Součástí vydání
je celobarevný

...ještě

TV PROGRAM
od soboty 9. 11.

Cena Ročník

15 Kč 17

/ 44

Číslo

Záhadná TRAGÉDIE:

Pondělí

4. listopadu 2013

88

stran

s pohodou

Hokejovému fanouškovi
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Místo neštěstí. Obyvatelé tohoto domu v ulici Antonína Slavíčka řeší jednu velkou záhadu. Kdo je a odkud vyskočila žena nalezená na
trávníku před domem?
Foto: Michal Kadlec

u panelového domu v ulici spíše tomu, že vyskočila
Antonína Slavíčka číslo 4 tělo z některého okna bytu ve
Podivná smrt zahalena spous- mladé ženy. Její mnohačetná vyšších patrech paneláku.
tou otazníků. V neděli těsně po zranění nasvědčovala Ale je tomu skutečně tak?
patnácté hodině našel náhodVíce podrobností na straně 6!
ný kolemjdoucí na trávníku
Prostějov/mik

Vytrestal sám sebe. Fa-noušek prostějovských hokejistů se pokusil napadnout autobus s přerovskými
příznivci, po pádu se ale
zranil na hlavě a ztratil vědomí... Foto: Michal Kadlec

Skočil na autobus
a zřítil se k zemi...
Hodonínský „BRUSEL“?
nalistujte stranu 26!

INZERCE

MONTÁŽE LPG
levně, rychle, kvalitně
* servis, opravy a revize
LPG systémů všech značek
* elektroopravy
montáže
denního svícení,
*
zabezpečovacích systémů vozidel
* servisní práce
František Hájek, Ochoz u Konice
774 640 659, hajfra@seznam.cz

www.LPG-HAJEK.cz
Wolkerova 37, PV
9 771212 667008
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Krimi
168 hodin
s městskou policií
Nechce se mu do basy
V pondělí 28. října před dvaadvacátou hodinou si hlídka
na Kostelecké ulici povšimla
osoby, o které z místní znalosti pojala podezření, že jde
o osobu v pátrání. Po zadržení
a ověření totožnosti se toto potvrdilo. Třiapadesátiletý muž byl
p
předveden
na služebnu Policie
ČR, kde si ho policista převzal
k dalším úkonům. Vyšlo najevo, že muž nerespektoval nástup do výkonu trestu.

Papír z kontejneru NE!
Předminulý pátek 25. října dopoledne poblíž rybníku přistihli
strážníci muže, jak vyndává
papír z kontejneru a ukládá ho
na vozík. Při této činnosti se mu
podařilo dvoukolák převrhnout,
čímž došlo k rozsypání nákladu. Hlídka dotyčného vyzvala
k úklidu a snažila se mu vysvětlit, že věci z kontejneru nejsou
jeho, a tudíž si je nemůže přivlastnit. Toto oslovený nemínil
akceptovat. Strážníci věci takto
nabyté šestačtyřicetiletému muži
odebrali. Na místě s ním byl
i jeho kamarád, který vypověděl,
že mu pomáhá v tlačení vozíku.

Strhávali cedule
V sobotu 26. října po půlnoci přijali strážníci sdělení o podezřelém hluku řinoucího se od baru
Camel na Plumlovské ulici. Za
pomocí kamer byly zaznamenány v této lokalitě čtyři osoby, kdy
dvě z nich páchaly protiprávní
jednání. Jeden z mladíků strhl ze
zdi dvě tabulky. To mu nestačilo a za rohem budovy se snažil
v této činnosti pokračovat.
Vyhlédl si reklamní tabuli
u občerstvení. Tu se mu strhnout
nepodařilo, započaté dílo ovšem
dokončil druhý mladík ze skupiny. Tabuli pak zahodil do keře.
Oba pánové ve věku dvacet
a dvaadvacet let stanou u správního řízení. Za přestupek proti
majetku mohou obdržet pokutu
až do výše patnácti tisíc korun.

Netopýři na svobodě
Po žádosti z operačního
p
střediska Policie ČR vyjížděla hlídka
předminulou neděli 27. října
k převzetí nálezu netopýrů. Majitelé pozemku po skácení suchého ovocného stromu objevili
v dutině okřídlené savce. Strážníci zkontaktovali členku České
společnosti pro ochranu netopýrů. Po dohodě byli netopýři
převezeni na služebnu městské
policie a po setmění vypuštěni
do volné přírody. Všech deset
savců zdárně odletělo.

Zapomenutý „litr“
Finanční hotovost v bankomatu.
V neděli 27. října po sedmnácté
hodině bylo přijato sdělení na
linku 156 z obchodního domu
Billa v Plumlovské ulici o nalej
tisíce korun
zení částkyy jednoho
u bankomatu České spořitelny.
Hlídka částku převzala. Bankovky skončily v peněžním ústavu.
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PIRÁTI SILNIC SE HONILI S POLICAJTY!
Bouralo se ve Vrbátkách i Prostějovan v Olomouci, jeden z řidičů bojuje o život

Dva zběsilí řidiči se uprostřed minulého týdne dostali do křížku s policisty. Cizinec z Olomoucka ve
Vrbátkách, druhý z Prostějova paradoxně zase
v sousední Olomouci. Oba při divoké honičce, kdy
se snažili ujet dopravní hlídce, havarovali...
Vrbátky, Olomouc/mik
„Ve středu třicátého října krátce
před půlnocí prováděla policejní
hlídka kontrolní činnost ve Vrbátkách. Při kontrole zastavovali i vozidlo Citroën Xsara, které přijíždělo od Štětovic. Jeho řidič však na
znamení nereagoval, hlídku objel
a pokračoval v jízdě. Vzhledem k
tomu, že řidič policistům ujížděl,
policejní hlídka se za ním vydala,“
potvrdila dramatické chvilky z regionální silnce Irena Urbánková,
tisková mluvčí Krajského ředitelství policie ČR Olomouckého kraje. Policisté piráta silnic služebním
vozidlem předjeli a za použití výstražného zařízení se auto snažili
zastavit. „Řidič však opět na znamení nereagoval, autem najel do
pravé zadní části policejního vozu
a pokračoval směrem k cukrovaru. Tam zřejmě nezvládl řízení vlivem toho, že nepřizpůsobil rych-

lost jízdy a vyjel mimo silnici až
na vjezd u jednoho z domů. Tady
narazil nejprve do stromku a poté
do zaparkované Mazdy. Ta byla
nárazem odhozena do zdi domu
a Citroën Xsara zastavil vlivem
poškození zhruba po třiceti metrech,“ popsala další průběh zběsilé
honičky Irena Urbánková.
Teprve potom řidič z vozidla vystoupil a podrobil se policejní kontrole. „Policisté zjistili, že se jedná
o devětačtyřicetiletého cizince
z Olomoucka. Provedli u něho
dechovou zkoušku na alkohol
a naměřili mu 2,08 promile alkoholu v dechu. Po poučení se odmítl podrobit lékařskému vyšetření
spojenému s odběrem k biologického materiálu v nemocnici. Policisté mu na místě zadrželi řidičský
průkaz a zakázali další jízdu. Ke
zranění žádné osoby nedošlo,“
uvedla mluvčí krajské policie
s tím, že celková hmotná škoda

Šílená jízda. Ve Vrbátkách bylo ve středu v noci živo. Opilý cizinec z Olomoucka při honičce s policisty
„rozstřelil“ své auto i parkující Mazdu.
2x foto: Policie ČR
na všech poškozených věcech
a vozidlech, včetně toho policejního, byla předběžně vyčíslena
na 88 500 korun. „Devětačtyřicetiletý cizinec je nyní podezřelý ze
spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, za který mu,
v případě prokázání viny a odsouzení, hrozí trest odnětí svobody
v rozmezí od šesti měsíců do tří let,
peněžitý trest nebo zákaz činnosti,“ vyjmenovala možné postihy
Urbánková.
Při druhé honičce s policisty
s nehodou, pak paradoxně
zase v Olomouci havaroval
Prostějovan. „Ve středu třicátého října kolem čtrnácté ho-

V Olomoucké ničil zábrany, pak se chtěl prát se strážníky

Vandala dotáhli k policistům V POUTECH!
Prostějov/mik - Bystré oko
operačního důstojníka městské policie zachytilo předminulý pátek 25. října na kamerovém systému vandala, který
si „štrádoval“ Olomouckou
ulicí a ničil vše, co mu přišlo
pod ruku. Strážníci za ním
okamžitě vyjeli, to však ještě
netušili, že budou muset proti
zuřivému muži použít násilí...
„Několik minut po sedmnácté
hodině strážník na operačním
středisku prostřednictvím kamery spatřil muže pohybujícího se
po Olomoucké ulici. Směřoval k
železničnímu přejezdu, kdy při

chůzi srazil na chodníku umístěnou dopravní zábranu, která
ohraničovala výkop. Pokračoval
pak v chůzi a o několik metrů dál
vytrhnul ochranný kryt přímotopného topení. To byl na jeho
cestě poslední vandalský čin,
vyslaná hlídka ho brzy dostihla,“ prozradila Jana Adámková,
tisková mluvčí Městské policie
v Prostějově.
Muž zprvu nechtěl se strážníky vůbec komunikovat a měl
tendence z místa odcházet. Až
po opakované výzvě s výstrahou o použití donucovacích
prostředků se zastavil. „Situa-

ce se ale přesto vyhrotila. Chlapík nebyl schopen prokázat svoji
totožnost a dobrovolné předvedení na služebnu Policie ČR
ke zjištění totožnosti odmítal.
Hlídka byla nucena proti němu
použít donucovací prostředky.
Výtečník skončil v poutech
a vzápětí u kolegů ze státní policie,“ konstatovala Adámková.
Po zjištění jeho totožnosti byl
šestatřicetiletý muž poučen
o podezření z přestupku proti
zákonu o pozemních komunikacích a přestupku proti majetku. Celá událost byla strážníky
postoupena správnímu orgánu.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

ze soudní síně...

diny na ulici Velkomoravské
v Olomouci došlo k dopravní
nehodě mezi dvěma osobními
vozidly. Jeden z řidičů Opelu
nereagoval na policejní hlídku,
která ho chtěla zastavit, a začal
ujíždět. Při průjezdu světelnou
křižovatkou na červený signál
narazil do vozidla, které jelo
na zelenou. Při nehodě se zranil řidič, který ujížděl policejní
hlídce. Jedná se o čtyřiadvacetiletého muže z Prostějovska,
kterého chtěli policisté zkontrolovat z důvodu výtržnosti.
Muž na pokyny nereagoval,
hlídce utekl do vozidla Opel
a začal ujíždět. Svoji zběsilou

jízdu ukončil na křižovatce Velkomoravská a Schweitzerova,
kde narazil do vozidla Škoda
Octavia,“ popsala mluvčí krajské policie Irena Urbánková
s tím, že mladík byl zraněn velmi vážně a jeho zdravotní stav
je v současnosti kritický. „Z důvodu jeho zranění nemohlo být
přikročeno k dechové zkoušce,
lékaři mu však odebrali vzorek
krve za účelem možnosti zjištění, zda neřídil pod vlivem alkoholu nebo drog. Šetřením bylo
navíc zjištěno, že muž má vysloven zákaz pobytu v Olomouci
a zákaz řízení všech motorových
vozidel,“ uzavřela Urbánková.

Rodiče kašlali na děti,
hrozí jim KRIMINÁL

Prostějovsko/mik - Vypečení ku. Jeden ze synů tak má
rodiče! Muž se ženou ve školním roce 2012/2013
z Prostějovska si zřejmě mysle- celkem 894 neomluvených
li, že neposílat děti do školy hodin, druhý ze synů za stejný
je zcela normální. Jakého se školní rok 170 neomluvených
dopustili omylu, přišli až poté, hodin,“ prozradila Večerníku
co si pro ně přišla kriminálka.
Jejich dva synové zameškali
TISÍC
dohromady přes tisíc
PŘES JEDEN
vyučovacích hodin!
ÝCH HODIN
NEOMLUVEN
„Ze spáchání trestného činu ohrožování
výchovy dítěte obvinili prostějovští kriminalisté šesta- hodně odstrašující případ Irečtyřicetiletého muže a ženu na Urbánková, tisková mluvčí
ve věku čtyřiatřiceti let Krajského ředitelství Policie
z Prostějovska, kteří jako ČR Olomouckého kraje.
rodiče
dvou
nezletilých V případě prokázání viny
chlapců je neposílali řádně a odsouzení hrozí oběma
do školy a nezabezpečovali obviněným rodičům trest
jejich povinnou školní docház- odnětí svobody až na dva roky.

Dva feťáci loupili kola ve velkém, vykradli i hotel
Ilie Sisov a Martin Zikmund mají na triku přes třicet krádeží

Zmizelo vám v poslední době kolo? Možná, že vám
ho vzal jeden ze dvou feťáků, kteří minulý týden v úterý
stanuli před prostějovským soudem. Martin Zikmund
se přiznal k celkem jednadvaceti krádežím, Ilie Sisov
k dalším deseti. Během své loupežnické dráhy zvládli vyloupit i prostějovský Hotel Tennis Club. Jen se nemohli
shodnout na tom, zda to udělali společně či nikoliv...
Prostějov/mls
Oba obžalovaní to u prostějovského soudu velmi dobře
znají. A v úterý 22. října se před
tribunálem po tkali znovu. Ilie
Sisov byl za nebývalou sérii
krádeží, coby vůdce bandy
mladých feťáků, odsouzen ke
dvěma letům domácího vězení,
dva měsíce před vypršením

trestu mu Václav Klaus
udělal radost svojí novoroční
amnestií. Moc dlouho mu
však jeho předsevzetí a sliby
nevydržely. „Kradl jsem od
letošního dubna. Vždy to bylo
pod vlivem pervitinu, který mi
dodával Karel Ševčík z ubytovny v ulici Marie Pujmanové,
kde jsem bydlel. Ke drogám
jsem opět sklouzl, když jsem se

rozešel s předchozí přítelkyní
a ocitl se psychicky na dně.
Kradl jsem sám, nechápu, proč
mě tady Martin do některých
svých věcí zatahuje,“ vyjádřil
se u soudu Ilie Sisov. „Kdyby
každý v této republice poté, co
se rozejde se svým partnerem,
začal brát drogy a krást, tak ve
vězení skončíme asi všichni.
Jen nevím, kdo by nás tam poslal,“ reagoval na obhajobu Ilie
Sisova soudce Petr Vrtěl. Nový
předseda Okresního soudu Nepolepšitelní. Mladí zloději Martin Zikmund (vlevo) a Ilie Sisov už
v Prostějově dále upozornil toho v životě stihli nakrást opravdu hodně. Od soudu dostali několik
na fakt, že jednatřicet skutků šancí, po čase však opět sáhli po pervitinu a začali krást. Nyní jsou
2x foto: Martin Zaoral
zřejmě nemusí být v případě oba ve vazbě.
obou obžalovaných konečným bývá obvykle pouze zlomkem
číslem. „Počet činů, z nichž jsou toho, co ve skutečnosti mají na
podobní sérioví zloději obviněni, svědomí,“ nedělal si iluze Vrtěl.

po kvartetu hledaných
Prostějov/mik

inzerce

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

ČERNÁ KRONIKA
Rychle a opile…
Předminulou sobotu 26. října
kolem deváté hodiny ráno měřili policisté rychlost vozidel
v Průmyslové ulici. Vozidlu
Ford Galaxy naměřili v místech, kde je „padesátka“, rychlost dvaasedmdesát kilometrů
za hodinu. Třiapadesátiletý řidič
navíc nadýchal 0,44 promile
alkoholu. Muž se přiznal, že večer před tím vypil „sedmičku“
vína. Policisté mu na místě zadrželi řidičský průkaz a zakázali
další jízdu. Nyní je podezřelý
ze dvou přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu. O sankci rozhodne
správní orgán.

Stroje bez nafty

Ze spáchání přečinu krádeže
je podezřelý zatím neznámý pachatel, který z pondělí
28. na úterý 29. října zatím nezjištěným způsobem ukradl ze
dvou pracovních strojů zaparkovaných v areálu firmy v ulici
U Cihelny v Držovicích téměř
168 litrů motorové nafty. Poškozené společnosti způsobil
škodu za 5 800 korun.

Stotisícová krádež
Ze spáchání přečinu krádeže
je podezřelý zatím neznámý
pachatel, který se někdy v čase
od 28. do 30. října vloupal do
jednoho z objektů na ulici Močidýlka. Z něho ukradl nejen
bednu s náhradními díly k vozidlům, ale i jednotlivé náhradní díly k různým vozidlům.
Celková škoda odcizením
a poškozením byla vyčíslena
na 140 500 korun. V případě
zjištění pachatele mu hrozí až
pětiletý pobyt za mřížemi.

Sebral i kus kuřete!
V průběhu čtvrtka 31. října přijali prostějovští policisté oznámení o krádeži vloupáním do
restauračního zařízení v Drozdovické ulici. Neznámý pachatel nejprve poškodil vstupní
dveře objektu, následně vnikl
i do uzamčeného restauračního
zařízení a vzal nejen plazmový
televizor, peníze z barového
pultu, sedm lahví alkoholických nápojů různých značek,
ale nepohrdl ani medovníkem
a čtvrtkou pečeného kuřete.
Celková škoda odcizením
a poškozením byla vyčíslena
na 19 tisíc korun.

Splatil jen část
Ve středu 30. října zahájili
prostějovští kriminalisté trestní stíhání šestačtyřicetiletého
muže z Prostějovska, kterého
obvinili ze spáchání trestných
činů podvodu a úvěrového
podvodu. Od ledna do března letošního roku si sjednal
u dvou společností ve třech
případech úvěry na různé
částky od 20 do 40 tisíc korun. Tyto se zavázal splácet
v pravidelných měsíčních
splátkách. Uhradil však pouze
určitou část z každého z úvěrů
a k dnešnímu dni tak oprávněným společnostem dluží
56 600 korun. Během prověřování kriminalisté zjistili, že
při sjednávání úvěrů uvedl nepravdivé údaje týkající se jeho
finančních možností a závazků. Nyní mu hrozí až dvouletý
pobyt za mřížemi.

Přes dvě promile

DAVID HUDEC

PAVEL NEHERA

MILAN HORVÁTH

ROMAN VESELÝ

se narodil 12. února 1976 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 9. září 2013.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 35 do 40 let, výška není známa, má střední postavu, modré
oči a hnědé rovné vlasy.

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

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

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

V sobotu hodinu před půlnocí
řádil ulicemi Prostějova jako
řidič osobního motorového
vozidla značky Ford Mondeo devětatřicetiletý muž
z Plumlova. U křižovatky ulic
Lužická a Aloise Krále byl
zastaven policisty a při orientační dechové zkoušce nadýchal 2,36 promile alkoholu
v dechu. Policisté řidiči zakázali další jízdu. Nyní je podezřelý
ze spáchání přečinu ohrožení
pod vlivem návykové látky.

Zpravodajství

LIDÉ NEDOSTALI DŮCHODY!
Předznamenal výpadek proudu zhroucení
penzijního systému?

Prostějov/mls - Víte, co nejvíc
vzruší
ženu?
Osmnáctiletou, když jí sáhnete na prsa,
třicetiletou, když jí sáhnete mezi
nohy a šedesátiletou, když jí
sáhnete na důchod. Ověřit si
pravdivost tohoto starého vtipu
mohli všichni, kteří v pátek
dorazili na pobočku České
pošty na prostějovském místním nádraží...
V den výplaty penzí v objektu místního nádraží vypadla
elektřina. Jelikož se závadu
nepodařilo odstranit, lidé dychtící
po důchodu na zdejší pobočku
pošty mířili zbytečně. Nedostali nic a na jiných pobočkách si
důchod vybrat nemohli. Některým
to zkomplikovalo život.
„Byl jsem na poště už ráno a
pak asi ještě pětkrát, nikdo tu
elektřinu za celý den nebyl schopen opravit. Chtěl jsem si tedy
vybrat peníze na jiné pobočce,
ale bylo mi řečeno, že to není
možné, protože moje složenka je
nepřenosná. S důchodem jsem
přitom počítal. Chtěl jsem na
dušičky vlakem vyjet na hrob,
ale nemám peníze, takže
budu muset zůstat doma. Pro
důchod vyrazím hned v pondělí
ráno, jsem zvědavý, jestli to
už bude opravené,“ rozčiloval
se v pátek odpoledne Ladislav
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Zchátralá budova. Pobočka České pošty se nachází v budově
místního nádraží v Prostějově, která dlouhodobě určitě není v nejlepším stavu. S její kompletní rekonstrukcí se přitom hned tak nepočítá...
Foto: Matin Zaoral
Povec z Prostějova, který si
přišel stěžovat do redakce
Večerníku.
Skutečnost, že na pobočce celý den
nejde elektřina a že z tohoto důvodu
nelze vyplácet důchody, nám
potvrdily i zaměstnankyně pošty.
Jak významnou roli v tom hraje
havarijní stav objektu místního
nádraží se zastaralou elektroinstalací, nedovedly posoudit. Stejně
si nebyly jisté, zda se závadu už o
víkendu podaří opravit. Při hledání
odpovědi na tuto otázku však příliš
optimisticky nevypadaly.
Zatímco mnoha lidem mířícím
v pátek na poštu pro důchody
udělal výpadek elektřiny čáru
přes rozpočet, jiní byli v klidu.
„Mě se tento problém netýká.

Nechávám si důchod posílat na
účet do banky, takže si ho můžu
kdykoliv vybrat kartou v jakémkoliv bankomatu,“ vyjádřil se
jeden z pátečních klientů pošty,
který na pobočku nedorazil pro
peníze, ale s dopisem.
Vyjádření České pošty a.s. k celé
situaci se nám v pátek odpoledne
získat nepodařilo.
Otázkou na závěr zůstává,
zda výpadek proudu na poště
u místního nádraží pouze
nepředznamenal očekávané zhroucení důchodového systému.
To je dle mnohých odborníků
otázkou několika následujících
let. Po něm by však lidé pro penzi
na jakoukoliv poštu mířili zcela
zbytečně...

ZLÁ KREV ve Svatoplukově ulici
…a to ještě pozítří zavřou PALACKOU!

Co jste nám to provedli? To máme obchody na měsíc zavřít? Těmito a podobnými reakcemi směrem
k radnici i krajskému úřadu bombardují od úterního rána redakci Večerníku nespokojení majitelé
různých provozoven ze Svatoplukovy ulice. Od
počátku uzavírky této frekventované ulice lamentují i řidiči. Prostějov se rázem stal městem značných dopravních komplikací, zejména v lokalitách
ulic Dolní a Újezd. Ale pozor, ještě větší průšvih
nastane od středy, kdy ze stejného důvodu, tedy
rekonstrukce povrchu vozovky, bude uzavřena
i Palackého ulice!
Prostějov/mik
Uzavření Svatoplukovy ulice
bylo pro většinu lidí v úterý
pořádným
šokem.
Drtivá
většina
dotázaných
řidičů
i majitelů obchodů z této lokality
totiž tvrdí, že o uzavírce nebyli
řádně informováni. Ale nejenom oni, překvapeni byli také
strážníci městské policie, kteří
v úterý dokonce pokutovali
i řidiče zásobovacích vozidel,
jež nerespektovali zákaz vjezdu
a s dodávkovými auty vjeli
se zbožím až před jednotlivé
prodejny!
„Popravdě řečeno, oficiální
zprávu o uzavírce Svatoplukovy

ulice jsme obdrželi až v úterý
odpoledne. Strážníci se proto řídili
platným dopravním značením,
podle kterého měla do Svatoplukovy ulice povolen vjezd pouze
vozidla stavby a městské hromadné dopravy. S ostatními řidiči jsme
tak během úterý řešili celkem šest
desítek přestupků, čtyřicet z nich
bylo řešeno domluvou, zbylých
dvacet blokovou pokutou,“ potvrdil Večerníku Jan Nagy, velitel
Městské policie v Prostějově.
„Včera jsem navštívil pana
Pavlíčka na odboru dopravy, který
mi sdělil, že zásobovací vozy
a lidé, kteří v dotčené lokalitě
bydlí, mohou vjet do uzavírky
s jistým omezením. Doslova řekl,

Čára přes rozpočet. Uzavření Svatoplukovy ulice mnohé v úterý
ráno překvapilo.
Foto: Michal Kadlec
že vozidlům zajišťujícím dopravní obsluhu uzavřeného úseku
bude umožněn vjezd v rozsahu
s možností daných probíhajícími
pracemi. Zajímavé je ovšem to, že
tuto skutečnost opravdu nevěděli
strážníci, kteří tak horlivě v úterý
vybírali pokuty. Kde je asi problém?,“ ptá se Tomáš Minář, majitel CopyCentra ve Svatoplukově
ulici.
„A zaráží mě další věc, že ulice
je již třetí den uzavřená a jediné,
co se za celou dobu stalo, že
se vyfrézoval prostor kolem
obrubníků a dnes ráno bagr začal
vytrhávat samotné obrubníky. Na
stavbě jsem během rána zahlédl
maximálně pět dělníků. Trochu

málo, nemyslíte? Jako za socialismu...,“ dodal s ironií Tomáš
Minář.
Je pravdou, že během prvních
dvou dnů uzavírky se na rekonstrukci silnice skoro vůbec nepracovalo. Podle stavbyvedoucího
Adama Vašíčka z firmy Eurovia
CS, která má zakázku na starosti,
je všechno jinak, než se na první
laický dojem zdá.

Co všechno se v této části
Prostějova odehrálo?
A jak to bude
s uzavírkami dál?

čtěte na straně 6

Migrace Prostějovanů má neblahý vliv na ÚBYTEK OBYVATEL
„Lidi mizí za prací i lepší zábavou. Rádi se ale vracejí,“ míní náměstkyně primátora Rašková

Definitivně pryč jsou doby, kdy měl Prostějov bohatě
přes padesát tisíc obyvatel. Před šesti lety se trhly
Držovice a přidaly se další rány. Lidé začali z města
mizet za lepšími podmínkami, navíc v posledních
dvou letech se na dalším úbytku obyvatel projevila
nízká porodnost a naopak vyšší úmrtnost. Jak to půjde
dál? Pesimisté předpovídají, že Prostějov během pár
desetiletí takřka vymře. A začne to tím, že za pár let
začnou mít základní školy problém s naplněním kapacity dětí, některé z nich se budou muset zavřít. „Jsou to
katastrofické scénáře, ale bohužel všechny okolnosti
k tomu směřují,“ shodují se náměstkyně primátora
Prostějova Alena Rašková s Ivanou Hemerkovou.
Prostějov/mik
Na stále více alarmujícím trendu
snižování počtu obyvatel Prostějova má obrovský vliv migrace
zdejších lidí. Vždyť po „sametové
revoluci“ došlo pouze v roce 1990
k tomu, že se do Prostějova přistěhovalo více lidí, než se naopak odstěhovalo. V následujících letech
to šlo z kopce dolů. „Jednoznačně
jde především o mladé lidi, kteří
se stěhují do daleko větších měst
za prací, ale také s vidinou větší
zábavy a celkového vyžití. Není
to pro Prostějov zrovna dobrá

du sežene v Praze, Brně či Plzni
daleko lépe placenou práci, ale
zase musí počítat s tím, že v tak
velkých městech jsou i daleko
vyšší životní náklady. Proto podle
mého názoru se v Prostějově žije
dobře, ale lidé tu k zažité pohodě nutně musejí najít práci. A té,
v tuto chvíli, příliš není. A tak není
divu, že s výjimkou roku 1990 pokračuje trend úbytku obyvatel vlivem záporné migrace. A pokud u

nás nebude dostatek práce, tak se
lidé do našeho města prostě vracet
nebudou,“ dodala Rašková jedním dechem. Dalším záporem
migrace Prostějovanů je fakt,
že ve městě dochází k takzvanému „útěku mozků“, tedy absolventů především vysokých škol.
„To je bohužel pravda. Jsou desítky mladých Prostějovanů, kteří po
ukončení vysoké školy nenajdou
uplatnění v Prostějově, ale nao-

MIGRACE PROSTĚJOVANŮ OD ROKU 1990

vizitka, ale stejná situace je ve
všech městech České republiky
podobné velikosti. A to přitom nezaměstnanost v Prostějově, oproti
jiným městům, není zas až tak
obrovská,“ uvedla k tématu Alena
Rašková, náměstkyně primátora
statutárního města Prostějov.
Jedna statistika je ale jasná. „Je
pravdou, že z Prostějova odchází lidé většinou po absolvování
střední či vysoké školy, nebo mladí lidé do třiceti let, pokud tady
ztratí práci nebo je jim nabídnuto
jiné zaměstnání s daleko lepšími
podmínkami. Ano, našinec oprav-

Zdroj: Policie ČR v Prostějově

pak dostanou lukrativní nabídku
někde v Čechách. Samozřejmě
neváhají, protože tady je o práci
nouze i pro vysoce inteligentní
lidi,“ potvrdila náměstkyně.
Co udělat, aby se do svého rodiště Prostějované vraceli? Ale
nejenom to, co můžeme nabídnout i přespolním, aby se přestěhovali na Hanou? „Podívejte
se, já jsem přesvědčena, že Prostějov je krásné, čisté a pohodové
město. A vemte jed na to, že ti, co
se rozhodnou ve dvaceti či pětadvaceti letech z Prostějova utéct
za lepším, se stejně po letech rádi
vrátí. Znám plno takových lidí a
všichni mi potvrdili, že jinde se
sice měli lépe, ale doma je prostě
doma. A jak přilákat do našeho
města občany jiných měst? Těžko
říct. Za totality se k nám stěhovala
spousta lidí z Liberce, aby mohli
pracovat v Oděvním podniku,
v Železárnách a dalších fabrikách.
Pracovaly zde stovky Vietnamců,
byla tady vysoká škola textilní, ve
městě žila i spousta cizích studentů. Jak ale v dnešní době chcete
nahradit tolik tisíc pracovních
míst, o které Prostějov za posled-

Našinec ubývá. V roce 1990 to bylo naposled, co se do Prostějova více osob přistěhovalo, než odstěhovalo. Od té doby stále více
lidí z našeho města mizí pryč...
Ilustrační koláž Večerníku
ních dvacet let přišel? To půjde
těžko, v tomto jsem pesimistka,“
pokrčila rameny Alena Rašková,
náměstkyně primátora.
Jak můžeme vidět v přehledu
přistěhovaných a odstěhovaných
obyvatel města Prostějova, došlo
k zásadní změně bilance stěhování. Zatímco v roce 1990 to
bylo pouze 889 obyvatel, v roce
2008 to bylo už 1048 lidí. V následujících letech počet odstěhovaných poklesl, v loňském roce
došlo k nárůstu přistěhovaných
osob. Hodnoty migračního salda
poklesly, ale stále se udržuje v

záporných hodnotách. Počet obyvatel města Prostějova je tak stále
snižován...
„Navíc nechci předbíhat událostem, ale za takových pět nebo šest
let se vedení města bude muset
zabývat tím, že školy začnou mít
problémy se zaplněním prvních
tříd. Pokud se potvrdí snižující se
porodnost i v následujících letech,
nebude si město moci dovolit provozovat školu s poloprázdnými
třídami,“ přidala se k názorům se
zdviženým prstem druhá z náměstkyň prostějovského primátora Ivana Hemerková.

SVĚTLÍK SKONČIL. Povodí Moravy Má policie lupiče z herny v Kostelecké?
bude hledat nového šéfa Zloději z klenotnictví

Foto: archiv Povodí Moravy
INZERCE

Prostějovsko/mls - Tak to
u nás prostě chodí! Generální
ředitel Povodí Moravy Radim Světlík (na snímku) po
čtvrteční „vzájemné dohodě“ s ministrem zemědělství
Rusnokovy vlády Miroslavem Tomanem končí. Přímá
odpovědnost za (ne)úspěch
stamilionového projektu revitalizace Plumlovské přehrady se tak zřejmě rozply-

ne v mlze. Radim Světlík se
alespoň může těšit na solidní
odstupné.
Výsledky voleb mají tradičně vliv
i na vedení státních podniků. To
platí i pro Radima Světlíka (ODS),
který se do vedení Povodí Moravy dostal po sestavení pravicové
vlády v září 2010. Od svého nástupu měl, mimo jiné, dohlížet na
průběh revitalizace Plumlovské
přehrady, což se nakonec pořád-

ně protáhlo. Projekt, který přišel
na stovky milionů korun, se po
řadě problémů a přehmatů podařilo přece jen dotáhnout do jistého
konce, jemuž však stále chybí litorální zóna slibovaná již od dubna
2011. Tato zóna zajišťující čištění
vody přitékající do přehrady by se
přitom měla začít budovat až po
napuštění nádrže, v čemž, jak se
zdá, nikdo nevidí problém...
(dokončení na straně 8)

stále NEZNÁMÍ

Prostějov/mik - Večerník zjišťoval informace o probíhajícím vyšetřování dvou závažných případů. V polovině srpna tohoto
roku se zloději sešplhali ze střechy Arkády
v Držovicích a vyloupili šperky z Klenotnicví Buráň nejméně za půl milionu korun.
Šestadvacátého září pak ozbrojený lupič
přepadl barmanku v herně Meloun v Kos-

telecké ulici. Co je v těchto případech nového? Policie opět víceméně mlčí, i když…
Co se týká zlodějny hodné Spidermana v prostějovském klenotnictví, položili jsme mluvčí policie
několik otázek ohledně průběhu vyšetřování a také
nás zajímalo, zda už byla stanovena přesná výše
škody na odcizených špercích. „Ve věci nadále
probíhá prověřování,“ zazněla strohá odpověď
z úst Ireny Urbánkové, tiskové mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého
kraje. O trochu sdílnější byl majitel klenotnictví Aleš Buráň. „Kriminalisté mě navštěvují
pravidelně s různými dotazy, pátrají po své linii, což já ostatně také. Fotografie uloupených
šperků jsou rozeslány po celé Evropě, ale
podle mých poznatků se je zloději ještě nikde
nesnažili prodat. Uvidíme, jestli se je podaří
vypátrat, naděje umírá poslední,“ svěřil se exkluzivně Večerníku Aleš Buráň.
To v případě loupežného přepadení herny
Meloun v Kostelecké ulici vypadá situace znatelně lépe. „Ve věci probíhají další
úkony trestního řízení. Po jejich realizaci
bude v následujících dnech vydána tisková
zpráva k případu. Tímto děkujeme mediím
za spolupráci, které si vážíme, zejména při
uveřejnění případu s výzvou a záznamem
z kamerového systému,“ reagovala na žádost o bližší informace z vyšetřování loupeže
mluvčí krajské policie Irena Urbánková.
Z těchto vět se dá vyčíst, že prostějovská
kriminálka už lupiče má! Nebo je to jinak?
Snad se to dozvíme v nejbližších dnech!

Publicistika
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Barometr

Číslo týdne

+

Permanentku
P
k za k
krev. T
Transfúzní
fú oddělení prostějovské nemocnice cá pro dárPalacká
ce krve speciální soutěž o permanentky
taky! Ono nena extraligovou soutěž s VK AGEL
stačí mít uzavřenou
Prostějov. Kdo přijde do konce
pouze
Svatoplukovu
roku darovat krev, půjde
ulici a mít dopravní problémy
do pravidelného slov polovině města. Minulý týden
sování o dvacet
zvedla ze židle i zpráva radnice, že od
permanentek.
středy bude uřena i Palackého ulice!
Takže najednou bude neprůjezdné skoro
celé město!

-
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Představte si, že tolik metráků
ryb někdo začátkem minulého týdne šlohnul z rybníka
v lese u Baldovce. Policisté
i místní rybáři si marně lámou hlavy nad tím, kam ryby
zmizely, škoda byla spočítána
na patnáct tisícovek. Každopádně bude mít někdo spoustu kaprů zadarmo!

Osobnost týdne

JAROSLAV FALTÝNEK
Volební úspěch hnutí ANO 2011
a jeho jmenování za člena vyjednávacího týmu o vládě nebyly zdaleka
posledními trefami do černého
v případě tohoto prostějovského
politika. V uplynulých dnech byl
zvolen předsedou poslaneckého
klubu Babišova uskupení. Tomu se
říká, raketový vzestup!

Výrok týdne
„TY
TY ŠUTRY
ŠUTR
ŠUTR
ŠU
TRY
Y Z PARKU
PARK
PA
RKU
RK
U
BY NIKDO NEMĚL UKRÁST,
VE SBĚRNÝCH
SUROVINÁCH
SE TOTIŽ NEVYKUPUJÍ!“
Náměstek primátora Z. Fišer
se takto vyjádřil k obavám,
že obelisky z Kolářových
sadů odnesou zloději

ZEMAN NEPŘIJEDE. BUDOU PROSTĚJOVANÉ VAŘIT LEČO?

Analýza
Martin Zaoral
Miloš Zeman ovšem svoji přítomností Olomoucký kraj prozatím nepoctí. Plánovaná návštěva
byla zrušena kvůli pádu hlavy
státu a následnému pohmoždění prezidentského kolene. Nad
důvody hospitalizace Miloše
Zemana se mezi lidmi od samotného čtvrtku, kdy vešla ve
známost, hojně spekulovalo.
Objevily se dokonce názory
zcela zpochybňující oficiální
verzi... Podle nich lékaři v pražské fakultní nemocnici v Motole
neošetřili pochroumaný kloub,
nýbrž z prezidentského rekta
chirurgicky odstranili Michala
Haška. Další živá diskuse se
vedla nad důvodem, proč Miloš
Zeman vlastně upadl. Například
tisková mluvčí fakultní nemocnice se k okolnostem Zemanova
pádu nechtěla vyjadřovat. A tak
většina národa měla jasno: Miloš Zeman upadl kvůli do další
ze svých „viróz“...
To, že byla návštěva odložena
a možná i zrušena je pro kraj
určitě špatná zpráva. Minimálně
z toho důvodu, že během cestování po regionu by Miloš Zeman
neměl čas ani prostor na zákulisní pletichy, kterými se „vyznamenal“ nikoliv poprvé (a bohužel ne naposledy) bezprostředně
po skončení předčasných voleb
do poslanecké sněmovny. Zemanova tajná schůzka s vlastními nohsledy z řad užšího vedení
ČSSD totiž dokonala rozklad
před volbami stále ještě nejsilnější politické strany.

O Zemanovi si každý z nás myslí své. V mnoha
případech je to něco, co by si pan Miloš za rámeček své prezidentské fotografie rozhodně nedal.
Zavalitý muž náchylný k virózám vyniká jen v několika málo věcech. Kromě nesporné inteligence
a řečnické obratnosti pak snad už jen v úpornosti,
s jakou každodenně plní bobříka arogance. Nad
sebekázní, s jakou tak činí, by užasl snad i samotný Jaroslav Foglar. A tak se mnozí „těšili“, koho se
Zemanovi podaří urazit v Prostějově...
začíná čím dál více ohrožovat
stabilitu České republiky. A už
vůbec nám nedělá dobré jméno
Rozhodně to nebyla náhoda. v zahraničí.
Panu prezidentovi se konečně
Krach jedné „jeho“
podařilo něco, o čem snil už
strany Zemanovi nestačil
od roku 2003. Tehdy se pokusil utkat s Václavem Klausem „Nadstranický“ Miloš Zeman
o post prvního muže republiky. před volbami zcela otevřeně
Od sociálních demokratů se vylepil svoji známku na korevšak nedočkal všeobecné pod- sponďák, kterým celému světu
pory, vypadl již v prvním kole zvěstoval, že dá hlas Zemanova z Vladislavského sálu utekl cům. Těžko říct v co on i jeho
zadním vchodem. Od té doby „nejvěrnější“ doufali. Že by
bažil po pomstě. Za tímto úče- snad v to, že „nesmírná populem založil Zemanovce, s nimiž larita i autorita“ pana prezidenta
se však do Parlamentu neprobo- vyhraje Zemanovcům volby?
joval. Díky vlastní zarputilosti V těch se naopak ukázalo, že
však už loni mohl prožít hvězd- podobně smýšlejících zoufalců
ný moment své kariéry. Podařilo u nás mnoho není. Miloš Zeman
se mu zvítězit v historicky první se však z totálního krachu svých
přímé prezidentské volbě. Vět- jmenovců rozhodně nepoučil.
šina z nás tím dostala takového Krátce po volbách si vzpomněl,
prezidenta, jakého si zaslouží že mnohem víc mu na srdci leží
a těm ostatním nezbylo, než se osud vítězné ČSSD. Tato nejsils tím smířit.
nější politická strana přece po
Už krátce po uvedení do funkce volbách nedostala tolik hlasů,
se mimo jiné naplno projevila kolik si sama představovala!
špatná odolnost Miloše Zemana A tak se Zemanovi konečně otevůči návykovým látkám všeho vřela možnost, aby si splnil svůj
druhu. Jeho záliba v alkoholu dávný sen! Jako správný gama cigaretách je v tomto směru bler tomuto pokušení neodolal.
pouze osobním zlozvykem, kte- Zatáhl za páčku a ...
rý škodí pouze jemu samotnéRežisér podrazácké
mu. Mnohem horší je, že se nám
reality show
pan prezident na veřejnosti zcela
nepokrytě „ožral“ z úspěchu Reakce na sebe nenechala dlouho
a moci. V tomto opojení podle- čekat. Člověku může být nějaký
hl své největší vášni, kterou je Sobotka úplně ukradený, ovšem
gamblerství. Ano, každý z nás zákeřný podraz, jehož hlavní momusí uznat, že Miloš Zeman je tivací je boj o moc, pozná každý,
skutečně velký hráč! Nicméně ať volí pravici, levici nebo k volprávě jeho patologická závis- bám vůbec nechodí. Nevídaná
lost na zákulisních hrách o moc reality show nedělní tiskové kon-

„Opilý“ prezident
to konečně dokázal

Konstelace
hvězd Prostějova
I přes plískanice najdou Prostějované během týdne chvilku, kterou
využijí k romantickým procházkám. Například parkem plným navátého listí. Raději se ale schovejte do tepla, buďto do vyhřátého
kina nebo nejoblíbenější hospůdky.

Berani - 20.3. - 18. 4. Volného času budete mít více
než dost, co ale s ním? Tak trochu se budete potýkat
s nudou, neboť nedokážete nalézt vhodné využití volna. Co kdybyste se zaměřili na rodinu a zkusili si užít
hezké chvilky v podzimní přírodě?
Býci - 19.4. - 19.5. Na začátku týdne obdržíte zprávu,
ze které nebude rozhodně šťastní. Další problémy se
vám valí na hlavu, takže budeme muset odrážet další
útoky, hlavně ze strany úřadů. Je to ale vaše vina, nechali jste řešení na poslední chvíli.
Blíženci - 20.5. - 19.6. Návštěvy své oblíbené hospůdky si rozhodně neodpustíte ani v těchto dnech,
přestože vám to bude neustále vyčítáno ze strany
partnera. Zkuste tedy alespoň dva dny ze sedmi zůstat
doma a věnovat se romantice.
Raci - 20.6. - 21.7. Během středy nebo maximálně
čtvrtku se dostanete k informaci, kterou jednoduše
můžete využít ve svůj prospěch. Půjde jen o to, zda
do svých plánů zasvětíte ještě někoho jiného nebo
půjdete za bohatstvím na vlastní pěst.
Lvi - 22.7. - 21.8. Nebojte se nahlas říct svůj názor,
i když někoho může bolet. Je ale docela možné, že
během tohoto týdne budete křičet několikrát, protože
pár lidí vás dokáže pořádně vytočit. Vy si ale samozřejmě nenecháte nic líbit.
Panny - 22.8. - 21.9. Nemůžete se kvůli domácím
problémům soustředit na práci. Svěřte se svému šéfovi, není to žádný nelida. Pomůže vám najít řešení,
které bude přijatelné pro obě strany. Jakmile se hodíte
do klidu, obnovíte pracovní tempo.

...ještě

+

Váhy - 22.9. - 21.10. Vy si tento týden rozhodně
vsaďte, určitě vyhrajete! Ať už půjde o jakoukoliv
částku, zkuste finančně pomoci tomu, kdo peníze
nutně potřebuje. Není potřeba, abyste se stali charitou, jenom je půjčte na rozumný úrok.
Štíři - 22.10. - 20.11. Brzy vás bude kontaktovat člověk, který vás bude chtít využít pro své plány. Služba
poskytnutá tomuto „záhadnému“ se ale může vymstít, protože půjde o riskantní záležitost. Pusťte se
do toho jen za pořádné peníze.
Střelci - 21.11. - 20.12. Zjistíte, že jste pořádně přibrali, což se nemusí líbit zejména těm, kteří s vámi žijí.
Budete si muset více hledět životosprávy! To, co do
sebe dokážete naládovat během pracovní doby, to by
nevydržel ani slon!
Kozorohové - 21.12. - 19.1. Určité potíže nastanou
s finančním úřadem, přesto se před jeho vyslanci nikde neskrývejte. Jednak vám to nepomůže a pak od
problému stejně neutečete. Budete holt muset přiznat
chybu a zaplatit pokutu.
Vodnáři - 20.1. - 18.2. Dostanete geniální nápad, za
který se platí. Jenomže pozor, než s ním vyjdete na
veřejnost, musíte ho utajit za každou cenu. Kolem
vás se to totiž hemží samými závistivci, kteří by vás
mohli o nápad okrást.
Ryby - 19.2. - 19.3. Běžný život vám hodně naruší
neshoda s partnerem, na kterém dosti visíte. Přestože
budete chodit jako tělo bez duše a tvářit se hodně rozmrzele, trochu štěstí přece jen zažijete. V práci ocení
vaši snaživost odměnou.

ference, na které postupně vystoupil Bohuslav Sobotka, Roman Onderka a nakonec i Michal
Hašek mohly veřejnoprávní ČT
24 jen závidět všechny komerční
televize se svými Vyvolenými
či Výměnami manželek. Vladko Dobrovodský s Thomasem
Castellem v primácké vile si nešli
po krku tak ostře jak tito „přátelé“, jak se spolustraníci v ČSSD
vzájemně oslovují. Vyhrocený
konflikt je základní dramaturgickou podmínkou každé správné reality show. Celý spor uvnitř
ČSSD o to víc vynikl, když se za
jeho představiteli ČSSD skvělo
předvolební heslo „Prosadíme
dobře fungující stát.“ Každý se
pak musel celkem logicky zeptat:
„A jak, proboha, když se neumíte domluvit ani mezi sebou?...“

Co s nakoupenými rajčaty?
Do Prostějova tak mohl dorazit
nejen prezident Miloš Zeman, ale
aktuálně i režisér hojně sledované
oranžové reality show, kterou se
„bavila“ (lépe řečeno byla zděšena) podstatná část České republiky. Miloš Zeman libující si
v nejrůznějších konfliktech dal nedávno opět vyniknout své urážli-

Tomáš Kaláb
Počátkem listopadu uplynula
měsíční lhůta, během níž se
museli nově registrovat všichni
distributoři pohonných hmot
a současně složit povinnou
dvacetimiliónovou kauci. Jde
o jedno z opatření dnes už neexistující vlády směřující k zamezení úniku daní, zejména DPH,
při obchodování s pohonnými
hmotami.
Záměr jistě chvályhodný. Obchody s benzinem a naftou
byly velice lukrativní a cisterny
přivážející tuto komoditu ze
zahraničních rafinérií stačily
mezi body A a B i několikrát

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 kvarteto
nejzajímavějších, kterou vám
nyní předkládáme...

To bude peklo!

Foto: internet
vosti a mstivosti, s níž se obrátil
proti zcela konkrétním lidem.
Už od věků ovšem platí, že čím,
kdo zachází, tím také schází.
V arzenálu Miloše Zemana tak
obdobně jako u Jiřího Paroubka najdeme nejen zákulisní
pletichaření, ale i zcela otevřené urážky. A to se hlavě státu
může velice brzy setsakramentsky vymstít. Pokud bude na lidí
i nadále působit tak, jak působí,
tak reálně hrozí, že se na některém ze svých veřejných setkání
dočká prvního hozeného rajčete.
Přes výše napsané by tento incident však byl jen další z věcí,
které by České republice dobré
jméno určitě nedělaly.

Pokud někteří z Prostějovanů
po oznámení návštěvy Miloše
Zemana už nakoupili ve slevě
dostatečné zásoby rajčat, pak samozřejmě nemusí litovat. Bude
lepší, pokud z nich připraví lečo
pro celou rodinu. Doufat však,
že se starý pes začne učit novým
kouskům je v podstatě bláhové.
Přesto všechno se nechme na
závěr unést představou, že se
Miloš změní a namísto svého tradičního bobříka arogance začne
alespoň na vozíku plnit bobříky
květin, zručnosti, dobrých činů,
hladu, mlčení a konečně i ušlechtilosti.
Jistě by tím potěšil nejen Jaroslava Foglara...

OBČANOVI ZŮSTANE JEN
DOBRÝ POCIT glosa týdne
změnit majitele. Jak už to tak
při podobně rychlých a neprůhledných operacích bývá, odvod daně státu se někam (hezky
česky řečeno) zašantročil. Stát
ostrouhal, šejdíři si namastili
kapsy a škodný nebyl ani motorista, který si leckde natankoval
za velmi příznivé ceny.
Jak se dalo očekávat, z téměř
dvou tisíc distributorů po novém opatření zůstane sotva
desetina. Podobně vysokou
kauci za množství překupníků
hned tak nikdo nezaplatí. Trh
se tedy zpřehlední, ale také více
zcentralizuje, což s sebou obvykle přináší lákadlo nenápadného zdražování. V ideálních

podmínkách by to byla drobná
nevýhoda spojená s tím, že stát
vybere více daní a tyto prostředky nějakým způsobem (ať už
snížením jiných daní či širšími
a kvalitnějšími službami) svým
občanům vrátí.
Bohužel v dnešní době se lepší
kondice státní pokladny projeví
povětšinou v tučnějších ziscích
na státní zakázky navázaných
firem. Běžnému občanovi zůstane v peněžence míň peněz
a (dobrý) pocit, že se jeho peníze sice odříznou od zřetelných
podvodníků, ale stejně se jen
přesunou k těm mnohem sofistikovanějším. Můžeme čekat
v povolební době zlepšení?

Agentura
Pro kolaře místo cyklostezek OBCHVAT
Plán radnice protkat celé město
cyklostezkami se nedaří úplně
na sto procent zrealizovat. Kvůli
šikaně a zcela odlišným představám pana Mikiho Vafleho z policejního dopravního inspektorátu,
který pod projekty dalších cyklostezek prostě už svého „štempla“
nedá, se konšelé rozhodli k razantnímu protiúderu.
„Okamžitě ukončíme jakékoliv další projekty na cyklostezky
v Prostějově. Ty, které už jsou
vybudovány, bourat nebudeme,
ale předěláme je na chodníky.
Ty snad nikomu vadit nebudou.
Cyklisty vytlačíme z města, uvnitř
nebude jezdit ani kolo,“ svěřil se
Agentuře Hóser Zdeněk Stavbyinvest, náměstek primátora.
Cyklisté totiž patří v Prostějově
k velmi ohroženému druhu, neboť dopravní policisté je ve městě
vůbec nechtějí, a když už, tak aby
jezdili po silnici a jednoho po druhém srážela auta jako ořechy ze
stromů...

aneb VAŠE NÁZORY
NÁS ZAJÍMAJÍ

Ne všichni ale mají na cyklisty
spadeno. Jak totiž naše slovutná agentura zjistila, kraj i město
udělají všechno pro to, aby kolaře zachránili. „V příštím vydání
Hósera si rezervuji vlastní místo
pro prezentaci mých názorů.
V článku pod názvem ´Nejenom
o problematice cyklostezek´ bych
chtěl poukázat na to, že prosazuji na krajském úřadě výstavbu
obchvatu města Prostějova čistě
jenom pro cyklisty. Musíme je
sice na základě požadavku pana
Vafleho vytěsnit z Prostějova,
ale dáme jim možnost, aby ho
v klidu a bezpečně objeli,“ sdělil
nám Alois Básnička Čačák, skorohejtman Olomouckého kraje a
konšel statutárního města Prostějova. „Lolek nám vytrhl trn z paty,
organizovala jsem už sice protestní průjezd cyklistů Havlíčkovou
ulicí kolem sídla dopravního inspektorátu, ale obchvatem určitě
utišíme všechny emoce spojené
s odmítnutím dalších realizací

cyklostezek,“ podotkla Alena
Rašínová, náměstkyně primátora
zodpovědná za dopravu ve městě.
Agentuře Hóser se podařilo
zkontaktovat i dopravního policejního inženýra, aby se vyjádřil
k tomu, proč už nechce v Prostějově schvalovat cyklostezky.
„Doprava na kole je už přežitá
a já nemůžu za to, že lidi nemají
na auto. Já auto mám, a to šly
platy policistů v poslední době
zu grunt!,“ uvedl Miki Vafle, dopravní inženýr.
Za Agenturu Hóser Majkl

Zpravodajský a společenský týdeník.
Vydavatel: Haná Press, s.r.o., IČO 267 822 94. Adresa redakce: Olomoucká 10, 796 01 Prostějov. Telefon, fax: 582 333 433. Mobil: 608 960 042. E-mail: vecernik@pv.cz.
Webové stránky: www.vecernikpv.cz.
www.vecernikpv.cz
Zodpovědná vedoucí a ředitelka obchodního oddělení: Karla Klosová (776 197 212, reklama@vecernikpv.cz).
Obchodní manažerka: Hedvika Drmolová (733 325 041, reklama@vecernikol.cz). Řádková inzerce, administrativa a předplatné: Eva Plačková (608 960 042, inzerce@vecernikpv.cz).
Tiskne: Novotisk Olomouc, s.r.o. Distribuce: R.E.T. Olomouc, soukromí prodejci.
Materiály označené -pr- jsou placenou inzercí. „PROSTĚJOVSKÝ Večerník” je ochrannou slovní grafickou známkou. Registrováno pod číslem 037090297.

Myslí to vážně? Když jsem
z vašich webových stránek
na začátku týdne vyčetl, že
od 6. listopadu bude uzavřena kromě Svatoplukovy ještě i Palackého ulice, nevěřil
jsem svým očím. Nedokáži si
představit, co uzavření dvou
dopravně frekventovaných
ulic udělá s dopravou po celém městě. Rád bych věděl,
zda páni radní vůbec mysleli
na to, že celý listopad bude
v Prostějově chaos, zácpy
a vytvářet se budou nebezpečné dopravní situace. Nebo
je pouze nutné ke konci roku
za každou cenu utratit peníze
a tak se nepřemýšlí o důsledcích podobných akcí?
Jan Fryčer, Prostějov

Snad se hřbitov uhlídá
Dušičky jsou tady a na hřbitově to teď podle toho vypadá. Hroby se plní věnci,
květinami a měděnými či
mosaznými ozdobami. Je
vidět, že aspoň v tento čas
si pozůstalí vzpomenou.
Jsem důchodkyně a na hřbitov chodím obden, takže to
mohu pozorovat. Jde mi jen
o to, zda v tomto dušičkovém
období je postaráno o bezpečnost na hřbitově ze strany
policie a jestli někdo cenné
věci na hrobech hlídá. Snad
se na našem hřbitově neobjeví hyeny, kterým není stydno
vykrádat v tomto prostoru ani
v tomto období.
Ilona Marešová, Prostějov

Budeme z toho
něco mít?
Celkem s radostí jsem si ve
Večerníku přečetla, že máme
rekordní počet pěti poslanců. Chtěla bych ale jen věřit
tomu, že my jako Prostějované z toho budeme něco mít
a že uvidíme výsledky jejich práce ve prospěch města
a tohoto regionu. Ono totiž
před třemi lety jsme také slavili tehdejší rekord v podobě
tří poslanců, ale že bych od
té doby zaznamenala něco
pozitivního ve prospěch nás
všech, to tedy ani náhodou...
Ludmila Vařeková, Prostějov

Stačí jim listí!
Docela mě vystrašila příhoda, která se mi stala minulý
víkend v noci. Nemohla jsem
spát a tak jsem vstala a šla si na
balkon zapálit. Bydlím v ulici Cyrila Boudy a najednou
jsem z druhého patra zaslechla
podivný šramot pod stromy.
Řekla jsem si, že to musí být
nějaké velké zvíře, které se
prohrabuje v nánosu popadaného listí. Až po chvíli jsem
ve tmě poznala, že o žádnou
divokou zvěř nejde, ale o dva
bezdomovce, kteří pod jedním
ze stromů přespávali. Zahrabali se až po uši do listí a takto se
snažili přečkat noc. Jde o známou dvojku, která si většinou
hledá nocleh u kamarádů na
ubytovně v sousední ulici Jana
Zrzavého, ale kvůli častým
kontrolám v tomto domě hrůzy jsou často nuceni spát venku. Nechtěla bych se dostat do
jejich kůže a spát pod listím!
Petra Hrazdilová, Prostějov

PIŠTE NÁM SVÉ NÁMĚTY!
VECERNIK@PV.CZ!

...ještě

+

Víme víc...
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
Předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky jsou za námi. Politologové se nechali slyšet, že mají
spíše víc poražených než vítězů. Zahraniční média o výsledcích mluví jako o další krizi a tragédii, kterou má naše země
před sebou. Tak uvidíme, jak to všechno dopadne. A co vy?
Jste spokojeni s výsledky předčasných voleb? Na to jsme se
ptali během uplynulého týdne v prostějovských ulicích…

JSTE SPOKOJENI S VÝSLEDKY
PŘEDČASNÝCH VOLEB?
Marie MEJTOVÁ
Prostějov

Filip KŘÍŽ
Prostějov

NEVÍM

NE

„Výsledky voleb jsou mi
celkem jedno. Důležité pro
mě je, aby se politici chovali slušně, dali lidem práci
a hlavně splnili to, co slíbili.
Podstatné je, aby lidé v naší
zemi měli nějakou úroveň,
ne, aby to vypadalo, tak jako
nyní. To, co prozatím někteří z politiků předvádějí je
hrůza. Lidé šli volit proto,
aby se něco změnilo, ne aby
den po volbách opět bojovali
o to, kdo si chce více ´namastit´ kapsu. Mají něco dělat
pro lidi, ne pro sebe. Líbí se
mi Okamura, škoda, že nedostal více hlasů. Snad se mu dá
věřit. Ono člověk si nevybere, čas teprve ukáže.“

„S výsledky voleb nejsem
spokojen. Bohužel je vidět, že
lidé volí na základě toho, co
má která politická strana napsáno na letácích, bilboardech
a podobně. To je podle mě
velká chyba. Nemůžeme přeci volit podle toho, co je kde
napsáno. Myslím, že je vhodnější volit tak, že si nejdříve
zjistíme, jak se doposud volební strany a hlavně jednotliví kandidáti chovali, co kdy
a jak udělali, zkrátka volit
podle činů, které mají za sebou, ne podle prázdných slov
a frází. Zejména ti, co volili
Andreje Babiše se ještě budou
divit. Patrně nevědí, jaké jsou
jeho plány v zemědělství...“

www.vecernikpv.cz

I?
JAK SE NAŠEL KUM
?

Chybí vám něco
Koukněte na Večerník

Nalezen. S Prostějovským Večerníkem vám nebude nic chybět, přesvědčili se o tom i prostějovští
Jestřábi.
Foto: Jiří Možný

Slogan PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku „Hledání je u konce“, propagující ve Víceúčelové hale-zimní stadion webové stránky www.vecernikpv.cz,
inspiroval v uplynulých dnech i autora či autory transparentu, jenž vítá zpět
mezi Jestřáby Pavla Kumstáta. Svůj nápis „KUMI SE NAŠEL“ totiž připojil
k původnímu textu a vznikla tak slovní hříčka upozorňující, že s Večerníkem
najdete vše, co potřebujete. Jestřábi totiž hledali posilu do obrany a podařilo
se uskutečnit návrat odchovance klubu.
Prostějov/jim
„Všiml jsem si toho již během rozbruslení, upozornil mě na to Frank Kučera.
Hned mi bylo jasné, kdo to
tam umístil a za kým mám
jít. Dali to tam Michal Černý
s Davidem Šebkem, asi jsem
jim hodně chyběl,“ usmíval
se Pavel Kumstát.
Každá akce vyvolává reakci,
proto se i oba tvůrci legrácek

mohou těšit na vtipné pokračování. „Jakmile mě něco napadne, bude odveta,“ potvrdil
zkušený obránce.
Samotný zápasový comeback
mu vzhledem k výsledku
čtvrtečního hanáckého derby
s Přerovem (4:5 v prodl.) radost neudělal, o to víc ho ale
potěšilo přivítání v mužstvu
i skvělé prostředí v hale.
„Soustředil jsem se hlavně
na to, abych neudělal chybu,

protože jsem prakticky netrénoval a odehrál první utkání
po dlouhé době. Mám ale radost, že jsem znovu mohl hrát
v takové atmosféře. Když
potrénuji, stále na to mám,“
těšilo Kumstáta.
A stejně tak platí, že novinky nejen z hokejového
prostředí najdou všichni
čtenáři buď v tištěném vydání Večerníku, nebo právě
v jeho internetové podobě.

jak šel čas Prostějovem ...

Pod Záhořím

Bývala to i „Horská“ ulice. Ulice byla pojmenovaná 21. března 1930 podle směru k výšině Záhoří. V době nacistické okupace
v letech 1940 až 1945 se nazývala Horská ulice (německy Berg-Gasse). Jedná se o krátkou ulici u výpadovky směrem k Určicím se
zástavbou rodinných a bytových domů. Na snímku je činžovní dům
postavený v roce 1931.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: U Boží muky

Vybíráme pro vás „půltucet“
Jogobella
ovocná
450g

Řecký jogurt
ostružina
150g

Danone
jahodový
150g

Florian
lesní směs
150g

33,90 (500g)

19,50

27,90

-

10,90

11,90

49,90 (1kg)

-

-

39,90 (500g)

7,90

9,90

-

18,90

29,90

-

10,90

11,90

13,90 (500g)

18,90

27,90

19,90

10,90

5,90

24,90

18,90

27,90

11,90

10,90

11,90

13,90

19,90

27,90

15,90

10,90

6,90

Návrat ke

„starým” případům

Plumlov chce zachránit
kemp Žralok. Ale jak?
Prostějov/mls

PONDĚLÍ 29. ŘÍJNA 2012
Legendární kemp Žralok v Plumlově vyhlíží miliony korun. Pokud je nedostane, hrozí mu zánik. Svým vybavením totiž „uvízl“ v osmdesátých
letech minulého století. A to turisty příliš neláká. Loni navíc hospodaření kempu skončilo s téměř půlmilionovou ztrátou. Zatímco minulý rok
plumlovská radnice vážně uvažovala, že chatky a zázemí celého kempu
rozprodá, nyní přemýšlí, že by od státu za více jak tři miliony korun odkoupila pozemky v kempu. V současnosti za ně každoročně platí stosedmdesát tisíc korun nájemného. Pokud tak učiní, bude muset sehnat další
peníze na celkovou rekonstrukci. Jinak kemp ztratil v dnešní době smysl.
LISTOPAD 2013
Po roce od zveřejnění myšlenky, že vedení města Plumlova přemýšlí
o odkupu pozemků v kempu Žralok, se situace výrazně pohnula kupředu. Už koncem loňského roku plumlovští zastupitelé tento projekt podpořili. Odkup pozemků, za které radnice každoročně platila již zmíněných 170 tisíc korun nájemného, město nakonec přišlo na 3,3 milionu
korun. Peníze na ně se nehledaly lehce...
Loni se ve městě dokončila kanalizace a i proto je městský rozpočet vyčerpaný. Radnice si tedy celou částku musela půjčit u banky. Miliony za
nákup pozemků přitom určitě nejsou posledními penězi, které zastaralý
kemp nezbytně potřebuje. Na jeho modernizaci se vedení města pokouší sehnat dotaci. Dalším zdrojem financí pro nezbytnou opravu kempu
by měly být zisky z jeho provozu. „Přesná čísla dosud nemáme, ale zatím to vypadá, že letos kemp skončí dvě stě tisíc v plusu. Přitom loni
skončil ve ztrátě,“ informoval krátce po ukončení sezóny plumlovský
místostarosta Martin Hyndrich.
Potěšitelné je, že už na příští sezónu chystá Žralok první větší novinky,
které by do něj mohly přitáhnout více lidí. „Ze střediska na Pastvinách
u Žamberku jsme získali lanové centrum a horolezeckoku stěnu. Už ho
máme převezené do Plumlova, jeho montáž však bude poměrně náročná. Počítáme, že s ní začneme příští rok na jaře a v průběhu roku bude
centrum zpřístupněno veřejnosti,“ navnadil pro příští rok návštěvníky
starosta Adolf Sušeň.
napsáno
před

lety

JOGURTY

Selský bílý
jogurt
500g

Foto: Internet
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... tentokrát ze sortimentu:

Bílý jogurt
řeckého typu
330g

Nudu v sexu lze zahnat poměrně snadno, ale často za
cenu ztráty důvěry či úplného rozbití vztahu. Existuje mnoho sexuálních praktik, ale pár z nich patří k těm, po kterých
muži, a mnohdy i ženy, touží nejvíc. Skupinový sex mezi
ně jednoznačně patří. Rozdat si to ve více lidech? Na první
pohled možná atraktivní představa, ale nic se nemá uspěchat. Skupinový sex je častým motivem snad všech pornofilmů, kterých je plný internet. Není se čemu divit, vždyť se
jedná o zajímavou podívanou a počet nahých těl je oproti
klasice hned několikanásobný. Možná právě při sledování
těchto scén vás napadne, že zkusit skupinový sex v reálu
by nemuselo být tak špatné. Od fantazie k realizaci pochopitelně musíte oba urazit dlouhou cestu, ale ještě než
si začnete něco plánovat, je vhodné zamyslet se nad zápory, jenž sex ve více lidech obnáší. Ve své hlavě člověk
většinou nezváží případný dopad na jeho emoce. Žárlivost
a vztek se projeví v momentě, kdy už může být pozdě. Jde
„pouze“ o sex bez dalších závazků. Pokud máte už nějaký
vztah, měli byste přemýšlet nad vším, co se kvůli jednomu
experimentu může změnit...

