útoku, tak v obraně a je nesporným
přínosem, že jsme takové střetnutí mohli ještě před úvodním
vystoupením na evropské pohárové scéně odehrát,“ těšilo
Čadu navzdory porážce, z níž
logicky radost neměl.
Na druhou stranu lepší ztratit finále přípravného turnaje - byť na vlastní palubovce
- než jej hladce získat a pak
padnout třeba doma proti
Schwerinu v základní skupině CHL. „Myslím si, že bychom měli mít celkově silnější
mančaft než v minulé sezóně.
Je to vidět zejména při útocích
středových hráček a na vyšším nasazení týmu, jeho chuti
a vůli jít za vítězstvím. Jen samozřejmě potřebujeme intenzivně zapracovat na odstranění
slabin. Co se cílů v Champions League týče, je podle mě
reálné zabojovat o třetí místo
ve skupině a z něj postoupit
do čtvrtfinále CEV Cupu, kde
bychom následně zkusili dál
uspět,“ nastínil Čada.
Stále důkladněji každým dnem
poznává své nové svěřenky, jež
v létě přišly. „O sestavě mám
vcelku jasnou představu, ale

Carterová se po zranění prstu na ruce zatím nedostala do
potřebné formy a citelně nám
tak chybí větší síla v útoku
z tohoto postu. Jinak se všechny ostatní letní posily ukazují v příznivém světle a jsem
přesvědčen, že především obě
blokařky Quinta Steenbergenová a Sonja Borovinšeková,
smečařka Tatsiana Markevičová i libero Julie Jášová nám
hodně pomůžou,“ zdůraznil
prostějovský kouč.
Než „Agelky“ otevřou svůj
zápasový program v letošní
Lize mistryň (24. října na hřišti
Eczacibasi Istanbul), čekají je
ještě dva úvodní mače UNIQA
extraligy ČR 2013/14 (17. října v Ostravě, 19. října na SG
Brno). „Těchto utkání maximálně využijeme k dalšímu sehrávání, vylepšit musíme hlavně obranu v poli. Tam se v novém složení
zatím dopouštíme systémových
chyb a na zem nám často padají
i lehčí balóny, které bychom měli
zvednout. Já však věřím, že jsme
schopni nejen po téhle stránce
udělat poměrně rychle výkonnostní posun tak, abychom do
Champions League šli za daných
okolností v co nejlepší pohodě,“
dodal Miroslav Čada.

SC DRÁŽĎANY

Prostějov/son
Soutěžní premiéru v novém
ročníku obstará pro výběr Prostějova duel na severu Moravy,
kde nedávno hrály. O víkendu 28. a 29. září totiž ovládly
přípravný turnaj Ostrava Cup
2013, přičemž zdolaly i domácí celek 3:0 po setech 25:16,
25:19 a 25:22. Soupeřky sice
obsadily v konečném pořadí
až čtvrté místo, ale proti VK
AGEL se ukázaly jako hou-

ževnaté družstvo, jež nasadilo
všechny letní posily včetně
Nachmilnerové z Olomouce
a polského tria Starzyková-Bonachová, Michalkiewiczová,
Przepiórková.
„My jsme v tom přátelském
utkání nepodali dobrý výkon,
což však nic nemění na faktu, že
Ostrava dokáže být v domácím
prostředí nepříjemná i nebezpečná. Musíme si dát pozor na udržení koncentrace během celého
střetnutí tak, abychom předvedli

A je to tu! Ostrý start proti severomoravskému týmu čeká na prostějovské volejbalistky již tento čtvrtek.
Foto: archiv Večerníku
celkově kvalitní volejbal bez
zbytečného výpadku v některém setu. Je jasné, že do sezóny
chceme vstoupit co nejvyšším
vítězstvím,“ přál si hlavní trenér
Agelek Miroslav Čada.

