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PŘEDČASNÉ VOLBY DO PSP ČR 2013:

KOMPLETNÍ
VÝSLEDKY
ze všech míst regionu - vítězové a poražení
z každého okrsku ve městě, z každé vesnice...

* reportáže z průběhu voleb i ze sídel jednotlivých štábů * grafy
* bezprostřední ohlasy, exkluzivní rozhovory * první prognózy
* analýzy, komentáře * pperličky a zajímavosti

na
HISTORICKÝ REKORD: Výsledky
Prostějovsku
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poslanců!
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Tragédie u Čechůvek. Obrázek, jaký na silnici neradi vidíme: zdemolovaná auta po devastujícím nárazu a pracovníci pohřební služby,
kteří odvážejí mrtvá těla…
2x foto: Michal Kadlec
Čechůvky/mik
Tak to byl děs! Ke dvěma
pomníčkům připomínajících
dřívější tragédie u křižovatky
za Čechůvkami přibude již co
nevidět třetí. V pátek 25. října
hodinu po poledni zde došlo'

k dalšímu smrtelnému masakru. Jednaosmdesátiletý senior
za volantem Renaultu podle
všeho nedal přednost rychle
jedoucímu bavoráku, jehož
řidič už nedokázal nijak zareagovat a v plné rychlosti auto se
dvěma seniory ze Slovenska

doslova rozstřelil! Postarší muž
společně s třiasedmdesátiletou
manželkou neměli šanci devastující náraz přežít. Oba byli
na místě mrtví. Vyhráno stále

ještě nemá řidič BMW, který
byl přepraven vrtulníkem do
Fakultní nemocnice v Olomouci, kde lékaři bojovali
o jeho holý život...

více podrobností najdete na straně 6!

FALTÝNEK
bude jednat o vládě!

INZERCE

TV SERVIS ZÁPECA

TV - ANTÉNY - SATELITY
INSTALACE - SERVIS - PRODEJ

Kontaktní místo

Prodej palivového
dříví
METROVÉ, ŠTÍPANÁ POLÍNKA

Cena od 650 Kč/m3
N á prodejna
d j v Prostějově:
P těj ě
Nová
ul. Svatoplukova 60
(Beruška)
Tel.: 588 002 662
www.zapeca.cz

Olomouc * Prostějov * Přerov

Doprava zajištěna.
Více info na tel.:

734 481 013
Wolkerova 37, PV

9 771212 667008
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Krimi
168 hodin
s městskou policií
Nebezpečný dobrman
Procházka maminky s kočárkem se ve středu 23. října zvrhla
v nemilou událost. V ulici Antonína Slavíčka přiběhlo štěně
dobrmana k dětskému kočárku,
na kterém byl uvázán kříženec
jezevčíka. Dobrman tohoto
psíka začal napadat. Maminka
dítěte rychle zavolala manžela, který byl poblíž. Tomu se
podařilo oddělit cizího psa od
jejich. Až poté se na místo dostavil majitel dobrmana. K celé
záležitosti se nemínil s poškozenými bavit a z místa odešel. Jezevčík neměl viditelné zranění,
byl ale celý mokrý a vystrašený.
Strážníci po výpovědi manželů
i svědka celé události se vydali
zkontaktovat majitele volně
pobíhajícího psa. Ten však na
zvonění nereagoval. Nyní je
tak podezřelý z přestupku na
ochranu zvířat proti týrání a porušení městské vyhlášky - pes
musí být totiž na katastru města
na vodítku!

ze soudní síně...
CIKÁN, který okradl ženu na parkovišti, K SOUDU NEDORAZIL
Michal Holomek byl před loupeží varován i ze strany Večerníku...

Michal Holomek a Ernest Gábor měli v úterý minulého týdne stanout před prostějovským soudem kvůli
srpnové loupeži, kdy na parkovišti ve Wolkerově ulici
v Prostějově obrali o kabelku ženu, přitom ji nějaký čas
táhli po zemi. Zatímco devatenáctiletý Holomek se k činu doznal a k soudu dorazil, jeho kumpán Gábor se přijít
neobtěžoval. Hlavní líčení tak muselo být odročeno...
Prostějov/mls
Jak už jsme ve Večerníku psali,
tento případ loupeží neskončil.
Poškozená totiž mladého lupiče
osobně znala a celkem logicky
jeho jméno nahlásila na policii.
Ten se ji nejprve přišel za své jednání omluvit, po prošetření kriminálkou však otočil. Při konfliktu
v restauraci v Dolní ulici okradené
paní nadával do bílých sviní a lidé
z jeho okolí ji vyhrožovali smrtí.
Za zkratkovitým a agresivním
jednáním Michala Holomka
zřejmě stojí jeho záliba v pervitinu.

Přitom přibližně měsíc před loupeží redaktor Večerníku právě
Michala Holomka osobně upozorňoval na to, že „čórkování“,
které je pro některé z cikánů
zdrojem obživy i přímo životním stylem, začíná mnoha lidem
čím dál víc lézt na nervy.
„Děláte tím ostudu nejen sobě,
ale i ostatním cikánům,“ řekl
tehdy do očí Michalovi Holomkovi, který pouze pokyvoval hlavou. „Ale víte, my jsme
narkomani. Co máme dělat?“
reagovala tehdy Holomkova
přítelkyně Monika Horvátková,
která sama byla za krádeže re-

Pěkně povedený synáček…
Volby mu nevoněly…
Volební transparent mu předminulou sobotu 19. října před
jednou hodinou v noci bránil
v chůzi, tak si do něj kopnul.
Takto vysvětlil své jednání devatenáctiletý mladík, který byl
hlídkou přistižen při poškození
cedule v Palackého ulici. Jeho
jednáním došlo k promáčknutí
kovového podkladu a uvolnění
plechu od kovové konstrukce.
Mladík se nejprve zdráhal uposlechnout výzvu k prokázání
totožnosti, ale po upozornění,
že v takovémto případě bude
p
převezen
na služebnu Policie
ČR k ověření jeho nacionálů,
občanský průkaz předložil. Jelikož předpoklad vzniklé škody
nepřesáhne částku 5 000 korun,
bude událost postoupena „jen“
správnímu orgánu pro podezření z přestupku proti majetku.

Propadlá občanka
Hlídat si platnost občanského
průkazu je povinnost každého
občana. Na základě řešení dopravního přestupku řidiče, který
v sobotu 19. října nerespektoval
zákaz odbočení, vyšlo najevo,
že jednašedesátiletý muž má již
několik let neplatný občanský
průkaz. Tímto je podezřelý ze
spáchání přestupku podle zákona o občanských průkazech.

Dvakrát napadl ženu
Předminulou neděli 20. října po
třiadvacáté hodině bylo přijato
sdělení od obsluhy restaurace o fyzickém napadení mezi
dvěma muži. Strážníci na místě zjistili, že celý incident začal
nejprve rozepří mezi barmankou a jejím bývalým přítelem.
Ten během hádky vstoupil do
prostoru za barovým pultem,
kde začal ničit vybavení. Při
tom rozbil několik sklenic a lahví s alkoholem. V jeho chování
mu zabránil jeden z přítomných
hostů. Agresor se intenzivně
bránil, čímž u něj došlo ke krvácejícímu poranění v oblasti
obličeje. Způsobená škoda byla
obsluhou předběžně vyčíslena
na dva tisíce korun.
Podobný případ mezi stejnou
dvojicí se udál tentýž den.
K rozepři ovšem došlo přímo
na ulici. Verbální napadání vůči
bývalé přítelkyni vyústila až
k pokusu o fyzický útok. Muž
se neovládl, uchopil dřevěnou
hůlku a začal s ní ženu ohrožovat. Ta sice uskočila, ale při
tom nešťastně upadla na zem,
což mělo za důsledek zhmoždění zápěstí a nutnost vyhledat
lékařské ošetření. Obě zmíněné
události byly postoupeny správnímu orgánu k dořešení.
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OKRADL vlastního tátu!
Prostějovsko/mik - No, to
snad ne! Policisté nyní řeší
případ krádeže z rodinného kruhu. Devatenáctiletý
dorostenec se neostýchal
okrást
vlastního
otce
o šrajtofli s patnácti stovkami a platební kartou...
„Ze spáchání přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního
prostředku je podezřelý devatenáctiletý mladík, který měl
svému pětapadesátiletému otci
ukrást peněženku s celým obsahem. K události mělo dojít
z pondělí jednadvacátého na

úterý dvaadvacátého října
v rodinném domě v malé obci
na Prostějovsku,“ prozradila Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR v Olomouckého
kraje.
Otec
nezdárného
syna
policistům uvedl, že v peněžence měl kromě peněz
i osobní doklady a platební
kartu. „Celková škoda byla
vyčíslena na jeden tisíc
pětset korun. Policisté případ
prověřují a zjišťují všechny
jeho
okolnosti,“
dodala
mluvčí krajské policie.

lativně nedávno odsouzena. Podobně Michal Holomek to dlouho nevydržel a už v srpnu loupil.
V úterý na něj kvůli tomu čekal
soud. Před hlavním líčením už
mnoho vstřícnosti neprojevoval.
„Vy jste psal ty články? Nechci,
abyste k soudu chodil. Podám
si na vás stížnost!“ horlil obžalovaný Holomek vůči redaktorovi Prostějovského Večerníku.
Zatímco „na ulici“ se Michal Holomek chová nepředvídatelně,
s policií vzorně spolupracoval,
když se ke všemu doznal a ač není
ve vazbě, řádně se dostavil také
před soudní tribunál. Jeho kumpán
Ernest Gábor však na svoji povinnost jaksi zapomněl. Členové senátu, státní zástupkyně, oba obhájci,
poškozená i přítomná veřejnost na
něj v úterý čekali marně.
Předsedkyně senátu Ivona
Otrubová tak byla kvůli tomu
nucena soudní líčení odročit na
úterý 19. listopadu.

Je stále na svobodě. Michal Holomek (vlevo) se v březnu zúčastnil pohřbu olašského krále Jana Horvátka, jeho přítelkyně Monika
(v popředí) byla přímou pozůstalou. Zatímco Horvátkova dcera už
byla za opakované „čórkování“ nepodmíněně odsouzena, Michal
Holomek na trest stále čeká.
Foto: archiv Večerníku

Stařec okraden

na Pernštýnském
náměstí!

odchodu mu podal ruku, přitiskl
se k němu a z vnitřní stany náprsní kapsy saka mu ukradl
peněženku s penězi a doklady.
Škoda byla vyčíslena na jeden
tisíc čtyřista padesát korun,“
popsala Večerníku čin kapsáře
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.
Bohužel, zdatný kapsář zatím
není vypátrán. „Popis neznámého muže není v tuto chvíli k
dispozici. Policisté na případu
intenzivně pracují a po pachateli
pátrají. Zahájili úkony trestního
řízení pro podezření ze spáchání

Bylo to rychlé. Peněženka starého muže se pro kapsáře stala
jednoduchou kořistí. Ilustrační foto
přečinu krádeže, za který pachateli, v případě jeho zjištění,
hrozí až dvouletý pobyt za
mřížemi,“ dodala na jeho adresu
Urbánková.

ZLODĚJ vyboural do garáže díru Barmanka naházela
Chmatáka policie dopadla, věci vrátila majiteli

Prostějov/mik - Pro nářadí za
necelých dvacet tisíc korun
se v srpnu letošního roku doslova proboural mladý zloděj,
kterého ovšem policisté minulý týden dopadli! A aby
byl konec ještě lepší, všechny
ukradené věci z garáže byly
záhy předány zpět majiteli.
„Kriminalisté zahájili trestní
stíhání jednadvacetiletého mladého muže z Prostějova, kterého
obvinili ze spáchání trestného činu krádeže, jíž se měl
dopustit ve druhé polovině srpna
letošního roku v Prostějově.
Tehdy neznámý pachatel se

vloupal do jedné z garáží tak,
že zezadu do zdi vyboural díru,
kterou vnikl dovnitř. Z garáže
pak následně vzal kleště, velké
kladivo, kovový svěrák, několik
kusů velkých pracovních klíčů
a další ruční nářadí. Poškozené
firmě způsobil tehdy celkovou
škodu za téměř dvacet tisíc korun,“ zavzpomínala na srpnovou
událost Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje
s tím, že větší část odcizených
věcí byla následně nalezena
přímo majitelem v jedné sběrně
surovin.

Policie toto zboží zajistila
a předala zpět majiteli. „Po pachateli policisté pátrali a na základě
operativního šetření zjistili, kdo
se krádeže dopustil. Jedná se
o jednadvacetiletého mladíka
z Prostějova, který se k činu plně
doznal. Poslední z odcizených
věcí u něho byla nalezena. Tu
policistům dobrovolně vydal,
tudíž byla rovněž předána majiteli. Peníze, které získal prodejem
odcizených věcí do sběrných surovin, použil pro vlastní potřebu,“
uvedla mluvčí krajské policie
s tím, že chmatákovi nyní hrozí
až dvouletý pobyt za mřížemi.

TRŽBU do automatů

Prostějov/mik - Mladá barmanka se s tím vůbec
nepárala. Co v baru utržila,
to také hned utratila. Problém byl v tom, že peníze
nepatřily jí. A co je ještě
horšího, více jak šedesát tisíc
korun okamžitě naházela do
výherních automatů!
„Ze spáchání přečinu zpronevěry
je podezřelá šestadvacetiletá
žena z Prostějovska, která se tohoto protiprávního jednání
měla dopustit tím, že v pátek
osmnáctého října v jednom
z prostějovských barů zprone-

věřila tržbu ve výši šedesát tisíc
čtyřista korun. Celou ji použila
ke hře na výherních automatech. Žena se ke zpronevěře
doznala,“ sdělila Večerníku Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje.
V pátek prostějovští policisté mladé ženě ve zkráceném přípravném řízení
sdělili podezření ze spáchání
přečinu zpronevěry, za který
jí, v případě prokázání viny
a odsouzení, hrozí až pětiletý
pobyt za mřížemi.

Svatoplukova: auto srazilo opilého chodce. Nadýchal 2,24 promile!

Prostějov/mik - Že by se
vracel teprve z flámu? Dost
možná. Každopádně způsobil patálie nejen sobě... Totálně opilý chodec ve čtvrtek
24. října krátce po půl šesté
ráno totiž pořádně zkomplikoval život řidiči osobního auta, který jej srazil
ve Svatoplukově ulici. Kdo

nakonec za nehodu ponese
zodpovědnost? To teprve
zjišťuje policie.
„V křižovatce ulic Svatoplukovy a Českobratrské v Prostějově došlo k dopravní nehodě
s účastí chodce. Z prvotního šetření bylo zjištěno, že
sedmatřicetiletý řidič, který
jel vozidlem Peugeot smě-

rem k ulici Vrahovické, se
v prostoru křižovatky srazil
s chodcem, který přecházel
silnici mimo přechod pro
chodce. Při nehodě došlo k
lehkému zranění čtyřiatřicetiletého chodce, který byl
převezen do nemocnice na
ošetření. Rozsah zranění ani
doba léčení není v tuto chví-

li známa,“ sdělila Večerníku
k nehodě Irena Urbánková,
tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Míra zavinění na nehodě se
stále vyšetřuje, mnohému
ovšem napovídá stav obou
účastníku nehody. „Alkohol
byl u řidiče vyloučen decho-

vou zkouškou, u chodce však
bylo naměřeno 2,24 promile
alkoholu v dechu,“ prozradila
Irena Urbánková.
Hmotná škoda na vozidle
byla vyčíslena na pět tisíc
korun. Okolnosti nehody,
přesná příčina a míra zavinění jsou předmětem dalšího
policejního šetření.

po kvartetu hledaných
Prostějov/mik

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

Sebral
S
b l notebook
t b k
Předminulou sobotu 19. října
v odpoledních hodinách došlo
k vloupání do vozidla Renault
Megane Combi, které bylo zaparkované v Dolní ulici v Prostějově. Zatím neznámý pachatel z vnitřních prostor ukradl
zde ponechaný notebook. Firmě způsobil celkovou škodu
odcizením a poškozením za
dvanáct tisíc korun.

Okradený řemeslník

KAPSÁŘ si vybral svoji oběť

Prostějov/mik - Tvářil se jako
dobrý známý, ale nakonec
se z něho vyklubal prachsprostý zloděj. Policie zatím
marně pátrá po grázlovi, který
uprostřed minulého týdne na
Pernštýnském náměstí okradl
čtyřiadevadesátiletého staříka.
„Zatím neznámý pachatel je
podezřelý z krádeže, které
se měl dopustit ve středu
23. října v dopoledních hodinách
naPernštýnskémnáměstívProstějově. Čtyřiadevadesátiletého seniora zde náhodně oslovil zatím
neznámý muž, který si s ním
povídal o běžných věcech. Při

ČERNÁ KRONIKA

Během předminulého víkendu
v noci ze soboty 19. na neděli
20. října došlo k vloupání do
nákladového prostoru vozidla
Citroën Berlingo, které jeho
majitel zaparkoval na ulici Na
Aleji v Plumlově. Zatím neznámý zloděj pak z něho ukradl pracovní nářadí - úhlovou
brusku, bourací kladivo a ruční
vrtačku. Majiteli způsobil škodu za sedmadvacet tisíc korun.

Chystá se na zimu?
V sobotu 19. října přijali policisté oznámení o tom, že zatím
neznámý pachatel měl v průběhu středečního dne ukrást
čtyři kusy zimních pneumatik
na nákladní vozidla. Ke krádeži mělo dojít v prostoru jedné
z čerpacích stanic v Konici. Kromě toho měl neznámý pachatel
ukrást i stojan na cigarety. Poškozená společnost si škodu vyčíslila na pětadvacet tisíc korun.

Má co kouřit
V noci z neděle 20. na pondělí 21. října došlo k vloupání
do prodejny v Barákově ulici
v Prostějově. Zatím neznámý
pachatel na ní vypáčil dveře,
vnikl dovnitř a ukradl zhruba
kolem osmi desítek krabiček
cigaret různých značek a peníze. Majitelce způsobil škodu za
jedenáct a půl tisíce korun.

Zdrogovaný v autě
Ve středu 23. října krátce před
druhou hodinou ráno kontrolovali policisté v Palackého
ulici řidiče motorového vozidla
BMW. U třiatřicetiletého muže
provedli dechovou zkoušku,
která byla negativní, zato test
na návykové látky byl pozitivní. Po poučení se řidič odmítl
podrobit lékařskému vyšetření,
spojenému s odběrem biologického materiálu. Přiznal, že před
pár dny užil pervitin... Policisté
mu na místě zadrželi řidičský
průkaz a zakázali další jízdu.
Nyní je podezřelý ze spáchání
přestupku proti bezpečnosti
a plynulosti silničního provozu.

Neodváděli daně
Prostějovští kriminalisté v uplynulých dnech zahájili trestní
stíhání dvou mužů z Prostějovska ve věku devětačtyřiceti a třiapadesáti let, které
obvinili ze spáchání trestného
činu zkrácení daně, poplatku
a podobné povinné platby. Za
léta 2009, 2010 a 2011 jako
jednatelé jedné ze společností
na Prostějovsku zahrnovali
do účetnictví fiktivní doklady
s úmyslem zkrátit daňovou povinnost. Tímto jednáním měli
způsobit škodu ve výši téměř
tří milionů korun. V případě
prokázání viny a odsouzení
jim hrozí trest odnětí v rozmezí
od dvou do osmi let.

Bral motorky i kola

ALEXANDER GÁBOR

JAN GRYC

LUKÁŠ KLABAČKA

MILOSLAV VIDMUCH

se narodil 26. dubna 1978
a trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 16.
října 2013. Jeho zdánlivé stáří
je 35 let, měří 175 centimetrů,
má střední postavu, hnědé oči
a černé vlnité vlasy.

se narodil 9. února 1969 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání
dne 16. října 2013. Jeho zdánlivé
stáří je v rozmezí od 44 do 49 let,
měří mezi 178 až 185 centimetry.
Bližší údaje k hledanému nejsou
známy.

se narodil 12. října 1982 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 16. října 2013. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 28
do 32 let, měří 175 centimetrů,
má střední postavu, hnědošedé
vlasy a nosí knír s bradkou.

e narodil 12. února 1957 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání
dne 15. října 2013. Jeho zdánlivé
stáří je v rozmezí od 56 do 57 let,
měří mezi 160 až 190 centimetry,
má hubenou postavu, hnědé vlasy
i vousy.

Ve středu 23. října odcizil
neznámý
ý ppachatel z pprostoru za domem na ulici Českobratrské dva mopedy, dva
motocykly a pánské horské
jízdní kolo. Zloděj způsobil škodu za jednačtyřicet
tisíc korun. Policisté případ
prověřují pro podezření ze
spáchání přečinu krádeže,
za který pachateli, v případě jeho zjištění, hrozí až
dvouletý pobyt za mřížemi.

Zpravodajství
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PÁTRÁNÍ po Gambové ožívá, ale co ti ostatní pohřešovaní? Nově se hledá šestnáctiletá dívka!

Policie odmítá s médii SPOLUPRACOVAT! Kde je krásná Míša?
V posledních týdnech přinášíme ve Večerníku obsáhlé
zprávy o pátrání po Lence
Gambové, které po čtrnácti
letech od zmizení této sympatické ženy znovu ožilo
díky reportáži pořadu České
televize Na stopě a jeho moderátora Romana Svobody.
Takřka půldruhého desetiletí
pohřešovaná žena však není
jedinou osobou z Prostějova
a okolí, po níž se slehla země.
O těch ostatních ale Krajské
ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje zarytě
mlčí a odmítá jakoukoliv větší
šíři spolupráce...
Prostějov/mik
Jak totiž Večerník zjistil, na seznamu dlouhodobě pohřešovaných
jsou kromě Gambové další čtyři
lidé z Prostějovska, konkrétně jedna žena a tři muži. Rodinní příslušníci stále přesně neví, kde se nachází Jana Márová, Jaroslav Charvát,
Rostislav Pavlík a Jaroslav Richter.
Po Janě Márové bylo vyhlášeno
pátrání na začátku října 2003, kdy
zmizela beze stopy ze svého bydliště v ulici Cyrila Boudy. Jaroslav
Charvát se pohřešuje už od roku
1994, Rostislav Pavlík dokonce
od roku 1993, po Jaroslavu Rich-

Prostějov/mik - V polovině
října vyhlásila prostějovská
policie pátrání po další
pohřešované osobě, kterou je
teprve šestnáctiletá Michaela
Ventrubová. Přestože se mladistvá dívka hledá už takřka
dva týdny, policie nehodlá
iniciovat žádné rozsáhlé
pátrání formou médií...
„Údaje o pátrání po této dívce
jsou zveřejněny na interý stránkách policie.
p
netových

Jana Márová

Jaroslav Charvát

Rostislav Pavlík

Jiné informace nebudeme
zveřejňovat,“
odpověděla
nám stejně jako v případě
dalších pohřešovaných osob
Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého
kraje.
Večerník tak z uvedeného
policejního webu zjistil, že
pátrání po krásné Míši bylo
vyhlášeno 16. října, dívka
má šestnáct let, měří mezi
cent
165 až 170 centimetry
a má
postav hnědé oči
hubenou postavu,
a černé vlasy.
Bohužel, víc
více informací,
např
na
přík
íkla
lad
d co měla
například
ve chvíli zmizení na
sobě, k
kdy ji naposledy vviděli rodiče
či zná
známí, kde bydlíí a podobně,
dl
chybí
chybí. Prostě nic,
čeho by se mohla
veřej
veřejnost chytit
a po
pomoci, policie
nech
ne
ch zveřejnit...
nechce
Tak snad se krásná
Míš
Míša Ventrubová
bbrzy
rz najde a vrátí
se domů...

Jaroslav Richter

Začneme znovu pátrat? Kromě Lenky Gambové je už dlouhá léta vyhlášeno pátrání po dalších čtyřech Prostějovanech. Ozvou se
Večerníku jejich rodiny či přátelé?
4x foto: Policie ČR
ručené pátrací relaci na inter- z Prostějova Roman Svoboda,
netových stránkách je mimo moderátor pořadu České televifotografií pohřešovaných jen ze „Na stopě“.
jejich stručný popis. Jakékoliv PROSTĚJOVSKÝ Večerník
podrobnosti, které by se mohly přesto po své vlastní linii shání
vrátit k okolnostem jejich zmize- informace o kvartetu pohřešomoderátor pořadu ČT ´Na stopě´ ní, aby veřejnost mohla pomoci, vaných. Věříme, že na základě
Roman Svoboda pro Večerník totálně chybí... A prostějovská zveřejnění tohoto článku by se
policie naprosto nejeví žádný redakci mohli ozvat příbuzní či
terovi se slehla země v roce 1996. s příslušným oddělením a výsled- zájem o tuto pomoc. Bohužel přátelé Jany Márové, Jaroslava
Všichni pohřešovaní mají jedno kem je, že nebudeme k této zále- to není nic nového, své o tom Charváta, Rostislava Pavlíka i Jaspolečné - není o nich známo sko- žitosti vydávat žádné informace. ví i známý televizní moderátor. roslava Richtera.
ro nic! Jen to, že Večerník při snaze Pátrání po těchto osobách probíhá „Spolupráce s Policií ČR v Pros- Co když skutečně existuje reálná
získat od Krajského ředitelství Po- standardním způsobem. Základní tějově je dlouhodobě velmi špat- naděje, že tito lidé i po deseti či
licie ČR Olomouckého kraje co údaje o pohřešovaných naleznete ná, ve své praxi jsem se nesetkal dvaceti letech budou vypátráni?
nejvíce, nebo alespoň něco málo, na webových stránkách policie,“ s takovou arogancí. A to v pořa- Nezasloužily by si jejich rodiny
informací o okolnostech zmizení zareagovala na náš v pořadí již du spolupracuji s mnoha policej- a přátelé získat šanci na to, aby se
těchto osob a oživením jejich pří- čtvrtý dotaz během několika po- ními složkami po celé republice, o osudu jejich blízkých opět začalo
běhů tak vykřesat jiskřičku naděje sledních dnů Irena Urbánková, tis- a velmi dobře i prospěšně pro nahlas mluvit, stejně jako v přípana jejich vypátrání, vůbec neuspěl. ková mluvčí Krajského ředitelství obě strany,“ přiblížil Večerníku dě Lenky Gambové? My říkáme
A to ani přes opakované žádosti!
rovněž velmi špatné mediální jasné ano, snad si to brzy uvědomí
Policie ČR Olomouckého kraje.
„Konzultovala jsem vaši žádost Problém je v tom, že v dopo- zkušenosti se strážci zákona i Policie České republiky...

„Ve své praxi jsem se nesetkal
s tak špatnou spoluprací a arogancí
jako v případě prostějovské policie“

Kde může být... Neviděli jste šestnáctiletou Míšu Ventrubovou?
Volejte linku 158!
Foto: Policie ČR

V Prostějově se objasní každá druhá až třetí LOUPEŽ
Při přepadení se braňte spreji, lakem na vlasy. Nejlépe slzným plynem, radí policie

V Prostějově dojde ročně v průměru ke čtyřem desítkám těch skoro nejtěžších zločinů. Nejkřiklavějším byl
rok 2008, kdy bylo ve městě spácháno osmašedesát
loupežných přepadení, v drtivé většině se zbraní v ruce.
Je tento počet na tak malé město vysoký nebo jde
o běžný průměr a nemáme se zas až tak čeho obávat?
Prostějovská policie odmítá tvrzení, že počet loupeží
vzrůstá, což dokládá statistickými údaji. Z nich pak také
vyplývá, že kriminalistům se podaří objasnit jen každý
druhý až třetí případ tohoto ranku. Posuďte sami, zda je
to dobrá bilance, nebo naopak stav k zamyšlení...
Prostějov/mik
V posledních letech dochází nejen
v Prostějově k loupežným přepadením v hernách a barech. Podle
toho, že se tyto případy nedaří
policii objasňovat tak, jak třeba
některé jiné, lze je charakterizovat
jako složitější, zejména co se týká
vyšetřování. „Z uvedené statistiky
plyne, že počet těchto událostí je
relativně konstantní, proto slovo
často, respektive v poslední době
zvýšený počet a tak podobně, není
relevantní. Veřejnost těmto událostem, ostatně i díky zvýšenému

zájmu medií, věnuje pozornost,
proto se může zdát počet loupeží a
jejich četnost zcela jinak, než je reálná situace,“ bagatelizuje situaci
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.
Záhy odmítla prozradit, do jaké
míry pomáhají policii při vyšetřování kamerové záznamy z provozoven a jak je policie využívá.
„Z taktických důvodů postup při
odhalování a objasňování této
trestné činnosti nebudeme blíže
specifikovat. Velmi kladně ale
v případech vyšetřování loupeží

POČET LOUPEŽÍ V PROSTĚJOVĚ A JEJICH OBJASNĚNOST


Zdroj: Policie ČR v Prostějově
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Toto se podařilo. Prostějovské kriminálce se v polovině února podařilo dopadnout lupiče, který s
nožem v ruce přepadl barmanku, obsluhu čerpací stanice a trafikantku. Našla se u něj útočná zbraň,
uloupené peníze i zboží.
2x foto: Michal Kadlec
hodnotíme spolupráci s médii,
jejichž prostřednictvím jsou záznamy z kamerových systémů,
identikity a výzvy k případům
uveřejňovány,“ připustila Urbánková. Jak záhy ovšem dodala,
policisté často působí na majitele
provozoven preventivně. „Ochranu majetku doporučujeme, preventivně na všechny občany
působíme a vynakládáme maximální úsilí při objasňování trestné
činnosti. Jakým způsobem si občané budou chránit svůj majetek,
je ale na rozhodnutí každého z
nich.“

Vyšetřování loupežných přepadení je velmi složité. Jak je
také vidět ze statistik, i v Prostějově se podaří objasnit
každý druhý až třetí případ.
„Když pomineme kamerový
záznam, tak pachatelé na místě
činu zanechají jen minimum
stop nebo vůbec žádné. Mnohdy
jde také o zločince, kteří do Prostějova přijedou z jiného a hodně vzdáleného místa. O to bývá
pátrání po nich složitější. Často
ale při podobných šetřeních pomůže i náhoda, to nebudeme zakrývat. I po několika letech nás

určité indicie z jiných případů
mohou přivést na stopu lupiče,“
poznamenal před časem pro
Večerník Pavel Novák, vedoucí
Územního odboru Policie ČR
v Prostějově.
V posledních letech Večerník
ovšem také často informoval o
přepadeních občanů přímo na
ulici. Grázlové, kteří mnohdy
loupí kvůli sebemenší potřebě
finančních prostředků na drogy, se neštítí za bílého dne na
ulici přepadnout seniorku nebo
i dítě. V takových případech je
každá rada dobrá. „Obecně lze







 



 


 

 
 
















        

doporučit, aby se lidé vyhýbali
odlehlým, nepřehledným i neosvětleným místům a chodili
raději frekventovanějšími ulicemi. Kabelku či tašku nosit v
ruce nebo na rameni směrem od
ulice, aby ji nikdo z vozovky nemohl vytrhnout a ukrást. Chce-li vám někdo kabelku ukrást,
nebraňte se za každou cenu.
Zdraví nebo dokonce život jsou

  

k 30. září 2013

cennější než peníze,“ nabádá
mluvčí krajské policie Irena
Urbánková. „V případě nutnosti
můžete pro svou ochranu použít
sprej, například deodorant, lak
na vlasy nebo slzný plyn, který
nosíte v tašce nebo kabelce. Pachatele tím překvapíte, možná
i odradíte a sami tak získáte čas
na přivolání pomoci,“ vzkazuje
na závěr Urbánková.

Procházka po „zavřené“ Pomníček u Hloučely je obestřen
hrázi lákala víc než volby
TAJEMSTVÍM

Jako na Karlově mostě. Po nové hrázi plumlovské přehrady korzovaly v sobotním slunečném
odpoledni davy lidí.
Foto: Martin Zaoral
Mostkovice, Plumlov/mls V žádné z volebních místností na Prostějovsku nebylo
v sobotu tak rušno jako na
hrázi plumlovské přehrady.
Ve slunečném odpoledni
se po ní prošly stovky lidí,
další desítky projely na kole
a relativně dost se jich jen tak
svezlo v kočárku. A to i přesto,
že hráz oficiálně stále ještě je
staveništěm...
„Tak konečně to mají hotové,“
konstatoval v sobotu mladý
muž, který právě tlačil kočárek
kolem výrazné cedule ´Vstup na
staveniště zakázán´. Při pohledu
na hráz plumlovské přehrady,

kam mířil a která díky zástupům
lidí ze všeho nejvíc připomínala
Karlův most během turistické
sezóny, působila zmíněná zákazová značka poněkud komicky.
Brzy by měla zmizet. „Hráz
byla zkolaudovaná a začátkem
příštího týdne by měla být
přístupná veřejnosti,“ informovala Večerník již o den dříve
Gabriela Tomíčková, tisková
mluvčí Povodí Moravy.
Lidé se během korzování po
hrázi často podivovali nad
tím, že nádrž dosud není zcela
napuštěná, s čímž se začalo
koncem srpna. „Hladina
vody v přehradě se už zvedla

o více jak dva a půl metru,
k jejímu úplnému napuštění
chybí ještě asi dvojnásobek.
Rychlost napouštění závisí na
počasí, které neovlivníme,“
reagovala tisková mluvčí.
Po plumlovské přehradě by
se ještě letos měly rozběhnout
také práce na opravě
hráze Podhradského rybníku.
„V současné době probíhá
výběrové řízení na zhotovitele stavby,“ informovala nás
aktuálně Tomíčková s tím,
že termín zahájení prací je
závislý na tom, zda se budou
jednotliví účastníci řízení proti
jeho výsledku odvolávat.

Prostějov/mls - Tak tohle prostě
vrtá hlavou! Už někdy v létě se
u mostu v Kostelecké ulici na
břehu řeky Hloučela objevil
pomníček s neznámými iniciály J. K., pod nimiž je vymezena
životní dráha dny 12. 4. 1972 1. 3. 2013. Kromě těchto dat je
do mramoru vyryt už jen hodně zvláštní slogan „Kdyby žaba
žrala špek. Takovou mastnotu“. V době před Dušičkami se
na něm objevily svíčky i růže.
Večerník tedy začal pátrat po
tom, co za tajemným náhrobkem vězí... Zemřela snad tato
osoba na tomto místě? Nebo
přišla o život jinde, a sem jen
ráda chodila?
Jako první nás zajímalo, kdo je
onen(ona) záhadný(á) J.K. Data
uvedená na desce jednoznačně ukazují, že se muselo jednat
o člověka. Svědčí o tom jak iniciály složené ze dvou písmen (zvířata obvykle nemají příjmení), tak
především věk, jehož se měl dožít.
Jednačtyřicet let se z domácích
mazlíčků dožije snad jen želva.
Pokud se tedy jednalo o člověka,
měly by o jeho úmrtí vědět prostějovské pohřební služby. Nahlédli jsme tedy do jejich veřejně
dostupných záznamů. Nikoho
s iniciály J. K., který by zemřel
1. března v Prostějově jsme tam
ovšem neobjevili.
Acodál?Oslovilijsmelidi,kteřísev
Hloučele často pohybují a ví téměř
o všem, co se v lesoparku děje.

Kd
záh o rozlu
adu
? Po ští jeh
můž o
ete?

Záhada. Pátrali jsme po původu tajemného pomníčku, který se nachází nedaleko
mostu přes Hloučelu v Kostelecké ulici.
Před dušičkami se na něm objevily svíčky
i růže.
Foto: Martin Zaoral
„Všiml jsem si toho už někdy
v létě při sečení trávy. Co to má
znamenat, to však netuším. Mohla by to být vzpomínka na někoho, kdo tu zemřel, podobná těm,
které jsou k vidění u silničních
cest. Každopádně to bez povolení
nemá v lesoparku co dělat, fakticky se jedná o zábor veřejného
prostranství. Pomníček tak může
být kdykoliv odstraněn,“ reagoval dlouholetý správce lesoparku
Hloučela Karel Pokorský. Podobných reakcí bylo hned několik. „Je
to úplná záhada. Už jsme se tam
byli několikrát podívat, také by
nás zajímalo, co to má znamenat.
Jenže zatím jsme nic nezjisti-

li,“ reagovala Eva Zatloukalová
z Ekocentra Iris, které právě na
tomto území pořádá během roku
řadu akcí.
Jako nejpravděpodobnější se
tedy jeví varianta, že se jedná
o mystifikaci. Připomíná to hodně loňskou situaci z Plumlova, kde
místní „vtipálek“ přímo v centru
vytvořil vzpomínku odkazující
na fiktivní havárii, při níž zemřelo
dítě. Ale můžeme se mýlit...
Při našem pátrání jsme tedy zjistili alespoň to, že se pomníček už
stal jedním z objektů celosvětové
„špionské“ hry Geospy. Její hráči
mají prostřednictvím zadaných
souřadnic objevit nejrůznější ob-

jekty a následně je vyfotografovat.
A mezi ně byl tedy už zařazen
i „Památník J.K.“ na Hloučele.
Kdo za jeho vytvořením stojí
a zda odkazuje na skutečného
člověka či událost, se Večerníku přes všechnu snahu zjistit
nepodařilo. Jsme tedy zvědavi,
zda nám někdo z Prostějovanů
pomůže tuto záhadu objasnit.
Pokud by tedy kdokoliv měl
k tajemnému objektu jakékoliv
bližší informace, může se ozvat
do redakce Večerníku, případně na telefonní číslo 776 156 120
či e-mail editor@vecernikpv.cz.
Podaří se nám společně odhalit
jednu z prostějovských záhad?
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Barometr

Číslo týdne
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Silnice
Sil
i se užž mění.
ě í Přestože
Př
ž to přinášíí
nemalý dopravní problém, komuniProsázela
kace v ulicích E. Valenty a Sportovní se
tržbu. Vlastzačala konečně opravovat. Dlouhá
ním očím i uším
létakritizovanýtankodromzmizí
nevěřil majitel prostěa nahradí ho zbrusu nojovského baru, když zjistil, že
vý asfaltový koberec
zaměstnankyně celou tržbu ve výši
vče-tně nových
přes šedesát tisíc korun naházela do výobrubníků.
herních automatů. Šestadvacetileté
barmance teď hrozí za zpronevěru až pět
let kriminálu.

Osobnost týdne
JAROSLAV
SVĚCENÝ

Tolik lidských životů zhaslo při tragické havárii na
dálničním výjezdu z Prostějova u Čechůvek. Střet
dvou osobních automobilů odnesli v pátek hodinu
po poledni tím nejhorším způsobem senioři ze
Slovenska.

-

Neskutečný hudební zážitek
si Prostějované odnášeli ve středu
z koncertu vynikajícího houslisty
Jaroslava Svěceného, který společně se slovenskou kapelou Cigánski
Diabli přivedl do varu poměrně
slušně zaplněný sál Společenského
domu. Bravo, muzikanti!

Výrok týdne
„Z
ZP
POSTOJŮ
OSTO
OS
TOJŮ
ŮO
ODBORNÍKŮ
DBOR
DB
ORNÍÍKŮ
Ů
K TÉTO PROBLEMATICE
JSEM NAŠTVÁN,
A KOLIKRÁT MÁM
I TENDENCI PLAKAT...“

Primátor Miroslav
Pišťák komentoval
se smutkem v hlase
situaci kolem cyklostezek

SPÍŠE TEMNÝ MĚSÍC V HISTORII NAŠEHO MĚSTA

Analýza
Martin Mokroš
Před sedmdesáti pěti lety po
zářijové euforii, kdy na demonstracích a při následné všeobecné mobilizaci i Prostějované
projevovali vůli bojovat proti
Hitlerovi a jeho rozpínavosti, se
dostavilo říjnové vystřízlivění
a kocovina po podepsání Mnichovské dohody na konci září
1938. Následně se pro Prostějov projevily důsledky tohoto
paktu, o kterém se mluví, že byl
podepsán „o nás bez nás“ v plné
kruté realitě, kdy do města začaly přicházet transporty uprchlí-

Ať se nám to líbí nebo ne, říjen prostě přinesl do
města podzim se zimou po ránu a díky nesmyslně
protahovanému letnímu času (kdy ho už konečně
zrušíme) také vstávání za tmy a vracení se z práce
už skoro opět za tmy. Sluníčko sice ještě bojuje,
ale všeobecná temnota vítězí. Nahlédl jsem opět
do dějin města a řeknu vám, že i v prostějovské
historii byl říjen temný a to nejen kvůli počasí. Tak
se na to pojďte se mnou podívat...
ků z pohraničí, kteří museli být
provizorně ubytováváni v tělocvičnách škol a sportovních
organizací. Občané se na uprchlíky skládali při dobročinných
sbírkách, leč začaly se velmi
brzy projevovat i protiuprchlické nálady, které byly zaměřeny
především proti Židům a německým antifašistům. Jen dodejme, že hranice Německé říše
se po zabrání pohraničí přiblížily
k Prostějovu velmi blízko, hovoříme zhruba o pětadvaceti kilometrech!
Zasažen byl i politický život
republiky a tedy i našeho měs-

ta, politické strany se začaly
totiž slučovat a 20. října 1938
byla například zastavena činnost Komunistické strany.
O komunistech bude řeč i nadále, ti totiž převzali štafetu temného října a to v roce 1948, kdy
měl právě v tomto měsíci začít
nový akademický rok na vysokých školách. Místo toho ovšem
začaly politické prověrky a tisíce studentů, mezi nimi i desítky
Prostějovanů, byly vyloučeny ze
studií pro „špatný“ třídní původ,
politické přesvědčení a náboženskou víru. Myslím, že řada
čtenářů Večerníku by našla ve

fejeton Skutečné celebrity
Petra Hežová
Kromě
všudypřítomného
spa-daného listí zaplnily
v posledních týdnech náměstí
a veškeré reklamní plochy
plakáty politických stran, které se ucházely o naši přízeň
v právě proběhnuvších volbách. A tak z každého billboardu se na potenciální voliče
stále ještě kření hezky upravený politik, který se chce bít za
naše práva. A slibuje a slibuje...
Někteří z nich měli to štěstí nebo smůlu, že kopou za
osvědčenou politickou značku,
jiní vsázeli na nesplnitelná heroická předsevzetí nebo smo-

king Jamese Bonda. Ale známe ty naše politické kandidáty
natolik, abychom jim svěřili do
rukou osudy našich firem a
rodin? Vždyť jsem je před začátkem kampaně v životě neviděla a jak mám poznat, že
v tom značkovém kvádru se
na mě culí na slovo vzatý odborník na vládní politiku a ne
nějaký PhDr, který jen využívá
výhody, že se v našem městě
narodil, ale jinak tu byl maximálně jednou na prázdninách
a nemá tak absolutně ponětí
o zdejších poměrech?
Tyhle nově vzniklé celebrity se
ucházely o naši důvěru, přestože se zdejší veřejnosti nijak
nepředstavily, možná kromě
toho, že jste od nich na náměstí
dostaly balónek nebo teplý čaj,

který vás hřál v žaludku určitě
i po volbách...
Skutečné celebrity Prostějova jsou pro mě ale milá paní
lékárnice, která vždy dobře
poradí, aniž by vyžadovala třicetikorunový poplatek, sympatická paní průvodčí, která prohodí pár slov i se seniory, jen
tak, aby měli dobrou náladu
nebo protivný pan řezník, který
chce stůj co stůj prodat i týden
starou várku kuřecích ořezů.
Taky se vám stane, že je potkáte na náměstí a automaticky pozdravíte? Tihle lidé jsou
totiž skutečné zdejší celebrity,
aniž byste věděli podrobnosti
o jejich bankovním účtu. Za tu
dobu, co je znáte, jste si o nich
jistě stihli udělat obrázek, ať už
lichotivý nebo naopak.

Konstelace
hvězd Prostějova
Přestože prostějovské supermarkety vás už nyní budou lákat na

předvánoční nákupy, nepodléhejte svátečním náladám už teď.
Před vámi jsou totiž mnohem reálnější problémy, které je potřeba
řešit. Co takhle zajít na finanční úřad?

Berani - 20.3.- 18. 4. Nebuďte věčně naštvaní, snažte se na tvářích vyloudit úsměv alespoň při vtipných
glosách svých kolegů v práci. Partnerské problémy
vám sice nemohou dodat dobrou náladu, ovšem za to
nikdo jiný z okolí nemůže.
Býci - 19.4.-19.5. Pokud se dostanete do situace, že
na vás bude vyvíjen nátlak ohledně splnění důležitého úkolu, tvařte se sebevědomě. Určitě to nebude zadarmo a vy přece peníze urgentně potřebujete. Hurá
do práce!
Blíženci - 20.5.-19.6. V následujících dnech se pořádně vyřádíte. Nejenom, že budete pozváni hned na
několik bujarých večírků, ale také se budete přímo
akčně cítit v zaměstnání. Otázkou pouze je, zda vám
v práci nezabrání kocovina.
Raci - 20.6.-21.7. Neustálé změny v počasí se projeví i na vaší náladě. Chvílemi budete veselí, pak zase
z ničeho nic vychladnete a dokonce se na pár lidí
utrhnete. Navíc se chraňte před nemocí, bacily na vás
totiž číhají přede dveřmi!
Lvi - 22.7.-21.8. Nesmíte tento týden podlehnout
uspokojení, i když vám půjde práce od ruky. Okolo
vás se totiž budou pohybovat krkavci, kteří čekají na
vaši jakoukoliv chybu, aby mohli žalovat nadřízeným. Buďte před nimi ve střehu!
Panny - 22.8.-21.9. Máte umělecký talent, tak se
konečně projevte. Nemusíte pořád sedět skromně
v koutě, když byste si mohli vydělávat například malováním obrazů či psaním detektivek. Stačí k tomu
jen ten správný impuls.

...ještě

+

Váhy - 22.9.-21.10. Nevěřte doktorům všechno,
klidně si každé ráno dejte panáčka slivovice na spálení červa. Pokud jste však řidiči, musíte si přivstat,
abyste alkohol před cestou do práce dokázali v těle
odbourat. Jinak - na zdraví!
Štíři - 22.10.-20.11. Každý neúspěch se snažíte hodit
na někoho jiného, to ale v nadcházejícím týdnu ani
nezkoušejte. Budete totiž pod výrazným drobnohledem svých nadřízených, kteří již byli upozorněni na
vaše početné chyby v práci.
Střelci - 21.11.-20.12. Tento týden se dočkáte nemilého překvapení v domácnosti, možná dojde i na
menší zranění při vaření nebo uklízení. To však neznamená, že z opatrnosti budete všech sedm dní ležet
na gauči a flákat se!
Kozorohové - 21.12.-19.1. Zajímavé setkání vás
nyní čeká na poměrně netradičním místě pro tyto
účely, a to v autobuse městské hromadné dopravy.
Potkáte kamaráda, se kterým vám kdysi bylo velice
příjemně. Zatoužíte po obnově tohoto vztahu.
Vodnáři - 20.1.-18.2. Ve vaší rodině dojde k výrazné
změně, která hodně ovlivní dosavadní zažitý způsob
života. Najednou budete muset spoustu věcí měnit
a přizpůsobovat novým okolnostem. Bude vás to stát
fyzické síly a hlavně peníze.
Ryby - 19.2.-19.3. Váš kladný vztah k alkoholu rozhodně před nikým neutajíte. Ani nebude třeba, když
v tomto týdnu přijdete do zaměstnání opilí jako Dáni.
Taková nesvědomitost se vám okamžitě vymstí. Už
abyste si hledali jinou práci!

své rodině oběť tehdejší zvůle
„přátel rudé hvězdy, srpu a kladiva“…
Jak známo komunisté také zlikvidovali Sokol a místo všesokolských sletů zavedli Spartakiády,
kde se pod zástěrkou masových
skladeb cvičenců oslavoval režim. Je pravda, že asi těm, co
cvičili v Praze na Strahově, zůstanou vzpomínky hezké, neboť
byli mladí a politiku neřešili, respektive byla jim úplně ukradená.
Tak si na tomto místě připomeňme, že v roce 1958 prostějovské
autorky skladby pro dorostenky
Věra Mojžíšová a Blažena Petrová získaly první místo na tehdejší
druhé celostátní spartakiádě.
Před pětačtyřiceti lety, v roce
1968, se republika stále vzpamatovávala z okupace spojeneckých armád, ale situace se
bohužel neobracela k lepšímu.
Sice například prostějovské orgány KSČ vydaly rezoluci, ve které
bylo podpořeno Dubčekovo vedení, a opět byl vysloven požadavek na odchod cizích vojsk, leč
ve stejné době byla v Praze po-

depsána smlouva o „dočasném“
pobytu vojsk sovětské armády
na našem území. Pro Prostějov
to sice znamenalo, že okupanti se
stáhli do vojenských prostor, ale
prakticky jsme pak mohli mužiky
v sovětské uniformě potkávat ještě v polistopadových dobách, než
mimo jiné díky panu Kocábovi
odtáhli. Zde snad aspoň připomenu českou lidovou humornou
tvořivost, kdy na otázku jaká je
jednotka „dočasnosti“, se odpovídalo jeden „furt“...
V říjnu 1968 se také slavilo padesáté výroční vzniku Československé republiky, což zrovna
během prvních okupačních měsíců způsobilo, že i Prostějov se
na oslavy mimořádně vyšňořil.
Oslavy dle pamětníků proběhly
velmi důstojně a z občanů byla cítit hrdost i vzdor proti okupantům
(jaká to podobnost se zářím 1938,
že?). A například v prostějovském
muzeu byla uspořádána povedená
výstava ke vzniku státu.
Abych našel alespoň něco optimistického, právě v říjnu 1968
vyšlo nulté číslo literárního ča-

sopisu Štafeta, který sám sebe
nazval kulturním čtvrtletníkem
a kupodivu přežil až do našich
časů.
Přesouváme se společně do
roku 1988, kdy to ve společnosti
již značně vřelo a režim začal pomalu, ale jistě praskat odspodu, ale
ještě se oficiálně tak nějak tradičně
slavilo sedmdesáté výročí vzniku
Československa. A těchto oslav se
účastnil tehdy žijící poslední prostějovský člen československých
legií Hugo Macek, vojín šestého
pluku polních dělostřelců v Itálii.
Pokud máte pocit, že toho optimistického moc nebylo, odpovídám, takové jsou někdy dějiny.
Ale vězte, že jsou jen obrazem
činnosti lidí, takže si za to můžeme sami. O to víc bychom měli
chtít zlepšit budoucnost. Zda se
tak stalo, můžeme zjistit z volebních výsledků, které ovšem v době
uzávěrky dnešní analýzy známy
nebyly.
Je tomu opravdu tak, zmizí ona
temnota nebo říjen 2013 přidáme zas jen mezi temné stránky
dějin našeho města?

SENZIBILOVÉ POTŘEBUJÍ MATURITU!
Martin Zaoral
To už jste se v tom Večerníku
úplně zbláznili! Jak jste přišli
na nějakého senzibila? Ten
člověk musí být úplný magor,
když si myslí, že by se někdo
zbavil těla tím, že ho zakope na
prostějovském zámku! Proč by
kdokoliv riskoval tím, že bude
nosit mrtvolu do centra města?
Každý rozumně uvažující člověk
by ji zakopal raději někde v lese
či na opuštěném vesnickém
zemědělském statku.
Jak jste prosím vás na toho
vašeho senzibila přišli? Tak
by se daly shrnout reakce
čtenářů na jeden z článků
v minulém Večerníku. Faktem je, že řada lidi si myslí,
že senzibil jako zaměstnání
neexistuje. Tento obor se na
středních ani vysokých školách
nevyučuje a i na pracáku byste

rekvalifikační kurz na senzibila
hledali marně. Otázkou je, jak
by vlastně taková senzibilská
maturita vypadala? Stačilo by,
pokud by člověk uhádl, kolik
náš prezident během následujícího týdne vypije léčivých
becherovek, jestli Lucie Bílá
opět otěhotní či zda se Zdeňka
Soušková vdá za muže či za
ženu.
Je nepochybně škoda, že senzibilové nemají vlastní odborovou organizaci. Takový graduovaný senzibil by našel určitě
uplatnění, dobře by se uživil
jako úspěšný sázkař. Otázkou je,
jakou by měl motivaci pomáhat
bezpečnostním složkám placeným ze státních peněz. Pokud
by si prostějovská policie na
některé práce najímala externího senzibila, nepochybně
by to zavánělo nějakým tím
zcela reálným „tunýlkem“.

glosa týdne
Faktem je, že za své chybné
předpovědi by každý senzibil měl nést patřičné následky. Zastavil jsi kvůli svým
vizím provoz na letišti? Tak
hybaj na psychiatrii a zaplatíš
pořádnou pokutu. Snad proto
většina senzibilů tak pečlivě tají
svoji identitu a stejně je tomu
i v případě toho, který se obrátil
na Večerník...
Jenže pozor! Lidská mysl
v sobě skutečně skrývá možnosti,
pro které exaktní věda nemá
vysvětlení. Nelze tedy vyloučit,
že anonymní senzibil chce
skutečně jen pomoci. Vždycky
je totiž jednodušší nic nedělat.
Pokud se tělo Lenky Gambové
skutečně podaří někdy najít, bude
to určitě úspěch. Byť by se to stalo
s přispěním senzibila.

Agentura
Strana NE 1948 míří na radnici!

Karty do Parlamentu České
republiky jsou po víkendových
předčasných volbách rozdány.
Jak ovšem Agentura Hóser zjistila, už od pondělí se horečně
rozbíhá další volební kampaň.
Vždyť skoro přesně za rok nás
čekají volby komunální a o křesla v zastupitelstvu našeho statutárního města se chtějí porvat
i zbrusu nové politické strany.
Jak se Hóserovi svěřili i někteří současní komunální politici,
hodlají založit nová uskupení,
která by měla šanci prorazit.
„Jako reakci na hnutí ANO
2011 zakládáme nyní politickou stranu NE 1948. Jak už
sám název napovídá, chceme za
každou cenu zabránit tomu, aby
se kdekoliv rozšiřovaly komunistické manýry jako v únoru
roku osmačtyřicátého,“ sdělil
Agentuře Hóser Ilja Fučík,
předseda nové strany. „To je
naprostý nesmysl a považuji tuto
aktivitu za nehoráznou snahu

se pouze zviditelnit. Vždyť my
v Prostějově usilujeme pouze
o znovuobnovení pionýra a svazu socialistické mládeže,“ opáčil
jeden ze současných komunistických zastupitelů Prostějova,
který si za žádnou cenu nepřál
být jmenován.
Šéf nového uskupení NE 1948
Ilja Fučík, který se do komunálních voleb chce ze zištných důvodů přejmenovat, však namítá,
že má důkazy o dalších opatřeních vedoucích k bolševizaci
radnice. „Mám zaručené zprávy
o tom, že od Nového roku mají
úředníci města chodit do práce
ve stejnokrojích, a to v modrých
tesilových kalhotách či sukních,
v modrých košilích a s červeným šátkem na krku,“ rozčiluje
se Fučík. „To je kravina, toto
se bude týkat jenom uklízeček
a členů bezpečnostní agentury,“
vysvětlil Agentuře Hóser primátor Prostějova Miroslav Nakaseseděl. „No a co, v mládí jsme

byli všichni pionýři! Já bych
pionýrský slib dokázal odřečnit
ještě teď,“ podotkl primátorův
první náměstek Jiří Nikamnepospíchal.
Jak se Agentura Hóser ještě dozvěděla, zavedeným stranám budou v listopadu 2014 v komunálních volbách konkurovat také
hnutí Temnota Tomio Hočimina, strana Nechtekaskozbourat Honzy Habrováka či hnutí
Zachraňte sněžný skútr, v jehož
čele stojí bývalý místostarosta
města Vlastimil Nicnechytil. To
bude za rok šrumec!
Za Agenturu Hóser Majkl
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aneb VAŠE NÁZORY
NÁS ZAJÍMAJÍ
Také v uplynulém týdnu dorazila do naší redakční pošty
celá řada vašich ohlasů, která
se tentokrát rekrutovala k několika tématům. Z celé plejády vašich podnětů a příspěvků jsme vybrali dvojici
nejzajímavějších, kterou vám
nyní předkládáme...

Bedihošťský starosta
Zips reaguje
Rád bych reagoval na sloupek
ANALÝZA ze dne 14. října
s názvem článku „To je ten náš
milý venkov…“. To, že redaktor
Mokroš nazývá naší obec jako
Beďák, mě ani nějak nevytáčí,
ale že mě někdo nazývá rudým
starostou, tak to mi velmi vadí!
Podotýkám, že nejsem a nikdy
jsem nebyl člen KSČM a tedy
nevím, z jakého důvodu mě váš
časopis nazývá rudým starostou!
To, že mi členové KSČM dali
důvěru a dali mě na svoji kandidátku při komunálních volbách,
neznamená, že jsem členem jejich organizace. Vůbec se nestydím, že jsem byl za ně zvolen,
neboť právě oni jako jediní mně
dali důvěru. Myslím si, že jim
nedělám ostudu a je za mnou
vidět kus pěkné práce. Takový
článek vám to vše dokáže pěkně
znechutit! Nebo je to snad nějaký předvolební tah, jak poškodit
organizaci KSČM?
Pokud váš redaktor umí hledat
na internetu a umí číst, tak na
katastrálním úřadu si najde, že
pozemek, na kterém se nachází chodník, je majetkem obce
Bedihošť! Jediný doklad, který
paní má je od kameníka, který
ji děkuje za důvěru, ale nikde se
nepíše, že se jedná o kameny na
chodník! To, že mají vydlážděný celý dvůr stejným kamenem, už asi váš redaktor neví.
Chodník je na obecním pozemku už asi pětašedesát let, zkuste
si zjistit podle zákona, komu to
patří? Myslím, že občansko-právním soudem by se paní
ničeho nedomohla. Policii ČR
jsem zavolal já, protože bez povolení si začali chodník rozebírat sami přes mé upozornění, že
se jedná o rozkrádání obecního
majetku! Příslušník policie ČR
několikrát paní upozornil, aby
mě neurážela, že jsem veřejný
činitel, že ji můžu žalovat...
Dále je v článku naznačováno,
že snad bych si dlažbu prodal pro
sebe. Myslím si, že občané vidí,
co se v naší obci dělá a nedělá.
Proto si myslím, že váš redaktor mohl přijít za mnou na úřad
a zeptat se, jak to bylo a tím by se
předešlo dalším nepříjemnostem.
Jiří Zips,
starosta obce Bedihošť

Jsme rádi, ale…
Jasně, jsme rádi, že po letech jsme
se oprav komunikací, chodníků
a parkovišť konečně dočkali. Jde
jen o to, zda nešlo rekonstrukce
naplánovat lépe, sladit je dohromady tak, aby na sebe navazovaly
a byly prováděny postupně. Ještě
totiž nebyla dokončena oprava
jižní části sídliště a už se rozkopala
celá severní část. A do toho všeho
teď ještě generální rekonstrukce
povrchu silnice v ulicích E. Valenty a Sportovní! Řeknu vám,
že dnes je to na našem sídlišti lidově řečeno o hubu! Nechceme
jenom nadávat, protože víme, že
jakmile se rekonstrukce skončí,
bude to na nejstarším panelovém sídlišti v Prostějově vypadat
skutečně hezky. Jde jen o to, že
do všeho se město pustilo naráz
a my si teď tady lámeme nohy,
dýcháme samý prach a o hluku
ani nemluvě. Zároveň bychom
rádi poprosili někoho z magistrátu,
aby občas zkontroloval zdejší pracovní ruch. Skupiny dělníků tady
většinu dne prosedí a práce jim tak
od ruky moc nejde…
Jan Bereza, Prostějov

...ještě

+

Víme víc...
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
V dnešní době snad každý druhý člověk trpí alergiemi, ekzémy, různými druhy chronických onemocnění až po nejrůznější
problémy s orgány a podobně. Ač si to mnoho lidí stále neuvědomuje, na vině je často strava, kterou se živíme. Geneticky
modifikované potraviny, hormony, éčka, chemické postřiky
a mnoho dalšího jsou právě to, co postupně, ale velice jistě, ničí
naše tělo. Spousta lidí si tak raději doma pěstuje vlastní ovoce
a zeleninu, chová zvěř nebo kupuje nejrůznější bioprodukty,
které by měly být kvalitnější i zdravotně nezávadné. A jak jste
na tom vy? Na to jsme se ptali v uplynulém týdnu...

Snědli byste
?
i
m
a
k
č
i
č
u
lilek i s r

KUPUJETE BIOPRODUKTY
NEBO BIOPOTRAVINY?
Alice LOSÍKOVÁ
Olomouc

Jaroslav KOPEČNÝ
Prostějov

ANO

ANO

Pokud si nějaké zvíře
či věc polidštíme, můžeme se dostat do velkého vnitřního konfliktu.
Není vůbec vyloučeno,
že budeme mít problém
věc použít k účelu, kvůli
kterému jsme si ji pořídili. Při své nedávné
návštěvě Prostějova se
o tom přesvědčila i výtvarnice a spisovatelka
Lilian Amann...
Prostějov/lia, mls

„Bioprodukty místy kupuji. Věřím, že jsou lepší než
klasické produkty, které jsou
plné chemie. Pro bioprodukty
chodím do drogerie DM, tam
mají spoustu zboží. Nejčastěji kupuji bio těstoviny, bio
džusy nebo i rajčata, zeleninu
a podobně. Doma se sice nad
biopotravinami pošklebují, ale
myslím si, že není důvod. Ba
naopak, měli bychom těmto
produktům dávat přednost.“

„Bioprodukty a potraviny někdy kupuji. Možná bych je
kupoval více, kdyby byly v supermarketech výrazněji označeny. Většinou je totiž přehlédnu. Jsou sice o něco dražší
než běžné jídlo, ale myslím si,
že kvalitou jsou určitě jinde.
Kupuji hlavně zeleninu, rozdíl v chuti je zde jednoznačný
a bio zelenina hlavně není stříkána žádnými umělými a jedovatými hnojivy.“

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

Když si „polidštíme“ zvíře, může
to mít různé následky. Hospodář
si pořídí malé selátko a začne mu
říkat třeba Pepík. Pak nastane jednoho dne krutý moment: „Zavolej řezníka, přišel čas zapíchnout
Pepíka...“ S tímto fenoménem se
setkáváme často i u věcí neživých.
Majitel například poplácává kapotu své škodovky se slovy: „To
je moje holka spolehlivá!“ Jedna
studie pak pojednává o malých
dětech, které mávají televizi odvážené do servisu a svorně volají:
„Brzy se uzdrav...“
Při své nedávné návštěvě republiky Lilian Amann v prostějovském Intersparu objevila
něco, co vzbudilo její pozornost.
Našla to mezi nabídkou zahradních grilů, navršených rajčátek,

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 toužím 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...

Lilkové děťátko. Tuto podivnou zeleninu objevila v nabídce prostějovského Intersparu výtvarnice a spisovatelka. Ufiknout „ručičky“ a rozkrájet „tělíčko“ doma nakonec nedokázala. Foto: archiv Lilian Amann
paprik a okurek. „Na hromádce
hladce fialových lilků se vzpínaly ručičky! Ano, přesně takový
pocit ve mně vzniknul, když
jsem uviděla jeden z lilků s výrostky po stranách, které nesporně připomínaly malé končetiny.
Oválné tělíčko, zelená kštička
a dvě ručičky. Vypadalo to, jako
by tam leželo lilkové děťátko!
Nikdo ho nevzal do rukou, nikdo by ho nekoupil. Proč taky,
vždyť odporoval představám,
jak má normální lilek vypadat.
Nedalo mi to, rozhodla jsem se
lilku ujmout,“ napsala do redakce Večerníku Amann, která si
nebyla jistá, zda za podivným
tvarem zeleniny byla genetická

modifikace, nebo prostě hříčka
přírody.
Po příchodu domů se však výtvarnice dostala do trablů. „Lilek
zvaný baklažán ráda upravuji dle
jižanské receptury nejčastěji jako
řeckou musaku. Když jsem doma
uviděla ty fialové, ručkám podobné pahýlky, přešel mě apetit. Představa, že je uříznu a tělíčko pokrájím na kolečka, mě odpuzovala.
Nakonec jsem nechala lilek zvadnout a znovu si tak ověřila, že pokud si věci ´polidštíme´, můžeme
se tak při kontaktu s nimi dostat do
vnitřního konfliktu,“ uzavřela Lilian Amann své vyprávění, kterým
ilustrovala fenomén zvaný atropomorfismus.

jak šel čas Prostějovem ...

Šlikova ulice

Foto: Internet

Návrat ke

„starým” případům

Senátorka Sekaninová
je ve funkci další rok.
Co udělala pro region?
Prostějov/mls

Přes ulici tekla stoka z rybníka. Ulice byla pojmenována 26. června 1914 podle Jindřicha Šlika z Holejče († 1650), vojenského velitele
pluku Moravanů v bitvě na Bílé Hoře. V období nacistické okupace
v letech 1940 až 1945 se nazývala německy Schlick-Gase. Přes ulici
tekla stoka ve směru od rybníka, na snímku je vidět práce na zaklenutí
strouhy v roce 1934. Část východní strany ulice uzavíral areál továrny
bratří Wilhelmů, která byla po roce 1945 znárodněna a spojena s n.p.
Kovosmalt, později n.p. Tona.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Pod Záhořím
INZERCE

Strukturní regionální kancelář č. 100
Šlikova 3210/4, Prostějov
582 330 055 / 722 093 669 - asistentka
srk100@zfpakademie.cz
www.zfpakademie.cz

Vybíráme pro vás „půltucet“

... tentokrát ze sortimentu:

OLEJ
Naše RESUMÉ
Olivový olej

Slunečnicový
olej
1l

Vegetol Golt
1l

Fritol
1l

Řepkový olej
1l

Lukana
stolní olej
1l

46,90

72,90

61,90

43,90

51,90

65,90

-

-

-

30,90

29,90

172,00

32,90

64,90

-

39,90

34,90

89,90

31,90

-

-

29,90

44,90

65,90

31,90

69,90

59,90

29,90

42,90

104,90 (750ml)

34,90

49,90

56,90

33,90

49,90

89,90

1l

Chcete si usmažit řízek nebo
sýr? Pak potřebujete jeden
z olejových tuků, za nimiž
jsme se právě do regálů vypravili. A můžeme doporučit,
že pro slunečnicový či
řepkový olej si zajeďte do
Kauflandu a Teska, Vegetol
stejně jako Fritol nabízí
nejlevněji Interspar, stolní
Lukanu Lidl a olivový olej
je zcela jasně nejvýhodnější
v Albertu a Kauflandu.
Tak si vyberte....
Průzkum proveden
ve středu 23. října 2013

PONDĚLÍ 22. ŘÍJNA 2012
Příštích šest let budeme mít senátorku. Božena Sekaninová. která
jako vůbec první politik na Prostějovsku obhájil senátorský post.
Druhé kolo voleb do Senátu ČR provázel po celé naší zemi rekordně nízký zájem občanů. Na Prostějovsku dorazilo k urnám jen něco
málo přes šestnáct procent voličů. Božena Sekaninová v sobotu slavila, křeslo ji přitom ze 105 tisíc voličů zajistilo pouze 12 313 hlasů.
Komunista Šlambor byl i tak poražen drtivě, lístky s jeho jménem
odevzdalo jen 4 483 voličů.
ŘÍJEN 2013
Od opětovného zvolení Boženy Sekaninové senátorkou za Prostějovsko uplynul přesně rok. Co se jí za tu dobu podařilo prosadit
v senátu? A s čím pomohla lidem v regionu? „Určitě se podařila
celá řada prospěšných věcí. Předložila jsem návrh na zrušení sKaret,
protože to byl nesystémový experiment, který dramaticky ovlivnil
životy statisíců občanů ve prospěch jednoho bankovního ústavu.
Zrušení sKaret byl můj cíl, který se v polovině září podařilo dotáhnout až do úplného konce,“ vyjádřila se Božena Sekaninová. Na
regionální úrovni se senátorka snaží otevírat lidem i obcím dveře
na ministerstva. „U jednotlivců se to týká především nesmyslného
odebírání invalidních důchodů či špatné přidělování příspěvku na
péči, který nezohledňuje skutečný zdravotní stav žadatele. U obcí
na Prostějovsku řeším konkrétní záležitosti týkající se přidělování
dotací. Aktuálně se mi ve spolupráci s onkocentrem podařilo ve své
regionální kanceláři otevřít bezplatnou onkologickou poradnu,“ sdělila Večerníku Božena Sekaninová.

napsáno před
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Falešný pojišťovák
ve Vrahovicích
Staříka obral o třicet tisíc!