RESUMÉÉ
Kdo by neměl rád mléčné
výrobky, které jsou ještě k tomu
zdravé a tak chutné? Je dobré
vědět, že pro bílý jogurt řeckého
typu je nejvýhodnější si zajít do
Kauflandu, kde rovnou můžete
vzít i selský bílý jogurt, který
nabízí za stejnou cenu také Billa a Tesco. Takřka žádné rozdíly
jsme nenašli u ovocné Jogobelly, Řecký jogurt ostružinové
příchutí je nejlevnější v Tesku,
jahodový od Danone v Lidlu
a lesní směs Floriana opět
v Kauflandu.
Přejeme dobrou chuť!
Průzkum proveden
ve středu 30. října 2013

Obyvatelé Držovic protestovali
proti nastěhování romské rodiny

Čtvrteční zasedání prostějovského zastupitelstva obohatili svojí účastí
i příspěvky občané místní
části Držovice. Důvodem byl
záměr prostějovské radnice
nastěhovat do Držovic další
romskou rodinu ze zlikvidované kolonie U svaté Anny.
Proti přistěhování Hangurbadžů
sepsali Držovičtí petici, kterou
zastupitelům na jednání okomentovali. „Do této místní části
již předtím byly nastěhovány
dvě romské rodiny, s nimiž
máme velice špatné zkušenosti.
Jejich hygiena je na nízké úrovni, bojíme se vzniku epidemické
nákazy. Romové nás obtěžují,
často chtějí něco půjčit, nebo
kradou v zahradách. Vyskytly se
i případy napadení, jsou hluční
a těžko se s nimi vychází,“

hodnotila situaci mluvčí nespokojených držovických občanů
Blanka Kolečkářová. „Problém
se tím nevyřeší, jen se kolonie
UsvatéAnnypřesunenajinémísto
v Prostějově, myslí si další z obyvatel Držovic Jaroslav Studený.
Petici proti přistěhování další
romské rodiny do Držovic
podepsalo celkově 732 lidí.
Přes ostré protesty zastupitelé
nakonec těsně schválili zakoupení domu v DržovicíchSvadůvkách pro šestičlennou
rodinu Hangurbadžů. „Nezastíráme, že je to velký problém.
Hledáme jen menší zlo. Romové od svaté Anny se stěhují
do různých lokalit ve městě.
Hodně bytů je na Šárce a nelze
tvrdit, že zrovna v Držovicích
vznikne druhá kolonie U svaté
Anny,“ argumentoval Alois
Mačák, prostějovský radní.

Zpravodajství
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Jaký stromek RADNÍ ZRUŠILI SOUTĚŽ O LOGO MĚSTA
bude na náměstí?
Nevyhrál nikdo, pětadvacetitisícová prémie vyplacena NEBUDE

PRIMÁTOR NAVRHNE SMRK!

Prostějov/mik - Minulý čtvrtek
byl posledním dnem, kdy občané
mohli nabídnout jehličnan, který
bude od 20. listopadu letošního
roku zkrášlovat náměstí T. G.
Masaryka a vytvářet tak tu pravou vánoční atmosféru v centru
města.
Když Večerník o den později
zjišťoval, kolik jehličnatých
krasavců lidé magistrátu nabídli
k darování, jednoznačnou odpověď
nedostal... „V tuto chvíli to opravdu
nevím, z odboru správy majetku
města jsem tuto informaci zatím
nedostala. Tuším jen, že v pondělí
budeme vybírat ze tří nabízených
stromů,“
zareagovala
Ivana
Hemerková, náměstkyně primátora
statutárního města Prostějov.
„Nabídky tu nějaké jsou
a předložíme je vedení města
v pondělí. Na základě rozhodnutí
našeho vedoucího nebudeme média informovat dřív, než o výběru

vánočního stromu bude rozhodovat pan primátor a jeho náměstci,“
přidala se Ludmila Horáková
z oddělení údržby majetku města,
jako by šlo přinejmenším o státní
tajemství.
Trochu světla do tmy zahaleného
vánočního stromu vnesl alespoň
primátor. „Já něco málo vím,
viděl jsem krásný smrk, který
nám chtějí nabídnout občané
z obce nedaleko Prostějova.
Roste jim na předzahrádce
u domu, není velký, ale krásně
a pravidelně rostlý. Já osobně
budu při konečném výběru
navrhovat právě tento strom,“
prozradil exkluzivně Večerníku
první muž prostějovské radnice
Miroslav Pišťák.
O tom, jaký jehličnan bude
během Vánoc na náměstí,
by mělo být jasno nejpozději
v úterý. Sledujte webové stránky
www.vecernikpv.cz, dozvíte se víc!

Novomanželům ani BRKO!
Prostějov/mik - Ještě nedávno byl každý novomanželský
pár po svatebním obřadu na
prostějovské radnici obdarován oddávajícím luxusním
inkoustovým pérem s logem
města. Jenomže tomuto zvyku je konec, radní se totiž rozhodli tento dárek zrušit!
„Dlouho jsme vyhodnocovali
tento zvyk a došli jsme k závěru, že propiska, byť luxusní,
není zrovna vhodným dárkem
města pro novomanžele. Sezdala jsem stovky párů a většinou
převzal pero manžel, strčil ho
do kapsy saka a bylo. Navíc
se v poslední době ukázalo, že
městem zakoupené propisky
nebyly zrovna nejkvalitněj-

ší...,“ přiznala Večerníku Ivana
Hemerková, náměstkyně primátora statutárního města Prostějova.
„Stejným perem se chtěl do
pamětní knihy města podepsat
zástupce polské armády, který
nás nedávno navštívil. Byla mi
hanba, když to pero přestalo najednou psát, protože inkoust byl
vyschlý! Nakupujeme tyto věci
hromadně jednou za rok a tuto
dobu leží v šuplíku,“ dodal na
vysvětlenou primátor Miroslav
Pišťák s tím, že jako dárek toto
pero skutečně není vhodné.
Jestli ale konšelé vymyslí nějakou náhradu, kterou by nové
manželské páry obdarovali, to
zatím neprozradili…

Mnoho povyku pro nic! Takto by se dalo charakterizovat vyhlášení veřejné soutěže o nové logo statutárního
města Prostějov, které v posledních dvou měsících vyvrcholilo výběrem pěti nejlepších návrhů a vyhlášením
jakéhosi lidového referenda o ten nejlepší. Občané
Prostějova v něm dali zprvu jasně najevo, že se jim nelíbí prakticky žádný a když už, tak by ukázali na návrh
motivovaný podloubím Muzea Prostějovska. Nyní však
přišla zpráva z radnice, podle které prostějovští konšelé
veškerou soutěž ukončili. A bez vítěze!
Prostějov/mik

„Na dnešním mimořádném jednání rady města jsme se kromě
jiného zabývali i problematikou
výběru nového loga. Přiklonili
jsme se k názoru, že s okamžitou
platností ukončujeme veřejnou
soutěž bez vítěze. Zároveň jsem
byla radou pověřena, abych do

příštího řádného zasedání rady
města navrhla možnosti dalšího
řešení. Ještě dnes jsme odeslali
dopisy všem soutěžícím, ve kterých jsme je seznámili s naším
rozhodnutím a poděkovali za jejich účast,“ prozradila Večerníku
Ivana Hemerková, náměstkyně
primátora statutárního města
Prostějov.

Vzápětí odpověděla i na otázku, proč se radní vůbec rozhodli k ukončení celé soutěže
a hlavně, proč nevybrali vítěze...? „Není to o tom, že by se
nám žádné logo nelíbilo. Ale
okolo výběru finálových návrhů
panovaly i mezi odbornou veřejností nepříliš kladné debaty. Je
pravda, že co se týká nového loga
města, i my jsme si představovali úplně něco jiného,“ vysvětlila
Hemerková. „Já mám nyní pár
dní na to, abych radě města navrhla další postup, protože nové
logo potřebujeme. Mám v hlavě
několik nápadů, například, že
bychom mohli oslovit renomovanou grafickou firmu, která už
pro město dříve něco vytvořila
a nyní by mohla vyrobit i nové
logo. Ale je to zatím jen jedna
z možností,“ nastínila další po-

Nejlepší, ale bez šance. O tomto návrhu nového loga rozhodli
občané Prostějova jako o nejvydařenějším. Radní ale celou soutěž
zrušili.
Foto: archiv Večerník
stup primátorova náměstkyně.
Večerník však ještě zajímalo,
jak to bude s penězi, které měli
nejlepší autoři log od radnice slíbeny? „Všech pět autorů, kteří se
svými návrhy postoupili do užší-

ho finále, obdrželo pětitisícovou
prémii. Pětadvacet tisíc, které
byly určeny pro vítěze určeného
radou města, vyplaceny nebudou
a vrací se do rozpočtu města,“
odpověděla Hemerková.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Dva feťáci loupili kola ve velkém, vykradli i hotel
Domovní prohlídka objevila
spoustu nakradených věcí
Prostějov/mls - Na krádeže obou
kumpánů se přišlo ve chvíli, kdy
policisté udělali domovní prohlídku u Ilie Sisova. Kriminalisté v jeho
bytě našli spoustu ukradených
věcí od kol až po mixážní pult,
které Sisov nestihl rozprodat
po známých či zastavárnách.
Vysvětlovat, kde ke všemu přišel,
by bylo nesmírně krkolomné a tak
se nelze divit, že se Sisov přibližně k
deseti krádežím přiznal.

To samé učinil i jeho kumpán.
Ani on přitom není u soudu
žádným nováčkem, v minulosti
už byl za krádeže podmíněně odsouzen. „Chtěl bych se veřejně
omluvit za vzniklou škodu
a případnou i psychickou újmu.
Veškerou škodu se budu snažit
uhradit,“ vypověděl druhý
obviněný Martin Zikmund, který
se snažil své chování rovněž
svalit na drogy. „Jako dítě jsem
zůstal s matkou sám, dělal jsem
si, co jsem chtěl. Do sedmnácti
let to bylo v pohodě, ale pak
jsem zkusil pervitin a chytl se
špatné party. Kdyby nebylo této
drogy, tak bych asi nikdy nic
neukradl. Ze závislosti jsem

se už léčil v Kroměříži, chybou bylo, že jsem se vrátil do
Prostějova a začal se stýkat
se svými starými známými,
jako byl třeba Miroslav Otta.
Dvě měsíce jsem vydržel bez
drogy, ale pak jsem opět podlehl,” vypověděl upřímně Zikmund.
Vůbec z výpovědí obou obžalovaných na první poslech přímo
sálala snaha začít nový život.
Jenže dá se feťákům věřit? Poslouchat stále dokola ty samé sliby,
to se člověku prostě omrzí. Navíc
oba mladíci svoji šanci na nápravu
už v minulosti dostali. „A šance
nejsou k mání donekonečna...,“
naznačil soudce Vrtěl.

Žila jsem se Sisovem.
Drogy mi nedával
Před soud předstoupila i pohledná
přítelkyně Ilie Sisova Martina
H. Do drobné, štíhlé a upravené
hnědovlásky by nikdo určitě neřekl,
že i ona má za sebou přibližně
roční zkušenost s nebezpečným
pervitinem. Přestože Martina H.
mohla vzhledem k partnerskému
vztahu s obžalovaným odmítnout
výpověď, rozhodla se svého milence podpořit. Ilie Sisovovi totiž
mimo jiné hrozí i trest za distribuci
drog. Ty měl dodávat právě své
přítelkyni, se kterou před zatčením
bydlel v ulici Marie Pujmanové.
„Ilie mi pervitin nedával ani ne-

prodával. Občas nechal nějaký
ležet na stole, tak jsem si ho vzala,” vypověděla dívka, která svého
miláčka navštěvuje ve věznici
a přitom stále bydlí v jeho bytě.
O tom, že Ilie krade, věděla.
„Nelíbilo se mi to, ale co jsem
mohla dělat? Když nosil různé věci
do bytu, raději jsem nechtěla vědět
odkud pochází. Sama jsem pracovala jako barmanka, skoro každý
den jsem dělala dvanáctihodinové
směny, takže jsem nějaké peníze
měla. Odkud je bral Ilie, to jsem
se nezajímala,” vypověděla mladá
dívky, která o práci přišla a nyní je
na „pracáku”.
Rozsudek v této věci dosud nepadl,
jednání totiž bylo odročeno.

RONDEL na Poděbradově náměstí MRTVÁ ŽENA NA SÍDLIŠTI: Byla to zdravotní sestra?
změní tvar. Z oválu bude „ledvinka“!

Prostějov/mik - Čtvrteční
schůzka mezi dopravním
inženýrem Dopravního inspektorátu Policie ČR Michaelem Vafkem s předsedou
dopravní komise města i
radním Zdeňkem Reichlem
a náměstky primátora Alenou Raškovou se Zdeňkem
Fišerem, přinesla kromě
cyklostezky ve Vrahovicích
(čtěte na straně 11) jednu
vzájemnou dohodu. Rondel na
Poděbradově náměstí má, zdá
se že už konečně definitivně
zelenou, projektanti však musí
změnit jeho tvar.
„Pan poručík Vafek byl nejdříve
zásadně proti výstavbě rondelu
na Poděbradově náměstí, nyní

jsme však došli ke společnému
kompromisu. V rámci geometrického řešení křižovatky
bude změněn navržený oválný
tvar s delšími rovnými úseky
na tvar takzvaně ledvinkový
s cílem snížení dosažitelné rychlosti na delších úsecích mezi
nájezdy a výjezdy křižovatky,“
sdělil Večerníku Zdeněk Fišer,
náměstek primátora. To však
nebude jediná věc, kterou budou muset projektanti ve svých
plánech změnit. „Bude také
vymístěna cyklistická doprava
z hlavního prostoru křižovatky
na samostatnou cyklostezku
po obvodu rondelu od budovy
energetických závodů podél
Komerční banky s napojením na

Žeranovskou ulici. K zabránění
přechodu pěších mimo navržený
přechod v Žeranovské ulici
bude chodník podél komunikace
opatřen
zábradlím
ukončeným zhruba dvacet metrů
od přechodu,“ dodala Alena
Rašková, náměstkyně primátora zodpovědná za dopravu
v Prostějově. „Navíc je ještě
potřeba dodat, že k zajištění
hladkého průjezdu vozidel záchranného systému bude na
vjezdech do křižovatky ponechána světelná signalizace, která
v době výjezdu zásahových vozidel zablokuje všechny vjezdy
do křižovatky pro zajištění jejího
vyprázdnění,“ doplnil Zdeněk
Fišer.

Prostějov/mik - Na místo včerejšího neštěstí s tragickým
koncem okamžitě vyjeli policisté
a lékaři ze záchranky. „V neděli
třetího listopadu těsně po třetí
hodině odpoledne vyjížděli naši
lékaři k případu těžce zraněné
ženy, která byla nalezena u panelového domu v ulici Antonína
Slavíčka.
Žena byla v kritickém stavu, utrpěla mnohočetná zranění. Lékaři
zajistili základní životní funkce
a ženu převezli na urgentní příjem
do Fakultní nemocnice v Olomouci. Po dobu cesty probíhala resus-

citace, žena ještě v době předání
žila. Bohužel, i přes veškerou péči
olomouckých lékařů krátce poté
zemřela,“ řekl exkluzivně Večerníku Radomír Gurka, ředitel prostějovské záchranky. Jak i on potvrdil, případ je samá záhada. „V tuto
chvíli nevíme, jak žena ke zranění
přišla, zda vyskočila z okna tohoto
domu nebo šlo o nešťastnou náhodu. Zatím není ani znám ani přesný věk ženy, náš lékař ho odhaduje
na pětatřicet let,“ dodal Radomír
Gurka.
„Mohu potvrdit, že toto neštěstí
vyšetřujeme. Zatím není známa totožnost ženy a ani to, ze
kterého okna vyskočila nebo
nešťastnou náhodou vypadla.
Prověřujeme všechny okolnosti

Prostějov/mik - Velkou nevoli
vyvolala v uplynulém týdnu uzavírka ve Svatoplukově ulici. Řidiči
se však při jízdě Prostějovem
budou muset v nadcházejících
dnech obrnit ještě větší trpělivostí.
Zavřena totiž bude i ulici Palácká.
A řada z nich se bouří...
„Je pravda, že v žádných novinách
jsem nezaregistrovala informace
o uzavírce Svatoplukovy ulice.
Jenomže hlavní problém je i v tom,
že ani s jedním majitelem všech
obchodů a prodejen v této ulici
nikdo z radnice či krajského úřadu
nejednal a neupozornil nás na to, že
více než měsíc bude doprava z této
ulice vyloučena. Nevěděly to ani
naše zásobovací firmy, jejichž řidiči
měli ráno problémy se strážníky,
protože pochopitelně porušili zákaz
vjezdu a přijeli až k naší prodejně.
Nemluvě o tom, že od rána nebyla
v naší zelenině skoro ani noha. Proplatí nám snad město nebo kraj ušlé
zisky? Asi těžko,“ volala do redakce
Večerníku Jana Nevrlá z prodejny
ovoce a zeleniny ve Svatoplukově
ulici. Co je však podle ní a mnohých dalších obchodníků ještě
horší, že během prvních dvou dnů
uzavírky se na rekonstrukci silnice
skoro vůbec nepracovalo. „Byla
tady parta dělníků, která frézovala
krajnici. Dneska se ale tady zatím
ze stavební firmy neobjevil vůbec
nikdo, a to je už poledne! Nevím,
kdyby na to vlítli pořádně, tak jim
rekonstrukce silnice může zabrat
maximálně čtrnáct dní a ne víc
jak měsíc,“ podotkla ve středu
v poledne Jana Nevrlá.

Večerník pochopitelně také sledoval vývoj rekonstrukce ve
Svatoplukově ulici. A je pravda, že
dělníci se tady během uplynulých
dní zrovna nepřetrhli. „Je to jinak, než se na první laický pohled
zdá. Máme za sebou úvodní práce,
zejména při odfrézování povrchu
na autobusové zastávce a položení
cementové směsi a živičného podkladu. Nyní nastala technologická
přestávka, protože musíme počkat
patnáct dní, než směs zatvrdne,
nemůžeme na ní ihned položit asfaltový koberec. Dále pokračujeme
s frézováním krajnic a opravě
obrubníků. Nebojte, za pár dní si lidé
budou opačně stěžovat, že budeme
pracovat i o víkendech. Po technologické přestávce bude pracovní
tempo úplně jiné,“ ujistil Večerník
stavbyvedoucí firmy Eurovia a.s.
Adam Vašíček.
Podle platného vyjádření města
má uzavírka Svatoplukovy ulice
trvat až do 23. listopadu.
„Budou probíhat práce na obnově
povrchu komunikace, opravě
odvodnění a nahrazeny budou
poškozené kanálové vpusti, včetně
těch poškozených. Nahrazeny
budou také poškozené obrubníky
a rekonstruovat se budou rovněž autobusové zastávky MHD,“ popsal
Jaroslav Pavlíček z odboru dopravy
prostějovského magistrátu.
Problémy se Svatoplukovou ulicí
jsou ale pouhou „malinou“ proti
tomu, co nás čeká od středy. To
bude uzavřena i Palackého ulice,
kde stavbaři rovněž budou rekonstruovat povrch silnice.
„Správa silnic Olomouckého
kraje bude realizovat velkoplošnou
vysprávku vrstev silnice v Palackého ulici a části Poděbradova

této tragédie,“ sdělila Večerníku
Marie Štrbáková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.
Večerník se ještě v neděli večer
snažil zjistit co nejvíce informací
od obyvatel panelového domu
v ulici Antonína Slavíčka číslo
4, kam jsme vyrazili. Všichni
dotázaní ale jen bezradně krčili
rameny. „Bylo tady plno policajtů, chodili i po paneláku a zvonili
u každých dveří. Nevím, co zjistili,
ale my tu zraněnou paní vůbec neznáme, rozhodně tady nebydlela.
A co vím, tak se v tuto chvíli marně
zjišťuje, odkud vůbec spadla,“ podělila se o své dojmy jedna z obyvatelek domu. „Jako domovní
důvěrník jsem policisty provázel

a rovněž jsem jim řekl, že tu ženu
absolutně neznám. Ani v baráku
jsem ji nikdy neviděl,“ dodal muž,
který však o neštěstí nechtěl obšírněji hovořit. Událostí byl pochopitelně, stejně jako celé sídliště, dokonale zmrazen.
Jak se Večerník ještě těsně před
uzávěrkou dozvěděl, mrtvou ženou
by měla zdravotní sestra, údajně
pracující v prostějovské nemocnici. Tuto informaci jsme však včera
kolem jednadvacáté hodiny už nemohli ověřit.
Případem plným záhad se budeme pochopitelně zabývat
i v příštích dnech. Novinky hledejte na internetových stránkách
www.vecernikpv a příští pondělí
samozřejmě i v tištěném vydání.

ZLÁ
KREV
ve
Svatoplukově
ulici
Ad. Tragédie u Čechůvek : řidič BMW
je už mimo OHROŽENÍ ŽIVOTA
Olomouc, Prostějov/mik - Pětačtyřicetiletý muž z Prostějovska,
který se stal jako řidič BMW
účastníkem tragické nehody
z pátku 25. října u Čechůvek, při
níž zahynuli dva starší manželé
ze Slovenska, je už podle lékařů
mimo ohrožení života. Okolnosti
neštěstí intenzivně prověřuje
policie a dopravní znalci.
„Muž byl ihned po závažné
nehodě letecky dopraven na
urgentní příjem Fakultní nemocnice v Olomouci s těžkými
poraněními v oblasti břicha,
hrudníku a s vnitřním krvácením. Lékaři u něj akutně
provedli specializovaný výkon.
Nyní je stále na úrazové jednotce intenzivní péče, je ve stabilizovaném stavu, při vědomí
a není v přímém ohrožení
života. V nemocnici zůstane
ještě přibližně dva týdny,“ sdělil

Bude žít. Ze zdemolovaného BMW byl pětačtyřicetiletý řidič vyproštěn a letecky přepraven do FN v Olomouci. Nyní už je mimo
ohřožení života.
Foto: Michal Kadlec
Večerníku Egon Havrlant, tiskový mluvčí Fakultní nemocnice v Olomouci.
„Ve věci tragické dopravní nehody na křižovatce u Čechůvek
probíhá vyšetřování, přičemž
jsou prověřovány všechny její
okolnosti. Přesná příčina nehody

a míra zavinění není v tuto chvíli známa, je předmětem dalšího
policejního šetření. K objasnění
nehody byly vyžádány znalecké
posudky,“ informovala Večerník
v pátek Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.

Policie ČR: cyklostezka na Žešov

není zkolaudována a tedy způsobilá

Prostějov/mik - Během uplynulých
týdnů se Večerník hned dvakrát
pozastavil nad tím, že první část
cyklostezky ve směru na Žešov
je pouze jednosměrná, přičemž
ihned po dostavění tady nařídila
dopravní policie nasadit značku se
zákazem vjezdu cyklistům.
V minulém čísle si na tuto
skutečnost
stěžovali
také

prostějovští radní. Pro nadcházející vydání Večerníku se podařilo
získat vyjádření dopravní policie. „Důvodem zprůjezdnění
první etapy cyklostezky pouze
jednosměrně byla bezpečnost
a plynulost silničního provozu,
aby nedocházelo ke kolizním
situacím končících dopravními
nehodami s tragickými následky

vzhledem k nejvyšší povolené
rychlosti v daném úseku. Cyklostezka nebyla ještě zkolaudována a není tedy oficiálně
způsobilá veřejnému provozu,“
okomentovala pro Večerník na
vysvětlenou Irena Urbánková,
tisková
mluvčí
Krajského
ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.

Žádný pracant. Mnoho pracovního ruchu jsme ve Svatoplukově
ulici nezaznamenali. Ve středu v deset hodin do poledne tady stál
pouze osamocený bagr...
Foto: Michal Kadlec
náměstí v Prostějově. Úsek v délce
465 metrů začíná za křižovatkou
u Základní umělecké školy za
přechodem pro chodce a končí
na Poděbradově náměstí u semaforu u Žeranovské ulice,“ seznámila
Večerník se základními údaji uzavírky Dagmar Vlková ze Správy
a údržby silnic Olomouckého kraje.
„Doba realizace je naplánovaná
ve dnech od 6. listopadu do 20.
listopadu 2013. Po tuto dobu bude
uvedený úsek silnice uzavřen pro
veřejný provoz. Průjezd bude povolen pouze MHD a vozidlům
integrovaného záchranného systému. Samotná pokládka nového
asfaltového povrchu se bude dělat
ve dnech 16. až 17. listopadu, kdy
provoz v uvedeném úseku bude
uzavřen úplně,“ dodala Dagmar
Vlková.
Ze současné situace v dopravě
v našem městě nejsou příliš nadšeni
ani radní. „Naprosto chápu jak
řidiče, tak i obchodníky ze Svatoplukovy ulice. Ještě horší situace
nastane od středy, kdy se uzavře
Palackého ulice. Za rekonstrukce

a uzavírky nezodpovídá město, ale
krajský úřad. Buďme ale rádi, že
Olomouckému kraji se podařilo
sehnat peníze, které následně investuje do prostějovských komunikací. Vydržme to všichni společně,
odměnou budou zbrusu nové silnice,
které opravu už nutně potřebovaly,“
apeluje na občany Alena Rašková,
náměstkyně primátora statutárního
města Prostějov. „Také já požádám
i touto cestou řidiče a všechny
účastníky silničního provozu
o vstřícnost a pochopení s těmito
opravami silnic. Uděláme maximum
pro co nejčasnější realizaci těchto
oprav,“ přidal se náměstek hejtmana
Olomouckého kraje Alois Mačák,
který je zodpovědný za dopravu..
V září se Olomouckému
kraji podařilo dohodnout se
současným ministrem dopravy
a zástupci Státního fondu dopravní infrastruktury na poskytnutí dotace 600 milionů korun
pro jednotlivé kraje na opravy komunikací. Pro Olomoucký kraj
má být vyčleněna částka zhruba
padesát milionů korun.

Zpravodajství
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NÁJEMCI UŽ DO ZLATÉ BRÁNY NAVÁŽÍ ZBOŽÍ DUŠIČKY pod dohledem strážníků
Bývalý obchodní dům Prior
obrazně řečeno „stříhá meÁME
OTEVÍR ch
tr“. Od pondělí přesně za
hý
sedmnáct dní se zcela doza pou
ů
n
d
kořán otevře tolik očekáva17
ná Zlatá brána. Monstrum
v centru města nabídne po rekonstrukci nejen rozšířenou otevírací dobu i prodejní plochu, ale především výrazně modernější podmínky pro nakupování. Nezbývá, než se těšit...
Prostějov/mls
Zatímco lidé procházející po
náměstí T.G. Masaryka čím
dál zvědavěji nakukují přes
prosklené výlohy Zlaté brány,
uvnitř panuje čilý cvrkot. Do
slavnostního otevření už mnoho
dní nezbývá. „Veškeré rozvody jsou hotovy. Dokončeno je
i zázemí pro zaměstnance. Dnes
jsme otestovali požární systém
a teď už je vše na nájemnících,“
popsal Večerníku v pátek dopoledne aktuální stav Zdeněk Svo-

boda, který dohlíží na průběh
prací. Ty se za uplynulých pár
týdnů hodně posunuly dopředu.
„Například prodejna dětských
hraček Dráčik už naváží zboží,“
prozradil Svoboda.
Největší plochu s 1 500 m² ve
Zlaté bráně zabere švédská
oděvní společnost H&M. „Jejich
prodejna bude v přízemí v místě
bývalé rampy a ještě i v prvním
patře. Oba prostory budou propojeny samostatným schodištěm,“
sdělil Svoboda. O třetinu menší
plochu pak využijí potraviny Billa.

Obchodní galerie. Prostějovský Prior převléká kabát a ve svém interiéru
začíná stále více připomínat brněnskou Vaňkovku.
Foto: Martin Zaoral
Kromě stálých nájemců dostanou před Vánoci šanci i drobní
podnikatelé. „Uvnitř Zlaté brány bude dostatek prostoru i pro
krátkodobý prodej například pyrotechniky,“ potvrdil Adolf Vlk,
předseda představenstva Prioru.
Zlatá brána nebude lákat
pouze na moderní obchody,
ale také na působivý výhled
na prostějovské náměstí
z druhého patra objektu.
V tomto místě totiž dosud

byly sklady. „Blízko prosklené
stěny je umístěna druhá část
původních vitráží. Bude zde
odpočinková zóna, kde budou
lidé moci v klidu posedět a sledovat rej na náměstí,“ upřesnil
Zdeněk Svoboda.
Tak co, už se těšíte? Zlatá
brána se slavnostně otevře ve čtvrtek 21. listopadu
a mnozí si od ní slibují obnovu víkendového života v centru města.

Podařilo se
Bohumíra M je zachránit. Menší z
ob
at
u prosklené pl ala z původního Prioru ou vitráží od
ochy s výhled
by
em na prostě la umístěna
jovské náměs
tí.

ve Zlaté
oděvní společnosti zabírá
H&M. Prodejna švédské la zaplnila prostor bývalé rampy.
bráně dvě patra, přičemž zce

Hlavní vchod už nebude
Zlaté brány se slavnostně ote jediný. Tyto dveře do
vřou 21. listopadu.

ZÁHADA POMNÍČKU U MOSTU VYLUŠTĚNA!
Nechal ho vytvořit bratr muže, který v Prostějově nežil

Prostějov/mls - Tajemství pomníčku je odhaleno. U mostu v Kostelecké ulici se skutečně nachází
mramorová vzpomínka na reálného J. K., který první březnový den
zemřel ve svých čtyřiceti letech.
V Prostějově před svou předčasnou smrtí ovšem nežil a označené
místo nemá s jeho smrtí ani nic
společného. To pouze jeho bratr,
který ve městě bydlí, se rozhodl
svému sourozenci nechat vytvořit
pomníček i s jeho oblíbeným životním heslem...
Po neúspěšném pátrání u pohřebních
služeb, se Večerník v uplynulém
týdnu rozhodli jít na objasňování
záhady pomníčku na Hloučele jinak.
Začali jsme obvolávat prostějovské
kameníky a zjišťovat, kdo z nich je
autorem uvedeného pomníčku. Podobně jako kolegové ze serveru pvnovinky.cz, kteří se nezávisle na nás
vydali touže cestou, jsme nakonec
byli úspěšní.
„Vím přesně, o co se jedná. Muž,
jemuž je pomník věnován, v Prostějově poslední dobou nežil. Pouze
zde vyrůstal a Hloučela byla jeho
oblíbeným místem, kam rád chodil.
Jeho bratr bydlící v Prostějově se
proto rozhodl mu nechat vyrobit pomníček a umístil jej právě v místech,
kde to tak miloval. Můj klient si však
přál zůstat v anonymitě,“ prozradil
Večerníku prostějovský kameník
Michal Mejzlík.
Pomníček byl na veřejné místo
umístěn bez platného povolení,

Mramorová deska.
Autorem tohoto pomníčku je prostějovský
kameník Michal Mejzlík,
který do něj vygravíroval
ne zrovna hojně používané motto zemřelého:
„Kdyby žaba žrala špek.
Takovou
mastnotu.“
Foto: Martin Zaoral
fakticky se tedy jedná o zábor, který může být kdykoliv odstraněn.
Podle Mejzlíka ovšem nejde o nic
odsouzeníhodného. „Kolem silnic
jsou podobných pomníčků mraky.
Získat povolení na jejich umístění
není totiž vůbec snadné. Pokud vím,
tak jediný, který ho má, je ten u železničního přejezdu ve Vrahovicích,
který vznikl poté, co na tomto místě zahynuli elitní vojáci,“ reagoval
Mejzlík, který se ve své praxi setkal
s nejrůznějšími, často kuriózními
požadavky svých klientů. „Dělal
jsem náhrobek pro papouška, rybič-

ky a dokonce i pavouka,“ zmínil se
kameník, který připustil, že s pomníkem umístěným v lesoparku Hloučela se zatím nikdy nesetkal. Stejně tak
přiznal, že mu uniká přesný význam
věty „Kdyby žaba žrala špek. Takovou mastnotu“, kterou na přání klienta vygravíroval do mramoru. A to
nejen jemu. Výklady tohoto sousloví
se liší, někteří lidé jen například používají ve chvíli, kdy chtějí vyjádřit
podiv nad něčím nepravděpodobným, co se nakonec má stát skutečností. Ovšem pouze J.K. věděl, co
přesně za tímto heslem viděl on sám.
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INZERCE

Hřbitov plný květů. I přes deštivé počasí si během uplynulé neděle našli lidé cestu na hřbitov.
Foto: Michal Kadlec
Prostějov/mik - Lidé mají zakořeněnu tu vlastnost, že spoustu
věcí nechávají až na poslední
chvíli. Ne tak o Dušičkách, které
jsou pro mnohé hodně citlivou
záležitostí. Poslední místa odpočinku svých blízkých na městském hřbitově zkrášlili už několik dní před samotným dnem
Památky zesnulých. Uplynulý
víkend, už opravdu v dušičkovém počasí, nechali „jen“ na
pouhou návštěvu hřbitova.
„V sobotu a v neděli už lidé tolik
nenakupovali, ten největší nával
jsme zaznamenali ve všedních
dnech během tohoto a hlavně
uplynulého týdne. Nejvíce se
prodalo věnců, žardinek a svíček.
Dneska už lidé chodí jen sporadicky, vždyť se podívejte na to
počasí,“ potvrdil Večerníku Radek
Rint, který jako prodejce dušičkového zboží vydržel stát před
prostějovským hřbitovem až do
včerejšího dne.
Během uplynulého víkendu pak
zamířily na Městský hřbitov
v Prostějově stovky lidí. „Před
dvěma lety mi umřel manžel, žili
jsme spolu přes padesát let. Chodím sem za ním skoro každý den,
takže v tuto chvíli ani nerozlišuji,
že jsou výjimečné dny Dušiček.

Snad jen v tom, že jak vidíte, tak
na hrob jsem přidala oproti květinám i dva věnce a dvě velké
svíčky,“ svěřila se Večerníku paní
Božena, pro kterou i přes její pokročilý věk je návštěva hřbitova
každodenní záležitostí.
Tyto dny ovšem leckdy bývají i rájem zlodějů, kteří nemají
svátost před ničím. Poslední dva
roky však zpřísnila jak státní, tak
i městská policie dohled nad hřbitovem. Zvláště v posledních dvou
týdnech se to hlídkami policistů a
hlavně strážníků před i uvnitř areálu jenom hemžilo. „Během uplynulého týdne jsme nezaznamenali
jedinou krádež nebo vykradené

auto. Působíme především preventivně, hlavně upozorňujeme
řidiče, aby nenechávali v autech
nic cenného, co by mohlo nalákat
zloděje. V některých případech je
to ale marné, podívejte se nyní do
aut parkujících před hřbitovem.
V jednom je na sedadle ponechán
batoh, v jiných mobil, kabelka
nebo kufřík. Lidé toto nebezpečí podceňují,“ zmínil se v neděli
Večerníku jeden z hlídkujících
strážníků.
Dušičky 2013 jsou v tuto chvíli
již minulostí. To ale neznamená,
že bychom na své blízké, které
jsme ztratili, měli na další rok
zapomenout...

O klid postaráno. Na bezpečnost návštěvníků hřbitova během
Dušiček dohlížely i hlídky městské policie.
Foto: Michal Kadlec
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Určice/mik - V noci z úterý 29.
na středu 30. října došlo k vloupání do osobního vozidla Renault
Megane, které bylo zaparkované
v Určicích. Zatím neznámý pachatel do vozidla vnikl po poškození jednoho z předních oken,
z vnitřní strany se dostal do zavazadlového prostoru, odkud ukradl
batoh s měřícím laserovým přístrojem. Celková škoda odcizením a poškozením byla vyčíslena
na 8 500 korun.

V Žárovicích prožijí
odpoledne s dechovkou
Plumlov/mls - Domov pro seniory Soběsuky zve na odpoledne
s dechovkou, které se bude konat
v sobotu 9. listopadu od 14.00
hodin v kulturním domě v Žárovicích. K tanci i poslechu zahraje
Krumsíňanka. Připraveno bude
i taneční vystoupení dětí z Myslejovic.

Pod Kosířem budou
koštovat slivovici
Čechy pod Kosířem/mls Obec Čechy pod Kosířem pořádá v sobotu 9. listopadu od
14.00 hodin ve velkém sále
místní multifunkční budovy
druhý ročník koštu slivovice
a pálenek. Odborní porotci z řad
soutěžících a návštěvníků budou
porovnávat a hodnotit přihlášené
vzorky pálenek, které se utkají
v celkem pěti kategoriích. Podmínkou pro zařazení do soutěže
je odevzdání 0,3 litru pálenky do
6. listopadu na místním obecním
úřadě.

V Tištíně zvou na Babinec
Tištín/mls - V pátek 8. listopadu
od 16.00 hodin se bude na úřadu
městyse Tištína konat výstava
výrobků lektorky ručních prací
Lenky Mrázkové. Ta bude do
Tištína pravidelně dojíždět na lekce ručního tvoření zvané Babinec.
Půl hodiny po zahájení výstavy
se rozběhne první lekce letošního
Babince.

Koncert v Konici
Konice/red - Základní umělecká škola Konice zve na
PODZIMNÍ KONCERT ve
čtvrtek 14. listopadu 2013
v 18.00 hod v koncertním sále
zámku. Účinkují žáci hudebního a tanečního oboru.

Večerník získal vizualizaci budoucí podoby centra města

NÁMĚSTÍ V KONICI PO OPRAVĚ ZMĚNÍ TVAR
Na realizaci záměru budou radní finance teprve hledat

Vytvořit kvalitní a kultivované centrum Konice. Odstranit
na náměstí co nejvíce bariér a umožnit chodcům svobodný pohyb po celé jeho ploše. Dát prostoru lidské měřítko prostřednictvím vhodně zvolené dlažby a stromů.
A v neposlední řadě nabídnout nová parkovací místa. Tak
to jsou hlavní cíle návrhu nové podoby náměstí v Konici.
Konice/mls
V Němčicích nad Hanou dokončili
celkovou rekonstrukci centra města
za sedmadvacet milionů korun už
v roce 2010. V Plumlově proběhla
první etapa oprav před čtyřmi lety,
do zbytku se chtějí pustit příští rok
s tím, že většinu z více jak deset milionů korun už mají přislíbenu z evropských peněz. Nyní se o opravě
středu města začalo hodně nahlas
mluvit i v druhém největším městě
regionu, Konici...

Vzrostlé lípy
zůstanou zachovány
Konická radnice si nechala zpracovat projekt budoucí podoby svého

hlavního náměstí. Z něho vyplývá,
že po úpravách ztratí svůj současný
lichoběžníkový tvar. „Bude z něj
téměř pravidelný obdélník. Líbilo se nám, jak se autorům návrhu
podařilo zapojit podniky místních
živnostníků do života na náměstí.
Připomínky jsme měli k počtu parkovacích míst. Chtěli jsme, abych
jich tu bylo asi devadesát. Také jsme
usilovali o to, aby zde rostlo dostatek zeleně kvůli stínu v parných
letních dnech. Přitom už nyní mohu
říct, že vzrostlé lípy na náměstí jsou
v návrhu zachovány,“ sdělil Večerníku místostarosta Konice Petr Vařeka. Odstraněny by měly být pouze
keře ve spodní části náměstí. Další
stromy by však měly přibýt. „Podél
fasád budou v rozšířených chodní-

cích vysazeny linie okrasných alejových stromů „Plena“, které jsou
oproti lipám výrazně menší, na jaře
krásně bíle kvetou a na podzim se
výrazně barví do červena,“ píše se
v návrhu architekta Jiřího Markeviče a jeho kolegů.

soké okraje, málokdy je v ní voda
a i z těchto důvodů nyní funguje
spíše jako odpadkový koš. Nová
kašna by měla zůstat dominantou
náměstí, díky svým nižším okrajům by však měla být vodní plocha
snadno přístupná a viditelná.

Problémem jsou chodníky
i parkování

Kde vzít padesát
milionů korun?

Konická radnice plánuje rekonstrukci náměstí především kvůli
jeho dlouhodobě neutěšenému
stavu. Ten je patrný především
při chůzi po místních chodnících.
Nedostatečné je i osvětlení celé
plochy, počet laviček, odpadkových košů a dalšího mobiliáře.
Na náměstí se také rozšíří počet
parkovacích míst, zároveň by však
měli být upřednostněni chodci na
úkor automobilové dopravy. Bát
se nemusí ani trhovci. „Všechny
původní aktivity včetně možnosti
pořádání trhů zůstanou na náměstí
zachovány,“ slibuje Petr Vařeka.
Změnit by se měla i kašna. Ta stávající má podle architektů příliš vy-

Kdy se představa o nové podobě náměstí změní ve skutečnost, to však
zatím není vůbec jisté. Navržené
opravy by totiž mohly přijít až na
téměř padesát milionů korun. „Udělali jsme první krok. Zatím však nedokážeme odhadnout, na kolik nás
rekonstrukce náměstí přesně přijde,
a ani netušíme, kde na ni vezmeme
peníze. V příštím roce bychom si
rádi podali žádost o dotace a uvidíme, jak dopadneme. Od toho se
bude vše odvíjet. Není proto vyloučeno, že opravy dle předloženého
návrhu neproběhnou najednou, ale
budou se dělat postupně,“ vyjádřil se
na závěr starosta Konice František
Novák.

Vizualizace. Takto krásně by mohlo vypadat konické náměstí po své
kompletní rekonstrukci. Odhadované náklady na opravu však dosahují
téměř padesáti milionů korun.
Foto: archiv MÚ Konice

776 159 120
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Přemyslovice/mik - Těžkým
zraněním skončil v pondělí 28.
října v odpoledních hodinách
v Přemyslovicích odvoz dřeva
traktorem. Šedesátiletý muž,
kterého řidič převážel na vlečce, zavrávoral a spadl pod ni.
Kola ho přejela…
„Z dosavadního šetření vyplývá, že traktor značky Zetor, bez

Konice/mls - Tak to by chtěli
najednou trošku moc! Seznam
požadavků, které předložil
osadní výbor Nové Dědiny
vedení Konice, byl pořádně
dlouhý. Už nyní se dá říci,
že všechny nároky obyvatel konické místní části zatím
vyslyšeny nebudou.
Dokončit obecní vodovod. Opravit silnice a chodníky. Vyřešit
problémy se skládkami zeminy
z výkopu plynu a vodovodu. Rekonstruovat kapličku.
Kompletně opravit kulturák včetně
dokončení jeho plynofikace. Vybudovat osvětlení na obecním hřišti.
Dát do pořádku místní hasičskou
zbrojnici, provést její zateplení
a opravu fasády. Mezi Štarnovem
a Novou Dědinou vybudovat
chodník. Zlepšit údržbu obecních

pozemků. Zajistit vyčištění přítoku
do požární nádrže.
To a ještě některé další nároky
vznesl nedávno osadní výbor
Nové Dědiny, která spadá pod
Konici. Jeho členové zároveň
pozvali konické zastupitele, aby
se do Nové Dědiny přišli podívat.
Již nyní je jisté, že řešení všech
svých problémů se v Nové Dědině
určitě nedočkají. „Všechny tyto
požadavky nebudeme schopni
finančně pokrýt, v příštím rozpočtu
v Nové Dědině počítáme pouze
s opravami komunikací, které bude
nutné dát do pořádku po dokončení
výstavby vodovodu,” reagoval starosta Konice František Novák.
Obecní rozpočet není nafukovací
- s tímto faktem se budou muset
smířit i obyvatelé Nové Dědiny
spadající pod Konici.

bou desítky úspěšných taveb. Kov
odléval do jednorázových forem
z jílu. Po jejich zchladnutí a rozbití
se vyloupla například pěkná bronzová dýka. „Tu ještě bude třeba
kovářsky zpracovat, přebrousit
a vyleštit, aby vypadala jako ty, co
známe z archeologických nálezů,“
dodal Šrámek.
Nejvoňavější technologií bylo ale
bezesporu pečení perníčků v takzvané akumulační peci z nepálených
cihel obložených drny. Tu postavil
Petr Lehký z Proseče u Litomyšle.
I když sám vyučený cukrář, na
akci přijel se skleněnými korálky.
Pečení i zdobení sladkých dobrot
obstarávala jeho kamarádka Jana
Vítková. „Pečou se stejně, jen se
musí obrátit. Dřevo a zakouřené
prostředí uvnitř pece jim ale dodá
úplně jinou chuť. Je to pro mě zajímavá zkušenost,“ pochvalovala si
Vítková.

Pravěká technika zpracování kovů. Na akci byla k vidění mimo jiné i
ukázka odlévání bronzu či výroba železa způsobem, jakým to dělali lidé
před čtyřmi tisíci lety.
Foto: archiv Muzea Drahanské vrchoviny
Na večer připravili experimentátoři kryjeme tak, jako to dělají archei rekonstrukci pravěkého žárového ologové, a podíváme se, jak působí
pohřbu. Za kvílení několika desítek přírodní procesy,“ vysvětlil kurápřítomných na hranici shořelo asi tor Muzea Drahanské vrchoviny
dvacet kilogramů vepřových Pavel Moš, který byl s akcí spokokostí. „Ty uložíme podobně, jako jen. „Přál bych si, aby se v tomto
to dělali lidé v pravěku s ostatky místě staly podobné akce tradicí,“
zemřelých. Za několik let je od- uzavřel Moš.

Kostelec na Hané/mls - Nevyčůraným vstup zakázán! Takovou originální značku si mohli
na začátek stezky odvahy dát
v Kostelci na Hané. Projití temné pěšinky osvícené jen svíčkami
v dýních určitě nebylo snadnou záležitostí. Samozřejmě, že
k jejím úspěšnému zvládnutí
nebylo třeba vyčůranosti ve
smyslu vychytralosti. Ta zde byla
k ničemu. Na druhou stranu
nějaká ta limonáda či pivo navíc
mohli při procházce po stezce
nadělat u těch méně odvážných
pěknou paseku.
Stezka odvahy korunovala páteční
lampionový průvod, který ve městě
společnými silami uspořádala
místní radnice, sokolové, fotbalisté, hasiči i občanské sdružení Lepší
Kostelec. Několik desítek malých i
velkých účastníků nejprve u místní
sokolovny přivítala strašidýlka,
která se zjevila na střeše historické
budovy v centru města.
Následoval lampionový průvod
městem, který účastníky na-

konec přivedl za zahrady domů
v Revoluční ulici. Zde začínala
asi půlkilometrová stezka odvahy,
která vedla až k místnímu fotbalovému hřišti. Na jejím začátku
na strašidelném krchově čekal
hrobník s krumpáčem a otevřenou
rakví, ze které se za zlověstného
syčení občas vysoukal právě probuzený upír. Po tomto děsuplném
úvodu pěší zamířili na spoře osvícenou pěšinku, kde na ně ze tmy
občas vybaflo nějaké to zapomenuté strašidýlko.
„Kluci, doufám, že jste se doma
pořádně vyčůrali a neodflákli jste
to,“ prohodil během chůze po
strašidelné stezce ke svým dvěma
synům tatínek Pavel. Jeho obavy
byly vzhledem k tomu, co se
dělo kolem něj, jistě na místě. Na
Strašidýlka. V pátek prvního listopadu krátce po půl šesté se na střeše kostelecké sokolovny záhadně
konci stezky odvahy pak na děti
zjevily prapodivné bytosti.
Foto: Martin Zaoral
čekala sladká odměna a na rodiče
připravené dobroty z udírny. Kdo
chtěl, mohl si vlastní dobroty opéci
lampionový
průvod lovem se tady podobných akcí tu něco podobného podniká,“
na zdaleka viditelné vatře, kterou „Na
u fotbalového hřiště založili místní chodíme každoročně moc rádi. mnoho nepořádá a tohle je asi zhodnotila akci jedna z místních
Ve srovnání například s Plum- nejlepší z nich. Je skvělé, že se maminek.
hasiči.

Fotoreportáž
Fotoreportáž

jaký byl lampionový průvod v Kostelci...
3x foto: Martin Zaoral

Početný zástup. Potemnělé ulice Kostelce na Hané se za- Akce pro všechny generace. Přestože strašidla byla sku- Na krchově. Na začátku stezky odvahy vedoucí k místnímu
plnily desítkami mihotavých světýlek
tečně děsivá, průvod si užily nejen děti, ale i dospělí.
fotbalovému hřišti čekal tajemný hrobník i s upírem spícím v rakvi.

Exkluzivní rozhovor se starostkou Stařechovic Zdeňkou Crhonkovou

„Náš kostel je známý jako vůbec nejstarší památka
na Prostějovsku. Proto by jej měl každý navštívit...“

Stařechovice - Již plných patnáct let stojí v čele
Stařechovic Zdeňka Crhonková. Starostkou této obce,
kterou společně s místní částí Služín obývá přibližně
550 obyvatel, se poprvé stala na podzim roku 1998
a nyní tak absolvuje své již čtvrté čtyřleté období. V místě někdejšího keltského osídlení i germánské osady se
luda odcházel s odstupným dvanáct vypsáno výběrové řízení,“ dodala
toho za poslední roky událo velice moc nového, nyní by
milionů korun, dá se předpokládat, Tomíčková.
že v případě Radima Světlíka bude Už nyní je téměř jisté, že při vý- tamější zastupitelstvo nejraději pokročilo v přípravách
tato částka o něco nižší.
běru nového šéfa státního podniku a následně i realizaci hloubkové kanalizace.

SVĚTLÍK SKONČIL. Povodí Moravy bude hledat nového šéfa

www.vecernikpv.cz

(dokončení ze strany 3)
Jestli bude konec revitalizace úspěšný a zda se skutečně můžeme těšit
na vodu bez jedovatých sinic, to
ukáže nejdříve příští léto, přesněji
však až příští léta. V té době však
„u vesla“ Povodí Moravy už nebude
Radim Světlík ale někdo jiný. Na
konci uplynulého týdne se totiž

stal další z „obětí“ Rusnokovy vlády.
„Odborníci“ z řad prezidentových
kamarádů tím jenom dokázali, že se
před brzkým koncem svého vládnutí
nebojí sáhnout k radikálním řezům.
Světlíkovi podobně jako šéfovi dalšího státního podniku Českých drah
Petru Žaludovi tak alespoň zajistili
zlatého padáka. Například Petr Ža-

O jeho konci ve funkci ředitele Povodí Moravy informovala v pátek
tisková mluvčí státního podniku
Gabriela Tomíčková. „Na místo
šéfa státního podniku bude v pondělí

s obřím rozpočtem bude kromě
odborných předpokladů rozhodovat především jeho stranická příslušnost či případné kontakty na
vládnoucí politiky...

Myslivcům v Držovicích Při požáru chatky v Kladkách

někdo podpálil POSED se zranil hasič, spadl do skruže
Kladky/mik - Požár malé chatky
v Kladkách se uprostřed minulého týdne neobešel bez zranění.
Při snaze zpacifikovat oheň spadl
jeden ze zasahujících hasičů do
skruže! Sanitka ho musela převést do nemocnice.
Ve středu třicátého října byl těsně
před půl šestou večerní oznámen
Myslivci pláčou. Hasiči požár posedu zlikvidovali za pár minut, nyní se pátrá po žháři.
2x foto: HZS požár chatky v obci Kladky. Na
Olomouckého kraje
místo vyjeli profesionální hasiči
z Konice a z Prostějova a také
Držovice/mik - Komu vadil mysli- z Držovic a Vrahovic k ohlášenému páteční zásah Vladimíra Hacsiková, dobrovolní hasiči z Kladek
vecký posed v háječku za Držovi- požáru chatky u Držovic. Po příjezdu tisková mluvčí Hasičského záchran- a Hvozdu. „Po příjezdu k události
cemi? Nyní to zjišťují hasiči i po- však hasiči zjistili, že nehoří chatka, ného sboru Olomouckého kraje.
hasiči zjistili, že požárem je zasalicisté, neboť po pátečním ranním ale jde o požár myslivecké kazatelny. Jak dodala, výše škody byla vyčíslena žena podkrovní dřevěná chatka se
požáru je jasné, že myslivcům něk- Kazatelna o rozměrech dva a půl krát na pětadvacet tisíc korun. „Příčina sedlovou střechou o rozměrech asi
do způsobil škodu úmyslně.
tři metry hořela ve výšce asi tří metrů. vzniku požáru je v šetření, jednalo pět krát šest metrů. Chatka stála
„V pátek prvního listopadu těsně před Byla celá dřevěná a zateplená. Hasiči se ale pravděpodobně o úmysl nebo v areálu bývalého rekreačního zařípůl devátou ráno vyjeli profesionální požár zlikvidovali a kazatelnu čás- nedbalost,“ uvedla mluvčí krajských zení. V blízkosti hořící chatky byly
hasiči z Prostějova a dobrovolní hasiči tečně rozebrali,“ popsala Večerníku hasičů.
další čtyři stejné, které požárem

naštěstí zasaženy nebyly. Zásah
hasiči prováděli dvěma směry, jednak hasili požár chatky, a jednak
chránili okolní vzrostlé smrky před
přenesením požáru. Rekreační zařízení je již delší dobu opuštěné,
uvnitř chatky se nenacházely žádné osoby,“ sdělila Večerníku Vladimíra Hacsiková, tisková mluvčí
Hasičského záchranného sboru
Olomouckého kraje. Jak vzápětí
potvrdila, jeden hasič musel být
ošetřen. „Při události se zranil jeden profesionální hasič poté, co
spadl do betonové skruže a byl odvezen na ošetření do nemocnice,“
uvedla mluvčí krajských hasičů.
Příčina vzniku požáru je v šetření, výše škody byla předběžně
stanovena na třistapadesát tisííc
korun.

Lehla popelem. I přes enormní snahu a jedno zranění se hasičům nepodařilo chatku v Kladkách zachránit.
Foto: HZS Olomouckého kraje

registrační značky s připojenou
vlečkou naloženou dřevem, který řídil sedmapadesátiletý řidič
a na vlečce přepravoval šedesátiletého muže. Při jízdě lesním
terénem u Přemyslovic najel na
větev, která se vzpřímila, zachytila muže přepravovaného na
vlečce, ten zavrávoral a spadl
pod kola vlečky. Ta ho přejela

Početný lampionový průvod v Kostelci na Hané vedla strašidýlka

Nová Dědina žádá V Drahanech tekl bronz i voněly perníčky
(téměř) nemožné
Drahany/mdv/mls – Zvonění
kovadliny, ale hlavně dmýchání
pracujících
měchů
vítalo
v sobotu 19. října návštěvníky
Slavností ohně na louce nedaleko pramene Velké Hané v Drahanech. Se zatajeným dechem
sledovali malí i velcí návštěvníci
například odlévání bronzu stejným způsobem, jakým to dělali
naši předkové před čtyřmi tisíci
lety. Letos byla akce zaměřena
především na zpracování kovů,
ať už lití bronzu nebo výrobu
železa.
Slevačskou dílnu, jejíž centrum
tvořila malá jamka v zemi, měl
na povel archeolog Filip Šrámek.
„Uvnitř ní je tyglík s bronzovinou zasypaný dřevěným uhlím.
Dmýcháním jej musíme zahřát
na teplotu kolem tisíce stupňům,
aby byl kov tekutý,“ vysvětloval
experimentátor, který má za se-

Muže přejela traktorová vlečka!

a muž utrpěl těžké zranění, se vena. U řidiče byla provedena
kterým byl Leteckou záchran- dechová zkouška na alkohol,
nou službou Olomouckého kra- která byla pozitivní, a policisté
je transportován do Fakultní mu naměřili 1,14 promile alnemocnice v Olomouci,“ popsa- koholu v dechu. U zraněného
la Večerníku neobvyklou neho- muže byl vzhledem k jeho zradu Irena Urbánková, tisková nění nařízen odběr krve. Přesmluvčí Krajského ředitelství ná příčina a okolnosti nehody
Policie ČR Olomouckého kraje. jsou předmětem dalšího poliDoba léčení nebyla zatím stano- cejního šetření.

Stezku odvahy prošli bez komplikací jen „VYČŮRANÍ“ Z rybníku u Baldovce někdo

Za výsledek revitalizace Plumlovské přehrady ponese odpovědnost někdo jiný

Prostějovský
Večerník
také na Facebooku!

www.vecernikpv.cz

NEŠTĚSTÍ v lese u Přemyslovic

Jiří Možný
Máte za sebou půldruhé desetiletí v čele obce, co se za
tu dobu nejvíce změnilo?
„Těch věcí je spousta. Obec se stala členem Svazku obcí Drahansko
a okolí, Mikroregionu Kostelecko
a Regionu HANÁ. Provedla se
rekonstrukce a rozšíření veřejného
osvětlení, rekonstrukce obecního
rozhlasu, opravili jsme kapličku ve
Služíně, pomníky padlým, kříže
a přispěli na opravu kostela ve Stařechovicích. Bývalá budova mlékárny ve Stařechovicích se změnila
na obecní úřad a zázemí pro společenské akce občanů. Rovněž ve
Služíně jsme postavili víceúčelovou
místnost pro kulturně-společenské
účely. Po získání dotace z ministerstva pro místní rozvoj a přispěním
z rozpočtu obce vznikly v budově
bývalého obecního úřadu tři byty.“
Do čeho dalšího jste se mohli pustit?
„V roce 2005 jsme ve Stařechovicích obnovili rybník včetně vyčištění Stříbrného potoka. Vybudovalo
se rovněž zázemí pro sportovce,
hrací prvky pro děti a vysadili jsme
zeleň, ve Služíně jsme postavili
sklad požární techniky a ve Stařechovicích opravili zbrojnici. Pro
bezpečnost chodců vznikly nutné
části chodníků a opěrná zeď v ne-

bezpečném úseku, rovněž jsme
vybudovali tři nástupní místa na
autobusových zastávkách. Umístili
jsme radary na měření rychlosti,
v obecních bytech a prodejně potravin jsme vyměnili nová plastová
okna. Proběhla také rekonstrukce
tělocvičny a moštárny, v různých
lokalitách jsme vysadili stromy.
Většina těchto investic vznikla s přispěním dotací z Programu obnovy
venkova Olomouckého kraje, Státního zemědělského a intervenčního
fondu a jednotlivých ministerstev.“
A v čem jste pokračovali
v tomto roce?
„V letošním roce jsme uspěli
s žádostí o dotaci ze Státního zemědělského a intervenčního fondu na úpravu zeleně. na veřejném
prostranství v obci. V prostorách
obecní zahrady ve Stařechovicích
se postavilo zázemí pro konání již
tradiční okresní výstavy drobného
zvířectva, kterou zajišťuje místní
Svaz chovatelů. Dokončujeme přístavbu zázemí ke skladu požární
techniky, čímž se zlepší podmínky pro činnost mladých hasičů ve
Služíně. Ti dosahují v posledních
letech dobrých výsledků na branných hrách Plamen. Důkazem je
první místo a putovní pohár Okresního výboru Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska. Kromě toho se
provádí běžná údržba obecního ma-

jetku a mnoho dalších méně viditelných drobných, ale pro spokojenost
našich občanů důležitých prací.“
Ve Stařechovicích stále funguje mateřská škola, daří se
vám ji naplnit?
„Ano, kapacita školky je pro
sedmadvacet dětí, tento počet doplňují děti z okolních obcí. Každý rok
se výrazně investuje do mateřské
školy, v celé budově, kde je i jeden

Budete muset stavět vlastní
čističku?
„Ne. Projektová dokumentace řeší
napojení odpadních vod na čistírnu odpadních vod v Kostelci na
Hané.“
Na které přírodní či kulturní památky může být obec
pyšná?
„Především na krásnou polohu
obou našich místních částí situ-

,,Projektová dokumentace je ve fázi
vydaného platného územního rozhodnutí,
další práce jsou podmíněny příznivou
dotační politikou státu i Evropské unie.“

ovaných na jižním úpatí Kosíře.
Náš kostel zasvěcený Narození
Panny Marie je známou nejstarší
památkou na Prostějovsku - raně
románskou pískovcovou křtitelnicí
– a také památkou mimořádné
kulturní a historické hodnoty, tou
je dřevěná socha gotické Madony
z počátku patnáctého století. Z bezpečnostních důvodů je její originál
umístěn v depozitáři Arcidiecézního muzea v Olomouci, v našem
kostele je však její přesná kopie.
Dalšími památkami jsou dva vzácné kříže, ve Služíně z roku 1796
a ve Stařechovicích z roku 1834.
A dále služínská kaplička zasvěcená svatému Martinovi, ta pochází
z první poloviny minulého století.“

starostka Stařechovic ZDEŇKA CRHONKOVÁ
popisuje aktuální stav ohledně kanalizace
obecní byt, jsme vyměnili střechu
a okna, provedla se rekonstrukce
sociálního zařízení a vybudovalo
se dětské hřiště s celkovou úpravou
prostranství.“
Máte konkrétní prioritu
pro nejbližší dobu?
„Největší důraz klade zastupitelstvo na odkanalizování Stařechovic
a Služína. V delším časovém horizontu pak chceme bezprostředně navázat na budování chodníků, opravu místních komunikací
a mnoho let odkládanou úpravu silničních průtahů v obou obcích.“
Jak jste s plány na vznik
splaškové kanalizace daleko?
„Projektová dokumentace je ve fázi
vydaného platného územního rozhodnutí, další práce jsou podmíněny příznivou dotační politikou státu,
respektive Evropské unie. Určitě si
ale budeme muset vyřídit úvěr.“

ukradl ČTYŘI METRÁKY ryb!