Hráčská soupiska volejbalistek VK AGEL Prostějov 2013/14
JMÉNO
Nahrávačky
Pavla Vincourová
Lucia Růžičková
Michaela Zatloukalová
Blokařky
Sonja Borovinšeková
Quinta Steenbergenová
Sara Hutinská
Smečařky
Tatsiana Markevičová
Andrea Kossányiová
Kateřina Kočiová
Barbora Gambová
Klára Melicharová
Univerzálky
Katie Carterová
Solange Soaresová
Libero
Julie Jášová

ČÍSLO

NÁRODNOST

VĚK

VÝŠKA

18
5
16

Česko
Slovensko
Česko

20
29
18

183
177
180

68
71
74

9
7
15

Slovinsko
Nizozemsko
Slovinsko

33
28
22

190
189
186

78
74
70

4
1
11
2
3

Bělorusko
Česko
Česko
Česko
Česko

25
20
25
21
19

185
185
185
177
185

68
72
69
70
75

6
10

USA
Brazílie

28
33

192
182

72
69

Česko

26

179

62
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Změny v kádru

VÁHA

Odchody: Michaela Jelínková (ukončila kariéru), Flávia de Assisová (Brazílie), Cvetelina Žarkovová (Dynamo
Bukurešť), Veronika Hrončeková (Olympiakos Pireus), Juliana Gomesová (Brazílie), Marina Miletičová (?), Šárka
Melichárková (léčí dlouhodobé zranění), Saskia Hippeová (SC Schwerin), Markéta Chlumská (KP Brno).
Příchody: Lucia Růžičková (Sokol Frýdek-Místek), Quinta Steenbergenová (SC Schwerin), Sonja Borovinšeková
(AEK Atény), Sara Hutinská (Branik Maribor), Tatsiana Markevičová (RC Cannes), Barbora Gambová (PVK Přerov),
Klára Melicharová (Le Cannet), Katie Carterová (KGC Daejeon), Julie Jášová (Aurubis Hamburk).

Zatímco TJ hodlá navázat
na jarní postup do play off
(z osmé pozice díky skvělému
finiši v nadstavbě), soupeř
„vékáčka“ z druhého extraligového dějství SG Brno je
papírově nejslabším účastníkem elitní soutěže ČR. Jde totiž o kolektiv složený výhradně z mladých talentovaných
plejerek s věkovým průměrem
hluboko pod dvacet let. Na
konci uplynulého ročníku dokonce sestoupil do první ligy,
ovšem následně zaujal místo
Tatranu Střešovice, který se
postupu sám vzdal...
„Ani brněnské juniorky nesmíme podcenit, i když v obou posledních letech skončily jasně
poslední a vždy získaly minimum bodů do tabulky. Naším
úkolem je neohlížet se na sílu
SG, soustředit se výhradně na
vlastní výkon a dobrou hrou
se pozitivně naladit na první,
velmi náročný zápas Champions League v dalším týdnu,“
zdůraznil Čada už směrem
k blížící se bitvě na palubovce tureckého Eczacibasi
Istanbul (24. října, 17.00
hodin).

UNIQA extraliga žen hráčsky celkově o něco posílila,
Prostějov by měly nejvíc prohánět Olymp s Olomoucí

VÍTĚZKY PROSTĚJOV VOLLEYBALL CUPU 2013

Zájezd fanoušků VK na zápas do Ostravy
Prostějov/son - Fanklub volejbalového oddílu VK AGEL Prostějov pořádá autobusový
zájezd na utkání 1. kola UNIQA extraligy žen 2013/14 mezi TJ Ostrava a VK Prostějov.
Souboj na severu Moravy v rámci úvodního dějství nového ročníku nejvyšší české soutěže se
hraje ve čtvrtek 17. října od 17.00 hodin, sraz fanoušků je týž den ve 14.30 hodin na parkovišti
u haly Sportcentra DDM.
Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím e-mailu na adresu zatloukal@vkprostejov.cz nebo telefonicky na číslo 777 311 108, podmínkou je dát na sebe nějaký kontakt. Uzávěrka přihlášek
v pondělí 14. října do 18.00 hodin. A pozor: zájezd se uskuteční jen při dostatečném zájmu ze
strany účastníků!

jak se hraje...

www.
vecernikpv.cz

Po skončení základní části bude následovat nadstavbová fáze ve skupinách o 1. až 5. a 6. až 10. místo, přičemž v obou grupách se týmy znovu
střetnou každý s každým doma
- venku, což představuje dalších
deset kol a osm utkání pro každého.
Závěr sezóny pak obstará play off
pro osm nejlepších družstev tabulky: nejprve čtvrtfinále a semifinále
na tři vítězné zápasy, nakonec série
o třetí místo na dva vítězné mače a
finále na tři vítězná střetnutí. O 5. až
8. příčku se nehraje, devátému v pořadí skončí sezóna už po nadstavbě
a desátý celek tabulky sehraje baráž
o udržení s vítězem 1. ligy.

