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Má se neznámý vrah
Lenky Gambové čeho bát?

Případ Lenky Gambové, která před čtrnácti
lety nečekaně a zcela beze stopy zmizela, nedá spoustě lidem stále spát. Její dcera
Lucie nedávno za člověka, který zosnoval
zmizení její matky, označila přímo a bez skrupulí vlastního otce. Do celé kauzy může

A právě tento člověk měl svého času
k Radku Gambovi blíže než kdokoliv jiný.
Jak on sám s odstupem času vnímá tento
ostře sledovaný případ? Jaké jsou jeho aktuální vztahy s manželem zmizelé Lenky?
A proč se jejich cesty rozešly? Redakci

PŘEJEME KLIDNĚ PROŽITÝ
PONDĚLNÍ STÁTNÍ SVÁTEK

HLEDÁME KAMELOTY
K DISTRIBUCI MIMOŘÁDNÉHO
VYDÁNÍ VEČERNÍKU
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Co nám řekl blízký přítel manžela pohřešované ženy?
vnést nepochybně více světla otevřená
zpověď blízkého přítele Radka Gamby.
Jak Večerník v uplynulém týdnu zjistil,
onen pětapadesátiletý Jan Lutonský, zkrachovalý podnikatel, byl nedávno propuštěn
z vězení, kde si odpykával několikaletý trest
za závažný trestný čin. Za jeho propuštěním
měly údajně stát zdravotní důvody.

V ÚTERÝ 29.10.2013

INZERCE

PŘEKVAPENÍ V PŘÍPADU: LUTONSKÝ NA SVOBODĚ

Prostějov/mls
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SENZIBIL VÍ,
KDE JE TĚLO!

s pohodou

Prostějovského Večerníku se Jana Lutonského podařilo zkontaktovat... A zjistili
jsme také další novinky kolem sledovaného
případu, sám od sebe se nám ozval dokonce
i samotný senzibil, který údajně ví, kde je
tělo čtrnáct let nezvěstné ženy!

více se o celé kauze dočtete na straně 6
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Krimi
168 hodin
s městskou policií
Já ne
ne, to on!
Divokou bitkou končil
předminulý týden v jednom
z prostějovských barů.
Několik hostů proměnilo
v neděli 13. října hodinu po
půlnoci nálevnu v saloon ze
slavného filmu Limonádový Joe. Konec chlapskému
kočkování museli udělat až
příslušníci městské policie.
Když se jim podařilo bijce
od sebe oddělit, každý tvrdil,
že rvačku začal právě ten
druhý. Vzhledem k četným
zraněním a nemalé škodě
na zdemolovaném inventáři
baru předali strážníci případ
kolegům ze státní policie.

Podnikatel nadělal SEKERU ZA VÍC JAK 12 MILIONŮ KORUN

ČERNÁ KRONIKA

Začátkem července policie zveřejnila případ třiapadesátiletého protějovského podnikatele, který
si od šesti firem a osob půjčil přes šest milionů
a nevrátil je. Po jeho zveřejnění se přihlásili další
věřitelé a škoda se přibližně zdvojnásobila.

Jak se dostane domů, asi zapomněl darebák, který se
v noci ze středy 16. na čtvrtek
17. října vloupal do zaparkovaného Volva v Dobrovského ulici v Prostějově. Ukradl v něm
totiž navigaci za pět tisíc korun.

Prostějov/mls
Už od června 2005 si bývalý
majitel „Domu svítidel” na
Vojáčkově náměstí od různých
lidí a firem půjčoval peníze
i nakupoval elektrospotřebiče,
aniž by dluhy a faktury platil.
Po zveřejnění případu se přihlásili další poškození. Škoda
se tak zdvojnásobila. „Muž si

půjčoval peníze, nehradil zboží, neplatil nájem. Ukázalo
se, že jeho neuhrazené dluhy
byly o více jak sedm milionů
korun vyšší, než byla původně
stanovená škoda,” informovala Irena Urbánková, policejní
tisková mluvčí.
Policisty zejména zaujala
doba, po kterou se podnikateli dařilo své věřitele obelhá-

K mrtvému se slétávaly vrány

Ilustrační foto: internet

Nechtěl se potácet
Že jeho cesta k domovu
by byla vzhledem k množství alkoholu v krvi velmi dlouhá, si byl v úterý
15. října dopoledne vědom
devětadvacetiletý mladík.
Za každou cenu chtěl proto nastoupit do jednoho
z prostějovských autobusů
a nechtěl akceptovat oprávněné stanovisko řidiče, že
přeprava
opilců
je
p p
p
j v rozporu
p
s přepravním řádem. Řidiči
proto nezbylo nic jiného,
než prostřednictvím linky
156 kontaktovat strážníky.
Teprve až jim muž uvěřil
a vrávoravým krokem se po
svých vydal k domovu.

Plaz na staveništi
Že na stavbách tu a tam narazí na zapomenutou munici
z války, si už čeští stavbaři
zvykli. S exotickými zvířaty se však ještě počítat
nenaučili. Proto je v úterý
15. října odpoledne v ulici
Karla Svolinského více než
pekelný stroj vystrašil plazící se barevný had. Naštěstí
si s plazem dokázali poradit
prostějovští strážníci. Hada,
v němž poznali korálovku,
zručně odchytili a odvezli do
zverimexu.

Poctivá nálezkyně
Zapomenutou
tisícikorunu objevila ve čtvrtek
17. října jednatřicetiletá žena
v bankomatu v prostorách
obchodního domu v Plumlovské ulici. Zatímco mnozí
jiní by si bankovku ponechali, žena o nálezu informovala pracovníky ochranky. Ti
odevzdali tisícikorunu prostějovským strážníkům, kteří
ji nakonec předali bance, jíž
patřil bankomat.
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Prostějov/lef - Velký šok zažili
lidé, kteří šli minulé pondělí
14. října brzy ráno do práce
po ulici Josefa Lady v Prostějově. Na tamější cyklostezce
totiž leželo bezvládné mužské
tělo, kterému už nebylo pomoci. Naopak v temném mlhavém ránu už se kolem chlapíka
začínaly slétávat vrány...
Scéna byla o to hrůzostrašnější, že opodál leželo v přízemním oparu jízdní kolo.
Když lidé na chlapíka sáhli,
okamžitě ucukli, protože jeho

tělo bylo zcela studené. Přivolaný lékař pak konstatoval, že
je muž mrtev. „Cizí zavinění
však nezjistil. Příčinu smrti
proto určí až nařízená soudní
pitva,“ sdělila Večerníku Irena Urbánková, mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.
Policisté během uplynulého
týdne zjistili, že jde o čtyřicetiletého muže z Prostějova. „V
žádném případě však nešlo
o bezdomovce,“ dodala ještě
k případu mluvčí Urbánková.

Vytuneloval svoji bývalou firmu
Prostějov/mls - Na téměř dva
miliony korun si přišel devětapadesátiletý muž z Prostějovska. Peníze se mu podařilo
získat z konta firmy, kterou už
předtím prodal.
Že si na velké peníze můžete přijít mnohem lehčeji než s kuklou
na hlavě a samopalem v ruce se
začátkem října opět přesvědčili
j
p
j
prostějovští
policisté.
Ti zahájili

trestní stíhání devětapadesátiletého muže. „Jako jednatel převedl část obchodního podílu na
jiného nabyvatele. Přestože po
převodu už neměl mít přístup
k penězům, dokázal z konta společnosti vybrat 1 800 000 korun.
V případě prokázání viny mu
hrozí až osm let vězení,“ informovala policejní tisková mluvčí
Irena Urbánková.

vat. „Bylo to tím, že se vždy
díval dopředu a nikdy se neohlížel zpět. Nebral vůbec
v potaz své minulé pohledávky a půjčoval si dál a dál,”
zmínil se šéf prostějovské
policie Pavel Novák. Stejně
jako všechny dlužníky i tohoto hříšníka jeho minulost
nakonec dostihla. Kromě
obvinění ze strany policie se
muž dle našich informací už
v létě pokusil o sebevraždu,
zdravotníkům se ho podařilo
zachránit. V současnosti je
vyšetřován na svobodě, za
trestný čin podvod mu hrozí
až osm let vězení.

Ilustrační foto: internet

JAKO BY VYHRÁL VE SPORTCE.

Své dluhy platit nemusí
Prostějov/mls - O tomhle sní
úplně každý dlužník. Jednoho dne se probudí, všechny
jeho dluhy budou zapomenuty a on bude moci začít od
začátku. Právě tenhle sen se
splnil i sedmačtyřicetiletému
muži z Prostějovska.
Stále více rodin i jednotlivců
vytlouká klín klínem, respektive zaplácává půjčku
půjčkou. Nezadržitelně se
přitom řítí do dluhové pasti,
kdy hrozí, že jim kvůli splácení půjček nezůstanou peníze

na holé živobytí. Přesto si
berou další a další půjčky, při
jejichž uzavírání lžou o svých
příjmech i o svých předchozích
dluzích. To byl i případ
sedmačtyřicetiletého
muže
z Prostějovska, který měl uzavřít
celkem pět úvěrových smluv,
peníze nesplácet a způsobit tak
škodu za 182 tisíc korun. Nic
nakonec platit nebude muset.
„Na základě prověřování bylo v
tomto případě vydáno usnesení
o odložení věci, neboť trestní
stíhání je nepřípustné z důvodu

jeho promlčení. Muž si totiž
tyto půjčky bral od března 2006
do ledna 2008,“ vysvětlila Irena
Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje.
Tento muž je jedním z milionu,
kterému se splnil sen a svým
závazkům unikl živý. Drtivá
většina dlužníků však tuto
šanci nedostane. Pokud sní, že
své dluhy jednou splatí anebo
že jim budou prominuty, pak
probuzení do tvrdé reality často
o to víc bolí.

Silnice rájem alkoholiků a feťáků

Prostějov/lef – Ráji alkoholiků a narkomanů se minulý týden místy podobaly
prostějovské silnice. Policisté odhalili hned pět hříšníků, kteří usedli za volanty
svých vozů pod vlivem návykových látek.
Pětadvacetiletý řidič skútru
Yuki, kterého muži zákona
kontrolovali ve Svatoplukově
ulici v Prostějově, měl krev
zkalenou amfetaminy. Navíc
měl vysloven zákaz řízení
ý vozidel.
všech motorových

Pod vlivem extaze zase řídila
dvaadvacetiletá řidička, kontrolovaná ve Wolkerově ulici. Ta
sice neměl řízení zakázáno, ale
pro změnu řidičský průkaz ani
nikdy nevlastnila.
Veselý sedmatřicetiletý řidič,
který se při kontrole v Dlouhé
ulici na policisty usmíval, byl,
jak se ukázalo, omámen marihuanou.
Ve stejné ulici pak policisté chytili i devětapadesátiletého chlapíka, který řídil s více než jedním
promile alkoholu v krvi.

Nejlépe pak dopadl pětatřicetiletý řidič při kontrole u Bohuslavic. Tomu hlídka naměřila
„jen“ 0,34 promile v dechu. Muž
přiznal, že několik hodin před
jízdou vypil necelá dvě piva.
„Všem zmíněným řidičům policisté zakázali další jízdu a zadrželi, těm, co měli, řidičské průkazy. Jejich přestupky se bude
zabývat příslušný odbor prostějovského magistrátu,“ sdělila
mluvčí Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz
ze soudní síně...
V kauze hostince U klokana soud stále nerozhodl
Znalec potvrdil, že zabavený alkohol obsahoval metanol

Prostějov/mls - Trojice obviněných Richard Ozanič, Michal Burget a Jaroslav Cifr
stále čeká na rozsudek. První
dva měli během metanolové
aféry svým hostům z hostince
„U Klokana“ údajně vědomě
nalévat nebezpečný alkohol,
třetí z nich ho měl do hostince
dodávat.
Soudní znalec v úterý 15. října
jednoznačně potvrdil, že alkohol zabavený U Klokana obsahoval metanol „Analyzovali

jsme přibližně patnáct vzorků,
které pocházely z tohoto hostince. Z toho tři až čtyři obsahovaly vysoký obsah metanolu
a denaturátů,“ uvedl u soudu
Petr Zvoníček z celní technické
laboratoře Olomouc. Obhajoba
upozornila, že v některých případech bylo U klokana zabaveno pouze zbytkové množství
alkoholu na dně prázdných kanystrů. Byla tedy zkouška průkazná? „Alkohol metanol nepochybně obsahoval. Vzhledem k

množství vzorku pouze není
v některých případech průkazné, kolik ho v něm přesně
bylo,“ reagoval znalec.
Oba provozovatelé se již dříve
doznali, že krátce po prohibici
prodávali podezřelý alkohol,
který jim v kanystrech bez rodného listu, kolku i etikety dodával obchodní zástupce Jaroslav
Cifr. Po jejich nečekaně upřímné
výpovědi měla obhajoba velmi
zúžený manévrovací prostor.
Přesto se snažila a upozorňovala

na nepříliš podstatné podrobnosti. Zajímalo ji například to,
zda policisté při zabavování alkoholu postupovali přesně tak,
jak měli, a zda zabavené vzorky
označili patřičnými nálepkami.
Na tuto otázku úterní hlavní
líčení odpověď nedalo, a tak
je soudkyně Ivona Otrubová
odročila na neurčito. Všem
obviněným kromě trestu vězení
hrozí i uhrazení nákladů na léčení obou poškozených a také
zákaz činnosti v oboru, ve kte-

rém podnikají. Dva ze tří obviněných totiž navzdory jednoho
z největších skandálů v dějinách
samostatné České republiky stále prodávají alkohol. Jaroslav
Cifr je obchodním zástupcem
olomoucké firmy Bern star
a Michal Burget dál provozuje
hostinec U Klokana. Pouze Richard Ozanič se po aféře práce
v pohostinství vzdal a nyní je zaměstnaný jako lakýrník.
Případ bude Večerník sledovat
až do jeho konce.

po kvartetu hledaných
Prostějov/mik

inzerce

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.

ZDENĚK STANĚK

ROMAN VESELÝ

JANA JURDOVÁ

JAROSLAV KULHAN

se narodil 6. dubna 1953 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 2. října 2013. Jeho
zdánlivé stáří je 60 let, měří mezi
170 až 178 centimetry, má hubenou postavu, modré oči, šedé
vlasy a střih vousů strniště.

se narodil 19. června 1988 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání
dne 16. září 2013. Jeho zdánlivé
stáří je v rozmezí od 25 do 26 let a
měří mezi 173 až 178 centimetry.
Má střední postavu, plavé blond
i kadeřavé vlasy a šedé oči.

se narodila 26. ledna 1976
a trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledanou
vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 4. května
2007. Její zdánlivé stáří je 34 až
40 let, měří asi 170 centimetrů,
má hubenou postavu, modré oči
a hnědé vlasy.

se narodil 26. října 1963 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila
prostějovská policie celostátní
pátrání dne 21. května 2013. Jeho
zdánlivé stáří je 50 až 53 let, měří
170 až 180 centimetrů, má střední
postavu, hnědé, rovné, vlnité vlasy,
zelené oči, nosí hnědý knír vousů.

ZZapomněl
ěl cestu
t

Zloděj řemeslník
Že nechávat věci v autě se nevyplácí, se ve středu 16. října přesvědčil řemeslník parkující svou
dodávku v Otaslavicích. Zloděj,
který se zřejmě chce vydat na
dráhu poctivého řemeslníka, mu
z ní ukradl vrtací kladivo, úhlovou brusku,, řezačku obkladů
a laserový měřič. Škodu majitel
vyčíslil na třináct tisíc korun.

Chatky se nedočkal
Po zahradní chatce zatoužil
čtyřiadvacetiletý chlapík z Prostějovska. Tu, která se mu líbila nejvíc, našel na internetu
a hned si ji objednal. Chrudimské společnosti, sídlící v Praze,
převedl z účtu šestašedesát
tisíc korun, kterou firma za
chatku požadovala. Transakce
proběhla v červnu. Dodnes se
však chlapík zaplacené chatky
nedočkal. O prodejce chatek se
nyní zajímají policisté.

Vykradl firemní vozidla
Hned tři firemní vozidla vykradl někdy v čase od soboty
12. do pondělí 14. října neznámý zloděj v areálu Za Drahou
v Prostějově. Z jednoho sebral
autorádio, z druhého tři litinová
kola a taktéž rádio a ze třetího
masérský stůl. Domů si pak ještě odtáhl přívěs s lešením, čímž
způsobil škodu ve výši pětasedmdesáti tisíc korun.

Zbaběle ujel
Nákladní automobil odstavený
v Kralické ulici v Prostějově naboural v pondělí 14. října krátce
před dvaadvacátou hodinou neznámý řidič zatím neurčeného
automobilu. Aniž by zanechal
majiteli na sebe nějaký kontakt,
zbaběle z místa nehody ujel. Na
nákladním autě přitom způsobil
škodu za sto tisíc korun.

Naftula v akci
Předminulý víkend na Prostějovsku opět udeřil obávaný motorový upír. Tentokrát
vysál hrabě Naftula někdy
během soboty 12. a neděle
13. října nádrž nákladního automobilu v Kostelci nad Hanou. Krádeží pěti set litrů nafty způsobil majiteli auta škodu
osmnáct a půl tisíc korun.

Za volantem se zákazem
Ve středu 16. října krátce před
dvanáctou hodinou v noci
kontrolovali policisté na ulici
Palackého v Prostějově devětadvacetiletého řidiče vozidla
VW Golf. Při kontrole zjistili,
že řidič má Okresním soudem
v Prostějově vysloven zákaz
řízení všech motorových vozidel až do února 2016. U řidiče
provedli policisté dechovou
zkoušku, která byla negativní.
Testu na omamné a psychotropní látky, stejně jako lékařskému
vyšetření, spojenému s odběrem biologického materiálu
v nemocnici, se odmítl podrobit. Na místě mu další jízdu
zakázali. Nyní je podezřelý ze
spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za který mu, v případě
prokázání viny a odsouzení,
hrozí až tříletý pobyt za mřížemi. V případě odmítnutí testu na
omamné a psychotropní látky
se jedná o přestupek proti bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu, který bude po zadokumentování oznámen na příslušný správní orgán k projednání.

Zpravodajství

PŘES MILION KORUN ZPRONEVĚŘILA
prodavačka i předsedkyně bytového družstva

O tom, že do dluhové pasti se dostává čím dál víc lidí,
již bylo napsáno dost a dost. Někteří to, snad v naivitě či
spíše nezměrné touze po bohatství, řeší podvody. A to
je zřejmě i případ dvou žen z Prostějova, které se měly
starat o peníze jiných. Pokušení však bylo příliš silné,
a tak shodně rozkradly přes milion korun. Každá na to
šla jinak, oběma však nyní hrozí až osm let za mřížemi...
Prostějov/mls
První případ se týká jednačtyřicetileté prodavačky, která „vykoumala“ originální způsob, jak si
přijít na peníze. Zaměstnankyně jedné prostějovské středně
velké prodejny se smíšeným
zbožím využila toho, že měla
přístup k centrálnímu počítači.
Peníze z pokladen pak odebírala takzvanými vratkami.
„U málo prodávaného sortimentu
provedla fiktivní nákup a následné
vrácení tohoto zboží. Přitom se
navýšila jeho cena. Peníze, které
měla vydat neexistujícímu zákazníkovi, použila pro svoji potřebu.
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Způsobila tím škodu přesně ve
výši 1 122 687 korun,“ prozradila na čtvrteční tiskové konferenci
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje. V případě
prokázání viny a odsouzení hrozí
až příliš šikovné pokladní osmiletý pobyt za mřížemi. Kriminalisté
na případu nadále pracují.
Možnosti obohatit se při správě
cizích peněz neodolala ani šedesátiletá předsedkyně bytového
družstva. Peníze majitelů a nájemníků bytů totiž bez jakýchkoliv skrupulí převedla na svůj
vlastní účet. „Při prověřování případu vyšlo najevo, že k penězům

KOŇSKÝ KRÁL

SI UŽÍVÁ NA SRDÉČKU

Kriminalistka. Na
objasnění případů
se podílela i šéfka
hospodářské kriminálky v Prostějově
Milena Kubíčková.
Foto: Martin Zaoral
přišla také tím, že svůj byt prodala hned třem různým osobám!
Celkem se nezákonně obohatila
o více jak milion korun,“ informovala dále Urbánková s tím, že
v případě prokázání viny a odsouzení jí hrozí až osmiletý pobyt za
mřížemi.
Podle prostějovských kriminalistů počet podvodů a zpronevěr
letos v regionu výrazně stoupl.
Nejvíce je to patrné u úvěrových

podvodů. Zatímco loni za prvních
osm měsíců roku zaznamenali policisté celkem třiapadesát případů,
letos za stejné období to bylo už
pětaosmdesát kauz. Souvisí to především se situací lidí, kteří se čím
dál více zadlužují a ze své situace
už nemají jiné východisko než se
dopustit trestného činu. Zodpovědnosti je to však nezbaví, navíc
ještě skončí v hledáčku policie
a soudů...

čtěte na straně 8
Jsem šampión! Druhého koně z letošní Velké pardubické Nikase zastihl Večerník v pátek již na svých
domovských pastvinách u stáje „Na Srdéčku“. Společnost mu dělají trenér Stanislav Popelka (vpravo)
a majitel Petr Kupka ze Stínavy.
Foto: Martin Zaoral

Je to tady: už tento pátek a sobotu budeme volit nové poslance a poslankyně

Jak si vedli dosavadní prostějovští vyslanci v parlamentu a kdo má největší šance v nadcházejících předčasných volbách?
Praham Prostějov/pk - V minulých volbách jsme si na Prostějovsku zvolili tři poslance,
kteří měli přesně tři roky na to, aby nás přesvědčili, že plní, co nám v roce 2010 slíbili.
Někomu se to povedlo více, někomu méně a každý z nás ať posoudí, s kým mohl
mluvit, koho viděl jen v televizi a koho neviděl vůbec. Ještě než se rozmyslíme, koho
volit teď, stručně se podívejme dnes, tj. pět dnů před startem předčasných voleb do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, jak se jim to dařilo či nedařilo... A samozřejmě
zkusme nahlédnout, jaké jsou šance regionálních politiků na úspěch letos a také
odhadnout, jak vše dopadne. I když situace se mění každým dnem. Vždyť například
favorizovaná ČSSD měla ještě v létě devětadvacet procent, nyní už je jí odhadováno
jen třiadvacet. „Ukazuje se, že favorit voleb, ČSSD, ztrácí, a to podle všeho ve prospěch
nových formací. Zejména tedy ANO, ale v menší míře i Úsvitu,“ míní politolog z Fakulty
sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze Matěj Trávníček, jehož Večerník exkluzivně
oslovil. „Pokud bych to měl shrnout, tak s trochou nadsázky 3 nejdůležitější sdělení
posledních průzkumů jsou: ČSSD padá, ANO roste a nerozhodnutí zůstávají nerozhodnutí,“ dodal Trávníček. Uspět by podle posledních průzkumům mělo hnutí ANO
2011, KSČM, TOP09, ODS, KDU-ČSL a ÚSVIT. Bude tomu opravdu tak?
Opoziční skokan
a koaliční poslankyně
Skokanem minulých parlamentních voleb na Prostějovsku byl
před třemi lety sociální demokrat
Pavel Holík, který se posunul
z šestého (po odstoupení svého
předchůdce Vlčka pátého) místa
až do čela krajské kandidátky a
byl za „oranžové“ zvolen jako

první v pořadí. Poslanec Holík
byl celou dobu v opozici k Nečasově vládě, proti které vždy
hlasoval. Naopak současnou
vládu premiéra Rusnoka Holík
pokaždé podpořil.
Přesně opačně postupovala prostějovská poslankyně za TOP 09
Jitka Chalánková, která umožnila vznik Nečasovy vlády, ale
nechtěla za premiéra Rusnoka.

Mezi své největší úspěchy řadí
třeba prosazení církevních restitucí nebo vyřešení důchodů pro
sirotky.
Vypuštěný a nenapuštěný
Plumlov
Zajímavý přerod zaznamenal poslanec Radim Fiala, kterého voliči před třemi roky vykroužkovali
do parlamentu za občanské de-

mokraty, ale na konci minulého
období už zastupoval novou stranu Úsvit přímé demokracie, kterou vede česko-japonský podnikatel a senátor Tomio Okamura.
Podobně proměnlivý byl i Fialův
postoj k vládám. Hlasoval pro
vznik Nečasovy vlády, ale když
opustil ODS, postoj změnil. Voliči si ještě asi pamatují, že hlavním volebním trumfem poslance
Fialy před třemi roky byl slib, na
jehož základě zařídí vyčištění
Plumlovské přehrady. Přehrada
byla s velkou slávou ve volební
kampani vypuštěna. Původně
všechno mělo být hotovo do
roka, ale ani po necelých čtyřech
letech od vypuštění se v přehradě, která vždy byla oblíbeným
rekreačním centrem Prostějovska, koupat nedá. Už po několikáté slyšíme, že příští sezóna už
na přehradě bude opravdu „koupací“... Zajímavé je také to, že
Fiala, který je teď členem strany
podporující přímou demokracii,
nehlasoval ve Sněmovně jako
poslanec pro zákony o zavedení
referenda.

Aktuální volební jádra a potenciál stran

Jak to bude dál?
V každém případě co bylo, to bylo
a nyní je důležité soustředit se na
budoucnost. I v současných volbách Prostějovsko potřebuje prosadit co nejvíce svých zástupců do
poslaneckých lavic. Jak vidí šance
regionálních kandidátů jeden z expertů na politickou situaci.
„S téměř jistotou asi můžeme
počítat s tím, že mandát obhájí Pavel Holík, dvojka na kandidátce
ČSSD. Mandát by patrně měl připadnout i lídrům TOP 09 a ANO,
tedy obhajující Jitce Chalánkové a

Vnitřek předělaného Prioru připomíná BRNĚNSKOU VAŇKOVKU
Z celkem třiceti prodejen zbývá volných už jen pět

Prostějov/mls - Duch i styl
moderních
obchodních
gale-rií, jakými jsou proslulá Vaňkovka v Brně či
nově otevřená olomoucká
Šantovka slibuje interiér Zlaté
brány v centru Prostějova.
Zatímco fasáda bývalého
Prioru se mezi Prostějovany
setkala s poměrně rozporuplnými reakcemi, interiér by
návštěvníky určitě zklamat
neměl. Večerník se o tom
přesvědčil na vlastní oči koncem uplynulého týdne...
Jak to vypadá uvnitř Zlaté brány? Redaktor Prostějovského
Večerníku uplynulý pátek
navštívil obchodní galerii v centru města a přestože se bývalý
Prior má slavnostně otevřít až
21. listopadu, už nyní je jasné, že

jeho interiér se změní skutečně
k nepoznání. Nepochybně
bude modernější, světlejší
a vzdušnější. Na návštěvníky
čekají technicky mnohem lépe
řešené prostory pro nakupování
i logicky vytvořená místa pro
korzování. Celá vnitřní koncepce pak ze všeho nejvíce
připomíná třeba úspěšnou
brněnskou Vaňkovku.
Na první pohled všechny
příchozí
určitě
zaujme
rozšíření prodejních prostor
o celé jedno patro. Ve Zlaté
bráně tím pádem přibyl druhý
eskalátor, který vede až pod
prosklenou střechu obchodní
galerie, přes kterou je vidět na
mraky ženoucí se po nebi.
Bývalý Prior bude Zlatá brána
připomínat zejména původní

Fotoreportáž

vitráží od Bohumíra Matala,
kterou se podařilo zachránit.
Působivé a rozměrné výtvarné
dílo svojí vkusnou barevností
skvěle oživuje i nové prostory.
Výtečně navíc zapadlo pod
střechu obchodní galerie, kde je
na něj dobře vidět, a navíc nehrozí, že bude zaskládáno regály.
O nákupní prostory ve Zlaté
bráně je už mezi prodejci zájem. „Z celkem třiceti
obchodů zůstává volných ještě
pět menších jednotek o ploše do
sedmdesáti metrů čtverečných,“
informoval Adolf Vlk, předseda
představenstva společnosti Prior.
Největší plochu s 1 500
m² zabere švédská oděvní
společnost H&M, o třetinu
menší plochu pak využijí potraviny Billa. ě toho nakupu-

„Prostějovská Vaňkovka“. Koncepce Zlaté brány připomíná úspěšné brněnské nákupní a společenské centrum... Foto: Martin Zaoral
jící ve Zlaté bráně najdou také
například drogerii DM, lékárnu
Dr. Max, Fotolab, hračkářství
Dráčik, parfumerii Fann, boty
CCC, domácí potřeby Tescoma
či knihy Dobrovský a řadu
dalších obchodních míst.
Zlatá brána kromě moderních

Zdroj: agentura MEDIAN
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obchodů, lepších podmínek
pro nakupování a větší plochy
slibuje i výrazně rozšířenou
otvírací dobu. To představuje
naději pro centrum města, kam
po otevření obchodních zón na
okraji Prostějova přes víkend
obvykle nezamíří ani noha...

jjak
ak ttoo vy
vypadá
ypaddá ve zzlaté
laatéé bbráně...
rááně....
3x foto: Martin Zaoral

Nové obchody. Největší prodejní plochu bude zabírat Výhled. Skrz prosklenou střechu jsou ze Zlaté brány vidět Vzpomínka na starý Prior. Své nové místo našla pod
švédská oděvní společnost H&M, jejíž obchod bude o třetinu i oblaka ženoucí se po modrém nebi.
střechou i půvabná vitráž od Bohumíra Matala.
větší než potraviny Billa.

někdejšímu prostějovskému radnímu za ČSSD Jaroslavu Faltýnkovi. Další z přeběhlíků Radim
Fiala, který v letošních volbách
kandiduje za Úsvit, má šance
pouze ve spekulativní rovině. Novou krev do Poslanecké sněmovny může přinést vysokoškolsky
učitel a trojka na kandidátce občanských demokratů Petr Sokol.
Určitou zajímavostí voleb může
být, že Zemanovci nemají na své
kandidátce nikoho s trvalým bydlištěm v Prostějově,“ odhaduje
šance Prostějovanů Matěj Trávníček, politolog z Fakulty sociálních

věd Univerzity Karlovy v Praze.
Sledujme proto, co nám nabízí
současní kandidáti, abychom
pak mohli hodnotit, zda se zase
jednalo o sliby chyby nebo o politiky, jaké bychom si přáli.
A nezapomeňte, ve středu a ve
čtvrtek vás budou hledat naši
kameloti, aby vám mohli dát
mimořádné vydání Večerníku,
které bude věnováno jen a právě víkendovým volbám. Jejich
výsledky pak můžete sledovat
v klidu svého domova prostřednictvím www.vecernikpv.cz,
kde najdete vše důležité...

Strážník
na projížďce narazil

na rozjívené
Prostějov/lef - Že i když má
volno, je stále ve službě,
ukázal počátkem uplynulého
týdne jeden z prostějovských
strážníků. Při noční vyjížďce
na kole narazil na dvojici
vandalů a volno-nevolno,
zasloužil se o jejich dopadení!
Dva mladíci ve věku dvaadvacet a šestadvacet let se
v úterý 15. října těsně před
půlnocí posilněni alkoholem
rozhodli, že změří své síly na
veřejném majetku. A tak cestou z jednoho prostějovských
barů ničili vše, na co narazili. Ve chvíli, kdy se pověsili
na označník zastávky MHD
v Plumlovské ulici, který
následně i s betonovým soklem vyvrátili, však kolem nich
projížděl na kole strážník,
užívající si zaslouženého
volna. Mladíci si ho však
nevšimli a za hlučného
pokřikování pokračovali k nedaleké benzínové pumpě,
kde rozbili reklamní panel na
sloupu veřejného osvětlení.

I když
m
sloužil ěl volno,
městu
...
„Strážník je však pozorně sledoval a mobilním telefonem
informoval sloužící kolegy.
Ti na místo přijeli krátce poté,
co mladí vandalové převrhli
kontejner na odpadky na
křižovatce Anglické a Finské ulice,“ prozradila Jana
Adámková, tisková mluvčí
Městské policie v Prostějově.
„Při zadržení vandalové ani
nekladli odpor, ani nezapírali,
načež při kontrole trasy, kterou mladíci podle svých slov
procházeli, zjistili strážníci
další škody, jež tito dva muži
způsobili,“ dodala mluvčí
strážníků.
Protože výše způsobené
škody po prvním odhadu
přesáhla osm tisíc korun,
předali strážníci celou věc
kolegům z Policie ČR.

Publicistika
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Barometr

Číslo týdne

+

120

Stotřicítka
S
ři í k se vrací.
í Během
Běh
uplynulého
o
týdne dělníci osadili rychlostní komuZvláštní
nikaci podél Prostějova značkami, které
smrt. Stínem
po letech vracejí na tuto komunikaci
minulého týdne byl
nejvyšší povolenou rychlost 130
pondělní nález bezvládkilometrů v hodině. Škoda
ného těla na cyklostezce v ulici
jen, že tak rychle nebuJosefa Lady. Lékaři na místě vyloudeme moci jezdit
čili cizí zavinění na smrti čtyřicetiletého
až do Olomuže, ale jak tento cyklista skonal,
mouce.
to je zatím záhadou. Jasno má do případu
vnést nařízená pitva.

Osobnost týdne

„BUDU
BUD
UDU
U VOLIT
VOLI
VO
LIT
LI
T PIRÁTY.
PIRÁ
RÁTY
ÁTY
KDYŽ NĚCO ŠLOHNOU,
TAK SE TO SVEDE NA
JEJICH HISTORICKOU
A VROZENOU
PŘIROZENOST!“

JAROSLAV POSPÍŠIL

Přesně tolik minut trvalo policistům z Němčic nad Hanou, než dopadli čtrnáctiletého zlodějíčka, který z domu
v malé vísce ukradl patnáct
tisíc korun. I když nakonec
vzhledem k věku pachatele
byl případ odložen, policistům za rychlost patří uznání.

-

Výrok týdne

Prostějovský tenista se konečně
dočkal! Středeční triumf nad jednatřicátým hráčem světa Monfilsem z
Francie byl vůbec jeho první výhrou
na okruhu ATP! A považte, dočkal
se toho ve svých dvaatřiceti letech,
což by měl být dokonce snad i světový
rekord... Bohužel, hned v dalším dějství už nestačil na domácího Thiema.

Jeden z našich čtenářů
má jasno o tom, komu
dá o víkendu ve volbách
svůj „tajný“ hlas.

O PRANOSTIKÁCH A POŘEKADLECH, OVŠEM NEJEN O NICH...

Analýza
Martin Mokroš
Již jsem se na tomto místě zmínil,
že vítr, který odvál naši dolní parlamentní komoru, byl tak rychlý,
že překvapil jak politické strany,
tak i voliče, proto, jak jsem již
také zde psal, kampaň v Prostějově byla a je spíše mdlá. Kdybych
na začátku října nenarazil na pár
billboardů hnutí, které říká opak

Mám ve svém počítači stařičkou aplikaci Svátky a výročí,
která obsahuje u jmen a měsíců nejrůznější lidová rčení
či pranostiky. Některé jsou pravda notoricky známé, jako
třeba „Únor bílý, pole sílí“ nebo „Březen, za kamna vlezem,
a duben ještě tam budem“, nebo taky „Studený máj v stodole ráj“. Přemýšlel jsem o nějaké pranostice na říjen a je
pravda, že nějakou notoricky známou jsem nenašel, ale
pro ten letošní bych o jedné nové věděl a to: „Říjen volební,
k urně volební rychle zaběhni“. Ano, zřejmě jste to čekali,
ale musím se prostě přidat k zástupu analytiků a říci pár
slov k letošním volbám, mimořádným, parlamentním...
od slůvka NE, nezakopl o pár
menších bannerů s kandidátem,
jenž na vše pohlédne sokolím
okem, a kdybych ve své oblíbené
kavárně v centru města, kterou
skupina mladých nadšenců vyhrabala z popela, do kterého ji
uvrhl kdysi jeden rádobypodnikatel, co dále zlikvidoval i prostějovský fotbal, nenarazil na knížete Karla, tak bych si řekl, že snad

ani žádné volby nebudou. Jistě,
stranické sekretariáty peněz zřejmě také nemají a je pravda, že některým stačí jen takticky vyčkávat. Ale přece jen jsem očekával
více. Jest pravdou, že s blížícím
se termínem se aktivita zvyšovala
a zvyšuje, třeba tedy ještě někdo
úplně zdrcujícím způsobem právě teď někoho přesvědčuje, ale
stejně celkově nic moc.

Nedivím se pak, že když analyzuji debaty s kolegy spoluvoliči,
tak spousta jich neví koho volit,
argument, že není koho volit,
NEBERU, ale prostě s kandidáty nebyli řádně seznámeni
a to je tedy velké mínus všech
stran a hnutí dohromady.
Já volit samozřejmě půjdu, říkám
to jasně a stručně. Čím dál více
tvrdím, že by se volby měly stát
morálně povinnými pro všechny.
Nadávat v restauracích a u televize totiž umí kdekdo, ale uplatnit
demokraticky svůj názor umí
necelá polovina obyvatel, pokud
vezmu jakýsi statistický průměr
z několika posledních voleb, což
je tedy žalostné až tristní. Nevím tedy, proč se tak všeobecně
nadává, když pak je zatěžko jít
k volební urně, kde lze průkazně
něco změnit? Dle volební účasti
je asi většina spokojená, vše je

„v poho“ a netřeba změn. Pak
ovšem nemusely být předčasné
volby, ne? Vážení nechodiči
k volbám, to mi hlava nebere.
Pokud se domníváte, že vám řeknu, koho budu volit, tak na to zapomeňte, volby jsou přece tajné,
jen se domnívám, že ať už budete
i vy volit kohokoliv, bylo by dobré podpořit kandidáty-Prostějovany, neboť jen tak se můžeme
dočkat nějakého zastání „tam nahoře“ a jak vidíme z činnosti našich posledních prostějovských
poslanců, občas se nějaké dobré
věci i podaří. A to přece naše statutární město potřebuje.
A tak se tedy pokusím najít
stranu, kde jednak jsou Prostějované a jednak je ochotná se
pokusit vyklidit onen pověstný
Augiášův chlév, za který bohužel lze naši nejvyšší politickou
scénu aktuálně považovat. Práce

bude jako na kostele, ale pokud
tato strana nebo koalice stran
dostane od nás voličů silný mandát, podpořený vysokou volební
účastí, pak je naděje, že si uvědomí onu váhu zodpovědnosti
a pokusí se o očistu politiky, státu,
společnosti a skutečných hodnot.
Docela rád bych se dočkal státu
plně fungujícího a v čele s politickou reprezentací, za kterou se
nebudeme muset my voliči stydět
a ze které nebude mít legraci zbytek světa.
Napadají mne hned dvě pořekadla. Optimistické je toto:
„Volby říjnové, vítejte v republice nové, snové“ a to pesimistické: „Výsledek volební, vem
kufry a raděj vypadni“ .
Tak které z nich se naplní? Záleží
to i na vás, vážení spoluobčané,
tak pevnou ruku a jděte k těm urnám, nebuďte peciválové!

sokol
ím okem ... Když tatínek nechá
komentář redaktora

Kroužkujme „Prostějováky“ mamince useknout hlavu

O víkendu nás čekají parlamentní volby. Sám v nich
kandiduji, ale přesto se mne
díky mé profesi spousta lidí
v posledních dnech ptá hodně
na jednu věc. Tou je dotaz, jak
vlastně funguje slavné „kroužkování“ a zda můžeme do parlamentu pomoci někomu, kdo
je nám sympatický.

Čtyři kroužky pro PV
Takže poučení na úvod. Každý
z nás si musí u volební urny vybrat volební lístek naší oblíbené
či nejméně neoblíbené strany. Na
něm je ovšem napsané pořadí
kandidátů, jak ho navrhuje daná
strana. My ale jako voliči můžeme
pořadí „přeorat“ a určit, kdo nakonec zasedne v poslanecké lavici.

Udělat to můžeme pomocí až čtyř
kroužků, kterými své oblíbence
(přesně jejich čísla na kandidátce)
označíme. Když váš favorit získá
více než pět procent kroužků, postupuje na první místo a má šanci
být zvolen. Využijme toho a zvolme lidi, kteří si to zaslouží.

Prostějovsko potřebuje
poslance
Já osobně budu kroužkovat kandidáty z našeho okresu. Prostějovsko potřebuje poslance, které
za něj budou v Praze bojovat.
Když nebudeme jako Prostějováci podporovat své kandidáty,
doplatíme na následující fakt.
Na Prostějovsku dnes totiž žije
necelých sto deset tisíc lidí. Jsme
tedy o polovinu menší než Olo-

moucko a o něco zaostáváme i za
Přerovskem a o malý kousek i za
Šumperskem.
Z právě popsaného tedy vyplývá,
že jen ten, kdo má raději Olomouc či Přerov než náš prostějovský okres, nebude kroužkovat.
Nebudu proto ve svém pravidelném článku vyzývat, ať volíte tu
či onu stranu. Každý víme, co si
myslíme a koho proto budeme
volit. Chci vás ale vyzvat, abyste jako Prostějováci kroužkovali
kandidáty z našeho okresu na
kandidátkách, které jste si podle
své nejlepší vůle vyzvali. Takže
nezapomeňte: všechny kroužky
pro Prostějováky!
Petr Sokol,
vysokoškolský učitel a poradce
místopředsedy Sněmovny

Konstelace
hvězd Prostějova
Město je celé rozkopané, takže pokud nechcete přijít k úrazu, dá-

vejte si enormní pozor na to, kam šlapete. Pošmourné počasí bude
lákat jedině k návštěvě hospod nebo nočních barů. Ale co takhle za
kulturou? Neříkejte, že je jí v Prostějově málo!

Berani - 20.3.- 18. 4. Musíte si zavčas uvědomit, že
pokud nejde o život, nejde vůbec o nic! Díváte se na
život až příliš vážně. Zkuste se tento týden uvolnit
a alespoň občas vyloudit na své tváři úsměv. Uvidíte,
že rázem půjde všechno líp.
Býci - 19.4.-19.5. Okamžitě začněte přemýšlet
o změně zaměstnání, nebo vás brzy odvezou do
Bohnic! Najděte si klidnější místo, kde nebudete
vystaveni takovým tlakům. Co takhle odjet z tohoto
města a zkusit to někde na horách?
Blíženci - 20.5.-19.6. Na vás se v nejbližších dnech
vrhne chřipka. A to taková, že budete muset zůstat
minimálně týden v posteli. Opovažte se nemoc přecházet! Přestože vysoké horečky vás budou vysilovat, užijete si starostlivosti blízkých.
Raci - 20.6.-21.7. S protějškem můžete projít nejdůležitější témata vaší budoucnosti. Proberete spolu své
životní cíle a sladíte je. Měli byste se na všem v klidu
dohodnout. Ani jeden netoužíte mít nad druhým navrch, cítíte se jako pár.
Lvi - 22.7.-21.8. Situace na pracovním poli se razantně mění. Začíná se na vás usmívat Štěstěna, která
podpoří vaše svědomité snažení. Po profesní stránce
budete ceněni velmi vysoko, takže si můžete začít
budovat úspěšnou kariéru.
Panny - 22.8.-21.9. Nepovyšujte se nad druhé jenom
proto, že máte o nějakou tu školu více než oni. Ono
vzdělání je krásné, ale není to všechno. Kolikrát můžete mít deset vysokých škol a lžící se stejně nenajíte... Buďte mnohem skromnější.

...ještě
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Váhy - 22.9.-21.10. Buďte ve střehu v zaměstnání. Poslední dobou totiž jasně musíte cítit, že se vás
nadřízení chtějí zbavit. Říká se, že nejlepší obranou
je útok. Ovšem ve vašem případě byste měli zvolit
ústup a novou práci.
Štíři - 22.10.-20.11. Vy si nikdy nenecháte nic líbit,
takže i v těchto dnech vás čeká několik sporů. Ten
největší přijde ve čtvrtek a zapojí se do něho i část
vaší rodiny. Problém bude, že při této hádce padnou
i facky, které budou bolet.
Střelci - 21.11.-20.12. Budete osloveni známými
lidmi se zajímavou nabídkou. Ta bude vonět penězi
a možností zbohatnutí. Pokud nemáte zrovna co na
práci, neváhejte a jedinečnou nabídku přijměte. Ztratit nemůžete nic, jenom získat.
Kozorohové - 21.12.-19.1. Samota vám tento týden
jednoznačně nesvědčí. Pokud zůstanete sami, budete
dokola dumat o stálosti protějšku i o smysluplnosti
svého zaměstnání. V milé společnosti vaše nafouklé
starosti ale zase splasknou.
Vodnáři - 20.1.-18.2. Nemáte se za co stydět, takže
neváhejte a prosaďte své jedinečné nápady! Možná
vás v zaměstnání dosud podceňovali, nyní ale kolegové budou vaše snažení pozorovat s otevřenou pusou. Budete středem pozornosti.
Ryby - 19.2.-19.3. Přehnané ambice vám teď budou
cizí. Usilovnou snahu vyměníte za mírné tempo, vše
budete dělat pomalu a s rozvahou. V zaměstnání vám
to projde a doma v tom míníte pokračovat. Budete se
jen líně protahovat.

Martin Zaoral
Najde se někdy tělo čtrnáct let
pohřešované Lenky Gambové? Tato otázka je v Prostějově
stále živá, což poslední dny naplno ukázaly. O okolnostech jejího zmizení si každý myslí své.
Zatímco pětačtyřicetiletá žena
mnoha lidem stále citelně chybí,
její muž Radek Gamba žádné
velké nasazení při pátrání po své
ztracené manželce neprojevil.
Zmizení matky dvou dětí, která navíc údajně měla z trezoru
vzít milion korun, dlouho ne-

chal „jen tak“, nepamatoval si
přesně poslední okamžik, kdy
svou ženu viděl a spokojil se
s verzí, že odletěla za milencem
do Tuniska, aniž by se tam sám
vypravil...
Přes jeho nepochybnou vstřícnost působí takové chování na
první pohled hodně zvláštně.
Když se k tomu přidá způsob,
jakým se (ne)vypořádal se svými
dětmi, které s Lenkou měl, tak
se nikdo nemůže divit jeho dceři Lucii Gambové, že mu cejch
vraha vypálila přímo na čelo.
Pokud bychom zabrouzdali do historie, pak zbavení se
inteligentní,
temperamentní
a vdanou chvíli nepohodlné
manželky není ničím novým.
Například anglický král Jindřich
VIII., který byl podobně jako
Radek Gamba velkým proutníkem, nechal popravit hned dvě
své manželky. Jedna z nejvýraz-

nějších postav evropské historie
anglická královna Alžběta I. se
tak musela vyrovnávat s faktem,
že tatínek Jindřich mamince
Anně nechal useknout její krásnou hlavu. Taková věc poznamená každého, dlouhodobě se
s ní smířit je fakticky nemožné.
Přesto se silná Alžběta stala skutečnou legendou, v citové oblasti
celý život tápala. K mužům si
nikdy nedokázala najít cestu
a i když čelila obrovskému tlaku
svého okolí, zemřela bezdětná.
Alžbětinou výhodou bylo aspoň
to, že přesně věděla, co přesně se
s její maminkou stalo. To mladá Lucie Gambová stále neví.
K tomu, aby se dozvěděla více,
by bylo potřeba najít Lenčiny
ostatky. Jenže místo jejího posledního odpočinku zná jen
vrah. A ten se svým hrozným
tajemstvím zřejmě naučil žít.
Jak dlouho to ještě vydrží?

Agentura
Sto tisíc za každé mimino!

A zase to Agentura Hóser ví
jako první a exkluzivně! Zatímco naši kolegové z Večerníku
upozorňovali v minulém čísle
na skutečnost, že Prostějov pomalu, ale jistě vymírá a rodí se
katastrofálně málo dětí, Hóser
už v tu chvíli věděl, že prostějovští konšelé schválili mimořádnou věc!
Ve snaze podpořit porodnost
a rychlý růst počtu obyvatel našeho města, budou maminkám
vyplácet z radniční kasy sto tisíc
korun za každé mimino! „Je to
tak. Možná tímto rozhodnutím
přijdeme na buben a budeme
muset zrušit spoustu služeb pro
občany včetně městské hromadné dopravy, ale s porodností
musíme konečně zahýbat. Nemůžeme spoléhat na to, že děti
se budou v Prostějově rodit z lásky. To je blbost, každý prvňáček
dnes přece ví, že peníze jsou vždy
až na prvním místě,“ potvrdil
Agentuře Hóser Miroslav Na-

kaseseděl, primátor Prostějova.
Podle usnesení rady města obdrží každá Prostějovanka uvedených sto tisíc v hotovosti hned
na porodním sále, sotva malý
kojenec začne hulákat. „Zvolili
jsme tuto variantu, protože posílat peníze na účet jsme nechtěli.
Ještě by je otec mimina vybral
a propil. Zároveň bychom ale
nechtěli, aby se kvůli penězům
naše matky strhaly a byly velkotovárnou na mimina. Snad to takový efekt mít nebude,“ dodala
s vírou v lepší zítřky hlava prostějovského velkoměsta.
Pokud by se díky vysoké prémii
zvedla porodnost ze současných
pěti stovek malých Prostějovanů
na kýženou tisícovku, jako tomu
bylo za Husáka, bude to stát
městskou pokladnu sto milionů
korun. „Pochopitelně budeme
žádat Evropskou unii o dotaci,
akorát ještě nevíme, z jakých
fondů,“ pokrčil rameny Miroslav Nakaseseděl.

aneb VAŠE NÁZORY
NÁS ZAJÍMAJÍ
Také v uplynulém týdnu dorazila do naší redakční pošty
celá řada vašich ohlasů, která
se tentokrát rekrutovala k několika tématům. Z celé plejády vašich podnětů a příspěvků jsme vybrali dvojici
nejzajímavějších, kterou vám
nyní předkládáme...

Proč furt nadáváme?
Se zájmem jsem si přečetla ve
Večerníku o probíhající rozsáhlé
rekonstrukci parkovišť, komunikací a dalších prostor na sídlišti
E. Beneše. Hlavně mě zaujalo,
jak lidé nadávají, že je teď na
sídlišti binec, nedá se tudy projít
a majitelé aut teď musejí parkovat bůhvíkde. V jednom z panelových domů bydlí moje dcera,
kterou pravidelně navštěvuji.
Je pravda, že za domem služeb
byl v minulých dnech stavební
chaos, který se teď zřejmě přesunul i na severní stranu sídliště.
Také já osobně jsem měla velký
problém přejít přes staveniště
a dostat se k domu, kde má dcera
bydlí. Ale chci říct něco jiného.
Po rekonstrukci sídliště už místní obyvatelé volali dlouhá léta.
Je přece jasné, že když se něco
buduje nebo opravuje, přináší
to komplikace všem. Tak proč
furt každý nadává? Není to tak
dávno, co všichni ze sídliště byli
rád, že se na rekonstrukci konečně dostalo a město vyslyšelo
prosby zdejších obyvatel. Chce
to víc trpělivosti!
Marie Nakládalová, Prostějov

Už toho mám dost!
V sobotu 12. října jsem šel
k prarodičům, o které se starám. Procházel jsem ulicí
U stadionu těsně před konáním hokeje a vracel jsem se
těsně po hokeji. Jako obvykle
byla ulice zapráskaná auty
návštěvníků hokeje, která
bránila plynulému průjezdu,
nemluvě o tom, že porušovala
pravidla plynulého průjezdu
a jízdního pruhu od křižovatky U stadionu - Krapkova až
ke vjezdu do kovošrotu. Další
řidič s vozidlem parkoval po
dobu hokeje v Krapkově ulici
hned za přechodem, a bránil
průjezdu křižovatkou. Přivolal
jsem městskou policii a vše
bylo zdokumentováno. A to
nemluvím o tom, že v srpnu
na ulici U stadionu byl úsek
plný rozbitého skla, zřejmě
z havárky, na silnici i na chodníku, čili v době, kdy lidé chodí v sandálech a se zvířaty. Můj
pes se tam zranil, takže viníka
bych pověsil hned na nejbližší
strom. Zajímalo by mě, zda
se tomu policie vůbec věnuje,
nejsem si jistý, zda policista,
který údajně šel dokumentovat
přestupek do ulice U stadionu,
tak opravdu činil. Nevím, proč
najednou policie nedozírá na
opilce, kteří se motají z hokeje a rozbíjejí všude sklo. Jsem
sportovec od svých šesti let, ale
tohle nenávidím..
Michal Faltýnek, Prostějov

Máte něco na srdci?
Myslíte si své,
o tom co se děje na
Prostějovsku?

Možnost získat sto tisíc korun
za každé mimino získala značný ohlas mezi prostým lidem.
„Jdeme do toho! Já už mám
sice s manželem sedm dětí
a řekli jsme si už dost, protože
fakt už nevíme, co dělat se sociálními dávkami. Ale za ty nabízené prachy? Jenom doufám, že
teď budu rodit samá paterčata,“
svěřila se Agentuře Hóser Jenoféfa Lakatošová z Prostějova.
Za Agenturu Hóser Majkl
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Chcete vyjádřit
svůj názor k článku,
který jste si právě přečetli?

PIŠTE NÁM SVÉ
NÁMĚTY!
A to buďto na adresu
redakce, či na e-mail:

VECERNIK@PV.CZ!
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
Předčasné volby jsou již za dveřmi. Již nadcházející pátek
a sobotu máme možnost opět „ovlivnit“ stav v naší zemi. Jelikož jsou lidé se stavem české politiky nespokojení, volební
strany se ve svých kampaních snaží působit jako „spasitelé“.
Nejčastěji tak můžeme slyšet výroky typu „Postaráme se o vás“,
„Napravíme chyby předchozí vlády“, „Dáme vám práci“ či třeba „Zkrotíme nezaměstnanost“. Můžeme prozatím jen doufat,
že z volebních hesel opět nezbudou jen „plané“ sliby, jako tomu
bylo doposud. A co naši spoluobčané? Půjdou k předčasným
volbám? Na to jsme se ptali v prostějovských ulicích...

PŮJDETE K PŘEDČASNÝM VOLBÁM?
Petra HAPLOVÁ
Prostějov

Romana HVÍŽĎOVÁ
Prostějov

NE

ANO

„Tentokrát už k volbám nepůjdu. Podle mě není o co stát!
Jak se říká, sliby-chyby, a tohle
ve volbách platí téměř stoprocentně. V poslední době to vypadá, že je úplně jedno, koho
zvolíme, nakonec jsou všichni
úplně stejní a je také zcela šumafuk, z které strany jsou nebo
co údajně kandidují. A jediný
cíl, který nakonec všichni kandidáti a strany mají, je nahrabat
si peníze sami pro sebe... “

„K předčasným volbám určitě půjdu. Už mám i zvoleného kandidáta. Podle
mě by měl k volbám chodit
úplně každý, je to občanská
povinnost. Nynější politická situace není nejlepší, lidé
jsou čím dál více nespokojení
a rozladění, musíme tedy
doufat, že volby k něčemu
budou a některé věci se snad
změní. Proto je důležité se
voleb zúčastnit.“

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

Chodci, takhle NE!
ete jinam, ale KAM?
Prejdˇ
ˇ

Velmi složitá situace nastala nedávno při budování nového chodníku
v Olomoucké ulici. Zatímco stavbaři se potili a v návalu práce se jim při
pokládání nové zámkové dlažby doslova až prášilo pod rukama, vzteky
bez sebe byli chodci a také řidiči, kterým lidé vanglující na rozhraní rozbouraného chodníku a silnice lezli pořádně na nervy.

Ale, ale, co to je? Večerník nachytal ve čtvrtek na rozhraní Vápenice a Olomoucké ulice chodkyně,
které si z nějakých zákazů hlavu nelámaly. Přece to nebudou obcházet!
Foto: Michal Kadlec
Prostějov/mik
„Chápeme, že v těchto dnech je
situace v Olomoucké ulici velmi složitá a hlavně pro chodce
limitující. Samozřejmě, jedna
strana ulice je nyní pro chodce
nepřístupná, ale proč nepoužívají protější chodník? Sám jsem
v Olomoucké viděl, jak chodci
obcházejí rozkopaný chodník
a doslova se pletou řidičům do
cesty. Je jen otázkou času, kdy

tady z důvodu nezodpovědnosti
chodců dojde k neštěstí,“ okomentoval stav Miroslav Pišťák,
primátor statutárního města
Prostějov. „Je to marné, je to
marné, je to marné! Ještě jsem
neviděla, aby všichni Češi dodržovali nějaká nařízení,“ dodala s
jistou ironií v hlase primátorova
náměstkyně Ivana Hemerková.
Jenomže budování nového
chodníku v Olomoucké ulici
má určitě jeden velký háček.

Předminulý čtvrtek, kdy se pokládala nová dlažba také v oblouku vedoucím z Olomoucké
ulice na Vápenici, měli lidé
podle značení použít protější
chodník. Pro Prostějovana mířícího do města by to ovšem znamenalo obejít celou křižovatku
až ke kostelu Milosrdných bratří a přes Újezd to teprve střihnout na náměstí Husserla. A to
je přece pro Hanáka lán zbytečné cesty...

INZERCE
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Rejskova 1, PV
E-mail: persan@persan.cz
Tel.: 582 343 613

Nemáte se kde pomilovat? Meze jsou studené a v autě
to jaksi není ono? Máme pro vás jedinečné doporučení.
V rámci oživení vztahu a hlavně sexu je ideálním řešením
návštěva hodinového hotelu. Ještě jste tam nebyli a chcete
vědět, jak to tam chodí? Nebo patříte mezi moralisty, kteří
takové téma šmahem odsoudí? Kdeže...
Většina z nás provozuje erotické hrátky nejčastěji v pohodlí
ložnice se svým životním partnerem. Jenže občas se to tak
přihodí, že toužíme po intimním sblížení a doma to jaksi
nejde. Důvod je nasnadě. Vodit si milence domů je totiž
více než riskantní. Samozřejmě, sex můžete mít prakticky
všude. Jenže ne vždycky je to pohodlné a bezpečné. Přímo ideálním řešením je pak návštěva hodinového hotelu.
Návštěvu takového zařízení je lepší předem naplánovat
a udělat rezervaci. Možná vás to překvapí, ale pokoje bývají dost plné. Hlavně v době kolem oběda a pak odpoledne, když většině lidí končí pracovní doba. Na recepci zaplatíte předem a dostanete klíče od pokoje, kde si můžete
nerušeně užít svojí „hezkou chvilku“. A pak se spokojeně
domluvit na další návštěvě...