Na bezmeznou důvěřivost doplatil další důchodce.
Bezmála devadesátiletý stařík
z Vrahovic skočil na špek
neznámému
podvodníkovi,
kterého pustil do svého bytu.
Ten se vydával za pojišťováka
a nic netušícímu starci nakonec
ukradl třicet tisíc korun.
„V úterý okolo půl desáté
dopoledne přišel doposud
neznámý pachatel k domu
sedmaosmdesátiletého
muže
bydlícího v ulici Karolíny
Světlé ve Vrahovicích. Pod
záminkou, že je pracovník zdravotní pojišťovny, vnikl do domu
a majiteli sdělil, že jeho
manželce nese peníze. Poté
položil na stůl v obývacím

pokoji bankovku v nominální hodnotě pěti tisíc korun
a požadoval vrátit tři tisícovky.
Důchodce šel tedy do pokoje,
kde měl uloženy úspory, a z nich
bankovky na vrácení vzal. Chtěl
je předat neznámému muži, ten
však mezitím pronikl do pokoje a v nestřeženém okamžiku
odcizil všechny peníze. Poté
oba odešli do obývacího pokoje, kde podvodník prohlásil, že už musí jít. Přinesenou
pětitisícovou bankovku vzal
samozřejmě s sebou,“ uvedla
Alena Slavotínková, tisková
mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Jak dodala, starý muž až po jeho
odchodu zjistil, že mu v pokoji
chybí krabička s finanční hotovostí 30 tisíc korun…

Zpravodajství
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SÍDLIŠTĚ EDVARDA BENEŠE ŽIJE NA STAVENIŠTI
Lidem začíná docházet trpělivost kvůli zpomalení prací

Lidé by ze strany stavební fira do toho ta SILNICE!
my rádi viděli nejen větší nasazení a koordinaci prací, ale Ke všem problémům, které
i ohleduplnost. „Všechno je to- v současnosti způsobuje občatálně rozbombardované, s omeze- nům sídliště E. Beneše stávající
ními se dennodenně potkáváme rekonstrukce vnitrobloků, přibyl
na každém kroku. Přitom některé v uplynulých dnech další. Stavz nich by se daly řešit. Proč na- baři se totiž pustili i do již předem
příklad nejsou výkopy odděleny avizované rekonstrukce silniční
páskou, proč nejsou v noci osvět- komunikace v ulicích E. Valenty
leny? Takhle hrozí, že do nich a Sportovní. A v celé lokalitě tak
někdo brzy zahučí. Také se nám začal už pořádný chaos!
nelíbí palety s dlaždicemi vysklá- „Je to tady teď na po….! Mezi
dané do velké výšky přímo před paneláky projít skoro nejde, je to
Rekonstrukce tohoto prostoru by našimi vchody,“ hořekuje další z tady všechno rozkopané. A teď
měla být dokončena 16. prosince obyvatelek Marie Hochmannová. se navíc opravuje silnice, takže se
letošního roku. „Stalo se, že jsme
před jediným vchodem do našeho domu měli obrovský kráter. Sama jsem musela domů
lézt po čtyřech. Všechno nepohodlí jsme byli ochotní zvládat,
dokud jsme viděli, že se tu dělá.
Prodlevy byly vždy, ale od chvíle,
kdy se začalo opravovat parkoviště i ve druhé části sídliště, je
to strašné. S takovým tempem,
jako je nyní, se to nikdy nemůže
stihnout. Pokud ano, pak odvedená práce nebude stát za nic,“
vyjádřila se obyvatelka sídliště
Neprojedou! Složitou situaci nevylepšují ani dlouhé fronty aut
Alena Špringerová, která se stala
čekající na umožnění průjezdu rekonstruovanou ulicí E. Valenty.
jakousi mluvčí lidí „postižených“
Foto: Michal Kadlec
opravami.

Obyvatelé prostějovského sídliště Edvarda Beneše se
postupně ocitli doslova na staveništi. Je zřejmé, že takový způsob života s sebou logicky přináší nemalé strasti, které se mnohým nelíbí... „Chápeme, že je potřeba
všechno opravit, ale byli bychom rádi, kdyby se tak stalo
co nejdříve. To však, při současném tempu prací, zdaleka
nehrozí,“ shodují se všichni, kterých se záležitost týká.
Někteří nespokojení občané si přišli stěžovat přímo do
redakce Večerníku. V tu chvíli ještě nevěděli, co je navíc
čeká v nadcházejících dnech. Dnes se nedá ulicí nejen
projet, ale do některých panelových domů ani dostat...
Prostějov/mls
„Občas se vůbec nemůžeme dostat
domů! Hrozí nám, že spadneme
do výkopu, děti chodí kolem naskládaných palet s těžkou dlažbou
a třeba sanitka se ke starším obyvatelům našeho sídliště absolutně
nemá šanci dostat.“ Tak to jsou jen
některé z připomínek, které mají
obyvatelé sídliště E. Beneše k probíhající rekonstrukci okolí svých
domovů. Ta se rozběhla už o prázdninách. Přibližně před měsícem se
přitom začaly podobné opravy asi
dvě stě metrů od původního staveniště. „Technika se přesunula tam a
práce pod našimi okny se fakticky
zastavily,“ stěžují si obyvatelé sídliště žijící v domech za „Spáčilem“.

EXPRESS
z rady města

www.
vecernikpv.cz
vecernikpv
.cz

s kočárkem motám mezi auty, které tady stojí ve frontách,“ ulevila si
před Večerníkem mladá maminka
ze sídliště. Rekonstrukce vozovky
si totiž vyžádala značné omezení
v dopravě, celá ulice napříč sídlištěm je řízena přenosným signalizačním zařízením. Pět minut
mají na projetí řidiči ze směru od
Sportovní ulice, přibližně stejný
časový limit pak dostávají k dispozici šoféři jedoucí ze směru od
Olomoucké. „Já bych řekl, že je to
i více než pět minut, ty intervaly
se mi zdají příliš vysoké. Kolikrát
se stalo, že u domu služeb byla taková fronta aut, že zasahovala až
do Olomoucké ulice, kde doprava
kolabovala. Není to příliš dobře
vyřešené, myslím, že město mělo
raději celou ulici při její rekonstrukci uzavřít a měla se objíždět
přes Sladkovského,“ míní Pavel
Kuba, profesionální řidič rozvážející potraviny.
Otázkou je, zda práce na rekonstrukcích vnitrobloků a následně
silnice nešly lépe zkoordinovat...
„To bylo strašně složité, na každou
jednotlivou akci probíhala výběrová řízení, u kterých jsme předem
nedokázali odhadnout, kdy skončí.
Jakmile byl znám vítěz konkurzu
a nikdo se neodvolal, pustilo se

„Postiženi“ opravami. Lidem ze sídliště E. Beneše se mimo jiné
nelíbí palety s dlažbou vyskládané do výšky. Foto: Alena Špringerová
hned do práce. Jakékoliv odklady
by mohly znamenat další peníze navíc, když by se to do zimy
nestihlo,“ vysvětlil Zdeněk Fišer,
náměstek primátora statutárního
města Prostějov. „Chápu, že na sídlišti E. Beneše jsou teď lidé v těžké
situaci, stejně jako řidiči, kteří touto
lokalitou projíždějí. Ale všechno
je pouze o trpělivost a toleranci.
Věřím, že všechny práce půjdou
rychle a občané sídliště si brzy oddychnou,“ uvedla Alena Rašková,
náměstkyně primátora zodpovědná
za dopravu v Prostějově.

OSTRÝ KONFLIKT mezi městem a dopravní policií
Chodník s cyklostezkou ve Vrahovické ulici je prý NEBEZPEČNÝ

Prostějov/mik - Místo výstavby cyklostezky ve Vrahovické ulici se
opraví jenom chodník! Prostějovští radní jsou slušně řečeno zklamáni zamítavým stanoviskem dopravního inženýra Michaela Vafka z Dopravního inspektorátu Policie ČR v Prostějově k projektu
cyklostezky vedené v rámci chodníku od náměstí Padlých hrdinů až
k železničnímu přejezdu ve Vrahovické ulici. Přitom dopravní policie už byla jednou proti tomu, aby magistrát pokračoval v projektu cyklostezky v této ulici v rámci silniční komunikace. „Postoj
dopravní policie bereme jako ránu pod pás...,“ shodují se prostějovští radní. Vyjádření samotného dopravního inženýra Vafka se nám
přes veškerou snahu získat nepodařilo...
Prostějovští konšelé na své úterní města místo toho provést opravu
poslední schůzi schválila rozpočto- živičného krytu chodníku na severní
vým opatřením převod finančních straně Vrahovické ulice v úseku od
prostředků určených k výstavbě dru- náměstí Padlých hrdinů po hlavní
hé etapy cyklistické stezky ve Vra- vjezd do areálu bývalého Agrostrohovické ulici na opravu živičného je. Oprava bude polohopisně korepovrchu stávajícího chodníku. „Na spondovat s původně zamýšleným
základě nesouhlasných stanovisek návrhem,“ informoval média
Dopravního inspektorátu Policie ČR o současné situaci Miroslav Pišv rámci stavebního řízení na cyklos- ťák, primátor statutárního města
tezku zpracovalo město bezpečnost- Prostějova.
ní audit. Z jeho výsledku vyplynula „Záležitost ohledně cyklostezky ve
určitá rizika při realizaci stezky pro Vrahovické ulici se pro mě osobcyklisty ve Vrahovické ulici v samo- ně už stává obehraným evergreestatném pruhu severně mimo těleso nem. Z postojů odborníků k této
komunikace. Souvisí zejména se problematice jsem naštván, a kolizajištěním bezpečnosti cyklistů kři- krát mám i tendenci plakat...
žujících vjezdy do objektů v býva- Jakékoliv dopravní řešení problémů
lém areálu Agrostroje. Na základě se na můj vkus táhne strašně dlouho
doporučení odboru rozvoje a in- a všechno je komplikováno zamítavestic magistrátu odsouhlasila rada vým stanoviskem policie k našemu

Ad.: Cyklostezka do Žešova

M. Pišťák: „
Z postojů
odborníků js
e
naštván, a k m
olikrát
se mi chce
plakat“

Plány selhaly. Město místo cyklostezky ve Vrahovické ulici jen opraví chodník. Cyklisté se tak dál
budou motat vedle aut...
Foto: Michal Kadlec a Magistrát města Prostějova
projektu. Ten počítal s tím, že bychom cyklostezku vybudovali v rámci stávajícího chodníku. Podle pana
inženýra Vafka ale v této lokalitě
hrozí cyklistům nebezpečí, hlavně
u výjezdů z Agrostroje. Dokonce větší nebezpečí, než kdyby cyklisté jezdili i nadále po silnici! Sám pro sebe si
říkám, kde to vlastně žijeme...,“ krčí
rameny prostějovský primátor.
„Zamítavé stanovisko dopravní
policie beru jako ránu pod pás. Pan
Vafek považuje skutečně za bezpečnější, když se cyklisté i nadále budou
pohybovat po silnici. A co je ještě

zarážející, dopravní policie nám
doporučuje náhradní řešení, a to vybudovat cyklostezku na druhé straně
Vrahovické ulice! Ale, proboha,
vždyť na této straně je daleko více
výjezdů, které by stezku pro cyklisty
křižovaly. Je tady plynárna, stavebniny, ulice Přemyslovka, Janáčkova
ulice a dále čerpací stanice. Toho si
copak pan Vafek není vědom? Zřejmě chce, aby cyklisté z Vrahovic
do Prostějova a opačným směrem
vůbec ani nejezdili,“ nebere si servítek náměstkyně primátora Alena
Rašková, která je na radnici zod-

povědná za dopravu v Prostějově.
S jejími názory souhlasí i první
primátorův náměstek Jiří Pospíšil.
„Je podivující, že proti stavbám
cyklostezek jako součásti chodníků
v Dolní či Brněnské ulici pan Vafek
nic nenamítal... A tady je situace
s křižujícími komunikacemi úplně
stejná, mnohdy i komplikovanější,“
konstatoval Jiří Pospíšil.
Zásluhou až těžko uvěřitelného
stanoviska prostějovské dopravní
policie se tak řešení cyklostezky
ve Vrahovické ulici odkládá na
neurčito...

Prostějovská radnice se rozhodla
opravy vzít skutečně z gruntu. Po
rekonstrukci se tak lidé mohou těšit
na opravené silnice, chodníky, parkovací plochy a vybudovaný další
úsek cyklostezky. „V plánu je také
modernizace přístřešků pro kontejnery, veřejného osvětlení a laviček.
Obnovena bude i zeleň a nový asfaltový koberec dostane hřiště pro
sportovní hry,“ uvedla pro Večerník
Jana Gáborová, mluvčí prostějovského magistrátu.
Rekonstrukce za čtyři miliony korun by měla být dokončena už letos.

Rekonstrukce
Milíčovy ulice
MÁ PROBLÉMY
Prostějov/red - Při probíhající
rekonstrukci Milíčovy ulice bylo
zjištěno, že stávající podloží je
nevyhovující. Zátěžová zkouška
prokázala, že je nutné provést
sanaci spočívající v položení izolační textilie a kameniva.
Na rekonstrukci Milíčovy ulice
bylo v letošním plánu rozpočtu
investičních akcí města počítáno
s částkou 4 miliony korun. Ve
výběrovém řízení na zhotovitele
předložila nejvýhodnější nabídku
společnost SKANSKA s cenou
stavby 3,569 milionů korun, projektová dokumentace stála 70 tisíc
korun. Sanace podloží spojená
s úpravou kanalizačních šachet
a vodovodních hydrantů však vyjde na neplánovaných 637 tisíc korun. Na dokončení akce v celém
rozsahu je potřeba 285 tisíc korun.
„Rada města na poslední schůzi
doporučila zastupitelstvu schválit
v této výši rozpočtové opatření.
Prostředky budou do kapitoly rozvoje a investic přesunuty z rezervy
rady města,“ vysvětlil Miroslav
Pišťák, primátor města.

Křižovatka u Čechůvek si

„KOCOURKOV? TO JE vybrala další smrtelnou daň...
SLABÉ SLOVO,“ říkají radní
Prostějov/mik - Před dvěma
týdny Večerník poukázal na groteskní situaci ohledně dopravního
značení na nově vybudované části
nové cyklostezky mezi městským
hřbitovem a zahrádkářskou kolonií na žešovském kopci. Celý
příběh má pokračování, bohužel
však hodně úsměvné, či spíše
smutné...
„Po dalším jednání s Dopravním
inspektorátem Policie ČR v Prostějově jsme mírně řečeno hodně rozmrzelí. Jak jste ve Večerníku uvedli,
nejdříve byl inspektorátem na cyklostezku zakázán vjezd cyklistům.
Pan inženýr Vafek to zdůvodnil
tím, že cyklostezka není dostavěna
celá, že jde pouze o její první úsek
a nemá návaznost na další komunikace. My jsme však rádi i za to,
že cyklisté by mohli nyní od hřbitova jet bezpečně alespoň po tomto
úseku, zvláště lidé pracující v areálu bývalého Agrostavu. Na náš
nátlak tedy dopravní inspektorát
zákazovou značku sundal, ovšem
záhy naprosto nelogicky pan Vafek
nechal úsek zjednosměrnit. Nyní
tak podle jeho rozhodnutí mohou
po cyklostezce jet kolaři pouze ve
směru od Žešova, ale od hřbitova
nikoliv,“ pokrčil bezradně rameny
Zdeněk Fišer, náměstek primátora
statutárního města Prostějova.
„Psali jste, že to je Kocourkov, ale
podle mého názoru je to slabé slovo... Dnes tedy musí cyklisté stále
ještě jezdit po silnici místo toho,
aby bezpečně využívali nový úsek

Čechůvky/mik - Prokleté místo!
Křižovatka smrti za Čechůvkami
ve směru na Přerov si opět vybrala svoji krutou daň. V pátek 25.
října těsně po třinácté hodině zde
došlo ke smrtelné tragédii. Ve vozidle Renault zahynuli dva senioři
ze Slovenska, jednaosmdesátiletý
řidič a jeho třiasedmdesátiletá
manželka na sedadle spolujezdce...
„Vozidlo Renault vyjíždělo do křižovatky z vedlejší komunikace,
když do něho vrazilo vozidlo značky BMW, které řídil pětačtyřicetiletý muž z Prostějovska. Náraz byl
devastující, osádka Renaultu byla
na místě usmrcena. Řidič BMW

jedoucí po hlavní silnici byl s těžkým zraněním převezen leteckou
záchrannou službou do Fakultní
nemocnice v Olomouci,“ uvedl pro
Večerník Josef Bednařík, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje. Jak dodal,
míra zavinění je předmětem dalšího
šetření. „V tuto chvíli je bezpředmětné spekulovat o tom, kdo za tragédii
může. Nehoda byla pečlivě zadokumentována celým kolektivem
policistů a speciálních techniků.
Okolnosti tohoto neštěstí se pečlivě
vyšetřují,“ přidal Bednařík.
Starý pán se svojí manželkou utrpěli po nárazu zranění neslučitelná se
životem. Muže z BMW si převzala
letecká služba a vrtulníkem ho přepravila do olomoucké nemocnice,“
potvrdil Večerníku přímo na místě

F o t o ree p o r t á ž
Fotoreportáž
Nedají na to. Přestože
dopravní inženýr prostějovské policie Michael Vafek
cyklistům zakázal vjezd na
cyklostezku ve směru od
hřbitova, ti na to nedbají...
Foto: Michal Kadlec
cyklostezky a byli tak chráněni před
silničním provozem. Pan Vafek
hodlá provoz na cyklostezce povolit
v obou směrech až tehdy, kdy bude
hotová celá až do Žešova. To se mi
zdá naprosto nelogické, na komentování názorů pana Vafka nemám
opravdu slov. Myslím si, že každý
kousek bezpečné cyklostezky je

dobrý, dopravní inspektorát je holt
ale jiného názoru,“ přidala kritický
hlas Alena Rašková, náměstkyně
primátora zodpovědná za dopravu
v Prostějově.
Večerník se snažil v pátek po celý
den zkontaktovat Michaela Vafka,
policejního dopravního inženýra.
Bohužel, marně, neuspěli jsme...

BYLI JSME
U TOHO!

Masakr. Dvě oběti si vyžádala nehoda, která se stala v pátek hodinu po poledni na křižovatce za Čechůvkami. Foto: Michal Kadlec
neštěstí Pavel Holík, zasahující lékař z prostějovské záchranky.
Na zmíněné křižovatce tak už došlo
ke třetí tragédii za poslední dobu.
Před časem byly výjezdy z obou

vedlejších komunikací opatřeny
„stopkou“, navíc nejvyšší rychlost
na hlavní komunikaci byla omezena na sedmdesát kilometrů v hodině. Jak je vidět, ani to nepomohlo....

minuty po tragédii u Čechůvek...
3x foto: Michal Kadlec

To nemohli přežít. Tento Renault, ve kte- Na kom bude vina? Řidič tohoto BMW Slo- Smutná práce. Lékaři z prostějovské zárém zahynuli dva senioři ze Slovenska, zkou- váky doslova sestřelil ze silnice. Kdo ale za chranky už nemohli dělat nic jiného, než vymali dlouho policisté.
tragédii opravu může, to se musí teprve vyšetřit. plnit dva úmrtní listy...
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O víkendu proběhly volby do Poslanecké sněmovny
VYHRÁLA

5

PARLAMENTU ČR

poslanc
ů

To jsou oni! ČSSD utrpěla vítězství, ODS propadla. Na politickou scénu
Podívejte se vtrhlo ANO 2011, komunistů je v Česku patnáct procent...
VOLBY DO PS PČR 2013 - KONEČNÉ VÝSLEDKY - CELÁ ČR
na naše 4
nové poslance
a 1 poslankyni
Prostějovsko/mik - Když si odmyslíme, kdo
za jakou stranu „kope“, musíme konstatovat jednu radostnou novinku. Prostějovsko
zaznamenalo v historii svobodných voleb
po roce 1989 historický úspěch v počtu poslanců, kteří v Parlamentu České republiky budou zastupovat náš region. Nyní jich
budeme mít pět! A to ještě Josef Augustin
z KSČM přišel o poslanecký mandát až
v posledních minutách sčítání výsledků…

KDO JE KDO?
PAVEL HOLÍK

(ČSSD, 2. pořadí na kandidátce) - 1. místo,
3671 preferenčních hlasů, 56 let, lékař
Pavlu Holíkovi se předpovídalo, že
nebude mít žádný problém s obhajobou poslaneckého mandátu, což
se také vyplnilo. Lékař a bývalý ředitel prostějovské záchranky se těší
na další pokračování ve sněmovně,
které získal s největší podporou
preferenčních hlasů. Není třeba
dodávat, že jeho hlavní doménou bude české zdravotnictví.

JAROSLAV FALTÝNEK

Praha, Prostějov/mik - Předčasné volby do
Parlamentu České republiky, které se konaly v pátek
25. a v sobotu 26. října, ovládla Česká strana sociálně
demokratická. Kdo ovšem čekal její drtivé vítězství,
nemohl po zveřejnění konečných výsledků uvěřit
vlastním očím. ČSSD získala pouze 20,45 % hlasů,
což je její nejhorší volební výsledek od roku 1990.
Na druhém místě skončilo hnutí ANO 2011 Andreje
Babiše s 18,65 % a mnozí politologové a komentátoři
právě tohoto českého miliardáře považují za faktického vítěze voleb. Třetí KSČM oproti předešlým volbám
také posílila, když získala od voličů 14,91 % hlasů.
Až za komunisty skončily dvě pravicové strany, které ještě nedávno tvořily páteř koaliční vlády. Čtvrtá
TOP09 dostala od voličů 11,99 % a pátá ODS jen 7,72
% hlasů. Do Poslanecké sněmovny míří ještě další
nováček Úsvit přímé demokracie Tomio Okamury se
ziskem 6,88 % hlasů. Po delší odmlce se do sněmovny vrací také sedmá v pořadí KDU-ČSL, které podle
výsledků důvěřuje 6,78 % voličů.
Přestože se původně očekávala rekordní volební účast, nestalo se tak. K volebním urnám přišlo
v České republice v těchto předčasných volbách jen
59,48 oprávněných voličů, což je o bezmála tři procenta méně než před třemi lety. A jedná se i o historicky nejnižší účast od roku 2002...

LADISLAV OKLEŠTĚK

(ANO 2011, 2. pořadí na kandidátce) - 3. místo,
1525 preferenčních hlasů 52 let, starosta.
Naprostý nováček nejen ve sněmovně, ale i v celé velké politice.
Určitě pak jedno z největších překvapení letošních voleb. Starosta
Výšovic má dlouholeté zkušenosti
z komunální politiky, které nyní
může zúročit v Parlamentu ČR. I
jeho vyšvihlo do zmíněné velké politiky hnutí ANO 2011.

JITKA CHALÁNKOVÁ

(TOP09, 1. pořadí na kandidátce) – 1. místo,
1 996 preferenčních hlasů, 56 let,
dětská lékařka.
Jednička na kandidátce „topky“
neměla mít v Olomouckém kraji
také žádné problémy dostat se do
sněmovny. Nakonec poslanecký
mandát obhájila, ale voličská podpora této strany nebyla tak vysoká.
O tom, že bude pokračovat v parlamentu rozhodlo pouhých šestnáct
hlasů! Nyní ji čeká práce poslankyně opoziční strany.

RADIM FIALA

(Úsvit přímé demokracie Tomio Okamury, 1.
pořadí na kandidátce) – 1. místo, 1470 preferenčních hlasů, 44 let, ředitel společnosti.
Opustil řady ODS, ale poslaneckého
mandátu se před vyhlášením předčasných voleb nevzdal. Brzy nato
se stal parťákem Tomio Okamury
a jejich Úsvit zaznamenal minulý
víkend úspěch v podobě zisku poslaneckých mandátů. Vzhledem k
situaci u „modrých ptáků“ si může
říct, že udělal dobře. Podle jeho vlastních slov bude
také on opozičním poslancem.

ROZLOŽENÍ MANDÁTŮ
ČSSD - 50
ANO 2011 - 47
KSČM - 33

Jak to dopadlo

TOP 09 - 26
ODS - 16
ÚSVIT - 14

Výsledky voleb v Prostějově
19,67

přímo v našem městě?

14,71

9,62

8,90
6,15
5,48

%
8. Zelení - 2,55%, 9. Svobodní občané 1,87%, 10. Zemanovci - 1,28%,
11. Dělnická strana - 0,96%, 12. Koruna Česká - 0,45%, 13. Hlavu vzhůru - 0,27%, 14. Hnutí Změna - 0,21%, 15. Suverenita - 0,19%, 16. Soukromníci - 0,11%, 17. LEV 21 - 0,09%

Prostějov/pk, mik - Celostátní výsled- I v našem městě nejvíce uspěla ČSSD,
ky jsou jedna věc, ale ptáte se, jak si která získala od voličů 5 372 hlasů,
to odvolili my Prostějované? Tak až což je 25,51 procenta. Na druhém
na pár výjimek potvrzující pravidlo místě skončilo Babišovo ANO 2011,
jsme nijak nevybočilo z celonárodní pro něhož hlasovalo 4 142 Prostějovanů (19,67%). Bronzovou pozici
volby...

KOMENTÁŘ
PhDr. Matěj Trávníček
Politolog z Fakulty sociálních věd
Univerzity Karlovy v Praze

KDU-ČSL - 14
Foto: www.ceskatelevize.cz

Foto: www.volby.cz

25,51

(ANO 2011, 1. pořadí na kandidátce) - 2. místo,
2644 preferenčních hlasů 51 let, manažer.
Vloni opustil řady ČSSD a pustil se
naplno do práce v novém politickém hnutí ANO 2011 okolo Andreje
Babiše. Mimo jiné se tím vzdal pravděpodobné možnosti stát se po Miroslavu Pišťákovi primátorem Prostějova. Přesto nyní nemusí litovat.
V kuloárech je označován za pravou
ruku šéfa nynější druhé nejúspěšnější strany v zemi.

VOLILO - 4 969 984 LIDÍ
VOLEBNÍ ÚČAST - 59,48%

v našem městě získala Komunistická strana Čech a Moravy, které
dalo důvěru 3 098 občanů a občanek
Prostějova (14,71%). Sportovní terminologií řečeno bramborová medaile náleží vcelku hodně překvapivě
hnutí Úsvit přímé demokracie Tomio Okamury, pro které hlasoval
prakticky každý desátý Prostějovan
(2 026 hlasů – 9,62%). Pátou nejsilnější stranou v našem městě je momentálně TOP09 s volebním výsledkem
1 874 hlasů (8,90%). Na šestém místě je KDU-ČSL. Této straně, která se
vrací do Parlamentu ČR, dalo důvěru
1 155 voličů (5,48%). Pověstnou pětiprocentní hranici překročila v Prostějově i v krizi se topící Občanská
demokratická strana, jež se mohla
spolehnout i v těžkých časech na věrnost 1 295 občanů (6,15%).

První stranou takzvaně pod limit se
v našem městě ocitla Strana zelených
s 538 voliči, což jsou 2,55 procenta
hlasů. Těsně za nimi se „bily“ Česká
pirátská strana (402 voličů – 1,90%)
a Strana svobodných občanů (395
– 1,87%). Až na 11. příčce nalezneme
v Prostějově politický subjekt, který
podporuje náš prezident Miloš Zeman
a jehož dvacetimilionová kampaň tak
končí v kanálu! Pro Stranu Práv Občanů Zemanovci hlasovalo pouhých
270 občanů, což je 1,28% hlasů. Jedno
procento hlasů ještě atakovala Dělnická
strana sociální spravedlnosti (203 občanů – 0,96%).
Další pořadí: 13. Koruna česká (95
– 0,45%), 14. Hlavu vzhůru (57 –
0,27%), 15. Suverenita – Strana zdravého rozumu (40 – 0,19%), 16. Politické hnutí Změna (45 – 0,21%). 17.

Strana soukromníků ČR (25 – 0,11%),
18. LEV 21 – Národní socialisté (19 –
0,09%).
Z celkové počtu původně přihlášených
24 politických stran a hnutí nevytvořilo
svoji kandidátku v Prostějově, a tím pádem v celém Olomouckém kraji, šest
subjektů.
Ani volební účast se nevymknula
v Prostějově celostátnímu výsledku.
K urnám zamířilo 21 176 občanů z celkového počtu 36 748 voličů v seznamu,
což činí procentuální průměr 57,66 procenta. Platných hlasů se sešlo 21 051,
což je 99,41 procenta. Jak Večerník
zjišťoval, proběhly předčasné volby do
Parlamentu ČR na celém území Prostějova bez jakýchkoliv komplikací či snad
dokonce nějakého skandálu.
Prostějované - odvolili jsme, a tady to
máme…

Volby a Olomoucký kraj
- Vítězové a poražení
lehce (o přibližně 1,5 %) oslabila. Haškovskému
křídlu v ČSSD tak volby dodaly novou munici
pro vedení vnitrostranické války, která s různou
intenzitou ve straně zuří minimálně od roku 2010.
Haškovo postavení je navíc posíleno faktem, že
v přímém preferenčním souboji na jižní Moravě
dokázal „svého předsedu“ porazit o více než tři
tisíce hlasů.
Černým dnem jsou volby pro ODS, která se stala
hlavním poraženým voleb. Stranu potopila zejména ztráta důvěryhodnosti, vyvolaná nejrůznějšími
aférami a skandály, ale do značné míry i neschopností účinně vysvětlovat vládní politiku a prosazovat svůj program. Nejhorší výsledek v dějinách
a ztráta téměř dvou třetin voličů i oproti chatrnému volebnímu výsledku v roce 2010, to jsou ve
stručnosti hlavní náměty pro vnitrostranickou povolební diskusi.

Jestliže jsme si před volbami mohli být jistí jen
tím, že po volbách budeme mít „novou“ Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR, tak i nyní,
když už výsledky voleb známe, zůstává kruciální otázka „Kdo bude vládnout?“ otevřená.
Voliči svými hlasy přeformátovali dosavadní
charakter politické soutěže. Vedle klasického rozdělení na pravici a levici, můžeme z volebního výsledku vyčíst i jasné rozdělení na „staré“ a „nové“,
které je spojeno se vznikem velmi fragmentované
Poslanecké sněmovny. Od roku 1998, kdy vypadli republikáni, jsme byli zvyklí na model, kdy ve
sněmovně zasedalo pět stran. Teď jich je najednou
sedm a žádná z nich není dominantní.
Nejen sestavování vlády, ale i samotné vládnutí,
Kdo za Olomoucký kraj?
tedy prosazování zákonů a výkon dalších funkcí Sněmovny, bude velmi složité a bolestné.
V Olomouckém kraji pak volební vítězství obhájila ČSSD, která rozdílem necelých tří procent
Vítěz voleb? Andrej Babiš
porazila druhé ANO, jež dokázalo vítěznou ČSSD
Skutečným vítězem voleb se stal miliardář a ně- porazit v okrese Přerov. Na bronzovém místě
kdejší spolupracovník StB Andrej Babiš. Jeho skončili komunisté, kteří tak oproti minulým volhnutí téměř, přestože nedosáhlo na volební vavří- bám překonali ODS a TOP 09. Pilíře někdejší
ny, dobylo klíčovou kótu politického bojiště. Sen vládní koalice skončily na posledních dvou postuČSSD o společné vládě s komunisty se rozplynul. pových místech, když je porazil Úsvit, s poněkud
Pozice předsedy sociálních demokratů Bohuslava překvapivým výsledkem bezmála 9 %, i lidovci,
Sobotky navíc dramaticky oslabila, neboť strana kteří se po třech letech vrací do poslaneckých lavic.
nedokázala pod jeho vedením využít opozičního Co se jednotlivých zvolených poslanců týče, tak
potenciálu a oproti minulým volbám i očekáváním ČSSD si pohoršila o jeden mandát. Ve Sněmov-

ně ji bude i nadále zastupovat trio Holík, Váňa
a Zemánek, přičemž stejně jako před třemi lety
prostějovský Pavel Holík přeskočil krajského lídra
Romana Váňu z Olomouce.
Na kandidátce TOP 09 zaostal na druhém místě
kandidující Bořivoj Šarapatka z Olomouce za
prostějovskou krajskou jedničkou Jitkou Chalánkovou o pouhých 16 hlasů! Ty tak rozhodly, že
Chalánková na rozdíl od Šarapatky svůj mandát
obhájila.
Za ODS poslanecké křeslo nově získal primátor Martin Novotný, který ziskem 29,04 %
preferenčních hlasů v rámci své kandidátky
zaznamenal procentuální rekord v olomouckém
okrese ze všech kandidátů stran zastoupených
v Poslanecké sněmovně. Obdobně uspělo i prostějovské duo skokanů vysokoškolský pedagog
Petr Sokol a šéf Mensy Tomáš Blumenstein,
kteří si v rámci svého okresu připsali 30,84 %,
respektive 23,29 % preferenčních hlasů, a posunuli se tak na místa prvních dvou náhradníků.
Sokol přitom zaznamenal stejně jako Novotný
vůbec nejlepší výsledek ze všech kandidátů
stran nové sněmovny na Prostějovsku.
Mandát obhájil prostějovský Radim Fiala, který loni zběhl od ODS do Okamurova Úsvitu.
Nováčkem ve Sněmovně bude soukromý zemědělec Marian Jurečka v barvách KDU-ČSL
z Rokytnice na Přerovsku.
Skokanem voleb v Olomouckém kraji se stal
lékař letecké záchranky Milan Brázdil z Olomouce, který poslanecký mandát dobyl z 10.

místa na kandidátce ANO 2011. Babišovce,
kteří v mandátech vyrovnali zisk sociálních
demokratů, budou ve sněmovně dále zastupovat bývalý radní Prostějova za ČSSD Jaroslav
Faltýnek a starosta Výšovic na Prostějovsku
Ladislav Okleštěk.
A konečně za komunisty usednou stejně jako
před třemi lety do poslaneckých lavic Alexander Černý a Josef Nekl, z Olomouce, respektive
z Přerova. Před branami Poslanecké sněmovny
tak zůstal prostějovský advokát Josef Augustin.

Pět křesel na Prostějovsko
O dvě křesla si polepší Prostějovsko, když dosavadní trojici poslanců ve složení Jitka Chalánková (TOP 09), Pavel Holík (ČSSD) a Radim
Fiala (Úsvit, dříve ODS) doplní Jaroslav Faltýnek a Ladislav Okleštěk (oba ANO 2011).
Je to stejný výsledek jako sousední, ale mnohem
větší Olomoucko. Z něj bude v nové sněmovně
zasedat pět poslanců - mandát obhájili Roman
Váňa (ČSSD) a Alexander Černý (KSČM)
a nově, na místo Bořivoje Šarapatky (TOP 09)
a Dagmar Navrátilové (VV), jej získali Martin
Novotný (ODS), Jiří Zemánek; (ČSSD) a Milan
Brázdil (ANO 2011).
Obě města tak dohromady získala 10 z celkem
12 v Olomouckém kraji přidělovaných mandátů. Zbývající dva pro sebe urvali vyslanci z Přerovska - Josef Nekl (KSČM), Marian Jurečka
(KDU-ČSL). Bez mandátu skončily celé okresy
Šumperk a Jeseník.

Volby do PSP 2013

Průběh voleb
naznačil, že
i Prostějované
chtějí změnu

22,22
19,61
17,03

8,86

7,94

7,74
6,03

%
 

60,49 %

volební účast





  

Alojzov



124

platných hlasů

1. ANO 2011 - 23,38%, 2. ČSSD - 20,96%, 3. KSČM - 17,74%,
4. TOP 09 - 9,67%, 5. Úsvit - 9,67%, 6. KDU-ČSL - 4,83%, 7.-8. Piráti 4,03%, 7.-8. Zelení - 4,03%, 9. ODS - 3,22 %, 10. Zemanovci - 1,61%,
11. Suverenita - 0,8%
60,33 %

volební účast

Foto: Michal Kadlec
Prostějovsko/mik - Když se
v pátek 25. října úderem čtrnácté hodiny otevřely volební místnosti, v Prostějově to
zprvu vypadalo na rekordní
účast voličů. Nebývalo totiž
zvykem, aby ještě před otevřením se u volebních místností
jednotlivých okrsků tvořily už
fronty voličů. Až později se ale
přišlo na to, že Prostějované si
chtěli s volbami pospíšit, protože je čekal prodloužený víkend a u mnohých odjezd na
chaty a chalupy…
Například na radnici byla volební místnost v obležení voličů již
několik minut před otevřením.
Přímo ve volební místnosti se
pak čekaly dlouhé fronty, než
lidé mohli být vpuštěni za plentu
a vložit do obálky lístek se svými vyvolenými. „To jsem sama
nečekala, ale snad bude celkově
o tyto volby zájem i v dalším
průběhu až do sobotního odpoledne,“ svěřila se Večerníku
v pátek odpoledne Alena Rašková, náměstkyně primátora statutárního města Prostějov, která si
těsně po čtrnácté hodině rovněž
splnila svoji volební povinnost.
„Vypadá to velmi dobře, během
pátku jsme zaznamenali volební účast skoro padesát procent.
Pokud i dnes to půjde dobře,
odhadoval bych to i na sedmdesátiprocentní celkovou účast,“
tvářil se v sobotu ráno velmi
optimisticky Zbyněk Havránek,
předseda volební komise okrsku
číslo šest na Základní škole E.
Valenty v Prostějově. Bohužel,
tyto prognózy se nakonec nevyplnily. V sobotu Prostějované hodně zvolnili ve volebním
tempu a už v tak hojném počtu
nechodili. Jak byl častokrát i Večerník svědkem, v několika volebních místnostech si komisaři
jen znuděně četli noviny…
Při bleskových průzkumech se
Večerník během pátku i soboty
dozvídal, že politická náklonnost Prostějovanů je hodně
rozmanitá. Bylo ale poznat, že
také našinec chce změnu ve
vysoké politice. „Je mi už přes
osmdesát let a ani na chvíli jsem
neváhala s rozhodnutím přijít
k volbám. Stejně jako v prezidentských volbách jsem dala
hlas panu knížeti Schwarzenbergovi. A můj manžel taky,“
svěřila se nám přede dveřmi
volební místnosti okrsku číslo
jedna na prostějovské radnici
seniorka z Prostějova. „Jděte mi
z cesty, já se nikomu svěřovat
nebudu, koho jsem zvolil. To je
moje věc,“ zareagoval po chvíli
prchlivě na náš dotaz starší pán
chodící o francouzských holích.
„Já volím Okamuru, věřím mu,“
přiznala Iveta Baláková, která
na Základní školu Jana Železného přijela odvolit na invalidním
vozíku. „Já, manžel i náš pes
zase věříme panu Babišovi. Daří
se mu v podnikání, tak proč ne
v řízení státu? To je ten pravý,“
dušovala se zase v sobotu před
budovou ZŠ E. Valenty Miroslava Hamplová.
Jak celkově volby dopadly, to
už nyní celý národ ví. Otázkou
je, jak se nyní podaří sestavit
funkční vládu. Mnozí označují konečné rozložení sil v nové
sněmovně za patovou situaci.
Zvláště ve chvíli, kdy těsně po
volbách došlo v ČSSD k mocenským třenicím a nečekané
výzvě k odstoupení předsedy
Sobotky…

Bedihošť

504

platných hlasů

1. KSČM - 23,61%, 2. ANO 2011 - 19,44%, 3. ČSSD - 16,46%,
4. Úsvit - 8,73%, 5. KDU-ČSL - 6,74%, 6. TOP 09 - 6,34%, 7. ODS 5,55 %, 8. Zemanovci - 2,97%, 9. Piráti - 1,78%, 10. Zelení - 1,58%,
11. Svobodní občané - 2,57 %, 12. Dělnická strana - 2,38%, 13. Suverenita - 1,19%, 14.-16. Hlavu vzhůru - 0,19%, 14.-16. Soukromníci - 0,19%,
14.-16. Koruna Česká - 0,19%
65,95 %

volební účast

Bílovice-Lutotín

274

platných hlasů

1. ČSSD - 36,49%, 2. KSČM - 20,80%, 3. Úsvit - 11,67%, 4. ANO 2011
- 11,31%, 5. KDU-ČSL - 5,10%, 6. Piráti - 4,37%, 7. TOP 09 - 3,64%,
8. Svobodní občané - 2,91 %, 9. ODS - 2,18 %, 10. Zemanovci - 0,72%,
11.-12. Zelení - 0,36%, 11.-12. Hlavu vzhůru - 0,36%
53,50 %

volební účast

Biskupice

130

platných hlasů

1. KSČM - 25,38%, 2. ČSSD - 17,69%, 3. Úsvit - 15,38%, 4. ANO 2011
- 13,84%, 5. ODS - 10,00 %, 6. KDU-ČSL - 6,92%, 7.-8. Piráti - 3,84%,
7.-8. TOP 09 - 3,84%, 9. Zemanovci - 1,53%, 10.-11. Svobodní občané 0,76 %, 10.-11. Zelení - 0,76%, 12. Hlavu vzhůru - 0,36%
60,21 %

volební účast

Bohuslavice

226

platných hlasů

1. ANO 2011 - 18,58%, 2. ČSSD - 18,14%, 3.-4. KSČM - 16,37%, 3.4. KDU-ČSL - 16,37%, 5. TOP 09 - 7,52%, 6. Úsvit - 6,63%, 7. Piráti
- 3,98%, 8.-9. ODS - 3,09 %, 8.-9. Zemanovci - 3,09%, 10. Svobodní občané - 2,65 %, 11. Zelení - 1,32%, 12. Hlavu vzhůru - 0,88%, 13. Dělnická
strana - 0,88%, 14. Koruna Česká - 0,44%
55,86 %

volební účast

Bousín

62

platných hlasů

1. KSČM - 33,87%, 2. KDU-ČSL - 20,96%, 3. ČSSD - 16,12%, 4. Úsvit
- 9,67%, 5. TOP 09 - 7,52%, 6. Suverenita - 4,83%, 7. ODS - 3,22 %,
8.-12. Svobodní občané - 1,61 %, 8.-12. Piráti - 1,61%, 8.-12. Soukromníci - 1,61%, 8.-12. LEV 21 - 1,61%, 8.-12. ANO 2011 - 1,61%
62,86 %

volební účast

Brodek u Konice

468

platných hlasů

1. KSČM - 26,06%, 2. ČSSD - 22,64%, 3. ANO 2011 - 18,58%, 4.
KDU-ČSL - 9,82%, 5. Úsvit - 8,11%, 6. Zemanovci - 2,99%, 7. TOP 09
- 2,77%, 8. ODS - 2,35%, 9. Piráti - 1,28%, 10.-13. Svobodní občané 0,85%, 10.-13. Hnutí Změna - 0,85%, 10.-13. LEV 21 - 0,85%, 10.-13.
Zelení - 0,85%, 14.-15. Soukromníci - 0,64%, 14.-15. Dělnická strana 0,64%, 16. Koruna Česká - 0,42%, 17. Hlavu vzhůru - 0,21%
53,28 %

volební účast

649

Brodek u Prostějova platných hlasů

1. ČSSD - 21,87%, 2. ANO 2011 - 19,56%, 3. KSČM - 19,41%, 4. KDU-ČSL - 9,09%, 5. Úsvit - 9,24%, 6. TOP 09 - 6,62%, 7. ODS - 5,23%,
8. Svobodní občané - 2,00%, 9. Zelení - 1,54%, 10. Piráti - 1,07%, 11.
Dělnická strana - 0,92%, 12.-13. Hnutí Změna - 0,77%, 12.-13. Zemanovci - 0,77%, 14. Hlavu vzhůru - 0,61%, 15. Koruna Česká - 0,46%, 16.
LEV 21 - 0,15%
66,30 %

volební účast

Březsko

120

platných hlasů

1. ČSSD - 30,83%, 2. ANO 2011 - 20,83%, 3. KDU-ČSL - 19,16%,
3.-4. KSČM - 7,50%, 3.-4. Úsvit - 7,50%, 5. ODS - 3,33%, 6. Zelení 3,33%, 7. Zemanovci - 2,50%, 8. Piráti - 1,66%, 9.-12. Dělnická strana
- 0,83%, 9.-12. Hnutí Změna - 0,83%, 9.-12. TOP 09 - 0,83%, 9.-12. Suverenita - 0,83%
62,85 %

volební účast

Budětsko

225

platných hlasů

1. ČSSD - 24,88%, 2. ANO 2011 - 20,44%, 3. KSČM - 19,11%, 4. KDU-ČSL - 12,44%, 5. Úsvit - 8,88%, 6. TOP 09 - 7,11%, 7. ODS - 2,22%,
8. Zemanovci - 1,33%, 9.-10. Piráti - 0,88%, 11.-15. Svobodní občané
- 0,88%, 11.-15. Hnutí Změna - 0,44%, 11.-15. Soukromníci - 0,44%, 11.15. Koruna Česká 0,44%, 11.-15. Zelení - 0,44%,
66,30 %

volební účast

Buková

176

platných hlasů

1. ČSSD - 25,56%, 2. KSČM - 20,45%, 3. KDU-ČSL - 17,04%, 4. ANO
2011 - 15,34%, 5. Úsvit - 8,52%, 6. TOP 09 - 4,54%, 7. ODS - 1,70%,
8. Zemanovci - 3,40%, 9. Dělnická strana - 1,7%, 10. Piráti - 1,13%, 11.
Hlavu vzhůru - 0,56%
65,87 %

volební účast

Čehovice

270

platných hlasů

1. ANO 2011 - 27,40%, 2. KSČM - 20,00%, 3. ČSSD - 15,18%, 4. Úsvit
- 10,37%, 5. TOP 09 - 7,77%, 6. KDU-ČSL - 4,81%, 7. ODS - 4,44 %, 8.
Svobodní občané - 3,70 %, 9. Zelení - 2,22%, 10. Zemanovci - 1,48%,
11.-12. Koruna Česká - 0,74%, 11.-12. Soukromníci - 0,74%, 13.-15. Hlavu vzhůru - 0,37%, 13.-15. Dělnická strana - 0,37%, 13.-15. Piráti - 0,37%
66,79 %

volební účast

Čechy pod Kosířem

561

platných hlasů

1. ČSSD - 27,80%, 2. KSČM - 26,02%, 3. ANO 2011 - 15,15%, 4. KDU-ČSL - 8,02%, 5. Úsvit - 7,13%, 6. ODS - 4,63%, 7. TOP 09 - 2,49%, 8.-9.
Piráti - 1,60%, 8.-9. Zemanovci - 1,60%, 10.-11. Dělnická strana - 1,42%,
10.-11. Svobodní občané - 1,42%, 12. - Zelení - 0,89%, 13.-14. - Soukromníci - 0,53%, 13.-14. - Koruna Česká - 0,53%, 15. Hnutí Změna 0,35%, 16.-17. LEV 21 - 0,17%, 16.-17. Suverenita - 0,17%
58,61 %

volební účast

Čelčice

257

platných hlasů

1. KSČM - 29,96%, 2. ČSSD - 23,34%, 3. ANO 2011 - 16,73%, 4. Úsvit
- 10,11%, 5. ODS - 5,44%, 6. KDU-ČSL - 5,05%, 7. Piráti - 3,50%, 8.
Svobodní občané - 2,33%, 9.-10. TOP 09 - 1,16%, 9.-10. - Zemanovci 1,16%, 11. - Dělnická strana - 0,77%, 12. - Koruna Česká - 0,38%,
57,82 %

volební účast

8-9

Prostějovský VEČERNÍK, úterý 29. října 2013

599
Čelechovice na Hané platných
hlasů

1. ČSSD - 23,37%, 2. KSČM - 23,20%, 3. ANO 2011 - 19,86%, 4. Úsvit 10,68%, 5. TOP 09 - 7,01%, 6. KDU-ČSL - 6,34%, 7. ODS - 4,34%, 8.-9.
Piráti - 1,50%, 8.-9. Zemanovci - 1,50%, 10.-11. Dělnická strana - 0,83%,
10.-11. Zelení - 0,83%, 12.-14. - Hlavu vzhůru - 0,16%, 12.-14. - Soukromníci - 0,16%, 12.-14. - Svobodní občané - 0,16%,

Výsledky
voleb
v Olomouckém
kraji
62,00 %

volební účast

61,42 %

volební účast

Dětkovice

264

platných hlasů

Dobrochov

153

platných hlasů

1. ČSSD - 18,95%, 2. ANO 2011 - 16,99%, 3.-4. - Úsvit - 16,33%, 3.4. KSČM - 16,33%, 5. KDU-ČSL - 15,03%, 6. Piráti - 4,57%, 7. ODS
- 3,26%, 8. TOP 09 - 2,61%, 9.-10. Suverenita - 1,96%, 9.-10. Zemanovci
- 1,96%, 11. Hlavu vzhůru - 1,30%, 12. Koruna Česká - 0,65%
48,63 %

volební účast

Dobromilice

315

platných hlasů

1. KSČM - 28,25%, 2. ČSSD - 18,73%, 3. ANO 2011 - 16,50%, 4.
KDU-ČSL - 12,06%, 5. Úsvit - 10,15%, 6.-7. TOP 09 - 3,49%, 6.-7.
ODS - 3,49%, 8. Dělnická strana - 2,22%, 9. Piráti - 1,58%, 10. Zemanovci - 1,26%, 11. Zelení - 0,63%, 12.-16. Hlavu vzhůru - 0,31%, 12.-16.
Hnutí Změna - 0,31%, 12.-16. Soukromníci - 0,31%, 12.-16. Suverenita
- 0,31%, 12.-16. LEV 21 - 0,31%
55,16 %

volební účast

Doloplazy

250

platných hlasů

1. KSČM - 26,80%, 2. ČSSD - 22,00%, 3. ANO 2011 - 15,60%, 4. Úsvit 10,80%, 5. TOP 09 - 6,00%, 6.-8. KDU-ČSL - 4,40%, 6.-8. ODS - 4,40%,
6.-8. Dělnická strana - 4,40%, 9. Svobodní - 1,20%, 10.-13. Piráti - 0,80%,
10.-13. Zelení - 0,80%, 10.-13. Zemanovci - 0,80%, 10.-13. Koruna Česká - 0,80%, 14.-16. Hlavu vzhůru - 0,40%, 14.-16. Suverenita - 0,40%,
14.-16. Soukromníci - 0,40%
67,71 %

volební účast

Drahany

301

platných hlasů

1. KSČM - 27,57%, 2. ČSSD - 25,58%, 3. ANO 2011 - 13,62%, 4. Úsvit
- 8,97%, 5. KDU-ČSL - 5,64%, 6. TOP 09 - 5,31%, 7. Dělnická strana 3,32%, 8. Piráti - 2,99%, 9. ODS - 2,32%, 10. Koruna Česká - 1,66%,
11.-12. Zelení - 0,99%, 11.-12. Svobodní občané - 0,99%, 13. Zemanovci
- 0,66%, 14. LEV 21 - 0,33%
63,30 %

volební účast

Držovice

705

platných hlasů

1. ANO 2011 - 26,95%, 2. ČSSD - 20,56%, 3. KSČM - 11,06%, 4. TOP
09 - 10,49%, 5. Úsvit - 8,79%, 6. ODS - 6,09%, 7. KDU-ČSL - 5,10%,
8. Piráti - 2,26%, 9. Dělnická strana - 2,12%, 10. Zemanovci - 1,98%,
11. Zelení - 1,56%, 12. Koruna Česká - 1,56%, 13. Svobodní občané 0,99%, 14. Hnutí Změna - 0,42%, 15. Soukromníci - 0,28%, 16. Suverenita - 0,14%
55,29 %

volební účast

Dřevnovice

208

platných hlasů

1. KSČM - 20,67%, 2. ČSSD - 20,19%, 3. ANO 2011 - 18,75%, 4. Úsvit
- 12,50%, 5. KDU-ČSL - 10,09%, 6. Piráti - 4,80%, 7. TOP 09 - 4,80%, 8.
Zemanovci - 2,88%, 9.-10. ODS - 1,44%, 9.-10. Dělnická strana - 1,44%,
11.-12. Svobodní občané - 0,96%, 11.-12. Zelení - 0,96%, 13. Suverenita
- 0,48%
64,65 %

volební účast

Dzbel

139

platných hlasů

1. ČSSD - 25,17%, 2. KSČM - 20,14%, 3. KDU-ČSL - 17,98%, 4. ANO
2011 - 15,82%, 5. Úsvit - 7,19%, 6. TOP 09 - 4,31%, 7.-8. Zemanovci 2,87%, 7.-8. Piráti - 2,87%, 9. ODS - 2,15%, 10. Zelení - 1,43%
81,82 %

volební účast

Hačky

70

platných hlasů

1. ČSSD – 27,14%, 2. KDU-ČSL - 24,28%, 3. ANO 2011 – 20,00%, 4.
Svobodní občané – 12,85%, 5. TOP09 – 5,71%, 6. ODS – 2,85%, 10. –
14. Piráti, Hnutí Změna, Zemanovci, KSČM a Zelení – 1,42%.
52,04 %

volební účast

Hluchov

153

platných hlasů

1. ČSSD – 28, 75%, 2. KSČM – 21,56%, 3. ANO 2011 – 19,60%, 4.
Úsvit – 9,80%, 5. ODS – 5,88%, 6. TOP09 – 4,57%, 7. – 8. KDU-ČSL
a Zelení - 2,61%, 9. Zemanovci – 1,96%, 10. Koruna Česká – 1,30%,
11. – 12. Dělnická strana a Hnutí Změna – 0,65%.
59,58 %

volební účast

Horní Štěpánov

456

platných hlasů

1. ČSSD – 29,82%, 2. KSČM – 19,95%, 3. KDU-ČSL – 15,35%, 4. ANO
2011 – 13,59%, 5. Úsvit – 8,11%, 6. TOP09 – 3,07%, 7. Piráti – 2,41%,
8. Zemanovci – 2,19%, 9. ODS – 1,53%, 10. – 12. Svobodní, Dělnická
strana a Zelení – 0,87%, 13. LEV 21 – 0,65%, 14. Suverenita – 0,43%,
15. Koruna Česká – 0,21%
64,02 %

volební účast

210

Hradčany - Kobeřice platných hlasů

1. ANO 2011 – 24,28%, 2. ČSSD – 20,47%, 3. KSČM – 15,71%, 4.
KDU-ČSL – 9,52%, 5. Úsvit – 9,04%, 6. Dělnická strana – 7,14% 7.
TOP09 – 3,80%, 8. ODS – 2,85%, 9. Zemanovci – 1,90%, 10. Koruna
Česká – 1,42%, 11. -13. Piráti, Hlavu vzhůru a Suverenita – 0,95%, 14. –
15. Svobodní a LEV 21 – 0,47%.
60,42 %

volební účast

Hrdibořice

114

platných hlasů

1. KSČM - 38,59%, 2. ANO 2011 - 25,43%, 3. ČSSD - 10,52%, 4. ODS 8,77%, 5. KDU-ČSL - 5,26%, 6. TOP09 – 3,50%, 7. Úsvit - 2,63%, 8. Zelení
- 1,75%, 9. - 12. Svobodní, Piráti, Hnutí Změna a Koruna Česká - 0,87%.
58,21 %

volební účast

Hrubčice

364

platných hlasů

1. KSČM – 22,88%, 2. ČSSD – 20,87%, 3. ANO 2011 – 18,68%, 4. – 5.
KDU-ČSL a Úsvit – 9,61%, 6. TOP09 – 5,49%, 7. ODS – 5,21%, 8. Svobodní – 2,19%, 9. Dělnická stana – 1,37%, 10. – 11. Piráti a Koruna Česká
– 1,09%, 12. Zemanovci – 0,82%, 13. – 16. Zelení, LEV 21, Suverenita a
Hlavu vzhůru – 0,27%.
52,76 %

volební účast

Hruška

104

platných hlasů

1. KSČM – 26,92%, 2. – 3. ČSSD a ANO 2011 – 18,26%, 4. Úsvit –
13,46%, 5. KDU-ČSL – 12,50%, 6. – 7. TOP09 a ODS – 2,88%, 8. – 12.
Svobodní, Dělnická strana, Koruna Česká, LEV21 a Zelení – 0,96%.
62,84 %

volební účast

Hvozd

326

platných hlasů

1. ČSSD – 23,92%, 2. KSČM – 23,00%, 3. KDU-ČSL – 20,94%, 4. ANO
2011 – 12,88%, 5. TOP09 – 7,05%, 6. Úsvit – 5,82%, 7. – 8. ODS a Zelení
– 1,84%, 9. Svobodní – 1,22%, 10. LEV21 – 0,92%, 11. – 14. Piráti, Zemanovci, Dělnická strana a Koruna Česká – 0,30%.
volební účast

Ivaň

PARLAMENTU ČR

VYHRÁLA

1. KSČM - 22,72%, 2. ANO 2011 - 15,15%, 3. ČSSD - 14,01%, 4.5. Úsvit - 12,50%, 4.-5. KDU-ČSL - 12,50%, 6. TOP 09 - 8,33%, 7.-8.
Piráti - 3,03%, 7.-8. ODS - 3,03%, 9.-10. Zelení - 2,27%, 9.-10. Svobodní
občané - 2,27%, 11.-12. Suverenita - 2,27%, 11.-12. Zemanovci - 2,27%,
13.-14. Dělnická strana - 0,75%, 13.-14. Koruna Česká - 0,75%, 15. Soukromníci - 0,37%

53,22 %

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

O víkendu proběhly volby do Poslanecké sněmovny

215

platných hlasů

1. KSČM - 28,83%, 2. ČSSD - 19,06%, 3. KDU-ČSL - 12,09%, 4. ANO
2011 - 10,23%, 5. ODS - 8,37%, 6. TOP09 - 7,90%, 7. Zemanovci - 5,11%,
8. Úsvit - 3,72%, 9. Svobodní - 1,39%, 10. Piráti - 0,93%, 11. - 15. Hnutí
Změna, Soukromníci, Dělnická strana, Zelení a Koruna Česká - 0,46%.

61,74 %

volební účast

Jesenec

140

platných hlasů

1. – 2. ČSSD a KSČM – 20,71%, 3. KDU-ČSL – 17,14%, 4. ANO 2011
– 15,00%, 5. TOP09 – 8,57%, 6. Úsvit – 5,71%, 7. – 8. Svobodní a Zemanovci – 3,57%, 9. – 11. Soukromníci, Dělnická strana a Zelení – 1,42%, 12.
ODS – 0,71%.
57,95 %

volební účast

Kladky

174

platných hlasů

1. ČSSD - 25,86%, 2. KSČM - 21,26%, 3. ANO 2011 - 16,66%, 4. KDU-ČSL - 14,94%, 5. TOP 09 - 6,32%, 6. Úsvit - 4,59%, 7. ODS - 4,02%, 8.9. Svobodní občané - 1,72%, 8.-9. Zemanovci - 1,72%, 10.-11. Dělnická
strana - 1,14%, 10.-11. Zelení - 1,14%, 12. Piráti - 0,57%
53,45 %

volební účast

Klenovice na Hané

347

platných hlasů

1. KSČM - 21,90%, 2. ČSSD - 20,17%, 3. ANO 2011 - 17,57%, 4. Úsvit 13,25% 5. KDU-ČSL - 7,78%, 6. Zemanovci - 4,03%, 7. TOP 09 - 3,74%,
8. ODS - 3,45%, 9.-11. Zelení - 2,01%, 9.-11. Piráti - 2,01%, 9.-11. Svobodní občané - 2,01% 12.-13. Koruna Česká - 0,86%, 12.-13. Dělnická
strana - 0,86%, 14. Hlavu vzhůru - 0,28%
72,27 %

volební účast

Klopotovice

172

platných hlasů

1. KSČM - 36,62%, 2. ANO 2011 - 18,02%, 3. ČSSD - 12,79%, 4. Úsvit
- 9,30% 5. KDU-ČSL - 8,13%, 6. TOP 09 - 4,06%, 7. ODS - 2,90%, 8. Zemanovci - 2,32%, 9.-11. Piráti - 1,16%, 9.-11. Svobodní občané - 1,16%,
9.-11. Dělnická strana - 1,16%, 12.-15. Zelení - 0,58%,12.-15. Hnutí Změna - 0,58%, 12.-15. Soukromníci - 0,58%, 12.-15.Koruna Česká - 0,58%
62,11 %

volební účast

Konice

1 426

platných hlasů

1. ČSSD - 25,38%, 2. ANO 2011 - 16,12%, 3. KSČM - 16,05%, 4. KDU-ČSL - 12,69%, 5. Úsvit - 8,76%, 6. TOP 09 - 6,80%, 7. ODS - 5,39%, 8.-9.
Zelení - 1,68%, 8.-9. Piráti - 1,68%, 10. Zemanovci - 1,61%, 11. Svobodní
občané - 1,47%, 12. Koruna Česká - 0,56%,13. Suverenita - 0,49%, 14.15. LEV 21 - 0,35%, 14.-15.Hlavu vzhůru -0,35%, 16.-17.Dělnická strana
- 0,21%, 16.-17. Hnutí Změna - 0,21%, 18. Soukromníci - 0,14%
59,60 %

volební účast

Kostelec na Hané

1 367

platných hlasů

1. ČSSD - 29,77%, 2. ANO 2011 - 15,87%, 3. KSČM - 13,38%, 4. Úsvit
- 8,85%, 5. KDU-ČSL - 8,11%, 6. TOP 09 - 7,09%, 7. ODS - 5,19%, 8.
Svobodní občané - 3,87%, 9. Zelení - 2,04%, 10. Zemanovci - 1,90%, 11.
Piráti - 1,31%, 12. Dělnická strana - 0,95%, 13. Koruna Česká - 0,51%,
14. Hlavu vzhůru -0,43%, 15. Hnutí Změna - 0,36%, 16. Soukromníci 0,14%, 17.-18. Suverenita - 0,07%, 17.-18. LEV 21 - 0,07%
63,86 %

volební účast

Koválovice-Osíčany

156

platných hlasů

1. KSČM - 28,20%, 2. ČSSD - 23,71%, 3. KDU-ČSL - 19,87%, 4. ANO
2011 - 7,69%, 5. Úsvit - 5,12%, 6.-8. TOP 09 - 3,20%, 6.-8. ODS - 3,20%,
6.-8. Dělnická strana - 3,20%, 9. Piráti - 1,92%, 10. Zelení - 1,28%, 11.-14.
Zemanovci - 0,64%, 11.-14. Hlavu vzhůru -0,64%, 11.-14. Soukromníci 0,64%, 11.-14. Suverenita - 0,64%
58,63 %

volební účast

Kralice na Hané

692

platných hlasů

1. ANO 2011 - 20,66%, 2. ČSSD - 20,23%, 3. KSČM - 19,50%, 4. Úsvit 10,40%, 5.-6. KDU-ČSL - 7,22%, 5.-6. TOP 09 - 7,22%, 7. ODS - 6,79%,
8. Piráti - 1,87%, 9. Svobodní občané - 1,87%, 10. Zelení - 1,30%, 11.
Dělnická strana - 0,72%, 12. Zemanovci - 0,57%, 13.-15. LEV 21 - 0,43%,
13.-15. Soukromníci - 0,43%, 13.-15. Suverenita - 0,43%, 16. Hlavu vzhůru - 0,28%, 17. Koruna Česká - 0,14%
56,07 %

volební účast

Krumsín

265

platných hlasů

1. ČSSD - 27,92%, 2. KSČM - 20,37%, 3. ANO 2011 - 16,60%, 4. KDU-ČSL - 10,18%, 5. Úsvit - 8,30%, 6. TOP 09 - 7,16%, 7. ODS - 3,01%, 8.
Zelení - 1,88%, 9. Zemanovci - 1,50%, 10. Svobodní občané - 1,13%,
11.-13. Piráti - 0,75%, 11.-13. Dělnická strana - 0,75%, 11.-13. Soukromníci - 0,75%
66,80 %

volební účast

Laškov

322

platných hlasů

1. KDU-ČSL - 18,94%, 2. ANO 2011 - 17,70%, 3. KSČM - 17,39%, 4.
ČSSD - 14,90%, 5. TOP 09 - 8,07%, 6. Úsvit - 6,83%, 7. Zemanovci 4,96%, 8. ODS - 4,03%, 9. Piráti - 2,79%, 10. Svobodní občané - 2,17%,
11. Zelení - 0,93%, 12. Koruna Česká - 0,62%, 13.-14. Suverenita 0,31%, 13.-14. Dělnická strana - 0,31%
60,31 %

volební účast

Lešany

193

platných hlasů

1. ČSSD - 33,16%, 2. ANO 2011 - 17,61%, 3. KSČM - 15,02%, 4. Úsvit 7,25%, 5.-6. KDU-ČSL - 6,73%, 5.-6. ODS - 6,73%, 7. TOP 09 - 4,66%, 8.
Zemanovci - 2,59%, 9.-10. Piráti - 2,07%, 9.-10. Koruna Česká - 2,07%,
11. Zelení - 1,03%, 12.-13. Svobodní občané - 0,51%, 12.-13. Dělnická
strana - 0,51%
75,68 %

volební účast

Lipová

474

platných hlasů

1. ČSSD - 22,78%, 2. ANO 2011 - 20,46%, 3. KSČM - 19,83%, 4. KDU-ČSL - 18,77%, 5. Úsvit - 4,85%, 6. ODS - 4,00%, 7. TOP 09 - 2,95%,
8. Svobodní občané - 1,26%, 9.-11. Zemanovci - 1,05%, 9.-11. Zelení
- 1,05%, 9.-11. Piráti - 1,05%, 12. LEV 21 - 0,84%, 13.-17. Koruna Česká
- 0,21%, 13.-17. Dělnická strana - 0,21%, 13.-17. Hnutí Změna - 0,21%,
13.-17. Soukromníci - 0,21%, 13.-17. Suverenita - 0,21%
46,83 %

volební účast

Ludmírov

229

platných hlasů

1. ČSSD - 21,83%, 2. ANO 2011 - 20,52%, 3. KSČM - 17,46%, 4. KDU-ČSL - 17,03%, 5. Úsvit - 5,24%, 6. TOP 09 - 4,80%, 7. ODS - 4,36%, 8.
-9. Zemanovci - 1,74%, 8.-9. Piráti - 1,74%, 10.-11. Soukromníci - 1,31%,
10.-11. Zelení - 1,31%, 12.-13. Svobodní občané - 0,87%, 12.-13. Dělnická strana - 0,87%, 14.-15. Koruna Česká - 0,43%, 14.-15. Hnutí Změna
- 0,43%
67,19 %

volební účast

Malé Hradisko

214

platných hlasů

1. ČSSD - 25,23%, 2. KSČM - 20,56%, 3. KDU-ČSL - 14,95%, 4. ANO
2011 - 14,48%, 5. Úsvit - 10,28%, 6. ODS - 4,20%, 7. TOP 09 - 2,80%,
8. Svobodní občané 1,86%, 9. Piráti - 1,40%, 10.-12. Koruna Česká 0,93%, 10.-12. Zemanovci - 0,93%, 10.-12. Zelení - 0,93%, 13. Hlavu
vzhůru - 0,56%, 14.-16. Dělnická strana - 0,46%, 14.-16. Soukromnící
0,46%, 14.-16. LEV 21 - 0,46%

53,28 %

volební účast

Mořice

217

platných hlasů

1. KSČM - 28,11%, 2. ANO 2011 - 20,73%, 3. ČSSD - 17,05%, 4. Úsvit
- 12,44%, 5. KDU-ČSL - 5,99%, 6. ODS - 5,52%, 7. TOP 09 - 3,68%,
8. Soukromnící 1,84%, 9.-10. Svobodní občané 1,38%, 9.-10. Zemanovci
- 1,38%, 11. Koruna Česká - 0,93%, 12.-13. Zelení - 0,46%, 12.-13. Piráti
- 0,46%, 14. Hnutí Změna - 0,46%

62,99 %

volební účast

Mostkovice

60,82 %

Myslejovice

55,67 %

Němčice nad Hanou

774

platných hlasů

355

platných hlasů

895

platných hlasů

1. KSČM - 23,12%, 2. ČSSD - 21,34%, 3. ANO 2011 - 18,77%, 4.-5.
Úsvit - 8,60%, 4.-5. KDU-ČSL - 8,60%, 6. ODS - 7,48%, 7. TOP 09 4,24%, 8. Dělnická strana - 1,67%, 9. Zemanovci - 1,56%, 10. Zelení 1,34%, 11. Svobodní občané 1,11%, 12. Piráti - 1,00%, 13. Hnutí Změna
- 0,44%, 14. Suverenita - 0,33%, 15.-17. Hlavu vzhůru - 0,11%, 15.-17.
LEV 21 - 0,11%, 15.-17. Koruna Česká - 0,11%,
61,74 %

volební účast

Nezamyslice

645

platných hlasů

1. ČSSD - 24,96%, 2. KSČM - 19,37%, 3. ANO 2011 - 15,34%, 4. KDU-ČSL - 9,61%, 5. Úsvit - 8,99%, 6. ODS - 5,73%, 7. TOP 09 - 6,04%,
8. Piráti - 2,48%, 9.-10. Dělnická strana - 2,32%, 9.-10. Zelení - 2,32%,
11. Svobodní občané 1,08%, 12.-13. Zemanovci - 0,62%, 12.-13. Hlavu vzhůru - 0,62%, 14.-16. Suverenita - 0,15%, 14.-16. Koruna Česká
- 0,15%, 14.-16. Soukromníci - 0,15%
58,67 %

volební účast

Niva

158

platných hlasů

1. ČSSD - 33,54%, 2. KSČM - 26,58%, 3. ANO 2011 - 13,92%, 4. Úsvit
- 8,22%, 5. KDU-ČSL - 5,06%, 6. ODS - 3,16%, 7. TOP 09 - 2,53%,
8. Zelení - 1,89%, 9. Svobodní občané 1,26%, 10. Zemanovci - 1,89%,
11.-13. Hlavu vzhůru - 0,63%, 11.-13. Koruna Česká - 0,63%, 11.-13. Piráti - 0,63%
50,47 %

volební účast

Obědkovice

106

platných hlasů

1. KSČM - 30,18%, 2. Úsvit - 16,98%, 3. ANO 2011 - 15,09%, 4. ČSSD
- 14,15%, 5. TOP 09 - 8,49%, 6. Dělnická strana 5,66%, 7. ODS - 3,77%,
8. Zelení - 2,83%, 9.-11. KDU-ČSL - 0,94%, 9.-11. Zemanovci - 0,94%,
9.-11. Koruna Česká - 0,94%
64,45 %

volební účast

Ohrozim

250

platných hlasů

1. ČSSD - 20,80%, 2. TOP 09 - 17,60%, 3. KDU-ČSL - 14,40%,
4. KSČM - 12,80%, 5 Úsvit - 11,60%, 6. ANO 2011 - 9,60%, 7. ODS 6,40%, 8. Zelení - 2,00%, 9. Zemanovci - 2,00%, 10. Svobodní občané
- 1,6%, 11. Koruna Česká - 0,94%, 12. Dělnická strana 0,40%,
76,32 %

volební účast

Ochoz

116

platných hlasů

1. KDU-ČSL - 25,86%, 2. KSČM - 21,55%, 3. ANO 2011 - 17,24%,
4. TOP 09 - 12,93%, 5. ČSSD - 11,20%, 6. ODS - 5,17%, 7. Úsvit 3,44%, 8.-9. Koruna Česká - 0,86%, 8.-9. Dělnická strana 0,86%, 8.-9.
Suverenita - 0,86%
58,31 %

volební účast

Olšany u Prostějova

795

platných hlasů

1. ČSSD - 23,52%, 2. ANO 2011 - 21,38%, 3. KSČM - 18,74%, 4. Úsvit
- 8,80%, 5. TOP 09 - 6,66%, 6. ODS - 6,16%, 7. KDU-ČSL - 4,77%,
8. Piráti - 2,51%, 9. Svobodní občané 2,26%, 10.-11. Zemanovci - 1,13%,
10.-11. Zelení - 1,13%, 12. Dělnická strana - 0,75%, 13. Suverenita 0,5%, 14. Koruna Česká - 0,37%, 15. LEV 21 - 0,37%, 16. Soukromníci
- 0,37%, 17. Hnutí Změna - 0,25%, 18. Hlavu vzhůru - 0,25%
65,12 %

volební účast

Ondratice

196

platných hlasů

1. ČSSD - 26,53%, 2. KSČM - 22,95%, 3. KDU-ČSL - 14,79%, 4. ANO
2011 - 11,73%, 5 Úsvit - 8,67%, 6 TOP 09 - 3,57%, 7. ODS - 2,55%,
8.-10. Piráti - 2,04%, 8.-10. Svobodní občané 2,04%, 8.-10. Zelení 2,04%, 11. Dělnická strana - 1,02%, 12.-15. Hlavu vzhůru - 0,51%, 12.15. Koruna Česká - 0,51%, 12.-15. Hnutí Změna - 0,51%, 12.-15. Zemanovci - 0,51%,
60,77 %

volební účast

Otaslavice

628

platných hlasů

1. ČSSD - 26,11%, 2. KSČM - 19,58%, 3. ANO 2011 - 13,85%, 4. Úsvit
- 10,35%, 5 KDU-ČSL - 7,32%, 6. ODS - 6,36%, 7. TOP 09 - 6,05%,
8. Zemanovci - 2,86%, 9. Piráti - 2,70%, 10. Zelení - 2,38%, 11. Dělnická
strana - 0,79%, 12. Hlavu vzhůru - 0,63%, 13. Svobodní občané 0,47%,
14. Koruna Česká - 0,31%, 15. Hnutí Změna - 0,15%
62,60 %

volební účast

Otinoves

152

platných hlasů

1. ČSSD - 24,34%, 2. KSČM - 18,42%, 3. ANO 2011 - 15,13%, 4.
KDU-ČSL - 12,50%, 5. Úsvit - 7,23%, 6.-7. TOP 09 - 6,57%, 6.-7. Piráti 6,57%, 8. ODS - 4,60%, 9. Svobodní občané 1,31%, 10.-14. Zemanovci
- 0,65%, 10.-14. Zelení - 0,65%, 10.-14. Dělnická strana - 0,65%, 10.-14.
Koruna Česká - 0,65%, 10.-14. Suverenita - 0,65%
61,86 %

volební účast

Pavlovice u Kojetína

146

platných hlasů

1. KSČM - 29,45%, 2. ANO 2011 - 21,91%, 3. ČSSD - 13,01%, 4. Úsvit
- 10,27%, 5. KDU-ČSL - 9,58%, 6. ODS - 4,10%, 7. Piráti - 3,42%, 8. Zemanovci - 2,05%, 9.-11. TOP 09 - 1,36%, 9.-11. Svobodní občané 1,36%,
9.-11. Dělnická strana - 1,36%, 12.-14. Zelení - 0,68%, 12.-14. Koruna
Česká - 0,68%, 12.-14. LEV 21 - 0,68%,
59,10 %

volební účast

Pěnčín

349

platných hlasů

1. ČSSD - 20,91%, 2. ANO 2011 - 19,48%, 3. KSČM - 16,33%,
4. KDU-ČSL - 12,89%, 5. Úsvit - 12,03%, 6 TOP 09 - 4,58%, 7. Dělnická strana - 3,43%, 8. Zemanovci - 2,86%, 9. ODS - 2,57%,
10. Zelení - 2,29%, 11. Piráti - 0,57%, 12. Hlavu vzhůru - 0,28%