Prostějov/son - Nejen kádr VK
AGEL Prostějov, ale také soupisky téměř všech účastníků
volejbalové UNIQA extraligy
žen ČR prošly během léta
výraznější obměnou. Ve všech
klubech se přitom všichni
snažili, aby svůj tým posílili,
což se ve většině případů asi
povedlo.
Největším favoritem soutěže
přesto nadále zůstávají prostějovské volejbalistky, které
obhajují pět posledních titulů
a s družstvem stavěným na
evropskou Champions League
by logicky měly opět dominovat.
Kdo je však bude nejvíc trápit
a cestu za šestým triumfem v řadě
za sebou komplikovat?
Stejně jako loni by to měl být
hlavně PVK Olymp Praha. Ten
těží ze stability svého sice mladého, ale poměrně sehraného
kolektivu, jejž neopustila žádná
z dosavadních opor. Kromě
vlastních odchovankyň na
druhou stranu ani nikdo nový
nepřišel, ovšem talentu má
trenérský lišák Stanislav Mitáč
ve svém výběru i tak dost.
Útok na nejvyšší pozice
chystá SK UP Olomouc,
jehož složení naopak prošlo
razantní korekturou. Za
mančaft z hanácké metropole už nebudou hrát Hana
Vanžurová, Iva Nachmilnerová a Lucie Piňosová, místo nich dorazily Jana Napolitano (za svobodna Šenková),
Veronika Mátlová, Gabriela
Tomášeková, Lea Murčinková

či Petra Kojdová. Posílení tedy
vypadá působivě a půjde o to,
jak rychle se „úpéčko“ pod
vedením dlouholetého kouče
Jiřího Teplého zvládne sladit.
Po minulé slabší sezóně
touží proniknout zpět mezi
elitní čtyřku VK KP Brno.
Oddílové vedení přivedlo na
lavičku zahraničního lodivoda
z USA Andrého Gonzáleze
a současně se snažilo vyztužit
mladý kádr, což se minimálně
zčásti podařilo. Na liberu
by se tak měla velkou oporou stát ex-Prostějovanka
Markéta Chlumská, potřebné
zkušenosti přináší též Ivana
Cebáková a z juniorského
SG si Královo Pole vytáhlo
některé šikovné mladice, na
druhou stranu může chybět
Romana Staňková.
Další pokus o zisk medaile
chystají v TJ Sokol FrýdekMístek. Celek kormidelnice
Alexandry Dedkové sice přišel
o Petru Kojdovou a Danielu
Pavelkovou, leč získal Paulu
Kubovou i Denisu Kavkovou,
navrch zařadil na soupisku
několik nadějí z klubové líhně
a především může naplno
počítat s uzdravenou bývalou
reprezentantkou
Martinou
Jakubšovou.
Navázat na výborný poslední
rok hodlá PVK Přerov, jenže
zopakovat atak cenných kovů
bez několika klíčových žen
se jeví dost složitě. Družina
Leopolda Tůmy prošla malým
exodem, když jinam zamířily

tahounky Eliška Ticháčková,
Veronika Mátlová, Barbora
Gambová i Lea Murčinková.
A náhrady v Daniele Pavelkové, Michaele Štindlové nebo
Renatě Langové nepůsobí až
tak zvučně.
Posun výš než na jarní osmou
příčku plánuje TJ Ostrava,
byť se bude muset obejít bez
ostřílené Veroniky Kadlecové,
Kateřiny Kolářové i Renaty
Langové. Místo těchto dosavadních tahounek angažovali
z blízkého Polska trio Aleksandra Przépiorka, Karolina
Michalkiewicz a Agnieszka
Starzyk-Bonach, dále Ivu
Nachmilnerovou plus Kateřinu
Válkovou.
Do play off by se po deváté
pozici v minulém ročníku rád
vrátil TJ Sokol Šternberk, na
čemž generalita společného
dvojoddílu
s
Olomoucí
vydatně zapracovala. Jádro
hráčských
opor
zůstalo
pohromadě a k nim se přiřadí
Eliška Ticháčková, Miroslava Kuciaková i Michaela