Vápenice 7, PV
E-mail: podlahovecentrum@persan.cz
Tel.: 582 333 085

Kralická 7, PV
E-mail: halakobercu@persan.cz
Tel.: 582 344 516

www.persan.cz

jak šel čas Prostějovem ...

Přikrylovo náměstí

Od listopadu 1899 neslo prostranství název náměstí Karla
Vojáčka. Současné pojmenování bylo poprvé použito v lednu 1939
podle MUDr. Ondřeje Přikryla (1862-1936), prostějovského lékaře,
hanáckého spisovatele a starosty města v letech 1914 až 1919. V období nacistické okupace 1940 až 1945 se náměstí jmenovalo Sadové
(Park-Ring), po válce znovu Vojáčkovo náměstí a od března 1947 opět
Přikrylovo náměstí. Na parcele domu číslo 4 stával od šestnáctého
století bratrský sbor..
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Šlikova ulice

Vybíráme pro vás „půltucet“

... tentokrát ze sortimentu:

PŘÍLOHY

Bramborová
kaše v prášku
100g

Bramborové
knedlíky v
prášku 500g

Americké
brambory
750g

Hranolky
750g

Houskový
knedlík
600g

Dlouhorznná
rýže
400g

23,50 (115g)

14,90 (400g)

22,50 (450g)

21,90 (1kg)

13,50 (500g)

11,90

29,90 (330g)

18,90 (400g)

24,90

21,90 (1kg)

17,90

9,90

14,90

29,90

47,90

44,90

15,90

9,90

8,90

14,90 (400g)

24,90

29,90 (750g)

19,90

19,90

27,90

24,90 (400g)

34,90

49,90

19,90

24,90 (500g)

11,90

29,90

39,90

19,90

22,90

19,90 (1kg)

Naše RESUMÉ

V dnešní
d š í uspěchané
ě h é ddobě
bě se
hodí jakákoliv pomoc, v kuchyni
to platí dvojnásob. A tak leckdy
chtě-nechtě sáhneme po polotovaru, neboť i příprava domácí
přílohy zabere nemálo času.
A tak pro bramborovou kaši
v prášku zajeďte do Kauflandu
a rovnou tam vemte i bramborové knedlíky, které stejně výhodně
nabízí také Albert, a americké
brambory, ty má zase na stejné úrovni i Lidl. Nejlevnější
houskový knedlík nabízí Billa,
hranolky a dlouhozrnnou rýži
zase Interspar..
Tak si vyberte....
Průzkum proveden
ve středu 16. října 2013

Foto: Internet

Návrat ke

„starým” případům

Opravu místního nádraží

zhatil olomoucký aktivista
Nyní je v nedohlednu...

Prostějov/mls
PONDĚLÍ 15. ŘÍJNA 2012
Místní nádraží v Prostějově je v havarijním stavu. Budova, která pochází z roku 1889 a sloužila jako nádraží slavné Moravské západní dráhy,
vypadá, jako by se na ni za těch více jak skoro sto let její existence téměř
nesáhlo. Její stav přitom ostře kontrastuje s prostorem před nádražím,
který byl loni zdařile zmodernizovaný. Přitom nádraží už mohlo být
dávno opravené, vše zhatil pokus o zapsání budovy na seznam kulturních památek. Ten byl nakonec neúspěšný. Dráhy se však kvůli němu
do rekonstrukce pustit nemohly. Kdy tak učiní, je nyní už nejisté...
ŘÍJEN 2013
Jak se může přesvědčit každý, kdo kolem něj prochází, ani po roce se stav
prostějovského místního nádraží rozhodně nezlepšil. Opak je pravdou.
A to bohužel platí nejen pro jeho neutěšený stav, ale i pro naději, že se
v dohledné době dočká potřebné rekonstrukce. Situaci totiž komplikuje
otazník visící nad tím, komu v příštích letech bude budova vlastně patřit!
Již delší dobu se totiž jedná o tom, že všechny výpravní budovy po celé
České republice přejdou z vlastnictví Českých drah (ČD) do majetku
státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). „Dokud
v této věci nebude rozhodnuto, jsou veškeré investice do oprav výpravních budov prozatím pozastaveny. To se týká i prostějovského místního
nádraží. Případným převodem se bude pravděpodobně zabývat až nová
vláda, která vzejde z nadcházejících voleb. Předpokládáme, že konkrétnější informace týkající se případných investic budou k dispozici na
začátku příštího roku,“ sdělila Večerníku v průběhu uplynulého týdne
Kateřina Šubová, tisková mluvčí České dráhy a.s..
napsáno před

10

lety

Vrah barmanky odsouzen
Třináct a půl roku žaláře!

Emoce, psychické vyčerpání a nakonec i pláč.
To všechno bylo možné pozorovat při přelíčení u Krajského
soudu v Brně ve věci obviněného
třicetiletého Prostějovana Petra
Novotného. Toho obžaloba viní
z brutální vraždy mladé barmanky v baru Eso v Plumlovské
ulici. Novotný hned na začátku
procesu k údivu zaplněné soudní
síně odvolal své přiznání při policejním výslechu!
„Jsem nevinný, policii jsem se
přiznal jenom z toho důvodu,
že jsem měl strach o manželku
a dosud nenarozené dítě. Po celou dobu mi totiž vyhrožovali
opravdoví vrazi. Navíc mě policisté k přiznání prostě donutili,“
řekl hned v úvodu jednání Petr
Novotný a soudní síň jenom
zašuměla. Soudce však v průběhu
líčení několikrát obžalovaného

nachytal na hruškách a jeho novou
výpověď naprosto zpochybnil.
„Když jsem osmnáctého ledna
2002 vstoupil ráno do baru Eso,
barmanku již držela pod krkem
dvojice neznámých mužů. Jakmile
jí pomocí židle zardousili, vzali
peníze a utekli z baru ven. Ještě
na mě stačili zařvat, že jestli něco
ceknu, tak si mě najdou. Propadl
jsem panice, tak jsem utekl taky,“
stál si za svým Petr Novotný.
„Tato verze obžalovaného je
naprosto nevěrohodná. Důkazy
proti němu jsou velmi silné
a průkazné. Všechny do sebe zapadají a tvoří ucelenou mozaiku.
V lednu 2002 si zvolil těžko pochopitelné jednání, kterým chtěl vyřešit
své finanční problémy. Obzvláště
brutálním způsobem zbavil života
mladou ženu. Soud je přesvědčen
o jeho vině a ukládá mu trest ve
výši třinácti a půl roku ve vězení se
zvýšenou ostrahou,“ uvedl soudce
Miloš Žďárský.

Zpravodajství
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Tomáš ZAORAL poškozeným NIC NEZAPLATIL
„Už pět let mi dluží přes milion korun,“ tvrdí Jaromír R.

Pětatřicetiletý známý podnikatel Tomáš Zaoral se s nikým
nevyrovnal. Na tom se vzácně shodují obě strany - jak
poškozený Jaromír R., tak i sám realitní makléř. Tím však
jejich shoda končí. Muž, který je již několik let upoutaný
na invalidní vozík byl pravomocně odsouzen na čtyři roky
do vězení. Tam však dosud nenastoupil a policie po něm
vyhlásila pátrání. V databázi zůstává navzdory rozhodnutí
Ústavního soudu, který nástup jeho trestu prozatím odložil.
Prostějov/mls
V nedávném článku „Tomáš
Zaoral do basy nepůjde“ jsme
vycházeli především z informací
makléřova obhájce Pavla Kvíčaly.
Následně Večerník obdržel reakce
obou stran sporu, který se vleče už
od roku 2008.
„Tomáš Zaoral ze společnosti Reality Recom prodal v roce 2008
můj byt v Okružní ulici. Přestože
od kupujících za něj dostal jeden
a čtvrt milionu korun, na účet
mi poslal pouze stodvacet tisíc.

Zbytek peněz jsem dodnes neviděl, dočkal jsem se jen dalších
a dalších výmluv. Po dvou letech
se nás nakonec u soudu sešlo asi
devět poškozených, celková škoda
byla přes dva miliony korun. Myslím, že i ostatním Zaoral nedal ani
korunu. To, že Ústavní soud rozhodl o odložení jeho nástupu do vězení, mě pořádně rozčílilo,“ nechal se
slyšet poškozený Jaromír R.
Nezávisle na něm se redakci telefonicky a prostřednictvím e-mailu
ozval i samotný Tomáš Zaoral. „Zveřejněný článek obsahuje zavádějící

Je v pátrání. Hledaný Tomáš
Zaoral se v minulých dnech
ozval redakci Večerníku. Přestože poškozeným stále dluží miliony korun a oficiálně jej hledá Policie ČR, on sám se cítí nevinný.
Foto: Policie ČR

informace. Například je nesmysl, že
bych se s někým vyrovnal. Tak tomu
samozřejmě není. Ústavní soud
o odkladu trestu rozhodl ze zcela
jiných důvodů,“ potvrdil Večerníku
Zaoral, který nám dal k dispozici
oficiální Usnesení Ústavního soudu.
Toto rozhodnutí se však vztahuje
k docela jinému případu, než k tomu,
kde prokazatelně vznikla vysoká
finanční škoda. Jak je to možné?
„Tomáš Zaoral byl nejdříve odsouzen podmíněně. Jelikož se však
s poškozenými stále nevyrovnal
a zřejmě se dopustil dalších trestných činů, byl mu udělen souhrnný, tentokrát už nepodmíněný
trest,“ soudí Jaromír R., kterému
rozhodnutí Ústavního soudu bere
iluze, že se někdy dočká peněz
i spravedlnosti. „Moje peníze Zaoral zřejmě použil na spekulace
ohledně nákupu pozemků pro
fotovoltaické elektrárny,“ míní
Jaromír R. To potvrzuje i Zaoral.

„Na nákup pozemků pro solární
elektrárny jsem složil zálohy, které
mi nikdy nikdo nevrátil. Soud mě
odsoudil za to, že jsem prý neměl
v úmyslu peníze doplatit. To však
není pravda,“ vyjádřil se Zaoral
k případu, v němž mu dal částečně
za pravdu i Ústavní soud. Je však
vysoce pravděpodobné, že makléř chtěl na výkup pozemků pro
fotovoltaiky využít právě peníze
lidí, kterým stále dluží.
Nepochybným faktem je, že Tomáš
Zaoral navzdory usnesení Ústavního soudu o odložení jeho trestu
stále zůstává v hledáčku policejních
pátračů. „Žádáme občany, aby
v případě zjištění místa pobytu výše
uvedené osoby neprodleně kontaktovali kterékoliv oddělení Policie
ČR prostřednictvím bezplatné linky
158 nebo zavolali přímo na Službu
kriminální policie v Prostějově na
telefonní číslo 974 781 326,“ vyzývá
neustále policejní tiskové oddělení.

LIDÉ VZALI olomouckou Šantovku ÚTOKEM
A pak že to nejde! Prostějov chystá v centru obdobný projekt

Olomouc, Prostějov/lef, pk - Úderem deváté hodiny se v pátek
18. října dopoledne otevřely brány nové obchodní galerie Šantovka. Koupěchtiví lidé pak vzali
nový chrám obchodu v hanácké
metropoli útokem. A Večerník
byl u toho! „Podle předběžných
odhadů navštívilo během prvního
dne Šantovku kolem pětačtyřiceti
tisíc lidí,“ šokoval nás mluvčí obchodní galerie Juraj Aláč.
Galerie Šantovka je největším a nejmodernějším obchodním centrem
v Olomouckém kraji. Na šestačtyřiceti tisících metrech prodejních
ploch jsou v ní dvě stovky obchodů
a nejrůznějších provozoven služeb.
V komplexu je také moderní multikino s osmi sály a nové divadlo s kapacitou tří stovek míst. Nechybí ani
dětské koutky, restaurace a sportovní
centrum s osmnáctidráhovým bowlingem. Zákazníkům je k dispozici
tisíc parkovacích míst pod zemí i na
střeše objektu. Obchodní galerie je

www.vecernikpv.cz
O otevření byl velký zájem. Lidé se dlouhou dobu před hodinou „H“
tísnili před vchody, aby pak vtrhli zběsile dovnitř. Foto: František Omasta
první částí nové čtvrti, která vzniká
na území bývalé továrny Milo. Díky
její výstavbě vznikla i nová tramvajová trať na Nové Sady, která bude
dokončena v nejbližších týdnech.
Není žádným tajemstvím, že
s podobným projektem počítá
i město Prostějov a to v lokalitě,
která je málo využívaná a působí
v některých částech téměř jako
měsíční krajina. Rozsahem má být
sice prostějovský projekt přirozeně mnohem menší, ale zato jeho
předpokládaný přínos pro veškeré

obyvatelstvo města by měl být výraznější. Co totiž nelze olomouckému projektu bezpochyby upřít, je
fakt, že zmodernizoval část města
a navrátil centrum města jeho občanům.
Večerník se tedy navzdory všem
kritikům ptá, proč tedy budovat
nová nákupní centra na perifériích na úrodné půdě a nutit občany,
aby jezdili na nákupy a ničili naše
životní prostředí, když se v centru
nabízí takové možnosti? Olomouc
nám ukázala, že to jde...

Město ve městě. Galerie Šantovka je největším obchodním centrem v Olomouckém kraji.
Foto: František Omasta

Pozor! Polské paštiky
v Kauflandu nekupujte!

Bacha na ně. Obaly nevyhovujících paštik, které byly k mání
v obou prostějovských Kauflandech.
Foto: SZPI
Prostějov/mls - Státní zemědělská a potravinářská inspekce
(SZPI) varuje před paštikami,
které by mohly být nebezpečné
pro osoby s alergií na sóju a dále
označila pokrmy tohoto druhu,
které nevyhověly regulím obsahu masa a tuku.
Trojici nevyhovujících paštik
pocházejících z Polska objevili
inspektoři v obchodní síti Kaufland, která má v Prostějově hned
dvě pobočky. „Jedná se o paštiku
označenou jako BEST Paštika
s kuřecím masem v balení padesáti
gramů, jejímž výrobcem je polský
Zaklady Miesne Werblinski SP
z o. o. Další polskou paštikou je
BEST Paštika s kachním masem
na víně v balení stodvacet gramů
a označením doby minimální

trvanlivosti do čtvrtého listopadu
letošního roku. Problém u nich
vězí v tom, že obsahují sójovou
bílkovinu, což není uvedeno na
obalu. Mohou tak být nebezpečné
pro lidi alergické na sóju,“ varoval
v uplynulém týdnu Pavel Kopřiva, mluvčí Státní zemědělské
a potravinářské inspekce.
Další závadnou potravinou je paštika Vitae d’Oro, Drůbeží paštika
v balení stotřicet gramů. Jedná se o
polský výrobek, který nevyhověl
obsahem masa a tuku. Na obalu
výrobce uvádí podíl drůbežího
masa minimálně padesát procent
a tuku pětatřicet procent. Laboratorní analýza prokázala, že těchto
složek je v paštice mnohem méně
a potravina je tedy označena klamavými údaji,“ dodal Kopřiva.

Vyvolená ZDENIČKA VÁS MOŽNÁ „UDĚLÁ“ v Mostkovicích

Prostějov, Plumlov/mls - Tak
nám pětadvacetiletá Zdeňka
Soušková opět vypadla z VyVolených. Teď už zřejmě naposledy.
V sobotu 12. října nedlouho po
odchodu svého milého Thomase
ukončila i ona svůj více jak měsíční pobyt v reality show. Ještě
před tím ale vyslyšela přání diváků, kteří poukazovali na to, že
o svých plasticky upravených ňadrech sice hodně mluví, nicméně
je málo ukazuje...
Na konci předminulého týdne viděli její prsa všichni, kdo o to měli
zájem. Kamery totiž zaznamenaly,
jak se během vířivkové párty se
přiopila a plátky šunky servírovala
přímo ze svých mokrých silikonových ňader, na které je tak pyšná!
Paradoxní určitě je, že tato oslavička se konala na počest návratu
Vladka, který v Duelu vyřadil právě „jejího“ Thomase. Tomu se její
extempore zřejmě moc nelíbilo.
Nicméně na Zdeničce bylo vidět,
že si coby rozená exhibicionistka

Po definitivním konci
ve vile chce pracovat
V KADEŘNICTVÍ
pobyt ve vile skutečně užívá a vyrábění „skandálů“ před televizními
kamerami ji také neobyčejně těší.
O to bolestnější zřejmě bude návrat
do reality. Nějaké možnosti se pětadvacetileté dívce z Kralic na Hané
přesto rýsují. „Ráda bych pracovala v Mostkovicích společně se
svým kamarádem Pavlem Vyskočilem, který je kadeřníkem. Mám
ovšem i nějaké nabídky v Praze,
kde už mám zařízený byt u kamarádky. Takže budu pendlovat mezi
hlavním městem a Prostějovem,“
vyjádřila se exkluzivně pro Večerník Zdeňka Soušková, která je
rovněž zvědavá, jak se vyvine její
vztah s Thomasem. „Zatím to beru

Loučení ve „velkém stylu“. Ještě před svým definitivním odchodem Zdenička ve vile ostatním VyVoleným servírovala šunku přímo
na svých silikonech.
Foto: FTV Prima
tak, že jsem nezadaná. S Thomasem se známe jenom z vily a to je
hodně zvláštní prostředí. Pokud bychom spolu měli skutečně být, musíme se poznat i venku. Zajít spolu
na kafe a do kina jako normální lidi.
Teprve pak uvidíme, jestli nám to
bude fungovat,“ vyjádřila se mírně
kontroverzní Zdenička, historic-

ky první zástupkyně Prostějovska
v reality show VyVolení.
Nechme se tedy překvapit, zda-li
tentokrát skutečně přejde od slov
k činům a začne opravdu pracovat, nebo zda se zaměří hlavně na
to, aby co nejvíce vytěžila ze své
„popularity“, kterou díky televizní
soutěži získala.

Večerník oslovil lidi, kteří by mohli přinést cenná svědectví týkající se zmizení Lenky Gambové

kamarádka nemá zájem
JAN LUTONSKÝ JE NA SVOBODĚ, Lenčina
o zveřejnění okolností případu. Proč?

BUDE GAMBUManžel
VYDÍRAT?
zmizelé ženy zprávu

Prostějov/mls - Pokud Radek Gamba ví o zmizení své
ženy skutečně víc, než dosud řekl, pak mu s možnou vraždou musel někdo pomoci. V této souvislosti se nejčastěji
skloňuje jméno jeho dlouholetého přítele Jana Lutonského.
Ten byl nedávno po několika letech propuštěn z vězení.
Stalo se tak „shodou okolností“ v době, kdy Radka Gambu
obvinila jeho vlastní dcera z podílu na zmizení vlastní maminky. A je to právě Jan Lutonský, kdo by do sporu mezi
otcem a dcerou mohl vnést světlo, čímž by rozptýlil všechny pochybnosti, které dodnes kolem jejího zmizení panují.
Jenže to zatím rozhodně neudělal. Právě naopak... Žádost
o exkluzivní rozhovor, který by vysvětlil jeho postoj i nepřesnosti z doby před čtrnácti lety, totiž odmítl a ještě byl na
redaktora Večerníku, mírně řečeno, neslušný...

V době, kdy zmizela Lenka
Gambová, byli její manžel Radek Gamba a Jan Lutonský
nerozluční přátelé. Vedli společně oddíl karate a spojovala je
i záliba v krásných a povolných
ženách. Jejich nákladný životní
styl však vyžadoval dost peněz.
A právě ty je rozdělily. Zatímco
Gamba, který svého času patřil
mezi bohaté prostějovské podnikatele, pracuje nyní jako řidič
kamionu, Stalo se to tak zrovna
v době, kdy Radka Gambu jeho
dcera obvinila z podílu na vraždě své vlastní maminky.

Lutonský byl pro
Gambu nebezpečný.
Věděl víc než ostatní?
Bývalý jednatel zkrachovalé
realitní kanceláře K&L Reals
Jan Lutonský určitě není žádný
beránek. Na své okolí vždy pů-

Prostějov/mls - Večerník se
v souvislosti se zmizením Lenky
Gambové snaží zjistit co možná
nejvíce informací. Zatímco někteří lidé ochotně spolupracují,
pro jiné to tak úplně neplatí.
Stojí za jejich neochotou strach,
rezignace nebo něco jiného?
V případu několik let pohřešované
Lenky Gambové PROSTĚJOVSKÝ Večerník kontaktoval další
z jejích blízkých kamarádek. Jak
těn na svobodu. Jelikož neměl už to u žen chodí, právě paní S. se
kam jít, vrátil se do Prostějova, měla Lenka Gambová pravidelně
na jehož radnici má oficiálně svěřovat se všemi svými tajnými
vedené trvalé bydliště. Přestě- problémy, přáními i plány. Pokud
hoval se tam mimo jiné kvůli
exekutorům, kteří se dožadují splacení jeho milionových
dluhů. Ve skutečnosti přespává
v bytě své staré maminky žijí- Prostějov mls - V řadě reakcí na náměstí Padlých hrdinů. cí na články o zmizelé Lence
Údajně má pracovat ve firmě Gambové obdržela redakce
zabývajícím se sítotiskem síd- Večerníku i jeden kuriózní.
Ozval se nám muž, vydávající
lící v Držovicích.
Pana Lutonského se nám poda- se za senzibila zabývajícího se
nezvěstných
řilo zkontaktovat. Přestože po problematikou
odvysílání televizního pořadu osob. Podle něj by policisté měli
Na stopě mluví o případu zá- ostatky Lenky Gambové hledat
hadného zmizení Lenky Gam- pod prostějovským zámkem!
bové prakticky celý Prostějov, Nevěříte? Věřte! Do redakce
on sám se na rozdíl od Radka dorazil e-mail tohoto znění:
Gamby odpovědím na konkrét- „Zaujal mě váš článek o zminí otázky vyhnul. „Myslíte si, zelé Lence Gambové. Jelikož
že mě to zajímá? Na nic si ne- se léta zabývám problematikou
pamatuji,“ reagoval Lutonský nezvěstných, rád bych rodině
velice podrážděně. Je přitom pomohl místo s ostatky zaměřit.
s podivem, že právě jeho celá S pozdravem Senzibil.“
věc nezajímá, vždyť Radka Neváhali jsme a poprosili jej
Gambu znal víc než kdokoliv o osobní, případně telefonický
jiný. „Však se budete divit ještě kontakt. Tomu se však vyhnul.
víc!“ uzavřel mnohoznačně Jan Místo toho nám opět anonymLutonský náš krátký rozhovor, ně poslal alespoň radu. „Ať policejní pes a případně i proutkterý už bohužel neměl.
Už nyní můžeme slíbit, že dal- kař prohledá východní okraj
ší podrobnosti týkající se lidí, nádvoří prostějovského zámku.
kteří mohli o zmizení Lenky Někde pod dlažbou by to mělo
Gambové hodně vědět, zveřej- být,“ doporučil senzibil s emailovou adresou G. Palma. V doníme už v následujícím čísle!

o propuštění svého bývalého
kamaráda rozhodně nevítal

Jak Lutonský splatí své dluhy?
Spor mezi oběma přáteli se
vyřešil až ve chvíli, kdy Lutonský putoval do vězení. Svůj
několikaletý trest si odpykával
ve věznici Rapotice u Náměště
nad Oslavou. Radkovi Gambovi se ulevilo. Opustil Prostějov,
přestěhoval se na Zlínsko, začal
žít nový život a snažil se zapomenout. Nyní se mu však jeho
nevyjasněná minulost připomíná na všech stranách. Nejdříve
jej dcera obvinila z podílu na
vraždě a hned na to se dozvěděl
o propuštění svého bývalého
kamaráda, o němž doufal, že už
ho nikdy neuvidí. „V Prostějově
se příliš nepohybuji, ale zrovna
včera jsem se dozvěděl, že by
pan Lutonský měl být na svobodě. Zatím mě však žádným
způsobem nekontaktoval,“ prozradil Večerníku v pátek Radek
Gamba, který na rozdíl od Lutonského na své okolí vždy působil velmi vstřícným dojmem.
V případě dědictví svých vlastních dětí však ukázal, jak tvrdě
umí jednat, pokud jde o peníze.

sobil arogantně a někdy i agresivně. Během života na svobodě
dokázal i kvůli svým rozmařilým milenkám nasekat milionové dluhy. Podle lidí z jeho
okolí dlouhá léta tahal peníze
právě ze svého nerozlučného
a tehdy dosti movitého kamaráda Radka Gamby. „Začal se
chovat asociálně a byl pro nás
nebezpečný. Nyní je ve vězení
a já s ním už nechci mít nic společného,“ potvrdil nám v této
souvislosti ještě předminulý týden právě Radek Gamba.
Vztah mezi Gambou a Lutonským se kvůli penězům začal
zhoršovat právě po zmizení
Lenky. Zde se podle některých spekulací přímo nabízí
varianta, že Lutonský začal
Gambu vydírat. Jaké měl na
něho páky? Mohl vědět víc
Jan Lutonský:
než ostatní? Dával mu peníze
Gamba jen proto, že se ho bál, „Budete se divit ještě víc!“
nebo proto, aby jej umlčel? Tak Situace se nedávno změnila,
na tyto otázky znají odpověď když byl Jan Lutonský po něpouze oba bývalí přátelé...
kolika letech ve vězení propuš-

by tedy před čtrnácti roky zmizelá,
skutečně chtěla odjet do zahraničí
za svým milencem, byla by to právě tato její kamarádka, komu by se
s tím svěřila.
Paní S., která je známou prostějovskou podnikatelkou, se nám
podařilo kontaktovat. Telefonicky
nám přislíbila, že nám svědectví
poskytne, vyslovila však přání,
aby byla zachována její anonymita. „Rozhovor s Radkem Gambou
jsem četla několikrát. Sejdu se
s vámi, ale musím si to všechno
sesumírovat,“ vyjádřila se předminulý týden. Bohužel v průběhu

uplynulého týdne jsme ji opakovaně nemohli zastihnout. „Pokud
bude chtít, tak se vám ozve,“ reagovala jedna z jejích spolupracovnic. Paní S. nakonec zřejmě nechtěla, protože do uzávěrky tohoto
vydání se neozvala...
Proč porušila slovo a co stálo za
změnou jejího postoje, se můžeme pouze domnívat. Možná u ní
převážil strach, nebo se dostala
pod tlak, který původně nečekala.
Vyloučeno není ani to, že na celou záležitost rezignovala. Působí
však velice zvláštně, že nám to
nebyla schopna ani otevřeně říct.

SENZIBIL: Lenka Gambová je pod zámkem

Foto: Ilustrační foto, internet
pise se nezapomněl pochlubit,
že „má za sebou hodně akcí na
hledání pohřešovaných“.
Na závěr pak projevil „nečekanou“ míru sebekritiky, když
připustil, že se možná mýlí. Zda
by se policisté měli řídit radami

samozvaného senzibila, necháváme zcela na jejich uvážení.
Faktem je, že pokud tajemné
zmizení Lenky Gambové vzbuzuje zájem i u podobných lidí,
pak něco záhadného na něm
prostě být musí....

Kultura v Prostějově a okolí...
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Hvězda každým coulem. Herečka Eva Holubová přiblížila publiku strasti a slasti života ve světle
reflektorů a v hledáčku bulváru.
Foto: internet

Čtvrteční vystoupení populární tuzemské herečky Evy
Holubové v prostějovské Kinokavárně Duha byla naprostá
bomba a diváci mezi záchvaty smíchu téměř nestíhali tleskat. „ONE WOMAN SHOW“ oblíbené herečky u zdejšího
publika jednoznačně zabodovala. A Večerník byl u toho...
Prostějov/peh
One woman show Hvězda představila divákům život herečky
Vendulky Vaníčkové shrnutý do
jednoho hektického týdne, kdy
se z populární seriálové sestřičky Jarmilky z Nemocnice Brod
stává vlivem manželovy zrady
pravá pacientka psychiatrické léčebny v Bohnicích. „Herečka po
padesátce je vlastně takový válečný veterán,“ glosovala s nadhledem osud hlavní hrdinky a současně svůj vlastní Eva Holubová.
Smutný příběh ženy, která se navzdory nepřízni osudu nevzdává
a bojuje až ke sladkému konci
- novému začátku, rozesmál i při-

měl k zamyšlení. Jedinečný humor a nepředstavitelné tempo, ve
kterém se celé představení odehrávalo, museli ocenit i ti, kteří hubatou herečku nemají právě v oblibě.
A přestože jde o představení pro
jednoho, prostřednictvím telefonních hovorů v inscenaci účinkují i
hlasy známých hereckých kolegů
Evy Holubové, jako jsou Jiří Bartoška, Jiří Pomeje, Marek Eben či
Zuzana Bydžovská.
Eva Holubová před zraky diváků vystřídala roli seriálové
herečky, utrápené podváděné
manželky, oklamané matky a da-bérky. Navíc naučila přítomné
obecenstvo velmi užiteční cviky,
které okamžitě zbaví stresu a na-

prostý zátah na bránice publika
byla její role ježibaby Bradavice
v pohádce O princezně Žloutence. Když navíc k tomu všemu
přidala dokonale odzpívanou
národní hymnu pozpátku,
publikum spustilo bouřlivý
potlesk. V původně smutném
příběhu o zradě a znovunalezené
osobní síle si herečka stihla udělat legraci z hereckého života,
bulváru i sama ze sebe...
Není divu, že její perfektní jakoby
na míru šitou „one woman show“
dle režie Patrika Hartla odměnilo
prostějovské publikum ohlušujícím aplausem vestoje. „Vystoupení se nám moc líbilo, byli jsme
nadšení,“ nešetřila chválou Alena
Jarešová, která si přišla užít vystoupení prostořeké herečky se
synem Martinem a přítelem Martinem Koudelkou.
Letošní poslední divadelní kavárna se jednoznačně vydařila...

„zcizené deníky fantoma erotické fotografie“ - Tichého Tarzana

Prostějov/peh - V pořadí třetí
představení v rámci letošní
divadelní přehlídky Aplaus
shlédly další stovky návštěvníků
prostějovského divadla. Působivý
příběh
inspirovaný
životem kyjovského rodáka,
amatérského fotografa, alkoholika a asociálního šmíráka
Miroslava Tichého předvedli
prostějovskému publiku herci
brněnského divadla Husa na
provázku.
Příběh pojednával o tom, jak
i
nepřizpůsobivý
jedinec,
kterého sousedé a blízké okolí
považují za blázna a šmíráka,
může proniknout mezi umělecké
celebrity. Osudy zchátralá troska
muže, který amatérsky vyrobenými fotoaparáty z ruličky toaletního papíru fotografoval nic
netušící ženy na ulici, koupališti
a v převlékacích kabinkách,
se staly předlohou k divadelní
inscenaci s názvem Tichý Tarzan: zcizené deníky fantoma
erotické fotografie, zpracované
dle scénáře Simony Petrů. Režie
se chopila mladá režisérka Anna
Šmírák celebritou. Životní příběh fotografa-amatéra jako námět
Petrželková. Asi největším
divadelní hry připravil prostějovskému publiku nejedno překvapení.
překvapením pro diváky byla
Foto: internet
žena v hlavní roli Miroslava Tichého...
jeden z diváků herecký výkon Iva- mužské předloze „To, že hlavní
„Ten má hlas jako ženská,“ ko- ny Hlouškové, která byla v paruce roli hraje žena, jsem poznala až
mentoval v průběhu představení a vousech dokonale podobná své po chvíli. Měla dokonalé pohyby

a gesta. Že jde o ženu, jsem poznala vlastně jen v jedné chvíli podle
hlasu,“ prozradila se smíchem
paní Marta z Prostějova. „Mně to
řekla až tady kolegyně, já jsem
nic nepoznala,“ přiznala se Věrka
Hlaváčková.
Že se pod parukou a plnovousem skrývá ve skutečnosti
herečka, definitivně prozradila
publiku vlastně až scéna, kdy se
hlavní hrdin(k)a objeví na pódiu
v plavkách. Ivana Hloušková za
svůj mimořádný výkon obdržela
mimo jiné nominaci na prestižní
divadelní ocenění Thálie. Příběh
plný impresionistických obrazů ze
života fotografa - podivína, který
se krátce před svou smrtí těšil
zájmu umělecké veřejnosti a jeho
díla (která sám autor považoval
za ‚srance‘) získala uznání na poli
umění, nepostrádal humor, který
na scéně zajišťovala především
krojovaná sousedka Tichého,
Gabriela Štefanová, ani silné momenty, dokreslené kontrastem
světel či stínů...

INZERCE

MONKEY BUSINESS naplnili Souborné dílo Williama Shakespeara ve 120 minutách
prostějovské Apollo 13 k prasknutí
Prostějov/neo - Vyznavači hudebního stylu funky si v sobotu v prostějovském klubu
Apollo 13 přišli na své. Vystoupila tady totiž jedna z tuzemských ikon tohoto žánru,
populární skupina Monkey
Business. A chybět u toho nemohl ani PROSTĚJOVSKÝ
Večerník, který je mediálním
partnerem všech akcí v tomto
nejen rockovém doupěti.
Za jejich koncertem přitom stála
náhoda. „Kapela jede svou šňůru
koncertů v Čechách i na Slovensku a protože na jejich páteční
koncert ve zlínském Golemu
nenavazovala žádná štace na
Moravě, ozvali se nám a domluvili jsme podmínky. Jednalo se
o první vystoupení této hvězdy
v našem klubu,“ uvedl Miroslav
Hasa, majitel Apolla 13.
Na otázku, jak je spokojen s návštěvou nás pozval přímo do útrob
klubu, kde právě Matěj Ruppert s
kapelou začínal rozjíždět svoji
show. Prostory nabité k prasknutí
dávaly tušit, že prostějovské publikum je po stylu funky a r&b
lačné a že podobná hvězda tady
dlouho chyběla. Už jen dostat se k
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Hvězdy funky. Matěj Ruppert se svojí dlouholetou kolegyní Tonyou Graves prostějovské publikum nešetřili a od začátku svého
vystoupení do něj pálili své největší hity.
Foto: Martin Zavřel
baru pro něco k osvěžení, nebylo
v této atmosféře vůbec jednoduché. Přijít pak blíž k pódiu se stalo
pár minut po deváté večer takřka
nemožným úkolem. Těžko říct,
jak dlouho před zahájením samotné hudební produkce, si fanynky
této partičky šly obsadit svá místa
v první řadě, ale nutno podotknout,
že si tohoto výsostního postavení
dokázaly pořádně a se vším všudy
užít... A tak se hrálo a hrálo, načež
Apollem se rozléhal jeden hit za
druhým. „Jste skvělí, vůbec jsme
nečekali, že to tady bude taková
paráda,“ vzkazovali nadšeným
fanouškům členové kapely Mon-

key Business těsně předtím, než
přidávali další a další song.
Nic však netrvá věčně, naopak jednou všechno končí a tak tomu bylo
i před sobotní půlnoci, kdy se tato
populární česká skupina s publikem rozloučila a šla si odpočinout.
V blízké budoucnosti se ale můžou
prostějovští hudební příznivci těšit
na další koncert spřízněného žánru.
„Už v prosinci tady totiž přivítáme
Dana Bártu a jeho Illustratosphere,“ prozradil Hasa. Roman Holý,
zpívající a hrající v Monkey Business na klávesy, je totiž zakládajícím členem kapely J.A.R., ve které
zpíval právě Dan Bárta...

Hudeb
bní Mega Stars Věra Šp
pinarová
Prostějov/peh - Prostějov se
může znovu těšit na návštěvu
jedné z královen české pěvecké
scény, která svým sytým hlasem
a temperamentem těší posluchače už více než čtyři desítky
let! Moravská Tina Turner to
rozzbalí opět po necelých dvou
letech, přičemž s sebou kromě
kapely Adama Pavlíka přiveze
bezpočet svých skvělých písní,
mezi nimiž zazní i její největší
hity „Jednoho dne se vrátíš“,
„Bílá Jawa 250“, „Meteor lásky“
a další. Užít si jedinečnou atmosféru koncertního vystoupení
blond rockové ďáblice můžete
již v sobotu 16. listopadu ve Společenském domě od 19:30 hodin.

„Když tu paní Věra Špinarová zpívala naposled, koncert byl beznadějně vyprodaný, takže jsme neváhali pozvat paní Věru znovu,“
uvedl pro PROSTĚJOVSKÝ Večerník, který je i tentokrát hlavním
mediálním partnerem, organizátor
Martin Tichopádek. S rezervací
vstupenek je třeba dlouho neotálet,
neboť koncert jedinečné ostravské
rodačky Věry Špinarové je znovu
velký zájem.
Její vystoupení navíc nebude jedinou hudební laskominou, která
se pro milovníky české hudby
chystá. Jako malý předvánoční
dárek se v Prostějově 14. prosince
objeví vynikající oblíbená česká
kapela Čechomor, která k nám

přijede oslavit pětadvacáté narozeniny. „Tento koncert bude jediný
na Hané a jsme proto velice rádi,
že Čechomor přijal pozvání právě do našeho města,“ neskrývá
nadšení organizátor akce Martin
Tichopádek a dodává: „I v tomto
případě doporučujeme zakoupit
vstupenky včas, protože už je půl
sálu prodáno!“
Zajistěte si včas vánoční dárek,
kterým potěšíte své blízké i sebe.
Předprodej vstupenek na oba
dva velké koncerty probíhá ve
Společenském domě Prostějov
(informace na tel. 777 770 651)
a na www.ticketportal.cz . Více
informací na www.topkoncerty.
cz a ve Večerníku.

Prostějov/peh, lv - Letošní
přehlídka divadelních souborů
Aplaus se pomalu, ale jistě
nachýlila ke konci. Nenechte si
proto ujít poslední představení
v rámci této mimořádné
přehlídky, které se odehraje v
Městském divadle v Prostějově
už tento pátek pod taktovkou
pražského Divadla v Dlouhé.
Pokud se počítáte mezi milovníky
divadelního umění, vyhraďte si
na pátek 25. října večer přesně
120 minut času. Do přesně téhle
chvilky totiž vměstná pražské
Divadlo v Dlouhé souborné
dílo největšího dramatika a básníka světové literatury, nesmrtelného Williama Shakespeara
a to bude určitě stát za vidění.
Nečekejte ale klasické kostýmy
ani výpravné kulisy, spíš než o
samotné dílo britského klasika

totiž půjde o hru pojednávající
o hrách tohoto velkého dramatika..
Tři herci sehrají v jednom večeru
celé dílo velkého barda. Autorovu genialitu ilustrují pomocí
současných kulturních fenoménů.
Američtí autoři scénáře a zároveň
představitelé všech rolí Jess
Borgeson, Adam Long a Daniel
Singer uvedli tuto hru v premiéře
9. června 1987 v Kalifornii, evropskou premiéru měla v březnu
1992 v londýnském West Endu,
od té doby je s úspěchem hrána
po celé Evropě. Divadlo v Dlouhé
se rozhodlo tento nevšední text
inscenovat jako první v České
republice
Diváci tak budou moci nahlédnout
přímo do divadelnických útrob
představení. Postmoderní ladění
inscenace, ve které se představí

už tento pátek v Prostějově!
Jan Vondráček (Probudím se
včera, Bathory, Vy nám taky, šéfe!
atd.), Miroslav Táborský (Lotrando a Zubejda, Kletba bratří
Grimmů, Maharal - Tajemství
talismanu atd.) a Martin Matejka
(seriál Redakce, film Babovřesky
atd.) vám nabídne pohled na klasická Shakespearova díla v tak trochu jiném světle. Jedno je ale jisté,
hra nabídne každému z diváků
právě to pravé pro něj a nádavkem
k tomu se budete sto a dvacet
minut smát.
„Myslím si, že výběr jednotlivých představení byl pečlivý
a systémově pojat. To v našem
pořadí jako třetí pod názvem
´Souborné dílo Williama Shakespeara ve 120 minutách´ je

skutečou třešničkou na dortu.
Všem, kteří ho neviděli, jej proto
doporučuji ke zhlédnutí. Je velice
úsměvné s mimořádnými hereckými výkony pánů Vondráčka a Táborského. Pobaví a lehce přiblíží
onu titánskou velikost Williama
Shakespeara,“ vzkázal Miroslav
Černošek, boss pořádající marketingové společnosti TK PLUS.
A PROSTĚJOVSKÝ Večerník
proto rozhodně nesmí chybět.
Schválně, jestli se nám v inscenaci podaří rozpoznat všech
sedmatřicet Shakespearových
her a sto padesát čtyři sonetů,
se kterými se v pátek večer
představí prostějovskému publiku herci pražského Divadla
v Dlouhé...

Druhý ročník výstavy Střední školy designu a módy

s názvem StART 2 nadchnul svou osobitostí

Prostějov/akr - Poslední zářijovou středu se konala v kině
Metro 70 vernisáž druhého
ročníku výstavy StART, která
momentálně nadále probíhá
pod taktovkou Střední školy
designu a módy v Prostějově,
přičemž představuje výběr
z toho nejlepšího, co na její půdě
vzniklo během posledního roku.
Na výstavě jsou ke zhlédnutí práce studentů za uplynulé pololetí,
v jehož průběhu objevovali nové
podněty a informace z oblasti
olejomalby, které jim pomohly při výběru vlastních námětů
a rozvoji osobní tvorby. Tato tvorba obsahuje pestré malířské představy studentů o krajině, portrétu
i abstraktních formách. Malba se
přetvořila v proces, kdy je zaznamenána myšlenka stopou štětce,
jasem barvy a hloubkou tvaru.
Výrazným a nepřehlédnutelným
prvkem výstavy jsou konceptuální
objekty, jako například zavěšené
chlupaté koule, kožešina, trofeje (zde je přišpendlená masařka
obecná) či bílá dřevěná lavička
se stolkem a lampou. Pohledy ná-

Osobitá díla. Výstava
obsahuje pestré malířské
představy studentů o krajině,
portrétu i abstraktních formách… Foto: Aneta Křížová
vštěvníků přitahují také netradiční
fotografie, které až na výjimku
nevznikaly v klasických ateliérových podmínkách.
Témata, která jsou na fotografiích
zachycena, čerpali studenti ze života kolem sebe. Zaměřili se především na kompozici, technickou
kvalitu a skvěle zachycenou atmosféru díla. Protože jsou žáci vedeni
ve své práci k maximální svobodně

a kreativitě, výsledkem jsou fotografie s obsahovou a estetickou
hodnotou. Studenti uměleckých
oborů Multimediální tvorba, Užitá malba se zaměřením na design
interiéru a Design oděvu jsou
vedeni ke kreativitě a samostatné
práci. Využívají tradiční výtvarné
postupy, stejně tak jako moderní IT, video a audio technologie.
V několika výtvarných ateliérech,

plně vybavených počítačových
učebnách i ve foto - video atelieru
mají dostatečné zázemí pro práci
na vlastních uměleckých projektech.
Jak se vlastnoruční práce studentům Střední školy designu
a módy vydařily, můžete zjistit
i nadále v kině Metro 70. Výstavu StaART můžete zhlédnout do
3. listopadu.
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Expres
z regionu
Stínavou pro
projde
ojdde
lampionový průvod
Stínava/jim - Obec Stínava ve
spolupráci s mateřským centrem
Stínaváček srdečně zve na lampionový průvod plný hádanek, který
se uskuteční v sobotu 26. října od
osmnácti hodin. Sraz s lampiony je
u obecního úřadu, ukončení spojené s malým občerstvením pro děti
se uskuteční v Obecním domě.

V Drahanách plánují
Slavnosti ohně
Drahany/mls - Slavnosti ohně
plánuje na sobotu 26. října od
10:00 hodin Muzeum Drahanské
vrchoviny. K vidění bude výroba
železa v redukční peci, kováři,
odlévání bronzu, ražba keltských
mincí, pálení keramiky a řada
dalších zajímavostí. Od 15:30 hodin vystoupí skupina historického
šermu Armet. Při západu slunce
(asi kolem 17:45) vzplane na
louce před bývalou drahanskou
měštankou, kde muzeum sídlí, i
pohřební hranice. Připravený bude
pravěký pohřeb žehem se všemi
rituály, vkládáním milodarů i pohřebními písněmi.

Přijďte si zasadit
strom na Kosíř!
Kosíř/mls - V sobotu 26. října od
10.00 do 12.00 bude v sadu Oulehle na Kosíř nad Čelechovicemi
připraveno čtyřicet sazenic regionálních odrůd třešní a švestek.
Lidé si tak budou moci u třetího
zastavení naučné stezky zasadit
svůj vlastní strom. Rodiny s dětmi,
školy či jednotlivci si mohou stromek vysazený vlastníma rukama
„adoptovat“. Pro účastníky bude
připraveno ohniště a špekáčky,
popř. další občerstvení.

Výstava v kině se ohlédne
za historií Němčic
Němčice nad Hanou/mls - Od
pátku 25. října bude ve foyer kina
Oko v Němčicích nad Hanou
k vidění výstava nazvaná „Němčice 450 let městečkem“. Expozice zde bude umístěna až do 22.listopadu. Výstavu lze navštívit
v pondělí, ve středu a v pátek odpoledne. Možné je se dopředu domluvit i na individuální návštěvě.
Na výstavu se lidé dostanou přes
Městskou knihovnu.

Na dřív zrušené trati mají od poloviny prosince pravidelně jezdit dvě soupravy společnosti ARRIVA

PO DVOU LETECH DOJEL VLAK Z CHORNIC AŽ DO DZBELE!
Tradičního vlaku jedoucího z Prostějova se však zatím nedočkáme...

Poslední osobní vlak tudy projel 12. prosince 2011.
Od té doby se spojení mezi Dzbelem a Chornicemi
přerušilo. Po jednání mezi představiteli Olomouckého
a Pardubického kraje by se však doprava na části trati
někdejší slavné Moravské západní dráhy měla od poloviny prosince opět obnovit. Tradičního vlaku jedoucího
z Prostějova do Chornic se však zatím nedočkáme.
Dzbel/mls
Malé nádražíčko ve Dzbeli na
Konicku zažilo v sobotu 19. října
velikou slávu. Dojel sem vlak! Na
tomto prostém faktu by nebylo
možná na první pohled nic tak šokujícího, pokud by se nejednalo
o motoráček z Chornic. Spojení
mezi těmito obcemi totiž bylo před
necelými dvěma lety zrušeno. Důvodem byly úspory ze strany Pardubického kraje, který musel na provoz nepříliš vytíženého a ztrátového
spoje Českým drahám doplácet.

Nyní své dotace obnoví, nebudou
však směřovat Českým dráhám, nýbrž společnosti Arriva.
Právě její vlak dorazil v sobotu do
Dzbele. „Jedná se o zkušební jízdu
spoje, který by měl propojit Dzbel,
Chornice, Moravskou Třebovou,
Skalici nad Svitavou a Boskovice. Od
patnáctého prosince, kdy vejde v platnost nový jízdní řád, by na této trati
měly jezdit dvě soupravy. Jak často to
bude, to jsem se zatím nedozvěděla,“
prozradila Večerníku starostka Dzbele
Jana Konečná, která obnovení spojení
mezi Dzbelem a Chornicemi vítá.

Kdo však bude chtít z Prostějova vyrazit až do Chornic, bude
muset ve Dzbeli přestupovat.
Tradiční spoj se zatím neobnoví.
„Vlaky z Prostějova k nám jezdí
dostatečně často. Naprosto zásadní však bude, aby nový spoj do
Chornic navazoval právě na ostatní
vlakové spoje, ale i autobusy. Proto
jsme hodně zvědaví, jak bude nový
jízdní řád vypadat,“ zdůraznila
v sobotu Jana Konečná.
Provoz mezi Dzbelem a Chornicemi byl ukončen v prosinci 2011. To
se však mezi lidmi na Prostějovsku
nesetkalo právě s nadšenými reakcemi. „Jsem rád, že se nám dlouhodobým tlakem a jednáním podařilo
přesvědčit kolegy z Pardubického
kraje, aby se připojili k naší snaze
vrátit do mezikrajské dopravy potřebnou kvalitu,“ uvedl v této souvislosti Alois Mačák, náměstek
hejtmana Olomouckého kraje.

BYLI JSME
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První vlaštovka. V sobotu na nádraží ve Dzbeli dorazil vlak společnosti ARRIVA, který by tu měl z Chornic
pravidelně jezdit od 15. prosince letošního roku.
Foto: Martin Zaoral

v Němčicích budí EMOCE
Potřebuje něco Nová továrna
Rozhodne o její existenci referendum?

přefiknout

Prostějov/lef - Někoho či něco
přefiknout asi potřebuje zloděj, který se vloupal do dílny
u rodinného domku na Prostějovsku. Možná ale jenom dává
dohromady
dřevorubeckou
skupinu.
Podle dostupných informací přelezl zloděj plot, prohledal zahradu a potom se vplížil na dvorek,
kde objevil malou dílnu. Celkem
snadno se mu podařilo do ní dostat. „Z dílny potom zloděj ukradl
tři motorové pily,“ uvedla Marta

Vlachová, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Obtěžkán motorovými pilami
pak darebák odešel stejnou cestou, jakou přišel. Majiteli způsobil krádeží škodu 14 tisíc korun.
Policisté nyní vyhodnocují stopy,
které lump na místě zanechal, aby
ho mohli co nejdříve dopadnout a
ukradené nástroje vrátit majiteli.
Zloději pak za krádež v případě
dopadení hrozí dva roky kriminálu.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Němčice nad Hanou/mls - Dalo
se to čekat. Plánovaná továrna
na zpracování opotřebovaných
pneumatik v Němčicích nad
Hanou není všemi vítána právě s nadšením. Projevilo se to i
na veřejné debatě, která se ve
středu konala v sále místního
kina Oko. Zda v Němčicích nad
Hanou vznikne podnik, který
by dal práci přibližně stovce
lidí a zároveň pomohl vylepšit
městský rozpočet, tak stále není
jisté...
Na debatu ohledně dalšího možného rozvoje Němčic nad Hanou
dorazilo uprostřed minulého týdne do místního kina Oko pouze
kolem pětadvaceti lidí. Připravena
pro ně byla prezentace, která měla
vysvětlit fungování nové továrny
využívající nejmodernějších tech-

nologických postupů. K té však
nakonec fakticky nedošlo. Už v
průběhu přednášky totiž byli
hodně nahlas slyšet lidé, kteří si
továrnu na zpracování opotřebených pneumatik v Němčicích
nepřejí. „Ukázalo se, že při procesu vznikají toxické látky, které
by se následně odvážely z Němčic
v nákladních vozech. Podobná
fabrika, jako má vzniknout tady,
navíc nikde jinde v České republice nestojí,“ upozornil němčický
známý kritik a opoziční zastupitel
Jiří Zatloukal.
Tuhle skutečnost nikdo z přítomných zástupců investora nepopřel.
„S jedovatými látkami jako například s olejem se pracuje třeba v
každém autoservisu. Důležité je,
jakým způsobem se tak činí, zda
tyto látky unikají do okolí a zda

představují nebezpečí pro životní
prostředí či pro lidi, kteří s nimi
pracují. Zda by nějaké riziko hrozilo i v tomto případě, o tom by měly
rozhodnout skuteční odborníci
například z Odboru životního prostředí,“ kontrovala starostka Němčic nad Hanou Ivana Dvořáková.
Tu po středečním jednání zejména mrzelo, že na něm bylo slyšet
především protesty, aniž by byly
vyslechnuty argumenty druhé
strany. „Někteří lidé neměli takt
a slušnost nechat prezentujícího
představit principy tohoto projektu. Nebyli vůbec zvědaví na názory odborníka, který k nám přijel
celý projekt představit. Přišli už
s dopředu vytvořeným názorem,
který tam hlasitě prezentovali.
Připadalo mi to neslušné,“ vyjádřila se Ivana Dvořáková, která

připustila, že ani mezi zastupiteli
na vznik nové továrny rozhodně
nepanuje jednotný názor.
Dočkají se lidé z Němčic nad Hanou nových pracovních míst, která
v tomto městě citelně chybí, nebo
u nich zvítězí strach z nové fabriky pracující v uzavřeném cyklu s
nebezpečnými chemickými látkami? „Možná by o této věci mělo
rozhodnout referendum všech
obyvatel Němčic,“ shodli se vzácně Dvořáková i Zatloukal. Svůj
osud by tak lidé měli vlastně ve
svých rukou...
Ostravské Strojírny K&K se již
dříve vyslovily v tom smyslu, že
pokud by měly čelit neustálým
ostrým protestům ze strany
místních, pak stovky milionů do
výstavby nové fabriky budou
investovat jinde.

Navštívili jsme okouzlující místo mezi Hvozdem, Ludmírovem a Ponikví

KOŇŮM ZE SRDÉČKA SNAD POMÁHÁ MAGIE PRAVĚKÝCH LOVCŮ
O předminulé neděli zazářil při Velké pardubické. V nejtěžším
kontinentálním dostihu doběhl na úžasném druhém místě,
když rychlejší byla jen bezkonkurenční klisna Orphee des
Blins. Nyní si osmiletý hřebec Nikas užívá okouzlující přírody
v okolí stáje Na Srdéčku, která se nachází v prostějovském
regionu mezi Ludmírovem, Ponikví a Hvozdem. Koňské dostihy dokážou být stejně nádherné jako kruté... Majitel úspěšného Nikase dobře zná obě tyto stránky. „Když se váš kůň
postaví na start dostihu, jsou to hrozné nervy. Může se stát
cokoliv, váš kůň může vyhrát, stejně jako nemusí závod přežít. Dostihy miluji, ale když běží můj kůň, nemám odvahu je
sledovat. Mí předchozí dva koně při závodech zahynuli, už
jsem žádného nechtěl, ale pak mně kamarád přemluvil, ať
si koupím Nikase. A ten mi dělá obrovskou radost,“ svěřil se
Večerníku při naší páteční návštěvě Petr Kupka ze Stínavy.
Ludmírov, Srdéčko/mls

je hlavní, domů se vrátili zdraví.
„Velká pardubická je pro koně obrovská zátěž. Ale Nikas se zdá být
v pohodě. Běhá si klidně po ohradě
a hází hřbetem. Dostihová sezóna
už končí a tak ho nyní stejně jako
všechny ostatní koně čekají dva
měsíce prázdnin. Makat v tréninku
opět začneme až od ledna,“ vyjádřil se uznávaný trenér Stanislav
Popelka. Nikasovo druhé místo
není pro jeho stáj rozhodně ojedinělým úspěchem. Stříbrný ve Velké pardubické byl už v roce 2008
Hirsh, velké úspěchy v ní donedávna sklízel i místní odchovanec
Mandarino.

Pojedete-li z Konice do Ponikve a
budete dále směřovat do Ludmírova, dostanete se na křižovatku, ze
které je nádherný výhled do okolní
zvlněné a zalesněné krajiny. V klínu mezi úbočími asi půl kilometru
od vás uvidíte nenápadné stavení.
Koně pasoucí se na blízkých loukách vám napoví, že se jedná o
stáj. Právě do tohoto krásného a
klidného koutu země se vrátil druhý nejrychlejší kůň letošní Velké
pardubické. Každoroční vrchol dostihové sezóny přímo na závodišti
vidělo třiadvacet tisíc nadšených
diváků a další miliony ji sledovaly
u televizních obrazovek.
Nikas miluje podzim
Nikas i další tři jeho kolegové Celkem na Srdéčku žije sedmadostihové odpoledne v Pardubi- dvacet koní, ne všichni se však
cích zvládli nad očekávání. A co připravují na dostihy. Současnou

„hvězdu“ stáje si však Popelka
nemůže vynachválit. „Nikas je
vytrvalý, dobře se ovládá a i při
ošetřování je hodný. Především
je to však skokan od pánaboha a
velký bojovník. Jeho zvláštností je
to, že jeho forma se stupňuje až na
podzim. Na jaře bývá nevýrazný,
ale jakmile se ochladí, tak je ve
svém živlu. Navíc druhé říjnová
neděle je pro dostihy jeho oblíbený
termín, takže je to skutečně ideální
kůň do Velké pardubické,“ charakterizuje Popelka svého svěřence.
Nikas je kůň českého chovu.
Jeho majitel Petr Kupka ho jako
dvouletého koupil za šedesát tisíc
korun, náklady na jeho chov se
pak u něj každoročně pohybují
kolem sto dvaceti tisíc korun.
„Koně určitě nelze chovat se záměrem, že vám někdy vydělají peníze na dostizích. To se podaří jen
úplnému zlomku z nich. Majitelé
si je určitě nepořizují kvůli výdělku, ale protože milují jedinečnou
atmosféru dostihů, která se ničemu
nevyrovná,“ říká Popelka.