63,34 %

volební účast

Pivín

364

platných hlasů

1. ANO 2011 - 20,32%, 2. KDU-ČSL - 15,93%, 3.-4. ČSSD - 14,56%,
3.-4. Úsvit - 14,56%, 5. KSČM - 12,91%, 6 TOP 09 - 6,31%, 7. ODS
- 4,67%, 8. Svobodní občané 1,92%, 9.-10. Dělnická strana - 1,64%, 9.10. Zelení - 1,64%, 11.-12. Zemanovci - 1,37%, 11.-12. Piráti - 1,37%, 13.
Hlavu vzhůru - 1,09%, 14. Suverenita - 0,82%, 15. Soukromníci - 0,54%,
16. Koruna Česká - 0,27%
60,12 %

volební účast

Plumlov

5

23,98

18,63
17,40

9,50

1 187

platných hlasů

1. ČSSD - 23,33%, 2. ANO 2011 - 17,94%, 3. KSČM - 14,57%, 4. Úsvit
- 12,13%, 5. KDU-ČSL - 8,42%, 6. TOP 09 - 7,66%, 7. ODS - 6,99%,
8. Svobodní občané 1,76%, 9.-10. Zelení - 1,60%, 9.-10. Piráti - 1,60%,
11. Dělnická strana - 1,09%, 12. Zemanovci - 0,84%, 13. Koruna Česká
- 0,75%, 14.-15. Hlavu vzhůru - 0,33%, 14.-15. Hnutí Změna - 0,33%, 16.17. Suverenita - 0,25%, 16.-17. LEV 21 - 0,25%, 18. Soukromníci - 0,08%

72,44 %

volební účast

ů

5,24

%
Polomí





91

platných hlasů

1. ČSSD - 31,86%, 2. KDU-ČSL - 16,48%, 3. KSČM - 15,38%, 4.-5.
Úsvit - 6,59%, 4.-5. Koruna Česká - 6,59%, 6.-7. TOP 09 - 4,39%, 6.-7.
Svobodní občané 4,39%, 8. ANO 2011 - 3,29%, 9.-13. ODS - 2,19%, 9.13. Zelení - 2,19%, 9.-13. Piráti - 2,19%, 9.-13. Zemanovci - 2,19%, 9.-13.
Suverenita - 2,19%
57,66 %

volební účast

Prostějov

21 051

platných hlasů

1. ČSSD - 25,51%, 2. ANO 2011 - 19,67%, 3. KSČM - 14,71%, 4. Úsvit
- 9,62%, 5. TOP 09 - 8,90%, 6. ODS - 6,15%, 7. KDU-ČSL - 5,48%, 8.
Zelení - 2,55%, 9. Svobodní občané 1,87%, 10. Zemanovci - 1,28%, 11.
Dělnická strana - 0,96%, 12. Koruna Česká - 0,45%, 13. Hlavu vzhůru
- 0,27%, 14. Hnutí Změna - 0,21%, 15. Suverenita - 0,19%, 16. Soukromníci - 0,11%, 17. LEV 21 - 0,09%
52,05 %

volební účast

Prostějovičky

113

platných hlasů

1.-2. ČSSD - 23,89%, 1.-2. KSČM - 23,89%, 3. TOP 09 - 11,50%, 4.
ANO 2011 - 11,50%, 5. Úsvit - 11,50%, 6. KDU-ČSL - 8,84%, 7.-8. Piráti 2,65%, 7.-8. Dělnická strana - 2,65%, 9. Zelení - 1,76%, 10.-14. Svobodní
občané 0,88%, 10.-14. ODS - 0,88%, 10.-14. Zemanovci - 0,88%, 10.-14.
Hnutí Změna - 0,88%, 10.-14. Soukromníci - 0,88%
67,10 %

volební účast

Protivanov

561

platných hlasů

1. ČSSD – 26,55%, 2. KDU-ČSL – 22,63%, 3. KSČM – 17,64%, 4. ANO
2011 – 13,19%, 5. Úsvit – 7,13%, 6. ODS – 4,63%, 7. Piráti – 1,78%, 8.
TOP09 – 1,60%, 9. Zemanovci – 1,42%, 10. Zelení – 1,06%, 11. – 12.
Svobodní a Dělnická strana – 0,89%, 13. Koruna Česká – 0,53%.
59,85 %

volební účast

Přemyslovice

620

platných hlasů

1. ČSSD – 23,54%, 2. KSČM – 19,83%, 3. ANO 2011 – 16,29%, 4. KDU-ČSL – 11,45%, 5. Úsvit – 10,16%, 6. TOP 09 – 4,83%, 7. ODS – 3,70%,
8. Zemanovci – 3,54%, 9. Dělnická strana – 1,61%, 10. – 12. Piráti, Zelení a
Koruna Česká – 1,29%, 13. Svobodní – 0,64%, 14. Soukromníci – 0,48%.
59,38 %

volební účast

Ptení

531

platných hlasů

1. ČSSD – 26,17%, 2. KDU-ČSL – 18,07%, 3. ANO 2011 – 17,70%, 4.
KSČM – 12,99%, 5. Úsvit – 10,73%, 6. TOP07 – 5,64%, 7. ODS – 2,25%,
8. Zemanovci – 1,69%, 9. Piráti – 1,12%, 10. – 11. Koruna Česká a Svobodní – 0,94%, 12. Hnutí Změna – 0,56%, 13. Zelení – 0,37%, 14. – 17.
Hlavu vzhůru, Koruna Česká, Soukromníci a Suverenita – 0,18%.
55,88%

volební účast

Raková

95

platných hlasů

1. KSČM – 28,42%, 2. ČSSD – 22,10%, 3. ANO 2011 – 12,63%, 4. –
5. KDU-ČSL a Úsvit – 8,42%, 6. TOP09 – 6,31%, 7..Piráti – 3,15%, 8.
Koruna Česká – 2,10%, 9. – 12. Svobodní, ODS, Suverenita a Dělnická
strana – 1,05%.
63,04 %

volební účast

Rakůvka

58

platných hlasů

1. ČSSD – 44,82%, 2. KSČM – 22,41%, 3. – 5. KDU-ČSL, Úsvit a ANO
2011 – 8,62%, 6. TOP09 – 3,44%, 7. – 8. Zelení a Piráti – 1,72%.
61,08 %

volební účast

Rozstání

323

platných hlasů

1. ČSSD – 24,45%, 2. KSČM – 23,52%, 3. ANO 2011 – 17,02%, 4. KDU-ČSL – 15,47%, 5. ODS – 4,33%, 6. Úsvit – 4,02%, 7. TOP09 – 3,71%, 8.
Svobodní – 2,16%, 9. – 10. Piráti a Koruna Česká – 1,23%, 11. Zemanovci
– 0,92%, 12. – 14. Hnutí Změna, Suverenita a Zelení – 0,61%.
69,43 %

volební účast

Seloutky

292

platných hlasů

1. ČSSD - 26,71%, 2. ANO 2011 - 19,86%, 3. KSČM - 12,67%, 4. KDU-ČSL - 9,93%, 5. ODS - 7,19%, 6. TOP09 - 6,64%, 7. Úsvit - 6,16%, 8.
Piráti - 4,45%, 9. Svobodní - 1,71%, 10. Zemanovci - 1,36%, 11. Suverenita
- 0,68%, 12 - 13. Zelení a Koruna Česká - 1,02%, 14. Soukromníci - 0,34%.
71,16 %

volební účast

Skalka

152

platných hlasů

1. KSČM – 22,36%, 2. ČSSD 18,42%, 3. ANO 2011 – 15,13%, 4. Úsvit
12,50%, 5. KDU-ČSL – 11,18%, 6. TOP09 – 9,86%, 7. ODS – 3,28%,
8. Svobodní – 2,63%, 9. Dělnická strana – 1,97%, 10. -11. Zemanovci a
Zelení – 1,31%.
59,65 %

volební účast

Skřípov

170

platných hlasů

1. ČSSD – 37,05%, 2. KSČM – 22,94%, 3. ANO 2011 – 15,29%, 4.
KDU-ČSL – 7,05%, 5. Úsvit – 6,47%, 6. TOP09 – 3,52%, 7. – 8. Piráti a
Hlavu vzhůru – 1,76%, 9. – 10. LEV21 a Zelení – 1,17%, 11. – 13. Dělnická strana, Svobodní a ODS – 0,58%.
62,45 %

volební účast

Slatinky

290

platných hlasů

1. ANO 2011 – 21,03%, 2. ČSSD – 18,62%, 3. KSČM – 17,24%, 4.
TOP09 – 8,96%, 5. ODS – 8,27%, 6. KDU-ČSL – 7,93%, 7. Úsvit –
4,82%, 8. Svobodní – 3,10%, 9. Zelení – 2,75%, 10. Piráti – 2,41%, 11.
– 12. Hnutí Změna a Soukromníci – 1,03%, 13. – 16. Hlavu vzhůru, Zemanovci, Dělnická strana a Koruna Česká – 0,68%.
57,22 %

volební účast

Smržice

774

platných hlasů

1. ČSSD – 22,60%, 2. ANO 2011 – 21,70%, 3. Úsvit – 13,04%, 4. KSČM
– 10,20%, 5. TOP09 – 9,43%, 6. KDU-ČSL – 8,39%, 7. ODS – 4,26%,
8. Piráti – 2,58%, 9. Zelení – 2,45%, 10. Dělnická strana – 1,67, 11. Svobodní – 1,29%, 12. Zemanovci – 1,03%, 13. Koruna Česká – 0,90%, 14.
Hlavu vzhůru – 0,25%, 15. Soukromníci – 0,12%.
62,50 %

volební účast

Srbce

45

platných hlasů

1. KSČM – 37, 77%, 2. ČSSD – 17,77%, 3. – 5. KDU-ČSL, Svobodní
a Úsvit – 8,88%, 6. – 8. ODS, TOP09 a ANO 2011 – 4,44%, 9. – 10.
Zemanovci a Soukromníci – 2,22%.
60,00 %

volební účast

Stařechovice

262

platných hlasů

1. ČSSD – 29,77%, 2. ANO 2011 – 19,46%, 3. KSČM – 16,79%, 4. Úsvit
– 8,77%, 5. – 6. TOP09 a ODS – 5,72%, 7. – 8. Svobodní a KDU-ČSL
– 2,67%, 9. Zemanovci – 1,90%, 10. – 13. Piráti, Hlavu vzhůru, LEV21
a Suverenita – 1,14%, 14. Koruna Česká – 0,76%, 15. – 17. Dělnická
strana, Hnutí Změna a Soukromníci – 0,38%.
65,19 %

volební účast

Stínava

88

platných hlasů

1. – 2. ČSSD a KDU-ČSL – 22,72%, 3. KSČM – 17,04%, 4. ANO 2011
– 15,90%, 5. Svobodní – 6,81%, 6. TOP09 – 5,68%, 7. Úsvit – 4,54%,
8. – 9. Zemanovci a Zelení – 2,27%.
64,47 %

volební účast

8,53
7,09

 

1. ČSSD - 20,84%, 2. KSČM - 20,28%, 3. Úsvit - 14,92%, 4. ANO 2011
- 13,52%, 5. TOP 09 - 5,91%, 6. ODS - 5,35%, 7. Piráti - 4,50%, 8. Zemanovci - 3,94%, 9. KDU-ČSL - 3,66%, 10, Dělnická strana - 3,09%, 11.
Zelení - 1,97%, 12. Svobodní občané 0,84%, 13. Hnutí Změna - 0,56%,
14.-15. Hlavu vzhůru - 0,28%, 14.-15 Suverenita - 0,28%
volební účast

ovsko m
á

poslanc

1. ČSSD - 25,19%, 2. ANO 2011 - 23,25%, 3. KSČM - 14,34%, 4. ODS
- 9,30%, 5. TOP 09 - 7,10%, 6. Úsvit - 6,71%, 7. KDU-ČSL - 6,07%,
8. Zemanovci - 2,45%, 9, Dělnická strana - 1,42%, 10. Svobodní občané
1,16%, 11.-12. Zelení - 0,77%, 11.-12. Piráti - 0,77%, 13. Koruna Česká 0,64%, 14.-16. Hnutí Změna - 0,25%, 14.-16. Soukromnící 0,25%, 14.-16.
Hlavu vzhůru - 0,25%
volební účast

Prostěj

Stražisko

222

platných hlasů

1. ANO 2011 – 23,87%, 2. ČSSD – 20,72%, 3. KSČM 17,56%, 4. KDU-ČSL – 12,16%, 5. Úsvit – 9,00%, 6. TOP09 – 4,05%, 7. – 8. Svobodní a
Zemanovci – 3,15%, 9. ODS – 1,80%, 10. – 11. Piráti a Zelení – 1,35%,
12. – 13. Hnutí Změna a Soukromníci – 0,45%.

  

73,76 %

volební účast



Výsledky NEJ
ČÍSLA
2 552
voleb
v okrese
Prostějov
81,28%
Pavel Holík (ČSSD) sbíral
preferenční hlasy jako na
běžícím pásu. Ze všech prostějovských kandidátů jich
dostal nejvíce.

Suchdol

369

platných hlasů

1. - 2. KDU-ČSL a ČSSD – 26,82%, 3. KSČM – 14,36%, 4. ANO 2011
– 13,00%, 5. Úsvit – 5,14%, 6. Piráti – 2,71%, 7. ODS – 2,43%, 8. – 9.
Svobodní a TOP09 – 1,89%, 10. Zemanovci – 1,62%, 11. – 12. Suverenita a Koruna Česká – 1,08%, 13. – 16. Zelení, LEV21, Soukromníci a
Hlavu vzhůru – 0,27%.
58,93 %

volební účast

Šubířov

132

platných hlasů

1. KSČM – 27,27%, 2. ČSSD – 21,21%, 3. ANO 2011 – 19,69%, 4.
KDU-ČSL – 11,36%, 5. Úsvit – 9,09%, 6. – 7. TOP09 a ODS – 3,03%,
8. – 10. Svobodní, Piráti a Zelení – 1,51%, 11. Zemanovci – 0,75%.
54,93 %

volební účast

Tištín

223

platných hlasů

1. ČSSD – 27,35%, 2. KSČM – 14,79%, 3. KDU-ČSL – 14,34%, 4. Úsvit
– 12,55%, 5. ANO 2011 – 11,21%, 6. Zemanovci – 5,82%, 7. ODS –
3,58%, 8. TOP09 – 2,69%, 9. – 10. Zelení a Piráti – 1,79%, 11. Svobodní
– 1,34%, 12. – 13. Soukromníci a Dělnická strana – 0,89%, 14. – 15.
Hlavu vzhůru a Koruna Česká – 0,44%.
52,65 %

volební účast

Tvorovice

139

platných hlasů

1. KSČM – 24,46%, 2. ČSSD – 19,42%, 3. KDU-ČSL – 16,54%, 4. Úsvit
– 14,38%, 5. ANO 2011 – 7,91%, 6. Zemanovci – 5,75%, 7. TOP09 –
2,87%, 8. Zelení – 2,15%, 9. – 12. Piráti, Hlavu vzhůru, ODS a Dělnická
strana – 1,43%, 13. Svobodní – 0,71%.
55,94 %

volební účast

Určice

615

platných hlasů

1. KSČM - 20,16%, 2. ČSSD - 17,39%, 3. ANO 2011 - 16,74%, 4. Úsvit
- 13,49%, 5. KDU-ČSL - 7,64%, 6. TOP 09 - 7,15%, 7. ODS - 4,55%, 8.
Zelení - 2,76%, 9. Zemanovci - 2,60%, 10. Svobodní občané - 2,43%, 11.
Dělnická strana - 1,95%, 12. Piráti - 1,13%, 13. Hnutí Změna - 0,65%, 14.
Suverenita - 0,48%, 15.-16. Koruna Česká - 0,32%, 15.-16. Soukromníci
- 0,32%, 17. Hlavu vzhůru - 0,16%
57,43 %

volební účast

Víceměřice

197

platných hlasů

1. ČSSD - 28,93%, 2. ANO 2011 - 17,76%, 3.-4. KSČM - 13,19%, 3.4. Úsvit - 13,19%, 5. KDU-ČSL - 8,62%, 6. Zelení - 3,55%, 7.-8. ODS
- 3,04%, 7.-8. Zemanovci - 3,04%, 9.-10. TOP 09 - 2,53%, 9.-10. Dělnická strana - 2,53%, 11. Piráti - 1,52%, 12.-15. Svobodní občané - 2,43%,
12.-15. Suverenita - 0,50%, 12.-15. Koruna Česká - 0,50%, 12.-15. Hlavu
vzhůru - 0,50%
58,82 %

volební účast

Vícov

229

platných hlasů

1. ČSSD - 22,27%, 2. ANO 2011 - 20,96%, 3. KSČM - 19,21%, 4.
KDU-ČSL - 14,41%, 5. Úsvit - 6,98%, 6. TOP 09 - 6,11%, 7.-10. Zelení
- 1,74%, 7.-10. ODS - 1,74%, 7.-10. Svobodní občané - 1,74%, 7.-10.
Zemanovci - 1,74%, 11. Dělnická strana - 1,31%, 12. LEV 21 - 0,87%,
13.-14. Suverenita - 0,43%, 13.-14. Koruna Česká - 0,43%
75,73 %

volební účast

Vincencov

77

platných hlasů

1. KDU-ČSL - 22,07%, 2.-3. ANO 2011 - 18,18%, 2.-3. KSČM - 18,18%,
4. ČSSD - 14,28%, 5.-6. Úsvit - 7,79%, 5.-6. TOP 09 - 7,79%, 7. Zelení 3,89%, 8. Dělnická strana - 2,59%, 9.-12. ODS - 1,29%, 9.-12. Svobodní
občané - 1,29%, 9.-12. Zemanovci - 1,29%, 9.-12. Piráti - 1,29%
55,17 %

volební účast

Vitčice

79

platných hlasů

1. ANO 2011 - 26,58%, 2. ČSSD - 25,31%, 3.-4. KSČM - 11,39%, 3.4. TOP 09 - 11,39%, 5. Úsvit - 10,12%, 6. ODS - 7,59%, 7. KDU-ČSL
- 3,79%, 8.-10. Zelení - 1,26%, 8.-10. Piráti - 1,26%, 8.-10. Suverenita
- 1,26%,
63,80 %

volební účast

Vranovice - Kelčice

323

platných hlasů

1. ANO 2011 - 22,60%, 2. ČSSD - 19,50%, 3. KSČM - 14,55%, 4. Úsvit
- 12,69%, 5. KDU-ČSL - 10,52%, 6. TOP 09 - 8,66%, 7. ODS - 4,95%,
8. Zemanovci - 1,54%, 9. Zelení - 1,23%, 10.-12. Piráti - 0,92%, 10.-12.
Svobodní občané - 0,92%, 10.-12. Suverenita - 0,92%, 13. Hnutí změna
- 0,61%, 14. Koruna Česká - 0,30%
61,62 %

volební účast

Vrbátky

809

platných hlasů

1. ANO 2011 - 25,71%, 2. ČSSD - 20,02%, 3. KSČM - 19,65%, 4. Úsvit
- 9,39%, 5. KDU-ČSL - 6,42%, 6. TOP 09 - 6,42%, 7. ODS - 4,44%, 8.
Zemanovci - 1,85%, 9.-11. Zelení - 1,23%, 9.-11. Piráti - 1,23%, 9.-11.
Svobodní občané - 1,23%, 12. Dělnická strana - 0,98%, 13. Hlavu vzhůru
- 0,61%, 14.-15. Hnutí změna - 0,49%, 14.-15. Soukromníci - 0,49%, 16.
Suverenita - 0,24%, 17. Koruna Česká - 0,12%
59,07 %

volební účast

Vrchoslavice

292

platných hlasů

1. ANO 2011 - 22,26%, 2. ČSSD - 21,57%, 3. KSČM - 17,46%, 4. Úsvit
- 12,67%, 5. KDU-ČSL - 7,19%, 6. ODS - 5,13%, 7. TOP 09 - 5,13%,
8. Piráti - 3,08%, 9. Svobodní občané - 2,39%, 10. Zemanovci - 1,36%,
11.-13. Zelení - 0,68%, 11.-13. Suverenita - 0,68%, 11.-13. Koruna Česká
- 0,68%, 14. Dělnická strana - 0,34%
63,66 %

volební účast

Vřesovice

246

platných hlasů

1. KDU-ČSL - 25,20%, 2. KSČM - 20,73%, 3. ANO 2011 - 14,22%, 4.
ČSSD - 13,41%, 5. Úsvit - 7,72%, 6. TOP 09 - 5,69%, 7. ODS - 5,28%,
8. Svobodní občané - 2,84%, 9. Zemanovci - 2,03%, 10. Koruna Česká
- 1,62%, 11.-13. Piráti - 0,40%, 11.-13. Zelení - 0,40%, 11.-13. Dělnická
strana - 0,40%

64,36 %

volební účast

Výšovice

257

platných hlasů

1. ANO 2011 - 25,29%, 2. Úsvit - 19,84%, 3. ČSSD - 15,56%, 4. KSČM 13,61%, 5.-6. TOP 09 - 7,00%, 5.-6. KDU-ČSL - 7,00%, 7. Zelení - 2,72%,
8.-9. ODS - 2,33%, 8.-9. Piráti - 2,33%, 10. Svobodní občané - 1,55%, 11.
Dělnická strana - 1,16%, 12. Zemanovci - 0,77%, 13.-14. Koruna Česká
- 0,38%, 13.-14. Hlavu vzhůru - 0,38%,
72,89 %

volební účast

Zdětín

195

platných hlasů

1. ČSSD - 27,17%, 2. ANO 2011 - 21,02%, 3. KSČM - 17,94%, 4. KDU-ČSL - 8,71%, 5. Úsvit - 6,66%, 6. TOP 09 - 5,12%, 7. Piráti - 4,10%, 8.
Zemanovci - 2,56%, 9. Svobodní občané - 2,05%, 10.-13. Zelení - 0,51%,
10.-13. ODS - 0,51%, 10.-13. Dělnická strana - 0,51%, 10.-13. Koruna
Česká - 0,51%, 14. Hlavu vzhůru - 0,51%,
66,67 %

volební účast

Želeč

To je aspoň účast! Nejvíce lidí přišlo do volebních
místností v Hačkách, přes
jednaosmdesát procent, to je
opravdu síla…

28

Pouze v osmadvaceti obcích
Prostějovska ze sedmadevadesáti zaznamenali 100 procent platných hlasů.

7,14%

Kdyby záleželo jen na volbách konaných v Hradčanech-Kobeřicích, dostala by
se Dělnická strana do Parlamentu ČR! Takový úspěch
zde Vandasovci měli…

29

Přesně v tolika obcích vyhráli komunisté. Prostějovsko
se tak i díky široké podpoře
ČSSD stává jasně levicovým
regionem...

853

Ani v době úpadku ODS si
prostějovský kandidát Petr
Sokol nemohl stěžovat na
nepřízeň voličů. Dostal 853
preferenčních hlasů.

7

Také lidovci, kteří se po delší
odmlce vracejí do sněmovny,
měli na Prostějovsku značnou podporu. Zvítězili v sedmi obcích.

99:99

K neobvyklé „plichtě“ došlo
v Suchdole. O společné vítězství se tady podělili sociální
demokraté s lidovci. Hlasovalo pro ně stejné množství
voličů.

38,53%

V Hrdibořicích vidí zdejší
občané hodně rudě! Přesně
tolik procent hlasů zde dostali komunisté a s drtivou převahou zde zvítězili.

4,45%

Jeden z nejlepších volebních
výsledků v republice dosáhla
Pirátská strana v Seloutkách.

Během voleb

byl KLID,

policie nikde
nezasahovala

Olomoucký kraj/mik – Už ve
čtvrtek dala Policie České republiky vědět, že pro zajištění
pořádku během předčasných
voleb do Parlamentu České
republiky učinila rázná preventivní opatření. Nakonec strážci
zákona nemuseli nikde zasahovat.
Během pátku i soboty nedošlo
v Prostějově ani v celém Olomouckém kraji k ničemu, co
by volby jakýmkoliv způsobem
narušilo. „V souvislosti s volbami jsme nemuseli řešit žádné
narušení veřejného pořádku,
nebo jiný incident v celém Olomouckém kraji,“ potvrdil Večerníku Josef Bednařík, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR v Olomouci.

292

platných hlasů

1. KSČM - 25,68%, 2. ČSSD - 18,83%, 3. ANO 2011 - 15,41%, 4. KDU-ČSL - 11,98%, 5. Úsvit - 9,93%, 6. ODS - 4,45%, 7.-8. TOP 09 - 3,42%,
7.-8. Piráti - 3,42%, 9. Zemanovci - 2,05%, 10. Zelení - 1,36%, 11.-12.
Svobodní občané - 1,02%, 11.-12. Dělnická strana - 1,02%, 13. Soukromníci - 0,68% 14.-15. Koruna Česká - 0,34%, 14.-15. Suverenita - 0,34%

www.
vecernikpv.cz
vecernikpv
.cz

Volby do PSP 2013

Sokolovi daly kroužky křídla, do sněmovny
kvůli propadu strany ale nedoletěl...
Prostějov/pk - Prostějovsko
bude mít pět poslanců, ale
jako volební vítězové se mohou cítit i dva prostějovští
kandidáti, kteří do sněmovny zvoleni nebyli. Vysokoškolský učitel Petr Sokol,
který byl krajskou trojkou
občanských demokratů, získal na Prostějovsku vůbec
největší podíl preferenčních
hlasů ze všech zdejších kandidátů všech kandidujících
stran. Sokola okroužkovala
téměř třetina (30,84 %) těch,
kteří volili ODS v okrese!

V rámci celého Olomouckého
kraje to znamenalo více než deset
procent kroužků a skok na druhé
místo. Sokol je ovšem kvůli propadu jeho strany přesto pouze prvním náhradníkem a do Sněmovny
přes rekordní osobní výsledek
nedoletěl, protože občanští demokraté mají v kraji jediný mandát.
„Děkuji voličům za velkou důvěru, jejíž rozsah mne příjemně
překvapil. Slibuji, že budu nadále
prosazovat pravicovou politiku na
Prostějovsku a usilovat o návrat
ODS do čela české pravice,“ okomentoval svůj úspěch Sokol.

Bodoval i nejchytřejší
Čech Blumenstein
Skokanem voleb byl i jeho
kolega z prostějovské ODS
a městský zastupitel Tomáš
Blumenstein, kterého v okrese
okroužkovala téměř čtvrtina
voličů jeho strany (23,29 %).
V rámci kraje tím Blumenstein, který je jako předseda Mensa ČR s nadsázkou
označován jako „nejchytřejší
Čech“, skočil na celkové třetí
místo a bude druhým náhradníkem.

Tohle není hřbitovní urna,

aneb volili i POHŘEBÁCI

Prostějov/mik - Do volební
místnosti na Základní škole
Jana Železného si přišel splnit svoji občanskou povinnost také majitel pohřební
služby Pavel Makový. A jelikož Večerník ví, že jeho jméno figurovalo na kandidátce
Koruny České, bylo nám
jasné, jaký lístek v obálce do
urny hodil…
„Jsem na kandidátce této monarchistické strany jako nestraník. A komu jsem dnes dal
svůj hlas? To zatím nechávám
v utajení. Snad mohu jen prozradit, že s manželkou jsme
se letos neshodli na společné
volbě,“ řekl Večerníku Pavel
Makový.
V sobotu dopoledne, kdy jsme
majitele prostějovské pohřebky zastihli u volební urny,
nikoliv hřbitovní, byl Pavel
Makový plný nadějí. „K těmto
volbám vzhlížím s nadějí s tím,
že změna je život a nic netrvá
věčně. Stejně tak doufám ve
velké změny ve vysoké politice a při správě této země. Naděje umírá poslední,“ svěřil se
Večerníku Pavel Makový.
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ČSSD slavila v „Netušilce“

Pyrrhovo vítězství, (za)zářil jen Holík
Dlouholetým spolustraníkům se ozval i poslanec za ANO 2011 „Jarda Faltýnek“

Prostějov/mls - Vítězství
se dá oslavit nejrůznějším
způsobem.
Členové
prostějovské ČSSD triumf v posledních volbách
přijali s trpkým úsměvem
starověkého vojevůdce Pyrrhy. Alois Mačák dokonce
prohrál sázku a svému
někdejšímu kolegovi dluží
bednu vína...
„Ještě jedno takové vítězství
a jsme zničeni.“ Tak by
se daly asi nejlépe popsat pocity většiny členů
prostějovské ČSSD krátce
po zveřejnění konečných
výsledků předčasných voleb
do poslanecké sněmovny.
„Takovou nakládačku jsem
nečekal,“ vyjádřil se boxerskou hantýrkou prostějovský
primátor Miroslav Pišťák,
který sám očekával zisk kolem
pětadvaceti procent hlasů.
„I když je ČSSD vítězem voleb, je to hodně špatný výsle-

dek,“ dodal Pišťák, který
se svěřil s tím, že přemluvil
vlastního syna, trvale žijícího
v Praze, aby se kvůli volbám
vypravil vlakem do Prostějova.
Zisk pouhých tří mandátů
v rámci Olomouckého kraje nepotěšil ani poslance
Pavla Holíka. Ten mohl
mít radost alespoň z toho, že
svůj poslanecký post obhájil
a to i díky velkému množství
preferenčních hlasů. Holík při
této příležitosti poděkoval všem,
kteří ho na volebním lístku (mezera) „zakroužkovali.“ „A to
mi ještě před volbami hodně
lidí říkalo, že mě volit nebudou,
protože nechtějí, abych šel pryč,“
zmínil se bývalý šéf prostějovské
záchranky. „No a vidíš, zas to dopadlo blbě a ty jseš tam,“ reagoval s jistou dávkou ironie náměstek
hejtmana Olomouckého kraje
Alois Mačák.
Tomu hned na to zazvonil
mobil. Volal dlouholetý člen

BYLI JSME
U TOHO!

Míří zpět do parlamentu. Pavel Holík obhájil post a na svůj návrat do poslanecké sněmovny si mohl „bouchnout” šampaňské, kterým si následně
připil s ostatními členy prostějovské ČSSD.
Foto: Martin Zaoral
ČSSD Jaroslav Faltýnek, který
se coby manažer Agrofertu
rozhodl prosazovat „lepší budoucnost pro naše děti“ na kandidátce politického hnutí svého
chlebodárce Andreje Babiše.
Výrazný úspěch hnutí ANO ho
katapultoval až do poslanecké
sněmovny, kam by se, coby
řadový člen ČSSD, zřejmě

nikdy nedostal. „Uznávám,
prohrál jsem sázku, máš u mě
bednu vína,“ pogratuloval Alois Mačák z „vítězné“ ČSSD
svému někdejšímu kolegovi
Jaroslavu Faltýnkovi, v jehož
úspěch stejně jako ostatní
členové nejsilnější levicové
strany před volbami očividně
nevěřil.

VOLBY NEVOLBY, JÍST SE MUSÍ!

S hlasem
pro Okamuru
přijela
i NA VOZÍČKU

Sny se plnily ještě před vyhlášením výsledků

Není urna jako urna! V sobotu do té volební vhodil „pohřebák“
Pavel Makový svůj hlas.
Foto: Michal Kadlec

Další informace z prostředí voleb

ZPRÁVY ZE ZÁKULISÍ
hledejte po další dny na www.vecernikpv.cz

hlasujte v anketě o tom, jak jste s výsledky spokojeni či naopak
INZERCE

Jaroslav Faltýnek

Lešany/mls - Letošní předčasné volby znamenaly pro řadu
Prostějovanů životní šancí,
jak si splnit sen a zasednout
do výtečně placené lavice zákonodárce Parlamentu ČR.
Našli se však i takoví, pro
které to byla jedinečná příležitost, jak si udělat radost docela jiným způsobem…
Do volební komise v Lešanech
zasedl Karel Grünwald (66)
jako jediný muž ve společnosti
čtveřice mladých a půvabných
žen. Dalo by se předpokládat,
že o něj bude po všech stránkách postaráno. Přesto se do
přípravy sobotního oběda pro
všechny členy komise pustil
právě její jediný mužský člen.
„Peču vepřové maso na cibuli
se smetanou a sýrem. Za chvilku si na něm já i děvčata náramně pochutnáme,“ rozplýval
se čiperný důchodce nad slibně
vypadajícím pekáčem v zázemí
lešanského kulturáku.
Na jeho fasádě v tu chvíli visela vlajka ČR. Pro člena volební
komise to byla jedna z mála
příležitosti, jak si tímto způso-

Prostějov/mik - Ani přes svůj
zdravotní stav neváhala ani
vteřinu a znovu se rozhodla
volit. Sympatická Iveta Baláková přijela na invalidním
vozíčku v pátek odvolit do Základní školy Jana Železného.

Děvčata, už to bude! Karel Grünwald v zákulisí pro kvarteto půvabných kolegyň z volební komise připravoval vepřovou „mňamku“.
2x foto: Martin Zaoral
bem udělat radost. „Vaření mě
vždycky moc bavilo, ale od té
doby, co je žena v důchodu a
má dost času, tak mě k plotně
vůbec nechce pustit. Tak jsem
rád, že jsou ty volby a že občas
můžu na chvíli odběhnout sem
a něco tady kuchtit,“ svěřil se
Karel Grünwald. Všechna čtyři
děvčata se na jídlo těšila. „Už

se nám sbíhají sliny,“ shodly se
krátce před sobotním polednem.
Zatímco pětice Prostějovanů
proklouzla do parlamentu a na
nějaký čas mají, jak se říká „vystaráno“, jasné většině z nás zůstala tato výsada odepřena. Proto
bylo nepochybně dobré, pokud
jsme si volby užili tak, jak každý
z nás uznal za vhodné.

Ladislav Okleštěk

Foto: Michal Kadlec

Milan Brázdil

"Krajské předsednictvo a kandidáti Olomouckého kraje děkují všem svým voličům za přízeň,
kterou jste nám v parlamentních volbách prokázali"

Volby do PSP 2013
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Exkluzivní rozhovory s úspěšnými, ale i těmi méně úspěšnými kandidáty do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Petr Sokol: „ODS musí okamžitě

začít dělat spoustu věcí jinak!“
Prostějov/mik - Bylo na něm znát určité zklamání, přesto Petr Sokol říká, že propad Občanské demokratické strany v předčasných
parlamentních volbách očekával. Lídr této
pravicové strany v Prostějově si je nyní vědom, že ODS musí začít úplně jinak a zejména opakovanou moudrost, že do jejího vedení
musí přijít noví lidé...
Pane Sokole, jaké je vaše hodnocení právě skončených předčasných voleb do
Parlamentu ČR?
„Již s předstihem jsem říkal, že prvním cílem pro
Občanskou demokratickou stranu bude, aby se
dostala do sněmovny. To se podařilo, takže taková ta minimální spokojenost tady je. Co se týká
samotného výsledku, je to velký propad. Je vidět,
že ODS musí okamžitě začít spoustu věcí dělat
jinak a do jejího čela se musí postavit úplně jiní
a hlavně noví lidé. Zároveň si naše pravicová strana musí zvolit novou strategii.“
Co říkáte na výsledky ODS v Olomouckém kraji?
„Tyto výsledky kopírují celostátní stav. Pro prostějovskou ODS je ale velkou vzpruhou to, že naši
kandidáti díky preferenčním hlasům poskočili na
druhé a třetí místo kandidátní listiny. Jde o mě
a ještě o Tomáše Blumensteina. Kdyby ODS na
celostátní i krajské úrovni měla lepší výsledek,

jako kdysi mívala, mohli jsme mít v Parlamentu
ČR dva pravicové poslance. Dneska jsem tedy já
i Tomáš v pozici prvního a druhého náhradníka.
Tohoto výsledku si velice vážíme a děkujeme
všem voličům, kteří nám svůj hlas dali.“
Jak vy osobně vidíte vyjednávání o vládní koalici, kterou podle všeho dostane
možnost sestavit sociální demokracie?
„Podle výsledků voleb a prvních povolebních výroků lídrů úspěšných stran to vypadá zatím tak,
že by se snad měly nechat viset volební plakáty...!
Nelze totiž vyloučit alternativu, že brzy půjdeme
k volebním urnám znovu. Při těchto volbách totiž
občané svými hlasy rozdali karty tak, že strany
budou jen horko těžko dávat dohromady novou
a funkční vládu.“
Jak velkým zklamáním je pro vás volební výsledek ODS?
„Já osobně jsem tipoval, že získáme celostátně osm procent hlasů. Byl jsem považován za
skeptika, ale nakonec jsme této hranice bezmála
ani dosáhli. V předvolební kampani jsem hovořil
s mnoha našimi voliči a cítil jsem z jejich výroků,
že jsou mnohdy velmi zklamaní, takže jsem nedobrý výsledek očekával.“
Vraťme se ještě k vašemu osobnímu výsledku, kdy jste získal nejvyšší podíl preferenčních hlasů ze všech kandidátů na Prostě-

Syn měl jasno. Petr Sokol vyrazil k urně i se
svým následovníkem. Foto: Michal Kadlec
jovsku. Čím si tento úspěch vysvětlujete?
„To se vždy těžko přesně určuje. Domnívám se
ale, že voliči ocenili naši kampaň postavenou na
konkrétních návrzích, jako je strop na sociální
dávky. Odpracovali jsme si také poctivě kampaň,
kdy jsme objížděli celý okres a mluvili s lidmi.
Věřím, že tak se má politika dělat.“

Pavel Holík: „Snad se podaří dodržet vše, co jsme slíbili“
Bývalý šéf záchranné služby obhájil svůj post v parlament

Prostějov/mzo - Ještě v pátek coby lékař rychlé záchranné služby zasahoval při tragické dopravní nehodě u Čechůvek. Brzy však záchranářskou vestu vymění za poslanecký oblek.
Lékař Pavel Holík se po víkendových předčasných volbách stal nejoblíbenějším politikem Prostějovska. Jeho jméno na volebním
lístku ČSSD zakroužkovalo 2 552 lidí. Díky
tomu obhájil post poslance dolní komory Parlamentu České republiky....
Jak vy osobně hodnotíte výsledky voleb?
„Musím je hodnotit z několika úhlů pohledu.
Na Prostějovsku jsme dopadli dobře, za Olomoucký kraj je to však neúspěch. Ze čtyř mandátů, které jsme měli před volbami, jsme jeden
ztratili. Do kampaně jsme přitom vstupovali
s tím, že bychom mohli uhrát až šest mandátů. Bohužel to skončilo na polovině. Proč se to
stalo, to je na širší diskusi. Předvolební kampaň
jsme dělali poctivě, vystupovali na různých mítincích ve všech okresních městech. Co mě se
týče, tak tam jsou pocity rozporuplné. Na jednu
stranu bych byl rád, kdyby celkové výsledky
byly lepší, nicméně sám za sebe mohu jen poděkovat všem voličům, kteří mě podpořili a pomohli k tomu, že jsem v rámci krajské ČSSD
dostal nejvíce preferenčních hlasů.“

V prostějovské kanceláři. Staronový
poslanec Pavel Holík krátce po zveřejnění
volebních výsledků. Foto: Martin Zaoral
Máte představu, s kým by měla jít
ČSSD po volbách do vládní koalice?
„Na tuto otázku se velmi těžko odpovídá. Těch
kombinací je celá řada. Jasné je, že bude nutné
jednat i se subjekty, které zatím na politické scéně
nepůsobily. Naše původní myšlenka vlády ČSSD
s tichou podporou komunistů se v tuto chvíli ukazuje jako nereálná. Nicméně je třeba poznamenat,

že nejsem ve vyjednávacím týmu za ČSSD na té
nejvyšší úrovni, takže o tom, s kým půjdeme či
nepůjdeme do koalice, budou jednat jiní.“
Co říkáte na úspěch hnutí ANO 2011?
„Stal se z něj určitě tak silný hráč na politické scéně, že jednat se s ním prostě musí. Volební
kampaň tohoto hnutí byla vedena velice profesionálně. Po této stránce je musím pochválit. Určitě
to nestálo malé peníze, ale výsledek se dostavil.“
Jak se po volbách změní vaše postavení
ve sněmovně?
„To bude záviset právě na výsledku jednání
o budoucí koalici. V uplynulém období jsem coby
lékař byl členem zdravotního výboru a jako poslanec za ČSSD jsem stál v opozici. Musím říct,
že jsem se těšil, že volby skončí naším výraznějším vítězstvím a že budeme mít větší jistotu, jak
své názory prosadit do praxe. Ale uvidíme, třeba
tuto šanci přece jen budeme mít...(lehký úsměv)“
Co konkrétně byste rád v budoucnu
prosadil?
„Samozřejmě, že bych rád prosadil vše, co
je v našem volebním programu. Vždyť třeba
v oblasti zdravotnictví jsem se na jeho vzniku sám
podílel. Stojím za vším, co je tam psáno, od zrušení poplatků až po úhradové vyhlášky. Uvidíme
však, jak to dopadne. Byl bych rád, kdybychom
byli schopni dodržet vše, co jsme slíbili.“

Josef Augustin (KSČM) přišel o mandát
poslance pár minut před koncem sčítání
Prostějov/mik - Když Večerník v sobotu večer krátce před
sedmou hodinou večerní vyjížděl
do sídla Okresního výboru Komunistické strany Čech a Moravy v Lidické ulici, měli jsme
už připravenou gratulaci Josefu
Augustinovi ke zvolení do Parlamentu České republiky. Jenomže
netrvalo ani deset minut a byli
jsme vyvedeni z omylu…
Pane doktore, jak to tedy
s vaším zvolením do sněmovny v tuto chvíli je?
„V této chvíli není nic jistého, byť na
internetu byla dlouho zpráva o tom,
že KSČM má za Olomoucký kraj
tři mandáty. To ale nakonec zřejmě
nebude pravda, protože před půl
hodinou jsme jeden mandát v kraji
ztratili. Já jsem sice v preferenčních
hlasech přeskočil druhého v pořadí
na kandidátce pana Nekla, ale nedosáhl jsem pětiprocentní hranice voličských preferenčních hlasů. Tudíž
zůstává původní pořadí, které bylo
na kandidátní listině KSČM pro
Olomoucký kraj.“
Co vy osobně říkáte na celkové výsledky voleb?
„Jsou poněkud překvapivé, a nebojím se říct, že to vypadá na patovou
situaci. V této chvíli totiž nelze říci,

Beru to jednoznačně jako čest!“

Prostějov/pk - Jednapadesátiletý
manažer a odborník na zemědělství pracující ve skupině Agrofertu bývá nejenom v podnikatelském, ale už po dva roky také
politickém okruhu označován
za pravou ruku Andreje Babiše,
šéfa holdingu i hnutí ANO 201,
do něhož Faltýnek před dvěma lety „přestoupil“ z ČSSD.
Shodou okolností právě s touto
´mateřskou´ stranou se Faltýnek
pere o moci v zemi... Do poslaneckých lavic jej poslalo nejen
první místo na kandidátce Olomouckého kraje, ale především
takřka dvacet procent od voličů,
z nichž patřilo Faltýnkovi 2 908
preferenčních hlasů.
Co říkáte na právě skončené volby? S výsledkem
hnutí ANO 2011 jste asi spokojen?
„V první řadě bych chtěl poděkovat všem voličům, protože bez
nich bychom takového výsledků
nedosáhli. Lidé nám vyjádřili
obrovskou důvěru a já jim za ni
děkuji!“
Zasnilo se vám vůbec
o tom, že by to mohlo dopadnout až tak dobře?
„Přiznám, že někteří kolegové byli
optimističtí, ale já jsem se držel
při zemi. Zisk deseti až dvanácti
procent bych považoval za velký
úspěch. Konečný výsledek v podobě necelých devatenácti procent
považuji za výborný. Je to především velmi pozitivních signál od
občanů směrem k našemu hnutí.
Věří nám.“
Čím to právě je, že za poměrně krátkou dobu své
existence jste získali důvěru
Do vlády ne! Radim Fiala Večerníku potvrdil, takřka pětiny celé České repubže Úsvit přímé demokracie Tomio Okamury ve liky?
vládě rozhodně nebude.
Foto: internet „V první řadě přemírou naštvanosti ve společnosti. Lidé jsou dlouhlavní program Úsvitu, který jsem značným hodobě nespokojení a ve volbách
dílem pomáhal sestavovat. Je to také pravicový dali prostě jasně najevo, že si přejí
program a budeme se snažit ho beze zbytku do- změnu. Že chtějí žít jinak. Druhým
držet.“

svěřil se po volbách Večerníku Radim Fiala
Jste spokojený s výsledkem Úsvitu?
„Jsem, a to velmi. Jsme parlamentní
stranou, což byl náš jednoznačný cíl. Staneme
se konstruktivní opozicí a nebudeme kritizovat
nové zákony jenom pro to, že je navrhne někdo
jiný. Budeme se snažit dodržet všechny sliby,
které jsme před volbami svým voličům dali.“
Sociální demokraté společně s ANO
2011 budou potřebovat ještě jednoho
parťáka do koalice. Někteří občané by si ale
přáli místo lidovců právě Úsvit…
„Ne! Trváme na tom, že do vlády jít nechceme a
nepůjdeme, voličům jsme to slíbili. I jako opoziční strana se budeme snažit prosadit náš hlavní bod
– lidové referendum. Chceme, aby hlavní slovo
měli vždy občané, nikoliv politické strany.“
Pane Fialo, byl jste členem a poslancem
ODS. Nyní budete hájit ve sněmovně
barvy Úsvitu. V čem to pro vás bude změna?
„ODS je pro mě již minulost. Teď je pro mě

ANO, BUDE HŮŘ! VÝSLEDKY VOLEB SLIBUJÍ POLITICKÝ CHAOS

Analýza
Martin Zaoral
Poslední volby pouze potvrdily
jeden paradoxní fakt. Slibovat
jakoukoliv změnu současného
„neutěšeného stavu“ se v politice
rozhodně vyplatí. Můžete kritizovat prakticky cokoliv od zdravotnictví až po výkony národního
fotbalového týmu, vždy se najde
dost lidí, kteří se k vám rádi přidají. Ovšem pozor! Nikdy byste se
neměli pokoušet jakékoliv větší
změny začít převádět do praxe.
Pokud máte takové choutky, okamžitě je potlačte! Můžete si být
jistí, že ostatní pouze zmatete,
začnete je obtěžovat a oni vám
to brzy dají jaksepatří „sežrat“.

Prostějov býval městem módy. Pokud bychom se
na výsledky předčasných voleb podívali zjednodušenou optikou módních trendů v odívání, pak se jejich
vítězem staly staré tváře v nových kabátech. Naopak
nové tváře ve starých kabátech to pěkně projely.
Většině lidí to však může být jedno. Teď je totiž pouze na politicích, aby se mezi sebou nějak domluvili.
Ovšem hned tak se jim to zřejmě nepodaří...
Společně s Josephem Hellerem
byste tedy měli mít na paměti
skutečnost, že „každá změna je
k horšímu“.
Jak jinak by se totiž prvním přímo
zvoleným prezidentem mohl stát
tolik kritizovaný Miloš Zeman?
Jak jinak by se do poslanecké
sněmovny mohl za Prostějovsko
opět dostat kompletní trojlístek
Pavel Holík (ČSSD), Jitka Chalánková (TOP 09) a Radim Fiala
(Úsvit), který v ní působil už před
předčasnými volbami? Hlavní
přínos voleb, jejichž zaklínadlem
opět bylo slovíčko změna, tak
v regionu spočívá v tom, že přibyli dva poslanci za ANO pocházející z Prostějovska. Pokrok tu

je, ale očividně se děje pouze
v mezích všeobecně platného
zákona. Ten zní, že příští volby opět vyhrají „komunisté“,
jen je otázkou, za jakou budou
kandidovat stranu...
Nepochybným faktem je, že
„nové“ strany slibující duhou
zalitou budoucnost by nikdy
nemohly vzniknout, pokud by
nebyly plné „starých“ lidí. Naopak provádět velké změny, to se
opravdu nevyplatí. Své by o tom
mohla vyprávět svého času nejsilnější pravicová strana, která tak
dlouho přinášela nové začátky či
novou krev, až už málem vykrvácela. Lidé totiž definitivně ztratili
přehled na koho z jejích předsta-

vitelů to mají vlastně nadávat.
Kvůli tomu je však strana přestala
zajímat a na větší počet hlasů tak
čekala marně.
Kdo je ovšem faktickým vítězem
a kdo poraženým, nyní už může
být lidem v zásadě jedno. Teď už
do toho nemají co kecat. Bude
jen na politicích, jestli se dokážou
dohodnout na nějaké dlouhodobé
spolupráci. Bylo by však naivní
myslet si, že to zvládnou rychle
a trvale. Otázkou je, jestli to dokáží vůbec?
Už nyní je jasné, že pokud si
někdo od předčasných voleb
sliboval nějakou obecnější
změnu, pak se spletl. Nedojde
po nich ani k vyjasnění situace
na české politické scéně, ani nebudou představovat konec nekonečných vyjednávání typu „když
půjdete s námi proti nim, tak vám
za to dáme tohle“ a už vůbec ne
začátek dlouhodobé koncepční
práce stabilní vlády. Naopak se
zdá, že velké množství dosti odlišných stran hrozí v parlamentu
tím pravým politickým chaosem.
A ještě jedna věc. Největší chy-

že by bylo možné sestavit ryze levicovou vládu. ČSSD tak utrpěla
takzvané Pyrhovo vítězství. Sice
vyhrála, ale je otázka, zda se jí vůbec
podaří sestavit vládu. Pan Sobotka
bude mít velmi složitou vyjednávací
pozici, protože pan Babiš zatím tvrdí,
že do vlády jít nechce. V tuto chvíli
prostě sociální demokraté ani s tichou
podporou KSČM nedosáhnou na sto
jedna hlasů ve sněmovně.“
Jak jste spokojen s celkovým počtem hlasů pro
KSČM?

J. Faltýnek: „Že budu jednat o vládě?

„ODS je minulost, teď je pro mě důležitý program Úsvitu,“
Prostějov/mik - Během nedělního večera
jsme po několika marných pokusech konečně zastihli na telefonu Radima Fialu, lídra
Úsvitu přímé demokracie Tomio Okamury
v Olomouckém kraji. Jeden z pěti prostějovských poslanců v nové sněmovně potěšil
Večerník hned na začátku krátkého rozhovoru. „Jste jediný novinář v republice, kterému
jsem dnes vzal telefon. Po náročném programu a živém vysílání v České televizi jsem si
dnes chtěl dát od médií pokoj,“ řekl staronový poslanec Parlamentu České republiky.
Pane Fialo, jak byste stručně okomentoval výsledky těchto voleb?
„Občané této země rozhodli jasně, že vládní zodpovědnost mají převzít ČSSD společně s ANO
2011. Zástupci těchto stran však budou potřebovat
do koalice ještě jeden politický subjekt, kterým budou s největší pravděpodobností lidovci. Pokud to
klapne, bude to poměrně silná vláda, což je dobře.“

Prohra na pásce. Jako druhý
v cíli sprinterské stovky se v sobotu cítil Josef Augustin.
Foto: Michal Kadlec

„S výsledkem voleb jsme spokojeni
v tom směru, že jsme získali zhruba o čtyři procenta hlasů více než
v předcházejících parlamentních
volbách. Že bychom ale byli stoprocentně spokojeni, to nemůžeme být
nikdy, to bychom začali stagnovat.
Náš dnešní výsledek ovšem signalizuje, že řada občanů této země
konečně prohlédla z pravicového
zajetí posledních dvou vlád a snaží
se, aby republika šla nyní tím správným směrem.“
Pane Augustine, od začátku
našeho rozhovoru uběhlo
několik minut a v tuto chvíli je už
jasné, že poslanecký mandát jste
na poslední chvíli nezískal. Není to
pro vás zklamání?
„Zklamání... Když jdete do určité
soutěže, a toto je politické zápolení,
vždy musíte počítat s výhrou nebo
prohrou. KSČM v rámci celého státu, na krajské i okresní úrovni uspěla
a úspěchu jsme věnovali hodně sil.
Samozřejmě také finančních prostředků, kterých jsme moc neměli.
Přesto se nemusíme před našimi
voliči a občany této republiky za
odvedenou práci stydět. Co se týká
mě osobně, politická soutěž má své
vítěze, ale má i své poražené...(hořký úsměv)“

Má to v rukou. Úspěch ANO 2011
vynesl Miroslava Faltýnka až k jednání
o koaliční vládě.
Foto: internet
důvodem je osoba pana Babiše.
To je velký odborník, profesionál
a osobnost v jednom. Je to pozitivní člověk, umí si lidi získat a v
naší kampani to potvrdil. Hlavně
bych chtěl ale říct, že je také umí
nezklamat. Třetím faktorem pak
byla právě naše, dle mého názoru
hodně dobrá, předvolební kampaň. Měli jsme kvalitní marketingový tým, vynikající poradce.
Všem děkuji.“
Někteří škarohlídi vám
předvídají stejný osud, jakým si prošly Věci veřejné...
Údajně se do dvou, tří let rozpadnete. Co byste jim vzkázal?
„Podívejte, stoprocentní záruka,
že bude všechno fungovat, není
nikde, nikdy a v ničem... Vždycky
se mohou objevit určité neplánované situace a někdo se odlišit.
Důležité je ale zachovat v nich
rozvahu a prokázat jednotnost.
A já řeknu jen tolik, pan Bárta se
živí tím, že špicluje lidi, pan Babiš je úplně jiný člověk... Já jsem
v tomto směru optimista. V sobotu
oslavilo naše hnutí dva roky existence, nejsme zase až taková rychlokvaška...(úsměv)“
Takže, to jste dostali krásný dárek k narozeninám?
„(smích) To máte pravdu, druhé
místo ve volbách jsou nádherné
druhé narozeniny.“

Jste spokojen i se svým
osobním výsledkem?
„Ano. Neříkám to nijak nabubřele, nebo dokonce uraženě. Že
jsem jako lídr krajské kandidátky
skončil na druhém místě mi nijak
nevadí. Navíc pak doktor Brázdil
je výrazná osobnost a je známo,
že lékaři obecně mají ve volbách
pokaždé úspěch.“
Vám se ovšem dostalo velké důvěry v tom, že jste
členem vyjednávacího týmu
hnutí ANO 2011 o možnosti sestavit novou vládu! Jak tuto
skutečnost vnímáte?
„Beru to jednoznačně jako velkou
čest, které si strašně vážím. Možná
vrcholek mojí politické kariéry...
(úsměv). Ale to teď není důležité.“
A co je důležité?
„Společnými silami dospět
k takovým krokům, abychom
stabilizovali neklidnou situaci ve
společnosti, v politických kruzích
a vůbec v celé České republice.
Osobně půjdu do jednání s tím, že
naše hnutí bude chtít být konstruktivní opozicí. Je možné, že kolegové nakonec budou mít jiný názor a
výbor ANO 2011 rozhodne jinak,
ale můj pohled je prostě jednoznačný. Vládnout se sociálními
demokraty, kteří mají v dost zásadních bodech odlišný program,
by nemuselo doapdnout dobře.“

Nováčkem je L. Okleštěk

Prostějov/jim - Celkem pět
poslanců bude v nově složené
Poslanecké sněmovně zastupovat Prostějovsko. Jedním
z nich je i člen strany ANO
2011 Ladislav Okleštěk. Dosavadní
starosta
Výšovic,
v jejichž čele stojí nepřetržitě od
roku 1994, se chce zaměřit zejména na zákon o státní službě a věci
spojené s veřejnou správou, do
týdne se pak chce rozhodnout, zda
bude i nadále schopen vykonávat
pozici
starosty.
p
Jak hodnotíte celkové výsledU voleb. I redaktor Prostějovky voleb do Poslanecké sněského Večerníku rovněž v somovny?
botu dorazil k volební urně.
„Dopadlo to dobře, jsme spokojeni.
Foto: archiv
Předčilo to naše očekávání, s tak výbou by bylo myslet si, že nám razným úspěchem počítali možná jen
předčasné volby nějak pomo- ti největší optimisté. Už před volbami
hou, že díky nim nebudeme mu- jsme avizovali, že budeme pracovat,
set splácet své dluhy, případně ppracovat a pracovat, toto dodržíme.“
Díky přízni voličů jste se stal
že získáme poukázku na nové
jedním z mnoha nových poauto. To je samozřejmě nesmysl.
Negativní trendy ve společnosti slanců. Jaký je to pocit?
se už budou pouze prohlubovat. „V první řadě bych chtěl poděDá se tedy odhadnout, že skuteč- kovat všem, kteří naší kandidátce
ně mnoho lidí si může říct: Ano, i mně osobně dali svůj hlas. Získali jsme dostatečný počet mandátů,
bude hůř!

abych se do sněmovny dostal i já.
Velice mě to potěšilo, je to příjemné
a řádně jsme to oslavili.
Čemu osobně se chcete v parlamentu nejvíce věnovat?
„O tom mám jasno. Chtěl bych
pracovat na zákonu o státní službě,
zaměřit se na veřejnou správu a profesionalizaci úředníků.“
Zůstanete i nadále starostou
Výšovic?
„Na to je strašně brzy, teprve
v sobotu skončily volby. Normálně půjdu do práce a budu starostovat, chtěl bych si ale udělat jasno
během příštího týdne. Netuším
detailně, co vše je spojeno s prací
poslance, nejprve to musím vstřebat a zorientovat se.“

Téma Večerníku
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Kdy jindy se zastavit, hodit za hlavu uspěchaný
čas, a vzpomenout si na své blízké, které jsme
ztratili? Právě období Památky zesnulých se zlidovělým názvem Dušičky tímto obdobím rozhodně je. Pár dní před víkendem, kdy se Městský
hřbitov v Prostějově zaplní tisícovkami pozůstalých, kteří přijdou k místu posledního odpočinku
svých blízkých položit kytičku, věnec a zapálit
svíčku, přináší Večerník tuto speciální tématickou
stranu. V ní se dozvíte spoustu užitečných rad
i zajímavých informací o historii Dušiček.
Připravil: Michal Kadlec


Navštěvujete
průběhu
Dušiček hřbitov?
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Památka zesnulých neznamená jen přijít na hřbitov
Dušičky - čistě historicky vzato
jde o pozůstatek Keltů, kteří
ve starověku obývali západní,
střední a částečně i jižní a východní Evropu, včetně území
dnešního Česka. Právě keltský
rok začínal Samhainem a slavil
se 1. listopadu v noci z předešlého dne na den sváteční. Jeho název se skládá ze slov „sam-fuin“
tedy „Konec léta“. Dnes se s ním
můžeme setkat v pokřesťanštělé formě svátku Všech svatých
1. listopadu a následných Dušiček 2. listopadu. Byl to svátek
všech zesnulých a příprava na
období zimy.
Zvyk uctívání památky zesnulých
navazuje tedy na předkřesťanské
tradice. Církev od nepaměti konala modlitby a obětovala za zesnulé,

avšak až na přelomu tisíciletí roku
998 zavedl tento zvyk v druhý listopadový den benediktýnský opat
Odillo z Cluny a zvyk se rychle
rozšířil po všech křesťanských
zemích. Od té doby se v osmnácti
evropských zemích slaví prvního
listopadu svátek Všech svatých
a den poté Dušiček.
Období dušiček je příležitost
k tomu, aby se lidé zastavili a zamysleli se nad vším, co se smrtí
souvisí. Dušičky by neměly být
jen o povinnosti dojít na hřbitov,
rozsvítit svíčku a ozdobit hrob.
Měli bychom se zastavit a přemýšlet a v rodinách mluvit o těch
posledních věcech. Nejenom,
kde má člověk uloženou závěť
a vkladní knížky, ale také o tom,
jak by si člověk přál, aby se s ním

lidé rozloučili, kde a jak by chtěl
být pohřben. Také by to měl být
večer, kdy lidé hovoří o svých
předcích či rodinných tradicích.
Kult zemřelých hrál odjakživa
v lidském společenství významnou roli, nejen obřad pohřbu, ale
i místo uložení. Zakořeněná víra,
že duše nezaniká zároveň s tělem
a za určitých okolností se může
navracet, se odrazila v nejrůznějších obřadech k uctění ducha
zemřelých. Pohanské národy konaly zádušní slavnosti, zvykem
bylo obětovat na hrobech pokrmy a nápoje k usmíření zemřelých a temných čarovných sil.
Také zapalování ohňů sloužilo
v neposlední řadě k odehnání nečistých sil. Bylo tomu tak u Keltů
a podobně i u Slovanů.

Vzpomněli si. Během Dušiček snad na prostějovském hřbitově
není hrobu, který by nevykvetl do krásy.
Foto: Michal Kadlec
INZERCE

O víkendu posílí „jednička“ MHD
ve směru na hřbitov a zpět
O takzvaném „dušičkovém“
víkendu, tedy v sobotu 2. a v neděli 3. listopadu, dojde k posílení městské hromadné dopravy
v Prostějově, konkrétně linky
číslo 1 mezi autobusovým nádražím a hřbitovem.
„Chceme Prostějovanům i mimoprostějovským návštěvníkům hřbitova nabídnout alternativní možnost dostat se na hlavní
hřbitov v Brněnské ulici i jiným
dopravním prostředkem než
automobilem. Linka číslo jedna
tak bude v obou směrech jezdit
od ranních hodin až do dvacáté
hodiny večerní. Posílení autobusové dopravy považujeme za
důležité, v minulosti se to jedno-
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Více autobusů. Víkendové spoje na městský hřbitov budou posíleny, „jednička“ bude jezdit mnohem častěji. Foto: Michal Kadlec
značně osvědčilo, a to i přesto,
že u hřbitova přibylo parkovacích míst,“ uvedla náměstkyně
prostějovského primátora Alena
Rašková.
Během dušičkových dní se na
hřbitově i v jeho okolí budou
stejně jako vloni hojně pohybovat hlídky policie. „Strážníci dostali pokyn ke zvýšené preventivní činnosti, která se v loňském

roce osvědčila. Dříve hlavně během Dušiček docházelo na hřbitově a na parkovištích před ním
k častým krádežím věcí z vozidel, což se před rokem stalo snad
v jednom jediném případě,“ řekl
Miroslav Pišťák, primátor statutárního města Prostějov.
Podrobný jízdní řád najdete
na našich internetových
stránkách www.vecernikpv.cz!

INZERCE

Dušičky - oč vlastně jde?
Slaví jej mnoho států a národů,
každý po svém. Zatímco ve
střední Evropě mají Dušičky
klidný průběh, v anglosaských
zemích a především v Americe
si lidé na tento den pečlivě
připravují pestrobarevné kostýmy na slavnostní veselice, vydlabávají dýně, které mají strašit...
Halloween se ale v posledních
letech dostává i do Česka, kde
tento zvyk u nás někdo uznává
a někdo ne.
Rozhodně k našim zemím patří na
Dušičky více právě uctění památky
mrtvých - řezanými květinami na
hrob, tichou vzpomínkou na ty,
kteří už nejsou mezi námi. A leckde
i setkání s příbuznými a blízkými,
kteří jsou od nás daleko a jindy si na
setkání nenajdeme čas.
Tradicí je pokládat na hroby blíz- nebo ze šišek se stuhou „Vzpomínáme“. ulici, tak i v Drozdovicích „u Svaté
kých květinové dary tzv. dušičkové Možnost výběru je velký a obě Anny“ vám nabízí široký sortiment
věnce, ať již umělé, rostlé, z mechu, naše provozovny jak na Kravařově výběru.

Kontakty:

Pavel Makový
Pohřební služba, s.r.o.
Drozdovice 1169/79, Prostějov
Tel.: 582 341 368, 582 332 100
Mob. 603 814 572

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
nabízí také celoroční údržbu a úpravu hrobů
Soukromá pohřební služba Václavková a spol. působí v Prostějově už od roku 1993. Vazárnu kytic
a věnců připojila firma k sortimentu nabízených služeb o rok
později, tedy v roce 1994. I když
provoz v ní je celoroční, nejvíc
práce nastává před Dušičkami.
„Příprava začíná už v létě. V červenci začínáme objednávat sušené
květy a trávy, také umělé chryzantémy. Další čas zabere vázání květů
a příprava korpusů do zeleně. Posledním krokem je zdobení podle
přání zákazníka,“ uvedla Dagmar
Václavková, spolumajitelka Soukromé pohřební služby Václavková
a spol. v Prostějově.
Nakupování dušičkové výzdoby začíná zpravidla dva týdny před Svátkem
všech svatých. „Zájem kupujících se
pak stupňuje do 27. října. Ve státní svátek 28. října chtějí mít většinou všichni
hrob už nazdobený,“ dodává Dagmar
Václavková.

Spolumajitelka Soukromé
pohřební služby Václavková
a spol. v Prostějově Dagmar
Václavková (na snímku).

Ze života města
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OSTRÝ KONFLIKT mezi městem a dopravní policií
Chodník s cyklostezkou ve Vrahovické ulici je prý NEBEZPEČNÝ

Místo výstavby cyklostezky ve Vrahovické ulici se
opraví jenom chodník! Prostějovští radní jsou slušně
řečeno zklamáni zamítavým stanoviskem dopravního
inženýra Michaela Vafka z Dopravního inspektorátu
Policie ČR v Prostějově k projektu cyklostezky vedené v rámci chodníku od náměstí Padlých hrdinů až
k železničnímu přejezdu ve Vrahovické ulici. Přitom
dopravní policie už byla jednou proti tomu, aby magistrát pokračoval v projektu cyklostezky v této ulici v rámci silniční komunikace. „Postoj dopravní policie bereme jako ránu pod pás...,“ shodují se prostějovští radní.
Vyjádření dsmotného dopravního inženýra Vafka se
nám přes veškerou snahu získat nepodařilo...
Prostějov/mik
Prostějovští konšelé na své úterní
poslední schůzi schválila rozpočtovým opatřením převod
finančních prostředků určených
k výstavbě druhé etapy cyklistické stezky ve Vrahovické ulici na
opravu živičného povrchu stávajícího chodníku. „Na základě
nesouhlasných stanovisek Dopravního inspektorátu Policie ČR
v rámci stavebního řízení na cyklostezku zpracovalo město bezpečnostní audit. Z jeho výsledku
vyplynula určitá rizika při realizaci
stezky pro cyklisty ve Vrahovické
ulici v samostatném pruhu severně
mimo těleso komunikace. Souvisí

zejména se zajištěním bezpečnosti
cyklistů křižujících vjezdy do objektů v bývalém areálu Agrostroje.
Na základě doporučení odboru
rozvoje a investic magistrátu odsouhlasila rada města místo toho
provést opravu živičného krytu
chodníku na severní straně Vrahovické ulice v úseku od náměstí
Padlých hrdinů po hlavní vjezd
do areálu bývalého Agrostroje.
Oprava bude polohopisně korespondovat s původně zamýšleným návrhem,“ informoval média
o současné situaci Miroslav Pišťák, primátor statutárního města
Prostějova.
„Záležitost ohledně cyklostezky ve
Vrahovické ulici se pro mě osob-

M. Pišťák: „
Z postojů
odborníků js
e
naštván, a k m
olikrát
se mi chce
plakat“

Plány selhaly. Město místo cyklostezky ve Vrahovické ulici jen opraví chodník. Cyklisté se tak dál
budou motat vedle aut...
Foto: Michal Kadlec a Magistrát města Prostějova
ně už stává obehraným evergreenem. Z postojů odborníků k této
problematice jsem naštván, a kolikrát mám i tendenci plakat...
Jakékoliv dopravní řešení problémů se na můj vkus táhne strašně
dlouho a všechno je komplikováno zamítavým stanoviskem policie k našemu projektu. Ten počítal
s tím, že bychom cyklostezku vybudovali v rámci stávajícího chodníku. Podle pana inženýra Vafka
ale v této lokalitě hrozí cyklistům
nebezpečí, hlavně u výjezdů z Agrostroje. Dokonce větší nebezpečí,
než kdyby cyklisté jezdili i nadále
po silnici! Sám pro sebe si říkám,
kde to vlastně žijeme...,“ krčí rameny prostějovský primátor.