Jurčíková. Zda to bude na
nejlepší osmičku stačit, to se
uvidí.
Na první pohled největším
oslabením v létě prošel Volleyball Club Slavia Praha.
Tým z hlavního města opustilo hned pět členek základní
rotace Ivana Cebáková, Hana
Caithamlová, Petra Jeřábková,
Karolína Brožková a Kateřina
Pillerová, zatímco jedinou
posilou se stala Kristýna Zoulová. Další schopné plejerky se
vedení sešívaných snažilo do
poslední chvíle přivést.
V roli jasného outsidera bude stejně jako v uplynulých dvou
letech po postupu z první igy
- VK SG Brno. Kolektiv velmi
mladých juniorek či dokonce
ještě kadetek z Gymnázia
Ludvíka Daňka se hodně radoval z každého získaného
setu či dokonce bodu, na čemž
se patrně nic nezmění. I když
většina talentovaných děvčat
je o rok starších a možná své
extraligové protivníky pozlobí
přece jen více.

Tip PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
na pořadí UNIQA extraligy volejbalistek 2013/14
1. VK AGEL Prostějov
2. PVK Olymp Praha
3. SK UP Olomouc
4. VK KP Brno
5. TJ Sokol Frýdek-Místek
6. PVK Přerov
7. TJ Ostrava
8. TJ Sokol Šternberk
9. Volleyball club Slavia Praha
10. VK SG Brno

+

rozlosování Volejbalové UNIQA extraligy žen pro sezonu 2013/2014
1. kolo
čtvrtek 17. října 2013, 17:00

3. kolo
sobota 26. října 2013, 17:00

6. kolo
čtvrtek 7. listopadu 2013, 17:00

9. kolo
sobota 23. listopadu 2013, 17:00

12. kolo
sobota 14. prosince 2013, 17:00

15. kolo
sobota 11. ledna 2014, 17:00

18. kolo
sobota 25. ledna 2014, 17:00

TJ Ostrava – VK AGEL Prostějov
(17.00 hodin), TJ Sokol Frýdek-Místek – VK SG Brno, TJ Sokol
Šternberk – VK Královo Pole Brno,
PVK Přerov Precheza – SK UP Olomouc, Volleyball club Slavia Praha
– PVK Olymp Praha (22. 10.)

Ostrava - Olymp Praha, Přerov - KP
Brno, Šternberk - SG LD Brno, Slavia Praha - Frýdek-Místek (18:00),
Prostějov - Olomouc (27.10.,17:00)

SG LD Brno - Olymp Praha (16:30),
Frýdek-Místek - Prostějov, Slavia
Praha - Přerov, Šternberk - Ostrava,
KP Brno - Olomouc (18:00)

Olomouc - Slavia Praha, Olymp
Praha - Šternberk, Ostrava - SG LD
Brno, Prostějov - Přerov, KP Brno Frýdek-Místek (18:00)

SG Brno - Šternberk (3.12.,17:00),
Olomouc - Prostějov (13.12.,17:00),
Fr.-Místek - Slavia Praha, Olymp Praha - Ostrava, KP Brno - Přerov (18:00)

Olomouc - KP Brno, Olymp Praha
- SG LD Brno, Ostrava - Šternberk,
Přerov - Slavia Praha, Prostějov Frýdek-Místek

Frýdek-Místek - KP Brno, Přerov Prostějov, Šternberk - Olymp Praha,
Slavia Praha - Olomouc (18:00), SG
LD Brno - Ostrava (19:00)

4. kolo
čtvrtek 31. října 2013, 17:00

7. kolo
sobota 9. listopadu 2013, 17:00

2. kolo
sobota 19. října 2013, 17:00

Olomouc - Frýdek-Místek, Olymp
Praha - KP Brno, Ostrava - Slavia
Praha, Přerov - SG LD Brno, Prostějov - Šternberk,

Olomouc - Přerov, Olymp Praha Slavia Praha,Prostějov - Ostrava,
KP Brno - Šternberk (18:00), SG LD
Brno - Frýdek-Místek (1.12.,17:00)