Majiteli Nikase
dva koně
v dostizích uhyn
uli, ten třetí
slaví úspěchy v
Pardubicích

rozlehlé pozemky, nicméně často
je třeba vyrazit někam dál. „Občas se nevyhneme tomu, abychom
cválali i po polích místních zemědělců. Vždy před sklizní nás pak
předseda ludmírovského družstva
sleduje obzvláště ostražitě. Vůbec
se mu nedivím a tímto bych mu
chtěl za jeho trpělivost i toleranci
poděkovat,“ přiznává s úsměvem
trenér Stanislav Popelka. Kromě
cvalu v terénu je pro koně běhající steeplechase důležité patřičně
natrénovat i skoky. K tomu Stanislav Popelka našel ideální místo
nedaleko vápencového skaliska
s jeskyní a dvěma branami. V okolí takzvané „Průchodnice“ bylo
potvrzeno pravěké osídlení a snad
právě magie dávných šamanů dává
koňům ze Srdéčka takovou sílu a
Magickým místo pro koně
energii, aby zvládaly ty nejnároči lidi
Nikas byl nadějný už jako mla- nější skoky v nejtěžších evropdý. Vyhrál zlatou stuhu tříletých, ských dostizích.
nicméně pak se mu naprosto přeŽivot na hraně
stalo dařit. Ve svých pěti letech
se však přestěhoval na Srdéčko Nikasovi se daří. Hned následua zde se našel. Není se co divit. jící rok po příchodu do stáje na
Zdejší malebná příroda a klid pů- Srdéčku vyhrál Nikas coby šestisobí dobře na psychiku nejen lidí, letý druhý nejprestižnější závod
ale i koní. Navíc nabízí nespočet po Velké pardubické a to Velkou
možností pro výběh. Ke stáji patří cenu Labe. Tehdy se trenér roz-
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To by se jezdilo. Plumlovskou přehradu by v budoucnu
měla olemovat moderní stezka určená cyklistům i in-line
bruslařům. Stále však chybí peníze.
Foto: archiv

Broučci z Plumlova už spí spánkem spravedlivých
Ukolébaly je místní děti společně s nadšenci

Plumlov/mls - Léto je nenávratně
pryč a na všechnu boží havěť
v přírodě padá hluboká dřímota.
Aby však broučci, berušky,
motýli, světlušky, mravenci i další
sladce usnuli, od toho v Plumlově
mají děti z mateřského centra
Mateřídouška, žáky místní ZUŠky a v neposlední řadě také členy
Spolku Plumlovských nadšenců.
Díky nim se všemu hmyzu bude
krásně spát až do jara...
Na tradiční a velmi oblíbenou akci
Spolku Plumlovských nadšenců
dorazily v sobotu před plumlovský
kostel opět stovky lidí. Ještě před
setměním si děti mohly vyzkoušet
svoji šikovnost na faře v Plumlově,
kde pro ně byla připravena speciální podzimní dílna. Následovaly
ukolébavky a tanečky pro broučky
v podání dětí z místní Základní
umělecké školy. Přihlížející se tak
mohli dozvědět třeba i o tom, jakou
fušku dá mravenčí královně, když
chce sehnat „hlídání“ pro všechny své
děti... Přítomné nepochybně zaujal
i případ s líným Pučmeloudem, který

včelím medvídkům chodil mlsat med.
K vidění tu bylo kromě rozzářených
dětských očí také spousta zajímavých
kostýmů a rekvizit na pódiu.
„Úplně všechno si děláme svépomocí. Není to dokonalé, ale je to
naše!“ prohlásila Gábina Jančíková,
která byla i letos hlavním motorem
všeho hmyzího rejdění v Plumlově.
Při letošní akci na ni bylo jasně patrné,
že kdyby měla jen maličkou šanci,
aby se mohla rozdvojit, hned by po
ní skočila.
Po vtipném pásmu se všichni broučci
i s rozžatými lampiony vydali na svou
poslední letošní cestu, aby je přiblížila
k hlubokému zimnímu spánku.
Nejeden z přítomných unavených
dospěláků by se k nim nepochybně
na pár týdnů rád připojil, přičemž by
tento způsob trávení zimy považoval
za obzvláště šťastný.
A tak zatímco broučci budou spinkat,
my ostatní se budeme minimálně
nějaký čas potýkat se zimou, tmou,
studeným větrem i deštěm a těšit se
na jaro, kdy se stane zázrak a vše
v přírodě jako zázrakem opět ožije.

Fotoreportáž
Fotoreportáž

Auto není výloha

Plumlov/lef - Ponaučení, že auto není výloha, se dostalo majiteli automobilu, parkujícímu v ulici Balkán v Plumlově. Stejně jako na
pověstném Balkáně mu někdo auto vykradl.
Chlapík totiž v autě zapomněl notebook. Ten neušel pozornosti pohotového nenechavce. Neznámý lump rozbil okénko a přenosný počítač během
několika okamžiků ukradl.
Ponaučení tak majitele auta přišlo na třináct tisíc korun. Deset tisíc stál
ukradený notebook a třítisícovou škodu zloděj způsobil rozbitím okna auta.

Naftula v akci

Dobrou noc! Jak se mají správně uspat broučci? To dětem názorně předvedla hlavní organizátorka
a motor celé akce Gábina Jančíková. Ta se letos předvedla v neobyčejně padnoucím kostýmu mravenčí
královny.
Foto: Martin Zaoral

jak uspávali broučky v plumlově...

Dělal hmyzu ostudu. Broučci právě lapili Pučmelouda, kte- Svítili broučkům na cestu do Hajan. Lampiony na prů- Průvod neměl konce. Od místního kostela se na pouť Plumrý včelím medvídkům chodil na med.
vod si některé z dětí vlastnoručně vyrobily v dílně na faře.
lovem vydaly v doprovodu rodičů přibližně tři stovky dětí...

BYL TO ČTRNÁCTILETÝ VÝROSTEK!

Němčice nad Hanou/lef, pk Krádež v rodinném domku na
Němčicku vyšetřovali minulý
týden prostějovští policisté.
K dopadení pachatele jim stačily necelé dvě hodiny.
V neděli 13. října v odpoled-

ních hodinách došlo v jednom
z rodinných domů v malé obci
na Němčicku ke krádeži. Zloděj
vlezl do objektu oknem v přízemí. Důkladně ho prohledal a
v jedné z místností našel patnáct
tisíc korun. S nimi potom stej-

nou cestou, jakou přišel, také
odešel.
Policisty, kteří na případu pracovali, přivedly stopy k opálenému
čtrnáctiletému výrostkovi. Ten z
ukradených peněz nestačil utratit ani korunu a pod tíhou důkazů

se ke krádeži přiznal.
„Případ však bude vzhledem
k věku pachatele a příslušnému
zákonu odložen,“ konstatovala
tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého
kraje Irena Urbánková.

www.
vecernikpv..
vecernikpv
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Exkluzivní rozhovor se starostou Bílovic-Lutotína Janem Tomanem

Bílovice-Lutotín - Obec s dvěma názvy vznikla až v roce 1960 spojením obou do té doby samostatných částí.
Po třiceti letech společné existence zvolili ze svých řad
zastupitelé Bílovic-Lutotína na podzim roku 1990 starostou Jana Tomana a důvěru mu od té doby po každých komunálních volbách obnovují. V čele obce tak
stojí již šesté čtyřleté období v řadě a za tuto dobu prošly Bílovice-Lutotín několika zásadními změnami. Další
modernizace je v plánu do následujících let.

věk si vždycky hlavně přeje, aby se
koním nic nestalo a zůstali zdraví,“
popisuje vypjaté emoce už ostřílený trenér.
Podobně to vidí Nikasův majitel
Petr Kupka, který dokonce ani
není schopen průběh samotného
dostihu sledovat. Oba muži kromě
četných úspěchů mají zkušenost i
s odvrácenou stranou dostihového
sportu. Majitel Petr Kupka o své
dva předchozí koně během dostihů
přišel. Stanislava Popelku pak stále
mrzí například konec staršího bratra Mandarina. „Maldino byl bom-

barďák, bezkonkurenční hvězda.
Asi před šesti lety jsme s ním vyrazili na dostihy do italského Merana, tam spadl a to byl jeho konec.
Tohle vás vždycky hodně zasáhne
a vy se nikdy zcela nezbavíte obavy, že se něco podobného může
přihodit v některém z dalších dostihů,“ vyjádřil se Stanislav Popelka.
Na závěr tedy nezbývá než popřát,
aby všechny koně ze Srdéčka do
cíle vždy docválali zdraví a mohli
si následně užít krásného prostředí, které jim nabízí okolí jejich domovské stáje.

stavebních strojů a potom z nich
vysál do poslední kapičky
veškerou naftu. Pak odcestoval
do své temné skrýše.
„Celkem ze zmíněných pracovních strojů vysál 510 litrů
nafty. Majiteli tak způsobil škodu
19 tisíc korun,“ uvedla policejní
mluvčí Marta Vlachová.

spojila muzika
Hudba jako lék. O hu-dební zábavu se ve Zdětíně
postaralo „Duo Laďa“.
Foto: Jaroslav Trnečka

Lupu užít nestačil, dopaden za dvě hodiny

„Jsem velice rád, že spojení obou našich částí je stále pevné“

Tady je doma. V této stáji stráví úspěšný Nikas zimu. Pravidelně však bude vybíhat do zdejšího malebného okolí, bez pravidelného pohybu se totiž tento dostihový kůň neobejde.
Foto: Martin Zaoral

Držovice/lef - Obávaný motorový upír znovu udeřil v našem
regionu. V Držovicích mu padlo za oběť několik strojů.
Pod pláštěm temné noci přistál
hrabě Naftula v areálu jedné
z držovických firem. Rozhlédl
se a poté začalo jeho běsnění.
Násilím odstranil víka čtyř

Došlo na naši adresu...
Ve Zdětíně seniory
3x foto: Martin Zaoral

Jiří Možný

hodl, že by se mohl postavit po
bok těch nejlepších z nejlepších
a zkusit nejtěžší kontinentální
dostihový závod. Ve svém premiérovém startu ve Velké pardubické Nikas smolně škobrtl na
rovině a vyhodil svého jezdce ze
sedla. Nicméně i tehdy ukázal, že
se ve velké konkurenci neztratí.
Přesto letos do závodu rozhodně
nenastupoval jako favorit. „Chvíle
před každým startem pro mě představují extrémní nervové vypětí,
na člověka jdou mrákoty. Během
dostihu se může stát cokoliv a člo-

www.vecernikpv.cz

ská radnice na její vybudování peníze
nemá a tak se zatím neúspěšně snaží
sehnat dotace. Původně počítala s celkovými náklady kolem sedmadvaceti
milionů korun.
„Dotace se nám na tento projekt stále
nepodařilo sehnat. Nicméně zrovna
minulý pátek byl vypsán vhodný titul,
takže se o to budeme i nadále pokoušet. Už nyní je ovšem jasné, že celou
částku nám v tuto chvíli nikdo nedá.
Proto je prioritou alespoň propojení
ulice pod zámkem s hrází plumlovské
přehrady u letního kina. Víme, že je
něco takového možné, máme na to
Plumlov/mls - Již před dvěma roky už hotovou studii. Teprve pak by přise zrodil nápad na vybudování sed- padala v úvahu oprava protější stezky
mikilometrové cyklostezky, která vedoucí kolem Zlechova,“ vyjádřil
by měla vést kolem celé Plumlov- se k aktuálnímu stavu zajímavého
ské přehrady. Tento nepochybně projektu plumlovský starosta Adolf
atraktivní projekt stále čeká na Sušeň.
peníze.
Cyklostezka by měla být doplněna i o
Stezka by měla sloužit nejen pro pěší, místa pro odpočinek a také naučnou
ale i pro cyklisty a in-line bruslaře. stezku s tabulemi obsahující inforPřitáhla by nepochybně pozornost mace o historii i současnosti Plumspousty lidí z celého kraje. Plumlov- lovské přehrady a jejího okolí.

Jak jste s uplynulými lety ve
funkci starosty spokojen?
„Starostou obce jsem byl zvolen jako
nezávislý kandidát a bez politické
příslušnosti v listopadu roku 1990.
Od této doby jsem ve volbách vždy
získal důvěru v podobě nejvíce hlasů
a byl do funkce pokaždé zvolen. Do
práce v obecní samosprávě jsem byl
vtažen již po splnění základní vojenské služby v roce 1977, vstupní
branou do mého současného poslání
byla práce ve spolcích, konkrétně ve
sboru dobrovolných hasičů a v mysliveckém spolku. Prožil jsem různé
doby i životní situace a konstatuji, že
lidé se rychle mění. Odpověď jakým
směrem, nechám na každém z nás...“
Co vám udělalo největší radost?
„V počátku starostování hladký
přechod z bývalého zřízení do nové

doby. Dnes si to mladá generace vůbec neumí představit a vše bere za samozřejmost, já však nikdy nezapomenu na tlaky požadující vyrovnání účtů.
Vše jsem ke spokojenosti obce ustál,
zjemnil a vyhladil. V paměti mám
také slova bývalého předsedy vlády
a prezidenta pana inženýra Václava
Klause, která pronesl starostům na
Okresním úřadě v Prostějově o tom,
že se diví, proč chceme budovat na
malých obcích plynovody a vodovod.
Na jeho slova jsme nedali a v naší
obci jsme oboje vybudovali vlastními
prostředky...“
Které další věci se například
podařilo za uplynulé roky
zrealizovat?
„V Bílovicích jsme zrekonstruovali
hospodářskou usedlost ´Žudr´ na kulturní zázemí obce, které nám okolí závidí! (smích) V Lutotíně jsme postavili nový Obecní dům. Dnes se hovoří o
potřebě výstavby nových školek, my

jsme v Bílovicích školku udrželi při
životě a moderně zrekonstruovali,
takže máme náskok. Politické strany
mají ve svých volebních programech
také péči o seniory. I zde si myslím,
že jsme u nás daleko v předstihu. V
našich katastrech jsme taktéž zrealizovali komplexní pozemkové úpravy se
záměrem zlepšit ráz naší krajiny. Bohužel s touto snahou přišla i negativní
zkušenost, o které už mluvit nebudu.“
Do čeho jste se pustili letos,
žádali jste i o nějakou dotaci?
„Vzhledem k tomu, že jsme malá obec,
na dotace nedosahujeme. Přesto se snažíme o naše občany v rámci možností
pečovat. V letošním roce tak například
v Bílovicích realizujeme úpravu chodníků a místních komunikací.
Jaké jsou vaše plány na příští
rok?
„Na základě požadavků od občanů
chceme dokončit územní plán, nad

kterým uvažujeme od roku 2006. V
příštích letech bychom měli plánovat
budování kanalizace, protože řada
občanů nemá žumpy ani septiky. A
tento problém bude muset za občany
řešit obec.“
Jste starostou obce skládající
j
se z dvou částí. Existuje mezi
nými obcemi nějaká
dříve samostatnými
rivalita?
„Jsem starostou obce, která byla
vytvořena v rocee 1960 sloučením dvou tehdy samostatných
utotína. Jsem
obcí, Bílovic a Lutotína.
oto spojení
velice rád, že toto
je stále pevné a obě
části spolu kladně
spolupracují i hledají
společnou řeč.“
Nacházítee se poblíž
va a Kostelce
Prostějova
evuje se to něna Hané. Projevuje
jak?

„Počet obyvatel v naší obci se výrazně nemění. Naše a kostelecké spolky
spolu komunikují i spolupracují, řada
kosteleckých občanů hledá v naší
obci pomoc při realizaci svých potřeb a naše obec jim vychází vstříc.
Na druhou stranu naše děti chodí do
základní školy v Kostelci
na Hané. Konstatuji,
že jsme vzájemně
propojeni, a já za
to děkuji.“

„Dnes se hovoří o potřebě výstavby
nových školek, my jsme v Bílovicích
školku udrželi při životě a moderně
zrekonstruovali, takže máme náskok“
starosta Bílovic-Lutotína JAN TOMAN
o vydařených investicích své obce

Foto: internet

Zdětín/red - Ve zdětínské sokolovně
se v sobotu 5. října sešlo přes šedesát seniorů k „Posezení při písničce“. Víkendovou akci uspořádala
místní organizace Svazu tělesně
postižených ve Ptení ve spolupráci

s Obecním úřadem ve Zdětíně. „Při
příjemném odpoledním posezení
s občerstvením a tombolou mohli
účastníci zhlédnout projekci fotografií z dřívějších akcí,” napsal nám
zdětínský kronikář Jaroslav Trnečka.

Do Základní školy v Klenovicích
na Hané chodí mnoho dětí, které
do školy dojíždějí z okolních vesnic. V hustém silničním provozu
na ně čeká spousta nebezpečných
situací, které je mohou ohrozit.
Abychom takovým situacím
předcházeli, zařadili jsme do vyučování na prvním stupni projekt
„Bezpečně v dopravě“.
Celý projekt probíhal ve třech blocích. První blok byl zaměřen na teoretickou výuku dopravní výchovy
v rámci jednotlivých ročníků. Žáci
se seznamovali s pravidly silničního
provozu, zaměřili se na bezpečnost
chodce i cyklisty, upevňovali si znalosti o správném vybavení jízdního
kola a upřesňovali si význam a po-

užití dopravních značek. Získané
vědomosti si žáci ověřili závěrečným
testem.
Druhá část byla zaměřená prakticky.
Žáci procházeli bezpečnou cestu ze
školy k jednotlivým zastávkám. Při
cestě si zopakovali bezpečné přecházení silnice, vyhledávali nebezpečná
místa a sledovali dopravní značky.
V závěrečné části projektu se aktivně zúčastnili odborné přednášky
o poskytování první pomoci. Na
svých spolužácích nebo figuríně si
vyzkoušeli první pomoc při zástavě
dechu, srdce nebo při krvácení. Tuto
přednášku pro naše žáky připravila
Ing. Lenka Černochová z Červeného
kříže v Prostějově.
Mgr. Jitka Martinová

Bezpečně
v dopravě
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Chci český stát, na který nebudeme nadávat,
nýbrž na něj budeme hrdí!
zumitelně vysvětlovat, kam
chceme naši zemi směřovat.
Kdybychom vzdávali politický boj, seděli bychom doma
u televize a sledovali seriály.
Pro mě osobně jsou právě bitvy, které vypadají jako jasně prohrané, výzvou k tomu,
abych se je jako lídr snažil
vyhrát.

Volby do Poslanecké sněmovny parlamentu jsou doslova za dveřmi. O rozhovor
jsme proto požádali lídra
krajské kandidátky ODS
a primátora města Olomouce Martina Novotného.
Jak vnímáte pár dní před
volbami situaci na politické scéně? V některých médiích se objevily zprávy, že
vaše strana volby dopředu
vzdala?
To je možná zbožným přáním některých politických

konkurentů či médií, ale já
o ničem takovém nevím. Naopak celý náš krajský tým
objíždí města a obce, bavíme se s lidmi o jejich problémech, chodíme do politických předvolebních diskusí,
jsme aktivní na sociálních
sítích a podobně. Stejně to
vidím u kolegů v jiných regionech. Vnímáme, že za
poslední roky jsme u velké
části voličů i sympatizantů
ztratili velký kus důvěry. Získat ji zpět můžeme jen tak, že
budeme veřejně, jasně a sro-

Když se bavíte s lidmi v terénu i na inernetu, co vám
nejčastěji říkají?
Překvapilo mě, kolik lidí
chce volit pravici. Cítí, že
rozpolcená ČSSD, kontroverzní prezidentova SPOZ
i díky krajským koalicím
se sociální demokracií stále
posilující KSČM nemusejí
být zárukou vývoje a stability českého státu. A toto
spojenectví může svým způsobem ohrožovat dosavadní
demokratický vývoj po sametové revoluci. Na druhé
straně řada lidí považuje za
pravici i Hnutí Ano. Tady
musím konstatovat, že pro
nás je tento politický subjekt
značně nečitelný, s nejasným
programem a zejména pochybným motivem vzniku
a směřování. Jeden ﬁremní
politický experiment jsme
nedávno zažili v podobě Věcí
veřejných Víta Bárty. Voliči
si tyto souvislosti bezpochyby
uvědomují.
Pro mnohé voliče mohou
být tváře z krajské kandidátky ODS neznámé.
Je pravda, že voličům představujeme nové osobnosti,
které dosud nemají zkušenost s celostátní politikou. Za
to je ale dobře znají lidé v je-

jich regionech, protože jsou
to úspěšní komunální politici, učitelé či podnikatelé,
kteří dávají práci desítkám
zaměstnanců. Věřím tomu,
že moji tvář už pár lidí v kraji vidělo, ale v principu nejde
až tolik o fotky na plakátech,
jako o to, co kandidáti mají
za sebou. Když se podívám
na Olomouc, kde jsem sedm
let primátorem, vidím mimo
jiné spoustu nových a kvalitních staveb, nově vzniklé vědecké univerzitní komplexy,
hotely a kongresové sály,
opravené městské parky, téměř dostavěnou větev nové
tramvajové trati, historické
centrum s řadou akcí pro
Olomoučany i návštěvníky, občany více zapojené do
věcí veřejných a spoustu turistů, kteří předtím do města zabloudili spíše náhodou.
Mohu slíbit, že podobný tah
na branku budeme mít také
na celostátní úrovni.
Co byste chtěl voličům
vzkázat?
V první řadě to, aby i přes
následující volné dny přišli
v pátek či v sobotu k volbám.
A potom také to, aby se aspoň
chvíli zamysleli, než hodí
svůj hlas do urny. Jednoduchá a líbivá řešení, která slibuje levice či nově vzniklé
strany, z historických zkušeností nepřinesla dlouhodobě
nic dobrého. Často se stala
nástupním můstkem pro různé typy totalit. Volte skutečně demokratické strany, které sice občas udělají chyby,
ale jsou zárukou fungování
společnosti na principech
parlamentní demokracie.
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Volby do Poslanecké sněmovny
PČR se budou konat v pátek 25. a
v sobotu 26. října 2013. Do souboje
o 200 poslaneckých mandátů se přihlásilo 23 volebních stran a hnutí, na jejichž
listinách je celkem 5 923 kandidátů. Proti
předchozím volbám v roce 2010 se počet
kandidujících stran snížil o tři.
Vyhlášení parlamentních voleb předcházel pád Nečasovy vlády a neschválení
Rusnokova kabinetu. Pro rozpuštění
dosavadní Sněmovny se vyslovilo 140
poslanců, prezident Miloš Zeman jim
28. srpna 2013 vyhověl.

Máme pro vás pár rad...
1.Kdy a kde volit
Předčasné volby do Poslanecké sněmovny se
konají ve dvou dnech. Voliči mohou hlasovat
v pátek 25. října od 14 hodin do 22 hodin a v
sobotu 26. října od 8 hodin do 14 hodin.

2.Kdo může volit
Volit může každý občan České republiky,
který alespoň druhý den voleb dosáhl věku
18 let.

Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků, za plentu.
V případě, že se tak volič neučiní, nemůže
hlasovat.
Tam volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek té politické strany, politického hnutí
či koalice, pro které chce hlasovat. Tím volič
dává hlas celé vybrané politické straně, politickému hnutí nebo koalici.
Zároveň může volič na hlasovacím lístku zakroužkováním pořadového čísla
nejvýš u čtyř kandidátů uvedených na
témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají
na posuzování hlasovacího lístku vliv.
Ve prospěch politické strany, politic-

Volič po příchodu do volební místnosti musí
prokázat volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno, upozorňují webové
stránky ministerstva vnitra. Volič, který přišel
s voličským průkazem, musí tento průkaz
odevzdat volební komisi, která jej přiloží
k výpisu ze zvláštního seznamu voličů.

3.Hlasovací lístky
Po prokázání totožnosti obdrží volič od volební komise prázdnou úřední obálku s úředním razítkem příslušného obecního nebo městského
úřadu, magistrátu, úřadu městského
obvodu nebo městské části. Volič, který
hlasuje s voličským průkazem, obdrží
i hlasovací lístky volebního kraje,
v němž se nachází příslušný okrsek.
Ve volební místnosti budou na viditelném
místě vyvěšeny vzory hlasovacích lístků
označené nápisem „VZOR“. Dále tam
bude prohlášení kandidáta o vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidátů, pokud

kého hnutí nebo koalice se počítají
i takové hlasovací lístky, na nichž jsou jména
kandidátů škrtnuta, změněna nebo dopsána.
K takovým úpravám se ale nepřihlíží.
Pokud volič zakroužkuje více než čtyři
kandidáty, počítá se takový hlasovací lístek
jako platný, ale k přednostním hlasům se
nepřihlíží.
Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou
na předepsaném tiskopise, jsou přetržené,
či nejsou vloženy do úřední obálky. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku
nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou
z něho patrny potřebné údaje. Hlas voliče je
neplatný, je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků.
Po opuštění prostoru pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku se

byla doručena do 48 hodin před zahájením
voleb. Při zjišťování výsledků voleb se k
hlasům odevzdaným pro tohoto kandidáta
nepřihlíží. Dále tam volič najde případnou
informaci o tiskových chybách na hlasovacích lístcích s uvedením správného údaje.
Ve volební místnost musí být i zákon o volbách do Parlamentu České republiky, který
je voličům na požádání k dispozici.

zvoleným hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.

Každý volič hlasuje osobně
S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek kvůli tělesné vadě nebo nemůže číst či psát, může být za plentou i jiný
volič, ne však člen volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit, vložit do úřední
obálky, popřípadě i obálku s hlasem vložit
do volební schránky.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů, aby mohl
hlasovat mimo volební místnost. V
takovém případě okrsková volební komise k němu vyšle dva své členy
s přenosnou volební urnou, úřední obálkou
a hlasovacími lístky.

aktuální výsledky sledujte na www.vecernikpv.cz již od soboty 14:00 hodin.

Bus Odysseus na cestách po kraji

Už jste někdy navštívili klasický žlutý
školní autobus, jaký
známe z amerických
ﬁlmů? Díky další fázi
kampaně
Občanské
demokratické strany
tuto možnost máte.
Kandidáti ODS chtějí
během spanilé jízdy
tímto nezaměnitelným
dopravním prostředkem s názvem Odysseus navštívit řadu míst
Olomouckého
kraje,
komunikovat s voliči a přesvědčovat je
o správnosti volby
pravice a Občanské
demokratické strany.

Autobus známý z ﬁlmů má být zároveň
v napjaté politické
situaci zdrojem dobré
nálady a optimismu.
V neposlední řadě je
také symbolem svobody jako základní hodnoty, a to připomínkou země, která boj
za hodnoty svobody
ztělesňuje řadu minulých desetiletí.
ODS vyjíždí na toto
volební turné s pokorou i sebevědomím.
Přiznává, že důvěra
mezi stranou a jejími voliči dostala její
vlastní vinou trhliny.
Představitelé tradiční
pravicové strany občas sešli ze správné
cesty a zpochybnili
hodnoty, na kterých
strana před více než
dvaceti lety vznikla.
A právě proto se nyní
snaží vrátit na správnou cestu a to doslov-

ně - svým busem Odysseem, přesně jako
sám bájný Odysseus,
který se vrací z dlouhé cesty plné překážek, kde se poučil
z vlastních chyb, zpět
domů. ODS nabízí věrohodné
kandidáty,
kteří prošli zkouškou
náročné práce v komunální politice, či
uspěli v řadě profesí
a jsou veřejně známí
a vážení.
Nová část kampaně
odstartovala v úterý
15. října v 16 hodin
na Horním náměstí
v Olomouci. Autobus
Odysseus
postupně
během deseti dní na-

vštíví nejrůznější místa celého Olomouckého kraje, s občany se
v něm budou setkávat
a diskutovat jednotliví lídři kandidátní
listiny: Martin Novotný, jedničky jednotlivých okresů i ostatní
kandidáti z kandidátní listiny ODS. Kromě možnosti ptát se
kandidátů na jejich
představy o politice
a o možné pomoci
našemu kraji z pozic
v Poslanecké sněmovně, bude k dispozici
samozřejmě i občerstvení, volební materiály
a propagační předměty.

Představujeme poslaneckého kandidáta KSČM

Kolik má strana fanoušků?
„Čekala by mě náročná práce,
které se nebojím,“ říká Josef Augustin
Prostějov/pr - Kandidát
KSČM za Olomoucký kraj
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR je JUDr. Josef
Augustin. Právě jeho jsme
těsně před rozhodujícími dny
vyzpovídali. Co jej vedlo k samotné kandidatuře, s čím do
voleb šel a co od nich očekává?
Dozvíte se v tomto exkluzivním rozhovoru.
Pane Augustine, rozhodl jste se přijmout
kandidaturu do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České
republiky. Proč? A jak se vůbec
ta možnost vůbec zrodila?
„Za kandidáta okresu Prostějov
do Poslanecké sněmovny mě navrhla okresní organizace KSČM.
Vážím si této důvěry a kandidaturu jsem přijal. Na krajské konferenci KSČM v červenci letošního
roku v Olomouci jsem byl tajnou
volbou schválen jako ´trojka´ na
kandidátce kraje. I tato důvěra
j
zavazuje.“
Nebojíte se současné
celostátní politiky, která je, mírně řečeno, pro silné
nátury a popularitu rozhodně
nepřináší...?
„A měl bych se bát? A čeho
a koho? Myslím si, že jsem silná
nátura, v komunální politice města působím od roku 1981. V letech 2004 až 2008 jsem byl zastupitelem Olomouckého kraje,
nyní jsem předseda Komise pro
kulturu a památkovou péči Rady
Olomouckého kraje. Profesně
jako právník a od roku 1992 jako
advokát se setkávám již mnoho
let s občany nejen Prostějovska
a Olomouckého kraje, ale s občany i v jiných krajích. Znám často
velmi podrobně jejich osudy, radosti a starosti a můžete mi věřit,
že někdy jsou to případy nejen za
hranou trestního zákona, ale i na
hranici jejich existenčního a sociálního bytí. V činnosti poslance
bych rozhodně nehledal žádnou
popularitu, o tuto mi v mém dosavadním působení nikdy nešlo
a ani dnes nejde. Činnost poslance, má-li se dělat na profesionální
úrovni a poctivě, je velmi náročná
práce. Takovéto práce se nebojím.“

S jakými vizemi jste
do kampaně vstupoval? A co můžete svým voličům slíbit?
„Základem kampaně je osobní
kontakt s občany a představení volebních priorit programu
KSČM. Ve volební kampani se
snažím občany osobně i v tisku seznámit se svými vizemi,
prioritou bude změna zákonů,
které přinášejí občanům značné
potíže v jejich životě a především odložení účinnosti nového
občanského zákoníku. Voličům
bych nesliboval vzdušné zámky
a nesplnitelné vize, nesplnitelné
sliby presentovaly ve svých volebních programech ostatní politické strany. Já mohu slíbit pouze
své zkušenosti, pracovní nasazení
a ochotu řešit problémy občanů,
a to nejen voličů KSČM, ale
všech občanů naší republiky.“
Jak vnímáte sílící přízeň veřejnosti vůči
KSČM? A čím si ji vysvětlujete?
„KSČM po roce 1990 vždy měla
v popředí svého zájmu především
sociální oblast, právo na práci,
péči o staré a nemocné občany,
rodiny s dětmi a studující mládež. Občané stále více chápou, co
jim přinesly vlády za posledních
dvacet let a zejména za poslední
tři roky svého ´vládnutí´. A přišli
na to, že je potřeba provést nezbytné změny. Toto jsou některé
z důvodů sílící přízně veřejnosti
ke KSČM. Tuto přízeň veřejnosti
vnímám velmi pozitivně a je zaj
vazující.“
Předpokládám, že po
svém zvolení budete
plně dodržovat program strany. Co byste z něj vy osobně
nejvíce vyzdvihnul?
„Program strany je základním
dokumentem pro budoucí činnost všech kandidátů za KSČM,
pokud budou na příští čtyři roky
zvolení za poslance. Mimo jiné se
jedná o tyto priority: práci místo
sociálních dávek; poctivost se
musí vyplácet; budoucnost mládí,
jistoty stáří; odpovědnost k prostředí, ve kterém žijeme; více
rozhodovacích pravomocí lidem;
ano světu, ne zbraním. K mým
osobním prioritám by patřilo po-

dílet se na profesionální legislativní činnosti sněmovny, přispět
k rozvoji sportu a školství a v neposlední řadě se budu zajímat
o kulturu a kulturní nemovité památky, a to nejen v Olomouckém
j
kraji.“
Veřejnost by určitě
ráda znala váš názor
na případná povolební jednání.
Jestliže skončí KSČM na druhém místě, jste pro koaliční
smlouvu, tichou podporu vládě
nebo silnou opozici?
„Povolební jednání povede vítěz
voleb. S kterými parlamentními
stranami tato jednání povede, nemohu předvídat, nemám věšteckou křišťálovou kouli. Pokud by
KSČM skončila v parlamentních
volbách na druhém místě, což by
bylo prospěšné nejen pro KSČM,
ale především pro občany naší
země, bude i nadále prosazovat
ve sněmovně levicovou politiku.
S jakými subjekty vytvoří vítěz
voleb povolební koalici, nemohu
předvídat. Na to vám rád odpovím v průběhu několika týdnů po
volbách...“
Čím byste podle vás
byl jako poslanec Prostějovu nejprospěšnější?
„V případě mého zvolení bych
usiloval především o zlepšení
dopravní infrastruktury ve městě
a okolí, což je jeden z nejtíživějších problémů. Prvotně mám
na mysli vybudování severního
obchvatu města, to je propojení
lokality z Brněnské ulice přes
Domamyslice, Mostkovice, Kosteleckou ulici a napojení na kruhový objezd na Olomoucké ulici
směrem k Tesku.“
Kdyby to pro vás
dobře dopadlo, co jako
prvního uděláte?
„Především poděkuji všem voličům, kteří volili KSČM a přispěli
tak nejen k mému zvolení za poslance. Moje první cesta povede
do Prahy na ustavující zasedání
Poslanecké sněmovny..(úsměv)“
Jste profesí právník,
v jakém výboru by jste
chtěl nejraději působit?
„Již deset let jsem členem komise ÚV KSČM pro legislativu
a lidská práva. Poslanecký klub

KSČM za poslední volební
období předložil do sněmovny
řadu návrhů zákonů a nemálo novel na změnu stávajících
zákonů. Většinu z nich pravicová koalice nepředložila
sněmovně ani k projednání.
V případě zvolení bych nejraději
působil v Ústavně právním výboru sněmovny, který považuji
vzhledem k legislativě za nejvýznamnější. Vzhledem k mým
zkušenostem z komunální
a regionální politiky bych mohl
být prospěšný ve Výboru pro
vědu, vzdělání, kulturu, mládež
a tělovýchovu, případně ve Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.“
A když jste u vaší
praxe, předpokládám, že by dostala na čtyři
roky dovolenou a věnoval
byste se plně poslaneckému
mandátu. Je tomu tak?
„Budu-li zvolen poslancem,
věnoval bych se plně poslaneckému mandátu a činnosti pro
y našeho kraje.“
občany
Závěrem jedna odlehčená otázka, kolik
tipujete procent pro KSČM?
„V současné společenské
a politické situaci je velmi
složité tipovat výsledek nejen
u KSČM, ale i u ostatních stran.
Nemám křišťálovou kouli
a nejsem Sibyla. Přál bych si,
aby KSČM dosáhla nejméně
takového výsledku voleb, jak
tomu bylo ve volbách v roce
2002. Moje přání by bylo na
úrovni osmnáct až dvacet procent. O výsledku voleb rozhoduje občan.“

Prostějov/red - Na straně 3 dnešního vydání najdete graf, podle něhož snadno poznáte, kolik má každá strana či hnutí věrných voličů a kolik o ní v jisté
fázi jen uvažuje. Co to je volební jádro a potenciál stran? Pojďme si to říct...
Aktuální volební potenciál ČSSD (tedy % hlasů, které by strana mohla získat,
pokud by se k ní přiklonili všichni lidé, kteří o ní vážně přemýšlejí a nevylučují
volební účast) se pohybuje okolo 33 %. Je tedy stále poměrně vysoký - velkou
část elektorátu strany ale tvoří lidé, kteří si nejsou jisti
účastí a/nebo výběrem strany. Nadále se potvrzuje, že KSČM je stranou s
relativně velkým volebním jádrem. Naopak ANO 2011 má hodně ne zcela
zakotvených přívrženců. Poměrně velký volební potenciál mají i menší strany,
bez ohledu na to, zda jsou etablované a programově vyprofilované
(KDU-ČSL, Strana zelených) či relativně nové (SPOZ, Úsvit), protože jsou
často mezi vážně zvažovanými stranami. Šance na postup do Sněmovny tak
má i Strana zelených (volební potenciál 6 %) a zcela vyloučit nelze ani úspěch
Svobodných (volební potenciál 4,5 %). Omezení jádrových voličů ODS
naznačuje, že strana se kromě odchodu méně zakotvených sympatizantů
potýká i s oslabením někdejšího volebního jádra

PŘEDPOKLÁDANÁ
VOLEBNÍ ÚČAST

Účast u hypotetických voleb do Poslanecké sněmovny v současné době avizuje 60 % oprávněných voličů. Ze zkušeností z minulých let
vyplývá, že skutečná volební účast ve volbách konajících se v týdnech po
zjišťování postojů bývá většinou o jednotky procentních
bodů nižší než avizovaná. Nelze tedy vyloučit, že volební účast ve volbách 25.
a 26. 10. bude nižší než v letech 2006 a 2010, či klesne
pod hranici 60 %

Prezentace
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Jaroslav Faltýnek: „Uzdravíme
zemědělství a dáme lidem práci“
Prostějov/pr - Jaroslav Faltýnek je lídr Hnutí ANO
2011 v Olomouckém kraji. Hnutí Andreje Babiše
dokáže nabídnout lidi, kteří něco v život dělali.
Zasadili strom, postavili dům a řídili lidi. A to je důležité proto, aby náš národ zase nebyl řízen politiky, kteří kromě politikaření ještě nic nedokázali.
„Chceme zamezit tomu, aby šli do řízení státu lidé,
kteří ještě nikdy pořádně nepracovali, nemají zkušenosti a jsou pouze teoretiky. Někteří šli dokonce ze školních lavic přímo do lavic poslaneckých
a jsou tam dosud,“ říká Jaroslav Faltýnek.

Jste zemědělský odborník. První kroky
změn by patrně vedly do
této oblasti...
„České zemědělství za posledních deset let ztratilo své
postavení společenské i výrobní. Nejsme potravinově
soběstační a je to tím, že jsme
špatně nastavili čerpání dotací. Jako zástupce českých
zemědělců jsme už například
eliminovali nápady bruselských úředníků, aby zde došlo

ty si chrání své potravinářské
normy, staví pomyslné překážky k dovozu. Rakušák jí
rakouské, Francouz francouzské, jen Češi si myslí, že je
svět spasí. To je ale hloupost.“
Snažíte se proti této
tendenci bojovat?
„Skoupili jsme potravinářské
podniky, většinu doslova zachránili před krachem. Dali
jsme lidem práci a teď už je
jen na osvětě, abychom přesvědčili české lidi, aby své

Foto: Pavla Dočkalová

k útlumu zemědělství a leželo
sedm procent půdy ladem. Za
dva roky práce v Bruselu se
nám naštěstí podařilo uhájit
zájmy českých zemědělců.“
Jak hodnotíte problém dovážených nekvalitních potravin?
„Mně osobně vadí, když si
dám v restauraci řízek a zjistím, že baštím polské maso.
Zakopaný pes je v tom, že
máme v Česku naprosto neregulovaný maloobchod. Řetězce lákají na akce, kdy v rámci
boje o zákazníka prodávají
zboží pod jejich výrobní hodnotou. České potraviny jsou
přitom kvalitní. Nikdy jsme
neměli žádný skandál, nikdy
nebylo ohroženo zdraví konzumentů. Veškeré okolní stá-

Chceme, aby se na vesni- vestiční pobídky, jasné dace vrátila prvovýroba a lidé ňové zatížení. Zaměstnanost
znovu dostali práci. Jen za oživíme státními investicemi
posledních deset let odešlo ze do dostavby infrastruktury,
zemědělství čtyřicet tisíc lidí.“ silnic, železnic a vodních cest.
Říkáte, dáme lidem Podpoříme domácí výrobce
práci. Jak to dokážete? a vrátíme Česku potravinovou
„Cílíme na absolventy a lidé soběstačnost. Daňovým zvýnad padesát let. Za zaměst- hodněním chceme motivovat
Foto: Pavla Dočkalová
nance těchto skupin snížíme zaměstnavatele a dát více
firmám odvody na sociálním možností uplatnění lidem,
výrobky zase měli rádi. Když pojištění, zajistíme nové in- kteří chtějí pracovat.“
budeme jíst české potraviny,
dáváme práci českým lidem.“
Vrátím se do zemědělství. Je naděje na
jeho znovuzrození?
„Hodně se mluví o dotacích.
Český zemědělec, který vyrábí obilí, chová krávy a prasata Jaroslav Faltýnek pracuje celý život v zemědělství, prošel různými
dostává pět a půl tisíce korun pozicemi a má tedy z čeho čerpat. Po studiu na Vysoké škole zeměna hektar. Za posledních deset dělské v Brně začal pracovat jako agronom v zemědělském podniku Lešany, poté jako agronom specialista na Okresní zemědělské
let ale byly dotace nastaveny správě, později na Agrární komoře a v Obchodních sladovnách
tak, že v podstatě ten, kdo nic Prostějov. Svou kariéru završil ve skupině Agrofert, kde řídil různedělal, jednou za rok posekal né firmy, je v orgánech Olmy, Agrotecu, podniků zemědělského
louku nebo nechal ležet půdu zásobování a dalších. Je také členem představenstva společnosti
ladem, na tom byl lépe, než Agrofert Holding. „Ukázali jsme, že když něco řekneme, tak to
ten, kdo poctivě obdělával. uděláme. Vstoupili jsme do spousty zemědělských a potravinářTito takzvaní zemědělci do- ských firem, žádnou jsme nezavřeli, spoustu z nich jsme zachrástávali patnáct tisíc korun na nili, ať už to byla Olma Olomouc nebo Kostelecké uzeniny. Když
hektar. A to není normální. jsme ty fabriky kupovali, nebyly na tom dobře. Za tu dobu, co je
Chceme přesměrovat peníze provozujeme, jsme do nich značně investovali, rozšířili výrobu, vytam, kde se vytváří hodnoty. tváříme pracovní místa,“ dodal Jaroslav Faltýnek.

kdo je

kdo je JAROSLAV FALTÝNEK:

12

Ze života města
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NA RADNICI SE MODLÍ: AŤ NENÍ SNĚHU JAKO VLONI!
Magistrát zpracoval nový plán zimní údržby, v popředí jsou zastávky MHD

Datum prvního listopadu se nezadržitelně blíží a bude
to den, kdy pro správce komunikací začíná období zimní údržby. Prostějovský magistrát má už plán odklízení
sněhu vypracovaný. Bohužel, chodníků, které udržovány nebudou a odklízet od sněhu si je tak budou muset
opět samotní občané, neubude. Radní ale naopak slibují,
že se daleko více budou věnovat úklidu chodníků a nástupišť na zastávkách Městské hromadné dopravy.
Prostějov/mik
„Plán zimní údržby je zpracován tak,
aby v prvním pořadí důležitosti byly
zprovozněny úseky místních komunikací, na kterých je vedena městská hromadná doprava, včetně hlavních tahů
městem na komunikacích ve správě

města, dále úseky chodníků s velkou
frekvencí pohybu obyvatelstva, některé
zastávky MHD včetně odklizení sněhu
ze zálivek zastávek,“ vysvětlil Jiří Pospíšil, první náměstek primátora statutárního města Prostějov.
Následně budou ve druhém a třetím
pořadí důležitosti odklizeny od sně-

hu ostatní komunikace, chodníky,
aleje, přechody pro chodce a ostrůvky. „U chodníků vychází pořadí
důležitosti z potřeb obyvatelstva
k zabezpečení přístupu k zastávkám
MHD, na vlakové a autobusové
nádraží, k nemocnici a podobně,“
objasnil Pospíšil.

Nové parkoviště za Kubusem
má sloužit úředníkům magistrátu

Prostějov/mik - Zpevněná část za obchodním domem Kubus měla dříve sloužit
k přemístění městské tržnice. Protože
se ale nakonec radní rozhodli jinak
a tržnice zůstala na stálém místě, jemuž se
odnepaměti říká „U Špalíčku“, hledalo se
jiné využití. A to je nyní na světě...
„Pozemek mezi Starorežnou a Kubusem, který
patří městu, máme připravený pro dva účely.

Můžeme ho využít k dočasnému přemístění
tržnice v době budování Galerie Prostějov
společností Manthellan. V současné chvíli ale
s tímto místem počítáme spíše pro vybudování
parkovací plochy, kterou kromě veřejnosti budou využívat také úředníci města,“ vysvětlil
na nedávné tiskové konferenci Zdeněk Fišer,
náměstek primátora statutárního města
Prostějov.

Zimní údržbu komunikací v Prostějově zabezpečuje společnost .A.S.A.
Technické služby Prostějov na základě smlouvy pro správu, provoz
a údržbu městského majetku a zajišťování dalších veřejně prospěšných služeb. „Na odklízení sněhu počítáme také se zapojením pracovníků
na veřejně prospěšné práce. Bude se
jednat především o chodníky u domů
s pečovatelskou službou a u nemovitostí, které jsou v majetku města,“ podotkl Jiří Pospíšil.
Minulá zdlouhavá zima znamenala pořádnou díru do
rozpočtu města. Vždyť v živé
paměti máme ještě letošní Velikonoce, kdy v Prostějově napadlo
až patnáct centimetrů sněhu!

„Jednalo se o hodně neplánované
zvýšení nákladů na zimní údržbu. Zatímco se pro loňskou zimu
počítalo s třímilionovou částkou,
ve skutečnosti náklady činily pět
milionů a šest set tisíc korun. Od
ledna do dubna došlo ve třech případech ke kalamitním situacím,
kdy v průběhu dvou dnů napadlo
až dvacet centimetrů sněhu. Z důvodu mimořádných klimatických
podmínek byl proti plánu prodloužen termín zimní údržby do
prvních dubnových dnů. Poslední
zásah zimní údržby probíhal o velikonočním víkendu, kdy napadlo
patnáct centimetrů těžkého sněhu,“
potvrdil loňskou dlouhou zimu Jiří
Pospíšil.

Svépomocí! Také
v nadcházející zimě
se budou muset
občané smířit s tím,
že některé chodníky si budou muset
od sněhu uklidit
sami.
Foto:archivVečerníku

Za MHD letos zaplatí město o ČTVRT MILIONU VÍC

„Zdražovat jízdné ale rozhodně nebudeme,“

Prostějov/mik - Prostějovští
radní na svém posledním jednání o úhradě prokazatelné
ztráty v městské hromadné dopravě na rok 2014. Ta je oproti
letošnímu roku zase vyšší, tentokrát o čtvrt milionu korun. Přes
stále se zvyšující náklady ovšem
vedení magistrátu odmítá, že
by kvůli tomu mělo zdražovat
jízdné. Takže buďme v klidu,
občanská jízdenka zůstane na
devíti korunách. Tedy alespoň
prozatím...
Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit v rozpočtu města
Prostějova na rok 2014 částku
18,902 milionu korun jako úhradu
prokazatelné ztráty v městské hromadné dopravě. Oproti roku 2013
dochází k navýšení odhadu prokazatelné ztráty o dvěstěpadesát tisíc
korun. Prokazatelná ztráta je na

základě zákona o veřejných službách v přepravě cestujících rozdílem mezi ekonomicky oprávněnými náklady včetně přiměřeného
zisku a tržbami. „Dopravce podložil svoji žádost o navýšení kvalifikovanými předpoklady nákladů.
Je skutečností, že dlouhodobě
neuplatňuje inflaci a v tomto roce,
přestože nedošlo k navýšení příspěvku města, nám vyšel vstříc
a zavedl dvě nové linky do Žešova. Dále byla zlepšena obslužnost
průmyslové zóny. I když náklady
stoupají, udržíme také v příštím
roce cenu jízdného pro cestující na
současné úrovni,“ ujišťuje Alena
Rašková, náměstkyně primátora
statutárního města Prostějov.
Kalkulace rozšířená o nové spoje
počítá s tím, že v roce 2014 najedou autobusy MHD v Prostějově 785 tisíc kilometrů a přepraví

Zase dráž. Náklady na
městskou hromadnou dopravu stoupají. Ještě že
radnice nemíní zvyšovat jízdné… Foto: archiv Večerníku
stejně jako v minulých letech
přibližně 3,6 milionu cestujících.
„Prostějov je jediným městem
v České republice této velikosti,
kde je městská hromadná doprava
zajišťována výhradně nízkopodlažními autobusy s pohonem na
stlačený zemní plyn splňujícími
nejpřísnější emisní limity. Tento
pohon je velmi ekologický, spalo-

váním zemního plynu nedochází
k absolutně žádným emisím síry,
karcinogenních látek a hlavně pevných částic, obdobně emise oxidu
siřičitého a oxidu uhelnatého jsou
zcela minimální. Cestující jistě
zaznamenali, že kouřivost u plynových motorů oproti vznětovým
motorům je naprosto eliminována,“ zdůraznila závěrem Rašková.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv.cz
Radní pod palbou
„Inspirujme se v olomouckých parcích a nakresleme na chodníky trasy pro zdraví,“
Prostějov - Podzimní listí už zasypává veškeré zahrady a Prostějovské kulturní léto je nenávratně minulostí.
Přesto se nedá říct, že by hlava právě tohoto odvětví
měla pomalu ulehat k zimnímu spánku. Ba právě naopak, odpočinkové období je v nedohlednu i v rámci kultury. A tak Večerník v rámci tohoto pravidelného seriálu
rozhovorů po čase opět vyzpovídal Miladu Sokolovou,
nejen radní, ale i předsedkyni Kulturní komise a šéfku
Okrašlovacího spolku města Prostějova (na snímku).
Hovořilo se nejen o kultuře, ale i o Smetanových sadech, sbírání vršků z PET lahví, přičemž vše začalo
jednou malou sousedskou sešlostí....
Petr Kozák
Údajně máte za
sebou
jistou
„Sousedskou sešlost“, kterou
jste dokonce spolupořádala.
O co se mělo jednat?
„Se svým zájmem o okolí jsem
se nikdy nijak netajila. Ráda se
setkávám s lidmi, od kterých čerpám podněty ke zlepšení života
v Prostějově. A proto jsem se také
rozhodla, že ve spolupráci s občanským sdružením ´Přijdu včas´
uspořádám ´Sousedskou sešlost
pro lidi´, kteří žijí v části města ´napravo‘ od Olomoucké. A musím
říct, že se akce povedla! (úsměv)

Ke hřišti na Neumannově náměstí v sobotu zamířili sousedé všech
generací...“
Co tam na ně čekalo?
„Zatímco nejmenší obyvatele
čekal mimo jiné skákací hrad
a hřiště, ti starší mi sdělovali své
poznatky. Například asi v tomto
duchu: ´Koukněte na tuhle lavičku. Je sice pod stromem, ale nesedává na ní nikdo. Když natáhnete
nohy, jsou v silnici.´ Další podněty
se týkaly přechodů pro chodce
U Milosrdných a na Vápenici, kde
mají semafory krátké intervaly
a lidé nestačí přejít. A hlavně, automobilistům nebliká oznámení,

nabádá ke Smetanovým sadům MILADA SOKOLOVÁ

že jsou chodci ve vozovce. Na
Olomoucké od zastávky až ke
kruhovému objezdu není jediný
odpadkový koš, a podle toho to
tam vypadá... Protože v lokalitě
žije hodně seniorů, uvítali by opravu cesty a mostku přes Hloučelu,
který vede k zadní části OBI. Faktem je, že zmíněná cesta je zarostlá
a neudržovaná, mostek vypadá, že
ho chtěl někdo ukrást, celý se třese... Prostě, podnětů a myšlenek se
sešlo habaděj.“
Takže, celkově
hodnotíte akci
jako vydařenou?
„Jsem ráda, že se i v krásném
sobotním odpoledni sešli lidé,
jejichž připomínky byly velmi
aktuální, budu se tedy snažit zjednat nápravu. A také bych byla
velice ráda, kdyby se ´Sousedská
sešlost´ stala tradicí.“
Další tradicí, ke
které se veřejnost vrátila, jsou čaje v Národním domě či nedělní taneční
odpoledne...
„A musím zopakovat, že i letos
se mají příznivci tance na co těšit!

O zmíněná odpoledne je mezi
lidmi velký zájem u zástupců,
a to jak starší, tak i mladé generace. Hudbu obstarává Romantica
Band Romana Doležela, tudíž je
co poslouchat...(úsměv) Taneční
odpoledne proběhne ještě třetího,
desátého a sedmnáctého. listopadu. Navíc symbolické vstupné ve
výši třiceti korun zůstane příjmem
Národního domu, náklady na
hudbu uhradí Okrašlovací spolek
města Prostějova. Možná i díky
tomu jsem mohla vyjádřit jistou
spokojenost nad obsazeností kavárny a vyslechla jsem si několik
požadavků na přemístění čajů
o patro výš, do Přednáškového
sálu. To by byly ovšem náklady
navíc, neboť za sál se již platí...“
Před nedávnem
i Večerník informoval o stálé sbírce Charity
Prostějov, která se týká víček
z PET lahví. Myšlenka sbírky
se vám prý zalíbila a jste v tomto směru iniciativní...
„Dnes je doba, kdy se jen těžko
loučíme s financemi, všelijakých
výběrčích na cokoliv je tak nějak

pořád víc. Plastové vršky od limonád, mléka či oleje, ale doma
máme všichni. Tak proč by nemohly pomoci těm, kdo to potřebují?! Našla jsem si proto několik
typů kontejnerů, které bych ráda
umístila v menších obchodech s
potravinami v různých částech
Prostějova. Morava, Haná či
Potraviny U Modrého lva můj
nápad neodmítly, ráda bych našla
ještě alespoň dva obchody, kam
bych kontejnerky umístila. Věřím, že rozšíření míst napomůže
většímu sběru těchto PET vršků
a celkově dobré věci.“
Co vy jako radní,
ale také předsedkyně Okrašlovacího spolku
města říkáte revitalizaci Smetanových sadů, která vzbudila
mezi občany i vašimi kolegy
řadou negativních reakcí?
„Přiznávám, že nejdříve jsem
byla nešťastná z toho, že povrch
cest pokrývá asfalt. Na stranu
druhou, proč toho nevyužít?! In-linisté jsou už nyní z povrchu
nadšeni, proč se ještě neinspirovat v olomouckých parcích

a nenakreslit na chodníky trasy?
Krásné prostředí olomouckých
parků totiž křižují čtyři různě
dlouhé trasy, na kterých mohou
lidé všech věkových kategorií
otestovat svou kondici a postupně ji začít zvyšovat. Pomocníkem

Foto: archiv Večerníku

jsou cedule s mapou a tabulkami.
To je ovšem chvilkový nápad,
ráda bych s ním nejdříve podrobněji seznámila zítřejší radu, zda
mé myšlenkové pochody nejsou
scestné (úsměv)“
Chystá magistrát města opět
nějaké ak
aktivity na náměstí
v zimních m
měsících?
„Kulturní dů
dům Duha opět připravuje velmi kvalitní program pro
Prostějovs
Prostějovskou
zimu. Již mohu
prozradit, že devětadvacátého
l stopadu proběhne rozsvěcení
li
listopadu
v nočníh stromu s Dádou
vá
vánočního
Patrasov pro páteční podPatrasovou,
b
večery bude
vždy připraven
určitý program. Vystoupí
letošn vítězka Super Star
i letošní
Sabin Křováková. SobotSabina
do
ní dopoledne
budou vždy
věnov
věnována
dětem v Duze,
budo se jim věnovat nabudou
přík Michal Nesvadba
příklad
M Růžičková, neči Míša
děle dopoledne budou
dělení
věn
věnována
rodičům s dětmi v kině Metro 70 při
pro
promítání
pohádek.“

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

A GRATULUJEME!!!
INZERCE

Lucie Dokulilová
13. 10. 2013 51 cm 3,20 kg
Čelechovice na Hané

Nicol Hudcová
13. 10. 2013 47 cm 3,45 kg
Prostějov - Vrahovice

Melisa Stieberová
13. 10. 2013 54 cm 4,10 kg
Prostějov - Vrahovice

Jindřich Sýkora
12. 10. 2013 49 cm 2,80 kg
Alojzov

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.

BURZA HRAČEK se uskuteční
v sobotu 9.11. od 9 -11hod. ve Fit
klubu Linie na Újezdě 3, Prostějov. Info www.fitklublinie.cz
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v Prostějově, Svatoplukova 15, Prostějov, pořádá kurz Znakového jazyka pro
začátečníky, který se uskuteční od listopadu tohoto roku.
Přihlásit se můžete buď osobně na výše zmíněné adrese,
e-mailem na snncr.pv@volny.cz,
nebo telefonicky na čísle
582 331 806 do 31.10.2013.

Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek LAZARIÁNSKÉHO SERVISU PV,
Hacarova 2, zajišťuje ortopedické vozíky, WC křesla, chodítka
- pevná, pojízdná, podpažní,
servírovací stolky a polohovací
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
lůžka (mechanická, elektrická).
PROSTĚJOV
Kontakt po telefonu pí. V. ZaSkálovo nám. 6, Prostějov
pletalová 776 054 299
Čaj - světový fenomén - přednáška o čaji se koná ve čtvrtek
MC Cipísek, Sídliště
24. října v 17.00 hodin v podSvobody 6, Prostějov
krovním sále. Přednáška bude
Psychomotorický vývoj dětí do doplněna promítáním krátkého
jednoho roku - beseda v rámci filmu i ochutnávkou čajů.
Mimiklubu pro maminky s miminky.
ČAJOVNA A KAVÁRNA
Individuální právní konzultace - V RÁKOSÍ vás zve k příjemnékonzultace s právničkou - právní mu posezení - stylové prostředí,
minimum pro rodinu dle objed- velký výběr čajů a nečajů, vodní
dýmky, káva.
nání
Volné herny pro rodiče s dětmi
do 5 let - probíhají od 21.10 vždy Hanácký auto moto veterán
v pondělí od 15.00 do 17.00 hod., klub v AČR Prostějov pořádá
bez společného programu a bez v sobotu 9. listopadu 2013 od
8 do 13 hod MOTORISTICKOU
předchozího nahlášení.
Kreativní večery pro ženy - prv- BURZU před supermarketem
ní bude ve znamení podzimních Tesco Prostějov - Držovice.
světýlek. Více informací a přihlášMěKS Konice zve
ky na mcprostejov@centrum.cz
na přednášku
nebo na tel.: 602 364 874
Zdeňka Vychodila
Letem světem
ICM Prostějov
české horolezecké expedice
Komenského 17, Prostějov
v úterý 22. října v 16 hodin
Od října začínají v ICM jazyv Zámku Konice
kové konverzace s dobrovolnicí Lucií Ballon z Francie.
- zámecká galerie
Zájemci se mohou hlásit na
emailu info@icmprostejov.cz ZUMBA pro děti 4 -11 let pondělí 21. října - Den internetu pravidelné tréninky každé úterý
zdarma - přijít můžete od 14.00 do v 16.15 ve Fit klubu Linie na
17.00 hod (max. na 1hod)
Újezdě 3, tel. 608 881 704
Během období podzimních
prázdnin ve dnech 29. a 30. října Sdružení rodičů a přátel zdrabude mít ICM Prostějov otevřeno votně postižených celiakií a Derod 10.00 do 16.00 hod.
matitis herpetiformis Duhring
„Sedmikráska“ Kostelecká 17,
Ekocentrum Iris,
Prostějov vás srdečně zvou na
Husovo nám. 67, Prostějov
kurz bezlepkového vaření a pečeKeramika - tvořivá dílna - se ní. Kurz probíhá od 16 do 19 hod
koná v pondělí 21. října od 16.00 v kuchyňce ZŠ Melantrichova
do 18.00 hod. Sázení ovocných v pátek 25. října. Více info na tel.:
stromů v sadu na Kosíři - akce na 777 140 734 pí Bednářová.
pomoc v přírodě se koná v sobotu
26. října od 10.00 do 12.00 hod. SYSTEMA Russian martial
v sadu Oulehle na Kosíři nad Če- art oznamuje stále probíhajílechovicemi.
cí nábor nových členů se zájmem o ruskou školu bojovéKONKURZ - hledáme lektory ho umění v Prostějově. Bližší
cvičení, tance a jiných volnoča- informace tel. 774 142 382 nebo
sových aktivit pro děti a dospělé. koblasap@seznam.cz
Bližší info na tel.608 881 704
nebo www.fitklublinie.cz
Svaz tělesně postižených v ČR,
a. s., okr. org. v Prostějově,
Otevíráme novou hodinu
zve své členy i nečleny na prodejní
břišních tanců pro začátečníky. výstavu FLORIA KROMĚŘÍŽ Každý čtvrtek ve 20.00 hod.
12. 10. 2013. Jste srdečně zváni!
Fitklub Linie, Újezd 3, Prostějov. Bližší info. na tel: 724 706 773.
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TIP Večerníku

Kino Metro 70

JAROSLAV SVĚCENÝ&CIGÁNSKI DABLI
KDY: středa 23. října 2013 od 19.00 hodin
KDE: Společenský dům, Komenského ul., Prostějov

Spojení dvou naprosto odlišných subjektů - českého
houslisty světové úrovně
a slovenské cikánské kapely
s nejlepším světovým cimbalistou v čele dokonale ladí
a vytváří na pódiu bouři tónů
a emocí.
Jaroslav Svěcený začal svou
uměleckou dráhu na pražské
konzervatoři, AMU a u slavných
světových virtuosů. Vystupoval
už v USA, Brazílii, Izraeli, Libanonu, Indii, na Kubě a na mnoha
dalších místech po celém světě,
během toho stihnul ještě natočit
čtyřicet alb. Za jeho činnost mu
byla udělena prestižní cena Masarykovy akademie umění.
Cigánski Diabli za svou téměř
dvacetiletou kariéru získali tisíce oddaných fanoušků a na
svou stranu si naklonili i odbor-

nou veřejnost. Houslový virtuóz Štefan Banyák, cimbálový
kouzelník Ernest Šarközi a klarinetový mistr Zoltán Grunza
se zbytkem hudebníků získali
v roce 2000 hned tři ceny Grammy a jejich alba byla oceněna
dvěma zlatými a dvěma platinovými deskami. Zahráli publiku
například v Japonsku, Mexiku nebo Francii, v Berlínské
filharmonii nebo v Concert Hall
v Melbourne. Slovenský, řecký,
cikánský nebo židovský folklór
střídají s klasickými, filmovými a jazzovými skladbami, což
je řadí mezi nejlepší orchestry
v kategorii etno a world music.
Přijďte na jedinečný a exkluzivní koncert, který se bude konat dne 23. 10. 2013 od 19:00
hodin ve Společenském domu
v Prostějově.

úterý 22. října
14:00 Pondělní Bijásek
- Neuvěřitelná dobrodružství Tada Stonese
17:30 Don Jon
20:00 Metallica: Through
the never 3D
americký hudební film

Foto: internet
Předprodej vstupenek ve
Společenském domu v Prostějově, Komenského 4142/6,
tel.: 582 333 003. Dále je možno vstupenky zakoupit v síti:
www.ticket-art.cz
a www.tickteportal.cz.

VYHRAJTE LÍSTEK NA... EXKLUZIVNÍ KONCERT!
Přestože léto je neodvratně pryč, koncertní šňůra tuzemských hvězd nejrůznějšího druhu nemá
konce. Po řadě osobností showbyznysu zavítá do Prostějova další.
Seskupení Cigánski Diabli koncertuje již takřka dvacet let. Za tuto dobu si vytvořila široké
spektrum fanoušků napříč generacemi a tak není divu, že ve spojení se špičkovým houslovým
virtuosem Jaroslavem Svěceným půjde o zážitek nadmíru hodnotný.
Tento EXKLUZIVNÍ KONCERT se uskuteční ve Společenském domu a tu již tuto STŘEDU
23. října od 19.00 hodin! A vy můžete být přitom díky Večerníku dokonce ZADARMO! Tentokrát totiž obdarujeme celkem DESET ŠŤASTLIVCŮ. Osm prostřednictvím tištěného vydání
a dva na webových stránkách www.vecernikpv.cz. Každý přitom vyhraje po jedné vstupence.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník - mediální partner koncertu Jaroslav Svěcený&Cigánski dabli!
Co je potřeba pro výhru vykonat?
Nic složitého. Stačí znát správnou odpověď na níže položenou otázku, zaslat ji jakýmkoliv způsobem do
redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a pak jen čekat, zda-li se právě na vás usměje štěstí při losování
z osudí... Soutěž probíhá od pondělí 21. do úterý 22. října, 10.00 hodin.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA ZNÍ: NA KTERÝ NÁSTROJ HRAJE JAROSLAV SVĚCENÝ...?
Své odpovědi, či tipy zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „Exkluzivní koncert: Jaroslav Svěcený&Cigánski dabli . Můžete nám ale ovšem také volat na známé telefonní číslo 582 333 433,
zasílat SMS zprávu na mobil 608 960 042, případně se dostavit osobně do sídla redakce v Olomoucké ulici.
Na odpovědi čekáme v redakci do ÚTERÝ 22 ŘÍJNA, 17.00 hodin. Nezapomeňte nahlásit číslo na
svůj mobilní telefon, všechny výherce budeme okamžitě kontaktovat!

Trio 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.

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...

Alois Vyhlídal 1932
Prostějov
Ing. Vladimír Procházka 1929
Prostějov
Helena Abrahámová 1937 Plumlov
Jiří Vaněk 1973
Prostějov
Bohumil Sobota 1939 Prostějov
Anna Rozkošová 1927 Prostějov
Michal Gula 1936
Biskupice
Jana Hlubinková 1937 Prostějov

Rozloučíme se...
Pondělí 21. října 2013
Marie Kouřilová 1921 Prostějov
10:15 Obřadní síň Prostějov
Zdeněk Šnobl 1947 Smržice
11.00 Obřadní síň Prostějov
František Musil 1942 Prostějov
11:45 Obřadní síň Prostějov
Jana Stružková 1932 Vrahovice
13.00 Obřadní síň Pv-Mlýnská
Středa 23. října 2013
Karel Bubela 1942 Kralice na Hané 13.00 Kralice na Hané kostel
Čtvrtek 24. října 2013
František Cetkovský 1941 Bedihošť
14.00 kaple Bedihošť
Stanislav Matoušek 1936 Stínava
15.00 Stínava kostel
Pátek 25. října 2013
Marie Čerychová 1942 Prostějov
12.30 Obřadní síň Prostějov
Věra Vrtalová 1920 Prostějov
13:15 Obřadní síň Prostějov
Marcela Starová 1937 Protivanov
15.00 kostel Protivanov

středa 23. října
17:30 Don Jon
20:00 Metallica: Through
the never 3D
čtvrtek 24. října
Nehrajeme - uzavřená akce
ČSOB
pátek 25. října
15:30 Oggy a Škodíci
francouzský animovaný film
17:30 Příběh Kmotra
české filmové drama
20:00 Příběh Kmotra
sobota 26. října
15:30 Oggy a Škodíci
17:30 Oggy a Škodíci
20:00 Příběh Kmotra
neděle 27. října
15:30 Oggy a Škodíci
17:30 Příběh Kmotra
20:00 Příběh Kmotra

v Prostějově
úterý 22. října
19:00 KONCERT KE
STÁTNÍMU SVÁTKU
2. abonentní koncert - divadelní sál
pátek 25. října
19:00 Souborné dílo
Williama Shakespeara
ve 120 minutách
Aplaus 2013

Apollo 13
pátek 25. října
21.00 BASSTARDS NIGHT
WITH X-MORPH
& SOLDIK
sobota 26. října
20.00 RYBIČKY 48

KULTURNÍ KLUB DUHA
sobota 26. října
15.00 Kamarádi z televize I.
pásmo pohádek
17.30 Konečná
americký akční film
20.00 Konečná

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

HODINOVÉ
BRUSLENÍ
PRO VEŘEJNOST
neděle 27. 10.
09.30 - 10.30 hodin

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ
- LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 21. 10. DO 27. 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 neděli bude Měsíc v poslední čtvrti. Postupně se vrací
vhodné podmínky pro pozorování objektů vzdáleného vesmíru.
Vstupné 20 Kč.
Pohádka pro děti JAK KAPIČKA PUTOVALA - středa v 15:30.
Výstavy GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ – ANO ČI NE?, Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE a expozici OPTIKA si
můžete prohlédnout na začátku všech výše uvedených pozorování.
Přelety Mezinárodní kosmické stanice (ISS) jsou pozorovatelné
každý den, vždy ve večerních hodinách. Z pátku na sobotu ve druhé
polovině noci je konjunkce Měsíce a Jupitera (Měsíc 5,7° jižně).

Blokové čištění
v Prostějově
Prostějov/red - Na tomto místě přinášíme pravidelný týdenní harmonogram ulic, kde čistící práce společnosti .A.S.A.
Technické služby budou probíhat.
úterý 22. října 2013: Dolní - obslužná (Dolní 26-30) * Dolní - parkoviště 1 (U TŘÍ BŘÍZ) * Vnitroblok U TŘÍ BŘÍZ * Dolní - parkoviště 2 C-SO 02 * Dolní - parkoviště 3 A-SO 04 * Dolní - parkoviště
4 A-SO 03 * Dolní - parkoviště 5 A-SO 02 * Dolní komunikace u
parkovišť A-SO01 * Dvořákova (Ječmínkova - Šárka) * Spitznerova * Puškinova * Ječmínkova * Ječmínkova - Dvořákova parkoviště
B-SO01 * Dolní - vnitroblok (Dvořákova - Dolní 26,28,30)
středa 23. října 2013: Dvořákova (Šárka - dálnice) * Jezdecká (Šárka - Okružní) * Okružní (Lidická - Jezdecká) * Okružní - vnitroblok
(Lidická - Jezdecká) * Šárka * Šárka - vnitroblok
čtvrtek 24. října 2013: * Dobrovského (Tylova - Brněnská) * Dobrovského vnitroblok * Libušinka * Libušinka vnitroblok * Tetín *
Tylova * Tylova vnitroblok * Brněnská (SSOK) včetně kruh. objezdu + parkoviště

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

František Pospíšil 1950 Dobromilice
Štěpánka Špičáková 1921 Prostějov
Věra Spunarová 1933 Prostějov
Zdeněk Rada 1951
Otinoves
Helga Francová 1943 Olomouc
Růžena Fialová 1943
Vícov
Antonín Stehlík 1935 Prostějov
Eliška Dosedělová 1948
PV-Domamyslice

pondělí 21. října
14:00 Pondělní Bijásek
- Neuvěřitelná dobrodružství Tada Stonese
17:30 Don Jon
americká komedie
20:00 Don Jon

Studie hodnotí kladně úroveň
sociálních služeb v Prostějově
Z důvodu plánovaných
prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí,
oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické
energie:
Obec: Lešany
Dne: 4. 11. 2013 od 7:30 do
16:00 hod. Vypnutá oblast:
od. č.35 a 57 celá část obce
Lešany směr Ohrozim vč.
přilehlých ulic směr řadovky
po č. 143,168,161,141,142.
Obec: Domamyslice
Dne: 4. 11. 2013 od 7:30 do
15:00 hod. Vypnutá oblast:
pravá strana ul. Domamyslické od č. p. 167 po č.p. 156,

levá strana ČS LPG Mechanika a č.nemovitosti 21.
Obec: Niva
Dne: 5. 11. 2013 od 7:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast:
celá obec Niva včetně všech
podnikatelských
subjektů
v obci. Odběratelská trafostanice Niva: Pila (č. 310669),
odběratelská
trafostanice
Niva ZD (č. 300768)
Obec: Obědkovice
Dne: 6. 11. 2013 od 7:30 do
10:00 hod. Vypnutá oblast:
část obce Obědkovice celý
spodní konec po č.8 a 107
Obec: Hablov
Dne: 7. 11. 2013 od 7:30 do
15:00 hod. Vypnutá oblast:

ve směru od Olšan levá strana po č. 24 včetně, pravá
strana od č.48 po č.9 včetně.
Obce: Ošíkov, Trpín
Dne: 7. 11. 2013 od 7:30 do
14:30 hod. Vypnutá oblast:
celé osady Ošíkov, Trpín,
odběratelská
trafostanice
KLADKY vlek (č. 300621)
Obec: Alojzov
Dne: 8. 11. 2013 od 7:30 do
12:00 hod. Vypnutá oblast:
RDč. 21, 20, 62, 124, 77,
a chaty s č. 73 -182
Obec: Suchdol
Dne: 8. 11. 2013 od 7:30 do
15:00 hod. Vypnutá oblast:
RD na Stražiské cestě.
E.ON Česká republika, s.r.o.

Prostějov/mik - Rada města
Prostějova se na svém posledním jednání zabývala
průběžným materiálem komunitního plánování sociálních
služeb v Prostějově a souhrnnou hodnotící zprávou rozvoje
sociálních služeb v našem městě.
Při jeho přípravě Prostějov spolupracuje s obecně prospěšnou
společností Středisko rozvoje sociálních služeb Jeseník, jež uspělo
již s druhou žádostí o finanční
podporu procesu střednědobého
plánování rozvoje sociálních
služeb ve městě Prostějově z
prostředků Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost
Evropského sociálního fondu.
„V současné době je dokončena
analytická fáze projektu, tedy
sběru dat a práce na tvorbě ana-

lytických dokumentů. V rámci
této fáze již byla vytvořena sociodemografická analýza města a dokončují se analýzy
poskytovatelů sociálních služeb a
finančních zdrojů poskytovatelů
sociálních služeb v Prostějově,“
uvedla
Alena
Rašková,
náměstkyně primátora města.
Úroveň sociálních služeb v Prostějově je podle zpracované
studie na vysoké úrovni, ve
městě působí šest zařízení pro
osoby se zdravotním postižením.
„Současný trend státní sociální
politiky směřoval k přenesení
co největšího dílu odpovědnosti
na obce a kraje,“ podotkla Alena
Rašková.
Kompletní sociodemografickou
analýzu najdete na www.
vecernikpv.cz u tohoto článku!

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s nastupujícím bossem prostějovské Lidové hvězdárny Karlem Trutnovským

„ŽE SE MŮJ VELKÝ KONÍČEK STAL MÝM ZAMĚSTNÁNÍM, VNÍMÁM JAKO OBROVSKÝ DAR“
Máte něja
nějaký hvězdářský sen?
Půjdete ve stopách svého před
Třeba objevit
obj
novou hvězdu  chůdce, ředitele Lidové hvězdárnebo galaxii?
ny v Prostějově RNDr. Jiřího Prudké-

Prostějov - Prostějovská hvězdárna dostane od nového roku
ku
etý
oficiálně nového vedoucího pracovníka. Je jím dvaačtyřicetiletý
Karel Trutnovský, který svého předchůdce RNDr. Jiřího Prudkého
ho
sle
střídá na vedoucí pozici po neuvěřitelných čtyřiceti letech. V křesle
ka,
šéfa Lidové hvězdárny, která spadá pod Muzeum Prostějovska,
se zabydluje již od počátku září. Nenechte se ale mýlit. Nový veedoucí astronomického oddělení není žádný šprt, který bez mateavmatiky nedá ani ránu. Naopak, jeho plány do budoucna a hlavku
ně zajímavé vědecké pokusy, které měla redaktorka Večerníku
ch!
možnost si na vlastní kůži vyzkoušet, vám doslova vyrazí dech!
ete
A pokud se stanete pravidelnými návštěvníky hvězdárny, budete
ilý
mít co dělat, aby vám oči nevyskočily z důlků. Jak se vlastně rodilý
stBrňák ocitl na prostějovské hvězdárně a co plánuje pro zdejší astho
ronomy amatéry? To vše a mnohem víc se dozvíte z exkluzivního
rozhovoru, který vám Večerník právě dnes přináší...
Petra Hežová
Jak jste se vlastně z Brna do
stal až k nám na prostějovskou
hvězdárnu? Byl jste někdy dřív u nás

v Prostějově nebo cesta na hvězdárnu
v rámci práce bylo vaším prvním setkání s naším městem?
„Pokud se týká přímo prostějovské
hvězdárny, tak s tou jsem neměl dosud
nikdy nic společného. Ale shodou okolností jsme tudy loni jeli na kole s takovým astronomicko-cyklistickým sdružením a přespali jsme zrovna tady na
hvězdárně. Tak teď asi budu spát častěji..
(smích) “
Hádám správně, že astronomie
je vaším koníčkem už nějakou
dobu?
„O hvězdy se zajímám opravdu hodně
dlouho, vlastně to byl můj velký koníček už odmalička. Začal jsem chodit na
hvězdárnu Mikuláše Koperníka v Brně,
to mi bylo asi osm roků. Pamatuji si, že
tehdy ve mně bojovaly dvě velké záliby
- dinosauři a hvězdy. Na tom, že to nakonec vyhrály právě hvězdy, mělo určitě
podíl to, že na té brněnské hvězdárně
byli úžasní lidé. Tam stačilo jen chodit,
poslouchat a nasávat tu atmosféru, už to
bylo na tom všem úžasné... (úsměv)“
Pohybujete se v hvězdných sférách nekonečna, jste příznivcem
sci-fi žánru?
„Abych řekl pravdu, tak ani ne. Ono
záleží na tom, jaký film nebo kniha to
je. Když vezmete Vesmírnou odyseu





INZERCE

od A. C. Clarka, tak to je krása, ale nadně
příklad fanoušek Star Wars rozhodně
nejsem. Osobně se mi líbí sci-fi, která má
takt
reálný základ. Například kniha Kontakt
ditel
od Carla Sagana. Sám autor byl ředitel
ých
projektu, který pátral po mimozemských
civilizacích. Při tom reálném pátrání nenatiobjevili nic, ale kniha se zabývá alternativou, co by se dělo, kdyby něco našli ajak
a jak
by na to náš svět reagoval...“
Jakou prací jste se zabýval, než
vské
jste přijal místo na prostějovské
hvězdárně?
„Vystudoval jsem geodézii a kartografii, přičemž nejprve jsem pracoval jako
geodet. Potom jsem se věnoval prodeji
geodetických přístrojů, přesných GPS,
satelitních aparatur pro přesné určování
polohy a laserové skenery. To byl takový
hodně technický obor a pro mě to bylo
hodně zajímavé, protože jsem se dostal
k prakticky těm nejnovějším nejmodernějším přístrojům, které v tom oboru
byly dostupné. Pro mě to bylo jako hraní
s krásnými hračkami (smích)“.
Zdá se, že vás práce opravdu
bavila. Nebude vám ty moderní
hračky chybět?
„Přestože jsem pracoval jako geodet
a pak později jako prodejce, vždy to
mělo své výhody i nevýhody. To, že
teď můžu pracovat v oboru, který mě
vždycky bavil, považuji za obrovský
dar. Mohu tady využít nabyté znalosti
a zkušenosti. Podařilo se mi, aby se můj
koníček stal současně mou prací, a za to
jsem moc rád (úsměv)“.





Je to hlavně o lidech. Usměvavý šéf
prostějovské hvězdárny vidí její budoucnost především v dětech a mládeži.
Foto: Petra Hežová

„Já nejsem žád
žádný vědátor! (smích)
Navíc hvězdárna je tady především
jako popularizačn
popularizační prvek, který má nenásilným způsob
způsobem vézt především
ty nejmladší po cestě za věděním. Ale
pokud se týká nějakého toho snu, tak
bych byl mo
moc rád, kdyby tady na
hvězdárně vzniklo planetárium.
V rámci oodborné činnosti jsem
si dal pro letošek za úkol sledovat světe
světelné znečištění okolo
hvězdárny protože pokud vím,
hvězdárny,
podo
nic podobného
se tu ještě nedělalo a bylo by hezké, kdyby
základ mého šetření vznikla
na základě
opatření, aby se světelné znečištění zmírnilo. Například
pouličn lampy nahradí ty,
pouliční
sv jen dolů, aby obloha
které svítí
n že se třeba na kospotemněla, nebo
telních věžích nebude například od
sv To všechno zlepší
jedné do tří svítit.
výsledky pozorování
poz
noční oblohy.
Když se hvěz
hvězdárna zakládala, byla
situace jiná, pr
protože stála mimo město a kolem byl
byla pole, stejně tak tomu
bylo
by
ylo i v ppřípadě
řípa
p děě brněnské hvězdárny.
y
y.

„V rámci odborné činnosti jsem si dal
za úkol sledovat světelné znečištění
okolo hvězdárny, a bylo by hezké,
kdyby vznikla opatření, aby se zmírnilo“
Šéf hvězdárny KAREL TRUTNOVSKÝ
je před svým oficiálním nástupem plný sil
Má tahle práce pro vás vůbec

nějakou nevýhodu?
„Asi jen jedinou a tou je dojíždění. Do-

jíždím každý den, a když je tu noční
pozorování, tak tu zhruba tak dvakrát
v týdnu přespím, protože ono to dojíždění přeci jen leze do peněz. Možná se někdy v budoucnu do Prostějova přestěhuji, ale v současnosti žena pracuje v Brně
a děti tam chodí do školy. Tuhle práci
jsem mohl vzít právě jen díky tomu, že
mám hodně tolerantní ženu... (úsměv)“

Jenže města se pochopitelně rozrůstají
a pozorovací podmínky jaké tady byly
třeba po válce, už zde pochopitelně nikdy nebudou. To ale není ani účel, aby
tu byly ideální pozorovatelské podmínky, protože ty už nejsou téměř nikde,
to světelné znečištění je pro hvězdárny
prostě problém. Takže to by byl takový
můj malý osobní cíl, trošku to tady zmapovat, ale chápu, že je to běh na hodně
dlouhou trať... (úsměv)“

ho? Nebo si začnete razit vlastní cestu?
„Nastoupil jsem sem vlastně od září, takže ty první dva měsíce se hlavně snažím
naučit, jak to tady vlastně chodí. Například provozní věci okolo hvězdárny jsou
pro mě zatím docela španělská vesnice
(smích). Za sebe musím říct, že pokud
tady doktor Prudký bude, tak budu jedině
rád. Z mého hlediska musím říct, že čím
déle se tak stane, tím to bude lepší, protože
tento člověk má obrovské zkušenosti.“
V lednu se oficiálně stanete vedoucím astronomického oddělení, na co se můžeme pod vaším vedením na hvězdárně těšit?
„Existují tu dva kluby: Gemini
a Hvězdárníček a v tom já vidím budoucnost. Byl bych rád, kdyby kolem
hvězdárny vznikla komunita mladých
lidí, kteří budou mít o hvězdy, planety,
přírodu a všechno to, co s tím souvisí
zájem, kteří by sem chodili a žili by
tím. Něco podobného jsem zažil jako
malý na brněnské hvězdárně, kde býval
klub Mladých astronomů. Aby prostě
hvězdárna žila, protože všechno je to
vlastně o lidech. Můžete plánovat zateplení hvězdárny nebo výměnu oken, ale



když nebudou chodit lidi, tak je to vlastně úplně o ničem...“
Dopřejete prostřednictvím Večerníku malým astronomům
a všem zájemcům, kteří by na hvězdárnu rádi přišli, nějakou ochutnávku?
„V žádném případě by si skupiny dětí
a mládeže, které by sem měly chuť zajít,
neměly myslet, že to tu bude jako ve škole. Rád bych, aby se tady všichni zábavnou formou dozvěděli něco o naší planetě, jak fungují přírodní zákony, optika
a podobně. Ale ne tak, že budeme sedět
na židlích nebo v lavicích a jen poslouchat, jak tu někdo přednáší. Vyzkoušíme
si všechno na vlastní kůži. V rámci klubu
si zkusíme postavit funkční dalekohled
tak, jak si ho před staletími postavil sám
Galileo. Zkusíme udělat tytéž objevy, jen
s odstupem čtyř seti let... Zahrajeme si na
Persea, který použil zrcadlo jako štít, aby
mohl setnout hlavu mýtické Medúze,
a vyzkoušíme si celou řadu zajímavých
pokusů, se kterými pak ti šikovnější budou moci ohromit své rodiče, kamarády,
spolužáky i učitele ve škole (úsměv). Jediné, co mi tu v té souvislosti chybí je mikrovlnka. S tou se dá totiž báječně měřit
rychlost světla a ještě k tomu se dobře
najíte (smích). Tak snad se v budoucnu
podaří nějakou sehnat.“



kdo je

karel trutnovský?
Dvaačtyřicetiletý
č ři il ý rodák
dák z Brna vždy
žd tvrdil,
dil žže jijihomoravská metropole je dost velká na to, aby se
tam člověk narodil, vystudoval a pracoval, prostě
tam prožil celý život. Od ledna následujícího roku
se ale oficiálně stane vedoucím pracovníkem astronomického oddělení Lidové hvězdárny v Prostějově. Zájem o astronomii a dinosaury byl jeho
velkým koníčkem už v dětství, postupem času ale
astronomie vyhrála. Po studiu na gymnáziu pokračoval na Vysokém učení technickém v Brně,
kde se věnoval studiu geodézie. V tomto oboru pracoval asi osmnáct let jako
geodet a prodejce geodetických přístrojů. Současně jako takzvaný demonstrátor
přibližoval lidem hvězdnou oblohu na brněnské hvězdárně. Vedle astronomie
rád jezdí na kole s cyklistickým sdružením astronomů Ebicykl a hraje na kytaru. Má dvě děti Veroniku a Honzíka a ženu Janu. Své působení na hvězdárně
by rád zaměřil právě na děti a mládež, kterým chce zprostředkovat vědomosti
o hvězdách a přírodních zákonech stylem ‚zábava a poučení‘.
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rozhovor
CHCI NA MISTROVSTVÍ SVĚTA

Vyzpovídali jsme
obojživelnici
Terezu Hubáčkovou
čtěte
na straně

KVITOVÁ NA TURNAJI MISTRYŇ!

32

www.vecernikpv.cz
SOBOTA 26. 10.
NEDĚLE 27. 10.

10:00
10:00

MČR V KULEČNÍKU - VOLNÁ HRA/VELKÝ STŮL - jednotlivci

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
V KARAMBOLOVÉM KULEČNÍKU
klub TJ Kulečník Prostějov, Tylova 52

zápas

SOBOTA 26. 10.

10:30

26. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO TURNAJE

MEMORIÁL GUSTAVA FRIŠTENSKÉHO
V ZÁPASE ŘECKO-ŘÍMSKÉM
sokolovna na Skálově náměstí

házená

SOBOTA 26. 10.

TJ SOKOL II PROSTĚJOV
TJ STM OLOMOUC
hala ZŠ a RG Prostějov ve Studentské ulici

SOBOTA 26. 10.

„Na Istanbul mám krásné vzpomínky,“ věří si

Istanbul (Turecko), Prostějov/pk

SVĚTOVOU JEDNIČKU A SUVERÉNKU LETOŠNÍ SEZONY
SERENU WILLIAMSOVOU Z USA MÁ PROSTĚJOVSKÁ
TENISTKA PETRA KVITOVÁ V ČERVENÉ SKUPINĚ NA TURNAJI
MISTRYŇ V ISTANBULU. VČEREJŠÍ LOS ROZHODL TAKÉ O
TOM, ŽE SE HRÁČKA TK AGROFERT STŘETNE TAKÉ S POLKOU
AGNIESZKOU RADWAŇSKOU A NĚMKOU ANGELIQUE
KERBEROVOU. HRÁT SE ZAČNE V ÚTERÝ 22. ŘÍJNA.
BÍLOU SKUPINU TVOŘÍ BĚLORUSKA VIKTORIA AZARENKOVÁ,
ČÍŇANKA LI NA, SRBKA JELENA JANKOVIČOVÁ A ITALKA SARA
Foto: internet
ERRANIOVÁ, KTERÁ HRAJE NA TURNAJI MISTRYŇ I ČTYŘHRU.
„UŽ SE TĚŠÍM, AŽ SI STOUPNU NA KURT. MÁM NA ISTANBUL KRÁSNÉ VZPOMÍNKY,“ ŘEKLA PŘI
SLAVNOSTNÍM CEREMONIÁLU KVITOVÁ, OBLEČENÁ V MODRÝCH ŠATECH.
TŘIADVACETILETÁ TENISTKA PŘEDLONI PŘI SVÉ PREMIÉŘE PRESTIŽNÍ TURNAJ VYHRÁLA, LONI KVŮLI
NEMOCI PO ÚVODNÍ PORÁŽCE VE SKUPINĚ ODSTOUPILA. TURNAJ MISTRYŇ MÁ LETOS ZVÝŠENOU DOTACI
ŠEST MILIONŮ DOLARŮ. NEPORAŽENÁ VÍTĚZKA V HALE SINAN ERDEM DOME ZÍSKÁ 2,145 MILIONU
Více si o závěru sezóny v podání nejen Petry Kvitové,
DOLARŮ A 1500 BODŮ DO ŽEBŘÍČKU WTA.
ale i Tomáše Berdycha můžete přečíst na straně 27 dnešního vydání!

15:00

2. LIGA MUŽŮ, JIŽNÍ MORAVA - 6. KOLO

házená

TRHÁK TÝDNE

16:00

Bilík prohrál na MS hned
Čechovicím předali pohár první
zápas, „prostějovským“
pro vítěze Ligy mistrů
Maďarům se dařilo víc

2. LIGA MUŽŮ, JIŽNÍ MORAVA – 6. KOLO

SOKOL KOSTELEC NA HANÉ-HK
HK IVANČICE
sportovní hala v Kostelci na Hané

basketbal

SOBOTA 26. 10.

17:00

MATTONI NBL – 5. KOLO

ORLI PROSTĚJOV
FARFALLINO KOLÍN
hala Sportcentra DDM Prostějov

florbal

SOBOTA 26. 10.
NEDĚLE 27. 10.

Mistři. Fotbalisté Čechovic "B" si alespoň na chvíli užili pocitu mužstva, které vyhrálo nejkvalitnější
evropskou klubovou fotbalovou soutěž.
Foto: Jiří Možný

Almaty (Kazachstán), Prostějov/jim
- Hned v úvodním kole se s boxerským
mistrovstvím světa v kazašském Almaty rozloučil jediný zástupce BC DTJ
Prostějov Robert Bilík. Letní posila
z Ostravy nestačila na Litevce Eimantase Stanionise a porážka 0:3 na body
pro ni znamená konec.
Dvaadvacetiletý Čech svedl s o tři roky
mladším soupeřem celkem vyrovnaný
duel a při světové premiéře bez ochranných helem srdnatě vzdoroval. „Prý nedodržel taktické pokyny týkající se vzdálenosti
a nohou. První a třetí kolo ale bylo vyrovnané. Hlavně aby se
vrátil v pořádku, svět nám bohužel utekl,“ hodnotil vystoupení
svého svěřence prostějovský kouč Petr Novotný.
Všichni tři bodoví rozhodčí se v souboji hmotnostní kategorie
do devětašedesáti kilogramů těsně přiklonili na stranu Litevce
a Bilík tak dopadl stejně jako druhý český reprezentant Zdeněk
Chládek. Alžířan Kheira Sidi Yakoub rozhodl v poměru 26:30,
Kolumbijec Armando Carbonell rozdělil body 27:29 a Řek
Evangelos Bougioukas 27:30.
(dokončení na straně 29)

19:15
10:00

2. LIGA MUŽŮ - 5. a 6. KOLO

FBC PLAYMAKERS PROSTĚJOV
S.K. P.E.M.A. OPAVA
FBC PLAYMAKERS PROSTĚJOV
Z.F.K. AQM PETROVICE
hala ZŠ a RG Prostějov ve Studentské ulici

boje na zelených trávnících aneb
DIVIZE, skupina „E“ – 12. KOLO
TJ SOKOL URČICE
NOVÝ JIČÍN
NEDĚLE 27. 10. 14:30 HODIN
Fotbalový areál v Určicích

KAM ZA F TBALEM

PŘEBOR O KFS – 12. KOLO
SOKOL KONICE
FC KRALICE NA HANÉ
NEDĚLE 27. 10. 14:30 HODIN
Fotbalový areál v Konici

PŘEBOR O KFS – 8. KOLO
SOKOL KONICE
TJ ZLATÉ HORY
PONDĚLÍ 28. 10. 13:30 HODIN
Fotbalový areál v Konici

I.ATŘÍDA, skupina „B“ – 12. KOLO
TJ HANÁ PROSTĚJOV
FC BEŇOV
SOBOTA 26.10. 14:30 HODIN
Fotb. areál Za Místním nádražím

I.ATŘÍDA, skupina „B“ – 12. KOLO
TJ SOKOL ČECHOVICE
TJ SOKOL KLENOVICE N/H
NEDĚLE 27.10. 14:30 HODIN
Fotb. areál v Čechovicích

I.B TŘÍDA, skupina „A“ – 12. KOLO
SK LIPOVÁ
TJ HANÁ NEZAMYSLICE
NEDĚLE 27.10. 14:30 HODIN
Fotbalový areál v Lipové

III. TŘÍDA OFS Pv - 12. KOLO
FC VÝŠOVICE
SOKOL BEDIHOŠŤ
NEDĚLE 27.10. 14:30 HODIN
Fotbalový areál ve Výšovicích

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce

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

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

Správná odpověď z č. 41: na snímku byla sběrna na Joštově náměstí
v Prostějově. Vylosovanou výherkyní, jenž tentokrát získává lůžkové povlečení, které věnovala firma Profitex, Wolkerova ul. 37,
Prostějov, se stala Jana JUKLOVÁ, Okružní 91, 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 nebo telefonujte 582 333 433 DO
ČTVRTKU 24. ŘÍJNA, 14.00 hodin. Jméno výherce zveřejníme výjimečně v ÚTERÝ 29. ŘÍJNA 2013. Dnes se hraje
o poukázku v hodnotě 400 Kč na nákup v SECOND HAND
STAR, sídlící v Otaslavicích.



KVĚTINOVÁ SEDMIČKA...

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

U NÁS NAJDETE I ŠIROKÝ VÝBĚR ...

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

TIP
k obrazovce
JÁCHYME, HOĎ
HO DO STROJE!
FILM,, ČR ((1974))

PÁTEK 25.10. 2013

20:00 HODIN

ACHÁT, BALÓN, BASY, CENT, CÉVA, ČLUN, ČUBA, ČUBR,
DRTIČ, ELMAR, KNOT, KRESBA, KVAS, KVOČNY, OSEL,
OVCE, PERA, PIÓN, PITVA, PRACH, RUCE, ŘEVY, SMRT, STON,
TAPETA, TCHÁN, ÚČTOVAT, ÚTRAPY, ZMAČKAT, ZUBR
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 24. ŘÍJNA 2013, 14.00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„SPÁNKU“. Dalším vylosovaným výhercem se stal Stanislav
KOMÁREK, Sídl. Svobody 10, Prostějov, který se tak může těšit na lukrativní cenu od partnera soutěže, jímž také v minulém
dějství opětovně byla prodejna BELLIS NĚNÍČKOVÁ, sídlící na Žižkově náměstí v Prostějově. POUKAZ NA NÁKUP
V HODNOTĚ 400 Kč čeká výherce přímo v redakci Večerníku!
Ti, kdo tentokrát nevyhráli, však nemusí smutnit. Ba právě naopak, nejšťastnější z vás se mohou v případě úspěchu těšit znovu
na skvělý dárek, který potěší především ty, kteří mají rádi květiny a vše, co se jich týká. Partnerem i dnešního kola je totiž
firma BELLIS NĚNÍČKOVÁ, sídlící na Žižkově náměstí
v Prostějově! A tak ti z vás, kdo správně vyluští tajenku, budou opětovně zařazeni do slosování o další POUKÁZKU
V CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč.
Jméno šťastného výherce či výherkyně, jež obdrží tuto vskutku
ATRAKTIVNÍ CENU, zveřejníme v příštím vydání PV Večerníku, a to tentokrát výjimečně v ÚTERÝ 29. ŘÍJNA.
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V minulém, celkovém součtu
již stojednatřicátém pokračování tohoto originálního klání
uspěli všichni ti, kteří správně
poznali, že se jedná o Kamila
Švrdlíka. Jednoho z členů mužského basketbalového týmu, který
reprezentuje Prostějov v nejvyšší
týmové soutěži a současně je i reprezentantem českého národního
týmu, s nímž nedávno absolvoval
mistrovství Evropy, poznala opět
celá plejáda čtenářů...
Z porce 352 soutěžících, které
jsme zařadili do osudí, se tentokrát usmálo štěstí na výherkyni,
kterou se stala Jitka VÍTKOVÁ,
Žeranovská 23, Prostějov. Prostřednictvím Večerníku obdrží
chutnou a lahodnou cenu v podobě poukázky na OBČERSTVENÍ V HODNOTĚ 500 Kč
od partnera minulého kola,
kterou byla firma BRUTUS!
Ti další z vás mohou zkusit
své štěstí třeba hned v rámci
tohoto čísla, přičemž tentokrát
jsme zabrousili do politických
vod a graficky mírně poupravili jednoho ze zástupců prostějovského regionu v krajské
politice a vyslance scény z Bedihošťě, či chcete-li Hrubčic
v Zastupitelstvu Krajského úřadu
Olomouckého kraje...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z dalšího, již
stodvaatřicátého kola čekáme v redakci DO ČTVRTKU 24. ŘÍJNA 2013 do 14.00
hodin - volejte 582 333 433,
pište SMS na 608 960 042
či pošlete e-mail na adresu:
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ!
Jméno výherce, který od nás
obdrží výše zmíněnou cenu
od restaurace U TEMPLÁŘE, zveřejníme v příštím
čísle, které vychází tentokrát mimořádně kvůli státnímu svátku až V ÚTERÝ
29. ŘÍJNA 2013.
Hodně štěstí při bádání!

Režie: Oldřich Lipský
Hrají: Luděk Sobota, Marta
Vančurová, Josef Dvořák, Václav Lohniský, Věra Ferbasová,
Zdeněk Svěrák, Ladislav Smoljak, P. Nárožný
Nesmělý František Koudelka opouští rodnou ves, aby
vyzbrojen kondiciogramem
čelil nástrahám velkoměsta. úplatků s tím, že každého čtvrt
Svérázný smolař z Chvojko- roku opouští závod nedobrovic František Koudelka, jehož volně některý ze zaměstnanců,
život je plný náhod, přehmatů aby kvůli potížím s úplatky
a omylů, opouští zaměstnání skončil na psychiatrické kliv JZD a vydává se do Prahy, nice docenta Chocholouška.
kde nastupuje do moderního Koudelku však navíc čeká
autoservisu, vedeného svéráz- v Praze i láska. V automatu,
ným vedoucím Karfíkem. Ten kam se občas chodí najíst, totiž
ho s podnikovým psychologem prodává topinky sympatická
Kláskem varuje před braním Blanka, do které se zamiluje...
NEJEN O TÉTO LEGENDÁRNÍ KOMEDII
SE DOČTĚTE V MAGAZÍNU TV POHODA!

PRO LEPŠÍ POCIT ...

I třetí říjnové vydání vám
nabízí další zápolení o zbrusu zajímavou výhru. V rámci
projektu nejčtenějšího regionálního periodika „JEŠTĚ
VĚTŠÍ“ jsme totiž ani tentokrát neopomněli bádání
s čísly a díky partnerovi tohoto klání máte možnost získat
skutečně atraktivní výhru...
U v současnosti tolik populární hry, která si již dávno získala své věrné a početné publikum, se JIŽ PODRUHÉ V
ŘADĚ ZÁPOLÍ O ZAJÍMAVOU CENU, která může být
vhodným dárkem k tomu, mít
zase jednou ten lepší pocit...
A jelikož pravidla zcela jistě
všichni znáte, můžete se bez
zbytečného ostychu pustit do
bádání a současně začít usilovat
o motivační prémii, kterou je
POUKÁZKA NA SLUŽBY
V CELKOVÉ HODNOTĚ
400 Kč, jíž věnovalo STUDIO
VISAGE, sídlící v ulici Karla
Svolinského 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 24. ŘÍJNA 2013,
14.00 hodin.
Správné vyluštění z minulého
čísla znělo 7 - 7 - 3 - 7, načež
v pořadí celé historie tohoto
klání se už celkově stojednadvacátou výherkyní stala Zdeňka
POSPÍŠILOVÁ, Dr. Uhra
39, Prostějov, jež si tak přímo
v sídle redakce může vyzvednout již zmíněnou POUKÁZKU NA SLUŽBY V CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč
od prostějovského STUDIA
VISAGE, které bylo nově
partnerem uplynulého kola
soutěže.
Jméno dalšího výherce zveřejníme znovu v příštím čísle, které vychází kvůli pondělnímu
státnímu svátku mimořádně
v ÚTERÝ 29. 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

Řádková a sloupcová inzerce, vzpomínky
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REALITY

REALITY

PRÁCI NABÍZÍ

PRÁCI NABÍZÍ

PRODÁM

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

Pronájem garážového stání 1.000 Kč
/měs. AUTOPARK, Francouzská ul.
sídl. Západ. Tel.: 604 430 934

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

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

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

VAŠE NOVÉ BYDLENÍ
realitní kancelář Prostějov
Svatoplukova 21
Ing. Zuzana Kučerová,774 409 430
Aktuálně nabízí:
* 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
2.280.000 Kč
* Chalupa 2+1, Doloplazy 355.000 Kč
* Chata + pozemek 800m2 (stavební),
Konice- Březský vrch 430.000 Kč
* Pronájem obchodů
6000 Kč/měs
Drozdovická, Krasická
Ing.Marie Vymazalová, 774 101 818
Aktuálně nabízí:
* Byt 2+1, A.Slavíčka
740.000 Kč
* RD Brodek u PV
350.000 Kč
* RD 3+1, Přemyslovice 600.000 Kč
* RD 5+2, Kaple, rek. 1.880.000 Kč
* RD 4+1 Kralice n/H 2.880.000 Kč
* RD 2x3+1,1+1,Olšany 3.900.000 Kč
* Pozemek Náměšť n/H 952.600 Kč
* Chata Plumlov.přehrada1.300.000 Kč
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
* cihl.byt 1+1, OV, po rek., do 550.000 Kč
* RD v Prostějově do 3 mil. Kč
* chaty, zahrady a pozemky v PV a okolí
WWW.VNB-REALITY.CZ
Hledáme ke koupi byt v OV nebo DR
v PV. Spěchá. T.: 605 011 310 I SMS
Hledám ke koupi byt v Prostějově
a okolí. Tel.: 602 570 658
Pronajmu byt 1+1 v Prostějově,
37m2, částečně vybavený. Cena
5 800 Kč vč. inkasa. Volný od
1. 11. Tel.: 724 824 369
Pronajmu 2+1, 3+1.723565897
Prodám 2+1 v OV, po rekonstrukci. Cena 770 000 Kč. RK nevolat!
Tel.: 720 681 773
Koupím dům se zahradou a sklepem v okrese Prostějov. Platba
u advokáta. Tel.: 774 414 525
Pronajmu krásný byt 1+1 s balkonem v Pv. Zastávka MHD a parkoviště v místě. T.: 604 222 633
Prodám cihlový DB blízko centra
města 2+1. T.: 724 246 570
Pronajmu větší byt 1+1. Nájemné
5.000 Kč + inkaso. Po rekonstrukci. Tel.: 608 887 354
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 byt 1+1 na Sídl. Svobody. Cena 6.200 Kč vč. ink. Volný
ihned. Tel.: 602 570 231
Sháním pozemek pro stavbu chaty
nebo domku v okolí Pv, min. 1 500 m2.
Nejsem RK. Pouze SMS 775 498 916
nebo email: rerehyk@seznam.cz
Pronajmu mezonetový byt 2+kk, ul.
Tylova. Tel.: 775 206 737
Pronajmu byt v přízemí RD, blízko centra, 2 + 1. Nejlépe dlouhodobě solidnímu zájemci. Cena
6 000 Kč + inkaso. Od listopadu.
Tel.: 777 039 874
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
Koupím byt 3+1 v Pv. Nejsem RK.
Tel.: 724 794 122
Sháním RD s velkou zahradou,
min. 1 000 m2, v okolí Pv. Nejsem
RK. Pouze SMS 775 498 916 nebo
email: rerehyk@seznam.cz
Pronajmu byt 1+1 v přízemí, Barákova ul. Tel.: 608 718 813
Pronajmupěkný1+1vcentru,4500Kč
+ ink. T.:732 864 744
Pronajmu velký byt 1+1 v PV 51m2,
4.000 Kč. 724 337 984

Hledáme ke koupi rodinný dům
i k rekonstrukci. Na Prostějovsku.
Tel.: 605 011 310 i SMS
Hledám ke koupi rodinný dům Prostějovsko. Tel.: 602 570 658
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Prostějov vyhlašuje výběrové
řízení na prodej družstevního bytu
1+1 o výměře 38,47 m2 ve III. NP
panelového domu na ul. Okružní č.
131, Prostějov. Minimální kupní cena
je 404 000 Kč. Další informace poskytne p. Hudcová na adrese Rejskova 28, Prostějov, tel. č. 582 302 585,
e-mail: yveta.hudcova@uzsvm.cz

FINANCE
Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze
ještě dnes. Tel.: 603 218 330
Rychlá půjčka do 48 hod. Pro
zaměstnané, důchodce a ženy na
MD. T.: 702 605 245
Půjčka 5 000 Kč až 50 000 Kč,
rychle až do domu, bez poplatku
předem. Tel.: 777 965 734. Pracuji
pro více věřitelů
Osobní bankrot - oddlužení.
Máme mnoho spokojených klientů. Konzultace zdarma. Volejte
608 911 761
Půjčím peníze bez prověřování
registru, splatnost až 15 let, oproti
zástavě nemovitosti. Vyplatím vaše
exekuce. Tel. 777 696 836
Nabízím rychlou hotovostní půjčku. Seriozní a rychlé jednání.
774 119 937
Vyplatíme všechny vaše EXEKUCE a poskytneme vám jednu půjčku. Volejte: 777 551 492
Mála půjčka 10 000 až 80 000 Kč.
Pracuji pro více věřitelů. Tel.:
608 911 761
PSV Invest s.r.o. nabídka flexi
půjčky 6.000 Kč pro mimořádné vydání v domácnosti. Rychlé
a diskrétní jednání. Kontakt recepce
po až pá 9:00 - 17:00 hodin. Tel.:
777 727 268
Půjčka až 100 000 Kč, nad 100 000 Kč
se zástavou nemovitostí. Tel.:
774 965 730. Pracuji pro více věřitelů.
Půjčka až 300 000 Kč pro OSVČ,
rychlé vyřízení. Tel.: 777 965 734.
Pracuji pro více věřitelů.
Půjčka 5 – 15 000 Kč do 48 hodin. Vyplacení při podpisu. T.:
607 275 496 Pracuji pro jednoho
věřitele.
!PENÍZE PRO KAŽDÉHO! Rychlá realizace – vyplácíme z vlastních
zdrojů NONSTOP, u 2 věřitelů. Tel.:
739 066 462
Peníze pro všechny ihned při podpisu!
Zvýhodněné podmínky, žádné poplatky. Volejte: 775 02 12 12
Nabízím hotovostní půjčky. Vyřízení do 24 hodin. Pouze seriózní
jednání. Tel.: 777 467 046
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UZÁVĚRKA

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

Bytové družstvo Šárka 8, Prostějov hledá úklidovou firmu na
úklid společných prostor domu.
Nabídky vašich služeb zasílejte do
20. listopadu 2013 na adresu bytového družstva: B.D.Šárka, družstvo, Šárka č.8, Prostějov 796 01
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.

CESTAP s.r.o. přijme ihned na stáž
SŠ s maturitou v oboru elektro stavební, strojní. Absolventi dostanou certifikát. Tel.: 777 94 20 21

SLUŽBY
Provádíme veškeré zednické práce: rekonstrukce bytových jader,
zateplování fasád, malířské práce,
sádrokartony, obklady, pokládka
plovoucích podlah atd. Levně.
Tel.: 725 922 477
Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343

ZD Moravan Domamyslice
Sad Mostkovice
Prodej jablek i do kvasu
(pro maloodběratele i velkoodběratele)
Po až pá: 7.00 - 15.00 hod.
Tel.: 602 510 465

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

STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek, Prodám jablka Spartan, Starkrimson
721 344 771. Práce strojem UNC, a jiné odrůdy. Denně od 16 hod. Cena
výkopové a terénní práce.
5 Kč. Procházka Pavel, Vícov 4

Stavební firma GAMA stavby
s.r.o. přijme účetní s praxí minimálně 5 let. Kontakt: 724 268 156

Prodám
konzumní
brambory
z Vysočiny. Cena 10 Kč/kg. Tel.:
607 816 893

Přijmu řidiče sk. C, na rozvoz zásilek po Moravě. Nástup možný
ihned. Tel.: 602 74 88 43
Hledáme obchodní zástupce. Jednosměnný provoz. Podmínkou:
německý jazyk, strojírenská výkresová dokumentace. Kontakt:
limire@volny.cz nebo tel.: 606 351 663.
Hledám kolegyni masérku, kosmetičku nebo pedikérku s ŽL do zavedeného studia poblíž centra. Tel.:
603 32 65 24
Firma Hanakov spol. s r.o. přijme
zaměstnance na pozici Přípravář
(-ka), Cenař (-ka), pro oblast kovoobrábění a kovovýroba. Náplň práce: Zpracování výrobních postupů,
administrace, zpracování cenových
nabídek, plánování výroby, komunikace se zákazníkem, vyhledávání nových výrobních příležitostí.
Požadujeme: SŠ/VŠ vzdělání technického směru, zkušenost v oblasti
kovoobrábění a výroby ocelových
konstrukcí, AJ alespoň základní
znalost, komunikační schopnosti.
Nabízíme: neformální seriózní organizaci, přátelský kolektiv, mezinárodní kontakty, odpovídající plat
a benefity, příspěvek na stravování,
možnost dalšího vzdělávání a osobního růstu. Životopisy zasílejte na
hanakov@hanakov.cz Osobní kontakt pouze po tel. dohodě.
Personální agentura Bauwerk
přijme do HPP operátory do výroby do 3 - směnného provozu
v Prostějově. Mzda 75 Kč/hod.,
nástup ihned. Pož:fyzická zdatnost, spolehlivost, zodpovědnost. Životopisy zasílejte na
personalista@bauwerk-prace.cz
nebo volejte 736 626 086 po-pá
13-16 hod.
Přijmu pracovníka nebo automechanika do pneuservisu v Pv. Nástup
možný ihned. Info na tel.: 608 824 136
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

Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
Čištění hrobů z terasa, přebroušení
přímo na místě. Tel.: 721 817 009
Nabízíme veškeré kominické práce, vložkování komínů nerez vložkou, kontroly spalovacích cest.
Nenechávejte to na poslední chvíli!
Tel.: 731 959 309
Stolařství V. Jančík.
Domamyslická 104, PV.
ww.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358
Opravy a úpravy oděvů
Obuvi a batohů
Rychle-levně-kvalitně
Vedle knihkupectví u radnice
608 331 141
Provádíme také opravy plavek,
spodního prádla a zcelování
Kominictví
Frézování zadehtovaných,
komínových průduchů, 150 Kč/m.
Tel.: 602 481 262
Spalujte tuk 3x rychleji než při
běžném cvičení a zbavte se celulitidy ve Vacushape studiu Reset na
Skálově nám. 2a. Nejlevněji v Prostějově! Ceny od 120 Kč za 30 min
na vacushape a před každou lekcí
10 min na power plate s trenérkou
zdarma. Objednávky: 734 897 730
Nabízím zednické práce, montáže nábytku, pokládku plovoucích podlah.
Vše za rozumné ceny. Tel.: 731 456 903
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

Prázdný je domov,
smutno je v něm,
chybíš nám, Míšo,
chybíš nám všem…

Prodám kosmetické lehátko za
2.000 Kč. Tel.: 604 881 600

Přijmu kuchaře-ku na hotovkovou
kuchyni. Vhodné i pro důchodce.
Tel.: 773 951 889

Prostějov
j 604 389 367.

VZPOMÍNKY

Dne 24. října 2013
vzpomínáme 4. smutné
výročí úmrtí našeho syna
Míši HORÁKA
z Klopotovic.
Vzpomínají rodiče
a sestra Lucka

KOUPÍM
Odkoupím a v hotovosti ihned
proplatím starožitnosti, umělecké
a sběratelské předměty. Pohlednice, mince, vyznamenání, obrazy,
zbraně, hodiny, fotoaparáty, rádia,
gramofony, nábytek, lustry, lampy, kamna, porcelán, keramiku,
sklo, stříbro, šperky, staré hračky a další. Nabídněte, přijedu.
Tel.: 605 138 473
Galerie umění Prostějov (bývalá
G. Bašta) vykupuje a zdarma oceňuje
veškeré obrazy a starožitnosti.
Neprodávejte překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší ceny. Školní
49, tel.: 608 805 775, Jindřich Skácel.

Dne 27. října 2013
vzpomínáme 5. smutné
výročí úmrtí naší
milované maminky,
babičky a prababičky,
paní Boženy TURKOVÉ.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte
p
s námi.

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

AUTO - MOTO
Koupím jakoukoli Š - Felicii. Tel.:
604 118 269
Pronajmu garáž na ul. Lidická, čistá
a suchá. 724 411 714

ZVÍŘATA
Prodám štěňátka boxera bez PP, zlatá, krátké ocásky. Tel.: 608 619 377
Daruji štěně menšího vzrůstu, černá
fenka, kříženec. 728 855 635

SEZNÁMENÍ

Dne 24. října 2013
vzpomeneme
20. výročí úmrtí
pana Aloise
ZATLOUKALA
z Hrochova.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Synové s rodinami.

67-letý muž by rád poznal příjemnou ženu. Info v redakci.
Hledám dívku Prostějov a okolí.
Na věku nezáleží. PS.: Na přátelství i něco víc. Tel.: 608 88 71 29

Dne 18. října 2013
uplynulo 1. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila
paní Josefa KVAPILOVÁ.
Na naši drahou tetičku
vzpomíná celá rodina.

Dne 27. října 2013
vzpomeneme
30. výročí úmrtí
pana Františka VRÁNY
ze Soběsuk.
Alena a synové Miroslav,

Fotbal
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Čechovické „béčko“ oslavilo příjezd poháru pro vítěze Slavná trofej přilákala

Ligy mistrů stylově - výhrou nad rezervou Určic STOVKY FANOUŠKŮ
TJ Sokol Čechovice „B“
TJ Sokol Určice „B“

4:1
(0:1)

Branky: 48., 83. a 89. Hatle, 50. Antoníček - 11. Kaprál. Rozhodčí:
Řezníček - Zatloukal, Němec. Žluté karty: 28. Drešr, 85. Hatle - 85. M.
Pospíšil, 87. P. Mlčoch. Červená karta: 89. Hatle (Č). Diváků: 691.

Sestava Čechovic:
Zelinka – Drešr, Gréza, Dvořák (41. Hatle), Mach – Žídek (46. Spálovský), Bilík, Šťastný, Chmelík – M. Klimeš (55. Antoníček), P. Nakládal (83. Meixner). Trenér: Jaroslav Klimeš.

Sestava Určic:
Pokorný – Mohelník (80. Dolák), M. Pospíšil, P. Mlčoch, R. Mlčoch – Kaprál, R. Pospíšil, Dreksler (70. Berčák), L. Nakládal (82. Procházka) – Kouřil
(70. Pokorný), Halouzka. Trenér: David Múdrý.