„Zamítavé stanovisko dopravní
policie beru jako ránu pod pás.
Pan Vafek považuje skutečně za
bezpečnější, když se cyklisté i nadále budou pohybovat po silnici.
A co je ještě zarážející, dopravní
policie nám doporučuje náhradní
řešení, a to vybudovat cyklostezku na druhé straně Vrahovické
ulice! Ale, proboha, vždyť na této
straně je daleko více výjezdů, které by stezku pro cyklisty křižovaly. Je tady plynárna, stavebniny,
ulice Přemyslovka, Janáčkova
ulice a dále čerpací stanice. Toho
si copak pan Vafek není vědom?
Zřejmě chce, aby cyklisté z Vrahovic do Prostějova a opačným
směrem vůbec ani nejezdili,“

nebere si servítek náměstkyně
primátora Alena Rašková, která
je na radnici zodpovědná za dopravu v Prostějově.
S jejími názory souhlasí i první
primátorův náměstek Jiří Pospíšil. „Je podivující, že proti stavbám cyklostezek jako součásti
chodníků v Dolní či Brněnské
ulici pan Vafek nic nenamítal...
A tady je situace s křižujícími komunikacemi úplně stejná, mnohdy i komplikovanější,“ konstatoval Jiří Pospíšil.
Zásluhou až těžko uvěřitelného stanoviska prostějovské
dopravní policie se tak řešení
cyklostezky ve Vrahovické ulici
odkládá na neurčito...

DOBRÁ ZPRÁVA: Poplatek za odpad nepodraží
Prostějov/mik - Pro občany Prostějova má Večerník velmi příznivou
zprávu. Radní v úterý projednali
návrh obecně závazné vyhlášky
o místním poplatku za provoz systému likvidace komunálních odpadů a navrhli zastupitelstvu nezvyšovat v roce 2014 sazbu poplatku
pro občany! A co víc, zároveň radní
navrhují další rozšíření osvobození
a úlev od poplatku.
V návrhu nové vyhlášky se totiž doporučuje ponechat stávající sazbu poplatku na rok 2014 ve výši 600 korun
na osobu. „Rozhodli jsme se navíc
zachovat stávající úlevu od poplatku

ve výši stoosm korun pro poplatníka,
který v příslušném kalendářním roce
dovrší sedmdesáti a více let věku.
Doporučujeme zachovat okruh osvobozených od poplatku a rozšířit ho
o kategorii osob, které jsou umístěny
ve zdravotnických zařízeních nepřetržitě déle než tři měsíce,“ vysvětlil Jiří
Pospíšil, první náměstek primátora
statutárního města Prostějov.
I nadále bude platit dvojí poplatková
povinnost pro vlastníky bytů a domů,
ve kterých není hlášena žádná osoba
k trvalému pobytu a kteří mají současně trvalý pobyt na území města
Prostějova.

osvobození od poplatku mají...
* poplatník, který bydlí v jiné obci na území České republiky a platí poplatek nebo úhradu podle jiného právního předpisu.
* poplatník po dobu výkonu trestu odnětí svobody nebo pobytu ve vyšetřovací vazbě.
* poplatník po dobu pobytu v kojeneckém ústavu, dětském domově, ve
výchovném ústavu, v domově důchodců, v zařízení poskytujícím sociální
služby s celoročním pobytem, v léčebně dlouhodobě nemocných a v ubytovacích zařízeních nacházejících se na území města Prostějov.
* poplatník, který pobývá nepřetržitě nejméně devět měsíců mimo území
České republiky.
* poplatník, který je vlastníkem nebo spoluvlastníkem stavby určené
k individuální rekreaci, nacházející se na území města Prostějova a který
má současně i trvalý pobyt ve městě Prostějově.
* poplatník, který je třetím a dalším dítětem ve věku do 16 let (včetně)
žijícím ve společné domácnosti alespoň s jedním dalším poplatníkem.

Radní pod palbou

První návrh rozpočtu na rok 2014
„Bude v něm i poslední splátka za aquapark,“
konstatuje primátor Miroslav Pišťák

Prostějov - Zatím žádné konnkrétní cifry, přesto primátor staatutárního města Miroslav Pišťák
ák
(na snímku) ve čtvrtek informooval Večerník o tom, že první náávrh rozpočtu statutárního města
ta
Prostějova pro rok 2014 je už
na světě. V úterý ho projeddnala rada a koncem listopadu
du
projde seminářem zastupitelů.
ů.
Součástí výdajů pro rok 2014
4
bude i poslední splátka úvěru
ru
ho
za aquapark. Prostějovského
primátora, který je zodpovědný
ný
za finance města, jsme proto
to
ov rámci pravidelného seriálu požádali o krátký rozhovor.

„Postup je takový, že spočítáme
všechny předpokládané příjmy
města, a od nich odečteme
peníze, které budeme potřebovat na provoz magistrátu.
Pak nám vyjde částka, kterou
můžeme užít na investice.
Samozřejmě se budeme maximálně snažit o to, abychom výdaje města
zajišťovali jen
z těch peněz,

Foto: archív Večerníku

Michal Kadlec
V jakém stádiu se
v současnosti nachází rozpočet města pro příští rok?
„V úterý jsme na zasedání rady
města projednávali první návrh rozpočtu Prostějova na letopočet 2014.
Jako člověk odpovědný za finance města jsem tyto návrhy příjmů
i výdajů připravil nejenom pro radu,
ale také na následný seminář, na
němž se bude každý ze zastupitelů,
členů finančního výboru a správců jednotlivých kapitol vyjadřovat
ke konkrétním položkám. V tomto
okamžiku jsme dospěli do situace,
kdy jsme pro další projednávání
připravili verzi o předpokládaných
příjmech a výdajích. A rozhodli
jsme o tom, kolik peněz dostanou
jednotlivé komise rady. Zatím jsme
ovšem neprojednávali stavební investice.“
Když jsme u těch
stavebních investic,
jak dojdete k částce, kterou na
tuto záležitost vyčleníte pro rok
2014?

které budeme mít k dispozici. Máme
celkem slušné finanční rezervy,
navíc v letošním roce nestihneme
proinvestovat všechny peníze, které
byly v plánu, a budou tak převedeny
do rozpočtu roku 2014. Tím se vytvářejí slušné předpoklady k tomu,
že příští rok budeme moci užít na
stavební investice částku zhruba
okolo sto třiceti milionů korun.“
Prozradíte už nějaká čísla z připraveného návrhu nového rozpočtu?
„V tuto chvíli nechci uvádět žádné konkrétní údaje, protože zatím
nejsou důležité. Za podstatnou považuji skutečnost, že budeme dělat
všechny potřebné kroky k tomu,
abychom zajistili finance právě
především na stavební investice.
Zároveň ještě počítáme s tím, že
zastupitelstvu předložíme návrh,
aby část finančních prostředků ve
výši zhruba třiceti milionů korun
byla také umístěna do rozpočtové
rezervy rady města. Jde o peníze,
které pak v průběhu roku mohou

být uvolňovány rovněž na další stavební investice. Ve výdajích pro rok
2014 bude zahrnuta poslední splátka za aquapark.“
Můžete v tuto chvíli
alespoň říct, jestli
příští rozpočet bude vyrovnaný,
schodkový či přebytkový?
To je otázka, která je naprosto legitimní, ale zároveň hodně záludná...
Vyrovnaného rozpočtu dosahujeme
v posledních letech tím, že do něj
zapojujeme finanční rezervy. Takže
pokud chceme hovořit o vyrovnaném rozpočtu, není to tak, že přijde
tři čtvrtě miliardy korun a tři čtvrtě
miliardy utratíme. Například v prvním návrhu rozpočtu města na rok
2014, pokud bychom chtěli striktně trvat na vyrovnaném rozpočtu,
mohli bychom na stavební investice
vyčlenit nikoliv již uvedených sto
třicet milionů, ale jenom zhruba devadesát. Z toho je patrné, že znovu
budeme muset sáhnout do rezerv.
Ty ale naštěstí máme, takže půjčovat si rozhodně nebudeme muset.“

inzerce

Výše poplatku za odpad v Prostějově
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KOSTELECKO

NĚMČICKO

PLUMLOVSKO

PROTIVANOVSKO

Regionální zpravodajství


„Největší vesnice regionu“ žije skandálem starostky Hany Lebedové

„O NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN NESTOJÍME,“ ZNĚLO VE SMRŽICÍCH
Zbohatne Tomáš Lebeda díky novému územnímu
plánu, který projednávala jeho maminka a zároveň starostka Smržic Hana Lebedová? Vydělá na něm i další
zaměstnankyně smržické radnice, jejíž manžel na pracuje
na prostějovském stavebním úřadu ve vedoucí pozici?
To je jen výběr z řady otázek, které aktuálně zneklidňují
snad každého z více jak šestnácti stovek obyvatel Smržic.
Nelze se divit, že během veřejného projednání nového
územního plánu panovala v místním „kulturáku“ elektrizující atmosféra. Místní se odpovědi na výše uvedené otázky
nedočkali, jejich námitky však byly slyšet hodně nahlas...
Smržice/mls
Návrh nového územního plánu se
u obyvatel Smržic s velkým nadšením nesetkal. Zatímco v jiných
obcích na jeho veřejné projednání
přijde maximálně pár obyvatel, ve
Smržicích dorazilo do místního kulturního domu přes šest desítek lidí.
A to i přesto, že nový územní plán
žádné zásadní změny nepřináší...
„Přidáme několik míst pro stavbu
rodinných domků, to je to nejdůležitější. Dále se jedná o nové plochy
pro zeleň, zejména osázení polních
cest a biokoridorů,” uvedla Hana
Lebedová v dubnovém rozhovoru

Expres
z regionu
Ve Skalce pr
probíhá
obíh
bíhá
á Dý
Dýňo
Dýňování
ňová
áníí
Skalka/mls - V pondělí 28. října se
rozběhlo velmi prestižní „Dýňování“ ve Skalce. Soutěž „O nejkrásnější dýni“ pořádá Slunečnice Skalka. Podmínkou účasti je vystavení
vyřezané dýně před domem. Soutěž potrvá až do soboty 2. listopadu,
kdy skončí lampionovým průvodem a závěrečným vyhodnocením.

V Konici uspí broučky
Konice/mls - Občanské sdružení KOZA a MC Srdíčko Konice
zvou všechny děti, maminky, tatínky, babičky a dědečky, aby se
v úterý 29. října v 18.00 hodin sešli v Konici na náměstí na tradiční
„Uspávání broučků s lampiónovou procházkou“.

Ve Vrchoslavicích
vzpomenou na Masaryka
Vrchoslavice/mls - TJ Sokol
Vrchoslavice 1946 a Masarykova společnost Prostějov srdečně
zvou všechny obyvatele regionu
na výstavu Masaryk ve vzpomínkách. Tematická výstava se koná
u příležitosti vzniku Československé republiky. Umístěna bude od
25. října na faře ve Vrchoslavicích,
která bude otevřena každou středu,
pátek a neděli od 15 do 17 hodin.

pro Prostějovský Večerník. Tehdy
se však nezmínila, že jedním z míst
pro stavbu rodinných domků bude
pozemek jejího syna o rozloze osmnáct tisíc metrů čtverečných. Tomáš
Lebeda ho svého času koupil za asi
tři sta tisíc korun, po plánované změně by jej mohl prodat minimálně za
pět a půl milionu korun. V budoucnosti by se jeho hodnota mohla vyšplhat až na patnáct milionů korun.
Obdobná situace panuje i v případě
pozemku o rozloze tří tisíc metrů
čtverečných, který loni v březnu
koupila další zaměstnankyně radnice. Její manžel přitom pracuje jako
vedoucí jednoho z oddělení na pro-

Ve čtvrtek v „kulturáku“ lidé vyjádřili námitky proti chystaným změnám
stějovském stavebním úřadu, který se může stát terčem námitek. Celé je
se připravovaným návrhem nového to zatím pouze návrh, jsem zvědavý,
územního plánu zabývá.
jak se k tomu postaví dotčené orgány,“ reagoval architekt Petr Malý,
„Je to hazard s půdou
autor nového územního plánu.

i s vodou!“

Lidé měli ve čtvrtek námitky především proti tomu, že se má zastavět nejúrodnější zemědělská půda
a zároveň se má budovat blízko
hranice ochranného pásma vodního zdroje. „Dělal jsem dvacet let
v zemědělství. Potraviny a voda jsou
pro nás naprosto zásadní, bez nich
se neobejdeme. Proč se má i u nás
ve Smržicích stavět na nejúrodnější
orné půdě a blízko vodních zdrojů?
Proč zrovna tam? To je podle mě
hazard s naší budoucností,“ vyjádřil
se pan Menšík, který si vysloužil potlesk ostatních lidí v sále. „Smržice
by se měly i v budoucnu rozšiřovat.
Ve středu obce tomu brání nedávno
vzniklé záplavové zóny, na západě
se v budoucnu počítá s obchvatem
Smržic. Proto jsem se rozhodl nová
místa pro zástavbu umístit do jižní
části Smržic. Uznávám, že blízkost
ochranného pásma vodního zdroje

Čí zájmy hájila
starostka obce?
V sále zaznívaly četné hlasy, že
Smržice se za každou cenu rozšiřovat skutečně nemusí a že nový
územní plán je fakticky zbytečný.
Nicméně vznik nového územního
plánu si už objednalo smržické zastupitelstvo. Za obec s architektem
i s prostějovským stavebním úřadem jednala výhradně starostka
Hana Lebedová. Jeho vypracování
panem architektem Petrem Malým
bylo hrazeno z veřejných peněz.
„Celkové náklady na vznik nového
územního plánu jsou třistačtyřicetdva tisíc korun, z toho dvěstědvacet
tisíc tvoří dotace, zbytek půjde z
rozpočtu obce,“ uvedla v této souvislosti Hana Lebedová. Je přitom
běžné, že architekt územní plán
přizpůsobuje budoucím zájmům
obce. Ty by měl v jednání s ním

zastupovat právě starosta. „Vypadá
to, že obecní zájem je tu pouze jeden
a to, aby na novém územním plánu
vydělala paní starostka a její pravá
ruka,“ nezdržela se komentáře jedna
z přítomných obyvatelek Jižní ulice,
které rovněž nešlo do hlavy, proč
se má v budoucnu stavět zrovna na
pozemcích patřících synovi paní starostky. „Přijde mi to podivné. Bylo
nám řečeno, že zastupitelstvo s připravovaným návrhem nemá nic společného, protože nový územní plán je
věcí architekta. Tady se ale dozvídáme, že vznikl na základě požadavku
obce, konkrétně paní starostky, která
se stavební úřadem jako jediná jednala. Tak kde je pravda?” poznamenal v
této souvislosti pan Menšík.
S novým územním plánem nebyl
spokojený ani ředitel firmy SEMO.
„Kam se v novém plánu poděla
plocha pro podnikání naší firmy?“
ptal se důrazně Jan Prášil, který je
zároveň i smržickým místostarostou
a tedy i jedním z devíti zastupitelů,
kteří budou o změně plánu hlasovat.
„Je to běh na dlouhou trať. Odhadu-

Občané Smržic nejsou ovce. Projednávání nového územního
plánu ve Smržicích
provázel nebývalý zájem ze strany místních
obyvatel.
Foto: Martin Zaoral
jeme, že zastupitelstvo by o konečné
podobě nového územního plánu
mělo rozhodovat nejdříve v březnu
příštího roku,“ zmínila se Jana Římská z prostějovského stavebního
úřadu.

Jedná se o spiknutí?
Starostka Hana Lebedová tvrdí, že
za vším stojí lidská závist a že ona
sama se ničeho nezákonného nedopustila. Za pravdu jí fakticky dalo i
pondělní setkání se zástupci společnosti Transparency International. Ti
upozornili, že pokud mají občané s
chováním paní starostky problém,
za současné právní situace je jedinou
šancí podat písemné námitky vůči

územnímu plánu či vyslovit svůj
názor v komunálních volbách. Ty se
budou konat už příští rok. Hana Lebedová je přitom starostkou Smržic
již od roku 1998. Obec se za jejího
starostování nepochybně zvelebila
a zejména díky péči o zeleň obdržela ceny v několika mezinárodních
soutěžích. O to větší šok zpráva
o zúročení pozemků jejího syna vyvolala. Nelze se však divit, že četné
příznivce má Hana Lebedová v obci
i nadále. „Znám starostku osobně,
vždycky byla ochotná a udělala tady
toho hodně. Je to všechno jen snaha
ji pošpinit,“ vyjádřila se například
jedna z našich čtenářek, která si
ovšem nepřála být jmenována..

Při Hubertově jízdě vlály hřívy na slunci
BYL
Koně se s koncem letošní sezóny nechtěli smířit

Lhota u Konice/mls - „Tak
se ptám, když se slunce
k horám nakloní, já se ptám,
když mě jarní vánek dohoní.
Jak chcete žít bez koní?“ táže
se Michal Tučný v jedné ze
svých nejkrásnějších písní.
Tato otázka je pro dnešního
člověka, který svůj život tráví
buď mezi proudy aut, nebo ve
virtuálním světě internetu ještě
aktuálnější než v době svého
vzniku. Naštěstí ještě existují
místa, kde si lidé život bez koní
skutečně představit neumí.
Jedním z nich je i stáj Arka ve
Lhotě u Konice, kde se v sobotu

konala tradiční Hubertova jízda. A Večerník byl pochopitelně
u toho!
Jezdecká stáj Arka pořádá Hubertovu již více jak dvacet let. Koná
se vždy poslední říjnový víkend.
Zatímco loni ve Lhotu u Konice
halila hustá mlha, pršelo a na
závěr začal padat první sníh, letos
se tato akce těšila z nádherného
slunečného a teplého počasí,
které navozovalo spíše dojem
konce prázdnin.
Program odstartovala hodinu před
polednem Hubertova jízda, kterou
se tu každoročně loučí s uplynulou sezónou. Po ukázce voltýže

F o t o ree p o r t á ž
Fotoreportáž

v podání šestileté Andělky Müllerové následoval prestižní hon na
lišku. V této soutěži všestrannosti
museli jezdci kopím propíchnout
lišku v podobě otépky slámy,
skočit parkurovou překážku
a v sedle vypít nalitého panáka.
Ulovit lišku se nakonec z více
jak deseti jezdců podařilo pouze
dvěma z nich, nejrychleji pak celou trať zvládla Jana Souralová na
koni Apollo. Diváci, kterých se
letos sešlo několik desítek, rovněž
pak coby nejkrásnějšího koně vybrali světlého hnědáka Dare-dare,
za nejsympatičtější pár kůň a jezdec pak zvolili Jitku Kořenskou

na bílé klisně Barča. Návštěvnici
si rovněž mohli pochutnat na
připravených pochoutkách při
soutěžní Štrúdliádě. Nejvíce jim
šmakoval sladký štrúdl od paní
Kubínové, v kategorii slaných
štrúdlů pak zvítězila Vlasta
Kramaříková.
Slunečné počasí a příjemné
odpoledne s pohybem na
čerstvém vzduchu koně natolik nadchlo, že se těsně před
setměním rozutekli po okolí stáje
Arka. Zřejmě tím chtěli naznačit,
že vzhledem k počasí se s koncem letošní sezóny ještě smířit
nechtějí...

I JSME

U TOHO!

Parkur. Poslední disciplínou sobotního odpoledne ve Lhotě u Konice byl skok přes překážky.
Foto: Martin Zaoral

jaká byla hubertova jízda...
3x foto: Martin Zaoral

V Němčicích pořádají
podzimní výlet
Němčice nad Hanou/mls - Ve
středu 30. října pořádá DDM
Němčice nad Hanou Podzimní
výlet pro celou rodinu. Připraven bude lamatreking na farmě
„U lamáka“ v Ústupu u Letovic,
kde budou k vidění kromě lam
také ještě koně a psi. Na podzimní výlet je nutné se nahlásit
předem na DDM Orion.

Ukázka voltýže. Hned na úvod odpoledního programu se představila Lov na lišku. Úkolem lovců bylo kopím ulovit lišku v podobě otepy slámy. Nejkrásnější kůň. Cenu za nejkrásnějšího koně si odnesl světlý hněšestiletá Andělka Müllerová.
Na snímku je jeden z celkem dvou úspěšných lovců, ostatní soutěžící minuli. dák Dare-Dare.

Mezi Konicí a Jesencem Čeká konické nádraží
vzkříšení?
ZDENĚK RADA srazila dodávka chodce

Otinoves bude hledat starostu:

ZEMŘEL

Otinoves/mls - Velice smutná
zpráva obletěla v minulých
dnech
Prostějovsko.
Ve
dvaašedesáti letech podlehl
své dlouhé nemoci starosta
Otinovsi Zdeněk Rada. Zastupitelstvo bude nyní hledat
jeho nástupce.
V sobotu 19. října se rodina,
přátelé i spoluobčané z Otinovsi naposledy rozloučili

se svým starostou Zdeňkem
Radou. Kvůli pietě po jeho
úmrtí se zastupitelstvo dosud
nesešlo. „Během tohoto týdne
se sejdou zastupitelé, kteří
následně vyberou nového starostu,“ uvedla místostarostka
Jindřiška Pitáková, která
zesnulého Zdeňka Radu
momentálně ve funkci zastupuje.

Řidička je podezřelá z nedbalosti, čeká ji soud

Konice/mik - Předminulou
sobotu 19. října před půl osmou večer došlo na silnici ve
směru od Konice na Jesenec
k dopravní nehodě, která
si vyžádala těžké zranění
chodce. Řidička dodávky,
která mladého muže srazila,
je podezřelá z přečinu těžkého
ublížení na zdraví.
„Ze zatím přesně nezjištěných
příčin zde došlo ke střetu nákladního vozidla Ford Tranzit,

který řídila čtyřicetiletá žena,
s jednatřicetiletým chodcem,
jenž se nacházel v pravém jízdním pruhu, ve směru jízdy
vozidla. Při střetu utrpěl chodec
těžká zranění, se kterými byl
sanitkou převezen do nemocnice. Rozsah zranění ani přesná
doba léčení nebyla zatím stanovena,“ uvedla k havárii Irena
Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.

U řidičky bylo požití alkoholu
před jízdou vyloučeno dechovou
zkouškou, u chodce, vzhledem k
jeho zranění, byl nařízen odběr
krve. „Na vozidle vznikla hmotná škoda za šedesát tisíc korun.
Přesná příčina, okolnosti a míra
zavinění jsou předmětem dalšího
policejního šetření. Ve věci byly
zahájeny úkony trestního řízení Ožije? Konické nádraží už je přibližně rok zavřené. Foto: archív Večerníku
pro podezření ze spáchání přečinu
Konice/mls -Už dva roky jsou něco dělat, budova totiž patří
těžkého ublížení na zdraví z neduzavřeny čekárna i záchody na Českým drahám. Od patnáctého
balosti,“ dodala Irena Urbánková.
nádraží v Konici. Místním li- prosince by se měl obnovit spoj
dem tato situace stále vadí. „Na mezi Dzbelem a Chornicemi. Dá
nádraží se není kam schovat, ani se proto předpokládat zvýšený
jít na záchod,“ lamentoval jeden provoz na trati z Prostějova přes
z našich čtenářů, který do redakce Konici až do Chornic. V této součervna 2011, ale do současné doby zaslal stěžující si zprávu. Radnice vislosti oslovíme České dráhy,
nepožádal o vrácení řidičského slibuje, že se pokusí s Českými zda neuvažují o opětovném
průkazu,“ sdělil Večerníku Josef drahami jednat o opětovném zprovoznění záchodů a čekárny
Bednařík, tiskový mluvčí Kra- otevření...
na konickém nádraží,“ přislíbil
jského ředitelství Policie ČR v Olo- „O špatné situaci na nádraží Večerníku zlepšit aktuální stav
víme, ale nejsme schopni s ní starosta Konice František Novák.
mouci.

Čechy pod Kosířem: chycen bez řidičáku, nepožádal o jeho vrácení

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

Čechy pod Kosířem/mik – Policisté v pátek zastavili v Čechách
pod Kosířem šoféra, který se
nemohl prokázat řidičským
průkazem. Ani nemohl, protože po konci zákazu řízení si

nepožádal o jeho vrácení. Za
jeho chybu mu teď hrozí soud!
„Z trestného činu maření úředního
rozhodnutí je podezřelý třicetiletý
muž z Prostějovska, který byl
v pátek 25. října po šestnácté

hodině v Čechách pod Kosířem
kontrolován jako řidič vozidla
Ford Focus. Šetřením bylo zjištěno,
že muž má blokaci řidičského
průkazu. Měl vysloven zákaz řízení
všech motorových vozidel sice do
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CO NEJVÍCE ZDRAVÍ,
RADOSTNÝCH CHVIL
A MOŘE NEPOPSATELNÉHO
ŠTĚSTÍ PŘEJE VŠEM
NAROZENÝM RATOLESTEM
I JEJICH MAMINKÁM
A TÁTŮM

A GRATULUJEME!!!

Josef Moler
21. 10. 2013 56 cm 4,75 kg
Víceměřice

Lucie Šedková
18. 10. 2013 51 cm 3,95 kg
Prostějov

Dominik Říha
21. 10. 2013 50 cm 2,85 kg
Prostějov

Knihovnu provoněly čaje

Prostějov/peh - Přednášku
Zlatuše Knollové o čaji, jeho
pěstování, přípravě, druzích,
tradičních rituálech i nových
trendech, doplněnou o promítání krátkého filmu a ochutnávku
čajů si v Podkrovním sále prostějovské Městské knihovny vychutnala dvacítka posluchačů.
Příjemné čajové aroma spolu se
spoustou informací nejen o bohaté historii tradičního nápoje
zlístkůčajovníkussebouvečtvrtek
v podvečer přinesla do prostějovské knihovny Zlatuše Knollová,
která dvacítku posluchačů příjemně překvapila nejen ochutnávkou
nejrůznějších druhů čajů, ale
i zajímavou přednáškou, ozvláštněnou navíc vědomostním kvízem. Divili byste se, kolik vědomostí o čaji máme ukrytých
v podvědomí. Účastníci čtvrteční
přednášky s názvem Čaj - světový fenomén i samotnou předná-

šející příjemně překvapili svými
znalostmi. Věděli jste, od kdy se
vlastně datuje tradice pití čaje?
Začalo to už neuvěřitelných tři tisíce let před naším letopočtem, jak
pohotově odpověděl jeden z posluchačů a stejně jako ostatní z přítomných, kteří správně zodpověděli některou z otázek přednášející
Zlatuše Knollové, si mohli vybrat
některý z exkluzivních čajových
pytlíčků. Účastníci přednášky se
dozvěděli nejen o tom, odkud
čaje pocházejí, jaký je rozdíl mezi
čajem zeleným a černým a že čaj
není vždy jen ta hnědá tekutina,
bez které si snad už snídani ani
nedovedeme představit.
„Těžko uvěřit, že za vznikem čaje
stála náhoda, kdy do převařené
vody čínského panovníka spadlo
několik listů a to byl počátek jedné
mnohatisícileté tradice pití čaje,“
převyprávěla starou legendu přednášející.

Příjemná atmosféra. Čtvrteční přednáška připomínala spíše přátelské
posezení nad šálkem dobrého a kvalitního čaje.
Foto: Petra Hežová
INZERCE

Kateřina Čižková
19. 10. 2013 51 cm 3,55 kg
Olšany u Prostějova

David Šinál
21. 10. 2013 50 cm 3,55 kg
Těšice

Adam Hruban
18. 10. 2013 52 cm 3,60 kg
Olšany u Prostějova

Viktor Šídlo
22. 10. 2013 46 cm 2,90 kg
Prostějov

Jan Kopřiva
20. 10. 2013 50 cm 3,50 kg
Vrchoslavice
Fotografie narozených
miminek pořizujeme každou středu
v porodnici Nemocnice Prostějov.
Jestliže již maminku v pokoji
nezastihneme, můžete nám zasílat
své snímky i s potřebnými
údaji na e-mailovou adresu:
miminka@vecernikpv.cz.
Nádavkem pak všem rodičům zašleme
jako poděkování dárek
- přímo domů graficky zpracovaný
portrét i s blahopřáním.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník
- Myslíme i na vaši budoucnost!

HALLOWEEN S ANGLIČTINOU:

Město poskytne finanční dar
Hospici na Svatém Kopečku

Prostějov/red - Halloween
s Angličtinou pro děti HDEE
patří už nerozlučně k podzimnímu, dušičkovému programu.
Již pošesté se bude Angličtina
oblékat do oranžovo-černých
barev, bude zaklínat, strašit,
divoce tančit a zpívat. Letos
poprvé se ale studenti chystají
do ulic...
Angličtina pro děti HDEE totiž
přišla s nápadem, vyzkoušet
si Halloween tak, jak ho znají
v zemích, kde se přece jenom tato tradice udržuje déle
a ortodoxněji než v Česku.
Prvního listopadu, tj. den po
oficiálním Halloweenu, se
prostějovští angličtináři ve
strašidelných kostýmech vypraví na Trick or Treat koledu.

Prostějov/red - Rada města
Prostějova na poslední schůzi
schválila poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory
z rozpočtu města Prostějova na
rok 2013 z rezervy Rady města
Prostějova ve výši 25.000 korun Hospici na Svatém Kopečku. Finanční dar města bude
použit na oblečení pro zdravotní personál a novou myčku na
nádobí do zdejší kuchyně.
Hospic na Svatém Kopečku je
jediným zařízením tohoto typu
v Olomouckém kraji. Byl zřízen
Arcidiecézní charitou Olomouc
v bývalém poutním domě na
Svatém Kopečku u Olomouce
v těsné blízkosti baziliky. O uživatele pečuje odborný personál,

HELEN DORON EARLY ENGLISH-ANGLIČTINA PRO DĚTI PROSTĚJOV

POJĎTE S NÁMI TRICK OR TREAT!

Kulturní
zpravodajství
dnes najdete
na straně 21

Angličtináři si v learning centru připraví halloweenskou
říkanku a „trick or treat bags“
na sladkosti, a pochod „Monster Mash“ může začít!
„Halloween s angličtinou patří
každoročně k nejvydařenější akcím. Je trošku strašidelný, tajemný a rozhodně veselý a hlučný,“
komentuje lektorka prostějovské
angličtiny Dana Šlézarová.
Ve stejném duchu bude
probíhat strašení a koledování
i v drnovickém centru a rakouských sesterských pobočkách
v Salzburku. Díky nadšení
studentů a rodičů angličtiny, kteří
poskytují zázemí, tj. otevřené
dveře pro halloweenské koledníky, nemůže akce dopadnout
jinak, než nezapomenutelně!

Foto: archiv HDEE
Aktuální informace o Angličtině pro děti najdete na webu
angličtiny na www.helendoron.cz - LC Prostějov. Nebo,
jednoduše napište na info@
anglictinaprodetiprostejov.cz
nebo zavolejte na mobil
608 272 947.

který tvoří zdravotní sestry, pečovatelky, sociální a pastorační
pracovnice, duchovní, lékař
a v neposlední řadě také dobrovolníci. "Uvědomujeme si potřebnost
a přínos toho zařízení a vycházíme vstříc v plném rozsahu
žádosti o veřejnou finanční
podporu, kterou doporučila také
sociální a zdravotní komise rady
města," sdělila Alena Rašková,
náměstkyně primátora.
Ročně hospic slouží až 350 klientům, z toho bylo v minulém roce
69 klientů z Prostějova, letos 11.
Posláním hospice je poskytování
odlehčovací služby, která umožňuje nevyléčitelně nemocným
lidem prožít kvalitně a důstojným
způsobem závěrečné období jejich života, a to na základě nepřetržitého poskytování paliativní péče,
zejména s důrazem na tišení bolestí a zároveň tak umožnit pečujícím osobám nezbytný odpočinek.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Co, kdy, kde, kam ...?


Svaz tělesně postižených v ČR,
o. s. v Prostějově, Kostelecká 17,
nabízí k zapůjčení kompenzační
pomůcky, např. polohovací lůžka, ortopedické vozíky, chodítka,
WC křesla aj. Služby jsme rozšířili i o rozvoz pomůcek. Bližší informace v kanceláři č. 106 nebo
na tel. č. 588 000 167
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ICM Prostějov,
Komenského 17, Prostějov
Od října začínají v ICM jazykové konverzace s dobrovolnicí
Lucií Ballon z Francie. Zájemci se mohou hlásit na emailu
info@icmprostejov.cz
Během období podzimních
prázdnin ve dnech 29. a 30. října
bude mít ICM Prostějov otevřeno
Půjčovnarehabilitačníchakom- od 10.00 do 16.00 hod.
penzačních pomůcek LAZAAkademie seniorů
RIÁNSKÉHO SERVISU PV,
Hacarova 2, zajišťuje ortopedic- - OS LIPKA, Tetín 1, II. patro.
ké vozíky, WC křesla, chodítka V úterý 29. října 13:30 – 15:30
– pevná, pojízdná, podpažní, přijďte potrénovat svoji paměť,
servírovací stolky a polohovací aneb Kde mám brýle?
lůžka (mechanická, elektrická).
Kontakt po telefonu pí. V. Za- Aikido Prostějov přijímá nové
členy se zájmem o japonské bopletalová 776 054 299
jové umění. Kde: Sportcentrum
DDM Vápenice 9. Bližší info
MC Cipísek, Sídliště
tel.: 728605129 nebo aikidoSvobody 6, Prostějov
Psychomotorický vývoj dětí do prostejov@seznam.cz
jednoho roku - beseda v rámci Mimiklubu pro maminky s miminky. Hanácký auto moto veterán
Individuální psychologické po- klub v AČR Prostějov pořádá
radenství - konzultace s psycho- v sobotu 9. listopadu 2013 od
8 do 13 hod MOTORISTICložkou dle objednání
Individuální právní konzultace - KOU BURZU před supermarkekonzultace s právničkou - právní tem Tesco Prostějov – Držovice.
minimum pro rodinu dle objednání
Individuální výživové poraden- MUZEUM PROSTĚJOVSKA
ství - výživové poradenství pro
Muzejní podvečer
děti i dospělé s výživovou porad- Sopky v geologické minulosti
kyní dle objednání
Moravy a Slezska. Sopky NízVolné herny pro rodiče s dětmi kého Jeseníku představí v úterý
do 5 let - probíhají vždy v pondělí 29. října od 16:30 až 19:00 Mgr.
od 15.00 do 17.00 hod., bez spo- Tomáš Lehotský
lečného programu a bez předcho- Podzimní putování pravěkem
zího nahlášení.
Ve středu 30. října se vydejte
Kreativní večery pro ženy - prv- na cestu do pravěku prostřední bude ve znamení podzimních nictvím zdejšího muzea. Vysvětýlek. Více informací a přihláš- zkoušíte si výrobu keramické
ky na mcprostejov@centrum.cz misky či ručního papíru. Nutná
nebo na tel.: 602 364 874
rezervace 605 477 147 nebo
PROČ DĚTI ZLOBÍ, PROČ jhanusova16@seznam.cz
VZDORUJÍ, PROČ S NIMI
NENÍ ŘEČ A JAK TO ZMĚMĚSTSKÁ KNIHOVNA
NIT? KURZ EFEKTIVNÍHO
PROSTĚJOV
RODIČOVSTVÍ - Pro rodiče 30. října proběhne v Podkrovním
i všechny ostatní, kdo přemýšlí sále knihovny vernisáž výstavy
o tom, co a jak dělat nebo co a fotografií Daniela Žingora s nájak změnit. Zahájení v sobotu zvem Lidé a místa Izraele. Výsta2. listopadu nebo později po napl- vu budete moci na půdě knihovny navštívit po celý listopad.
nění kurzu.

Základní umělecká škola KoV pátek 8. listopadu 2013
nice vás srdečně zve na PODv 17.30 hod. se koná vernisáž
ZIMNÍ KONCERT ve čtvrtek výstavy ,,Vzpomínka na Dušana
14. listopadu 2013 v 18.00 hodin Kamzíka“ v Galerii u Hanáka.
v koncertním sále zámku. Účinkují
žáci hudebního a tanečního oboru. SYSTEMA Russian martial
art oznamuje stále probíhající
Svaz neslyšících a nedoslý- nábor nových členů se zájmem
chavých v Prostějově, Svato- o ruskou školu bojového uměplukova 15, Prostějov, pořádá ní v Prostějově. Bližší inforkurz Znakového jazyka pro mace tel. 774 142 382 nebo
začátečníky, který se uskuteční koblasap@seznam.cz
od listopadu tohoto roku. Přihlásit se můžete buď osobně na Svaz tělesně postižených v ČR,
výše zmíněné adrese, e-mai- o.s., místní organizace v Prostějolem na snncr.pv@volny.cz, vě, Kostelecká 17 zve své členy
nebo telefonicky na čísle i nečleny na zájezd 16.11. do
582 331 806 do 31.10.2013. Veĺkého Mederu – pobyt ve sloProsíme uchazeče, aby akcep- venských termálech. Bližší infortovali termín podání přihlášky, mace v kanceláři č.106 nebo na
SNN Prostějov
tel.č.588 008 095, 724 706 773.

Kulturní granty SCHVÁLENY

Za zatoulanými pejsky až do Pavlovic?!

Prostějov/mik - Rada města Prostějova na své poslední schůzi schválila vyhlášení grantů na kulturní
projekty statutárního města Prostějova pro rok 2014.
Témata kulturních grantů jsou:
- Představení umění prostějovské mládeže a studentů
- Oživení kultury v Prostějově (se zaměřením na náměstí)
- Prostějované radnici a městu ke 100 letům
Náměty na příští rok v souladu s grantovými podmínkami projednala Kulturní komise Rady města. Téma „Představení umění
prostějovské mládeže a studentů“ zvolila komise pro velký ohlas
z minulých let. Projekty jsou prezentovány na velmi vysoké
úrovni. „Oživení kultury v Prostějově (se zaměřením na náměstí)“ zvolila komise z důvodu podpory kulturního dění v jarních
i letních měsících na prostějovském náměstí. Téma „Prostějované
radnici a městu k 100 letům“ zvolila komise z důvodu zapojení
veřejnosti do oslav významné prostějovské události roku 2014.
„Žádosti o kulturní granty je možno podávat na podatelně
Magistrátu města Prostějova, nám. T.G.Masaryka 130/14 do
28. 2. 2014. Formuláře budou ke stažení na webových stránkách města www.prostejov.eu nebo k vyzvednutí na Odboru
školství, kultury a sportu Magistrátu města Prostějova,“ uvedla
náměstkyně primátora Ivana Hemerková.

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

Kino Metro 70

JIŘÍ SCHMITZER ZAHRAJE A ZAZPÍVÁ V APOLLU 13
KDY: pátek 1. listopadu 2013 od 20:00 hod.
KDE: hudební klub Apollo 13, Barákova 12

Syn české herecké legendy
Jiřího Sováka, jehož tvář
známe mimo jiné z nestárnoucích televizních filmů
a seriálů jako „Marečku,
podejte mi pero!“, Vesničko
má středisková, „Chalupáři“ a mnoho dalších, se tento
pátek 1. listopadu představí
zdejšímu publiku jako velmi
osobitý písničkář.
Čtyřiašedesátiletý Jiří Schmitzer
je na české hudební scéně naprosto ojedinělým zjevem a jeho
svérázný styl se stal fenoménem,
který v Čechách nemá obdoby.
Kdo jste jej měli možnost sledovat v televizních či divadelních
inscenacích, víte, že vás stoprocentně nezklame ani v této, pro
mnohé možná neobvyklé roli.
Věděli jste, že populární herec
má na kontě už čtyři sólové desky? Ano, je tomu tak - Recitál

Foto: internet
(1997), Šílenec (2000), Bouda
(2003), Sbírka kiksů (2008)
a výbor z textů pod názvem
Kanimůra ze Šardonu.
Jiří Schmitzer je svým nezaměnitelným hlasem ve spojení se svým kytarovým doprovodem prostě neodolatelný,
přijďte se o tom přesvědčit
v pátek 1. listopadu ve 20:00
hodin do prostějovského music klubu Apollo 13. Dovedete si představit lépe strávený

večer než s chytlavými texty
humorných
folkrockových
underground songů?
Vsaďte se, že se vám slova
písničky Jiřího Schmitzera
Máte na to budou vybavovat
ještě dlouho po jeho koncertním vystoupení. Zajistěte si
pro jistotu už teď vstupenky
v předprodeji, který probíhá
v prodejně Hudební nástroje
Zdenek Tyl, Kramářská č.1,
Prostějov.
Vernisáž výstavy Romany Hádové ,,portrét - Klíčem k srdci“
se koná ve čtvrtek 31. října 2013
v 18.00 hod v Kavárně Galerie
Národního domu v Prostějově.

Domovní
správa, s.r.o

víceúčelová hala - zimní stadion

HODINOVÉ
BRUSLENÍ
PRO VEŘEJNOST

úterý 29.10.
14.15 - 16.15 hodin
středa 30.10.
14.15 - 16.15 hodin

Město připravuje zadávací řízení
na zajištění péče o zatoulané psy

Prostějov/red - Radní statutárního města Prostějov se
na poslední schůzi zabývali
nabídkou provozovatele útulku
ve Slezských Pavlovicích
k umístění odchycených psů.
Útulek nabídl městu umístění
zatoulaného psa za jednorázový
poplatek 5 000 korun s tím, že
v ceně je zahrnuta doprava
zvířete do zařízení, veterinární
prohlídka, zveřejnění na webových stránkách a umístění
až do doby osvojení novým majitelem.

Do konce tohoto roku má město
uzavřenou smlouvu na umístění
odchycených psů s útulkem Voříšek
v Čechách pod Kosířem. „Za
umístěné psy je placena měsíčně
paušální částka devětatřicet tisíc korun bez ohledu na počet umístěných
a nově odchycených psů,“ uvedla
Ivana Hemerková, náměstkyně
primátora.
V loňském roce bylo v tomto
útulku umístěno 120, letos zatím 75 psů. „Průměrně je každý
měsíc odchyceno v Prostějově asi
devět zatoulaných pejsků, řešení

jednorázovým poplatkem za jednoho psa by tak stálo město více
finančních prostředků. Problematickým se jeví také vzdálenost
Slezských Pavlovic od Prostějova.
Majitel by si pro zatoulaného psa
musel jet sto dvacet kilometrů...,“
vysvětlila Ivana Hemerková.
Město v těchto dnech připravuje
vypsání veřejného zadávacího
řízení na zajištění péče o zatoulané psy v roce 2014. V jeho
rámci bude k předložení nabídky
osloven i zmíněný psí útulek ve
Slezských Pavlovicích.

Seminář pro řidiče
Prostějov/mik - Již třetí
seminář pro neprofesionální
řidiče pořádá zanedlouho
Zdravé město Prostějov.
Tentokrát se akce uskuteční
v pondělí 11. listopadu od 16.00

hodin opět v sále kulturního
klubu DUHA. „Chceme, aby
držitelé řidičských průkazů
měli možnost seznámit se s novinkami v legislativě týkající se
silničního provozu a předešli

tak pokutám či vybodování.
Seminář je zdarma, kapacita sálu
dostatečná, takže věříme, že se
akce setká s patřičnou pozorností
a ohlasem,“ uvedla náměstkyně
primátora Alena Rašková.

Z důvodu plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka
elektrické energie:
Obec: Niva
Dne: 11. 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: Plumlov
Dne: 12. 11. 2013 od 7:30 do
15:00 hod. Vypnutá oblast:
část obce Plumlov včetně
všech podnikatelských subjektů v uvedené oblasti: od
Mostkovic, Ohrozimi, Žraloka
po křižovatku sm. Soběsuky,

s chatovou lokalitou Čubernice,
Špičák, Kadláčí, Šumná, Žralok, V Borkách, budova pošty
a policie. Bez omezení: oblast
celého Vinohrádku s ul. Boskovickou od č.296 oboustranně po
hřbitov, ČOV, Agropnova, Pneuservis, farmy ZD.
Obec: Konice
Dne: 13. 11. 2013 od 7:30 do
14:00 hod. Vypnutá oblast:
část města s ulicemi: Tyršova
po Sokol včetně a č. 354 na
ul. Vrchlického, celý Březský
Vrch mimo č. 459 a vodojem.
Obec: Kostelec na Hané
Dne: 13. 11. 2013 od 7:30 do
16:30 hod. Vypnutá oblast:
část obce Kostelec na Hané
včetně všech podnikatelských
subjektů v uvedené oblasti
s celými ulicemi: P. Bezruče,
Přemyslovka,
Partyzánská,

Dvorek, Husova (po č. 308
a 300), Lešanská, Příhon, Revoluční, Legionářská, Krátká,
Zahradní, Třebízského pořadí
485 -444, 394-393, 572-142,
Tyršova od č. 272 po č.36
(potraviny), 8.května od č.264
a 464 po konec obce sm. Prostějov.
Obec: Otaslavice
Dne: 15. 11. 2013 od 7:30 do
16:30 hod. Vypnutá oblast:
část obce Otaslavice- celé Dolní Otaslavice - Pohoršov po č.
313, 301, 198, 193, dále celá
ulice k mateřské škole vč. MŠ
a postranní ulice s č. 479, ul,
Zahrady celá po č. 530 a 405,
ul. sm. Kelčice od č. 368 a 367
po konec obce, od chaty 548
po ul. sm. Kelčice vč. postranní ulice.
E.ON Česká republika, s.r.o.

úterý 29. října
17:30 Machette zabíjí
americká akční komedie
20:00 Zuzana Michnová:
Jsem slavná tak akorát
art film
středa 30. října
17:30 Machette zabíjí
20:00 Lásky čas
anglická komedie
čtvrtek 31. října
17:30 Ptačí úlet
americký animovaný film
20:00 Apokalypsa
v Hollywoodu
americká komedie
pátek 1. listopadu
15:30 Ptačí úlet
17:30 Donšajni
20:00 Apokalypsa
v Hollywoodu
sobota 2. listopadu
15:30 Ptačí úlet
17:30 Donšajni
20:00 Apokalypsa
v Hollywoodu
neděle 3. listopadu
15:30 Ptačí úlet
17:30 Donšajni
20:00 Apokalypsa
v Hollywoodu

v Prostějově
středa 30. října
19:00 Brandon Thomas:
CHARLEYOVATETA
čtvrtek 31. října
19:00 JUMPING DRUMS
SHOW WEST

Apollo 13
pátek 1. listopadu
20.00 JIŘÍ SCHMITZER
- kytarový recitál
sobota 2. listopadu
20.00 VOICES
OF TOMORROW

KULTURNÍ KLUB DUHA
středa 30. října
15.00 Příběh mého syna
drama, romantika
sobota 2. listopadu
15:00 Do pohádky
za zvířátky I.
pásmo pohádek
17:30 Tísňová linka
USA krimi thriller
20:00 Tísňová linka

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

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ
- LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 29. 10. DO 3. 11. 20133

TTELEFON
ELE
582 344 130

POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná pouze za příznivého počasí
ve čtvrtek v 15:00 hodin. Slunce se nachází v období maxima své
činnosti a je proto veliká pravděpodobnost sledování zajímavých
útvarů ve fotosféře i chromosféře. Vstupné 20 Kč.
NOČNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná ve čtvrtek ve 20:30 hodin. V případě špatného počasí se koná náhradní program. V neděli
bude Měsíc v novu a jsou proto vhodné podmínky pro pozorování
objektů vzdáleného vesmíru (mlhoviny, hvězdokupy, galaxie…).
Vstupné 20 Kč.
Pohádka pro děti JAK KAPIČKA PUTOVALA bude uvedena
ve středu v 15:30 hodin.
Výstavy GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ – ANO ČI NE?, Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE a expozici OPTIKA si
můžete prohlédnout na začátku všech výše uvedených pozorování.

Blokové čištění
v Prostějově
Prostějov/red - Na tomto místě přinášíme pravidelný týdenní harmonogram ulic, kde čistící práce společnosti .A.S.A.
Technické služby budou probíhat.
úterý 29. října 2013: J. Hory * M. Majerové * M. Pujmanové * M.
Pujmanové - parkoviště * M. Pujmanové - vnitroblok * Kopečného
Z. Wintra * Vrahovická pravá strana (most Hloučela - most Romže)
středa 30. října 2013: Moravská - vnitroblok a parkoviště (Krasická - MŠ) * Moravská - vnitroblok - parkoviště (Moravská 83-85) *
Krasická (nová zástavba, Moravská - Západní) * Krasická (Moravská 1-12) * Krasická (Moravská - Západní)
čtvrtek 30. října 2013: J.V.Myslbeka * Norská * Švýcarská * Finská * Francouzská * Belgická * Italská * Holandská * Anglická
* sídl.Západ - parkoviště * sídl. Západ - cyklostezka * sídl. Západ
- vnitroblok

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

Nejsou již mezi námi...

Jana Stružková 1932 Vrahovice Marie Čerychová 1942 Prostějov
Karel Bubela 1942 Kralice na Hané Miloslava Bělková 1935 Hrubčice
Věra Vrbová 1929
Prostějov Marcela Starová 1937 Protivanov
Stanislav Matoušek 1936 Stínava Bohuslava Koblihová 1928
Marie Polanská 1934 Prostějov
Kostelec na Hané
Ladislav Kukla 1932 Prostějov Žofie Ircingová 1921
Prostějov
Zdeněk Šnobl 1947
Smržice Jaroslav Kvíčala 1941 Prostějov
František Cetkovský 1941 Bedihošť Josef Peňás 1947
Mostkovice
František Salaj 1931
Kaple Marie Gellnerová 1915 Čechy p. K.
Rozloučíme se...
Středa 30. října 2013
Andrea Míšková 1983 Plumlov
11.45 Obřadní síň Prostějov
Vladimíra Odstrčilová 1935 Čelčice
12.30 Obřadní síň Prostějov

www.
vecernikpv.cz
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Exkluzivní interview s novým předsedou Okresního soudu v Prostějově JUDr. Petrem Vrtělem

„SKUTEČNÁ SPRAVEDLNOST EXISTUJE JEN NA NEBESÍCH...“
Nastupujícího šéfa mrzí, že se nebude moci tolik věnovat práci trestního soudce
životní zkušenosti. O co více je právní řád
podmínkách neustálený, o to více
v našich podmínká
zdravého rozumu je třeba.“
Jak si při zzměti zákonů a jejich
(ne)možných
(ne)možnýc výkladů uchovat
zdravý rozum?
„Někdy je to opravdu
nad lidské síly...
opra
O to více je nezbytné
nezbytn celoživotní vzdělávání soudce, ale na druhé
dru straně adekvátní čas
pro relaxaci, nneboť jde o povolání po
psychické stránce
velmi vysilující.“
str
Neštve vás, že se
N
v mnoha případech

Prostějov - Rozhovor s Petrem Vrtělem vznikal kvůli jeho vysokému pracovnímu vytížení prostřednictvím elektronické pošty.
Nový předseda soudu dostal na e-mail otázky, na které odpověděl písemně. Tento způsob vzniku interview připomíná spíše
dotazník než živý rozhovor a tomu často odpovídá i výsledný text.
Došlé odpovědi Petra Vrtěla jsou však nejen trefné, ale občas
i velmi vtipné. „Život je občas třeba brát s nadhledem a humorem,
jinak bychom se z hektické doby a věčného spěchu asi zbláznili,“
glosoval naši současnost Petr Vrtěl.
Martin Zaoral
Stal jste se předsedou Okresního
soudu v Prostějově. Na co chcete
navázat a co přinést nového?
„Justici nyní čeká velký úkol vypořádat se s revolucí v našem právním řádu
v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku. S tím také souvisí přechod
významné agendy z krajských soudů na
soudy okresní, zejména obchodních sporů s předmětem sporu nad sto tisíc korun
a ochrany osobnosti. Jak už to ale bývá při
úkolování justice - děje se tak bez nárůstu
pracovníků. Mým úkolem bude stabilizovat i v této situaci rozhodování na civilním
úseku a i v nové situaci snižovat počet
nedodělků a tím i délku řízení. Rád bych
zvýšil komfort pracovních podmínek jak
zaměstnanců, tak i veřejnosti přicházející
do naší budovy. Bude třeba navázat na
snahu mého předchůdce JUDr. Vladimíra
Váni o rekonstrukci budovy, zejména fasády, výměny oken a vybudování ústředního vytápění. Mám například v plánu také
zřídit informační kancelář, kde by jedna
pracovnice odpovídala na dotazy ke stavu
řízení, vyznačovala doložky právní moci
na rozhodnutí soudu a odbřemenila tak
vedoucí kanceláří. Úkolů nepřeberně, prostředků řešení málo...“
Proč jste se na post vůbec rozhodl
kandidovat?
„Po konzultaci s některými svými kolegy
a výzvě okolí jsem i při humánním odporu
rodiny vzal hozenou rukavici. A byl také
nakonec bohužel jediným uchazečem
o tuto odpovědnou funkci... Podle zákona
o soudech a soudcích je funkční období
předsedy i místopředsedy soudu omezené
a oběma mým kolegům v těchto funkcích
skončilo funkční období k třicátému září

2013 a bylo by škoda, kdyby se nepodařilo
najít dalšího nástupce v našem kolektivu.“
Kde byste soud rád viděl za deset
let?
„Zavřu oči a vidím moderní přístavbu
budovy soudu namísto současného křídla
bývalé okresní prokuratury, moderní vytápění na chodbách soudu, odvlhčené sklepní prostory se vyhovující spisovnou, vidím
soudce, kteří s přehledem vyřizují napadlé
věci a požívají náležité úcty veřejnosti.
Doufám, že se jednou též dočkáme stabilizované situace ve společnosti, kde normální je nesoudit se, ale přirozeně dodržovat
zažitá pravidla chování. To jsem se ale
zasnil spíše na dobu dalších dvaceti let...“
Nemrzí vás, že coby předseda
soudu se více budete zabývat administrativou týkající se chodu této instituce než prací soudce?
„Mrzí, a velmi. Budu rád, když se k soudcovské práci vrátím co nejdříve a budu opět
na trestním úseku realizovat své představy
o spravedlnosti. Nyní to vypadá, že namísto taláru navléknu v lepším případě montérky a stavební helmu, v horším případě
cifršpiónské klotové rukávy...(úsměv)“
Co vás osobně vedlo k tomu, že
jste se stal soudcem? Měl jste nějaký vzor?
„Byla to změna režimu, listopadová revoluce a mé zapojení ve studentském hnutí.
Do té doby jsem namísto o právech snil při
přijetí na gymnázium v roce 1989 o geologii a vulkanologii a cestách na Kamčatku.
Na gymnáziu mě v myšlení o otázkách
filozofie a spravedlnosti velmi ovlivnil náš
tehdejší profesor Václav Kolář, který se
nyní stal přísedícím soudcem v mém senátu a tak se kruh přirozeně uzavírá.“
Ve vašem případě se nedá
předpokládat, že by vám někdo běžně projevoval vděčnosti, pří-

„Při rekonstrukci domu jsem odvážel
do sběrny kovový odpad na kolečkách
a u sběrny mě oslovil jeden z bývalých
odsouzených s dotazem, zda ´taky sbírám”
Foto: archiv Večerníku
padně uznání za to, co děláte. Co vás
motivuje pro vaši práci?
„Na rozdíl od politiků na různých pozicích státní správy může soudce, zejména
na trestním úseku, věci ovlivnit velmi
rychle a účinně s širokým dopadem na
povědomí ve společnosti. Na jedné straně
můžete v trestní politice přitvrdit v rámci
zákona, na druhé straně různé nesmyslné
zbrklosti v zákoně v jejich dopadu na lidské životy zmírnit a skutečně nevinným
osobám či obětem trestné činnosti dát
satisfakci.“
Co si představíte, když se řekne
spravedlnost?
„Ta je jen na nebesích. Ta lidská je dokonalá stejně tak jako lidstvo samo a její chápání je velmi subjektivní. Každému by se
však mělo dostat podobného zacházení při
uplatňování jeho práv. Na druhé straně ti,
co práva jiných neuznávají a před soudem
zvolí strategii vyhýbání odpovědnosti a lži,
nechť počítají též s adekvátním trestem.“
Co je podle vás při rozhodování
o případu důležitější: zdravý rozum, nebo znalost zákonů?
„Soudce právo aplikuje a při jeho výkladu
v konkrétním případě tomu dává též své

INZERCE

Nejúčinnější
reklama
v nejčtenějším
periodiku!
Tel.: 608 960 042,
042,
e-mail:
reklama
@vecernikpv.cz

www.vecernikpv.cz

váni reklamou, hlavně nebankovních společností nabízejících ´rychlé půjčky´ a věc
řešili zoufalými kroky...“
Pobavil vás některý z obžalovaných, a to například svojí originální výmluvou?
„Vybavuji si nedávno v odvolacím řízení
souzený případ jednoho pachatele loupeží, který měl vypěstovaný zvláštní styl
okrádání důvěřivých cestujících na autobusovém nádraží v Brně na Zvonařce.
Oslovil vždy nějaké důvěřivce, například
s žádostí o cigaretu, zapředl hovor a začal

Soudce PETR VRTĚL o tom, že má
spoustu známých i mezi odsouzenými
v roli obžalovaného setkáváte se stále
stejnými lidmi? Dá se tomu vůbec nějak
zabránit?
„V případě nenapravitelných recidivistů je
jediným řešením uložení vysokého trestu odnětí svobody na horní hranici trestní
sazby, aby to odradilo i ty ostatní. Někdy se
mi ale vyplatilo dát pachateli šanci změnit
život v rámci alternativního trestu, bohužel
v malé míře. Pokud naši společnost ale
ovládá princip UŽÍT SI jako například drogy, mamon peněz a na každém rohu na vás
svítí reklama nonstop heren, pak je úloha
soudce velmi omezená. To už je ale otázka
na jiné...“
Vytvořil jste si za ta léta k některým z nich nějaký vztah?
„Spíše oni ke mně... Vzpomínám na satirickou situaci, kdy při rekonstrukci domu
jsem odvážel do sběrny druhotných surovin kovový odpad na kolečkách a u sběrny
mě oslovil jeden z bývalých odsouzených
s dotazem, zda ´taky sbírám´...“
Pamatujete si na někoho, koho
vám bylo vyloženě líto?
„Obecně mi nejvíce bylo líto pachatelů
úvěrových podvodů, kteří se však ve skutečnosti dostali do spirály dluhů masíro-

se sázet s dotyčným, kdo je váhově těžší.
Pak objal svou oběť v pasu a nadzvedl, prý
aby ho zvážil, poškozeného tak znehybnil
a šikovně prošmátral zadní kapsy jeho
kalhot a odcizil peněženku. Nevěřili byste,
kolik takových ´nadzvednutých´ obětí tímto způsobem okradl.“
Myslíte si s odstupem času, že jste
někoho odsoudil nespravedlivě?
„To nemohu vyloučit, nejsem neomylný. Někdy i zpětně přemýšlím o závažné

kauze, která mně utkví v paměti, zda něco
nebylo jinak. Každopádně vždy dojdu při
svém rozhodování k závěru o vině až po
zralé úvaze. Pravda, někdy to zraje déle.
Velkou roli hraje též bezprostřední dojem
z dokazování. Vždy se však vyplatilo nerozhodovat v časovém tlaku.“
Máte nějaké životní krédo?
„Žít a nechat žít. Jít za cílem, ale volit diplomatické prostředky - latiníci říkali
Prudentés in re, suávissime in modo.“
Co je podle vás v životě nejdůležitější?
„„Zdraví, rodina, zachovat si čest do nejkrajnnější možné situace.“
Rozplétání některých kauz je
často nesmírně náročné a vyžaduje velkou koncentraci. Lidé, kteří se
d
umí
u na něco soustředit, bývají často roztržití,
protože náležitě nevnímají své
t
okolí.
Je to i váš případ?
o
„Je
„ to i můj případ. Parafrázoval bych to
názvem
slavného francouzského filmu
n
s Pierrem Richardem v hlavní roli ´Jsem
roztržitý,
ale léčím se´...“
r
Byl jste všeobecně známý tím, že
jste jako soudce dojížděl do práce
dlouho na kole, nyní chodíte často pěšky.
Budete v tom pokračovat i coby předseda soudu?
„Pěší chůze, kromě toho, že je zdravá, tříbí
myšlenky. Jízda na kole v našem městě je
zase nejrychlejší způsob dopravy. Myslím,
že co je obvyklé v Holandsku či Německu,
by nemělo budit rozpaky na Hané. V rychlosti pěší chůze s aktovkou v ruce mám
v tomto městě, troufnu si tvrdit, pouze jednoho konkurenta, mimochodem z řad advokacie, kterého si velmi vážím...(úsměv)“

kdo je

judr. petr vrtěl?
Narodil se v roce 1975, o třiadvacet let později dostudoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v
Olomouci, doktorát JUDr. mu byl udělen Právnickou
fakultou Masarykovy univerzity v Brně v roce 2001.
Od roku 1998 pracoval jako justiční čekatel, od roku
2002 až dosud pracuje jako soudce prostějovského
okresního soudu. Mezi jeho koníčky patří cyklistika
denní a noční běžkování, německý jazyk a horská turistika do výše, kde se hlava nezatočí...
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Číslo

29. října 2013

TRHÁK TÝDNE

tenis
KVITOVÁ ZÁŘILA

Prostějovská tenistka
si zahrála semifinále
Turnaje mistryň
čtěte
na straně

COMEBACK ROKU:

29

rozhovor

Pavel KUMSTÁT je zpět mezi Jestřáby!

SPORTEM SE BAVÍM

Exkluzivní interview
s nadějnou jachtařkou
Terezou Kováčovou
čtěte
na straně

florbal

Prostějov/jim

32

SOBOTA 2. 11.

19:15

2. LIGA MUŽŮ – 7. KOLO

FBC PLAYMAKERS PROSTĚJOV
FBC SPARTAK MSEM PŘEROV
hala ZŠ a RG Prostějov ve Studentské ulici

basketbal

PÁTEK 1. 11.

20:00

PO VYŘAZENÍ V LOŇSKÉM ČTVRTFINÁLE PLAY OFF S KARVINOU SE ROZHODOVAL,
OZ
ZHODOVAL, ZDA
DA
A
EŽ
Ž V PROSTĚJOVĚ
Ě
S HOKEJEM SKONČÍ, NEBO BUDE JEŠTĚ POKRAČOVAT, AVŠAK JINDE NEŽ
C PODMÍNKÁCH
CH
UŽ ALE HRÁT NECHTĚL. S VEDENÍM KLUBU SE OVŠEM V LÉTĚ NA NOVÝCH
D
PO SÉRII
NEDOHODL A DRUHOLIGOVÉ ZÁPASY MOHL SLEDOVAT POUZE JAKO DIVÁK.
NOVÝM
OVÝM KOUČEM
JESTŘÁBÍCH NEÚSPĚCHŮ JE ALE VŠE JINAK... VE ČTVRTEK SE N
PROSTĚJOVSKÝCH HOKEJISTŮ STAL PETR ZACHAR A STARONOVÝ HLAVNÍÍ TRENÉR SI JAKO
NOVOU POSILU VYBRAL PRÁVĚ ZDEJŠÍHO ODCHOVANCE PAVLA KUMSTÁTA (na snímku)!
„KDYŽ JSEM BYL NA HOKEJI JAKO DIVÁK, TAK MĚ SVRBĚLY RUCE, ALE NEČEKAL JSEM, ŽE JEŠTĚ NĚKDY
BUDU HRÁT. PODÍVAL JSEM SE NA PÁR ZÁPASŮ, Z TRIBUNY TO ALE NENÍ ONO, A KDYŽ MI ZAVOLAL
TRENÉR ZACHAR, TAK JSEM SI ŘEKL, ŽE BUDU HRÁT ZA PROSTĚJOV,“ POTĚŠILA NEČEKANÁ NABÍDKA
TÉMĚŘ DVOUMETROVÉHO OBRÁNCE, JEHOŽ MLADŠÍ BRATR POMÁHÁ SPARTĚ K PRVNÍMU MÍSTU V
EXTRALIZE. SEDMATŘICETILETÝ UROSTLÝ BEK PATŘIL POSLEDNÍ DVA ROČNÍKY MEZI HLAVNÍ OPORY
„A“-MUŽSTVA JESTŘÁBŮ. BÝVALÝ HRÁČ VÍTKOVIC, LIPTOVSKÉHO MIKULÁŠE, ZNOJMA, POPRADU,
ZVOLENU ČI SKALICE VĚŘÍ, ŽE SE MU BUDE DAŘIT I LETOS A POMŮŽE TAK K ODSTRANĚNÍ NEDOSTATKŮ
V PROSTĚJOVSKÉM DEFENZIVĚ.
SVŮJ COMEBACK SI PAVEL KUMSTÁT PROŽIJE STYLOVĚ. POPRVÉ BY MOHL DO UTKÁNÍ NASKOČIT JIŽ
ČTVRTEČNÍM DERBY S PŘEROVEM...
Foto: archiv Večerníku
Rozhovor s prostějovským zadákem si můžete přečíst na straně 26!

STŘEDOMORAVSKÁ LIGA ŽEN – 6. KOLO

TJ OP PROSTĚJOV
SK UP OLOMOUC „B“
Tělocvična ZŠ Dr. Horáka Prostějov

volejbal

SOBOTA 2. 11.
SOBOTA 2. 11.

10:00
14:00

EXTRALIGA KADETEK – 9. A 10. KOLO

VK AGEL PROSTĚJOV
PVK PRECHEZA PŘEROV
Hala Sportcentra DDM Prostějov

basketbal

SOBOTA 2. 11.

17:00

MATTONI NBL – 7. KOLO

ORLI PROSTĚJOV
LIONS JINDŘICHŮV HRADEC
Hala Sportcentra DDM Prostějov

korfbal

NEDĚLE 3. 11.

14.30

EXTRALIGA DOSPĚLÝCH – 3. KOLO

SK RG PROSTĚJOV
SKK DOLPHINS PRIEVIDZA

ŠOK! Málek u hokejistů končí,

hlavním koučem je opět Zachar

Prostějov/jim - Stačila jedna
domácí porážka a přišla nečekaná změna. Jev známý spíše
z fotbalových trávníků, kde
se trenéři střídají jako slevy v
supermarketech, zasáhl nyní i
hokejové Jestřáby. Prostějovští hráči sice stále drží první
místo ve východní skupině
druhé ligy, přesto vedení klubu došla trpělivost a po porážce ve Vsetíně, jen dvoubodové
výhře nad Technikou až na
nájezdy a prohře s Porubou
odvolalo z funkce hlavního
kouče i sportovního manažera
v jedné osobě Josefa Málka.
Na jeho pozici se posunul dosavadní asistent Petr Zachar,
jehož asistent má být, stejně
jako v předešlých dvou letech,
Martin Kužílek...

Teď to beru já! Dosavadní asistent Petr Zachar (na horním snímku)
se chopil trenérského žezla po odvolanému Josefu Málkovi.
Foto: koláž Večerníku

čtěte na straně 22

Hala ZŠ a RG Prostějov ve Studentské ulici

volejbal

NEDĚLE 3. 11.

17:00

EXTRALIGA ŽEN – 5. KOLO

VK AGEL PROSTĚJOV
KP BRNO
Hala Sportcentra DDM Prostějov

boje na zelených trávnících aneb
KRAJSKÝ PŘEBOR – 13. KOLO
FC KRALICE NA HANÉ
FK SLAVOJ KOJETÍN
SOBOTA 2. 11. 2013 13:30 HODIN
Fotbalový areál v Kralicích na Hané

KAM ZA F TBALEM

I.ATŘÍDA, SK. „B“ – 13. KOLO
TJ SOKOL KLENOVICE NA HANÉ
SK HRANICE „B“
SOBOTA 2. 11. 2013 13:30 HODIN
Fotbalový areál v Klenovicích

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 13. KOLO
TJ SOKOL PLUMLOV
TJ SOKOL PIVÍN
SOBOTA 2. 11. 2013 13:30 HODIN
Fotbalový areál v Plumlově

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 13. KOLO
TJ SOKOL VRCHOSLAVICE
TJ FC KOSTELEC NA HANÉ
NEDĚLE 3. 11. 2013 13:30 HODIN
Fotbalový areál ve Vrchoslavicích

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 13. KOLO
TJ SOKOL MOSTKOVICE
SK LIPOVÁ
NEDĚLE 3. 11. 2013 13:30 HODIN
Fotbalový areál v Mostkovicích

I.B TŘÍDA, SK. „B“ – 13. KOLO
FC HVOZD
TJ SOKOL VELKÝ TÝNEC
NEDĚLE 3. 11. 2013 13:30 HODIN
Fotbalový areál ve Hvozdu

II. TŘÍDA – 13. KOLO
TJ SOKOL DRŽOVICE
SK JESENEC
SOBOTA 2. 11. 2013 13:30 HODIN
Fotbalový areál v Držovicích

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce

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

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

Správná odpověď z č. 42: na snímku byl dům z ulice Wolkerova 4,
v Prostějově. Vylosovaným výherkcem, jenž získává vůbec poslední poukázku na nákup v SECOND HAND STAR, sídlící
v Otaslavicích v hodnotě 400 Kč, se stal Miroslav ZDRÁHAL, J. B. Pecky 8, Prostějov.
Naše dnešní otázka již tradičně zní:
Kde v Prostějově najdete objekt na snímku?
Své odpovědi pište na e-mail: SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
posílejte do redakce nebo telefonujte 582 333 433 DO ČTVRTKU 31. ŘÍJNA, 14.00 hodin. Jméno výherce zveřejníme tradičně
v PONDĚLÍ 4. LISTOPADU 2013. Dnes se hraje o lůžkové
povlečení, které věnovala firma Profitex, Wolkerova ul. 37, Pv.