Baldovec/mik - Ryby z nádrže
u Baldovce rozhodně samy neuplavaly. Místní rybáři nyní spílají
zlodějům, kteří je okradli o ryby
na vánoční stůl za patnáct tisícovek.
„V neděli sedmadvacátého října
přijali prostějovští policisté oznámení o tom, že zatím neznámý
pachatel někdy v čase od 14. do
19. října tohoto roku ukradl zatím
nezjištěným způsobem z částečně
vypuštěného rybníka v lesním po-

rostu Baldovec - Brody na Plumlovsku čtyři metrické centy tržních
ryb. Majiteli tak způsobil škodu za
patnáct tisíc korun,“ uvedla Irena
Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR v Olomouci.
Policisté případ šetří pro podezření
ze spáchání přečinu krádeže, za
který pachateli, v případě jeho
zjištění, hrozí až dvouletý pobyt za
mřížemi.

TVRDÁ SRÁŽKA u Kostelce,
Citroen skončil rozbitý v poli

Doplatil na chybu. Řidiči tohoto Citroenu zřejmě nedal na křižovatce přednost a to se mu vymstilo.
Foto: Policie ČR
Kostelec na Hané/mik - Na tolik proklínané křižovatce mezi
Prostějovem a Kostelcem na
Hané, s odbočkami na Smržice a
Mostkovice, došlo v úterý 29. října
ráno k další srážce dvou vozidel.
Jejich řidiči byli naštěstí jen lehce
zraněni.
„Lehké zranění si vyžádala dopravní nehoda, ke které došlo
v křižovatce silnic z Prostějova
na Kostelec na Hané. Z provedeného šetření vyplývá, že
čtyřiapadesátiletý řidič Citroenu
Evasion zřejmě nerespektoval
dopravní značku Dej přednost v

jízdě a srazil se s nákladním vozidlem Mercedes Benz, které řídil
čtyřicetiletý muž. Ten jel po hlavní
silnici ve směru od Kostelce na
Hané. Při nehodě došlo k lehkému
zranění obou účastníků nehody.
Oba byli ošetřeni jednorázově,“
poznamenala Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje
s tím, že požití alkoholu před jízdou u obou vyloučila dechová
zkouška. „Celková hmotná škoda
na obou vozidlech byla vyčíslena na
dvěstěpadesát tisíc korun,“ dodala
Urbánková.

Smržice: HAVÁRIE u hřbitova
se naštěstí obešla bez zranění

Velké štěstí. Srážku dvou aut u smržického hřbitova odnesly naštěstí jen plechy.
Foto: Policie ČR
Smržice/mik - Mladý řidič za
volantem vozidla Hyundai byl
ve středu 30. října ráno zřejmě
hodně bujný, nezvládl zatáčku
ve Smržicích a srazil se s protijedoucím Fiatem. Jediné štěstí, že se
karambol obešel bez zranění.
„Ve středu třicátého října kolem
osmé hodiny ráno došlo na silnici ve
Smržicích k dopravní nehodě dvou
osobních vozidel. Z dosavadního
šetření vyplývá, že čtyřiadvacetiletý
řidič vozidla Hyundai, který jel
směrem na Dubany, zřejmě v
pravotočivé zatáčce u místního

hřbitova nepřizpůsobil rychlost
jízdy a vyjel do protisměru, kde
se střetl s protijedoucím vozidlem
Fiat Scudo Combinato. To řídil
jednačtyřicetiletý muž. Při nehodě
nebyl nikdo zraněn, požití alkoholu
u obou řidičů vyloučila dechová
zkouška,“ řekla o havárii Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Jak dodala, hmotná škoda na vozidlech byla vyčíslena na 190 tisíc korun. Čtyřiadvacetiletému řidiči byla
uložena bloková pokuta.

Kostelec na Hané/mik - Navýsost
nezvaného hosta měli v uplynulém
týdnu majitelé hospody v Kostelci
na Hané. Zloděj restauraci řádně
vybílil, bral všechno, co mu přišlo
pod ruku.
„Neznámý pachatel se ve čtvrtek
jednatřicátého října v časných ranních hodinách v Kostelci nad Hanou
vloupal do zdejší restaurace. Zloděj
vypáčil dveře restauračního zařízení
a vnikl dovnitř. Tam se vloupal do

výherního automatu, odkud vzal
peníze. Následně se vloupal i do automatu na cigarety, odkud vzal zatím
přesně nezjištěné množství krabiček
cigaret různých značek a zásobník
mincí. Z prostoru za barem pak
ještě stačil ukrást peníze. Celková
škoda byla předběžně vyčíslena na
sedmnáct tisíc korun,“ informovala
Večerník Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje.

V Kostelci na Hané
VYKRADLI hospodu

Foto: archiv Zdeňky Crhonkové

Kultura v Prostějově a okolí...
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nejvýznamnější kulturní událost
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Další z významných
osobností české kulturní scény vystoupila
v pátečních večerních
hodinách na prknech
prostějovského hudebního klubu Apollo
13. Držitel Českého
lva za nejlepší herecký výkon, skladatel
a písničkář, syn ještě
slavnějšího otce Jiřího
Sováka, dokázal svými
trefnými texty zcela
jistě uspokojit všechny
zúčastněné posluchače.
Jiří Schmitzer to se
svými fanoušky zvládl
s noblesou jeho vlastní, odměnou mu byly
zasloužené ovace spokojeného publika.
Prostějov/jp
Mnoha lidem se při vyslovení
jména Jiří Schmitzer vybaví
slavné role v českých megafilmech jako jsou Marečku,
podejte mi pero, Černí baroni, Postřižiny, Bumerang
a mnoho dalších. Většina
z umělcových obdivovatelů si však ráda poslechne
i jeho unikátní hudební díla.
Se svými humornými písničkami okouzlil také Prostějov, přičemž návtěvníci

Rád se vrací. Herec a písničkář se v prostějovském Apollu objevil
již podruhé a opět sklidil obrovský úspěch.
Foto: Josef Popelka
klubu Apollo 13 se v několika případech ke „zpívajícímu herci“ osobně přidalo.
Ve Schmitzerově repertoáru se objevila většina jeho
notoricky známých písní,
pozornost věrných posluchačů dokázal tento charismatický písničkář udržet
i v pauzách mezi skladbami.
Úsměvné historky či poznámky směrem k publiku navodily
velice příjemnou atmosféru. To
se také nesmírně bavilo a oplácelo stejnou měrou. Tím si řeklo

o očekávaný přídavek. V něm
se dočkal i jeden z oslavenců,
jenž zavítal na koncert Jiřího
Schmitzera, originálního dárku
v podobě improvizační skladby, které publikum dostatečně
ocenilo. „Pokud se někomu
z vás mé vystoupení přeci jen
nelíbilo…, s tím už nic stejně nenaděláme,“ vtipkoval
závěrem své koncertní mise
v Prostějově známý písničkář.
Rozhovor s Jiřím Schmitzerem
najdete v příštím čísle
Večerníku!

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz
Dokument o spolku Historia míří na plátno
Prostějov/jac, mls - Očekávaný dokumentární film o Divadelním spolku Historia čeká
premiéra. Poprvé se na plátně prostějovského kina Metro
objeví tuto sobotu 9. listopadu
v 16.00 hodin. A bude to přibližně rok a půl od chvíle, kdy
padla jeho první klapka...
Divadelní spolek Historia
funguje od roku 1990. Za tu
dobu jím prošly desítky lidí,
odehrály se stovky vystoupení
a podařilo se prostřednictvím
populárně naučných pořadů
seznámit širokou veřejnost
nejen s historií odívaní, ale
i se zajímavými osobnostmi
minulých let. Natáčení probíhalo mimo jiné na zámku ve
Slavkově, který úzce souvisí
s počátky divadelního spolku.
„Při tomto projektu byla
nejtěžší organizace velkého
množství lidí a příprava kostýmů. Zakladatelkou spolku
je moje babička Eva Suchán-

Náročný projekt. Natáčení se zúčastnilo celkem šestatřicet členů Divadelního spolku Historia, kteří se představili v třiaosmdesáti
historických kostýmech. Na jeho tvorbě se pak podílela osmička z
filmového štábu.
Foto: archiv DS Historia
ková, která v tomto směru podala nadlidský výkon. Přitom
jsme s ohledem na čas museli
všechno maximálně zjednodušit,“ vyjádřil se pro Večerník režisér dokumentu Ondřej
Sovík, podle něhož má snímek
především nabídnout příjemné

setkání s Historií a to zejména
pro ty, kteří tento divadelní
spolek dosud neznali.
Na natáčení se kromě něj podílely společnosti TF studio
a cine4net. Film vznikl díky
finančnímu přispění celé řady
partnerů.

VYHRAJTE LÍSTEK NA... VĚRU ŠPINAROVOU!
PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto mediální partner, pro vás ve spolupráci s pořádající
agenturou MUSIC MEDEA, připravil SOUTĚŽ O VSTUPENKY na koncert populární české
zpěvačky VĚRY ŠPINAROVÉ, která vystoupí ve Společenském sále v Prostějově již za třináct
dnů, tj. 17. LISTOPADU 2013. A dá se předpokládat, že „kulturák“ bude praskat ve švech.
Díky Večerníku ale máte tradičně šanci být u toho, a ještě navíc ZADARMO! Během probíhajících dvou týdnů totiž mezi vás rozdělíme DESET LÍSTKŮ! Minimálně...
Soutěž probíhá od pondělí 4. do čtvrtku 14. listopadu ve dvou dějstvích, přičemž v každém z nich
vyhraje hned pět z vás! Ti pak budou moct do Společenského domu v Prostějově ZDARMA právě ve
chvíli, kdy se budou hrát ty největší hity Věry Špinarové jako například „Jednoho dne se vrátíš“, „Bílá
Jawa 250“, „Meteor lásky“...
Co je potřeba pro výhru vykonat?
Nic složitého. Stačí znát správnou odpověď na níže položenou otázku, zaslat ji jakýmkoliv způsobem do
redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a pak jen čekat, zda-li se právě na vás usměje štěstí při
losování z osudí...

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA PRO 1. KOLO ZNÍ: V JAKÉM MĚSTĚ SE NARODILA VĚRA ŠPINAROVÁ?
Na odpovědi čekáme v redakci do PÁTKU 8. LISTOPADU, prvních pět výherců zveřejníme hned v příštím
čísle, tj. v pondělí 11. listopadi, v němž také najdete otázku s pořadovým číslem dvě. Své odpovědi, či tipy zasílejte
na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „Koncert Věry Špinarové“. Můžete nám
ale ovšem také volat na známé telefonní číslo 582 333 433, zasílat SMS zprávu na mobil 608 960 042, případně
se dostavit osobně do sídla redakce v Olomoucké ulici.

Aplaus 2013: Diváci promluvili. Co na to divadelní ředitelka?

J. Marššálkováá: „Osobbně se mi líbil výkon Juraje Kukury,
jehož hra ale získala nejvíc rozporuplných ohlasů...“

Prostějov/peh - Letošní ročník
divadelní přehlídky Aplaus
2013 skončil. Jaký byl, na
to se Večerník zeptal osoby
z nejpovolanějších, ředitelky
Městského divadla v Prostějově
paní Jany Maršálkové.

Ohlasy diváků
Šestý
ročník
divadelnického Aplausu je za námi. Jak
bouřlivý byl potlesk, který si
vysloužily jednotlivé inscenace
u zdejšího publika, jste se mohli
přesvědčit přímo v divadelním
hledišti nebo v minulém vydání
Večerníku. A jaké je hodnocení
letošního Aplausu pro ‚nováčka‘
v ředitelském křesle divadla Janu
Maršálkovou?
„Letošní Aplaus jsme zaměřili
na tvůrčí osobnosti zvučných
jmen. Chceme, aby Aplaus byl
přehlídkou mimořádných inscenací, z nichž mnohé získaly
řadu prestižních ocenění. Každá
herecká osobnost i divadelní
inscenace byla jiného žánru,
každý z diváků si mohl vybrat
právě tu pravou přesně pro něj.
A právě vzhledem k různorodosti
divadelních představení, které
se na letošním Aplausu sešly,
se k nám dostalo množství rozporuplných reakcí na jednotlivá
vystoupení. Dostaly se k nám emailové zprávy od diváků velmi
spokojených, ve kterých nám
návštěvníci divadla děkují za
výjimečný kulturní zážitek, i těch

nepříliš spokojených..,“ prozradila ředitelka s tím, že převážnou
většinu nespokojených ohlasů
vzbudila především inscenace
Činoherního klubu Praha Kukura, v hlavní roli s Jurajem Kukurou a Veronikou Žilkovou.

Aplaus 2014
O úspěchu projektu Aplaus
hovoří nejen následné ohlasy diváků, ale i návštěvnost
v průběhu konání divadelní
přehlídky. Hlediště bylo při každé
hře téměř do posledního místečka
plné. A jak to bude s nastávajícím, v pořadí již sedmým
ročníkem? „Po právě uplynulém
ročníku si dáváme do konce
roku přestávku. Před Vánoci
proběhne hodnocení ze strany
pořadatelské společnosti TK
PLUS a s plánováním začneme
počátkem nadcházejícího roku
s tím, že vezmeme v potaz názory publika, které si chce v divadle
především odpočinout a bavit
se,“ naťukla programový záměr
nadcházejícího ročníku divadelní
přehlídky paní ředitelka. Pokud
jste navštívili například poslední
představení Souborné dílo Wil-

Závěr. Tečku za divadelním festivalem Aplaus udělal tradiční
ceremoniál v přednáškovém sále, jehož se zúčastnila i ředitelka
Městského divadla v Prostějově Jana Maršálková (uprostřed).
Foto: Radek Váňa/TK PLUS
liama Shakespeara ve 120 minutách víte, že právě komické vystoupení, při kterém se téměř bez
přestávky smálo celé hlediště,
se natolik trefilo do vkusu publika, že si vysloužilo první místo
letošního Aplausu.

Okem ředitelky - divačky
Diváci měli po celou dobu konání
divadelní přehlídky projevit svůj
názor na jednotlivé inscenace
prostřednictvím hlasovacích lístků
a svými ohlasy zásobují mail divadla i teď. Co by to ale bylo za objektivní hodnocení, kdyby samotná ředitelka divadla neshlédla ani
jedno z nabízených představení...?
„Kvůli poradě v Hynčicích mi
bohužel uniklo představení Tichý
Tarzan brněnského divadla Husa
na provázku. Reference mi ale podal manžel, takže jsem snad neb-

yla o moc ochuzena, díky tomu,
že jde o inscenaci brněnského
divadla, se určitě na něj zajedu
podívat dodatečně. Osobně se mi
líbil výkon Juraje Kukury, jehož
hra ale získala právě nejvíc rozporuplných ohlasů. Moc jsem se
bavila na posledním vystoupení
pražského divadelního souboru
V Dlouhé, Souborné dílo Williama Shakespeara ve 120 minutách. Současně jsem si ale také
s hrůzou uvědomila, jak se vše
kolem nás zrychluje, máme na
všechno rychlokurzy a stále
někam spěcháme...,“ ohodnotila jednotlivé inscenace ředitelka
Maršálková.
Nám už teď nezbývá, než
napjatě očekávat další ročník
divadelní přehlídky Aplaus.
Jistě se znovu budeme mít
nač těšit!

INZERCE

z vernisáže...
TALENT, JAKÝ SE NEVIDÍ! Mladá malířka vystavuje v „Národě“
Secesní kavárnu krášlí zdařilé portréty Romany Hadové

Prostějov/mls - Před necelým
týdnem oslavila své dvaadvacáté narozeniny. Navzdory
svému mládí je módní designérka a malířka Romana
Hadová už nyní nepřehlédnutelnou uměleckou osobností
Prostějovska. Naposledy to
dokázala výstavou svých portrétů, která byla ve čtvrtek
uplynulého týdne slavnostně
zahájena v kavárně prostějovského Národního domu.
Romana Hadová nedávno vystavovala v Galerii umění v prostorách bašty prostějovských hradeb. Její díla byla k vidění také
v galerii N7 v prostějovské Netušilově ulici. Ve čtvrtek „dobyla“
i prostějovskou secesní perlu.
„Za dvacet let, co dělám výstavy v Národním domě tudy prošla řada mladých výtvarníků,
kteří se už stali trvalou součástí
naší umělecké scény. Věřím,
že k nim určitě bude patřit
i Romana Hadová,“ prohlásil na
úvod vernisáže Miroslav Švancara, kurátor výstavy.

Absolventka prostějovského
Art-Econu začala loni studovat na pedagogické fakultě
Univerzity Palackého. Některé
z jejích vystavených maleb jsou
součástí připravované bakalářské práce. „Při tvorbě portrétů
jsem se snažila nalézt veškeré
prostředky, které by mi pomohly k dokonalému vyjádření
osobnosti a charakteru portrétovaného. Patřily k nim například mimika, gesta a především
barva, která podle mého názoru
dokáže nejlépe vystihnout duši
člověka. Mým cílem je zachytit něco, co není na člověku na
první pohled patrné, ale tvoří
základ jeho osobnosti,“ vyjádřila se sympatická malířka,
která na svých obrazech velmi zdařile ztvárnila například
Jiřího Wolkera, maluje však
i své součastníky. V její tvorbě
zaujme například portrét zakladatelky divadelního spolku
Historia Evy Suchánkové či její
oblíbené učitelky z Art Econu
Venduly Johnové.

Stejně nadaná jako půvabná. Mladé malířce to na čtvrteční
vernisáži náramně slušelo, což musel uznat i kurátor výstavy
Miroslav Švancara.
Foto: Martin Zaoral
Při čtvrteční vernisáži se mladá
výtvarnice předvedla i ve druhé
disciplíně svého „uměleckého dvojboje.“ Letošní vítězka
celostátní soutěže vysokých
pedagogických škol v sólovém
zpěvu za doprovodu klavíru
zazpívala skladby Bedřicha
Smetany a Antonína Dvořáka.

„Hudba pro mě začíná být stejně
důležitá jako výtvarná tvorba,“
poznamenala v této souvislosti
všestranně talentovaná Romana Hadová, která kromě studia
pracuje jako módní designérka
a vizážistka a také vyučuje sólovy zpěv na ZUŠ Campanella
v Olomouci.

V Galerii u Hanáka zavzpomínají na Dušana Kamzíka
Prostějov/mls – Na osobnost
i dílo galeristy a keramika
Dušana Kamzíka budou mít
jeho kamarádi, známí i všichni fandové výtvarného umění
možnost zavzpomínat během
páteční výstavy, která se bude
konat v Galerii u Hanáka
v prostějovské Školní ulici.
Dušan Kamzík zemřel 4. září
2011 ve věku nedožitých pětapadesáti let. Myšlenka uspořádat
vzpomínkovou akci, která by
připomněla tuto nepřehlédnutelnou osobnost prostějovské
kultury, vznikla mezi jeho přáteli

zcela spontánně. „Lidé, kteří se
dlouhá léta pravidelně setkávali
u Dušana Kamzíka v prostějovské Baště, zjistili, že jim citelně
chybí nezaměnitelný pohled na
svět charakteristický právě pro
jeho osobnost,“ vysvětlil motiv
pro pořádání akce jeden z jejích
organizátorů Jiří Vašek.
Dušan Kamzík kumštu obětoval
celý život, výstava nabídne přibližně desítku z velkého množství jeho děl. „Půjde o průřez
tvorbou, ve kterém nebudou chybět keramické lampy či abstraktní plastiky. Vše bude doplněno

archivními fotografiemi, které
Dušana představí jako člověka
i jako umělce. Hlavní část pak
budou tvořit snímky, na nichž
Bob Pacholík zachytil atmosféru
vernisáží výstav Dušanových děl
konaných v zámku či v muzeu,“
prozradil Jiří Vašek.
Páteční setkání v Galerii u Hanáka představí i méně známou tvář
Kamzíkovi všestranné umělecké
osobnosti. Známý výtvarník působil i jako muzikant a přibližně
od svých šestnácti let psal básně
a písňové texty. Byl zakládajícím
členem kapely Maličkosti, která

působila už od začátku sedmdesátých let. Díky sbírce jeho textů
vznikla také folková skupina Dojem, která s určitými obměnami
funguje dodnes. Právě tato kapela vystoupí na páteční vernisáži,
přičemž zahraje skladby vzniklé
na základě Kamzíkových textů.
„Řadu těchto písní jsme už při
různých příležitostech už hráli,
na vernisáži však zazní i ty nové,
které jsme zaranžovali, mimo
jiné, také do rockové podoby,“
uzavřel Jiří Vašek.
Výstava v Galerii u Hanáka
potrvá až do 26. listopadu 2013.

Ze života města
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OBRAT V JEDNÁNÍ: Dopravní policie se s radními dohodla

Cyklostezka ve Vrahovické ANO, ale s RONDELEM!

EXPRESS
z rady města

V minulém vydání Večerník informoval o sporu mezi
radními a Dopravním inspektorátem Policie ČR, který
prostřednictvím dopravního inženýra Michaela Vafka nepovolil výstavbu cyklostezky jako součást širokého chodníku ve Vrahovické ulici. Jak jsme zjistili, celá záležitost
měla své pokračování... Michael Vafek prostřednictvím
tiskové mluvčí Policie ČR přece jen odpověděl na otázky
Večerníku, navíc došlo ke schůzce mezi ním a předsedou dopravní komise Rady statutárního města Prostějov
Zdeňkem Peichlem i náměstky primátora Alenou
Raškovou a Zdeňkem Fišerem. A došlo k dílčí dohodě!
Prostějov/mik
Nejprve Večerníku policisté vysvětlili, proč dopravní inspektorát
nepovolil stavbu cyklostezky ve
Vrahovické ulici, která by byla
součástí rekonstruovaného chodníku. „U jednostranných cyklostezek je největším problémem
jejich započetí a ukončení tak, aby
nedocházelo ke kolizním situacím končících dopravními nehodami s tragickými následky. Jde
o začátek cyklostezky, křížení se
s vjezdy, nebezpečné přejezdy
a podobně,“ konstatovala úvodem
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje. Vzápětí potvrdila, že dopravní inženýr Michael Vafek navrhoval jiné řešení
cyklostezky ve Vrahovické ulici.

„Podstatně bezpečnější se jeví
provádění vyhrazených cyklistických pruhů, které má několik
výhod. Zaprvé doprava je vedena
na jednom dopravním tělese, nejsou zde takové nároky na šířkové
uspořádání dopravního prostoru a
tím i menší náklady na budování
takového dopravního prostoru.
Zadruhé započetí a ukončení
vyhrazených pruhů pro cyklisty
není kolizní, je zde i lepší převedení cyklistů přes křižovatky.
Bezpečnější je i křížení takovýchto vyhrazených pruhů s dopravně
zatíženými vjezdy na místa ležící
mimo pozemní komunikace,“
vysvětlila Urbánková. „Ve stísněných poměrech se ve vyspělých
státech Evropské unie budují dokonce takzvané víceúčelové jízdní
pruhy. V takovémto dopravním

prostoru se provede šířka jízdního
pruhu pouze pro osobní automobil, vedle se provede pruh pro cyklisty. Nákladní automobil využívá
částečně i šířku pruhu pro cyklisty,
nesmí však ohrozit cyklisty jedoucí po takto upraveném pruhu pro
cyklisty. V České republice nejsou
takto zřizované dopravní prostory
právně upraveny pravidly silničního provozu, proto je nelze zatím
budovat,“ dodala mluvčí krajské
policie.
Jak Večerník dále jako jediný
zjistil, po čtvrteční schůzce Michaela Vafka s předsedou dopravní komise a radním Zdeňkem
Peichlem, náměstkyní primátora zodpovědnou za dopravu
v Prostějově Alenou Raškovou
a náměstkem Zdeňkem Fišerem,
který má na starosti stavební in-

Nová dohoda. V dohledné době se bude opravovat chodník ve Vrahovické ulici, později se o něj
budou dělit chodci s cyklisty. To je ale podmíněno vybudováním malého rondelu na náměstí Padlých
hrdinů.
Ilustrační koláž Večerníku
vestice, je všechno zase jinak.
Policejní dopravní inženýr slevil
ze svých postojů a dal tak městu šanci přece jen cyklostezku
v rámci chodníku vybudovat.
„Na schůzce bylo konstatováno,
že cyklostezka společně s chodníkem ano, ale musí se vytvořit
nová projektová dokumentace na
bezpečné napojení cyklostezky
ve Vrahovické ulici na Svatoplu-

kovu a Českobratrskou ulici. A to
je z technického hlediska možné
pouze zřízením malé kruhové
křižovatky na náměstí Padlých
hrdinů,“ popsal nové požadavky
Dopravního inspektorátu Policie
ČR Zdeněk Fišer. „Dále budeme
muset vyřešit zabezpečení železničního přejezdu ve spolupráci
s Českými drahami a zajistit přemostění vodotečí Romže a Hlou-

čele lávkami. Zároveň bude třeba
vybudovat zpomalovací prahy
při křížení cyklostezky s Tovární
ulicí,“ dodal. „Je to hned několik
poměrně nákladných opatření, ale
důležité je, že jsme našli kompromis a můžeme tak v budoucnu
uvažovat o cyklostezce v rámci
chodníku,“ poznamenala na závěr
náměstkyně primátora Alena Rašková.

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 konkrétní cifry, přesto primátor
statutárního města Miroslav
Pišťák (na snímku) předminulý čtvrtek informoval Večerník
o tom, že první návrh rozpočtu statutárního města
Prostějova pro rok 2014 je už
na světě. Dva dny předtím jej
projednala rada a koncem
listopadu projde seminářem
zastupitelů. Součástí výdajů
pro rok 2014 bude i poslední
splátka úvěru za aquapark.
Prostějovského primátora,
který je zodpovědný za finance města, jsme proto
v rámci pravidelného seriálu
požádali o krátký rozhovor.
Michal Kadlec
V jakém stádiu se
v současnosti nachází rozpočet města pro příští rok?
„Předminulé 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
tavebních investic, jak dojdete
dete k částce,
to záležitost
kterou na tuto
vyčleníte pro rok 2014?
vý, že spočí„Postup je takový,
táme všechny předpokládané
příjmy města, a od nich odečteme peníze, které budeme
potřebovat na provoz magistrátu. Pak nám vyjde částka,
kterou můžeme užít na investice. Samozřejměě se budeme maximálně snažit o to, abychom
jišťovali jen
výdaje města zajišťovali
ré budeme
z těch peněz, které
mít k dispozici.i. Máme
celkem slušné finanční
rezervy, navíc v letoštihneme
ním roce nestihneme
šechny
proinvestovat všechny
peníze, které byly
ou
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.“

Foto: archív Večerníku
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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V úterý na

zastupitelstvo!
Prostějov/mik - Prostějované
jako vždy mohou sledovat
v přímém přenosu další jednání
Zastupitelstva statutárního města Prostějova. Komunální
politici se k jednání sejdou
v úterý 5. listopadu, a to tradičně
ve 13.00 hodin v obřadní síni
prostějovské radnice.
Na programu jednání zastupitelstva jsou tři desítky bodů. Určitě
velmi zajímavá bude další diskuze o přípravách výstavby
Galerie Prostějov společností
Manthellan, stejně jako finanční
podpora společnosti Zlatá brána.
Jednat se bude také o výroční
zprávě Národního domu, o nové
vyhlášce o sběru a odvozu komunálního odpadu, investicích
do výstavby parkoviště u Kubusu, rekonstrukci sídliště Šárka
a dalších finančně nákladných
akcích. Na programu je také
správa majetkoprávní záležitostí.
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Volby do PSP 2013
Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 4. listopadu 2013
Dozvuky a ohlasy předčasných voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

PĚTINA VŠECH KANDIDÁTŮ V OLOMOUCKÉM KRAJI BYLA Z PROSTĚJOVSKA
Voliči nejvíce „kroužkovali“ P. Holíka, J. Faltýnka, J. Chalánkovou a P. Sokola

Prostějovsko/mik - Velice zajímavé postřehy se naskýtají při
podrobném pohledu na počet,
úspěšnost a konečný výsledek
jednotlivých kandidátů politických stran z Prostějovska, kteří
se objevili na kandidátkách
stran a hnutí v Olomouckém
kraji. Celkem se v našem kraji napříč politickým spektrem
ucházelo o posty poslanců Parlamentu České republiky 383
kandidátů, z čehož bylo celkem
78 osob z Prostějovska! Náš region
byl tak z tohoto hlediska zastoupen více jak pětinou z celkového
počtu kandidátů.
Již podruhé v historii voleb do
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky měli občané
možnost volit stranu, ale také takzvaně vykroužkovat kohokoliv
z dané kandidátky. V tomto smě-

ru byl z Prostějovanů absolutně
nejúspěšnější bývalý šéf prostějovské záchranky Pavel Holík
z ČSSD, který obdržel 3 897
preferenčních hlasů a s naprostou
jistotou obhájil poslanecký mandát. O bezmála tisícovku kroužků
méně získal Jaroslav Faltýnek
na kandidátce ANO 2011 (2 908
hlasů). Na pomyslný stupeň vítězů v oblibě se vešel ještě Josef
Augustin z KSČM (2 195), který
v počtu preferenčních hlasů jen
o pověstný fous přeskočil Jitku
Chalánkovou (2 173), lídryni
kandidátky TOP 09 v Olomouckém kraji. Nad hranici
dvou tisíc preferenčních hlasů
se dostali ještě i Jaroslav Špaček
z Čehovic z ANO 2011 (2 044) a
Prostějovanka Zuzana Böhmová
z KSČM (2 010). Těsně pod touto
hranicí skončil Ladislav Hynek,
starosta Kostelce na Hané, který

kandidoval za ČSSD a získal od
voličů 1 929 hlasů. Podobně dopadl také vysokoškolský učitel
Petr Sokol na kandidátce ODS,
jehož 1 914 preferenčních hlasů
posunulo v konečném výsledku
na druhé místo kandidátky této
tradiční pravicové strany. Co se
týká ODS, ve volbách zaznamenal rovněž významný úspěch
prostějovský zastupitel Tomáš
Blumenstein, kterého 1 628 hlasů
od voličů vystřelilo z původního desátého až na konečné třetí
místo kandidátky občanských
demokratů. Za zmínění, co se
týká preferenčních hlasů, stojí
ještě výsledek Ladislava Oklešťka z Výšovic (ANO 2011 – 1 630
hlasů), Radima Fialy z Prostějova
(Úsvit – 1 622), Jaroslava Fidrmuce z Krumsína (KDU-ČSL
– 1 541), Pavla Smetany z Prostějova (ČSSD – 1 352) a Pavly

Dočkalové ze Ptení (ANO 2011
– 1 228), která se jako poslední
ze zástupců kandidátů z Prostějovska dostala nad hranici tisíce
preferenčních hlasů.
Na opačném pólu jakési osobní
oblíbenosti se ocitli kandidáti
z Prostějovska, kteří se o přízeň
voličů ucházeli za strany a hnutí,
kterým se už před volbami nedávalo moc šancí. Tak například
Petr Cehelský z Brodku u Prostějova na kandidátce LEV 21
obdržel čtyři preferenční hlasy,
jeho stranický kolega Petr Juračka z Prostějova získal jen o jeden
kroužek více. Devět preferencí
obdržel Petr Skyva z Kostelce na
Hané (Koruna Česká) deset hlasů
pak Josef Očenášek z Prostějova
(Strana soukromníků ČR).
V Olomouckém kraji podalo
své kandidátky v předčasných
parlamentních volbách celkem

Kroužkovalo se. Také Prostějované využili v hojném počtu možnosti kroužkování k tomu, aby dali svůj
hlas nejenom straně, ale také konkrétnímu kandidátovi.
Ilustrační foto
18 stran a hnutí a o poslanecké
mandáty usilovalo 383 kandidátů. Celkem 78 z nich bylo z Prostějovska, což činí podíl 20,36
procenta. Největší počet zástupců
z Prostějovska paradoxně zaznamenala Dělnická strana sociální

spravedlnosti, na jejíž kandidátce
bylo celkem třináct (!) lidí. To je
pouze o jediného zástupce z Prostějovska méně, než dali dohromady společně ČSSD, TOP09 a
ODS… Čtrnáct politických subjektů v Olomouckém kraji vyu-

žilo plně možnost sestavit stoprocentní kandidátku s třiadvaceti
členy. Pouze ANO 2011 a Strana
soukromníků ČR jich měla dvaadvacet, Piráti pouhých devět a
politické hnutí Změna dokonce
jenom osm.

Exkluzivní povolební rozhovor s politologem z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze

MATĚJ TRÁVNÍČEK: „PROSTĚJOV JAKO OKRES JE MÍRNĚ NALEVO!“

Praha, Prostějov - Volby skončily, karty jsou rozdány. Ve chvíli, kdy se předminulou sobotu zavřely
volební místnosti po celé republice, bylo jasné, že
teď už nikdo nic nezmění. Že všechno dopadne
tak vyrovnaně a že se do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky dostane nejvíce stran
v novodobé historii, to se sice dalo tušit, nikoliv
však úplně předpokládat. O tom, jaká budoucnost
nás čeká a co vyplynulo z volebních výsledků, si
Večerník povídal se svým komentátorem předčasných voleb 2013 Matějem Trávníčkem z Fakulty
sociálních věd Univerzity Karlovy.
Petr Kozák
Jak se s odstupem několika hodin ohlížíte za výsledky předčasných voleb do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR?
„Máme tady fragmentovanou
Poslaneckou sněmovnu o sedmi
volebních stranách. Navíc TOP 09
do Sněmovny přinesla i zástupce
Starostů a nezávislých. Na kandidátkách Úsvitu uspěli i členové Věcí
veřejných. Takže ten skutečný počet
subjektů může být ještě vyšší. Přitom od roku 1998 jsme byli zvyklí
na nějakých pět formací. Logicky
nás čeká politická nestabilita. Bude
složité sestavit vládu a ještě složitější
to bude mít jakákoli vláda s prosazováním svých zákonů.“
Co vás nejvíce překvapilo?
„Úspěch hnutí Úsvit. Předvolební průzkumy jí téměř sedmipprocentní zisk nepredikovaly.“
A co bylo naopak i pro vás
zklamáním?
„Nechci být příliš normativní. Navíc
ono to bylo vcelku předvídatelné, ale
mám-li vám odpovědět, pak právě
ta vysoká fragmentace. Už dlouho
se u nás potýkáme s problémem
nestabilních a neakceschopných
vlád s jasnou většinou v Poslanecké sněmovně, tím jak voliči rozdali
karty, se tento problém ještě více
prohlubuje.“
p
Říká se, že ČSSD vítězství
utrpěla a faktickým vítězem je hnutí ANO2011. Souhlasíte?

„Ano. ČSSD nedokázala využít
svůj opoziční potenciál a naopak
oproti minulým volbám ještě mírně
ztratila. To není výsledek, který by si
v Lidovém domě dali za rámeček. „
V čem spatřujete největší
úspěchAndrejeBabišeaspol.?
„Tak Andrej Babiš je skutečným
vítězem voleb. Je téměř jisté, že bez
něho a jeho hnutí se neobejde žádná
vláda, což ho dostává do ještě silnější pozice,
než v jaké je dnes ČSSD.“
p
Komunisté se těší patnáctiprocentní podpoře. Je to
čtyřiadvacet let od sametové revoluce moc, nebo málo?
„KSČM jako jediná ze sněmovních
stran posílila. Na druhou stranu je
dobré si připomenout její volební
výsledek z roku 2002, kdy dokázala získat okolo 880 tisíc hlasů, tedy
18,51 procent Dnes tedy nějakých
740 tisíc a necelých patnáct. Ta pozice komunistů je však od víceméně
stabilní, nepotvrdily se tak předpoklady, že strana bude postupně
mizet.“
Hnutí TOP 09 a Starostové
míří do opozice. Avšak její
špičky tvrdí, že to očekávaly už při
vstupu do minulé vlády a že jsou
nyní druhou účastí ve sněmovně
stabilizovanou stranou...
„TOP 09 oslabila, ale asi bych
souhlasil s jejími špičkami, že pro
tu stranu je důležité, aby si získala
stabilní místo na politické scéně a
k tomu se jí v těchto volbách dokázalo výrazně nakročit. Navíc dokázala porazit ODS, což byl dlouhodobý sen Miroslava Kalouska.“

Porážku musí tedy strávit
právě ODS. To ale není až
takové překvapení, nebo snad
ano? A co to s největší pravicovou
stranou udělá?
„To, že ODS nezvítězí, asi není
překvapivé. Že však padla až tak
hluboko, už být může. ODS si
bude muset sednout a zamyslet se
sama nad sebou. Jasně si pojmenovat chyby, přijmout opatření a
mechanismy, které těmto chybám
budou do budoucna bránit a aktualizovat svůj program. Myslím, že
velmi přesně to vystihl předseda
jejich europoslanců Jan Zahradil,
který mluvil o tom, že si ODS
musí uvědomit, že už tady nejsou
devadesátát léta a že se strana musí
zbavit té nálepky ´nasty party´, tedy
ošklivé strany.“
Comeback slaví KDU-ČSL. Mají šanci křesťané
v Parlamentu uspět?
„Příběh KDU-ČSL může být
v mnohém inspirativní pro ODS. Ta
strana se dokázala poučit, prošla personální a v jisté míře i ideologickou
přeměnou. Díky tomu jí voliči opět
dali svou důvěru a lidovci dnes mají
šanci usednout ve vládě.“
Jak jste již zmínil, překvapivě se do Poslanecké sněmovny dostalo hnutí Úsvit přímé
demokracie Tomio Okamury. V
čem spatřujete jeho úspěch?
„Ukázalo se, že voličů, kteří touží
radikálně přestavět náš ústavní pořádek je více, než bychom čekali. A
zejména, že pro tyto voliče je téma
politického systému důležitější než
klasické levo-pravé štěpení na ekonomických otázkách.“
Co naopak říkáte na totální propadák SPOZ?
„To je políček do tváře prezidenta
republiky, který se už nyní snaží od
strany distancovat, aby neztrácel legitimitu. SPOZ neměla příliš dobrou
volební kampaň a na neúspěchu se
určitě podepsaly i vnitřní spory.
Vzpomeňme jen jména M. Šlouf,
D. Portová, V. Dryml, nebo střední
Čechy... Tyto věci vypluly před volbami na povrch a souvisely zejména se sestavováním kandidátek. Je
vůbec otázkou, jestli dokáže strana
přežít. Připomeňme taky, že v roce
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2010 získala hlasy 4,33 % voličů,
dnes jenom
1,51 procent...“
j
A co další subjekty, které se
nedostaly přes pětiprocentní hranici v čele se Stranou zelených?
„Strany, jako piráti nebo svobodní
sice neuspěli, ale tak trochu paradoxně získaly více hlasů, než v kolik
mohly původně doufat. Děkovat
mohou do jisté míry České televizi,
která zveřejňovala na místo klasických volebních modelů, modely
volebních potenciálů. Díky tomu,
mohla celá řada voličů nabýt pocitu,
že i tyto strany mohou do Poslanecké sněmovny proniknout a nebáli se
tak,, že jejich hlas propadne.“
Jaký očekáváte následující
politický vývoj?
„Tak budou probíhat jednání s cílem
sestavit nějakou vládu. Nakonec asi
nějaká vláda vznikne. Příliš stabilní
však nebude a asi nelze čekat, že by
v průběhu volebního období vykrystalizovala nějaká alternativní většina. Dost možná se proto můžeme
dočkat dalších předčasných voleb a
to klidně hned v příštím roce.“
Kdybyste si měl tipnout,
bude vláda složena a opřena alespoň o 101. A z koho a kdy?
„Nejblíže ke vzniku je patrně varianta ČSSD, ANO a KDU-ČSL.
Dohromady to dává stojedenáct
mandátů. Bude však důležité, jak
se k těmto jednáním postaví Andrej
Babiš, zatím jsou jeho prohlášení taková neurčitá. A hlavně je podstatné,
jestli se mu podaří udržet jednotu
svého hnutí. Nebo jestli se jeho hnutí
rozpadne po vzoru Věcí veřejných.
Termín si neodvažuji odhadnout, ale
řekl bych, že i s ohledem na situaci
v ČSSD to bude trvat spíše déle.
Sociální demokraté místo
soustředění se na jednání o
vládě, řeší vnitrostranické spory a
vyzývají svého předsedu k rezignaci. Nemyslíte, že to je den po
volbách až abnormální? A o čem
to svědčí?
„Normální to určitě není a o čem
to svědčí? O mimořádně napjaté situaci v ČSSD. Nechci malovat čerta
na sociálnědemokratickou zeď, ale
ono to klidně může skončit i rozštěpením ČSSD, protože tohle není o
INZERCE

Desítka nejúspěšnějších z Prostějovska
…a „pětka“ nejhorších
1. Pavel Holík (ČSSD)
3 897 hlasů
1. Petr Cehelský (LEV21)
2. Jaroslav Faltýnek (ANO 2011) 2 908 hlasů
4 hlasy
3. Josef Augustin (KSČM)
2 195 hlasů
2. Petr Juračka (LEV21)
4. Jitka Chalánková (TOP 09)
2 173 hlasů
5 hlasů
5. Jaroslav Špaček (ANO 2011) 2 044 hlasů
3. Petr Skyva (Koruna Česká)
6. Zuzana Böhmová (KSČM)
2 010 hlasů
9 hlasů
7. Ladislav Hynek (ČSSD)
1 929 hlasů 4. Josef Očenášek (Soukromníci)
8. Petr Sokol (ODS)
1 914 hlasů
10 hlasů
9. Ladislav Okleštěk (ANO 2011) 630 hlasů
5. Michal Kusák (Svobodní)
10. Radim Fiala (Úsvit)
1 622 hlasů
12 hlasů

sporu nějaké jasné většiny s určitou
marginální skupinkou. To je opravdu spor dvou silných křídel, které
v tom vzájemném zápase postupně
odhazují jakékoli zábrany.“
O kom si může dnes občan
myslet, že je normální stranou a poklidnou politickou sílou?
Je vůbec někdo takový?
„Tak standardními stranami jsou
ODS, KDU-ČSL, komunisté a pak
i ČSSD, která se však z tohoto spolku může trochu vyčleňovat tím stávajícím štěpením. Pak tady máme
strany, které mají více či méně
standardní strukturu, ale chybí jim
členská základna. To jsou například
TOP 09, zelení či SPOZ. Svobodní
a piráti jsou strany, které se snaží o
nějaký jiný model vnitrostranické
demokracie, což je vyjádřeno tím,
že podobně jako Věci veřejné část
svých rozhodnutí přijímají skrze
internetové hlasování. No a pak
jsou zde nestandardní útvary, které
de facto nejsou stranami, protože
v nich ta legitimita nevzniká zdola, od členské základy, ale shora,
od osoby určitého vůdce. To je
ANO 2011 Andreje Babiše a Úsvit
Tomia Okamury.“
Pojďme do Olomouckého
kraje. Jak byste okomentoval zdejší výsledky?
„Nadprůměrný výsledek hnutí
Úsvit, po Zlínském kraji druhý
nejlepší vůbec a čtvrté místo v Olomouckém kraji před ODS, TOP
09 i KDU-ČSL. Vítězství ČSSD
asi není překvapením, ale co překvapením být může, je výsledek
v okrese Přerov, kde vítězství dokázalo sociálním demokratům těsně
urvat ANO 2011.“
A co konkrétně Olomouc,
resp. Prostějov jako
územní celky okresu, případně
města?
„Tak výsledky v těchto okresech
nijak zásadně nevybočují z toho
celokrajského výsledku. Prostějov
jako okres je mírně nalevo a asi i
díky tomu, že je domovským okresem lídra Úsvitu Radima Fialy, zde
toto hnutí získalo větší podíl hlasů.
Naproti tomu Olomoucký okres je
mírně doprava, o čemž svědčí i nejslabší zisk komunistů v rámci kraje.

Co se měst týče, tak Olomouc potvrzuje, že se v nich více daří pravici,
když v samotné Olomouci je ještě
více posílen ten, řekněme mírně pravicový, příklon v rámci kraje. Totéž
platí i v Prostějově, kde však vcelku
výrazně získala ČSSD na úkor komunistů. Její výsledky v samotném
městě, jsou tak vyšší než v rámci
okresu.“
Olomouc má pět poslanců, Prostějov taktéž, což je
historický rekord. Z tohoto pohledu mohou být tato hanácká
města spokojena, ne?
„V součtu je to dokonce deset z
dvanácti. Takže Hanáci mohou
být více než spokojeni. Další dva
poslanci jsou z Přerovska a na
Šumpersko a Jesenicko tak nevybyl žádný poslanecký mandát, což
ale může v dlouhodobém horizontu vést k problémům v těchto regionech...“
Zajímavé jsou také výsledky jednotlivců. Kdo z
politiků vás ziskem preferenčních hlasů nejvíce překvapil?
„Vůbec nejdále skočil prostějovský
šéf Mensy Tomáš Blumenstein,
který se dokázal do čela kandidátky ODS vyhoupnout až z desátého
místa a stal se tak druhým náhradníkem. O příčku dopředu, ze třetího
na druhé místo, pak dokázal skočit
další Prostějovák, vysokoškolský
učitel Petr Sokol. Pokud by tak
v budoucnu z nějakých důvodů
odstoupil z Poslanecké sněmovny
Martin Novotný, tak by Prostějov
získal dalšího poslance a to právě
na úkor Olomouce!“
A kdo naopak dnes v koutě zpytuje svědomí?
„V zisk mandátu asi doufala čtyřka

Foto: archiv Matěje Trávníčka
na kandidátce ČSSD Pavel Šoltys a
Josef Augustin, trojka na kandidátce komunistů. ČSSD však oproti
minulým volbám ztratila mandát
a komunisté zůstali na svých dvou
mandátech. Navíc ani jeden z pánů
nedokázal zaujmout voliče a získat
více než pět procent preferenčních
hlasů.“
Co říkáte na volební
účast? Je z pohledu České
republiky, Olomouckého kraje i
Prostějova zklamáním, či uspokojením...?
„Nepatřím k těm, kteří by volební účast vnímali, jako automatický ukazatel kvality demokracie.
Vždy je potřebné zkoumat, co
se za volební neúčastí skrývá,
jaké k ní mají jednotliví voliči
důvody? Hrál velkou roli fakt,
že prezident svolal volby na prodloužený víkend? Na tyhle otázky vám neumím dát rychlou a
hlavně ověřenou odpověď. Celkově je ta volební účast prostě
nižší a tomu odpovídá i účast
v Olomouckém kraji, kde už
v minulých volbách byla lehce
podprůměrná.“

kdo je

matěj trávníček...
I t í doktorand
Interní
d kt
d politologie
lit l i na Institutu
I tit t politologiclit l i
kých studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy
v Praze. Odborně se zaměřuje na volební studia, zejména pak
na volební systémy. Je autorem řady popularizačních a několika odborných článků a autorem či spoluautorem vícero kapitol v odborné literatuře.
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Dozvuky a ohlasy předčasných voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Jitka Chalánková míří s TOP 09 do opozice Jaroslav Faltýnek předsedou
„Vládní koalice, a s ní i statečnost k vládnutí, je zatím podle všeho v nedohlednu.“

Prostějov - Když se Večerník minulý víkend snažil kontaktovat všechny nově zvolené poslance Parlamentu
České republiky z Prostějovska, podařilo se to až na
jednu výjimku. Tou byla Jitka Chalánková (na snímku),
lídryně TOP 09 v Olomouckém kraji. „Omlouvám se,
bylo to všechno hektické,“ omluvila se Večerníku uprostřed minulého týdne prostějovská pravicová poslankyně a okamžitě odpověděla na naše otázky.
Michal Kadlec
Paní poslankyně, jak vy
osobně
hodnotíte
výsledky předčasných parlamentních voleb?
„Výsledek
voleb
je
přinejmenším zajímavý. V první
řadě bych chtěla poděkovat
všem voličům. Sami vidíme, že
vedení vítězných politických
stran nemůže nalézt dohodu o
koalici a vládnutí. Každá strana
kandiduje proto, aby převzala na
svá bedra vládní zodpovědnost.
Tak, jako jsme to učinili my v
roce 2010. Vládní koalice, a s ní
i statečnost k vládnutí, je zatím
podle
všeho v nedohlednu.“
p
Při volbách se dal
předpokládat úbytek
hlasů pro pravici, jak z tohoto
pohledu hodnotíte konečný
výsledek TOP 09?
„TOP 09 je pravicovou, konzervativní stranou. Úbytek voličů po
anabázi vládnutí jsme očekávali. V

Jak výsledky
voleb vnímají
starostové
v regionu?
Prostějovsko/mls
Všichni oslovení starostové
se shodli na tom, že volby do
poslanecké sněmovny parlamentu ČR v jejich obcích
proběhly zcela bezproblémově. Praktický dopad výsledků voleb na ně samotné,
stejně jako na život v obci,
ovšem hodnotili různě.
„Volby dopadly podle očekávání. Důležité pro nás je, aby
byla co nejdříve jmenovaná
nová vláda. Máme schválenou
asti třináctimilionovou dotaci
z ministersta na výstavbu čističky odpadních vod. Čeká se
pouze na podpis ministra. Jenže se stále neví, kdo jím bude.”
Milan Kiebel,
Čechy pod Kosířem
„Výsledky voleb bych nehodnotil, řekl bych, že co si lidé
navolili, to mají. Co se týče
shánění peněz pro obec, tak
doufám, že i po volbách vše
bude brzy fungovat alespoň tak
jako před nimi.”
Jaroslav Peška,
Mostkovice
„Výsledky voleb přijímám takové jaké jsou. Úspěch hnutí
Ano pouze ukazuje, že lidé
očekávají nějakou změnu.
Nové uspořádání vlády nás nepochybně ovlivní, pouze zatím
nevím jak. Pokud jde například
o dotace, tak o našich žádostech se bude rozhovat až příští
rok, to už doufám nějaká vláda
bude.”
František Novák,
Konice
„Ptení je taková lidovecká
obec, lidé u nás podpořili
KDU-ČSL výrazně víc než je
v republice obvyklé. Myslím,
že výsledek voleb se prostého
člověka nijak zvlášť nedotkne.
Co se mě osobně však nelíbilo, byly povolební třenice
v ČSSD, vnímám je jako podraz na voliče. ”
Jiří Porteš,
Konice
„Už v létě jsem říkal, že
předčasné volby nic nevyřeší
a myslím, že to se po volbách
jenom potvrdilo. Když jsem
však mluvil se svým kamarádem o možnosti přidělení dotace z ministerstva financí, ten
mi jasně řekl, že teď na nějaké
dotace můžeme na nějaký čas
zapomenout.”
Vlastimil Konšel,
Určice

době recese spolu se škrty ve vládních výdajích, to je vždy obtížné.
Na konci září jsme pořádali v Olomouci ideovou konferenci TOP
09. Diskutovali jsme o programu
a dalším směřování strany. Jaké
hodnoty budeme hájit.“
Vaše strana teď podle
vašich prohlášení zamíří
do opozice. Jak moc rozdílná
bude vaše práce v Parlamentu
ČR oproti předchozímu volebnímu období, kdy jste byli
vládní stranou?
„Jsme plně připraveni a
personálně vybaveni převzít roli
pparlamentní opozice.“
Co říkáte na současný
povolební rozkol uvnitř
sociální demokracie?
„Povolební rozkol v ČSSD sleduji pouze z venku. Přeji ČSSD
brzké vyřešení krizové situace.“
Je podle vašeho názoru
reálné, že se podaří sestavit funkční vládu, nebo nás
čekají další předčasné volby?

poslaneckého klubu ANO 2011!

Prostějov/mik - Předposlední
říjnový den byl na jednání výboru a nově zvolených
poslanců
hnutí
ANO
2011
ustanoven
sedmačtyřicetičlenný poslanecký klub. Pro náš region
a město samotné je podstatné,
že jeho předsedou se stal lídr
kandidátky hnutí na Olomoucku a prostějovský rodák
Jaroslav Faltýnek!
Bývalý člen ČSSD, který přešel
do hnutí ANO 2011 před dvěma
lety, má tak šanci stát se po čase
i dalším ministrem z Prostějova,
„Na tuto otázku odpovím očima
voliče. Zdá se, že každá změna
směřuje k horšímu. Jako konzervativní politička se domnívám,
že krásná duha porozumění nad
českou kotlinou hned tak nezavládne.“
Poslanecký mandát jste
obhájila o pouhých
šestnáct preferenčních hlasů
před panem Šarapatkou. To
bylo takzvaně o „fous“, že?
„Je to jasné, máme silnou kandidátku a skvělý tým!“
Jaký je váš osobní cíl
pro následující funkční
období
v
Poslanecké
sněmovně?

„Mé osobní cíle se budou pohybovat v oblasti financování sociálních služeb, diskuze o financování
individuálních programů je nutná.
Pokud jde o oblast sociální, jde
o financování sociálních služeb,
podporu rodiny a řešení takzvaných ghett, která mohou být
rozbuškou násilí. Dále se zaměřím
na veškeré možnosti podpory
konkurenceschopnosti
našeho
hospodářství. V Olomouckém kraji je to záležitost navýsost důležitá
kvůli vysoké nezaměstnanosti. S
tím souvisí podpora vědy, výzkumu a vývoje, pro tyto oblasti jsou v
Olomouckém kraji dobré výchozí
podmínky.“

prvním v polistopadové éře od
roku 1989! Faltýnek je také ve
vyjednávacím týmu ANO 2011
o případném složení koaliční
vlády. „Beru to jednoznačně
jako čest,“ řekl pro Večerník Jaroslav Faltýnek.
První místopředsedkyní byla
zvolena právnička a pedagožka,
profesorka Helena Válková.
Druhým místopředsedou poslaneckého klubu hnutí se stal
právník a jednička kandidátky
na Zlínsku Radek Vondráček.
Poslanci také schválili zásady
jednání klubu a podpořili návrh

poslance Martina Komárka, aby
veřejná vystoupení členů klubu
hnutí nepřesáhla tři minuty.
Členové klubu a výboru hnutí
přijali také jednohlasně usnesení, že vyjednávací tým
ANO 2011 má zájem jednat se
zástupci ostatních stran pouze za
přítomnosti jejich předsedů.
Předseda hnutí ANO Andrej
Babiš získal od výboru a poslaneckého klubu mandát, aby
se sešel s předsedou ČSSD Bohuslavem Sobotkou. O výsledcích jednání bude výbor a poslanecký klub informovat.

Primátor Prostějova Miroslav Pišťák:
„Výsledek ČSSD beru jako prohru!“
Prostějov/mik - Samotný
průběh předčasných parlamentních voleb v Prostějově
hodnotil
primátor
města
kladně. „Proběhly naprosto v klidu, od policistů nemám
jedinou zprávu o narušení jejich průběhu,“ řekl na úvod
Miroslav Pišťák.
O to méně už byl ale spokojen s volebním výsledkem

„své“ strany. „Řeknu to jedinou
větou, výsledek ČSSD je naší
prohrou,“ uvedl doslova první
muž prostějovského magistrátu.
Jak ale vzápětí dodal, nyní bude
zapotřebí co nejrychleji zajistit silnou vládu. „I přes současné různé
peripetie věřím, že v nepříliš
vzdálené době bude jmenována
silná vláda, kterou všichni nutně
potřebujeme. Razantní vláda

se silným mandátem se kladně
odrazí i v práci měst a obcí,“ je
přesvědčen Miroslav Pišťák.
Skutečnost, že Prostějovsko má
v novém Parlamentu ČR rekordní
počet pěti poslanců, komentoval
pragmaticky. „Doufám, že jejich
práce ve sněmovně bude tak intenzivní, že z ní bude profitovat i
samotný Prostějov,“ uvedl primátor Miroslav Pišťák.

Politika je také obrovský BYZNYS: ČSSD vydělali 312 milionů, Piráti přes třináct…
Prostějov/mik - Dát se na politiku může být velmi výhodné
i pro vaši šrajtofli, natož pro
stranickou pokladnu. Financování politických stran je jedním z nejdůležitějších aspektů
nutných
pro
fungování
každého politického subjektu.
A pokud jsou strany a hnutí
při volbách úspěšné, mohou se
těšit na velmi tučné příspěvky
ze státního rozpočtu.
Příspěvek na úhradu volebních
nákladů je jednorázově vyplácen
po volbách a odvíjí se od absolutního počtu získaných hlasů.
Politická strana, která ve volbách
do Poslanecké sněmovny získá
alespoň 1,5 % hlasů, dostane 100
korun za každý hlas.
Stálý příspěvek, který ročně činí
šest milionů korun pro stranu a

hnutí, obdrží po volbách do Poslanecké sněmovny všechny, co
překročily tři procenta hlasů. Za
každých dalších i započatých 0,1
% hlasů obdrží strana a hnutí
ročně 200 000 korun. Obdrží-li
strana a hnutí více než 5 % hlasů,
příspěvek se nezvyšuje a strana
či hnutí obdrží 10 milionů korun.
Příspěvek na mandát poslance
činí ročně 855 tisíc korun.
Mnout ruce si tak mohou nyní sociální demokraté, kteří okamžitě
po volbách „nafasovali“ přes sto
milionů korun a za každý rok
fungování strany v Parlamentu
České republiky obdrží dalších
bezmála třiapadesát milionů.
Dohromady tak do pokladny
ČSSD připluje přes 312 milionů
korun. Podobně je na tom
Babišovo ANO 2011, komu-

Počet hlasů
Politická strana Abs.
%
ČSSD

1 016 828

20,45

Příspěvek [Kč]
Mandáty Jednorázově Ročně

Celkem[c 1]

50

312 682 800

101 682 800

52 750 000

ANO

927 240

18,65

47

92 724 000

50 185 000

293 464 000

KSČM

741 044

14,91

33

74 104 400

38 215 000

226 964 400

TOP 09

596 357

11,99

26

59 635 700

32 230 000

188 555 700

ODS

384 174

7,72

16

38 417 400

23 680 000

133 137 400

Úsvit

342 339

6,88

14

34 233 900

21 970 000

122 113 900

KDU-ČSL

336 970

6,78

14

33 697 000

21 970 000

121 577 000

SZ

159 025

3,19

0

15 902 500

6 400 000

41 502 500

Piráti

132 417

2,66

0

13 241 700

0

13 241 700

Svobodní

122 564

2,46

0

12 256 400

0

12 256 400

SPOZ
Celkem

75 113

1,51

0

7 511 300

0

7 511 300

4 834 071

97,20

200

483 407 100

247 400 000

1 473 007 100

Kolik členů mají politické strany?

Prostějov/mik - V ohlédnutí za předčasnými parlamentními volbami by neměl
chybět ani přehled o tom, kolik jednotlivé
politické strany a hnutí mají členů. Česká republika má deset milionů obyvatel.
Žijeme v parlamentní demokracii, kdy
osud této země mají v rukou námi volení
zástupci z politických stran různého názorového spektra. Kolik lidí se tedy podílí na
směrování osudu této země?

Komunistická strana

Občanská demokratická strana
ODS byla vždy stranou s nižším počtem členů. Jejich počet se pohyboval kolem 25 000,
v době nejvyšší obliby stoupl na 30 000 a nyní
opět klesl na 21 000 členů. V médiích koluje informace, že velké množství členů tvoří
takzvané mrtvé duše, za které platí poplatky
kmotři. Reálně tedy může být počet členů o
pár tisíc menší. Čím méně aktivních členů tím
více moci pro ty zbývající.
TOP 09
„Knížecí“ strana vystoupala z elitářské tisícovky na nějakých 4 500 členů. Lze říct, že
vzhledem k aktuálním preferencím a počtu
lidí může být dělba moci vysoce efektivní.
Pro politického kariéristu může být vstup do
TOP 09 dobrou volbou. V roce 2013 klesl počet členů na 3 600 osob.

Čech a Moravy
Naštěstí dávno pryč jsou doby, kdy naši zemi
řídila jediná strana a jediný názor. Počet členů
Komunistické strany Čech a Moravy, což je
nástupnický subjekt nechvalně známé KSČ,
se dramaticky snižuje od roku 1989, kdy bylo
součástí této strany 1,7 milionu lidí. Ještě v
ČSSD
roce 2004 měla KSČM více jak 100 000 členů, nyní komunistická členská základna čítá Strana by měla mít 23 600 členů. Počet straní51 000 straníků a stále klesá.
ků dlouhodobě stagnuje mezi 20 až 30 tisíci.

Členskou základnou se tedy podobá ODS.
Šance přijít ke korýtku je menší, než-li u TOP
09. V roce 2013 poklesl počet členů na 22
700.
LEV 21
Počet členů stran není dostupný. Na Facebooku mají více jak 1 600 sympatizantů. Reálně
se nejspíš bude počet členů pohybovat do
jednoho tisíce.
KDU-ČSL
Strana se vrátila do parlamentu a má více
než 33 000 členů. Návrat do sněmovny se
dal předpokládat, už jen proto, že tuto stranu
mají v oblibě věřící občané, kterých úměrně k
narůstající moci církví bude přibývat. V roce
2013 je počet členů 31 900.
SPOZ
Bez zajímavosti není určitě fakt, že tato strana přátel současného prezidenta svůj oficiální počet členů neprezentuje. Předpoklad je
několik tisíc členů. Na Facebooku nedávno
vyskočil počet členů 2 700.

Dělnická strana sociální
spravedlnosti
Počet členů nelze nikde zjistit, na Facebooku
mají stovky sympatizantů. Členů může být
několik tisíc.
Suverenita
V roce 2013 je počet členů 1 500.
Strana zelených
V roce 2013 je počet členů 1 300.
ANO 2011
V roce 2013 je počet členů 800, coby sympatizanti se ale k tomuto hnutí hlásí dalších sedm
tisícovek občanů České republiky.

Strana svobodných občanů
V roce 2013 je počet členů 570 a 1 000 sympatizantů.
Úsvit přímé demokracie
Tomio Okamury
Co se týká členské základny, jde o absolutně
nejmenší stranu z nejmenších. Oficiálně má
pouhých devět členů, ale 4 500 sympatizantů.

Vrbátecký starosta stíhal mnohé, dohlížet OHLASY
na volby v obci i sledovat úspěch „svého“ ANO STAROSTŮ
Vrbátky/mik - Ve své obci pře-

válcoval v preferenčních hlasech svého stranického kolegu
i jedničku na kandidátce ANO
2011 v Olomouckém kraji Jaroslava Faltýnka. Vrbátecký
starosta Ivo Zatloukal je s výsledky voleb i jejich průběhem
ve Vrbátkách, Dubanech a Štětovicích maximálně spokojen.
„Výsledek pro naše hnutí ANO
2011 je nad očekávání dobrý.
Nejdůležitější je to, že jsme
svým úspěchem zabránili vytvořit v parlamentu rudou koalici,“
podotkl Ivo Zatloukal Večerníku.
Na otázku, zda nakonec „jeho“
strana půjde oproti původním
prohlášením Andreje Babiše do
vlády s ČSSD a lidovci přikývl hlavou. „Pokud to tak bude a
ANO 2011 se dá se sociálními demokraty dohromady, bude muset
ČSSD přikročit k určitým ústupkům. Já jsem malý pán, o koalici
rozhodně vyjednávat nebudu.
Ale tak to prostě vidím, když se
sociálními demokraty a lidovci

Ladislav Hynek,
starosta Kostelce na Hané
„Co se týká průběhu voleb
v našem městě, nedošlo vůbec k žádnému narušení, natož
k incidentu. S výsledky jsem
pak spokojen pouze průměrně,
věřil jsem, že ČSSD dopadne
mnohem líp. Snad se i přesto
podaří sestavit silnou vládu,
která vydrží celé čtyřleté funkční období. Jako zástupce ČSSD
bych chtěl všem našim voličům
poděkovat za hlasy a důvěru.“

Miroslav Peška,
starosta Mostkovic
Měl naspěch. Ivo Zatloukal jako starosta osobně otevřel volební
místnost ve Vrbátkách a pak spěchal sledovat průběžné výsledky
voleb.
Foto: Michal Kadlec
najdeme většinu shodných plánů,
tak proč ne? Tato republika už
potřebuje stabilní vládu a hlavně,
bez podpory komunistů,“ dodal
Ivo Zatloukal. Podle něho samotné volby ve Vrbátkách proběhly

v naprostém klidu. „Policisté tudy
během pátku i soboty několikrát
projeli, ale nemuseli ani vystoupit
z auta. Nic závadného tady neproběhlo,“ ukončil náš rozhovor
starosta Vrbátek.