V uplynulým sezonách patřilo mužstvo Čechovic „B“
pravidelně k tomu lepšímu, co prostějovský okresní
přebor nabízel. Vstup do letošního ročníku se mu ale
nepodařil. Po úvodních čtyřech porážkách ovšem
nastal obrat a nyní táhne tým Jaroslava Klimeše již
třízápasovou sérii výher. Po Vrahovicích a Němčicích
nad Hanou to odnesly i Určice „B“, které naopak v posledních třech duelech získaly jediný bod. Celé utkání
jedenáctého kola Přeboru OFS dostalo v sobotním
odpoledni výjimečný rámec poté, co parta čechovického
„béčka“ uspěla v soutěži „Kopeme za fotbal“...
Čechovice/jim
Úvodní pětačtyřicetiminutovka
ovšem patřila právě hostům. Po
zaváhání obrany se totiž hned
z první vážnější příležitosti
prosadil Kaprál a podél vybíhajícího brankáře poslal míč skákavým pokusem ke vzdálenější
tyči - 0:1. Domácí odpověděli
Klimešem taženým protiútokem
po pravé straně a přízemním
centrem, Nakládalovu střelu
z malého vápna však gólman
u své levé tyče zpacifikoval. Za
příjemného sluníčka, ale chladného a silného větru se do své
další gólovky dostali i hosté,
Drekslerovu střelu z levé strany
vápna si ale i přes chumel hráčů
Zelinka našel a zlikvidoval.
Určice byly prakticky po celý
první poločas nebezpečnější
a mohly své vedení navýšit,
Halouzka ale po kličce do vápna ještě přihrával nabíhajícímu
INZERCE

spoluhráči a jeho střelu obrana
zablokovala. Čechovičtí fotbalisté odpověděli pouze sérií
rohů, z nichž ale nezahrozili,
a několika náznaky po pravé
straně. Spoustu nadějně se rozvíjejících situací na obou stranách
ovšem zastavilo špatné vyřešení
situace, ať už formou nepřesné
přihrávky či neúspěšného souboje jeden na jednoho.
Ještě na konci první půle musel
poslat domácí kouč na plac místo
zraněného Lukáše Dvořáka výpomoc z „áčka“ Matěje Hatleho.
A toto střídání mu vyšlo na výbornou, jak dokázala druhá půle.
O přestávce pak sáhl k ještě jedné změně, s virózou bojujícího
Žídka zastoupil na pravé straně
Spálovský.
Počátek druhého poločasu se
odvíjel se zcela opačném duchu
než ten první. Domácí začali
s výraznou aktivitou a důrazem,
od počátku zmáčkli svého sou-

Rušno ve vápně. Duel 11. kola okresního přeboru nabídl spoustu zajímavých situací a také pět gólů,
které všechny padly do stejné brány.
Foto: Jiří Možný
peře a prakticky okamžitě přeměnili stav z 0:1 na 2:1. Nejprve
sice nevyužili sérii střel z malého vápna, po nepřesném kopu
ale míč doputoval až k Hatlemu,
který z pár metrů nezaváhal a zavěsil – 1:1. Jen o minutu později
se z pravé strany hnal na Pokorného Spálovský, střílel ovšem
pouze do jeho nohou, domácí
fanoušci se ale nemuseli dlouho
držet na hlavu, prakticky ihned
přišlo po centru z levé strany
z bezprostřední blízkosti gólové
zakončení Hatleho - 2:1.
Hosté působili dojmem, že jsou
stále duchem nepřítomni a prokázala to i možnost Kaprála, jenž
měl po přihrávce z pravé strany
čas i prostor, z hranice šestnáctky ovšem mířil hodně nepřesně.
To pro domácí nebyl najednou
žádný balon ztracený, bojovali
a všude byli první. Dokládaly to
i další míče do vápna a pravidelné protlačení se k zakončení. První výraznější ohrožení
z hostující strany tak zrealizoval
až Miloslav Pospíšil, jeho střela
ze střední vzdálenosti, nebezpečně zaplavala a skončila těsně
nad břevnem. Nezadařilo se ani
Kouřilovi poté, co čechovická
obrana neodhadla správně vysoký míč.
Trenér určické rezervy na situaci
zareagoval dvojitým střídáním

a hrou na tři útočníky, ani to ale
nepomohlo. Naopak domácí
měli několikrát možnost rychlého protiútoku, ten ale vždy zastavila nepřesnost v předfinální
fázi. Třetí branku pak domácím
Čechovickým sebral i hostující
gólman, po parádních nůžkách
skokem vytáhl míč mířící do
levé šibenice.
Poté si ovšem i Jan Pokorný vybral dva slabší momenty. Nejprve možná i vlivem poryvu větru
přeběhl polovysoký centr a domácí Hatle zakončoval na zadní

tyči do prázdné brány - 3:1. Obdobně tomu bylo i minutu před
koncem. Centr Spálovského
opět brankář neodhadl správně
a Hatle střelou do odkryté svatyně dokonal hattrick - 4:1. Za následné oslavy si ale vykoledoval
druhou žlutou kartu a po klukovině se nechal vzápětí vyloučit...
Na výsledku to už ale nic nezměnilo a brzy nato mohla
propuknout čechovická radost, kterou ještě podpořilo
předání cen a pózování s pohárem pro vítěze Ligy mistrů.

Čechovice/jim - Téměř sedm
stovek fotbalových příznivců
všech generací od nejmenších
po pamětníky, pánů i dam si
v sobotu odpoledne nenechali
ujít skutečnost, že do Čechovic
zavítal pohár pro vítěze Ligy
mistrů. Do tamějšího fotbalového areálu ho přivezla televizní
stanice Prima Cool jako jednu
z odměn za výhru ve facebookové soutěži. Každý, kdo chtěl,
si mohl na trofej pro nejlepší
evropské klubové mužstvo sáhnout a vyfotit se s ním.
„Pro mě je to nezapomenutelný
zážitek, který se už možná nevyskytne. Taková událost tu není
každý týden a je jen dobře, že se
opět zviditelní čechovická kopaná,“ těšilo například Martina
Pospíšila. A podobně se vyjádřil
i další mladík Bronislav Podešva. „Je to zážitek, tento pohár tu
už asi nikdy nebude. Vynahradit
by nám to ale mohl pohár pro
vítěze krajského přeboru dorostenců. Je to náš cíl, budeme se

zem před dvěma roky při soutěži
Kopeme za fotbal, kde šlo o to,
kdo bude hrát ve filmu Okresní
přebor, a jsem rád, že se Čechovice přihlásily i tentokrát a opět
zvítězily,“ vysekl oddílu a všem
jeho příznivcům poklonu.
Radost neskrýval ani současný
předseda čechovického klubu
Jiří Jančík. „Je to další prezentace našeho oddílu. Děkujeme
všem fanouškům, kteří se o tento
úspěch zasloužili. Máme skvělé
a oddané příznvce, kteří náš klub
podporují a dlouhodobě sem
na fotbal chodí. Pokud se bude
nějaká další soutěž organizovat,
určitě se opět spolu s našimi
skvělými fandy zúčastníme,“
zdůraznil při pohledu na hojnou
účast, přestože se souběžně hrál
duel 1.SK Prostějov s Opavou či
Kralic na Hané se Želatovicemi.
A neopomněl připomenou i další úspěchy čechovické kopané.
„Díky systematické dlouhodobé
práci s mládeží tady máme osm
mládežnických družstev - dvě

JAROSLAV KLIMEŠ - TJ Sokol Čechovice „B“:

„První poločas nám scházel střed zálohy, byli jsme nedůrazní. Okamžité zlepšení bylo vidět poté, co tam přišel střelec tří gólů, pak se
ukázala kvalita. Začali jsme hrát po krajích a centrovat, to v první
půli chybělo, předtím jsme byli všude pozdě a neběhali jsme. Po
otočení se nám hrálo lépe, drželi jsme balon a kontrolovali jsme to.
Všichni hráči, co byli na soupisce, si zahráli a užili si to. Počasí vyšlo,
vyhrálo se, takže spokojenost. Lépe to dopadnout nemohlo.“

DAVID MÚDRÝ - TJ Sokol Určice „B“:

„Tento zápas jsme si prohráli úplně sami... Za první poločas jsme měli
dát tři góly, šance na to byly. Pak zbytečně držíme balon, nevystřelíme
na bránu, necháme si otočit zápas a je z toho taková fraška. Do druhé
půlky jsme ale vstoupili úplně zle, za pět minut jsme dostali dva góly.
Stále děláme hrubé chyby, táhne se to s námi již delší dobu. Byli jsme
hlavama ještě na občerstvovačce v šatně, fotbal se ale hraje od začátku,
jakmile rozhodčí pískne do píšťalky! To je neomluvitelné. Hráči by si
měli sáhnout do svědomí a začít poctivě makat, s takovou okres určitě
hrát nemůžeme...“

V obležení. Možnost vyfotit se s pohárem využili během sobotního
odpoledne davy fanoušků, mladší i starší.
Foto: Jiří Možný
o to snažit a uděláme pro to
maximum. Zatím se nám daří,
máme osmou výhru v řadě,“
zdůraznil.
S televizním štábem nakonec
z rodinných důvodů nepřicestoval jeden ze čtyř českých
vítězů trofeje Marek Jankulovski, sportovní komentátor Jiří
Nikodým tak pro tentokrát zůstal osamocen. „Mám radost, že
pohár zavítal právě do Čechovic.
Byl jsem tu již s Markem Hein-

dorostenecká, dvě žákovská
a čtyři přípravky. Chtěli bychom
dovézt do Čechovic pohár pro
vítěze krajského přeboru dorostenců,“ přeje si.
Sobotní radost fanoušků
z fotbalového poháru i souběžně hraný duel Čechovice „B“
s Určicemi „B“ snímali kameramani Prima Cool a zhruba
čtvrthodinový sestřih se objeví
ve středu a v sobotu právě na
této stanici.

Fotbal

Sláva Frýbort opět
válí za Plumlov
Plumlov/jim – Po dlouhé pauze
zaviněné zraněním se zpět na fotbalové trávníky vrátila plumlovská legenda Jaroslav Frýbort. Již
šestačtyřicetiletý kanonýr musel
vynechat celou jarní část a vrátil se
až na druhou půlku podzimu, ihned ale prokázal, že góly dávat nezapomněl a že stále je nebezpečím
pro soupeřovu defenzivu.
„Je na něm sice vidět herní výpadek,
stále je to ovšem pan fotbalista. Vyhověl si v útoku s Adamem Hladkým,
umí podržet balon a je pro nás posilou. Já už bych odpočíval a ledoval
si nohy, on však dokáže odehrát dva

zápasy za víkend,“ usmíval se sekretář plumlovského oddílu František
Kocourek.
Comeback zpět do mužského fotbalu prožil Frýbort v duelu III. třídy
OFS Prostějov mezi Plumlovem „B“
a Zdětínem „B“, bod za výslednou
remízu 2:2 zajistil v Krumsíně hrajícím domácím dvěma góly právě on.
A o týden později zvládl porci hned
dvou utkání. V sobotu odehrál na celých devadesát minut na hrotu „áčka“
při střetnutí v Horních Moštěnicích,
den po I. B třídě opět vypomáhal
i „béčku“ při přestřelce 6:4 s Brodkem
u Konice. Na ní se podílel hattrickem.

Do klenovické brány
se vrátil Miroslav Rec

Klenovice na Hané/jim – Jarní
gólmanská jednička fotbalových
Klenovic Miroslav Rec je zpět. Celou letní přípravu a úvodních devět
podzimních kol I. A třídy O KFS
musel kvůli vážnému zranění oželet
a v bráně ho velice úspěšně zastoupil Jakub Polák, nyní je bývalý
brankář Slavonína či Holice a od
léta kmenový hráč Klenovic zpět.
„Jsem rád, že mám k dispozici dva
velmi kvalitní gólmany, a nemusím
mít strach, když se někdo z nich zraní,“
těšilo hlavního klenovického kouče
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Petra Navrátila poté, co si Rec odbyl
vítěznou premiéru na půdě Lipníku,
navíc s čistým kontem.
Nově až pro jaro bude mít k dispozici
dalšího rekonvalescenta Marka Lišku,
mimo hru je právě i David Rušil, jehož
čeká práce v zahraničí. „Volal mi, že
končí s fotbalem, takže už asi pojede
do Holandska a dál s ním nepočítám.
Konec podzimu by ale měl stihnout
Marek Borovský a již tento týden
počítám se Sigmundem a Přikrylem,“
vyjmenoval další dosud vynucené absence Navrátil.

Mostkovický Lexa

Ad.: aféra klenovických fotbalistů v Lipníku přinesla tresty. Jak to bylo doopravdy:

Tomáš Lakomý si již na podzim nezahraje, soupeř z Lipníku ano
Disciplinární komise Olomouckého Krajského
fotbalového svazu (O KFS) vynesla tresty za
duel 10. kola I. Atřídy mezi Spartakem Lipník nad
Bečvou a Sokolem Klenovice na Hané. Domácí
Aleš Lošťák dostal za své oplácení a následnou
červenou kartu trest na tři zápasy, hostujícímu
Tomáši Lakomému vyměřila komise o jedno
utkání delší distanc. V praxi to tak znamená,
že kouči Petru Navrátilovi bude k dispozici až
v úvodním jarním kole na půdě Beňova.
Klenovice na Hané,
Prostějov/jim
„Bylo to vyhrocené a kopl
jsem ho, proběhla i výměna
názorů. Nečekal jsem ale,
že dostanu tak vysoký trest,
bohužel už to nejde vrátit zpátky,“ komentoval verdikt krajské disciplinárky klenovický
stoper, jenž tak vynuceně přišel
o derby s Hanou Prostějov
i Čechovicemi a stejně tak
vynechá i měření sil s Hranicemi „B“ a Náměští na Hané.
Redakci Prostějovského Večer-

níku se krátce po otištění
článku o dohrávání vyhroceného utkání pod dohledem
policie ozvala přímá účastnice
střetnutí Tereza Dvořáková,
která vše sledovala z tribuny
jako divák. Podle ní vše bylo na
vlastní kůži ještě horší, než jak
to vyznívalo z novin.
„Kluci Klenovic hráli celý zápas čestně, a to i přes neustále
sprosté urážky, které na ně
pořvávali fanoušci Lipníka.
Hráč Lipníka se neustále
navážel do Tomáše Lakomého,
skopával ho a nadával mu ani

nechci psát do čeho. To, že mu
pak Tomáš řekl, že je cikán, na
tom přece není nic špatného. Je
to cikán? Je. A jestli se za to stydí, tak za to my už nemůžeme,“
rozhovořila se.
Poukázala také na to, že na
hřiště nevběhl pouze jeden
fanoušek, ale minimálně pět.
A pořadatelé se je nesnažili
zpacifikovat, ale ještě je podporovali.
„Vždycky jsem si myslela, že
jsou tam od toho, a by si hlídali
pořádek na hřišti i na tribuně.
Ovšem pořadatelé zápasu
z Lipníka ještě nadávali našim
klukům, že si za to můžou
sami a že jsou rasisté. Šlo jim
opravdu jenom o to, vyvolat
nějaký incident,“ podotkla
s tím, že nechybělo ani házení
sklenic od piva na hřiště a lití
piva na kluky, když šli do šatny.
„Nikdy jsem nic takového ještě
neviděla a nezažila, ale jak vím,
děje se to tam dost často. Sama
jsem měla strach, co se bude
dít, když to i pořadatelům bylo

Zaplacené tři body. Fotbalosté Klenovic se sice v Lipníku
hned dvakrát radovali ze vstřelené branky, do jara ale přišli
o jednoho hráče.
Foto: Jiří Možný
úplně jedno a ještě lipenské
hráče i fanoušky podporovali,“
dodala.
Potvrdila také, že domácí
fanoušci vyhrožovali Klenovickým, že je zabijí.
A doplnila ještě jednu novou
informaci, Tomáš Cetkovský
dostal ránu do obličeje. O tuto
skutečnost se podělil i vedoucí
klenovického mužstva Pavel
Kubíček mladší. „Dostal pěstí
od pořadatele, je škoda, že to
vše nakonec není uvedeno
v zápise o utkání,“ mrzelo ho
dodatečně. A právě proto minul

Habanec do Čechovic (zatím) nepřijel
Čechovice/jim – Na šest desítek dětí, hráči obou
čechovických mužstev a také řada diváků zavítala v úterý v podvečer do fotbalového areálu Sokola Čechovice. Na programu totiž byla odměna za
výhru v soutěži Kopeme za fotbal – trénink vedený realizačním týmem prvoligového družstva.

F o t o ree p o r t á ž
Fotoreportáž

Chyběly jen hlavní postavy. Kouče 1.FC Slovácko
Svatopluka Habance a jeho asistenty Jana Palinka s Jiřím Dekařem nepustily na Hanou technické problémy.
„Bohužel se jim porouchalo auto kousek za Brnem
a volali, že se omlouvají, ale že nemohou dorazit. Je

to škoda, parkoviště bylo zcela plné, přišla spousta
dětí i dospělých, kteří se na ně těšili,“ sdělil smutným
hlasem sekretář čechovického Sokola Josef Sklenář.
Existuje podle něj ale dohoda, že se speciální trénink
skutečně uskuteční. Vinou brzkého příchodu tmy
ovšem až na jaře příštího roku.

jak se ligový trénink nekonal...
3x foto: Jiří Možný

zmešká derby s Lipovou

Olomouc, Mostkovice/jim - O celkem tři zápasy I. B třídy Olomouckého KFS přijde na konci
podzimní části mostkovický
mladík hostující z 1. SK Prostějov
Alois Lexa. Střídající hráč totiž
v duelu na půdě Všechovic po
deseti minutách pobytu na hřišti
strčil v přerušené hře do soupeře
a hlavní rozhodčí Josef Koláček
mu bez váhání udělil červenou
kartu. Disciplinární komise mu
následně uložila nepodmíněný
třízápasový trest a letní posila
Mostkovic tak kromě již odehraného utkání s Radslavicemi
zmešká i střetnutí s Kojetínem
„B“ a Lipovou.
„Domácí hráč fauloval Lexu a pak
brutálně zezadu zajel do dalšího
našeho, za to dostal jen žlutou
kartu. Lexa k němu přišel, slovně
s ním něco prohodil a lehce ho
popostrčil, ať odejde pryč. On však
teatrálně rozhodil rukama a spadl
na zem, přitom by to neshodilo ani
pětileté dítě,“ nelíbilo se posuzování
zákroků se strany sudího kouči
Mostkovic Jiřímu Kamenovovi.
U asistenta Radka Kuličky se
hostujícímu trenérovi nezdálo posuzování situací, a jak se vyjádřil
již krátce po utkání, Mostkovice
v tomto duelu hrály proti čtrnácti.
„Byl to zvláštní zápas. Tato trojice sudích patří k nejslabším.
Neoplývám kritikou rozhodčích,
nemají to jednoduché a každý
uděláme chybu, tito ale nemají cit
pro hru a na obě dvě strany pokazili již náš loňský zápas s Radslavicemi, špatné to bylo i nedávno
s Nezamyslicemi,“ mrzelo Kamenova, jenž doufal, že nechají
hrát dva fotbalově vyspělé týmy.
Své výhrady tak hosté uvedli hned
do zápisu a věří, že i fotbalový

svaz z toho vyvodí důsledky. „Vetovat je nebudeme, co si tím člověk
pomůže? Mladí rozhodčí jsou
uměle vytlačováni nahoru, někteří
by měli o rok déle pískat okres. Za
úvahu stojí i jejich ohodnocení,
aby to pro ně bylo zajímavější,“
zauvažoval celkově nad otázkou
rozhodčích.
Výsledný trest pro Lexu se mu
tak zdá vysoký, doufal, že to
bude méně. „Mohlo to být sice
i tvrdší, je to ale mladý nezkušený
kluk před maturitou. Slušely by
tomu dva zápasy, sám ale ví, že
neměl takto reagovat, je to pro něj
ponaučení,“ věří v neopakování
stejného prohřešku.
Nedostatku hráčů na lavičce se ale
Kamenov nebojí, po zranění se již
totiž vrátil jak zkušený střelec Václav Dadák, tak výrazně mladší
ofenzivní hráč Jiří Kamenov mladší.
Ještě vyšší postih – tedy čtyři zápasy nepodmíněně – si musí odpykat Milan Novotný z Nových
Sadů, jenž se provinil ještě
v prvním poločase utkání s Kralicemi. Disciplinárka ho tak potrestala
za kopnutí soupeře v nepřerušené
hře bez snahy hrát míčem. Stejně
dlouho si v nejvyšší krajské
soutěži odpočine i Antonín Čech
z Dolan za úmyslný úder loktem
v nepřerušené hře, tři duely
vynechá Karel Burian ze Zlatých
Hor za vulgární urážku rozhodčího.
Za dvě žluté karty a úmyslnou hru
rukou museli shodně jeden zápas
oželet spoluhráči z Troubek Petr
Petráš s Janem Obrtelem.
Mezi potrestanými je i hlavní
rozhodčí Marek Baďura, jenž pískal utkání „C“ skupiny I. B třídy
mezi Vidnavou a Novým Malínem, do konečného verdiktu má
pozastavenou činnost.

Nedočkali se. Úterního tréninku se v Čechovicích Potrénovali sami. Hráči Čechovic se sešli v opravdu Odloženo na neurčito. Slavnostního předání výhry
zúčastnila i spousta dětí, trenéři prvoligového Slovácka hojném počtu, aby neudělali ostudu, museli si ale vy- v podobě tréninkové jednotky od profesionálních koučů
se Čechovičtí dočkají až příští rok.
stačit náhradním programem.
ale nedorazili.

zprávy od zeleného stolu...
Sportovně-technická komise OFS Prostějov na svém zasedání dne 16. října 2013 rozhodla:
1. Nehráno:
Starší žáci 10. kolo FC Kralice na Hané – Haná Prostějov, nezpůsobilý terén.
Přípravky, turnaj 13. října v Němčicích nad Hanou –
nedostavilo se mužstvo Konice, Konice odehraje svá
utkání po dohodě se soupeři.
2. Změna termínů utkání:
Dorost 6. kolo TJ Smržice – TJ Sokol v Pivíně, původní

Prostějov/jim – Celkem dvacet
místo původně plánovaných čtrnácti kol bude v aktuální sezoně
čítat okresní přebor dorostenců
pořádaný OFS Prostějov. Po nedávném odstoupení Sokola Vrahovice totiž zůstalo v soutěži pouze sedm družstev a funkcionáři
se rozhodli mládežnickou soutěž
prodloužit.
V praxi to znamená, že dorostenci
neodehrají na podzim pouze původně zamýšlených sedm kol, ale stihnou i dvě předehrávky – tu první o
víkendu 26. a 27. října, tu druhou o
prvním listopadovém víkendu. Zbývající zápasy základní části se díky
zahájení souběžně s II. a III. třídou
mužů stihnou v dubnu a na počátku
května příštího roku, poté přijdou na
řadu dvě nadstavbové skupiny.

Týmy umístěné na prvním až čtvrtém místě si zahrají o titul okresního přeborníka a o právo postoupit
do krajské soutěže, hůře umístěná
trojice se utká o celkové páté místo.
Stávající dosažené výsledky se ponechávají, nadstavbová část se k ní
připočítá.
Z rozlosování podle Bergerových
tabulek plyne, že 10. května se
střetnou první se čtvrtým, druhý se
třetím a pátý s šestým, 17. května
proti sobě nastoupí čtvrtý a třetí,
první a druhý, sedmý a pátý po
základní části a v posledním kole
úvodní poloviny nadstavby se
utkají druhý se čtvrtým, třetí s prvním, šestý se sedmým. Po následující tři víkendy si prohodí pořadatelství a celá soutěž se tak uzavře
v sobotu 14. června 2014.

termín 19.10.2013, bude sehráno 201.10.2013 v 10.45.
Dohoda oddílů.
3. Soupisky: Změna soupisky TJ Sokol Čechovice.“
4. Pokuta: Sokolu Čechovice se uděluje pokuta 200
korun dle článku 23 bod 7 za nepředložení soupisky v
utkání Sokol Otinoves – Sokol Čechovice „B“.
5. Různé:
Komise žádá TJ Sokol Určice a FC Dobromilice o před-

ložení dohody na sehrání vzájemného utkání do příštího
zasedání STK 22.10.2013.
6. Omluva:
Mladší přípravka Sokola Konice se omluvila za neúčast
na turnaji přípravek v Němčicích na Hané z důvodu nemoci hráčů.
Zapsal Pavel Peřina, sekretář OFS,
souhlasil Jaroslav Čížek, předseda DK.

Disciplinární komise OFS Prostějov na svém zasedání dne 17. října 2013 rozhodla:
1. Nepodmíněně:
Kašík Štefan (Sokol Tvorovice) – 1 SU od 14.10.2013, DŘ19/1, Fišer Vladimír (FC Morávia Doloplazy)
– 1 SU od 13.10.2013, DŘ19/1, Ptáčník Bronislav (TJ Sokol Protivanov) – 1 SU od 13.10.2013, DŘ19/1,
Hladík Jaroslav (TJ Sokol Otaslavice) – 1 SU od 14.10.2013, DŘ19/1, Tyl Lukáš (TJ Sokol Přemyslovice
„B“) – 2 SU od 14.10.2013, DŘ12/2c, Tydlačka Martin (TJ Sokol v Pivíně „B“) – 3 SU od 14.10.2013,
DŘ11/3b, Rieger Roman (TJ Sokol Otaslavice) – 4 SU od 14.10.2013, DŘ11/3b,
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

Okresní přebor dorostu
bude pokračovat nadstavbou

jakýkoli trest oddíl Lipníku,
disciplinární komise s ním
řízení zastavila.
„Rozhodčí nenapsal do zápisu
nic, protože se zjevně taky bojí.
Jsem z toho hodně zmatená
a něco takového už bych
nechtěla nikdy zažít. Hlavně
ty lži,“ svěřila se klenovická
fanynka.
O další vyjádření a přiblížení
situace jsme požádali i mužstvo
Lipníku. Kapitán týmu si svou
ochotu pohovořit nakonec rozmyslel a odkázal na předsedu
klubu. Ten si ovšem neudělal čas.

MORAVSKOSLEZSKÁ FOTBALOVÁ LIGA:
12. kolo: Mikulovice - 1.SK Prostějov (sobota 26.10.,
14.30, rozhodčí: Vojkovský - Cieslar, Zd. Kneisl).
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE, SKUPINA „E“:
12. kolo: Určice - Nový Jičín (neděle 27.10., 14.30,
Možíš - Dohnálek, Gasnárek).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS:
12. kolo: Konice - Kralice na Hané (neděle 27.10.,
14.30, Kopecký - Vičar, Knoll).
Dohrávka 8. kola: Konice – Zlaté Hory (pondělí
28.10., 13.30, Kopecký – Motal, Vedral).
I.A TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“:
12. kolo: Haná Prostějov - Beňov (sobota 26.10.,
14.30, Šťastný - Juřátek, Vedral), Čechovice - Klenovice na Hané (neděle 27.10., 14.30, Vachutka - Lizna,
Pitner).
I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „A“:
12. kolo, neděle 27. října, 14.30: Kojetín „B“-– Mostkovice (M. Pospíšil - P. Pospíšil, Odstrčil), Lipová
– Nezamyslice (Zaoral – Svačina, Pumprla), Horní
Moštěnice – Vrchoslavice (sobota 26.10., 14.30, Pumprla – Grečmal, Menšík), Kostelec na Hané – Brodek u
Přerova (Motal – Kašpar, OFS), Býškovice – Plumlov
(neděle 27.10., 10.15, Kouřílek – Kulička, Navrátil), Pivín – Tovačov (Vedral – Krutovský, Lasovský).

I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“:
12. kolo: Babice – Hvozd (sobota 26.10., 14.30, Valouch – Konečný, J. Dorušák).
MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTENECKÁ
LIGA – U19:
12. kolo: Líšeň – 1.SK Prostějov (sobota 26.10., 10.15,
Miklík – Jm KFS, Jm KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTENECKÁ
LIGA – U17:
12. kolo: Jihlava – 1.SK Prostějov (neděle 27.10.,
11.00, Holub – KFS Vy, KFS Vy).
MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTENECKÁ
LIGA – U16:
12. kolo: Jihlava – 1.SK Prostějov (neděle 27.10.,
13.00, KFS Vy – Holub, KFS Vy).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS – dorost:
12. kolo: Nemilany – Čechovice (sobota 26.10., 12.00,
Lasovský), Přerov – Kostelec na Hané (neděle 27.10.,
10.00, Grečmal), Velký Týnec – Konice (neděle 27.10.,
12.30, Januš), Určice – Opatovice (sobota 26.10., 12.15,
Jelínek).
KRAJSKÁ SOUTĚŽ dorostu – skupina „B“:
12. kolo: Němčice nad Hanou – Čechovice „B“ (sobota 26.10., 10.00, Svozil), Protivanov – Tovačov (sobota
26.10., 14.30, Krutovský).

PŘEBOR OFS PROSTĚJOV – II. TŘÍDA:
12. kolo, neděle 27. října, 14.30: Zdětín - Haná Prostějov „B“,
Brodek u Prostějova - Otaslavice, Protivanov - Držovice, Jesenec - Horní Štěpánov (hřiště Dzbel), Vrahovice - Otinoves (sobota 26.10., 14.30), Němčice nad Hanou - Smržice, Určice „B“
- Olšany (sobota 26.10., 14.30), Přemyslovice - Čechovice „B“.
III. TŘÍDA:
12. kolo, neděle 27. října, 14.30: Zdětín „B“ - Dobromilice
(sobota 26.10., 14.30), Pavlovice u Kojetína - Vícov, Skalka
- Nezamyslice „B“ (sobota 26.10., 14.30, hřiště Klenovice
na Hané), Vrahovice „B“ - Mostkovice „B“, Kralice na
Hané „B“ – Tištín, Výšovice - Bedihošť, Plumlov „B“ - Ptení (hřiště Krumsín), Brodek u Konice - Pivín „B“.
IV. TŘÍDA:
2. kolo, neděle 27. října, 14.30: Protivanov „B“ volno,
Přemyslovice „B“ - Brodek u Prostějova „B“, Tvorovice
- Ivaň (sobota 26.10., 14.30), Biskupice - Želeč, Doloplazy - Otaslavice „B“, Čechy pod Kosířem - Kladky.
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV DOROSTU:
8. kolo: Nezamyslice - Dobromilice (sobota 26.10.,
10.45), Plumlov - Pivín(sobota 26.10., 10.45), Držovice
- Přemyslovice (sobota 26.10., 10.45).
OKRESNÍ PŘEBOR ŽEN:
9. kolo: Kostelec na Hané - Drnovice (neděle 27.10., 12.00).
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu! -jim-
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 přímé reporty  zpravodajství  pozápasové ohlasy

V jedenáctém kole MSFL remizoval 1.SK Prostějov s Opavou 1:1

DĚLBU BODŮ ZAJISTIL VE ŠLÁGRU SOUTĚŽE KRČ!
Vyplatí se hrát až do konce, domácí vyrovnali až v nastaveném čase

Dvě policejní auta před stadionem Za Místním nádražím v Prostějově naznačovala, že v rámci šlágru třetí nejvyšší tuzemské soutěže, v němž 1.SK
hostil SFC Opava, lze očekávat akční fanoušky ze
Slezska. Nakonec jich přijela na Hanou více než
stovka a vytvořili slušnou zvukovou kulisu zápasu.
Po bezbrankovém poločase mohli hosté mít zápas
rozhodnutý, pokud by ovšem zúročili svoji převahu
a šance. Přestože se Opava hned po přestávce
dostala do vedení, domácí zbraně nesložili a do
poslední chvilky usilovali o vyrovnání. A dočkali se!
V nastaveném čase jej k radosti domácích příznivců zařídil Aleš Krč.
Prostějov/tok

Ž

e veškerá organizace zápasu, který na třetiligové
poměry šel nazvat rizikovým,
vyšla na jedničku, o to se zasloužil nejen klub se svou
pořadatelskou službou pod
taktovkou Pavla Hlocha, ale
dík patří také Policii ČR ve
spolupráci s Městskou policií
a vrahovickými hasiči. Zvýšené organizační náklady se
v tomto případě bezesporu vyplatily. Zápas se totiž obešel
bez diváckých nepřístojností, byť v jeho průběhu se
skupinka asi deseti „rádobyfanoušků“ domácího 1.SK
vydala vstříc opavskému
yp
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A

si evidentně vzali ponaučení,
protože druhý poločas vypadal z hlediska držení míče
úplně jinak. Paradoxně ale
nezačal vůbec dobře: po třech
minutách Krejčířův centr zprava
našel hlavu Hlocha, který orazítkoval břevno, vzápětí na druhé straně po centru zleva na
zadní tyč poslal hosty křížnou
střelou do vedení kapitán Metelka. Po chvíli měl našlápnuto
do nebezpečného brejku Jurečka, Bureš ale včasným vyběhnutím před šestnáctku nebezpečí
zažehnal. Trenér Jura musel sáhnout ještě před uplynutím hodiny
ze statistika střel mimo bránu hry k neplánovanému střídání,
a rohových kopů. Výjimkou když Krejčíř odnesl hlavičkový
byl sólový výlet Keresteše od souboj krvácením z nosu. Do
půlící čáry, který prolétl po le- dobrých šancí se nadále dostával
vém křídle a trefil vnější kon- Hirsch, přestože po hodině přišel
strukci Burešovy branky. Po do hry Machálek a Krč se posupůlhodině hry vydechli zkla- nul také víc dopředu. Nejprve
máním domácí fandové, když po samostatné akci Hirschovu
Krč důrazným atakováním střelu zblokovala slezská obrana,
znervóznil hostujícího gólma- šest minut před koncem se ocitl
na tak, že mu proklouzl míč na sám před Hampelem, trefil však
volného Pospíšila, který sám pouze brankáře hostí. V závěrečpřed bránou pálil vysoko nad ných minutách šel do ofenzívy
bránu, stejně byl ale máván i hlavičkář Pavlík a domáofsajd. O čtyři minuty později cí riskovali pouze se třemi
před domácí svatyní úřado- beky. Hra nadoraz se vyplatila.

video na pv.cz
ernik
www.vec

František JURA - 1. SK Prostějov:

Bez ostychu. Ani nadějný talent prostějovského mužstva Zdeněk Fládr
(číslo 17) se nezalekl hráčů prvního celku tabulky. Foto: Tomáš Kaláb
V nastaveném čase po dlouhém nákopu do šestnáctky
si mezi třemi soupeřovými hráči sklepl balón Krč

a zařídil pro domácí aspoň
zasloužený bod. Šestibodová
ztráta na vedoucí Opavu se tedy
ani nezvýšila, ani nesnížila...

MORAVSKOSLEZSKÁ FOTBALOVÁ LIGA - 11. KOLO

1. SK Prostějov:

„Opava je velmi organizovaná a hraje disciplinovaně, po ztrátě míče
jde hned do bloku, napadá rozehrávku soupeře, podobně jako loni
Třinec. Věděli jsme, že při absenci Sedláčka bude její hra trochu jiná,
ovšem i my se museli přizpůsobit absenci špílmachra Lukáše Zelenky. Vyrovnání v poslední minutě sice bere každý trenér, ale proti
takovému soupeři musíme proměňovat každou vytvořenou šanci,
a měli jsme hned tři. Trochu jsem se bál, že za to budeme potrestaní, nakonec se štěstí k nám přece jen přiklonilo. Myslím, že remíza
je spravedlivá. V prvním poločase jsme přežili některé šance soupeře,
do druhého jsme chtěli být aktivnější s tím, že kvalitu na to máme,
a je třeba se víc porvat o výsledek. Problémy nám dělal v první půli
zejména Metelka, který hodně táhl míč kupředu. Ten nakonec zůstal
při gólové akci sám na zadní tyči, což se nám nestalo poprvé. Vyšel
nám tah se zařazením dvou útočníků Machálka se Zatloukalem na
závěr utkání. Na závěr bych chtěl poděkovat divákům, kteří vytvořili
dobrou fotbalovou atmosféru, pořadatelské službě i spolupracujícím
policistům a hasičům.“

Jan BARÁNEK - SFC Opava:

„Samozřejmě mě mrzí promarněné šance v prvních pětačtyřiceti
minutách, protože zápas mohl být rozhodnutý už v poločase. Po
vstřeleném gólu jsme příliš zalezli a ztratili aktivitu, jen jsme vyčkávali, což se nám zákonitě vymstilo. Za výkon ve druhé půli a chuť
se poprat o výsledek si domácí bod zasloužili, šance na vyrovnání
měli. Ze soupeře jsme měli pochopitelně určitý respekt, takže před
zápasem bych bod bral. Vzhledem k vývoji zápasu je ovšem remíza
zklamáním a musím výsledek hodnotit jako ztrátu dvou bodů.“

„Já už jsem zvyklý...,“
bral ALEŠ KRČ

střídání: 57. Studený za Krejčíře, 61. Machálek za Pospíšila,
77. Zatloukal za Pančocháře
trenér:
FRANTIŠEK JURA
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SFC Opava:

střídání: 71. Nekuda za Jurečku, 88.
Neubert za Komendu
trenér: JAN BARÁNEK

V

TTÝM
Ý 1. SK PROSTĚJOV
1. Jurečka z prvního útoku hostí hlavičkoval těsně vedle branky.
 17. Keresteš po úctyhodném sólu přes půl hřiště nastřelil boční brankovou konstrukci.
 34. Krč šel důrazně za míčem v šestnáctce, Pospíšilova dorážka vysoko
nad bránu byla z ofsajdu.
 38. závar před Burešem, míče létaly zprava doleva, ale mírně dezorientovaná obrana to nakonec ustála.
 39. další Keretešův pokus likvidoval Bureš na roh.
 48. Hirschova hlavička do břevna!
 48. HOSTÉ JDOU DO VEDENÍ. Metelka nepokrytý na zadní tyči
zužitkoval křížnou střelou centr a poslal Opavu do vedení – 0:1
 52. Bureš likviduje včasným vyběhnutím hrozící Jurečkův brejk.
 56. Krejčíř po vzdušném souboji o míč odstupuje pro krvácení z nosu.
 63. po samostatné Hirschově akci jeho střelu zblokovala hostující
obrana.
 84. Hirsch sám před opavským gólmanem, mířil avšak přímo na něj.
 90. (+1) A JE SROVNÁNO. po dlouhém nákopu do šestnáctky vyrovnává ze skrumáže před brankou Krč - 1:1
zaznamenal Tomáš Kaláb

Nebývá pravidlem,
aby v této rubrice figuroval celý tým, ale
v tomto případě si to
prostějovský
výběr
jednoznačně zaslouží.
Po chladných a poněkud profesorských
výkonech počátkem
sezóny, kdy se svěřenci kouče Jury asi
příliš spoléhali na respekt soupeřů a pocit, že „to půjde samo“,
nastal po utkání v Zábřehu na Moravě viditelný zlom. Všichni
do jednoho začali pracovat pro celek a ze souboru individualit
tady najednou bylo jednolité těleso. Tatam je psychická křeč,
hráči si věří a jdou za úspěchem do poslední minuty s vírou, že
chci-li to moc, ono to půjde. Bylo to patrné už v Orlové, kdy si
„eskáčko“ došlo „na krev“ pro vítězství, a zatím to vyvrcholilo
v domácím duelu s lídrem tabulky. A to se cení především!

www.
vecernikpv.cz
vecernikpv
.cz

Prostějov - „Dnes jsme měli
štěstí,“ poznamenal po zápase Lukáš Zelenka na otázku, jak se mu sledoval zápas
z lavičky. A nejen to. Prostějovští fotbalisté disponovali
i ohromnou vůli dosáhnout
dobrého výsledku, jejíž personifikací může být právě
střelec vyrovnávací branky
Aleš Krč (na snímku). Ten
přišel do „eskáčka“ v létě
jako střelec, ale zpočátku sezóny se mu zrovna nedařilo.
Stále ale trpělivě na hřišti
dřel a výsledky se začínají
dostavovat. Proti Hulínu otevřel skóre a prakticky rozhodl
o osudu utkání, v Hlučíně
tahal míč po levé straně a posílal nabídky do šestnáctky,
v sobotu doslova v hodině dvanácté zachránil alespoň bod.
Tomáš Kaláb
Aleši, hlasatel vám upřel
gól, když označil za autora vyrovnávající trefy Tomáše
Machálka. Nemrzí to?
„Já už jsem zvyklý... (smích)
Jsem zvědav, co bude v oficiálním zápise, ale podstatné je, že
jsme zápas zachránili a vstřelili
vyrovnávací branku.“
Před bránou bylo pěkně
husto, jak vlastně ten
gól padl?
„Nastřelený balón propadl až
do šestnáctky, když se ho před
vápnem marně snažil tečovat
atakovaný Pavlík. Mezi třemi
soupeřovými hráči se mi ho
podařilo sklepnout na nohu
a dotlačit ho za čáru, sám ani
pořádně nevím jak. Pak se na
mě sesypali kluci a vychutnávali jsme tu radost.“

Čím to, že ve druhém poločase jsme Opavu začali
přehrávat?
„O přestávce jsme si řekli jak reagovat na hru soupeře, který v první půli předváděl svou fotbalovou
kvalitu. Taky jsme hráli po větru
a se sluncem v zádech, což není
nezanedbatelné. Soupeř před výkopem volil stranu a vybral si tu
lepší.“
Co čekáte v nadcházejícím kole od Mikulovic?
„Určitě nic příjemného...(úsměv)
Bude tam dlouhá cesta, nepříliš
kvalitní zázemí, nevíme, jaký
bude terén. Soupeř bude asi sázet
na defenzivu a rychlé brejky, proti
čemuž se vždy špatně hraje. Navíc
mají fyzicky vybavené hráče, kterým podobný styl vyhovuje. My
se ale musíme pokusit o další tři
body, nic jiného pro nás neexistuje. Chceme být v tabulce nahoře
a máme co dohánět.“

obchodní a mediální partneři fotbalového oddílu 1. SK Prostějov

PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK - hlavní mediální partner klubu
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KONICKO

KRALICKO

URČICKO

Nováček
z
Mikulovic
zatím
není
PROSTĚJOVSKO
a další...

PLUMLOVSKO

očekávaným „černým“ koněm MSFL

Fotbalové zpravodajství


Víkend v číslech
seniorské soutěže
Přebor Olomouckého KFS
11. kolo: 1. HFK „B“ - Troubky 8:0
(3:0), branky: Pezzzotti 3x,Smrček,
Blažkovský,Jíša,Vaida,Drmola. D:90
R: Koláček. Zlaté Hory - Litovel 3:2
(0:2), branky: Škoda 2x,Charalambidis
Vít - Bednář 2x. D: 80 R: Kašpar. Dolany - Medlov 3:3 (2:0), branky: Čapek
2x,Valenta - Schmidt,Vytřísal,Novák. D:
150 R: Straka. Velké Losiny - KojetínKoválovice 2:2 (0:1), branky: Linet 2x
(1p.k.) - Humpál,Krčmář ČK:Dočkal
(Kojetín), D:145 R: Knoll. Šternberk
- Konice 2:2 (0:2), branky: Valtr
p.k.,Jurečka - Schön 2x. D: 170 R: Jelínek.
Kralice - Želatovice 1:3 (1:2), branky:
Cibulka - Sehnálek,Jemelka,Dlouhý. D:
80 R: Juřátek. Kozlovice - Nové Sady
1:1 (1:1), branky: Kaďorek p.k. - Šrom.
D: 350 R: Dorušák P.. Hněvotín - Ústí
2:1 (0:0), branky: Pospíšil,Novotný Sencovici P.. D: 80 R: Polanský.
1.Kozlovice
13 10 2 1 32:11 32
2.Nové Sady
13 7 5 1 34:15 26
3.Želatovice
13 7 2 4 25:15 23
4.1. HFK “B“
13 7 2 4 24:16 23
5.Šternberk
13 6 3 4 19:18 21
6.Troubky
13 6 2 5 27:31 20
7.Kojetín-Koválovice 13 5 4 4 23:17 19
8.Hněvotín
13 5 3 5 26:19 18
9.Kralice
13 5 3 5 32:31 18
10.Litovel
13 5 1 7 16:22 16
11.Medlov
13 4 3 6 22:25 15
12.Velké Losiny
13 3 4 6 23:28 13
13.Konice
12 3 3 6 15:27 12
14.Ústí
13 2 4 7 16:27 10
15.Dolany
13 2 4 7 23:39 10
16.Zlaté Hory
12 2 3 7 15:31 9

I.A sk. „B“ muži:
11. kolo: Opatovice - Hlubočky 5:0 (4:0),
branky: Hostaša 3x,Sedláček,Strnadel P..
Klenovice - Haná Prostějov 4:3 (3:1),
branky: Pytela,Klimeš,Prokop,Sigmund
- Mašík,Ondráček,Zatloukal. Hranice „B“ - Náměšť na Hané 4:5 (3:3),
branky: Šimíček,Ferenc,Zbruž,Bezděk Dohnal 2x,Konečný,Kvapil,Heil. Beňov
- Lipník 1:0 (0:0), branky: Machač.
Dub nad Mor. - Štěpánov 1:0 (0:0),
branky: Rychlý. Bělotín - Slatinice 3:1
(1:0), branky: Novosad 3x - Prucek T..
1.Opatovice
10 7 0 3 28:16 21
2.Čechovice
10 6 1 3 25:15 19
3.Bělotín
10 6 1 3 18:10 19
4.Klenovice
10 6 1 3 19:17 19
5.Slatinice
10 6 0 4 25:18 18
6.Štěpánov
10 6 0 4 22:17 18
7.Hranice “B“
11 6 0 5 25:22 18
8.Beňov
10 5 0 5 26:29 15
9.Hlubočky
10 4 0 6 19:33 12
10.Dub nad Mor. 10 3 1 6 13:16 10
11.Náměšť na Hané 11 2 3 6 23:29 9
12.Lipník
10 3 0 7 12:22 9
13.Haná Prostějov 10 2 1 7 17:28 7

I.B sk. „A“ muži:

Petrovicím pomáhal rozhodčí, i tak Určice neprohrály
TJ Lokomotiva Petrovice
TJ Sokol Určice

1:1
(1:1)

Branky: Ditrich z penalty – Los. Rozhodčí: Galásek – Vítek, Bureš

Sestava Určic:
Nejezchleb – Rus, Zbožínek, Skopalík, Ján – Bokůvka, Matoušek, Svozil
(90. Haluza), Vaněk (60. Zapletal), Hochman (75. Javořík) – Los. Trenér:
Evžen Kučera.

Petrovice Prostějov/jim - Šestý
Petrovice,
venkovní bod v podzimní části
moravskoslezské divize „E“ ukořistili na trávníku Petrovic fotbalisté Určic. Hosté se dokonce hned
po několika desítkách sekund ujali zásluhou Tomáše Losa vedení,
domácí ovšem ještě do poločasu z
vymyšlené penalty srovnali a od
té doby se již výsledek nezměnil.
Tým Evžena Kučery si i tak polepšil již na dvacet bodů a od druhé
Opavy je nyní vzdálen pouhý jeden bodík.
„Je to si zasloužená remíza. V první
půli jsme mohli prohrávat, pak jsme
měli tři gólovky my. Bod z venku ale

bereme,
bereme projevil se i silný vliv rozroz
hodčího, který si s domácími tykal a
nabízel jim trestné kopy. Rozdal nám
spoustu karet, domácím jen jednu
nebo dvě,“ přibližoval utkání hlavní
kouč určického „A“-mužstva.

DIVIZE, sk. E
Hostům vyšel úvod na výbornou, do
úvodního hvizdu rozhodčího vpadli
jako sprinteři do startovního výstřelu a již ve druhé minutě se zásluhou
povedené individuální akce Tomáše
Losa ujali vedení. Hráči Určic si poté

vytvořili ještě jednu gólovku, tu jim
ale domácí brankář chytil.
Hráči Petrovic začali pozvolněji, v
úvodním dějství si však vytvořili
víc brankových příležitostí. Dvakrát
se při nim zaskvěl Miroslav Nejezchleb, jednou hosty od vstřelené
branky skluzem zachránil Michal
Skopalík. Jenže rozhodčí jako jediný
viděl ruku a nařídil penaltu, z níž hostitelé přece jen vyrovnali.
Ve druhém poločasu se hra rapidně
změnila, odehrával se v režii Určic
a jejich soupeř odpadl. Zmohl se jen
na pár rušivých útoků, jinak se pouze
bránil. A byli to nyní hosté, kdo se
dostával do šancí. Leč zakončení se
úplně stoprocentně nevydařilo a žádný míč již na brankovou čáru Petrovic nezamířil.
Nyní mají hráči Určic před sebou
domácí duel s Novým Jičínem,
proti sousedovi v tabulce budou
hájit neporazitelnost na vlastním
trávníku. Dosud totiž doma zdolali
Karvinou „B“, Havířov, Otrokovice
i Hranice, se Slavičínem a Šumperkem remizovali.
„Musíme předvést to, co jsme

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

Z
12
11
12
12
12
12
12
12
11
12
12
12
12
12
12
12

zvyklí. Tedy nasazení, vyhrávat
osobní souboje, být nepříjemní v napadání a dostávat se do střelby,“ přeje
si Kučera před soubojem s aktuálně
pátým celkem.
A těší ho, že právě tyto atributy spl-

V
9
6
6
5
6
5
5
4
5
4
4
4
2
2
3
1

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

P
3
2
3
2
4
4
4
3
4
4
5
5
5
6
9
8

S
22:17
20:11
19:12
15:11
17:14
24:20
16:13
25:20
17:14
21:16
14:16
16:21
8:22
12:18
16:25
12:24

B
27
21
21
20
20
18
18
17
17
16
15
15
11
10
9
6

ňovala i hra v Petrovicích. „Pouze v
první půli nám ale odskakovali míče.
Ve druhém poločasu jsme ale opět
předváděli svou hru se ziskem míčů.
Proto jsme se dostávali i do šancí,“
zdůraznil Evžen Kučera.

Výsledkový servis
DIVIZE, sk. “E”
11.kolo: Hranice - Otrokovice
0:0, Mohelnice - Havířov 0:2,
Nový Jičín - Valašské Meziřící
2:1, Petrovice - Určice 1:1,
Přerov - Dolní Benešov 0:2,
Brumov - Slavičín 0:4 (0:3),
Lískovec - Šumperk 4:0 (1:0)

kam PŘÍŠTĚ
na DIVIZI E?
Dohrávka 11.kola: Karviná B Opava B (středa 23.10., 15:00).
12. kolo, sobota
26. října 2013, 14:30 hodin:
Dolní Benešov - Brumov,
Hranice - Petrovice, Otrokovice
- Havířov, Valašské Meziřící Lískovec, Opava B - Mohelnice
(27.10.,10:15),Slavičín-Karviná
B (27.10.,10:15),Šumperk Přerov (27.10.,14:30), Určice Nový Jičín (27.10.,14:30)

Kraličtí prospali úvod a Želatovice nechali vyhrát

Kralice na Hané, Prostějov/jim Před týdnem se kraličtí fotbalisté
hned po několika minutách ujali
vedení 2:0, ale stejně se z bodů
neradovali, nyní na to zkusili jít s
opačnou taktikou a po deseti minutách sami o dvě branky zaostávali.
Ani to jim ale k bodovému přísunu nepomohlo a po první domácí
porážce v sezoně čekají už téměř
měsíc na výhru.
„Hodnotí se mi to strašně špatně. Již
poněkolikáté jsme dostali alespoň tři
branky a ztratili tak domácí neporazitelnost. Vzhledem k chybám je to zasloužená porážka, bylo to ale spíše re-

mízové utkání, mohli jsme srovnat,“
těžko se smiřoval s pátou porážkou
v sezoně kouč Kralic Petr Gottwald.
Při pohledu na podzimní kralické vý-

Přebor

Olomouckého KFS
sledky v krajském přeboru je patrné,
že tři a více branek inkasovali již v desátém ze třinácti odehraných kol, byť
tentokrát přišla poslední branka až v
nastaveném čase.
„Pramenilo to z chyb celé obrany.

Nejprve nákop z půlky na roh šestnáctky, kde to obránce podcenil a jen
alibisticky vyskočil, podruhé to byl
nedůraz při odkopu. Máme před sebou ale ještě dva zápasy a dvě předehrávky a musíme zamezit tomu, aby
se to neopakovalo,“ důrazně nabádal
své hráče k větší pozornosti.
Vedení se tak hosté ujali po zpracování míče a střele od tyče do brány, na
2:0 jim pomohl nastřelení kralického
hráče při odkopu a doklepnutí do brány. Domácí nastartoval až tento stav a
díky Cibulkovi snížili z pokutového
kopu po předchozím zahrání rukou
ve vápně.

„Hned za minutu jsme měli kopat
druhou penaltu, rozhodčí ji ale nechtěl zapískat. I tak jsme ale měli
vyrovnat, měli jsme víc gólovek, tre(1:2)
fili jsme břevno i dvě tyčky. Musíme
se s tím ale vypořádat,“ jsem hodně
naštvaný,“ nevyprchalo z Gottwalda Branka Kralic: Cibulka z penalty. Rozhodčí: Juřátek – Krobot, Samek
roztrpčení ani téměř den po zápase.
Sestava Kralic:
Radost mu udělalo alespoň nasazení
Krejčí
–
Neoral,
Martinka,
Répal, Neoral – Vitásek (46. Vybíhal),
a agresivní styl ve druhé půli, bez
bodů ale zápas končit nechtěl. „Třetí Nečas, Pořízka, Lehký, Cibulka – Z. Petržela (63. Dostál). Trenér:
branku jsme dostali až v jednadeva- Petr Gottwald.
desáté minutě, ale po našem tlaku
zaslouženě. Hlavně si ale nemůže- Spravit chuť si může v neděli od- ale tři body a mužstvo nastartovat a
me dovolit tak brzké góly,“ mrzelo poledne na trávníku Konice, cílem zvednout psychicky. Konice sice není
z derby jsou pro něj body. „Beru v dobrém rozpoložení, bude to ale
Gottwalda.
to jako normální zápas, potřebujeme těžký zápas,“ očekává Petr Gottwald.

FC Kralice na Hané
FC Želatovice

1:3

Konice přišla i ve Šternberku o vedení, bod ale bere

Šternberk, Prostějov/jim - Navlas
stejně jako před týdnem dopadl
víkendový duel Sokola Konice
mezi krajskou elitou. Na remízu
2:2 z domácího duelu s Velkými
Losinami navázal shodný nerozhodný výsledek z trávníku
Šternberku, i tentokrát drželi
Koničtí na počátku druhého
poločasu vedení 2:0.
„Cílem bylo bodovat a v našem
rozpoložení je i jeden bod dobrý. Ve
druhé půli jsme se již na rozdíl od
domácích do šancí nedostávali, takže
remíza je asi spravedlivá,“ zhodnotil
pro Večerník konečný stav realisticky hrající asistent Konice Radek
Řehák.

11.kolo: Vrchoslavice - Lipová 3:6
(0:3), branky: Holub 2x,Horák st. - Přikryl
2x,Růžička,Spáčil,Dostál,Vlček. Pivín Všechovice 4:0 (1:0), branky: Svozil J.
2x,Fialka,Nesvadbík. Nezamyslice - KojetínKoválovice „B“ 3:3 (2:1), branky: Král,Přidal
J.,Fialka - Vymětal 2x,Rybovič. Brodek u Př.
- Hor. Moštěnice 7:0 (4:0), branky: Mádr
2x,Chytil,Navrátil
L.,Kouřil,Složil,Omelka.
Tovačov - Býškovice 3:0 (0:0), branky:
Bukovec,Tvrdý,Střelec.
Plumlov
Kostelec 2:2 (0:0), branky: Hladký,Peka
- Vyhlídal,Walter. Mostkovice - Radslavice
0:3 (0:1), branky: Matyáš,Dolák,vlastní...
1.Pivín
11 8 0 3 22:13 24
Ráječko, Prostějov/jim – Několik
2.Lipová
11 7 1 3 26:15 22
týdnů to trvalo, už se ale fotbal3.Všechovice
11 6 2 3 27:21 20
istky Kostelce na Hané dočkaly.
4.Vrchoslavice 11 6 0 5 36:26 18
Po předešlých remízách s Lažany
5.Býškovice
11 6 0 5 16:22 18
i Medlánkami a porážce od Ko6.Radslavice
11 5 1 5 17:20 16
houtovic se vítězně naladily na
7.Kostelec
11 4 3 4 19:12 15
půdě Ráječka a tamějším holkám
8.Mostkovice 11 4 3 4 25:19 15
vstřelily celkem čtyři branky.
9.Tovačov
11 4 3 4 16:16 15
Neopakovala
se tak domácí os10.Kojetín „B“
11 4 2 5 14:16 14
mibranková
kanonáda,
ale na tři
11.Plumlov
11 4 2 5 18:24 14
body to s přehledem stačilo.
12.Brodek u Př. 11 4 1 6 22:23 13
13.Nezamyslice 11 3 1 7 20:32 10
14.Hor. Moštěnice 11 2 1 8 6:25 7 4.Velká Bystřice 11 6 2 3 27:23 20

právě poryv větru a následný přesný
lob přes gólmana.
„Domácí zahrávali roh a ztratili
míč. Všiml jsem si, že jsou všichni
strašně vepředu, kopl jsem tedy při
rozehrání do míče co nejsilněji, ten
všechny přeletěl a Marťa byl sám
před gólmanem,“ popsal zvýšení na
2:0 Řehák.
Poté šli málem hosté dvakrát sami na
Olomouckého KFS brankáře, vždy je ale zastavil zdvižený
praporek. „Sporné ofsajdy, podle mě
ani Romana nebyly, takže to vyvolalo
O konické zásahy se postaral dvo- emoce,“ zmínil Řehák.
jnásobný střelec Martin Schön, Po přestávce to ale bylo zcela jiné.
napoprvé využil Čižmárem vybo- Zatímco v prvních pětačtyřiceti
jovaného míče a přesné přihrávky minutách se domácí dostali jen
na šestnáctku, podruhé mu pomohl k několika nepřesným střelám z
Zápas podle něj výrazně ovlivnilo
počasí, zatímco v první půli hrála s
větrem Konice a vytěžila z toho dva
údery, po změně stran dostali stejnou
výhodu i hráči Šternberku a také
oni se jí zhostili s dvoubrankovým
využitím.