13. kolo
čtvrtek 19. prosince 2013, 17:00

16. kolo
sobota 18. ledna 2014, 17:00

SG Brno - Olomouc (22.10.), Fr.-Místek - Přerov, Šternberk - Slavia Praha,
KP Brno - Ostrava (18:00), Olymp
Praha - Prostějov (21.11.,17:00)

10. kolo
sobota 30. listopadu 2013, 17:00

Olomouc - SG LD Brno (2.12.17:00),
Ostrava - KP Brno, Přerov - Frýdek-Místek, Prostějov - Olymp Praha,
Slavia Praha - Šternberk

SG LD Brno - Přerov (16:00), Frýdek-Místek - Olomouc, Šternberk - Prostějov, KP Brno - Olymp Praha (18:00),
Slavia Praha - Ostrava (18:00)

5. kolo
sobota 2. listopadu 2013, 17:00

8. kolo
sobota 16. listopadu 2013, 17:00

11. kolo
sobota 7. prosince 2013, 17:00

17. kolo
čtvrtek 23. ledna 2014, 17:00

Frýdek-Místek - Olymp Praha, Přerov - Ostrava, SG LD Brno - KP
Brno, Šternberk - Olomouc, Slavia
Praha - Prostějov (18:00)

Ostrava - Olomouc, Přerov - Olymp
Praha, Prostějov - SG LD Brno,
Šternberk - Frýdek-Místek, Slavia
Praha - KP Brno (18:00)

14. kolo
čtvrtek 9. ledna 2014, 17:00

Frýdek-Místek - Šternberk, Olomouc - Ostrava, KP Brno - Slavia
Praha (18:00), SG LD Brno - Prostějov (19:00), Olymp Praha - Přerov
(24.10.,17:00)

Ostrava - Frýdek-Místek, SG Brno
- Slavia Praha, Přerov - Šternberk
(18:00), Prostějov - KP Brno (3.11.),
Olomouc - Olymp Praha (4.11.,20:30)

Frýdek-Místek - Ostrava, Olymp Praha - Olomouc, Slavia Praha - SG LD
Brno, Šternberk - Přerov, KP Brno Prostějov (18:00)

Olomouc - Šternberk, Olymp Praha
- Frýdek-Místek, Ostrava - Přerov,
Prostějov - Slavia Praha (18:00),
KP Brno - SG LD Brno (18:00)

Prostějovský
Večerník
také na Facebooku!

Rozhovor Večerníku

32

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 14. října 2013

Exkluzivní interview s velkou nadějí nejen prostějovské kopané

„PRVNÍ JE PRO MĚ ŠKOLA, NEJPRVE CHCI ODMATUROVAT“
Šestnáctiletý mladík Lukáš Petržela byl již na testech v Sigmě či Baníku, 1.SK ale neopouští