„Při volbách jsem fandil Andreji Babišovi a konečné výsledky mě uspokojily. Snad
se v této republice dá už konečně spousta věcí do pořádku
a všichni začneme myslet pozitivněji. V Mostkovicích panoval při volbách naprostý klid
a pořádek, nebylo hlášeno ani
jedno porušení zákona.“

nisté se už nyní mohou těšit na
celkový zisk zhruba 227 milionů
korun.
Přestože se nedostali do
sněmovny, mohou být po volbách spokojeni i pokladníci
z Pirátské strany, kteří si díky
132 417 hlasům od voličů
připsali na konto přes třináct
milionů korun. Zelení, kteří
rovněž zůstali před branami
parlamentu, získali ještě víc,
celkem skoro šestnáct milionů.
Perličkou je, že Úsvit přímé
demokracie Tomio Okamury,
v jehož řadách je pouze devět
stálých členů, vydělal na volbách
závratných 122 milionů…

Jak strany vydělaly
na volbách se dozvíte
z přiložené tabulky

www.vecernikpv.cz
.cz

PES VOLIT NEBUDE!

Prostějov/mik - Také na Základní škole E. Valenty, ve které byly otevřeny dveře volebních místností okrsků z okolí
sídliště E. Beneše, zjišťoval Večerník nálady voličů a samozřejmě také to, komu občané
v předčasných parlamentních
volbách dali svůj hlas.
„Žádné tajemství to není, spolu
s manželem jsme se shodli na
tom, že svůj hlas dáme panu Babišovi a jeho ANO 2011. Svými
názory nás prostě přesvědčil. Je
to úspěšný podnikatel, a pokud
bude tuto zemi řídit tak, jako
své firmy, tak proč ne? Je to
strana, která by opravdu mohla
změnit situaci v celé republice
k lepšímu. Dříve jsme u voleb
dávali hlas sociální demokracii,
ta nás ale v posledních letech
hodně zklamala. Pan Sobotka
a jeho kolegové jenom říkají,
co je špatně, ale že by udělali
sami něco pro zlepšení, to ne,“
svěřila se Večerníku Miroslava
Hamplová, která ovšem se svým
manželem Rudolfem letos odvolili každý zvlášť.

Foto: Michal Kadlec
Museli se totiž vystřídat, protože vždy jeden musel venku před
školou hlídat jejich psa. „Vloni
při senátních volbách nás pustili
s Brutusem dovnitř, ale náš pes
ve volební místnosti hodně štěkal a dělal alotria. Tak nám bylo
řečeno, že letos musí Brutus zůstat venku,“ prozradila nám se
smíchem Miroslava Hamplová.

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

A GRATULUJEME!!!

Antonín Mareš
25. 10. 2013 51 cm 3,75 kg
Prostějov

Laura Ošlejšková
24. 10. 2013 52 cm 3,95 kg
Prostějov

Maxim Samkin
26. 10. 2013 47 cm 2,45 kg
Prostějov

Tereza Sedláková
28. 10. 2013 47 cm 3,30 kg
Protivanov

Matěj Havlíček
27. 10. 2013 51 cm 3,75 kg
Prostějov
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ockrát děkuji paním lékárnicím a personálu prostějovské lékárny Nový dům, které ochotně a odborně
pomohly mojí babičce, když bylo třeba. Na jejich
vstřícný, sympatický a profesionální přístup jsem při svých
pravidelných návštěvách lékárny zvyklá, ale za laskavou
péči, se kterou se věnovaly mé babičce a mě ve chvíli nouze, obyčejné díky prostě nestačí.
Přesto vám mnohokrát za vše děkuji.
Petra Hežová

Prostějov/red - Přední česká
odbornice na byliny a jejich
léčivé účinky, Mgr. Jarmila
Podhorná, se zúčastnila
významného celosvětového
kongresu zaměřeného na
netradiční medicínu. Její přednáška o léčení lidského organismu pomocí výtažků
z pupenů a klíčků přítomné
odborníky velice zaujala.
Již dvacátý ročník celosvětového
kongresu netradiční medicíny se
konal ve dnech 15. až 19. října
v Aluště na ukrajinském Krymu.
Záštitu nad setkáním, nazvaným
„Zdravý svět – zdravý člověk“,
převzala Mezinárodní asociace
kulturní svět, Národní univer-

zita V. I. Vernadského, Krymská
státní lékařská fakulta S. I. Georgijevského, Institut všeobecného
zdraví sídlící v Moskvě a rakouský Institut kulturního
společenství.
Mgr. Podhorná se kongresu
zúčastnila s přednáškou o gemmoterapii, která publikum velice
zaujala. Tento přístup alterna-

tivní medicíny je založen na
léčení za pomoci výtažků ze
zárodečných částí rostlin, tedy
pupenů a klíčků. „Hlavním cílem příspěvku bylo poukázat
na možnost léčby i prevence
pomocí bylin a gemmoterapeutik. Mezinárodnímu plénu jsme
také představili myšlenku využít
gemmoterapeutika jako doplněk
ostatních technik k udržení
zdravotního stavu,“ říká Jarmila
Podhorná ze společnosti Naděje,
která se věnuje výrobě bylinných tinktur a gemmoterapeutik
již patnáct let. Příspěvek bude
publikován ve sborníku shrnujícím přednášky celého kongresu.

Z města mizí
200 TUN LISTÍ

Prostějov/mik - „Takový vysavač bych potřebovala na
chalupě,“ prohodila postarší
paní v Mozartově ulici při
pohledu na pracovníka společnosti .A.S.A. Technické
služby, který „maxivysavačem“ zbavoval místní zelené
plochy i vedlejší komunikace
od napadeného listí.
Pracovní čety technických služeb
odklízejí žluté listí z veřejného
prostranství už nějaký ten týden.
„Každá rok na podzim uklidíme
z města okolo dvou set tun listí,“ prozradil Večerníku Martin
Grepl, ředitel společnosti .A.S.A.
Technické služby v Prostějově.
Při pohledu na používanou
moderní techniku při sběru listí, nutně každého napadne, že
obyčejné hrábě už asi nejsou
potřeba. „To je omyl, klasické

Tuny do vysavače. Pracovním četám pomáhá při úklidu moderní
technika, hrábě jsou ale ještě pořád při ruce. Foto: Michal Kadlec
hrábě jsou nezastupitelným
pomocníkem při podzimním
úklidu listí. Z trávníkových
ploch ovšem sbíráme listí
sekačkami na trávu a k odstranění listí, například z keřových skupin a okolí stromů,

používáme motorové foukače.
K finálnímu dočištění ploch
pak využíváme právě již zmíněné hrábě,“ řekl Martin Grepl.
Sesbírané listí se odváží z Prostějova do kompostárny jako bioodpad k dalšímu zpracování.

Viola Schwetzová
24. 10. 2013 50 cm 3,35 kg
Mostkovice

Vojtěch Kleveta
28. 10. 2013 52 cm 4,30 kg
Prostějov

Eliška Mnichová
29. 10. 2013 47 cm 2,55 kg
Prostějov
Fotografie narozených
miminek pořizujeme každou středu
v porodnici Nemocnice Prostějov.
Jestliže již maminku v pokoji
nezastihneme, můžete nám zasílat
své snímky i s potřebnými
údaji na e-mailovou adresu:
miminka@vecernikpv.cz.
Nádavkem pak všem rodičům zašleme
jako poděkování dárek
- přímo domů graficky zpracovaný
portrét i s blahopřáním.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník
- Myslíme i na vaši budoucnost!

Transffuzní odddělenní Nem
mocnicee Prosttějov pořádá
Prostějov/Ing. Hana Szotkowská (tisková mluvčí
skupiny AGEL) - Transfúzní oddělení Nemocnice
Prostějov, která je členem
skupiny AGEL, chystá pro
dárce krve speciální soutěž
o permanentky na nadcházející extraligovou soutěž s VK
AGEL Prostějov. Každý,
kdo přijde od dnešního dne
do konce roku darovat krev,
bude zařazen do pravidelného slosování o dvacet permanentek na startující volejbalovou extraligu.
„S volejbalovým klubem jsme
navázali úzkou spolupráci,
která se dále úspěšně rozvíjí.
Velmi si vážíme, že VK AGEL
Prostějov podporuje touto formou dárcovství krve a pomáhá
nám darováním permanentek
získat nové dárce,“ řekl ve-

doucí lékař prostějovského
transfúzního oddělení MUDr.
Jiří Šlézar.
VK AGEL Prostějov nepomáhá s náborem nových dárců
poprvé. Kromě permanentek
stihnul volejbalový klub darovat už také krev. Na jaře
letošního roku přišly darovat
nejcennější tekutinu samotné
volejbalistky společně s manažery volejbalového týmu.
Hráčky během něj přislíbily, že
nedarují krev naposled.
Slosování všech dárců krve
bude probíhat v pravidelných intervalech, a to již od
29. října až do konce roku.
Výherci budou kontaktováni
telefonicky.
Dárcem krve se v Nemocnici
Prostějov může stát každý zájemce ve věku od 18 do 60 let.
Pro darování musí být zdravý.

Foto: ilustrační koláž
Zda je dárce způsobilý k odběru, posoudí individuálně odborný zdravotnický pracovník
přímo na transfúzním oddělení. Každý dárce krve získává
navíc pracovní volno s náhra-

dou mzdy, proplacené jízdné,
lékařské vyšetření, vitamíny
od své zdravotní pojišťovny,
občerstvení a odpočet ze základu daně z příjmu, a to za každý
odběr dva tisíce korun.

Prostějovský region zabodoval

na výstavě chovatelů

Miss drobné a hospodářské zvířectvo. Zvířata ze čtyř regionů
Olomouckého kraje se utkala v soutěži. Svými chovatelskými úspěchy se pochlubili i prostějovští chovatelé.
Foto: Petra Hežová
Prostějov/peh - Chovatelé z uspořádala ve dnech 12. a 13.
Prostějovska,Olomoucka,Šum- října 2013 krajskou a hanáckperska a Jesenicka předvedli ou výstavu drobného a hosvé výsledky na krajské spodářského zvířectva. Akce
a hanácké výstavě drobného probíhala ve výstavním areálu
i hospodářského zvířectva. okresní organizace ČSCH
Kromě samotného zápolení se v Plumlovské ulici a byla
hojně navazovala chovatelská soutěžní pro okresy Prostějov,
přátelství a předávaly se znalos- Olomouc, Šumperk a Jeseník.
ti a zkušenosti. Prostějov zabo- „Bylo
vystaveno
celkem
doval v chovu drůbeže, králíků 245 králíků v jednapadesáti
i holubů.
plemenech, 205 holubů a osZákladní organizace Českého masedmdesát voliér drůbeže.
svazu chovatelů Prostějov Z ostatních zvířat byli vys-

taveni
papoušci,
morčata,
zlatý bažant, fretka a křepelky.
Z
hospodářských
zvířat
holštýnské tele, koza bílá, ovce
Qesenská a Český sportovní
poník Albina. Na výstavě se
sešlo celkem 103 vystavovatelů z
Olomouckého kraje a celé Moravy,“ upřesnil Vratislav Slavík,
předseda OO ČSCH Prostějov.
V krajské soutěži zvítězil okres
Olomouc, druhé místo obsadil
okres Prostějov, na třetím místě
se umístil okres Šumperk a čtvrtá
příčka patří okresu Jeseník. Okres
Prostějov získal první místo v
chovu drůbeže, druhé místo v chovu králíků a třetí místo v chovu
holubů.
Výstava se konala pod záštitou
náměstka hejtmana Mgr. Aloise Mačáka a předsedy Českého
svazu chovatelů Milana Kotyzy.
Hanáckou výstavu podpořilo
i Statutární město Prostějov,
krajskou výstavu podpořil Krajský úřad Olomouc.
V současnosti okresní organizace
realizuje výstavbu klubovny pro
mladé chovatele v prvním patře
domu ČSCH v Plumlovské
ulici. Akce byla zařazena jako
významný projekt olomouckého kraje s podporou města
Prostějova a Krajského úřadu.

S přípravou a realizací výstavy
vypomohli členové základní
organizace okresu Prostějov
a žáci Švehlovy střední školy.
A na co se chovatelé i zájemci
z řad veřejnosti mohou těšit?
„Základní organizace ČSCH
v Prostějově uskuteční ve dnech
7. a 8. prosince Hanáckou výstavu
holubů a holubů rysů, spolu
se speciální výstavou králíků
moravských bílých hnědookých,
kteří byli vyšlechtěni na okrese
Prostějov,“ zve pan Vratislav
Slavík.
INZERCE

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

Aikido Prostějov přijímá nové
členy se zájmem o japonské
bojové umění. Kde: Sportcentrum DDM Vápenice 9. Bližší
info tel.: 728605129 nebo aikidoprostejov@seznam.cz
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
PROSTĚJOV
pondělí 4. listopadu - Den pro
Izrael - diskusní podvečer se koná
v 17:30 hod v podkrovním sále
čtvrtek 7. listopadu od 15 do 17
hod - PORADNA SOS

Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek LAZARIÁNSKÉHO SERVISU PV,
Hacarova 2, zajišťuje ortopedické vozíky, WC křesla, chodítka
Ekocentrum IRIS
– pevná, pojízdná, podpažní,
Husovo nám. 67, Prostějov
servírovací stolky a polohovací
Tvořivá dílna:
lůžka (mechanická, elektrická).
Kontakt po telefonu pí. V. Zaple- pondělí 4. listopadu od 16 do 18
hod - Keramika
talová 776 054 299
pátek 8. listopadu - Bylinkové
Regionální pracoviště Tyflo- kouzlení - od 16 do 18 hod si
Centra Olomouc v Prostějově můžete vyrobit různé bylinkové
nadále poskytuje služby nevido- drobnůstky.
mým a slabozrakým občanům na
adrese: Kostelecká 17, Prostějov. Hanácký auto moto veterán
klub v AČR Prostějov pořádá v sobotu 9. listopadu 2013
MC Cipísek,
Sídliště Svobody 6, Prostějov od 8 do 13 hod MOTORISBude zima, bude mráz, aneb TICKOU BURZU před sulampiónová cesta za panem permarketem Tesco Prostějov
Myslivcem - 12. ročník akce pro - Držovice.
celou rodinu se koná v úterý
5. listopadu. Sraz před MC Cipí- Svaz tělesně postižených
v ČR, o.s., místní organizace
sek v 16.45 hod.
Pokračovací kurz efektivního v Prostějově, Kostelecká 17 zve
rodičovství - večerní kurz dle roz- své členy i nečleny na zájezd
pisu pro absolventy základních 16.11. do Veĺkého Mederu - pokurzů ER
byt ve slovenských termálech.
Psychomotorický vývoj dětí do Bližší informace v kanceláři
1 roku - beseda pro maminky č.106 nebo na tel.č.588 008 095,
s miminky v rámci Mimiklubu
724 706 773.
Zdravý pohyb pro rodiče a dítě
- besedy v pravidelných progra- Občanské sdružení Veřejná lyžařská škola Prostějov
mech dle rozpisu skupin
oznamuje zájemcům o výcvik,
že přihlášky lze vyzvednout od
Semtamník SONS
pondělí 4. listopadu od 14.30 do 4. listopadu 2013 v prodejně
15.30 hod se koná rehabilitační CYKLO VAČKÁŘ, Úprkova
cvičení pro posílení tělesné kon- 16, Prostějov (u tržnice). Počet
dice a zraku pod vedením cvi- přihlášek (lyže nebo snowbočitelky Tai-či z Olomouce paní ard) omezen!! Informace na tel.:
582 343 117. U některých zdraSvětluše Kostrunkové.
votních pojišťoven lze získat
čtvrtek 7. listopadu
finanční příspěvek. Projekt rea12.30 až 13.30 hod - Fotkyáda
13.30 až 16.00 hod - Pletení z pe- lizován za podpory Magistrátu
města Prostějov
digu v klubovně SONS
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 4. listopadu 2013

TIP Večerníku

Kino Metro 70

PETRA JANŮ & EVA PILAROVÁ:
KONCERT TROJNÁSOBNÝCH ZLATÝCH SLAVIC
KDY: pátek 8. listopadu 2013 od 19:00 hodin
KDE: Městské divadlo v Prostějově

Koncert dvou trojnásobných
zlatých slavic Petry Janů
a Evy Pilarové připravila na
tento pátek agentura Amfora
ve spolupráci s prostějovským
Městským divadlem. Příznivci
zmíněných pěveckých legend
uslyší nejen 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 kari-

éry 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...
Výjimečnou kulturní událost
uslyší v pátek 8. listopadu od
19.00 hodin Městské divadlo
v Prostějově a aktuální zpráva
zní, že k dispozici je ještě zhruba stovka volných vstupenek!
Takže, neváhejte a zajistěte si své
místo na koncertu Petry Janů
a Evy Pilarové.

ICM Prostějov,
Komenského 17, Prostějov
Od 4. listopadu bude pracovat
v ICM jako dobrovolnice Laura
Kapitza z Německa. Ve spolupráci s ICM nabízí Německou konverzaci pro veřejnost.
Více info na www.icmprostejov.cz
Dne 5. listopadu bude ICM
Prostějov z provozních důvodů
zavřeno!

V pátek 8. listopadu 2013 se
koná tradiční podzimní slavnost, která začne lampiónovým
průvodem a bude zakončena
výstavou dětských prací v prostorách školy. Sraz všech účastníků průvodu bude v 17.00
hodin u samoobsluhy na Vrahovické ulici.
Těší se na vás žáci a učitelé ZŠ
Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1

Domovní správa, s.r.o

Z důvodu plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka
elektrické energie:
Obec: Vrahovice
Dne: 19. 11. 2013 od 7:30
do 9:30 hod. Vypnutá oblast:
část obce Vrahovice s celými
ulicemi: Smetanova, B. Martinů, O. Nedbala, V. Nováka,
O. Ostrčila, J. Křičky, J. Suka,

J. Rokycany, Kpt. J. Nálepky, Zátiší, V. Talicha od ul.
Smetanova po ul. O. Ostrčila,
ul.Majakovského od fary po fa.
Navrátil vč., ul. Majakovského
č.6 a č.8, výpravní budova ČD
a strážní domek, ul. Hrázky,
Čs. odboje - celé, Čs. armádního sboru oboustranně od č.
2 po č. 32 a 37, ul. K. Světlé
objekt Krajského ředitelství
policie ČR, CO.Farma ZD
Vrahovice včetně BPE.

Foto: internet

víceúčelová hala - zimní stadion

HODINOVÉ
BRUSLENÍ
PRO VEŘEJNOST
sobota 9.11.
13.30 - 15.30 hodin
neděle 10.11.
10.15 - 12.15 hodin

Oprava parku u kostela

sv. Petra a Pavla se blíží

Prostějov/mik - Rada města
schválila zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné
zakázky na regeneraci parku
u kostela svatého Petra a Pavla v Prostějově. Vybraným zájemcům je nyní zasílána výzva
k podání nabídky, zadávací
dokumentace je následně zveřejněna na profilu zadavatele.
„Předpokládaná hodnota zakázky je 5,13 milionu korun
bez DPH. Pro financování této
akce je v rozpočtu města Prostějova na letošní rok schválena částka ve výši 864 tisíc
run. Regenerace parku je
korun.

začleněna do návrhu rozpočtu
města Prostějova na rok 2014,
podle výsledné ceny vzešlé ze
zadávacího řízení bude částka upřesněna. Na akci město
získalo dotaci z Operačního
programu Životní prostředí ve
výši 953 tisíc korun,“ uvedl
Miroslav Pišťák, primátor statutárního města Prostějov.
Ještě před opravami celého
okolí bude nutné zajistit základy a zrekonstruovat schodiště před kostelem a následně
provést opravu chodníku. Na
tyto práce vyčlenila rada města
částku 100 tisíc korun.

www.vecernikpv.cz
ww
z
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...
Andrea Míšková 1983

Vlasta Patricia Hudlicky 1923
Plumlov
Němčice nad Hanou
Vladimíra Odstrčilová 1935
Milada Šolcová 1926
Čelčice
Olšany u Prostějova
Jindřich Benych 1928 Hluchov František Pospíšil 1933 Vincencov

Rozloučíme se...
Pondělí 4. listopadu 2013
Ing. Stanislav Červinka 1931 Olomouc 10.00 Dóm sv. Václava Olomouc
Jarmila Fréharová 1923 Prostějov
11.45 Obřadní síň Prostějov
Marta Vykydalová 1958 Prostějov
12.30 Obřadní síň Prostějov
Úterý 5. listopadu 2013
Josef Pavlů 1946 Protivanov
15.00 kostel Protivanov
Středa 6. listopadu 2013
Marie Urbanová 1930 Laškov
11.00 Obřadní síň Prostějov
Čtvrtek 7. listopadu 2013
Marie Strouhalová 1915 Ptenský Dvorek
14.00 kostel Ptení
Pátek 8. listopadu 2013
Milada Minaříková 1926 Ivaň
13.15 Obřadní síň Prostějov
Štefan Juráš 1932 Prostějov
14.00 Obřadní síň Prostějov

Obec: Čechovice
Dne: 20. 11. 2013 od 7:30 do
14:30 hod. Vypnutá oblast: ul. Čechovická od č.35 po č.51 včetně.
Obec: Mostkovice
Dne: 21. 11. 2013 od 7:30 do
14:30 hod. Vypnutá oblast:
RD č. 551a 545.
Obec: Prostějov
Dne: 22. 11. 2013 od 7:30 do
13:30 hod. Vypnutá oblast: ul.
Košická celá levá strana
E.ON Česká republika, s.r.o.

Ulice E. Valenty se zavře úplně
Dne 6. listopadu 2013 bude uzavřena ulice busové dopravy. Bude zde prováděno frézování
E. Valenty s výjimkou pro autobusy MHD. Ve povrchu vozovky a následně pokládka živice.
dnech od 9. do 10. listopadu 2013 však bude Stavbu provádí společnost STRABAG.
ulice E. Valenty uzavřena úplně, včetně autoMagistrát města Prostějova

pondělí 4. listopadu
14:00 Pondělní Bijásek
- Červená kůlna
17:30 Donšajni
20:00 U Konce světa
americká komedie
úterý 5. listopadu
14:00 Úterní Bijásek
- Červená kůlna
17:30 U Konce světa
20:00 Ticho na moři
art film
středa 6. listopadu
17:30 U Konce světa
20:00 U Konce světa
čtvrtek 7. listopadu
17:30 Lásky čas
anglická komedie
20:00 Thor - Temný svět
americký akční film
pátek 8. listopadu
17:30 Lásky čas
20:00 Thor 3D
sobota 9. listopadu
16:00 Historia: Malé dějiny
o třech obrazech
slavnostní premiéra filmu
20:00 Thor 3D
neděle 10. listopadu
17:30 Thor 2D
20:00 Lásky čas

v Prostějově
pondělí 4. listopadu
19:00 JIŘÍ BÁRTA
- violoncello & TEREZIE
FIALOVÁ - klavír
3. abonentní koncert
- divadelní sál
úterý 5. listopadu
19:00 PO ZKOUŠCE
- Ingmar Bergman
skupina 5P – divadelní sál
pátek 8. listopadu
19:00 PETRA JANŮ
& EVA PILAROVÁ
koncert trojnásobných
zlatých slavic

Apollo 13
pátek 8. listopadu
20.00 PRAGO UNION
LIVĚ BAND & THE
HIGH CORPORATION
sobota 9. listopadu
20.00 BRUTAL TRIP 2013

KULTURNÍ KLUB DUHA
sobota 9. listopadu
15:00 Cvrček a spol.
pásmo pohádek
17:30 Babovřesky
Česká komedie
20:00 Babovřesky

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ
- LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 4. 11. DO 10. 11. 2013

TELEFON 582 344 130

Čtvrtek v 18:00 hodin se uskuteční přednáška ing. Tomáše Přibyla
KOSMICKÁ TURISTIKA Vstupné 40 Kč.
POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná pouze za příznivého počasí
každý den v 14:00 hodin. Vstupné 20 Kč.
NOČNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná každý den v 18:30 hodin.
V případě špatného počasí se koná náhradní program. V neděli bude
Měsíc v první čtvrti, nicméně je nízko nad obzorem a svým světlem
neruší. Pozorovatelný začne být až ke konci týdne. Po celý týden jsou
pozorovatelné objekty vzdáleného kosmu. Vstupné 20 Kč.
Pohádka pro děti HVĚZDNÝ SEN bude uvedena ve středu
v 15:30 hodin. Soutěž pro děti PRVNÍ KOSMONAUTÉ proběhne v neděli v 15:00 hodin. Vstupné 20 Kč.
4.,5.,6.,8. a 9. 11. v 17:00 hodin lze shlédnout oceněné snímky Mezinárodního filmového festivalu TOURFILM. Vstupné 40 Kč.

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.
pondělí 4. listopadu 2013: Sídl. Svobody - vnitroblok (Blok 17
- 21.) * Sídl. Svobody - parkoviště (Blok 18 -21) * Plumlovská
ul.(Jungmannova - autobazar) * Jungmannova parkoviště * Jungmannova ( Plumlovská - Česká) * Cyklostezka
úterý 5. listopadu 2013: sídl. Svobody - vnitroblok (Blok 2 - 16.) *
Sídl. Svobody - parkoviště (Blok 2 - 15.) * Sídl. Svobody * Anenská
U sv. Anny * Cyklostezka

www.vecernikpv.cz

Úspory energie, dřevěné stavění, moderní architektura

- témata podzimního veletrhu STAVOTECH – Moderní dům Olomouc
Další, již šestačtyřicáté pokračování stavebního a technického veletrhu STAVOTECH
- Moderní dům Olomouc se
uskuteční ve dnech 7. až 9. listopadu 2013 na olomouckém
Výstavišti Flora. Listopadový
veletrh STAVOTECH - Moderní dům je největším podzimním stavebním veletrhem
na Moravě a přináší bohatou
nabídku stavebních materiálů, výrobků, služeb a technologií. Součástí veletrhu je řada
doprovodných výstav, konferencí, seminářů a prezentací
- právě tady mohou stavaři,
investoři i individuální stavebníci najít spoustu nových myšlenek, nápadů a informací…

Průřez stavebním oborem
Nosnou částí celého veletrhu STAVOTECH - Moderní dům je prezentace firem ve výstavní části.
Přes 100 vystavovatelů představí
nabídku širokého stavebního oboru
i interiérového vybavení a nábytku.

Topit, svítit, šetřit

Architektura inspiruje

Úspory energie a využití obnovitelných zdrojů energie obsáhne
specializovaná sekce EkoenergA
ve své výstavní i přednáškové
části. Témata letošních přednášek jsou - využití tepelných čerpadel a další moderní způsoby
vytápění. Informace zde najdou
i zájemci o program Nová zelená úsporám.

Další tradiční součástí veletrhu
jsou Olomoucké dny architetury a stavebnictví. Architektonická procházka dává prostor
pro prezentace výjimečných staveb a diskusi s autory projektů k
tématům aktuálním nejen v Olomouci. Letos se vydáme na dvě
zajímavé stavby. V pátek odpoledne do prostoru BEA centrum
Olomouc za doprovodu Ing.
arch. Ladislava Opletala z ateliéru ARTERA a v sobotu do přístavby Slovanského gymnázia
Olomouc za doprovodu Ing.
arch. Miroslava Pospíšila a jeho
kolegů z Ateliéru-r. Dřevostavby
jsou předmětem architektonických přehlídek Dřevěná stavba roku a Salon dřevostaveb.
Studentské práce představí architektonické přehlídky Young
Architects Award a Diplomové práce studentů fakult
architektury. Také zde budou
vystaveny prezentační panely

Dřevostavby jsou moderní
Aktuální téma dřevěného stavění je obsahem doprovodné
výstavy a konference MORAVSKÁ DŘEVOSTAVBA.
Přednáškový blok představí
tradiční i specifické materiály
a technologie vhodné pro dřevostavby, jejich realizaci v nízkoenergetickém a pasivním
standardu i přizpůsobení realizace v záplavových oblastech.
Odborným garantem této části
je Asociace dodavatelů montovaných domů.

všech 47 staveb, které se účastní soutěže „Stavba roku 2012
Olomouckého kraje“, vyhlášené Olomouckým hejtmanstvím.
Návštěvníci budou mít možnost
naposled pohromadě shlédnout
a zhodnotit to nejlepší, co bylo
v Olomouckém kraji v letech
2011-2012 postaveno.

Regiony se rozvíjí
Olomoucký kraj zastřešuje expozici měst a obcí Olomouckého kraje, která je součástí přehlídky investičních
příležitostí pod názvem RegionInvest. Kromě Olomouckého
kraje se zde představí města
Olomouc, Přerov, Prostějov,
Litovel a Šternberk. Své místo
pro prezentaci tady mají oceněné obce krajského kola soutěže
Vesnice roku.
Podzimní veletrh STAVOTECH - Moderní dům a
souběžně probíhající výstavy
a prezentační akce jsou
dobrou příležitostí pro kon-

zultaci s odborníky i bohatým
zdrojem hodnotných informací a inspirace. Nenechte si tedy
ujít příležitost a zavítejte do
zadní části olomouckého Výstaviště Flora (pavilony G, H
a M) ve dnech 7. - 9. listopadu
mezi 9.00 – 18.00, v sobotu do
17.00 hodin.

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s fotografem, který se coby ryzí „amatér“ propracoval mezi nejlepší české tvůrce

„ANI FINANČÁK MI NECHCE VĚŘIT, ŽE SI FOCENÍM SKORO NIC NEVYDĚLÁM”
Petr Sládek má za sebou úspěchy na poli celostátním i regionálním

Prostějov - Petr Sládek je amatérský fotograf v pravém
slova smyslu. Rozhodně to totiž není žádný diletant, který se svému oboru věnuje bez dostatečného talentu, píle,
znalostí či zkušeností. Právě naopak. Na své cestě s fotoaparátem už ušel pořádný kus cesty a výše zmíněného
má více než řada profesionálů. Svědčí o tom mimo jiné
i jeho opakované úspěchy v nejrůznějších prestižních
celostátních soutěžích. Prostějovan Petr Sládek ovšem
dokonale vystihuje právě původ slova amatér pocházejícího z latinského amator neboli milovník. Focení miluje
a stále ho dělá výhradně pro potěšení své i ostatních.
Snad proto má jeho tvorba oproti profesionálům, s nimiž
je zcela srovnatelná, stále „něco navíc“...
Martin Zaoral
Po úspěšné sérii Buráků
a Zimních krajinek jste nedávno vystavil svá prostějovská panoramata. Dosud jste ale fotil nejrůznější
scenérie v ateliéru, nyní naopak vyrazil ven do terénu. Jak to spolu souvisí?
„Námětově a fotograficky je to úplně
něco jiného. Burákovky a zimní krajinky jsou takovým hračičkováním doma,
zatímco panoramata, je fakticky dokument. Ale i s ním je poměrně dost práce,
nestačí, že někam přijdu a jen to, jak se
říká, cvaknu.“
Jak jste na to tedy šel?
„Ještě před focením jsem si musel město oběhat, abych přesně věděl co
a hlavně odkud to budu fotit. Pak jsem
si sbalil stativ, panoramatickou hlavu
a v pravý čas vyrazil do města. Při focení
jde totiž hlavně o světlo. Proto jsem většinu budov či míst fotil v podvečer, kdy
je světla málo, budovy jsou hezky nasvícené, ale zároveň ještě není tma, takže je
vidět tmavá obloha. Tento „ideální stav´
během dne trvá asi půl hodiny. Každé
z panoramat je složené z mnoha snímků.
Abych je stihl včas vyfotit, musel jsem si
pohnout. Další čas potom zabralo zpracování fotek, což bylo hodně náročné hlavně na výkon počítače. Než se jedno panorama složilo, trvalo to několik hodin.“
Když jste půl hodiny postával
někde s foťákem a stativem,
jak na vás lidi reagovali?
„Různě. Obvykle přišli a slušně se zeptali, co to dělám. Když jsem však třeba

fotil tržnici, tak kolem mě procházela
partička studentů. Zaslechl jsem, jak jeden z nich říká: ´Co tady ten blbec fotí,
vždyť je tu tma jak v pytli...´ Vůbec je
nenapadlo, že bych mohl fotit na delší
expoziční čas. V tom případě méně
světla vůbec nevadí. Kuriózní pak bylo,
když jsem několikrát fotil u silnice.
Projíždějící řidiči, kteří viděli trojnožku
a na ní foťák, si očividně mysleli, že
jsem policista a měřím tu rychlost.
Jakmile mě zmerčili, jejich auta okamžitě zpomalovala. Jsem tak zřejmě jeden z hodně mála fotografů, kterému se
focením podařilo přispět k bezpečnosti
silničního provozu...(úsměv).“
Proč jste se vlastně do projektu prostějovských panoramat pustil?
„Focením panoramat se věnoval už můj
děda, tak jsem na něj chtěl nějakým
způsobem navázat. Dalším důvodem
je to, že jsem velký prostějovský patriot
a proto jsem chtěl město nafotit tak, jak
ho zatím nikdy nikdo nezachytil. Předpokládám, že teď se toho chytne víc
fotografů.“
Mátenějakouoblíbenoubudovu?
„Určitě se mi líbí prostějovská
radnice. Právě planetka náměstí s dominantou radnice je asi moje nejoblíbenější
fotografie z celé série. Na téhle fotce vyšlo i světlo a tak se dá říct, že je přesně
podle mých představ.“
Je naopak něco, co se vám vyfotit nepodařilo?
„Prokleté je v tomto směru hlavní
vlakové nádraží. Když jsem chtěl fo-

„Projíždějící řidiči, kteří viděli trojnožku
a na ní foťák, si očividně mysleli, že jsem
policista a měřím rychlost. Jakmile mě
zmerčili, jejich auta okamžitě zpomalovala.“
Petr Sládek o tom, jak se zasadil o krátkodobé
zvýšení bezpečnosti na prostějovských silnicích
tografovat budovu, tak jsem si až na
místě uvědomil, že by na fotce vypadala nemastně neslastně. Když jsem
pak přišel nafotit kolejiště, tak mi přímo před foťákem zastavil vlak, který
tam po celou dobu už zůstal stát. Těch
věcí, které bych chtěl nafotit je však
víc například kino Metro, nemocnici,
poštu a další. V okolí mě pak láká třeba Kosíř či Zlechov.“
Téměř zároveň se svojí výstavou panoramat se vám podařilo uspět v soutěži časopisu Reflexu
Akty X. Získal jste první cenu v kategorii skupinový akt se svým sním-

kem „Když jsem kozy pásl, zimou
jsem se třásl“. Tato fotka se dostala
i do publikace 101 nejlepších československých aktů loňského roku.
Jak to vlastně s vaší jedinečnou sérií
v tuto chvíli vypadá?
„V tuto chvíli cyklus zimních krajinek obsahuje sedmadvacet fotek.
Naposledy jsem některé z nich vystavil loni v září na společné výstavě se skvělou fotografkou Helenou
Kadlčíkovou. Poté jsem se věnoval
hlavně focení panoramat, takže za
celý rok v této sérii vznikly pouze
dva nové snímky. Obě mají společné

Je patriot. „Planetka“ prostějovského náměstí s dominantou radnice patří
mezi nejoblíbenější fotky svého autora.
Foto: Petr Sládek

Pod jezevčí skálou. Poslední fotografie, která zatím vznikla v rámci jedinečného cyklu zimních krajinek.

Foto: Petr Sládek

to, že napřed existoval název a pak
jsem pro něj teprve hledal ztvárnění.
U první z nich jsem se nechal inspirovat textem známé lidové písně,
pouze jsem vyměnil husy za kozy
a přidal pasáčka. Ta druhá zase
vznikla podle všeobecně známého
filmu a nese název ´Pod jezevčí skálou´. Zajímavé je, že přestože úspěchy sklízelo hlavně pasení koz, tak
mě osobně přijde vydařenější právě
fotka s jezevcem... (úsměv)”
Jak to bude dál? Budete v této
sérii pokračovat a můžeme se
někdy těšit opět na výstavu?
„Vymýšlet další fotky je čím dál
těžší. Po období, kdy jsem už absolutně nevěděl, co bych v rámci
zimních krajinek udělal dalšího, teď
mám poměrně dost nápadů, jenže se
k nim nemůžu dostat. Takže, co se
mi podaří realizovat, to v tuto chvíli
nevím. Jisté je, že další výstava krajinek v Prostějově hned tak nebude.
Udělal bych ji až budu mít kolem
dvaceti nových snímků, což při mém
současném tempu v dohledné době
určitě nehrozí... (smích)“

Foto: archiv Petra Sládka
Po vítězství v Reflexu byla
vaše vítězná fotografie k vidění i na Design bloku, což je v republice jedna z nejprestižnějších akcí
ukazující aktuální trendy v umění.
Jaký to byl pocit?
„Bylo to hodně rozpačité, bohužel...
Fotky byly ve velkých zvětšeninách rozvěšené po krásném prostředí Nákladového nádraží Žižkov. Lidé se k nim však
nedostali a mohli je tak sledovat pouze
pomocí dalekohledu. Přišlo mi to trošku
přitažené za vlasy, navíc na zahájení výstavy zas tolik lidí nepřišlo. Vlastně jich
bylo jen o něco málo víc než při podobné
příležitosti u nás doma v Galerii U Hanáka v prostějovské Školní ulici...“
Vaše práce byla vystavena ve
společnosti profesionálních fotografů. Přitom co víme, vy se stále živíte prací v rodinné firmě s potřebami
pro domácí mazlíčky a focení je pro
vás stále pouze koníčkem. Plánujete,
že by se to mělo konečně změnit?
„Zatím asi ne. Občas mám nabídky,
abych někomu nafotil svatbu případně
udělal portrét. Tyhle věci obvykle odmítám, takové fotky by mě nebavily
a podle toho by dopadl výsledek. Přesto
mám focení uvedeno jako vedlejší činnost na svém živnostňáku. Čas od času
se mi podaří prodat nějakou svoji fotku.
To je však spíše ssvátek,
vátekk,
vá
k, nnavíc
avíc ssnímky
n mky
ní

kdo je

judr. petr sládek?
Narodil se 26. března 1982 v Prostějově,
j
vystudoval
y
obor agropodnikání na místní Švehlově střední škole.
Zaměstnán je v rodinném podniku s chovatelskými
potřebami. Fotografii se věnuje od roku 2004, kdy na
půdě rodinného domu objevil staré fotoaparáty po svém
dědečkovi. Převrat pro něj znamenal objev digitální
fotografie. Ve své tvorbě se poslední dobou zaměřuje
na focení aktů a panoramat. Důležité je pro něj i experimentování s možnostmi digitální fotografie. Jeho
snímky dlouhodobě sklízí úspěchy na celé řadě fotografických serverů, podařilo se
mu uspět i v několika prestižních celostátních soutěžích. Je členem Fotoklubu Prostějov. Samostatně začal vystavovat v březnu 2008, kdy v kině Metro představil cyklus
„Příběhy Buráků“. Známé jsou i jeho snímky nyní už neexistujícího prostějovského
Moragra, které pod názvem „Prostějovský hrad“ vystavil v dubnu 2010 v Galerii u
Hanáka, fotografie zasněžených zimních krajinek vytvořených na nahém ženském
těle a naposledy i prostějovských panoramat. Ke své tvorbě kromě své obrazotvornosti a preciznosti využívá i fotoaparát Nikon D7100 .

INZERCE

KOMPLETNÍ STAVEBNÍ ČINNOST

Tel.: 774 655 459
775 705 900
608 538 035

obvykle kupují pouze moji známí a kamarádi. A na nich toho fakt moc nevydělám, protože ani vydělat nechci. Mám
však kvůli tomu problémy na Finančním
úřadu. Volají mi z něj, jak je možné, že
mám z focení za rok tak malý zisk a že
jsem jim určitě něco zatajil! Tak tomu
ovšem není...“
Když jsme se před asi pěti lety
seznámili, tak jste fotil všechno
od květin, přes zvířata, lidi, akty, krajiny, zátiší stejně jako nejrůznější ateliérové srandičky a experimenty. Platí
to ještě a kam chcete se svojí tvorbou
směřovat dál?
„Musím říct, že jsem se v poslední době
spíše specializoval na panoramata, akty
a zimní krajinky, což je specifická odrůda aktů. Navíc bych se chtěl více věnovat novému cyklu, což by měly být
panoramatické portréty prostějovských
osobností. Chci je zachytit v zajímavém
prostředí, ve kterém žijí a pracují. Zatím
jsem udělal fotku galeristy Jindry Skácela a fotografa Boba Pacholíka. Nyní
se chystám na legendu prostějovské
fotografie Karla Nováka. Rozhodně mi
nejde o to, že by tam měl portrétovaný
sedět jako pecka, třeba Karla budu fotit
přímo při práci. Navíc jeho byt má jedinečnou atmosféru, takže mi nezbývá než
věřit, že se mi ji podaří do snímku přenést. Pokud se to podaří, bude to skvělé.“

www.mackalstav.cz
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SOBOTA 9. 11.
SOBOTA 9. 11.

volejbal

TRHÁK TÝDNE

10:00
14:00

TAK TO SE SKUTEČNĚ PODAŘILO. V PĚTI NEJSLEDOVANĚJŠÍCH KOLEKTIVNÍCH SPORTECH SLAVILY
O VÍKENDU PROSTĚJOVSKÉ VÝBĚRY PĚT VÝHER, ANIŽ BY JEDNOU ZDEJŠÍ SPORTOVCI NEODCHÁZELI
SE SKLOPENÝMI HLAVAMI. VŠE ZAČALA SOBOTNÍ ODPOLEDNÍ
RBYNADSIGMOU
VÝHRA2:1FOTBALISTŮ1.SKVDERBY
ADKÝ TRIUMF
OLOMOUC „B“, NÁSLEDOVALY HLADKÝ
CKÝMI LVY
ORLŮ NAD JINDŘICHOHRADECKÝMI
STŘÁBŮ
90:58 A VYDŘENÉ VÍTĚZSTVÍ JESTŘÁBŮ
RU 4:2.
NA LEDĚ NOVÉHO JIČÍNA V POMĚRU
RTIVÁ
ÚSPĚŠNÝ VEČER DOPLNILA DRTIVÁ
ARD
PORÁŽKA 4:12 ODDÍLU BIGBOARD
ÝCH
PRAHA OD PROSTĚJOVSKÝCH
BOXERŮ. O DEN POZDĚJI NA
VÁZALY
VŠECHNY TYTO TRIUMFY NAVÁZALY
ELKY“
ROVNĚŽ VOLEJBALISTKY. „AGELKY“
VCE
ZDOLALY NA VLASTNÍ PALUBOVCE
EZ
BRNĚNSKÉ KRÁLOVO POLE BEZ
PROBLÉMŮ 3:0 A ZŮSTÁVAJÍÍ
I NADÁLE STOPROCENTNÍ.
TAK TOMU SE ŘÍKÁ, PROSTĚJOV
V
Foto: koláž Večerníku
- MĚSTO SPORTU!

EXTRALIGA KADETEK - 11. A 12. KOLO

VK AGEL PROSTĚJOV
TJ SOKOL ŠTERNBERK
hala Sportcentra DDM Prostějov

basketbal

SOBOTA 9. 11.

12:00

LIGA JUNIORŮ „U19“ - 6. KOLO

ORLI PROSTĚJOV
TJ SOKOL KARVINÁ
hala Sportcentra DDM Prostějov

korfbal

SOBOTA 9. 11.

DOROSTENECKÁ EXTRALIGA - 4. KOLO

14.30
16.30

SK RG PROSTĚJOV
KCC SOKOL ČESKÉ BUDĚJOVICE
hala ZŠ a RG Prostějov ve Studentské ulici

volejbal

SOBOTA 9. 11.

17:00

EXTRALIGA KADETEK – 9. A 10. KOLO

VK AGEL PROSTĚJOV
TJ SOKOL ŠTERNBERK
hala Sportcentra DDM Prostějov

florbal

SOBOTA 9. 11.

18:45

2. LIGA MUŽŮ - 8. KOLO

FBC PLAYMAKERS PROSTĚJOV
TEMPISH FBC OLOMOUC
hala ZŠ a RG Prostějov ve Studentské ulici

boje na zelených trávnících aneb
DIVIZE „E“ – 14. KOLO
TJ SOKOL URČICE
1.FC VIKTORIE PŘEROV
NEDĚLE 10. 11. 2013 14:00 HODIN
Fotbalový areál v Určicích

Berdycha v Londýně čekají Krajíček jede na Karjala Cup
neoblíbení soupeři

Londýn/lv - Hodně těžké
soupeře bude mít ve skupině
„A“ Turnaje mistrů Tomáš
Berdych. Česká jednička
a opora prostějovského TK
Agrofert postupně narazí na
Švýcara Stanislase Wawrinku a na Španěly Rafaela Nadala i Davida Ferrera. Do semifinále v Londýně postoupí
dva nejlepší.
„Postupem do Turnaje mistrů
jsem splnil jeden z cílů na začátku sezony. V Londýně se
představí nejlepších osm hráčů roku, takže nejde předpokládat, že narazíte na slabého
soupeře,“ uvedl Berdych ještě
před losováním.
Již několikrát současně prohlásil, že má rád velké výzvy.
Ta londýnská opravdu stojí za

del Potro, Švýcar Roger Federer a Francouz Richard
Gasquet.
Sedmadvacetiletý
Berdych se mezi osmičkou
nejlepších hráčů sezony objeví počtvrté za sebou. Dvakrát
skončil ve skupině, v roce
2011 hrál semifinále.

Praha, Prostějov/jim - Odchovanec prostějovského hokeje
Lukáš Krajíček (na snímku)
zůstává pevnou součástí
českého národního týmu. Po
třech zápasech na srpnových
Českých hokejových hrách
se dostal do výběru Aloise
Hadamczika i pro blížící se
Karjala Cup a v olympijské
sezoně tak nebude chybět ani
na druhé reprezentační akci.
Třicetiletý hráč Dinama Minsk
zatím odehrál všechny zápasy
svého týmu v Kontinentální
hokejové lize (KHL), kde nastupuje v první obranné dvojici. Trojnásobný medailista ze
světového šampionátu a finalista
Stanley Cupu ze sezony 20092010 si v aktuálním ročníku
KHL připsal jednu branku a tři
asistence, doprovodil to přibližně
padesáti trestnými minutami. V
reprezentaci zatím stihl odehrát čtyřiapadesát zápasů včetně

tří startů na mistrovství světa.
V dresu se lvíčkem na prsou
vstřelil tři branky.
Druhý turnaj série Euro Hockey
Tour odstartuje ve čtvrtek od půl
šesté helsinským duelem Rusko
- Finsko, o hodinu a půl později
nastoupí v Gävle Češi proti
domácím Švédům. Po pátečním
volnu sehraje česká reprezentace
druhí utkání v sobotu od 15.30
hodin utkání s Finskem, před
nedělním polednem se pak utká
s Ruskem.

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 14. KOLO
TJ SOKOL VRCHOSLAVICE 1946
FK BÝŠKOVICE/HORNÍ ÚJEZD
NEDĚLE 10. 11. 2013 13:30 HODIN
Fotbalový areál ve Vrchoslavicích

I.B TŘÍDA, SK. „B“ – 14. KOLO
FC HVOZD
TJ SOKOL SLAVONÍN
SOBOTA 9. 11. 2013 13:30 HODIN
Fotbalový areál ve Hvozdu

III. TŘÍDA – 14. KOLO
FK SKALKA 2011
FC DOBROMILICE
SOBOTA 9. 11. 2013 13:30 HODIN
Fotbalový areál v Klenovicích

Foto: internet
to. Favoritem skupiny je Nadal, ale i s dalšími soupeři má
český tenista zápornou bilanci.
Toto skóre si může na vrcholu
sezony Berdych vylepšit.
Ve skupině „B“ se představí
obhájce titulu Srb Novak Djokovič, Argentinec Juan Martín

Kumstát se podílel
na kanonádě

Praha, Prostějov/jim - Dvěma
asistencemi přispěl v neděli odpoledne k „popravě“ svého bývalého klubu prostějovský odchovanec a v současnosti hráč
pražské Sparty Petr Kumstát.
Brzy dvaatřicetiletý útočník se
proti Karlovým Varům zapsal již
v páté minutě, kdy se přihrávkou
podílel na brance Jakuba Krejčíka,
na konci osmnácté minuty pak

přihrál Lukáši Pechovi, jenž zvýšil
už na 5:0.
Pražský celek nakonec nasázel
odevzdanému soupeři celkem jedenáct branek a upevnil si vedení
v extralize, samotný Kumstát bodoval v pátém utkání v řadě a polepšil si již na deset nahrávek. To
ho společně se šesti góly i nadále
řadí na pozici třetího nejproduktivnějšího hráče mužstva.

KAM ZA F TBALEM

KRAJSKÝ PŘEBOR – 16. KOLO
FC KRALICE NA HANÉ
FK TROUBKY
SOBOTA 9. 11. 2013 13:30 HODIN
Fotbalový areál v Kralicích

KRAJSKÝ PŘEBOR – 16. KOLO
SOKOL KONICE
TJ MEDLOV
NEDĚLE 10. 11. 2013 13:30 HODIN
Fotbalový areál v Konici

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 14. KOLO
TJ HANÁ NEZAMYSLICE
TJ FC KOSTELEC NA HANÉ
SOBOTA 9. 11. 2013 13:30 HODIN
Fotbalový areál v Nezamyslicích

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce

Poznáte, kdo je na fotografii?
I v prvním listopadovém vydání 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 usilovat
o další zajímavou cenu, kterou je
poukázka od RESTAURACE
U TEMPLÁŘE, sídlící v ulici
Šárka, V CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč!

Správná odpověď z č. 43: na snímku byl dům z ulice Sušilova 6,
v Prostějově. Vylosovanou výherkyní, jenž získává lůžkové povlečení, které věnovala firma Profitex, Wolkerova ul. 37, Prostějov,
se stala Alena KAPRÁLOVÁ, E. Králíka 4, 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
7. LISTOPADU, 14.00 hodin. Jméno výherce zveřejníme tradičně
v PONDĚLÍ 11. LISTOPADU 2013. Dnes se hraje PREMIÉROVĚ o POUKÁZKU v hodnotě 400 Kč, kterou věnoval
nový partner této soutěže, relaxační studio SORIA.



JEČMÍNKOVA PREMIÉRA...

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

K DISPOZICI JE KUŘÁCKÁ I ...... MÍSTNOST

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

TIP
k obrazovce
CIRKUS
BUKOWSKY
SERIÁL,, ČR ((2013)

STŘEDA 6.11. 2013

21:35 HODIN

ALDA, DRAHOTY, ELSA, FLORA, CHTÍČ, INTRÁDA,
MLHA, NÁLETY, NEBE, NECHAT, ORLI, RÁMY, RASA,
ROSOLY, ROTA, SUTERÉN, SVĚTY, SVOD, TCHOŘ, TOKY,
TYLY, ÚČIN, ZRUŠENÁ, ŽÁBA, ŽÁROVKY, ŽRALOK, ŽRÁT

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 7. LISTOPADU 2013, 14.00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo „DUŠIČKOVÉ“. Dalším vylosovaným výhercem se stal Jiří VÍTEK,
Žeranovská 23, Prostějov, který se tak může těšit na lukrativní
cenu od partnera soutěže, jímž v minulém dějství byla prozatím
naposledy prodejna BELLIS NĚNÍČKOVÁ, sídlící na Žižkově náměstí v Prostějově. POUKAZ NA NÁKUP V HODNOTĚ 400 Kč čeká výherce přímo v redakci Večerníku!
Ti, kdo tentokrát nevyhráli, však nemusí smutnit. Ba právě naopak, nejšťastnější z vás se mohou v případě úspěchu těšit na další
skvělý dárek, který potěší především ty, jenž se chodí rádi bavit do
společnosti...
Novým partnerem dalšího kola je dnes PREMIÉROVĚ známá restaurace „U KRÁLE JEČMÍNKA“, sídlící na ulici Újezd
v Prostějově! A tak ti z vás, kdo správně vyluští tajenku, budou
zařazeni do slosování o POUKÁZKU NA OBĚD ČI VEČEŘI
V CELKOVÉ HODNOTĚ 300 Kč.
Jméno šťastného výherce či výherkyně, jež obdrží tuto vskutku
CHUTNOU CENU, zveřejníme v příštím vydání PV Večerníku,
a to tentokrát tradičně v PONDĚLÍ 11. LISTOPADU.

18

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 4. listopadu 2013

Režie: J. Pachl
Hrají: P. Řezníček, H. Čermák,
J. Hanzlík, M. Šoposká, P. Beljac, M. Dlouhý, V. Hybnerová
V prvním dílu nového seriálu,
který vzbuzoval emoce ještě
před samotnou premiérou,
skončila jeho hlavní postava
Nestor Bukowsky bez peněz
v maringotce krachujícího
cirkusu. Právě tam za ním
přijíždí detektiv Kuneš, právě odstavený od vyšetřování
skrz svůj alkoholismus. Nestor se mu svěří, že ze smrti
Edity podezírá dealera Prozaka. Společně se vracejí pátrat do Prahy. Úplatný poručík
Bartáček slibuje Editinu otci,
že zastaví vyšetřování. Proč

V minulém, celkovém součtu
již stotřiatřicátém pokračování
tohoto originálního klání uspěli
všichni ti, kteří správně poznali,
že se jedná o Evu Holubovou.
Jednu z velkých osobností tuzemské herecké scény, která se
nedávno objevila v Prostějově
a po svém vystoupení byla diváky
vytleskána vestoje, poznala opět
celá řada čtenářů...
Z porce 318 soutěžících, které
jsme zařadili do osudí, se tentokrát usmálo štěstí na výherkyni,
kterou se stala Soňa LIŠKOVÁ,
Svadůvky 10, Držovice. Prostřednictvím Večerníku obdrží chutnou
a lahodnou cenu v podobě poukázky na OBČERSTVENÍ
V HODNOTĚ 500 Kč od partnera minulého kola, kterou byla
firma BRUTUS!
Ti další z vás mohou zkusit své
štěstí třeba hned v rámci tohoto
čísla, přičemž tentokrát jsme
zabrousili do sportovních vod
a graficky mírně poupravili novou oporu prostějovského volejbalového týmu, který se v těchto
dnech vydal vstříc obhajobě
mistrovského titulu a důstojné
účasti v nejprestižnější evropské
klubové soutěži Ligy mistryň...
Sympatická jmenovkyně jedné
populární žížalky nahradila na
postu libera VK AGEL Markétu
Chlumskou.
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z dalšího, již
stočtyřiatřicátého kola čekáme v redakci DO ČTVRTKU
7. LISTOPADU 2013 do 14.00
hodin - volejte 582 333 433,
pište SMS na 608 960 042
či pošlete e-mail na adresu:
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ!
Jméno výherce, který od nás
obdrží výše zmíněnou cenu od
restaurace U TEMPLÁŘE,
zveřejníme v příštím čísle, které
vychází tradičně V PONDĚLÍ,
a to 11. LISTOPADU 2013.
Hodně štěstí při bádání!

TAKÉ DNES SE STUDIEM VISAGE

I první listopadové číslo 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 POČTVRTÉ 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 opět 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 7. LISTOPADU 2013,
14.00 hodin.
Správné vyluštění z minulého
čísla znělo 9 - 5 - 9 - 4, načež
v pořadí celé historie tohoto klání se už celkově stotřiadvacátou
výherkyní stala Helena NOVOTNÁ, Čechovická 125,
Prostějov, jenž 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 tradičně
v PONDĚLÍ 11. LISTOPADU 2013.
Nezbývá tedy, než abyste se
opět vrhli na nějakou tu zábavu, soutěžit s námi je ta
správná šance!

Jolanta Černá
chce Tichý zastavit vyšetřování? Bukowsky s Kunešem
chtějí případ rychle vyřešit
a vrátit se ke svým bývalým
životům. Z jejich planých
nadějí je definitivně vyvede
další mrtvý.

NEJEN O TOMTO NOVÉM ČESKÉM SERIÁLU
ČTĚTE V MAGAZÍNU TV POHODA!

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

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

Řádková a sloupcová inzerce, vzpomínky
REALITY

REALITY

PRÁCI NABÍZÍ

FINANCE

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

Prodám byt 2+1, 64m2 v Pv ul.
Šárka. Cena 700 000 Kč. Tel.:
776 771 175

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

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.Svolinského1.350.000 Kč
* RD 3+1, Přemyslovice 600.000 Kč
* RD 5+2, Kaple, rek. 1.880.000 Kč
* RD 4+1 Kralice n/H 2.880.000 Kč
* RD 2x3+1,1+1,Olšany 3.900.000 Kč
* Pozemek Náměšť n/H 952.600 Kč
* Chata Plumlov.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

Pronájem garsonky v centru Pv,
po kompletní rekonstrukci. Tel.:
777 862 900

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

Hledáme ke koupi byt v OV nebo DR
v PV. Spěchá. T.: 605 011 310 I SMS
Prodám cihlový DB blízko centra
města 2+1. T.: 724 246 570
Hledám ke koupi byt v Prostějově a
okolí. Tel.: 602 570 658
ODKOUPÍM POZEMEK v PV
nebo do 5km, pole, zahradu, ornou
půdu, trvalý travní porost, ostatní
plochu. PLATBA HOTOVĚ. Tel.:
608 601 719
Pronájem garáže v areálu Krapkova ulice. Tel.: 582 351 024
Pronajmu větší byt 1+1. Nájemné
5.000 Kč + inkaso. Po rekonstrukci. Tel.: 608 887 354
Koupím byt 3+1 v Pv. Nejsem RK.
Tel.: 724 794 122
Pronajmu byt 1+1 v přízemí, Barákova ul. Tel.: 608 718 813
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
Pronájem garážového stání 1.000 Kč
/měs. AUTOPARK, Francouzská
ul. sídl. Západ. Tel.: 604 430 934
Pronajmeme byt 2+1 v RD. Nájem 4.500 Kč + inkaso. Tel.:
776 300 976 nebo 775 230 100
KOUPÍM POLE V PROSTĚJOVĚ NEBO DO 2 KM OD PV. Tel.:
776 527 711
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
Hledám ke koupi rodinný dům Prostějovsko. Tel.: 602 570 658
Pronájem bytu 1+1, nová kuchyně,
klidné prostředí, blízko centra. Tel:
608 642 346
Sháním pozemek pro stavbu chaty nebo domku v okolí Pv, min.
1 500 m2. Nejsem RK. Pouze
SMS 775 498 916 nebo email:
rerehyk@seznam.cz
Pronajmu byt 1+kk, přízemí, sídl.
E. Beneše, 4.300 Kč + inkaso. Tel.:
777 702 815
Pronajmu byt 1+1, v PV, nájem
5.000 Kč + el., 3. měsíční kauce,
nekuřák. T.: 604 833 195

Hledáme ke koupi rodinný dům
i k rekonstrukci. Na Prostějovsku.
Tel.: 605 011 310 i SMS
Pronajmu samostatný pokoj v bytě
2+1, po rekonstrukci. Částečně zařízený, internet wi-fi. Podmínkou 1
pracující osoba do 40 let. Platba 2
měsíce předem. Tel.: 777 762 297
Pronajmu byt 1+1 na sídlišti v Pv.
Internet, satelitní příjem Tv. Nájem
6.000 Kč vč. inkasa + kauce. Tel.:
728 141 999
Pronajmeme nebytové prostory
80m2 vhodné na kanceláře, služby,
sklad, lehkou výrobu i prodejnu a
skladové prostory s regály 175m2
v 1.NP a 175m2 ve 2. NP s výtahem.
El. zabezpečení a možnost parkování. Vše blízko středu města. Tel.:
777 580 880

SLUŽBY
Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce strojem UNC,
výkopové a terénní práce.
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
Nabízíme veškeré kominické práce, vložkování komínů nerez vložkou, kontroly spalovacích cest.
Nenechávejte to na poslední chvíli!
Tel.: 731 959 309
Stolařství V. Jančík.
Domamyslická 104, PV.
ww.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358
Opravy a úpravy oděvů
Obuvi a batohů
Rychle-levně-kvalitně
Vedle knihkupectví u radnice
608 331 141
Provádíme také opravy plavek,
spodního prádla a zcelování
Kominictví
Frézování zadehtovaných,
komínových průduchů, 150 Kč/m.
Tel.: 602 481 262
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
Montáž a opravy žaluzií a sítí proti
hmyzu. Tel.: 602 764 713

Centrum regenerace v Prostějově. Ihned zapracujeme do
různých pozic. Možnost i VČ.
Tel.: 602 810 644.
Přijmu řidiče sk. C, na rozvoz zásilek po Moravě. Nástup možný
ihned. Tel.: 602 74 88 43
Přijmeme 15 lidí na jednoduchou
práci z domu. Zapisování a zvedání telefonů. Info 777 923 257
Přijmu řidiče MKD na vozidlo do
12 tun. Tel.: 777 99 00 22
CESTAP s.r.o. přijme ihned na stáž
SŠ s maturitou v oboru elektro stavební, strojní. Absolventi dostanou certifikát. Tel.: 777 94 20 21
Hledáme telefonistku pro sjednávání schůzek. 180 Kč/hod. Tel.:
608 025 895
Do studia Linie přijmu 3-4 šikovné spolupracovníky, kteří se chtějí
realizovat v oblasti zdravé výživy.
Flexibilní pracovní doba, zázemí
kanceláře, možnost HČ i VČ. Tel.:
603 395 755

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

iXGJNQXCUVąGFPÊ
škola RQN[VGEJPKEM¾
P¾O5RQLGPEč2TQUV÷LQX

V listopadu vzpomeneme
druhé výročí úmrtí
milovaného manžela,
pana Karla OLEŠE
a první výročí úmrtí
milovaného syna,
pana Karla SLÁMU,
vášnivého šachistu.
Kdo jste je znali,
vzpomeňte se mnou.
Drahomíra Olešová.

Vyplatíme všechny vaše EXEKUCE a poskytneme vám jednu půjčku. Volejte: 777 551 492
Mála půjčka 10 000 až 80 000 Kč.
Pracuji pro více věřitelů. Tel.:
608 911 761
PSV Invest s.r.o. nabídka flexi
půjčky 6.000 Kč pro mimořádné vydání v domácnosti. Rychlé
a diskrétní jednání. Kontakt recepce
po až pá 9:00 - 17:00 hodin. Tel.:
777 727 268

Dne 4. listopadu 2013
vzpomeneme 25. výročí
ode dne, kdy nás opustil náš
drahý manžel, tatínek a bratr,
pan Karel PIŇOS
z Určic.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje manželka, synové
Karel a Jiří, sestra a bratr
s rodinami.

Dne 10. listopadu 2013
uplyne 1. smutný rok,
co nás navždy opustil
pan Václav NEZVAL
z Vrbátek.
Za tichou vzpomínku
a modlitbu děkuje manželka
a synové s rodinami.

Půjčka až 100 000 Kč, nad 100 000 Kč
se zástavou nemovitostí. Tel.:
774 965 730. Pracuji pro více věřitelů.

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

ŠKOLA
*.'&
·è'60ª

VZPOMÍNKY

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

Hledáme schopné lidi na pozice
OZ, manažer do oblasti automobilového průmyslu. Vhodné i pro
ženy. Příjem 30 – 90 tis dle zařazení. Tel.: 777 923 257

Dne 6. listopadu 2013
uplyne 3. smutný rok od chvíle,
kdy nás navždy opustila naše
milovaná maminka a babička,
paní FRANTIŠKA
MIKULÁŠKOVÁ.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Za celou rodinu dcery
Bronislava a Iveta s rodinou.