Přebor

dálky, ve druhé půli velice rychle
snížili a následně i vyrovnali.
Kontaktního gólu se dočkali po
penaltě, kdy si jeden z domácích
hráčů zpracoval dlouhý aut, namířil
si to mezi konické bránící hráče a
Kořenovský smolně zasáhl pouze
jeho nohu. Následně se hostitelskému týmu podařila ještě jedna
akce a stav 2:2 už vydržel.
Po dvou remízách v řadě čeká nyní
na Konici těžký dvojboj. Nejprve
nedělní derby s Kralicemi, o necelý
den později pak dohrávka se Zlatými Horami. „Musíme se připravovat
na oba zápasy. To, co vymyslel svaz,
je hříčka přírody. Konečně je nás
ale dost i na lavce, takže bychom se

FC Šternberk
Sokol Konice

2:2
(0:2)

Branky Konice: 42. a 43. Schön. Rozhodčí: Jelínek - Motal, Svozil.
ŽK: Jurečka, Coufal - Bednář, Václavek, T. Řehák, R. Řehák.
Sestava Konice:
Mühlhauser - Václavek (80. L. Bílý), Rus, R. Řehák, Růžička – Bednář (85. Jurník), Sedláček, Kořenovský, Schön (75. Antl) - T. Řehák,
Čižmár. Trenér: Roman Jedlička.
prostřídat, navíc by se měl za
zamohli prostřídat
pojit i Pavel Kryl,“ věří v co nejširší
sestavu na náročný program.
Přáním jsou dvě výhry, tedy šest
bodů. „Utkání s Kralicemi jako der-

by neberu,
neberu oni to vnímají prestižněji.
prestižněji
Větší derby to bylo s Určicemi, ty
totiž hrály nahoře. Snad nám pak
zbydou nějaké síly i na Zlaté Hory,“
doufá Radek Řehák.

Kostelečanky se vrátily na vítěznou vlnu a poradily si s Ráječkem

I.B sk. „B“ muži:
11. kolo: Hvozd - Zvole 4:2 (1:0),
branky:
Grulich,Bílý
V.,Coufal
P.,vlastní - Korkna,Ospálek. Velká
Bystřice - Haňovice 3:6 (1:2), branky:
Nguyen,Kaczmarczyk,Kryl
Zavadil 3x,Dostál,Vlček,Přikryl. Lutín
- Doloplazy 5:0 (2:0), branky: Bartl
3x,Körner,Blechta. Červenka - Dubicko 6:1 (2:1), branky: Vrba 5x,Jurásek
- Grohar. Slavonín - Babice 5:2 (2:1),
branky: Merten 2x,Semjon,Dostál,Alka
- Dušek,Šembera. Velký Týnec Kožušany 2:0 (0:0), branky: Andrýsek
2x. Maletín - Lesnice 6:2 (3:0), branky:
Masopust 2x,Havlík P. 2x,Michalčák
M.,Nevrlý - Kobza,Dvořák.
1.Maletín
11 10 1 0 52:17 31
2.Slavonín
11 9 0 2 36:18 27
3.Doloplazy
11 7 1 3 36:28 22

5.Velký Týnec
6.Haňovice
7.Hvozd
8.Kožušany
9.Lutín
10.Dubicko
11.Zvole
12.Babice
13.Červenka
14.Lesnice

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

6
5
5
4
3
3
3
2
2
2

1
2
2
3
4
1
0
2
1
0

4
4
4
4
4
7
8
7
8
9

29:26
26:26
28:32
29:26
23:18
18:37
17:27
22:35
22:39
16:29

19
17
17
15
13
10
9
8
7
6

Krajský přebor starší dorost
11. kolo: Čechovice „A“ - Hlubočky 4:1
(1:1), branky: Nejedlý,Merdita,Pospíšil
M.,Kravák - Šperka. Černovír „A“
- Velké Losiny 3:1 (2:1), branky:
Kesler,Bartošek,Vyroubal - Mikuška.
Konice - Určice 1:4 (0:1), branky:
Franc - Trajer 2x,Pokorný 2x. Litovel - KMK Zubr Přerov 0:3 (0:0),

Do vedení poslala hostující hráčky
již v na konci první desetiminutovky
Lucie Hájková, když svůj přímák z
více než dvaceti metrů poslala přes
zeď k levé tyči. Pa faulu na Kristýnu
Vykopalovou pak proměněnou penaltou zvýšila Gabriela Řezníčková,
která tentokrát vyměnila gólmanské
rukavice za pozici útočnice.
Po odraženém míči a úspěšném
lobu dokázali domácí v pětadvacáté

minutě snížit, o další přesné střely se
už ale postaraly pouze Kostelečanky.
Nejprve poslala z oblasti penaltového puntíku odražený míč do brány
Vykopalová, v samotném závěru pak
dokonala povedenou kombinační
akci a přesnou kolmici svou druhou
brankou Řezníčková.
„Nebyl to tak jednoduchý zápas jako
doma. Ráječko totiž z Kunštátu posílila loni nejlepší střelkyně soupeře

branky:
Skopal,Koplík,Hradilík.
Kostelec - Nemilany 2:2 (1:1), branky:
Lužný,Konrád - Zdařil,Janeček. Velký
Týnec - Nové Sady 4:2 (1:1), branky:
Verner 2x,Šimák,Hrudník - Prchla,Vogl.
Opatovice - Šternberk „A“ 0:2 (0:1),
branky: Sláma 2x.
1.Čechovice
11 10 0 1 55:17 30
2.Šternberk
11 9 1 1 42:13 28
3.Nemilany
11 7 1 3 36:24 22
4.Hlubočky
11 7 0 4 34:32 21
5.Černovír
11 6 2 3 33:13 20
6.Určice
11 6 0 5 33:20 18
7.Kostelec
11 4 2 5 35:31 14
8.KMK Zubr Přerov 11 4 2 5 23:19 14
9.Opatovice
11 4 2 5 27:38 14
10.Velký Týnec
11 3 2 6 23:32 11
11.Velké Losiny
11 3 2 6 16:36 11
12.Konice
11 3 1 7 24:40 10
13.Nové Sady
11 1 2 8 18:46 5
14.Litovel
11 1 1 9 15:53 4

Krajská soutěž skupina “B”- dorost
11. kolo: Protivanov - Náměšť na Hané
4:3 (2:0), branky: Nejedlý V. 2x,Nejedlý
K.,Pliska - Konečný,Nedopil,Dostál.
Čechovice „B“ - Želatovice 2:3
(1:1), branky: Hanák,Bílý - Vágner
2x,Kaleja. Černovír „B“ - Hor.
Moštěnice 4:0 (1:0), branky:
Faltýnek,Kupka,Netopil,vlastní.
Hustopeče - Němčice nad H. 1:2
(0:2), branky: Macháň - Mrkva,Tomek.
Lipník - Brodek u Př. 4:2 (2:1),
branky: Šanta,Bureš,Střítezský,Caletka
- Poledňák,Němec. Tovačov - Chomoutov 1:9 (0:4), branky: Krátký - Pírek 3x,Beránek 2x,Sázel
2x,Hrabálek,Dopirák.
Doloplazy
- Šternberk „B“ 12:1 (6:0), branky:
Šertler 3x,Götzel 2x,Drexsler 2x,Dočkal
2x,Sivanič,Chmiel,Grégr - Plachý.

Katka Zoubková, je to výborná
útočnice, vysoká, velice nepříjemná,
důrazná, strašně špatně se na ni hraje,“
oddechl si po zvládnutém utkání kouč
Kostelečanek Petr Merta.
Potěšilo ho také, že herně měl navrch
jeho celek a domácí hráčky se zmohly
pouze na nakopávání. „Cílem bylo
zatlačit Ráječko a po každé ztrátě
okamžitě napadat ve třech čtyřech
lidech. V první půli se nám to dařilo

a domácí měly jen šanci šanci a dva
náznaky, ve druhé půli jsme měli
hlušší dvacetiminutovku, protože je to
fyzicky náročné, přesto se do ničeho
vážného nedostaly,“ chválil děvčata
za splnění svých pokynů.
Avýhra tak mohla být ještě výraznější,
sama před gólmankou totiž ještě
neuspěla Vykopalová a při spoustě
nebezpečných centrů zejména z pravé
strany chyběl pouze krůček.

1.Němčice nad H. 11
2.Želatovice
11
3.Chomoutov
11
4.Doloplazy
11
5.Protivanov
11
6.Lipník
11
7.Náměšť na Hané 11
8.Čechovice “B“ 11
9.Brodek u Př.
11
10.Černovír “B“ 11
11.Hor. Moštěnice 11
12.Hustopeče
11
13.Tovačov
11
14.Šternberk “B“ 11

1. MFK Vítkovice
11
2. SK Hranice
11
3. FC Hlučín
11
4. 1.HFK Olomouc 11
5. SKH Slavia Kroměříž 11
6. 1.SC Znojmo FK 11
7. 1.SK Prostějov 11
8. RSM Hodonín
11
9. MFK Vyškov
11
10. MSK Břeclav
11
11. SK Líšeň
11
12. FC Havlíčkův Brod 11
13. FK Fotbal Třinec 11
14. FC Sparta Brno 11

11
9
8
7
7
7
6
5
5
4
2
1
1
0

0 0
1 1
0 3
0 4
0 4
0 4
0 5
1 5
1 5
1 6
1 8
2 8
0 10
1 10

33:8
64:17
47:14
42:21
49:29
30:23
27:22
37:26
39:34
31:35
5:40
25:43
9:70
13:69

33
28
24
21
21
21
18
16
16
13
7
5
3
1

Moravskoslezská liga dorostu U-19

11. kolo: Hranice - HFK Olomouc 1:0 (0:0), Sparta
Brno - Fotbal Třinec 1:0 (0:0), Kroměříž - Havl.
Brod 5:5 (3:1), MSK Břeclav - MFK Vítkovice 1:2
(0:0), 1.SC Znojmo FK - Líšeň 2:1 (1:1), Hlučín Vyškov 6:0 (3:0), 1.SK Prostějov - Hodonín 0:0.

9
9
8
6
6
6
5
5
5
4
2
2
1
1

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

2
2
3
4
4
5
5
5
5
5
6
6
8
9

31:11 27
24:12 27
33:9 24
19:12 19
30:24 19
24:19 18
23:16 16
17:18 16
20:26 16
13:24 14
11:16 9
12:24 9
9:22 5
9:42 4

Moravskoslezská liga dorostu U17
11. kolo: Frýdek-Místek - MFK Karviná 0:2,
MSK Břeclav - Sigma Olomouc 0:0, 1.SK
Prostějov - Kroměříž 3:1 (3:0), Hodonín Vysočina Jihlava 0:6 (0:2), Fastav Zlín - Fotbal

SK Olympia Ráječko
TJ FC Kostelec na Hané
1:4 (1:2)

Branky Kostelce: Řezníčková
2, Hájková, Vykopalová. Sestava
Kostelečanek: Drápalová – Adamová, Zapletalová, Hrazdilová, Václavková – Knápková, Hájková, Waltrová, T. Hubáčková – Vykopalová,
Řezníčková. Střídaly: Burgetová, L.
Hubáčková. Trenér: Petr Merta.
Třinec 1:1 (0:0), Baník Ostrava - Zbrojovka
Brno 5:1 (3:1), SFC Opava - 1. FC Slovácko
2:1 (1:1), Vyškov - 1.SC Znojmo FK 4:1 (1:0),
Hlučín - HFK Olomouc 1:1 (1:1).
1.FC Vysočina Jihlava 14 12 2 0 40:13 38
2.FC Baník Ostrava 14 12 1 1 72:20 37
3.SK Sigma Olomouc 14 10 2 2 52:21 32
4.FC Zbrojovka Brno14 8 3 3 45:18 27
5.1.SK Prostějov 14 9 0 5 41:22 27
6.MFK OKD Karviná 14 8 2 4 40:24 26
7.FC Fastav Zlín 14 8 1 5 49:23 25
8.Slezský FC Opava 14 7 2 5 37:23 23
9.1.FC Slovácko 14 7 1 6 43:23 22
10.1.HFK Olomouc 14 6 3 5 24:28 21
11.FC Hlučín
14 6 1 7 30:37 19
12.MFK Frýdek-Místek 14 5 0 9 15:37 15
13.FK Fotbal Třinec 14 3 3 8 17:38 12
14.MSK Břeclav 14 3 1 10 11:60 10
15.MFK Vyškov 14 3 0 11 10:44 9
16.RSM Hodonín 14 2 2 10 13:44 8
17.SK Slavia Kroměříž 14 2 1 11 14:58 7
18.1.SC Znojmo FK 14 1 3 10 15:35 6

608 706 148

sport@vecernikpv.cz

www.vecernikpv.cz

Klenovice byly opět o gól lepší než Haná
TJ Sokol Klenovice
TJ Haná Prostějov
4:3 (3:1)
Branky: 15. Prokop, 17. Sigmund,
45. Pytela, 74. Klimeš - 34.Ondráček,
49.Mašík, 87. Zatloukal. Rozhodčí:
Šťastný - Oulehla, Malaník. Žluté
karty: Rozehnal, Všianský, Cetkovský (všichni K). Diváků: 70
Sestava Klenovic na Hané: Polák Vogl, Cetkovský, Šlézar, Pytela - Sigmund (90. Rec), Všianský, Rozehnal,
Rušil - Prokop (82. Šubrt), Klimeš. Trenér: Petr Navrátil
Sestava Hané Prostějov: Pastyřík Martin Kolář, Zbožínek, Procházka (87.
Daniel Kolář), Trnavský - Krč, Mašík,
Krupička, Ondráček - Zatloukal, Gábor.
Hrající trenér : Daniel Kolář
Klenovice na Hané, ol, pk - Dvakrát prý nevstoupíš do stejné řeky,
avčak toto přísloví neplatí v derby
mezi mužstvy Klenovic a Hané
Prostějov. Stejně jako v loňské sezóně prohráli prostějovští hráči na
půdě Klenovic o branku.
Hosté v jedenáctém kole skupiny
„B“ I.A třídy Olomouckého KFS
vyrukovali s defenzívní taktikou a
úvodní desetiminutovku se jim dařilo zachycovat útoky domácích hráčů.
Sami pak podnikali rychlé brejky
zejména útočnou dvojicí Zatloukal Gábor. V 15. minutě si však domácí
šikovně přihráli v pokutovém území
Hané a Prokop střelou k tyči otevřel
skóre zápasu – 1:0. O dvě minuty
později využil nedůrazu Hanáků ve

vápně Cetkovský a technickou střelou překonal brankáře Pastyříka - 2:0.
Hosté ale nebrali obdržené branky na
vědomí a podnikali neustále ataky
na Polákovu branku. Ve 29. minutě
se řítil na domácího gólmana Gábor,
bohužel své sólo zakončil střelou
mimo tři tyče. Za dalších pět minut se
však Hané podařilo snížit. Krupičkův
centr z rohového kopu propadl mezi
domácími obránci, Martin Kolář jej
hlavou posunul před gólmana k volnému Ondráčkovi a ten z otočky snížil na 2:1. Ve 40. minutě mohlo být
vyrovnáno, ale při brankáři Polákovi
stálo štěstí. Hostující Krupička poslal
dlouhatánský centr před klenovickou
branku a volný Krč míč hlavou napálil do břevna, od něhož se odrazil
na lajnu, na níž ho Polák zachytil. V
samotném závěru poločasu opět domácí využili chyby v obraně Hané
a Pytela poslal Klenovice do šaten s
dvoubrankovým náskokem – 3:1.
Nástup do druhého poločasu se lépe
povedl Hanákům, když Krupičkův
dlouhý centr našel hlavu Mašíka a ten
snížil na 3:2. Hanáci se v této chvíli
snažili dosáhnout aspoň na bod. V 53.
minutě po rohovém kopu domácích
vykopával hostující Ondráček míč
z brankové čáry. V 67. minutě měli
hosté za sebou dvě obrovské šance,
ale střely Gábora a poté i Zatloukala
zneškodnil pozorný gólman Polák.
V 71. minutě „olízla“ hlavička domácího Klimeše břevno Pastyříkovy
branky. V 74. minutě unikl rozhozené hostující obraně po křídle Prokop,

nahrál volnému Klimešovi a ten k
tyči zvýšil na 4:2. Ještě v 87. minutě
zahrával hostující Krupička rohový
kop a míč dorazil do sítě Zatloukal
– 4:3. I přes velkou snahu se Hané v
závěru nepodařilo srovnat skóre a tak
opět odjížděli z Klenovic bez bodů.
V sobotu 26. října ve 14:30 hodin
přivítají prostějovští fotbalisté na
umělce SCM Za místním nádražím
v „záchranářském“ zápase mužstvo
Beňova.

pohledem trenérů:
Petr NAVRÁTIL
TJ Sokol Klenovice na Hané:
„Za stavu 2:0 jsme měli zápas pod
kontrolou a Haná hrála tak, aby uhrála dobrý výsledek. Byl to korektní
zápas. Nacvičené standartky soupeře
nám dělaly problémy. Hosté z nich
dali tři branky. Haná si určitě nezaslouží být v tabulce na místě, kde
momentálně je. Hoši jsou sice starší,
ale mají zkušenosti a my můžeme
děkovat brankáři Polákovi. Celkově
to bylo nervózní utkání, z naší strany
nebyla dobrá hlavně druhá půlka.“
Daniel KOLÁŘ
hrající trenér TJ Haná Prostějov:
„Divácky určitě zajímavé utkání, ve
kterém jsme podle mého názoru nebyli horším týmem. Klenovice častěji
držely míč a my zase byli nebezpečnější z brejků. Oba týmy nabídly
svými chybami soupeři mnoho šancí
a bohužel pro nás domácí využili o
jednu více než my...“

Prostějov/tok - Dlouhá cesta až
k polským hranicím čeká fotbalisty 1. SK Prostějov o prodlouženém a zároveň volebním
víkendu. Klub FK Mikulovice
je letošním nováčkem třetí ligy,
když se mu loni podařilo postoupit z divizní skupiny „E“. Je
to zatím vrchol postupu vzhůru
fotbalovým žebříčkem, který
koncem devadesátých let začínal v I. B třídě. Právě v divizi se
oba nadcházející soupeři potkali
v sezóně 2011/2012 - tehdy doma
vyhrál Prostějov 2:1, z Mikulovic pak přivezl bod za remízu
1:1.
Jestliže se před začátkem sezóny
spekulovalo o nováčcích jako černých koních turnaje (jako tomu
bylo loni v případě Prostějova),
pak to potvrdila pouze Třebíč, aktuálně třetí. Mikulovice se pohybují v dolních patrech s deseti získanými body za pouhé tři vítězství,
remízu a sedm porážek. Přitom
vstup do soutěže měly úspěšný
s vítězstvím 2:0 nad Orlovou, pak
vyhrály ještě v Kroměříži a doma
s 1.HFK Olomouc.
Klub má silnou podporu mateřské obce, čítající něco přes dva
a půl tisíce obyvatel, takže mohl
do týmu přivést několik zajímavých hráčů se zkušenostmi
z vyšších soutěží. V obraně to jsou
Sedlák se Skopalem, v záloze Pinkava a v útoku Šebesta. Ten před
sezónou přestoupil z Baníku Ostrava, ze stejného klubu přišel na
hostování Stránský. Ofenzivu, která se kompletně obměnila, doplnili
z SFC Opava hostující Krčmařík a
Sabo. Jak před sezónou zdůraznil
trenér Mura, má tým dobré fyzické
předpoklady, takže přednosti má
v osobních soubojích a celkově
silovém pojetí fotbalu. V poslední
době nastupují Mikulovice ve složení Hlaváček – Sedlák, Skopal,
Švácha, Karakasidis (Kobylík) –

Výsledkový servis msfl

11. kolo: Třebíč - Orlová 1:0 (0:0). Branka: 50. Plzeňský. Diváci: 230 *
HFK Olomouc - Břeclav, 1:0 (0:0). Branka: 77. Korčián. Diváci: 158 *
Hulín - Hlučín 4:1 (1:0). Branky: 21. Dvořáček, 59. Krhůt, 62. Číhal (pen.),
85. Mašťák – 47. Štefek. Diváci: nehlášeno * Kroměříž - Uničov, 1:1 (1:0).
Branky: 1. Steiner – 78. Žmolík. Diváci: Nehlášeno * Prostějov - Opava
1:1. Branky: 90+1. Machálek – 48. Metelka. Diváci: 650 * Slovácko B Sigma Olomouc B 2:1 (0:0). Branky: 78. Trousil, 80. Volešák – 47. Plšek.
Diváci: 98 * Zlín B - Žďár nad Sázavou 4:1 (4:1). Branky: 9. Jasenský,
24. Hradil, 39. Kurtin, 44. Jasenský – 2. Pohanka . Diváci: * Zábřeh Mikulovice 1:1 (0:0). Branky: 50. Bačík – 90. Krčmařík. Diváci: 410.

průběžná tabulka PO 12 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
Slovácko B
Prostějov
Zábřeh
HFK Olomouc
Uničov
Břeclav
Zlín B
Kroměříž
Hlučín
Mikulovice
Žďár nad Sázavou
Orlová

Z
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

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

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

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

S
22:11
24:10
16:10
22:13
21:18
19:17
15:14
15:10
16:17
11:13
13:18
15:18
11:22
11:21
14:29
12:16

B
25
23
23
22
20
19
18
17
16
14
13
12
12
11
10
9

kam PŘÍŠTĚ na MSFL?
12.kolo, sobota 26. října 2013, 14:30 hodin: Orlová - Hlučín (10:15),
Mikulovice - Prostějov, Třebíč - Kroměříž, Opava - Hulín (16:00),
Sigma Olomouc B - Zábřeh (27.10.,10:15), Uničov - HFK Olomouc
(27.10.,10:15), Břeclav - Zlín B (27.10.,14:00), Žďár nad Sázavou Slovácko B (27.10.,14:30).

Švancer, Švehla (Chlebek), Ficek,
Lokša – Krčmařík (Sabo), Stránský (Pinkava).
Prostějovští fotbalisté pojedou na
polské hranice bez Lukáše Zelenky, který do zápasu ještě stále
nebude úplně fit. Tomáš Machálek sice odehrál proti Opavě jen
půlhodinu, ale podle svých slov
by zvládl i delší nasazení. „Lékař
sice říkal, že jsem sice návrat do
tréninku uspěchal, ale výsledky

testů jsem měl v pořádku, takže
objektivně mi nic není a jsem připraven hrát,“ svěřil se po domácím
zápase. „V Mikulovicích to bude
hodně těžké, už jen ta úmorná cesta přes Červenohorské sedlo bude
nepříjemná,“ přemítal o nadcházejícím soupeři. „V divizi jsme
s Mikulovicemi sehráli dva vesměs
vyrovnané zápasy, ani teď se nesmíme ukolébat jejich postavením
v tabulce, chceme-li tam uspět.“

I.B třída: „Turci“ drtí soupeře, Lipová nadělovala ve Vrchoslavicích
Prostějovsko/jim – Na pivínském pažitu se v neděli odpoledne uskutečnil souboj vedoucího týmu
I.B třídy Olomouckého KFS skupin „A“ s druhým celkem tabulky, žádné drama se ale nekonalo. Domácí
nasázeli svému soupeři čtyři branky, sami ani jednou neinkasovali a nebylo co řešit. Na druhé místo
se pak posunula Lipová, která naopak excelovala
ve Vrchoslavicích. Dařilo se i Hvozdu, jenž popáté
na podzim zvítězil a už je sedmý. Naopak s velkou
porážkou se musely smířit Mostkovice, které tak zůstaly na patnácti bodech a jen dva body je dělí od
dvanáctého Brodku u Přerova. V druhém víkendovém regionálním derby se Plumlov s Kostelcem na
Hané o body podělily, bod za remízu zbyl i na hráče
Nezamyslic.
TJ Sokol Plumlov
TJ FC Kostelec na Hané
2:2 (0:0)
Branky: Hladký, Peka – Vyhlídal,
J. Walter. Rozhodčí: Grečmal – Odstrčil, Pumprla. Sestava Plumlova:
Simandl – Kvapil, Ullmann, Peka,
Plajner – Bureš, Ševcůj, Daněček (65.
J. Kiška, 75. Kolařík), Křupka – Frýbort, Hladký. Trenéři: Pavel Voráč
a Petr Kiška. Sestava Kostelce na
Hané: L. Menšík – Synek, Začal, J.
Walter, Baláš – Chytil (85. Doležel),
T. Menšík, Grepl, Vyhlídal – Vařeka
(88. Juračka), Závodský (80. Lužný).
Trenér: Petr Walter.
Hodnocení sekretáře Plumlova
Františka Kocourka:
„Je to asi zasloužená remíza. Každý
chvilku tahal pilku. Hosté vedli po
centru a hlavičce 1:0, my jsme brankou z brejku a po standardce otočili na 2:1, oni pak srovnali. Vyhrál
jsme mohli jak my, tak oni. Přijeli s

otočit. V závěru jsem poslal na hrot
Honzu Waltera a on už po dvou minutách vyrovnal na 2:2. Remíza je
asi spravedlivá. Zápas dost ovlivnil
vítr, v první půli jsme hráli s ním, ve
druhé půlce ještě zesílil.“

TJ Sokol Vrchoslavice
SK Lipová
3:6 (0:3)

Branky: Holub 2, P. Horák st. – Přikryl 2, Růžička, Spáčil, Vlček. Rozhodčí: Podhajský – Langhammer,
Janků. Sestava Vrchoslavic: Jurčík –
Olšanský (46. P. Horák st., Zatloukal,
Novák (46. Spiller), Zdražil) – Šmíd
(65. Jiříček), Šmíd, Polášek, Lacina, P.
Horák ml. – Holub. Trenér: Roman
Šmíd. Sestava Lipové: Števula – Barák, Spáčil, Ohlídal (70. Burget), Žilka
– P. Koudelka, Macourek, Růžička,
mladým a běhavým mužstvem, my Takáč – Dostál (80. Barták), Přikryl
jsme byli zpočátku zakřiknutí. Asi po (75. Vlček). Trenér: Pavel Růžička.
dvaceti minutách jsme začali přebírat
Hodnocení trenéra Vrchoslavic
iniciativu, hrálo se ale od šestnáctky k
Romana Šmída:
šestnáctce. Zápas ovlivnil nejen silný
vítr, ale i nepříjemné sluníčko, které „Zavinili jsme si to sami hloupýbrankářům svítilo do očí. Chtěli jsme mi chybami v obraně, navíc nás
vyhrát, ale nepodařilo se, teď se mu- nepodržel brankář. První poločas
síme připravit na Býškovice. Bohužel byl vyrovnaný, hosté dobře bránili
se nám zranil Jirka Kiška, ani ne po a z protiútoků nám stříleli branky.
deseti minutách na hřišti musel střídat Dobře se na nás přichystali, předvedli bojovný výkon. My jsme se
kvůli zlomenému nosu.“
snažili o líbivý kombinační fotbal
po zemi, soupeř nás ale trestal.
Hodnocení trenéra Kostelce
Individuální chyby se ale stávají i
na Hané Petra Waltera:
v první lize či reprezentaci, až tak
„Tajně jsem věřil ve víc než bod, po to neřešíme. Už ve druhé minutě
průběhu zápasu jsem ale spokojen. nám nevyšel ofsajd systém, po
v první půli jsme byli daleko lepší, slabé střele z dvaceti metrů k tyči
byli jsme aktivnější, ale do žádné to bylo 2:0, jeden z gólů padl tak,
šance jsme se nedostali, aktivita že brankář šel pro dlouhý míč, pak
nám vydržela i do začátku druhé- si to rozmyslel, uklouzl a jejich
ho poločasu a Vyhlídal dal první útočník dával do prázdné. Lipová
branku. Pak jsme ale vypadli z role ale byla nebezpečná a kdykoli se
a domácí srovnali po akci zavánějí- dostala před bránu, hořelo to. Měli
cí ofsajdem, podařilo se jim poté i vysokou produktivitu.“

Krajský přebor - starší žáci:
8. Brodek u Př.
11 5 2 4 33:31 17
11 3 0 8 16:46 9
Zábřeh - Černovír 1:3 (1:2), branky: Paclík 9. Želatovice
- Dočkal 2x,Nezval. Náměšť na Hané - 10. Konice
11 3 0 8 13:52 9
Nemilany 9:2 (5:2), branky: Elsner 4x,Dofek 11. Nové Sady
11 2 1 8 13:50 7
3x,Sedlařík,Linek - Thun,Čapka. Konice - 12. Nemilany
11 2 0 9 27:58 6
Mohelnice 1:10 (1:5), branky: Nedopil - Pobucký 13. Slatinice
11 1 1 9 7:55 4
3x,Malík 2x,Cikryt 2x,Dočekal,Dostál,Karas. 14. Lipník
11 1 0 10 18:53 3
Čechovice - Želatovice 4:0 (3:0), branky:
Krajský
přebor
- mladší žáci:
Bašný,Liška,Frohn,Kumstát. Velké Losiny Brodek u Př. 6:0 (5:0), branky: bureš,Žák,Janošík 11. kolo: Konice - Mohelnice 0:7 (0:2), branky:
J.,Zrník,Bartoník J.,Hegner. Jeseník - Nové Sady Brulík 5x,Doležal,Heidenreich. Zábřeh - Černovír 2:1
5:1 (3:1), branky: Prachař 3x,Nečesal,Cundrla (1:0), branky: Jílek,Effenberger - Kučera. Náměšť na
- Majer. Lipník - Slatinice 6:0 (3:0), branky: Hané - Nemilany 1:4 (1:4), branky: Bořuta - Pacák
3x,Karásek. Velké Losiny - Brodek u Př. 8:5 (3:3),
Harenčák 5x,Filipec...
1. Zábřeh
11 10 0 1 54:6 30 branky: Bednář 3x,Glogar 2x,Kašpar 2x,Verner 2. Jeseník
11 9 1 1 52:8 28 nehlášeno. Čechovice - Želatovice 4:1 (2:0), branky:
3. Černovír
11 8 1 2 42:16 25 Baroš D.,Hájek,Grulich,Klimeš - Schropfer. Jeseník
4. Mohelnice
11 8 0 3 54:20 24 - Nové Sady 4:0 (3:0), branky: Cundrla 3x,Cekuras.
5. Náměšť na Hané 11 8 0 3 47:13 24 Lipník - Slatinice 2:0 (1:0), branky: Vrzala,Vrána.
6. Čechovice
11 8 0 3 44:15 24
1. Jeseník
11 11 0 0 84:6 33
7. Velké Losiny
11 6 0 5 28:25 18
2. Čechovice 11 10 0 1 65:12 30

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

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

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

1
2
4
4
6
5
7
7
8
9
9
10

81:13
44:15
36:45
37:27
38:55
23:37
30:38
31:52
28:53
14:85
18:42
26:75

28
25
21
17
15
14
12
10
9
6
4
3

Hodnocení trenéra Lipové
Pavla Růžičky:
„Utkání se pro nás od počátku vyvíjelo dobře, v desáté minutě jsme
vedli 1:0, ve dvacáté 2:0, ve třicáté
3:0. Tak skončil i poločas. V první
půli nám vyšlo úplně vše, dařily se
nám pěkné akce, byl to náš nejlepší poločas v sezoně. Domácí poté
vystřídali a dostali nás pod tlak,
z brejku jsme ale přidali čtvrtou
branku a pak jsme polevili, trochu
nám docházely síly. Na inkasované
branky jsme ale dokázali odpovědět a nekonalo se žádné drama.
Domácí ovšem stále hrozili a mohli to otočit. Jeden týden hrajeme
výborně a druhý špatně, snad již
ale pokles formy nenastane. Uděláme vše, abychom o víkendu opět
potvrdili tento výkon.“

TJ Sokol Pivín
Tatran Všechovice
4:0 (1:0)
Branky Pivína: Svozil 2, Fialka, Nesvadbík. Rozhodčí: Lepka – P. Jílek,
Kopecký. Sestava Pivína: Novák
– Martinec, Vláčilík, Zbožínek – R.
Švéda, Vrba, Svozil, Bartoník – Fialka – Sedlák, Labounek (70. Nesvadbík). Trenér: Jaroslav Svozil.
Hodnocení trenéra Pivína
Jaroslava Svozila:
„No comment (smích).“

TJ Haná Nezamyslice
FK Slavoj Kojetín „B“
3:3 (2:1)
Branky Nezamyslic: Král, V. Fialka,
J. Přidal. Rozhodčí: Balún – Ehrenberger, Petrů. Sestava Nezamyslic:
Soldát – Dopita, Král, Mariánek, R.
Fialka (80. Hájek) – J. Přidal, Návrat,

V. Fialka, T. Přidal (70. Kratochvíl) – prodlužoval do míst, kde nestál gólMoravec (50. M. Přikryl), Musil. Tre- man, poslední padla už v době, kdy
nér: Marek Pavelka.
jsme hráli jen na tři obránce. Soupeři
se podařil brejk a neslaná nemastná
Hodnocení trenéra Nezamyslic
střela zapadla k tyči. Je potřeba na
Marka Pavelky:
to rychle zapomenout a dostat to z
„Ztratili jsme dva body, ještě v osm- hlavy, v Kojetíně takto hrát nemůdesáté minutě jsme totiž vedli 3:1. Ne- žeme.“
můžeme tedy být spokojeni, v závěru
FC Hvozd
jsme se nechali zatlačit a dvakrát inSK Zvole
kasovali. Hosté házeli dlouhé auty až
do vápna, z tohoto jsme dostali první i
4:2 (1:0)
poslední branku. Dlouhou dobu jsme Branky Hvozdu: P. Grulich, V. Bílý,
ale hráli dobře a byli lepším týmem, P. Coufal, vlastní. Rozhodčí: Reich –
stav 0:1 se nám podařilo ještě do Kološ, Konečný. Sestava Hvozdu:
přestávky otočit. Tentokrát nám výji- Koutný – J. Bílý, Z. Poles, Vyroubal –
mečně vycházely rohové kopy a po P. Coufal (85. Szekulics), Vánský – P.
jednom z nich vyrovnal Lukáš Král, Muzikant (76. L. Poles), F. Coufal, V.
po přihrávce na vápno se do šibenice Bílý (80. M. Muzikant) – P. Grulich,
trefil Laďa Fialka a třetí branku přidal Vydržel. Trenér: Karel Procházka.
Jirka Přidal po standardce z rohu velkého vápna.“
Hodnocení trenéra Hvozdu
Karla Procházky:
„Pro soupeře to byl zápas blbec.
TJ Sokol Mostkovice
Byli lepší po celých devadesát miTJ Sokol Radslavice
nut a kdyby to po poločase bylo 0:2,
0:3 (0:1)
nemohl by se nikdo divit. My jsme
Rozhodčí: Milar – Majer, Krutovský. ale byli produktivnější a po půlce
Sestava Mostkovic: Lukáš – Vše- jsme vedli 1:0. Soupeř se ale vždy
tička, Karafiát, Milar, V. Vojtíšek – dotáhl. Byl aktivnější, individuálŠlambor, O. Zapletal, Kapounek (60. ně lepší, měl víc šancí, ale brankář
Pospíšil) – M. Vojtíšek, Hanák – Da- Koutný nás několikrát zachránil.
První branku dal po akci Vojty Bídák. Trenér: Jiří Kamenov.
lého dorážkou vlastní střely Petr
Grulich, hosté vyrovnali po zbytečHodnocení trenéra Mostkovic
né ztrátě na polovině. Vedení nám
Jiřího Kamenova:
„Hodnotí se mi to hrozně. Třicet vrátil po centru Ondry Vyroubala
minut z každého poločasu jsme střelou z voleje Vojta Bílý, po špatodehráli v tlaku na půlce soupeře, ném výběhu brankáře ale hosté opět
ale bez efektu. Chyběl tomu důraz, srovnali. Na 3:2 dal z přímého kopu
finální přihrávka, přesné zakončení. Petr Coufal a deset minut před konBylo to strašně překombinované, cem si soupeř dal vlastní gól. Dávali
tým jsem nepoznával. Soupeř vy- si malou domů, povedl se jim ale tystřelil dvakrát a dal tři góly, nejprve si pický ´Kozáčik´, kdy brankář minul
brankář šel pro střelu, ta ale na terénu míč. Sice jsme v horní polovině, na
skočila tolik, že ho přeskočila. Druhý našem cíli se ale nic nemění, stále je
jsme si dali sami, když předstoper to záchrana.“

Výsledky a tabulky soutěží
v malé kopané na Prostějovsku
2013/2014
1. OKRESNÍ LIGA MUŽŮ
Hřiště Kobeřice: DD Sport Dubany – SK Tomek Dobrochov 0:8, SK Dřevnovice – Sokol Dubany
7:2, SK Chaloupka Prostějov – Mexiko Víceměřice 6:1, SK Kobra Kobeřice – MK Brodek u Prostějova 4:3. Rozhodčí: Krátký.
Tabulka po podzimní části:
1. Chaloupka PV
6
1
0
42:15
19
2. DD Dubany
5
1
1
30:20
16
3. Dobrochov
4
1
2
34:17
13
4. Kobeřice
4
0
3
21:25
12
5. Brodek u PV
2
1
4
19:22
7
6. Dřevnovice
2
1
4
26:35
7
7. S. Dubany
1
1
5
13:33
4
8. Víceměřice
1
0
6
23:41
3

Okresní přebor mladších žáků
11. kolo: Sokol Otaslavice-Sokol Klenovice 0:6,
Sokol v Pivíně-Sokol Čechovice 1:1, FK Vyšovice-FK
Němčice 1:13, Sokol Přemyslovice-FC Kralice 2:1,
Sokol Držovice-Sokol Brodek u PV 1:9, Sokol UrčiceJiskra Brodek u Konice 2:3.

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

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

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

1
1
1
2
2
4
5
6
6
7
9
9

65:3
46:10
38:12
47:10
35:9
26:23
24:24
28:29
16:27
16:51
6:66
6:89

25
24
24
21
19
15
12
9
7
4
3
0

Přebor OFS Prostějov II.třída
11.kolo: Sokol Přemyslovice-Sokol
Zdětín 3:1 (1:0), branky: Růžička 2, Kovář
- Zdráhal, Sokol Čechovice B-Sokol Určice
B 4:1 (0:1), branky: Hatle 3, Antoníček Kaprál, Sokol Olšany-FK Němčice 3:1
(1:1), branky: Antoníček, Pospíšil - Šírek,
Smržice-Sokol Vrahovice 3:1 (2:0), branky:
Bošek, Kuchař, Musil - Farný, Otinoves-SK
Jesenec 2:0 (1:0), branky: Lositek, Zapletal,
Horní Štěpánov-Sokol Protivanov 1:3
(1:1), branky: Navrátil - Grmela 2, Kropáč,
Sokol Držovice-Sokol Brodek u PV 1:2
(1:2), branky: Rolný - Navrátil 2, Sokol
Otaslavice-Haná Prostějov B 3:0 (0:0),
branky: Gerneš, Kaplánek, Štefek.
1. SK Jesenec 12 10 0 2 39:12 30
2. Sokol Protivanov 12 9 0 3 30:16 27
3. Sokol Olšany 12 8 1 3 24:17 25
4. Sokol Držovice 12 7 1 4 33:13 22
5. Otinoves
12 7 0 5 28:23 21
6. Brodek u PV 12 6 1 5 22:22 19
7. Přemyslovice 12 5 1 6 27:24 16
8. Horní Štěpánov 12 4 3 5 18:21 15
9. Sokol Určice B 12 4 3 5 18:22 15
10. Čechovice B 12 5 0 7 20:32 15
11. Sokol Vrahovice 12 4 2 6 23:27 14
12. Haná Prostějov B 12 4 2 6 14:23 14
13. FK Němčice 12 3 2 7 13:18 11
14. Sokol Zdětín 12 3 2 7 17:29 11
15. Sokol Otaslavice 12 3 2 7 14:27 11
16. Smržice
12 3 2 7 24:38 11
Kanonýři: 12 - Tichý Petr (SK Jesenec), 11 Lofítek Marcel (Otinoves), 10 - Tichý Jiří (SK
Jesenec), 9 - Preisler David, Rolný Jaroslav (oba
Sokol Držovice)
III. třída
11. kolo: Jiskra Brodek u Konice-Sokol Zdětín
B 6:0, Sokol v Pivíně B-Sokol Plumlov B 2:1,
FC Ptení-FK Vyšovice 2:1, Sokol Bedihošť-FC
Kralice B 0:7, Sokol Tištín-Sokol Vrahovice B
10:0, Sokol Mostkovice B-Skalka 2011 0:1,
Haná Nezamyslice B-Pavlovice u Koj. 5:1,
Sokol Vicov-FC Dobromilice 3:0.
1. Skalka 2011 12 10 1 1 49:12 31
2. FC Kralice B 12 10 0 2 34:11 30
3. Sokol Tištín 12 8 1 3 45:16 25
4. Sokol Vicov 12 8 1 3 27:15 25
5. FC Dobromilice 12 7 2 3 26:22 23
6. FK Vyšovice 12 6 1 5 24:13 19
7. Nezamyslice B 12 5 4 3 29:24 19
8. FC Ptení
12 5 1 6 30:23 16
9. Pavlovice u Koj. 12 4 3 5 29:32 15
10. Brodek u Konice12 4 2 6 29:31 14
11. Mostkovice B 12 3 2 7 13:22 11
12. Sokol Vrahovice B 12 3 2 7 23:60 11
13. Sokol v Pivíně B 12 2 4 6 18:22 10
14. Sokol Plumlov B12 2 3 7 27:41 9
15. Sokol Zdětín B 12 2 2 8 15:36 8
16. Sokol Bedihošť 12 2 1 9 18:56 7
Kanonýři: 9 - Konupka Lukáš (Sokol Tištín),
8 - Sekanina Jan (FC Ptení), Svoboda
Pavel (Pavlovice u Koj.), Špaček Jakub (FC
Dobromilice), 7 - Kaděra Jiří (Skalka 2011), Mirga
Tomáš (Sokol Bedihošť), Nevrla Tomáš (FC
Ptení), Vozihnoj Luboš (FC Dobromilice).
IV. třída
11. kolo: Sokol Ivaň-Sokol Přemyslovice 6:1,
Sokol Brodek u PV B-Želeč 5:3, Sokol TvoroviceSokol Otaslavice B 3:2, Biskupice-Sokol Kladky
1:3, Morávia Doloplazy-Volno, Sokol Čechy pod
Kosířem-Sokol Protivanov B 6:2.
1. Sokol Kladky 8 7 0 1 49:4 21
2. Sokol Protivanov B 9 6 1 2 26:18 19
3. Brodek u PV B 8 5 2 1 21:17 17
4. Sokol Ivaň
8 4 1 3 20:16 13
5. SokolČechy p. K. 9 4 0 5 27:22 12
6. Morávia Doloplazy 8 4 0 4 27:24 12
7. Sokol Tvorovice 8 4 0 4 26:36 12
8. Sokol Otaslavice B 8 2 2 4 14:27 8
9. Biskupice
8 2 0 6 14:25 6
10. Přemyslovice 8 2 0 6 13:29 6
11. Želeč
8 2 0 6 9:28 6
Kanonýři: 14 - Křeček David (Sokol Kladky), 11 Navrátil Miloš (Sokol Kladky), 9 - Jozek Jakub (Morávia
Doloplazy), 7 - Kolečkář Petr (Sokol Tvorovice).
Okresní přebor dorostu
6. kolo: Haná Nezamyslice-Sokol Držovice 12:0,
Sokol Přemyslovice-Sokol Plumlov 1:1, SmržiceSokol v Pivíně 3:1
1. Sokol v Pivíně 6 5 0 1 22:4 15
2. Haná Nezamyslice 6 3 2 1 19:4 11
3. Smržice
6 3 1 2 13:11 10
4. Sokol Plumlov 6 2 3 1 10:4 9
5. FC Dobromilice 6 2 1 3 17:15 7
6. Přemyslovice 6 2 1 3 14:14 7
7. Sokol Držovice 6 0 0 6 5:48 0
Okresní přebor žáků
11. kolo: Sokol Bedihošť-FC Dobromilice 3:6, Sokol v
Pivíně-Sokol Určice 4:1, Haná Prostějov-Jiskra Brodek
u Konice 0:19, Sokol Plumlov-FC Kralice 2:1, FC
Hvozd-Sokol Brodek u PV 0:13, Haná Nezamyslice-FC
Kostelec na Hané 4:0, Sokol Protivanov-Volno.

1. Sokol v Pivíně 10
2. Brodek u PV 10
3. Haná Prostějov 9
4. Nezamyslice 10
5. Sokol Určice 9
6. Sokol Plumlov 9
7. FC Kostelec n. H.10
8. FC Kralice
9
9. FC Dobromilice 10
10. Sokol Protivanov 10
11. FC Hvozd
10
12. Brodek u Konice 10
13. Sokol Bedihošť 10

9
9
7
6
6
6
4
4
3
2
1
1
1

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

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

80:15
71:9
37:34
52:19
37:14
34:21
37:25
31:21
20:33
7:59
16:74
24:52
19:89

27
27
21
19
19
18
13
13
10
7
5
3
3

Veškeré úřední zprávy a další aktuality mohou zástupci jednotlivých
oddílů i jejich příznivci nacházet
na internetových stránkách
WWW.OFSPROSTEJOV.CZ !

Lední hokej
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Hokejisté Prostějova prožili první chudší týden, když si připsali „jen“ dva body

4
2
2:1

ZRANĚNÍ VYŘADILO DUBU I NEDBÁLKA, NA OBZORU JSOU POSILY

VHK VSETÍN

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

1:0

1:1

Branky a nahrávky: 13. Kubo (Mikšovský, Ševčík), 14. Heža (Hruška), 22.
Mikšovský (Kubo), 59. Ambruz (Vaněk) – 18. Venkrbec (Duba, Stejskal), 55.
Antončík (Belay, Kořínek.
Vyloučení: 8:9. Využití: 1:2. V oslabení: 0:0. Diváci: 926.

Sestava VHK VSETÍN:

Hromada – Hurtík, Tichý, Žák, Vrba L., Báchor, Vrba F., Okuliar – Kajjaba, Vaněk, Ambruz – Kubo, Ševčík, Mikšovský – Heža, Podešva,
Hruška P. – Lehečka, Daněk, Kývala. Trenér: Juraj Jakubík

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

Nedbálek, Jedlička,
Kolibár, Švaříček

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

Trenéři:
Josef Málek
a Petr Zachar

4 SN
31:0 1:1

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
V

VSK TECHNIKA BRNO

1:2

0:0

1:0

Branky a nahrávky: 10. Venkrbec (Stejskal), 29. Coufal, 47. Kučera (Venkrbec),
rozh. náj. Černý – 32. Havíř (Česnek), 49. Havíř (Brzobohatý), 50. Látal (Odehnal,
Klimeš).. Vyloučení: 5:7. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 1825.

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

Kaluža, Jedlička,
Kolibár, Švaříček

Antončík, Belay, Coufal
Černý, Šebek, Jurík D.
Jurík J., Luňák, Kučera
Kovařík, Venkrbec, Stejskal
K
Trenéři:

Středeční duel ve Vsetíně Jestřábům příliš radosti neudělal.
Výsledkově utrpěli druhou porážku v sezoně a z Valašska se vraceli s prázdnou, k tomu navíc na několik týdnů přišli o kapitána Lukáše
Dubu a ještě déle bude mimo hru bek Michal Nedbálek, jenž si vyhodil rameno, které se až s pomocí injekce podařilo nasadit zpátky.
Proti Technice Brno tak do sobotního utkání zasáhli Marek Kaluža,
David Jurík a poprvé v sezoně i zlínský junior Lubomír Kovařík, který
působí v Prostějově opět formou střídavých startů.
Prostějov/jim
„Jak Michal Nedbálek s ramenem, tak
Lukáš Duba s kolenem jdou v pondělí
na operaci. Lukáš je tvrdý frajer, takže by
do tří týdnů mohl být nazpět, u Míšu to
bude trochu delší, jen doba léčení je šest
týdnů, pak s tím bude muset začít pracovat,“ sdělil aktuální stav obou marodů
hlavní kouč „áčka“ a současně sportovní
manažer klubu Josef Málek.
Radost měl tak alespoň z toho, že po
ostrém zákroku na hlavu, chvilkovém
bezvědomí a lehkém otřesu mozku se
do hry vrátil Lukáš Luňák, potěšil ho
i kvalitní projev ze strany náhradníků.
„Byli jsme s nimi velmi spokojeni. Luboš Kovařík odehrál výborný zápas
a máme zájem, aby tady dál pokračoval
a odehrát co nejvíc zápasů. David Jurík
potřebuje více trpělivosti, je to ale poctivý kluk. Těžký zápas odehrál znovu
dobře Marek Kaluža. Je to mladý kluk,
můžeme se ale o něj opřít, takže zatím
nás to v obraně tak nepálí,“ ocenil Málek
výkon tří mladíků.
I tak se ale zdá, že kádr Prostějova
dozná drobných změn, vedení oddílu

začalo pracovat na doplnění mužstva. „Ano, plánujeme příchody jak do
obrany, tak do útoku. Zatím je to ve sféře
námluv, některé věci by se ale tento týden měly dořešit a možná již ve středu
se nám podaří představit novou tvář.
Obránce možná bude s delší sekvencí,
na střídavý start ale máme v Olomouci
ještě Davida Brančíka, takže nám to tolik nehoří,“ připomněl další jméno, které
v letní přípravě dostalo šanci v jestřábím
dresu.
Jedenáctým kolem skončila současně úvodní čtvrtina základní části, po
ni se prostějovský tým drží na čele
s tříbodovým náskokem před druhou
Porubou. Hráči doposud ztratili pouze osm bodů, když dvakrát prohráli v
normální hrací době a jednou vyhráli
v prodloužení, jednou na nájezdy.
„Sezona je dlouhá, ale jsme spokojeni,
že jsme první, splnili jsme plán, který
jsme si předsevzali. Neustále ale chceme
zlepšit svoji hru, protože stále není dokonalá. Přijdou další těžké zápasy, které se
mohou vyvíjet nepříznivě, i ty musíme
zvládnout,“ přeje si do následujících kol
Josef Málek.