Profitex Prostějov

Wolkerova 37, naproti

čerp. st. Shell

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

30 KRÁSNÝCH NOVÝCH VZORŮ
www.profitexprostejov.cz

ROZLOUČENÍ S BELLIS...

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

PŘIPRAVUJEME TAKÉ .... VAZBY

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

TIP
k obrazovce
LÍBÁŠ JAKO
ĎÁBEL
FILM, ČR (2012)

SOBOTA 2.11. 2013

20:20 HODIN

BLBEC, DIETA, DODO, DŽEM, EPIGRAM, GLACIÁL, HROB,
CHOLE, LARVA, LHÁT, LUSK, META, MODŘ, PEPSIN,
RACI, RAIS, REŽIM, ŘEVY, ŘEŽE, SEKCE, SEVERÁK, SKUS,
TISK, UHLÍ, VETO, VILÉM, VŘES

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
31. ŘÍJNA 2013, 14.00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo „HNOJIV“. Dalším vylosovaným výhercem se stal Martin VÍTEK,
Ptení 158, 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 NÁKUPV 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 už naposledy právě 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 tradičně v PONDĚLÍ 4. LISTOPADU.
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V minulém, celkovém součtu
již stodvaatřicátém pokračování tohoto originálního klání
uspěli všichni ti, kteří správně
poznali, že se jedná o Kamila
Zápecu. Jednoho ze zástupců
prostějovského regionu v krajské politice a vyslance scény
Občanské demokratické strany
z Bedihošťě, či chcete-li Hrubčic v Zastupitelstvu Krajského
úřadu Olomouckého kraje poznala opět celá řada čtenářů...
Z porce 241 soutěžících, které jsme zařadili do osudí, se
tentokrát usmálo štěstí na výherkyni, kterou se stala Katka
KARHANOVÁ, E. Beneše
66/27, Prostějov. Prostřednictvím Večerníku obdrží zajímavou cenu v podobě POUKÁZKY od RESTAURACE
U TEMPLÁŘE, sídlící v ulici
Šárka, V CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč!
Ti další z vás mohou zkusit své
štěstí třeba hned v rámci tohoto
čísla, přičemž tentokrát jsme
zabrousili do kulturních vod
a graficky mírně poupravili
jednu z velkých osobností tuzemské herecké scény, která se
nedávno objevila v Prostějově
a byla vytleskána vestoje. Nápovědou budiž její slavná role
v populárních Pelíškách...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z dalšího, již
stotřiatřicátého kola čekáme
v redakci DO ČTVRTKU
31. ŘÍJNA 2013 do 14.00
hodin - volejte 582 333 433,
pište SMS na 608 960 042
či pošlete e-mail na adresu:
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ!
Jméno výherce, který od
nás obdrží výše zmíněnou
cenu od občerstvení BRUTUS, zveřejníme v příštím
čísle, které vychází tradičně
V PONDĚLÍ, a to 4. LISTOPADU 2013.
Hodně štěstí při bádání!

Režie: Marie Poledňáková
Hrají: Kamila Magálová, Jiří
Bartoška, Oldřich Kaiser, Eva
Holubová, Nela Boudová
Dva roky po diváckém hitu
Líbáš jako Bůh natočila Marie Poledňáková volné pokračování, v němž rozvíjí
další osudy dvou starších rozvedených párů. Franštinářka Holubová) zvyklou všechno
Helena (Kamila Magálová) řídit, situace dopadá ještě tía lékař záchranky František živěji. Oba hledají cestu, jak
(Oldřich Kaiser) se pokouše- partnery znovu získat pro
jí začít nový život. Helenin sebe. František s Helenou ujebývalý manžel, úspěšný spi- dou všudypřítomné rodině na
sovatel Karel (Jiří Bartoška) líbánky do Maroka. Ale i tady
se sice odstěhoval, ale začíná je dostihnou nejen potíže, ale
zjišťovat, že mu něco chybí. i jejich bývalí partneři, kteří v
Na Františkovu energickou jejich lapáliích vidí příležitost,
exmanželku Bohunku (Eva jak se vrátit do jejich života.
NEJEN O TOMTO ÚSPĚŠNÉM ČESKÉM FILMU
SE DOČTĚTE V MAGAZÍNU TV POHODA!

POTĚŠTE SVOJI ŽENU, NEBO SAMI SEBE!

Také čtvrté vydání měsíce
října 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 POTŘETÍ 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 i nyní 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
31. ŘÍJNA 2013, 14.00 hodin.
Správné vyluštění z minulého
čísla znělo 9 - 8 - 9 - 4, načež
v pořadí celé historie tohoto
klání se už celkově stodvaadvacátým výhercem stal Jiří
PAUL, Šárka 24, 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 partnerem uplynulého kola soutěže.
Jméno dalšího výherce zveřejníme znovu v příštím čísle,
které vychází po krátké pauze
znovu v PONDĚLÍ 4. LISTOPADU 2013.
Nezbývá tedy, než abyste se opět
vrhli na nějakou tu zábavu, soutěžit s námi je ta správná šance!

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

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

Nabídka realit a nemovitostí

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

BYTY

Pronájem 2+kk, 54m2, Havlíčkova, PV3900Kč/měs. + ink.
2+1, Svatoplukova, PV, 75m2 4800Kč/měs. + ink.
Pronájem cihl.bytu 3+1, 2.NP, 83m2, Divišova,
PV
6000Kč/měs. + ink.
Pronájem cihl. bytu 2+1,2 NP, 53m2, Divišova,
PV
5000Kč/měs. + ink.
Prodej 1+1, ul. Okružní, PV
500 000 Kč

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

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

E–mail: jhreality@jhreality.cz

ww
ww.jjhrealiity.c
cz

Volejte: 739 322 895
1+1 Šárka
450.000Kč
2+1 Italská
k jednání 750.000Kč
2+kk Krasická novostavba 55m2 1.239.000Kč
3+1 Dolní 72m2
985.000Kč
3+1 Belgická 72m2 k jednání 1.039.000Kč
3+1 Anglická OV 70m2
1.080.000Kč
3+1 Moravská OV 76m2
1.089.000Kč
3+1 Západní po část.rekons.
1.189.000Kč
3+1 Partyzánská 85m2 cihla OV1.139.000Kč
3+1 Okružní 85m2 cihla OV 1.339.000Kč
Volejte: 723 335 940
1+1 Kostelecká 35m2
535.000Kč
2+kk PV 60m2 cihla, garáž
650.000Kč
2+1 Vápenice
699.000Kč
3+1 sídl. Svornosti 80m2, cihla 1.250.000Kč

Prodej nebo pronájem RD 6+1 s garáží, bazénem a
zahradou v Klenovicích na Hané.
Cena : V RK

DOMY

Pronájem nebyt. prostor 60m2+dvůr 257m2 u centra PV, vhodné na servis, opravy atd. Cena: 10 000Kč/měs. + ink.+DPH

Volejte: 739 322 895
RD 2+1 Doloplazy po rek.
389.000Kč
Chata Plumlovská přehrada zděná
1.300.000Kč
RD 5+1 Kralice na Hané
2.849.000Kč
RD 6+kk Držovice po celk. rek. 5.500.000Kč
Pozemek s chatou Mostkovice 779.000Kč

Pronájem skladovacích a výrobních hal v Klenovicích na Hané.
Info v RK
Prodej RD 2+1 Nezamyslice. Plast. okna, plyn. vytápění i krbová kamna, udržovaný. Cena: 600 000 Kč

Klenovice na Hané, okr.Prostějov. Prodej dokonalé novostavby
RD 5+1, terasa, dvojgaráž, plyn. ÚT, krb s rozvodem, klimatizace.
Zast. plocha 156 m2, zahrada 570 m2. Cena: Kč 4.000.000,-

Volejte: 723 335 940

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

Prodej byt. domu v PV o 5 bytech a prodejnou v přízemí. Podsklep., každý byt vlast. plyn. vytápění, projekt
na další 4 byty v podkroví.
Cena: 4 990 000 Kč
Skřípov, okr. Prostějov. Prodej RD 3+1 s garáží, zast. plocha
Cena: Kč 435.000,123 m2, zahrada 505 m2.

D+V Investing s. r. o.
Partyzánská 3, Prostìjov
Tel.: 582 330 058, 777 898 324,
e-mail: avlk55@seznam.cz
3URGHMĜDGRYêFKURGLQQêFKGRPĤ
:LFKWHUORYDXOLFH3URVWČMRY

Prostějov, Husovo nám. Prodej budovy pivnice. Zast. plocha vč.
Cena: Kč 3.510.000,dvora 365 m2.
BYTY – PRODEJ:

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

Kč 750.000,Kč 1.100.000,Kč 2.199.000,Kč 2.575.000,Kč 2.775.000,Kč 2.895.000,-

BYTY – PRONÁJEM:

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

www.jhreality.cz

REALITY
POHODA
- pohodové vyřízení realitních služeb

Kostelecká 5, 796 01 Prostějov, v budově ČP

tel.: 607 915 184

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

SUPERNOVINKA:
1) RD 5+1 Kobeřice- po rek., 783 m2
2.350 tis.Kč
2) 1+1 DR Resslova
550 tis.Kč
1.350 tis.Kč
3) RD 2+kk Lidická, 298 m2
4) RD 4+1 Krasice - zahr.
2.400 tis.Kč + prov.RK
PRONÁJMY:
1+kk C.Boudy, 1.P., zaříz.
6,2 tis.vč.ink., trv.pob.
1+1 Vodní, zvýš.příz.
4,5 tis. + ink.
2
8,4 tis. vč.ink., trv.pob.
2+1 Olomoucká - 100 m
2
3+1 Husserlovo nám., 140 m
8,5 tis.+ ink., trv.pob.

5'YþHWQČJDUiåHXåLWQiSORFKDP2

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

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

UZÁVĚRKA
pro nabídku

realitních
kanceláří

pro následující
číslo je

ve čtvrtek

31. 10. 2013
do 12.00 HODIN

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

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

N O V O S TAV B Y N A K L Í Č
Volejte: 739 322 895

Pronájem obchodu u centra města! 132m , vchod
z ulice, výlohy. Cena: 15000Kč/měs. + DPH + ink.
2

Pronájem výrob. a sklad. areálu v PV – Domamyslicích.
415m2 nebyt. prostor,255m2 dvůr. Cena: 12 000Kč/měs. + ink.
Pronájem nebyt. prostoru 31m2 v centru PV na kanceláře a
služby. Velmi pěkné! Cena: 4000Kč/měs. + 1800Kč/měs. ink.
Prodej RD 4+1 se zahradou v Čelechovicích na
Hané.CP 1163m2, veškeré inž.sítě.Udržovaný,ihned
k nastěhování!
SLEVA: 2 200 000 Kč
St. pozemek 1000m2 na RD v Mostkovicích,
veškeré inž.sítě, výhled na les. Cena: 1600Kč/m2
Prodej RD 7+1 s průjezdem, garáží a terasou v
Určicích. Plyn.vytápění, obec.voda, el.e.220/380V.
Pozemek 466m2.
Cena: 990 000 Kč
Prodej býv.zem.usedlosti ve Vícově. RD 2x 3+1,
plyn.vytápění,plast.okna, chlévy, velký pozemek
Cena: 1 700 000 Kč
2846m2.
Pronájem části vily – na služby, kurzy, mateřskou
školku popř. i bydlení v PV. Přízemí, 80m2, zahrada.
Velmi pěkné!
Cena: V RK
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BYTY:
1+1 Joštovo nám.
300 tis.Kč + prov.
1+kk OV - M.Pujmanové
380 tis.Kč + prov.RK
2
580 tis.Kč
2+1 OV, 51 m - Jeseník
1+1 OV Wolkerova
650 tis.Kč
800 tis.Kč
3+1 Holandská DR, 75 m2
850 tis.Kč
2+1 DR Šárka, 69 m2
3+1 OV Západní, 70 m2, po rekonstr.
1.150 tis.Kč + prov.
1.250 tis.Kč + garáž
3+1 OV Sladkovského, 71 m2
2
3+1 OV, Okružní, krásný byt, 82 m , 2 lodžie
1.299 tis.Kč
3+1 OV, cihla, na Sídl.E.Beneše
1.350 tis.Kč
2
590 tis.Kč
4+1 OV, Hrdibořice, 80 m
RODINNÉ DOMY:
RD 3+1 Čehovice, 90 m2
370 tis.+ provize.
RD 2+1 Kostelecká ul. - k rek.
530 tis.Kč
2
RD Brodek u Konice - 338 m , zahr., i jako chalupa 540 tis.Kč
2
RD Okál Přemyslovice - 2 byty, zahr. 80 m
550 tis.Kč
RD 4+1 Hvozd - i jako chalupa
620 tis.Kč
RD 3+1 Chválkovice n/H, zahr.
680 tis.Kč
RD 3+1 Krumsín, dvorek, zahr.
639 tis.Kč
750 tis.Kč
RD 4+1 Kostelec n/H, 162 m2, před rekonstr.
RD Okál Pěnčín - 2 byty 3+1, garáž, zahr., po část.rek. 790 tis.Kč
RD Okál Pěnčín - 2 byty, garáž - po celk.rek.
840 tis.Kč
RD 3+1 Krumsín
880 tis.Kč
RD 2+1 Bousín - i jako chalupa
990 tis.Kč
RD 3+1 Klenovice, po část.rek.,zahr.
999 tis.Kč + prov.RK
RD 2+1 Otaslavice, po kompl.rekonstr.
1.200 tis.Kč
RD 5+1 Jesenec - velká zahr.
1.350 tis.Kč
2
1.500 tis.Kč
RD 3+1 Mojmírova, 193 m
1.590 tis.Kč
RD 6+1 Otaslavice, ZP - 843 m2, zahr.
2
RD 5+1 v Obědkovicích-2 tis.m pozemek
1.600 tis.Kč
RD Plumlov - 2byt.jedn.
1.650 tis.Kč
RD 3+kk Myslejovice, zahr.
1.490 tis. + provize RK
RD 3+kk Smržice, zahr., pozem.
2.500 tis.Kč
RD - 2 byt.jedn.,hospoda, 2 garáže, stodola, zahr. - Ptení 3.600 tis.Kč
RD Čelechovice - 4 byty, zahr., garáž
3.690 tis.Kč
RD 4+kk Nový Malín - novostavba
3.990 tis.Kč
Nájemní dům blízko centra - 3 byty, sauna, zahr., rekonstr. 5.700 tis.Kč

RD 4+kk Pv-Košická
RD 4+kk Pv-Vrahovice
RD 4+kk Pv-Vrahovice
RD 4+1 Pv-Vrahovice
RD 4+kk Plumlov
RD 3+kk Pv-Krasice 71m2
RD 4+kk Pv-Krasice 96m2
RD 4+kk Pv-Krasice 89,5m2
RD 4+1 Pv- Krasice 111m2
RD 5+1 Pv- Krasice 109m2
RD 4+kk Kelčice

2.180.000Kč
2.392.000Kč
2.724.000Kč
2.800.000Kč
2.970.000Kč
2.870.900Kč
3.080.000Kč
3.281.000Kč
3.685.200Kč
3.340.000Kč
2.665.740Kč

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

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

1+1,DR,DRUŽSTEVNÍ, lodžie,43m2
info v RK
1+1,DR.OKRUŽNÍ, lodžie,44m2
550.000,-Kč
2+1,DR.SVATOPLUKOVA, cihla,58m2,
660.000,-Kč
2+1,DR.A.SLAVÍČKA, lodžie,50m2 , po část.rekonstrukci 700.000,-Kč
3+1,DR, DOLNÍ, lodžie,77m2
info v RK
3+1,DR,OKRUŽNÍ, 72m2
700.000,-Kč

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

VO

J

1.500.000,- Kč

! S S!

Tel: +420 605 011 310
TOP NABÍDKA!!!

RD 3+kk, ČEHOVICE, zahrada, dvorek,

RD - PRODEJ

RD,5+1,PIVÍN, dvůr, zahrada, vjezd

950.000,-Kč

850.000,-Kč

RD 1+1,PLUMLOV, k rekonstrukci
249.000,- Kč
RD 3+1, DUBANY, dvůr,zahrada,vjezd
800..000,- Kč
RD2+1,SMRŽICE, cihla,po rek.
1.350.000,-Kč
RD5+1,DOBROMILICE, r.výst.1988,zahr., garáž,balkon,pěkný,ihned k bydl. 999.000,-Kč
RD 3+kk,KOSTELEC.n/H,po rek.
650.000,-Kč
RD 3+1,SKALKA,po rek.,zahr.,patr.,vjezd, krb. vytápění, ihned k bydlení 1.495.000,-Kč
RD 3+kk,ŠUBÍŘOV, započata rekonstr.,nová střecha, krovy, elekt, voda,
zahrada, vjezd, k bydlení či rekreaci
499.000,-Kč
RD 2+1,ČECHOVICE, řadový
750.000,-Kč
RD 2+1,ŠUBÍŘOV,bydl.i rekreace
360.000,-Kč
RD 5+1,OTASLAVICE,garáž,dvůr,zahrada, po část. rek.
1.280.000,-Kč

CENY VČETNĚ POZEMKŮ
Nabízíme výstavu RD na vlastním pozemku,
provedení nízkoenergetická dřevostavba nebo
klasická zděná stavba. Nízké garantované ceny,
prověřená kvalita, individuální přístup.
Volejte: 739 322 895

PR O N Á J MY
Volejte: 739 322 895
1+1 Krasická
5.000Kč +1800ink
1+1 Husovo nám. po rekonstrukci 5.500Kč +ink
2+1 Italská
5.200Kč +elektřina
Volejte: 723 335 940
2+1 Daliborka 60m2
2+1 Čelechovice
2+1 Olomoucká 100m2
3+1 Němčice 74m2
3+1 Zrzavého
RD 3+1 u Konice
RD 5+2 Určická

5.500Kč +ink
7.500Kč vč.ink
8.000Kč vč.ink
5.000Kč+ink
9.000Kč vč.ink
9.000Kč+ink
15.000Kč+ink

O S TAT N Í

REALITY

REALITY

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

Pronajmu byt 1+1 v přízemí, Barákova ul. Tel.: 608 718 813

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
* Byt 2+1, Dolní
820.000 Kč
* Byt 3+1, K.Svolinského
dohodou
* 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.přehrada 1.300.000 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
* cihl.byt 1+1, OV, po rek., do 550.000 Kč
* RD v Prostějově do 3 mil. Kč
* chatu na Plumlovské přehradě
* chaty, zahrady a pozemky v PV a okolí
WWW.VNB-REALITY.CZ

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

Volejte: 723 335 940

Hledáme ke koupi byt v OV nebo DR
v PV. Spěchá. T.: 605 011 310 I SMS

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

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

PR O K LI E N TY H LE D Á M E

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

PRODÁME I VAŠI
NEMOVITOST
STAČÍ ZAVOLAT

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

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

Pronajmu pěkný 1+1 v centru, 4 500 Kč
+ ink. T.:732 864 744
Pronájem garážového stání 1.000 Kč
/měs. AUTOPARK, Francouzská ul.
sídl. Západ. Tel.: 604 430 934
Prodám byt 2+1 v OS, po rekonstrukci, zděné jádro. V blízkosti škola a
školka. Tel.: 776 73 74 23 RK nevolat!
Sháním RD s velkou zahradou,
min. 1 000 m2, v okolí Pv. Nejsem
RK. Pouze SMS 775 498 916 nebo
email: rerehyk@seznam.cz
Pronajmeme byt 2+1 v RD. Nájem
4.500 Kč + inkaso. Tel.: 776 300 976
nebo 775 230 100
Mladá rodina hledá pronájem bytu
3+1 popř. 4+1 v Pv. Cena do 10 000 Kč.
731 561 208 Spěchá.
Pronájem garáže – bez el., volfova
ul. dlouhodobě. Platba dohodou.
732 877 823
Prodám byt 2+1 v OV po kompletní
rekonstrukci. Zděné jádro, plovoucí
podlahy, dlažba, prostorná šatna, nové
dveře. RK nevolat! 776 737 423
Pronájem bytu 1+1, nová kuchyně,
klidné prostředí, blízko centra. Tel:
608 642 346
Prodám DB 2+1, 50 m2, panel, 6. patro, A.Slavíčka, PV. Po rekonstrukci.
Cena 730 000 Kč. Tel.: 603 707 033
Pronajmu byt 2+1, PV, volný ihned.
Tel.: 775 021 961

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

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

Koupím byt 3+1 v Pv. Nejsem RK.
Tel.: 724 794 122

Hledáme ke koupi dům se zahradou
v okolí Prostějova. Tel.: 774 414 525

DOPORUČUJEME

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

Chaty a chalupy:

Ochoz u Konice
Ochoz - lux.
Seč
Raková - chalupa
Pozemky:
Mostkovice - 649 m2, s chatkou, stav.par.
Kostelec - 1160 m2, zasíť.
Mostkovice - 1600 m2

330 tis.Kč
1 mil.Kč,
650 tis.Kč
640 tis.Kč
799 tis.Kč,
1.320 tis.Kč
1750 tis.Kč

Disponujeme nabídkou chat, chalup, garáží
a komerčních prostor dle web. stránek RK Pohoda,
popř. zodpovíme tel.nebo osobně v kanceláři RK

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

www.realitypolzer.cz

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Řádková a sloupcová inzerce, vzpomínky
FINANCE

PRÁCI NABÍZÍ

Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze Přijmeme: telefonistu/-ku - zproještě dnes. Tel.: 603 218 330
středkovatele, asistenta/-ku, obchodního zástupce a manažera.
Rychlá půjčka do 48 hod. Pro Výdělek 25-30 000 Kč/měs Info
zaměstnané, důchodce a ženy na na 731 979 998
MD. T.: 702 605 245
Bytové družstvo Šárka 8, ProsPůjčka 5 000 Kč až 50 000 Kč, tějov hledá úklidovou firmu na
rychle až do domu, bez poplatku úklid společných prostor domu.
předem. Tel.: 777 965 734. Pracuji Nabídky vašich služeb zasílejte do
pro více věřitelů
20. listopadu 2013 na adresu bytového družstva: B.D.Šárka, družOsobní bankrot - oddlužení. stvo, Šárka č.8, Prostějov 796 01
Máme mnoho spokojených klientů. Konzultace zdarma. Volejte STUDIO 365 hledá nové tváře od
608 911 761
9 - 27 a 28-45l.. T.: 605 427 271,
9-12 h. www.studio365.eu
Půjčím peníze bez prověřování
registru, splatnost až 15 let, oproti Centrum regenerace v Prozástavě nemovitosti. Vyplatím vaše stějově. Ihned zapracujeme do
exekuce. Tel. 777 696 836
různých pozic. Možnost i VČ.
Tel.: 602 810 644.
Vyplatíme všechny vaše EXEKUCE a poskytneme vám jednu půjč- Stavební firma GAMA stavby
s.r.o. přijme účetní s praxí miniku. Volejte: 777 551 492
málně 5 let. Kontakt: 724 268 156
Mála půjčka 10 000 až 80 000 Kč.
Pracuji pro více věřitelů. Tel.: Přijmu řidiče sk. C, na rozvoz zásilek po Moravě. Nástup možný
608 911 761
ihned. Tel.: 602 74 88 43
PSV Invest s.r.o. nabídka flexi
půjčky 6.000 Kč pro mimořád- Přijmu pracovníka nebo automechané vydání v domácnosti. Rychlé nika do pneuservisu v Pv. Nástup
a diskrétní jednání. Kontakt recepce možný ihned. Info na tel.: 608 824 136
po až pá 9:00 - 17:00 hodin. Tel.:
Přijmu řidiče MKD na vozidlo do
777 727 268
12 tun. Tel.: 777 99 00 22
Půjčka až 100 000 Kč, nad 100 000 Kč
se zástavou nemovitostí. Tel.: CESTAP s.r.o. přijme ihned na stáž
774 965 730. Pracuji pro více věřitelů. SŠ s maturitou v oboru elektro stavební, strojní. Absolventi dostaPůjčka až 300 000 Kč pro OSVČ, nou certifikát. Tel.: 777 94 20 21
rychlé vyřízení. Tel.: 777 965 734.
Nabízíme práci u balící linky v nePracuji pro více věřitelů.
pravidelných směnách. Vhodné
!PENÍZE PRO KAŽDÉHO! Rych- pro starobní důchodkyni. Dobrý
lá realizace – vyplácíme z vlastních zdravotní stav podmínkou. Jedná
zdrojů NONSTOP, u 2 věřitelů. Tel.: se o práci v chladnějším prostředí.
Nekuřák výhodou. Bližší informa739 066 462
ce na telefonu 582 300 888
Peníze pro všechny ihned při podpisu!
Zvýhodněné podmínky, žádné poplat- Hledáme telefonistku pro sjednávání schůzek. 180 Kč/hod. Tel.:
ky. Volejte: 775 02 12 12
608 025 895
Nabízím hotovostní půjčky. Vyřízení
do 24 hodin. Pouze seriózní jednání. Hledáme brigádníky na DPČ
Tel.: 777 467 046
na pozici listovní doručovatel, s
možností převodu na HPP. NáRychlá půjčka 5 – 100 000 Kč. stup ihned. Informace: Bc. Petra
Bez ručitele, v hotovosti. Tel.: Sosíková, tf. 731 132 398. DEPO
608 881 746. Pracuji pro více vě- Prostějov 70.
řitelů.
Do studia Linie přijmu 3-4 šikovNabízím rychlou hotovostní půjč- né spolupracovníky, kteří se chtějí
ku. Seriozní a rychlé jednání. realizovat v oblasti zdravé výživy.
Flexibilní pracovní doba, zázemí
774 119 937
kanceláře, možnost HČ i VČ. Tel.:
603
395 755
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Přijmeme do pracovního poměru
prodavačku/če, na částečný úvazek
0,6. Vhodné i pro osoby částečně zdravotně znevýhodněné. Tel.:
739 061 608
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SLUŽBY

PRODÁM

Provádíme veškeré zednické
práce: rekonstrukce bytových
jader, zateplování fasád, malířské práce, sádrokartony,
obklady, pokládka plovoucích
podlah atd. Sleva na materiál.
Dobré ceny. Tel.: 725 922 477

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

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

VZPOMÍNKY

Utichlo srdce,
zůstal jen žal,
kdo měl Tě rád,
vzpomíná dál.

STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce strojem UNC, Prodám kosmetické lehátko za
výkopové a terénní práce.
2.000 Kč. Tel.: 604 881 600
Zahradnictví Držovice nabízí:
krouhané zelí, hlávkové zelí, bramProstějov 604 389 367.
Pro
bory a cibule na uskladnění, česnek a jiné produkty. 737 68 14 04
Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134 odp. ved. p. Krčmářová PD.: Po-pá
8.00-16.00, so 8.00-12.00
Čištění hrobů z terasa, přebroušení
přímo na místě. Tel.: 721 817 009
Prodám
konzumní
brambory
z Vysočiny. Cena 10 Kč/kg. Tel.:
Nabízíme veškeré kominické prá- 607 816 893
ce, vložkování komínů nerez vložkou, kontroly spalovacích cest. Prodám český česnek, odrůda BJENenechávejte to na poslední chvíli! TIN, vhodný i pro žlučníkáře.Cena
Tel.: 731 959 309
135,-/kg. T.732 572 551
Stolařství V. Jančík.
Domamyslická 104, PV.
ww.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358
Opravy a úpravy oděvů
Obuvi a batohů
Rychle-levně-kvalitně
Vedle knihkupectví u radnice
608 331 141
Provádíme také opravy plavek,
spodního prádla a zcelování
Kominictví
Frézování zadehtovaných,
komínových průduchů, 150 Kč/m.
Tel.: 602 481 262
Střechy Klimeš provádí tesařské,
klempířské, pokrývačské práce.
Výroba pergol. Tel.: 602 756 428
Kadeřnické práce – salon Charme,
Melantrichova 20, Pv. Objednávky
– Pavlína Ondrová tel.: 728 555 187
Výroba pergol, přístřešků, chat,
střech. Tel.: 608 718 813
Nabídka vánočního úklidu. Využijte příležitosti a objednejte si včas
vánoční úklid. Ušetříte čas pro své
blízké. Informace a objednávky na
telefonu: 775 605 121
Provádíme dokonalé strojové čištění sedacích souprav a koberců. Milan Revay, telefon: 604 43 93 02,
582 38 23 25. www.revay.cz

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.
Koupím funkční remosku. Tel.:
728 855 635

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

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

Dne 2. listopadu 2013
vzpomeneme 10. výročí,
kdy nás navždy opustila
naše milovaná sestra, paní
Jarmila ZAPLETALOVÁ
z Polomí.
Kdo jste jí znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Sestry Drahomíra
a Jiřina s rodinami,
rodina Vyroubalova.

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych touto cestou
poděkovat Ortopedickému
oddělení v Prostějově,
konkrétně
MUDR. Josefu GRÉNAROVI,
vč. celého kolektivu lékařů
za profesionální a lidský přístup při hospitalizaci
a i při ambulantním ošetření.
S velkým poděkováním
pacientka Marie Valentová

OZNÁMENÍ

Dne 31. října 2013
vzpomeneme nedožitých
32 roků našeho tragicky
zesnulého, milovaného syna,
bratra, švagra
Honzíka VIČARA
z Brodku u Konice.
S láskou a bolestí v srdci
vzpomínají rodiče a bratři
s rodinami.

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

Dne 30. října 2013
uplyne 13 roků od úmrtí
pana Karla ŠUTY
z Bedihoště.
S láskou vzpomínají manželka, synové, maminka, sestra
a děda Šustr.

Obchůdek pro seniory Filemon &
Baucis na nám. T. G. Masaryka 24
v Prostějově nabízí: protiskluzové
podložky, podavače předmětů, navlékače ponožek, kapesní alarmy,
učebnice práce na PC pro seniory,
retro – domečky na počasí. Zároveň zve zájemce 14.11. na exkurzi
k Mydlidědkovi do Moravského krasu. Více na www.filemon-baucis.cz
a na tel. 728 337 983

SEZNÁMENÍ
Hledám dívku Prostějov a okolí.
Na věku nezáleží. PS.: Na přátelství i něco víc. Tel.: 608 88 71 29

Dnes 29. října 2013
uplyne 5. smutné výročí
úmrtí naší sestry a tety
paní Anny MAŠKOVÉ
z Domamyslic.
Kdo jste ji znali, věnujte
s námi tichou vzpomínku.
Rodina.

Firma
JNGF¾OWåG
PCRQ\KEK
XGFQWEÊUO÷P[
X/QUVMQXKEÊEJ

www.
vecernikpv.cz
vecernikpv
.cz

Roky utekly jako voda,
zdá se to být jako dnes,
v uších zní ta bolestivá slova,
že jsi odešla a nevrátíš se zpět.
Ta rána v srdci stále bolí
a zapomenout nedovolí.

/QD
Dne 28. října 2013
jsme vzpomenuli
4. výročí úmrtí
paní Zdeny ŠPIČÁKOVÉ
z Kostelce na Hané.

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ
INZERCE
pro další číslo je
v PÁTEK 1. listopadu

v 10.00 hodin

Dne 3. listopadu 2013
pana Aloise KINCLA
z Prostějova.
Za vzpomínku děkuje syn
Jirka s rodinou.

Kultura v Prostějově a okolí...
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Skvělá atmosféra. Kapela byla se svými prostějovskými fanoušky na jedné vlně. Foto: Petra Hežová

Česká pop-punková partička ve složení Kuba Ryba,
Petr Lebeda a Ondra Štorek dorazila v sobotu večer
do prostějovského music klubu Apollo 13 a spolu
s přerovskými Cookies to pořádně rozjela v rámci Tour
Vstaň, leť hned teď. A byla to pořádní pařba!
Prostějov/peh
Sobotní vystoupení pop-punkové hudební skupiny si nenechal ujít žádný ze zdejších
příznivců Rybiček 48, a že se
jich v prostějovském hudebním klubu sešlo požehnaně...
Není divu, energií nabitá
show, světelné efekty za zády
hudebníků, skvělá hudba
a chytlavé texty společně vytvořily skvělou atmosféru.
„Rybičky 48 známe, viděli
jsme je na Trnkobraní, a když
jsme se dozvěděli, že hrají tady
poblíž, neváhali jsme a dorazili
sem,“ usmíval se sympatický

pár návštěvníků Hanka a Vojta.
„Rybičky jsou úžasný, známe
je už dlouho, takže bylo jasné,
že na jejich vystoupení v Apollu určitě půjdeme,“ potvrdily
další fanynky Petra Šišmová
a Pavlína Hanslíková.
Ani na prostějovském vystoupení nemohly chybět oblíbené
songy z předchozích alb či nejnovější pecky. „Před pár dny
jsme dotočili nový klip k songu
´Vstaň, leť hned teď´, takže co
byste tomu řekli, že byste byli
první, komu ho představíme?“
nabídl prostějovskému publiku
zpěvák kapely Kuba Ryba, který se krátce před koncertním

vystoupením v našem městě
musel porvat s drobným zraněním - nalomeným malíčkem.
Za mikrofonem jej na moment
vystřídal bubeník kapely Ondra Štorek, který se před publikem blýskl svým rapperským
vystoupením. Nechybělo ani
závěrečné poděkování přerovské partičce Cookies, která
publikum náležitě rozehřála
na koncertní teplotu. „Cookies
jsem dnes slyšela poprvé, ale
byli fakt dobří,“ ohodnotila
výkon předskokanů slečna
Lenka.
Na závěr zazněla i oblíbená
skladba Zamilovaný/Nešťastná,
kterou příznivci kapely zpívali
spolu s Rybičkami. Na velké
turné k nové desce se dle slov
kapely můžeme těšit na jaře
následujícího roku, tak se snad
znovu dostane i na Prostějov!

Petra Janů & Eva Pilarová:
koncert trojnásobných Zlatých slavic

Prostějov/eze - Koncert dvou
trojnásobných zlatých slavic
Petry Janů a Evy Pilarové
připravilo na pátek 8. listopadu
od 19.00 hodin Městské divadlo
v Prostějově. Příznivci těchto
pěveckých legend uslyší největší
hity obou zpěvaček, ale také
speciální duety a další hudební
lahůdky. Hvězdný tandem
doprovodí skupina Golem, která
slaví čtyřicátiny, večerem bude
provázet moderátor Petr Salava.
„Tímto koncertem hvězd navazujeme na loňské narozeninové
turné Petry Janů, které navštívilo
více než dvanáct tisíc diváků,“
uvedl producent Petr Salava s tím,

že letošní šňůru uzavře koncert
v pražském Divadle Hybernia.
Obě
zpěvačky
disponují
nezaměnitelnými hlasy a nastřádaly do svých repertoárů bezpočet
nesmrtelných hitů. „Moji fanoušci
vždycky čekají na píseň Už
nejsem volná. Vzhledem k období, které mám za sebou, se mou
srdcovkou stala i píseň Memory,“
prozradila Petra Janů zlomek
z repertoáru, který na koncertě
zazní. Od počátku kariéry spolupracovala se Zdeňkem Rytířem,
jenž zemřel počátkem října. „Se
Zdeňkem a Otou Petřinou jsem
natočila desky Motorest a Exploduj . To oni vymysleli celou

mou image. Vzpomínám na
Zdeňka s láskou. Zůstalo mi po
něm nespočet nádherných písní,
které si zpívá několik generací,“
vyznala se Petra Janů z bolesti nad
ztrátou kolegy a přítele.
Obě trojnásobné slavice si
pozpěvovaly od dětství, v počátku
svých kariér obě spolupracovaly
s legendárním Divadlem Semafor.
Líčí se samy, Petra Janů konzultuje
módu s Beatou Rajskou, návrhář
Osmany Laffita zase radí Evě Pilarové. Obě zpěvačky vyznávají i
stejný styl relaxace: zatímco Petra
Janů je nejraději na své chalupě
v jižních Čechách, Eva Pilarová
chalupaří na Liberecku.

Romana Jumping Drums

Hadová:
Portrét-Klíčem
k srdci

Prostějov/peh - Ve dnech
31. října až 12. prosince máte
možnostnavštívitvýstavuobrazů
malířky a módní návrhářky
Romany Hadové. Mladá
umělkyně původem ze Zábřehu
na Moravě v současnosti žije
a tvoří v Prostějově, a proto se
naše město stane i dějištěm její
nejnovější obrazové výstavy
s názvem Portrét - Klíčem
k srdci.
V kavárně GALERIE Národního domu v Prostějově si tak
kromě příjemného posezení
s přáteli můžete prohlédnout
i unikátní výstavu této talentované umělkyně. Slavnostní
zahájení výstavy, kde nebude
chybět ani samotná autorka
Romana Hadová, proběhne ve
čtvrtek 31. října od 18:00 hodin.
Úvodního slova k příležitosti
zahájení výstavy se chopí kurátor výstavy, galerista Miroslav
Švancara.

- bubenická show pro celou rodinu

Prostějov/eze - Jumping
Drums. Tisíce lidí vidělo jejich show EAST a SOUTH.
Mluvili o nich jako o zjevení na hudebním nebi.
Nejnovější bubenická show
JUMPING DRUMS WEST
- Odkaz posledních Aztéků je
na programu prostějovského
divadla ve čtvrtek 31. října
v 19.00 hodin.
„Bubenické seskupení Jumping
Drums velmi dobře zná školní
mládež,“ uvedla ředitelka
Městského divadla v Prostějově
Jana Maršálková. „Jejich koncerty jsou každoročně součástí
naší programové nabídky pro
školy. Atmosféra těchto vystoupení je nabitá neuvěřitelnou

energií a školáci po skončení
jen neradi opouštějí sedadla,“ dodala ředitelka divadla
s tím, že chystaný koncert tak
může být úžasným rodinným
zážitkem.
„Prostřednictvím
strhujícího
bubenického umění, stovky
bubnů a perkusí i unikátních
aztéckých masek prožijete nádhernou show plnou jemných
melodií, pomalých, ale i doslova
válečných rytmů. Koncert je
hudebním ztvárněním zrodu
a úpadku tajemné civilizace,
střetu dvou světů duchovna a reality, který nám svým příběhem
posílá důležitý vzkaz,“ nastínil
ideu bubenické show lídr Jumping Drums Ivo Batoušek.

www.
vecernikpv.cz

Prostějov/peh - Poslední vystoupení v rámci letošní
přehlídky divadelních souborů
APLAUS 2013 se neslo ve znamení smíchu, i když v hlavní roli
stály především Shakespearovy
tragédie. Herci pražského
Divadla v Dlouhé zosnovali
úspěšný atak na bránice
prostějovského publika s pomocí nesmrtelného Williama
Shakespeara.
Více než devatenáct hodin času
a čtrnáct a půl tisíce korun ušetřili
díky hercům Divadla v Dlouhé
všichni ti, kteří absolvovali
v pátek večer kulturní upgrade
v souborném díle Williama
Shakespeara, které se hercům
Janu Vondráčkovi, Martinu Matejkovi a Miroslavu Táborskému
podařilo natlačit do sto dvaceti
minut čistého času. Ale bylo to
o fous... Naštěstí se opomenutý
Hamlet vlezl do neuvěřitelných
jedenácti vteřin a nádavkem si jej
diváci vyslechli i pozpátku.
Tato skvělá nabídka agentury
WS, kterou představili zdejšímu
publiku ‚páni magistři‘ Jan,
Martin a Mirek prostě nešla odINZERCE

mítnout. Divadelní inscenace
koncipovaná jako předváděčka
teleshopingu rozesmála snad
každého, a tak není divu, že
závěrečný aplaus ve stoje nebral
konce. Herci museli téměř prosit
nadšené publikum, aby ustali
s potleskem a oni si tak mohli po
hektickém výkonu odpočinout.
Publikum si vytleskalo i přídavek
v podobě rappujícího Othella,
jehož moderní pojetí by určitě zabodovalo i u současné mládeže.
Inscenace byla prošpikována
narážkami na soudobé reálie,
takže se pobavili i ti, kteří dali
Shakespearovi vale hned, jak se
za nimi zavřely brány školy. Publikum tak bylo svědky klasické
romantické tragédie Romea
a Julie, hokejového souboje
o korunu Králů Jindřicha VI.,
IV., Krále Jana a Richardů II.

Netradiční kulinářská show. Šéfkuchař Titus Andronicus alias
Miroslav Táborský vám v příštím televizním vaření ukáže, jak připravit ragú z Veselých paniček windsorských.
Foto: internet
a III., Teletubbies i kuchařské
show Titus aneb mstivci v akci.
Součástí byla pochopitelně ochutnávka, při níž si vybraní šťastlivci
v publiku mohli pochutnat na
prstících či netradičním masovém
koláčku z čerstvě zavražděných
Titových nepřátel, prostě lahůdka.
A po až nezvykle akčním Macbethovi neřekne náměstkovi primátora Zdeňku Fišerovi nikdo jinak,
než ‚Kazisvět‘. Nečekanými asociacemi byla hra Souborné dílo
Williama Shakespeara doslova

prošpikovaná a tak nebyl ani čas
na krátkou přestávku: „Pauza by
být mohla, ale vás je tady jako psů
a pauza s vámi by byla alespoň
na hodinu. Tak si uděláme pauzu
my, jsme jenom tři a jsme hned,“
shrnul situaci ‚Mgr. Honza‘.
Závěrečný aplaus nebral konce
a bylo proto nanejvýš jasné, že
diváci se chtějí po náročném dni
v divadle bavit. Herci Divadla
v Dlouhé odvedli skvělou práci
a zpříjemnili tak páteční večer více
než třem stovkám návštěvníků.

Divadelní festival APLAUS 2013 SKONČIL

Prostějov/peh - Šestý ročník
divadelní přehlídky s názvem
Aplaus i letos přilákal do divadla stovky diváků. I letos si pro
ně totiž organizátoři připravili
skutečné divadelní lahůdky.

Skvělý začátek

Předzvěstí úspěšného ročníku byl
úspěch zdejších ‚předskokanů‘
- herců studentského Divadla
Point, kteří počátkem publiku
předvedli Testosteron Andrzeje
Saramonowicze pod režisérskou
taktovkou Jakuba Hyndricha.
Není se čemu divit, inscenace sklízela ocenění mezi laickou i odbornou veřejností na všech frontách
a úspěch na ‚domácím poli‘ byl
příjemným završením letošních
úspěchů mladých divadelníků.

Kukura na druhou

Hned následující čtvrtek 10.
října pak diváky čekal Juraj
Kukura, který si spolu s Veronikou Žilkovou zahrál hlavní roli
ve hře Kukura. „V rámci divadelní přehlídky Aplaus jsme
navštívili hru Souborné dílo
Williama Shakespeara a právě
hru Kukura. Ta byla určená ale
zřejmě především náročnému divákovi, ale výkon pana Kukury
se nám líbil,“ hodnotí hru paní

To nejlepší na konec. Z prvenství v rámci divadelního festivalu se mohl těšit populární Miroslav Táborský
se svými kolegy. Gratulovali mu jak krajský hejtman Jiří Rozbořil, prostějovský primátor Miroslav Pišťák, tak
i Petr Chytil, jednatel pořádající společnosti TK PLUS.
Foto: TK PLUS/Radek Váňa
Jana, která přišla ocenit herecké
umění umělců spolu s manželem
Zdeňkem. Hru podpořilo svým
hlasovacím lístkem v osudí
celkem165 diváků a patří jí tak
třetí příčka.

V divadle řádil
fantom
erotické fotografie
Ve středu 16. října byla na
pořadu hra brněnského divadla
Husa na Provázku, vycházející
ze životního příběhu nedávno
zemřelého šmíráka a alkoholika
posedlého ženami, Miroslava Tichého, který se divákům představil

v podání Ivany Hlouškové. Ta si
netradičně střihla roli právě kontroverzního fotografa a i díky ní
si Tichý Tarzan vysloužil přízeň
zdejšího publika a celkem 213
hlasů. Díky tomu si Tichý Tarzan
odnáší z letošního Aplausu pomyslnou stříbrnou medaili.

Závěr plný smíchu

Poslední inscenaci s názvem Souborné dílo Williama
Shakespeara´ zhlédli diváci uplynulý páteční večer a někteří
z návštěvníků tak volili v jeden
den hned dvakrát. Vedle těch voleb
politických se ale v prostějovském
divadle pořádně pobavili, navíc
oprášili školní znalosti o Shake-

spearovi. „Mě jenom překvapilo,
že je pan Táborský tak malý,
ale na bruslích mu to teda jde
parádně,“ hodnotila výkon známého herce při in-line hokeji
Marta Matoušková.
Závěrečný aplaus vestoje, který
si herci vysloužili, byl jasnou
známkou toho, že se diváci
v divadle rádi baví. Komediální číslo si vysloužilo celkem
364 hlasů a s přehledem tak
pro sebe urvalo první místo
letošního Aplausu.
Nezbývá se jen těšit na
další ročník. A váš oblíbený
PROSTĚJOVSKÝ
Večerník
u toho určitě ani za rok nebude
chybět!

Svěcený spojil síly s Diably
a společně okouzlili publikum

Prostějov/peh - Milovníci hudby měli ve středu večer jasný
cíl, prostějovský Společenský
dům. Tam se totiž odehrál koncert fenomenálního českého
houslisty Jaroslava Svěceného
a romské kapely Cigánski diabli, který si původně mělo prostějovské publikum vychutnat
už v květnu tohoto roku. Kvůli
technických problémům se sice
koncert odehrál až uplynulou
středu, podzimní počasí ale na
kvalitě vystoupení nic neubralo
a posluchači byli nadmíru spokojeni.
„Měli jsme zakoupené vstupenky
už na jaro, ale když to nevyšlo,
přišli jsme teď,“ usmívala se trojice dam v publiku s téměř pohádkovými jmény - Drahomíra
Krejčířová, Naděžda Makovcová
a Květoslava Kopecká, kterým
přesun koncertního vystoupení

ani v nejmenším nevadil. „Já jsem
byla ráda, že se koncert přesunul
na podzim, protože v době jarního
termínu jsem byla v nemocnici,“
přiznala paní Libuše Běhalová.
Slovensko-český projekt, atraktivní nejen slovní hříčkou Svěcený –
Diabli, publikum nadchl. Klasické
skladby v podání houslového
virtuóza a romské kapely působil
neskutečně svěže a jen málokdo
se udržel, aby si v průběhu koncertu nepodupával do taktu známých melodií nebo okouzleně
nenaslouchal tklivé hudbě z filmu
Schindlerův seznam. Posluchači
měli možnost ocenit nejen preciznost hry Jaroslava Svěceného,
ale i jednotlivých členů kapely
Cigánski diabli, kteří do posledního puntíku dostáli svému názvu
a s houslemi, klarinetem, violoncellem a cimbálem předvedli na
pódiu pekelnou show.

Výjimečný zážitek. Vychutnat si naživo koncertní vystoupení
těchto hudebních profesionálů bylo skutečně velmi příjemným
zážitkem.
Foto: Petra Hežová
„Všichni členové kapely jsou
vystudovaní interpreti v oboru
klasické hudby a jsou to opravdu
špičkoví muzikanti,“ představil
kapelu slovenských Diablů ve
složení Štefan Banyák (housle),
Ernest Šarközi (cimbál), jeho
manželka Silvie (violoncello)
a Zoltán Grunzo (klarinet) Jaroslav Svěcený, jehož slova potvr-

dily nejen výkony jeho hudebních
kolegů na pódiu, ale i ocenění, která Cigánski diabli dosud sesbírali.
Koncertní vystoupení si ve středu
v podvečer vychutnali v prostorách prostějovského Společenského domu více než dvě stovky
posluchačů, kterým výjimečný
hudební zážitek zpříjemnil nejen
prostředek uplynulého týdne.

Sport

zprávy od zeleného stolu...

Výsledky a tabulky soutěží
v malé kopané na Prostějovsku
2013/2014

Sportovně-technická komise OFS Prostějov na svém zasedání dne 23. října 2013 rozhodla:

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

Tabulka po podzimu:
6
1
0
4
2
1
4
0
3
3
2
2
1
4
2
2
1
4
1
2
4
1
0
6

42:18
24:8
34:18
21:26
18:21
16:34
15:25
10:30

19
14
12
11
7
7
5
3

2. OKRESNÍ LIGA MUŽŮ, SKUPINA B

1. Závady:
III. třída 11. kolo Sokol Tištín – Sokol Vrahovice „B“,
chybí zápis rozhodčího Lasovského.
Starší žáci 11. kolo FC Hvozd – Sokol Brodek u Prostějova, chybí zápis rozhodčího Zapletala.
Starší přípravka , turnaj 19. října v Klenovicích na
Hané, chybí zápis rozhodčích Lasovského a Mlčocha.
2. Změna termínů utkání:
Starší žáci 9. kolo Sokol Určice – FC Dobromilice,

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

2
2
3
4
4
6

24:11
20:16
33:21
25:28
22:26
14:36

16
16
15
10
8
4

V nezamyslické bráně
dostal šanci nový gólman
Nezamyslice/jim – Úvodních deset kol I.B třídy Olomouckého
krajského fotbalového svazu hájil
bránu Hané Nezamyslice mladík
Arnošt Matoušek, před duelem
s „béčkem“ Kojetína se ale kouč
Marek Pavelka odhodlal ke změně
a do role gólmana obsadil Víta Soldáta. Ani tato úprava sestavy ovšem
mužstvu napoprvé štěstí nepřinesla, Nezamysličtí ztratili náskok 3:1
a nakonec jen remizovali.
„Je to náš kmenový hráč, dlouho už
ale nechytal. Dorostenci se nedařilo
a chtěl jsem z něj dostat tlak. Vyrov-

návací branka ale byla jeho, takže
problém máme stále,“ posteskl si
Pavelka s tím, že Matoušek má v sedmnácti letech ještě čas a nejen tuto,
ale i další sezonu patří ještě mezi dorostence.
Až do letošní sezony byl dlouholetou
brankářskou jedničkou Nezamyslic
jiný hráč, tomu ovšem klub umožnil
hostování v okresním přeboru. „Škoda že jsme v létě pustili do Němčic
Tomáše Buriánka, je tam na půl
roku,“ hodil by se Pavelkovi šestatřicetiletý gólman, jehož bude mít
k dispozici nejdříve pro jarní část.

1. Nepodmíněně:
Hatle Matěj (Sokol Čechovice „B") – 1 SU od 20.10.2013, DŘ19/1.
Bako Lukáš (FC Dobromilice) – 1 SU od 21.10.2013, DŘ11/1.
Fečo Pavel (TJ Biskupice) – 1 SU od 21.10.2013, DŘ19/1.
Zapsal Pavel Peřina, sekretář OFS,
souhlasil Jaroslav Čížek, předseda DK

MORAVSKOSLEZSKÁ FOTBALOVÁ LIGA:
13. kolo: 1.SK Prostějov – Sigma Olomouc „B“ (sobota
2.11., 14.00, rozhodčí: Miko – Drozdy, Gloser).
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE, SKUPINA „E“:
13. kolo: Lískovec – Určice (neděle 3.11., 14.00, Boček – Záloha,
Těšina).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS:
13. kolo: Želatovice – Konice (neděle 3.11., 13.30, Vičar –
Kašpar, Svozil), Kralice na Hané – Kojetín (sobota 2.11.,
13.30, Koláček – Štětka, Částečka).
I.A TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“:
13. kolo, sobota 2. listopadu, 13.30: Klenovice na Hané –
Hranice „B“ (Zemánek – Lepka, P. Jílek), Beňov – Čechovice (neděle 3.11., 13.30, Knop – Oulehla - Sigmund), Dub
nad Moravou – Haná Prostějov (Kulička – Kouřílek, Konečný).
I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „A“:
13. kolo, neděle 3. listopadu, 13.30: Plumlov – Pivín (sobota 2.11., 13.30, Knoll – Knoll ml., OFS), Vrchoslavice – Kostelec na Hané (Zavřel – Menšík, Navrátil),
Nezamyslice – Horní Moštěnice (sobota 2.11., 13.30,
Pivoňka – Kreif, Svozil), Mostkovice – Lipová (I. Antoníček – Vedral, Fojtek).
I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“:
13. kolo: Hvozd – Velký Týnec (sobota 2.11., 13.30, Jar.
Šmíd – Valouch, OFS).

a proti Praze touží po výhře

Boxuje se
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v kontaktu a hlavní je, aby byli
v pořádku,“ nechtěl prostějovský
kouč více prozradit.
A nechystá bývalý úspěšný boxer
jedno překvapení v roli svého návratu do ringu v podobě aktivního
sportovce? „Není to jen tak. Zkušenosti sice mám, trénink už ale
není takový. Navíc se boxuje bez
helmy, takže to raději přenechám jiným. Končil jsem na vrcholu, takže
o tom neuvažuji, ale tlaky, abych
do ringu vlezl, tu jsou,“ potvrdil, že
ho někteří přesvědčují, aby se o dva
body v hmotnosti do jednadevadesáti kilogramů postaral právě on.
Do utkání tak pravděpodobně zasáhne pouze jako trenér a na zteč
pošle jinou osmičku zástupců. Zatímco vlastní sestavu si nechává pro
sebe, v případě Prahy má de facto
jasno.
V nejslabší váze do šestapadesáti
kilogramů očekává nasazení Erika
Hulieva. „Je hodně zkušený, Kaluczu porazil doma i venku, jsou
to asi jisté body pro ně,“ přemítal
Novotný.
O čtyři kilogramy výš očekává
Štěpána Pitru, jenž na úvod s Plzní vyhrál bez boje. „Hamo s ním
boxoval na republice a bylo to
jednoznačné, je to ale mladý boxer
a může překvapit,“ věří naopak ve
dva body ve prospěch svého svěřence.

Po nich patrně vstoupí do ringu Miroslav Šerban s Erikem Aloyanem.
„Erik je mladý kluk, který se nebojí
a rve, Míra je ale v dobré formě,“
netají se Novotný očekáváním výhry.
V posledním duelu před pauzou se
prostějovským fanouškům představí Patrik Kliment, ještě na jaře
místní rohovník. „Patrik je na tom
velice dobře. Dokáže být nepříjemný a nebojí se,“ varuje domácí kouč
před podceněním.
Po plánovaném vloženém utkání
a několikaminutové přestávce se
proti zástupci prostějovského BC
DTJ pravděpodobně postaví Michal Vodárek. „U nás je dlouho neporažený, Emil se ale hecne, předvede perfektní výkon a bude mít na
výhru,“ přeje si.
V závěrečných třech váhách očekává na straně soupeře jména
David Hunanyan, David Hošek
a Vladimír Průša. „Hunanyan je
našlapaný a fanoušci si na něj určitě ještě pamatují, Hošek na tom
není technicky tak dobře, Průša
bude hodně nebezpečný,“ očekává
velmi vyrovnané duely s těsným
výsledkem, ale také vydařenou
oslavu posledního titulu a další
stmelení party. Prostějovští boxeři
totiž s podporou města Prostějov
i Olomouckého kraje opět pomýšlejí na zlaté medaile.

Obchodní partneři BC DTJ Prostějov:

4. Různé:
Z turnaje mladších přípravek konaného v Prostějově
27.10.2013 se omluvilo mužstvo FC Kostelec na Hané.
Utkání s Němčicemi nad Hanou navrhuje sehrát 9.11.2013
na turnaji v Němčicích nad Hanou. Ústní dohoda oddílů.
Komise žádá oddíl FC Kostelec na Hané o dodání
zápisu z turnaje ze dne 12.10.2013.
Zapsal Pavel Peřina, sekretář OFS,
odsouhlasil Roman Minx, garant STK

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

WWW.OFSPROSTEJOV.CZ!

Zápasové
meníčko

BC DTJ nastoupí v plné síle
Prostějov/jim – Už jen několik dní zbývá do boxerského
galavečeru v prostějovském
Společenském domě, jenž spojí
dohromady kulturní i sportovní
program. Stane se tak v sobotu
od sedmnácti hodin, kdy dostanou prostor hudební skupiny
Sauria, ATD, Faith No More Tribute, doprovodné boxerské duely, ale zejména utkání druhého
extraligového kola mezi BC DTJ
Prostějov a vyzyvatelem BC BigBoard Praha.
„Soupeře máme dobře zmapovaného, výhoda domácího prostředí
je na naší straně a věřím, že nás
fanoušci poženou za dvěma body.
Mohli by přijít i ti, kteří normálně
na box nechodí a těším se, že bude
velice dobrá atmosféra,“ připomněl
hlavní kouč domácích Petr Novotný nejen hudební vystoupení, ale
i přítmí a speciální osvětlení.
Uplynulý týden strávil se svými svěřenci sparingovými duely
a laděním sestavy, na Prahu chystá
to nejsilnější a v tréninku již může
počítat i s Jakubem Bambuchem,
jenž úvodní kolo vynechal kvůli
zlomené ruce.
„Některé váhy jsou jasné, nastoupí
tradiční opory jako Hamo Aperjan
či Miroslav Šerban. Z mistrovství
světa se již také vrátil Robert Bilík
a také Maďaři Norbert Kalucza
s Istvánem Bernáthem. Snad budou všichni o.k., počítám s nimi,“
odtajnil několik jmen Novotný.
Na nedávném světovém šampionátu v Almaty došel nejdále posledně jmenovaný Bernáth, ve váze
nad jednadevadesát kilogramů ho
zastavil až domácí Ivan Dychko
Kazach, jenž ho nepustil mezi nejlepších osm. Při své české premiéře
vyhrál technickým k.o. a Novotný
s ním počítá i nyní.
„Definitivní sestavu ale budu tajit
až do posledního okamžiku, nepřítel nikdy nespí. Jsem se všemi

původní termín 5.10.2013, bude sehráno 24.10.2013 v
16.30. Dohoda oddílů.
Starší žáci 12. kolo Sokol Určice – TJ Haná Prostějov,
původní termín 27.10.2013, bude sehráno 26.10.2013 v
10.00. Dohoda oddílu.
3. STK nařizuje:
Starší žáci 10. kolo FC Kralice na Hané – TJ Haná
Prostějov se odehraje 9.11.2013, v 10.00 na hřišti v
Kralicích.

Disciplinární komise OFS Prostějov na svém zasedání dne 24. října 2013 rozhodla:

Hřiště Kostelec na Hané: Kostelec na Hané - FC Juniors SEMOS Hluchov 6:6, TJ Otinoves – Los Nutrios Kralice na Hané 6:3, FC Ladzimil Čehovice – J. Hluchov 1:0, KRS
Abrahám Prostějov – Kostelec 1:1, L. Čehovice – Abrahám PV 2:1. Rozhodčí Čuba.

1. Abrahám PV
2. L. Čehovice
3. Kralice
4. Otinoves
5. Kostelec
6. J. Hluchov
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inzerce

MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTENECKÁ
LIGA – U19:
13. kolo: 1.SK Prostějov – Třinec (neděle 3.11., 10.15, Podaný –
Ol KFS, Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTENECKÁ
LIGA – U17:
13. kolo: 1.SK Prostějov – Třinec (sobota 2.11., 10.15, Klíma –
Ol KFS, Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTENECKÁ
LIGA – U16:
13. kolo: 1.SK Prostějov – Třinec (sobota 2.11., 12.15, Ol KFS
– Klíma, Ol KFS).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS – dorost:
13. kolo: Kostelec na Hané – Velké Losiny (neděle 3.11, 11.00,
Krutovský), Čechovice – Zubr Přerov (neděle 3.11., 9.30, Dokoupil), Konice – Nové Sady (neděle 3.11, 10.00, Pitner), Černovír
– Určice (neděle 3.11, 10.00, Silný).
KRAJSKÁ SOUTĚŽ dorostu – skupina „B“:
13. kolo: Želatovice – Němčice nad Hanou (neděle 3.11.,
11.15, Svozil), Čechovice „B“ – Brodek u Přerova (neděle 3.11., 11.45, Dokoupil), Doloplazy – Protivanov (sobota
2.11., 13.30, OFS).
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV – II. TŘÍDA:
13. kolo, neděle 3. listopadu, 14.00: Čechovice „B“ – Zdětín (sobota 2.11., 13.30), Olšany – Přemyslovice (sobota 2.11., 13.30),

Smržice – Určice „B“, Otinoves – Němčice nad Hanou, Horní
Štěpánov – Vrahovice, Držovice – Jesenec (sobota 2.11., 13.30),
Otaslavice – Protivanov, Haná Prostějov „B“ – Brodek
u Prostějova.
III. TŘÍDA:
13. kolo, neděle 3. listopadu, 14.00: Pivín „B“ – Zdětín
„B“ (sobota 2.11., 13.30), Ptení – Brodek u Konice, Bedihošť – Plumlov „B“ (sobota 2.11., 13.30), Tištín – Výšovice, Mostkovice „B“ – Kralice na Hané „B“ (sobota
2.11., 13.30), Nezamyslice „B“ – Vrahovice „B“ (neděle
3.11., 10.00), Vícov – Skalka, Dobromilice – Pavlovice
u Kojetína.
IV. TŘÍDA:
1. kolo, neděle 3. listopadu, 14.00: Čechy pod Kosířem volno,
Protivanov „B“ – Přemyslovice „B“ (sobota 2.11., 13.30), Kladky – Doloplazy, Otaslavice „B“ – Biskupice (sobota 2.11., 13.30),
Želeč – Tvorovice, Ivaň – Brodek u Prostějova „B“ (sobota 2.11., 13.30).
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV DOROSTU:
9. kolo: Pivín volno, Přemyslovice – Dobromilice (sobota 2.11,
11.00), Smržice – Držovice (sobota 2.11, 10.45), Plumlov –
Nezamyslice (neděle 3.11., 10.00).
OKRESNÍ PŘEBOR ŽEN:
10. kolo: Kohoutovice – Kostelec na Hané (sobota 2.11., 14.30).
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu! -jim-

Fotbal
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 přímé reporty  zpravodajství  pozápasové ohlasy

Dvanácté kolo krajského přeboru nabídlo atraktivní derby, jemuž ovšem chyběla důstojnější divácká návštěva

KONICE PO MĚSÍCI VÝHRÁLA, KRALICE PROHRÁLY POTŘETÍ V ŘADĚ
Za domácí se po brejcích prosadili oba útočníci, hostující kapitán odmítl v závěru dělbu bodů

Po přesunu Určic do jedné z divizních skupin se
fotbalovým fanouškům z Prostějovska naskýtá
v krajském přeboru možnost sledovat už jen pouze
dvě derby. To první se odehrálo v neděli odpoledne
na konickém přírodním trávníku a radovali se domácí, hosté z Kralic si zpět na Hanou vezli porážku 1:2.
V posledních kolech se oba týmy výsledkově trápí,
když Kraličtí opustili pozice na špici a propadli se do
středu tabulky, to Koničtí od počátku podzimu bojují
na chvostu nejvyšší krajské soutěže. Možná i tomuto odpovídala návštěva, když do fotbalového areálu
zavítala s bídou stovka diváků.
Konice/jim

U

tkání páté nejvyšší domácí
soutěže zpočátku připomínalo setkání slepého s hluchým.
Domácí se sice chvílemi snažili
o kombinace a narážečky po
zemi, které jim občas vyšly, povětšinou se ale soustředili pouze
na dlouhé nákopy za obranu. Ani
hostům se nedařilo držet míč
a z vysokého počtu nepřesností,
míčů na nikoho a neúspěšných
sprintů k autové či koncové čáře
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mimo hřiště. Zahřálo tak alespoň
sluníčko, které nabídlo na konec
října nezvykle vysoké teploty
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Konická „desítka“ ustála souboj
a pro mladého útočníka domácích už pak bylo relativně snadné dopravit míč do brány. O navýšení se hned chtěl postarat Jan
Bednář, jemuž ovšem standardní
situace nesedla a z nadějné pozice u hranice vápna poslal míč
tvrdě vysoko nad.
onickou převahu ještě jednou doložil Schön, jenž na
půlicí čáře zastavil výkop kralického brankáře a samostatnou
akcí se z úhlu dostal až ke střele.
ětačtyřicet minut druhého poločasu tak zahájilo
dvojité střídání hostí, kdy se
Ondřej Petržela postavil místo

K
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D

omácí se dostali do několika brejků a třetí branku měl
na kopačce nejprve Jan Bednář,
po něm v ještě větších šancích
střídající Petr Antl a Tomáš
Řehák. S přibývajícím časem
ovšem hosté svého protivníka
stále více zatlačili před bránu
a srovnání na 2:2 obrazně viselo ve vzduchu. Střelu po rohu
z pravé strany zastavili domácí
na čáře, po dalším rohu zastoupila konická obrana svého gólmana hned dvakrát. A to jak při střele z malého pokutového území,
tak při dorážce s pár decimetrů.
V předposlední minutě neuspěl
ani Lehký, k němuž vyrazil míč
brankář. Střela mu ale nesedla
a zamířila mimo.
a poslední sekundy zamířil
do soupeřova vápna i kralický gólman David Krejčí, nebyl
daleko k zakončení, spoluhráči
mu však po rohu nepřihráli. Domácím se tak naskytla možnost

N

video na pv.cz
ernik
www.vec

Vyrovnáno. Jaroslav Lehký (druhý zleva) právě vstřelil gól na 1:1, z čehož mají radost i Josef Cibulka (s číslem 5)
a Pavel Valtr (s číslem 4). I přesto nezískali Kraličtí v derby ani bod.
Foto: Jiří Možný
zkusit to do prázdné brány, i když
se to ale nezadařilo, o první výhru
od konce září je to nepřipravilo.
onice nyní jede do Želatovic, kde se představí
v neděli 3. listopadu již od půl
druhé, Kraličtí přesně o den dříve přivítají doma kojetínského
nováčka.

K

KRAJSKÝ PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE – 12. KOLO

Sokol Konice:

trenér:
ROMAN JEDLIČKA
Mühlhauser
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T. Řehák
Bednář

Pořízka

Lehký

Valtr
Nečas

Neorala doprostřed obrany a Zdeněk
Petržela přepustil
místo na trávníku
Matěji Vybíhalovi.
To znamenalo přesun
Cibulky do útoku, Valtra z obrany do zálohy,
Vitáska z levého beka napravo, Dostála z levého záložníka na pravého halva.
lepšení hostů bylo jasně
patrné. První šanci ještě

Z

 18. Čižmar
Č
se hnal sám na hostujícího gólmana, jeho střelu po zemi na
zadní tyč, ale Krejčí vykopl.
 33. Do samostatného úniku se hnal domácí Tomáš Řehák, jeho pokus
o lob ale brankář nataženýma rukama vyrazil.
 36. Z METRU. Přihrávku z pravé strany od Martina Schöna nasměroval na zadní tyči klouzající Čižmar do odkryté brány - 1:0.
 40. Výkop kralického gólmana zachytil na polovině Schön, individuálně pronikl z pravé strany až do vápna, jeho střelu ale brankář vyrazil
a k dorážce nedošlo.
 57. ZNIČEHONIC SROVNÁNO. Sám před gólmanem se ocitl Jaroslav Lehký a nadvakrát propasíroval míč za Mühlhausera - 1:1.
 61. RYCHLÁ ODPOVĚĎ. Tomáš Řehák obešel kličkou na levou
stranu gólmana a po zemi zakončil, skluzem hostujícího hráče přišel pozdě, míč o fous přešel brankovou čáru – 2:1.
 65. Přímák z pravé strany prošel po zemi podél zdi, brankář míč ale
chytil, byť trochu „lovil“.
 78. Ve dvou gólovkách se nejprve ocitli koničtí Antl, který nastřelil brankáře, a Tomáš Řehák, jenž zakončoval mimo. Na opačné straně vykopával
Nečasovu střelu obránce na brankové čáře.
 83. Po rohu z pravé strany zachytila domácí obrana na čáře střelu z malého vápna i následnou dorážku z bezprostřední blízkosti.
 89. Střelu z levé strany vyrazil Mühlhauser k Lehkému, ten ale skákavý
míč poslal z pár metrů mimo bránu.
zaznamenal Jiří Možný

Roman Jedlička - Sokol Konice:

„Další nervózní utkání až do poslední minuty... Zase jsme šli třikrát
sami na brankáře, ale nedali jsme. Po blbosti jsme dostali na 1:1 a zaplaťpánbůh, že jsme jej na 2:1 dali. Utkání ovšem mělo vyšší kvalitu
než některé špíly, bylo to nahoru-dolů, mně se to líbilo. První poločas
se mi naprosto líbil, škoda jen, že se nám některé situace nepodařilo
vyřešit trošku líp. Tomáš Řehák šel sám na bránu, Čižmár šel sám na
bránu. To je celková křeč, co máme. Jsme v podstatě předposlední a
gól nedáme. Oni první poločas neměli nic, druhý poločas dali gól, měli
tam nějaký náznak, ale Marťa Schön tam zas šel do brejku. V těchto
situacích je potřeba brejk proměnit. O přeložení zápasu na sobotu jsme
neuvažovali, my jsme ho přesouvali ze soboty na neděli, kluci si přehazovali služby a nešlo to dávat zpátky. Kralice chtěly, ale my bychom
neměli tři čtyři kluky, kteří by byli v práci. Ale není to naše věc, to se
musí chytnout za hlavu jiní, když je svaz debil. Bráblíci a Kalinové si
tam sedí v kanceláři a mužstva pak hrají dva dny po sobě...“

Ivo Gottwald - FC Kralice na Hané:

střídání: 69. Antl za Schöna, 73. Kryl za Čižmára, 84. L. Bílý
za Bednáře

O

A

nepřesnou hlavičkou z blízkosti malého vápna Lehký, stejný
hráč se ale ve dvanácté minutě
druhé půle mezi střelce přece jen
zapsal. Pomohla mu k tomu nedůslednost domácí obrany i jeho
vlastní šikovnost, přes Mühlhausera procedil míč do brány.
leskovou odpověď měl na
kopačce Schön, jenž ustál
dva fauly, u kolmice na Řeháka
byl ale rychleji gólman. Vzápětí
stejný hráč prošel od levé čáry na
půli hřiště až na střed a z prostoru
kousek za vápnem nebezpečně
vystřelil. Ještě ve stejné minutě
se ale Koničtí přece jen radovali.
Tomáš Řehák obešel gólmana
a poslal míč do odkryté brány.
Hosté se inkasovanému gólu
snažili zabránit skluzem, ten
však přišel pozdě, až když byl
míč celým objemem za čarou.
osty to podnítilo k další aktivitě a daleko od vyrovnání
nebyli po chytře zahraném přímém kopu z pravé strany. Kraličtí to pak zkoušeli i dlouhými
míči za obranu a sprinterskými
souboji se soupeřem, to domácí
se spoléhali na odkopy k polovině hřiště a individuální umění
Martina Schöna. Než ovšem
musel vystřídat...