Prostějov - Hlavně nic neuspěchat a pořád na sobě pracovat. Zhruba tak by se dalo popsat motto potenciální české
fotbalové hvězdy, která momentálně vychází v Prostějově.
Mladý odchovanec místní kopané Lukáš Petržela už se
dokázal vypracovat do mládežnické reprezentace a podle
řady expertů před ním leží slibná budoucnost. V prostějovském klubu prošel žákovskými kategoriemi, zahrál si
nejvyšší domácí soutěž mladšího dorostu a od letošní sezony se přes svůj mladý věk stal pevnou součástí dorosteneckého kádru do devatenácti let. Podle předsezónních
víc teprve šestslov předsedy klubu Petra Langra by se navíc
jit do přípravy
náctiletý tvořivý záložník měl v zimě zapojit
s třetiligovým „áčkem“ 1.SK Prostějov!
Jiří Možný
Máte za sebou celkem pět zápasů za reprezentační výběr
České republiky do šestnácti let. Co
vám to dalo?
„Dostal jsem šanci poměřit síly se zahraničními soupeři. Jsou to urostlí kluci,
dobře rychlostně vybavení. Třeba Turci
byli úžasní, jejich hráči hrají za Newcastle, za Arsenal...“
A jak jste na tom ve srovnání
s českými vrstevníky?
„Každý máme něco jiného, máme jiný
styl a umíme hrát jinak. Mám spoluhráče, kteří hrají v Juventusu nebo v Ajaxu,
jsou na tom kvalitativně líp.“
Kdyby se i vám naskytla možnost odejít tak brzy do zahraničí, jak byste se rozhodl?
„Určitě bych nad ní přemýšlel...(úsměv)
Na stáž bych jel, to ano, pak bych si to
rozmýšlel, je to ale ještě daleko. V dorostech mě čekají ještě tři roky, dá se
toho strašně moc dohnat a dopilovat.
Nechci nic uspěchat, jsem raději tady
a vždy se dá někam dostat, když jste
dobří a bude se vám dařit.“
Věkem byste patřil teprve do
výběru „U17“, jaké je to nastupovat v „devatenáctce“?
„Je to už jiné, hráči jsou jinak fyzicky
vyspělí, liší se to hodně. Soubojově
i rychlostně, je nutné hrát na méně doteků, nevodit míč. Jde rovněž víc o taktiku, o posuny. Nejvíce se mi líbí, že se
mohu dále zlepšovat, že mi to něco dává,
když hraji se staršími. V technice se toho
dá stále pilovat hodně, jde už ale spíše
o fyzické věci.“
Hrajete tedy i proti hráčům
o dva roky starším, jak se s tím
vypořádáváte?
„Jsem ze všech nejmenší, snažím se jim
ale vyrovnávat fotbalovostí, technikou
či myšlenkově. Jsem zatím spokojen,
nepřipadne mi, že bych hrál proti starším...(úsměv)“
Když jste nejmenší a hrajete
proti starším, není vaše tělesná
konstituce trochu hendikepem?
„Je, přiznávám. Nemám dobrou hru
hlavou ani moc skluzy. Jak už jsem
říkal, snažím se to nahradil fotbalově
a chytrostí. Myslím, že se mi to daří. Je
to motivace a můžete se do nich opřít
víc, oni to ustojí. Letos jsem dal zatím
tři góly, dva byly z penalty a jeden
z akce. Spíše se snažím nahrávat, jsem
tak zvyklý.“
Jaký je váš plán do budoucna?
„Chtěl bych se dostat do juniorské ligy a potom následně do první
Gambrinus ligy mužů, úplně nejlépe
pak do zahraničí. Musím na sobě ale
ještě hodně pracovat. V ´devatenáctce´
je to již skoro mužský fotbal a chtěl
INZERCE

aptovat co nejdřív.
bych se na něj adaptovat
Už jsem hrál i za muže, bylo to rychlé,
tvrdé, ale myslím si,i, že bych si na to
h dával balon
už zvykl. A kdybych
lo.“
od nohy, tak by to šlo.“
Máte stanoveny
noveny
podmínky, za
nichž by vás klub pustil jinam?
ím si
„Myslím si, že zatím
echat
mě budou chtít ponechat
tady.“
Registrujete
zájem o sebee
ze strany jiných oddílů?
dílů?
„To ano, nějaké nabídky byly. Nešlo
o jen
o oťukávání, už jsem
si zahrál i nějaké přáteláky za moravskéé kluby,
třeba za Baník Ostrava. Nakonec jsme to vyřešili
řešili s klubem
a nabídku odmítli.“
Čím vás to obohatilo?
„Mají jiné styly
yly trénování, jinou
taktiku hraní, je to hodně kvalitní. Mají
větší jméno, trenéřii tam jsou bývalí
fotbalisté. Jsou tam rozdíly.“
Jak rychle si zvykáte na
ráče?
nové spoluhráče?
áctce´ to nebylo
„V loňské ´devatenáctce´
y jsem už znal.
nic hrozného, kluky
A také celkově si myslím,
yslím, že si zvykám rychle. Když s nimi hrajete na
hřišti a musíte mluvit,
vit, je to rychlé.“
V létě hrála
a „devatenáctka“
áteláků proti
několik přáteláků
mužům. V čem to bylo jin
jiné
né ne
než
ež
proti dorostencům?
„Hrál jsem proti Klenovicím,
Kralicím a Čechovicím. Je to
o hodně tvrdší, nemazlí se
s vámi, musíte dát rychle balon od
nohy, nebo vás okopou. Ale prakticky po každém zápase i v dorostu si
nějakou modřinu odnesu.“
Nastupujete v záloze, byl to
hned od počátku váš post?
„Když jsme hrávali ještě na poloviny
hřiště, tak jsem nastupoval na pravém
obránci, jak se začalo hrát na velkém
hřišti, tak mě Tomáš Vincourek posunul do středu, ale moc mě to tam nebavilo. Raději jsem hrál kraj zálohy,
nebo útočníky. Pak nás převzal kouč
Keluc a ten mi vysvětlil, jaké výhody
tento post má, že si tam můžete dovolit spoustu věcí. Je to pravda a začalo
mě to hodně bavit. Od té doby jsem
hrál už jen v záloze, maximálně jako
podhrotový hráč.“
Lubomír Keluc stále baví
svou fotbalovou technikou
i jako hráč, co se dalo naučit od něj?
„Od něho jsem toho odkoukal asi
nejvíc, naučil mě všechno. Jak do života, tak do fotbalu.“