Počítají ztráty. Jestřábi přišli v utkání se Vsetínem o celkem tři hráče. Lukáš Luňák se již
vrátil na led, zbylá dvojice si ještě bude muset počkat.
Foto: Josef Popelka
INZERCE

I ve středu přijede druhý tým tabulky
Prostějov/jim - Jen čtyři dny po
atraktivním, vyrovnaném a velice napínavém střetnutí vedoucích
Jestřábů s druhou Technikou Brno
uvidí prostějovští hokejoví fans
opět souboj nejlepších dvou týmů
východní skupiny druhé ligy. Na
Hanou totiž přijede HC RT Torax
Poruba, která je od soboty hlavním
pronásledovatelem Jestřábů.
Oba celky na sebe narazily hned
v prvním kole aktuálního ročníku

a na slezském ledě dominovali hosté. Zejména díky smrtícím
přesilovkám a nepřekonatelnému
Kociánovi v bráně vedli po dvou
třetinách 5:0 a duel dotáhli do
vítězného konce v poměru 6:3.
O prostějovské góly se zasloužila
šestice různých střelců, na domácí
straně o sobě dala vědět především
dvojice Luděk Krayzel-Rostislav
Vaněk.
Dokončení na straně 27

Sestava HC Technika Brno:
Chvátal – Habrovec, Ditrich, Klimeš, Štindl, Zapletal, Havíř, Košecký,
Čtvrtníček – Jurča, Fadrný, Česnek, Hnilička, Benýšek, Odehnal,
Pargáč, Zábranský, Látal, Brzobohatý, Bělohlávek, Buhaj

Přehled výsledků 2. ligy ČR - Východ
10. kolo: VHK Vsetín – LHK Jestřábi Prostějov 4:2 (2:1, 1:0, 1:1).
Branky: 13. Kubo (Mikšovský, Ševčík), 14. Heža (Hruška), 22. Mikšovský
(Kubo), 59. Ambruz (Vaněk) – 18. Venkrbec (Duba, Stejskal), 55. Antončík
(Belay, Kořínek. Diváci: 926. * HC Orlová – HC LVI Břeclav 3:1 (1:0,
1:0, 1:1). Branky: 17. Kraft (Vydra, Grepl), 33. Káňa (Galgonek), 56. Szajter
(Tomis, Vydra) – 48. Hrbatý (Průdek). Diváci: 350. * VSK Technika Brno
– HC Slezan Opava 1:2 (1:0, 0:2, 0:0). Branky: 7. Klimeš (Štindl, Benýšek) – 27. Polok (Vlašánek, Svoboda), 32. Černý (Wolf). Diváci: 198 * HC
RT TORAX Poruba – HC Frýdek-Místek 4:5 (1:2, 1:1, 2:2). Branky: 1.
Vaněk (Krayzel), 33. Buček (Pavlačka, Šindelář), 53. Šindelář (Krayzel), 59.
Buček – 12. Podešva (Samiec), 13. Gogolka (Stránský), 35. Richter (Ivan),
47. Mach (Čintala, Slovák), 60. Mikšan (Ovšák). Diváci: 540 * SHK Hodonín – HC Bobři Valašské Meziříčí 8:1 (3:0, 1:0, 4:1). Branky: 13. Laporte
(Belisle, Špok), 16. Škorík (Smetana T.), 20. Belisle (TS), 32. Smetana R.
(Laporte), 43. Jurásek (Velechovský, Skočovský), 54. Skočovský (Jurásek,
Velechovský), 55. Peš, 59. Škorík (Peš, Smetana T.) – 58. Hartmann (Heča).
Diváci: 937 * HC ZUBR Přerov – HC Nový Jičín 3:1 (1:1, 0:0, 2:0).
Branky: 20. Goiš (Blinka, Faltýnek), 48. Sedlák (Blinka, Kundrátek), 58.
Sedlák (Ditrich, Pala) – 3. Kovařčík (Pelikán, Gebauer). Diváci: 985.
11. kolo: HC Slezan Opava – HC RT TORAX Poruba 0:5 (0:3, 0:1,
0:1). Branky: 1. Vaněk (Červenka), 5. Chaloupka (Zuber), 12. Červenka, 24. Červenka (Vaněk, Wolf), 55. Wolf (Krayzel). Diváci: 593* LHK
Jestřábi Prostějov – VSK Technika Brno 4:3 po sam. nájezdech (1:0,
1:1, 1:2 – 0:0). Branky: 10. Venkrbec (Stejskal), 29. Coufal, 47. Kučera
(Venkrbec), rozh. náj. Černý – 32. Havíř (Česnek), 49. Havíř (Brzobohatý), 50. Látal (Odehnal, Klimeš). Diváci: 1825* HC Lvi Břeclav – VHK
Vsetín 1:2 (0:0, 1:1, 0:1). Branky: 31. Nedvěd (Dora) – 29. Ambruz (Farda, Tichý), 43. Ševčík (Farda). Diváci: 255 * HC Bobři Valašské Meziříčí – HC ZUBR Přerov 6:5 po sam. nájezdech (1:1, 2:2, 2:2 – 0:0).
Branky: 8. Mir. Varga (Heča), 28. D. Varga (Řezáč, Mir. Varga), 37. Matula
(Prycl), 44. Heča (Prycl, Matula), 50. Kubáč (Mir. Varga), rozh. náj. Mir.
Varga – 13. Sedlák (Pala, Blinka), 23. Blinka (Pala), 36. Kudělka (Brančík),
42. Sedlák (Faltýnek, Pala), 56. Kundrátek (Blinka, Sedlák). Diváci: 338
* HC Frýdek-Místek – SHK Hodonín 2:6 (1:1, 0:3, 1:2). Branky: 4.
Ivan (Mach, Ovšák), 48. O.Sluštík (Mach, Slovák) – 16. Kuba (Škorík),
38. Špok (Kříž, Pokorný), 38. Peš (Škorík, Kuba), 40. Charvát (Špok), 43.
Peš, 48. Vrba (Velechovský, Skočovský). Diváci: 78 * HC Nový Jičín –
HC Orlová 2:0 (0:0, 0:0, 2:0). Branky: 42. Sprušil (Vnenk), 57. Kabeláč.
Diváci: Nehlášeno.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO Neúplném 11. KOLE


Tým

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

Prostějov
Poruba
Hodonín
Technika Brno
Přerov
Slezan Opava
Vsetín
Frýdek - Místek
Břeclav
Orlová
Nový Jičín
Valašské Meziříčí

Z

V

VP

PP

P

Skóre

Bodů

11
11
11
11
11
10
11
10
11
11
11
11

7
7
7
6
6
5
5
5
3
2
1
1

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

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

2
3
4
3
3
3
4
4
6
7
8
8

63:25
39:29
46:33
44:31
39:31
28:28
30:31
37:39
29:43
29:45
21:45
27:52

25
22
21
21
20
18
17
17
12
10
6
6

„VEDEME O ČTYŘI BODY, TAKŽE JSME CELKOVĚ SPOKOJENI“
Lukáše Luňáka potěšily vysoká návštěva, domácí výhra i udržení náskoku

Prostějov - Lukáš Luňák prožil v sobotním duelu s Technikou Brno jednu velkou jestřábí premiéru.
Čtyřiadvacetiletý forvard a extraligovými zkušenostmi a jedna z letních posil mužstva totiž při absencích
Lukáše Duby i Michala Nedbálka vedl tým z pozice kapitána a poprvé v prostějovském působišti oblékl dres
s kapitánským „céčkem“. A díky úspěšným samostatným nájezdům to byla vydařená premiér
Jiří Možný
Z výhry jste měli obrovskou radost, co způsobilo
takovou euforii?
„Věděli jsme, že je to souboj
o první místo, takže jsme se na to
fakt soustředili. Zápas ve Vsetíně
se nám moc nevydařil a jsme rádi,
že tento se nám povedl, proto jsme
měli tak obrovskou radost. Myslím si ale, že radost při výhrách
máme stále.“

Zápas jste měli velice dobře
rozehraný, vedli jste 3:1.
Kde nastala chyba, že přišlo tak
brzké vyrovnání?
„Jakmile jsme v oslabení zvýšili, tak jsem si říkal, že je to skvělé,
a věřil, že po odskočení už nastane
klid a pohlídáme si to. Jenže přišly
dva rychlé góly, což je škoda. Ale to
se v hokeji stává a nedá se nic dělat.
Máme za sebou první čtvrtku soutěže, vedeme o tři body, takže jsme
celkově spokojeni.“

Kam příště na 2. ligu - Východ?
12. kolo, středa 23. října, 18:00 hodin: HC Orlová - VHK Vsetín, HC
Lvi Břeclav - VSK Technika Brno, LHK Jestřábi Prostějov - HC RT
TORAX Poruba, HC Slezan Opava - SHK Hodonín, HC Frýdek-Místek
- HC Zubr Přerov, HC Bobři Valašské Meziříčí - HC Nový Jičín
13. kolo, sobota 26. října, 17:00 hodin:
HC Bobři Valašské Meziříčí - HC Orlová, HC Nový Jičín - HC Frýdek-Místek (18:00), HC Zubr Přerov - HC Slezan Opava, SHK Hodonín
- LHK Jestřábi Prostějov, HC RT TORAX Poruba - HC Lvi Břeclav,
VSK Technika Brno - VHK Vsetín

„Trošku si ze mě kluci dělali srandu,
abych nebyl jako kapitán lodě
Costa Concordia, ale nakonec
jsme to zvládli, takže jsem rád.“
zaskakující kapitán LUKÁŠ LUŇÁK
o své netradiční roli v jestřábím hnízdě

Foto: Jiří Možný
Utkal se první s druhým,
bylo znát, že na sebe narazily dva špičkové týmy?
„Ano. My jsme se na Techniku
těšili, protože jsme věděli, že budou hrát atraktivní hokej, ne takový styl jako při zápasech, které
se nám nepovedly. Tam se z toho
vytrácela kombinace a hrálo se
do těla, někdy i zákeřně, což byla
škoda. Dnes to bylo divácky atraktivní a oba týmy se snažily hrát hokej,jj,, což bylo dobře.“
Ve středu jste ve Vsetíně po
jednom z faulů nedohrál,
co se tam přihodilo?
„Trefil mě hráč, byl jsem chvíli
v bezvědomí a utrpěl jsem otřes
mozku. Šel jsem na vyšetření
k neurologovi, který mi říkal, že

neměl. Nechal
bych hrát nem
mně, ať hraji,
to ale na mn
pokud se nna to budu
cítit. Chtěl jsem nejprve
vydržet třetinu, v ní jsem si řekl,
že dám i další dvě. Jelikož to ale
stále bylo vyrovnané, vydržel
jsem až do konce. Jsem rád, že ku
týmu.“
pprospěchu
p
Jak se vám tedy hrálo?
„Necítil jsem se moc dobře,
hlava mě stále bolí a cítil jsem se
malátný. V zápalu boje jsem si
hodně hlídal souboje, aby mě nikdo netrefil.“
Při absenci Lukáše Duby
jste nesl kapitánské „céčko“. Cítil jste větší zodpovědnost?
„Měl jsem ho i kvůli tomu, že se
zranil i Míša Nedbálek, ten by ho
asi jinak měl. Trošku si ze mě kluci dělali srandu, abych nebyl jako
kapitán lodě Costa Concordia, ale

nakonec jsme to zvládli, takže jsem
rád. Snad poprvé jsme vyhráli jen
o gól, jinak to vždy bylo minimálně
o dva. Jsem rád za to, že jsme to nakonec zvládli. Bylo tu hodně diváků, přišli si na své, protože rozhodly
až atraktivní samostatné nájezdy.
A jsem rád, že jsme byli šťastnější
a Míša Černý rozhodl.“
Troufl jste si na samostatný
nájezd, v čem nastala chyba, že se to nepovedlo?
„Zkouším to na tréninku, přibrzdím mezi kruhy a brankář zajede.
Blafák má pak spoustu řešení. Viděl jsem, že kluci mu zkoušeli vystřelit na lapačku, tak jsem to chtěl
dát pod vyrážečku, ale na poslední
chvíli to vyrazil. Pak mi ještě něco
říkal, tak jsem mu odpověděl, že
ještě není konec. Možná jsem mu
to neřekl tak hezky, ale nakonec
jsme byli šťastnější.“

Sport
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Prostějov ztratil Na Lapači body i hráče...
Vsetín, Prostějov/jim - Doma ještě
neztratili prostějovští hokejisté
ani bod, venku ovšem podruhé v
načaté sezoně narazili. Deset dní
od neúspěchu s Opavou se jim
výsledkově nevydařil ani zápas
na ledě Vsetína, i zde prohráli o
dvě branky. Duel navíc nedohrála
hned trojice Jestřábů . kapitán
Lukáš Duba a jeho zástupci
Lukáš Luňák s Michalem Nedbálkem.
Domácí v sestavě s několika
bývalými prostějovskými hráči
měli povedenější vstup do utkání.
Na konci desáté minuty jim Veselý
svým držením nabídl dvouminutovou početní výhodu a přesně půl
minuty od jejího skončení se Valaši
poprvé radovali. Z mezikruží se
trefil Martin Kubo, když na akci se
podíleli i Robin Ševčík s Adamem
Mikšovským.
Pětadvacetiletý Ševčík odehrál v
Prostějově za poslední dvě sezony
přes šedesát utkání a nasázel jednadvacet branek, o rok starší Mikšovský
patřil Prostějovu hned po tři ročníky.
V sezonách 2006/07 a 2007/08
téměř šedesát střetnutí a v druholigové sezoně 2011/12 dalších osm,
celkem stihl na Hané devět přesných
tref.
Ani ne minutu od vedoucí branky si
vybral slabší chvilku hostující gólman Ondřej Kocián. Oldřich Heža
vypálil z poloviny hřiště a k velkému
údivu skončil puk za brankovou
čarou – 2:0. A vzápětí měli před
sebou Vsetínští další přesilovku, tentokráte po vyloučení Šebka.
Valaši ani druhou možnost pěti proti
čtyřem nezužitkovali a recept na
proměňování jim tak museli ukázat
hosté. Minutu a čtvrt po Hežovi
usedl na trestnou i Filip Vrba a zesílenou početní výhodu přetavil po
spolupráci s Dubou a Stejskalem
ve snížení do poloodkryté klece
Matouš Venkrbec – 2:1.
První část již nic extrémně zajíma-

vého nenabídla, o začátku té druhé
to ale neplatilo. V předchozím utkání proti Břeclavi rozhodli Jestřábi
pěti brankami právě v prostřední
dvacetiminutovce, teď se jim něco
podobného nepodařilo. Jediným
střelcem tohoto úseku se totiž stal
Adam Mikšovský, jenž po individuální akci zvýšil na 3:1. A de
facto dosáhl i vítězného gólu.
Hosté tak měli před sebou úkol
v podobě smazání dvoubrankového
manka, k němu již ovšem nemohli
počítat se zástupcem kapitána Michalem Nedbálkem. Osmadvacetiletý bývalý vsetínský obránce
odstoupil kvůli bolestem ramene,
tedy problému, který ho vyřadil ze
hry již o týden dříve.
Jestřábům se navíc nedařilo využít
další přesilovky, navíc se v tomto
utkání ofenzivní síla zadrhla. Útočná
lavina, která Břeclavi i Frýdku-Místku nasázela rovných deset branek,
vyprodukovala za úvodních čtyřicet
minut šestnáct střel vedoucích k jedné brance, domácí ze stejného počtu
pokusů zaznamenali branky tři.
Vsetínu málem brankově vyšel
i úvod třetí třetiny, to když Podešvovu
střelu z mezikruží vytěsnil Kocián
ramenem. A brzy přišla další rána.
U mantinelu zůstal ležet Lukáš Duba
a koleno mu nedovolilo pokračovat,
na řadě byla bolestivá cesta do kabin.
Šanci nabídl háčkem Robin Ševčík
a na konci jeho trestu i ostrý zák-

rok Filipa Vrby na Lukáše Luňáka.
Prvně jmenovaný vyfasoval trest na
dvě plus deset za zásah do oblasti
hlavy a krku, druhý jmenovaný si
odnesl podezření na otřes mozku.
Posledních deset minut rozkouskovala spousta trestů. Po Vrbovi
postupně putovali „za katr“ na
domácí straně Mikšovský a Lukáš
Vrba, na opačné straně to byli
Antončík, Kořínek, Belay a Stejskal.
Vykrystalizovala z toho mimo jiné
minutová dvojnásobná přesilovka
ve prospěch Prostějova. Tu za
šestadvacet sekund zakončil střelou
do prázdné Šimon Antončík a rázem
tu bylo drama.
Domácí se osvobozovali jen za
cenu zakázaných uvolnění, jenže
hosté jim výhru darovali. Tři a půl
minuty před koncem byli ve stejném čase vyloučení Kořínek s Belayem a pojistku na 4:2 přidal sto
jedenáct sekund před koncem Martin Ambruz. Třiatřicetiletý útočník
se zkušenostmi z extraligy odehrál
ještě za tehdejší HC Prostějov pět
zápasů, nyní střelou mezi betony
podtrhl výhru Vsetína.
Od tohoto stavu si již domácí
výsledek pohlídali a všechny tři
body zůstali na Valašsku. Náskok
Prostějova na čele východní skupiny
druhé ligy se ale neztenčil. Druhá
Technika Brno totiž prohrála doma
s Opavou, dosud třetí Poruba padla
taktéž doma s Frýdkem-Místkem.

JURAJ JAKUBÍK - VHK Vsetín:
„Proti lídrovi tabulky jsme nechtěli hrát ustrašený hokej a dařilo se nám se
soupeřem držet krok. Dostali jsme se do vedení 2:0 náhodným gólem, který
byl v konečném účtování nejdůležitější. Dokázali jsme soupeři odskočit a po
určitém čase jsme začali podobně jako v Opavě hrát proti velkým překážkám.
Hráči se musí ještě naučit být zodpovědní a nenechat se často vylučovat.“

JOSEF MÁLEK - LHK Jestřábi Prostějov:
„Hodnotí se to těžce. Nepředvedli jsme ani málo z toho, co bychom chtěli v takovýchto těžkých zápasech hrát. Vždy po vydařeném zápase se
nedokážeme koncentrovat na následujícího soupeře, jenž si sám nelehne
na záda. Nejsme schopni zabojovat, všude jsme byli pozdě. Vsetín hrál
srdcem, chtěl to vítězství daleko víc než my. Vzpamatovali jsme se až ve
třetí třetině, když jsme stáhli hru na tři formace. Bohužel jsme si závěr pokazili vlastními hrubými hloupými chybami a nemohli jsme se tak dostat
ani do power play. Takže jsme z toho naštvaní.“

přivála do tábora Jestřábů velkou euforii
Prostějov/jim - Neporazitelnost
prostějovských hokejistů na
vlastním ledě pokračuje. Po dvou
desetibrankových přídělech do
sítě Frýdku-Místku a Břeclavi se
sice proti Technice Brno taková
kanonáda neopakovala, přesto
nakonec Jestřábi odcházeli do
kabin jako šťastnější. Proti v té
době druhé Technice Brno potvrdili pozici vedoucího týmu tabulky, přestože promarnili náskok
3:1 a o výhru museli zabojovat až
do samostatných nájezdů.
Atraktivní sobotní šlágr přilákal
do ochozů podle oficiálních údajů
více než osmnáct set diváků a velice dobře zaplněné hlediště hnalo
od počátku dopředu své hrdiny.
Úvod ovšem patřil hostům, kteří
byli hned několikrát blízko vedoucí
brance. Kocián musel zasahovat po
střelách Benýška, Česneka, Klimeše
i nájezdu Fadrného, na počátku páté
minuty mu po střele od modré pomohla i tyčka.
Jestřábi se rozjížděli pomalu, o
to účinněji ale zaútočili. Stejskal
poslal puk před branku, kde ho v
houštině těl objevil Venkrbec. Po
jeho šesté trefě v sezoně to rázem, a
k vývoji odehraných minut i trochu
nečekaně, bylo 1:0.
Ve vysokém tempu a s výborně
povzbuzujícími
fanoušky
se
pokračovalo i ve druhých dvaceti
minutách. Druhou branku mohl
přidat po vydařené kombinaci
Jedlička, hostující brankář byl ale
proti, domácí hráči nevyužili ani
další velké šance, viz Antončíkovo
vybídnutí Coufala.
O zvýšení vedení se tak postaral
právě až útočník s číslem 23. Při
Benýškově vyloučení se vydal do
útoku a byl zastaven jen za senu
trestného střílení, s ním si poradil na
výbornou a po zakončení k pravé
Chvátalově tyči upravil na 2:0.
Netrvalo to ale ani tři minuty a hosté
byli opět na dostřel. Na trestnou
lavici usedl za hrubost Jan Veselý
a David
avid Havíř prokázal své ex-

POSTUP DO SEMIFINÁLE
„V hale se cítím dobře, je to moje prostředí“

Prostějov - Povzbuzená výsledky z asijských turnajů
se potřetí v řadě představí Petra Kvitová na závěrečné
přehlídce nejlepších osmi tenistek sezony. Před dvěma
lety dokonce Turnaj mistryň vyhrála. Letos chce nejlepší
česká hráčka postoupit ze skupiny, pak se uvidí. „Byl by
to hezký úspěch,“ tvrdí hráčka prostějovského Agrofertu.
dobře, je to moje prostředí. Chci
udělat co nejlepší výsledek. Líbilo
by se mi postoupit ze skupiny, to by
byl úspěch.“
Ladislav Valný
Loni jste kvůli nemoci
odstoupila z turnaje hned
Ve chvíli, kdy jste si vybojo- po prvním zápase. Vzpomínáte
vala postup do finále celé na vaše poslední vystoupení na
sezony, jste vynechala turna- Turnaji mistryň?
je v Linci a Moskvě. Jak se těšíte „Vzpomínám spíše na předloňský
do Istanbulu?
ročník, kdy jsem vyhrála. Na ten
„Trochu jsem potrénovala. S týmem loňský ne...“
jsme zapracovali na kondici, cítím se
Řada tenistek se již těší na
dobře a na turnaj se těším.“
konec sezony. Jste na tom
S jakým cílem nastoupíte podobně?
do úvodních zápasů?
„Na turnajích v šatně se tohle téma
„V hale na tvrdém povrchu se cítím docela hodně probíralo. Já jsem se

do této debaty příliš nezapojovala.
Osobně bych si ještě pár turnajů
zahrála...(úsměv)“
Je to dáno tím, že se vám
v poslední době daří?
„Možná ano.Ale s tím nic neudělám.
Za pár dnů bude konec sezony a čas
připravit se na tu další.“
V Turecku budete hrát před
publikem, které vám fandí.
Vnímáte jejich přízeň?
„Fanoušky jsem si získala v roce,
kdy se mi podařilo turnaj vyhrát.
Je příjemné cítit jejich podporu.
Doufám, že do hlediště zase přijdou.“
Jak se těšíte na mimotenisové povinnosti, kte-ré vás
v Istanbulu čekají?

„Není to nic, co by se nedalo zvládnout. Pořadatelé se snaží, aby
doprovodný program nenarušil
ten herní. Počítám s tím, že
nás čeká pár akcí, kterých se
zúčastníme. Kvůli tomu si
také vezu čtvery šaty, s jejichž
výběrem mi pomohl Radek
(Štěpánek - přítel tenistky)“
Letošní sezona nebyla ideální. Jak ji těsně před koncem
hodnotíte?
Bylo to nahoru dolů. Na grandslamech se mi nepodařilo udělat velký
výsledek, jak jsem si přála. Přesto
se mi povedlo kvalifikovat se na
Turnaj mistryň a tento výsledek se
rozhodně počítá.“

los tenisového Turnaje mistryň:
Červená skupina: S. Williamsová (1-USA), A. Radwaňská
(3-Pol.), Kvitová (5-ČR), Kerberová (8Něm.).
Bílá skupina: Azarenková (2-Běl.), Li Na (4-Čína), Erraniová
(6-It.), Jankovičová (7-Srb.)

2x foto: Josef Popelka

VÝHRA V NÁJEZDECH nad Technikou
SN

Cíl Kvitové před Turnajem mistryň:

traligové zkušenosti. Napoprvé ho
ještě Kocián svými betony zastavil,
podruhé už slavil osmatřicetiletý obránce – 2:1.
S prostějovskými hráči snížení
neotřáslo a téměř ihned téměř
dosáhli na třetí branku, Chvátal ale
ukryl puk pod výstrojí ještě před
brankovou čarou, ačkoliv sám
vůbec netušil, kde ho má. Na opačné
straně chytil Kocián jistý gól a dvě
minuty inkasoval Malý, během jeho
trestu se ale Jestřábi velice dobře
bránili a vůbec se nezdálo, že mají o
jednoho hráče na ledě méně.
Ve slibné možnosti ze zčistajasna
ocitl Venkrbec, k němuž na hranice brankoviště doputoval kotouč,
druhý nejlepší střelec domácích
ale na gólmana nevyzrál. Před
druhou bránou zvládl souboj jeden
na jednoho Štindl, udělal kličku na
střed, ale vypálil jen do Kociánovy
náruče.
Hned na startu třetí třetiny se čistě
hrající hosté dopustili jednoho z
mála faulů, Jestřábi se ale prosadili
až při vlastním oslabení. Za úmyslné
posunutí brány byl potrestán Šimon
Antončík a po asistenci Matouše
Venkrbce se nekompromisně prosadil Frank Kučera. Mezi všemi
domácími hráči i fanoušky rázem
propukla obrovská radost.
Při pokračující početní výhodě měl
opět plno práce i Kocián, předváděl
povedené zákroky betony i zbylou
výstrojí. Přišel si na něj opět až David Havíř. Po přihrávce zpoza brány
byl osamocený před bránou a Kocián se nestačil včas přemístit – 3:2.

A o pouhou minutu a čtvrt později
bylo vyrovnáno. Již po snížení
působili Jestřábi pařeným dojmem
a po srovnávací brance to platilo
dvojnásob. Šanci navrátit se do tempa jim tak dala až Technika dvěma
fauly krátce po sobě, které tak znamenaly půlminutovou přesilovku
pěti proti třem. Domácí byli blízko
čtvrté brance, na přesnou střelu či
dorážku ale i díky oddechovému
času hostí čekali marně.
Šlo se tak do prodloužení. V něm
se hráči Techniky snažili střílet ze
všech pozic a zejména z velké dálky,
Kocián byl ale pozorný a nenechal
se nachytat. Do jednoho útoku za
druhým se hnali i Jestřábi, do žádné
gólové příležitosti se ale nedostali
a rozhodnutí tak přinesly až nájezdy.
Začínali hosté, ale Fadrného
i Česneka vychytal Kocián a Zábranský pálil mimo, na druhé straně
ale úplně stejně dopadli Antončík,
Venkrbec a Stejskal. Poté se role
obrátily a začínali domácí. Lukáš
Luňák se po ostré brzdě neprosadil,
blafákem ale neuspěl ani Brzobohatý, Coufala mezi betony nepustil
Chvátal a Havíř minul, přesně
nezamířili ani Venkrbec a Fadrný.
Rozhodla až sedmá série. Michal
Černý se jako první prosadil gólově,
když si kličkou do forhendu položil
brankáře a střelou pod víko rozvlnil
síť, na opačné straně ho nenapodobil
Zábranský. Obrovská euforie tak
mohla vypuknout naplno, druhý
bod připadl Jestřábům, kteří si tak
drží tříbodový náskok. Teď již však
ne na Techniku, ale na Porubu.

JOSEF MÁLEK – LHK Jestřábi Prostějov:
„Byl to remízový duel, oba soupeři předvedli výborný výkon a jsem rád, že
jsme dokázali takto těžké utkání zvládnout. V první třetině soupeř nastřelil
tyčku, měl také nějaké další šance. My jsme byli lepší ve druhé třetině, neustále jsme byli nastěhovaní v soupeřově třetině a mohli jsme přidat další branky.
Chtěl jsem uhájit domácí neporazitelnost, i když aspoň takto v prodloužení
nebo na nájezdy. Nakonec vstal Michal a jako nejstarší hráč to vzal na sebe
a podařilo se mu vstřelit jediný gól. Takhle to má prostě vypadat.“

ROMAN KAŇKOVSKÝ – VSK Technika Brno:
„Chtěl bych svým hráčům poděkovat za to, že nepříznivý výsledek
zvrátili a dotáhli utkání do prodloužení. Mrzí nás, že jsme mohli penalty dvakrát rozhodnout, ale nerozhodli jsme. Z obou stran to bylo ale
velice kvalitní utkání.“

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
v.cz

TOMÁŠ BERDYCH: „Náročný konec

sezony jsem si na začátku roku přál!“

Prostějov - Podruhé za sebou bude Tomáš Berdych
absolvovat maximálně náročný závěr sezony. Míří do
elitní sestavy pro Turnaj mistrů a hned po jeho skončení absolvuje po roce opět také finále Davis Cupu proti
Srbsku. „Jdu týden po týdnu. Neřeším, jak je program
náročný. Na začátku sezony jsem si takový konec
přál,“ říká nejlepší domácí tenista.
Ladislav Valný
V nebližší době se
představíte na turnajích
v Basileji a Paříži. Pokud postoupíte na Turnaj mistrů, čeká
vás pak Londýn a následně
finále Davis Cupu. Není to až
příliš náročný program?
„Já se na něj nedívám jako na
problém. Prostě to neřeším. Jdu
krok za krokem a v každém
zápase chci podat co nejlepší
výkon. Doufám, že všechno
bude v pohodě a závěr sezony
zvládnu.“
Souvisí s tím také krátká
herní pauza po návratu
z asijského turné, kterou jste
strávil tréninkem v Prostějově?
„Program byl náročný, už to

chtělo pauzu. Navíc mi na turnaji v Šanghaji praštilo v zádech
a potřeboval jsem se dát dohromady. Přestávka přišla vhod. Musíte si uvědomit, že na halových
turnajích nejsou k dispozici volné
kurty a hráči prakticky absolvují
pouze zápasy bez možnosti trénovat. Takže jsme v Prostějově
trochu potrénovali a nachystali se
na závěr sezony.“
Médii proběhlo video, na
kterém čelíte servisům
trenéra, který stojí na stole. Jak
jste na tento nápad přišli?
„Viděl jsem trénink volejbalistek a tam trénovali podobně.
Přišlo mi to zábavné a tak jsme
to vyzkoušeli. Některé servisy
byly opravdu jako od Raoniče...
(úsměv)“

K jistotě postupu na Turnaj mistrů vám chybí
pouze několik bodů. Máte
spočítáno, kolik zápasů musíte
v Basileji a Paříži vyhrát?
„Na takové počty nemyslím.
Předloni mi dokonce volali, že už
mám Londýn jistý, pak se omlouvali a musel jsem vyhrát ještě jeden
zápas. Když budu hrát dobře, postup přijde. A pochopitelně věřím,
že se to podaří.“
Pokud to vyjde, bude to
váš čtvrtý start na Turnaji mistrů v řadě…
„Moc si to přeji. Je to speciální
turnaj, který má neopakovatelnou
atmosféru. Vrchol sezony, který
chce absolvovat každý tenista.“
Máte s týmem uzavřenou
nějakou
sázku
pro
případ, že se to podaří?
„Bavili jsme se o nějakém
vtipném oblečení. V Londýně
by to ale s jeho tradicemi asi
neprošlo, tak jsme tuto možnost
zavrhli. Ale něco ještě vymyslíme.“
V polovině listopadu vás
čeká finále Davis Cupu.
Jak se těšíte na zápas, který

může znamenat obhajobu
loňského vítězství?
„Po loňské výhře jsem byl sám
zvědavý, jaký bude další ročník.
Od prvního zápasu mě ale opět
pohltila atmosféra v týmu. Moc si
přejeme úspěch zopakovat. Jsme
v těžké pozici, protože budeme
hrát v Srbsku. O to je to pro nás
větší výzva.“
Obecně se předpokládá,
že cesta k vítězství by
mohla vést přes Tipsareviče.
Sledujete jeho letošní výsledky?
!Nejsou nejlepší... Ale přece
nebudeme říkat, že je škoda, že
se mu nedaří. Na druhou stranu
jde o zkušeného hráče, který
nechá na kurtu všechny své
síly. Nebude lehké Tipsareviče
porazit.“
Navíc v prostředí kotle
rozvášněných bělehradských fanoušků. Nemáte
obavy z divoké atmosféry?
„Už jsem ji zažil a musím přiznat,
že nic vášnivějšího v Davis Cupu
nepamatuji. Srbští fanoušci berou
zápas trochu jako válku. Přesto
chceme uspět, pojedeme pro
vítězství!“

Pospíšil zaskočil Monfilse a udělal si radost na konci sezony

Vídeň/lv - Velkého úspěchu dosáhl prostějovský tenista Jaroslav
Pospíšil na turnaji ATP ve Vídni.
V kvalifikaci sice prohrál ve 3.
kole, do hlavní soutěže přesto postoupil jako „lucky loser“ místo
zraněného Australana Matoševiče a proti Galeu Monfilsovi se postaral o prvotřídní senzaci. Dříve
světovou čtyřku porazil 7:6, 7:5.

„Byl to úžasný pocit, i když bylo
vidět, že Monfils nepodal ideální
výkon. Byl jsem ve výhodě. Soupeř přijel, měl za sebou náročný
přelet z Asie. Každopádně jsem
měl z vítězství velkou radost,“
řekl Pospíšil, který hrál druhý
zápas na okruhu ATP v letošním
roce, a na sedmý pokus se mu povedlo vyhrát utkání v hlavní sou-

těži. V boji o postup do čtvrtfinále
pak už nestačil na domácího Dominica Thiema, se kterým prohrál
1:6, 1:6.
První vítězné střetnutí na okruhu
WTA absolvovala v Lucemburku
Tereza Smitková, když porazila
Francouzku Kristinu Mladenovicovou 7:5, 6:1. Následně prohrála
se Sabine Lisickou 4:6, 0:6.

Nedařilo se Lucii Šafářové, která
ve druhém kole nepotvrdila pozici
nasazené pětky a prohrála a Němkou Annikou Beckovou ve třech
setech. Jiří Veselý v prvním kole
halového turnaje v Moskvě podlehl po setech 3:6, 7:6 a 3:6 Edouardu Rogeru-Vasselinovi z Francie a
Jan Hájek ve Vídni prohrál s Belgičanem Bemelmansem 2:6, 0:6.

V sobotu čekají na Jestřáby

www.vecernikpv.cz
.cz

I ve středu přijede
druhý tým tabulky

Dokončení ze strany 26
Právě zkušený, již osmatřicetiletý
bývalý reprezentant a mimo jiné
autor jedné z mnoha českých branek do kanadské sítě vede oddílovou produktivitu. Bývalý hráč Vítkovic, Vsetína, Košic, Zvolenu,
finské Lappeenranty či francouzských týmů Grenoble a Brest stihl
za jedenáct duelů již šest gólů a pět
asistencí. O tři body za ním jsou
Martin Buček s Petrem Seidlerem
a další bod zpět Rostislav Vaněk.
Na jediném bodu je zatím letní
posila z Prostějova David Zachar,
svou nahrávku zaznamenal hned
ve druhém kole proti Břeclavi.
Brankářskou jedničkou mužstva
je dřívější gólman Olomouce,
Šumperku či Přerova Radek
Tihlář, záda mu kryje Jestřáb ze

sezony 2009/10 Michal Gleich.
V obraně pak vyčnívá jméno Miroslava Javína, již čtyřiačtyřicetiletého hokejisty, jenž se na jaře
v dresu Karviné podílel na vyřazení Prostějova.
V aktuálním ročníku se družstvo
Poruby zatím prezentuje trochu
nevyrovnanými výkony. Na porážku od Prostějova sice navázaly
výhry v Břeclavi a nad Vsetínem,
po nich ale přišly porážky na
Technice Brno a doma s Orlovou.
Následovala čtveřice vítězství
v řadě – nad Hodonínem, Přerovem, Novým Jičínem i Valašským
Meziříčím – následně ale tým Tomáše Sršně podlehl doma v derby
Frýdku-Místku. Ihned poté ale
opět přišly tři body – po výsledku
5:0 v Opavě.

hodonínští „Drtiči“

Prostějov/jim – Série náročných
duelů s celky z absolutní špice
tabulky bude prostějovským
hokejistům pokračovat i o víkendu. Po Technice Brno i Porubě
a před derby s Přerovem
totiž bude na řadě utkání na
hodonínském zimním stadionu
s tamějším SHK.
Po úvodní čtvrtině základní části
patří „Drtičům“ třetí příčka s jednobodovou ztrátou na druhou Porubu
a čtyřbodovým mankem na vedoucí Prostějov. Síla Jihomoravanů
je zejména v ofenzivě, šestačtyřicet
nastřílených branek je po vedoucích
Jestřábech aktuálně nejvyšší počet.
V překonávání soupeřovy obrany
se daří zejména pětici Zdeněk Jurásek, Martin Špok, Petr Peš, Roman Vondráček a Pavel Kříž, těchto
pět útočníků sesbíralo dohromady
již devětapadesát kanadských
bodů. Nejpilnější je v tomto ohledu
sedmatřicetiletý Jurásek, se sedmi
brankami a devíti asistencemi
současně nejlepší střelec i nahrávač
týmu. Zkušený hráč a podle ankety
nejlepší útočník druhé ligy za sezonu 2010/11 oblékal v minulosti
dres mimo jiné slovenské Skalice
a polského Gdaňsku.

Brankářská jednička Filip Barus
sice zatím čeká na první letošní
čisté konto, v úspěšnosti zásahů
ale dosahuje hodnoty 92,5 procenta, z obránců je i směrem
dopředu nebezpečný zejména David Skočovský. Na soupisce má
Hodonín rovněž dva Kanaďany
– jsou jimi útočníci Nick Laporte
a Cory Belisle – a ruského obránce
Artura Rybalkina.
V úvodním vzájemném střetnutí
této sezony zvítězili Jestřábi 5:0 a
zahájili tímto svou domácí neporazitelnost, dvěma brankami se o to
zasloužil loni nejproduktivnější
„Drtič“ Vladimír Stejskal. Kromě
další porážky 2:3 na ledě Poruby
byl ale jinak Hodonín zatím na
soupeřově ledě stoprocentní.
A dvou porážek se vítěz základní části a finalista posledního
ročníku skupiny Střed dočkal
i doma, Břeclavi podlehl 1:4
a Přerovu 2:7.
Naopak si poradil s Opavou,
Technikou Brno, Orlovou a naposledy i Valašským Meziříčím. Při
drtivém vítězství 8:1 si hned osm
hráčů připsalo dva kanadské body
a jediná branka hostí přišla až dvě
a půl minuty před koncem.

Basketbal
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Basketbalisté Prostějova vyhráli na Folimance i doma s Ostravou

Orli po dobrém startu drží STOPROCENTNÍ ÚSPĚŠNOST

72 USK PRAHA

77

ORLI PROSTĚJOV

poločas: 34:40

čtvrtiny: 17:20, 17:20, 15:14, 23:23
Trestné hody:
Trojky:

19/12:24/12 Osobní chyby:
6:5

23:20

Rozhodčí: Lukeš, Kučerová, Benda.

Sestava a body Prostějova:
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Trenér: Zbyněk Choleva

Sestava a body USK Praha:
Mareš Michal 18, Feštr Lukáš 13, Votroubek Stanislav 13, Chán Aleš 10,
Slavík Jiří 8, Fait Dalibor 4, Šotnar Michal 4, Šafarčík Petr 2, Cvek Viktor 0,
Grunt Pavel 0, Křivánek Jan 0, Vocetka Michal 0

98 ORLI PPROSTĚJOV

77

Povedený vstup do sezony si zatím užívají basketbalisté Prostějova. Po všech třech odehraných
zápasech nového ročníku Mattoni NBL se totiž radovali z vítězství. Výjimkou nebyla ani sobotní repríza posledního semifinále proti Ostravě. Soubor
Zbyňka Cholevy sice své soupeře neválcuje,
v klíčových momentech si ale umí vytvořit potřebný tlak a získat rozhodující náskok.
Prostějov/lv
„O chybách víme a v kabině si
je rozhodně řekneme, protože
se chceme neustále zlepšovat.
Současně ale máme radost
s dosavadních výsledků.
Vítězíme, což je důležité. Věřím,
že to bude pokračovat,“ přeje si
trenér Orlů Zbyněk Choleva.
Tým chce pracovat na
odstranění slabších chvilek
během zápasů. Také ve střetnutí
proti Ostravě přišla horší pasáž po
níž hosté vedli o jedenáct bodů.
Probuzení Orli vzápětí přitlačili

čtvrtiny: 20:21, 28:21, 23:20, 27:15
26/23 - 31/20 Osobní chyby:
5:9
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Prosadil se. Prostějovský Ondřej Kohout se díky svým výškovým proporcím snadno dostával k podkošovým zakončením.
Foto: Josef Popelka
jsme všechny zápasy zatím jde o soupeře z nejlepší šestky vstup do sezony a prodloužit
vyhráli,“ poznamenal Choleva. poslední sezony a aspiranty úspěšnou šňůru jak jen to bude
Orly v dalších dnech čeká na přední pozice v právě možné,“ plánuje kormidelník
důležitá prověrka formy. rozehraném ročníku Mattoni prostějovských Orlů, kteří
společně s Nymburkem
Obhájce ligového stříbra jede NBL.
do Pardubic, přivítá Kolín „Bude to těžká série, ale a Děčínem patří do společnosti
a hostuje v Děčíně. Vesměs chceme navázat na úspěšný zatím neporažených týmů.

O vítězství na palubovce USK se rozhodovalo až v závěru

NH OSTRAVA

poločas: 48:42

Trestné hody:
Trojky:

v obraně a po pěti minutách
se dostali do šestibodového
náskoku. „Nasazení nám
nechybí. V tom není problém.
Jde jen o to zabrat v pravý čas
a nedostat se do problémů,“ míní
kouč Prostějova.
Úspěchy se nerodí snadno.
Na palubovce USK se
vysokoškoláci ještě ve 34.
minutě dostali do vedení, Ostrava
šest minut před koncem ztrácela
pouze pět bodů a zkolabovala
až v samotném závěru. „Žádné
utkání není jednoduché, ale
přece nebudeme brečet, když

na
video rnikpv.cz
ece
ww.v

Trenér: Zbyněk Choleva

Sestava a body NH OSTRAVY:
Ruach A. 21, Willman J. 13, Alič A. 11, Pelikán R. 10, Jurečka L. 9, Folker A.
5, Číž A. 5, Stehlík J. 3, Zbránek F. 0, Medvecký M. 0

koše Mattoni nbl v číslech:
2. kolo: Ostrava - Opava 93:92 (26:29, 55:51, 76:68). Nejvíce bodů:
Willman 19, Ruach 18, Folker 15, Jurečka 14, Číž 13 - Šiřina 27, Sokolovský 14, Dukanovič a Kramný po 12, Gniadek 11. Rozhodčí: Dolinek, Nejezchleb, Večeřa. Trestné hody: 29/18 - 19/16. Fauly: 22:26.
Trojky: 11:12 * Kolín - Děčín 73:82 (19:29, 31:50, 52:67). Nejvíce
bodů: Field 24, Barnes 13, Horák 11, Machač 10 - Bartoň 17, Venta
13, Jiříček 12, Soukup a Stria po 11. Rozhodčí: Paulík, Matějek, Kapl.
Trestné hody: 22/19 - 19/13. Fauly: 24:25. Trojky: 4:5 * Pardubice
- Jindřichův Hradec 94:82 (24:24, 51:46, 73:67). Nejvíce bodů: Sanders 17, Nelson 16, Muirhead 15, M. Peterka 11, Kotas 10 - Vošlajer 24,
Rolls 17, Pavlík a Fröhde po 10. Rozhodčí: Hruša, Znamínko, Heinrich.
Trestné hody: 24/18:28/19. Fauly: 25:27. Trojky: 6:13. Ústí nad Labem - Svitavy 67:73 (16:19, 33:36, 48:55). Nejvíce bodů: Mitchell 22,
Lewis 16, Šteffel 8 - O. Peterka 15, Kornowski 12, Moravec 11, Jelínek a Kyles po 10. Rozhodčí: Hošek, Galajda, Kec. Trestné hody: 14/7
- 23/18. Fauly: 22:18. Trojky: 4:3 * USK Praha - Prostějov 72:77
(17:20, 34:40, 49:54). Nejvíce bodů: Mareš 18, Feštr a Votroubek po
13, Chán 10 - Slezák 24, Pandula 13, Marko 12. Rozhodčí: Lukeš, Kučerová, Benda. Trestné hody: 19/12 - 24/12. Fauly: 23:20. Trojky: 6:5.
3. kolo: Svitavy - USK Praha 84:88 (19:27, 47:44, 64:69). Nejvíce
bodů: Kyles 28, Kornowski 23, Moravec, Harčar a Macela po 7 - Votroubek 19, Mareš 16, Chán 10. Rozhodčí: Kučera, Vondráček, Znamínko. Fauly: 25:23. Trestné hody: 30/24 - 34/19. Trojky: 4:7 * Prostějov - Ostrava 98:77 (20:21, 48:42, 71:62). Nejvíce bodů: Slezák 25,
Bohačík 20, Kohout 17, Nečas 12, Pandula 11 - Ruach 21, Willman 13,
Alič 11, Pelikán 10. Rozhodčí: Hruša, Paulík, Komprs. Fauly: 24:26.
Trestné hody: 26/23 - 31/20. Trojky: 5:9 * Jindřichův Hradec - Kolín
78:77 (20:23, 32:41, 59:58). Nejvíce bodů: Rolls 21, Vošlajer 13, P.
Novák 11 - Lewis 20, Field 13, Machač 12. Rozhodčí: V. Lukeš, Karásek, Jeřáb. Fauly: 22:22. Trestné hody: 17/6 - 19/12. Trojky: 8:9 *
Opava - Pardubice 71:92 (13:15, 29:48, 52:65). Nejvíce bodů: Šiřina
15, Gniadek a Kramný po 10 - Nelson 23, Bohačík a Muirhead po 15,
Čarnecký 13, Sanders 11. Rozhodčí: Dolinek, Matějek, Holubek. Fauly: 31:29. Trestné hody: 34/20 - 35/23. Trojky: 5:5 * Brno - Ústí nad
Labem 76:89 (26:25, 45:50, 62:73). Nejvíce bodů: Zachrla 21, Šmíd
19, Cvetinovič 9 - Šteffel 27, Mitchell 23, Steffeck 10. Rozhodčí: Vyklický, Kapl, Kapaňa. Fauly: 15:27. Trestné hody: 39/28 - 9/7. Trojky:
4:6 * Děčín - Nymburk (odloženo na 20.12.,18:00).

KAM za PŘÍŠTĚ
4. Kolo (23. října 2013, 18:00): Ostrava - Svitavy
(17:30), Kolín - Opava (17:45), Děčín - Jindřichův Hradec, Pardubice - Prostějov, USK Praha - Brno (19:00),
Nymburk - Ústí nad Labem
5. Kolo (26.října 2013, 18:00): Prostějov - Kolín
(17:00), Ústí nad Labem - USK Praha (17:00), Opava
- Děčín, Svitavy - Pardubice, Brno - Ostrava (18:30),
Jindřichův Hradec - Nymburk

Praha/lv - První utkání na
půdě soupeře absolvovali
uprostřed minulého týdne
basketbalisté Prostějova. Ve
středu se na Folimance střetli
s nevyzpytatelným USK Praha.
„Vysokoškoláci“ dlouho
usilovali o překvapivé vítězství
a v poslední čtvrtině se dokonce
dostalidovedení.Orlialedokázali
otočit stav a po dobře sehrané
koncovce se mohli radovat
z výsledku 77:72 v jejich
prospěch.
Prostějovský tým stále trápí
marodka a proto se na palubovce

představilo pouze osm zdravých
hráčů. Přesto měli svěřenci
kouče Cholevy od začátku
mírnou převahu a poměrně
snadno získali náskok několika
bodů. Pražští „vysokoškoláci“
ale byli neustále na dostřel
a ztráceli pouze pět bodů.
K tomu jim pomohla také menší
úspěšnost šestek prostějovského
výběru. V průběhu utkání
Orli neproměnili hned
dvanáct trestných hodů. Také
z tohoto důvodu se nedostali
do výraznějšího vedení
a v poločase vyhrávali 40:34.
Na začátku druhého poločasu tým
USK přidal pod košem, přesto
hosté kolektivní hrou odskočili
na 51:42. V závěru třetí periody
však mírně polevili a deset minut

před koncem se jejich náskok
stáhl opět na rozdíl pěti bodů.
Poslední čtvrtina byla z pohledu
vývoje skóre dramatická. Slavík
hned dvakrát snížil na rozdíl bodů
a po trefě Feštra vysokoškoláci
dokonce otočili na 61:60. Další
nápor domácího výběru zastavil
oddechový čas trenéra Zbyňka
Cholevy. Po domluvě u střídačky
Orli přidali pod vlastním košem
a v útoku využili své střelecké
pozice. Následovala šňůra devíti
bodů a ve 36. minutě Orli vedli
69:61. V závěru ještě Mareš
snížil těžkou trojkou na 72:75
z pohledu domácího týmu. Po
následném taktickém faulu se ale
na čáru trestného hodu postavil
nelepší hráč zápasu Pavel Slezák
a rozhodl o konečném výsledku.

Očima trenérů

Kenneth SCALABRONI - USK Praha:
„Energie v týmu byla dobrá, ale hráči zjistili, že
proti týmům, co mají velkou kvalitu a hrají pospolu,
nemůžou dělat tolik chyb. Soupeř každou potrestal
a byl lepší. Nám se i přesto dařilo zůstat na dostřel.
Druhý poločas jsme ale nezačali dobře a tím jsme
zřejmě utkání ztratili. Prostějov si výhru zasloužil.“

Zbyněk CHOLEVA - Orli Prostějov:
„Jsem rád, že jsme to utkání vydřeli,
jinak se to asi nazvat nedá. Moc nám
to nešlo, zahodili jsme hodně trestných
hodů. Naštěstí jsme dávali více střel
z podkoše. Bylo těžké bránit výšku
Chána, do toho trojky Votroubka
a nájezdy Mareše. S tím jsme se potýkali
celý zápas. V rozhodujících chvílích nás
svými body podržel Pavel Slezák.“

Ostravská Nová huť zkolabovala v poslední desetiminutovce

Prostějov/lv – Zatím nejtěžší soupeř prověřil ve 3. kole
Mattoni NBL basketbalistky
Prostějova. Do haly Sportcentra DDM přijela Ostrava,
třetí tým posledního ročníku.

Utkání bylo dlouho vyrovnané
a hosté odpadli až v závěru. Konečné vysoké vítězství 98:77 ani
zdaleka neodpovídalo průběhu
zápasu.
Vyrovnaný průběh naznačila už
první pětiminutovka, po které
bylo skóre vyrovnané 8:8. Pak
se připomenuli hostující střelci z
dálky. V osmé minutě po trojce
Jurečky Nová huť vedla 19:13 a
měl převahu. V tu chvíli Haná-

PRŮBĚŽNÁ TABULKA
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Skore

Úspěšnost

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

Nymburk
Prostějov
Děčín
Pardubice
Svitavy
Ostrava
Opava
USK Praha
Jindřichův Hradec
Ústí nad Labem
Kolín
Brno

2
3
2
3
3
3
3
3
3
4
3
2

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

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

182:115
259:211
162:140
253:233
227:217
257:261
244:253
228:242
231:258
272:332
211:243
138:159

100%
100%
100%
66,7%
66,7%
66,7%
33,3%
33,3%
33,3%
25,0%
0%
0%

ci přidali a do konce čtvrtiny se
dostali na rozdíl jediného bodu
(20:21).
Ostrava v Prostějově několik let
nevyhrála a snažila se tuto sérii
ukončit. Dlouhé střely proměnili
Jurečka a Alič a také díky tomu
její náskok narostl až na 38:27.
V kritickém momentu Orli ukázali svoji kvalitu. Zatáhli obranu
a v útoku proměnili vypracované střelecké pozice. Po sérii 21:4
v poločase vedli 48:42.
Po návratu z kabiny domácí na
chvíli vypadli z tempa a ve 27. minutě vedli o jediný bod (58:57). Do
vedení se už ale Ostrava nedostala.
Po sedmibodové šňůře naopak získali prostějovští hráči náskok 71:62
na konci třetí čtvrtiny.
Rozhodnuto přesto ještě nebylo.
Nová huť sebrala poslední síly a dotáhla se na pětibodový rozdíl ve 35.
minutě. Koncovku už ale ovládli domácí. Jejich útočné vzepětí roztrhalo
ostravskou defenzivu na kusy a byl
z toho nakonec více než dvaceti bodový rozdíl, který znevážil hostující
výkon v průběhu utkání.

Očima trenérů

Dušan MEDVECKÝ - NH Ostrava:
„Máme nový tým, přesto jsme dokázali odehrát
třicet solidních minut. Zápas se lámal na konci
prvního poločasu, kdy jsme během několika minut
ztratili dvouciferný náskok. Dostali jsme spoustu
laciných košů a Prostějov se uklidnil. V závěru
jsme úplně vyklidili hřiště a z toho jsem zklamaný.
NechalijsmeOrly,abysedostalidolaufuanakonec
nám dali o dvacet. Z toho opravdu nemám žádnou radost.“
Zbyněk CHOLEVA - Orli Prostějov:
„Výsledek moc neodpovídá tomu, co se dělo na
palubovce. Náš výkon byl nepřesný. Kvůli horčí
disciplíně jsme dostali několik technických chyb,
které nám na klidu nepřidali. Pětatřicet minut to
byl velký boj. Odpoutali jsme se až po úspěšných
střelách Bohačíka a Slezáka. Přesto nás těší, že
jsme Ostravu porazili, protože je to opravdu silný
protivník a to ukázal také na naší palubovce.“

„Zatím střely vychází na mě,“ usmívá se snajpr Slezák
Prostějov/lv – Střeleckým průměrem přes jednadvacet bodů se může po duelu proti Ostravě
chlubit Pavel Slezák, aktuální tahoun basketbalistů Prostějova. Křídlo Orlů, které se s Romanem
Markem střídá také na rozehrávce, patřičně využívá své minuty na palubovce a doufá, že si formu
udrží co nejdelší dobu. „Je to příjemné. Zatím se
daří, docela si to užívám,“ usmívá se Slezák.
Ladislav Valný
Vaše úspěšnost střelby
z pole se drží na šedesáti
procentech. Čím si vysvětlujete
tak vysoké číslo?
„Zkrátka se mi daří. Mám na
hřišti dostatek prostoru, díky
kolektivní hře celého týmu se
dostávám ke střelbě. Příště se
může utrhnout někdo jiný. To
je naše výhoda. Máme v týmu

hodně kluků, kteří umí střílet.
Teď to akorát vychází na mě.“
Jak hodnotíte úspěšný
vstup do sezony?
„S výsledky musíme být spokojeni. Každý zápas jsme zatím vyhráli. V útoku ale občas stále ztrácíme
zbytečně míče. Očekávám, že se
to ještě zlepší a tyto chyby v dohledné době odstraníme.“
Zatím se zdá, že v zápasech máte pomalejší roz-

jezd a do optimálního tempa se
dostáváte až během utkání. Co
se s tím dá dělat?
„Možná je trochu problém v soustředění a koncentraci. Máme
prostě na čem pracovat.“
Není to také díky tomu, že
ještě máte v hlavě minulou sezonu, kdy se týmu mimořádně dařilo?
„To určitě ne. Každý si uvědomuje,
že minulý ligový ročník je minulost a pokud chceme být podobně
úspěšní, musíme se o to poprat.“
V utkání proti Ostravě
Orli nasbírali několik
technických chyb. Co se stalo?
„Někdy se stane, že vás některé situace rozhodí a pak je z toho třeba
právě technická chyba. Musíme
zapracovat na disciplíně. Nesmíme se nechat vykolejit. Stejně už
rozhodnutí nemůžeme změnit.“

PARTNEŘI ORLŮ PROSTĚJOV
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Prostějov hostí kulečníkové mistry Basketbalistky si po heroické druhé půli upevnily vedení
Prostějov/red - Prostějovští
kulečníkáři se ujali pořadatelství
Mistrovství České republiky
v karambolovém kulečníku.
A tak už tuto sobotu a neděli
budou v nových prostorách
prostějovského sportovního
klubu na Tylově ulici (vchod
z Dobrovského ulice, objekt „U
Anděla“) probíhat utkání MČR
ve volné hře na velkých stolech.
V Prostějově se můžeme těšit
na kompletní českou špičku
v technických disciplínách.
Nebude chybět prostějovský
rodák, úřadující vicemistr Evropy
Marek Faus, startující za BC
Praha a hrající v současné době
prestižní německou ligu. Dorazit
má i obhájce titulu Milana Bláhu
z Třebíče, nebo trio juniorských
mistrů Evropy družstev - Bača,
Kozák a Hošek. V desítce
nejlepších je i největší domácí
naděje Jiří Nenál.
Volná hra je nejlehčí disciplínou
karambolového kulečníku
a zároveň také nejbližší disciplínou
široké veřejnosti. Nejsou v ní
pro hráče skoro žádná omezení
a nejlepší hráči v ní dosahují
velikých sérií.
Turnaj začíná v sobotu 26. října
od 10:00 hodin kvalifikací,
pokračuje ve stejný den
hodinu po poledni až do neděle
semifinálovými skupinami.
Vše vyvrcholí v neděli 27.
října od 14:00 semifinálovými
a finálovými zápasy.

obrana, zrychlený přechod
do útoku, nezištné nahrávky
a především přesná střelba
pomalu, ale jistě vedla k brzkému
srovnání skóre – 54:54. Psychická
výhoda v tu chvíli byla na straně
domácích, čehož dokázala
bravurně využít především
nejlepší střelkyně zápasu Martina
Kalábová, která se probudila v tu
pravou chvíli a svými koši téměř
z každé pozice se podílela na
rozhodujícím odskoku ve finiši
tohoto dramatického zápasu.
Ještě jednou se hráčky Šumperka
dostaly do jednobodového vedení,
to jim ale netrvalo dlouho. Dech
jim vyrazila opět neúnavná
Kalábová, jež se společně
s dalšími úspěšnými aktérkami
mohla radovat z vydřeného, leč
zaslouženého vítězství.
V pravý čas dokázaly „oděvářky“
sešlápnout plyn, čímž nechaly
svého soupeře daleko za hranici
ohrožení. Heroický výkon v druhé
půli jim vynesl čtvrté vítězství,
i když měl k tomu poslední soupeř
skupiny velice blízko.
Za čtrnáct dní se opět na domácí
palubovce ZŠ Dr. Horáka od
20.00 hodin poperou o další
body ve druhém vzájemném
zápase s rezervou olomouckých
vysokoškolaček.

Prostějov/mif - Prostějovské
florbalisty čeká o víkendu
další dvě kola druhé florbalové
ligy. Tentokrát poměří síly s
týmy z horní poloviny tabulky.
Playmakeři se nejprve utkají s
Opavou, kterou loni dokázali
vždy porazit i přesto, že nestáli
v roli favorita. Petrovice jsou
pak jedním z ambiciózních
týmů, které atakují čelo
tabulky. Značně posílený tým
z Karviné čeká na Hanáky v
neděli od 10.00 hodin.
„Čekají nás dvě velmi těžká
utkání, ve kterých je třeba
bodovat. V letošním ročníku
je sice druhá liga pro změnu
systému soutěží uzavřena,
a není na nás vyvíjen takový tlak
jako třeba loni. O to víc týmů má
možnost postoupit výše, a pokud
chceme držet kontakt s první

šestkou, je třeba zabrat. Úvod
sezóny nám šel dobře do té doby,
než se polovina hráčů zranila.
Teď jsme trochu v útlumu,
jelikož naše řady osiřely a je
velmi těžké v oslabeném kádru
spoléhat na dostatek sil. Navíc
se na nás podepisuje nepřesnost
v zakončení, pak jsme flustrovaní
a nekoncentrujeme se na
defenzívu. Laciné branky nás
pak sráží a ztrácíme celé utkání.
Věřím, že v zápasech najdeme
konečně zase naši tvář, vyhneme
se zraněním a soupeři budeme
znovu vyrovnaným protivníkem.
V sobotním utkání jsou šance
vyrovnané, v neděli to bude zase
jeden z těch těžkých oříšků, ale
pokud se chytnou naši koncoví
hráči není nic beznadějné, “
prozradil před domácími zápasy
trenér Pavel Kubíček.

ŽŽeljko ŽŽIVKOVIČ – TJ OP Prostějov:
„Chtěl bych holkám pogratulovat a poděkovat jim, že to nezabalily a
ukázaly bojovného ducha. V úvodu jsme měli pár světlých okamžiků,
ale jinak jsme ztráceli snadno míče, obrana vůbec nefungovala. Již konec
druhé čtvrtiny naznačil, že by to mohlo ještě jít. V podstatě ve všech směrech se děvčata zlepšila, po vyrovnání jsem už věřil, že dovedeme zápas
k vítěznému konci. Bylo to ale pořádné drama. (úsměv)“

Oldřich SLÁDEK – TJ Šumperk „B“:
„Musím sportovně uznat, že soupeř vyhrál zaslouženě, v závěru projevil
větší chuť po vítězství. To, co nás zdobilo první půli, se jako mávnutím
kouzelným proutkem vytratilo, čehož soupeř dokonale využil. Holky se na
zápas sjely z různých koutů republiky a rozhodně zanechaly výraznou stopu
v dnešním dramatickém zápase.“

Střelkyně. V pravý čas se probudila prostějovská Martina Kalábová (v bílém), která zaznamenala šestadvacet bodů a nejvýrazněji
pomohla k vítězství svého týmu.
Foto: Josef Popelka

Playmakeři doma proti Opavě a Petrovicím

Romana Šmudlová a Jiří Malíšek

přivezli poháry z Olomouce
Olomouc, Prostějov/pk - Romana Šmudlová z Hamer se
zúčastnila posledního turnaje
Master v elektronických
šipkách, který se konal uplynulý
víkend v Restauraci Atlant
v Olomouci. Ve velmi silně
hráčsky obsazeném turnaji
jednotlivců se dokázala prosadit
a domů si odváží sportovní
trofej za druhé místo.
Vítězkou turnaje se stala Jana
Kaňovská ze Vsetína a třetí místo
putuje do daleké Kraše zásluhou
Marcely Kuběnové. V turnaji

Prostějov/jp – Že i v nižších
soutěžích není nouze o drama, se mohla přesvědčit
početná skupinka fanoušků,
jež zavítala minulý pátek
18. října na další klání
prostějovských basketbalistek
ve středomoravské oblasti
krajského přeboru. Domácí
děvčata dokázala stáhnout
propastnou ztrátu a v utkání
předvedla dokonalý obrat. Na
závěr si tak došla již ke čtvrtému
vítězství v řadě a bez ztráty bodu
se tyčí na špici tabulky.
Zcela jistě nejdramatičtější utkání
se od samého úvodu nevyvíjelo
pro domácí vůbec dobře.
Šumperanky, doplněné o několik
hráček s ligovými zkušenostmi,
daly prostějovským hráčkám
lekci z produktivity a vypracovaly
si již v první čtvrtině slibný
náskok. Dlouhá pětiminutovka
bez vstřeleného koše pro domácí,
naopak šňůra proměněných šancí
pozměnily rozdíl skóre až na
propastných dvaadvacet bodů
– 14:36! Hanačkám se v závěru
první půle podařilo alespoň trochu
zmírnit obrovskou ztrátu.
O tom, co o poločase vpustil do žil
svým svěřenkyním kouč Živkovič,
můžeme jen spekulovat, jisté je,
že šlo o lék zázračný. Zlepšená

jednotlivců mužů se pro změnu
vedlo prostějovskému hráči
Jiřímu Malíškovi z týmu Zavadila
o Jedličku Čechovice. Svou
výbornou hrou dosáhl na krásné
třetí místo a před nadcházejícím
mistrovstvím České republiky
dal všem hráčům jasně najevo, že
s ním budou muset počítat. Druhé
místo obsadil Pavel Šroubek
z týmuAtlant Olomouc a z vítězství
se nakonec nejvíce radoval
Juraj Holub z týmu Dobří bobři
Olomouc, který ve finále porazil
Pavla Šroubka poměrem 2:0.

„Všem hráčům za pořádající
firmu ČDS Trading Prostějov
blahopřejeme a spolu s generálním partnerem šipkového
sportu na Moravě, kterým je
Prostějovský Večerník, přejeme
všem hráčům a hráčkám
pevnou ruku a hodně štěstí
na nadcházejícím mistrovství
České republiky, které se
v polovině listopadu uskuteční
v kulturním sále Králíky
u Nového Bydžova,“ vzkázal
Zdeněk Špička, jeden z čelních
organizátorů ČDS Trading.