Martinka

Cibulka
Neoral
Vitásek
Krejčí

FC Kralice
na Hané:

střídání: 46. Vybíhal za Z. Petrželu,
46. O. Petržela za Neorala, 80. Répal za Vitáska
trenér: IVO GOTTWALD

DOKONALÝ POČIN
MILAN
M
I L A ČIŽMAR
ŽMAR

SOKOL KONICE
Šestadvacetiletý útočník se prosadil od svého příchodu do Konice již potřetí a svou brankou deset
minut před pauzou nasměroval domácí mužstvo ke
třem bodům. Hráč, jenž prošel mimo jiné týmem
1.HFK Olomouc, dostal ideální přihrávku od Martina Schöna a uklidil míč z pár decimetrů do sítě,
díky své aktivitě a přesným pasům ale mohl zaznamenat ještě více branek. Jako první o sobě dal vědět
samostatným nájezdem na gólmana, jenž ho ovšem
vychytal, poté na sebe upoutal pozornost žlutou kartou za řeči, vzápětí si naběhl na přímý kop z pravé
strany a jemnou tečí hlavou z hraniční situace nechal na zadní tyči přes odmávaný ofsajd vyniknout
brankáře.

„První půlka byla vyrovnaná, oni možná o půl gólu lepší, druhá půlka jednoznačná, drtili jsme je od první do poslední minuty. Šance
tam byly, gól jsme ale nedali, přestože to poskakovalo po brankové
čáře, ale nedorazili jsme to. Chybělo štěstí. Oni nechtěli hrát postupný útok a nakopávali, my jsme zalezli a čekali, co bude. Dostali jsme
gól, o který jsme si koledovali tím, že jsme hráli nedůsledně, balon
jsme si nepodrželi. Přizpůsobili jsme se nakopávání soupeře a chyběl nám hlad a chuť. To přišlo až ve druhé půlce, kdy už ale bylo
pozdě. První půlka byla z naší strany špatná, svým způsobem byl ale
z jejich strany špatný celý zápas. Střídání přinesla to, co měla a druhá
půlka byla z naší strany o něčem jiném.“

Konický gólman Mühlhauser:

„Moc toho nechytnu...“

Konice - Zejména v závěru nedělního utkání ho kraličtí hráči
udržovali ve střehu a hosté tak
živili naději na vyrovnání, Pavel
Mühlhauser (na snímku J. Možného) jim to ale ve spolupráci s
ostatními hráči Sokola Konice
nedovolil a po svém návratu do
mužstva vychytal třetí výhru.
Po holickém „béčku“ a kojetínském „áčku“ se mu podařilo
přispět ke třem bodům i v der- „Kluci po mně hned zařvali, ať to
kopnu dopředu, já jsem se moc
by proti Kralicím na Hané.
nedíval. Kopl jsem to dlouhé,
bohužel náš útočník si to nepohlíJiří Možný
dal, ale nevadí, naštěstí jsou body
Jak jste viděl derby ze doma.“
V posledních zápasech
svého pohledu?
„Bylo to takové zajímavé. Měli
jste byli několikrát blízko
jsme v prvním poločase nějaké výhře, co tomu chybělo?
šance a klidně jsme mohli vést „Doma s Losinami jsme vedli 2:0,
tři nula, ale to se nestalo. Pak pak jsme dostali brzy gól z penaljsme bohužel dostali vyrovná- ty, kterou se štěstím proměnili,
vací gól, ale ještě jsme jeden dali inkasovali jsme i podruhé. Bod to
i my a konec jsme si se štěstím ale byl asi zasloužený. Minulý týpohlídali.“
den jsme sice ve Šternberku vedli
Na konci zápasu jste hos- po poločase 2:0, ale měli jsme tam
tům nabídl vyrovnání, co štěstí, že jsme neprohráli. A když
se přihodilo?
jsme dvakrát po sobě vedli 2:0, tak
„Balon mi vypadl a reflexivně jsme si nyní zasloužili vyhrát.“
Před několika týdny jste
jsem ho vyrazil, ale bohužel jsem
mu to hodil přímo pod nohy.
se vrátil do konické bráNaštěstí to sportovně zakopl... ny, jak jste zatím spokojen se
(úsměv)“
svými výkony?
Konec zápasu se odehrá- „Nejsem spokojen, moc toho neval za přítmí, nedělalo chytnu a mohlo by to být lepší,
vám to problémy?
není to ideální.“
„Od pětašedesáté minuty to už
Přišel jste až v průběhu
pro mě bylo špatné, opravdu byla
podzimu, kde jste byl do
tma. Proti Zlatým Horám naštěstí té doby?
hrajeme už dřív, dneska se hodně „Byl jsem tři týdny v nemocnici,
měl jsem vážnou nemoc a nemohl
zatáhlo jako před bouřkou.“
V poslední minutě se ocitl jsem nic dělat, měl jsem od doki soupeřův gólman ve va- tora zakázané všechno. Teď už je
šem vápně, napadlo vás zkusit vše v pořádku. Až tedy na formu...
(trpký úsměv)“
kopnout do prázdné brány?

Fotbal

24 - 25
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KONICKO

KRALICKO

URČICKO

Beňov držel míč a branky střílela Haná
PROSTĚJOVSKO
a další...
3:0

PLUMLOVSKO

Fotbalové zpravodajství
608 706 148

Víkend v číslech

V soutěžích pod hlavičkou FAČR se dařilo více divizním Určicím, Prostějov propadl

seniorské soutěže
Přebor Olomouckého KFS

Dvě branky v úvodu rozhodly o PORÁŽCE „ESKÁČKA“ V MIKULOVICÍCH

Dohrávka 8. kola: Konice - Zlaté Hory
1:1 (0:0). branky: Schön - Charalambidis.
D: 80. R: Hampl
(čtěte na straně 29)
12. kolo: Ústí - 1. HFK „B“ 0:0. D: 130
R: Hampl. Kojetín-Koválovice „A“ Šternberk 1:3 (1:0), branky: Krčmář
- Novosad,Frieb M.,Jurečka ČK:Kantor
(Kojetín), D: 100 R: Krobot. Medlov - Velké Losiny 3:2 (1:2), branky:
Slavíček,Vytřísal,Novák - Kováč,Linet.
D: 120 R: Sedláček. Litovel - Dolany 0:2
(0:1), branky: Valenta,Čapek. D: 80 R:
Zavřel. Troubky - Zlaté Hory 2:1 (2:0),
branky: Jakubec 2x - Navrátil. D: 150
R: Jelínek ČK:Haviernik R. (Troubky
). Kozlovice - Hněvotín 1:0 (1:0),
branky: Šolín. D: 300 R: Štětka. Nové
Sady - Želatovice 2:2 (2:1), branky:
Andreev 2x - Matušík,Mackovík. D: 130
R: Křepský. Konice - Kralice 2:1 (1:0),
branky: Čižmár,Řehák T. - Lehký. D: 95
R: Kopecký.
1.Kozlovice
14 11 2 1 33:11 35
2.Nové Sady
14 7 6 1 36:17 27
3.Želatovice
14 7 3 4 27:17 24
4.1. HFK “B“
14 7 3 4 24:16 24
5.Šternberk
14 7 3 4 22:19 24
6.Troubky
14 7 2 5 29:32 23
7.Kojetín-Koválovice14 5 4 5 24:20 19
8.Hněvotín
14 5 3 6 26:20 18
9.Kralice na Hané 14 5 3 6 33:33 18
10.Medlov
14 5 3 6 25:27 18
11.Litovel
14 5 1 8 16:24 16
12.Konice
14 4 4 6 18:29 16
13.Velké Losiny 14 3 4 7 25:31 13
14.Dolany
14 3 4 7 25:39 13
15.Ústí
14 2 5 7 16:27 11
16.Zlaté Hory
14 2 4 8 17:34 10

po křídlech, se tentokrát nedařily vy- střela neměla potřebnou razanci, Pavjma
několika Hirschových pokusů. lík pálil z uctivé vzdálenosti, téměř
j
V 34. minutě zatočil míč z přímého domácí Kazár, pocházející z Jeseníku,
(2:1)
kopu nad břevno Burešovy branky po pěkné samostatné akci vybídl k zaEršil, o minutu nato měl na kopačce končení Pospíšila, brankář Karabina
vyrovnání Pospíšil, z otočky na hrani- byl ale na místě. Více vzruchu tentoBranky: 10., 15. Lokša - 17. Pavlík. Rozhodčí: Vojkovský - Cieslar,
ci šestnáctky ale trefil jen břevno. To krát do útoku nepřinesl ani po hodině
Kneisl. Žluté karty: 55. Stránský - 29. Pospíšil, 84. Machálek.
mohl být zlomový moment utkání, střídající Machálek. A tak i přes velkoDiváků: 230.
kdy by se domácí ve druhé půli prav- rysé nastavení v závěru zápasu se domácí dočkali finálního hvizdu sudího
děpodobně psychicky položili.
Sestava 1. SK Prostějov:
Takto jsme byli po změně stran svěd- za nezměněného stavu 2:1.
Bureš - Krejčíř, Pavlík, Hloch, Kazár - Mazouch (57. Machálek), Pančoky pouze marného stereotypního bu- Výběr 1.SK Prostějov, který měl po
chář, Fládr, Hirsch (70. Studený) - Krč, Pospíšil (76. Zatloukal). Trenér:
šení Prostějova do zavřených mikulo- předchozí šňůře čtyř zápasů bez poFrantišek Jura.
vických dveří. Domácím se navíc po rážky našlápnuto do vyšších pater,
deseti minutách druhé půle nepříjem- se tak opět dostává do středu tabulky
Mikulovice, Prostějov/tok - Dvou- hry po Burešově výkopu a ztrátě ve ně zranil zkušený zadák Skopal, který třetiligové soutěže. Ze šestého míshodinová cesta přes Červenohor- středu hřiště se míč obloukem vrátil si bez cizího zavinění po nešťastném ta ztrácí na druhou rezervu Sigmy
ské sedlo nepřinesla kýžené ovoce. k šestnáctce hostí, kde se ho zmocnil pádu vykloubil rameno. Pospíšilova sedm bodů...
Na hřišti ještě loni divizních Mi- Lokša a poslal domácí za jásotu dikulovic si fotbalisté prostějovského váků do vedení. To přineslo logické
1. SK nechali utéct úvod utkání, povzbuzení a Mikulovice se usadily
a přestože vstřelili brzy kontaktní na polovině soupeře, z čehož na konAntonín MURA – FK Mikulovice:
gól, na antifotbal domácího celku ci úvodní čtvrthodiny vytěžily rohový
„Ještě před utkáním bych bral s takovým soupeřem i remízu, ale dali
nedokázali najít plných sedmatři- kop. V klubku hráčů před Burešem
jsme rychle dva góly a střetnutí dostalo úplně jiný náboj. Soupeř sice
cet minut utkání dvanáctého kola se nejlépe zorientoval opět Lokša
obratem snížil, což ho dostalo do hry, ale dostával se pouze k hranici
Moravskoslezské fotbalové ligy a domácí oslavovali zčista jasna dvoupokutového území. My jsme si vytvořili ještě některé další příležitosti,
žádný recept. A tak se po závěreč- brankový náskok.
které už jsme však neproměnili. Ve druhém poločase byl Prostějov lepší
ném hvizdu benjamínků „v černa balónu a snažil se výsledek zvrátit. Díky naší bojovnosti jsme si ale
ném“ radovali domácí z nečekanévítězství zasloužili. Získali jsme velmi cenné tři body, závěr tabulky je
ho zisku tří bodů, které je posunou
velmi vyrovnaný, takže se můžeme posunout o nějakou tu příčku výš.“
ze sestupového pásma.
Sestava v bílých dresech, vyběhnuvší
Roman POPELKA – 1. SK Prostějov:
na relativně slušný pažit mikulovické- Prostějov to lehce zaskočilo, ale tým
„Zápas se rozhodl v prvních patnácti minutách, kdy jsme dostali dva
ho hřiště, byla totožná s tou z minulé- si uvědomil, že je konečně nutné hrát
góly. Upozorňovali jsme na sílu domácích v osobních soubojích a stanho domácího duelu s Opavou. Lukáš dopředu a střílet na bránu. Zanedloudardních situacích, přesto jsme po těchto situacích inkasovali. Přes brzké
Zelenka s mužstvem ani necestoval ho se prokázala Pavlíkova zkušenost
snížení jsme se pak už do dalších šancí nedostávali, protože to bylo spíš
I.A sk. „B“ muži:
o bojovnosti – ve druhém poločase jsme měli hru jasně ve své moci, ale
12. kolo: Haná Prostějov - Beňov 3:0 a Tomáš Machálek zůstal zatím na a pohotovost, když odražený míč
nevycházela nám finální přihrávka, abychom se dostali k nějakému za(3:0), branky: Zbožínek,Krč,Kolkop. lavičce. Domácí poslali mezi tři tyče umístil střelou z dobrých dvaceti
Slatinice - Opatovice 0:4 (0:1), náhradního brankáře Karabinu, do metrů přesně k tyči. Mikulovice pokončení. Právě zde nám trochu scházel Lukáš Zelenka, přestože nám dobranky: Gerhard 2x,Sedláček,Janásek. základu se nevešli ani Chlebek či Še- kračovaly v jednoduché a efektivní
mácí příliš prostoru pro kombinační hru neposkytli. Nakopávání balónů
Lipník - Dub nad Mor. 1:0 (1:0), besta.
hře dlouhých odkopů od vlastní brány
a vybojování osobních soubojů ale nebylo tím správným receptem. Bobranky: Zelenay. Čechovice - Klenov- Mikulovice začaly utkání s viditel- a přes zhuštěnou obranu hosty do vyhužel jsme nevyužívali dostatečně křídelních prostorů, aplikace takticice 0:2 (0:1), branky: Pytela,Klimeš. ným respektem k soupeři, dlouho ložených šancí nepouštěly. Odpověď
kých pokynů hráči na hřišti dnes nefungovala.“
Náměšť na Hané - Hlubočky 2:5 ovšem netrval. Už po deseti minutách na tento herní styl, totiž rychlé úniky
(0:2), branky: Kvapil 2x - Šperka,K
rbeček,Ferenčík,Goldscheid,Foukal.
Štěpánov - Bělotín 2:1 (1:0), branky:
Tuška 2x - Wojnarovský.
1.Opatovice
11 8 0 3 32:16 24
2.Klenovice
11 7 1 3 21:17 22
3.Štěpánov
11 7 0 4 24:18 21
4.Čechovice
11 6 1 4 25:17 19
5.Bělotín
11 6 1 4 19:12 19
6.Slatinice
11 6 0 5 25:22 18
7.Hranice “B“
11 6 0 5 25:22 18
8.Beňov
11 5 0 6 26:32 15
9.Hlubočky
11 5 0 6 24:35 15
10.Lipník
11 4 0 7 13:22 12
11.Dub nad Mor. 11 3 1 7 13:17 10
12.Haná Prostějov 11 3 1 7 20:28 10
13.Náměšť na Hané12 2 3 7 25:34 9

I.B sk. „A“ muži:

FK Mikulovice
1. SK Prostějov

MSFL

I.B sk. „B“ muži:

Výsledkový servis msfl

12. kolo: Orlová - Hlučín 1:0 (0:0). Branka: 71.Vlk. * Mikulovice Prostějov 2:1 (2:1). Branky: 10. Loksa, 15. Loksa – 19. Pavlík. Diváci:
230 * Třebíč - Kroměříž 2:0 (0:0). Branky: 58. Lukáš, 76. Florián. Diváci:
230 * Opava - Hulín 2:1 (1:1). Branky: 35. Schaffartzik, 60. Nekuda – 3.
Kopečný. Diváci: 904 * Sigma Olomouc B - Zábřeh 2:1 (2:0). Branky:
22. Karaš, 25. Schmidt – 84. Bačík. Diváci: 138 * Uničov - HFK Olomouc
2:1 (1:0). Branky: 34. Richter, 79. Richter – 29. Štěpánek . Diváci: 245 *
Břeclav - Zlín B 2:2 (1:1). Branky: 42. Igwe, 90. Krejčí – 34. Hlobil, 75.
Jasenský. * Žďár nad Sázavou - Slovácko B 0:2 (0:1). Branky: 34.
Ondřejka, 89. Holek. Diváci: 370

průběžná tabulka PO 13 ODEhraných kolech

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

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

Z
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

V
8
8
8
6
7
5
5
4
5
4
3
4
3
3
3
3

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

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

S
24:12
26:11
18:10
23:18
23:15
20:19
18:18
16:16
16:12
13:15
15:20
13:22
13:16
15:20
11:23
14:31

B
28
26
26
23
22
19
19
18
17
15
14
14
12
12
12
10

kam PŘÍŠTĚ na MSFL?
13.kolo, sobota 2. listopadu 2013, 14:00 hodin: HFK Olomouc - Třebíč,
Hlučín - Opava, Hulín - Mikulovice, Kroměříž - Orlová, Prostějov Sigma Olomouc „B“, Slovácko „B“ - Břeclav (3.11., 10:15), Zlín „B“
- Uničov (3.11., 10:30), Zábřeh - Žďár nad Sázavou (3.11., 14:00)

Určice díky slepeným brankám zdolaly Nový Jičín Fotbalistky
4:2

TJ Sokol Určice
FK Nový Jičín

(2:1)

Branky: 24. a 26. z penalty Svozil, 54. a 61. Haluza – 10. Smolarčík,
60. Malina. Rozhodčí: Možíš – Dohnálek, Gasnárek.

Sestava Určic:
Dragon – Javořík, Zbožínek, Skopalík, Ján – Zapletal (66. Rus), Svozil,
Vaněk, Hochman (90. Pekař) – Haluza (80. Matoušek), Los (57. Kopečný). Trenér: Evžen Kučera.

12.kolo: Býškovice - Plumlov 2:3
(0:1), branky: Vašina J. 2x - Olejník Určice
Určice, Prostějov/jim – Třetí vý
výM.,Bureš,vlastní. Lipová - Nezamyslice hru v řadě na vlastním trávníku
1:1 (1:0), branky: Spáčil - Musil. Kojetín- oslavili v neděli odpoledne fotKoválovice „B“ - Mostkovice 4:0 (0:0), balisté Sokola Určice. Po Otrobranky: Vymětal 2x,Janováč,Zezula. kovicích a Hranicích si poradili
Hor. Moštěnice - Vrchoslavice 3:2 i s Novým Jičínem a celkově již
(1:1), branky: Karas,Slanina,Zývala - v domácích podmínkách vyválLacina,Holub. Kostelec - Brodek u Př. čili sedmnáct bodů. I díky tomu
1:2 (1:1), branky: Móri - Omelka,vlastní. si polepšili na čtvrté místo a třiPivín - Tovačov 1:1 (1:1), branky: Šišma advacet bodů, tedy o pět méně,
- Nemrava. Všechovice - Radslavice 1:2 než nasbíral vedoucí Havířov.
(0:0), branky: Přikryl - Dolák,Lukáš.
„Bylo to těžké utkání. Soupeř
1.Pivín
12 8 1 3 23:14 25
byl velice kvalitní a my mu do2.Lipová
12 7 2 3 27:16 23
volili pár šancí, nechyběla tomu
3.Všechovice 12 6 2 4 28:23 20
ale bojovnost ani nasazení a díky
4.Radslavice
12 6 1 5 19:21 19
naší klasické hře se nám podařilo
5.Vrchoslavice 12 6 0 6 38:29 18
skórovat,“ shrnul duel dvanáctého
6.Býškovice
12 6 0 6 18:25 18
kola určický trenér Evžen Kučera.
7.Kojetín „B“
12 5 2 5 18:16 17
Domácí začali dobře, jenže pak
8.Plumlov
12 5 2 5 21:26 17
přišlo zaváhání a již v desáté
9.Brodek u Př. 12 5 1 6 24:24 16
minutě se hosté dostali do jedno10.Tovačov
12 4 4 4 17:17 16
brankového vedení. „Udělali jsme
11.Kostelec
12 4 3 5 20:14 15
chybu na polovině a oni šli sami.
12.Mostkovice 12 4 3 5 25:23 15
13.Nezamyslice 12 3 2 7 21:33 11
14.Hor. Moštěnice 12 3 1 8 9:27 10 5.Velká Bystřice 12 6 2 4 28:25 20
12. kolo: Dubicko - Lutín 2:1 (2:1),
branky: Grohar,Hrdlovič - Bartl. Babice - Hvozd 4:3 (2:0), branky: Seyfried
3x,Coufal - Poles 2x,Bílý. Doloplazy
- Velká Bystřice 2:1 (1:1), branky:
Zapářka,Kovařík - Pospíšil. Kožušany
- Haňovice 4:6 (2:4), branky: Pučálk
a,Stránský,Očenášek,,Otava - Přikryl
3x,Procházka 3x. Velký Týnec - Slavonín 1:1 (1:1), branky: Dvořák Semjon. Zvole - Maletín 0:3 (0:2),
branky: Michalčák M. 2x, Beran. Lesnice - Červenka 3:1 (1:1), branky:
Horák,Kobza,Melhuba - vlastní.
1.Maletín
12 11 1 0 55:17 34
2.Slavonín
12 9 1 2 37:19 28
3.Doloplazy
12 8 1 3 38:29 25
4.Velký Týnec
12 6 2 4 30:27 20

2:1

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

12
12
12
12
12
12
12
12
12

6
5
4
3
4
3
3
3
2

2
2
3
4
1
2
0
0
1

4
5
5
5
7
7
9
9
9

32:30
31:36
33:32
24:20
20:38
26:38
19:30
17:30
23:42

20
17
15
13
13
11
9
9
7

Krajský přebor starší dorost
12. kolo: Velké Losiny - Litovel 2:1
(1:1), branky: Klaban,Bureš - Kolář.
Šternberk - Černovír 2:1 (0:1),
branky: Sláma,Papica - Koupil. KMK
Zubr Přerov - Kostelec 3:3 (0:2),
branky: Ilík,Koplík,Skopal - Jergl
2x,Bureš. Nemilany - Čechovice 2:4
(0:2), branky: Lorenc,Zdražil - Drmola 2x,Ráček,Klimeš. Velký Týnec

Odpověděli jsme ale dvěma rychrych
lými brankami. Nejprve Svozil od
půlicí čáry prošel až před šestnáctku a trefil se levačkou, poté dostal
míč za obranu Haluza, posunul si
hlavou mimo dosah brankáře a ten
ho srazil,“ popsal Kučera obrat s
tím, že i o rozdílový gól se proměněnou penaltou postaral Martin
Svozil.

DIVIZE,
sk. E

Ještě do přestávky mohli Novojičínští hned dvakrát vyrovnat, ale ani
jednou se jim to nepodařilo. Naopak
po přestávce přišla pojistka od Pet- Konice 1:5 (1:3), branky: Charvot
- Vogl 2x,Kováč 2x,Gottwald. Nové
Sady - Hlubočky 2:5 (0:2), branky:
Vogl 2x - Šperka 3x,Auffahrt,Hýbl.
Určice - Opatovice 1:0 (0:0), branky:
vlastní.
1.Čechovice
12 11 0 1 59:19 33
2.Šternberk
12 10 1 1 44:14 31
3.Hlubočky
12 8 0 4 39:34 24
4.Nemilany
12 7 1 4 38:28 22
5.Určice
12 7 0 5 34:20 21
6.Černovír
12 6 2 4 34:15 20
7.Kostelec
12 4 3 5 38:34 15
8.KMK Zubr Přerov12 4 3 5 26:22 15
9.Opatovice
12 4 2 6 27:39 14
10.Velké Losiny 12 4 2 6 18:37 14
11.Konice
12 4 1 7 29:41 13
12.Velký Týnec 12 3 2 7 24:37 11
13.Nové Sady 12 1 2 9 20:51 5
14.Litovel
12 1 1 10 16:55 4

ra Haluzy, jenž po přihrávce z levé
strany zacílil placírkou přesně – 3:1.
Hostům se podařilo ještě dotáhnout
po chybě při odkopu, který trefil
prvního hráče. Od něj pak přišla nahrávka na Malinu, jenž snížil na 3:2.
Reakce domácích ovšem byla okamžitá a po Zapletalově vybídnutí se
podruhé prosadil Haluza – 4:2.
Hráči Určic již zápas dovedli bez
větších potíží do vítězného konce, v
jediné
gólovce soupeře bezchybně
j
zakročil Dragon, jenž tváří v tvář
vychytal soupeře.
„Podařilo se nám získávat míče,
hrát do krajů, centrovat a těžit
z toho stejně jako z individuálních schopností hráčů. Šance soupeře pramenily z toho,
že jsme nehráli jednoduše v
obraně, zbytečně jsme kombinovali a pouštěli soupeře do
přečíslení,“ vysvětloval Kučera.
Po šesté podzimní výhře se Určičtí opět vzdálili spodním příčkám
a třeba na poslední Otrokovice
mají k dobru již šestnáct bodů.
Pozici mezi nejlepšími budou hájit i na půdě Lískovce, začíná se
tam v neděli 3. listopadu přesně
ve dvě hodiny odpoledne. „Mají
mladý běhavý mančaft, nesmíme
je pustit do tempa. A naopak my
bychom měli chodit do otevřené
obrany, hrajeme totiž venku, to by
nám mělo vyhovovat,“ domnívá
se kouč Určic Evžen Kučera.

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

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

3.Chomoutov 12
4.Protivanov 12
12. kolo: Němčice nad H. - 5.Doloplazy
12
Čechovice „B“ 3:0 (2:0), branky: 6.Lipník
12
Kopřiva,Horák,Vejvoda P.. Cho- 7.Brodek u Př. 12
moutov - Doloplazy 3:4 (1:0), 8.Náměšť na Hané 11
branky: Pírek 2x,Beránek - Dočkal 9.Čechovice “B“ 12
2x,Chmiel,Drexsler. Náměšť na 10.Černovír “B“ 12
Hané - Želatovice soupeř nepřijel. 11.Hor. Moštěnice 12
Šternberk „B“ - Černovír „B“ 12.Hustopeče 12
12
0:5 (0:3), branky: Hrabal 2x,Marta 13.Tovačov
2x,Vysoudil. Hor. Moštěnice - 14.Šternberk “B“ 12
Krajská soutěž skupina “B”- dorost

Lipník 1:3 (1:1), branky: Šedivý
- Ráb,Bureš,Král. Protivanov Tovačov 8:1 (2:0), branky: Nejedlý M.
2x,Nejedlý K.,Liška,Svoboda,Růžička
2x,Sekanina - Chorý. Brodek u
Př. - Hustopeče 5:0 (1:0), branky:
Poledňák 3x,Němec,Baďura.

1.Němčice nad H. 12 12 0 0 36:8 36
2.Želatovice
11 9 1 1 64:17 28

Z
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

8
8
8
8
6
6
5
5
2
1
1
0

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

50:18
57:30
46:24
33:24
44:34
27:22
37:29
36:35
6:43
25:48
10:78
13:74

24
24
24
24
19
18
16
16
7
5
3
1

Moravskoslezská liga dorostu U-19

12. kolo: HFK Olomouc - Vyškov 1:1 (1:0), MFK Vítkovice - Hlučín 1:1 (0:1), Hodonín - MSK Břeclav 3:1 (2:1),
Líšeň - 1.SK Prostějov 1:3 (0:1), Hranice - Kroměříž 3:3
(1:1), Havl. Brod - Sparta Brno 6:0 (3:0), Fotbal Třinec 1.SC Znojmo FK 0:5 (0:0).
1. MFK Vítkovice
12 9 1 2 32:12 28
2. SK Hranice
12 9 1 2 27:15 28

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

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

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

S
23:18
23:14
20:12
19:13
28:20
20:16
19:18
27:22
16:15
16:16
21:18
16:25
14:19
9:24
18:27
13:25

B
28
24
24
23
21
20
20
18
18
18
16
15
13
11
10
7

kam PŘÍŠTĚ
na DIVIZI E?

13. kolo, sobota
2. listopadu 2013, 14:00 hodin:
Loko Petrovice - V. Otrokovice,
Nový Jičín - Hranice, Viktorie
Přerov - Val. Meziříčí, Mohelnice
- Slavičín, MFK Havířov - SFC
Opava „B“ (3.11., 10:15),
Brumov - FK Šumperk (3.11.,
10:15), Lískovec - Určice (3.11.,
14:00), MFK Karviná „B“ Dolní Benešov (3.11., 14:00).
3. FC Hlučín
12
4. 1.SC Znojmo FK 12
5. 1.HFK Olomouc 12
6. SKH Slavia Kroměříž 12
7. 1.SK Prostějov 12
8. RSM Hodonín
12
9. MFK Vyškov
12
10. MSK Břeclav
12
11. FC Havlíčkův Brod 12
12. SK Líšeň
12
13. FK Fotbal Třinec 12
14. FC Sparta Brno 12

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

1 3
0 5
2 4
2 4
1 5
1 5
2 5
2 6
3 6
3 7
2 9
1 10

34:10 25
29:19 21
20:13 20
33:27 20
26:17 19
20:19 19
21:27 17
14:27 14
18:24 12
12:19 9
9:27 5
9:48 4

Moravskoslezská liga dorostu U17
12. kolo: Hlučín - Vyškov 5:0 (3:0), 1.SC Znojmo
FK - SFC Opava 0:3 (0:2), 1. FC Slovácko - Baník
Ostrava 3:1 (2:1), Zbrojovka Brno - Fastav Zlín 3:0
(3:0), Fotbal Třinec - Hodonín 3:2 (1:0), Vysočina
Jihlava - 1.SK Prostějov 2:0 (0:0), Kroměříž - MSK
Břeclav 5:2 (2:0), Sigma Olomouc - Frýdek-Místek

rozdrtily
Drnovice

Kostelec na Hané, Prostějov/
jim – Hned osm branek nasázely fotbalistky Kostelce na
Hané v dalším pokračování
okresního přeboru Blanenska
svému soupeři z Drnovic.
Vše začala velmi brzy střelou pod
břevno dvougólová Gabriela Řezníčková, v následujících minutách
ji pak následovala dalších šest
spoluhráček. Díky pečlivé práci
obrany a trvalé herní převaze se
soupeř do ničeho vážného nedostal, Eliška Drápalová tak vychytala svou druhou nulu v sezoně.

TJ FC Kostelec na Hané
TJ Sokol Drnovice
8:0 (5:0)
Branky: 12. a 47. Řezníčková,
14. Vykopalová, 23. Hájková,
35. T. Hubáčková, 42. Haluzová,
55. Waltrová, 63. Burgetová.
Sestava Kostelečanek: Drápalová
– Adamová, Zapletalová, Hrazdilová, Šimková – Knápková, Hájková,
Waltrová, T. Hubáčková – Vykopalová, Řezníčková.
Střídaly: Zahradníčková, Burgetová, Haluzová, L. Hubáčková.
Trenér: Petr Merta.
2:0 (0:0), HFK Olomouc - MFK Karviná 0:0 (0:0).
1.Vysočina Jihlava 15 13 2 0 42:13 41
2.FC Baník Ostrava15 12 1 2 73:23 37
3.Sigma Olomouc 15 11 2 2 54:21 35
4.Zbrojovka Brno 15 9 3 3 48:18 30
5.1.SK Prostějov 15 9 0 6 41:24 27
6.MFK Karviná 15 8 3 4 40:24 27
7.FC Opava
15 8 2 5 40:23 26
8.FC Fastav Zlín 15 8 1 6 49:26 25
9.1.FC Slovácko 15 8 1 6 46:24 25
10.FC Hlučín
15 7 1 7 35:37 22
11.1.HFK Olomouc 15 6 4 5 24:28 22
12.FK Fotbal Třinec 15 4 3 8 20:40 15
13.FK Frýdek-Místek 15 5 0 10 15:39 15
14.Slavia Kroměříž 15 3 1 11 19:60 10
15.MSK Břeclav 15 3 1 11 13:65 10
16.MFK Vyškov 15 3 0 12 10:49 9
17.RSM Hodonín 15 2 2 11 15:47 8
18.1.SC Znojmo FK 15 1 3 11 15:38 6

sport@vecernikpv.cz

www.vecernikpv.cz

I.A třída: Klenovice vyhrály v Čechovicích a jsou druhé
Prostějovsko/jim - Nejúspěšnějším regionálním fotbalovým týmem v I.A třídě Olomouckého krajského fotbalového svazu již nejsou Čechovice, ale Klenovice na Hané.
Tým Petra Navrátila se dokázala lépe připravit na nedělní
derby a na soupeřově půdě zvítězil 2:0, díky tomu se přesunul ze čtvrtého na druhé místo, naopak Čechovičtí se
ze druhé pozice propadli právě na čtvrtou. V čele zůstaly
i po jedenáctém kole Opatovice, z poslední na předposlední pozici si díky vysoké výhře 3:0 polepšili hráči Hané
Prostějov. A mají jistotu, že nejhůře dvanáctí budou i za
týden, třináctá Náměšť na Hané má totiž volno.
TJ Sokol Čechovice
TJ Sokol Klenovice na Hané
0:2 (0:1)
Branky: 3. Pytela, 67. Klimeš.
Rozhodčí: Vachutka – Lizna,
Pitner. Sestava Čechovic: Piták
– Vlach, Vinkláek, Peka, Klváček (68. Chmelík) – Machynek,
Zacpal, Hodulák, Matula – Kolečkář, Jahl. Trenér: Milan Nekuda. Sestava Klenovic: Polák –
Vogl, Šlézar, T. Cetkovský, Rušil
– Pytela (50. Prokop), Rozehnal,
Smékal, Sigmund (89. Šubrt) –

Klimeš, Všianský. Trenér: Petr
Navrátil.
Hodnocení trenéra Čechovic
Milana Nekudy:
„Výkon hráčů a jejich přístup je
pro mě obrovské zklamání. Hosté
bojovali, to jim stačilo a vyhráli
naprosto zaslouženě. Dostali
jsme góly po hrubých chybách,
celé mužstvo podalo velice špatný výkon. Přísnější měřítko by
snesl pouze Zacpal. Jaké z toho
vyvodím důsledky? Mám jen
jedenáct hráčů. Kdybych měl ši-

roký kádr, tak někteří v něm už
nejsou, takto ale musíme soutěž
nějak dohrát.“
Hodnocení trenéra Klenovic
Petra Navrátila:
„Máme proč být šťastní. Celý
týden jsme se na ně chystali a
vyšlo to. Věděli jsme, že jsou
kombinačně i takticky vyspělí,
důkladně jsme se připravili i na
standardky. Tvořili jsme dvojice, přerušovali, po stranách
jsme podnikali rychlé útoky a
na měkkém terénu zakončovali.
Obě naše branky vstřelili bývalí
Čechovičáci, navíc jsme trefili
břevno a oni jednou míč vyhlavičkovali z prázdné brány. Hlavně jsme do toho dali srdíčko a bojovali, byli jsme ale i herně lepší,
domácí působili zakřiknutým
dojmem. Bylo to vyhecované, ale
korektní a bez zákeřných faulů.“

TJ Haná Prostějov
FC Beňov
3:0 (3:0)
Podrobněji na vedlejším
místě dvoustrany

Prostějov/ol, pk - Že fotbal nemá
logiku, jak tvrdil bývalý trenér
Tomáš Pospíchal, ukázali v sobotu na umělé trávě v areálu
SCM fotbalisté Haná Prostějov
svým soupeřům z FC Beňov.
V předposledním kole podzimní
části skupiny „B“ I.A třídy Olomouckého KFS přivítali mužstvo ze středu tabulky a zatímco
hosté hráli, dostávali se do šancí,
Hanáci je trestali góly ze smrtících brejků...
Již v 10. minutě střílel z dálky hostující Machač, ale jeho rána způsobila brankáři Pastyříkovi jen malé
problémy. O minutu později už
ovšem Pastyřík zachraňoval míč
až na brankové čáře. Ve 27. minutě
nechali domácí opět volný prostor
Machačovi a jeho střelu vykopával
vleže chytající Pastyřík. A tady se
v praxi ukázalo rčení nedáš - dostaneš! Z rychlého brejku dopravili
domácí zadáci míč až před volného
Zbožínka a ten střelou do protipohybu gólmana Jaše otevřel skóre
zápasu.- 1:0. Hráči Beňova ovšem
i nadále neustále útočili, kombinovali, ale v 36. minutě to bylo už
2:0! Po individuální akci Zatloukala, do které ho přihrávkou poslal
Varga, hostující bek nepřesně zahrál míč ve vápně, ten se dostal ke
Krčovi a mladý zadák nezaváhal!
Ve 43. minutě byl opět v „gólovce“ hostující Machač, ale Pastyřík
opětovně vykopl. Teď se budu zase
opakovat, ale znovu přišlo na řadu
pravidlo nedáš - dostaneš! Zbožínek vystartoval s míčem, ideálně

TJ Haná Prostějov
FC Beňov

(3:0)

Branky: 27. Zbožínek, 36. Krč, 45. Kolkop. Rozhodčí: Šťastný - Juřátek, Vedral. Žluté karty: Varga - Smoček, Zbořilák, Kavka. Diváků: 60

Sestava TJ Haná Prostějov:
Pastyřík - Procházka, Šindler, Čermák, Trnavský - Krč (54. Strouhal),
Zbožínek, Kolkop (81. Gábor), Krupička, Varga - Zatloukal (81. Hangurbadžo). Trenér: Daniel Kolář

přihrál nabíhajícímu Kolkopovi
a tomu nezbývalo než do odkryté
branky zvýšit na 3:0. A to byla pro
hosty velká poločasová sprcha...
Po domluvě v šatnách hosté ještě
více přidali a proháněli hanácké
matadory po celé umělce. Je nutno dodat, že Hanáci hráče Beňova
uhlídali i když v 78. minutě šel na
Pastyříka sám Zbořilák, ale minul.
O čtyři minuty později byla „trmavrma“ ve vápně domácích, ale fi-

nální střela Machače šla opět mimo
branku. V 84. minutě vystrašil z
trestného kopu domácí Zbožínek
gólmana Jaše a ten musel akrobaticky vyrážet na roh. Taktickou
hrou si Hanáci samotný závěr zápasu pohlídali a získali tak velice
potřebné tři body do tabulky.
V posledním podzimním kole zajíždí Haná Prostějov tuto sobotu
2. listopadu do Dubu na Moravě,
který se také drží chvostu tabulky.

Daniel KOLÁŘ - TJ Haná Prostějov:

„První poločas se hrál pro nás podle klasického scénáře. Hosté drželi míč,
kombinovali a my se snažili využít některý z nabídnutých brejků. Podařilo se nám to hned třikrát a my po poločase vedli 3:0, což bylo pro hosty,
vzhledem k průběhu hry, kruté. Druhý poločas byl již z obou stran rozháranější a žádný z týmů nevyužil ani jednu z několika vytvořených šancí.
A tak se skóre neměnilo, což nám pochopitelně vyhovovalo.“

Vladimír NESŇAL - FC Beňov:

„To co jsme hráli předtím my, to hrál Prostějov a tím nás zaskočil. Nedali
jsme dvě šance v první půli a už jsme se vezli. Malé hřiště nám nesvědčí,
protože tam nebyl prostor pro hru.“

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

I.B třída: Lipová odmítla jít do čela, Mostkovice se propadají
Prostějovsko/jim – Počtvrté za sebou nezískali fotbalisté
„A“-týmu Mostkovic ani bod. Po prohrách s Nezamyslicemi,
Všechovicemi a Radslavicemi nestačili ve dvanáctém kole „A“ skupiny I.B třídy Olomouckého KFS ani na Kojetín
„B“ a s patnácti body spadli v nesmírně vyrovnané tabulce
za další čtyři soupeře. Nyní jim tak patří dvanácté místo
o skóre za Kostelcem a čtyři body před Nezamyslicemi.
Právě tento tým se ziskem venkovního bodu postaral o to,
že v čele zůstal Pivín. Vedoucí tým totiž doma stejně jako
druhá Lipová uhrál nerozhodný výsledek 1:1. Pohoršily si
Vrchoslavice, které do posledních Horních Moštěnic přijely bez gólmana, i Hvozd v „B“ skupině, Plumlov druhou
venkovní výhrou poskočil doprostřed.
TJ Sokol v Pivíně
TJ Sokol Tovačov
1:1 (1:1)
Branka Pivína: 43. Šišma. Rozhodčí: Vedral – Krutovský, Lasovský. Sestava Pivína: Novák
– Martinec, Vláčilík, Zbožínek – R.
Švéda, Vrba, Svozil, Šišma (70.
Nesvadbík) – Fialka (80. Makoš)
– Sedlák, Labounek. Trenér: Jaroslav Svozil.
Hodnocení trenéra Pivína
Jaroslava Svozila:
„Bod se rodil obtížněji, kluci
už měli nosánky trochu nahoru.
Facka musela přijít a hned ve
druhé minutě jsme z brejku dostali na 0:1. Dvacet minut jsme
se hledali a otřepávali, pak jsme
začali hrát svou nátlakovou hru,
dostali jsme soupeře pod tlak a
vyústilo z toho vyrovnání do šatny. Po přestávce jsme bušili do
zavřených vrat a ty se neotevřely.
Měli jsme hodně standardních
situací a brankář vytěsnil čtyři
těžké střely, hosté naopak podnikali nebezpečné rychlé protiútoky. Převládá trošičku zklamání,
ale neprohráli jsme, teď zkusíme
zabodovat v Plumlově. Nejdeme
vyloženě za postupem, ale nebráníme se mu, prvořadá je pro
nás ale výchova vlastních hráčů,

Krajský přebor - starší žáci:

12. kolo: Náměšť na Hané - Konice 3:0 (2:0),
branky: Elsner,Kopřiva,Sedlařík. Mohelnice
- Jeseník 1:2 (0:2), branky: Hejtmánek Olšák,Fojtík. Brodek u Př. - Zábřeh 1:3 (0:0),
branky: Večerka - Žák,Němec,Finger. Slatinice
- Čechovice 0:7 (0:5), branky: Liška 3x,Bašný
2x,Grulich,Hruban. Černovír - Lipník 3:1
(2:0), branky: Majzlík,Nezval,Dočkal - Sobek.
Nové Sady - Velké Losiny 3:4 (1:4), branky:
Pošusta,Řezníček,Nguyen - Bartoník 4x.
Nemilany - Želatovice nehlášeno.
1. Zábřeh
12 11 0 1 57:7 33
2. Jeseník
12 10 1 1 54:9 31
3. Černovír
12 9 1 2 45:17 28
4. Náměšť na Hané 12 9 0 3 50:13 27
5. Čechovice
12 9 0 3 51:15 27
6. Mohelnice
12 8 0 4 55:22 24
7. Velké Losiny 12 7 0 5 32:28 21
8. Brodek u Př.
12 5 2 5 34:34 17
9. Želatovice
11 3 0 8 16:46 9

i proto jsem tam poslal deset minut před koncem vypjatého zápasu šestnáctiletého dorostence.“

SK Lipová
TJ Haná Nezamyslice
1:1 (1:0)
Branky: Spáčil – Musil. Rozhodčí: Zaoral – Svačina, Pumprla. Sestava Lipové: Števula
– Barák, Spáčil, Ohlídal (46.
Bross), Žilka – P. Koudelka (75.
Vlček), Macourek, Růžička,
Takáč – Dostál, Přikryl (60. R.
Burget). Trenér: Pavel Růžička. Sestava Nezamyslic: Soldát
– Hájek, Mariánek, T. Přidal –
Král, Letocha – J. Přidal, V. Fialka, M. Přikryl (50. Kratochvíl) –
Moravec, Musil. Trenér: Marek
Pavelka.
Hodnocení trenéra Lipové
Pavla Růžičky:
„Byl to pro nás trochu nešťastný zápas, nehráli jsme ale podle
našich představ. Vedli jsme 1:0
a nedali jsme další čtyři stoprocentní šance, naopak z ojedinělého útoku jsme po pěkné střele
do šibenice dostali vyrovnávací
branku. Pak už jsme se do žádné tutovky nedostali, za druhý
poločas jsme měli jen jednu dvě
pološance, které jsme ale vyřešili
špatně. Je to pro nás ztráta, nezo10. Konice
11. Nové Sady
12. Nemilany
13. Slatinice
14. Lipník
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13:55
16:54
27:58
7:62
19:56
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4
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Krajský přebor - mladší žáci:
12. kolo: Mohelnice - Jeseník 0:1 (0:1), branky:
Cekuras. Náměšť na Hané - Konice 2:6 (1:2),
branky: Cepl 2x - Paš 4x,Čampišová,Juriga. Slatinice
- Čechovice 1:10 (1:4), branky: Horejš - Klimeš
3x,Grulich 2x,Šustr 2x,Valdéz,Hájek,Baroš. Brodek u
Př. - Zábřeh 1:12 (1:7), branky: Kocian - Jílek 4x,Resler
2x,Tomášek,Žanda,Janů 2x,Nádeníček,Nízký. Nové
Sady - Velké Losiny 1:2 (0:0), branky: Opletal Glogar,Luks. Nemilany - Želatovice nehlášeno.
Černovír - Lipník 0:1 (0:1), branky: Caletka.

1. Jeseník
2. Čechovice
3. Mohelnice
4. Zábřeh

12
12
12
12

12
11
9
9

0
0
1
1

0
1
2
2

85:6
75:13
81:14
56:16

36
33
28
28

pakovali jsme týden starý výkon.
Mohli jsme se vrátit na první
místo, o to víc to mrzí. Snad v
Mostkovicích navážeme na poslední čtyři zápasy venku a dovezeme zpět body, co jsme ztratili.“

Hodnocení trenéra Nezamyslic
Marka Pavelky:
„Bod bereme všemi deseti. Byl to
sice vyrovnaný zápas, ale soupeř
měl více gólovek, stejně tak jsme
ale mohli nakonec vyhrát i my. Už
ve druhé minutě jsme prohrávali,
když se stalo přesně to, co jsem viděl ve Vrchoslavicích a na co jsem
hráče upozorňoval před zápasem.
Hned v první minutě přišel nákop
na jejich útočníka, jenž šel sám na
brankáře, na následný roh si naskočil Karel Spáčil a hlavou dal branku.
Možná to bylo horší koncentrací,
pak se hra vyrovnala a místy jsme
měli více ze hry my. Větší šance
měli díky rychlým protiútokům domácí a několikrát při nás stálo štěstí, jinak by bylo dávno po zápase.
Víťa Soldát chytal spolehlivě, až v
závěru chyboval, ale druhý gól jsme
nedostali.“

TJ FC Kostelec na Hané
FK Brodek u Přerova
1:2 (1:1)
Branka Kostelce na Hané: Móri
z penalty. Rozhodčí: Motal – Weiser, Němec. Sestava Kostelce na
Hané: L. Menšík – Synek, Začal,
J. Walter, Chytil – Doležel (60. T.
Menšík), Móri, Grepl, Vyhlídal –
Závodský, Vařeka (25. Lužný, 80.
Juračka). Trenér: Petr Walter.

koncem poločasu vyrovnal z penalty za ruku ve vápně Móri, ovšem
brzy po půli trefil Honza Walter při
odkopu prvního hráče a od něj se
balon odrazil do brány. Měli jsme
hromadu šancí, především zkraje
zápasu, kdy to dvakrát Závodský a
jednou Vyhlídal nedotáhli do konce,
nesnižují tím ale kvalitu soupeře.“

FK Býškovice/Horní Újezd
TJ Sokol Plumlov
2:3 (0:1)
Branky Plumlova: Olejník, vlastní, Bureš. Rozhodčí: Kouřílek –
Kulička, Navrátil. Sestava Plumlova: Simandl – Bureš, Kutný,
Peka (46. Frýbort), Plajner – Ježek,
Olejník, Ullmann, Ševcůj, Křupka
– Hladký. Trenéři: Pavel Voráč a
Petr Kiška.
Hodnocení sekretáře Plumlova
Františka Kocourka:
„Když jedeme na zápasy bez trenérů, tak nám to jde (smích). Jsem
spokojen, dostali jsme se do plusových bodů, budu ale rád, až už bude
zima, dochází nám totiž fyzička a
hromadí se zranění. Do Býškovic
jsme odjížděli ve třinácti lidech, ale
hned v autobuse se nešťastně zranil
Kvapil, o přestávce musel střídat
Kvapil. Vedli jsme 2:0, když se nejprve po průniku středem prosadil
Olejník, poté si po Frýbortově centru dal obránce vlastní gól. Domácí
snížili, ale Bureš po kombinaci dal
na 3:1, soupeř ještě snížil a mohl i
vyrovnat, ovšem my jsme trefili celkem tři břevna a zasloužili jsme si
vyhrát. Uvidíme teď co s Pivínem,
minule vyhrál, teď remizoval...
Ráno jsem šlápl do psího lejna a
doufám, že to teď nebudu muset
opakovat před každým zápasem
(smích).“

Hodnocení trenéra Kostelce
na Hané Petra Waltera:
„Prohráli jsme s velice kvalitním a
běhavým mančaftem, nejlepším, co
tady na podzim byl. Měli jsme ale
smůlu, když se nám brzy zranil VaTJ Sokol Horní Moštěnice
řeka a všechny tři góly jsme dali my.
TJ Sokol Vrchoslavice
Zpočátku jsme měli daleko více ze
3:2 (1:1)
hry a Doležel trefil tyčku, jenže po
jejich trestňáku tečoval míč před Branky Vrchoslavic: Lacina,
gólmanem do šibenice Chytil. Před Holub. Rozhodčí: Pumprla –
5. Konice
12
6. Lipník
12
7. Černovír
12
8. Želatovice
11
9. Slatinice
12
10. Náměšť na Hané12
11. Brodek u Př. 12
12. Velké Losiny 12
13. Nemilany
11
14. Nové Sady 12
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Grečmal, Menšík. Sestava Vrchoslavic: Olšanský – Šmíd (46.
Zdražil), Gajdošík, Novák, Spiller
– Trávníček, Polášek, P. Horák
ml., P. Horák st. – Holub, Lacina.
Trenér: Roman Šmíd.

Hodnocení trenéra Vrchoslavic
Romana Šmída:
„Stará písnička. Hned v desáté
minutě jsme dostali hodně laciný gól, pak jsme ovládli hru a po
kombinaci jsme vyrovnali. Měli
jsme i další vyložené šance, ještě
do poločasu jsme měli rozhodnout, kdybychom přidali druhý a
třetí gól, bylo by po zápase. Jasnou převahu jsme měli i ve druhé
půli, ovládli jsme střed, nepůjčili
jsme jim balon, jenže domácí
dobře bránili, měli mladé a běhavé mužstvo a po brejcích dávali
branky. V padesáté a třiapadesáté
minutě to bylo 2:1 a 3:1, my jsme
snížili až deset minut před koncem, přestože jsme v průběhu zápasu měli hodně možností. Chyběl nám gólman, protože Loučku
si stáhla z hostování Chropyně a
Jurčík byl služebně pryč. Celkem
nás bylo jen dvanáct, protože marodka stále trvá, za týden už to
snad bude lepší.“

FK Slavoj Kojetín „B“
TJ Sokol Mostkovice
4:0 (0:0)
Rozhodčí: M. Pospíšil – P. Pospíšil, Odstrčil. Sestava Mostkovic:
Lukáš – Všetička, Hanák, Milar,
V. Vojtíšek – Šlambor, M. Vojtíšek (60. Studený), O. Zapletal,
Musil (70. Kapounek) – J. Kamenov ml., Dadák (68. Karafiát).
Trenér: Jiří Kamenov starší.
Hodnocení trenéra Mostkovic
Jiřího Kamenova:
„Před týdnem jsem byl kritický k
přístupu hráčů, teď to bylo lepší.
Do utkání vstoupili slušně, díky
pohybu a kombinacím se dostávali do šancí, jenže nám chybí
silný lídr, který by zakončení vzal

U10 se sejdou v Nezamyslicích

Prostějov/jim – V sobotu 16. listopadu uspořádá Komise mládeže při Okresním fotbalovém svazu (OFS) Prostějov turnaj starších přípravek U10. Klání
určené pro hráče ročníku 2003 a mladší se uskuteční v nezamyslické sportovní hale od půl deváté ráno, prezence začíná přesně o půl hodiny dříve.
Startovné určené na částečné pokrytí výdajů činí šest set korun, občerstvení
hradí OFS. Družstva se mohou přihlašovat do středy 6. listopadu zasláním vyplněné přihlášky na adresu okresního svazu Za Místním nádražím 4536, 796 01
Prostějov, předpokládaný počet účastníků je osm týmů.

U8 si zahrají v Němčicích

Prostějov/jim – Komise mládeže při Okresním fotbalovém svazu (OFS)
Prostějov uspořádá v neděli 1. prosince turnaj mladších přípravek
U8 pro hráče narozené v roce 2005 a mladší. Prezence družstev se v
němčické sportovní hale uskuteční od osmi hodin ráno, samotný
začátek je v plánu o půl deváté.
Vyplněné závazné přihlášky mohou zájemci zasílat na adresu okresního
svazu Za Místním nádražím 4536, 796 01 Prostějov až do středy 20. listopadu, startovné za družstvo činí šest set korun. Občerstvení uhradí pořadatel
a OFS předpokládá, že se turnaje zúčastní celkem osm týmů.

na sebe a proměnil. Po poločase
jsme mohli vést 3:0, místo toho
jsme v pětapadesáté minutě prohrávali 0:2 a hráči si přestali věřit. Už to bylo bez náboje, chyběl
nápad a klid, trefili jsme tyčky a
přestřelili v jasných pozicích. Domácí pětkrát vystřelili na bránu a
dali čtyři góly, to byl krutý trest.
Naopak soupeř hrál uvolněně
a navíc každý souboj nás bolel.
Musíme si to vyříkat a propálit, je
potřeba víc disciplíny, zarputilosti
a chladnokrevnosti v zakončení,
klidně jsme mohli mít přes dvacet
bodů a být mezi nejlepšími.“

Babice
FC Hvozd
4:3 (2:0)
Branky Hvozdu: Z. Poles 2, V.
Bílý. Rozhodčí: Valouch – Konečný, J. Dorušák. Sestava Hvozdu: Koutný – Szekulics, Vánský,
Z. Poles (68. Béňa), Vyroubal – P.
Muzikant, F. Coufal, P. Coufal, V.
Bílý – Vydržel (46. L. Poles), P.
Grulich (81. O. Procházka). Trenér: Karel Procházka.
Hodnocení trenéra Hvozdu
Karla Procházky:
„V první půli hrály oba týmy špatně, jenž domácím se povedly dva
útoky a po naší nedůslednosti to
bylo 2:0. Vůbec jsme nevystřelili na bránu. Do druhé půle jsme
vstoupili jinak a za sedm minut
vyrovnali, když se dvakrát trefil
Zbyňa Poles. Po krásné kombinaci a tečované střele z pravé strany
domácí přidali třetí branku a po
pěkném signálu při rohu čtvrtý,
my jsme snížili až krátce před
koncem, když Vojta Bílý přeloboval brankáře. Protože se nic
nenastavovalo, vyrovnat jsme již
nestihli, výsledek ale odpovídá
naší hře. Byli jsme poblouznění
předchozími výhrami, samo to ale
nepřijde. Chyběla nám bojovnost
i zodpovědnost, soupeř zvládal
souboje jeden na jednoho.“

Okresní přebor mladších žáků
2. kolo: Sokol Klenovice-Sokol v Pivíně 0:7, FK
Vyšovice-Sokol Otaslavice 0:1, Sokol PřemysloviceSokol Čechovice 2:5, Sokol Držovice-FK Němčice
0:15, Sokol Určice-FC Kralice -nehlášeno, Jiskra
Brodek u Konice-Sokol Brodek u PV 1:5.

1. Sokol v Pivíně 11
2. FK Němčice 10
3. Brodek u PV 10
4. Sokol Klenovice10
5. Sokol Čechovice 10
6. Přemyslovice 10
7. Brodek u Konice 10
8. Sokol Určice 9
9. FC Kralice
9
10. Sokol Otaslavice 10
11. FK Výšovice 11
12. Sokol Držovice 10

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

1 1
0 1
0 2
0 2
1 2
0 5
0 6
0 6
1 6
1 7
0 10
0 10

72:3 28
61:10 27
52:11 24
38:19 24
40:11 22
28:28 15
25:29 12
28:29 9
16:27 7
17:51 7
6:67 3
6:104 0

Přebor OFS Prostějov II.třída
12.kolo: Sokol Zdětín-Haná Prostějov B 4:2
(4:0), branky: Zdráhal 4 - Chmelař, Kolkop,
Sokol Brodek u PV-Sokol Otaslavice
3:2 (2:2), branky: Zatloukal 2, Šimeček Drmola, Kaláb, Sokol Protivanov-Sokol
Držovice 3:0 (0:0), branky: Burget, Grmela,
Pospíšil, SK Jesenec-Horní Štěpánov
3:0 (2:0), branky: Tichý 2, Burián, Sokol
Vrahovice-Otinoves 2:1 (2:0), branky:
Farný, Němec - Blekta, FK NěmčiceSmržice 6:0 (3:0), branky: Matoušek 2,
Zapletal 2, Olejníček, Šírek, Sokol Určice
B-Sokol Olšany 2:0 (1:0), branky: Kopečný
2, Sokol Přemyslovice-Sokol Čechovice B
4:1 (3:1), branky: Grulich, Možný, Růžička,
Tyl - Bilík.
1. SK Jesenec 13 11 0 2 42:12 33
2. Sokol Protivanov 13 10 0 3 33:16 30
3. Sokol Olšany 13 8 1 4 24:19 25
4. Sokol Držovice 13 7 1 5 33:16 22
5. Brodek u PV 13 7 1 5 25:24 22
6. Otinoves
13 7 0 6 29:25 21
7. Přemyslovice 13 6 1 6 31:25 19
8. Sokol Určice B 13 5 3 5 20:22 18
9. Sokol Vrahovice 13 5 2 6 25:28 17
10. Horní Štěpánov 13 4 3 6 18:24 15
11. Čechovice B 13 5 0 8 21:36 15
12. FK Němčice 13 4 2 7 19:18 14
13. Sokol Zdětín 13 4 2 7 21:31 14
14. Haná Prostějov B 13 4 2 7 16:27 14
15. Sokol Otaslavice13 3 2 8 16:30 11
16. Smržice
13 3 2 8 24:44 11
Kanonýři: 12 - Lofítek Marcel (Otinoves), Tichý
Petr (SK Jesenec), 10 - Tichý Jiří (SK Jesenec),
branky:, 9 - Rolný Jaroslav, Preisler David (oba
Sokol Držovice).
III. třída
12. kolo: Sokol Zdětín B-FC Dobromilice 2:3,
Pavlovice u Koj.-Sokol Vicov 1:0, Skalka 2011Haná Nezamyslice B 1:1, Sokol Vrahovice
B-Sokol Mostkovice B 3:3, FC Kralice B-Sokol
Tištín 3:1, FK Vyšovice-Sokol Bedihošť 8:1,
Sokol Plumlov B-FC Ptení 2:4, Jiskra Brodek u
Konice-Sokol v Pivíně B 0:1.
1. FC Kralice B 13 11 0 2 37:12 33
2. Skalka 2011 13 10 2 1 50:13 32
3. FC Dobromilice 13 8 2 3 29:24 26
4. Sokol Tištín 13 8 1 4 46:19 25
5. Sokol Vicov 13 8 1 4 27:16 25
6. FK Vyšovice 13 7 1 5 32:14 22
7. Nezamyslice B 13 5 5 3 30:25 20
8. FC Ptení
13 6 1 6 34:25 19
9. Pavlovice u Koj. 13 5 3 5 30:32 18
10. Brodek u Konice13 4 2 7 29:32 14
11. Sokol v Pivíně B 13 3 4 6 19:22 13
12. Mostkovice B 13 3 3 7 16:25 12
13. Vrahovice B 13 3 3 7 26:63 12
14. Sokol Plumlov B13 2 3 8 29:45 9
15. Sokol Zdětín B 13 2 2 9 17:39 8
16. Sokol Bedihošť 13 2 1 10 19:64 7
Kanonýři: 9 - Konupka Lukáš (Sokol Tištín),
Sekanina Jan (FC Ptení), 8 - Svoboda
Pavel (Pavlovice u Koj.), Špaček Jakub (FC
Dobromilice), 7 - Dopita Petr (Haná Nezamyslice
B), Kaděra Jiří (Skalka 2011), Mirga Tomáš
(Sokol Bedihošť), Nevrla Tomáš (FC Ptení),
Vozihnoj Luboš (FC Dobromilice).
IV. třída
2. kolo: Sokol Přemyslovice-Sokol Brodek u PV
B 1:3, Sokol Tvorovice-Sokol Ivaň 3:2, BiskupiceŽeleč 6:2, Morávia Doloplazy-Sokol Otaslavice B
7:4, Sokol Čechy pod Kosířem-Sokol Kladky 1:0,
Sokol Protivanov B-Volno.
1. Sokol Kladky 9 7 0 2 49:5 21
2. Brodek u PV B 9 6 2 1 24:18 20
3. Protivanov B 9 6 1 2 26:18 19
4. Morávia Doloplazy 9 5 0 4 34:28 15
5. Sokol Čechy p. K.10 5 0 5 28:22 15
6. Sokol Tvorovice 9 5 0 4 29:38 15
7. Sokol Ivaň
9 4 1 4 22:19 13
8. Biskupice
9 3 0 6 20:27 9
9. Sokol Otaslavice B 9 2 2 5 18:34 8
10. Přemyslovice 9 2 0 7 14:32 6
11. Želeč
9 2 0 7 11:34 6
Kanonýři: 14 - Křeček David (Sokol Kladky),
12 - Navrátil Miloš (Sokol Kladky), 9 - Jozek Jakub
(Morávia Doloplazy), Kolečkář Petr (Sokol Tvorovice).
Okresní přebor dorostu
8. kolo: Haná Nezamyslice-FC Dobromilice
-nehlášeno, Sokol Držovice-Sokol Přemyslovice
1:16, Volno-Smržice, Sokol Plumlov-Sokol
v Pivíně 1:2.
1. Sokol v Pivíně 7 6 0 1 24:5 18
2. Haná Nezamyslice6 3 2 1 19:4 11
3. Přemyslovice 7 3 1 3 30:15 10
4. Smržice
6 3 1 2 13:11 10
5. Sokol Plumlov 7 2 3 2 11:6 9
6. FC Dobromilice 6 2 1 3 17:15 7
7. Sokol Držovice 7 0 0 7 6:64 0
Okresní přebor žáků
9.kolo: Sokol Určice-FC Dobromilice 3:1 (1:0),
branky: Hruban 2, Daniš - Ošmera.
12.kolo: FC Dobromilice-Volno, FC Kostelec na
Hané-Sokol Protivanov 9:1, Sokol Brodek u PVHaná Nezamyslice 1:2, FC Kralice-FC Hvozd 7:1,
Jiskra Brodek u Konice-Sokol Plumlov 1:3, Sokol
Určice-Haná Prostějov 0:2, Sokol Bedihošť-Sokol
v Pivíně 2:4.

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
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Prostějovští hokejisté prožili bouřlivé chvilky...

0
3
0:0

INDRA POPRVÉ BODOVAL, KNESL SE ZRANIL

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

LHC RT TORAX PORUBA

0:0

0:3

Branky a nahrávky: 46. Videlka (Vrána), 50. Buček z trestného střílení, 57.
Červenka (Pavlačka, Javín). Rozhodčí: Volf - Linhart, Lošťák. Vyloučení: 3:5, navíc
Buček (P) osobní trest 10 minut za nesportovní chování. Diváků: 1350

Sestava HC RT TORAX PORUBA

Tihlář - Hruzík, Wolf, Šindelář, Javín, Prokop, Slavík, Vajda, Peslar Videlka, Krayzel, Vaněk - Červenka, Vrána, Piják - Buček, Chaloupka,
Pavlačka - Zachar, Zuber. Trenér: Tomáš Sršeň.

Sestava lhK jestřábi
Kocián
Veselý, Kořínek
Malý, Knesl

Prostějov - Po představení jestřábí soupisky se zdálo, že
je hráčská kariéra Pavla Kumstáta u konce a defenzivně
i ofenzivně prospěšný obránce již pověsil brusle na hřebík. Po vývoji událostí v uplynulém týdnu se ale mohou
prostějovští fanoušci těšit na velký comeback. Někdejší
člen několika českých i slovenských extraligových mužstev kývl na novou nabídku Jestřábů a již tento čtvrtek se
v hanáckém derby proti Přerovu poprvé od konce jarního
play off představí v dresu Jestřábů. Ještě předtím ale poskytl Večerníku následující exkluzivní interview...

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

2:1

Branky a nahrávky: 47. Špok, 59. Kříž (Laporte) - 16. Jedlička (Indra), 28. Malý
(Luňák, Stejskal), 36. Černý (Jurík), 36. Venkrbec (Luňák, Stejskal), 37. Jedlička
(Antončík, Belay), 60. Jedlička (Antončík, Venkrbec). Rozhodčí: Fiedler - Blaha,
Maťašovský. Vyloučení: 9:9. Využití: 0:1. Diváků: 1541

Sestava lhK jestřábi
Kocián
Malý, Veselý,
Kořínek, Švaříček
Trenéři:
Petr Zachar
Martin Kužílek

„Zápas jsem si moc neužil, přestože
výsledek je přesvědčivý. Vstoupili
jsme do něj dobře, ale vlastní nedisciplinovaností jsme dvakrát šli do tří.
Kluci to perfektně odbránili, ale až
do poloviny utkání to byla těžká dřina, teprve po třetím gólu nastal klid,“
ohlédl se za vítězným comebackem
Zachar s tím, že před polovinou zápasu kvůli trestům stáhl Švaříčka.

Mnohem menší radost mu naopak udělal aktuální zdravotní
stav Adama Knesla, jenž na marodce doplnil Michala Nedbálka
a Lukáše Dubu. „Rameno mu
nevypadlo, došlo u něj ale ke zlomenině klíčku a bude mimo hru asi
šest týdnů. Jsme bez dvou obránců,
ale okamžitě jsem zkusil obvolat
některé známé lidi,“ uvedl na adresu
třiadvacetiletého beka, jenž zatím
získal dvě asistence.

Hrdina. Proti Porubě se sice Robert Jedlička neprosadil, na ledě
Hodonína ovšem mířil hned třikrát do černého. Foto: Jiří Možný
o tom pobavit až po třetím čtvrtém zápase, až se úplně projeví,“
nechtěl Zachar předbíhat ohledně
jeho přínosu pro tým. Ve svém
prvním duelu nastupoval Indra po
boku Stejskala s Venkrbcem, proti

Jihomoravanům vytvořil novou
trojici s Davidem Juríkem a Frankem Kučerou. Jak tomu bude ve
čtvrtek proti Přerovu? A dostane
se skutečně na Pavla Kumstáta?
Přijďte do haly a uvidíte...

PAVEL KUMSTÁT: „JAKO DIVÁKA MĚ NA HOKEJI SVRBĚLY RUCE...“

SHK HODONÍN

0:4

Prostějov/jim

Pro utkání promíchal útočné
formace a výsledek se dostavil.
Změnu pro následující utkání tak
neplánuje. „Byli jsme lepší, měli
jsme i další šance. Máme tu dvaadvacet hráčů a do vítězné sestavy
by se nemělo sahat, takže zůstane
vše při starém,“ zmínil s tím, že do
sestavy tak pravděpodobně přibude pouze Pavel Kumstát.
Dosud posledním novicem
v prostějovském dresu se stal
Marek Indra, čtyřiadvacetiletý
bývalý hráč Slavie, Chomutova,
Kadaně, Klášterce nad Ohří,
Jihlavy a Mladé Boleslavi. Na
úvod si připsal jednu tyčku,
proti Hodonínu již dosáhl i na
gólovou přihrávku.
„Nikdy jsem nehodnotil hráče
po prvním zápase, můžeme se

Exkluzivní rozhovor se staronovou oporou zadních řad Jestřábů

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

Trenéři:
Josef Málek
a Petr Zachar

2
60:1

Kaluža, Jedlička,
Kolibár, Švaříček

Jedno jméno přibylo v uplynulém a na události bohatém
týdnu do sestavy Jestřábů. Ještě před středečním utkáním s Porubou se novou útočnou posilou stal odchovanec Slavie Praha Marek Indra, ve stejném zápase pak po
tvrdém nárazu na mantinel nedohrál obránce Aleš Knesl.
V sobotním duelu na ledě Hodonína se pak poprvé objevil zpět v pozici hlavního trenéra Prostějova Petr Zachar.

