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NÁVRAT lupiče Bakalára?

ÚNOS DO FRANCIE! OZBROJENÁ BANDA

zase přepadla
auto Loomisu!

Proč
je
ještě žena
V PÁ pořád
TRÁN
Í?

Našla smrt v moři? Maminka deset let pohřešované Jany Márové tvrdí, že dcera byla unesena do Francie, kde tragicky zahynula v moři.
Policie ji ale stále hledá...
Koláž Večerníku
Prostějov/mik
Večerník se naplno vrhnul do pátrání po osudech
dlouhodobě pohřešovaných
Prostějovanů. Po případu
Lenky Gambové je další
neustále „hledanou“ ženou
podnikatelka Jana Márová,
matka dvou dětí. Ta zmizela

„Janu smetla mořská vlna,
a JE PO SMRTI,“ pláče
i po deseti letech maminka

beze stopy již na podzim před
deseti lety a od 1. října 2003 po
ní policie marně pátrá. Když
jsme před dvěma týdny otiskli
první reportáž o zmizení Jany
Márové, redakci se ozval
nejprve její milenec a následně
i vlastní matka.
„Nechápu, proč je Jana
pořád v policejní databázi

pohřešovaných osob. Dceru
v roce 2003 unesl do Francie pašerák drog a zřejmě ji
zapojil do těchto obchodů.
Pak jsme se dozvěděli
o neštěstí, kdy právě ve Francii smetla mořská vlna deset
lidí a Janička byla mezi nimi.
Nepřežila,“ svěřila se plačtivě
Večerníku Ludmila Petříková.

Vesměstosamésimyslíijejídávný
ctitel. „Jana si teď buď někde
užívá v zahraničí, nebo je mrtvá...,“ myslí si pětačtyřicetiletý
Pavel z Prostějova, který si
přál zveřejnit pouze své křestní
jméno.

více čtěte
na straně 6!

U Duban se loupilo! Trojice maskovaných a ozbrojených
lupičů ve čtvrtek přepadla auto bezpečnostní agentury Loomis. Pomáhal jim v tom i duch Bakalára? Koláž Večerníku

INZERCE

ODĚVY PRO
SILNÉ ŽENY
Svatoplukova 16, Prostějov (k nádraží)

Otevírací doba:
Po-pá: 9 - 17 hodin

VÁNOČNÍ SLEVA 20%
NA VŠECHNO ZBOŽÍ
Upravíme, zhotovíme

Wolkerova 37, PV
9 771212 667008
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Krimi
168 hodin
s městskou policií
Sprejeři neutekli
V sobotu 2. října po druhé hodině v noci projížděla autohlídka
okrajovou částí města, kde si
povšimla trojice osob, kdy jedna
z nich stříkala sprejem na stěnu
mostu. Jakmile mladíci hlídku
zpozorovali, snažili se rychlou
chůzí z místa činu vytratit. Za
okamžik však byli dostiženi.
Jakmile mělo dojít ke zjištění
jejich totožnosti, jeden z nich,
a to jednadvacetiletý muž, který
měl na rukou gumové rukavice,
a v ruce držel sprej, se dal znenadání na útěk. Ten se mu nezdařil
p
a skončil v poutech.
Případ si
převzala Policie ČR.

Policie UZAVŘELA GROWSHOP na náměstí Spojenců

Exkluzivní výpověď

Tak tomu se říká masová razie! Od začátku ulynulého
týdne probíhají na celém území České republiky úkony
trestního řízení ve více jak padesáti případech, které jsou
zaměřeny proti šíření toxikomanie. Razii proti těm, kteří
mají údajně nabízet a veřejně prezentovat materiály propagujících pěstování a podněcování užívání marihuany,
poskytování návodů k pěstování, nabízení prostředků
k pěstování včetně semen a návodů k následnému zpracování a užívání tak, aby bylo dosaženo co největšího
psychoaktivního účinku THC na organismus uživatele, se
nevyhnul ani growshop na náměstí Spojenců v Prostějově.
Policie ho ve středu doslova vybrakovala a UZAVŘELA!
„Již od roku 2007 čelí Česká republika progresívnímu nárůstu
pěstování konopí a produkci
marihuany, které má komerční
a kriminální charakter. Od tohoto roku dochází na celém území

Předminulý pátek 1. listopadu
odpoledne vstoupil do jedné
z provozoven v centru města
starší muž s prosbou rozměnit
bankovku v hodnotě pěti tisíc
korun. Podvodník s prodavačkou delší dobu měnil. Nakonec
si to rozmyslel a z místa odešel.
Až po jeho odchodu žena zjistila
chybějící hotovost, a to v částce
šestnáct tisíc korun. Celá událost
byla předána Policii ČR.