Peníze pro všechny ihned při podpisu!
Zvýhodněné podmínky, žádné poplatky. Volejte: 775 02 12 12
Nabízím hotovostní půjčky. Vyřízení
do 24 hodin. Pouze seriózní jednání.
Tel.: 777 467 046
Rychlá půjčka 5 – 100 000 Kč.
Bez ručitele, v hotovosti. Tel.:
608 881 746. Pracuji pro více věřitelů.

Dne 1. listopadu 2013
by oslavil 66 let
pan Bohuslav Štrajt
z Vrahovic.
Kdo jste ho znali, věnujte mu
tichou vzpomínku.
S láskou vzpomínají dcera
s rodinou a jeho maminka.

Nabízím rychlou hotovostní půjčku. Seriozní a rychlé jednání.
774 119 937
Dne 9. listopadu 2013
vzpomeneme 10. smutné
výročí, kdy nás navždy opustila
naše milovaná maminka
JANA KŘÍŽKOVÁ.
S láskou vzpomínají dcery
s rodinami.

äKXQVQRKU[\CUÊNGLVGPC
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PRODÁM
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
ZD Moravan Domamyslice
Sad Mostkovice
Prodej jablek i do kvasu
(pro maloodběratele i velkoodběratele)
Po až pá: 7.00 - 15.00 hod.
Tel.: 602 510 465
Zahradnictví Držovice nabízí:
krouhané zelí, hlávkové zelí, brambory a cibule na uskladnění, česnek a jiné produkty. 737 68 14 04
odp. ved. p. Krčmářová PD.: Po-pá
8.00-16.00, so 8.00-12.00

SEZNÁMENÍ

Prodám nábytek do dětského pokoje.
Tel.: 582 343 446 Večer.

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

KOUPÍM

Kosmetický salon Madona oznamuje akce na měsíc listopad: masáž nohou zdarma k pedikúře. Tel.:
733 587 352

PŮJČKY SNADNO A RYCHLE.
TEL.: 775 562 356

Půjčka až 300 000 Kč pro OSVČ,
rychlé vyřízení. Tel.: 777 965 734.
Pracuji pro více věřitelů.

Čištění hrobů z terasa, přebroušení
přímo na místě. Tel.: 721 817 009

OZNÁMENÍ

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

Bezpečnostní služba přijme psovod-strážný + certifikát. Tel.:
606 894 869

Prodám 2 ženské hanácké kroje,
1 dívčí a 1 chlapecký. Cena dohodou. Tel.: 731 859 338

45, zajištěný snad sympatický,
sportovněji založený se zájmy
kolo, tanec, chataření, dovča u
moře. S dítětem se střídavou péčí
hledá z nedostatku příležitostí sympaťačku obdobných zájmů. Jestli
někde jsi a máš chuť něco změnit
zkus napsat. Tel.: 731 354 717
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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.

UZÁVĚRKA ŘÁDKOVÉ INZERCE
pro další číslo je v PÁTEK 8. listopadu v 10.00 hodin

Čas ubíhá a nevrací, co vzal,
ale láska, úcta a vzpomínky
v srdcích žijí dál.
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ZVÍŘATA
Nabízím čistokrevná štěňata německého křepeláka barvy hnědé
(fenky). Rodiče s PP, štěňata bez
PP. Odběr začátkem prosince. Cena
dohodou. Mob: 776 804 591 mail:
viple@centrum.cz

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

Dne 10. listopadu 2013
vzpomeneme 5. výročí úmrtí
pana Jaroslava KALÁBA
z Kostelce na Hané.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. Děkuje rodina
Kalábová a Ošťádalová.

Vzpomínka na Buryho…

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

Dne 6. listopadu 2013
si připomene 5. výročí úmrtí
pana Jiřího BUREŠE
z Plumlova.
S láskou vzpomíná bratr
s rodinou a TJ Sokol Plumlov.

www.vecernikpv.cz

Box
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Nejvyšší domácí týmová soutěž měla na programu druhé kolo, o body se výjimečně nebojovalo v sokolovně

Zaplněné „Kasko“ dovedlo boxery k vysoké výhře
Prostějovský výběr udržel domácí neporazitelnost a pojistil si vedení v tabulce

Boxerský galavečer se vydařil. Extraligový duel mezi domácím BC DTJ Prostějov a hosty
z BigBoard Praha se výjimečně nekonal v sokolovně na
Skálově náměstí ale ve Společenském domě a bohatý kulturně-sportovní program přilákal stovky diváků. Ti
mohli kromě koncertů celkem tří kapel sledovat i sedm
napínavých soubojů, ke spokojenosti naprosté většin
obecenstva skončilo hned pět z nich výhrou domácích.
A protože nejtěžší hmotnostní kategorii hosté neobsadili, zrodilo se výrazné vítězství borců BC DTJ Prostějov.

není jasné, zda se tak stane na konci
listopadu, nebo až po mistrovství
republiky a po přelomu starého
a nového roku. Podle nehrajícího
kouče BC DTJ Petra Novotného je
pravděpodobnější druhá varianta,
rozhodující bude ale dohoda se západočeským oddílem.
Hosté z Prahy nebyli s výsledkem
ani rozhodováním duelů spokojeni
a nechtěli výsledky jednotlivých
vah komentovat, ve třetím pokračotabulky bylo rozhodnuto již před vání extraligy se BigBoard střetne
Prostějov/jim
přestávkou, Norbert Kalucza, doma s Dubnicí.
Domácí boxeři tak před zraky Hamo Aperjan, Miroslav Šerban
váhová kategorie do 56kg:
prostějovského primátora Miro- i Robert Bilík totiž vyšli z duelů
slava Pišťáka, prvního náměst- jako vítězové a vzhledem k výhře
Norbert Kalucza
ka Olomouckého kraje Aloise Bernarda Ištvána bez boje bylo
Erik Huliev
Mačáka i dalších sportovních jasné, že hosté již svou ztrátu ne3:0 na body
příznivců navázali na předešlou mohou smazat.
výhru 14:2 s Dubnicí a upevnili V dalším kole se prostějovští boxeři Po úvodním opatrném poznávání
si první místo. O dvou bodech do utkají s výběrem Plzně, zatím ještě získával stále větší převahu domácí
boxer. Maďarská posila a účastník
Extraliga družstev ČR v boxu mužů 2013/14 nedávného světového šampionátu rozdával přesné údery a sám
se soupeřovým ranám úspěšně
vyhýbal, v zásobě měl rovněž ostré protiúdery. Vše vygradovalo
BC DTJ PROSTĚJOV
v posledním kole, během něhož byl
člen hostujícího družstva počítán.
BC BIGBOARD PRAHA
Hodnocení domácího kouče
Petra Novotného:
„Kalucza odboxoval s Erikem
těžký zápas od začátku až do konce, ale Norbert ukázal větší chuť
po vítězství a vyhrál zaslouženě.
Soupeř byl nepříjemný, dynamický, také něco trefil, ale Norbert si
vítězství zasloužil tím, že pracoval
a chtěl vyhrát.“

2. kolo extraligy boxu

12:4

Průběh utkání: 2:0, 4:0, 6:0, 8:0, 8:2, 8:4, 10:4, 12:4
Rozhodčí: Němeček - Bejček, Morbitzer, Nechvátal, Hrubý
Diváků: 600

váhová kategorie do 60kg:
Hamo Aperjan
Erik Aloyan
3:0 na body

VÝSLEDKOVÝ SERVIS
2. kolo (21. září): BC DTJ Prostějov – BC BigBoard Praha 12:4, BC Dubnica nad Váhom – BC Chimera Plzeň 8:8

PRŮBĚŽNÁ TABULKA:
1. BC DTJ Prostějov
2. BC BigBoard Praha
3. Chimera Fighters Plzeň
4. BC Dubnica nad Váhom

2
2
2
2

2
1
0
0

0
0
1
1

0
1
1
1

26:6
16:16
12:20
10:22

4
2
1
1

KAM PŘÍŠTĚ
3. kolo (23. a 24. listopadu): BC Chimera Plzeň - BC DTJ Prostějov, BC
Bigboard Praha -BC Dubnica nad Váhom.

Osmadvacetiletý úřadující mistr republiky působil od počátku
aktivněji a vedl si lépe. V atraktivním duelu se spoustou útoků
z obou stran rozhodlo zejména
druhé kolo, kdy byl soupeř výrazně pasivní, snažil se pouze
udržovat obranný blok a občas
udeřil naslepo. Ve třetím kole již
sice domácímu borci docházely
síly a musel na chvíli zvolnit, pak
ovšem opět vytasil údery zleva,
zprava i zespodu a o dvou bodech
nebylo pochyb.

Hodnocení domácího kouče
Petra Novotného:
„Erik Aloyan normálně boxuje
čtyřiašedesátku, vyměnili váhy
s Pitrou. Bylo vidět, že je fyzicky silný, ale Hamo ukázal svoje
zkušenosti. Nadřel se ale, byl to
těžký zápas. Hamo letos ještě neboxoval, protože minule neměl
soupeře a nižší soutěž nemůže,
vyhrál však zaslouženě.“

váhová kategorie do 64kg:
Miroslav Šerban
Štěpán Pitra
2:1 na body
Proti teprve devatenáctiletému
soupeři prokázal český reprezentant v domácích barvách velkou dávku trpělivosti. Zejména
v prvním kole se jednalo o velkou vyčkávanou, kde větší roli
než samotné údery hrál pohyb
po ringu, od druhého kola již ran
přece jen přibylo. Opatrnost společně s obranami měla ale stále
převahu, to v Šerbanově případě
platilo i v samotném závěru. To
již Pitra působil živěji a zejména
úvod poslední tříminutovky byl
z jeho strany drtivý, do posledního
momentu tak nebylo jasné, na čí
stranu se postaví rozhodčí.
Hodnocení domácího kouče
Petra Novotného:
„Mira Šerban boxoval zkušeně,
z ústupu bodoval. Pitra je ještě mladý, ale snažil se.“

váhová kategorie do 69kg:
Robert Bilík
Patrik Kliment
2:1 na body
Robert Bilík se před nedávnem
vrátil z mistrovství světa a na jeho
výkonu se zdálo, že je z posledních
týdnů trochu unaven. Tento zápas
byl zcela opačný od toho předchozího, oba boxeři se pohybovali
blízko sebe a odpočátku útočili.
Bilík působil statičtějším dojmem,
z hluboké defenzivy se ale hned
několikrát dokázal dostat do protiofenzivy. Klimentovy údery ovšem
byly velmi dobré a zdálo se, že
nechybí moc, aby svého soupeře
poslal k zemi. Bylo tak velmi pravděpodobné, komu připadnou body,

Obchodní partneři BC DTJ Prostějov:

překvapivě ovšem zůstaly doma
a před pauzou tak platil stav 8:0 se
zjištěním, že minimálně další dva
body má Prostějov jisté.
Hodnocení domácího kouče
Petra Novotného:
„To byl další těžký zápas, třetí
kolo se trochu zkomplikovalo,
ale dvě kola jasně vyhrál. V tom
třetím měl ale také nabodováno.
Patrika jsme měli možnost vidět
v Prostějově, minulý rok tady
boxoval extraligu. Ukázal srdce
a to, že je houževnatý chlapík.
Ale nedostatek zkušeností ho ještě limituje, Robert tak vyhrál zaPředvedl se. Vasil Ducár (vpravo) odboxoval proti Davidu Hoškovi
slouženě. Tady se už lámal chleba
povedený zápas a atraktivní přestřelku zvládl lépe. Foto: Jiří Možný
a měl jsem strach, aby tam rozhodčí něco neudělali, protože při publiky a ještě na jaře člen pro- začal být Ducár. Domácí boxer
naší výhře by už nebylo co řešit. stějovského výběru byl zpočát- méně chyboval a zdaleka neútočil
ku přesnější, v úvodu druhého naslepo. Oba dva si dali co proto
Podařilo se.“
kola to ale s hurá taktikou bez a po závěrečném gongu se objali
váhová kategorie do 75kg: obrany přehnal a přes spršku a byli rádi, že se ještě drží na nohou.
Hodnocení domácího kouče
Emil Kocvelda tvrdých úderů to byl právě on,
etra Novotného:
Michal Vodárek kdo skončil na zemi. Poté se
1:2 na body tedy trochu stáhl a předvedl se „Poslední zápas Vasil ukázal srdsvým partnerem dva povedené ce. David Hošek byl zběsilý boPo dvacetiminutové pauze se tanečky jako v televizní soutěži, jovník, který se ani nedíval, kam
zaplněnému hledišti předvedl ve třetím kole už měl ale opět to dává. Vasil udržel koncentraci
současný a bývalý prostějovský navrch Hunanyan. Domácího a klid, vyhrál zaslouženě. Ukázal
boxer. Zpočátku se Kocveldovi borce poslal několikrát do pro- víc boxu, jsem spokojen.“
dařila práce nohou a nepouštěl vazů a donutil ho i k pokleknutí
soupeře do kontaktu, pak ovšem a počítání, vyhrál ale na body, váhová kategorie nad 91kg:
přišla Vodárkova série tvrdých nikoliv díky knock outu.
Bernard Ištván
úderů a ještě v prvním kole byl
Hodnocení domácího kouče
neobsazeno
domácí rohovník počítán. Ve zbyPetra Novotného:
bez boje PV
lých dvou kolech už nebyla převa- „Honza Mužík měl tréninkový
ha tolik patrná, i vzhledem k tomu, výpadek, protože se zranil na Druhého prostějovského duelu
že oba dva často dávali hlavy příliš motorce. Boxoval až tento týden maďarské hvězdy se fanoušci zanízko a množilo se držení. Výhra a bylo to vidět. Hunanyan má lep- tím nedočkali. Na nedávném svěale po právu patřila hostům.
ší možnosti, lepší sparingpartnery tovém šampionátu v KazachstáHodnocení domácího kouče
k zápasu z boxu i kickboxu, ale nu prohrál Ištván až s pozdějším
Petra Novotného:
Honza se mi líbil. Boxoval chytře finalistou a hosté z něho měli
„Emil Kocvelda byl limitovaný a ukázal zkušenosti. David měl takový strach, že raději nikoho
zraněnými zády, bylo to vidět, ne- co dělat a kdyby to vyhrál Honza, nenominovali. Dva body tak bez
boje připadly Prostějovu.
byl při zápase ve své kůži. Michal nemohl by nikdo nic říct.“
Hodnocení domácího kouče
Vodárek neboxoval čistě, byla tam
váhová kategorie do 91kg:
Petra Novotného:
spousta úderů pod pas a hlavou,
Emil je vepředu dobitý, to je ale
Vasil Ducár „V supertěžké váze Maďara
úděl boxera. Kluci se ještě musí
David Hošek předchází pověst. Je to škoda pro
naučit boxovat bez helem.“
2:1 na body diváky, myslím si, že spousta lidí
přišla na něho. Já bych si to s ním
váhová kategorie do 81kg: Týmy se s diváky rozloučily tím ale také nedal (smích). Průša je
Jan Mužík nejlepším způsobem. Závěrečný zraněný dlouhodobě, Eliáš s nimi
David Hunanyan duel byl ve znamení atraktivní po- dokonce přijel, věděl ale, že by
1:2 na body dívané, což s sebou neslo hlasitou neobstál. Bernard chtěl boxovat,
odezvu. Hošek rozdával více úde- byl připravený, je na něm vidět
Oba soupeři se do toho od úvo- rů, jakmile ale poprvé minul a sám odhodlání, chladnokrevnost, zkudu pustili pěkně od podlahy. setrvačností skončil v provazech, šenost a rád by před tolika lidmi
Devatenáctiletý vicemistr re- ztratil rytmus a lepší i přesnější boxoval.“

POHLEDEM TRENÉRA:

Petr NOVOTNÝ – BC DTJ Prostějov:
„Očekával jsem, že to bude těžké, a bylo to těžké. Pražáci byli naštvaní. Mysleli si, že přijdou do extraligy a hned první rok udělají
díru do světa. To se naštěstí nestalo. Jsem spokojen. Ideálně bych
chtěl, aby bylo rozhodnuto už před zápasem v Praze. Tak jak
dneska, kdy jsme chtěli, aby bylo jasno po prvních vahách. Praha
byla docela připravená, zápasy nebyly jednoznačné, ale každopádně jsme doma vyhráli před plným sálem. To jsme chtěli a také se
nám to podařilo. Myslím si, že se lidé bavili. Atmosféra se mi líbila,
takovou návštěvu jsem ani nečekal a myslím si, že to bylo perfektní. Udělali jsme z toho sportovně-kulturní akci, aby si lidé přišli na
své. Je to tak poprvé, byl bych ale rád, kdyby se to uskutečnilo tak
dvakrát do roka. Má to své kouzlo, je to magnet, lidé na to slyšeli.“

Prostějov – Vydařenou soutěžní premiéru v nové
extraligové sezoně zažila opora prostějovského týmu
Hamo Aperjan. Domácí boxer měl proti Plzni volno,
neboť soupeř jeho hmotnost neobsadil, proti pražskému
výběru již nastoupil a po náročném duelu se mohl radovat. I díky hlasitému povzbuzování z řad fanoušků si se
svým soupeřem poradil a zařadil se po bok Norberta
Kaluczy, Miroslava Šerbana, Roberta Bilíka, Vasila
Ducára a Bernarda Ištvána, kteří svou výhrou rovněž
podpořili výsledný stav 12:4 pro Prostějov.
Jiří Možný
K celkovému vítězství
jste přispěl dvěma body.
Jak jste viděl své střetnutí
s Erikem Aloyanem?
„Byli jsme překvapeni, že proti
mně nastoupil právě Erik, mysleli jsme, že to bude Štěpán Pitra.
Erik je také Arménec, takže to
pro mě bylo specifické. Ale je to
sport a nijak jsem se nešetřil, ať

vyhraje ten, kdo je lepší. Každý
ukazoval svoje a myslím si, že
jsem boxoval dobře. Ale fyzicky
j
jsem
nevydržel třetí kolo.
Čím to bylo, že vám
došly síly?
„Byl jsem připravený dobře, ale
v prvním a druhém kole jsem
dával silné údery a ve třetím
jsem to již fyzicky nevydržel.
On byl fyzicky připraven a stále
válčil. Byl dobrý.“

Boxovali jste již dříve
proti sobě?
„Ne. S ním konkrétně ne, ale
s několika Arménci jsem se již
utkal. Třeba s Erikem Hulievem
nebo Davidem Hunanyanem, ale
s Erikem Aloyanem dosud ne.“
Soupeře z Prahy jste
porazili poměrně jednoznačně, očekávali jste tak jasný
výsledek?
„Už když jsme boxovali se
Slováky, tak jsme věděli, že
mají také docela silný mančaft.
Boxovali dobře a mysleli jsme si,
že to skončí remízou, nebo vyhraj
ppouze těsně.“
jeme
Jaký bude váš nejbližší
program?
„Žádný turnaj v plánu nemáme,
v týdnu už ale začnu trénovat a budu se připravovat na
mistrovství republiky, které se
koná od šestého do osmého
prosince. Budu mít sparingy,

„Erik je také Arménec, takže to pro
mě bylo specifické. Ale je to sport a
nijak jsem se nešetřil, ať vyhraje ten,
kdo je lepší. Každý ukazoval svoje a
myslím si, že jsem boxoval dobře.“

prostějovský boxer HAMO APERJAN
s arménskými kořeny o duelu s Erikem Aloyanem
To nevím. Dobře si ale pamatuju, že když jsem přišel do České
republiky, můj trenér mi říkal
'jsi cizinec, musíš si nejprve
Jistota. Hamo Aperjan (vpravo) potvrdil roli favorita a přispěl očeká- udělat dobré jméno a předvádět
vanými dvěma body k výhře Prostějova.
Foto: Jiří Možný dobrý box, aby ostatní k tobě
měli respekt'. Myslím si, že už
abych byl vyboxovaný, protože Pojedu tedy do zahraničí, abych ostatní mají ze mě respekt.“
Můžete se účastnit mistrominulý zápas jsem neboxoval byl připravený na republiku i na
a vyhrál bez boje. Tady to ale další kolo.
vství České republiky, kdy
moc nejde, protože se mnou
To jste na všechny tak budete moci rovněž reprezentonikdo nechce trénovat (smích).
vat Českou republiku?
dobrý, že se vás bojí?

„Stále ještě nejsem český občan.
Mám tu jen trvalý pobyt, ale už
brzy budu moci požádat o české
občanství. Když ho dostanu, budu
moci boxovat turnaje v cizině
a jet i na mistrovství Evropy nebo
světa. Teď můžu boxovat jen na
domácích akcích. Odhaduji, že to
bude trvat asi šest až osm měsíců.“
Takže můžete reprezentovat pouze Arménii?
„Ne, nemůžu. Můžu jen Českou
p
republiku
na domácích akcích.“
Již několik let patříte
mezi hlavní opory
prostějovského mužstva. Jak se
vám tu líbí?
„Je to tu dobré. Jsem spokojen s podmínkami, s trenéry,
vše je tu dobré. Lidé nám
hodně fandí, to je důležité pro
každého sportovce. V ringu to
během duelu moc neslyšíte, ale
když je taková atmosféra, je to
jen dobré.“

Sport

Výsledky a tabulky soutěží
v malé kopané na Prostějovsku
2013/2014
2. OKRESNÍ LIGA MUŽŮ, SKUPINA B
Hřiště Žešov: KRS Abrahám Prostějov - FC Juniors SEMOS Hluchov 5:1, J. Hluchov – TJ Otinoves 1:4, Abrahám PV – Otinoves 2:1. Rozhodčí: Lízna.
Hřiště Čehovice: 3:3, L. Čehovice – Kostelec na Hané 4:8, Kostelec – Kralice 4:4. Rozhodčí:
Krátký.
1. Abrahám PV
2. Kralice
3. L. Čehovice
4. Otinoves
5. Kostelec
6. J. Hluchov

22
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Tabulka po podzimu:
7
1
2
5
2
3
5
2
3
4
1
5
3
3
4
1
1
8

31:13
40:28
27:27
30:31
34:34
16:45

22
17
17
13
12
4

Město Prostějov podporuje okresní soutěže v malé kopané.

Kostelecké fotbalistky
udělaly radost dětem na Tetíně
Prostějov/jim – Nadšení a pozitivní vzpomínky na obou
stranách vzbudila návštěva
fotbalistek z Kostelce na Hané
v základní škole na Tetíně. Tým
kouče Petra Merty využil pozvání a předvedl část ze svého
umění při hře s míčem, tamější
děti pro změnu ukázaly svou výtvarnou i cukrářskou šikovnost.
„Byl to super zážitek, na který si
budu pamatovat hodně dlouho. Děti
nás hned po příjezdu uvítaly napečenými sladkostmi a v tělocvičně nám
pak předaly dárek v podobě obrázku
všech hráček včetně mě a dvou sošek vymodelovaných v našich barvách,“ popisoval nevšední setkání
Petr Merta.
Hosté také nepřijeli s prázdnou, na
oplátku přivezli podepsaný kopací
míč, plakáty, nálepky, další drobnosti a s nimi i obálku obsahující finanč-

ní hotovost. Ta pomůže vzniku nové
relaxační místnosti snoezelen, která
souběžně působí na více smyslů.
„Jedná se o prostor s vodní postelí, vodními sloupci a světelnými
efekty, která bude přispívat k odpočinku a uklidnění. Hotová má
být příští rok v lednu,“ vysvětlil
Merta krátce poté, co společně
s hráčkami absolvoval exkurzi po
školní budově.
Ještě než na ni došlo, prezentovaly
i fotbalistky, co umějí. „Kristýna Vykopalová měla krátkou řeč
o nás, poté jsme ukázali pár věcí
s míčem, jako je jeho vedení, přihrávky, hlavičky, holky si zahrály
dvě na dvě. Pak si nadšené děti
házely a kopaly s námi,“ zmínil
Merta s tím, že k navození domácí
atmosféry přispěly rovněž sladkosti napečené přímo jednotlivými hráčkami.

Dorostenec 1.SK získal
republikový bronz
Hradec Králové, Prostějov/
jim – S nečekaným bronzem se
z nedávného mistrovství republiky v přespolním běhu vrátil člen
dorostenecké „devatenáctky“
1.SK Prostějov Dominik Šatný
(na snímku J. Popelky). Student
olomouckého sportovního gymnázia pomohl svému družstvu
nejprve k výhře v okresním
i krajském kole, v celorepublikové konkurenci se pak musel společně se svými kolegy sklonit jen
před dvěma týmy.
„Je to velký úspěch. Nikdo to nečekal, dostali jsme i výjimečnou
ředitelskou pochvalu. Všichni jsme
tam byli fotbalisté, ostatní hrají za
Sigmu, ale když nás škola někam
vyšle, tak jdeme,“ dělil se o zážitky
sedmnáctiletý sportovec.
Domácího finále Středoškolského atletického poháru v běhu na
pět kilometrů se účastnilo celkem
sedmaosmdesát závodníků ze čtrnácti škol a nejlepší družstvo vyhrálo mimo jiné zájezd do Izraele.
„Skončili jsme třetí bod za dru-

Prostějov/tok - Naposledy
v podzimní části letošního
ročníku MSFL jedou prostějovští fotbalisté na půdu
soupeře. Zároveň tímto
utkáním zakončí také první
polovinu soutěže, neboť FC
Žďas Žďár nad Sázavou je
posledním z třetiligového pelotonu, s nímž se „eskáčkoů
ještě nepotkalo. Utkání začíná v neděli 10. listopadu od
14.00 hodin na hřišti „Bouchalky“.
I když v minulém ročníku byli
svěřenci kouče Jury stoprocentně úspěšní a ze vzájemných zápasů mají skóre 6:1,
jarní duel na Vysočině nebyl
zdaleka jednoznačný a už
vůbec ne jednoduchý. Přitom
výchozí situace byla v mnohém podobná - Žďár se totiž
pohyboval u samého dna ligové tabulky, stejně jak je tomu
i v současnosti.

U soupeře se přes letní přestávku toho příliš nezměnilo.
Dva odchozí hráče (Sedláčka
a Heideho), kompenzoval
především zkušený třicetiletý záložník Michal, mající
zkušenosti nejen z první ligy,
ale i z Německa. Mezi třemi
tyčemi zůstal také zkušený
Pavel Pospíchal, v útoku pak
operuje asi největší hvězda
Žďáru Václav Pohanka. Trenér Štourač si před sezónou
kladl střízlivé cíle, především
uhrát podzimní část tak, aby
tým neměl na jaře opět starosti
se záchranou v soutěži.
Ačkoli to po několika odehraných kolech vypadalo nadějně
a Žďár se pohyboval dokonce
ve středu tabulky, i vzhledem
k nedávné marodce několika
klíčových hráčů prohrál už
osm zápasů v řadě, naposledy
o uplynulém víkendu v Zábřehu na Moravě.

Žďár nastoupil uplynulou
neděli v této sestavě: Pometlo
- Veselý, Turek, Šindelka, Cipruš - Bureš, Doležal, Mašek
(57. Chmelík), Michal – Ločárek (46. Vomela), Zedníček
(65. Hlouš).
„Bude hodně záležet na tom,
jak jsme se dokázali poučit
z utkání v Mikulovicích,“ poznamenal k nadcházejícímu
duelu asistent trenéra Roman
Popelka. „Žďár má ve svém
středu výraznou individualitu, střelce Pohanku, jinak sází
především na standardní situace, z jedné jsme od nich na
jaře také gól dostali. Na to si
musíme dát pozor především.
Určitě to bude pro nás velmi
nepříjemný soupeř, byť je aktuálně na posledním místě,“ varuje před podceněním Popelka
s tím, že jediným cílem mužstva je vítězství. „Jedeme si pro
tři body,“ dodal.

obchodní a mediální partneři fotbalového oddílu 1. SK Prostějov

PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK - hlavní mediální partner klubu

Výsledkový servis msfl

13. kolo (14. hrané): SK HS Kroměříž – FK Slavia Orlová - Lutyně
1:1 (1:0). Branky: 24. Steiner – 59. Urban. Diváci: 175 * 1. HFK
Olomouc – HFK Třebíč 1:0 (0:0). Branka: 77. Matyska. Diváci:
185 * 1. SK Prostějov – SK Sigma Olomouc B 2:1 (0:0). Branky:
46. Soušek, 66. Pospíšil – 73. Texl. Diváci: 345 * SK Spartak Hulín
– FK Mikulovice 0:0. Diváků: 100 * FC Hlučín – SFC Opava 1:1
(0:0). Branky: 83. Heiník – 74. Wirth (pen.). Diváci: Nehlášeno * 1.
FC Slovácko B – MSK Břeclav 2:1 (1:1). Branky: 27. Ondřejka, 78.
Ondřejka – 7. Igwe. Diváci: 73 * FC Fastav Zlín B – SK Uničov 1:1
(1:1). Branky: 17. Červenka – 39. Kyselý. Diváci: 96 * FK Sulko
Zábřeh – FC ŽĎAS Žďár n.Sázavou 2:0 (1:0). Branky: 2. Bačík,
65. Kostorek. Diváci: 240.

průběžná tabulka PO 14 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
Zábřeh
HFK Olomouc
Uničov
Břeclav
Zlín B
Mikulovice
Orlová
Kroměříž
Hlučín
Žďár nad Sázavou

Z
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

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

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

P
1
4
4
2
5
4
3
6
4
7
5
7
7
7
7
10

S
25:13
27:13
18:11
25:19
23:15
22:20
18:16
17:12
19:19
14:17
16:21
13:22
14:17
16:21
12:24
14:33

B
29
26
26
26
23
22
21
20
20
15
15
15
13
13
13
10

kam PŘÍŠTĚ na MSFL?
14. (15. hrané) kolo, sobota 9. listopadu 2013, 14:00 hodin: Orlová - Opava
(10:15), Kroměříž - HFK Olomouc, Mikulovice - Hlučín, Třebíč - Zlín B,
Sigma Olomouc B - Hulín (neděle 10.11., 10:15), Uničov - Slovácko B
(neděle 10.11.,10:15), Břeclav - Zábřeh (neděle 10.11., 13:30), Žďár nad
Sázavou - Prostějov (neděle 10.11., 14:00)

zprávy od zeleného stolu...
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1. Závady:
Dorost 8. kolo: Haná Nezamyslice – FC Dobromilice
3:1, nebyl nahlášen výsledek.
Starší žáci 11. kolo: STK žádá klub FC Hvozd o dodání
zápisu z duelu FC Hvozd – Sokol Brodek u Prostějova
do příštího zasedání komise, tedy do 6. listopadu 2013.
Mladší přípravky, turnaj z 27. října, pořadatel 1.SK Prostějov: nevyplněna sestava družstva FK Němčice nad Hanou.

Mladší přípravky: STK žádá TJ FC Kostelec na
Hané o dodání zápisu z turnaje pořádaného 12. října
2013 do příštího zasedání komise, to je do 6. listopadu 2013.
2. Změna termínů utkání:
Dorost, 9. kolo: TJ Sokol Plumlov – TJ Haná Nezamyslice, původní termín 3.11.2013 v 10.00, bude sehráno 3.11.2013 ve 13.30. Dohoda oddílů.

Starší žáci, 13. kolo: TJ Haná Prostějov – Sokol Bedihošť, původní termín 3.11., bude sehráno 29.10.2013
v 18.00. Dohoda oddílů.
Starší žáci, 10. kolo: FC Kralice – TJ Haná Prostějov,
bude sehráno 9.11.2013 v 9.00, hřiště Kralice. Dohoda oddílů.
Zapsal Pavel Peřina, sekretář OFS,
odsouhlasil Roman Minx, garant STK

Disciplinární komise OFS Prostějov na svém zasedání dne 31. října 2013 rozhodla:
1. Nepodmíněně:
Šubert Michal (Sokol Mostkovice „B“) – 1 SU od 28.10.2013, DŘ19/1.
Pinkava Roman (FK Skalka 2011) – 3 SU od 27.10.2013, DŘ11/3a.
Březina David (FC Dobromilice) – 4 SU od 27.10.2013, DŘ11/3b.
Zapsal Pavel Peřina, sekretář OFS,
odsouhlasil Jaroslav Čížek, předseda DK

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

WWW.OFSPROSTEJOV.CZ!

Zápasové
meníčko
hým, dostali jsme alespoň medaile, pohár a diplom. Dokázali
jsme ale, že naše výhra v Jeseníku
o deset bodů nebyla náhodná,“ těšilo rovněž účastníka krajského kola
v běhu na čtyři sta metrů, jenž coby
fotbalista získává zkušenosti v Moravskoslezské dorostenecké lize.

Klenovicím se
uzdravil Borovský

Klenovice na Hané/jim – Po téměř
dvou měsících se zpět do sestavy
Klenovic na Hané vrátil útočník
Marek Borovský (na archivním
snímku). Bývalý hráč prostějovského LeRKu, Slavie Praha, Jihlavy, Chebu, Motorletu Praha či
Kralic na Hané chyběl účastníkovi
„B“ skupiny I.A třídy od počátku

Fotbalisté 1.SK Prostějov jedou
na trávník posledního Žďáru

září, ke svým dosavadním pěti
startům přidal další a v závěru duelu s rezervou Hranic.
„Dlouho marodil, až teď začal rovněž
chodit do práce. V pátek byl na tréninku a v sobotu zkusil posledních patnáct minut, je na něm ale znát dlouhá
pauza a to, že ještě nemá natrénováno.
Jsem ale rád, že je zpět, má přehled
a potřebujeme ho do útoku,“ radoval se
z comebacku hráče, jenž má zkušenosti
z nejvyšší domácí dorostenecké soutěže i České fotbalové ligy.
Až do uplynulého víkendu měl Borovský v této sezoně na kontě pouze 387
odehraných minut, dvě vstřelené branky a jednu žlutou kartu. Osmigólovou
kanonádu proti Hranicím „B“ sice žádnou brankou neobohatil, připsal si ale
aspoň další odkopanou čtvrthodinku,
když vystřídal Richarda Klimeše.

www.vecernikpv.cz

MORAVSKOSLEZSKÁ FOTBALOVÁ LIGA:
14. kolo: Žďár nad Sázavou – 1.SK Prostějov (neděle
10.11., 14.00, hřiště Bouchalky, rozhodčí: Santarius
– Trávníček, Petr).
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“:
14. kolo: Určice – Přerov (neděle 10.11., 14.00,
Dohnálek – Gasnárek, Bartoň).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS:
16. kolo: Konice – Medlov (neděle 10.11., 13.30,
Slota – P. Dorušák, Boháč), Kralice na Hané
– Troubky (sobota 9.11., 13.30, Silný – Motal, Hodaň).
I.A TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“:
14. kolo, sobota 9. listopadu, 13.30: Bělotín – Haná
Prostějov (J. Dorušák – Krpec, Janáček), Dub nad
Moravou – Čechovice (Přikryl – Svozil, Knop).
I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „A“:
14.kolo,neděle10.listopadu,13.30:Radslavice–Lipová
(Grečmal – M. Pospíšil, Pumprla), Mostkovice – Horní
Moštěnice (Lizna – Zika, Pitner), Nezamyslice – Kostelec na Hané (sobota 9.11., 13.30, Reich – Valouch,
OFS), Vrchoslavice – Býškovice (Milar – Krutovský,
Lasovský), Brodek u Přerova – Pivín (sobota 9.11.,

13.30, Majer – Milar, Dokoupil)), Plumlov – Tovačov
(sobota 9.11., 13.30, Navrátil – Sigmund, OFS).
I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“:
14. kolo: Hvozd – Slavonín (sobota 9.11., 13.30,
Krutovský – Lasovský, Petrů).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U19:
14. kolo: 1.SK Prostějov – Havlíčkův Brod (neděle
10.11., 10.15, Caletka – Ol KFS, Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U17:
14. kolo: Zbrojovka Brno – 1.SK Prostějov (sobota
9.11., 10.30, hřiště Podolí, Podaný – Jm KFS, Jm KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U16:
14. kolo: Zbrojovka Brno – 1.SK Prostějov (sobota
9.11., 12.30, hřiště Podolí, Jm KFS – Podaný, Jm KFS).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS – dorost:
14. kolo: Čechovice – Velké Losiny (sobota 9.11.,
9.30, OFS), Kostelec na Hané – Šternberk (neděle
10.11., 11.00, Kopecký), Opatovice – Konice
(sobota 9.11., 13.30, Svačina), Litovel – Určice (sobota 9.11., 10.15, OFS).

KRAJSKÁ SOUTĚŽ dorostu – skupina „B“:
14. kolo: Náměšť na Hané – Němčice nad Hanou
(neděle 10.11., 11.15, Fojtek), Čechovice „B“ – Horní
Moštěnice (sobota 9.11., 11.45, OFS), Černovír „B“
– Protivanov (neděle 10.11., 12.15, Janáček).
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV – II. TŘÍDA:
14. kolo, neděle 10. listopadu, 13.30: Zdětín – Brodek u Prostějova, Protivanov – Haná Prostějov „B“,
Jesenec – Otaslavice (hřiště Dzbel), Vrahovice – Držovice (sobota 9.11., 13.30), Němčice nad Hanou
– Horní Štěpánov, Určice „B“ – Otinoves (sobota
9.11., 13.30), Přemyslovice – Smržice, Čechovice
„B“ – Olšany (sobota 9.11., 13.30).
III. TŘÍDA:
14. kolo, neděle 10. listopadu, 13.30: Zdětín „B“
– Pavlovice u Kojetína (sobota 9.11., 13.30), Skalka
– Dobromilice (sobota 9.11., 13.30, hřiště Klenovice
na Hané), Vrahovice „B“ – Vícov, Kralice na Hané „B“
– Nezamyslice „B“, Výšovice – Mostkovice „B“,
Plumlov „B“ – Tištín (hřiště Krumsín), Brodek u Konice
– Bedihošť, Pivín „B“ – Ptení (sobota 9.11., 13.30).
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu!
-jim-

V Paříži Berdych V sestavě pro Davis Cup
postoupil do čtvrtfinále

Paříž/lv - Dobrou formu před vrcholem sezony potvrdil prostějovský tenista Tomáš Berdych na turnaji kategorie Masters v Paříži. Postupně přehrál
Španěla Pabla Andújara, následně poprvé v kariéře
porazil Kanaďana Milose Raonice a až ve čtvrtfinále
podlehl obhájci titulu Davidu Ferrerovi.
Berdych v hale Bercy vyhrál úvodní duel 6:2, 7:5, když
ve druhém setu dokázal otočit nepříznivý stav 2:4.
V osmifinále uspěl ve střetnutí s Raoničem.
S kanadským bombarďákem držel servis až do zkrácené hry. V ní český hráč uspěl po výsledku 15:13, když
proměnil šestý setbol. Na začátku druhé sady pak získal
soupeřův servis a dotáhl utkání k výsledku 6:4.
Vítězná šňůra prostějovského tenisty skončila až ve
čtvrtfinále. S aktuální světovou trojkou, Španělem Ferreem, prohrál 6:4, 5:7 a 3:6. O postupujícím rozhodla
čtvrtá hra rozhodující sady, kterou při Berdychově
podání vyhrál Ferrer a nabídnutou výhodu už nepustil.

jsou dva hráči Prostějova

Praha/lv - Očekávanou sestavu pro finále Davis Cupu proti oznámil nehrající kapitán
Jaroslav Navrátil. Proti Srbsku nastoupí Tomáš Berdych,
Radek Štěpánek, Lukáš Rosol
a Jan Hájek. „Lepší sestavu
jsme mít nemohli. Půjdeme do
utkání v plné síle,“ prohlásil nehrající kapitán obhájců trofeje.
Berdych a Hájek jsou hráči
prostějovského TK Agrofert.
Oproti poslednímu zápasu není
v sestavě talentovaný Jiří Veselý, kterého z nominace vyřadily zdravotní potíže z poslední

doby. „Jirka měl dvě zranění
nohy a ještě na něj čekají dva
turnaje, kde snad uhraje nějaké
body do světového žebříčku
před začátkem příští sezony,“
vysvětlil Navrátil.
V Bělehradu se bude o prestižní trofej hrát od 15. do 17. listopadu. Opory české sestavy
Berdycha a Štěpánka čeká před
zápasem start na Turnaji mistrů.
„Díky tomu se budeme do Srbska možná slétat postupně, ale
uděláme maximum, abychom
vítězství obhájili,“ poznamenal
nehrající kapitán výběru.

Srbskou jedničkou zřejmě bude
druhý hráč světa Novak Djokovič. Pořadatelé ale mají starosti
s dalšími hráči. Janko Tipsarevič
léčí zraněnou nohu, Viktor Troicki pyká za doping. „Tipsarevič
se asi někde zavřel a udělá první poslední, aby byl v pořádku.
Troického dopingová kauza se
prý bude projednávat co nejdřív,
aby případně mohl proti nám
nastoupit,“ prozradil novinky
z tenisového zákulisí Štěpánek.
„Ale my se soustředíme hlavně
na sebe a chceme uhrát tři body,“
dodal.
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 přímé reporty  zpravodajství  pozápasové ohlasy

Tři body z hanáckého derby v MSFL proti rezervě Sigmy zůstávají v Prostějově

„ESKÁČKO“ PROLOMILO OLOMOUCKÉ „PROKLETÍ“
Rozhodl začátek druhého poločasu, vítězný gól si připsal Pospíšil

Olomouc konečně pokořena! V minulém soutěžním
ročníku měli prostějovští fotbalisté 1.SK se svým rivalem z hanácké metropole nulovou bilanci, počítaje v to i pohárový zápas s prvním týmem Sigmy.
Teď na rozdíl od nepovedeného utkání s 1.HFK dali
hráči Prostějova do zápasu vše a na hřišti bylo jasně
znát, jak moc chtějí soupeřův skalp. Ten se jim nakonec díky trefám Souška a Pospíšila podařil uzmout.
V třetiligové tabulce tak stáhli náskok soupeře,
a tedy ztrátu na druhé místo, na pouhé čtyři body.
Prostějov/tok

T
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ve středové řadě. Podle předpokladů totiž opět nenastoupil
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Bohužel v pátek se mi zranění
opět ozvalo, takže z pomyšlení
na zápas nebylo nic,“ svěřil se
exkluzivně Večerníku těsně před
výkopem. Na lavičce zůstal také
Mazouch s Fládrem, místo nichž
nastoupil Soušek (což se později
ukázalo jako velmi dobrý tah)
a Krč. Na hrotu pak operovali
Pospíšil s trochu více staženým
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U

O

strhnout vedení na svou stranu.
To se podařilo už po třech minutách, když se po Kazárově rohu
v šestnáctce nejlépe orientoval
Soušek a poslal domácí do vedení. Po dalším nakrátko rozehraném rohovém kopu to už mohlo
být o dva góly. To se do odraženého balónu opřel Kazár a Reichl
se musel pořádně protáhnout.
O další dvě minuty později
si poté, co se krásně uvolnil
v šestnáctce, spálil svoji tradiční
tutovku Hirsch. Když míjela hodina hry, dostali se ke slovu také
hosté. Plšek dobře zahrál přímý
kop, ovšem na Bureše to nestačilo, agilní Vavřík mířil vedle.
Trenéru Jurovi muselo zaplesat

Roman POPELKA - 1. SK Prostějov:

video na pv.cz
ernik
www.vec

Radim KUČERA - Sigma Olomouc „B“:

Zásoboval. Prostějovský kapitán Petr Pavlík (v popředí) posílal v sobotním hanáckém derby do vápna hostujícího týmu jeden míč za druhým.
Foto: Tomáš Kaláb
sedmnáct minut před koncem Bureš musel ještě likvidovat jen děkovat nepočetnému „kotlu“
fandů, kteří byli ve druhém pose hostům přece jen podařilo Štěrbovu umístěnou hlavičku.
o závěrečném hvizdu su- ločase slyšet a vytvořili náznak
vstřelit kontaktní gól - po ztrátě
dího tak mohli domácí po- pravé fotbalové atmosféry.
míče u středové čáry a rychlém
protiútoku se k míči dostal volný Texl a střelou k tyči překonal
Bureše. Nebezpečná byla i Habustova střela těsně nad břevno
prostějovské svatyně. Díky taktickému výkonu v obraně ale už
domácí nepřipustili větší potíže
MORAVSKOSLEZSKÁ FOTBALOVÁ LIGA - 13. KOLO
s uhájením těsného náskoku,

P

1. SK Prostějov:
střídání: 75. Zatloukal za Pospíšila, 86. Studený za Krče, 90. Fládr
za Machálka
trenér:
FRANTIŠEK JURA
Bureš

Kazár
Ka
K
a

Hirsch

Hloch
Pavlík

Branky:
B
ranky 48. Soušek, 67. Pospíšil
7 Texl
- 74.
Střely na bran
S
branku: 6:5
Střely
Sttřely
S
e y mimo branku:
6:4
R
kopy
Rohové
kopy:
11:5

Soušek

Krejčíř

Pospíšil

Pančochář

Stříž
Machálek

Krč

Habusta

Vavřík
Zahradníček

 21. První větší příležitost domácích. Machálkův individuální únik po
Burešově přesném vyhození, skončil střeleckým pokusem mimo tři tyče
48. PROSTĚJOV JDE DO VEDENÍ. Bývalý hráč Sigmy, dnes ve
službách 1.SK Prostějov Kazár rozehrává rohový kop, před bránou se nejlépe orientuje Soušek a otvírá skóre - 1:0
 50. Další Kazárovu střelu s námahou vyráží Reichl mimo tři tyče
 52. Prostějovský Hirsch se uvolňuje v šestnáctce Sigmy, střílí těsně
vedle
 58. Sigma může vyrovnat ze standardní situace, Plškův přímý kop našel
Vavříka, ten ale mířil vedle.
67. „ESKÁČKJO“ ZVYŠUJE. V sobotu agilní Machálek vybojoval
míč a přihrává Pospíšilovi, který efektně přehazuje vybíhajícího Reichla
na 2:0!
74. REZERVA SIGMY VRACÍ ÚDER. Po ztrátě míče a rychlém
kontru dává Texl střelou k tyči kontaktní gól – 2:1
 78. A mohlo být vyrovnáno. Olomoucký záložník Habusta pálí těsně
nad břevno prostějovské branky
 89. Poslední šance. Štěrbovu hlavičku do horního rohu likviduje vynikající Bureš
zaznamenal Tomáš Kaláb

Rozhodčí:
Rozhodčí Miko
Ro
Glo
- Caletka, Gloser
ŽK:
Ž : 53. Krč
ŽK
- 33.
3 Vavřík,
Vavří 45.
P šek
Pl
Plšek
D váků: 345
Di
34
Diváků:

Texl

Schmidt

srdce v 67.
minutě, kdy
po
ukázkovém napadání
na soupeřově polovině získal míč
Machálek, potáhl míč
k bráně a naservíroval
jej Pospíšilovi, který přehodil vybíhajícího Reichla. Vzápětí měl na kopačce
korekci stavu Schmidt. Mezii
téměř zábavné herní situace
patřilo v 70. minutě Hirschovo
nahánění Reichla, který rozehrával míč daleko před vlastní
šestnáctkou, ten to ale nakoá k ustál.
ustál
ál N
lý h
nec mazácky
Necelých

„Na Sigmu jsme byli natěšení a chtěli jsme ten zápas zvládnout. Podařilo se nám do puntíku aplikovat taktický záměr, nehrát se soupeřem
otevřený fotbal, protože jeho kvalita je i přes mladý tým nesporná.
Hráli jsme tedy svoji hru ze zabezpečené obrany a čekali na rychlé
protiútoky. Už v prvním poločase jsme jednu dvě situace mohli dohrát lépe, na druhou stranu také soupeř měl po naší standardce dobrou
příležitost, kterou jsme nepokryli. První gól byl velmi důležitý, protože rezerva Sigmy byl pak minimálně deset minut hodně zaskočený. Druhý gól jsme mohli přidat i dřív, stejně jsme si ale pak situaci
zkomplikovali, jak už to tak umíme, takže utkání mělo svůj náboj až
do samého konce...(hořký úsměv) Jsme rádi, že jsme ty tři body získali
a že jsme to takříkajíc „olomoucké prokletí“ prolomili!“

Svozil

Plšek
Štěrba
Hýbl
Reichl

Sigma
Olomouc „B“:

střídání: 46. Hladík za Stříže, 57. Ševčík
za Zahradníčka, 74. Nešický za Habustu, 89. Holub
za Schmidta
trenér: RADIM KUČERA

DOKONALÝ POČIN
MARTIN SOUŠEKK
M

1. SK PROSTĚJOV
Kmenový hráč olomoucké Sigmy Martin Soušek přišel před sezónou do Prostějova z divizního
Šumperka se záměrem vyztužit spíše zadní řady,
dokonce měl být alternativou na post stopera.
V sobotu ovšem dokázal, že pokud dostane příležitost, umí být i platným záložníkem, který se dokáže
dobře zorientovat v šestnáctce soupeře. Prokázal
to už v domácím zápase s rezervou Slovácka, kdy
pohotově poslal Prostějov do vedení. Proti mladým
rezervním týmům se mu evidentně daří, protože
béčku Sigmy dal velmi důležitý první gól, který určil ráz celého druhého poločasu. A přestože nakonec nebyl vítězný, významně přispěl ke konečnému
úspěchu.

„Domácí vyhráli zaslouženě, protože měli větší vůli po vítězství,
byli odvážnější, plnili trenérovy pokyny líp, než moji hráči. V prvním poločase jsme měli větší procento držení míče, ale bez efektivity
dopředu a nějaké výraznější příležitosti. Říkal jsem, že máme hrát
v tempu, ale chyběla mi v tom větší odvaha. Místo snahy o nápadité
řešení hry dopředu převládala hra na jistotu, to se pak těžko vyhrává.
Nedokážu posoudit, kde se ztratilo sebevědomí, kterým tým hýří po
tréninku i v jiných zápasech.“

TOMÁŠ KAZÁR:
„Chtěli jsme konečně uspět!“
Prostějov - Tomáš Kazár (na
snímku J. Popelky) je v poslední době všude doma.
Jako rodák z Jeseníku měl
minulý týden v Mikulovicích
v hledišti s trochou nadsázky
víc příznivců z řad rodiny
a známých, než celý domácí tým. A jako bývalý hráč
Sigmy hrál v dvojnásobně
domácím prostředí i sobotní
hanácké derby. Právě početná olomoucká „enkláva“
v modrých dresech měla
enormní motivaci se na Sigmu vytáhnout...
Tomáš Kaláb
Tentokrát panuje asi
konečně spokojenost?
„Utkání nám opravdu vyšlo
podle představ. Nabuzení jsme
byli důkladně, důležité bylo,
že jsme dokázali plnit taktické
pokyny a hrát dostatečně zodpovědně v defenzivě.“
Překvapil vás něčím
soupeř, který se nezdál
být ve své kůži?
„Soupeř hrál to, co jsme mu
dovolili. Přestože to jsou
všechno mladí kluci, mají velkou kvalitu, na kterou neplatí
žádný „hurá“ styl, z jarního zápasu jsme se dostatečně poučili. Hráli jsme v bloku a snažili
se chodit do protiútoků, z jednoho padl vítězný druhý gól.“

Ještě předtím jste ten
druhý gól měl na kopačce vy...
„Střela mně sedla parádně
a přiznám se, že už jsem málem zvedal ruce nad hlavu,
ten gól jsem tam viděl. Škoda,
brankář předvedl, co umí...“
O víkendu ve Žďáru
nad Sázavou to bude
zase něco úplně jiného.
„Soupeř to bude podobný jako
Mikulovice, tvořit budeme
muset my. Jedeme tam v podobné situaci jako na jaře, kdy
byli poslední, jejich nasazení
tomu bude odpovídat. Počasí
na Vysočině i terén může být
taky proti nám, takže lehké
utkání to jistě nebude.“

„Být lepší než soupeř na stejném
postu,“ přemítá Lukáš Zelenka
Prostějov/tok - Rozcvičení před
zápasem sledoval netradičně
v civilu Lukáš Zelenka (na
snímku J. Popelky), viditelně
zklamaný z (ne)vývoje svého
zdravotního stavu a faktu, že
po plné tréninkové zátěži se
zranění opět ozvalo. „Když
každý zahraje na sto procent,
máme proti Sigmě šanci na
dobrý výsledek,“ přemítala
největší hvězda prostějovského
„eskáčka“ před utkáním.
„Kluky máme kvalitní, potíž je
v tom, že si neudrží stabilní formu po celou sezónu. Pokud by to
tak bylo, hráli by všichni nejméně
o soutěž výš. Ta rozkolísanost nás
bohužel sráží na takové příčky
v tabulce, kde rozhodně nechceme být,“ pojmenoval potíže,

se kterými se klub na podzim
potýká. A přidal zajímavý postřeh
ze své bohaté kariéry. „Vyplatí se
pečlivě sledovat hru soupeřova
protějšku na stejném postu.
Pokud je z těch pomyslných deseti dvojic v poli aspoň v šesti
případech lepší náš hráč, obvykle zápas vyhrajeme. Pěkně se
tím promítá individuální výkon
každého jednoho hráče do obrazu
celého týmu,“ vysvětlil svůj rozbor zápasů Lukáš Zelenka.
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Fotbalové zpravodajství
608 706 148

Víkend v číslech
seniorské soutěže
Přebor Olomouckého KFS
13. kolo: 1. HFK „B“ - Kozlovice 1:4 (0:2), branky: Pezzotti Stokláska,Dohnal,Kaďorek p.k.,Matula.
D: 110 R: Motal. Zlaté Hory - Ústí
1:3 (1:1), branky: Dočekal - Páleník
2x,Slivka. D: 80 R: Boháč. Dolany Troubky 0:2 (0:2), branky: Benýšek 2x.
D: 50 R: Křepský. Velké Losiny - Litovel 3:1 (2:1), branky: Kováč,Linet,Uvízl
- nehlášeno. D: 90 R: Dorušák P..
Šternberk - Medlov 2:2 (1:2), branky:
Hlaváček 2x - Novák,Obíral. D: 160 R:
Juřátek. Kralice - Kojetín-Koválovice
2:0 (1:0), branky: Pořízka,Dostál.
D: 110 R: Koláček. Želatovice Konice 4:3 (3:1), branky: Koplík
2x,Jemelka,Matušík - Řehák T. 2x,Schön.
D: 60 R: Vičar. Hněvotín - Nové Sady
5:1 (2:1), branky: Pospíšil 3x,Novotný
2x - Andreev. D: 150 R: Krobot.
1. Kozlovice
12 2 1 37:12 38
2. Nové Sady
7 6 2 37:22 27
3. Želatovice
8 3 4 31:20 27
4. Troubky
8 2 5 31:32 26
5. Šternberk
7 4 4 24:21 25
6. 1. HFK “B“
7 3 5 25:20 24
7. Hněvotín
6 3 6 31:21 21
8. Kralice
6 3 6 35:33 21
9. Kojetín-Koválovice 5 4 6 24:22 19
10.Medlov
5 4 6 27:29 19
11.Velké Losiny
4 4 7 28:32 16
12.Litovel
5 1 9 17:27 16
13.Konice
4 4 7 21:33 16
14.Ústí u Hranic
3 5 7 19:28 14
15.Dolany
3 4 8 25:41 13
16.Zlaté Hory
2 4 9 18:37 10

I.A sk. „B“ muži:
13. kolo: Opatovice - Štěpánov
2:2 (1:2), branky: Hostaša,Klvaňa
- Tuška,Rak. Klenovice - Hranice „B“
8:0 (3:0), branky: Šlézar 2x,Smékal
2x,Vogl,Rozehnal,Všianský,Klimeš.
Beňov - Čechovice 5:1 (2:1), branky:
Machač
2x,Schlehr,Ďopan,Nesňal
- Jahl. Dub nad Mor. - Haná Prostějov
3:2 (1:1), branky: Šálek 2x,Smolka Kolář,Gábor. Bělotín - Lipník 0:1 (0:0),
branky: Pospíšil. Hlubočky - Slatinice 2:5 (0:1), branky: Karas,Stloukal
- Prucek 2x,Vymazal,Kryl,Pluháček.
1.Opatovice
8 1 3 34:18 25
2.Klenovice
8 1 3 29:17 25
3.Štěpánov
7 1 4 26:20 22
4.Slatinice
7 0 5 30:24 21
5.Bělotín
6 1 5 19:13 19
6.Čechovice
6 1 5 26:22 19
7.Beňov
6 0 6 31:33 18
8.Hranice “B“
6 0 6 25:30 18
9.Lipník
5 0 7 14:22 15
10.Hlubočky
5 0 7 26:39 15
11.Dub nad Mor. 4 1 7 16:19 13
12.Haná Prostějov 3 1 8 22:31 10
13.Náměšť na Hané 2 3 7 24:34 9

I.B sk. „A“ muži:

13.kolo: Mostkovice - Lipová 3:0 (1:0),
branky: Dadák 2x,Musil. Radslavice
- Kojetín-Koválovice „B“ 2:1 (0:0),
branky: Zich D.,Dolák - Vymětal.
Nezamyslice - Hor. Moštěnice 0:1 (0:1),
branky: Šebák. Vrchoslavice - Kostelec
1:1 (0:0), branky: Zdražil - vlastní. Plumlov
- Pivín 0:6 (0:2), branky: Labounek 2x,Šv
éda,Svozil,Fialka,Nesvadbík. Brodek u Př.
- Býškovice 1:1 (1:0), branky: Omelka Čagan. Tovačov - Všechovice 2:2 (0:1),
branky: Střelec,Tvrdý - Březík,Přikryl.
1.Pivín
9 1 3 29:14 28
2.Lipová
7 2 4 27:19 23
3.Radslavice
7 1 5 21:22 22
4.Všechovice
6 3 4 30:25 21
5.Vrchoslavice 6 1 6 39:30 19
6.Býškovice
6 1 6 19:26 19
7.Mostkovice
5 3 5 28:23 18
8.Kojetín „B“
5 2 6 19:18 17
9.Brodek u Př.
5 2 6 25:25 17
10.Tovačov
4 5 4 19:19 17
11.Plumlov
5 2 6 21:32 17
12.Kostelec na Hané 4 4 5 21:15 16
13.Hor. Moštěnice 4 1 8 10:27 13
14.Nezamyslice 3 2 8 21:34 11

I.B sk. „B“ muži:
13. kolo: Maletín - Babice 5:4 (4:0),
branky: Michalčák L. 2x,Michalčák
M.,Masopust,Beran
Seyfried
3x,Dušek. Hvozd - Velký Týnec
2:0 (1:0), branky: Grulich,Vánský.
Haňovice - Doloplazy 3:2 (1:0),
branky: Zavadil,Přidal P.,Grossmann Kovařík,Drábek. Velká Bystřice - Dubicko 1:6 (1:4), branky: Kaczmarczyk
- Grohar 3x,Hrdlovič,Kupka,vlastní. Lutín - Lesnice 6:1 (5:1), branky: Körner
3x,Blechta,Marek,Gallík - Melhuba.
Červenka - Zvole 1:3 (1:2), branky:
Látal - Koubek,Ospálek J.,Nejedlý. Slavonín - Kožušany 4:0 (0:0), branky:
Merten,Korol,Semjon,Grofek.
1.Maletín
12 1 0 60:21 37
2.Slavonín
10 1 2 41:19 31
3.Doloplazy
8 1 4 40:32 25
4.Haňovice
7 2 4 35:32 23

sport@vecernikpv.cz

www.vecernikpv.cz

Určice v Lískovci trefovaly pouze tyče a nebodovaly I.A třída: Klenovice nadělovaly, Čechovicím naložili
2:0

FK Real Lískovec
TJ Sokol Určice

(1:0)

Branky: 29 a 73. Soukup. Rozhodčí: Boček – Záloha, Těšina

Sestava Určic:
Nejezchleb – Javořík, Zbožínek, Skopalík, Rus – Zapletal (46. Bokůvka),
Svozil, Matoušek, Vaněk (56. Vaněk) – Hochman (83. Pekař), Haluza (76.
Kopečný). Trenér: Evžen Kučera.

Lískovec, Prostějov/jim – Lekci
z produktivity uštědřili fotbalistům Určic hráči Lískovce. Domácí „Bílý balet“ přečkal všechny šance hostí, hned dvakrát mu
pomohla branková konstrukce
a naopak sám zamířil hned
dvakrát do černého. Po úspěšně zahrané standardní situaci
a jednom dotaženém brejku
tak nováček moravskoslezské
divize „E“ potřetí za podzimní
část odcházel poražen, na druhé místo však stále ztrácí pouze
dva body.
„Rozhodl jeden nezvládnutý roh.
Domácí byli patnáct minut lepší,

tlačili nás, ale do žádné vyložené
šance jsme je nepustili. V momentě, kdy jsme začali přebírat iniciativu, přišla právě tato standardka,“
mrzely ztracené body hlavního
kouče Určic Evžena Kučeru.

DIVIZE, sk. E
Jeho hráči si jen za první poločas
vytvořili tři tutovky, kdy překonali
brankáře, gólu se ale ani v jednom
případě nedočkali. Zbožínek s Vaňkem orazítkovali tyčku, Rus minul.

„Tlak jsme měli i ve druhé půli,
opět jsme ale nic neproměnili.
Oni se pak dostali do jednoho
brejku a dali na 2:0. V bráně nyní
dostal šancí Míra Nejezchleb, ani
za jednu branku ale nemohl. První padla z dorážky, druhá po přenesení míče, nahrávce z první a
skluzu do prázdné brány,“ popsal
obě brankové situace Kučera.
Určice tak po Opavě „B“ a Valašském Meziříčí našly svého třetího přemožitele a ukončily čtyřzápasovou sérii neporazitelnosti,
kdy hned třikrát zvítězily.
„Opava ani Lískovec si to hrou
vyloženě nezasloužily. Oba nám
ale daly dva góly a ukázaly efektivitu. Lískovci stačily tři šance na dvě branky, Opavě jedna
standardka a brejk. Pouze s Valašským Meziříčím to bylo jiné,“
porovnal jednotlivé porážky trenér druhého nejúspěšnějšího fotbalového celku v regionu.
V posledním kole úvodní poloviny soutěže přivítají fotbalisté
Určic v malém derby nedaleký
Přerov, výkop je v neděli ve 14
hodin. „V krajském přeboru jsme

PRŮBĚŽNÁ tabulka PO čtrnácti odehraných kolech

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

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

Z V
14 10
14 7
14 7
14 7
14 6
14 7
14 5
14 6
14 5
14 5
14 4
14 4
14 3
14 2
14 3
14 1

spolu odehráli několik zápasů,
naposledy ale před dvěma lety.
Jejich mužstvo se tak změnilo,
víme ale, co nás čeká. Bude záležet zejména na tom, jak se k
tomu postavíme my,“ předpokládá Evžen Kučera.

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

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

S
26:19
20:12
24:17
21:16
19:15
21:19
29:22
28:21
16:15
17:18
22:19
18:27
16:21
11:26
20:29
14:26

B
31
25
24
23
23
23
21
21
19
18
17
16
14
12
11
8

Po čtrnácti odehraných kolech
je na tom Přerov o poznání
hůře než Určice, čtrnáct bodů
za tři výhry a pět remíz mu stačí jen na třinácté místo, pouhé
tři body před patnácté Valašské
Meziříčí.

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

kam PŘÍŠTĚ
na DIVIZI E?
12. kolo, sobota
9. listopadu 2013, 14:00 hodin:
Hranice - Lískovec, Loko
Petrovice - Nový Jičín, Val.
Meziříčí - Brumov, Dolní
Benešov - Mohelnice, V.
Otrokovice - SFC Opava B,
Slavičín - MFK Havířov (neděle
10. 11., 10:15), Určice - Viktorie
Přerov (neděle 10. 11., 14:00),
FK Šumperk - MFK Karviná B
(neděle 10. 11., 14:00)

Prostějovsko/jim – Velice divoké výsledky přineslo poslední kolo první poloviny „B“ skupiny I.A třídy. V šesti zápasech padlo celkem jednatřicet branek, a to průměr více
než pěti gólů na zápas stlačil duel Bělotínu s Lipníkem, kde
diváci viděli jedinou přesnou trefu. Nejvíce se činili střelci v
Klenovicích, které si doma poradily s Hranicemi „B“ vysoko
8:0. Mezi úspěšné zakončovatele se zapsalo celkem šest
hráčů a Klenovičtí díky tomu i dál drží druhé místo, pouze o
skóre za Opatovicemi. Loňský účastník krajského přeboru
sice nevyhrál, stále je ale o čtyři góly vepředu. Zbylé regionální dvojici se naopak vůbec nevedlo. Haná Prostějov
těsně prohrála v Dubu a je i dál dvanáctá, Čechovice utrpěly debakl v Beňově, ze šestého místa pomalu ztrácejí
kontakt s absolutní špicí. Za vedoucím duem zaostávají
už o šest bodů.