Kaluža, Kolibár,
Kolibár, Jedlička

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

Jiří Možný
Po sezoně jste v „A“-mužstvu
Prostějova
skončil. Co se změnilo, že se nyní
vracíte?
„V létě jsem se nerozhodl skončit,
ale nedohodli jsme se na podmínkách. Trénovalo se dopoledne
a nebyly mi nabídnuty takové podmínky, abych musel opustit práci.
Teď se podmínky daleko přiblížily,
i já jsem trošku nad tím přemýšlel

a slevil. Včera (ve čtvrtek - pozn.
autora) mi volal trenér Zachar, že
potřebují obránce, a dnes jsem byl
poprvé na tréninku. Moc jsem nad
tím nepřemýšlel...(úsměv)“
p
Těšil jste se zpět do kabiny?
„Když jsem byl na hokeji jako divák, tak mě svrběly ruce...(smích)
Ale nečekal jsem, že ještě někdy
budu hrát. Podíval jsem se na pár
zápasů, z tribuny to ale není ono,
a když mi zavolal trenér Zachar,

Myslím si, že mě za dva roky dobře tak čtrnáct dní budu potřebovat
poznal, proto si mě taky vybral. na to, abych se dostal zpátky do
Bude záležet, jak dlouho mi bude kondice.“
trvat, než se do toho dostanu zpátZdá se, že směrem dozaky. Když jsem skončil s hokejem,
du je to podobné loňské
sezoně. V čem vidíte největší problém defenzivy?
„Neviděl jsem všechny zápasy, jen výhru 10:0 nad Břeclaví
a s Hodonínem 5:0, tedy zápasy,
kdy nedostali ani jeden gól. Chyby
jsem neviděl, ale co jsem slyšel, tak
obránci jsou mladí, hodně útoční,
trochu divočejší a potřebují usměrnit. Co jsem viděl na tréninku, tak
na rozdíl od loňského mančaftu ale
všichni chtějí hrát hokej a chtějí se
staronová posila PAVEL KUMSTÁT
zlepšovat.“
o současné síle prostějovské defenzivy
Kdy budete moci naskočit do utkání?
S jakou pozicí v mužstvu nepřestal jsem všechno dělat, ne- „Do Hodonína ještě nejedu, ale
lehl jsem na gauč a nepřibral deset když to půjde dobře, tak ve čtvrtek
počítáte?
„Budu asi nejzkušenější a nejstar- kilo. Dělal jsem se různé jiné sporty s Přerovem bych to zkusil. Když
ší z obránců, záležet ale bude na a chodil jsem ale jednou týdně na přijde hodně diváků, určitě budu
tom, co pan Zachar bude očekávat. led. Hlava a ruce umí pořád, ovšem rád...(úsměv)“

tak jsem si řekl, že budu hrát za
Prostějov. Jelikož pracuji v rodinné firmě, tak jsem se tam také
rychle dohodl, vše se mi tak podařilo skloubit dohromady.“

„Co jsem slyšel, tak obránci jsou mladí,
hodně útoční, trochu divočejší a potřebují
usměrnit. Jak jsem ale viděl na tréninku,
tak na rozdíl od loňského mančaftu ale
všichni chtějí hrát hokej a zlepšovat se.“

Sestava SHK HODONÍN:
Kotvan – Komárek, Rybalkin, Skočovský, Novotný, Směřička, Pokorný,
Koukal, Miklík – Kříž, Špok, R. Smetana, T. Smetana, Škorík, Peš, Kuba,
Velechovský, Jurásek, Belisle, Vrba, Laporte. Trenér: Svatopluk Kosík.

Přehled výsledků 2. ligy ČR - Východ
12. kolo: HC LVI Břeclav – VSK Technika Brno 4:3 (1:1, 3:0, 0:2). Branky: 1. Piskoř (Bolfík, Matouš), 27. Bolfík (Dora, Piskoř), 31. Nedvěd (Bartoš,
Zháňal), 35. Zháňal (Nedvěd, Kovář) – 20. Habrovec (Fadrný, Štindl), 42.
Jurča (Klimeš), 55. Štindl (Havíř, Zábranský). Diváci: 210 * LHK Jestřábi
Prostějov – HC RT TORAX Poruba 2011 0:3 (0:0, 0:0, 0:3). Branky: 46.
Videlka (Vrána), 50. Buček, 57. Červenka (Pavlačka, Javín). Diváci: 1350 *
HC Slezan Opava – SHK Hodonín 5:4 po prodloužení (0:0, 3:3, 1:1 – 1:0).
Branky: 30. Galvas (Černý, Měch), 32. Vítek (Svoboda, Polok), 37. Herman
(Tichý), 58. Vítek (Polok), 64. Kysela (Polok) – 29. Špok (Peš, Novotný), 37.
Kříž (Novotný, Špok), 39. Špok (Peš, Komárek), 59. Kříž (Špok). Diváci: 678
* HC Frýdek-Místek – HC ZUBR Přerov 4:2 (1:0, 1:1, 2:1). Branky: 18.
Mikšan (Ovšák), 35. Slovák (O. Sluštík, Ovšák), 58. Mach (Ovšák, Slovák),
60. Slovák – 25. Sedlák (Pala, Faltýnek), 55. Brančík (Kundrátek). Diváci: 54
* HC Bobři Valašské Meziříčí – HC Nový Jičín 4:1 (1:0, 2:1, 1:0). Branky: 14. Slovák (Kundera, Pavlas), 27. Kubáč (Martiník), 35. Mir. Varga (Dav.
Varga, Mar. Varga), 49. Martiník (Hartmann, Novosad) – 29. Rejžek (Hanák).
* HC Orlová – VHK Vsetín 2:8 (0:1, 1:6, 1:1). Branky: 38. Badžo (Grepl),
57. Sznapka (Badžo, Štefanka) – 17. Kajaba (Vaněk), 21. Farda (Kajaba), 26.
Ambruz (Vaněk, Kajaba), 27. Vaněk (Vítek), 29. Daněk (Kývala), 34. Ševčík
(Mikšovský), 40. Kajaba (Tichý), 54. Podešva (Báchor). Diváci: 350.
13. kolo: HC Bobři Valašské Meziříčí – HC Orlová 0:6 (0:2, 0:2, 0:2). Branky:
4. Matějíček (Pavliš, Badžo), 13. Studený (Štefanka), 22. Štefanka (Studený), 39.
Tomis (Badžo, Pavliš), 50. Blatoň (Studený, Štefanka), 55. Studený (Blatoň). Diváci: 394 * HC ZUBR Přerov – HC Slezan Opava 3:0 (2:0, 0:0, 1:0). Branky:
17. Šťastný (Ditrich, Kolář), 19. Sakrajda (Běhal), 51. Sakrajda. Diváci: 973 * SHK
Hodonín – LHK Jestřábi Prostějov 2:6 (0:1, 0:4, 2:1). Branky: 47. Špok, 59.
Kříž (Laporte) – 16. Jedlička (Indra), 28. Malý (Luňák, Stejskal), 36. Černý (Jurík),
36. Venkrbec (Luňák, Stejskal), 37. Jedlička (Antončík, Belay), 60. Jedlička (Antončík, Venkrbec). Diváci: 1541 * HC RT TORAX Poruba – HC LVI Břeclav
3:1 (0:0, 0:1, 3:0). Branky: 48. Zachar, 58. Krayzel (Seidler), 60. Buček (Zachar,
Vrána) – 40. Zháňal (Bartoš, Dora). Diváci: 251 * VSK Technika Brno – VHK
Vsetín 1:4 (0:1, 0:3, 1:0). Branky: 57. Zapletal (Benýšek) – 10. Ambruz (Vaněk,
Farda), 33. Kubo (Ševčík, Mikšovský), 35. Kajaba (Ambruz, Vaněk), 37. Mikšovský (Kubo, Ševčík). Diváci: 282 * HC Nový Jičín – HC Frýdek-Místek 5:6
po sn. (1:1, 1:2, 3:2 - 0:0). Branky: 13. Ižacký (Gulda), 28. Sprušil, 44. Kabeláč
(M.Chvostek), 49. Sprušil (Horák), 60. Kabeláč (Vnenk) – 2. Slovák (O.Sluštík),
25. Mach (O.Sluštík), 31. Samiec (Stránský, Podešva), 42. O.Sluštík, 45. Mikšan
(Ovšák, Krutil), rozh. sam. náj. Mikšan.
Dohrávka 5. kola: HC Frýdek-Místek - HC Slovan Opava 1:3 (0:1, 0:1, 1:1).
Branky: 59. Ivan (Franek) - 6. Kocián (Tichý), 39. Černý (Polok, Vítek), 57. Černý
(Cink, Měch). Diváci: 152.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 13. KOLE


Tým

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

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

Z

V

VP

PP

P

Skóre

Bodů

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

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

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

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

3
3
4
4
4
5
5
5
7
8
9
9

69:30
45:30
44:35
42:34
36:36
52:44
48:49
48:39
34:49
37:53
31:59
27:55

28
28
23
23
23
22
22
21
15
13
9
7

„Pan Zachar má daleko lepší postřehy při řešení situací,“
vysvětlil změnu trenéra generální manažer Jaroslav Luňák

Prostějov - První obtížné období v pozici generálního
manažera „A“-týmu LHK Jestřábi Prostějov musel po
porážce s Porubou řešit Jaroslav Luňák. Ambiciózní
mužstvo po porážce ve Vsetíně a výhře s Technikou
Brno až na nájezdy poprvé v sezoně nebodovalo
na vlastním ledě, když prohrálo bez jediné vstřelené
branky s Porubou. Na výsledkové strádání se hokejový boss rozhodl zareagovat a to až nečekaně radikálně. S dosavadním koučem a sportovním manažerem Josefem Málkem okamžitě ukončil spolupráci ve
všech funkcích, na oba posty pak hned vzápětí dosadil
dosavadního asistenta Petra Zachara... Co jej k tomu vedlo? Ptali jsme se v exkluzivním rozhovoru pro
Večerník, hlavního mediálního partnera klubu.
Jiří Možný
Proč jste se rozhodli sáhnout k odvolání hlavního
kouče Josefa Málka?
„Výsledky byly na prvním místě.
Když si vezmete tabulku z posledních šesti zápasů, tak jsme byli
možná na předposledním místě.
V posledních střetnutích jsme narazili na soupeře, kteří se na nás připravili, začali jsme mít problémy a nemělo to tak hladký průběh, jak jsme

byli zvyklí. Bylo potřeba na vývoj
reagovat, jak nejlépe to jde. Navíc
asi ve třech ve čtyřech duelech po
sobě reakce ze strany trenéra byla
neadekvátní. Přiznám se, že jsem
přestal věřit tomu, že s postupem
času reakce adekvátní budou...“
Padlo již dříve nějaké varování?
„Ano. K řízení zápasu a reakci
na hru soupeře jsem již výhrady měl,
a to de facto od první prohry s Opavou v Kravařích.“

Kam příště na 2. ligu - Východ?
14. kolo, středa 30. října, 18:00 hodin: HC Orlová - Technika Brno, VHK
Vsetín - HC Poruba (17:30), Lvi Břeclav - SHK Hodonín, HC Slezan Opava - Nový Jičín, HC Frýdek-Místek - HC Bobři Valašské Meziříčí, LHK
Jestřábi Prostějov - HC ZUBR Přerov (čtvrtek 31.10., 18.00 hodin).
15. kolo, sobota 2. listopadu, 17:00 hodin:
HC Frýdek-Místek - HC Orlová, HC Bobři Valašské Meziříčí - HC
Slezan Opava, HC Nový Jičín - LHK Jestřábi Prostějov, HC ZUBR
Přerov - HC Lvi Břeclav, SHK Hodonín - VHK Vsetín, VSK Technika
Brno - HC RT TORAX Poruba (18:00).

„Trenérská profese je velmi vrtkavá.
Platí to ve fotbale i v hokeji, pokud
tým přestane mít výsledky, tak kouč
bývá první, přes něhož se hledá řešení.“
generální manažer Jestřábů JAROSLAV LUŇÁK
o změně na postu hlavního trenéra „A“-mužstva
Proč jste jako nástupce
zvolil právě dosavadního
asistenta Petra Zachara?
„Z mého působení jsem nabyl pocit, že pan Zachar má daleko lepší
postřehy při řešení situací, do nichž
jsme se momentálně dostávali. Dokud tam byl ale jako hlavní trenér
někdo jiný, byly jeho názory spíše
poradní a zodpovědnost nesl hlavní
trenér. Stihl jsem ho poznat, navíc
je to Prostějovan. Jeho výsledky
z loňské sezony byly velmi dobré
a doufám, že to byla dobrá volba.“
Neříkali jste si poté, že je
škoda, že Zachar nevedl
mužstvo již od počátku sezony?
„Ne, po bitvě je každý generál. Člověk si řekne, že by teď spoustu věcí
řešil jinak, ale pan Málek tu odvedl kus práce a trenérská profese je
v tomto velmi vrtkavá. Platí to ve fotbale i v hokeji, a pokud tým přestane
mít výsledky, tak kouč je bohužel
většinou první, přes něhož se hledá
řešení. V posledních šesti zápasech,
ať jsme je vyhráli nebo prohráli, vznikaly takové chyby, že to byla hlavně
vina trenéra, ne týmu, kouč v rámci
svých kompetencí pro to mohl udělat
víc. Třeba s Technikou dohrát zápas
ze stavu 3:1 v klidu do vítězství...“

Foto: archiv
Pan Málek skončil i jako
sportovní manažer?
„Ano, dohodli jsme se na ukončení jeho působení v LHK Jestřábi
Prostějov. A to ve všech funkcích.
Nebyla mu nabídnuta ani žádná
pozice v mládežnických kategoriích.“
Kdo tedy nyní bude zastávat tuto funkci?
„Do pozice sportovního manažera se momentálně přesunul taktéž
pan Petr Zachar, který skončil jako
trenér staršího dorostu. Jako asistenta si vybral Martina Kužílka,
s nímž spolupracoval již vloni.
Má volnou ruku v doplnění kádru,
práce teď ale bude mít už výrazně méně. První jméno, které vyřkl, bylo Pavel Kumstát. A hned
dneska ráno (v pátek - pozn. autora) jsme se s ním domluvili. Jeho
dosavadní neúčast v týmu nebyla
dána nedostatečnou výkonností

ani osobními antipatiemi, ale tím,
že jsme se nedokázali shodnout
na finanční stránce věci. Musí
se dívat tak, aby měl zajištěnou
rodinu a budoucnost, jeho hokejové roky se chýlí ke konci. Nyní
jsme ale našli finanční průsečík
a přiznám se, že Pavel byl natěšený. Proti Přerovu už bude hrát na
sto procent.“
p
Jak jste vnímal reakce některých fanoušků poté, co
přišlo první těžší období?
„Je to sport a přiznám se, že přirozeně chci také stále vyhrávat.
Porážky mě mrzí, ale na druhou
stranu, pokud nás neporazí, tak nás
musí posílit. Všechny nám ukázaly,
kde nás tlačí bota a v čem se musíme zlepšit. Pak cíl je stále víc než
reálný a první krok je tady. Myslím
si, že Pavel Kumstát posilou bude
a další doplnění obranných řad usilovně hledáme.“

Lední hokej

Vyhozená láhev z vlaku,

nevpuštění na stadion, rvačky
I takový byl zájezd do Hodonína...

Hodonín, Prostějov/jim, pk Fanoušci Jestřábů uspořádali
v sobotu odpoledne velký
vlakový výlet na jih Moravy,
na který vyrazili společně a
v černém. Přestože zpočátku
probíhalo vše v dobré náladě
i rozpoložení a optimismus se
šířil všemi vagóny, další průběh
včetně samotného konce nebyl
pro všechny úplně příjemnou
procházkou růžovým sadem...
Podle informací Večerníku a
diskusních příspěvků na webu
Jestřábů se totiž přibližně dvě
stovky jestřábích příznivců
vůbec nedostalo na zápas!
Řada z nich se pak dokonce
porvala se security. Na rozdíl od zbytku hostujících
návštěvníků totiž tato skupina
marně čekala na okamžik,
až je pořadatelé vpustí na
zimní stadion v Hodoníně.
Příčinou bylo pravděpodobně

nadměrné posilnění se alkoholem a obavy pořadatelů
z možného problémového
chování...
Fanoušci
prostějovského klubu to ale
pochopitelně vidí jinak. Za
vším údajně stojí nenávist
hodonínského soukolí vůči
Prostějovu... A to si také
nechtějí nechat líbit. Jak se
Večerník doslechl, skupina
příznivců uvažuje o trestním
oznámení na SHK Hodonín
a úhradu nákladů spojených s cestou na jih Moravy či
způsobenou škodou.
Pravdou je, že již cestou na zápas se navíc stal incident, který
ještě možná bude mít dohru.
Jeden z prostějovských „fans“
totiž na přerovském nádraží
vyhodil z okna lahev od piva a
trefil se přímo do nohy malého
kluka, který musel být ošetřen
v nemocnici.

Víte, o incidentech prostějovských
fanoušků něco více?
Jak to doopravdy bylo?
A co všechno se stalo?
Napište do redakce na e-mail:
sport@vecernikpv.cz!

V zákulisí prostějovského hokejového klubu bylo živo. Přinášíme vám exkluzivní rozhovory

„Nedodržel jsem sice tvrdá, ale pevně daná pravidla,“

okomentoval svůj nucený odchod od Jestřábů Josef Málek
Prostějov - Na přelomu jara a léta usedl na pozici
hlavního kouče a současně i sportovního manažera
Jestřábů Josef Málek. Jeho úkolem bylo složit tým, důkladně ho připravit na druholigové boje a nasměrovat
k postupu do vyšší soutěže. Na začátku sezony byl optimistický, ale již tehdy upozorňoval, že pokud by nějaký
výpadek přišel, patrně to odnese jeho post. A přesně
taková situace nastala v minulém týdnu a místo několikaletého angažmá u prostějovských hokejistů se musel
Josef Málek loučit již po necelém půlroce...
Jiří Možný
S mužstvem jste absolvoval
vydařenou přípravu i vstup
do sezony, připouštěl jste si, že by
zničehonic mohlo dojít ke změně?
„Ono to zničehonic nebylo.
Pravidla byla jasně stanovená a my
všichni jsme věděli, že se chyby
neodpouští. Měl jsem si to celé
více pohlídat. Navíc až tak k velké
změně zatím nedošlo, Petr (nynější
hlavní kouč Petr Zachar - pozn.
autora), byl u týmu od začátku. Je
to v této fázi dobrá volba.“
Měl jste tedy již nějaké
náznaky dříve, panovala s
vaší prací dlouhodobější nespokojenost?
„Náznaky jsem neměl. Ke každé
práci se najdou výhrady od vede
vedení

Přerov přijede až ve čtvrtek,
v sobotu je na řadě Nový Jičín
výhry s následnými dvěma porážkami, naposledy zvítězili svěřenci Pavla Sedláka 3:0 nad Opavou.
Regionálnímu rivalovi se daří
především na domácím ledě, kde
prohrál pouze s Prostějovem a
Porubou, naopak venku zvítězil
jen v Břeclavi a Hodonínu, v
obou případech vysoko 7:2.
Nejproduktivnějším
hráčem
Zubrů je dvanáctibodový Zdeněk Sedlák, jen bod na něj ztrácí
obránce Radomír Pala. Nejvíce
trestů - celkem dvanáct dvouminutových a dva desetiminutové
- posbíral bývalý bek tehdejšího
HC Prostějov Tomáš Vlček.
Papírově mnohem snadnějším
soupeřem by měl být v sobotu
od 17 hodin Nový Jičín. Ten je
momentálně se sedmi body zcela poslední, dva body za jedenáctým Valašským Meziříčím.

Tomu odpovídá se sedmadvaceti
nastřílenými brankami i nejvíce
bezzubá ofenziva.
Jedinou tříbodovou výhru zaznamenal tým doma proti Orlové, na vlastním ledě si Novojičínští poradili i v úvodním kole
s Bobry, byť až v prodloužení.
Naopak hned devětkrát nezískalo mužstvo Davida Handla ani
bod. Mimo jiné po prohře 2:4 v
Prostějově.
V bráně se střídají Lukáš Šrámek
s Tomášem Kozákem, ani jeden
z nich se však nedostal přes devadesát procent. Nejlepším střelcem mužstva je zatím pětigólový
Martin Kabeláč, díky tomu vede
i týmové kanadské bodování. Na
jedné brance se zatím zastavil
Daniel Brynecký, jenž v ročníku
2009/10 oblékal dres prostějovských Jestřábů.

Vladimír Stejskal: „Hlavní to bude

těsně před play off a v něm“
Prostějov - V loňské
sezoně se stal v dresu Hodonína nejproduktivnějším hráčem
všech tří skupin druhé ligy
a o své schopnosti sbírat
kanadské body přesvědčuje
i v Prostějově. Vladimír
Stejskal (na snímku) vytvořil
s Matoušem Venkrbcem
a Lukášem Dubou již od
přípravy údernou formaci a
v základní části nastřádalo
toto trio již dvaačtyřicet bodů.
Nejpilnější je přitom právě
čtyřiadvacetiletý forvard.
Proti Porubě se ovšem v
zakončení nedařilo jemu ani
nikomu dalšímu z jestřábí
party a poprvé od 29. září
loňského roku se tak stalo,
že gólman soupeře vychytal
čisté konto...
Jiří Možný
Co podle vás způsobilo
porážku?
„Poruba hrála dobře, chtěli jakoby
víc, bohužel dneska nám to nevyšlo.
Tahali jsme nohy, nejezdilo nám to
ani nelepilo. Prostě nám to nesedlo.
Prohra někdy může přijít, ale měli
jsme podat lepší výkon. Myslím si,
že jsme tam nenechali všechno a
nebylo to od nás dobré...“
Osobně
jste
zatím
nejproduktivnějším hráčem týmu. Jak na vás mužstvo
působí?

„Začátek jsme měli dobrý, první
čtyři zápasy jsme hráli velmi dobře.
Mám dobré spoluhráče, s Matesem
(Matěj Venkrbec - pozn. autora) se
mi hraje fakt dobře, jde nám to, ale
dneska to bohužel nevyšlo.“

čtvrtině, útočný styl našeho
týmu a koncovka. Co mě nejvíc
zklamalo? Že se nám to nepodařilo
udržet na této úrovni dál. Hra na
čtyři kompletní formace je náročná
disciplína a někteří ‚odborníci‘
tvrdí, že špatná. Ale já jsem
přesvědčen, že když si na to tým
zvykne, je k nezastavení. Musí se

„Přestali jsme v tréninku pracovat
na sto procent a výsledek se nám
dostal do hry. Měli jsme rychleji
a více dřít na odstranění chyb
v obraně, protože bez ní to nejde.“
dnes již bývalý hlavní trenér a sportovní manažer klubu
JOSEF MÁLEK vidí hlavní příčinu krize v přístupu hráčů

chodí. To, co se v prostějovském
hokeji dělá, podpořte každý, jak
nejlépe umíte, aby to co nejdéle
vydrželo.“
Co vám stihlo udělat největší radost a co vás naopak výrazně zklamalo?
„Největší radost mi udělali
výsledky a vedení po první

to ale dovést k dokonalosti a mít
u toho potřebnou trpělivost. Bez
trpělivosti naučit se chodit by se
tady sedm miliard lidí plazilo po
břiše.“
Jak jste vnímal reakci některých fanoušků, kteří
vás hned po první domácí porážce zatracovali?

„Mě někteří zatracovali ještě před
naším prvním vítězstvím.“
Často končí s hlavním
koučem i asistent. Jaká
fungovala trenérská spolupráce?
„Jak fungovala? Podívejte se na
výsledek. Petr může bez problémů
převzít tým a já mu přeji jen to
nejlepší. Jemu, hráčům i vedení.“
Kde vidíte hlavní příčiny,
že nastal výsledkový pokles?
„V tréninku! Přestali jsme pracovat
na sto procent a výsledek se nám
dostal do hry. Měli jsme rychleji
a více dřít na odstranění chyb
v obraně, protože bez ní to nejde.
V létě jsme dokázali přestřílet
v přípravě Hodonín 9:6, ale
když vám zvlhne prach, musí se
to ubránit a tady nás to zradilo.
Tvořili jsme hodně chyb a soupeři
nás trestali.“
Říkáte si nyní, že jste něco
mohl udělat jinak?
„Neříkám, já to vím. Chyby
člověk nesmí dělat a musí
pracovat na jejich odstranění. A já
na chvíli přestal být pozorný. Měl
jsem dát větší prostor Petrovi,
protože s problémem obrany
se potýkal už loni a umí si s tím
poradit. Teď jsem mu ho dal a
já poučený odcházím...(hořký
úsměv)“

Od minulého čtvrtku opět hlavní trenér Jestřábů přeskládal formace a věří ve výhry

Prostějov - Z pozice hlavního kouče vedl prostějovské Jestřáby v uplynulých dvou ročnících a
vždy se s nimi umístil mezi nejlepšími druholigovými celky, po předsezónních změnách se musel
uskromnit a přijmout roli asistenta. Po dvanácti
odehraných kolech se ale Petr Zachar vrátil zpět
na vedoucí trenérskou pozici a pokusí se navázat
na výtečnou přípravu i úvodní mistrovské zápasy.
Jiří Možný
Dosud jste působil v pozici
asistenta, s jakými pocity se
vracíte zpět na pozici hlavního
kouče?
„Byl jsem postaven před tuto
nabídku a přijal jsem ji. Začátek
sezony nám vyšel excelentně, šlo
nám vše, na co jsme sáhli. Vyšla
nám příprava i první zápasy, pan
Málek odvedl perfektní práci. Pak
to trošku ustalo na mrtvém bodě a
vedení se asi snažilo dát mužstvu
impulz, abychom se vrátili zpět
na vítěznou vlnu. Jsem u tohoto
mužstva od začátku sezony, takže
vím, že má na to, aby hrálo o první
místo tabulky. Mělo by se navázat
na začátek sezony.“
Co se v posledních zápasech stalo, že jste přestali
vyhrávat?
„Těžko říct. Až se nám s tím
podaří něco udělat a postavit to
na nohy, tak to můžeme hodnotit.
Ale zbytečně jsme prohráli zápas
ve Vsetíně, nevyšlo nám to v
Kravařích s Opavou, tedy dvakrát
na úzkém kluzišti. Navíc jsme

trochu doplatili na náš nedůraz
a profesorský hokej, který jsme
začali stále více předvádět. I když
jsme na prvním místě, je potřeba
hrát poctivý důrazný hokej
odzadu. Necháváme v obraně
otevřená vrátka, v posledních
zápasech jsme trošku nestíhali.
Chce to trochu uvolnit atmosféru,
odlehčit tréninky.“
Jak se na současných výkonech projevila zranění?
„Je možné, že to mužstvem trošku
otřáslo, ale nemůže to být žádná
výmluva. Potkalo nás to každou
sezonu, že koncem října a na
začátku listopadu nám vypadlo
čtyři pět hráčů dlouhodobě. To
je úděl dlouhého ročníku a s
tím musí každý počítat. Kádr je
natolik široký, máme na soupisce
jednadvacet hráčů, takže mužstvo
jako celek by to poznamenat
nemělo.“
Změnil se trenér, budete radikálně sahat i do sestavy?
„Ano. Přeskládal jsem trošku
složení formací jinak. A to podle
typologie hráčů i svých představ,
abych to oživil a dal technické

„I když jsme na prvním místě, je stále
potřeba hrát poctivý a důrazný hokej
odzadu. Necháváme v obraně otevřená
vrátka, trošku jsme nestíhali. Chce to
uvolnit atmosféru, odlehčit tréninky...“
staronový trenér „A“-týmu Jestřábů
Petr Zachar nabízí recept na složité období

hráče k sobě, bourače k sobě. Dal
jsem do toho trochu jiný pohled a
teď čekám, jestli se mi to vrátí nebo
jak to dopadne.“
Koho jste si vybral na pozici asistenta?
„Dali jsme si nějaký čas na
rozmyšlenou. Jednání určitě
budou probíhat, ale momentálně je
situace taková, že do Hodonína se
mnou pojede Martin Kužílek, který
se se mnou pohyboval na střídačce
vpředchozíchsezonách.Zkušenosti
i přehled má, pak to nějakým
způsobem vyhodnotíme a budeme
to řešit dál. Zatím jsem to vyřešil v
rámci našich možností.“
Takže dojde na obnovenou
spolupráci osvědčeného
tandemu?
„Spolupráce to nebyla špatná. Sice
jsme těžce vyhořeli v loňském
play off, ale sezona mužstvu vyšla
a letos je družstvo jiné. Věřím, že v
letošním play off to bude mnohem
lepší.“
Novým jménem v sestavě
je Pavel Kumstát. Co od
něj očekáváte?

„V poslední sezoně byl v podstatě
naším nejlepším obráncem, aspoň
co se týče hodnocení, a navíc
potřebujeme více zkušeností v
obraně. Dali jsme mu nějakou
nabídku, teď záleží, jak se k tomu
postaví a jak se projeví na ledě.
Momentálně hrajeme na čtyři
pětky, takže zvládnout se to dá.
V minulých sezonách nikdy neměl
problémy s kondicí a vezměte si
Matouše Venkrbce. Ten poslední
tři roky nehrál hokej a zvládá to
celkem bez problémů. Doufám,
že Kumstát ho bude následovat.
Od Pavla vím, co mohu očekávat,
zkušenosti má bohaté.“
Při doplňování kádru půjdete tedy cestou zkušenějších?
„Dá se to tak říct. Ale takovým
hráčem může být i třiadvacetiletý
kluk, který nastupoval v první lize,
či dokonce v extralize. Momentálně
jsme volili nejrychlejší a
nejschůdnější variantu. Do zápasů
by se měl Pavel určitě dostat,
otázkou bude jeho vytížení, jak
to bude zvládat. Zda bude hrát
celý zápas včetně přesilovek
a oslabení. To už je na řešení podle
aktuálního stavu.“

„Celý mančaft dostal napomenutí již po porážce

„Hráli jsme spolu téměř od začátku,
byli jsme na sebe zvyklí, věděli jsme
co a jak. Teď tam každý den máme
někoho jiného a je to trošku těžší.
Musíme se s tím ale vypořádat...“
prostějovský forvard VLADIMÍR STEJSKAL
o absenci kapitána Lukáše Duby v sestavě

Mohla hrát roli třeba i
únava?
„Je to možné, trénujeme dost. Na
to se ale nemůžeme vymlouvat,
oni asi víc chtěli.“
Jste uprostřed série
těžkých utkání, co může
takový výsledek s týmem
udělat?
„Jirka Vykoukal pronesl řeč a
myslím si, že si to každý vezme
k srdci a zamyslí se nad tím.
Horší už to být nemůže a bude to
lepší. Věřím, že už v Hodoníně
vyjedeme jako pořádný tým a
zvítězíme.“
Dalším soupeřem v
domácím prostředí je
Přerov. Jak se na tato utkání
těšíte?
„Pro mě je prestižnější asi
Hodonín, tam se těším asi nejvíce
ze všech. Doma s Přerovem to ale
bude regionální derby, lidé určitě
přijdou. Čeká nás kvalitní zápas,
musíme se na to dobře připravit.“

a všechny vzniklé situace jsme na
poradách konzultovali. Větším
problémem bylo vyrovnání
při vedení 3:1 s Technikou v
nedávném utkání. To byla jedna
z věcí, kterou jsem si neohlídal.“
Souhlasíte s tvrzením generálního manažera pana
Luňáka, že hra někdy nesnesla
ani to nejnižší měřítko?
„Myslím, že soutěž ještě ukáže,
jestli se už odehrály ty nejhorší
zápasy. Já bych klukům přál, aby
to tak bylo...“
Odvolávat kouče vedoucího týmu je dost neobvyklé.
Nebylo za tím něco jiného než
výsledky?
„Tady nejde o výsledky. Já nedodržel
sicetvrdá,alepevnědanápravidla,jak
bude tým pracovat, a my v důsledku
toho v Opavě a s Technikou selhali.

Tedy hlavně já. Jestli v tom bylo
ještě něco od vedle, je otázka pro
někoho jiného.“
S jakými pocity Jestřáby
opouštíte?
„Možná se budou někteří divit, ale
já jen s těmi nejlepšími. Byla to
pro mě velká zkušenost. Měla sice
trvat čtyři roky, ale tak to v životě

PETR ZACHAR: „MUŽSTVO MÁ NA TO, ABY HRÁLO O PRVNÍ MÍSTO“

www.vecernikpv
www.

Prostějov/jim – Klasický příděl dvou utkání mají před sebou i v tomto týdnu hokejisté
Prostějova. Výjimečně až ve
čtvrtek 31. října od šesti večer
přivítají ve druhém soutěžním derby Zubry z Přerova,
o sedmačtyřicet hodin později
zavítá tým vedený dvojicí Petr
Zachar - Martin Kužílek na
led Nového Jičína.
„Za ty roky je to pro mě snad již
patnácté derby, takže to beru v
poklidu, ale může to být zajímavé,
protože určitě přijde hodně lidí. Je
to pro nás možnost potvrdit první
místo,“ přemítal nedávno jmenovaný hlavní kouč Petr Zachar.
Přerovskému soupeři patří po
třinácti odehraných kolech třetí
místo s pětibodovou ztrátou na
vedoucí dvojici. V sezoně mužstvo pravidelně střídá dvě až tři
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Jako tým procházíte asi zatím nejtěžším obdobím. Je
důvod k panice?
„V Hodoníně jsme loni stále
vyhrávali, přišlo play off a prohráli
jsme ve finále. Myslím si, že teď to
není až tak důležité, hlavní to bude
v lednu, únoru a březnu, tedy těsně
před play off a v něm.“
Musíte se potýkat s prvními
zraněními, jak se to projevuje na hře?
„Třeba v naší lajně zrovna chybí
Dubáno (Lukáš Duba - pozn. autora). Nám to dobře klapalo, dávali
jsme každý zápas gól a mrzí mě, že
je mimo. Hráli jsme spolu téměř od
začátku, byli jsme na sebe zvyklí,
věděli jsme už za tu dobu co a jak.
Teď tam každý den máme někoho
jiného a je to trošku těžší. Musíme se
s tím ale vypořádat. V sezoně to ale
tak je, zápasů je hodně, jdou rychle
za sebou a nějaké to zranění přijde.“

se Vsetínem,“ prozradil kapitán Jestřábů Lukáš Duba
Prostějov - Velké překvapení čekalo během čtvrtka na Lukáše Dubu i ostatní hokejisty prostějovského „A“-týmu. Kapitán Jestřábů se zatím stále
zotavuje z úspěšné operace kolena a pod dohledem fyzioterapeuta Michala Poláka začal s rehabilitací, až od svých spoluhráčů se pak dozvěděl, že
vedení oddílu se rozhodlo mužstvu dodat impulz v
podobě nové trenérské dvojice. Tu hráči působící
v Prostějově déle než několik měsíců dobře znají a
konkrétně Duba se domnívá, že k radikální proměně zažitého systému nedojde.
Jiří Možný
Měli jste vy jako hráči
nějaké indicie, že dojde k
trenérské změně?
„Ne, byl jsem z toho celkem překvapený. Včera (ve čtvrtek - pozn autora) jsem nebyl na zimáku na tréninku, protože ještě marodím s nohou,
a dozvěděl jsem se to až odpoledne
od kluků. Bylo to určitě překvapení.
V kabině se pak uskutečnilo představování staronového trenéra pana
Zachara se staronovým asistentem
Martinem Kužílkem.“
Tuto dvojici dobře znáte. Jak by se výměna
mohla projevit?
„Ano, my domácí víme, co
čekat. Ale je pravda, že teď je

mančaft úplně jiný, má jiné cíle,
je to všechno jinak nastavené.
Myslím si, že se to vše včetně
tréninků nějak bude držet v kolejích jako dosud. Pan Zachar
má sice svou filozofii a svůj
program, ale myslím si, že to
zůstane celkem při stejném, jak
to bylo.“
Takže žádné radiální
změny neočekáváte?
„Ne. Jen jsme uvítali v kabině našeho staronového hráče
Pavla Kumstáta. Je to zkušený bek, bylo potřeba to trochu
posílit vzadu, teď nám navíc
vypadl další bek Aleš Knesl,
který má něco s ramenem a
na několik týdnů je mimo hru.
Povolali tedy Pavla Kumstá-

„Pan Málek s námi odvedl kus práce
a můžeme mu poděkovat. Hokejový
život je takový, a když to trošku nejde,
tak to většinou trenéři odskáčou jako první.“
kapitán prostějovských hokejistů LUKÁŠ DUBA
o přínosu odvolaného kouče Josefa Málka

ta a myslím si, že je to dobrý
krok. Je to zkušený obránce
a s mladýma bude mít nějakou
práci navíc, mohou se od něj ledasco učit.“
Dostali jste i vy jako hráči nějaké napomenutí?
„Ano, jako celý mančaft jsme
dostali napomenutí již po porážce se Vsetínem... Sami jsme
věděli, že to není ono, možná
hrála roli i menší únava, protože jsme hodně trénovali. Možná
to bylo i v hlavách, těžko říct.
Myslím si, že pan Málek s námi
odvedl kus práce a můžeme mu
poděkovat. Hokejový život je
takový, a když to trošku nejde,
tak to většinou trenéři odskáčou
jako první. To je jejich úděl.“
V čem budete na bývalého kouče nejraději vzpomínat?
„Jak jsem už říkal, pod panem
Málkem jsme od přípravy odvedli kus dobré práce. Před sezónou

jsme prohráli jeden zápas, také
ligu jsme začali velice dobře.
Po první čtvrtině jsme první, i
když tam jsou celkově tři prohry.
Potrénovali jsme hodně, nabrali
fyzičku a z těchto tří měsíců budeme těžit dost dlouho. Že bychom na něj zapomněli, to určitě
ne, každý si z něj něco vezmeme
a hodnotil bych ho kladně.“
Momentálně marodíte
s kolenem, za jak dlouho
se bude moci vrátit do utkání?
„Mám za sebou první návštěvu u
fyzioterapeuta Michala Poláka v
Prostějově, trochu jsem tam začal cvičit. Sám cítím, že je to den
ode dne lepší, svalová hmota by
měla fungovat, dává se to dohromady. Jestli půjde vše tak dobře,
jak to jde, tak za tři týdny bych
měl být připraven. Nechci ale nic
zakřiknout a nic uspěchat. Sezona
je dlouhá a chceme, aby byla co
nejdelší.“

Basketbal
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Basketbalisté Prostějova nadále drží stoprocentní úspěšnost

73 BK JIP PARDUBICE

77

ORLI VÍTĚZÍ, OCHOZY PŘESTO ZŮSTÁVAJÍ POLOPRÁZDNÉ...

PO PRODLOUŽENÍ

ORLI PROSTĚJOV

poločas: 39:33

čtvrtiny: 25:22, 14:11, 15:17, 9:13
Trestné hody:
Trojky:

17/16 - 32/21 Osobní chyby:
5:4

27:20

Rozhodčí: V. Lukeš, Paulík, Večeřa
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Trenér: Zbyněk Choleva

Sestava a body BK JIP Pardubice:
Muirhead 24, Bohačík 13, Nelson 12, Sanders 10, Peterka 5, Kotas 5,
Pospíšil 4, Faifr 0, Půlpán 0, Čarnecký 0, Šoula 0, Příhonský

82

55

BC KOLÍN

čtvrtiny: 27:10, 16:15, 19:14, 20:16
24/16 - 12/7 Osobní chyby:
6:4

17:26

Rozhodčí: Dolinek, Nejezchleb, Holubek.
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„Přišli noví hráči, nový sponzor,
hrajeme dobře. Všichni jsme
doufali, že lidí bude chodit víc.
Třeba se to zlepší. Proti Kolínu
už jich bylo více, než v minulém
utkání. Doufáme, že návštěvy
porostou,“ přeje si prostějovský
pivot Kamil Švrdlík.
Hodně průměrná návštěvnost
domácích zápasů je jedinou
vadou na kráse výkonů Orlů. Tým
diváky přitom baví. Ústeckou
Slunetu, Ostravu a Kolín svěřenci
Zbyňka Cholevy přesvědčivě

porazili. Fanoušky ladí na
přívětivou notu poctivou obranou
pod vlastním košem, rychlými
útoky a pěknými kombinacemi.
„Všichni se snaží diváky zaujmout.
Lidem jsme vyšli vstříc snížením
ceny lístku. Moc bychom si přáli,
aby do ochozů přišli ve větším
počtu. Opravdu jim nabízíme
pěknou podívanou,“ tvrdí šéf Orlů
Poloprázdno. Zápasy prostějovských basketbalistů nemají zdaleka takovou kulisu, jakou by si zcela
Ivan Pospíšil.
jistě domácí plejeři zasloužili.
Foto: Josef Popelka
Sporty v Prostějově si někdy
konkurují. Zápasy začínají
ve stejných nebo hodně oblíbenému týmu dá přednost. utkání. „Los je daný. Uvidíme, jak některé domácí zápasy ve středu
podobných časech a fanoušek Podle vedení basketbalového klubu to bude vypadat v dalších zápasech. a v neděli. Třeba to bude lidem
se musí rozhodnout, kterému ale není snadné posunout začátek V listopadu a prosinci budeme hrát vyhovovat více,“ uvedl Pospíšil.

Drama v Pardubicích rozhodl Pandula v prodloužení
Očima trenérů

ORLI P
PROSTĚJOV

poločas: 43:25

Trestné hody:
Trojky:

Kvalitní výkony prostějovských basketbalistů podpořilo před novým ročníkem Mattoni NBL také vedení klubu snížením vstupného. Za domácí zápasy zaplatí návštěvníci pouze 30 korun. V domácí
lize není levnější vstupenka. Přesto zatím tribuny
nemají problém uspokojit současné návštěvy...

Trenér: Zbyněk Choleva

Sestava a body BC KOLÍN:
Horák 15, Lewis 7, Zuzák 6, Machač 5, Ličartovský 5, Field 4, Barnes 4,
Kamarunas 3, Sýkora 2, Treml 2, Koranda 2, Holý 0.

Prostějov/lv - Hodně dramatické utkání s napínavou
koncovkou odehráli Orli
v Pardubicích. Domácí byli
dlouho ve vedení, v závěru
utkání ale hráči Prostějova
vyrovnali a vynutili si
prodloužení. V něm byli
úspěšní a z východních Čech si
po vítězství 77:73 odvezli cenné
vítězství.
Domácí nastoupili poprvé
v sezoně kompletní a na
palubovce Hanákům dlouho
pořádně zatápěli.

KAM za PŘÍŠTĚ

6. Kolo (30. října 2013, 18:00): Ostrava - Ústí nad Labem
(17:00, Kolín - Svitavy (17:30), Děčín - Prostějov, Jindřichův
Hradec - Opava, Pardubice - Brno, Nymburk - USK Praha
(6.12.,18:00)
7. Kolo (2.listopadu 2013, 18:00): Prostějov - Jindřichův
Hradec (17:00), Svitavy - Děčín (17:00), USK Praha - Ostrava (17:30), Pardubice - Ústí nad Labem, Brno - Kolín (18:30),
Opava - Nymburk (21.3., 18:00)

www.vecernikpv.cz
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přineslo obrat skóre. Orli
otočili na 56:54 a od té doby se
soupeři přetahovali o každý koš.
V závěru na body Petra Bohačka
dokázal odpovědět Kohout
a poslal střetnutí do prodloužení.
V nastaveném čase vzal na sebe
zodpovědnost prostějovský
Pandula. Jeho dvě trojky vymazaly
náskok soupeře. Druhým
úspěšným pokusem vyrovnal na
73:73. Obrana Orlů pak soupeři
již další střelu nedovolila. Po
pardubické ztrátě se prosadil
Švrdlík a konečnou podobu dal
výsledku z trestných hodů Slezák.

www.vecernikpv.cz
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Zbyněk CHOLEVA - Orli Prostějov:
„Jsem hrozně rád, že jsme vyhráli, asi jsme měli víc
štěstí, než že bychom měli nad Pardubicemi navrch.
Domácí hráli docela dobře, naopak my jsme měli
problémy. Nedařila se nám střelba zvenku. V obraně
jsme dostávali koše ze situací, které jsme nechtěli.
O to víc mě ale těší, že jsme se nevzdali, zabrali jsme a dostali se do
prodloužení. V něm nám hodně pomohl Pandula. V závěru dal dvě trojky
v řadě a to nám dodalo energii.“

Dušan BOHUNICKÝ - BK JIP Pardubice:
„Pro nás se sice zápas vyvíjel dobře, dlouho jsme vedli,
přesto nejsem spokojený s předvedenou hrou, hlavně co
se týče útočného snažení. V první půli jsem u některých
starších hráčů neviděl dravost směrem ke koši. Dalším
problémem byl útočný doskok Prostějova. Sedmnáct
útočných doskoků je obrovské číslo. Pokud jde o závěr
utkání, nepovedlo se nám několik situací v obraně, což soupeř potrestal.“

Kolín dokázal držet krok pouze pár minut

koše Mattoni nbl v číslech:
4. kolo: Ostrava - Svitavy 79:93 (22:17, 42:39, 61:62). Nejvíce
bodů: Folker 26, Ruach 14, Willman 11 - Kornowski 32, Jelínek
22, Kyles 19. Rozhodčí: Dolinek, Kurz, Nejezchleb. Fauly: 18:17.
Trestné hody: 13/9 - 17/12. Trojky: 4:7 * Kolín - Opava 77:86
(11:19, 33:37, 58:58). Nejvíce bodů: Field 35, Kamarunas 10, Barnes a Zuzák po 9 - Dokoupil 25, Šiřina 16, Gniadek a Sokolovský
po 14, Blažek 10. Rozhodčí: Vyklický, Znamínko, Benda. Fauly:
21:27. Trestné hody: 30/24 - 15/10. Trojky: 11:10 * Děčín - Jindřichův Hradec 97:70 (26:18, 44:30, 75:49). Nejvíce bodů: Bartoň
20, Landa 15, Jiříček a Stria po 13 - Pavlík 18, Ringgold 15, Novák,
Rolls a Vach po 7. Rozhodčí: Kučera, Hošek, Kučerová. Fauly:
18:23. Trestné hody: 19/14 - 20/9. Trojky: 9:7 * Pardubice - Prostějov 73:77 po prodl. (25:22, 39:33, 54:50, 63:63). Nejvíce bodů:
Muirhead 24, P. Bohačík 13, Nelson 12, Sanders 10 - Slezák 16,
Švrdlík 14, Pandula 10. Rozhodčí: V. Lukeš, Paulík, Večeřa. Fauly:
27:20. Trestné hody: 17/16 - 32/21. Trojky: 5:4 * USK Praha JBC MMCITE Brno 82:75 (19:23, 43:33, 60:58). Nejvíce bodů:
Slavík 21, Mareš 18, Chán 12 - Cvetinovič 20, Marič 18, Šmíd 13.
Rozhodčí: Vondráček, Karásek, Heinrich. Fauly: 24:21. Trestné
hody: 14/11 - 21/12. Trojky: 9:1.
5. kolo: Prostějov - Kolín 82:55 (27:10, 43:25, 62:39). Nejvíce bodů:
Švrdlík 18, Kohout a Slezák po 14, Marko 12 - Horák 15, Lewis 7,
Zuzák 6. Rozhodčí: Dolinek, Nejezchleb, Holubek. Fauly: 17:26.
Trestné hody: 24/16 - 12/7. Trojky: 6:4 * Ústí nad Labem - USK Praha 79:64 (23:11, 47:30, 70:49). Nejvíce bodů: Emerson 17, Mitchell
16, Steffel 15, Lewis a Steffeck po 11 - Votroubek 15, Feštr 10, Cvek a
Vocetka po 7. Rozhodčí: Kučera, Kučerová, Znamínko. Fauly: 19:19.
Trestné hody: 14/8 - 15/12. Trojky: 9:6 * Opava - Děčín 80:76 (28:1,
45:37, 70:50). Nejvíce bodů: Sokolovský 22, Blažek 16, Šiřina 13 Stria 19, Bosák 14, Kaša 13. Rozhodčí: Matějek, Kurz, Komprs. Fauly:
25:27. Trestné hody: 20/16 - 19/14. Trojky: 10:8 * Svitavy - Pardubice 64:84 (11:20, 35:41, 51:64). Nejvíce bodů: Kornowski 23, Peterka
a Kyles po 10 - Bohačík 23, Muirhead 20, Nelson 12, Příhonský 10.
Rozhodčí: Hošek, Kapl, Linhart. Fauly: 19:24. Trestné hody: 21/12
- 18/13. Trojky: 4:5 * Brno - Ostrava 88:79 (26:28, 44:48, 65:61).
Nejvíce bodů: Zachrla 23, Cvetinovič 21, Bašta 11 - Willman 20, Alič
19, Stehlík 15, Ruach a Folker po 11. Rozhodčí: Vondráček, Benda,
Remenec. Fauly: 22:29. Trestné hody: 37/26 - 16/10. Trojky: 6:9.

Úvod byl oboustranně
hodně ofenzivní a na začátku
12. minuty Pardubice vedly
30:24. Přestřelka se ale
v následujících minutách
zastavila. Orlům se příliš nedařilo
při střelbě z dálky, přidali však
pod vlastním košem a v poločase
prohrávali 33:39.
V průběhu třetí čtvrtiny dokázali
hosté manko vymazat a po sérii
10:2 vyrovnali na 43:43. Domácí
se vzápětí střelecky zvedli a do
poslední desetiminutovky šli
s náskokem čtyř bodů (54:50).
Rozmezí mezi 31. a 34. minutou

Prostějov/lv – Ani v pátém
utkání sezony nepoznali basketbalisté Prostějova porážku.
Proti Kolínu podali především
v první půli soustředěný výkon
a rychle rozhodli o svém dalším
úspěchu. Vyhráli naprosto přesvědčivě 82:55, když už po deseti minutách vedli o sedmnáct
bodů.
Na domácích bylo vidět, jak je povzbudilo poslední vítězství v Par-

dubicích po prodloužení. Především pivoti si na palubovce dělali,
co chtěli. Poprvé Hanáci udeřili
za stavu 6:6. Šňůra osmi bodů
znamenala oddechový čas Kolína, který ale nápor nezastavil a na
konci čtvrtiny Orli vedli 27:10.
Na začátku druhé části střetnutí se
hosté připomenuli sérií pěti bodů,
jinak ale na sebe větší pozornost
nestrhli. Střelecká pohoda Prostějova se na chvíli vytratila, kvalitní
obrana ale nedovolila hráčům soupeře přiblížit se na přijatelný bodový rozdíl. V závěru poločasu se
naopak prosadil Marko a jeho koš
stanovil poločasové skóre 43:25.
Domácí sestavě patřil také vstup

do druhé půle. Ostrý nápor potvrdila bodová šňůra v poměru 12:0,
které přinesla osmadvacetibodové
vedení 58:30. Velké penzum práce
v této fázi odvedl Kamil Švrdlík,
který nastřílel osm bodů a jednou
se trefil dokonce z trojkové vzdálenosti.
Poslední čtvrtina se již dohrávala
pouze z povinnosti. Koncentrace Orlů přece jen polevila, tým
z Polabí ale toho ani tak nedokázal
využít ke snížení vysoké ztráty.
V dresu hostů se pouze Horák
dostal přes hranici deseti bodů,
za Orly naopak skórovalo všech
devět hráčů, kteří se zapojili do
utkání.

„Zůstanu pod košem,“ směje se ´trojkař´ Kamil Švrdlík
Prostějov/lv - Do herní pohody z konce minulé sezony se vrací reprezentační pivot Kamil Švrdlík. Po návratu z mistrovství Evropy byl na něm patrný zápasový výpadek. V národním dresu toho moc neodehrál,
v lize ale stále více využívá minuty strávené na hřišti
a proti Kolínu byl tahounem svého týmu. „Byl to zřejmě
zatím můj nejlepší zápas v novém ročníku,“ uznává
v exkluzivním rozhovoru pro Večerník Švrdlík.
Ladislav Valný
Cítíte, že se na hřišti
postupně zlepšujete?
„Možná to tak je. Už minule
v Pardubicích to nebylo špatné.
Jestli to tak půjde dál, nebudu
se rozhodně zlobit.“
Rozjezd nového ročníku byl z vašeho pohle-

du trochu pomalejší. Máte
pro to vysvětlení?
„Chyběl mi zápasový rytmus.
Na mistrovství Evropy jsem si
moc nezahrál a k týmu Prostějova jsem se připojil až později. Všechno se to nějak sečetlo.
Naštěstí se dařilo jiným. Máme
vyrovnanou sestavu, což je výhoda.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA po neúplném 5. kole


Tým

Z

V

P

Skore

Úspěšnost

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

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

3
5
4
5
5
5
5
5
5
4
5
5

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

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

286:158
418:339
335:290
410:374
410:406
384:380
374:396
415:442
351:396
301:320
344:459
343:411

100%
100
75,0
60,0
60,0
60,0
40,0
40,0
40,0
25,0
20,0
0,0

Do zápasu s Kolínem
jste nastoupil ve velkém stylu a bylo vás plné
hřiště. Deset bodů za první
čtvrtinu hovoří za vše...
„Snažím se být týmu prospěšný. Tentokrát se to docela povedlo a jenom doufám,
že se to bude opakovat co
nejčastěji.“
Vaše momentální pohoda se projevila také
v 26. minutě, kdy jste se netradičně prosadil trojkovým
střeleckým pokusem. Získali
Orli dalšího střelce z dálky?
„Pořád ode mě obránci ustupovali, tak jsem si řekl, že to
zkusím. Pak už jsem další
dlouhou středu nepřidal. Nechtěl jsem si kazit stoprocentní
úspěšnost. (smích) Ale myslím
si, že dobrých střelců máme
dost. Moje místo zůstane především pod košem.“
V dalším kole jedete
do Děčína a půjde
o zápas neporažených týmů.
Jakou mají Orli šanci na
úspěch?
„Čeká nás těžký zápas. Bude
plná hala, Děčínu se daří. To
ale platí také o nás. Zápasy
s tímto soupeřem především
na jejich palubovce jsou si
podobné. Nesmíme se nechat zmlátit, pak máme šanci
uspět.“

Očima trenérů

Zbyněk CHOLEVA - Orli Prostějov:
„Jsem rád, že jsme nepolevili a že ten tlak jsme
ustáli proti týmu, kterému se nedaří. Mohlo se
nám hlavou honit cokoliv, ale my jsme to zahnali
tím, jak jsme vstoupili do první čtvrtiny, Kolín
jsme zastavili a pak se utkání jen dohrávalo.
Jsem moc rád za výkon právě v první čtvrtině a
za nasazení. Už jenom když se podíváme na tu
efektivitu v technickém zápise 107:34, tak to je super číslo.“
Predrag BENAČEK - BK Kolín :
„Gratuluji Prostějovu, vyhrál úplně v pohodě,
bez žádného problému z naší strany. Nezlobili
jsme ani chvíli. Prostějov byl dnes mnohem lepší
a zaslouženě vyhrál. Měli jsme problémy pod
naším košem na doskoku a také vázne organizace
hry. Už s tím bojujeme pět kol a to je asi největší
důvod, proč prohráváme...“

PARTNEŘI ORLŮ PROSTĚJOV
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Poruba i se Zacharem jako první Josef Pančochář: Proti takovému soupeři se hraje těžko

vyplenila jestřábí hnízdo...
JOSEF MÁLEK - LHK Jestřábi Prostějov:
Prostějov/jim - Nejméně povedený
zápas před vlastními fanoušky
předvedli ve středu večer
prostějovští hokejisté. Při střetnutí
aktuálně dvou nejvýše postavených
celků východní skupiny druhé ligy
nedokázali poprvé za celý ročník
vstřelit ani jednu branku a ztratili
takidomácíneporazitelnost.Oprvní
místo ale Jestřábi nepřišli, pozici
právě před svým přemožitelem
Porubou o skóre uhájili. Kdo ale
o co přišel byl Josef Málek, jehož
vedení LHK Jestřábi den po utkání
odvolalo z postu hlavního trenéra
i funkce sportovního manažera...
Do šestého soutěžního utkání na
prostějovském zimním stadionu
vstoupili Jestřábi poprvé i před
zraky svého momentálního kouče
Jiřího Vykoukala. Příliš štěstí jim ale
nepřineslo, naopak po utkání musel
mít k hráčům povzbuzovací proslov...
Dalším nováčkem na prostějovské
straně byl mladý útočník Marek Indra.
Ten se na rozdíl od několikanásobného
mistra světa a extraligového vítěze
představil přímo na ledě, když ve
čtvrté formaci nahradil zraněného
kapitána Dubu.
Hosté přijeli na Hanou s trenérem
Tomášem Sršněm, který loni působil
chvíli i u Jestřábů. V sestavě pak měl
další exprostějovany, nestárnoucího
veterána Rudolfa Wolfa a mladého
odchovance Davida Zachara.
Hned zkraje utkání a první střely mohli
domácí skórovat. Na konci čtvrté
minuty se nový parťák
Matouše Venkrbce
a Vladimíra Stejskala
dostal ke střele
a Tihláře v hostující
bráně překonal, proti
ale stála tyčka. Krátce
poté navíc Jestřábi
dostali možnost zahrát
si přesilovku, nic nebezpečného se
jim ovšem nepodařilo. Naopak na
druhé straně krátce po vypršení trestu
zahrozil Červenka, jenž si téměř dojel
vlastní střelu. Hosté začali ukazovat,
že ne nadarmo jsou v tabulce tak
vysoko a dokázali do té doby venku
vyhrát již čtyřikrát, naposledy v Opavě
5:0. V polovině 15. minuty pak navíc
dostali plnou stodvacetisekundovou
porci přesilovky pět na tři, když
současně putovali na trestnou Stejskal
za nedovolené bránění a Jedlička za
sekání. A úvodní gól visel ve vzduchu.
Hosté sice dlouho kombinovali bez
efektu, pak se ale k zakončení odhodlal
Volf a nastřelil tyčku. Dále už se domácí
ubránili a stav 0:0 zůstal v platnosti. Do
první pauzy to ale stále nebylo vše,

„Bylo to jedno z našich nejméně povedených utkání... Po dvou třetinách
jsme hráli bez branek a bylo jasné, že kdo dá gól, ten patrně vyhraje. Nám
přestala vycházet koncovka, trošičku jsme se zasekli, proto takový důsledek. A zase jsme vyrobili zbytečné chyby v obraně, soupeř se toho chytil
a dokázal zápas uhrát do konce. Někdy se podaří vypadnout ze sedla,
doufám, že to nebude nadlouho a brzy se vrátíme do zápasové pohody
a dokážeme proměňovat šance, které máme. Navíc nejsme schopni tyhle
zápasy uhrát bez chyb v obraně, pak to takto dopadne.“

TOMÁŠ SRŠEŇ - HC RT Torax Poruba:
„Viděli jsme krásné utkání z obou stran se šancemi, tyčky byly jak u nás,
tak u nich. Myslím si, že vítězství jsme si zasloužili o trochu víc, udělali
jsme méně chyb a brejky jsme dokázali proměnit. Chtěli jsme se pohybovat nahoře a jsme rádi, že nám Prostějov neodskočil. Nijak bych to
ale zatím nedramatizoval, sezona je dlouhá a všechno se připravuje až
na závěr. Že se nám tolik daří venku? Možná je to i atmosférou, že u nás
nechodí tolik lidí. Doufám, že to ale zvedneme i doma (úsměv).“
minutu před jejím koncem nastal ještě
jeden kuriózní moment, kdy Bučkovi
tekla po jeho faulu krev z nosu a musel
na ošetřovnu, trest za něj si tak odpykal
Jan Chaloupka.
Poruba se ale oslabení s přehledem
ubránila a následovala dlouhá pasáž
s hrou převážně ve středním pásmu.
Oba týmy pečlivě bránily a stíhaly
se vracet v dostatečném počtu,
občasné pokusy pak s jistotou lapili
oba gólmani. Opticky se ale zdálo, že
o něco navrch mají přece jen hosté.
V jedné z mála nebezpečných situací
ProstějovaLuňákpřestřelil,tonaopačné
straně mířil Martin Buček o trochu
přesněji a podruhé v utkání zachránila
Ondru Kociána jedna z tyčí. Další
tutovku připravil pro hosty chybující
Jedlička, Videlka ale při nájezdu na
Kociána pohrdl a nepropálil ho.

ENÍ:
REAKCE VED
!“
„MÁLEK VEN
Ani poslední třetina nezačala
pro Jestřáby slavně. Po dohrání
u mantinelu zůstal na ledě ležet Aleš
Knesl, jenž nepříjemně spadl na levé
rameno. Na střídačku mu museli
pomoci spoluhráči a podle prvotních
odhadů se zdálo, že utrpěl podobný
úraz jako nedávno Michal Nedbálek.
Jen o minutu a půl později navíc došlo
i na kotouč v jestřábí síti. David Videlka
si vyjel z rohu a propasíroval puk po
ledě mezi betony – 0:1. Vyrovnání
měl na holi Frank Kučera, puk ale
do pravého horního růžku nezapadl.
Naopak se podruhé v krátkém čase
radovali hráči Poruby.
Kořínek zastavil po pravé straně
ujíždějícího Bučka pouze pomocí
háku, rozhodčí nařídil trestné

střílení a faulovaný hráč ho kličkou
a zakončením pod víko proměnil - 0:2.
Současně si však za své provokování
vysloužil desetiminutový osobní trest
a někteří „fanoušci“ si to s ním chtěli
vyřídit osobně a jen díky pořadatelům
se nedostali až k němu na trestnou
lavici. Jiní „inteligentní“ diváci vše
řešili posláním svého piva směrem
k hostující střídačce.
Domácím se ještě naskytla šance na
zdramatizování po vyloučení Šindeláře
necelých deset minut před koncem,
momentální jestřábí impotenci
v ofenzivě to ovšem neukončilo. Za
zmínku stojí prakticky jen Malého
nahození od modré čáry, které ale
hostující gólman vytěsnil.
To třetí branku hostí měl na holi
Chaloupka, ale při nájezdu ho vychytal
Kocián, skórovat se tak podařilo až
Červenkovi, jenž po nájezdu z levé
strany vymetl bližší šibenici. Jednu
z asistencí si připsal i čtyřiačtyřicetiletý
Miroslav Javín.
Minutu a půl před koncem si domácí
střídačka vyžádala oddechový
čas, stejně jako následná hra bez
brankáře to ovšem k alespoň částečné
korekci výsledku nevedlo. Poprvé
za deset přípravných a dvanáct
mistrovských utkání tak Jestřábi
nevstřelili ani jeden gól. To Poruba
za poslední dvě venkovní střetnutí
ani jednou neinkasovala a jedním
z prvních gratulantů kouči Tomáši
Sršňovi byl jeho otec a někdejší
prostějovský trenér Josef Sršeň.
Po dvou domácích drtivých výhrách
s deseti nastřílenými brankami tak
přišla dvě střetnutí na vlastním ledě,
kdy z potenciálních šesti bodů ukořistili
prostějovští hráči jen dva. I proto se po
teprve první domácí porážce našli tak
skeptičtí fanoušci, kteří si posilnění
alkoholem byli jisti, že by pozici
hlavního kouče zvládli lépe a Josefa
Málka posílali zpět do Valašského
Meziříčí. Jen málokdo tušil, že mají
vlastně pravdu...

Jestřábi i díky hattricku
Jedličky zdolali Hodonín

Mikulovice - Josef Pančochář (na archivním snímku)
se během podzimní části sezóny 2013/2014 zabydlel
v základní sestavě prostějovských fotbalistů a coby
ofenzivněji laděný záložník podporuje útočné snažení
„eskáčka“.Bohuželkoncovkamuvycházímálokdy.Vsobotu byl na hřišti Mikulovic opět (jedním) z těch, co znovu
a znovu podstupovali tvrdé souboje s domácími borci,
leč nakonec bez kýženého efektu. O to větší bylo nejen
jeho rozladění po zápase....

Tomáš Kaláb
Stává se z vás tak trochu
hudební barometr...
„(smích) Nějak mi to začíná až
nepříjemně vycházet. Dnes před
zápasem mi stylem pořadatelé
do noty moc nepadli, asi hráli
hlavně pro rozhodčí...“

Po špatném začátku jste
kontaktní gól dali brzy,
ale pak už nic...
„Snažili jsme se do poslední chvíle, protože víme, jak se nám to už
vyplatilo. Ale dnes tam prostě nic
nespadlo. Terén nebyl nejlepší
a spolu s herním stylem domácích vylučoval kombinační hru.

Posadili jsme je na koně a to
těmto typům mužstev dokonale
vyhovuje, pak rozbíjejí hru a soupeře k ničemu nepustí.“
Tento týden nás čeká
druhý vrchol podzimu
s rezervou Sigmy.
„Samozřejmě se na to moc těším,
nejen kvůli tomu, že jsem poměrně nedávno za Sigmu hrával,
ale hlavně jim máme co vracet,
vždyť loni jsme s nimi dvakrát
prohráli, navíc doma poměrně
vysoko. Bude to úplně jiný styl,
který nám může víc vyhovovat.“
„Áčko“ Sigmy hraje v jiném termínu, takže
může pár hráčů za rezervu nastoupit...
„To podle mého nebude hrát
takovou roli. Někdy se naopak

zapojení hráčů z prvního týmu
může ukázat jako nevýhoda.
Nám musí být jedno, kdo proti nám nastoupí, musíme se
soustředit na naši hru a na náš
výkon.“

HANÁCKÉ DERBY JE TADY:
Do Prostějova přijede „béčko“ Sigmy
Prostějov/tok - Druhý vrchol
podzimní části MSFL je na obzoru. Vždy velmi atraktivní derby
s týmem ze sousední Olomouce
bude mít tentokrát podobu duelu s rezervou Sigmy. Té mají
domácí z jarní části co vracet,
když „eskáčko“ vyprovodila
výsledkem 4:1. Brankář Bureš
musel tehdy čelit (neúspěšně)
dvěma penaltám, jedinou trefu
domácích zaznamenal dnes už
určický Zbožínek. Ani první
měření sil loňské sezóny na
Andrově stadionu nedopadlo
pro prostějovské barvy dobře,
z trávníku odešli po porážce 1:3...
Motivace konečně uspět a využít
domácího prostředí bude jistě
enormní. Přes léto došlo u rezervy
Sigmy ke změnám v realizačním
týmu. Novou trenérskou dvo-

jici tvoří Radim Kučera - Pavol
Mlynár. Nejlepší střelec týmu v minulém ročníku Rolinc byl přeřazen,
stejně jako Zahradníček, když
prvně jmenovaný následně odešel
do Baníku Ostrava. Z dalších hráčů
hostuje například záložník Bernard
v sousední Holici, Chlebek pak
v Mikulovicích.
Hledání optimální sestavy se projevilo v nepříliš slibných výsledcích letní přípravy, vstup do sezóny
byl ale famózní – exdruholigová
Opava si z Androva stadionu
přivezla porážku 1:4, když jen
v prvním poločase vstřelili domácí,
pravda posílení o některé hráče
z „áčka“, tři branky. Vítěznou sérii přerušila až porážka v Hlučíně
0:1, úspěšný nebyl ani výjezd do
Třebíče a na Slovácko. Do toho
ztratila Sigma „B“ doma dva body

po remíze s nepřesvědčivě hrající
rezervou Zlína. Právě tato zaváhání
připravila Sigmu o vedení v tabulce, v níž ztrácí na Opavu dva
body.
Ke střelcům týmu patří Michalové
Holub a Stříž, tři góly vstřelili za
„B“ tým také hráči prvního týmu
Zahradníček a Lietava. Mezi
tyčemi se v polovině odehraných
zápasů objevil Reichl, který
chytal i na výše zmiňovaném
Slovácku. V poli pak nastoupili
Vavřík, Šindelář, Svozil, Hýbl –
Texl, Plšek, Richter (P. Ševčík),
Zahradníček (Schmidt) – Lietava,
Falta (Hladík).
Na stadionu Za Místním
nádražím můžeme očekávat
opět hojnou návštěvu, která by
měla domácím pomoci k nutně
potřebným třem bodům. Jestli

se v sestavě konečně objeví
Lukáš Zelenka, nelze podle
asistenta Popelky odhadnout.
„Minulý týden vůbec netrénoval,
jestli se zapojí do tréninku, se
teprve uvidí,“ poznamenal ke
startu prostějovského špílmachra.
„Kvalitativně to bude úplně jiný
typ zápasu, z těch dosavadních asi
nejtěžší. Sigma má širokou základnu, takže ať už nastoupí v jakémkoli složení, bude to vysoce kvalitní
soupeř. Samozřejmě bychom se
konečně proti nim chtěli prosadit.
Je to podstatně fotbalovější tým,
což by nám zase mohlo spíš vyhovovat s naším stylem vycházejícím
ze zajištěné obrany a rychlých
protiútoků,“ řekl k sobotnímu
derby Roman Popelka. Začátek zápasu 13. kola MSFL je stanoven jíž
na 14.00 hodin.

Kvitová zakončila sezonu

semifinálovou účastní v Istanbulu
Istanbul/lv - Postupem do
semifinále Turnaje mistryň
zakončila náročnou sezonu
prostějovská tenistka Petr
Kvitová. Česká jednička
postoupila
ze
skupiny,
v boji o finále ale nestačila
na Číňanku Li Na. „Konec
sezony se povedl. Dodal mi
sebedůvěru do další práce.
Vím, že jsem schopná hrát na
nejvyšší úrovni a doufám, že to
bude pokračovat,“ prohlásila
po Turnaji mistryň hráčka
prostějovského TK Agrofert.