Trenér florbalistů. Pavel Kubíček připravuje prostějovské florbalisty na dva domácí zápasy s jasnými představami Foto: Milan Fojt

Prostějov v Hustopečích sekal technické chyby
Hustopeče, Prostějov/jim
– První duel bez dvojice
Kosina-Valach prostějovští
házenkáři zvládli a doma
porazili Brno „B“,napodruhé
už se jim ale bodovat
nepodařilo a na palubovce
zkušených Hustopečí po
divoké přestřelce padli.
Hostům se tentokrát nevedlo
v obraně a ve druhé půli
ani v zakončování, navíc se
dopustili hned sedmnácti
technických chyb. To domácí
potrestali a jsou o skóre druzí,
Prostějov klesl na páté místo.
„Porážka je to zasloužená, po celé
utkání jsme tahali za kratší konec.
Byla to sice líbivá házená pro oko
diváka, s trenérem domácích jsme
se ale shodli, že obrany šly asi na

vinobraní. Už výsledek prvního
poločasu nevěstil nic dobrého,“
připomněl kouč prostějovského
Sokola II Alois Jurík stav 21:19
po třiceti minutách.
Potěšitelné pro něj bylo, že si
hráči dokázali poradit s rychlých
přechodem, pro postupný útok
soupeře to ale neplatilo. Hlavní
starosti mu dělala extraligová
trojice Jahoda, Suchomel,
Semerád a z nich pak zejména
autor šesti branek Suchomel. „Dal
nám šest branek a svým pohybem
navíc blokoval dva obránce
a z proskoku zakončovaly
spojky. To se projevilo na
výši inkasovaných branek,“
zanalyzoval útočné akce soupeře.
Po úvodní půli tak domácí vedli
o dvě branky. A to přesto, že

procentuálně lepší střelbu měli
hosté, na devatenáct branek
potřebovali jen pětadvacet střel,
domácí na jednadvacet gólů
celkem devětadvacet pokusů.
Po pauze ale Hustopeče dosáhly
z pětadvaceti třel šestnáct branek,
zatímco efektivita Prostějova
klesla pod padesát procent
a z osmadvaceti pokusů jich
skončilo v bráně jen dvanáct.
„Rozhodující úsek nastal mezi
osmatřicátou a čtyřiačtyřicátou
minutou hry, kdy jsme za stavu
25:24 pro domácí nedali tutovku
a brzy to bylo 30:24. Nehráli
jsme zkušeně, nedokázali jsme
změnit rytmus hry. Několikrát
jsme se dostali za rozdíl jedné
branky, pak jsme se ale zhroutili,“
mrzelo zkušeného trenéra, jehož

Bilík prohrál na MS hned

první zápas, „prostějovským“

Maďarům se dařilo víc

(dokončení ze strany 17)
A v čem je takový rozdíl mezi
tuzemskými a těmi špičkovými
boxery? V koncepční práci.
„Mají sportovní třídy, programy
pokračují i na středních
a vysokých školách, navíc jsou
zaštítění armádou nebo policií.
Tady to tak dříve díky střediskům
výkonnostního sportu také bylo
a boxeři byli zajištěni, teď to
bohužel neplatí a je to o nadšencích,
kteří u toho zůstanou,“ posteskl
si Novotný a připomněl, že si
v zahraničí mohou dovolit
investovat i do odborníků na
výživu, kondici či video. I
proto si cení současné podpory
prostějovského klubu ze
strany prostějovské radnice
Olomouckého kraje.
Další problém vidí bývalý

úspěšný boxer v tom, že se
vČeskérepublicedlouhonepořádal
žádný významný šampionát.
„Nejsme vidět ani slyšet. V roce
2007 mělo být v Praze mistrovství
světa, ale nakonec se uskutečnilo
v Chicagu. To byla velká chyba,“
je přesvědčen Novotný.
Radost mu tak udělaly alespoň
zahraniční akvizice. Norbert
Kalucza zdolal na úvod ve váze
do dvaapadesáti kilogramů
Justina Grassu ze Středoafrické
republiky a vyřadil ho až Oteng
Oteng z Botswany, jeho maďarský
kolega István Bernáth si poradil
technickým k.o. ve třetím
kole s Černohorcem Alenem
Beganovicem a další zápas ho
čeká v úterý odpoledne tamějšího
času. Na řadě bude domácí Ivan
Dychko, nasazená dvojka turnaje.

Telnice, Prostějov/jim –
Kosteleckým házenkářům
se dobře dařilo klamat
tělem. Během letní přípravy
to vypadalo, že budou rádi
za každý bod a čeká je boj
v dolní polovině tabulky, úvod
druholigové soutěže jim ale vyšel
na podtrženou jedničku a po
pátém utkání mají na kontě již
osm bodů. Poslední dva přidali v
neděli večer na palubovce Telnice
a od vedoucích Maloměřic je dělí
jen o šest zásahů horší skóre.
„Bylo to nádherné utkání a velice
těžký zápas. Telnice praktikovala
v útoku nátlakovou házenou, na
Mrkvicu jsme ale nasadili osobní
obranu a celkově obrana fungovala
na devadesát procent,“ radoval se
krátce po zápase kostelecký kouč
Zdeněk Čtvrtníček.
Za ústřední postavy zápasu označil
zkušenou trojici Robert Bakalář,
Patrik Knébl a Marcel Knébl,
zejména však Bakaláře, jenž
exceloval jak v obraně, tak v útoku.
„Rozhodčí na nás zatlačili, ale
domácí jsme přehráli. Všichni hráči
si pečlivě plnili úkoly a povedlo se,“
těšil se ze třetí podzimní výhry.
V závěru sice musel kvůli třetímu
dvouminutovému trestu nuceně ze

TJ Sokol Telnice
TJ Sokol Kostelec na Hané-HK

Sestava a branky Prostějova:
Hrubý, Zacpal – Kozlovský 8, M. Jurík 2, T. Jurík, Chytil 1, Jurečka
5, Münster, Procházka 1, Šestořád 2, Gazdík 7, Jura 2, Mikulka 3.
Trenér: Alois Jurík.

Rozhodčí: Valášek – Vychodil. ŽK: 3:2. Vyloučení: 4:7. ČK:
Bakalář (K). Sedmičky: 6/5:2/2. Diváků: 95. Pětiminutovky: 1:2,
3:4, 6:7, 10:9, 11:12, 12:15, 14:16, 17:17, 18:20, 19:22, 24:25, 27:28.

Sestava a branky Kostelce:
Varha, P. Navrátil – M. Knébl 4, Palička, P. Knébl, Smékal 7, Kopečný, Bakalář 6, Hochvald, Grulich 6, Říčař, Rikan 2, J. Grepl, Varhalík 2. Trenér: Zdeněk Čtvrtníček.

hry právě Bakalář, jeho spoluhráči
už ale dobře rozehrané utkání
neztratili. „Dal jsem tam místo něj
Smékala a ten dvěma krásnými
brankami v závěru rozhodl.
Vyplatilo se nám, že jsme v přípravě
měli silné soupeře a že jsem si vzal
tři zkušené hráče, kluci teď získali
zkušenosti a pracují tak, jak by
měli,“ cení si ujité cesty a výrazného
pokroku.
Kosteleckým hráčům se navíc
podařilo zvládnout celé utkání i
psychicky a neotřásly s nimi ani
zvraty skóre. Vždyť v úvodu druhé
půle vedli hosté 16:12 a po čtyřiceti
minutách již prohrávali 16:17.
Tento stav opět brzy zvrátili ve svůj
prospěch a poté, co domácí smazali
dvoubrankové manko a vyrovnali
na 24:24, opět jim utekli na rozdíl

dvou branek. Do poslední minuty
pak šli s vedením 27:26, to rychle
zvýraznili a domácím se již pouze
podařilo zkorigovat.
Kostelečtí hráči tak vyhráli
i druhé venkovní utkání a společně
s Olomoucí jako jediní dva ještě
neprohráli. Před sebou nyní mají
čtvrtý domácí duel, v sobotu od
16 hodin se v kostelecké sportovní
hale představí házenkáři Ivančic.
Ti zatím mají vyrovnanou bilanci
dvou výher, jedné remízy a dvou
porážek, což jim stačí na šesté
místo.
Venkovní výsledky Ivančic jsou
ale dosti odlišné. Naposledy sice
Jihomoravané vysoko vyhráli nad
Sokolnicemi, před tím ale prohráli o
šest branek v Hustopečích a o devět
v Maloměřicích.

tuto bilanci potvrdili v sobotu
od patnácti hodin proti na jaře
prvoligové Olomouci. „Nečeká
nás nic lehkého. Mají výbornou
obranu a musíme hrát na dvě stě
procent. Zvu všechny příznivce
prostějovské házené, každá
hlasivka nám pomůže,“ věří Alois
Jurík ve slušnou návštěvu.

nepotěšil ani celkový počet
sedmnácti technických chyb.
„Na tak zkušený celek je to
sebevražedný luxus a nelze se
pak divit. Na body tu ale bylo,“ je
přesvědčen.
I tak zůstali Prostějovští
v tabulce pravdy na plus dvou
bodech a nyní je na nich, aby

VÝSLEDKOVÝ SERVIS Z HÁZENÉ

27:28
(12:15)

(21:19)

Rozhodčí: Bauer – Berger. ŽK: 2:3. Vyloučení: 1:6. Sedmičky:
6/4:2/2. Diváků: 60. Pětiminutovky: 2:2, 7:5, 10:8, 13:11, 16:15,
22:19, 24:22, 27:24, 30:24, 31:26, 35:27, 37:31.

Kostelec zvládl koncovku v Telnici a drží se čela
Úspěšné šipkařky. Romana Šmudlová, Jana Kaňovská, Marcela
Kuběnová na turnaji žen v Olomouci
Foto: ČDSTrading

37:31

Legata Hustopeče
Sokol II Prostějov

Výsledky 5. kola:
Telnice – Kostelec na Hané 27:28, Maloměřice – Juliánov 27:25,
Brno „B – Kuřim 27:33, Hustopeče – Sokol II Prostějov 37:31, Olomouc – Velké Meziříčí 33:26, Sokolnice – Ivančice 19:28.

Průběžná tabulka druhé ligy, skupiny Jižní Morava

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

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

Z
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

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

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

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

S
135:115
157:138
124:108
132:123
142:135
128:132
137:142
127:134
134:138
142:152
143:149
115:150

B
8
8
8
8
6
5
5
4
3
3
2
0

KAM NA házenou?
6. kolo, sobota 26. října: Juliánov – Brno „B“ (14.30), Prostějov – Olomouc (15.00), Kostelec na Hané – Ivančice (16.00),
Velké Meziříčí – Sokolnice (17.00), Kuřim – Hustopeče (neděle 27.10., 15.00), Telnice - Maloměřice (neděle 27.10., 17.00).

www.vecernikpv.cz

Volejbal

30

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 21.října 2013

l

Prostějovské volejbalistky se chystají na start nejprestižnější evropské soutěže

0
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TJ OSTRAVA
VK AGEL PROSTĚJOV

Čas: 0:58 hodin
Rozhodčí: Kostka a Pecháček
Diváků: 120
1. set: 8:25 18 minut 2. set: 14:25 22 minut
3. set: 8:25 18 minut

Sestava OSTRAVY:
Polášková, Zemanová, Przepiórka, Michalkiewicz, Starzyk, Nachmilnerová, libero Elblová – Pinková, Zedníková, Valková, Čuboňová.
Trenér: Zdeněk Pommer.

Sestava Prostějova:
libero: Jášová
Kossányiová
Markevičová

Borovinšeková
Carter

Steenbergen
rge
gn
Vincourová
Vinc
Vi
nccouro
ouro
rová
váá

Trenérská dvojice: Připraveny byly: Melicharová, Růžičková,
Miroslav ČADA
Soaresová, Kočiová, Hutinská
a Ľubomír Petráš

0
3

Tak jako každým rokem doprovodila vstup prostějovských volejbalistek do nové sezóny oficiální
tisková konference za účasti oddílového vedení,
zástupce realizačního týmu i členky hráčského kádru. Setkání s médii tentokrát VK AGEL Prostějov
uspořádal v pátek 18. října, to znamená den po
úvodním střetnutí UNIQA extraligy ČR 2013/14
a hlavně necelý týden před startem 2014 CEV
DenizBank Champions League, na níž se momentálně soustředí největší pozornost.
Prostějov/son
„Naším hlavním cílem je
předvádět kvalitní a lepší
volejbal než v minulém ročníku,
který se nám v evropské Lize
mistryň příliš nepovedl. Věřím,
že s obměněným týmem
navážeme na předchozí roky,
kdy jsme třikrát za sebou pronikli
ze základní skupiny do play off.
Sice nás i letos čeká velmi těžká
konkurence, přesto bychom rádi
v prosinci před Vánocemi slavili
postup. V ideálním případě do
vyřazovacích bojů Champions
League, nebo alespoň ze třetího
místa do čtvrtfinále CEV Cupu,“
nastínil předsezónní ambice

VK AGEL PROSTĚJOV

Sestava BRNA:
Pospíšilová, Slámová, Podhrázká, Najbrtová, Hrazdírová, Chvátalová,
libero Uhlířová - Hudylivová, Suchá, M. Kurková. Trenér: Ondřej Marek

Sestava Prostějova:
Jášová
Kossányiová
Markevičová Borovinšeková
Carterová
Trenérská dvojice:
Miroslav ČADA
a Ľubomír Petráš

Petr Chytil, předseda Správní
rady VK Agel Prostějov.
„Prodělali
jsme
hodně
náročnou přípravu a výkony
na dvou silně obsazených
turnajích v Karpaczi i doma
v Prostějově nás opravňují
k
mírnému
optimismu.
Současné družstvo se opravdu
jeví kvalitněji než to loňské,
navíc rozhodně má potenciál
se dál zlepšovat. Samozřejmě
nás opět čeká ještě spousta
společné práce, ovšem z celkové úrovně kolektivu i jeho
aktuální sehranosti mám při
porovnání s minulým rokem
určitě lepší dojem. Zisk šestého
extraligového titulu a sedmého

Co plánují? Duo tradičních účastníků tiskové konference VK AGEL Prostějov Miroslav Čada (vlevo)
a Petr Chytil doplnila i nová posila, libero Julie Jášová.
Foto: Josef Popelka
Českého poháru v řadě za sebou bereme jako povinnost a v
Lize mistryň chceme zaútočit
na třetí pozici ve skupině znamenající přesun do závěrečné
fáze CEV Cupu,“ souhlasil kouč „Agelek“ Miroslav
Čada s nastavením laťky pro
soutěžní ročník 2013-2014.
„Už se skutečně moc těším na
zahájení Champions League,
čekání během dlouhé přípravy
člověka tolik nebaví. Sice již
máme za sebou první zápas české

extraligy, ale při vší úctě k Ostravě
nás nijak vážně neprověřil. Po
pravdě si ani nepamatuji, kdy naposledy se mému týmu podařilo
zvítězit tak obrovským rozdílem,
výsledek 25:8, 25:14 a 25:8 je asi
fakt až příliš. V silné a vyrovnané
německé bundeslize nic podobného nehrozilo. Je mi však jasné,
že hlavně Olymp Praha, Olomouc a možná KP Brno s Frýdkem-Místkem mají svou kvalitu,
tudíž cesta za titulem nebude
úplně snadná. A zlato já osobně

strašně chci, neboť druhých
i třetích míst už mám několik,
zatímco na prvenství v jakékoliv soutěži pořád ještě čekám.
Věřím, že v Prostějově se určitě
dočkám,“ připojila jedna z letních
posil „vékáčka“ Julie Jášová.
Další podrobnosti a rozhovory najdete v tradičním
speciálu ke startu nové
volejbalové sezóny, který
bude součástí již příštího vydání PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku.

Obchodní a mediální partneři VK AGEL Prostějov

VK SG BRNO

Čas: 0:55 hodin
Rozhodčí: Buchar a Kostka
Diváků: 50
1. set: 14:25 19 minut 2. set: 11:25 18 minut
3. set: 11:25 18 minut

libero:

„Chceme další české trofeje a být konkurenceschopní
v Lize mistryň,“ zaznělo na tiskové konferenci

Steenbergenová
rge
geno
n vá
no
Vincourová
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nccou
ouroováá

Střídaly: Soaresová, Kočiová,
Hutinská.
Připraveny byly: Melicharová,
Růžičková, Gambová

!!! CHYSTÁME PRO VÁS HNED ČTYŘIADVACET
STRAN NAVÍC A POUZE O VOLEJBALU, VYJDE DALŠÍ
SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA !!!

„PRORAZÍ „AGELKY“ V EVROPĚ?“
SPORTOVNÍ REDAKCE PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU PŘIPRAVUJE I LETOS PRO VŠECHNY VOLEJBALOVÉ PŘÍZNIVCE SPECIÁL, KTERÝ MÁ BÝT DOKONALÝM PRŮVODCEM NOVÉ SEZÓNY!
PŘÍLOHA JEN O ŽENSKÉM VOLEJBALOVÉM
„A“-TÝMU VYJDE TRADIČNĚ JAKO SOUČÁST
VEČERNÍKU, A TO JIŽ V ÚTERÝ 29. ŘÍJNA 2013!
Z VOLEJBALOVÉHO SOUDKU VÁM CHYSTÁME
PŘEDNÉST NÁSLEDUJÍCÍ MENU:
* exkluzivní rozhovory s předsedou Správní rady VK Modřanská Prostějov Petrem Chytilem, sportovním manažerem
Peterem Gogou, trenérem „A“-týmu Miroslavem Čadou,
kapitánkou Solange Soaresovou i novou posilou Julií Jášovou
* přineseme i další ohlasy z hráčské šatny
* představíme všechny předsezónní posily „A“-týmu
* seznámíme vás s kompletním kádrem včetně realizačního
týmu a členů vedení klubu společně s tradiční fotogalerií
* chybět nebude kompletní rozlosování Extraligy žen ČR,
Českého poháru i Ligy mistryň
* komentáře expertů a zástupců partnerů i fanoušků
* fotoohlédnutí za loňskou sezonou 2012/2013
* dozvíte se také nejrůznější zajímavosti i aktuální novinky
z prostředí celého oddílu
* TRADIČNÍ BONUS: VELKÁ SPOLEČNÁ FOTOGRAFIE „A“-TÝMU PŘED SEZONOU 2013-2014

NEJLEPŠÍ SERVIS K NOVÉ SEZONĚ VYJDE JAKO SOUČÁST
VEČERNÍKU V ÚTERÝ 29. ŘÍJNA 2013!

www
www.
vecernikpv
.cz

PŘETĚŽKÝ START „AGELEK“ DO CHAMPIONS LEAGUE:

v Istanbulu mohou výsledkově jen překvapit
Jeden z nejsilnějších klubů současné volejbalové
scény čeká na ženy VK AGEL Prostějov v úvodním střetnutí CEV DenizBank Champions League
2013/2014. Proti tureckému Eczacibasi VitrA
Istanbul navíc nastoupí v jeho domácím prostředí,
a to už tento čtvrtek 24. října od 17.00 hodin. Cokoliv
jiného než hladká porážka bez zisku jediného setu
by přitom znamenalo příjemné překvapení...
Prostějov/son
Úřadující vicemistryně Turecka
celkem osmadvacetkrát vyhrály
tamní nejvyšší soutěž, přičemž
naposledy tomu tak bylo v roce
2012. Devětkrát se navíc dostaly do finále evropských pohárů
a třikrát obsadily čtvrté místo
v Lize mistryň (2001, 2002,
2009). Už jen tenhle prostý výčet největších oddílových úspěchů nabízí jasný obrázek, na
koho vyslankyně prostějovského VK AGEL uprostřed tohoto
týdne narazí.
„V ženské kategorii na klubové scéně se momentálně
hraje nejlepší volejbal v Baku
a právě v Istanbulu. Eczacibasi je v podstatě na úrovni
Vakifbanku, který dokázal
ovládnout Champions League hned dvakrát za poslední
tři sezóny, zatímco jeho městskému rivalovi tohle za uplynulé období chybí. S tím větší
motivací do nového ročníku
půjde,“ konstatoval hlavní trenér „Agelek“ Miroslav Čada.
Nažhavenost Vitry navíc ještě
zvyšuje pikantní skutečnost:
již třikrát za sebou ji z Ligy
mistryň vyřadil právě výše
zmíněný Vakifbank! Postupně
se tak stalo v druhém, prvním
a opět druhém kole play off.
„Postup do Final Four ambicióznímu Eczacibasi už dost
dlouho uniká a je zřejmé, že
tentokrát pro něj udělá naprosté maximum,“ podotkl Čada.

O všem svědčí například složení
hráčského kádru, jenž má opravdu hvězdné parametry. „Na
všech postech základní sestavy
mají špičkové reprezentantky
různých zemí. První nahrávačkou je Němka Denise Hankeo-

Wangová z Číny a nám dobře
známá Helena Havelková. Účko
mají obsazeno dlouhodobě největší oporou Turecka Neslihan
Darnelovou a zbytek soupisky
včetně libera tvoří další členky
tureckého nároďáku. V součtu
prostě obrovská kvalita,“ vyložil
kouč „vékáčka“ jasně položené
karty na stůl.
Vše dotváří exkluzivní vedení,
neboť výběr ekonomicky bohatě zajištěného klubu má na
starost vyhlášený trenérský odborník z Itálie Lorenzo Micelli.
Přesto nejsou pětinásobné
šampiónky České republiky
bez šance na lichotivější vý-

Eczacibasi má na všech postech
základní sestavy hráčské hvězdy,
každý získaný set bude pro
VK velkým úspěchem
vá, na bloku úřadují Chorvatka sledek, než hladký třísetový
Maja Poljaková a Američanka debakl. Především zkraje
Christa Harmottová, v útoku každé sezóny jsou totiž favozáří jedničky svých států mezi rité občas zranitelní, což dosmečařkami Senna Jogunicová- kládá například dva roky sta-Ušičová z Chorvatska, Yimei rá zkušenost VK z Kazaně.
Hráčská soupiska Eczacibasi VitrA Istanbul
Nahrávačky: Denise Hankeová (číslo 10, Německo, 24 let, 183 cm,
77 kg), Asuman Karakoyunová (číslo 8, Turecko, 23 let, 180 cm, 70
kg), Arelya Karasoyová (číslo 14, Turecko, 17 let, 181 cm, 71 kg).
Blokařky: Maja Poljaková (číslo 18, Chorvatsko, 30 let, 194 cm, 78
kg), Christa Harmottová (číslo 13, USA, 27 let, 188 cm, 74 kg), Büsra
Cansuová (číslo 9, Turecko, 23 let, 188 cm, 80 kg), Selin Uygurová
(číslo 5, Turecko, 21 let, 186 cm, 68 kg), Hande Baladinová (číslo 4,
Turecko, 16 let, 189 cm, 74 kg).
Smečařky: Senna Jogunicová-Ušičová (číslo 1, Chorvatsko, 27 let,
190 cm, 75 kg), Yimei Wangová (číslo 7, Čína, 25 let, 190 cm, 80 kg),
Helena Havelková (číslo 16, Česko, 25 let, 186 cm, 70 kg), Esra Kiriciová-Gümüsová (číslo 12, Turecko, 31 let, 182 cm, 77 kg), Seyma
Ercanová (číslo 15, Turecko, 19 let, 187 cm, 72 kg)
Univerzálka: Neslihan Darnelová (číslo 17, Turecko, 30 let, 187 cm,
71 kg).
Libera: Gülden Kuzubasiogluová (číslo 2, Turecko, 33 let, 167 cm,
58 kg), Buse Kayacanová (číslo 11, Turecko, 21 let, 176 cm, 60 kg).

Hlavní trenér: Lorenzo Micelli. Asistent: Alper Hamurcu

Společnými silami. Nově složený tým prostějovských volejbalistek táhne od úvodu sezóny za jeden provaz. Foto: Josef Popelka
Tehdy prostějovské zástupkyně venku málem zaskočily
tamní Dynamo, když v hale
našlapaného protivníka vedly už 2:0. Nakonec sice padly
2:3, ale získaly nesmírně cenný bod.
„Samozřejmě uděláme maximum, abychom předvedli
co nejlepší výkon a Istanbulu
zápas aspoň zkomplikovali.

Jakákoliv uhraná sada by
však byla hodně nečekaná, ačkoliv zbraně předem rozhodně
neskládáme. Až na hřišti uvidíme, jak bude samotné utkání vypadat,“ odtušil Čada se
závěrečným dovětkem: „Každopádně je jasné, že důležitější souboje z hlediska pořadí
v tabulce skupiny nás čekají až
v dalších kolech.“

Jízdní řád základní skupiny „D“
ve volejbalové Lize mistryň 2013/2014
1. kolo: Eczacibasi Istanbul – VK AGEL Prostějov (čtvrtek
24. října, 17.00 hodin), RC Cannes – SC Schwerin (úterý 22.
října, 20.00 hodin).
2. kolo: VK AGEL Prostějov – RC Cannes (středa 30. října,
18.00 hodin), SC Schwerin – Eczacibasi Istanbul (středa 30.
října, 19.00 hodin).
3. kolo: VK AGEL Prostějov – SC Schwerin (úterý 26. listopadu, 18.00 hodin), Eczacibasi Istanbul – RC Cannes (čtvrtek
28. listopadu, 17.00 hodin).
4. kolo: SC Schwerin – VK AGEL Prostějov (středa 4. prosince, 19.00 hodin), RC Cannes – Eczacibasi Istanbul (čtvrtek 5.
prosince, 20.00 hodin).
5. kolo: RC Cannes – VK AGEL Prostějov (čtvrtek 12. prosince, 20.00 hodin), Eczacibasi Istanbul – SC Schwerin (středa 11.
prosince, 17.00 hodin).
6. kolo: VK AGEL Prostějov – Eczacibasi Istanbul (úterý 17.
prosince, 18.00 hodin), SC Schwerin – RC Cannes (úterý 17.
prosince, 19.00 hodin).

Volejbal
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Volejbalistky Prostějova vstoupily do sezony na jedničku, získaly dvě výhry

MÁLEM SE ZRODIL VÝSLEDKOVÝ REKORD VK AGEL
V Ostravě šlapal prostějovský tým na jedničku

Bodový vývoj - první set:
0:3, 2:4, 2:6, 3:10, 4:16, 5:18,
8:20, 8:25. Druhý set: 1:0,
1:3, 2:5, 4:5, 4:7, 8:7, 8:11,
9:18, 11:18, 12:23, 14:23,
14:25. Třetí set: 0:3, 3:3,
4:4, 4:9, 5:19, 8:21, 8:25.
Ostrava, Prostějov/son - Střetnutí prvního kola UNIQA
extraligy žen 2013/2014 mezi
Ostravou a Prostějovem nepřineslo ani trochu vyrovnaný
boj. Naopak duel probíhal totálně jednostranným směrem
a s trochou nadsázky nabral
až biblické rozměry, když jej
prostějovské
volejbalistky
proměnily v pověstné „vraždění neviňátek“. Bezradné

hostitelky získaly celkem pouhých třicet míčů, čímž precizně hrající AGEL jen těsně
zaostal za svým výsledkovým
rekordem z 31. ledna 2009.
Tehdy dovolil Frýdku-Místku
ještě o bod méně…
Domácí tým vyslal do boje
všechny tři letní posily z Polska
i olomouckou Nachmilnerovou, ovšem na obhájkyně pěti
posledních titulů to v úvodu
absolutně nestačilo. „Agelky“
výborně začaly (0:3), následně
přidaly dvě delší bodové šňůry
při podáních Kossányiové (3:6
na 3:10) i Steenbergen (4:10 na
4:16) a ve vstupní sadě nebylo
co řešit. Favorit nejen dobře zakončoval všemi útočnicemi, ale
také kvalitně přihrával a bránil
jak na síti, tak v poli. Soupeřky
tedy neměly jedinou zbraň, kterou by mohly zastavit či alespoň
přibrzdit šturm VK za uštědřením dílčího debaklu - 8:25 a 0:1!
Start druhého dějství napovídal

pokračování
jednoznačného
průběhu, jenže od stavu 2:5
děvčata v prostějovském dresu
polevila a ta ostravská se naopak
chytila. Vyústěním byla série
čtyř bodů TJ z 4:7 na 8:7, avšak
vzápětí odpověděly „Agelky“
stejnou mincí (8:11). Tím po
chvilkových problémech hlavně s příjmem znovu najely na
vítěznou vlnu, přičemž nejvíc
skórovat se jim dařilo kromě
smečí rovněž četnými bloky a
servisem. To vše dohromady
rozhodlo o hladkém výsledku i
tohoto setu - 14:25 a 0:2.
Poslední okamžik, kdy Severomoravanky ještě mohly doufat
alespoň v částečné zdramatizování mače, nastal po jejich
vyrovnání zkraje třetí části z 0:3
na 3:3. Leč tato chvíle trvala jen
krátce, přesně řečeno do následného dvojnásobného trháku rozjeté prostějovské mašiny (z 4:9 na
5:19!). Ta šlapala na plné obrátky
a vysoká úroveň hry všech členek

zápasové sedmičky drtila protivnice jako parní válec nebohé
broučky. Volejbalistky „vékáčka“
zkrátka nic nepodcenily, v maximálním nasazení makaly až do
úplného závěru. Díky tomu dosáhly druhého nejvyššího triumfu
v soutěžních utkáních za celou
klubovou existenci - 8:25 a 0:3!
„My jsme na cestě zlepšování
pro Champions League, což je
nyní naše priorita. Ostrava nás
moc neprověřila, měly jsme po
všech stránkách jasně navrch.

Každopádně je i tak stále na
čem pracovat a co zkvalitňovat,“
pronesla po utkání Solange Soaresová, kapitánka VK AGEL
Prostějov. Její souputnice Petra
Polášková z domácího výběru
TJ Ostrava pak uvedla: „Nedařilo se nám soupeře zatlačit servisem. Na lepší časy se blýskalo
ve druhém setu, ale po prvním
technickém time-outu nás hostující hráčky začaly opět přehrávat. Neměly jsme tak žádnou
šanci.“

Zdeněk POMMER - TJ Ostrava:

„Bylo to až moc rychlé. Sice víme, jaký má Prostějov kádr, ale to neomlouvá
náš slabý výkon. Vůbec se nedařilo Starzyk, naopak pozitivní byla dobrá premiéra střídající mladé Valkové. Nepovedený zápas musíme hodit za hlavu.“

Miroslav ČADA - VK AGEL Prostějov:

„Bylo to jednoduché utkání. Dobře jsme podávali i bránili, rozdíl v herní kvalitě mezi oběma družstvy byl velký. Potěšil mě výkon základní sestavy, která
se postupně sehrává směrem k blízkému startu Ligy mistryň.“

Brněnské juniorky sice podlehly favoritkám z Hané vysoko,

žádný obří debakl se na půdě VK SG ale nekonal
Bodový vývoj – první set:
0:4, 2:4, 3:8, 4:13, 5:15, 9:18,
9:20, 10:22, 12:22, 14:25.
Druhý set: 2:1, 2:3, 4:4, 4:9,
6:9, 6:13, 8:13, 8:15, 10:15,
10:17, 11:25. Třetí set: 1:1,
1:6, 2:8, 3:13, 5:13, 5:16,
6:19, 9:19, 10:22, 11:25.
Brno, Prostějov/son - Po nemilosrdném smetení Ostravy
cestovaly volejbalistky Prostějova k utkání druhé kola
UNIQA extraligy žen ČR
2013/2014 opět ven, tentokrát
do Brna. Na palubovce mladého výběru SG sice znovu
vládly, avšak tentokrát už ne

tak drtivě. Standardní výkon
Prostějova stačil na suverénní
vítězství rozdílem dvou tříd,
leč hostitelky se za šestatřicet
uhraných bodů rozhodně nemusely stydět. Co se týká průběžné tabulky nejvyšší domácí
soutěže, „vékáčko“ se okamžitě usadilo pevně v čele.
V zájmu sehrávání nasadil
hostující kouč i proti papírově
nejslabšímu soupeři top sestavu ladící formu na Champions
League. Z toho důvodu to
měla brněnská omladina velmi těžké, ale v úvodní sadě
se s evropskou kvalitou prala vcelku statečně. Prostějov
totiž nenasadil zdaleka tak
vysoké tempo jako ve čtvrtek v Ostravě a dost bodů
SG samy darovaly vlastními
chybami, hlavně pak na podání. Ještě mnohem víc hrubek
poměrně logicky vytvářely

domácí plejerky, střetnutí tak
zpočátku mnoho volejbalové
krásy nepobralo. A na konci
vstupního dějství slavila Markova družina solidní výsledkový počin dílčího charakteru
- 14:25 a 0:1.
V načatém trendu zápas pokračoval i zkraje druhé části, kdy se
Jihomoravanky dokonce ujaly
vedení 2:1 a ještě chvíli držely
krok. Zlom přišel za stavu 4:4
díky kombinaci dobrého servisu
Kossányiové a čtyř bodových
bloků v řadě, což vedlo k trháku
na 4:9. Ovšem ani pak „Agelky“
nepřestaly kazit, tentokrát pro
změnu v útoku. Tím protivnicím
dovolily brzy překonat bodovou
desítku ve skóre (10:15) a teprve
v koncovce setu je dostaly pod
očekávaně výraznější tlak především zásluhou závěrečné šňůry
osmi míčů za sebou při podání
Borovinšekové - 11:25 a 0:2.

Do třetího dílu poslal prostějovský trenér Čada z lavičky duo
Soaresová - Kočiová a v obměněném složení tým VK AGEL
rychle odskočil na 1:6. Dařilo
se zejména druhé jmenované
při zakončení i na servisu, celé
družstvo navíc pokračovalo
v postupném zkvalitňování
obrany svého pole. To vše do-

hromady spolu s nižší mírou nevynucených nepřesností celého
hostujícího souboru rezultovalo
v dlouho nejjednoznačnější set
zápasu (6:19). Jen škoda krátkého výpadku hned vzápětí (9:19),
který outsiderovi umožnil i v posledním setu dosáhnout dvouciferného počtu bodů. Konečný
účet třetího setu zněl 11:25 a 0:3.

Miroslav Č
ČADA (hlavní trenér VK AGEL Prostějov):

„Tentokrát jsme nepodali tak precizní a koncentrovaný výkon jako v Ostravě,
holky se dopouštěly většího počtu chyb. Na druhou stranu jsme i tak měli
zápas jednoznačně pod kontrolou a nenechali mladé soupeřky v žádném setu
dosáhnout patnácti bodů, což by při tak výrazném kvalitativním rozdílu mezi
oběma družstvy bylo už moc.“

Solange SOARESOVÁ (kapitánka VK AGEL Prostějov):

„Podobně jako v Ostravě jsme diktovaly průběh utkání a byly podle očekávání jasně lepší. Přesto se v naší hře vyskytlo na můj vkus až příliš zbytečných
nepřesností, nemusely jsme jich dělat tolik. Mnohem důležitější však bude,
jaký výkon teď předvedeme v Champions League na hřišti Istanbulu.“

nachystané občas naskočit jsou
rovněž juniorky z VK Silvie
Uličná s Markétou Růžičkovou.
Mančaft to rozhodně není špatný, jen se potřebuje víc sehrát
a fungovat jako opravdový kolektiv,“ nabádá Sypko. Letní
příprava byla dle jeho slov sice
kratší, ovšem na slušné úrovni.
V novém ročníku druhé ligy
pak ženy TJ OP dosáhly zatím těchto výsledků: Prostějov
– Palkovice 0:3 (-19, -19, -16)
a 0:3 (-22, -8, -13), Bílovec –
Prostějov 2:3 (18, 9, -18, -23, -6)
a 3:2 (16, -18, 26, -20, 11), Prostějov – Uherské Hradiště 0:3
(-20, -11, -22) a 3:1 (18, -23, 20,
25). „Ve hře dosud máme velké
výkyvy. Chvíli dokážeme předvádět kvalitní volejbal, pak náš
výkon spadne hodně dolů a tak

Prostějov/son – Už podruhé v probíhající sezóně se
mladým volejbalistkám VK
AGEL Prostějov povedlo z extraligového víkendu vytěžit
maximálně možných dvanáct
bodů! Naše kadetky přitom
měly papírově nejtěžšího soupeře ze základní skupiny B
a ještě na jeho brněnské půdě,
ale v Králově Poli dvěma výhrami 3:1 prodloužily svou
neporazitelnost již na osm duelů. Juniorky vékáčka si vedly
také výborně, když na vlastní
palubovce v obou důležitých
střetnutích o lepší polovinu tabulky zdolaly Ostravu 3:0.

JUNIORKY

KADETKY

VK AGEL Prostějov – TJ Ostrava
3:0 (27, 23, 20) a 3:0 (19, 25, 16)

VK KP Brno – VK AGEL Prostějov
1:3 (-20, 20, -19, -16)
a 1:3 (-13, 24, -19, -19)
Sestava v prvním utkání: L. Zatloukalová, Cruz, Adamčíková, Stavinohová, Valášková, Meidlová, libero Slavíková – Hubrová, Baláková.
Sestava v druhém utkání: L. Zatloukalová, Cruz, Adamčíková, Stavinohová, Valášková, Meidlová, libero Slavíková – Hubrová, Baláková.
1. Prostějov 8 0 24:5 24
2. Šternberk 4 4 17:12 13
3. Přerov 4 4 13:15 12
4. Brno 4 4 14:15 11
5. Frýdek-Místek 2 6 9:19 6
6. Ostrava 2 6 8:19 6

Z

V3 V2

PB

P

PS

PM

B

1. VK AGEL Prostějov

2

2

0

0

0

6:0

150:66

6

2. TJ Sokol Frýdek-Místek

2

2

0

0

0

6:0

150:100

6

3. VK KP Brno

2

2

0

0

0

6:1

167:136

6

4. SK UP Olomouc

2

1

0

0

1

4:3

169:161

3

5. TJ Ostrava

2

1

0

0

1

3:4

127:169

3

6. TJ Sokol Šternberk

2

0

0

0

2

1:6

128:167

0

7. PVK Přerov

1

0

0

0

1

0:3

64:75

0

8. VC Slavia Praha

1

0

0

0

1

0:3

55:75

0

9. VK SG Brno

2

0

0

0

2

0:6

89:150

0

10. PVK Olymp Praha

Tým dosud neodehrál žádné utkání

Poznámka: tato soutěž se boduje takzvaným italským bodováním. Za výhru
3:0 a 3:1 se udělují 3 body, po výsledku 3:2 získává vítěz 2 body, poražený 1 bod

kam příště...
Dohrávka 1.kola: Slavia Praha - Olymp Praha (úterý 22.10., 19:00).
Dohrávka 2.kola: Olymp Praha - PVK Přerov (čtvrtek 24.10.,17:00).
3. kolo, sobota 26. ledna 2013, 17:00 hodin: Ostrava - Olymp Praha,
Přerov - KP Brno, Šternberk - SG LD Brno, Slavia Praha - Frýdek-Místek
(18:00), Prostějov - Olomouc (27.10.,17:00)

VÝSLEDKY DRUHÉ LIGY ŽEN
1.a 2. kolo: Uherské Hradiště - Lanškroun 3:1 (14,-21,21,18)
a 3:1 (16,18,-22,16), Vsetín - Bílovec 3:1 (15,15,-23,23) a
3:0 (12,21,23), Prostějov - Palkovice 0:3 (-19,-19,-16) a
0:3 (-22,-8,-13), Brno-Juliánov - Nový Jičín 1:3 (-10,22,23,-23) a 0:3 (-14,-23,-18), Přerov B - volný los.
3. a 4. kolo: Lanškroun - Nový Jičín 1:3 (15,-19,-13,-19) a
0:3 (-20,-22,-17), Přerov B - Brno-Juliánov 3:0 (22,15,22) a
1:3 (-29,-23,22,-20), Bílovec - Prostějov 2:3 (18,9,-18,-23,6) a 3:2 (16,-18,26,-20,11), Uherské Hradiště - Vsetín NH
1:3 (-19,15,-18,-22) a 3:1(-23,11,22,17), Palkovice - volný
los.
5. a 6. kolo: Vsetín - Lanškroun 3:1 (15,15,-22,22) a 3:1
(-22,13,21,26), Prostějov - Uherské Hradiště 0:3 (-20,11,-22) a 3:1 (18,-23,20,25), Brno-Juliánov - Palkovice 2:3
(-25,20,23,-15,-13) a 0:3 (-16,-14,-23), Nový Jičín - Přerov
B 3:2 (17,11,-21,-20,8) a 3:0 (16,14,18), Bílovec - volný los.

průběžná tabulka 2.ligy ŽEN
P

S

PM

B

6

0

18:4

17

6

2. Vsetín

5

1

16:7

15

6

3. Uherské Hradiště

4

2

14:9

12

6

4. Palkovice

4

0

12:2

11

3

Hráčský kádr volejbalistek TJ OP Prostějov

5. OP Prostějov

2

4

8:15

6

3

Nahrávačky: Michaela Jančíková (1983), Alena Kouřilová
(1990, příchod z Hodolan).
Blokařky: Pavlína Částková (1985), Šárka Hamrusová (1992,
příchod z Karviné), Lucie Kučerová (1987), Michala Kučerová (1993), Adéla Skopalová (1990).
Smečařky: Vladimíra Brablecová (1985), Kateřina Korhoňová (1988), Barbora Korhoňová (1991), Kateřina Veselá (1984),
Lucie Vykydalová (1991, příchod z Přerova).
Univerzálky: Aneta Paňáková (1989), Markéta Růžičková
(1994).
Libera: Iveta Navrátilová (1992), Silvie Uličná (1994).

6. Přerov B

1

3

6:9

4

0

7. Juliánov

1

5

6:16

4

0

8. Bílovec

1

3

6:11

3

0

9. Lanškroun

0

6

5:18

0

0

po šesti zápasech drží solidní PÁTÉ MÍSTO
„Že nás čeká velmi náročná
soutěž je stoprocentní pravda.
Shodli jsme se na tom už před
začátkem sezóny a dosud odehraná utkání tenhle předpoklad
jednoznačně potvrzují. Zopakovat čtvrtou pozici v takové konkurenci by bylo skvělé, ale jako
reálnější vidím spíš boj o páté
nebo šesté místo,“ uvažuje hlavní trenér prostějovských „oděvářek“ Ladislav Sypko.
Ten se musí obejít bez dlouholetých opor Lenky Janečkové
i Kateřiny Veselé, byť druhá
jmenovaná dál zůstala na soupisce pro výpomoc v případě
nouze (a jedno dvoukolo již
takto absolvovala). „Na druhou
stranu jsme kádr doplnili o Šárku Hamrusovou, Alenu Kouřilovou a Lucii Vykydalovou,

průběžná tabulka extraligy
 Tým

V

„Oděvářky“ se rvou v kvalitnější druhé lize žen,
Prostějov/son – V plném proudu už je nový ročník druhé ligy
žen 2013/2014. Ve skupině C
třetí nejvyšší soutěže ČR dlouhá
léta působí volejbalistky TJ OP
Prostějov, jež by rády navázaly
na dobrá umístění z předchozích tří let (čtvrtá, třetí a čtvrtá
příčka). V probíhající sezóně to
však budou mít mnohem těžší...
Už tak byla moravská grupa druhé
ligy vždy právem považována za
nejkvalitnější ze všech tří skupin,
a teď se navíc konkurence v ní ještě
zvýšila. Z první ligy totiž sestoupila
děvčata Nového Jičína a Uherského Hradiště, dalšími silnými účastníky jistě znovu budou Palkovice s
„béčkem“ Přerova, dost nahoru šel
výkonnostně Vsetín a podceňovat
nelze ani Lanškroun, Bílovec či
nováčka z brněnského Juliánova.

1. kolo: Frýdek Místek SG Brno 3:0 (16, 14, 23). Nejvíce bodů:
V. Závodná 16, Kubová 15, Holišová 10 - Hrazdírová 16, Suchá 8,
Najbrtová 7. * Ostrava - Prostějov 0:3 (-8, -14, -8). Nejvíce bodů:
Michalkiewiczová 6, Polášková 5 - Kossányiová
y
13,, Markevičová
a Steenbergenová po 11. * Šternberk - KP Brno 1:3 (17, -23, -19,
-14).
) Nejvíce
j bodů:: Kuciaková 18,, S. Janečková 15, M. Janečková 11
- Širůčková 21, Michalíková 18, Vyklická 11. * Přerov - Olomouc
0:3 (-22,, -21,, -21).
)
2.kolo: Frýdek-Místek - Šternberk 3:0 (18, 14, 15). Nejvíce bodů:
Kubová a Jakubšová po 14, Závodná 8 - S. Janečková 13, Holásková
7 * Olomouc - Ostrava 1:3 ((22,, -23,, -23,, -23).
) Nejvíce
j
bodů: H.
Kojdová 17, Napolitano Šenková 13, Tomášeková 11 - Starzyková 18,
Polášková 16, Michalkiewiczová 15 * SG Brno - Prostějov 0:3 (-14,
-11, -11). Nejvíce bodů: Hrazdírová 8, Najbrtová 7 - Borovinšeková
11, Kossányiová
y
9 * KP Brno - Slavia Praha 3:0 ((18,, 21,, 16).
) Nejvíce
j
bodů: Michalíková a Širůčková po 15, Onderková 11 - Adlerová 10,
Ančincová 8, Vašutová 7

Realizační tým volejbalistek TJ OP Prostějov
Hlavní trenér: Ladislav Sypko (1958).
Asistentka trenéra: Dana Vlčková (1980).
Vedoucí družstva: Břetislav Zbořil (1958).
pořád dokola. Já věřím, že až se
holky v obměněném složení pořádně sžijí, budeme schopni brát
body favoritům a porážet papíro-

vě srovnatelné soupeře,“ neztrácí
Sypko optimismus. „Momentálně jsme pátí a kdybychom tolikátí
i skončili, bylo by to super.“

 Tým
1. Nový Jičín

kam příště...
7. a 8. kolo, 2.listopadu 2013: Lanškroun - Přerov B (9:00
a 13:00), Palkovice - Nový Jičín (10:00 a 14:00), Bílovec Brno-Juliánov (10:00 a 14:00), Vsetín - Prostějov (10:00 a
14:00), Uherské Hradiště - volný los.

www.vecernikpv.cz

Kadetky v Brně upevnily svou extraligovou suverenitu,
juniorky zvládly důležité souboje doma proti Ostravě
Sestava v prvním utkání: M. Zatloukalová, Cruz, Meidlová, Adamčíková, Mlčáková, Přibylová, libero
Uličná – Valášková, Macková.
Sestava v druhém utkání: M. Zatloukalová, Cruz, Meidlová, Adamčíková, Mlčáková, Valášková, libero
Uličná – Přibylová, Macková.
1. Brno 7 1 22:19 19
2. Frýdek-Místek 6 2 19:10 18
3. Prostějov 5 3 17:10 15
4. Šternberk 3 5 11:18 8
5. Přerov 2 6 10:19 7
6. Ostrava 1 7 9:22 5

Hodnocení trenéra kadetek
Jaroslava Matěje:

Hodnocení trenéra juniorek
Lukáše Mička:

„V Brně jsou zápasy vždycky těžké a důležité, ovšem tentokrát jsme je zvládli celkově dobře. A to navzdory pokračující
absenci zdravotně vyřazených blokařek, místo nichž jsme na
střed sítě postavili dvě smečařky. Menší sehranost se nám
podařilo překonat natolik, že jsme v obou duelech měli většinu času herně navrch. Jedinou výjimku pokaždé tvořil druhý
set, kdy u děvčat došlo k tradičnímu polevení v koncentraci a domácí toho využili k vyrovnání na 1:1. Naštěstí holky
vždy reagovaly opětovným zapnutím na vyšší obrátky, což
vedlo k poměrně přesvědčivým vítězstvím. Chválím všechny
v čele s obvyklou tahounkou Kristýnou Adamčíkovou a potěšil mě přínos dvou mladých Terez Slavíkové s Balákovou.
Těchto šest bodů je tím cennějších, že by se měly započítávat
do nadstavbové skupiny o první až šesté místo, kam pevně
směřujeme.“

„Mám velkou radost, že jsme dvakrát zvítězili bez jediného ztraceného setu a hned polovinu z nich se nám podařilo získat v dramatických
koncovkách. To svědčí o zpevnění psychiky hráček, všechny vyrovnané závěry zvládly v hlavách. Naše výkony jdou každým týdnem
nahoru, neboť holky stále víc dostávají do krve systémové věci a na
hřišti díky dodržování pokynů lépe pracují jako kolektiv. Pochvalu
tentokrát zaslouží všechny, nejvýrazněji mě přitom potěšila velmi
povedeným druhým zápasem Vendula Valášková. Jestli už se začíná rýsovat postup do finálové šestky? Na takové myšlenky je zatím
moc brzy, ze základní části ještě zbývá spousta utkání. Musíme jít dál
postupnými kroky.“

www.vecernikpv.cz
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Exkluzivní interview s juniorskou florbalovou reprezentantkou, která je také fotbalistkou

„CHCI SE DOSTAT NA JARNÍ MISTROVSTVÍ SVĚTA, PAK SE UVIDÍ“
Nová posila Kostelečanek Tereza Hubáčková odmítla Spartu i Slavii a hraje fotbal na Hané

Kostelec na Hané - S hokejkou v ruce a děrovaným plastovým míčkem to dotáhla až do nejvyšší ženské domácí
soutěže, s kopacím míčem mohla dovádět v dresu pražské Sparty či Slavie. Z nabízené dvojice sportů u Terezy
Hubáčkové zvítězil florbal, v němž si loni zahrála extraligu za Šumperk a nyní nastupuje za Liberec. Nevzdala
se ovšem ani fotbalu. Přes Malou Skálu, Olomouc
a Šternberk doputoval sedmnáctiletý talent až do Kostelce
na Hané, jeho hráčkou se stala letos v létě...
Jiří Možný
Věnujete se fotbalu i florbalu.
Co bylo dříve?
„Florbal byl dřív, asi o rok a kousek. Poprvé jsem se s ním setkala ve škole, byli
jsme na turnaji a vyhráli jsme. Bavilo mě
to, tak jsem šla do klubu v Liberci. Hrála
tam jedna kamarádka, takže díky ní to
bylo jednodušší. To bylo tak v páté třídě,
takže před sedmi či osmi lety. A fotbal?
Tak nějak odmalička jsme hrávali na
louce s klukama, pak nás táta vzal, ať to
zkusíme na Malé Skále. V té době tam
hrály mladší holky smíšeně s klukama
a také ženy ligu.“
Jak vypadá váš klasický týden?
„Je to teď jiné, protože florbal
hraji za Liberec, ale studuji v Olomouci,
takže je to daleko na dojíždění. Čtvrtek
a pátek mám tréninky v Liberci, přes týden jdu do Kostelce na fotbal, něco musím absolvovat sama, protože se nedostanu na tréninky. Individuální program
ve škole nemám, ta má pořád přednost,
ppak jje vše ostatní...“
Proč hrajete florbal právě
v Liberci?
„Z Liberce pocházím, žila jsem tam do
třinácti let. Teď čtyři roky bydlíme v Července, chodím na gymnázium v Hejčíně, kde maturuji příští rok. Hrály jsme
spolu se sestrou dva roky v Olomouci,
potom rok v Ostravě a rok v Šumperku,
tamní klub však teď zanikl. Nikde jsme
ale dlouho nevydržely, moc se nám tam
nelíbilo, tak jsme se vrátily do Liberce.
Známe tamní prostředí a líbí se nám...
((úsměv)“
Kolika extraligovými kluby
jste dosud prošla?

sezonu, pak možná Praha, nebo to spojit
se školou a odjet do zahraničí. Možná
Švédsko, ve škole se trochu v kroužku
učím tamní řeč. Třeba ‚Hejsan‘ je ‚Ahoj‘
(úsměv). Zatím tam šlo docela málo českých hráček, letos snad první do pole do
j y soutěže.“
nejvyšší
Co třeba pražský Herbadent?
„Je to vládce, teď se mu ale moc
nedařilo na Poháru mistrů. Myslím si,
m zatím nechtěli. Tak dobže by mě tam

„V národním týmu jsem byla za poslední rok
na všech akcích. Odehrály jsme Euro Floorball Tour,
kde se hraje s Finskem, Švédskem, Švýcarskem,
jely jsme tour po Švédsku s jejich nejlepšími týmy“
fotbalistka a florbalistka TEREZA HUBÁČKOVÁ
o svých reprezentačních zkušenostech
„Právě těmito čtyřmi. To ovšem bylo
ještě v době, kdy jsem ji nemohla hrát.
Nejvyšší soutěž jsem tak hrála jen za
Šumperk, je to totiž omezeno věkově.
Sportovně aktivní jsou ale i mí sourozenci. Moje nevlastní sestra Lucka teď
začíná hrát taky fotbal, o rok starší Zuzana momentálně kope za Baník Ostrava
a současně se mnou florbal za Liberec.
Je silnější a rychlejší. Občas jí něco řeknu, že se musí snažit, když je prvoligová
(smích). Všemi týmy jsme až do teď
prošly spolu, občas spolu hrajeme fotbal
na hřišti.“
Jaký je věkový limit pro start
ve florbalové extralize?
„Je mi sedmnáct roků a letos už mohu
hrát. Pravidla se stále posouvala a můj
ročník musel neustále čekat. Loni
jsem hrála na výjimku, tu jsem dostala
i předloni, ale nakonec jsem extraligu
nehrála.“
Jak vidíte svou sportovní budoucnost?
„Teď se s juniorkami připravuji na mistrovství světa, které se uskuteční na jaře
v Polsku. Ráda tam pojedu, pokud mě
nominují. A dál se uvidí, zatím vůbec nevím. Chci v Liberci odehrát co nejlepší

bych tam mohla
rá nejsem, abych
hrát za ženy, a v juniorkách
se toho tolik nenaučím, takže Liberec jee momentálně
lepší.“
p
Jste stabilní členkou reprezentačního družstva
tva své kategorie?
m týmu jsem
„V národním
ední rok a něco
byla za poslední
ích. Vždy jednou
na všech akcích.
ějaké turnaje, byly jsme
za čas jsou nějaké
rball Tour,, kde se hraje
j
na Euro Floorball
ý
s Finskem, Švédskem,, Švýcarskem.
Jely jsme takéé na tour po Švédsku hrát
pšími týmy, protože jsou
s jejich nejlepšími
ež české, abychom se
kvalitnější než
y
učily.“
Už se připravujete na jarní
ionát?
šampionát?
„Ano, poslední
dní dva roky si

Foto: archiv
T. Hubáčkové

od něj tu konkrétní věc. Třeba florbalová tud teď přešly holky pod Jablonec. Pak
Zuzana Macurová má dobrou techniku jsme byly v Olomouci, tým měl různé
a dělá na hřišti spoustu chytrých věcí, názvy a to, co z toho zbylo, je nyní 1.FC
má nečekané střely. Potkaly jsme ji ve Olomouc. A naposledy Šternberk. Jednu
Vítkovicích a něco jsme se od ní naučily. sezonu jsem tak hrála i proti Kostelci. Ve
Takovou tu herní chytrost, okamžik, kdy Šternberku to teď ovšem bohužel pomamusí zabrat naplno, a gól padne, nebo lu končí, protože holek je málo. Nepřimu naopak zabrání.“
hlásila se soutěž, proto jsme tady.“
V čem spatřujete své hlavní
Měla jste možnost hrát i jinde?
přednosti?
„Asi by byla, ale my jsme si to
„Je
„Jednou ze zbraní je, že dělám jak fotbal, tady vybraly, přijely jsme a trenér nebyl
tak florbal. Když se mi tedy ve florbale proti. Vybíraly jsme z týmů, které máme
nedaří nebo mě přestává bavit a začíná nejblíže,
ne
j
kvůli dojíždění.“
un
Jak se vám v Kostelci na Hané
unavovat,
tak je tu ještě fotbal a můžu si jít
zab
líbí?
zaběhat
mezi jiné lidi. To je taková úleva.
Ve florbalu hraji většinou v obraně, můžu „Je tu hezké hřiště. Holky mohou hrát
ale hrát úplně všude, ve fotbale spíše v na velmi dobré trávě. To taky není všuúto Pak je to určitě důraz, rychlost ne de, většinou mají holky v klubu druhoútoku.
úp vždy potkám někoho rychlejšího, řadé místo. Co se týče kolektivu, občas
úplně,
tec
mě spúoluhráčky štvou... (smích) Je to
technika
ano, baví mě hrát si s míčem.“
Bude tedy u vás vždy na prv- ovšem stejné jako ve všech jiných ženním místě vždy florbal?
ských týmech, kde jsem byla. Jsem ráda,
„T to tak je, protože je tady ta možnost že tu můžu hrát, holky se snaží, chodí nás
„Teď
rep
reprezentace.
Před pár lety jsme si vy- dost na tréninky.“
bra florbal, přestože než jsme se sem
Kříží se vám někdy zápasy?
braly
ppři
„Někdy ano, v tom případě má
přistěhovaly,
měly jsme nabídku hrát za
žá
žákyně
Sparty nebo Slavie. Řekly jsme přednost florbal. Výsledkově to zatím
si ale, že ne, že nechceme tolik dojíždět, v Liberci není nic moc, mohlo by to být
n
o kousíček lepší. Poslední zápas byl sice
a nastoupily
jsme do Olomouce.“
Jaké jsou vaše fotbalové ambice? dobrý,
ý chtělo by to ale dát nějaké góly.“
Zbývá vám při škole, obou
„Nic teď neplánuji, uvidím, co
sportech a takovém cestování
bude po florbalovém mistrovství. Zatím
bu
se mi nedaří moc dávat góly, ale třeba se i čas na další zájmy?
„Ano. Hraji ještě na klavír, nejraději klato změní.“
Nejtěžší
Kterými kluby jste zatím prošla? siku, například Chopina. Učitel mě loni
je najít
„Jak už jsem říkala, začínaly jsme přihlásil do malé soutěže v Olomouci,
si čas na společně
sp
se ségrou na Malé Skále, od- byla jsem tam a i účast se počítá (úsměv).“
vytrvalostní
běhání, máme
běhat dvakrát
týdně třicet čtyřicet minut, mně se
ale nikdy nechce,
nechc
nemám čas, nebo
neb
d
se
vymlouvám,
několika lety přestěhovala na Olomoucko. Od prvního
že nemám čas
stupně základní školy se věnuje florbalu, nedlouho poté
(smích).“
(
k němu přibyl i fotbal. Společně se svou starší sestrou
Máte nějaký
Zuzanou prošla několika florbalovými extraligovými celvzor?
ky a nyní obě dvě nastupují za Liberec, se svou druhou sestrou Lucií od léta
„Ne, nikdo konkrétní.
dojíždí do Kostelce na Hané, kde se stala součástí místního dívčího fotbaloKdyž vidím dobrého
vého družstva. U juniorské reprezentantky má ale přednost florbal, již nyní
hráče nebo hráčku, tak se
se připravuje na květnový světový šampionát, který se uskuteční v Polsku.
mi líbí něco, co dělá, a vezmu si

trenéři našli hráčky, které ročníkově mohou jet na mistrovství. Právě
s nimi teď jezdíme na akce, dostáváme
úkoly, co máme doma dělat. Běhání,
technika, prostě domácí úkoly... (smích)“
Daří se vám to plnit?
„Jak kdy (úsměv). Snažím se ale.

kdo je
tereza hubáčková...
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