TJ Sokol Klenovice na Hané
SK Hranice „B“
8:0 (3:0)
Branky: 12. a 56. Smékal, 23. a 62.
Šlézar, 24. Rozehnal, 60. Klimeš,
83. Vogl, 89. Všianský. Rozhodčí:
Zemánek – Lepka, P. Jílek. Sestava
Klenovic: Polák – Vogl, Lakomý, T.
Cetkovský, Rušil – Smékal (60. Prokop), Rozehnal, Šlézar, Sigmund (72.
Šubrt) – Klimeš (75. Borovský), Všianský. Trenér: Petr Navrátil.

Hodnocení trenéra Klenovic Petra
Navrátila:
„Podařilo se nám to po všech stránkách, vynikali jsme od brankáře až
po útočníky. Hosté neměli žádnou posilu z ‚áčka‘ a jejich mladíci byli sice
běhaví, ale měli problémy s míčem.
Předváděli jsme naši hru s rychlými
kombinacemi, dařilo se nám dařit míč
i zakončovat. Hranice to chtěly za stavu 0:3 zvrátit a nasadily třetího útočníka, my jsme ale podnikali protiútoky
a od pátého gólu bylo rozhodnuto.

Rozebrali jsme je, pouze Vogl dal gól
hlavou po rohu. Hráli jsme na skóre a
fanoušci říkali, že naposledy v roce
2006 Klenovice ještě v I.B třídě vyhrály 7:0. Fotili si to tak do kroniky. Lidí
ale bohužel přišlo málo, možná to bylo
brzkým startem a Dušičkami. Teď
máme týden pauzu, takže můžeme vyléčit bolístky, poté nás čeká Náměšť.“

FC Beňov
TJ Sokol Čechovice
5:1 (2:1)
Branka Čechovic: Jahl. Rozhodčí:
Knop – Oulehla, Sigmund. Sestava
Čechovic: Piták – Vlach, Vinklárek, Zacpal, Klváček – Mach, Hatle,
Šťastný, Hodulák (80. Zelinka), Matula – Jahl. Trenér: Milan Nekuda.
Hodnocení trenéra Čechovic
Milana Nekudy:
„Nebudu se k tomu vyjadřovat, až po
sezoně. Bylo to ale velmi špatné a je
to hodně ponižující. Bylo nás pouze
dvanáct, deset minut před koncem
musel střídat náhradní brankář.“

TJ Sokol Dub nad Moravou
TJ Haná Prostějov
3:2 (1:1)
Podrobněji na jiném místě dvoustrany.

Dub nad Moravou/ol, pk - V posledním podzimním kole skupiny „B“ I.A třídy Olomouckého
KFS nastoupili fotbalisté Haná
Prostějov na horké půdě Sokola
Dub nad Moravou.
Domácí, kteří na zápasem byli se
stejným počtem bodů jako Hanáci na chvostu tabulky, jsou známí
jako brusiči a svému jménu dostáli. Do soubojů chodili velmi
ostře, což hosté, než si zvykli, dost
bolestivě nesli. Domácí se dostali do první šance již v 5.minutě,
když hlavička Rychlého skončila
v rukou brankáře Pastyříka. Stejně skončila z dalšího útoku střela
domácího Šálka. Haná zahrozila
ve 14. minutě, když po centru Zatloukala napálil zblízka z voleje
Martin Kolář přímo do gólmana a
ten vyrazil míč na roh. Po půlhodině bojovné hry z obou stran už
Hanáci vedli. Po rohovém kopu
Krupičky a zmatku v řadách domácích hráčů poslal míč za záda
Oháňky Martin Kolář – 0:1. Domácí hráči nechtěli jít v poločase
do šaten jako poražení a tak v 36.
minutě napálil za vápnem míč
Šálek a jeho střela skončila v rohu
Pastyříkovy branky - 1:1.
Druhá půle pokračovala ve stejném duchu. Už v 52. minutě
zahrávali domácí dlouhý autový
hod, míč se dostal ke kapitánu
Smolkovi, který hlavou otočil
výsledek na 2:1. Z následujícího
útoku z ofsajdové pozice šli hráči
domácích na brankáře Pastyříka,
ale Šálkova střela trefila pouze
břevno a další dorážku hostující
beci vytlačili do pole. Poté se střídaly šance na obou stranách. V 66.
minutě sledovali diváci postupný

TJ Sokol Dub nad Moravou
TJ Haná Prostějov

3:2
(1:1)

Branky: 36. a 77.Šálek, 52.Smolka - 29.Martin Kolář, 84.Gábor. Rozhodčí: Kulička - Kouřílek, Konečný. Žluté karty: Čermák,Strouhal, M.
Kolář. Diváků: 50

Sestava TJ Haná Prostějov:
Pastyřík - Procházka, Zbožínek,Čermák,Martin Kolář - Trnavský (76.
Hangurbadžo), Krupička, Kolkop, Varga - Zatloukal, Strouhal (62. Gábor). Trenér: Daniel Kolář

domácích, centr do vápna
vápna,
útok domácích
po němž hlavička Rychlého šla
nad branku. O dvě minuty později mohli hosté vyrovnat skóre,
ale střela Kolkopa po brejku hostí šla do gólmana Oháňky. V 75.
minutě nacentroval mladý Gábor,
avšak Kolkop opět trefil Oháňku.
Domácí o další dvě minuty šli do
dvougólového vedení. Nestárnoucí Hegr společně se Šálkem
podnikli rychlý brejk a posledně
jmenovaný zvýšil na 3:1.
Hané svitla ještě naděje na zisk
bodu v 84.minutě, když se domácí

gólman dopustil školácké chyby a
minul míč „á la Kozáčik“, čehož
využil rychlonohý Gábor. Oběhl
vystrašeného brankáře a pohodlně
do prázdné branky zavěsil – 3:2.
V samotném závěru zápasu poslal
hostující Gábor centr z rohu hřiště
do vápna Dubu, ale hlavička Zbožínka mířila nad... Po závěrečném
hvizdu tak odcházeli do kabin
smutnější hosté z Prostějova..
V příštím kole, které bude předehrávkou prvního jarního
dějství, zajíždí Hanáci v sobotu
9. listopadu do Bělotína.

Pavel KORAL – TJ Sokol Dub n.Moravou:

„Chtěli jsme bodovat na sto procent. Herně jsme byli lepší, zbrzdil nás gól
z rohu. V závěru se zápas po chybě gólmana zdramatizoval a my jsme
rádi za tři body.“

Daniel KOLÁŘ - TJ Haná Prostějov:

„Nepodali jsme optimální výkon, ale i přesto jsme dnes prohrát nemuseli.
V prvním poločase si obě mužstva, mimo vstřelených gólů, vypracovala
po jedné stoprocentní šanci. Ve druhé půli Byli hosté třicet minut lepší,
ale poté jsme převzali otěže zápasu my a i přes obdržený gól na 1:3 jsem
začal být s hrou spokojen. Bohužel na více než snížení to nestačilo.“

www.vecernikpv.cz
.cz

Kralice nastartovala ke třem bodům brzká branka I.B třída: Mostkovice předčily Lipovou, Nezamyslice klesly na dno

Kralice na Hané, Prostějov/jim
- Série tří porážek v řadě a déle
než měsíční čekání na výhru
je v případě fotbalistů Kralic
na Hané u konce. Dlouholetý
účastník krajského přeboru se
dočkal v duelu s Kojetínem, nováčka soutěže zdolal 2:0. Zrodil
se tak navlas stejný výsledek
jako při posledním kralickém
vítězství z 25. září nad Litovlí.
„Začali jsme odzadu a rychle
jsme dali první gól. Ten ovlivnil průběh celého zápasu. Skóre
jsme disciplinovaně udrželi celý
první poločas a poté hosté museli

chvíle snažil vytrvale o vyrovnání,
leč po celý duel neúspěšně. Když už
se dostali k přesné střele, všechny
úspěšně zastavil gólman Krejčí.
Na opačné straně se Kraličtí
snažili o kombinační hru a hned
několikrát byli blízko navýšení
náskoku. Nejprve se ranou ze
střední vzdálenosti prezentoval
Olomouckého KFS Ondřej Petržela a jeho projektil
zastavila až tyčka, do brankové
konstrukce mířil o chvíli později
Domácím se podařilo přečkat úvod- i Zdeněk Petržela.
ní šancí hostí a sami naopak díky Pojistky se přesto tým Petra GotPořízkovi a jeho krásné střele šli twalda dočkal. S dlouhým nákobrzy do vedení. Kojetín se od této pem si brankář soupeře neporadil

hrát vabank. Tlačili se do spousty šancí, ale skvěle nás podržel
David Krejčí, to byla ústřední
postava zápasu,“ hodnotil duel
vedoucí kralického „A“-mužstva
Václav Répal.

Přebor

Dostál ho úspěšně přehlavičkoval.
„Pro diváka to byl velice pěkný
zápas. Oni chtěli hrát fotbal a na(1:0)
víc působili velice disciplinovaně. Nenadávali rozhodčímu ani
soupeři, jinak prakticky všichni
Branky: Pořízka, Dostál. Rozhodčí: Koláček – Štětka, Křepský.
brečí. Úrovní tak byl zápas na
hranici divize,“ ocenil Václav
Sestava Kralic:
Répal.
Krejčí – Répal (60. Valtr), Martinka, Neoral, O. Petržela – Dostál, Šín
Domácí rozlučku Kralických s
(60. Z. Petržela), Nečas, Pořízka (75. Vitásek), Vybíhal – Cibulka.
podzimní částí obstará jejich soTrenér: Petr Gottwald.
botní duel proti Troubkám. Týmu
z Přerovska se letos nebývale
daří a po nedělní výhře v Dola- Novými Sady. To Kralice si po- bodů za Troubkami. Začíná se o
nech jsou víkendoví hosté již vedený úvod trochu pokazily a půl druhé, první letošní měření
čtvrtí, navíc jen bod za druhými momentálně jsou až osmé, pět sil skončilo divokou remízou 3:3.

FC Kralice na Hané
FK Slavoj Kojetín-Koválovice

2:0

Konice nezvládla v Želatovicích úvod a dotahovala marně
místní fotbalové hřiště dorazil
tým Sokola Konice a v úvodu
se jeho hráči nestačili divit, jak
málo stačí k dvoubrankovému
(3:1)
manku. Do poločasu sice snížili,
sami ovšem také ještě jednou
Branky Konice: T. Řehák 2, Schön. Rozhodčí: Vičar – Kašpar, Svozil. inkasovali a v podobném rytmu
se utkání vyvíjelo až do konce.
Sestava Konice:
Konici se sice vždy podařilo
Mühlhauser – F. Drešr (70. Václavek), Rus (70. L. Bílý), R. Řehák, dotáhnout na jedinou branku,
Růžička – Bednář, Sedláček (80. Antl), Kořenovský, Schön – T. Ře- vyrovnat ale ani v jednom
hák, Čižmar. Trenér: Roman Jedlička.
případě.
„Zaspali jsme dvacet minut, ty
Želatovice, Prostějov/jim – neděli krátce po poledni fotba- jsme hráli hodně špatně. DosŽ
Celkem sedm branek viděli v loví fandové v Želatovicích. Na tali jsme dvě branky, první byla

FC Želatovice
Sokol Konice

4:3

vlastní a druhá neslaná nemastná
po standardce, kdy vrácený míč
přeletěl všechny i brankáře,“
popisoval úvodní branky hrající
asistent hostí Radek Řehák.

Přebor

Olomouckého KFS
Utkání se hrálo na těžším terénu
a hráči se při snaze o kombinace
dopouštěli chyb, hostům se ale po
druhé obdržené brance podařilo

zvednout, vyrovnali hru a dočkali
se zásluhou Tomáše Řeháka a jeho
jesliček snížení. Přišel ovšem jeden
brejk domácích a platil stav 3:1.
„Druhý poločas jsme začali dobře a
z první šance jsme snížili, když oni
špatně rozehráli standardku, šli jsme
sami na brankáře a Tomáš obstřelil
brankáře,“ popsal Radek Řehák
druhou přesnou střelu svého bratra.
Hosté se i nadále snažili tlačit před
bránu a dobývat, to domácí podnikali brejky a z jednoho z nich opět
udeřili. Netrvalo to ovšem dlouho
a Konice se opět přiblížila, to když

se Schönův centr z hloubky pole
sklouzl, nikdo se ho nedotkl a míč
s pomocí tyče skončil v bráně.
„Poté měly šance oba týmy,
my jsme si to ale prohráli vstupem do zápasu. Pak už to bylo
otevřené, ale bodovat jsme si asi
nezasloužili,“ přemítal Řehák.
Nyní se Konice naposledy v tomto
kalendářním roce představí doma,
v neděli od půl druhé se porve
o body s Medlovem. A Koničtí
mají svému nejbližšímu soupeři
co vracet, v úvodním kole u něj
prohráli vysoko 0:4.

Kostelečanky zakončily podzimní část venkovní výhrou
Kohoutovice, Prostějov/jim – Hattrick Gabriely Řezníčkové zajistil
fotbalistkám Kostelce na Hané to
nejlepší rozloučení s první polovinou okresního přeboru Blanenska. A protože Eliška Drápalová
i díky pomocí svých spoluhráček
podruhé v řadě neinkasovala ani
branku, zrodil se výsledek 3:0. Ten
znamená, že výběr Petra Merty
přezimuje třetí, jen dva body za
druhými Lažany.

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

6
6
6
4
5
4
4
3
3
2

2
2
2
4
1
3
0
2
0
1

5
5
5
5
7
6
9
8
10
10

30:29
29:31
33:36
30:21
26:39
33:36
20:31
30:43
20:36
24:45

20
20
20
16
16
15
12
11
9
7

Krajský přebor starší dorost
13. kolo: Čechovice „A“ - KMK
Zubr Přerov 2:0 (1:0), branky:
Nejedlý,Drmola. Konice - Nové
Sady 2:1 (2:1), branky: Kováč 2x Dobeš. Černovír „A“ - Určice 2:4
(1:3), branky: Koupil,Vyroubal Pokorný,Zapletal,Trajer,Bureš. Litovel - Šternberk „A“ 0:3 (0:0), branky:
Sláma,Vaněk,Papica. Kostelec - Velké

„Kvalita byla na naší straně a těší
mě, že kromě domácího utkání
s tímto soupeřem jsme dokázali
každého soupeře fotbalově přehrát.
I s Medlánkami jsme byli lepším
týmem, ale zbytečně jsme ztratili body,“ ohlížel se za uplynulými
duely kostelecký trenér, jehož více
než aktuální třetí místo těší právě
předváděné výkony.
Základy tříbrankového vítězství
položily Kostelečanky v samot-

Losiny 5:3 (3:0), branky: Lužný
2x,Konrad,Jergl,Zatloukal - Sršeň
2x,Slončík. Hlubočky - Nemilany 2:1
(1:1), branky: Hýbl,Šperka - Batla.
Opatovice - Velký Týnec 4:4 (2:3),
branky: Masař,Hájek,Rolinc,Walach Petrenec 3x,Verner.
1.Čechovice
12 0 1 61:19 36
2.Šternberk
11 1 1 47:14 34
3.Hlubočky
9 0 4 41:35 27
4.Určice
8 0 5 38:22 24
5.Nemilany
7 1 5 39:30 22
6.Černovír
6 2 5 36:19 20
7.Kostelec
5 3 5 43:37 18
8.Konice
5 1 7 31:42 16
9.KMK Zubr Přerov 4 3 6 26:24 15
10.Opatovice
4 3 6 31:43 15
11.Velké Losiny
4 2 7 21:42 14
12.Velký Týnec
3 3 7 28:41 12
13.Nové Sady
1 2 10 21:53 5
14.Litovel
1 1 11 16:58 4

ném úvodu. Již ve druhé minutě
se hlavičkou po rohu prosadila
Řezníčková poprvé, o půl hodiny
později dostala ukázkovou kolmici, po hodině hry jí při přečíslení
nabídla završení hattricku Waltrová.
„Vytvořili jsme si spoustu šancí,
dalších pět vyložených Gabča,
Kristýna Vykopalová i Zuzka
Burgetová neproměnily. Bylo
to podobně jednoznačné jako s

Drnovicemi. Nepustili jsme je za
polovinu a ony ničím nehrozily,“
těšilo Mertu.
O týden dříve se jím vedené
hráčky prosadily hned osmkrát.
Tehdy se Řezníčková prosadila
dvěma střelami pod břevno, Vykopalová zakončovala po kličce gólmance do prázdné brány, Hájková
se z přímáku trefila do šibenice,
Tereza Hubáčková vyslala takovou dělovku, s níž by si jen těžko

4.Lipník
5.Protivanov
13. kolo: Hustopeče - Hor. Moštěnice 6.Doloplazy
2:1 (2:1), branky: Záblocký,Kolář J. - 7.Brodek u Př.
Kopeček. Želatovice - Němčice nad 8.Náměšť na Hané
H. 4:1 (1:0), branky: Bartók,Jemelka 9.Čechovice “B“
S.,Jemelka J.,Matlocha - Tomek. 10.Černovír “B“
Čechovice „B“ - Brodek u Př. 3:5 11.Hustopeče
(3:1), branky: Foret 2x,Surma - 12.Hor. Moštěnice
Poledňák
2x,Chytil,Baďura,Mazal. 13.Tovačov
Černovír „B“ - Chomoutov 14.Šternberk “B“
Krajská soutěž skupina “B”- dorost

2:3 (1:3), branky: Slouka,vlastní
- Švach,Hynek,Sázel. Lipník Šternberk „B“ 7:0 (3:0), branky: Bouda 4x,Bureš,Caletka,Kubesa. Doloplazy - Protivanov nehlášeno. Tovačov
- Náměšť na Hané 2:3 (1:1), branky:
Kořínek 2x - Dostál,Doležal,Nedopil.

1.Němčice nad H. 12 0 1 37:12 36
2.Želatovice
10 1 1 68:18 31
3.Chomoutov
9 0 4 53:20 27

9
8
8
7
7
5
5
2
2
1
0

0
0
0
1
0
1
1
2
1
0
1

4
4
4
5
5
7
7
9
10
12
12

40:24
57:30
46:24
49:37
30:24
40:34
38:38
27:49
7:45
12:81
13:81

27
24
24
22
21
16
16
8
7
3
1

Moravskoslezská liga dorostu U-19

13. kolo: Kroměříž - HFK Olomouc 3:0 (1:0), Sparta
Brno - Hranice 2:5 (2:0), Hlučín - Hodonín 4:1 (2:0), 1.SC
Znojmo FK - Havl. Brod 2:1 (1:0), MSK Břeclav - Líšeň
3:0 (1:0), 1.SK Prostějov - Fotbal Třinec 4:0 (2:0),
Vyškov - MFK Vítkovice 3:1 (1:1).
1. SK Hranice
13 10 1 2 32:17 31
2. FC Hlučín
13 9 1 3 38:11 28

poradil i muž, Haluzová po kolmici od Waltrové zamířila k tyčce,
Waltrová individuálně prošla
celým vápnem a uklidila míč po
zemi, poslední branku zařídila
Zuzana Burgetová.
V obou závěrečných utkáních si
Merta cenil pohybu, šikovnosti,
technické vyspělosti, úspěšných
kombinací a také počtu branek,
přestože skóre mohlo být ještě
výraznější.
3. MFK Vítkovice
13
4. 1.SC Znojmo FK 13
5. SKH Slavia Kroměříž 13
6. 1.SK Prostějov 13
7. 1.HFK Olomouc 13
8. MFK Vyškov
13
9. RSM Hodonín
13
10. MSK Břeclav
13
11. FC Havlíčkův Brod 13
12. SK Líšeň
13
13. FK Fotbal Třinec 13
14. FC Sparta Brno 13

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

1 3
0 5
2 4
1 5
2 5
2 5
1 6
2 6
3 7
3 8
2 10
1 11

33:15 28
31:20 24
36:27 23
30:17 22
20:16 20
24:28 20
21:23 19
17:27 17
19:26 12
12:22 9
9:31 5
11:53 4

Moravskoslezská liga dorostu U17
13. kolo: MFK Karviná - Sigma Olomouc 3:3,
Frýdek-Místek - Kroměříž 6:1 (3:0), SK Břeclav Vysočina Jihlava 0:5 (0:2), 1.SK Prostějov - Fotbal
Třinec 3:1 (2:0), Hodonín - Zbrojovka Brno 0:0 (0:0),
Fastav Zlín - 1. FC Slovácko 6:1 (4:1), Baník Ostrava
- 1.SC Znojmo FK 2:1 (1:1), SFC Opava - Hlučín 3:4

TJ Tatran Kohoutovice
TJ FC Kostelec na Hané
0:3 (0:2)

Branky: Řezníčková 3. Sestava
Kostelečanek:
Drápalová – Adamová, Zapletalová, Hrazdilová, Václavková
– Knápková, Hájková, Waltrová, Šimková – Vykopalová,
Řezníčková. Střídaly: Burgetová,
Zahradníčková, L. Hubáčková.
Trenér: Petr Merta.
(1:2), Vyškov - HFK Olomouc 1:2 (0:1).
1.Vysočina Jihlava 16 14 2 0 47:13
2.Baník Ostrava 16 13 1 2 75:24
3.Sigma Olomouc 16 11 3 2 57:24
4.Zbrojovka Brno 16 9 4 3 48:18
5.1.SK Prostějov 16 10 0 6 44:25
6.FC Fastav Zlín 16 9 1 6 55:27
7.MFK Karviná 16 8 4 4 43:27
8.FC Opava
16 8 2 6 43:27
9.1.FC Slovácko 16 8 1 7 47:30
10.FC Hlučín
16 8 1 7 39:40
11.1.HFK Olomouc16 7 4 5 26:29
12.Frýdek-Místek 16 6 0 10 21:40
13.FK Třinec
16 4 3 9 21:43
14.SK Kroměříž 16 3 1 12 20:66
15.MSK Břeclav 16 3 1 12 13:70
16.RSM Hodonín 16 2 3 11 15:47
17.MFK Vyškov 16 3 0 13 11:51
18.1.SC Znojmo FK16 1 3 12 16:40

Prostějovsko/jim - Pivínský náskok na čele „A“ skupiny
I.B třídy Olomouckého KFS se navyšuje. Tým Jaroslava
Svozila si nakonec velice suverénně došel pro tři body na
trávníku Plumlova, to druhá Lipová ztratila všechny body
po prohře 0:3 v Mostkovicích a přesně po půlce soutěže
ztrácí pět bodů. Ve třetím víkendovém derby se zrodil
nerozhodný výsledek, když Vrchoslavice nevyužily své
převahy a vytvořených šancí k více než jedné brance a
s Kostelcem si body rozdělily. Domácí tak nevyužili možnost přiblížit se druhému místu, hosté se naopak přibližují
Plumlovu. Po třinácti odehraných kolech jsou na tom nejhůře hráči Nezamyslic, ti v souboji dvou nejhorších celků
doma nestačili na Horní Moštěnice a s jedenácti body
uzavírají tabulku. V „B“ skupině se naopak velice dobře
vede Hvozdu. Nováček soutěže již pošesté zvítězil a díky
domácímu výsledku 2:0 s Velkým Týncem je sedmý se
stejným ziskem jako právě Velký Týnec na pátém místě. A
na poslední Červenku již má poslední vicemistr okresního
přeboru jedenáct bodů k dobru.
TJ Sokol Plumlov
TJ Sokol v Pivíně
0:6 (0:2)
Branky: Labounek 2, Svozil, R.
Švéda, Fialka, Nesvadbík. Rozhodčí: Knoll – Pitner, Hubený. Sestava Plumlova: Simandl – Bureš,
Ullmann, Kutný, Plajner – Ježek
(70. Radvanský), Daněček, Olejník
(46. J. Kiška), Křupka – Hladký –
Frýbort. Trenéři: Pavel Voráč a
Petr Kiška. Sestava Pivína: Filka
– Martinec, Frýbort, Zbožínek – R.
Švéda, Vrba, Svozil, Sedlák (80.
Bartoník) – Fialka (80. Nesvadbík)
– Vláčilík (70. Šišma), Labounek.
Trenér: Jaroslav Svozil.
Hodnocení sekretáře Plumlova
Františka Kocourka:
„Není moc co hodnotit, takový výprask se moc často nevidí. Věděli
jsme, že jsou první, a chtěli jsme
hrát zodpovědně v obraně. Realita
ale byla špatná, i proto, že už nevíme s kým hrát. Při rozcvičce se nám

Krajský přebor - starší žáci:
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13. kolo: Čechovice - Černovír 1:1 (1:1), branky:
Grulich - Plachetka. Konice - Nemilany 1:1 (1:0),
branky: Zapletal - Měšťánek. Lipník - Brodek u
Př. 1:2 (0:1), branky: Harenčák - Černík,Odstrčil.
Velké Losiny - Mohelnice 2:3 (0:1), branky:
Zrník,Javora - Hejtmánek,Karas,Cikryt. Jeseník
- Náměšť na Hané 1:1 (1:1), branky: Nečesal Konečný. Zábřeh - Nové Sady 5:1 (1:0), branky:
Němec 2x,Paclík,Huf,Appl - Beran. Želatovice Slatinice 0:2 (0:1), branky: nehlášeno.
1. Zábřeh
12 0 1 62:8 36
2. Jeseník
10 2 1 55:10 32
3. Černovír
9 2 2 46:18 29
4. Náměšť na Hané 9 1 3 51:14 28
5. Čechovice
9 1 3 52:16 28
6. Mohelnice
9 0 4 58:24 27
7. Velké Losiny
7 0 6 34:31 21
8. Brodek u Př.
6 2 5 36:35 20
9. Želatovice
4 0 9 20:50 12
10. Konice
3 1 9 14:56 10

branku dal po kombinaci na jeden
dotek Radek Švéda, gólem do
šatny zvýšil z brejku Labounek.
V šatně jsem byl spokojen, kluci
plnili pokyny do puntíku. Do padesáté minuty jsme přidali další dva
góly a bylo po zápase. Dobře jsme
kombinovali a stříleli, jsem šťastný.
Stali jsme se půlmistry a po zápase jsme od starosty dostali večeři,
přišli i naši sponzoři. Posedělo se a
zazpívalo, naším cílem ale opravdu
není postup. Zejména chceme zabudovat mladé kluky, Radek Švéda
s Bartoníkem předvedli ohromný
pokrok a hodně nahoru teď jdou i
Donát s Makošem. Chceme totiž,
aby i nadále byl Pivín Pivínem a ne
cizineckou legií.“

TJ Sokol Vrchoslavice 1946
TJ FC Kostelec na Hané
1:1 (0:0)
Branky: Zdražil – vlastní. Rozhodčí: Kulička – Menšík, Navrátil. Sestava Vrchoslavic: Jurčík
– Šmíd, Zdražil, Gajdošík, Spiller
– Zatloukal, M. Fousek (35. Trávníček), Polášek (60. P. Horák st.),
P. Horák ml. (75. Jiříček) – Lacina,
Holub. Trenér: Roman Šmíd. Sestava Kostelce na Hané: L. Menšík – Synek, Začal, J. Walter, Baláš
– Chytil, Grepl, Móri, Vyhlídal –
Závodský (87. Juračka), Hon (65.
T. Menšík). Trenér: Petr Walter.

zranil Ševcůj, v polovině musel
odstoupit Olejník, Peka ani nehrál,
Kvapil s Gryglákem jsou mimo
do konce podzimu. Měli jsme tak
velké problémy se sestavou a cílem
bylo zahustit hru, čekat a nechat je
vycukat. Pětadvacet minut to bylo
vyrovnané, pak jsme dostali branku
a těsně před půlkou po brejku druhou. Chtěli jsme s tím něco udělat,
ale rozhodčí nám pro ofsajd neuznal regulérní branku na 1:2 a do
šedesáté minuty jsme dostali další
tři góly. Pak už to byl velký chaos a
přál jsem si jen, ať už přijde konec. Hodnocení trenéra Vrchoslavic
Podzim chceme dohrát se ctí a neRomana Šmída:
být v sestupových vodách.“
„Odvedli jsme dobrý výkon, dostali jsme se do šancí, ale kostelecký
Hodnocení trenéra Pivína
brankář všechno pochytal. Třikrát
Jaroslava Svozila:
vytáhl jasný gól mimo tyče, navíc
„Jeli jsme s cílem neprohrát, roz- jsme nastřelili tyčku. Měli jsme stáhodli jsme se trochu zatáhnout lou převahu, ale po jedné standardní
a hrát na brejky. Domácí zvolili situaci jsme si dali vlastní gól. Hosté
stejnou taktiku a hráli na jediného si nevypracovali prakticky žádnou
útočníka, takže jsme se úvodních šanci a měli jen dvě střely z dálky,
dvacet minut oťukávali. Vedoucí nám se podařilo díky Zdražilovi
11. Nemilany
12. Nové Sady
13. Slatinice
14. Lipník

2
2
2
1

1
1
1
0

10 30:63
10 17:59
10 9:62
12 20:58

7
7
7
3

Krajský přebor - mladší žáci:
13. kolo: Želatovice - Slatinice 5:2 (3:1), branky:
nehlášeno. Konice - Nemilany 3:1 (2:1), branky:
Škrabal M. 2x,Paš - Vyvážil. Čechovice - Černovír
5:0 (5:0), branky: Grulich 3x,Baroš F.,Vybíral.
Lipník - Brodek u Př. 1:4 (0:1), branky: Vrzala
- Jurník 3x,Kocián. Jeseník - Náměšť na Hané
16:1 (9:0), branky: Zelinka 5x,Cundrla 4x,Cekuras
3x,Bouchal 2x,Latzel,Zrník - Čepl. Velké Losiny
- Mohelnice 3:7 (1:3), branky: Bednář 3x -Kraus
2x,Vykoupil 2x,Bača,Šváb,Heidenreich. Zábřeh
- Nové Sady 2:4 (0:3), branky: Effenberger,Jílek Holý,Reiter,Melzer,Keleti.

1. Jeseník
2. Čechovice
3. Mohelnice

13 0 0 101:7 39
12 0 1 80:13 36
10 1 2 88:17 31

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

9
9
6
6
5
4
4
3
2
2
2

1
0
2
0
2
0
0
1
1
0
0

3
4
5
7
6
9
9
9
10
11
11

58:20
45:48
33:41
40:59
37:33
33:53
33:66
34:74
23:46
31:83
17:93

28
27
20
18
17
12
12
10
7
6
6

srovnat až deset minut před koncem. Hned v první půli se nám
zranil Michal Fousek, ještě před tím
se stihl dostat do dvou šancí. Body
nám utíkají, nic se ale nedá dělat.
Ambice na postup u nás nejsou.“

Hodnocení trenéra Kostelce
na Hané Petra Waltera:
„Zápas jsme mohli vyhrát my i oni,
takže remíza je zasloužená. Domácí
byli fotbalovější a vytvořili si velké
množství šancí, vzadu jsme ale hráli
pozorně a Lukáš Menšík chytil v
bráně několik těžkých gólových
střel. Při naší brance si zadáci srazili kop Baláše do vlastní brány a
je hrozná škoda, že jsme nevyužili
aspoň jeden z brejků dva na jednoho nebo tři na jednoho. Za bod z
venku jsme rádi, tabulka je ale strašně vyrovnaná a domácí prohry nás
stály hodně bodů.“

TJ Sokol Mostkovice
SK Lipová
3:0 (1:0)
Branky: Dadák 2, Musil. Rozhodčí: I. Antoníček – Vedral, Fojtek.
Sestava Mostkovic: Lýkáš – Všetička, Hanák, Milar, V. Vojtíšek –
Musil, Šlambor, M. Vojtíšek, Ordelt
(40. Lexa) – Kamenov ml. (85.
Bureš), Dadák. Trenér: Jiří Kamenov starší. Sestava Lipové: Števula
– Barák (60. Takáč), Spáčil, Ohlídal
(46. Bross), Žilka – P. Koudelka,
Macourek (75. Vlček), Růžička,
Bross – Dostál, Přikryl (80. R. Burget). Trenér: Pavel Růžička.
Hodnocení trenéra Mostkovic
Jiřího Kamenova:
„Jsem absolutně spokojený a šťastný, ukázali jsme fotbal, jaký Mostkovice umí hrát, a ve vyrovnané
tabulce jsme si pomohli. U soupeře
byla jedna persona větší než druhá a
měl jsem z nich respekt, takže jsem

ani v poledne neobědval, od první
minuty jsme to ale byli my, kdo
byl hladovější po vítězství. Lipová
zdaleka nebyla slabá a hodně nás
zlobil Dostál, hodně nám ale pomohlo vedení 1:0. Oba týmy chtěly
kombinovat po zemi, my jsme k
tomu přidali nasazení i důraz. Za
celý zápas se dostali jen do dvou tutovek, ty jsme ale vychytali.“ hosté
sice dostali jednu červenou kartu,
po faulu na Lexu ale klidně mohla
přijít další.“

la. Ve druhém poločase jsme měli
tlak, ovšem bez vyložených šancí.
Možná jsme v osmdesáté minutě
měli kopat penaltu, ale nepískalo
se. V první půli jsme zkusili v útoku Rudu Návrata, jenž měl podržet
míč, jenže my jsme jen odkopávali
a oni měli vysoké chlapy. Rudu
jsme pak stáhli do obrany a Dopitu posunuli dopředu, a přestože
jsme je herně přehrávali, bylo to
bez efektu. Teď si přejeme, ať už je
konec podzimu.“

Hodnocení trenéra Lipové
Pavla Růžičky:
„Raději bych to nekomentoval, moc
se nám nevedlo. Je to ale jen fotbal.
Měli jsme špatný začátek, špatný
byl celý první poločas. První dva
góly jsme si dali sami po hrubých
chybách, vlastní příležitosti jsme
nedali. Tu největší jsem měl za stavu 1:0 v padesáté minutě já, brankář
střelu ale reflexivně vyrazil.“

FC Hvozd
TJ Sokol Velký Týnec
2:0 (1:0)
Branky: P. Grulich, Vánský z
penalty. Rozhodčí: Jar. Šmíd –
Valouch, OFS. Sestava Hvozdu:
Koutný – J. Bílý, Z. Poles (85. M.
Muzikant), Vánský, Szekulics (50.
Vyroubal) – P. Muzikant, F. Coufal, P. Coufal, V. Bílý – P. Grulich
(65. L. Poles), Vydržel. Trenér:
Karel Procházka.

TJ Haná Nezamyslice
TJ Sokol Horní Moštěnice
0:1 (0:1)
Rozhodčí: Pivoňka – Kreif, Svozil.
Sestava Nezamyslic: Soldát – Hájek, Mariánek, T. Přidal – Dopita,
Král (65. Máj) – J. Přidal, V. Fialka,
Musil – Návrat, Moravec (60. Frgál). Trenér: Marek Pavelka.
Hodnocení trenéra Nezamyslic
Marka Pavelky:
„Zápas jsme nezvládli. Zpočátku
jsme neudrželi míč a zbytečně
jsme byli zatlačeni, branku jsme
dostali v momentě, kdy jeden náš
hráč ležel na zemi, ztratili jsme
míč a oni šli sami na gólmana. Je
to smolný výsledek, protože hosté
si dál nic nevytvořili a byl to spíše
remízový zápas. Až na jednu chybu jsme se vyvarovali zaváhání v
obraně, ale právě ta jedna rozhod-

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.

Hodnocení trenéra Hvozdu
Karla Procházky:
„Bylo to naprosto vyrovnané utkání. V prvním poločase jsme měli
jednu šanci, a tu jsme dali. Oni se
také dostali do jedné, ale nájezd
vychytal Víťa Koutný. Dá se říct,
že hodně rozhodovali práce brankáři. Ve druhém poločase přišel
faul ve vápně, jejich hráč dostal
druhou žlutou kartu a Vánský z
penalty zvýšil. Musel ji přitom
opakovat. Soupeř byl sice ve hře
solidní a kousal, ale už jsme si to
pohlídali. Kluci dobře bránili, výborně si vedli oba stopeři a velmi
dobře se utkání povedlo Pepovi
Szekulicsovi na levé obraně. V
závěru jsme kopali ještě další dva
pokutové kopy, ale Vydržel netrefil bránu a Filipa Coufala gólman
vychytal.“

Přebor OFS Prostějov II.třída
13.kolo: Sokol Čechovice B-Sokol
Zdětín 1:2 (1:1), branky: Sálovský Zdráhal, Řehůlka, Sokol Olšany-Sokol
Přemyslovice 1:1 (1:0), branky: Pospíšil
- Slavíček, Smržice-Sokol Určice B 1:4
(1:0), branky: Filgas - Zapletal 3, Pokorný,
Otinoves-FK Němčice 1:0 (0:0), branky:
Lofítek, Horní Štěpánov-Sokol Vrahovice
0:4 (0:1), branky: Studený 2, Dvořák, Kočař,
Sokol Držovice-SK Jesenec 0:2 (0:2),
branky: Lacný, Tichý, Sokol OtaslaviceSokol Protivanov 2:4 (0:4), branky: Kaláb 2
- Grmela 2, Sedlák, Vybíhal, Haná Prostějov
B-Sokol Brodek u PV 1:2 (0:2), branky:
Jančiar - Zatloukal, Šimeček.
1. SK Jesenec 14 12 0 2 44:12 36
2. Sokol Protivanov 14 11 0 3 37:18 33
3. Sokol Olšany 14 8 2 4 25:20 26
4. Brodek u PV 14 8 1 5 27:25 25
5. Otinoves
14 8 0 6 30:25 24
6. Sokol Držovice 14 7 1 6 33:18 22
7. Sokol Určice B 14 6 3 5 24:23 21
8. Přemyslovice 14 6 2 6 32:26 20
9. Sokol Vrahovice 14 6 2 6 29:28 20
10. Sokol Zdětín 14 5 2 7 23:32 17
11. Horní Štěpánov 14 4 3 7 18:28 15
12. Čechovice B 14 5 0 9 22:38 15
13. FK Němčice 14 4 2 8 19:19 14
14. Haná Prostějov B 14 4 2 8 17:29 14
15. Sokol Otaslavice 14 3 2 9 18:34 11
16. Smržice
14 3 2 9 25:48 11
Kanonýři: 12 - Lofítek Marcel (Otinoves), Tichý
Jiří, Tichý Petr (oba SK Jesenec), Zdráhal
Luděk (Sokol Zdětín), 9 - Rolný Jaroslav,
Preisler David (oba Sokol Držovice), Růžička
Kamil (Sokol Přemyslovice), 8 - Hošák Jaroslav
(Sokol Olšany).
III. třída
13. kolo: Sokol v Pivíně B-Sokol Zdětín B 1:0,
FC Ptení-Jiskra Brodek u Konice 2:1, Sokol
Bedihošť-Sokol Plumlov B 1:1, Sokol Tištín-FK
Výšovice 3:1, Sokol Mostkovice B-FC Kralice
B 1:0, Haná Nezamyslice B-Sokol Vrahovice
B 5:1, Sokol Vicov-Skalka 2011 1:1, FC
Dobromilice-Pavlovice u Koj. 6:1.
1. Skalka 2011 14 10 3 1 51:14 33
2. FC Kralice B 14 11 0 3 37:13 33
3. FC Dobromilice 14 9 2 3 35:25 29
4. Sokol Tištín 14 9 1 4 49:20 28
5. Sokol Vicov 14 8 2 4 28:17 26
6. Nezamyslice B 14 6 5 3 35:26 23
7. FK Výšovice 14 7 1 6 33:17 22
8. FC Ptení
14 7 1 6 36:26 22
9. Pavlovice u Koj. 14 5 3 6 31:38 18
10. Sokol v Pivíně B 14 4 4 6 20:22 16
11. Mostkovice B 14 4 3 7 17:25 15
12. Brodek u Konice14 4 2 8 30:34 14
13. Vrahovice B 14 3 3 8 27:68 12
14. Sokol Plumlov B14 2 4 8 30:46 10
15. Sokol Zdětín B 14 2 2 10 17:40 8
16. Sokol Bedihošť 14 2 2 10 20:65 8
Kanonýři: 12 - Sekanina Jan (FC Ptení), 11 Konupka Lukáš (Sokol Tištín), 10 - Špaček Jakub
(FC Dobromilice).
IV. třída
1. kolo: Sokol Protivanov B - Sokol
Přemyslovice 7:0, Sokol Kladky-Morávia
Doloplazy 2:1, Sokol Otaslavice B-Biskupice
1:2, Želeč-Sokol Tvorovice 1:1, Sokol IvaňSokol Brodek u PV B 1:1, Sokol Čechy pod
Kosířem - volno
1. Sokol Kladky 10 8 0 2 51:6 24
2. Protivanov B 10 7 1 2 33:18 22
3. Brodek u PV B 10 6 3 1 25:19 21
4. Sokol Čechy p. K. 11 5 1 5 28:22 16
5. Sokol Tvorovice 10 5 1 4 30:39 16
6. Doloplazy
10 5 0 5 35:30 15
7. Sokol Ivaň
10 4 2 4 23:20 14
8. Biskupice
10 4 0 6 22:28 12
9. Sokol Otaslavice B10 2 2 6 19:36 8
10. Želeč
10 2 1 7 12:35 7
11. Přemyslovice 10 2 0 8 14:39 6
Kanonýři: 14 - Křeček David (Sokol Kladky),
13 - Jozek Jakub (Morávia Doloplazy), 12 - Navrátil
Miloš (Sokol Kladky).
Okresní přebor dorostu
9. kolo: Sokol Plumlov-Haná Nezamyslice 2:0,
Sokol v Pivíně-Volno, Smržice-Sokol Držovice
5:0, Sokol Přemyslovice-FC Dobromilice 3:3.
1. Sokol v Pivíně 7 6 0 1 24:5 18
2. Nezamyslice 8 4 2 2 22:7 14
3. Smržice
7 4 1 2 18:11 13
4. Sokol Plumlov 8 3 3 2 13:6 12
5. Přemyslovice 8 3 2 3 33:18 11
6. FC Dobromilice 8 2 2 4 21:21 8
7. Sokol Držovice 8 0 0 8 6:69 0
Kanonýři: 9 - Makoš Josef (Sokol v Pivíně), 8
- Havelka Martin (Sokol Přemyslovice), 6 - Cita
Radovan (Sokol Přemyslovice).
Okresní přebor žáků

Okresní přebor mladších žáků
3. kolo: Sokol Brodek u PV-Sokol Klenovice
3:0, FC Kralice-Jiskra Brodek u Konice 10:1, FK
Němčice-Sokol Určice 7:0, Sokol ČechoviceSokol Držovice 10:0, Sokol Otaslavice-Sokol
Přemyslovice 0:5, Sokol v Pivíně-FK Výšovice 8:0
(5:0), branky:, Ježek 4, Vrba 3, Švéda.

1. FK Němčice 11 10
2. Sokol v Pivíně 11 9
3. Brodek u PV 11 9
4. Sokol Čechovice 11 8
5. Sokol Klenovice 11 8
6. Přemyslovice 11 6
7. FC Kralice 11 4
8. Brodek u Konice 11 4
9. Sokol Určice 11 3
10. Sokol Otaslavice 11 2
11. FK Výšovice 11 1
12. Sokol Držovice 11 0

0 1
1 1
0 2
1 2
0 3
0 5
1 6
0 7
0 8
1 8
0 10
0 11

68:10 30
72:3 28
55:11 27
50:11 25
38:22 24
33:28 18
29:28 13
26:39 12
28:39 9
17:56 7
6:67 3
6:114 0

13.kolo: Sokol v Pivíně-FC Dobromilice 5:1,
Haná Prostějov-Sokol Bedihošť 15:0 (5:0),
branky:, Hangurbadžo 8, Halenka 3, Tomek 2,
Vybíral, Zatloukal, Sokol Plumlov-Sokol Určice
1:4, FC Hvozd-Jiskra Brodek u Konice 1:5, Haná
Nezamyslice-FC Kralice 2:3, Sokol ProtivanovSokol Brodek u PV 0:9, Volno-FC Kostelec
na Hané.

1. Sokol v Pivíně 12 11
2. Brodek u PV 12 10
3. Haná Prostějov 11 10
4. Sokol Určice 12 8
5. Nezamyslice 12 7
6. Sokol Plumlov 12 7
7. Kostelec n. H. 12 6
8. FC Kralice
11 6
9. FC Dobromilice 12 3
10. Sokol Protivanov12 2
11. FC Hvozd
12 1
12. Brodek u Konice12 1
13. Sokol Bedihošť 12 1

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

1
2
1
3
4
5
5
4
8
9
9
11
11

89:18 33
81:11 30
73:15 30
44:18 25
56:23 22
38:27 21
47:26 19
41:24 19
22:41 10
8:77 7
18:86 5
11:75 3
21:108 3
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Hokejisté Prostějova nezvládli závěr hanáckého derby, dávají o sobě"vědět" i fanoušci

4P
5
1:0 2:2

Hokejové derby s velmi hořkou dohrou

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

Fanoušek Jestřábů napadl autobus s Přerovany Sám se zranil, několik minut byl v bezvědomí

HC ZUBR PŘEROV

1:2

0:1

Branky a nahrávky: 17. Stejskal (Venkrbec), 23. Kolibár (Jedlička, Kučera),
24. Černý (Šebek), 56. Kolibár (Stejskal, Malý) – 24. Sedlák (Pala), 29. Sakrajda
(Běhal), 55. Vlček (Běhal), 60. Brančík (Běhal), 64. Vlček. Rozhodčí: Kubičík – Hanzlík, Štěpán. Vyloučení: 7:9. Využití: 1:0. Oslabení: 0:1. Diváků: 2360

Sestava HC ZUBR PŘEROV

Ostře sledované hokejové derby mezi prostějovskými
Jestřáby a přerovskými Zubry mělo děsivou tečku. Přitom
samotné utkání probíhalo bez jakýchkoliv incidentů, když
si odečteme slovní přestřelky mezi tábory fanoušků obou
klubů. Pořadatelé, strážníci i policisté zvládali svoje bezpečnostní úkoly na jedničku, ovšem zhruba dvacet minut
po zápase se jedna situace vymkla z rukou…

Vojtek – Pala, Faltýnek, Vlček, Janota, Osina, Zbořil, Běhal, Kolář,
Štastný, Popelka, Brada, Brančík, Holoda, Kratochvíl, Goiš, Kundrátek, Ditrich, Sakrajda, Kratochvíl, Sedlák.
Prostějov/mik

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

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

Trenéři:
Petr Zachar
Martin Kužílek

2
4
0:0

Kaluža, Kumstát,
Jedlička

0:2

Branky a nahrávky: 27. Rejžek (Heža, M. Chvostek), 29. Zedník (Kovařčík, Ižacký) – 26. Stejskal (Luňák, Malý), 38. Venkrbec (Stejskal), 44. Černý (Stejskal, Venkrbec), 51. J. Jurík (Luňák, Indra). Vyloučení: 6:8. Využití: 0:2. V oslabení: 0:1.

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

Kaluža, Kumstát,
Jedlička

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

Sestava HC Nový Jičín:
Šrámek – Gebauer, Rejžek, Lehečka, Kabeláč, Pelikán,
Záhradný, Hruška, Skaloš, Kovařčík, Vašut, Sprušil, Putmiorz,
Horák, Gulda, Ižacký, Vnenk, Zedník, M. Chvostek, Heža, Uhlár. Trenér: David Handl.

Přehled výsledků 2. ligy ČR - Východ
14. kolo: VHK Vsetín – HC RT TORAX Poruba 1:6 (1:0, 0:4, 0:2). Branky: 8. Kubo (Mikšovský, L. Vrba) – 21. Seidler, 26. Peslar (Krayzel, Červenka),
27. Seidler (Vrána, Buček), 36. Chaloupka (Pavlačka), 52. Zachar, 60. Vrána
(Slavík). Diváci: 993 * HC Orlová – VSK Technika Brno 1:3 (1:1, 0:0, 0:2).
Branky: 14. Mráz (Voznica, Vydra) – 8. Zábranský (Štindl), 53. Benýšek (Dittrich), 60. Jurča (Štindl). Diváci: 394 * HC Lvi Břeclav – SHK Hodonín 2:3
po sam. nájezdech (1:0, 0:1, 1:1 - 0:0). Branky: 11. Bolfík (Matouš, Dora),
56. Zháňal (Popolanský, Bartoš) – 30. Smetana (Kuba, Rybalkin), 56. Jurásek
(Velechovský), rozhodující sam. nájezd Špok. Diváci: 809 * HC Slezan Opava – HC Nový Jičín 4:5 po sam. nájezdech (2:2, 1:1, 1:1 - 0:0). Branky:
6. Kocián, 11. Svoboda (Polok), 31. Kocián (Tichý), 55. Galvas (Svoboda,
Vítek) – 14. Ižacký (Kovařčík, Macháček), 20. Uhlár (Záhradný, Gulda), 27.
Kovařčík (Ižacký, Macháček), 42. Rejžek (Záhradný), rozhodující sam. nájezd
Vašut. Diváci: Neuvedeno * HC Frýdek-Místek – HC Bobři Valašské Meziříčí 1:2 po sam. nájezdech (0:1, 1:0, 0:0 - 0:0). Branky: 33. Richter (Mikšan, Ivan) – 17. Pavlas (Kubáč), rozhodující sam. nájezd Kubáč. Diváci: 108 *
LHK Jestřábi Prostějov - HC Zubr Přerov 4:5 po prodloužení (1:0, 2:2,
1:2 - 0:1). Branky: 17. Stejskal (Venkrbec), 23. Kolibár (Jedlička, Kučera), 24.
Černý (Šebek), 56. Kolibár (Stejskal, Malý) – 24. Sedlák (Pala), 29. Sakrajda
(Běhal), 55. Vlček (Běhal), 60. Brančík (Běhal), 64. Vlček. Diváci: 2360.
15. kolo: HC Orlová – HC Frýdek-Místek 5:2 (1:0, 3:1, 1:1). Branky: 12.
Pavliš (Matějíček), 35. Studený (Blatoň, Štefanka.), 38. Mráz (Szajter, Voznica), 20. Blatoň (Studený, Vydra), 56. Studený (Kraft) – 34. Gogolka (Stránský,
Samiec), 60. Slovák (Gogolka, Valička) . Diváci: 350 * HC Bobři Valašské
Meziříčí – HC Slezan Opava 3:6 (1:3, 1:2, 1:1). Branky: 14. Matula (Kundera), 26. Pavlas (Matějek), 50. Mir.Varga – 10. Wolf, 10. Kocián (Měch),
18. Vítek (Svoboda), 23. Vlašánek (Wolf), 24. Svoboda (Polok, Tichý), 60.
Černý. Diváci: Nehlášeno * HC Nový Jičín – LHK Jestřábi Prostějov 2:4
(0:0, 2:2,0:2). Branky: 27. Rejžek (Heža, M.Chvostek), 29. Zedník (Kovařčík, Ižacký) – 26. Stejskal (Luňák, Malý), 38. Venkrbec (Coufal, Stejskal), 44.
Černý (Stejskal, Venkrbec), 51. Jurík. Diváci: Nehlášeno * HC ZUBR Přerov
– HC LVI Břeclav 3:1 (2:0, 1:0, 0:1). Branky: 6. Goiš (Popelka, Sedlák),
12. Kundrátek (Kolář, D.Šťastný), 34. Goiš (Popelka, Faltýnek) – 44. Piskoř
(Blaha, Bolfík). Diváci: 1288 * SHK Hodonín – VHK Vsetín 7:4 (3:1, 2:2,
2:1). Branky: 12. Jurásek (Peš), 15. Kuba (Velechovský, Jurásek), 15. Kučera
(Směřička, Belisle), 25. Vrba (Belisle, Kučera), 37. Míka (Kříž), 45. Kříž, 60.
Špok (Peš) – 19. Vaněk, 24. Kubo (Ševčík), 29. Ševčík (Daněk), 41. L. (Vaněk). Diváci: 1377 * VSK Technika Brno – HC RT TORAX Poruba 4:3
po sam. náj. (2:0, 0:2, 1:1 - 0:0). Branky: 5. Česnek (Fadrný), 11. Hnilička
(Fadrný, Česnek), 46. Česnek (Fadrný, Havíř), rozh. náj. Fadrný – 24. Červenka (Krayzel, Peslar), 38. Buček (Prokop), 51. Wolf. Diváci:191.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 15. KOLE


Tým

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

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

v Prostějově poskytli první pomoc
a přivolali sanitku. Ta muže převezla
do nemocnice na ošetření. Podle
lékařské zprávy se jedná o lehké
zranění, doba léčení nebyla přesně
stanovena. U řidiče autobusu byl
alkohol na místě vyloučen dechovou zkouškou, u zraněného muže
byl nařízen odběr krve v nemoc-

nici,“ uvedla v oficiálním prohlášení
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
v Olomouci. Jak dodala, policisté
událost nadále šetří jako dopravní
nehodu.
Podrobnou fotoreportáž
z události najdete na
www.vecernikpv.cz!

fans požadují po Hodonínu odškodné

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

Trenéři:
Petr Zachar
Martin Kužílek

V bezvědomí. Devětatřicetiletý fanoušek Jestřábů se po ataku na
autobus s příznivci hostujícího týmu zranil, po pádu na hlavu byl
dokonce několik minut v bezvědomí.
Foto: Michal Kadlec

Jestřábi se omluvili poraněnému chlapci,

HC NOVÝ JIČÍN

2:2

Za přísného policejního dohledu
vycházeli příznivci Přerova zadním
vchodem víceúčelové haly. Nastoupili do autobusu, který se s nimi
od velodromu rozjel k vjezdu do
Kostelecké ulice. Ale už fakt, že u
brány se začaly srocovat skupinky
rozvášněných
prostějovských
fandů, dával tušit, že se něco semele.
Přestože policisté okamžitě vytvořili
u brány kordon ve snaze zajistit
bezpečný odjezd autobusu, jeden

z rozběsněných rowdies se rozběhl
do silnice a pěstí praštil do okna
rozjetého autobusu. Muž však svoji
zlobu přehnal, po úderu do autobusu
upadl na silnici tak nešťastně, že si
přivodil krvavé zranění v obličeji
a počáteční bezvědomí. „Policisté ze zásahové jednotky muži
poskytují první pomoc. Zraněný se
už začíná hýbat, takže to zranění,
doufáme, nebude tak vážné. Jenom
panují obavy, zda mu autobus
nepřejel nohy,“ svěřil se Večerníku
přímo na místě jeden z policistů
zajišťujících pořádek. Zásahová
jednotka na povel prostějovských
kriminalistů okamžitě zajistila na

chodníku postávající zhruba dvě desítky prostějovských fanoušků jako
svědky celého incidentu. Naopak
přerovské fanoušky strážci zákona
drželi v autobusu, aby nedošlo
k dalším šarvátkám mezi oběma
tábory hokejových příznivců.
Zhruba po pěti či šesti minutách po
incidentu přijela na místo neštěstí sanitka, zraněného muže lékaři okamžitě
naložili a odvezli do nemocnice.
„Během opatření k hokejovému utkání mezi Prostějovem a Přerovem
nedošlo k narušení veřejného
pořádku ani občanského soužití.
Při rozchodu diváků však jeden z
příznivců hokeje, devětatřicetiletý
muž z Olomoucka, povyskočil
v Kostelecké ulici na rozjíždějící
se autobus hokejových příznivců
z Přerova. Při tomto manévru
zabouchal na jedno z oken autobusu
a následně spadl a udeřil hlavou
o zem. Na místě mu okamžitě
příslušníci pořádkové jednotky
Územního odboru Policie ČR
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15
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15
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15
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9
10
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4
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2
1

2
0
1
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1
2
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1
2
2
1
2
1
2
1
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2
1
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3
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4
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77:37
54:35
52:40
62:50
46:44
55:43
47:47
51:56
43:58
37:55
36:66
34:63

32
32
28
27
27
26
23
23
16
16
11
9

Přerov, Prostějov/jim – V
minulém čísle jsme informovali o nepříliš zdařilém
železničním výjezdu fanoušků
prostějovských hokejistů do
Hodonína, během něhož jeden
z nich vyhodil prázdnou láhev z
jedoucího vlaku a zasáhl malého
chlapce do nohy. Malému hokejistovi se naštěstí nic vážného
nestalo, od vedení Jestřábů se
navíc dočkal omluvy i malého
bolestného v podobě tabletu od
jedné z jeho firem.
„Velice nás to potěšilo a vážíme si
toho. Oba dva moji kluci hrají hokej
a naštěstí tato hloupost skončila
pouze pohmožděninou. Bolest již
odezněla, takže může opět trénovat,“ potěšilo otce mladého hocha,
jenž si nepřál být jmenován.
Upozornil přitom také na to, že
moc nescházelo a vše mohlo mít
tragičtější vyústění. „Seděl na
lavce, takže noha nebyla tak daleko
od hlavy. Při vší smůle to naštěstí
ještě dopadlo dobře. Příště by měl

ŘÁDILI VE VLAKU

Hodonínský „Brusel“. Někteří prostějovští příznivci se „vyřádili“
na sedačkách ve vagónech. Možná se dívali na film „Proč“...
Foto: archív České dráhy a.s.
nejprve přemýšlet, letělo to totiž
z přijíždějícího vlaku, který tomu
přidal rychlost,“ doplnil.
K incidentu se na svých stránkách
vyjádřili i fanoušci sdružení pod
Fans of Prostějov 1913. Podle nich
se jednalo o selhání jednotlivce a
zatím nejde ani vyloučit jednání
policejního provokatéra.

„Zatím se bohužel nepodařilo
odhalit totožnost tohoto člověka.
Do Hodonína v tom čase cestovalo vlakem přibližně sto dvacet
osob hlásících se k prostějovským
fanouškům a samozřejmě spousta
dalších cestujících. Nechceme se
zříkat odpovědnosti, a pokud se
prokáže, že šlo o prostějovského

fanouška, bude s tímto člověkem
opět jednáno jako s provokatérem,“ oznámili.
Prostějovští fans rovněž pohovořili
o samotném venkovním duelu,
kdy je podle nich bezdůvodně a až
po zakoupení vstupenek nepustila
na hodonínský zimní stadion
pořadatelská služba.
„Prostějovští fanoušci přijeli
do Hodonína kvůli rozhodnutí
policie o zdržení vlaku ve stanici
Hulín se zpožděním a ke stadionu přišli až v průběhu zápasu.
Přesto si řádně zakoupili vstupné.
Pořadatelská služba však u vstupu nezvládla situaci a naprosto
nepochopitelně vyhrotila situaci
použitím hasičského přístroje,
pepřových sprejů a teleskopických obušků,“ píše se v jejich
prohlášení společně s tím, že od
předsedkyně
jihomoravského
klubu Jany Gajošové budou
požadovat proplacení nákladů.
Případné peníze hodlají použít na
dobročinné účely.

Pravdou ovšem zůstává, že
samotná cesta neprobíhala
až tak v klidu. Ozval se nám
totiž svědek přímo z prostředí
společnosti České dráhy, který
upozornil redakci Večerníku
na nepřístojnosti, jež údajně
provázely „výlet“ jestřábích
příznivců. Někteří z nich se podle
muže, jehož identitu má Večerník
k dispozici, chovali až nepřístojně
a zadržení v Přerově či následně
v Hulíně bylo způsobeno právě
vystupováním
Prostějovanů.
„Byly i stížnosti ostatních cestujících, proto došlo k zásahu Policie ČR. Když pominu vulgární
pokřiky, nebyla nouze o házení
dýmovnic ani o poškození soupravy,“ uvedl dokonce svědek.
Na důkaz svých slov nám zaslal
i jednu fotografii. Podle ní to vypadá, jakoby si někdo z příznivců
hrál na známý „Brusel“ v podání
sparťanských fanoušků a filmu
„Proč“. Naštěstí žádné větší újmy
nejsou hlášeny. Tentokrát...

„Ostrý zápas jsem nehrál od prosince,“ užívá si angažmá
ve Valašském Meziříčí bývalý Jestřáb Zdeněk Novosad

Valašské Meziříčí, Prostějov – Hokejového útočníka
Zdeňka Novosada není třeba prostějovským fanouškům
dlouze představovat. Technicky nadaný hráč a vyhlášený šprýmař, jenž nepokazí žádnou legraci, oslaví v pátek
již šestatřicáté narozeniny, o dva dny dříve se navíc opět
představí na zdejším zimním stadionu. Jeho úspěšné
loňské působení a celkem čtyřiatřicet kanadských bodů
ve čtyřiadvaceti zápasech ukončilo vážné zranění kolene, nyní po dlouhé vynucené pauze dočasně zakotvil ve
Valašském Meziříčí. A právě s Bobry se uprostřed tohoto
týdne střetne nynější sestava Jestřábů.

totiž odjet koncem měsíce do
Francie a byl jsem po zranění a
Před dvěma týdny jste se po plastice vazu, tak jsem dosud
stal novou posilou Bobrů, jen trénoval a bez extra přípravy
co vás k nim zavedlo?
naskočil rovnou do zápasu. Spíše
„Šumperk mě pustil na měsíční se tedy pomaličku rozkoukávám.
hostování do Valmezu. Měl bych Chtěl jsem si ale vyzkoušet zahrát

Jiří Možný

Kam příště na 2. ligu - Východ?
16. kolo, středa 6. listopadu, 18:00 hodin: HC Orlová - HC RT TORAX
Poruba, VSK Technika Brno - SHK Hodonín, VHK Vsetín - HC ZUBR
Přerov (17:30), HC Nový Jičín - HC Lvi Břeclav, LHK Jestřábi Prostějov
- HC Bobři Valašské Meziříčí , HC Slezan Opava - HC Frýdek-Místek.
17. kolo, sobota 9. listopadu, 17:00 hodin:
HC Slezan Opava - HC Orlová, HC Frýdek-Místek - LHK Jestřábi
Prostějov, HC Bobři Valašské Meziříčí - HC Lvi Břeclav, HC Nový
Jičín - VHK Vsetín, HC ZUBR Přerov - VSK Technika Brno, SHK Hodonín - HC RT TORAX Poruba.

nějaký zápas, protože jsem strašně
dlouho nehrál. V play off jsem sice
naskočil do dvou zápasů, byl jsem
ale na padesát procent limitovaný, takže to ani nepočítám a ostrý
zápas jsem nehrál od prosince.
Trenér Valmezu Honza Vavrečka
mě oslovil, zda bych si nechtěl
zahrát a pomoci jim, já jsem to
přivítal.“
p
Takže máte opět namířeno
do Francie?
„Je to stejné jako minulý rok, kdy
jsem nakonec zůstal v Prostějově.
Nevím, jak to dopadne, protože
kolem 20. listopadu končí přestupní termín. Možné je všechno. Tedy
i to, že zůstanu někde tady. Zatím
to řeším.“
První liga třeba v dresu
Šumperku vás neláká?
„Do první ligy jsem už nechtěl.
Loni jsem měl vizi, že to dohraju
venku, a nikde jsem se již netlačil. Tehdy bych si první ligu ještě
zahrál, ale zranil jsem se a letní
přípravu jsem neměl takovou
jako každý rok, protože mě to limitovalo. Teď se do toho teprve
dostávám. Jsem už fit, ale je listopad a tento rok se nikam výš určitě
nepohrnu.“
p
Nyní vám už koleno dovoluje všechno?