Dvě výhry přinesly postup

Stejně jako loni nastoupila na
začátku turnaje Kvitová proti
Polce Agnieszce Radwaňské.
trestné střílení. Rozjel se, provedl Luňákovu akci Venkrbec, pátou Čtvrtou hráčku světa porazila
dvakrát 6:4 a vyhrála padesáté
blafák, Kocián se ale přechytračit branku přidal od modré Jedlička.
nenechal. Současně s tím dostal Na startu poslední dvacetiminudvě minuty Jedlička a jedenáct tovky měl šestou branku na holi Jusekund po něm i Švaříček. rík, dočkali se ale přece jen domácí.
Jestřábi však pečlivě a obětavě Martin Špok využil zaváhání obrabránili, takže stav 0:1 platil i na ny a nadvakrát dostal puk do brány. Prostějov/lv - Počtvrté v řadě
začátku druhé periody.
Za vzájemnou výměnu názorů pak se nejlepší český tenista a
Disciplinovanost se nezlepšila vyfasovali dvakrát po dvou minu- hráč prostějovského Agroani po přestávce a při vyloučení tách domácí Kanaďan Laporte fertu Tomáš Berdych kvalifikoval na Turnaj mistrů do
domácího Peše zvýšil od mo- a hostující bek Veselý.
dré Robin Malý. Jenže téměř Krom vyloučení došlo ještě i na Londýna, který proběhne od
okamžitě
dostali
souběžně vstřelené branky. V předposlední příštího pondělí 4. do 11. listotrest David Jurík s Coufalem minutě využil Laporteho práce padu. Na turnaji v Basileji sice
a Hodonínští měli plnou dvou- ke snížení Pavel Kříž, poslední prohrál již v prvním kole, díky
minutovou výhodu pěti proti slovo si ale vzal prostějovský dalším výsledkům se ale může
třem. Ani tentokrát si ale domácí hráč. Robert Jedlička dostal
nevedli úspěšně. Nejblíže byl Ju- přihrávku do mezikruží a patrásek, jehož dorážku pod břevno náct sekund před koncem dosáhl
ale Kocián také vytáhl.
na svou třetí trefu a dokonal tak
Přišla tak drtivý jednasedm- hattrick.
Konice, Prostějov/jim – Obtížné
desátisekundový úsek, během První duel bez Josefa Málka na dvojutkání během pětadvaceti
něhož Jestřábi definitivně roz- střídačce a s pozměněnými forma- hodin zvládli koničtí fotbalisté
drtili „Drtiče“. Nejprve si Černý cemi tak Jestřábi zvládli, po domácí téměř na jedničku s hvězdičkou.
vybruslil do mezikruží a vymetl výhře 5:0 porazili Hodonín i na Poté, co v závěru ubránili tři
šibenice, půlminutu nato zakončil jeho ledě, tentokrát 6:2.
body nad Kralicemi po výhře
2:1, dostali se do vedení i v pondělním odpolední dohrávce proti
Zlatým Horám. Hosté však dokázali rychle odpovědět a po výsledku 1:1 se body dělily. Domácí
SVATOPLUK KOSÍK - SHK Hodonín::
si tak polepšili na čtyři výhry
„V první třetině jsme obstáli slušně, ale prostřední část nám nevyšla.
a čtyři remízy, což je řadí jen tři
Zlomil nás druhý gól, který jsme dostali po vyloučení Peše. Za stavu nubody za sedmý Kojetín.
la dva Prostějov na ledě jednoznačně vládl, svou převahu dokázal zúročit
Kouč Roman Jedlička udělal oproti
i brankami. Mrzí mě nevyužité přesilovky, v pátek jsme hru v početní výneděli dvě změny v sestavě, když
hodě pilovali. Bohužel to došlo tak daleko, že jsme brankáře ani neohrozili.
na post pravého obránce nasadil
Prostějov v týdnu vyměnil trenéra a hráči měli nůž na krku. Museli ukázat,
že hrát hokej umí, což se taky stalo.“

utkání v sezoně. „Nohy mi na
začátku neběhaly a ruka nebyla úplně jistá. Ale postupně
jsem se uklidnila, V klíčových
okamžicích jsem se mohla
spolehnout na servis, což bylo
důležité,“ pochvalovala si po
vítězství česká jednička.
Ve druhém vystoupení nestačila
rodačka z Fulneku na Serenu Wiliamsovou. Nejlepší hráčka světa
a pozdější vítězka Turnaje mistrů
vyhrála 6:2, 6:3. Česká tenistka
nehrála špatně, na Američanku to
ale nestačilo. „Serena byla prostě
příliš dobrá, skvěle servírovala.
Je na jiné úrovni než já. Snažila
jsem se, ale bylo to málo,“ uznala
Kvitová
Postup si prostějovská hráčka
vybojovala v posledním duelu ve skupině proti Angelique

Kerberové. Němka sice získala
v tie-braku první sadu, Kvitová střetnutí otočila po setech
6:2 a 6:3. „V prvním setu jsem
udělala nějaké chyby. Nepřestala
jsem ale bojovat a utkání se
podařilo otočit. Byl to velmi
těsný a náročný zápas, Angie
hrála opravdu dobře,“ prohlásila
vítězka.

V semifinále došly síly
Ve svém posledním vystoupení
na tureckém turnaji prostějovská
tenistka nestačila na Li Na.
Číňanka
potvrdila
formu
z končící sezony a do finále
postoupila po výsledku 6:4, 6:2.
Li Na získala rychle vedení 3:0
a i když její soupeřka dokázala
vyrovnat na 4:4, první sadu
v koncovce získala ve svůj

prospěch. Ve druhém setu se
Česka dostala do vedení 2:1,
následně ale prohrála pět her
v řadě a musela pogratulovat
soupeřce k vítězství.
„Nezvládla jsem podání za stavu
4:4 a to byl zlomový okamžik.
Po první sadě jsem cítila, že mi
trochu dochází síly,“ přiblížila
své pocity na kurtu Kvitová,
která přesto byla se svým vystoupením na Turnaji mistryň
spokojená. „Kdyby mi někdo
řekl po US Open, že se kvalifikuji na Turnaj mistryň a budu
tady v semifinále, nemyslela
bych si, že je normální. Bylo to
dobré ukončení sezony,“ prohlásila česká tenisová jednička.
Vítězkou se stala Serena Wiliamsová, která ve finále porazila
Li Na 2:6, 6:3 a 6:0.

Berdych si balí kufry a jede na Turnaj mistrů

Hodonín, Prostějov/jim –
První zápas pod vedením obnoveného trenérskému tandemu Zachar - Kužílek vyšel
prostějovským
hokejistům
výsledkově na výbornou. Hosté
zvládli ubránit všechna oslabení včetně dvouminutových
tří proti pěti a díky slepeným
brankám vedli po čtyřiceti
minutách již 5:0, hodonínská
korekce v závěru již na jejich
třech bodech nic nezměnila.
Hned třemi brankami se o výhru svého mužstva zasloužil bek
Robert Jedlička.
Prostějov přijel na jih Moravy hájit
pozici vedoucího týmu druholigové tabulky a začal aktivněji, od
úvodu musel být domácí gólman
Kotvan v pohotovosti. A v pohotovosti musel být od počátku
i hlavní rozhodčí, jen za prvních
dvacet minut udělil celkem devět
dvouminutových trestů.
Jako první putovali společně na
trestnou lavici Veselý s Laportem, chvíli po nich i Pokorný
a následně Švaříček, takže se
téměř tři čtvrtě minuty hrálo ve
velice nezvyklém počtu tři na tři.
Na konci třinácté minuty dostali
hosté možnost dvacetisekundové
početní výhody o dva hráče, prosadili se ale až za plného počtu díky
Jedličkově brance z mezikruží.
Svůj první prostějovský bod si za
nahrávku zpoza branky připsal
Marek Indra.
Domácí mohli kontrovat na
počátku šestnácté minuty, faulovaný Špok dostal k dispozici

v předstihu těšit na vrchol
sezony.
„Je to oslava tenisu pro osm
nejlepších hráčů. Bude to velké
finále sezony,“ těší se do Londýna Berdych. „Je pro mě ctí, že
jsem znovu dokázal postoupit do
Turnaje mistrů. Chci poděkovat
celému týmu a všem mým
fanouškům,“ dodal Berdych.

V minulých letech Berdych
dvakrát skončil v základní
skupině, v roce 2011 postoupil
do semifinále, kde prohrál s
Francouzem Tsongou. Čtyřmi
účastmi na Turnaji mistrů se
česká jednička vyrovnala Janu
Kodešovi. Z českých hráčů vede
tento žebříček Ivan Lendl, který si
turnaj zahrál dvanáctkrát.

Kompletní osmička startujících
bude známá na konci týdne po turnaji série Masters v Paříži. Souboj
nejlepších osmi hráčů roku se
uskuteční v metropoli Velké Británie krátce před finále Davis Cupu.
Kromě Berdycha se v Londýně
představí také Radek Štěpánek,
který bude hrát s Indem Leandrem
Paesem soutěž ve čtyřhře.

Konice v dohrávce vedla, má aspoň bod

PETR ZACHAR - LHK Jestřábi Prostějov:
„Mužstvo v přípravě a v první čtvrtině soutěže ukázalo svoji sílu. I když
se nám v posledních třech zápasech nedařilo, tak pořád kvalitu máme.
Bylo jen na nás, abychom s tím něco udělali. Nebyl to ale jednoduchý
zápas. Důležité bylo, že jsme ubránili spoustu oslabení, a utkání se zlomilo poté, co soupeř neproměnil dvojnásobnou přesilovku. Hodonín
nám asi sedí, dvakrát jsme s ním vyhráli. Když to tak bude pokračovat,
zlobit se nebudeme (úsměv).“

místo Filipa Drešra Ladislava Bílého a na kraji zálohy dostal místo
Jana Bednáře příležitost Petr Antl.
V útoku tak nechyběla dvojice To(0:0)
máš Řehák-Milan Čižmar, která se
gólově prosadila o den dříve.
Bezbrankový stav nezlomil ani je- Branky Konice: 61. Schön – 64. Charalambidis. Rozhodčí: Hampl
den z nich, ale Martin Schön, pro – Krobot, Straka
něhož to byla již šestá podzimní
Sestava Konice:
branka ve dvanácti utkáních, do
nichž osobně zasáhl. Na gól z Mühlhauser – Bílý (70. F. Drešr), Rus, R. Řehák, Růžička – Antl
jednašedesáté minuty však Zlaté (51. Bednář), Kořenovský, Sedláček, Schön – T. Řehák, Čižmar.
Hory velice rychle zareagovaly Trenér: Roman Jedlička.
a jen o několik desítek sekund se
obdobně vedlo Charalambidisovi. ret, za Konici dostali napomenutí ce tak díky výsledku 1:1 počtvrté
Vyrovnanému duelu odpovídal i Jakub Kořenovský, Radek Řehák, v řadě neprohrála, Zlaté Hory pak
rovnoměrný počet čtyř žlutých ka- Tomáš Řehák a Filip Drešr. Koni- teprve potřetí bodovaly venku.

Sokol Konice
TJ Zlaté Hory

1:1

Florbalisté inkasovali hned dvaadvacetkrát

FbC Playmakers Prostějov – SK P.E.M.A. Opava 3:10 (1:3 – 1:3 – 1:4)

FbC Playmakers Prostějov – Z.F.K. Petrovice 6:12 (0:5 – 4:3 – 2:4)

Branky: 14.Čmela (Fojt Z), 40. Hloch K.(Páleník), 43. Bouda (Smička), Vyloučení: 3:0, Využití: 0:1, Oslabení: 1:0,
Diváků: 30.
Sestava Prostějova: Panák (43.Krátký) – Fojt M, Žák, Fojt
Z,Smička, Bouda – Ťuik, Kováč, Hloch J, Hloch K, Páleník – Čmela, Řehulka, Hrubý, Slovák. Trenér: Pavel Kubíček

Branky: 24.Smička(Řehulka), 26. Fojt Z(Čmela), 31.Hloch K(Hloch
J), 36.Hloch J(Hloch K), 42.Hloch J(Kováč), 57. Čmela(Fojt M). Vyloučení: 1:1, Využití: bez. Oslabení: 1:1. Diváků: 10.
Sestava Prostějova: Krátký – Fojt M,Žák, Fojt Z,Slovák,
Čmela – Ťuik,Kováč, Hloch K,Hloch J,Páleník – Fojt
M,Vydržel,Smička,Řehulka, Hrubý. Trenér: Pavel Kubíček.

Volejbal
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Volejbalistky Prostějova Istanbul nezaskočily a hanácký rival je dost natrápil....
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ECZACIBASI ISTANBUL
VK AGEL PROSTĚJOV

Čas: 1:07 hodin
Rozhodčí: : Ivanov (Bulharsko) a Raptis (Řecko)
Diváků: 1000
1. set: 15:25 22 minut 2. set: 14:25 20 minut
3. set: 21:25 25 minut

Sestava Istanbulu:
Gümüs Kirici, Harmotto, Darnel, Jogunica-Ušič, Poljak, Hanke, libero Kuzubasioglu – Ercan, Kayacan. Trenér: Lorenzo Micelli.

Sestava Prostějova:
libero: Jášová
Kossányiová
Markevič

Borovinšek
Carter

Steenbergen
rge
genn
Vincourová
Vnc
Vi
nccou
ouro
uro
rová
váá

Střídaly: Růžičková, Soares, Kočiová
Trenérská dvojice: Připraveny byly:
Miroslav ČADA
Melicharová, Hutinski
a Ľubomír Petráš
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LEPŠÍ FORMA? TU ZATÍM VOLEJBALISTKY STÁLE HLEDAJÍ
Už třetí rok za sebou startuje evropská Liga mistryň poměrně brzy, když kolotoč zápasů se roztáčí koncem října. Pro všechny volejbalové kluby
včetně VK AGEL Prostějov to znamená nutnost
nabrat hodně rychle co nejlepší formu, a to navzdory přípravě zkomplikované dlouhou nepřítomností řady reprezentantek. Jenže zdá se, že
letos stejně jako loni svěřenkyně kouče Čady
tenhle stěžejní úkol příliš nezvládají...
Prostějov/son
Zkraje
minulé
sezóny
„Agelky“ sice vítězily v extralize docela přesvědčivě, ale
na mezinárodní scéně skoro
vůbec nestačily silnějším
protivníkům. Za následek to
mělo nepovedenou účast v celé
základní skupině Champions
League 2013/2014, kde získaly
během šesti utkání jediný set.
Vyústěním bylo předsevzetí,
že tým se musí pro další ročník
posílit s cílem důstojnějšího
vystoupení v nejvyšším poháru
starého kontinentu.
K
letnímu
vyztužení
hráčského kádru došlo, ovšem
momentálně to na žádné
juchání výsledkové ani výkonnostní nevypadá. I přesto,
že první dva zápasy UNIQA

Čas: 1:47 hodin
Rozhodčí: Pavelek a Kostka.
Diváků: 600
1. set: 28:26 19 minut 2. set: 21:25 18 minut
3. set: 25:21 18 minut 4. set: 25:23 18 minut

Sestava OLOMOUCE:
Tinklová, Košická, Rutarová, Napolitano, H. Kojdová, Tomášeková, libero
Dreksová – Mátlová, Rašková, Hrončeková, P. Kojdová.
Trenér: Jiří Teplý.

Sestava Prostějova:
libero: Jášová
Kossányiová
Kočiová

Borovinšek
Carter

Trenérská dvojice:
Miroslav ČADA
a Ľubomír Petráš

Steenbergen
rgen
geen
Vincourová
Vnc
Vi
nccou
ouro
uro
rová
váá

Střídaly: Soares, Hutinski, Melicharová,
Markevich.
Připraveny byly:
Růžičková, Gambová

Výsledky evropské
Ligy mistryň 2013/14

Prostějov/son – Zahajovací dějství nového ročníku volejbalové
Champions League žen přineslo zajímavé rezultáty. V prostějovské
skupině D Cannes smetlo Schwerin, tudíž Agelky jsou v průběžném
pořadí o dva míče třetí před Němkami. Také v ostatních grupách vše
dopadlo v podstatě dle očekávání, víc překvapila snad jen bodová
ztráta Rabity Baku po těsném vítězství nad Omskem 3:2. Ruská
Omička však v létě mohutně posílila, tudíž nešlo o žádnou výsledkovou senzaci, nýbrž jen částečné překvapení.
2014 CEV DenizBank Volleyball Champions
League Women - výsledky 1. kola
Základní skupina A
SC Drážďany – Volley Beziers 3:1 (-22, 22, 18, 21), Rabita Baku –
Omička Omsk 3:2 (16, -20, 19, -23, 13).
Základní skupina B
CZ Bělehrad – Igtisadči Baku 0:3 (-15, -16, -23), Dynamo Moskva
– Meccanica Piacenza 3:1 (21, -25, 23, 19).
Základní skupina C
Dynamo Bukurešť – Atom Sopoty 1:3 (20, -17, -17, -23), Dames
Gent – Vakifbank Istanbul 0:3 (-15, -22, -21).
Základní skupina D
Eczacibasi Istanbul – VK AGEL Prostějov 3:0 (15, 14, 21), RC
Cannes – SC Schwerin 3:0 (17, 15, 16).
Základní skupina E
Prosecco Conegliano – Galatasaray Istanbul 3:2 (23, 23, -19, -21,
16), Azeryol Baku – Busto Arsizio 3:2 (-24, 20, 15, -17, 13).
Základní skupina F
Volero Curych – Dynamo Kazaň 0:3 (-18, -12, -18), Dabrowa Gornicza – Stiinta Bacau 3:0 (21, 15, 18).

O prsa. Utkání s tradičním rivalem z nedaleké Olomouce získaly „Agelky“ opět ve svůj prospěch, ve
čtyřsetovém boji však vždy až v dramatické koncovce.
Foto: vkprostejov.cz
Opětovná menší sehranost
pramení jak z výše zmíněných
reprezentačních
povinností
pětice klíčových plejerek (Vincourová, Kossányiová, Jášová,
Steenbergen, Markevich), tak
z dalších neplánovaných absencí během přípravy. Posledně
jmenovaná scházela téměř dva
týdny kvůli čekání na vízum
(navíc se teď zranila) a Carter
byla mimo hru přes tři týdny
vinou naštípnutého malíčku.
Nyní je na palubovce vidět,
že souhra obměněné party
zatím dost vázne...

Proti Olomouci to mělo
v nedělním podvečeru za následek značné rozpaky z vysokého
množství vlastních chyb všeho
druhu, což směrem k zítřejšímu
důležitému souboji s Cannes
může vést ke dvěma různým
závěrům: buď nedělní tápání
Prostějovanky srazí a od francouzské mašiny inkasují debakl,
nebo je rozpaky z derby naopak
vyburcují a RC dokážou aspoň
potrápit.
Každopádně se ženy VK Agel
opět dostávají do nepříjemné situace v tom smyslu, že budou zase

něco honit. V české lize přitom
hrozí ztráty nejen s Olomoucí či
Olympem Praha, ale třeba i proti
KP Brno nebo Frýdku-Místku.
Na druhou stranu v Champions League mají prostějovské
volejbalistky oproti minulé sezóně
přece jen tu výhodu, že narazí na
alespoň jednoho schůdného soka.
A rozhodující bitvy se Schwerinem o třetí místo ve skupině
vypuknou až na přelomu listopadu a prosince, tudíž ještě
zbývá dostatek času překonat
momentální potíže a nabrat
kýženou lepší formu...

Obchodní a mediální partneři VK AGEL Prostějov

VK AGEL PROSTĚJOV
SK UP OLOMOUC

extraligy „vékáčko“ zvládlo
naprosto s přehledem, neboť
slabší Ostrava ani SG Brno jej
při vší úctě vůbec neprověřily.
Jakmile totiž přišli opravdu
kvalitní soupeři, odhalili
horší aktuální připravenost
úřadujících mistryň ČR.
Že VK AGEL dostal pořádně
naloženo na hřišti extrémně
našlapaného Eczacibasi Istanbul, s tím se tak trochu
dalo počítat. Že však sehraje
naprosto vyrovnané střetnutí
s Olomoucí (byť posílenou)
a v důležitém testu před
Cannes bude na vážkách
jeho prosté vítězství, to už
znamená vážné varování
před opakováním loňského
mezinárodního selhání.
Hlavní důvody současného tápání není třeba složitě hledat.

www
www.
vecernikpv
.cz

ŽENY VK CHTĚJÍ I S POMOCÍ FANDŮ VLÉTNOUT NA CANNES!
Prostějovská strana věří, že bouřlivá divácká atmosféra
může šlágr dostat do herně i výsledkově zajímavé sféry

Prostějov/son - Na půdě extrémně silného Eczacibasi
Istanbul nezískaly ani set,
ovšem v domácím prostředí
proti dalšímu velmi kvalitnímu
celku RC Cannes doufají v něco
úplně jiného. Volejbalistky VK
AGEL Prostějov přivítají renomované mistryně Francie ve
středu 30. října od 18.00 hodin v
hale Sportcentra DDM. A před
utkáním druhého kola základní skupiny „D“ ve 2014 CEV
DenizBank Volleyball Champions League Women věří:
s vydatnou podporou fanoušků
lze i takového favorita potrápit,
případně porazit!
„Chci vyzvat diváky a současně
je poprosit, aby přišli do hlediště

v co nejhojnějším počtu a od začátku holky maximálně povzbuzovali. Myslím si, že opravdu
bouřlivá atmosféra s častým
skandováním a chorály, jako ve
fotbale či hokeji, není v ženském
volejbalu až tak častým pravidlem. Tudíž by i natolik silného soupeře jako Cannes mohla
dostat do úzkých, naopak naše
děvčata vybičovat k výbornému
až heroickému výkonu. Každý
si jistě vzpomene, jak jsme doma
dokázali přehrát italské Cortese
a v památné bitvě přemoct Rabitu Baku. Hodláme zůstat skromní
a přitom se nyní pokusit o něco
podobného,“ vyslovil toužebnou
vizi Petr Chytil, předseda správní
rady VK Agel Prostějov.

Bude to však pořádně těžká
mise, neboť RC oproti minulé sezóně vyztužil svůj už tak
nabitý kádr. S tím současným
je jasným kandidátem nejen
na postup ze skupiny, ale rovněž do druhého kola play off,
případně i závěrečného Final
Four. „Cannes určitě patří mezi
silnější týmy Ligy mistryň, našlapaností své soupisky není
daleko od Eczacibasi Istanbul.
Tahounkami mnohonásobných
šampiónek Francie jsou nejlepší bulharská volejbalistka Eva
Yaneva, italská hvězda Nadia
Centoni či dvě vynikající Srbky Ana Antonijevič s Milenou
Rašič. A jakmile se zranila
francouzská jednička na bloku

Victoria Ravva, klub okamžitě
angažoval nám dobře známou
Corinu Ssuschke, což svědčí
o jeho ekonomických i celkových možnostech,“ řekl
k nadcházejícímu protivníkovi
Agelek hlavní trenér Miroslav
Čada.
Tým z města slavného filmového festivalu jeho slova potvrdil
tím, jakým způsobem deklasoval na úvod letošní Champions
League německý Schwerin.
U pobřeží Středozemního moře
se zrodil naprosto jednoznačný
výsledek 25:17, 25:15 a 25:16,
úřadující mistryně bundesligy
tak získaly ještě o dva míče
méně než Prostějov v Istanbulu. „Je samozřejmé, že na vlast-

ním hřišti chceme přes zjevnou
kvalitu RC dosáhnout mnohem
lepšího skóre. Velmi neradi
bychom zopakovali náš celkově slabší minulý ročník Ligy
mistryň, jenže k tomu budeme
potřebovat skutečně špičkový
výkon. Blížili jsme se mu během třetího setu na Eczacibasi,
který byl dlouho naprosto vyrovnaný. A s takovým volejbalem bychom se ani proti Cannes
nemuseli ztratit,“ nadhodil s optimismem v duši Čada.
V soutěžním ročníku 2010/2011
způsobily hráčky prostějovského klubu senzaci vítězstvím na
francouzské riviéře 3:2. Zopakují něco podobného i teď ve
své hale? Buďte u toho!

Nová komplikace:

Bývalá Agelka Corina
Markevich je zraněná Ssuschke-Voigt znovu přijede
drtit prostějovskou hru!

Prostějov/son - Při vstupu
do nového soutěžního ročníku 2013/2014 měly prostějovské volejbalistky jednu
cennou devízu: byly zdravé. Bohužel tato potěšitelná
skutečnost již neplatí, protože se čerstvě zranila Tatsiana Markevich.
Běloruská smečařka střídala během čtvrtečního duelu
Champions League v Istanbulu, ovšem tam mohl být důvodem slabší výkon. Její nedělní
absence v základní sestavě
proti Olomouci už však dávala tušit, že asi něco není v pořádku. Markevich pak sice do
derby několikrát naskočila,
ale vždy jen na chvíli do zadní
zóny (servis, pole). Před přechodem k síti byla pokaždé
znovu střídána.

„Tatsiana je bohužel zraněná,
a to dost vážně. Navzdory
tomu chtěla holkám za nepříznivého vývoje pomoct,
strašně moc toužila na hřiště.
Tím ukázala, jak velká je to
bojovnice. Jenže naplno hrát
se současným zraněním určitě
nemůže,“ litoval hlavní trenér
Agelek Miroslav Čada.
Co konkrétně pětadvacetileté
plejerce je? Má natržený břišní sval, a to velmi pravděpodobně znamená delší pobyt
na marodce. S Olomoucí sice
Markevich dobře zastoupila mladá Klára Melicharová
(střídala Kateřinu Kočiovou),
ovšem zítra „vékáčko“ čeká
Cannes, což bude ještě mnohem vyšší volejbalový level.
Otázka teď zní: narazí, nebo
prorazí oslabený Prostějov?

Už podruhé od svého odchodu

Prostějov/son - Kádrem prostějovských volejbalistek prošla
za víc než šest let existence VK
spousta výborných hráček.
Jednou z úplně nejlepších, patřících do nejvyšší mezinárodní
kategorie, byla německá blokařka Corina Ssuschke-Voigt.
A právě na tuhle sympatickou
plejerku se nyní mohou těšit
hanáčtí fandové. Zítra totiž nastoupí v dresu Cannes.
Momentálně třicetiletá bomberka strávila mezi Agelkami
dva (ne tři) skvělé roky (2009
až 2011), kdy pozvedávala hru
celého týmu na vysokou úroveň

a pomáhala „vékáčku“ znatelněji prorazit na evropské scéně.
Prostějovští fanoušci měli věčně usměvavou i nadmíru emotivní ženu hodně rádi, takže její
přestup do Atomu Trefl Sopoty
v létě 2011 provázel logický
smutek.
Ten se ještě prohloubil, když
Corina se svým novým zaměstnavatelem hned na podzim téhož roku přicestovala na Hanou
a naše družstvo pomohla nemilosrdně deklasovat 3:0, navíc po
stejné porážce v Polsku. Celý
VK AGEL si tehdy opět uvědomil, jak vynikající služby mu

stabilní reprezentantka národního výběru Německa odváděla.
Za Sopot pak Ssuschke (provdaná Voigt) zamířila do Lokomotivy Baku a těsně před touto
sezónou následně do Cannes.
Tudíž přichází již podruhé moment, kdy Corina zavítá do důvěrně známého prostředí haly
Sportcentra DDM a zkonfrontuje své volejbalové schopnosti
se současnou kvalitou našeho
kolektivu. Vyjde z toho Prostějov
tentokrát výsledkově lépe?

Sport
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Na Eczacibasi „Agelky“ padly dle předpokladů 0:3
z nejsilnějších klubů evropské
současnosti. A všeobecné očekávání se bezezbytku naplnilo,
když elitní soupeř triumfoval
velmi přesvědčivým způsobem.
České fanoušky mohla potěšit
alespoň třetí sada, v níž se naše
družina statečně rvala a částečně snížila výši celkové porážky.
Svěřenkyně trenéra Čady šly
v očekávané sestavě úvodním balónem do vedení, o chvíli později
to bylo 2:2. Pak ale přišla na podání domácí bomberka Darnel, o
níž Julie Jášová na nedávné tiskové konferenci prohlásila: „Dokáže v podstatě sama vyhrát zápas.“
Levoruká Turkyně asi chtěla její
slova potvrdit, neboť vynikajícím
smečovaným servisem zařídila
únik na 7:2 a později během zahajovací sady po dotažení VK
(15:6 na 16:11) vrátila svému celku klid stejnou zbraní při dalším
minitrháku na 19:11. S českými
mistryněmi to hlavně do stavu
12:3 nevypadalo vůbec dobře,
když nedokázaly čelit veskrze
efektivní hře špičkového protivníka. Alespoň že „Agelkám“ vyšla střední pasáž setu díky zlep-

Bodový vývoj - první set:
0:1, 2:1, 7:2, 12:3, 15:6,
15:9, 16:11, 19:11, 19:13,
22:13, 24:14, 25:15. Druhý set: 2:0, 2:4, 6:4, 9:5,
9:7, 12:7, 16:8, 18:9, 20:10,
20:12, 22:12, 22:14, 25:14.
Třetí set: 0:1, 2:1, 2:4, 4:4,
5:6, 8:6, 8:9, 9:11, 13:11,
15:13, 15:15, 17:16, 17:18,
19:18, 20:20, 22:20, 25:21.
Istanbul (Turecko), Prostějov/
son - Jen s malými šancemi
na zisk sady či dokonce vítězství odlétaly volejbalistky VK
AGEL Prostějov do hlavního
města země půlměsíce. V úvodním kole základní skupiny D
2014 CEV DenizBank Volleyball Champions League Women
je totiž čekal duel na půdě Eczacibasi VitrA Istanbul, jednoho

Doh
D
hrávk
á ka 1. kolo:
k l Sl
Slavia
i Praha
h - Ol
Olymp Prah
ha 0:3
0 3 (-21
21,-22
22,-10)
10). Nejjvíce
í
bodů: Ančincová 7, Vinecká 6, Vašutová 5, Anderlová 4, Janderová 4 Mlejnková 16, Hodanová 14, Mudrová 12, Trnková 7.
Dohrávka 2. kolo: Olymp Praha - PVK Přerov 3:1 (11, 20, -23, 13). Nejvíce
bodů: Hodanová 18, Mlejnková 15, Jančaříková 7, Mudrová 7, Sládková 6 Gálíková 13, Dedíková 13, Holičová 9, Pavelková 7.
3. kolo: Přerov - KP Brno 1:3 ((-21,, -21,, 21,, -17).
) Nejvíce
j
bodů: Dedíková
23,, Gálíková 14,, Pavelková 11 - Michalíková 20, Onderková 15, Širůčková
13 * Šternberk - SG Brno 3:0 (21, 13, 15). Nejvíce bodů: S. Janečková 16,
Holásková 8 - Suchá 13, Hrazdírová 9 * Ostrava - Olymp Praha 0:3 (-15, -20,
-13). Statistiky nehlášenyy * Slavia Praha - Frýdek-Místek 1:3 (23, -14, -23,
-19). Nejvíce bodů: Adlerová 19, Ančincová 16 - Jakubšová 16, Kubová 14,
Závodná a Holišová po 13 * VK Agel Prostějov - SK UP Olomouc 3:1 (26,
-21,, 21,, 23).
) Nejvíce
j bodů:: Kossányiová
y
15, Borovinšeková 10, Hutinská 9 - H.
Kojdová 20, Košická a Napolitano Šenková po 11, Tomášeková

průběžná tabulka extraligy
 Tým

Z

V3 V2

PB

P

PS

PM

B

1. VK AGEL Prostějov

3

3

0

0

0

9:1

249:161

9

2. PVK Olymp Praha

3

3

0

0

0

9:1

248:170

9

3. TJ Frýdek-Místek

3

3

0

0

0

9:1

248:181

9

4. KP Brno

3

3

0

0

0

9:2

263:220

9

5. SK UP Olomouc

4

2

0

0

2

8:6

339:312

6

6. TJ Sokol Šternberk

3

1

0

0

2

4:6

203:216

3

7. TJ Ostrava

3

1

0

0

2

3:7

175:244

3

8. PVK Přerov

3

0

0

0

3

2:9

217:269

0

9. VC Slavia Praha

3

0

0

0

3

1:9

189:248

0

10. VK SG Brno

4

0

0

0

4

0:12

190:300

0

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...
4. kolo, čtvrtek 31. října 2013, 17:00 hodin: SG Brno - Olomouc (předehráno 0:3), Fr.-Místek - Přerov, Šternberk - Slavia Praha, KP Brno - Ostrava (18:00), Olymp Praha - Prostějov (odloženo na 21.11.,17:00)
5. kolo, sobota 2. listopadu 2013, 17:00 hodin:
Ostrava - Frýdek-Místek, SG Brno - Slavia Praha, Přerov - Šternberk
(18:00), Prostějov - KP Brno (3.11.), Olomouc - Olymp Praha (4.11.,20:30)

Kostelečtí zvládli napínavou

koncovku proti Ivančicím
TJ Sokol Kostelec na Hané-HK
HK Ivančice

26:25
(10:12)

Rozhodčí: Krobothová – Smékal. ŽK: 4:4. Vyloučení: 2:4.
ČK: Klíma (I). Sedmičky: 4/3:0/0. Diváků: 80. Pětiminutovky:
1:1, 2:2, 5:4, 6:7, 7:11, 10:12, 13:14, 15:17, 17:19, 20:21, 23:23, 26:25.

Sestava a branky Kostelce:
Navrátil, Mayer – M. Knébl 4, Palička 1, P. Knébl 1, Smékal 4,
Prášil, Kopečný, Bakalář 8, Hochvald 2, M. Grulich 2, J. Grepl, M.
Grepl 1, Varhalík 3. Trenér: Zdeněk Čtvrtníček
Kostelec na Hané, Prostějov/
jim – Na čele házenkářské druholigové tabulky se prakticky
nic nezměnilo ani po jejím
šestém kole. Trio Kostelec na
Hané, Maloměřice a Hustopeče
je srovnáno na deseti bodech,
prvně jmenovaní se na špici
udrželi díky těsné jednobrankové výhře nad Ivančicemi.
„Bylo to velice napínavé, hlavně druhý poločas. Asi remízový
zápas rozhodl šťastný gól, závěr
byl infarktový,“ vracel se k úspěšné zvládnutému duelu trenér
Kostelce Zdeněk Čtvrtníček.
Úvodní čtvrthodinu se oba týmy
střídaly v jednogólovém vedení a
povětšinou měl navrch Kostelec,
hostům se ale povedenou tříminutovkou podařilo obrátit na 5:7
a posléze i pokračovat na 6:9 a
7:11. Až v závěru poločasu se domácí trochu dotáhli a brankou z
poslední minuty snížili na 10:12.
„Začali jsme špatně a v prvním
poločasu se nám nedařila střelba.
Nešlo to spojkám, nevycházel
nám rychlý přechod a naopak
soupeř proměňoval prakticky vše.
Obrana nám nefungovala druhé utkání za sebou, nevím proč.
Chybělo mi zajišťování dvojic,

nepomáhali si. Jeden vystoupil a
druhý ho nezaštítil,“ zanalyzoval
Čtvrtníček.
Ve druhé půli se dlouho obě družstva střídali po jedné brance a ve
třiačtyřicáté minutě tak hosté vedli
o tři branky 16:19. Pak přišla šňůra
čtyř branek Kostelce znamenající
obrat na 20:19, o rozhodující trhák
se ale nejednalo, protože Ivančice
kontrovaly třemi brankami v rozmezí třech minut a počátku poslední desetiminutovky vedly 20:22.
Domácí opět vyrovnali až pět minut
před koncem, poté ještě díky Smékalovi v sedmapadesáté a osmapadesáté minutě. A měli i poslední
slovo, když se v závěrečné minutě
prosadil Roman Bakalář.
„Hosté měli ještě možnost vyrovnat,
ale neproměnili ji. V závěru měli neukázněnou střelbu,“ okomentoval to
kostelecký kouč.
Do dalšího zápasu vstoupí se svými
hráči až za necelé dva týdny, do té
doby se chce soustředit zejména na
defenzivní činnost a pilování útočných kombinací. „Teď jedeme do
Maloměřic, ty také vyhrály. Máme
stejně bodů, takže to bude souboj
o první místo,“ těší se na atraktivní
podívanou a úspěšné zvládnutý duel
trenér Kostelce Zdeněk Čtvrtníček.

šení přihrávky i obrany, jinak by
zřejmě získaly ještě méně bodů
- 25:15 a 1:0.
Také do druhého dějství vyrazil
rychleji istanbulský expres, ovšem
následná šňůra při podání Kossányiové (2:0 na 2:4) dala hostům
naději na vyrovnanější průběh. Leč
opět zasáhla servisem Darnel (6:4) a
volejbalově mělo Eczacibasi navrch
vlastně ve všech činnostech od zmíněného podání přes příjem a obranu
na síti i v poli až po útok. Ofenzivně
se prosazovaly všechny Micelliho
svěřenky včetně nahrávačky Hanke, která dost často smečovala hned
z druhé, vždy úspěšně. Celková
převaha tureckých vicemistryň byla
prostě enormní a logicky tak opět
rostl jejich náskok až ke konečnému
rozdílu - 25:14 a 2:0.
Zkraje třetí části prostějovské ženy
okopírovaly slibné otočení skóre
z 2:1 na 2:4, tentokrát navíc své vedení dokázaly poprvé během střetnutí i trochu déle udržet (5:6). Sice
jen chvíli, ale aspoň něco. Jakmile
pak hvězdami nabitý mančaft hostitelek třemi body za sebou zvrátil
na 8:6, zdálo se vše směřovat k jednoznačnému konci. Avšak skvěle

zapodávala Vincourová, chytil se
celý kolektiv i se střídající Kočiovou a před šampiónkami ČR se
otevřela zajímavá, možná už trochu
nečekaná možnost (9:11). Okamžitá série VitrY na 13:11 ji sice
zkomplikovala, ale „Agelky“ dál

pokračovaly ve výrazně zkvalitněném výkonu, což vedlo k tomu, že
utkání poprvé nabídlo ve vydatnějším časovém rozsahu rovnocenný
boj. Trval až do stavu 20:20, závěr
už si Eczacibasi zkušeně pohlídal
- 25:21 a 3:0.

Prostějov/son - Drama od začátku
až do konce přineslo premiérové
hanácké derby v novém ročníku
volejbalové UNIQA extraligy žen
ČR. Favorizované družstvo VK
AGEL Prostějov se v bitvě třetího
kola soutěže v naž nečekaně moc
nadřelo, než po vyrovnaném průběhu udolalo kvalitně šlapající
výběr SK UP Olomouc 3:1. A po
pravdě by se nikdo nemohl příliš divit, kdyby vzrušující utkání
dopadlo s ohledem na jeho téměř
zcela rovnocenný vývoj opačným
výsledkem...
Hostující tým vstoupil do střetnutí
výborným podáním, s nímž měly
„Agelky“ velké problémy. Vinou
špatné přihrávky i dalších nepřesností nabíraly proti dobře hrajícímu
soupeři stále větší ztrátu (3:11) a teprve po příchodu střídající kapitánky
Soares začalo mohutné dotahování
výrazného manka. Právě při servisu
kapitánky domácí kolektiv srovnal z
13:17 na 17:17, ovšem další chyby
dostaly vékáčko na hranu nezvládnutí úvodní sady. V dramatické koncovce ale favoritky osvědčily pevnější nervy, když odvrátily tři setboly
(22:24, 24:25) a vzápětí boj silou
vůle doslova urvaly – 28:26 a 1:0.
Herní pohoda tím však na prostě-

Lorenzo MICELLI - Eczacibasi Vitra Istanbul:

„Byl to pro nás velice dobrý start do soutěže, ale je zatím příliš brzy, abychom
z toho cokoliv vyvozovali. Máme před sebou ještě hodně dlouhou cestu za
postupem do závěrečného Final Four, což je náš pevný cíl.“

Esra Gümüs KIRICI - kapitánka Eczacibasi Istanbul:

„Měly jsme letos hodně kvalitní přípravu a dnes to na naší hře bylo vidět, svým
výkonem jsme dosáhly vysoké úrovně. Důležité teď bude podobně dobře
zvládnout i další utkání ve skupině, které nás čeká ve Schwerinu.“

Miroslav ČADA - VK AGEL Prostějov:

„V prvních dvou setech nás špičkový soupeř přehrával, ale ve třetím jsme se
dokázali zlepšit a vést vyrovnaný boj. Tam už se nám dařilo přiblížit volejbalu,
jaký chceme předvádět v dalších zápasech letošní Ligy mistryň.“

Solange SOARES - kapitánka VK AGEL Prostějov:

„Chtěly jsme v Istanbulu odehrát co nejvyrovnanější utkání, jenže úvodní dvě
sady se nám to vůbec nedařilo.Až potom se kvalita našeho výkonu dotáhla na
Eczacibasi, celkově máme pořád hodně na čem pracovat.“

jovskou stranu rozhodně nedorazila.
Naopak děvčata SK UP reagovala
vystupňováním svého již tak kvalitního výkonu, zatímco na domácí
plejerky znovu sedla krize s příjmem
(1:1 na 1:9). Ani tohle hrozivé skóre
nebylo pro obhájkyně titulu neřešitelné, neboť už v půlce druhého
dějství stáhly díky dalším hráčkám
z lavičky Melicharové a Hutinski na
13:14. Jenže AGEL nedokázal vyšší
úroveň volejbalu udržet delší dobu a
rozjeté Olomouci pomáhal množstvím vlastních hrubek, což vedlo k
zaslouženému vyrovnání setového
poměru – 21:25 a 1:1.
Jakmile pak „úpéčko“ prchlo hned
zkraje třetí části do dalšího minitrháku (2:5), nevypadalo to s povinným
triumfem VK nijak valně. Vzápětí
ovšem proházená sestava domácího
souboru zabrala a nahoru z trápení jí
pomohlo především razantní zpřesnění hry ve všech směrech, nejvíc
na do té doby slabé přihrávce. Po
otočení na 7:6 Čadovy svěřenky
stále vedly a byť vysokoškolačky
zdaleka nic nezabalily, vrátit se k
předchozí výtečné produkci nedokázaly – 25:21 a 2:1.
Zásluhou nečekané míry vyrovnanosti provázela zajímavý duel
trochu rušnější atmosféra solidně
zaplněného hlediště. A to tím víc,
že Teplého parta pořád vzdorovala,
příkladem budiž dorovnání skóre

8:5 na 8:8 či následující opětovné
zdramatizování čtvrtého setu v jeho
pokročilejší fázi (17:13 – 18:17,
21:17 – 22:22). Posílené družstvo
Olomouce zkrátka ukázalo, že v
letošní sezóně může dost zlobit i v
atakování nejvyšších extraligových
příček. Pro Agelky zase bylo nejpozitivnější tříbodové vítězství, které
vzdor ne zrovna přesvědčivému výkonu nakonec připsaly na své konto
– 25:23 a 3:1.
„Nemá smysl se tvářit, že naše
hra byla dobrá, protože nebyla.
Se svým výkonem nemůžeme
mít žádnou spokojenost. Dělaly
jsme strašně moc chyb, stále nám
nefunguje obrana a to nás všechny
doslova se..,“ nebrala si servítky
Solange Soares, kapitánka VK
AGEL Prostějov. „Jediným řešením je teď jít do sebe a dva dny
extrémně makat, abychom proti
Cannes neudělaly doma ostudu.“
To její soupotnice Veronika Tinklová byla mnohem spokojenější.
„Začátek byl z naší strany hodně
dobrý, soupeřky jsme zatlačily
servisem a nebály se riskovat, většinou úspěšně. Pak jsme ale taky
dost chybovaly, což nás stálo vyrovnané koncovky prvního i čtvrtého setu a tím celý zápas. Škoda,
dneska šlo v Prostějově klidně vyhrát...,“ litovala kapitánka SK UP
Olomouc.

Olomoucká Extraliga
Kolo
4
4
4
4
4
4

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

Domácí
Ajta Krajta Hrabůvka
Atlant Olomouc
Dobří bobři Olomouc
Vetřelci Prostějov
Zavadila o jedličku Čechovice
Berini Ivanovice na Hané

Hosté
Miagi Mohelnice
Pánvičky Uničov
Hanácká šipka Olomouc
Pitbulls Prostějov
Jiřina Black Bears Prostějov
Poslanci Bělkovice-Lašťany

BD
8
11
14
5
16
12

BH
10
7
4
13
2
6

LD
23
27
30
14
33
28

LH
25
18
12
30
11
15

Tým
Kol V VP R PP
Atlant Olomouc
4 4 0 0 0
Pitbulls Prostějov
4 3 0 0 1
Dobří bobři Olomouc
4 1 3 0 0
Miagi Mohelnice
4 3 0 0 0
Zavadila o jedličku Čechovice 4 2 0 0 1
Pánvičky Uničov
4 2 0 0 0
Vetřelci Prostějov
4 2 0 0 0
Berini Ivanovice na Hané
4 2 0 0 0
Ajta Krajta Hrabůvka
4 1 0 0 1
Poslanci Bělkovice-Lašťany
4 1 0 0 0
Hanácká šipka Olomouc
4 0 0 0 0
Jiřina Black Bears Prostějov 4 0 0 0 0

Domácí
Brablenci Kojetín
Darts Držovice
KRLEŠ Kralice na Hané
Mexičani Čelčice
Rafani Čelčice
Seniors Hamry


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

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

Body
12
10
9
9
7
6
6
6
4
3
0
0

Legy
108:70
107:71
99:82
100:89
108:79
90:89
89:91
86:91
98:87
76:101
60:112
58:117

Hosté
O tečku Prostějov
Twister Kroměříž
Orli Kojetín
V Zeleném Prostějov
Asi Prostějov
Fénix Prostějov

BD BH LD
9
10
23
11
7
25
7
11
16
5
13
17
6
12
19
neznámo v době uzávěrky

LH
21
17
26
29
28

Kol
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3

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

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

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

K Skóre
0 54:18
0 51:21
0 42:31
0 44:28
0 41:31
0 43:29
0 34:39
0 32:41
0 24:49
0 26:46
0 15:39
0 10:44

Body
12
12
10
9
9
6
5
5
1
0
0
0

Legy
118:61
115:61
101:76
101:73
98:82
98:74
76:94
81:94
64:109
72:107
49:85
36:93

C liga - PROSTĚJOVSKO
Kolo
4
4
4

Domácí
Capa U Jedličky Čechovice
Fe-MAT Čehovice
Skalní Na Nové Doloplazy

Hosté
U Žida Ivanovice na Hané
Žabáci Ivanovice na Hané
Pávi Bedihošt

BD
4
11
10

BH
14
7
8

LD
13
26
24

LH
29
22
18

Tabulka C liga – Prostějovsko – sezona 2013/14 – po 3. kole

1
2
3
4
5
6
7

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

Kol
3
3
4
4
3
3
4

V
3
2
2
2
1
1
0

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

P
0
1
2
2
1
2
3

K Skóre
0 35:19
0 28:26
0 37:35
0 35:37
0 26:29
0 22:32
0 34:39

Legy
76:49
67:58
88:85
87:88
68:73
60:78
78:93

Body
9
6
6
6
4
3
2

1. liga Ženy - Olomoucký kraj
Kolo Domácí
Hosté
BD
1
Šipkařky od Golema Olomouc Lvice Hamry
3
1
Pitbulky Prostějov
Ladies u Jedličky Čechovice 6

BH
7
4

LD
9
13

LH
14
9

Tabulka 1. Liga Žen – sezona 2013/14 – po 1. kole

1
2
3
4

Tým
Kol
Lvice Hamry
1
Pitbulky Prostějov
1
Ladies u Jedličky Čechovice
1
Šipkařky od Golema Olomouc 1

V
1
1
0
0

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

P
0
0
1
1

K Skóre
0
7:3
0
6:4
0
4:6
0
3:7

Legy
14:9
13:9
9:13
9:14

Body
3
3
0
0

partneři šipkových soutěží a turnajů na Olomoucku

VÝSLEDKOVÝ SERVIS Z HÁZENÉ

Jiří TEPLÝ - SK UP Olomouc:

„Odehráli jsme docela povedené utkání. Dařilo se nám Prostějov většinu času
tlačit natolik, že neměl celý zápas nic jistého. Bohužel jsme zároveň místy
dělali i zbytečné chyby v sériích a nebýt toho, mohli jsme domácí potrápit ještě
víc, třeba i porazit. Ovšem s výkonem můžeme být navzdory těm chybám
spokojeni, přispěli jsme svým dílem k velmi zajímavému a divácky pěknému
souboji s dlouhými výměnami, krásnými kombinacemi. O výsledku rozhodl
větší respekt, který holky ze soupeře v rozhodujících okamžicích měly.“

28:28
(13:17)

Rozhodčí: Valášek – Vychodil. ŽK: 3:1. Vyloučení: 5:5.
Sedmičky: 5/2:3/2. Diváků: 160. Pětiminutovky: 2:2, 2:6, 3:11,
6:13, 9:15, 13:17, 13:20, 17:22, 20:23, 23:23, 24:26, 28:28.

Sestava a branky Prostějova:
Hrubý, Zacpal – Kozlovský 11, M. Jurík 3, T. Jurík, Jurečka 4, Ordelt, Münster 1, Procházka 4, Gazdík 3, Valach 2, Jura, Mikulka.
Trenér: Alois Jurík.
to bylo 2:9 a logicky jsem si vzal
oddechový čas. Velké zlepšení
to ale nepřineslo, doslova nás
vymazal nejlepší hráč na hřišti
Martin Malínek,“ vyzdvihl výkon
soupeřova brankáře zkušený kouč.
To domácím nefungovala v první
půli osobní obrana na celkem desetigólového Tydlačku ani systém
1-5, ještě větší problém navíc měli
s koncovkou. Hostům stačilo na
sedmnáct branek dohromady sedmadvacet střel, domácí sice vyslali
ještě o jednu střelu více, přineslo jim
to ale o čtyři zásahy méně.
„V poločase jsme se uklidnili,
zkusili jsme obranu 0-6 a ta nakonec
přinesla ovoce. Radikálně jsme se
zlepšili i v proměňování šancí, kdy

K Skóre
0 47:25
0 46:27
0 44:31
0 40:32
0 45:28
0 39:33
0 34:38
0 34:38
0 37:36
0 29:43
0 21:51
0 19:53

Tabulka B liga – Prostějovsko – sezona 2013/14 – po 4. kole

„Olomouc ukázala, že má letos velice silný tým. Hrála moc dobře, nicméně
my jsme si určitě měli lépe poradit s jejím podáním. Vinou špatné přihrávky
jsme se hlavně v prvních dvou setech dostávali pod tlak, vzniklá nejistota se
přenášela do celé naší hry a zejména do útoku, jenž zdaleka nedosahoval obvyklé úspěšnosti. Od třetí sady se zdálo, že postupně získáváme větší klid, bohužel ve čtvrtém setu jsme ze čtyřbodového vedení ještě znova udělali drama.
Je cítit, že zatím nemáme potřebnou herní pohodu.“

Sokol II Prostějov
TJ STM Olomouc

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

B liga - PROSTĚJOVSKO
Kolo
4
4
4
4
4
4

Miroslav ČADA
Č
- VK AGEL Prostějov::

Prostějov dohnal s Olomoucí hrozivé manko
Prostějov/jim – První bod ztratili
na domácí palubovce házenkáři
Sokola II Prostějov. Proti ještě
loňskému prvoligistovi celý zápas
dotahovali, jednu chvíli to bylo i o
osm branek v jejich neprospěch,
přesto nakonec zlepšeným výkonem po změně stran ztrátu dotáhli a brankou v poslední půlminutě
si zajistili alespoň remízu. V
závěrečných sekundách totiž již
soupeře nepustili do zakončení a
stav 28:28 se nezměnil.
„Kdo neviděl, neuvěří, co všechno
se může stát v zápase. Z utkání
jsem měl obavy, protože jsme opět
nebyli kompletní. Sice se vrátil
Valach, ale ke Kosinovi přibyli
Šestořád a Chytilem. Nečekal jsem
procházku růžovou zahradou, a to se
také potvrdilo,“ ohlížel se za duelem
se šťastným koncem prostějovský
trenér Alois Jurík.
Nástup hostí byl drtivý a domácí
s nimi dokázali držet krok pouze v
úvodních minutách. Po čtvrthodině
to již bylo o osm branek, ačkoliv se
pak házenkáři Sokola II zlepšili, do
konce půle se přiblížili na čtyři góly.
„Hosté ještě neprohráli a zpočátku
excelovali. Ve dvanácté minutě

aneb Večerník monitoruje regionální dění

Tabulka Olomoucká Extraliga – sezona 2013/14 – po 4. kole

Favorit se natrápil, nakonec
Prostějov Olomoučanky udolal
Bodový vývoj - první set:
0:4, 1:7, 3:7, 3:11, 6:11, 8:12,
9:14, 12:14, 13:17, 17:17,
18:20, 19:22, 22:23, 22:24,
24:25, 26:25, 28:26. Druhý
set: 1:1, 1:9, 3:9, 4:11, 7:11,
8:13, 11:13, 13:14, 13:18,
15:19, 15:21, 17:21, 19:22,
21:25. Třetí set: 1:1, 1:3,
2:5, 4:5, 7:6, 8:8, 11:8, 12:10,
15:10, 15:13, 17:15, 20:15,
20:17, 22:18, 22:20, 25:21.
Čtvrtý set: 0:1, 4:1, 8:5, 8:8,
13:9, 17:13, 17:15, 18:17,
21:17, 22:22, 23:23, 25:23.

ŠIPKAŘSKÁ TREFA

se to prakticky otočilo,“ poukázal Jurík na více než pětašedesátiprocentní
úspěšnost ve srovnání s poloviční
efektivitou soupeře.
Hostům se sice po změně stran
podařilo opět utéci až na sedm
branek a ve třiačtyřicáté minutě to
bylo 18:23, o sedm minut později
však již platil nerozhodný stav
23:23. Od té doby již žádný z celků
neodskočil na více než dvě branky a
došlo na dramatickou koncovku.
„Ožili jsme a 'vstali jsme z mrtvých'. Hosté si mysleli, že je už
'zameteno' a těžce nás podcenili.
Jejich brankářská dvojka nesahala
Malínkovi ani po paty a my jsme se
dostali do laufu,“ popisoval dění ve
druhé půli Jurík.

Výsledky 6. kola:
Juliánov – Brno „B“ 22:22, Prostějov – Olomouc 28:28, Kostelec na
Hané – Ivančice 26:25, Velké Meziříčí – Sokolnice 30:23, Kuřim –
Hustopeče 27:31, Telnice - Maloměřice 22:24.

Průběžná tabulka druhé ligy, skupiny Jižní Morava

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

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

Z
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

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

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

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

S
188:165
159:137
150:133
160:151
170:163
167:165
153:158
149:156
157:168
164:176
170:180
137:172

B
10
10
10
9
7
7
5
5
3
3
2
1

KAM NA házenou?
7. kolo, neděle 10. listopadu: Maloměřice – Kostelec na
Hané (nezadáno), Brno „B“ – Telnice (sobota 9.11., 19.00),
Hustopeče – Juliánov (10.30), Olomouc – Kuřim (nezadáno),
Sokolnice – Sokol II Prostějov (16.00), Ivančice – Velké Meziříčí (sobota 9.11., 17.00).
A s potěšením konstatoval, že na
straně Prostějova stála také lepší
kondice. „Byli jsme živější a na
míči, hlavně od pětačtyřicáté minuty
to bylo znát. Velice si cením toho,
že to kluci nezabalili a bojovali
až do konce, za to jim patří moje
poděkování,“ oddechl si.
Během zápasu ale tolik klidný nebyl
a nastalý průběh ho stál spoustu energie. „Přežil jsem to, kluci ale dostali svoje. Prvních čtyřiatřicet minut
to nefungovalo, pak jako mávnutím
proutku se to změnilo. Tep jsem měl

vysoký ještě dvě hodiny po zápase,“
usmíval se s odstupem.
Druhá liga v házené má nyní
krátkou přestávku a sedmým kolem
pokračuje až o druhém listopadovém víkendu, hráči tak dostanou
čas na regeneraci. „Žádný přátelák
neplánuji, budeme pouze trénovat a základem je dát se zdravotně
dohromady. V neděli 10. listopadu
hrajeme v Sokolnicích a snad již
budeme kompletní a dovezeme
body,“ přeje si trenér Sokola II
Prostějov Alois Jurík.
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Exkluzivní interview s nadějnou prostějovskou jachtařkou, která je mezi svými nejlepší

„NEJDÉLE JSEM BYLA NA LODI NĚJAKÝCH SEDM HODIN“
Tereza Kováčová je na lodi jako doma, v zimě tento sport nahrazuje lyžováním

Prostějov - Uprostřed roku 2004 zaznamenala Česká republika největší jachtařský výsledek své historie, když se pohledná
Lenka Šmídová stala stříbrnou medailistkou na olympijských
hrách v Aténách. V jejích stopách jde nyní i mladá prostějovská
závodnice Tereza Kováčová, byť třída Evropa již z olympijského
programu vypadla. Aktuálně člence prostějovského Jacht klubu
patří pozice nejlepší republikové dorostenky, brzy devatenáctiletá sportovkyně se už ale chystá prohánět absolutní domácí
špičku, byť vnímá jachting především jako skvělý koníček...
Jiří Možný
Jachting nepatří mezi masově
rozšířené regionální sporty. Jak
jste se dostala právě k němu?
„Přes tatínka, kterého jachting zaujal, tím
pádem jsem se odmalička pohybovala
mezi loděmi a bylo jasné, že s nimi začnu.
Hodně se mi líbí, že jde jak o fyzickou
přípravu, tak i o to, co je člověk na vodě
schopen vymyslet. Je potřeba znát i taktiku
a snažit se předvídat změny větru. Každý
má rád, když se loď pořádně rozjede, jsou
vlny,
y, je
j to fajn pocit, adrenalin.“
Kolik vám bylo let?
„Děti se učí hodně postupně odmala. Nejdříve se s někým na lodičce svezou,
tak od šesti začínají jezdit samy, regulérně
závodit se může od osmi. Já jsem začala
právě v takových osmi, devíti, to je ale
takové objíždění malých vod po okolí. Postupně
p se to pak rozvíjelo.“
Kam už se vám zatím podařilo
závodně podívat?
„Český pohár se jezdí na větších vodních
plochách, takže Nové Mlýny, Velké Dářko,
Lipno, Nechranice a Rozkoš. A v zahraničí
jezdíme na jaře na jezero Lago di Garda
do Itálie a mezi českými jachtaři je velmi
oblíbený i závod v německém Kielu, kde
bývá každoročně Kieler Woche, celkem
čtrnáctidenní závod pro spoustu lodních
tříd. Zatím jsem tam závodila jen jednou a
ráda bych se tam opět jela podívat.“
Jakou rychlostí můžete plout,
když vás vítr žene?
„To strašně záleží na lodní třídě. Ta má patří
mezi menší, je jednoposádková. Popravdě
maximální rychlosti nejsou ve srovnání se
silnicí tak ohromující, ale i menší rychlosti
se na vodě můžou zdát jako pořádný fofr.“
Závodíte ve třídě Evropa, vyzkoušela jste si i jinou lodní kategorii?
„Tak devadesát procent jachtařů i surfařů
začíná na Optimistu, to je základ pro děti do
patnácti let. Pak je možnost rozhodnout se
prakticky pro cokoliv, v Česku jsou typické
nástupnické třídy Evropa a Laser. I na Laseru jsem jela párkrát, ale nezávodila jsem
na něm, míváme však hodně společných
závodů. Lze vybrat i dvojposádkovou třídu
a kdyby člověk chtěl, tak v zahraničí je jich
ještě mnohem víc. Je tu totiž problém, že
v Česku se jich až tolik nejezdí, ale kdyby
tomu člověk věnoval všechno a jezdil po
závodech po světě, tak je tu nespočet tříd až
po
p námořní jachty.“
Znamená to, že soutěžíte zpravidla na přehradách?
„Ano, lodní třída Evropa má spoustu závodů na moři, jen my to máme k němu daleko. Velké závody ale bývají hodně na mořích. Je to pak pro nás nevýhoda, voda bývá

hodně jiná oproti jezeru, úplně jiné vlny,
mohou tam být proudy. My máme strašně
málo možností naučit se v tom jezdit, takže
se tomu zpravidla vyhýbáme a raději jsme,
když
y se velký závod jede někde na jezeru.“
Kde tak přes rok trénujete?
„Máme jachtu u plumlovské přehrady, ta je ale již několik let bez vody
(smích). S tréninkem to tedy máme horší.
Během léta ale bývá hodně týdenních
i čtrnáctidenních soustředění, kdy se tomu
člověk věnuje intenzivně. V týdnu je to po
zbytek roku těžké, třeba na Nové Mlýny je
to hodina a půl cesty. Než se to sbalí, uběhne půlhodina, než se to vybalí, opět půlhodina pryč. Když je normální školní den,

hodně pěkný výsledek. Naši členové závodí ale i v jiných lodních třídách, máme
tam i Finn, třeba Radim Přidal býval
v olympijské přípravě a jezdil na republikové úrovni. Tradice tu je a doufáme, že
i děti přijdou.“
Trénujete pospolu?
„V létě ano, podnikáme soustředění. Marek jezdí už dlouho
a spíše trénuje nás, poradí nám finty, co
a jak. Fyzickou přípravu nabíráme
sami, těžko se kloubí, abychom měli
čas ve stejnou chvilku. Holky jsou sice
mladší než já, ale už jsou taky na střední. Takže si to každý musí zorganizovat,
jak
j mu to vyhovuje.“
Jachting je letním sportem, co
děláte přes zimu?
„Výbava je tak dobrá, že pokud voda nezamrzá, dá se jezdit relativně celoročně.
Ale je pravda, že my jezdíme od dubna
do října. Kdo by to ale bral hodně vážně,
může vyjet do Slovinska, do Španělska,
jsou takoví. Já mám ale ještě hodně oblíbené lyžování, tak si to kompenzuji tímto. Až napadne v Česku sníh, tak jsem
víkend co víkend na sněhu.“

„Převracení je běžné, když hodně fouká
a člověku se něco nepovede. Tak se holt
loď převrátí,ale pak se zas převrátí zpět.
Pár lidí vás mezitím předjede, ale jedete dál.
Když je větší problém, tak pomůže motorák.“
talentovaná závodnice TEREZA KOVÁČOVÁ
o jednom z nejbezpečnějších sportů
dá see to
málokdy
okdy
stihnout,
nout,
takže spíše
vyjíždíme
díme přes
nd.“
víkend.“
Plumlovská přehrada není
ení až tak velká
plocha,
ha, co se na ní dá
natrénovat?
énovat?
„Každá
dá chvilka na vodě je
ale dobrá.
obrá. Jen škoda, že je
kolem
m tolik stromů, už teď je
to poměrně
měrně zarostlé, takže tam
foukáá čím dál méně. Důležité je
natrénovat
novat změny větru, což na
naší přehradě panuje pořád. Vítr je
tam dost proměnlivý a člověk si hodně natrénuje
atrénuje cit, kdy přijde jaká změna.
Nenatrénuje
atrénuje si jízdu v silném větru, to
málokdy,
kdy, ale spíše tuto techniku.“
Kolik jachtařů je vlastně v Prostějově?
„Bohužel
hužel odrůstáme a chybí nám malé
děti. Plánujeme ale nábor, až na přehradě
bude voda. Jsme tam všichni ‚Evropáři‘,
aktivně
ně závodíme čtyři. Nejlepší
Nejlep
ep
pšíí
je určitě
čitě Marek Směšný, too je
je
mnohonásobný
honásobný mistr republirepubli
li-ky, v roce 2011 byl jedenáctý
na mistrovství světa, což byl

Neuvažovala jste tedy i o jiném
sportu?
„I na lyžích objíždím závody, ale zjistila
jsem, že bych se tomu musela věnovat
mnohem víc a lepší podmínky pro mě byly
v jachtingu, také k tomu mám blíž. Baví mě
sice oboje, ale mnohem větší úspěchy mám
na vodě. Doteď si ale ráda zazávodím i v
lyžování. Na úrovni Olomouckého kraje z
toho občas byla nějaká bedna, mám první
místo z krajského přeboru v obřím slalomu,
lyžuji
y j ale jen tak pro radost... (úsměv)“
Jak jste na tom celkově v republikové konkurenci?
„Letos se mi povedlo vyhrát Český pohár
za kategorii dorostenek, celkově jsem byla
asi třináctá. Uvidíme, jak to půjde v dospělých. Stále je to taková amatérská úroveň,
na první pozici je škola, nějaké vzdělání
a nehodlám se tím živit. To snad ani u nás
nejde a člověk by se musel někam odstěhovat a jezdit za jiný stát (smích). Jachting
u nás není primární sport ani náhodou. Například pro nás blízké Polsko má ale jachting
g ve svých top sportech.“
Znamená to, že absolvujete závody společně s dospělými?
„Ano, je to tak, od doby, co přestoupíte na
lodní třídu dospělých. Nedalo by se, aby to
každá kategorie měla zvlášť, jak se jede víc
lodních tříd, je to pro pořadatele náročnější.
Na lodní třídě Evropa se jezdí od dvanácti
až do smrti (smích). Oproti Laseru, kde je
možnost různých velikostí plachet, holky
mají o trochu menší, než je pro muže. Tím
pádem to jsou trochu odlišné třídy a nezávodí spolu.“
Jak se vám daří vše kombinovat
se školou?
„Snažím se do ní chodit denně jako ostatní, nemám žádný individuální plán. Jsem
jen s panem ředitelem domluvená, že
mě pouští, protože bývám hodně pryč.
To taky závisí od prospěchu, mně se naštěstí daří a nemám se školou problémy.

Závody třeba začínají už v pátek, do toho
chce člověk trénovat, tak odjede ve čtvrtek ráno. Nebo když se jede na závody do
zahraničí, jste týden pryč. Většina lodních
tříd včetně Evropy mívá dvou - až třídenní
soutěž, což ale při čtyřech pěti hodinách
na vodě v silném větru a těžkých podmínkách plně stačí. A ještě před tím věnujeme
den tréninku.“
To jsem se chtěl také zeptat, jak
dlouho jednotlivé etapy trvají?
„Čtyři pět hodin není úplný extrém,
nejdéle jsem byla na lodi nějakých sedm
hodin...(úsměv) Jednotlivé rozjížďky by
měly trvat do hodiny, záleží na organizátorech, jak to naplánují. V českých podmínkách se jede čtyři pět rozjížděk nonstop a každá trvá do padesáti minut, při
větších závodech trvá rozjížďka hodinu
a jedou se tři. Mezi nimi jsou krátké prodlevy asi deset patnáct minut na odpočinek,, pití,
p jídlo. Pak se jede dál.“
Jaká byla cesta ke konečnému
prvnímu místu v domácím
poháru?
„Je to cyklus šesti závodů a měla jsem
průměrně nejlepší výsledek. Vždy se nemusí všechny závody odjet a letos tomu
počasí úplně nepřálo. Jednou nám to zrušily povodně, jednou nám nezafoukalo.
Na Rozkoši se mi zadařilo a vyhrála jsem
jak mezi dorostenkami, tak jednu rozjížďku i celkově, to mě potěšilo. Na Velkém
Dářku jsem také měla dobrou rozjížďku
a vypadalo to hodně nadějně, nakonec
z toho bylo čtvrté místo. Pak se jela Pálavská regata na Nových Mlýnech, tam
to byl průměr, a na Lipně, to byl pro mě
špatný
p ý závod. Celkově to ale vyšlo.“
Nyní přecházíte mezi dospělé,
jaké jsou vaše ambice?
„„Chtěla bych si vyzkoušet mistrovství světta. Možnost tady je, většinou je tam dost
vvolných míst, možná i deset lidí může vyjjet. V dorostencích se jezdí jen mistrovství
Evropy a to jsem nakonec nejela. Rozhodli
E
jjsme se tak, protože jsem letos neměla
nnajeto na moři, takže by bylo zbytečné to
zzkoušet. Zatím to necháváme být a jezdíme
mezinárodní závody, až to bude vypadat
m
nnadějněji, tak něco zkusíme. I když to bývá
ttéměř na oceánu, lidé z Česka se tam příliš
nnehrnou.“
Neláká vás přechod na olympijskou třídu?
„„Ani ne, snaha dostat se na olympiádu by
zznamenala věnovat jachtingu všechno.
A já, jak už jsem řekla, mám i jiné zájmy
a jachting pro mě nejspíš vždy zůstane
vvelmi oblíbenou zábavou.“

Jak poznáte, že se mění podmínky,
a jak na změny větru reagujete?
„Většinou si člověk vyjede na vodu tak
patnáct dvacet minut před startem, aby
si zkusil kousek trati a zjistil, které křídlo
táhne líp, kde je to lepší, výhodnější. Také
zjistí, co vítr dělá, jestli se postupně stáčí,
nebo se úplně mění. Na to se musí zareagovat. Kdo si toho všimne dřív, je nejrychlejší
a ujede.“
j
Při závodech se často stává, že
jede houf lodí přibližně stejnou
stopou a jen několik jedinců zvolí originální trasu. Co více vyhovuje vám?
„Já jsem zrovna typ, co jezdí extrémy,
všichni mi za to nadávají... (smích) Najednou se stane, že někam vjedu a vrátím se
úplně na konci, ale čas od času to vyjde.
Jezdím tak hodně, ale není to učebnicová
rada. Jsou různé taktiky, jak se plavit. Není
ale dobré jet ani v těsné blízkosti s ostatními loďmi, protože vítr se pak hrozně mění.
Lodě ho různě stáčí, tvoří se jakoby turbulence, takže když je člověk pod nějakou
lodí, je lepší z toho místa pryč. Vesměs se
tak závodník snaží kolem sebe mít prostor
nebo maximálně mít lodě v takové pozici,
aby
y vadil on jim, ale ony mu ne.“
A potkala vás již nějaká větší
nehoda?
„To, že se lodě občas srazí a převrátí, je
běžná praxe. Na to jsou pravidla a loď,
která neměla přednost, by měla vykonat
dvě trestné otáčky na místě. Stejně tak
by se nemělo lodi, co má přednost, zabraňovat v plavbě. Občas se stane, že si
lodě udělají nějakou díru, zpravidla ale jen
menší, která se zalepí a pak pošle opravit,
všechny lodě jsou pojištěné. Převracení je
také běžné, když hodně fouká a člověku
se něco nepovede. Tak se holt loď převrátí
a člověk ji pak zas převrátí zpět. Pár lidí vás
mezitím předjede, ale jedete dál. A když už
je větší problém, tak pomůže motorák. Mně
se to stalo, když jsem ještě byla na Optimistu, mohlo mi být tak dvanáct, že mi praskl
kroužek kolem stěžně a celá plachta se zbortila. Člověku pak už nezbyde nic jiného, než
p
počkat,
až ho někdo zachrání... (smích)“
Na jaře budete maturovat, kam
máte namířeno potom?
„Mám ambici dostat se na práva, do Plzně
si ale asi přihlášku posílat nebudu (úsměv).
Nejraději Brno, ještě ale uvidím a vymyslím nějakou alternativu. Mám hodně ráda
cestování, takže možná zvolím i nějaký
obor týkající se cestovního ruchu.“

kompletní verzi rozhovoru
najdete na www.vecernikpv.cz

kdo je
tereza kováčová

Foto: archiv Terezy Kováčové

N děj á prostějovská
Nadějná
těj ká jachtařka
j ht řk se narodila
dil 2.
2 listopadu
li t d
1994 a tomuto olympijskému sportu se začala věnovat
od útlého dětství. Nejprve ve třídě Optimist, ještě před
dovršením patnácti let přešla na svou současnou lodní
třídu Evropa. Studentka Cyrilometodějského gymnázia
v Prostějově
j se jako
j
členka Jacht klubu Prostějov
j stala
vítězkou Českého poháru mezi dorostenkami, od nové sezony pak přechází
do elitní kategorie a současně ji na jaře čeká ještě maturita.
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