sledovat a dá mi šanci v sedmnáctce žádný slavný obránce, ale když je
třeba, tak se snažím.“
nebo osmnáctce, tak uvidíme.“
Byl s vámi spokojen po
Zbývá vám i nějaký volný čas?
přátelácích za českou „šest„Chodím si občas zaběhat nebo
náctku“?
s kamarády ven, ale hlavně se soustře„Byl spokojen i nespokojen. Byly dím na fotbal a nic vedle moc ne. Fottam chyby a říkal nám, na čem bal, škola, kamarádi, to je všechno.“
Kdy jste se začal věnovat
mám pracovat. Poslal nám prefotbalu?
zentace, museli jsme dělat domácí
úkoly, dívat se na zápasy, rozebí- „Na základce jsem od první do druhé
rat je a poslat mu, co jsme dělali třídy chodil do fotbalového kroužku
dobře a co špatně. Byly tam dobré a ve druhé třídě za mnou přišel pan
i špatné věci. Je to hodně o teorii, trenér Vincourek, jestli bych nechtěl
o posunech, strašně moc se o tom jít hrát ještě do tehdejšího LeRKu.
mluví. V útočné fázi je to pak jen Řekl jsem ano a zůstal jsem u toho
do teď.“
o kreativitě.“
Předloni jste se zúčastnil doZaujal vás také jiný sport?
mácí mládežnické olympiá„Sportování mě sice baví, ale
dy. Jaký to byl zážitek?
fotbal mě chytl nejvíc a jsem u něj stále.
„Bylo to jiné než hrát za klub. Při- Hodně by mě bavil florbal, ale vůbec
šly si podívat i jiné děti a při finá- jsem nepřemýšlel nad tím, že bych se
le mohlo být pět stovek lidí, to je nevěnoval fotbalu.“
Kolik mu věnujete času?
strašně moc. Ve skupině to s námi
„Každý den po škole jdu na trénevypadalo moc dobře, měli jsme
ale štěstí a postoupili jsme do semi- nink a ještě individuálně, pokud je čas...
finále, kde jsme zdolali Zlínský kraj (úsměv)“
Nemáte někdy fotbalu až po
1:0. Ve finále jsme hráli se Středokrk?
českým krajem na Andrově stadio„Čas od času se stává, že je toho moc
nu, ale prohráli jsme.“
Jak moc se musíte zapojovat a že přijde únava, to poznám. Ale mě
do bránění?
to hodně baví, takže je to opravdu jen
Tvořivý záložník prostějovské „devatenáctky“
„Já moc bránit neumím, ale vím, že občas.“
LUKÁŠ PETRŽELA si klade postupné cíle musím co nejvíce pomáhat obraBaví vás fotbal i v pozici
ně. Je to náročné, musím dopředu
diváka?
„Když se nevědělo, zda bude v Prostě- i dozadu. Poslední rok tak hraju zad- „Doma běží fotbal v televizi stále, chojově nejvyšší soutěž mladšího dorostu, nějšího záložníka, ale samozřejmě dím se podívat na ‚áčko‘. Když je fotbal
tak bylo na spadnutí, že půjdu do Olo- strašně rád hraju dopředu. Nejsem dobrý, rád se na něj dívám.“
mouce. Nakonec se to sem ale dostalo
a neviděl jsem důvod, proč tady nezůstat a komplikovat si to se školou.“
Vnímáte při zápase, že vás někdo sleduje?
„Ne, na to se vůbec nesoustředím. SouTalentovaný
T
l t
ý fotbalista
f tbb li t se narodil
dil 13.
13 července
č
středím se jen na to, abych podal co
1997 a s fotbalem začal ještě v tehdejším SK LeRK Pronejlepší výkon a vyhráli jsme jako celé
stějov. Postupem času se z obrany přesunul do zálohy
mužstvo. Jedině to je správná cesta.“
a díky své technice, pracovitosti i celkovému vystupoV úvodu jsme naťukli vaši revání platí za největší současnou naději prostějovské koprezentační anabázi. Jak to
pané. Na konci srpna minulého roku si odbyl premiéru
vypadá s vaší účastí v národním
v dresu českého reprezentačního výběru do šestnácti let, celkem stihl za nátýmu nyní?
rodní tým naskočit do pěti utkání a nasbíral téměř dvě stovky odehraných
„Teď začíná kvalifikace a bylo jasné,
minut. Letos v létě ho trenéři přeřadili z mladšího dorostu do výběru „U19“
že tam nebudu. Jsou tam kluci z Pra1.SK, za nějž pravidelně hraje Moravskoslezskou ligu staršího dorostu.
hy, trenér ale říkal, že mě bude dále