„Až poslední zápas jsem se cítil
tak jako minulý rok. Měsíc jsem
hodně potrénoval, konečně jsem
na tom fyzicky dobře a mám z
toho dobrý pocit. Výsledkově je to
těžké, ve Valmezu je ale mladý ne
tak zkušený tým, hlavně v obraně.
Byl jsem strašně překvapen, kluci
velmi dřou a chtějí hrát, to je hodně
důležité. Líbí se mi to, jejich přístup
jje dobrý.“
Vracíte se do Prostějova,
jak se na duel těšíte?
„Těším se moc. Jsem kmenový hráč
Šumperku a zažil jsem tam krásné

Foto: internet

„Mrzí mě, že nebudu hrát proti Dubákovi.
Bohužel je zraněný a chtěl jsem ho sestřelit.
Vyberu si ale Benzina, Kumiho, nebo Šebu...“
bývalý prostějovský útočník ZDENĚK NOVOSAD
o motivaci pro středeční duel proti Jestřábům
roky, kdy se postupovalo do první
ligy a cítil jsem se jako Šumperák.
Odehrál jsem ale i něco v Prostějově, třeba minulý rok byl perfektní.
A prostějovské fanoušky beru jako
domácí. Strašně se těším, stadion i
vše kolem dokola mám moc rád.
Ale mrzí mě, že nebudu hrát proti

Dubákovi (Lukáš Duba – pozn.
autora). Bohužel je zraněný a chtěl
jsem ho sestřelit (smích). Vyberu si
ale Benzina (Michal Černý – pozn.
autora), Kumiho (Pavel Kumstát
– pozn. autora), nebo Šebu (David
Šebek – pozn. autora). Přál bych
Prostějovu, aby postoupil, zaslouží
si první ligu.“

Lední hokej
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VALMEZ, MINULE DOSTAL DEBAKL
Jestřábi ztratili derby v poslední minutě, PŘIJEDE
V dresu Bobrů se představí odchovanci Tomiga se Stránělem i posila Novosad

hrdinou se stal ex-Prostějovan Vlček
PP
Prostějov/jim – Více než dva
a čtvrt tisíce diváků si nenechalo
ujít v pořadí druhé soutěžní
derby v této sezoně mezi
prostějovskými a přerovskými
hokejisty. V tom prvním
zvítězili Jestřábi na ledě Zubrů
až v nastaveném čase, nyní se
role obrátily. Domácí hráči si
po většinu zápasu udržovali
minimálně jednobrankové
vedení, o plný počet tří bodů
však přišli osmnáct sekund
před koncem a celý duel pak
svou druhou brankou v utkání
rozhodl bývalý prostějovský
obránce Tomáš Vlček.
Oba týmy začaly ve vysokém
tempu a již od prvních sekund
se bylo na co dívat. Hned
po pár sekundách si až před
bránu vybruslil David Šebek
a vybojoval faul, při následné
výhodě si domácí vytvořili
první tlak. Hrál se svižný hokej
s nebezpečnými situacemi na
obou stranách, více práce měl
ale zpočátku hostující gólman
Martin Vojtek.
Osmatřicetiletý bývalý
dlouholetý extraligový
brankář nebyl zdaleka jediný,
kdo v minulosti oblékal
i prostějovský dres, stejné pocty
se dostalo i obráncům Danielu
Faltýnkovi, Tomáši Vlčkovi,
Michaelu Janotovi a Jiřímu
Osinovi, stejně tak i útočníkům
Michalu Popelkovi a Richardu
Brančíkovi.
Do sestavy Jestřábů se naopak
vrátil Pavel Kumstát, jenž byl
hned v osmé minutě blízko
své první brance, Vojtek si ale
i ve spolupráci s tyčí poradil. Z
hranice brankoviště si na něj
nepřišel ani Juraj Jurík, v oslabení
na něm z úniku ztroskotal rovněž
Marek Indra. Stav 1:0 tak až
krátce před první sirénou zajistil
Vladimír Stejskal dorážkou
Venkrbcovy střely. Toto skóre
vydrželo až do konce první části

PETR ZACHAR – LHK Jestřábi Prostějov:
„Každá porážka v posledních vteřinách mrzí, zvláště tato v derby.
Pokud v zápase dvakrát vedete o dva body a necháte si vyrovnat, tak
se někde stala chyba. Musíme se z toho ale otřepat a připravit se na
další utkání. Věřil jsem již za stavu 3:2, že to dohrajeme do vítězného konce. Hrajeme přesilovku a z nepochopitelných důvodů začali naši obránci útočit a jeden jim ujel. A za stavu 4:3 znova. Je to ale hokej
a derby je vždy někde jinde. Je tu plný stadion diváků, mažou se všechny
rozdíly. Body jsou fuč a každý má tři ze dvou derby. Sezona je dlouhá a momentálně jsme druzí, Sareza ale teď hraje třikrát venku. Jsem přesvědčen, že
se na první místo opět vrátíme.“

LUBOMÍR VÁCLAVÍČEK – asistent HC ZUBR Přerov:
„V Prostějově jsme chtěli nějaký bod získat, i když jsme se poslední
dobou až na Opavu herně trápili. S Opavou jsme ale ubojovali vítězství
s nulou, to bylo také hodně těžké. Očekávali jsme, že domácí na nás s
podporou diváků vletí, dokázali jsme se ale v první i druhé části držet na
střelecký dostřel a do třetí jsme šli s tím, že budeme hrát trpělivě a čekat
na šanci. Zvolili jsme obrannou taktiku a až do vyrovnávací branky jsme
se pořádně nedostali do šance. Jsme hodně rádi za dva body, myslím si, že
v prodloužení jsme byli o něco aktivnější a bod navíc jsme si zasloužili.“

8:2, když se hned dvakrát trefil
celkem tříbodový Lukáš Duba,
gól a přihrávku zaznamenali
Coufal se Stejskalem, dvakrát
asistoval Šebek.
Valachům se navíc letos stejně
jako o sezonu dřív příliš nedaří,
v patnácti duelech dosud získali
pouze jedenáct bodů. A devět z
nich se zrodilo v domácích podmínkách, Meziříčí dále bodovalo pouze v porubském azylu
Frýdku-Místku – konkrétně po
výhře 2:1 na nájezdy.
Hlavní problém výběru Jana
Vavrečky je v obraně, o čemž
svědčí již šestašedesát inkasovaných branek a průměr téměř čtyř

a půl obdržené branky na zápas.
Kromě přídělu od Prostějova na
tom mají největší podíl i porážky 1:8 v Hodoníně, 0:6 doma s
Orlovou a naposledy o víkendu
3:6 s Opavou. Svědčí o tom i
statistiky gólmanů Jiřího Slováka a Lukáše Smolky, ani jeden z
nich ještě nevychytal čisté konto, stejně tak oba marně vyhlížejí
průměr pod čtyři góly.
Ani v ofenzivě to ale není žádná
sláva, šestatřicet branek je hned po
Novém Jičínu nejhorší bilance. To
přitom hráči Valašského Meziříčí
až na duel s Orlovou vždy alespoň
jednu gólovou radost zažili, proti
Přerovu dokonce šest.

V útoku se mužstvo spoléhá
zejména na dvojici Miroslav
Varga, David Varga, oba dohromady získali již šestadvacet kanadských bodů. Daří se
i šestigólovému Ondřeji Kubáči, aspoň jeden bod má na
kontě celkem dvacet hráčů,
nechybí mezi nimi ani brankář
Slovák.
Na hostování z Prostějova jsou
ve Valašském Meziříčí obránce Michal Tomiga s útočníkem
Tomášem Stránělem, posilou
týmu se nedávno stal i další bývalý Jestřáb Zdeněk Novosad.
Pro celé trio to tak bude návrat
v plné parádě...

O víkendu jedou Jestřábi za Frýdkem do Poruby

Prostějov/jim – První sezónní střetnutí hokejistů Prostějov s Frýdkem-Místkem
skončilo jasnou výhrou Jestřábů. Ti se tak výsledkem
10:1 dočkali první letošní
nastřílené desítky a naplno
ukázali svou sílu v útoku.
Nyní je na programu odveta
na zimním stadionu Poruby,
kde mají hráči Frýdku-Místku dočasný azyl. Začíná se v
sobotu 9. listopadu od 17.00
hodin.

Papírově domácí zažívají mírně
nadprůměrný ročník. S třiadvaceti body jsou zatím osmí, což
by jim zajišťovalo účast v play
off. Navíc mají ve vyrovnané
horní části stejně bodů jako sedmý Vsetín, jen čtyři body ztrácejí
Slezané na čtvrtý Hodonín a další
bod náskoku má třetí Přerov. Naopak od deváté Orlové a desáté
Břeclavi dělí Frýdek-Místek po
patnácti kolech již sedm bodů.
Mužstvo má zatím mírně negativní bilanci skóre, jako šestý

díky Kociánovi, jenž zastavil
všechny přerovské střely.
Další trojice branek přišla během
pouhé půlminuty na začátku
druhé třetiny. Nejprve se prosadil
střelou po ledě Jan Kolibár,
o sedmnáct sekund později
využil Palovy přihrávky Sedlák a
z přečíslení snížil, ale jen dalších
deset sekund nato se stále ještě
při hře čtyři na čtyři zapsal mezi
střelce i Michal Černý. Všechny
góly padly po prvním vyloučení
Pavla Kumstáta na jedné straně
a během trestu Jana Koláře na
straně druhé.
Dvoubrankové vedení nyní
Jestřábům vydrželo déle, ovšem
ještě před uplynutím poloviny
zápasu snížil při ponechané
výhodě Petr Sakrajda, když
úspěšně tečoval Běhalovu střelu
od modré. První bod si zde za
asistenci připsal pozdější hrdina
Tomáš Vlček.
Vzápětí putoval na trestnou lavici
David Jurík, ovšem hostující
obraně upláchl Lukáš Luňák a
řítil se sám na Vojtka. Ještě před
jeho zakončením ale rozhodčí
odpískali nedovolené bránění
Stejskalovi, jenž hokejkou poslal
na led vracejícího se Palu. Ani on
ale trestu neunikl, tentokrát za
nafilmovaný pád.

Stav 3:2 platil i po Stejskalově
ráně do tyče v sedmatřicáté
minutě a změnil ho až v samotném
závěru Vlček. Na trestné sice
seděl již téměř čtyřicetiletý
hostující útočník Zdeněk Sedlák
a zkušený přerovský obránce
při vlastním oslabení využil
výpadku prostějovských hráčů
a v úniku se nemýlil.
Ještě v téže početní výhodě ovšem
kontrovali i domácí. Kolibár si
sjel až před brankoviště a kotouč
z voleje poslal do poloodkryté
brány – 4:3. Jenže výhra nebyla
domácím souzena. Minutu
a čtvrt před koncem si hosté vzali Prostějov - Po celou úvodní čtvrtinu základní čásoddechový čas a zkusili hru bez ti druhé ligy platilo, že o vstřelené branky Jestřábů
brankáře. Když se už zdálo, že
Prostějov tlaku soupeře odolal se v téměř sto procentech případů postarali útoča to nejhorší má díky vhazování ve níci. Změna nastala až při duelu v Hodoníně, když
středním pásmu za sebou, přišel se na jihu Moravy hned třemi brankami zaskvěl
další atak Přerova a osmnáct a půl
sekundy před koncem i přesné Robert Jedlička. Proti Přerovu ho dvěma zásahy
zakončení Brančíka – 4:4.
napodobil parťák z obranné dvojice Jan Kolibár,
V prodloužení se dlouho nic
přesto
čtyřiadvacetiletého beka především mrzeextra nebezpečného nedělo. Až
se dostal puk k Vlčkovi, jenž ly dva body ztracené při derby.
minutu a čtvrt před případnými
Obě derby se musela
nájezdy propálil od modré čáry Jiří Možný
prodlužovat, jste si
úplně vše a od levého mantinelu
Před posledními duely s Přerovem až tak vyrovnaní?
vymetl šibenici Kociánovy brány
platilo, že obránci moc „Tato derby jsou vždy velmi
– 4:5. Jestřábi tak přišli o první
vyhrocená, bojujeme proti
místo, to si díky výhře ve Vsetíně branek nedávali. Čím to bylo?
„Nevím, ale doufám, že se to teď nim, oni proti nám, hrajeme na
uzmula Poruba.

Zlepšeným výkonem v úvodu
druhé třetiny se ale přece jen
vedoucí branky dostali hosté. Při
vyloučení Vašuta putoval puk
přes Malého a Luňáka k Stejskalovi a nejproduktivnější hráč
týmu vstřelil gól na 0:1.
Odpověď domácích byla blesková a navíc dvojnásobná. Ani
ne po půl minutě předal Chvostek puk Hežovi a ten nahrál střílejícímu Rejžkovi – 1:1.
A uplynula jen další minuta a
bylo to již 2:1, autorem branky
byl Pavel Zedník. Novému Jičínu
tak na obrat stačilo pouhých
čtyřiadevadesát sekund. Třetí
branku mohl při Indrově trestu
přidat Kabeláč, na opačné straně
se dvakrát zaskvěl Šrámek.
Nejprve vychytal Luňáka, po
něm i Coufala.
Jestřábům se i dál nedařilo
vyvarovat se faulů, vyloučení
Jedličky je ale mrzet nemuselo.
O vyrovnání se totiž v oslabení zasloužil nejlepší kanonýr
mužstva Matouš Venkrbec.
A domácím nepomohla ani dvacetisekundová výhoda o dva
hráče, když na trestnou lavici
usedl na konci třetiny i Malý.

Rozhodla tak nekázeň domácích
v posledních dvaceti minutách.
Krátce po návratu z kabin dostal
dvě minuty Záhradný, minutu
a deset sekund po něm dostal trest
i Kabeláč. Hostům pak stačila jen
chvilička aby přesilovku pět na
tři využili. Při asistencích Stejskala s Venkrbcem se stal střelcem
Michal Černý a jeho branka byla
nakonec i rozdílová.
S brejkem Skaloše a Chvostka si
totiž Kocián poradil a na druhé
straně přidal pojistku Juraj Jurík.
Prostějovský kouč Petr Zachar
stáhl hru na tři lajny a tento tah
mu vyšel, kromě dvou branek se
jeho hráči dostávali i do dalších
šancí a domácí kromě jedné situace k ničemu nepustili.
Tři body tak putovaly na Hanou a hosté se díky tomu vrátili
zpět na první místo, o skóre před
druhou Porubu. Jestřábi totiž
díky sedmasedmdesáti brankám
disponují nejlepším útokem
a sedmatřicet obdržených gólů
znamená druhou nejlepší obranu. Současně se rozdíl mezi
prvním a posledním celkem
tabulky zvýšil již na třiadvacet
bodů.

druholigový tým se ale dostalo
přes hranici padesáti nasázených
branek. Stalo se tak zejména díky
výhrám 7:3 a 6:5 po nájezdech
nad Novým Jičínem a 8:2 na
Orlovou, Frýdečtí umí zaskočit
i papírové favority. Největšími
letošními skalpy tak jsou výhry
5:4 nad Porubou, která již krátce
vedla celou východní skupinu 3:2
nad Technikou Brno a 4:2 nad
Přerovem.
Ani Prostějov nebyl při posledních dvou výjezdech na led Frýd-

ku úspěšný, loni tu prohrál oba
své zápasy. Nejprve 3:5, když po
úvodní třetině prohrávali již 0:4,
poté 2:4, když ztratili náskok 2:1
a hostitelé rozhodli v poslední
třetině.
Na soupisce Frýdku nechybí
zkušený a již brzy pětatřicetiletý
Marek Ivan, dalšími veterány jsou
ještě starší obránce Milan Ovšák
a útočník David Mikšan. Jinak je
tým složen zejména z mladíků kolem dvaceti let, pouze čtyři hráči
totiž mají víc než sedmadvacet let.

Robert Jedlička: „Věřím, že budeme dávat více branek“
Autor nedávného hattricku nepochybuje o návratu na vedoucí pozici

V Novém Jičíně vydřel
Prostějov všechny body
Nový Jičín, Prostějov/jim – Až
v posledních dvaceti minutách
překlopili prostějovští hokejisté skóre duelu s Novým Jičínem
definitivně na svou stranu. Na
ledě posledního týmu druhé
ligy se hosté dlouho trápili
a jen málo chybělo, aby po
čtyřiceti minutách odcházeli
do kabin s jednobrankovým
mankem, nakonec se však
Jestřábům podařil obrat
a v patnáctém kole si připsali
již deváté vítězství v normální
hrací době.
Hlavní postavou úvodních minut
byl hlavní rozhodčí, jenž musel
hned po pár desítkách sekund
poslat na krátký odpočinek
domácího Ižackého a hned po
jeho návratu na led i hostujícího
Venkrbce. Ani jeden z týmů toho
ale v přesilovce moc nepředvedl
a do první větší šance se tak až
za plného počtu hráčů dostal Michal Chvostek.
Domácí útočník ujížděl sám na
gólmana, ovšem Ondřej Kocián opět přesvědčil o svých
kvalitách a puk skončil na jeho
betonech. Obdobně brzy nato
dopadli i Putmioz s Ižackým,
naopak Prostějov nebezpečný
nebyl a ještě se musel bránit po
vyloučení Kolibára a později
Malého. Hostům se ale oslabení
dařila, a protože pak Kocián vychytal i nájezd Rejžka, mohli být
Jestřábi rádi za bezbrankový stav
po úvodních dvaceti minutách.
Druhé dějství začalo v naprosto jiném duchu. Rázem to byl
Prostějov, kdo byl mnohem
nebezpečnější. Při vyloučení
Kumstáta si vybruslil do šance
Stejskal, mířil ovšem jen do
novojičínského brankáře, již za
plného počtu hráčů pak Šrámek
vychytal rovněž Šebkův nájezd.

Prostějov/jim – Po šesti ztracených bodech v posledních
třech domácích střetnutích
touží Jestřábi před svými fanoušky opět zabrat naplno.
A mají k tomu papírově velice vhodného soupeře - aktuálně předposlední Valašské
Meziříčí.
Proti Bobrům se Jestřábům
dlouhodobě daří, za poslední
dvě sezony s nimi na vlastním
ledě ztratili pouze dva body, a
sice během výsledkové krize
na konci předešlé základní části. A také první podzimní zápas
vyzněl zcela jednoznačně pro
hokejisty Prostějova, ti zvítězili

DAVID HANDL – HC Nový Jičín:
„Dvě třetiny diváci viděli krásný hokej. Ve třetí třetině nám to nevyšlo obrovskou nekázní hráčů. Jak v Opavě, tak dneska nemůžou hráči takové věci dělat.
Dostali jsme se do oslabení, ze kterého hosté dali gól. Výsledek se převrátil
na stranu soupeře, který potom zavřel střední pásmo, a tím pádem jsme měli
velký problém procházet do jejich obranné třetiny. Je to velká škoda, protože
jsme čtyřicet minut hráli výborně. Kázeň nás dneska stála minimálně bod.
Jsou to pořád stejní hráči, ale kádr se posiluje, takže tito hráči hrát nebudou.“

PETR ZACHAR – LHK Jestřábi Prostějov:
„Neodehráli jsme dobré utkání, první dvě třetiny jsme ve všem zaostávali, propadali jsme ve všech herních činnostech. Ondra Kocián nás
naštěstí neskutečně podržel, nevím co tím mužstvem bylo, že tam byla
chyba za chybou. Od třetí třetiny jsme stáhli hru na tři pětky, nepustili
jsme Jičín k ničemu, oni vystřelili jen dvakrát na naši bránu a my jsme
měli převahu a šance. Takže dvě třetiny byl lepší Nový Jičín, jednu třetinu my. Musíme se z toho rychle vzpamatovat, protože hokej se hraje
šedesát minut. Doufám, že kluci v příštích zápasech naváží na povedenou třetí třetinu, je před námi také otázka, zda-li hrát i příště na tři lajny.“

spraví a pořádně se rozstřílíme.
Teď jsme opět prohráli, přesto
věřím, že budeme dávat více
branek, a že se to všechno spraví.“
Krátce před koncem jste
se opět vrátili do vedení.
Jaké zavládly pocity?
„Obrovská euforie! V tu chvíli,
jak to Honza dával, tak to bylo
úplně neskutečné. Vybouchl celý
stadion, bylo to super. Zase jsme
se ale dostali do takové situace, že
jsme branku obdrželi, to se nám
v takové situaci nemůže stávat.“
Zdálo se, že jste hlavní
tlak soupeře ubránili
a o výhru už nepřijdete. Co se
tam stalo?
„Přišel nahozený kotouč, jeden
z obránců si jel pro něj do rohu,
jenže hned ho tam dva napadali
a bohužel se mu nepovedlo
vyhodit. Vyjelo se z rohu,
nešťastnou náhodou se to dostalo
před bránu a dávali to do prázdné
brány přes hráče.“

Obránce tři góly za zápas
moc nedá. Jak se to
vyvinulo?
„To je pravda. Měl jsem ale
trochu štěstí v tom, že jsem si
dokázal najít volný prostor,
dostal jsem do něj dobrou
nahrávku, hned jsem vystřelil
a propadlo to tam. Dostali jsme
se díky tomu do vedení a pátý
i šestý gól už byly jen pojistky.“
Proti Přerovu na vás
dvěma góly navázal Honza Kolibár. Byly si vaše
branky podobné?
„Podobnost jsem tam neviděl,
ale strašně jsem mu fandil
a doufal jsem, žee také
ylo by
přidá ten třetí. Bylo
byy se
to krásné, kdyby
koda.
mu to povedlo. Škoda.
Mrzí mě, že jsme
.“
nakonec prohráli.“
Může se na
mužstvu
promítnout, že
ní
jste ztratili první
místo?

ale na Nový Jičín i na Valašské
Meziříčí a opět se vrátíme na
horní příčky. To jsou zápasy, které
už musíme vyhrát, abychom
se udrželi na špici tabulky.
S propadem vůbec nepočítáme.“
Před týdnem došlo ke
změně trenéra, je to
nějak poznat?
„Změna je život a možná jsme
změnu potřebovali. Bylo tam
pár špatných zápasů a myslím
si, že by to teď už mělo být
jen dobré. Začali jsme více
hrát s taktikou, i tréninky jsou
jiné. Každý trenér má jiné
cvičení,, s ppanem Zacharem se
zaměřujeme na přesilovky,
pilujeme rozjetí útoků.
Tento týden nám ulevil,
protože viděl, že jsme měli
hodně zatavené nohy,
ale další týden do toho
opět naběhneme.“

krev. Proto jsou také ty zápasy
tak vyrovnané a takto dopadají.
Možná máme v těchto situacích
i trochu smůlu. Dvakrát jsme
vedli o dvě branky, měli jsme
to udržet. Třeba na 3:3 jsme
dostali hloupý gól, když nám
ujel jejich obránce při naší
přesilovce. To se nám nemůže
stávat...“
Ještě
bych
se
v r á t i l „Začali jsme více hrát s taktikou.
k výhře v Hoo-- Každý kouč má jiné cvičení,
doníně, naa
níž jste se poo-- s panem Zacharem se zaměřujeme
dílel třemi
mi
b r a n k a m i . na přesilovky, pilujeme rozjetí útoků.“
Šlo o váš první
ní prostějovský obránce ROBERT JEDLIČKA
ní
hattrick?
o praktických dopadech změny kouče
„Dá se říct, žee
ano. Samozřejmě se mi povedly nějaké „Myslím si, že
n
mezi mládežníky, ale v „A“- ne. Je to jen
mužstvu to byl můj první a jsem momentální
za něj strašně rád.“
stav, vletíme

Foto: archiv

„Moje branka přišla v tom nejlepším,“

usmíval se dvougólový Tomáš Vlček

Prostějov/jim - Při hanáckém
druholigovém derby se v dresu
Přerova vrátila na prostějovský
led hned osmička hokejistů, kteří v minulosti odehráli alespoň
několik zápasů za zdejší klub. Do
hlavní role se mezi nimi obsadil
zkušený obránce Tomáš Vlček
(na snímku).. Někdejší bek HC
Prostějov je úspěšný i v dalším
žluto-modrém
m dresu. Pod výhru
Zubrů 5:4 v prodloužení se podepsal hned
d dvěma brankami
a jednou asistencí,
istencí, čímž zastínil
i všechny útočníky.
čníky.
„Hrálo se mi dobře, derby nabízí zajímavý zápas pro hráče, pro diváky,
pro všechny. Těší mě, že jsme
vyhráli, sám jsem tu odehrál
asi pět let,“ radoval
doval se bezprostředně po utkání
kání již pětatřicetiletý obránce
ce s číslem 9.
Střetnutím na prostějovském leděě více než
zdvojnásobil svůj
podzimní
počet nasbíraných
bodů, do-

sud mu do osobních statistik přibývaly zejména trestné minuty.
A trestem začal i proti Jestřábům,
když hned ve druhé minutě dostal
dvě minuty za podražení. Dále
už ale přidával zejména asistence
a branky, vyrovnáním na 3:3 se pět a
půl minuty před koncem dočkal své
premiérové trefy v ročníku.
„Přišla v pravý okamžik, zrovna

v tom nejlepším, v derby (úsměv od
ucha k uchu). Viděl jsem, že je puk
v rohu a budou ho naši hráči vyhazovat. Najednou se to dostalo
ke gólmanovi Martinu Vojtkovi
a nečekal jsem, že to bude právě
on, kdo mi nahraje. Prostě to vyšlo. Jel jsem, vystřelil jsem
a byl z toho gól,“ popsal skromně svůj
gól v oslabení, kdy se
z pozice obránce dostal
do
d nečekaného úniku.
Přerovským
se poté ještě
Př
jednou
jedn podařilo stáhnout
jednobrankové
manko, aby
jednob
gólem v prodloužení rozhodl
právě hostující
hostují vousáč. „Projeli mi
tam asi dva hráči a myslím si, že
gólman nic nneviděl. Když to nevidí,
tak to nemůže
nemůž chytnout a proletělo
to kolem něj,“
něj okomentoval svou
ránu od modré
mod čáry, která zapadla
přesně do hor
horního růžku Kociánovy
svatyně.
Od první minuty
min se hrál svižný hokej s útočnými
útočn
akcemi na obou
stranách,
stranách přispěla k tomu
vysoká divácká návštěva
i vyso

a natěšenost fanoušků z obou táborů. „Nedokážu říct, zda byli domácí
lepší. My jsme hráli na čtyři pětky,
ve třetí jsme to stáhli na tři a dalo se
to vydržet. Nepřišlo mi to ani tak náročné, protože klasicky hrajeme na
tři lajny,“ poukázal.
A protože zápas skončil úspěšně pro
jeho tým, mohl si po závěrečném
hvizdu vychutnat i na soupeřově
zimním stadionu velkou děkovačku.
„Venku se moc nevyhrává, zejména
v takovém derby. Bylo to příjemné,
byť našich fanoušků jsem ale čekal
trochu víc. Bylo to ale i tím, že se nehrálo o víkendu a další den jdou do
práce,“ zmínil.
Díky dvěma získaným bodům se
navíc Zubři udrželi uprostřed týdne na třetím místě před Technikou
Brno a současně sesadili Jestřáby
z čela. „Je to tam strašně našlapané,
a kdybychom dneska prohráli,
mohli bychom klidně spadnout až
na osmé místo. Soutěž je hodně vyrovnaná,“ připomněl Tomáš Vlček
minimální rozdíly mezi Přerovem,
Technikou, Hodonínem, Opavou,
Vsetínem a Frýdkem-Místkem.

Basketbal
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Basketbalisté Prostějova poprvé okusili pachuť porážky, chuť si ale záhy spravili

88 BK DĚČÍN

77

ORLI PROSTĚJOV

poločas: 44:34

čtvrtiny: 24:19, 20:15, 20:25, 24:18
Trestné hody:
Trojky:

25/21:20/14 Osobní chyby:
7:5
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Trenér: Zbyněk Choleva

Sestava a body BK DĚČÍN:
Bartoň Luboš 18, Bosák Pavel 17, Stria Luboš 17, Landa Robert 12, Venta
Matej 8, Kaša Jakub 6, Jiříček Jan 4, Vyoral Tomáš 4, Soukup Miroslav 2,
Bažant Lukáš 0, Hendrych Daniel 0, Linhart Lukáš 0

90

58

čtvrtiny: 20:21, 24:10, 22:15, 24:12
23:26

Rozhodčí: Matějek, Kurz, Holubek.

Sestava a body Prostějova:
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Série neporazitelnosti utnuli Válečníci z Děčína

LIONS JINDŘICHŮV HRADEC

31/23 - 23/15 Osobní chyby:
9:5
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Trenér: Zbyněk Choleva

Sestava a body JINDŘICHŮV HRADEC:
Tracey Brian Vincent 23, Pavlík Jan 16, Novák Pavel 4, Rolls Mitchell Aaron
4, Aušprunk Karel 2, Kysela Jiří 2, Novák Martin 2, Ringgold Michael 2,
Vošlajer Tomáš 2, Vach Roman 1, Fröhde Michal 0, Qahwash Imad 0

koše Mattoni nbl v číslech:
6. kolo: Ostrava - Ústí nad Labem 95:61 (21:17, 44:27, 61:48).
Nejvíce bodů: Ruach 26, Folker 22, Willman a Zbránek po 13 - Šteffel 16, Mitchell 12, V. W. Lewis 10. Rozhodčí: Dolinek, Matějek,
Kapaňa. Trestné hody: 24/17 - 18/14. Fauly: 20:22. Trojky: 10:1 *
Kolín - Svitavy 91:76 (17:20, 43:32, 66:53). Nejvíce bodů: Barnes a
J. M. Lewis 18, Zuzák 16, Ličartovský 15, Horák 14 - Kornowski 24,
Kyles 12, Macela 11. Rozhodčí: V. Lukeš, S. Kučera, Kec. Trestné
hody: 21/15 - 21/20. Fauly: 24:22. Trojky: 10:2 * Děčín - Prostějov
88:77 (24:19, 44:34, 64:59). Nejvíce bodů: Bartoň 18, Bosák a Stria
po 17, Landa 12 - Švrdlík 22, Kohout 16, Slezák 12, Pandula 11. Rozhodčí: Hruša, Kučerová, Jeřáb. Trestné hody: 25/21 - 20/14. Fauly:
26:23. Trojky: 7:5 * Pardubice - Brno 93:74 (19:24, 43:41, 73:56).
Nejvíce bodů: Muirhead a Nelson po 16, Peterka a Pospíšil po 12,
Sanders 10 - Cvetinovič 21, Marič a Semerád po 12, Šmíd 11. Rozhodčí: Hošek, Vondráček, Linhart. Trestné hody: 25/22 - 20/13. Fauly: 21:22. Trojky: 7:5 * Jindřichův Hradec - Opava 93:79 (22:13,
39:35, 64:58). Nejvíce bodů: Rolls 18, Aušprunk a Ringgold po 15,
Pavlík 12, Novák a Tracey po 10 - Gniadek 19, Dokoupil 16, Blažek
a Šiřina po 14, Klečka 11. Rozhodčí: Paulík, Kurz, Večeřa. Trestné
hody: 43/28 - 17/15. Fauly: 21:32. Trojky: 7:6.
7. kolo: Prostějov - Jindřichův Hradec 90:58 (20:21, 44:31, 66:46).
Nejvíce bodů: Pandula 21, Slezák 16, Marko 14 - Tracey 23, Pavlík 16.
Rozhodčí: Matějek, Kurz, Holubek. Trestné hody: 31/23 - 23/15. Fauly: 23:26. Trojky: 9:5 * Svitavy - Děčín 74:81 (16:15, 37:43, 53:59).
Nejvíce bodů: Kyles 19, Jelínek a Kornowski po 15, Macela 10 - Stria
a Venta po 19, Bartoň 16. Rozhodčí: Hošek, Kec, Jeřáb. Trestné hody:
19/15 - 15/12. Fauly: 19:23. Trojky: 9:11 * USK Praha - Ostrava
55:70 (13:12, 22:32, 40:50). Nejvíce bodů: Chán 22, Šotnar 9, Votroubek 8 - Folker 18, Ruach 13, Alič, Stehlík a Willman po 10. Rozhodčí:
Vyklický, Baloun, Heinrich. Trestné hody: 14/9 - 16/14. Fauly: 18:16.
Trojky: 4:4 * Pardubice - Ústí nad Labem 84:69 (12:22, 36:39,
64:57). Nejvíce bodů: P. Bohačík 20, Muirhead a Sanders po 15 - Šteffel 14, Mitchell 13, Emerson 11, Krakovič 10. Rozhodčí: Kučera, Vondráček, Kapaňa. Trestné hody: 22/18 - 15/11. Fauly: 20:22. Trojky:
2:4 * Brno - Kolín 80:85 (14:20, 41:41, 56:59). Nejvíce bodů: Zachrla
24, Cvetinovič 18, Šiška 11 - Machač 25, Barnes 15, Field 13, Horák
12. Rozhodčí: Dolinek, Kapl, Remenec. Trestné hody: 27/19 - 20/17.
Fauly: 20:26. Trojky: 7:6.

KAM za PŘÍŠTĚ
8. kolo, středa 6. listopadu 2013, 18:00 hodin: Kolín - Ústí
nad Labem (17:45), Děčín - Brno, Opava - Prostějov, Pardubice
- USK Praha, Jindřichův Hradec - Svitavy (19:00), Nymburk Ostrava (8.4.,18:00)
9. kolo, sobota 9.listopadu 2013, 18:00 hodin: Ostrava Pardubice, USK Praha - Kolín, Svitavy - Opava (18:00),
Brno - Jindřichův Hradec (18:30), Ústí nad Labem - Děčín
(10.11.,17:00), Prostějov - Nymburk (30.3., 17:00)
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svátkem a možností zahrát si proti týmu,
který má vysokou evropskou kvalitu.
Každý si chce podobné měření sil užit. Je
to možnost, posunout se dál,“ řekl již před
startem sezony pivot Kamil Švrdlík.
Následně Orli přivítají Svitavy, jedou do
Brna, hostí USK Praha a na konci měsíce
se představí v Ostravě. „Bude to slušná
porce zápasů, která nás pořádně prověří.
„Šest výher bych bral jako slušný úspěch,“
míní Choleva.
Velký počet zápasů hráčům nevadí a na krátké
pauzy mezi jednotlivými koly si nestěžují.
Spíše naopak. „Liga sviští v rychlém tempu
a díky tomu se tolik netrénuje. To je docela Tým. Kouč Zdeněk Choleva právě povzbuzuje jednu ze svých opor Pavla Slezáka. Na kolektivní pojetí Orli sází.
Foto: www.orliprostejov.cz
příjemné,“ usmívají se Orli.

Ostrý test přitom Orly čeká už v průběhu
tohoto týdne. Nejdříve jedou do Opavy
a pak v předehrávce dvacátého kola
hostují na palubovce mistrovského
Nymburka. „Budou to těžké zápasy.
Opava začala sezonu slušně a doma je
hodně nepříjemná. Přesto věřím, že utkání
zvládneme. Máme dostatečně široký kádr
a to se snad projeví,“ přeje si trenér Orlů
Zbyněk Choleva.
Následující střetnutí s Nymburkem bude
první reprízou posledního finále a domácí
budou vysokým favoritem. „Nymburk
je někde jinde. Ale takové zápasy jsou

ORLI P
PROSTĚJOV

poločas: 44:31

Trestné hody:
Trojky:

Pět ze sedmi listopadových zápasů odehrají prostějovští basketbalisté na
půdě soupeřů. Přesto doufají, že budou podobně úspěšní, jako v úvodu
sezony, kdy v sedmi kolech dosáhli na šest vítězství. „Soutěž jsme rozjeli
dobře, chceme na povedený start navázat,“ říká šéf klubu Ivan Pospíšil.
Prostějov/lv

Rozhodčí: P. Hruša, I.Kučerová, J. Jeřáb
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ORLI BUDOU HRÁT V LISTOPADU ČASTO VENKU,
PŘESTO CHTĚJÍ BÝT ÚSPĚŠNÍ

Děčín/lv - Bez zraněného
Radka Nečase se představili basketbalisté Prostějova
v Děčíně. Po pěti výhrách
nastoupili v zaplněné hale
proti domácím Válečníkům
a po utkání se museli smířit
z první porážkou v soutěži
v poměru 77:88.
Domácí na začátku poslal
do vedení Landa a v závěru
4. minuty Dečín vedl 13:9.
Hosté dokázali vyrovnat až
na 19:19, závěr čtvrtiny ale

lépe zvládli Válečníci, když
po faulu a následné technické
chybě Romana Marka proměnil tři ze čtyř šestek Bosák
a navrch přidal v úplném závěru koš ještě Vyoral. Děčín
tak rázem vedl o pět bodů.
Ve druhé čtvrtině Severočechy táhl především Stria
s Bartoněm. Jejich zásluhou
prostějovská ztráta narostla
až na 23:37 na konci čtrnácté
minuty. Hanáci sice dokázali
snížit na rozdíl šesti bodů, do
kabiny přesto domácí odcházeli s vedením 44:34.
Ve třetí části tvrdého duelu se
Orli dostali alespoň na chvíli
do tempa. Po trojce Marka
snížili na sedm bodů a o chvíli

později po koši s faulem upravil Pandula dokonce na 58:59.
Závěr čtvrtiny ale patřil týmu
Pavla Budínského, který si vypracoval pětibodový náskok.
Prostějovští se však nehodlali
vzdát a šli za vidinou šestého
vítězství v sezoně i zkraje
čtvrté čtvrtiny. V polovině
32. minuty zakončil úspěšně rychlý protiútok Pandula
a opět snížil na jednobodový rozdíl (63:64). Následná
trojka Bartoně a dlouhá dvojka Bosáka ale vrátily klid do
děčínských řad. V závěru se
dostali Orli maximálně na
rozdíl čtyř bodů, v šestém ligovém zápase poprvé na svého soupeře nestačili.

Očima trenérů
Zbyněk CHOLEVA - Orli Prostějov:

„Děčín byl lepší, my jsme tahali za kratší konec, míjeli
jsme střely, nedostali jsme se do pohody ani do rytmu.
Hráli jsme v útoku bázlivě. Pokud jsme vystřelili,
tak moc brzy nebo ze špatné situace, kdy to nebylo
vhodné. Kdybychom zahráli lépe konec poločasu, tak
to mohlo být třeba minus šest. Druhá půlka nebyla tak špatná, ale v půlce
poslední čtvrtiny jsme dostali dvě slepené trojky a bylo rozhodnuto.“

Pavel Budínský (BK Děčín):
„Utkání šlo přesně v kolejích, které jsme čekali.
Prostějov je absolutně fyzický tým a my jsme díky
menší výšce měli problémy pod košem. Když jsme
chytili rytmus, tak jsme se kolem 15. minuty dostali na
docela zajímavý rozdíl, ale to nic neřešilo. Prostějov
se dokázal vrátit. Naštěstí jsme to ve správný okamžik urvali a pak už jsme
kontrolovali závěr. Pro nás je to velmi cenné vítězství, protože si myslím,
že Prostějov moc v této sezóně prohrávat nebude.“

Lvi přivezli jen dva střelce a odnesli to debaklem
Očima trenérů
Prostějov/lv – Nevyzpytatelný
Jindřichův Hradec byl dalším soupeřem basketbalistů
Prostějova. Lvi v posledním
kole porazili Opavu, a proto
se nedali podcenit. Jihočeský celek se ale na Hané držel pouze v první čtvrtině.
V jeho středu byli konkurenceschopní pouze Tracey
a Pavlík, ostatní hráči se nedostali přes čtyři body. Vyrovnaná sestava Prostějova toho
dokázala patřičně využít a po
výsledku 90:58 získala šesté
vítězství.

Zpočátku se oba soupeři střídali
ve vedení. Domácí se nemohli
dostat do optimálního tempa
a v obraně je trápil především
Tracey, který obstaral téměř polovinu hostujících bodů. Těsné
vedení si před začátkem druhé
čtvrtiny zajistili hráči Jindřichova Hradce, to ale netušili, že
úvodní povedená desetiminutovka bude rychle zapomenuta.
V další části poločasu se připomenuli prostějovští střelci
z dálky. Trojky Slezáka, Marka
a Bratčenkova přinesly šňůru
10:0, která soupeře pořádně otrávila. Orli v poklidu dvouciferné
vedení udrželi až do sirény, která

hráče poslala do šaten (44:31).
Úvodní minuty druhé půle
patřily výhradně Orlům, kteří
díky Pandulovi a Slezákovi poslali postupně tým do více jak
dvacetibodového vedení 59:37
v páté minutě. Soupeř v této
fázi utkání nestačil vysokému
tempu a projevilo se to i na náladě na hřišti. Domácí pak sice
mírně polevili, ale i tak vstupovali do závěrečné pasáže za
stavu 66:46. V poslední čtvrtině
se toho už moc neudálo. Hosté
pálili z nepřipravených pozic
a přihlíželi ofenzivním atakům
Prostějova, který nakonec vyhrál rozdílem třídy.
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Zbyněk CHOLEVA - Orli Prostějov:
„My jsme zápas začali dobře trojkou
Bohačíka, pak jsme polevili a začali si hrát
s ohněm. To jsme určitě nechtěli, chtěli jsme
vytvářet tlak a nenechávat dávat soupeře
jednoduché body. Naštěstí jsme se probudili
a zápas potom už kontrolovali. V závěru už
se hrálo jen o skóre a já jsem rád za tento výsledek.“
Karel FOREJT - J. Hradec:
„Co k tomu říct, ten rozdíl ve výsledku vypovídá
vše podstatné, dostali jsme lekci z produktivity,
kdy na jedné straně u domácích vidíme dobrá a
kladná čísla u všech jednotlivců, naopak u nás
pouze dva konkurence schopní borci a to my si
nemůžeme dovolit. Hráli jsme první čtvrtinu, do poločasu to ještě šlo,
druhý poločas se mi ani nechce hodnotit, protože tam nás Prostějov
rozebral neskutečným způsobem a my jsme jenom přihlíželi.“

„Když si pohlídáme vlastní hlavu, bude to dobré,“

myslí si křídelník Orlů DUŠAN PANDULA

Prostějov - Hlavně ve druhé půli motal obraně Jindřichova Hradce hlavu Dušan Pandula.
Prostějovský hráč dal během úvodních dvaceti
minut pouze tři body, po obrátce ale přidal dalších
osmnáct a táhl Orly za dalším úspěchem. „Docela
to šlo. Mám z toho radost,“ usmíval se Pandula.
Ladislav Valný
První čtvrtina byla
vyrovnaná. Čím vás
soupeř zaskočil?
„Věděli jsme, že hodně střílí
a spoléhají se na útočné dos-

koky. S tím jsme měli na začátku
trošku problém. Ale postupně
z nás nervozita opadla a pak už
to bylo dobré.“
V sedmém zápase jste
dosáhli na šesté vítězství.
Můžete být spokojeni?

PRŮBĚŽNÁ TABULKA po neúplNÉM 7. kole


Tým

Z

V

P

Skore

Úspěšnost

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

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

3
7
6
7
7
6
7
6
7
7
7
6

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

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

286:158
585:485
504:441
587:517
580:558
489:499
534:552
429:466
519:567
481:575
495:628
455:498

100,0
85,7
83,3
71,4
57,1
50,0
42,9
33,3
28,6
28,6
28,6
16,7

„Možná nehrajeme tak hezky
jako v minulé sezoně, ale máme
úspěchy. Výhry se počítají.
Nemůžeme si stěžovat...
(úsměv)“
Oproti minulému
ročníku se zlepšila hra
v obraně. Souhlasíte?
„Je to dáno i příchodem nových
hráčů, kteří rychle zapadli do
sestavy. Nikdo se nemusí šetřit
a v obraně můžeme přitlačit.
Defenzivu jsme vyztužili a je to
vidět.“
Ve většině zápasů
držíte nasazené tempo
a soupeře tím přetlačíte.
Cítíte se silní?
„Sebevědomí je důležité.
Uvědomujeme si, že se můžeme
zastavit jedině sami. Když si
pohlídáme vlastní hlavu, bude
to dobré!“
V dalším kole jedete do
Opavy. Jak vidíte šance
na úspěch?
„Některé výsledky v dosavadním průběhu sezony
ukázaly, že domácí prostředí
bude hrát letos velkou roli.
Opava bude určitě nepříjemná,
když doma dokázala porazit
Děčín. Ale i tak chceme uspět.“

PARTNEŘI ORLŮ PROSTĚJOV

Sport

Memoriál Otmara Malečka bude příští rok
Prostějov/jim – Do startu
patnáctého ročníku Memoriálu
Otmara
Malečka
sice chybí ještě bezmála
deset měsíců, přesto se již
nyní mají cyklističtí fandové na co těšit. Největší
domácí závod v dráhové
cyklistice totiž bude příští
rok poprvé dvoudenní, na
prostějovském velodromu
se bude soutěžit ve čtvrtek
28. a v pátek 29. srpna 2014.

„Je to zlomová věc. Přinese to
vyšší náklady, ale i atraktivitu
pro diváky. Brali jsme rovněž
ohled na závodníky, aby to pro
ně bylo daleko zajímavější,
příjemnější a více si zazávodili. Máme v plánu ještě jedno
zpestření pro diváky. Velice atraktivní disciplínu, ale
nebudu předbíhat,“ informoval
o připravovaných novinkách
předseda SKC TUFO Prostějov
Petr Šrámek.

premiérově dvoudenní

Pořadatelé
se
rozhodli
upřednostnit čtvrtek a pátek,
o víkendu totiž spousta lidí
odjíždí z města. „Pátek je pro
diváky nejatraktivnějším dnem,
v následujících dnech ale
bude náš program pokračovat
Českým pohárem,“ zmínil
Šrámek s tím, že očekává další
zkvalitnění startovního pole.

A ve hře je i přímý televizní
přenos z hlavního programu
nebo alespoň přibližně hodinový záznam.
Další novinky z „kuchyně“
úspěšné cyklistické stáje, která
letos zaznamenala přechod
do kategorie kontinentálních
týmů, přineseme v příštím
vydání.

Prostějovští korfbalisté zásobují mládežnické reprezentace

Čtyři zástupci v širším kádru národního týmu do jednadvaceti let, osmička členů v reprezentační „devatenáctce“ a další čtyři v české „šestnáctce“. Takový je aktuální
výsledek práce s mládeží v korfbalovém klubu SK RG
Prostějov. A Nikolu Ambrosovou, Gabrielu Francovou,
Renatu Havlovou, Kateřinu Lorenzovou, Petra Galíčka,
Michala Marka, Tomáše Marka a Alexandra Vyroubala
čekalo od neděle 27. do úterý 29. října první soustředění
výběru do devatenácti let v této sezoně.

Sportovní naděje. Soustředění reprezentačního výběru do devatenácti let se zúčastnilo i osm prostějovských talentů. Foto: www.korfbal.cz
se sešla taktéž v září a před
sebou má ještě tři srazy – na
přelomu listopadu a prosince,
v únoru a v březnu.
„Mládežnické reprezentace se
prolínají, platí to hlavně pro ‘desvé soustředění již uprostřed vatenáctku’ a ‘jednadvacítku’.
září a další se uskuteční na A mládež je u nás v klubu na
počátku ledna a v polovině prvním místě, já vždy budu
března, „šestnáctka“ i s Fran- preferovat mladší hráče. Starám se
covou, Havlovou, Petrem o ně již sedmým rokem, oni vědí,
Šnajdrem a Danielem Štefákem co chci, a já vím, co od nich mohu

očekávat,“ těší Konečného, že se
talentovaní mladíci postupně prosazují i mezi dospělými.
Vrcholem pro reprezentaci do
šestnácti let bude březnový turnaj v nizozemském Schijndelu,
u národního týmu do devatenácti
let se bude jednat o dubnové
klání v taktéž nizozemském
Leeuvardenu a u „jednadvacítky“ o květnové mistrovství Evropy v turecké Antalyi.

Korfbalová mládež se drží na vítězné vlně

Prostějov/jim – Co se nepodařilo
družstvům dospělých SK RG
Prostějov, to na jedničku vychází
mládežníkům. Letošní dorostenecká extraliga čítá jen pět týmů
a prostějovské družstvo do ní
vstoupilo dvěma výhrami nad
Náchodem a další dvojicí vysokých vítězství nad Šenovem.
Mladší žáci stihli absolvovat již
šest utkání a ve všech případech
se i oni radovali z vítězství.
„Každý souboj bude důležitý a sebemenší detail může rozhodovat
o úspěchu či neúspěchu. Dorostenci vstoupili do soutěže s nelehkým
a tradičním soupeřem z Náchoda.
Jako vždy byla utkání dramatická,
divácky velmi pohledná a korfbalově
na vysoké úrovni,“ těšil kouče Martin
Uherku nejen konečný výsledek, ale i
cesta, která k němu vedla.
První letošní utkání prostějovských
dorostenců bylo skoupé na koše,
obrany hrály prim a útočníci jen
velmi těžko nacházeli způsob, jak
koncentrované protivníky přehrát.
„Naše hubené vedení 3:1, které
v soubojích s Náchodem většinou
nic neznamená, se nakonec ukázalo
jako klíčové. Přestože se jedné čtyřce nepodařilo najít ideální rytmus
a trápila se celé utkání, podařilo se
nám vstoupit do extraligy úspěšně
a do druhého klání jsme mohli jít
s lepší náladou,“ těšilo Uherku.

SK RG Prostějov
- PKC Náchod 11:9 (5:3)
Sestava a koše Prostějova: Havlová 1, Křížková, T. Marek 4, Vyroubal 2, Francová 2, Galíček 1, Lorencová 1, M. Marek. Trenér: Martin
Uherka.
V odvetě to opět byli hosté, kdo
vstřelil první koš. Jako by si všichni
v pauze srovnali myšlenky, jeden

pohledný útok stíhal druhý a do
poločasu padlo víc košů, než za celé
první utkání. Náchodu se dařilo,
hosté častěji trestali chyby domácího
týmu a opírali se i o dobrou střelbu
z větší vzdálenosti. To Prostějovu se
přes zlepšený výkon v útoku (nám
vypustit) nedařilo využívat vypracované střelecké pozice a hosté tak po
poločase vedli o tři koše.
„V druhé půli jsme nesložili zbraně
a zkoušeli jsme se dotáhnout na co
nejmenší rozdíl, abychom soupeře
dostali pod tlak. Dlouho nám Náchod odolával, až přišla úspěšná
pětiminutovka, ve které jsme dvoukošové manko obrátili ve čtyřkošové vedení,“ vypíchl klíčový moment
Uherka s tím, že podstatnou roli
v tom hrála i nastřádaná únava.
V posledních patnácti minutách totiž padaly koše zejména po chybách
obrany nebo z penalt, když se obránci snažili napravit svá zaváhání.
V divácky velmi atraktivním utkání
to ale nakonec byli hráči pořádajícího oddílu, kdo se těšil z dokonalého
obratu a zisku dalších dvou bodů.

Polský mistr Evropy posílil prostějovské cyklisty
Glucholazy(Polsko),Prostějov/jim,ošJak Večerník v jednom z minulých čísel již předznamenal, tak
se i stalo. Nejvýraznější posilou
týmu SKC TUFO Prostějov
pro nadcházející sezónu se stal
dvaadvacetiletý polský reprezentant v dráhové cyklistice
Wojciech Pszczolarski.
Dosavadní závodník stáje KLTC
Konin se letos stal mistrem Polska
v bodovacím závodě a zúčastnil se
rovněž mistrovství Evropy do třiadvaceti let i kategorie Elite.
Jsme rádi, že takový závodník jako
je Wojciech projevil zájem k nám
přestoupit. Námluvy probíhaly po
delší dobu, kontrakt se uzavřel mi-

si naši dorostenci s oslabeným soupeřem pohráli jako kočka s myší
a vítězství byla zasloužená,“ těšili se
trenéři vítězného výběru.
Oba zápasy si byly víceméně podobné, asi jediný rozdíl byl v tom, že
v odvetě se rodil rohodující náskok
pomaleji. Při prvním duelu totiž platilo po deseti minutách skóre 12:0.
„Cílem hry bylo aplikovat trénovaný systém útoku i ve hře a musím
říct, že se nám to celkem dařilo.
Hlavně v úvodech zápasů, kdy jsme
hráli koncentrovaně. S postupem
času koncentrace ustupovala a ve
druhém utkání vše zakončila střelecká exhibice proti unavenému soupeři,“ těšilo trenérský tandem.
Domácí naplno využili možnosti
většího střídání, v utkání protočili
dohromady třináct hráčů. A rozdíl ve
skóre mohl být i větší, to kdyby se
mladíci vyvarovali neproměňování
dalších vyložených šancí.

SK RG Prostějov
- KC Šenov 25:4 (16:1)

Sestava a koše Prostějova: Vyroubal 4, T, Marek 4, Francová 1,
Lorencová – M. Marek 3, Galíček,
SK RG Prostějov
- PKC Náchod 27:23 (10:13) Havlová 2, Křížková 2. Střídali:
Sestava a koše Prostějova: Franco- Štefák 1, Šnajdr 3, Rieger 1, Jenevá, Galíček 3, Křížková 2, T. Marek šová 2, Vyroubalová. Trenér: Martin
8, Ambrosová 1, Jenešová, Štefák 1, Uherka.
Vyroubal 11. Trenér: Martin Uherka.
SK RG Prostějov
Poslední říjnovou sobotu dopoledne
- KC Šenov 32:8 (18:4)
odehráli prostějovští dorostenci další
dva extraligové zápasy. Ve druhém Sestava a koše Prostějova: Vykole jim byl soupeřem tým Šenova, roubal 5, T. Marek 3, Francová 2,
ani ten ale Hanáky o body neobral. Lorencová – M. Marek 3, Galíček
Naopak se zrodily dva výrazné vý- 8, Havlová 3, Křížková 4. Střídali:
sledky ve prospěch mladých hráčů Štefák 1, Šnajdr 2, Rieger, Jenešová 1, Vyroubalová. Trenér: Martin
SK RG, ti vyhráli 25:4 a 32:8.
„Severomoravané se tuto sezónu Uherka.
vyrovnávají s odchodem řady zku- Mladší žáci mají za sebou již dva
šených děvčat, které musí nahradit turnaje, na kterých odehráli celkem
nastupující mladá generace. A tak šest zápasů. A zatím platí, že nenašli

přemožitele. Naopak zdolali Nový
Lískovec, KK Brno, České Budějovice i Šenov.
„U ‚mlžů‘ se zatím pozitivně projevuje změna herního stylu, který
se Prostějov snaží aplikovat i ve
vyšších kategoriích. Hráči se prosazují ze všech herních situací, nejen
z klasického zakončení přes asistenta. A díky této herní pestrosti se jim
daří porážet své soupeře,“ popisovala trenérka Aneta Lešanská.
Trenérské duo Lešanská-Šnévajs
nejvíce potěšily zápasy, které se jejich hráčům podařilo otočit, největší vliv na to podle nich měl dobrý
pohyb a střely po záběhu. Máme
velkou radost zejména ze zápasů,
které jsme dokázali i přes nepříznivé skóre otočit a nakonec soupeře
přehrát.
„Věříme, že se nám podaří do závěru sezony tento styl ještě vypilovat
a až se potkáme se všemi soupeři
v závěrečných bojích, budeme mít
jistou herní výhodu. Nesmíme se
však nechat ukolébat dobrými výsledky a dál pořádně makat na tréninku, aby se radost z vítězství mohla co nejčastěji opakovat,“ shodli se.
Výsledky zápasů:
Brno Nový Lískovec - Prostějov 5:6
(2:3), KK Brno - Prostějov 0:11 (0:7),
České Budějovice - Prostějov 2:8
(2:3), Prostějov - KK Brno 8:1 (3:0),
Prostějov - Brno Nový Lískovec 8:5
(3:2), Prostějov - Šenov 2:1 (1:0).
Sestava a střelci Prostějova: Vojtěch Ošťádal 9, Jakub Podhorný
9, Nikola Lorencová 6, Barbora
Krčová 5, Josef Valenta 5, Tomáš
Buriánek 5, Horká Eliška 3, František Valenta 1, Martin Dušek 1, John
Bartoš, Vendula Bartošová, Jan Cásek, Kateřina Foretová, Magdalena
Májková. Trenéři: Martin Šnévajs
a Aneta Lešanská.

Brno, Prostějov/oš, jim – Závěr
dráhové sezony zastihl prostějovské cyklisty ve výborné formě. Na
sobotním mistrovství republiky
v madisonu, tedy bodovacím závodě dvojic, brali hned tři medaile! Na brněnském velodromu se
o cenné kovy utkali kadeti, junioři i muži v kategorii Elite a ve
všech závodech byly vidět mezi
nejlepšími dresy SKC TUFO
Prostějov. Úspěšně si vedl i Viktor Vrážel, jenž skončil desátý na
Přilbě Moravy.
Na startovní čáru závodu o republikového šampiona se nejprve
postavili kadeti, ty z Prostějova
reprezentovaly páry Chytil-Šmída
a Šána-Strupek. Po velmi dobrém
výkonu obou dvojic obsadil Dan
Chytil s Martinem Šmídou druhé
místo a Jirka Šána s Matyášem
Strupkem místo třetí. Do Prostějova
tak zamířilo stříbro i bronz.
Přemožitele našli pouze ve dvojici Tomáš Čapek-Lukáš Slavík, tedy dua TJ Kovo Praha
a Apache Loko Trutnov. Šampionátu se zúčastnil také Petr Kret,
věkem ještě žák TJ Uničov. Ten
již od příští sezony oblékne
žluto-modrý dres SKC. Jel ve

mohlo být ještě víc. Jaroslav Vrána mezi muži a Jana Porupková
mezi ženami marně pomýšleli na
nejlepší trojici, skončili těsně za
ní a získali tak pouze „bramborové“ medaile.
Společně s krasojízdou se konalo
i rozuzlení kolové. Do nejlepší
čtyřky se nezamyslická dvojice
nekvalifikovala a mohla tak klání sledovat pouze v roli diváků,
o medaile si to rozdaly dva týmy
Svitávky, Favorit Brno a Zlín.
Semifinále i střetnutí o konečná
umístění se hrála na dva duely,
každý z nich na dvakrát sedm
minut.
V první dvojici přešel Favorit
Brno suverénně přes Zlín, v derby dvou družstev ze Svitávky naopak rozhodovaly až čtyřmetrové
údery. První duel zvládli lépe Hrdlička s Loskotem, druhý naopak
Hasoň s Richterem. V napínavém
rozuzlení si lépe vedli prvně jmenovaní a vyzvali tak ve finále Favorit Brno.
Petr Skoták s Pavlem Šmídem se
sice na mistrovský titul nadřeli,
dvakrát ovšem vyhráli 3:2 a zla-

Zlatý hoch. Další vavříny bude
polská posila sbírat v prostějovském
dresu. Foto: SKC TUFO Prostějov

to tak putovalo do Brna. To bitvu
o bronz opět rozhodly až čtyřmetrové údery, Zlín nevyužil našlápnutí k medaili v podobě první
výhry a po následující porážce
ztratil i penaltový souboj.
„Akce se vydařila, byla hodnocena velice kladně, spokojen byl
i předseda Sálové komise Jindřich
Pospíšil. Kolová i krasojízdy proběhly bez nějakých problém,“ tě-

Suché Lazce, Prostějov/jim –
Venkovní kušistická sezona vyvrcholila posledním závodem
Českého poháru jednotlivců
a první ligy družstev v Suchých
Lazcích. Za slunečného, ale
chladného počasí s nárazovým
větrem nedokázali závodníci
atakovat svá osobní maxima
a na konečných výsledcích dlouhodobých soutěží se tak již moc
nezměnilo.
Mezi muži potvrdil svou domácí suverenitu Bohumil Korbař
a výhrou v posledním závodě si
pojistil i titul v Českém poháru. Na
severu Moravy skončil díky výborné koncovce na druhém místě
opavský Dalibor Lhotský, celkově však připadly zbylé dva cenné
kovy členům kostelecké Savany.
V pohárové soutěži tak bere stříbro Jan Nedělník a bronz Josef
Nedělník, do elitní desítky se vešel
i sedmý Jiří Složil. Ten se s ročníkem rozloučil necelými sedmi sty
body a šestým místem.
Ženská kategorie se překvapení
také nedočkala. V dílčím závodě
sice Jaroslava Nedělníková poznala přemožitelku a musela se
sklonit před ryze domácí Sabinou
Kubesovou, ani desetibodová
porážka ale pro ni neznamenala
problém.
V konečném zúčtování totiž za sebou nechala druhou Kateřinu Štětkářovou o téměř sedmdesát bodů,
Sabina Kubesová zůstala dalších
čtyřicet bodů zpět. Ze Suchých
šilo jednatele pořádajícího oddílu Lazců třetí Hana Nedělníková si
SC Prima Nezamyslice Libora pak pojistila čtvrté místo ve své
Košaře.
první ženské sezoně.

Výsledky kolové:
Semifinále: Favorit Brno - T.J.
Sokol Zlín-Prštné 6:1 (2:0) a 2:1
(0:0), SC Svitávka – MO Svitávka 3:2 (1:0) a 3:5 (0:3), čtyřmetrové údery 2:1.
O třetí místo: Sokol Zlín-Prštné –
MO Svitávka 3:1 (1:0) a 2:6 (0:3),
čtyřmetrové údery 2:4.
Finále: Favorit Brno - SC Svitávka 3:2 (1:2) a 3:2 (1:1).
Konečné pořadí: 1. Favorit Brno
(Petr Skoták, Pavel Šmíd), 2. SC
Svitávka (Jiří Hrdlička, Pavel
Loskot), 3. MO Svitávka (Radim
Hasoň, Pavel Richter), 4. Sokol
Zlín-Prštné) Jan Krejčí, Martin
Struhař).

Výsledky krasojízdy:
Muži, jednotlivci: 1. Ludvík Písek (TJ Sokol Zlín-Prštné) 162,8
bodů, 2. Jakub Mašek 159,8 b., 3.
Tomáš Gruna (oba TJ Brno Sokol
Řeckovice - Kras) 140,8 b., 4. Jaroslav Vrána (TJ Stavební stroje
Němčice nad Hanou) 99,8 b.
Muži, dvojice: 1. Kovářová/Gruna (Sokol Horní Heršpice/Sokol
Řečkovice) 100,6 b., 2. Kantor/
Blažek (TJ Petřvald na Moravě)
64,6 b., 3. Vrána/Porupková (TJ
Stavební stroje Němčice nad Hanou) 61,0 b.
Ženy, jednotlivkyně: 1. Iva
Valešová (TJ Sokol Heršpice)
128,6 b., 2. Adéla Přibylová (TJ
Stavební stroje Němčice nad Hanou) 1119,3 b., 3. Klára Kovářová
(Sokol Horní Heršpice) 116,7 b.,
4. Jana Porupková (TJ Stavební stroje Němčice nad Hanou)
77,5 b.
Ženy, dvojice: 1. Petříčková/Valešová (TJ Sokol Heršpice) 128 b.

dvojici s domácím závodníkem
Dušanem Vavrekem a společně
obsadili páté místo.
V juniorech se pral s nejlepšími pouze Luděk Helis, parťáka mu dělal
Luděk Lichnovský z Mapei cyklo
Kaňkovský. Tedy od příští sezony
kmenový jezdec SKC TUFO Prostějov. Kluci svým výkonem dalece
předčili zbytek startovního pole a na
stupních vítězů se radovali ze zisku
zlata. Až za nimi se umístily dvojice
pražské Dukly, jmenovitě Pietrula-Adámek a Macko-Kouhout.
V kategorii Elite vytvořil Viktor
Vrážel tým s Janem Dostálem
z Bohemia Cycling Teamu, Jakub
Filip jel společně s Janem Svoradou. Kuba se do závodů vrátil po
delší pauze způsobenou nemocí
již v páteční Přilbě Moravy, pro
Honzu Svoradu se jednalo o vůbec
první start v madisonu.
Oba však odvedli velmi dobrou
práci pro dvojici Vrážel-Dostál,
kteří obsadili čtvrté místo za třemi
sestavami Dukly Praha. Zlato bral
bývalý člen prostějovského Sportovního centra mládeže Ondřej
Vendolský ve dvojici se Sistrem,
stříbro připadlo Krausovi s Mixou,
třetí místo brali Fürst s Rugovacem.