Jméno Petržela je ve fotbale
hodně známé, jde v některém případě o rodinu?
„Na to se mě lidé hodně ptají, hlavně
na Milana Petrželu z Plzně. Ale je to
pouze shoda jmen, fotbalu se věnoval
jen trošku děda. A ještě na škole také
o šest let starší sestra. Jednou dostala
i diplom za nejlepšího obránce, tak
jsem se jí smál.. (úsměv)“
Máte nějaký fotbalový vzor?
„Samozřejmě je to Messi,
i když ten dává góly. Jeho rychlost

jde, tak to nevyjde. Může přijít zranění, nemusí se dařit, budu tedy připraven i na to dělat práci.“
Potkalo vás už nějaké větší
zranění?
„Měl jsem zlomenou ruku, bylo to
na dva měsíce. Stalo se mi to při memoriálu, kdy jsem nevěděl, že mám
za sebou hráče, a on mě sklouzl. Pak
jsem také na dva měsíce měl hematom. Teď jsem měl ještě několikrát
drobné zranění, ale je to dobré.“
Vy jste byl přeřazen mezi starší
jako jediný?
„Zatím ano, ale je jich tam ještě několik, kteří by si to zasloužili. A myslím
si, že už teď by se měli zapracovat do
týmu, aby si na to zvykli.“
Nyní nastupujete ve druhé nejvyšší soutěži. Existovala varianta i první
dorostenecké ligy?
p
gy

„Chtěl bych se dostat do juniorské ligy
a potom do první Gambrinus ligy, úplně
nejlépe pak dostat šanci v zahraničí.
Musím na sobě ale ještě hodně pracovat“

kdo je
lukáš petržela

Foto: archiv Lukáš Petržela
s míčem, technika, jednoduchost, to
se mi líbí nejvíc. A dříve Ronaldinho.
To byl kouzelník s balonem, toho
jsem měl hodně rád.“
Co vám do nich zatím chybí?
„Strašně moc. Umět odpočívat,
správná regenerace je hodně důležitá.
A práce s míčem, levá noha. Do toho
mě trenéři nutí, je toho strašně moc.“
Takže nejoblíbenějším klubem je Barcelona?
„Ano. Vědí, kdy mají dát balon z jedničky, kdy ho mohou podržet. To je
strašná výhoda. Trenér nám říká, že
když to jde, tak se také máme snažit
hrát konstruktivně, ale není ostuda to
odkopnout, když jste v úzkých.“
Kdo se vám líbí z domácí soutěže?
„Určitě Plzeň. Hraje Ligu mistrů,
předvádí dobrý útočný fotbal.“
Jak sport zvládáte se školou?
„Stíhám to v pohodě. Máme
individuální plány a navíc jsem
v prváku, do maturity mi zbývají
ještě tři roky. Na prvním místě je pro
mě škola, nejprve chci odmaturovat.
Chci ale udělat vše pro to, abych se
fotbalem mohl živit. Když to nevy-
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