Již večer před „mistráky“ dvojic
se konala tradiční Přilba Moravy. Prostějovský tým spoléhal
především na Viktora Vrážela
a Christophera Imreka, jenž na
nedávném rakouském mistrovství obsadil třetí místo ve scratchi
i v madisonu.
Svůj comeback zde prožil Jakub
Filip, naopak Adama Valeše nemoc
na start nepustila. Pro třetího jezdce
SKC TUFO Prostějov Jana Svoradu se pak jednalo o premiérový
start na dráze v celé své kariéře.
Christopher ze závodu brzy odstoupil pro náhlou zdravotní indispozici, závod nedokončil ani Jakub Filip, naopak Honza Svorada si vedl
poměrně solidně a závod dokončil
na devětadvacátém místě.
Nejlépe si z Prostějováků vedl
Viktor Vrážel, jenž se vešel do
elitní desítky a skončil právě desátý. Zlatou přilbou pro vítěze
závodu byl na stupních vítězů
dekorován František Sisr, který
tak opět ukázal, že je velkou nadějí české dráhové cyklistiky. Na
stupně vítězů ho doplnila dvojice
z polského reprezentačního výběru Wojciech Pszczolarski a Rafal
Jeziorski.

Kostelečtí kušisté v Lazcích
nezářili, medaile ale uhájili

Krasojezdci Němčic získali v Nezamyslicích dvě medaile

Nezamyslice, Prostějov/jim –
Poprvé v historii přidělila Sálová komise Českého svazu cyklistiky pořadatelství mistrovství
republiky v sálové cyklistice
oddílu SC Prima Nezamyslice.
V tamější novotou zářící hale
se tak konal finálový turnaj
čtyř nejlepších dvojic v kolové
i šampionát ve čtyřech kategoriích krasojízdy, tedy soutěží,
které se výsledkově velice vydařily reprezentantům Němčic
nad Hanou.
Na zlatou medaili a titul mistryně republiky útočila mezi ženami
Adéla Přibylová. Byla to právě
ona, kdo nejvíce proháněl Ivu Valešovou ze Sokola Heršpice, nakonec však za ní o necelých deset
bodů zaostala a získala stříbro.
O druhý cenný kov pro němčickou krasojezdeckou školu se zasloužila dvojice Jaroslav Vrána,
Jana Porupková. Smíšený pár nestačil ve své kategorii na dva soupeře a získal bronzové medaile.
Od druhého místa je přitom dělilo
jen zhruba tři a půl bodu.
A umístění na stupních vítězů

nulý pátek v Glucholazech. Wojciecha zaujal náš kvalitní závodní
kalendář a samozřejmě také fakt,
že jsme prodráhově orientovaný
tým. Věřím, že se mu bude u nás
líbit a hlavně dařit,“ zhodnotil
nejnovější přestup předseda klubu
Petr Šrámek.
V letošním roce obsadil Pszczolarski na mistrovství Evropy kategorie U23 v portugalské Anadii i na
evropském šampionátu kategorie
Elite v nizozemském Apeldoornu
osmé místo. Největšího výsledku
v kariéře dosáhl v loňském roce,
kdy se taktéž v bodovačce jednotlivců stal mistrem Evropy do
třiadvaceti let.

Mladí dráhaři vyjeli tři medaile

Prostějov/jim
„Mládežnické
reprezentace
zásobují tři hlavní kluby –
Prostějov, Náchod a Znojmo.
Každý do něj přináší z jedné
třetiny to své a také hráče, takže
mají zhruba stejný podíl. Cílem
tohoto soustředění bylo seznámit
se s hráči, herním stylem a taktikou, trénovali jsme třikrát denně,“
sdělil po návratu z Chlumce nad
Cidlinou kouč prostějovského
„áčka“ i reprezentace do devatenácti let David Konečný.
„Jednadvacítka“ včetně čtveřice
Ambrozová, Galíček, Tomáš
Marek a Vyroubal absolvovala
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Kosteleckým závodníkům se
podařilo umístit mezi nejlepšími i v nejmladší věkové kategorii. Lukáš Andrés sice poslední závod vynechal, i tak ale
s velkým náskokem bral zlato.
Jeho oddílový kolega Dominik
Fifka toho přes léto moc nenastřílel
a skončil čtvrtý.
Těsně pod stupni vítězů skončil
mezi seniory i nestárnoucí František
Sedláček. Na závěr ročníku se dokonce prosadil na druhou pozici, při
finálních počtech mu ale na třetího
Zdeňka Jandu kousek chybělo.

Výsledky v jednotlivých kategoriích
také znamenaly, že v týmové soutěži si v posledním dílu vedla nejlépe
sestava Opavy, která si tak ustrážila
náskok a získala vítězný pohár. Družstvu Savany se obhajoba nezdařila
a střelci se museli spokojit se stříbrem.
Po vystřelení posledního šípu při
klání v Suchých Lazcích začala kušistům krátká pauza. Nyní
se musí přeorientovat na halové
podmínky, kde se střílí na jedinou
vzdálenost osmnácti metrů, první závod se uskuteční v sobotu
23. listopadu v Kostelci na Hané.

Výsledky závodu
Českého poháru
v Suchých Lazcích:

Konečné pořadí
Českého poháru:

Muži: 1. Bohumil Korbař (Plumlov) 823 bodů (263+276+284), 2.
Dalibor Lhotský (Opava) 752 b.
(232+250+270), 3. Josef Nedělník 752 b. (237+254+261), 6. Jiří
Složil (oba Savana Kostelec na
Hané) 693 b. (224+242+227).
Ženy: 1. Sabina Kubesová (Suché
Lazce) 779 b. (241+268+270), 2.
Jaroslava Nedělníková 769 b.
(241+265+263), 3. Hana Nedělníková (obě Savana Kostelec na
Hané) 710 b. (235+237+238).
Senioři: 1. Václav Losert (Opava)
802 b. (257+267+278), 2. František Sedláček (Savana Kostelec
na Hané) 699 b. (226+244+229),
3. Zdeněk Janda (Otrokovice) 693
b. (209+247+237).
Junioři: 1. Jan Krejča (Otrokovice) 753 b. (223+271+259).
Kadeti: 1. František Nemochovský ml. 477 b. (132+197+148).

Muži: 1. Bohumil Korbař 3 330
bodů, 2. Jan Nedělník 3 241 b.,
3. Josef Nedělník 3 214 b., 7.
Jiří Složil 2 884 b.
Ženy: Jaroslava Nedělníková
3 193 b., 2. Kateřina Štětkářová
(Otrokovice) 3 126 b., 3. Sabina
Kubesová 3 084 b., 4. Hana Nedělníková 2 980 b.
Senioři: 1. Václav Losert 3 213
b., 2. Ája Kaszonyiová (Otrokovice) 3 124 b., 3. Zdeněk Janda
3 023 b., 4. František Sedláček
2 967 b.
Junioři: 1. Jan Krejča 2951 b.,
2. Jana Šilhánová (Otrokovice)
2 768 b.
Kadeti: 1. Lukáš Andrés (Savana Kostelec na Hané) 2 281
b., 2. František Nemochovský
2127 b, 3. František Máj (Otrokovice) 851 b., 4. Dominik Fifka (Savana Kostelec na Hané)
340 b.

Prostějovští lukostřelci vyhráli mistrovství republiky družstev
Rokycany, Prostějov/jim, mm –
Devítka Miroslav Hudec, Michal
Hlahůlek, Kamil Kovář, Milan
Hajduk, Zdeněk Zapletal, Ivo
Macenauer, Vladimír Michejda,
Petr Musil a Miroslav Hudec
starší zastupovala prostějovskou
lukostřelbu na venkovním mistrovství republiky v Rokycanech.
V jednotlivcích se jim tolik nedařilo, ale vše si vynahradili
v týmové soutěži. V reflexním
luku skončilo družstvo mužů na
prvním místě a bralo zlato, senioři
k němu přidali ještě bronz.
V kvalifikaci mužů si nejlépe vedl
Miroslav Hudec, jenž nástřelem
1210 bodů obsadil dvanácté místo.
Michal Hlahůlek skončil s 1166
body čtyřiadvacátý a Kamil Kovář
za 1154 bodů o čtyři pozice za ním.
Úvodní část nevyšla zcela podle
představ ani družstvu, to vkvalifikaci skončilo sedmé.

V následných setových soubojích
jednotlivců skončil Hudec osmifinále,
stejně tak dopadl i Hlahůlek a oba tak
obsadili dělené deváté místo. Kamil
Kovář skončil o jedno kolo před nimi
na dělené sedmnácté pozici.
„Neúspěch ze soutěže jednotlivců
si však vynahradili v eliminaci
družstev a opět prokázali svoji týmovou neporazitelnost. Ve čtvrtfinále
porazili Start Praha 204:193, v semifinále vybojovali postup do finále
přes družstvo Votic 204:203. Ve
finále pak jednoznačně porazili tým
LK 1935 Plzeň 214:202 a získali týmový mistrovský titul,“ radovala se
předsedkyně prostějovského oddílu
Magda Majarová.
Na stupně vítězů dosáhlo také
družstvo seniorů. „Ti sice v semifinále podlehliArcucu Plzeň 186:196,
v souboji o třetí místo však porazili
Start Praha 193:187 a získali bronzové medaile,“ těšilo Majarovou, jež

neopomněla připomenout podporu
ze strany prostějovské radnice, Olomouckého kraje i dalších sponzorů.
V individuální části se dvojice Lukostřelby Prostějov Milan
Hajduk a Zdeněk Zapletal vešla do
elitní desítky. První z jmenovaného
dua skončil v kvalifikaci za 1155
bodů sedmý, druhý za 1099 bodů
dvanáctý, oba pak neúspěšně bojovali o čtvrtfinále a skončili devátí.
Ivo Macenauer do eliminačních
soubojů nepostoupil a za 1004 bodů
bral konečnou osmnáctou příčku.
Mezi kladkovými luky se v kvalifikaci nejlépe dařilo osmému Michejdovi, Musil s Hudcem skončili hned
za sebou osmnáctý a devatenáctý.
Vyřazovací část znamenala pro Michejdu i Musila deváté místo, Hudec
dostřílel jako sedmnáctý. Mezi týmy
nepronikla prostějovská trojice do
semifinále a přineslo jí to konečné
páté místo.

Volejbal
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Prostějovské volejbalistky dle předpokládaného scénáře: v LM prohra, doma výhra

0
3

VK AGEL PROSTĚJOV

S Cannes však „vékáčko“ nepropadlo...

RC CANNES

Čas: 1:07 hodin
Rozhodčí: Mezöffy (Maďarsko) a Rajkovič (Chorvatsko).
Diváků: 1100
1. set: 18:25 23 minut
2. set: 22:25 27 minut
3. set: 23:25 28 minut

Sestava Cannes:
Ssuschke - Voigt, De Vyver, Bokan, Rašič, Centoni, Grothues, libero Arcangeli – Ortschitt, Partenio, Aelbrecht. Trenér: Yan Fang.

Sestava Prostějova:
libero: Jášová
Kossányiová
Melicharová

Borovinšek
Carter

Steenbergen
rge
genn
Vincourová
Vnc
Vi
nccou
ouro
uro
rová
váá

Střídaly: Markevich, Soares, Kočiová
Trenérská dvojice: Připraveny byly:
Miroslav ČADA
Růžičková, Hutinski
a Ľubomír Petráš

3
0

CEV CUP, NEBO NIC? O VŠEM SE ROZHODNE PROTI SCHWERINU

VK AGEL PROSTĚJOV
KP BRNO

Čas: 1:06 hodin
Rozhodčí: Renčín a Krtička.
Diváků: 500
1. set: 25:22 25 minut 2. set: 25:12 20 minut
3. set: 22:15 21 minut

Sestava BRNA:
Michalíková, Vyklická, Širůčková, Toufarová, Onderková, Nálezková,
libero Chlumská – Součková, Cebáková, Herbočková, Menšíková.
Trenér: Andre Gonzalez.

Sestava Prostějova:
libero: Jášová
Kossányiová
Kočiová

Hutinski
Carter

Trenérská dvojice:
Miroslav ČADA
a Ľubomír Petráš

Steenbergen
rgen
geen
Vincourová
Vnc
Vi
nccou
ouro
uro
rová
váá
Střídaly: Soares, Melicharová.
Připraveny byly:
Růžičková, Markevich, Borovinšek

Ideální scénář byl napsán pro případ, že volejbalistky Prostějova dokážou Cannes zaskočit senzačním vítězstvím. Pozitivní možnost spočívala
v zisku alespoň nějakého setu VK Agel. A tvrdá
realita hovořila o očekávané porážce 0:3 na sety. Naplnění došla poslední ze tří možností, neboť
české mistryně v domácím střetnutí Champions
League situaci favoritovi z Francie výrazněji nezkomplikovaly. Byť určitě mohly a ve druhé polovině zápasu k tomu měly blízko.
Prostějov/son
„Odehráli jsme mnohem lepší
duel než minulý týden v Istanbulu.
Měl jsem obavy, jak se vyrovnáme
s absencí Markevich na příjmu,
naštěstí to obě mladé smečařky
vcelku zvládly. Nám i hostům
se dařilo v obraně a protivník byl
na bloku ještě o něco lepší, což
podle mého názoru rozhodlo.
Na zisk minimálně jednoho setu
jsme však určitě měli,“ říkal po
výsledku 18:25, 22:25 a 23:25
Miroslav Čada, hlavní trenér VK
Agel Prostějov.
Zatímco do stavu 3:11 ve
druhé sadě jeho svěřenky
nestačily, ve zbytku mače byly
velmi kvalitnímu celku RC
vyrovnaným soupeřem, místy
jej dokonce přehrávaly. „V
první půlce utkání jsme ujížděli
na přihrávce a z její nepřesnosti
se následně kupily chyby
v dalších činnostech. Proti tak
silnému týmu se tohle může stát
a mě především těší, že jsme se
z útlumu dokázali zvednout, hrát
potom dobře,“ viděl Čada kladný
prvek.
CoAGEL dostalo z krize? „Holky
i v horší úvodní polovině zápasu

pořád makaly s maximálním
nasazením, stále hledaly cestu
ke zlepšení a věřily v obrat bez
přehnaného řešení aktuálně
špatného skóre. Prostě chtěly
důležité utkání zvládnout co nejlíp,
rvaly se o každý bod. Díky tomu
jsme například ubránili spoustu
těžkých balónů, které se nám
v minulosti povedlo jen málokdy
zvednout. A hlavně tato výborná
obrana nás dostala z nejhoršího
k tomu vést proti Cannes
vyrovnanou bitvu,“ snažil se kouč
spíš chválit, než kritizovat.
Bohužel druhý výsledek
0:3 prostějovské družstvo
v podstatě odsoudil pouze
k boji o třetí příčku v základní
skupině D letošní Ligy mistryň.

„V podstatě hned po červnovém
losování soutěže bylo jasné, že
v naší skupině jsou dva týmy
papírově výrazně lepší a dva
týmy papírově výrazně horší.
Což se zatím potvrdilo. Teď jde
o to, kdo se dostane na třetí místo
a získá tím právo pokračovat ve
čtvrtfinále CEV Cupu. Z mého
pohledu jde o normální vývoj,
až nyní nás čekají dva klíčové
duely se Schwerinem,“ pronesl
Čada v klidu.
Úřadující německé šampiónky
jsou na tom úplně stejně jako
Prostějovanky, neboť Eczacibasi
Istanbul i předtím Cannes
podlehly také bez jediného
získaného setu. Dokonce mají
i téměř totožný poměr míčů,
VK je zatím v tabulce třetí jen
díky o tři body lepšímu skóre.
„Každému je jasné, že nejbližší
zápas proti Schwerinu v naší hale
bude klíčový. Do 26. listopadu
máme nějaký čas zapracovat
na odstranění nedostatků a
celkovém vylepšení hry, pro
úspěch v tomto duelu i následné
odvetě v Německu uděláme
absolutně všechno. Tím si
každý může být naprosto jistý,“
zdůraznil Čada.

Byla všude. V utkání byla prostějovská opora Kossányiová v jeden moment na zemi a za krátko znovu ve vzduchu při smeči. I
přesto to bylo nakonec proti Cannes málo. Foto: Josef Popelka
Dosud jeho družina v novém
ročníku Champions League
odehrála tři sady dobře a
stejný počet o poznání hůře.
Je nabíledni, že k nesmírně
důležitému zdolání SC

(nejen) na vlastní palubovce
potřebuje hlavně stabilizovat
výkonnost na vyšší úrovni.
Jinak naději porvat se
o vavříny CEV Cupu ve
skutečnost nepřemění.

Obchodní a mediální partneři VK AGEL Prostějov

V sobotu do Prostějova dorazí celek Šternberka VK AGEL měl v reprezentacích
Ještě předtím Agelky nastoupí ve Frýdku-Místku, tři mladé hráčky, dvě absolvovaly
duel na severu Moravy se hraje ve čtvrtek

Prostějov/son - Tuzemská
UNIQA extraliga žen ČR
2013/14 pokračuje rychlým
tempem a naše volejbalistky
čeká v 7. kole této soutěže
další zápas v domácím prostředí. Na programu je v sobotu 9. listopadu od 17.00
hodin, kdy se v hale Sportcentra DDM představí TJ
Sokol Šternberk.
Hráčský kádr oddílu, který má stejného majitele jako
SK UP Olomouc a tím pádem propojené vedení, prošel během léta částečnou
obměnou. Jádro dosavadních opor zůstalo pohromadě
a k nim se přiřadily Eliška Ticháčková, Miroslava Kuciaková i Michaela Jurčíková. „Rádi

bychom postoupili do play
off, a to z lepšího než osmého
místa v zájmu čtvrtfinálového
vyhnutí se právě Prostějovu,“
plánoval před sezónou kouč TJ
Radomil Juřík.
Za svým plánem zatím jeho
celkově mladý kolektiv kráčí poměrně slibně, neboť po
úvodních dvou ligových porážkách s KP Brno 1:3 a ve
Frýdku-Místku 0:3 dokázal na
vlastním hřišti zdolat SG Brno
3:0 i Slavii Praha 3:1. „Šternberk patří mezi takové soupeře, které nesmíme nijak podcenit, abychom je co nejvyšším
rozdílem porazili. Současně je
možné dát větší prostor těm
hráčkám, jež v dosavadním
průběhu letošního ročníku to-

lik nenastupovaly,“ uvedl hlavní trenér VK Agel Prostějov
Miroslav Čada.
Ještě před sobotním duelem
čeká jeho svěřenky extraligový
souboj s jiným, podstatně nebezpečnějším Sokolem. Půjde
o střetnutí 6. dějství soutěže na
horké půdě Frýdku-Místku, kam
„Agelky“ zajíždějí ve čtvrtek 7.
listopadu se začátkem v 17.00
hodin. „Stejně jako loni měl Frýdek-Místek skvělý start do sezóny. A všichni ještě máme v živé
paměti prosincovou domácí prohru 0:3, kterou nám právě tento
soupeř ukončil dlouhou neporazitelnost na české scéně. Proto si
musíme dát velký pozor a žádné
podobné zaváhání nepřipustit,“
zdůraznil Čada.

svou premiéru v extralize žen za SG Brno

Prostějov/son - Jeden volný
víkend měly ve svém jinak
nabitém zápasovém programu extraligové soutěže juniorek i kadetek. Tuto pauzu
vyplnil jednak intenzivní
trénink ve všech klubech a
pro vyvolené reprezentantky
zase soustředění národních
výběrů České republiky. VK
AGEL Prostějov do nich vyslal celkem tři své mladé volejbalistky.
„S týmem juniorek U18 byly
Kristýna Adamčíková a Pavla
Meidlová, s kolektivem kadetek U16 pak Vendula Valášková. Sarah Cruz tentokrát nominaci odmítla kvůli studijním
záležitostem a Eva Lakomá se
ještě dávala dohromady po del-

ších zdravotních problémech,“
informoval šéftrenér mládeže
vékáčka Jaroslav Matěj.
Juniorky ČR se sešly v Brně
a v rámci šestidenního kempu
sehrály i dva zápasy UNIQA
extraligy žen, neboť tento národní celek kouče Ondřeje
Marka je současně družstvem
SG Brno. Olomouci doma
podlehl 0:3 (-19, -18, -15) a ve
Šternberku taktéž prohrál 3:0
(21, 13, 15), ovšem pro Adamčíkovou i Meidlovou bylo velkým přínosem, že absolvovaly
premiéru v nejvyšší soutěži
dospělých. Pavla přitom nastoupila dvakrát v základní sestavě, Kristýna v obou duelech
střídala.
Více na www.vecernikpv.cz

Výsledky evropské
Ligy mistryň 2013/14 Quinta Steenbergenová: „Škoda, že nemáme

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 2. kola
Základní skupina A
Omička Omsk – SC Drážďany 3:0 (21, 16, 17), Volley Beziers –
Rabita Baku 0:3 (-23, -20, -16).
Základní skupina B
Meccanica Piacenza – CZ Bělehrad 3:0 (18, 18, 11), Igtisadči Baku
– Dynamo Moskva 3:2 (-23, 21, -19, 23, 13).
Základní skupina C
Vakifbank Istanbul – Dynamo Bukurešť 3:0 (20, 7, 11), Atom Sopoty – Dames Gent 3:0 (9, 20, 17).
Základní skupina D
VK AGEL Prostějov – RC Cannes 0:3 (-18, -22, -23), SC Schwerin
– Eczacibasi Istanbul 0:3 (-21, -18, -23).
Základní skupina E
Busto Arsizio – Prosecco Conegliano 1:3 (-13, -22, 22, -17), Galatasaray Istanbul – Azeryol Baku 3:1 (23, 21, -27, 22).
Základní skupina F
Stiinta Bacau – Volero Curych 3:2 (-17, 25, 20, -8, 13), Dynamo
Kazaň – Dabrowa Gornicza 3:1 (27, -22, 15, 13).

aspoň jeden set. Schwerin ale určitě porazíme!“

Prostějov - Pětibodovou šňůrou při jejím podání odstartoval herní obrat
středečního duelu evropské Ligy mistryň 2013/2014 ve Sportcentru DDM
Prostějov. Do stavu 18:25 a 5:12 Agelky příliš nestíhaly a Cannes jasně
dominovalo, jenže pak Quinta Steenbergenová svým skvělým servisem
zavelela k obratu. Ve zbytku střetnutí prostějovské volejbalistky rozhodně
nebyly horší, ale na alespoň jednu sadu, kterou by si rozhodně zasloužily,
bohužel nedosáhly. Osmadvacetileté blokařky z Nizozemska jsme se po
utkání zeptali nejen na její zápasové dojmy.
Marek Sonnevend
Můžete střetnutí
zhodnotit ze svého
pohledu?
„Hosté dnes byli jasným
favoritem, ale my jsme
kromě prvního setu odvedli
dobrou práci. Postupně se
nám začalo dařit, dostali jsme
se k naší hře a měli spoustu
šancí získat alespoň jednu
sadu. Je opravdu škoda, že
se nám to nepovedlo. Jsme
však na správné cestě a

pevně věřím, že příště nad
Schwerinem už zvítězíme.“
Co se změnilo
v polovině druhé části,
že jste se najednou dokázali
do té doby suverénnímu RC
vyrovnat?
„Prostě jsme set a půl nehráli
dobře, hledali rytmus i svou
hru. To se nám v danou chvíli
povedlo, udělali jsme několik
bodů za sebou, tím získali větší
sebejistotu. Pak už byl zápas
naprosto vyrovnaný, a jak říkám,
velká škoda hladké porážky 0:3.

Měli jsme na víc. Po herní stránce
nás hlavně zpočátku trochu trápila
přihrávka, vinou čehož nemohla
být tak přesná nahrávka a následně
ani dost úspěšný útok. Postupem
času jsme ale všechno lepšili,
celkově nejvíc se nám asi dařilo
na bloku.“
Do Prostějova jste
přestoupila ze Schwerinu, vašeho příštího soupeře
v Champions League tedy
dobře znáte. Budou
vzájemné souboje o třetí
příčku v základní skupině

padesát na padesát?
„To rozhodně ne, naše šance
na vítězství vidím daleko větší.
Schwerin jsme v létě porazili
na přípravném turnaji v Polsku,
kde se ukázalo, že na ně určitě
můžeme mít. Navíc teď máme
před sebou tři týdny, během
kterých na sobě budeme každý
den tvrdě pracovat, sehrávat se
a zlepšovat po všech stránkách.
Tím naše naděje ještě vzrostou.
Já jsem pevně přesvědčena,
že SC doma stoprocentně
porazíme, a dál se uvidí. O třetí
místo ve skupině se každopádně
popereme ze všech sil, přesun
do čtvrtfinále CEV Cupu je
naším jednoznačným cílem.“
Jak jste ve VK AGEL
zatím spokojená?
„Moc. Můj pozdní nástup
z reprezentace po mistrovství
Evropy sice nebyl úplně
jednoduchý, ale holky z týmu
i celý klub mě přijali skvěle a

adaptaci zde mi velice usnadnili.
Nechci Prostějov porovnávat
se Schwerinem ani s jinými
oddíly, kde jsem dřív působila,
každopádně podmínky tady jsou
veskrze naprosto profesionální.
Máme absolutně všechno, co
potřebujeme, takže zbývá už jen
pozvednout náš volejbal na ještě
vyšší úroveň. Snažíme se pro to
společně dělat maximum.“

Sport

Prostějov podlehl Cannes ve třech setech, od půlky
druhého však bojoval a sahal aspoň po zisku sady
zisk alespoň jedné sady to nestačilo. Francouzské mistryně si tak
z České republiky odvezly vítězný
výsledek 0:3 a prostějovské volejbalistky mohou po zkvalitněném
výkonu doufat v úspěšný boj se
Schwerinem o třetí místo v pořadí grupy.

Bodový vývoj - první set:
0:1, 2:1, 3:4, 5:5, 5:8, 7:8,
7:11, 8:13, 12:16, 12:21,
14:23, 16:23, 18:25. Druhý set: 0:6, 1:8, 3:8, 3:11,
5:11, 10:12, 12:14, 14:15,
16:17, 16:19, 18:19, 20:21,
20:23, 22:25. Třetí set: 1:0,
1:2, 5:2, 5:4, 7:4, 7:8, 10:11,
13:11, 15:12, 16:16, 18:17,
18:19, 19:22, 20:24, 23:25.

Úvod střetnutí citelně ovlivnily
dva klíčové momenty. Prvním
byla extrémně dlouhá výměna
za stavu 2:1, kterou Hanačky ani
přes několik možností nezískaly
pro sebe. A druhou sporný míč
při skóre 5:6, kdy celý domácí
tým přestal hrát v domnění, že je
konec výměny. Soupeřky zvládly
tyto okamžiky lépe, tím utekly do
náskoku 5:8 a ten poté zvyšovaly,
hlavně během pětibodové šňůry
podávající Grothues (12:16 –
12:21). Naše děvčata měla očekávané potíže na přihrávce, což jim
neumožňovalo rozvíjet pestřejší
útočnou hru. Navíc je RC výrazně
převyšovalo rovněž v kvalitě obrany a mnohem méně chybovalo
pouze s výjimkou závěru vstupní

Prostějov/son - Utkání druhého
kola základní skupiny D v 2014
CEV DenizBank Champions
League Women mezi VK AGEL
Prostějov a RC Cannes se zpočátku vyvíjelo jasně ve prospěch
favorizovaného týmu hostů. Až
od poloviny zápasu domácí kolektiv hru i průběh vyrovnal, ale na

Kubová 23, V. Závodná 10, Jakubšová 9 - Dedíková 12, Langová 9 *
Šternberk - Slavia Praha 3:1 (15, 25, -19, 9). Nejvíce bodů: Holásková
19, M. Janečková 16, S. Janečková 13, Kuciaková 11 - Adlerová 14,
Janderová 11, Ančincová 10 * KP Brno - Ostrava 3:2 ((-14,, 23,, -22,,
21, 10). Nejvíce bodů: Michalíková 21, Širůčková 16, Onderková 15,
Toufarová 11 - Michalkiewiczová 20, Starzyková 16, Nachmilnerová
12, Polášková 10.
5. kolo: Ostrava - Frýdek-Místek 3:2 (21, 13, -23, -14, 12). Nejvíce
bodů: Starzyková 22, Michalkiewiczová 14, Polášková a Zemanová ppo
11 - Kubová 15, Jakubšová a V. Závodná po 11 * Přerov - Šternberk 1:3
(-21, 20, -19, -21). Nejvíce bodů: Dedíková 21, Holičová 13, Pavelková
a Gálíková po 10 - S. Janečková 28, Kuciaková 13, Sochorcová 11 *
SG Brno - Slavia Praha 0:3 (-14, -22, -21). Nejvíce bodů: Hrazdírová
12, Suchá 11, Hudylivová 9 - Adlerová 12, Vinecká 9, Janderová 8 *
Prostějov
j - KP Brno 3:0 ((22,, 12,, 15).
) Nejvíce
j
bodů: Steenbergenová
g
15, Kossányiová a Carterová po 13 - Širůčková 3, Michalíková 7.

průběžná tabulka extraligy
 Tým
1. TJ Sokol Frýdek - Místek

Z

V

P

S

5

4

1

0 14:4 419:342

13

2. VK Královo Pole

4

4

0

0 12:4 364:324

11

3. VK Agel Prostějov

3

3

0

0

9:1

249:161

9

4. PVK Olymp Praha

3

3

0

0

9:1

248:170

9

5. TJ Sokol Šternberk

5

3

2

0 10:8

394:376

9

6. SK UP Olomouc

4

2

2

0

8:6

339:312

6

7. TJ Ostrava

5

2

3

0 8:12

381:441

6

8. VC Slavia Praha

5

1

4

0 5:12

338:401

3

9. Přerovský VK Precheza
10. VK SG Brno

31

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 4. listopadu 2013

Sety

Míče

Body

5

0

5

0 3:15

362:439

0

5

0

5

0 0:15

247:375

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...
6. kolo, čtvrtek 7.listopadu 2013, 17:00 hodin: SG LD Brno - Olymp
Praha (16:30), Frýdek-Místek - Prostějov, Slavia Praha - Přerov, Šternberk - Ostrava, KP Brno - Olomouc (18:00).
7. kolo, sobota 9. listopadu 2013, 17:00 hodin: Olomouc - Frýdek-Místek, Olymp Praha - KP Brno, Ostrava - Slavia Praha, Přerov - SG
LD Brno, Prostějov - Šternberk.

www.vecernikpv.cz

sady, kdy české mistryně alespoň
trochu zkorigovaly – 18:25 a 0:1.
Naopak do druhého dějství odstartovaly velice špatně, čehož výborně servírující i blokující Cannes
využilo k bleskovému trháku na
0:6 a 1:8. Teprve za hrozivé ztráty
3:11 Agelky povstaly z hlubokého
útlumu a největší zásluhu na tom
měla Steenbergen svým účinným
podáním. Do té doby bezradné
plejerky prostějovského souboru
náhle ožily minimálně o sto procent, francouzský celek prvně v
utkání dostaly pořádně do úzkých
a jednoznačný průběh se naprosto
vyrovnal (10:12, 14:15). Čadovy
svěřenky opakovaně sahaly i po
vyrovnání, jenže favoritky těžké
momenty překonaly svou komplexní volejbalovou kvalitou, načež koncovka od stále nadějných
20:21 patřila jejich zkušenostem
– 22:25 a 0:2.
Náš kolektiv však už poznal, že
se i s tak silným protivníkem dá
rovnocenně bojovat, což se hodilo
zkraje třetí části. Tam již rozpum-

pované vékáčko předvádělo po
všech stránkách špičkový sport,
jen škoda chvilkového výpadku
při ztracení pracně vydřeného
náskoku (7:4 – 7:8). Jinak ale hostitelky díky pronikavě zlepšenému
příjmu většinou bezproblémově
útočily, k tomu dokázaly samy
zatlačit servisem a na obranu
byla radost pohledět. Naprosto
zaslouženě tak opět vedly roz-

dílem tří bodů 15:12, leč vzápětí
o něj znovu přišly (16:16). To už se
karta definitivně obracela, neboť
ekipa z pobřeží Středozemního
moře výkonnostně rostla s mírou
důležitosti daných výměn (18:19
– 20:24). Agelky sice v oboustranně pohledné a postupně gradující
bitvě vzdorovaly až do poslední
chvíle, ovšem na kýžený set těsně
nedosáhly - 23:25 a 0:3.

Miroslav ČADA
Č
- VK AGEL Prostějov:

„Odehráli jsme mnohem lepší duel než minulý týden v Istanbulu. Měl jsem
obavy, jak se vyrovnáme s absencí Markevich na příjmu, naštěstí to obě
mladé smečařky vcelku zvládly. Nám i hostům se dařilo v obraně a protivník byl na bloku ještě o něco lepší, což podle mého názoru rozhodlo. Na zisk
minimálně jednoho setu jsme však určitě měli.“

Prostějov/son - Hrozba herního
tápání VK AGEL Prostějov v
utkání 5. kola UNIQA extraligy
volejbalistek ČR 2013/14 proti
VK Královo Pole Brno trvala
pouze jeden set. Přesně po tuhle
dobu čelil hostující kolektiv se
zdviženým hledím domácí síle,
aby od druhé sady došlo k velkému zlomu a zbytek bitvy patřil
suverenitu nabravším mistryním
republiky z posledních pěti let.
Ty se pohodovým vítězstvím posunuly na druhé místo tabulky
s jedním odloženým duelem na
Olympu Praha k dobru.

Úvod střetnutí s několika chybami Hanaček na příjmu i servisu dal vzpomenout na týden
starý souboj proti Olomouci,
kdy se favorizovaný tým dost
trápil. Ani tentokrát se nemohl
dostat do vyššího tempa, neboť
Královo Pole dobře přihrávalo
a hlavně skvěle bránilo na síti
(sedm bodových bloků během
první sady!). Hosté tak zpočátku vedli (1:3, 6:8), posléze
ještě dlouho drželi vyrovnaný

aneb Večerník monitoruje regionální dění

Olomoucká Extraliga
Kolo
5
5
5
5
5
5

průběh (18:18). Teprve v závěru se taktéž výborně blokující
vékáčko odpoutalo do trochu
většího rozdílu (22:19) a zahajovací dějství přece jen těsně
získalo – 25:22.
Druhá část pak už byla z úplně
jiného soudku. Agelky výrazně zlepšily podání, zatlačily
častěji chybující soupeřky do
hluboké defenzivy a neustále
zvyšovaly svůj náskok. Podstatně nahoru šla totiž jejich
úspěšnost v útoku, naopak
dolů počet nevynucených nepřesností. Téhle herní preciznosti nedokázal jihomoravský
soubor nijak čelit a celý set
vyzněl naprosto jednoznačně
– 25:12.
V daném trendu duel pokračoval rovněž zkraje třetího
dějství, zejména od snížení KP
z 3:0 na 5:4. To byl pro celé
družstvo Prostějova impuls,
aby chvilkové polevení nechal
za sebou opětovným přidáním
plynu, čímž Brnu definitivně
ujel zápasový vlak (9:4, 16:7).
Koncovka se poté sice nesla ve

znamení hostující korekce, ale
jen střídavé a částečné. Ohrozit
obhájkyně titulu již svěřenky
amerického kouče nesvedly,
tudíž utkání v součtu vyznělo
poměrně hladce – 25:15 a 3:0.
„Měly jsme trochu pomalejší
rozjezd a kvůli tomu byl úvodní set dost vyrovnaný. Od druhého jsme pak měly utkání pod
kontrolou, takhle by to z naší
strany v extralize mělo být.
Děláme na tom, abychom šly
výkonnostně nahoru, a musíme to v každém zápase potvrzovat,“ poznaenala po utkání
Solange Soares, kapitánka VK
AGEL Prostějov.
„Do zápasu jsme nastoupily
odvážně a držely vyrovnaný
průběh, bohužel pár nevynucených chyb srazilo náš výkon
dolů. Tím soupeř získal první
set a pak už to šlo s námi s kopce dolů. Prostějov dobře servíroval, my jsme si nepřihrály a
neprosadily se proti jeho kompaktní obraně,“ komentovala
utkání lídryně brněnského celku Sandra Onderková.

Domácí
Ajta Krajta Hrabůvka
Hanácká šipka Olomouc
Miagi Mohelnice
Pitbulls Prostějov
Poslanci Bělkovice-Lašťany
Pánvičky Uničov

Hosté
Jiřina Black Bears Prostějov
Vetřelci Prostějov
Dobří bobři Olomouc
Atlant Olomouc
Zavadila o jedličku Čechovice
Berini Ivanovice na Hané

BD BH LD
12
6
28
8
10
21
4
14
17
7
11
20
neznámo v době uzávěrky
9
10
24

LH
22
26
29
26
2

Tabulka Olomoucká Extraliga – sezona 2013/14 – po 5. kole

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

Yan FANG - RC Cannes:

„Celkově jsem s naším výkonem spokojený. Výborně jsme hráli
především v úvodním setu, od půlky druhého už se nám ale nedařilo
proti zlepšenému soupeři udržet vysokou herní úroveň. Tím se průběh
střetnutí vyrovnal, nám chyběla přesvědčivější volejbalová stabilita.
Rozhodující je však výsledek 3:0.“

„Agelky“ proti KP Brno:
nejdřív tápání, pak dominance
Bodový vývoj - první set:
1:0, 1:3, 4:4, 6:5, 6:8, 9:8,
11:9, 11:11, 15:15, 17:15,
18:18, 20:18, 22:19, 22:21,
24:21, 25:22. Druhý set:
1:1, 5:1, 7:2, 10:3, 11:6, 16:7,
17:9, 19:9, 23:10, 25:12. Třetí set: 3:0, 5:2, 5:4, 9:4, 11:5,
11:7, 16:7, 16:9, 17:11, 20:11,
20:13, 22:13, 23:15, 25:15.

ŠIPKAŘSKÁ TREFA

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

Kol V VP R PP
5 5 0 0 0
5 2 3 0 0
5 3 0 0 1
5 3 0 0 0
5 3 0 0 0
5 2 1 0 0
4 2 0 0 1
5 2 0 0 1
5 2 0 0 1
4 1 0 0 0
5 0 0 0 0
5 0 0 0 0

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

K Skóre
0 58:32
0 58:35
0 53:38
0 44:46
0 44:46
0 44:47
0 45:28
0 49:42
0 48:43
0 29:43
0 29:61
0 25:65

Legy Body
134:90
15
128:99
12
127:97
10
115:112
9
117:118
9
106:115
8
108:79
7
126:109
7
114:109
7
76:101
3
81:138
0
80:145
0

B liga - PROSTĚJOVSKO
Kolo
5
5
5
5
5
5

Domácí
Asi Prostějov
Fénix Prostějov
O tečku Prostějov
Orli Kojetín
Twister Kroměříž
V Zeleném Prostějov

Hosté
Mexičani Čelčice
KRLEŠ Kralice na Hané
Darts Držovice
Rafani Čelčice
Seniors Hamry
Brablenci Kojetín

BD BH LD
14
4
28
5
13
16
neznámo v době uzávěrky
14
4
32
17
1
34
10
8
26

LH
8
29
10
3
20

Tabulka B liga – Prostějovsko – sezona 2013/14 – po 5. kole

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

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

Kol
5
5
5
5
5
4
4
5
5
5
5
5

V
5
5
4
3
3
3
1
1
1
1
0
0

VP R PP
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 1
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
1
1
2
1
2
3
3
4
5
5

K Skóre
0 65:25
0 64:26
0 58:32
0 50:41
0 60:30
0 41:31
0 34:39
0 36:55
0 37:54
0 34:56
0 30:60
0 15:75

Legy Body
147:71
15
144:81
15
129:81
12
121:102 10
132:77
9
98:82
9
76:94
5
89:122
5
93:125
4
96:127
3
82:139
0
52:158
0

C liga - PROSTĚJOVSKO
Kolo
5
5
5

Domácí
Soběsuky 49
U Žida Ivanovice na Hané
Žabáci Ivanovice na Hané

Hosté
Capa U Jedličky Čechovice
Fe-MAT Čehovice
Skalní Na Nové Doloplazy

BD BH LD LH
10
8
23
19
7
11
20
24
neznámo v době uzávěrky

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

Kol
4
4
4
4
4
4
4

V
3
3
2
2
2
1
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

P
1
1
1
2
2
3
3

K Skóre
0 42:30
0 38:34
0 37:36
0 37:35
0 35:37
0 30:42
0 34:39

Legy
96:73
90:77
92:93
88:85
87:88
79:101
78:93

Body
9
9
7
6
6
3
2

1. liga Ženy - Olomoucký kraj
Kolo Domácí
Hosté
BD
2
Lvice Hamry
Ladies u Jedličky Čechovice 7
2
Šipkařky od Golema Olomouc Holky ze Zámečku Mohelnice7

BH
3
3

LD
16
14

LH
9
10

Tabulka 1. Liga Žen – sezona 2013/14 – po 1. kole

Miroslav ČADA - VK AGEL Prostějov::

„První set byl vyrovnaný zásluhou výborného servisu i bloků ze strany
Brna. Problémy na přihrávce a celkovou nejistotu jsme však postupně
odstranili, od druhé sady už zápas probíhal jasně v naší režii. Mnohem
lépe jsme totiž dokázali připravovat míče po ubránění a následně útočili
s výrazně vyšší úspěšností než předtím.“


1
2
3
4

Tým
Kol
Lvice Hamry
2
Pitbulky Prostějov
1
Šipkařky od Golema Olomouc 2
Holky ze Zámečku Mohelnice 1

V
2
1
1
0

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

P
0
0
1
1

K Skóre
0 14:6
0
6:4
0 10:10
0
3:7

Legy
30:18
13:9
23:24
10:14

Body
6
3
3
0

partneři šipkových soutěží a turnajů na Olomoucku

Andre GONZALEZ - Královo Pole Brno:

„Prostějov má velmi kvalitní tým s výbornou obranou, přes kterou jsme
se od druhého setu vůbec nemohli prosadit, naše úspěšnost v útoku byla hodně nízká. Chybělo víc chytrosti při zakončení a naše dobré bloky
přišly tak trochu vniveč. Domácím jsme navíc pomáhali řadou vlastních
chyb, čehož tak silný kolektiv samozřejmě dokáže využít.“

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

Kadetky znovu válcovaly a dál jedou beze ztráty bodu, Basketbalistky ovládly HANÁCKÉ DERBY
juniorky přivezly jeden bodík z Králova Pole a jsou třetí
Prostějov/son – Po reprezentační přestávce pokračovaly mládežnické extraligy
ČR 2013/14 pod vysokou
sítí, které pátým dvoukolem
uzavřely polovinu základní
části. Prostějovské juniorky
nastoupily na hřišti papírově nejsilnějšího soupeře KP
Brno, kde jeden mač prohrály těsně, druhý jednoznačně
a v průběžném pořadí udržely klíčové třetí místo zaručující postup do finálové
skupiny. Kadetky VK AGEL
proti oslabenému Přerovu
opět potvrdily svou dosavadní suverenitu dvěma naprosto hladkými výhrami 3:0,
čímž mají na vedoucí příčce
tabulky plný počet třiceti
bodů s impozantním skóre
30:5. Útok na obhajobu medaile je v plném proudu!

JUNIORKY
KP Brno – VK AGEL Prostějov 3:2 (-25, 23, -21, 20, 4) a
3:0 (18, 14, 13)
Sestava v prvním utkání: M.
Zatloukalová, Lakomá, Přibylová, Adamčíková, Mlčáková, Meidlová, libero Uličná
– Faksová, Valášková, Kratochvílová. Sestava v druhém

utkání: M. Zatloukalová,
Faksová, Valášková, Adamčíková, Mlčáková, Meidlová,
libero Přibylová – Lakomá,
Kratochvílová.
Hodnocení trenéra
Lukáše Mička:
„Nejkvalitnější tým naší skupiny ukázal svou sílu i sehranost, předvádí velmi rychlý
volejbal. Hlavně naše blokařky
měly po zranění problém to stíhat, ale přesto jsme v úvodním
duelu sahali po vítězství. Dva
ze čtyř setů jsme totiž dokázali
otočit z nepříznivého vývoje
především díky výbornému
servisu Kristýny Adamčíkové a Pavly Meidlové, jenže
za stavu 1:2 na sady nás Brno
přitlačilo také podáním, tím šla
hodně dolů přihrávka. A v útoku se ke skvělé Adamčíkové
nikdo další nepřidal, proto
jsme nakonec podlehli. Odveta
byla úplně jednoznačná tím, že
nám vůbec nefungoval příjem,
od čehož se odvíjely potíže ve
všech ostatních činnostech.
Soupeř nás jednoznačně přehrál, neměli jsme šanci. Chtěli
jsme víc než bod, jenže domácí
byli tentokrát lepší. Ve Frýdku-Místku teď potřebujeme zabodovat výrazněji.“

1. Brno
2. Frýdek-Místek
3. Prostějov
4. Šternberk
5. Ostrava
6. Přerov

9
7
5
4
3
2

1
3
5
6
7
8

28:11
22:14
19:16
15:21
15:26
14:25

24
21
16
11
9
9

KADETKY
VK AGEL Prostějov – PVK
Přerov 3:0 (21, 7, 17) a 3:0
(12, 13, 20)
Sestava v prvním utkání: L.
Zatloukalová, Lakomá, Valášková, Adamčíková, Faksová,
Cruz, libero Stavinohová –
Meidlová, Klusáková, Hubrová. Sestava v druhém utkání: L. Zatloukalová, Lakomá,
Valášková, Adamčíková, Faksová, Cruz, libero Stavinohová – Meidlová, Klusáková,
Hubrová.
Hodnocení trenéra
Jaroslava Matěje:
„Soupeř přijel bez některých
opor, které nasadil do souběžně hraných zápasů extraligy
juniorek v Ostravě, a v tomto
oslabeném složení v podstatě
neměl nárok. Nedonutil nás
k výraznějšímu výkonu, my
jsme se herně přizpůsobili trochu nižší úrovni. Kvalita obou
střetnutí tak byla průměrná a
místy až podprůměrná, ale já

Prostějov/jp - V šestém kole
Krajského přeboru žen v basketbale jsme se na prostějovské
palubovce dočkali velice prestižního zápasu. „Oděvářky“ hostily nedalekého rivala z Olomouce, se kterým mají z loňského
roku kladnou bilanci. Nejinak
tomu bylo i tentokrát. Soupeř
kladl odpor pouze v části první
čtvrtiny a i přes malé polevení
prostějovských hráček v závěru
utkání se právě ony mohly radovat z jednoznačného vítězství.

to holkám nijak nevyčítám,
udržet maximální nasazení
bylo tentokrát skutečně těžké.
Podstatné je, že jsme bez jakýchkoliv problémů dokázali
celou dobu udržet aspoň základní standard a tím hladce
získat dvě povinná vítězství.
Potěšila mě přitom Adéla Stavinohová na liberu, kde se navzdory jasnému průběhu opět
TJ OP Prostějov
předvedla velmi soustředěně
SK UP Olomouc „B“
i naprosto spolehlivě. Celkem
jsme po dnešku pořád neztratili 80:43 (28:19, 19:5, 25:7, 8:12)
ještě ani bod a to je přesně to, Rozhodčí: Remenec, Svoboda.
co jsme jako favorit základní Diváků: 50
Sestava a body Prostějova:
skupiny B chtěli.“
Kalábová 20, Svobodová G 13.,
1. Prostějov
10 0 30:5 30 Fialová 10, Švécarová 10, Svobo2. Šternberk
6 4 23:12 19 dová N. 8, Chytilová 6, Tilšarová
3. Brno
5 5 19:20 14 5, Hrabovská 4, Krátká 2, Schnei4. Přerov
4 6 13:21 12 derová 2, Melková. Trenér: Želj5. Ostrava
3 7 13:24 9 ko Živkovič.
6. Frýdek-Místek 2 8 9:25 6 Sestava Olomouce: Konvičná,
Husičková, Horáková, Szabó, Pavliková, Kohoutová, Tomášková.
Trenér: Jiří Fanta.
Začátek derby byl vyrovnaný,
oba týmy se soustředily na útok
a vynechávaly obranu. Hra „koš
Prostějovský
za koš“ možná bavila diváky, ale
Večerník
rozhodně nebavila prostějovského lodivoda. Ten na konci první
také na Facebooku!
čtvrtiny konečně vyburcoval své
svěřenkyně k obrannému úsilí a

výsledkem byla šňůra 9:0 ze stavu
19:19 na 28:19.
I ve druhém dějství se prosazovaly především domácí hráčky,
soupeř se dostával do zakončení
jen sporadicky, a když už se ocitly olomoucké plejerky v blízkosti
koše, nepřesnou střelbou darovaly
míč Prostějovankám. Poločasové
skóre 47:24 tak jasně naznačilo,
jakým směrem se bude odvíjet i
jeho druhá polovina.
Do té vlétly s větší energií opět
prostějovské hráčky, které hrály
s obrovskou chutí. Trenér Živkovič neváhal prostřídat všechny
hráčky a dal tak šanci nabrat další zkušenosti i méně vytíženým
hráčkám. Rychlé protiútoky
s přesnými přihrávkami se líbily
domácím fandům, ti byli svědci
mnohých pohledných akcí.
Za rozhodnutého stavu se odehrála poslední čtvrtina. V té se
již prohrou smířené olomoucké
hráčky vyburcovaly, nutno dodat,
že domácím již scházela větší
motivace, a přesnější střelbou získaly závěr ve svůj prospěch. Nic
to však nezměnilo na vysokém
vítězství domácích, které bylo po
utkáních s Krnovem a Šumperkem pohodové bez nervydrásající
koncovky.
Bilance pěti zápasů a pěti výher
drží svěřenkyně trenéra Živkoviče
stále na špici tabulky Krajského
přeboru, oblast Střední Morava.
V nadcházejícím kole mají prostě-

jovské hráčky volno, 8. kolo odehrají na půdě největšího soupeře
Krnova, domácím příznivcům se
představí až na konci listopadu
proti rezervě zlínského sportovního klubu basketbalu.
Pohledem trenérů:
Željko ŽIVKOVIČ
- TJ OP Prostějov:
„Jsem rád, že jsme nepodcenili
soupeře a dokázali tak potvrdit
výhru z jeho palubovky. Hráli
jsme ve vysoké pohodě, v závěru
už tím průběhem jsme trošičku
polevili, ale zaslouženě zvítězili.
Byl to slušný výkon, přesně tohle po hráčkách chci, kreativní
hru s rychlými přechody. Musím
holky pochválit, přemýšlely u
toho, zdobilo nás dobré nasazení,
dobrá energie. Díky tomu dostaly
šanci všechny hráčky, což se nám,
věřím, bude hodit v dalších zápasech.“
Jiří Fanta
- SK UP Olomouc „B“:
„Neměli jsme dnes optimální
sestavu, v sedmi lidech se s takovým soupeřem nedá uspět. Dokázali jsme držet krok pouze v první
čtvrtině. Prostějov nás přehrával
rychlostí, agresivitou. Je vidět,
že je to tým, který je veden jinak
než ten náš. My už to hrajeme tak,
abychom si zahráli, ta kvalita je
dnes již jinde. Bez fyzické připravenosti se můžeme těžko rovnat
mladým hráčkám, které v domácím týmu jsou. “

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s dlouholetým fotbalovým trenérem, jenž se rozhodl odejít do sportovního důchodu

„NABÍDKY BYLY, ALE TAKOVÁ CHUŤ A ELÁN JSOU JIŽ VYPRCHANÉ...“
Svatopluk Kovář již chodí na zápasy čistě v roli diváka, přednost dostala chalupa a klidnější život

Prostějov - Hned záhy po svém narození měl jasno, že bude
fotbalovým gólmanem. Jako strážce brány tak prošel žákovskou i dorosteneckou kategorií, na vojně strávil rok pod Josefem
Masopustem v Dukle Praha, zachytal si i za prvoligové Teplice.
Po konci aktivní kariéry se Svatopluk Kovář vrhl na trenérskou
dráhu a sbíral úspěchy i na tomto poli. Nezapomenutelná byla
jeho jízda s Lipovou do Moravskoslezské fotbalové ligy, pozvedl
i další mužstva nejen prostějovského regionu. Na konci své kariéry kývl na nabídku Konice, odtud si už ale tolik pozitivních zážitků neodnesl a rozhodl se místo fotbalu věnovat svůj čas jiným
zálibám. PROSTĚJOVSKÝ Večerník tak v uplynulých dnech
zjišťoval, jak se věčný sympaťák Svaťa Kovář má a co dělá...
Jiří Možný
Je tomu něco víc jak rok a půl,
co jste opustil lavičku Konice.
Čím se bavíte nyní místo fotbalu?
„Chalupa je každotýdenní náplň, teď
je vše takové klidnější, méně hektické.
Jako trenér byl člověk stále ve spěchu
a ve stresu. Sportu se již moc nevěnuji,
mám umělý kyčelní kloub a operovaná
obě kolena, takže z aktivit volím maximálně kolo.“
Nechybí vám trénování?
„V žádném případě jsem na fotbal
nezanevřel, zajímám se o něj i dál. Už si
ale užívám klidnějšího života, ne v každodenním kalupu, toho už bylo dost.
Vždycky se trénovalo minimálně třikrát
týdně, plus zápas o víkendu. A čím vyšší
soutěž, tím i příprava musela být důkladnější. A tím to bylo náročnější. Obnášelo
to rovněž sledování zápasů, byly doby,
kdy jsem si některé soupeře i točil. V Lipové byl pro nás při postupu každý zápas
klíčový a jezdil jsem se dívat na soupeře, připravoval jsem si taktiku, rozebíral
jsem si ho. Pakliže to děláte s polovičním
nasazením,
tak to raději nedělat vůbec.“
nasaze
Dostal jste během uplynulých
měsíců konkrétní nabídky?
„Nabídky byly, ale taková chuť i elán
jsou již vyprchané... A bez toho by to
nebylo dobré. Proto jsem na to raději
nekývl. Žiju bez fotbalu, jednou za čas
se ale někde stavím na zápase, úplně bez
něj bych
by být nemohl.“
Jak často se tedy dostanete na
fotbal?
„Abych pravdu řekl, když jsem se nad
tím zamýšlel, tak na podzim zatím jednou a za celý rok asi pětkrát. Většinou

se stavuji v Určicích. Ne, že bych se
o fotbal nezajímal, sleduji výsledky, kdo
s kým hraje, ale už je to pasivní.“
Co na spoustu obětovaného času
říkala rodina?
„Dnes už jsme sami s manželkou, obě děti
máme v Austrálii. Když jsem se jim měl
věnovat, tak nebyl čas, a když by to teď šlo,
tak nejsou doma. Bohužel...“

Byl jste se i vy osobně podívat
v Austrálii?
„Ano. Byli jsme tam dva roky zpět, je to
jiný svět. Těžko se dá vysvětlit, co prožíváte tady a s čím se setkáváte tam. Ale je to
úplně jiný život. Lidé tam mají úplně jinou
energii a jsou jinak nabyti. Tam jdete po
ulici, lidé se na vás usmívají a ptají se, jestli
něco nepotřebujete. Největší handicap pro
nás je ale řeč, takže na podívání dobré, ale
na život
živo už pro nás asi ne.“
Rodinná fotbalová tradice tedy
už nepokračuje?
„De facto zatím ne. Syn už se věnuje trénování, má tam školu, kde vede mládež. To
chtěl vždy dělat. Teď se mu to vyplnilo a je
velice spokojen.“
tam ve
Zmínil jste jedno z vašich bývalých působišť. Jak na vás zatím
Určice, coby divizní nováček, působí?
„Říkám to upřímně, jsou pro mě velkým
překvapením. Nečekal jsem to v žádném

nebudeme dívat přes prsty, máme čistý jednoduché dělat fotbal. Na Prostějovsku
stůl. Ale bylo to celé takové svérázné. se podepsalo téměř deset hluchých let,
Chtěli honit dva vlky, to znamená župní kdy tu fotbal nebyl. Dříve tu byl hráčský
přebor i I.A třídu a nebyl tam dostatek kádr, a když se někteří koupili, další muhráčů. Muselo se to lepit z obou stran seli odejít a šli do Lipové, Kralic, Určic,
a na to vše se tam také dojelo. Teď už je Protivanova. Deset let zanechalo známky
‚béčko‘ zrušené a dříve nebo později to na celém okrese a doufám, že se to teď
k tomu muselo vyústit. Hráči prostě změní. Nebude to samozřejmě hned, jsem
v okolí nejsou, převážná většina jich do- ale přesvědčen, že kvalita prostějovského
jíždí z Olomouce, už toto bylo nějaké fotbalu půjde pomaličku nahoru.“
znamení.“
zname
Jako gólman jste to dotáhl až do
první československé ligy. Kolik
Současný kouč Určic Evžen Kučera několikrát řekl, že navazuje jste toho odchytal v nejvyšší soutěži?
na práci vás a pana Pitrona. Vidíte „Moc startů bohužel nemám. V Teplicích
byl tehdy jasnou jedničkou Jirka Sedláv mužstvu ještě rysy své práce?
„Každý trenér si tvoří mužstvo podle ček, i z tohoto důvodu jsem si hledal jiné
sebe. Přijdete k němu, zjistíte kvalitu hráč- angažmá. Navíc jsem se oženil a táhlo mě
ského kádru a podle toho se tomu snaží- to víc sem na Moravu. Měl jsem nabídky
te vtisknout styl hry. Jestliže tam máte ze Zlína, Nové Hutě Ostrava, Vítkovic, ale
dvoumetrového gólového útočníka, tak domluvili jsme se tady. A Dukla byla ještě
se bude hrát vše na něj. Když máte menší za Ivo Viktora a za Jaroslava Netoličky.
hráče, musíte to uzpůsobit a hrát třeba na Vyhrál jsem s ní ale turnaj dvacetiletých ve
rychlé brejky. Když to porovnám, potýkal Viareggiu v roce 1976, to byly pěkné chvíjsem se s hráčským problémem. Tolik le. Je to celoevropský juniorský turnaj, stále
jsem jich neměl a nyní je kádr i podstatně má věhlas. Hráli jsme tam s juniory Interu
kvalitnější. Neříkám, že to má Evža snad- Milán, AC Milán, Glasgow Rangers, Fioné, problémů je vždycky dost, ale kvalita rentiny, mělo to velkou váhu. Trénoval nás
tam i díky postupu je. Divize je na okrese tam Masopust, navíc jsem byl vyhlášen
nejlepším brankářem turnaje.“
druhá nejvyšší soutěž, takže hráči, kteří se nejlepš
zrovna nechytnou v prostějovském kádru,
Jaká tehdy byla možnost odejít
mohou jít do ní. Spolupráce mezi Prostědo zahraničí?
jovem a Určicemi by mohla fungovat.“
„Teď to mají kluci mnohem snazší, za nás
bývalý kouč SVATOPLUK KOVÁŘ
V prostějovském regionu se hraje to bylo de facto nemožné. Museli jste mít
jedna třetí liga, jedna divize, dva- buď starty za národní mužstvo, nebo čtyři
o svém zřejmě posledním angažmá krát kraj.
sta odehraných ligových zápasů. K tomu
Považujete to za dostatečné?
„Dneska se peníze shánějí velice těžko. musela být povolení od svazu a dalších orProstějova, tak nejschůdnější pro ně byla Lipová prožívá ústup ze slávy, Protivanov gánů. Dneska to mají kluci velmi snadné.
Olomouc. Spolupráce to byla velice dobrá, je na tom stejně, Konice také byla v divi- Když se hráči něco znelíbí, tak jde další den
hráli tam například Michal Vepřek nebo zi. Jsou to vesnice a na nich není vůbec do Rakouska. Každá doba nese své.“
Lukáš Bajer.“
Když je řeč o Prostějovu, jak se
vám současný projekt 1.SK líbí?
„Jsem rád, že fotbal naskočil zase do povědomí veřejnosti, bez něj to bylo velice
smutné. Vždyť nejvyšší soutěží byla I.A
třída v Čechovicích. Určitě je to dobře, fanDnes osmapadesátiletý
D
d átil
á ill týý bývalý
bý lý fotbalový
f tbb l ý brankář
b kář a následáld
dím tomu a věřím, že se dostane aspoň do
ně i trenér započal svou aktivní kariéru mezi žáky Zborovic
druhé ligy, jak to tady dříve bývalo.“
v okrese Kroměříž. Roku 1970 přestoupil do Slavie KroměTrenérskou dráhu jste zakončil
říž, kde se hrála dorostenecká liga, na vojnu odešel o pět let
v Konici, čím vás tohle obohatilo?
později. První rok byl členem slavné Dukly Praha, druhý rok
„Konice byla velmi specifická a jsem rád,
ppůsobil v žatecké Dukle. Poté šel na dva rokyy do Teplic
p a v roce 1979 se ppřesunul
že přišla až na závěr... Každé angažmá má
do Prostějova. Ve zdejších Železárnách taktéž započal svou trenérskou dráhu, násvé, mám z toho ale takové divné pocisledovaly Morkovice, Agrostroj Prostějov, Slatinice, Lipová, Kostelec na Hané,
ty. Od přecházejících trenérů jsem něco
Otec a syn. Tomáš Kovář se „potatil“
Určice, ještě jednou Morkovice a na závěr Konice, kterou opustil těsně před starslyšel a vše se naplnilo. I když s Jirkou
a hájil branku mimo jiné LeRKu Prostějov.
tem loňské jarní části. Gólmanské profesi se věnuje i jeho syn Tomáš, někdejší
Kučerou
jsme
kamarádi
a
rozešli
jsme
se
Foto: archiv Svatoplika Kováře
člen druholigového týmu LeRKu Prostějov nyní trénuje děti v Austrálii.
v dobrém. Myslím si, že se na sebe nikdy
případě, že by si takto v divizi vedli, jsem
ale jen rád. Převážnou většinu hráčů, zázemí i vedení znám a jsem rád, že se jim tak
daří. První rok je něco jiného než ty následující, roli hraje elán, jste neokoukaný nováček, soupeři vás neznají. Druhý rok bude
zlomový, ale věřím, že to zvládnou.“
zlomo
Jako trenér jste mimo jiné přivedl
Lipovou do třetí ligy. Vládla tam
také taková euforie jako nyní v Určicích?
„Ano. Vzpomínám na to velice rád, bylo
to pěkné období. Zapálení, dobrá partie,
výborní kluci, kvalitně vytvořené zázemí,
krásné prostředí, podmínky na trénování.
Jezdilo tam hodně lidí i z města, protože
v tu dobu tady v Prostějově fotbal nebyl
a v Lipové se hrála nejvyšší soutěž na okrese. Bylo to tam velice dobré. V divizi ještě
ne, až potom ve třetí lize začalo postupně
olomouckých hráčů přibývat. Bylo jich
stále víc, hráči odjinud ale nebyli a Lipová
se tak musela obrátit o pomoc. Když ne do

„
„Konice
byla
y velmi specifická
a jsem rád, žže přišla až na závěr.
Každé angažmá
má své, mám
ang
z toho ale takové
tak divné pocity...“

kdo je
svatopluk kovář

INZERCE

8º241&',205-º%*1$.'-Č
#&12.þ-Č<#<Č56#6-18¦
%'0;&1-10%'41-7

5.'8;
<0#è-;%#.8+0-.'+0
.#4&+0+8'52#5#4614+#

8'52#

2TQUV÷LQXURQNUTQ
XÚTQDCR¾PUMÆMQPHGMEG

V E S P A OUTLET
YYYXGURCRXE\

©

<¾RCFPÊ
2TQUV÷LQX-TCUKEG
6GN
GOCKNXGURC@XGURCRXE\