Zapomněl, kde parkuje
V pondělí 4. listopadu před
čtrnáctou hodinou se na linku
156 obrátil s prosbou o pomoc
muž, který měl nejprve starost,
zda není jeho vozidlo odtaženo.
Odtah proveden nebyl, a proto
hlídka společně s oznamovatelem provedla kontrolu okolí.
Odcizení vozidla se naštěstí
nepotvrdilo
a zanedlouho byl
p
y
automobil objeven
ve Školní
j
ulici. Šťastný majitel mohl tedy
pokračovat v návratu domů.

Podivná zábava.
V úterý 5. listopadu po poledni
byl na linku 156 nahlášen muž
pohybující se po Smetanových
sadech, který vytahuje floky
od tamějších
j
stromů a tyy hází
přes hradby na Školní ulici.
Hlídka celou oblast zkontrolovala. Podezřelého již nezastihla,
k vidění byla jen prázdná místa od kolíků, které označovaly
umístění sadby stromů. Následně došlo ke kontrole zaparkovaných vozů, zda nedošlo při
výše
ý zmíněné činnosti k jjejich
j
poškození. Žádná újma však
nebyla zjištěna.

Tanečník na nádraží
V úterý 5. listopadu po dvaadvacáté hodině vytvářel před
vchodem do budovy hlavního
nádraží čtyřiadvacetiletý muž
taneční kreace. Jeho počínání
udivilo občana, který toto neobvyklé chování oznámil na
linku 156. Strážníkům podivný tanečník vypověděl, že zde
trénuje, neboť má možnost
využít odlesk od vstupních
dveří jako zrcadlo ve zkušebně.
K protiprávnímu jednání nedošlo, doprovodnou hudbu
mladík poslouchal ze sluchátek.
Přesto po zjištění těchto skutečností muž prostor opustil.

republiky k masivnímu nárůstu
´indoor´ pěstíren. S tímto rozmachem sledujeme každoročně přibývající počet jak kamenných, tak
internetových obchodů, které nabízejí technologie určené k indoorovému pěstování konopí. Cílem
pěstování v těchto speciálně upra-

vených podmínkách je maximalizace obsahu psychoaktivní látky
THC ve vypěstovaném konopí,
jehož je docilováno prostřednictvím využívání sofistikovaných
pěstebních metod a šlechtěných
odrůd konopí. Proto jsme se zcela
v souladu s protidrogovou politikou státu a s platnou judikaturou
Nejvyššího soudu ve všech krajích zaměřili na majitele obchodů
a prodejce, kteří svým jednáním
naplňují skutkovou podstatu trestného činu šíření toxikomanie,“
vysvětlila celorepublikovou razii
Ivana Ježková, tisková mluvčí Policejního prezidia ČR v Praze.
Growshopy, na které se kriminalisté zaměřili, jsou obchody, v
nichž si zákazníci mohou koupit
vše, co potřebují k pěstování,
zpracování a aplikaci drogy
zvané marihuana.

Hokejoví fanoušci byli ZATČENI!
Nový Jičín, Prostějov/mik - Hokejoví fanoušci prostějovských
Jestřábů mají na krku další
průšvih. Po kontroverzních
eskapádách v Hodoníně a po
domácím derby s Přerovem,
došlo k jejich dalšímu řádění
i předminulou sobotu v Novém
Jičíně. Tamní policie čtrnáct
z příznivců druholigového týmu
zadržela, šestice z nich pak dokonce skončila na záchytce!
V sobotu 2. listopadu krátce
po devatenácté hodině, tedy
těsně po ukončení hokejového
utkání mezi Novým Jičínem
a Prostějovem, zasahovali
u zimního stadionu v Novém
Jičíně policisté, neboť jeho
vyvrcholením bylo vzájemné
napadání fanoušků a následné
slovní i fyzické napadání policistů. Svou roli v tomto jednání
sehrál alkohol... „Je pochopitelné, že fanoušci přijeli z Prostějova podpořit svůj tým. Ne
všichni ale tak činili za daným
účelem, tedy za hokejem... Již
v průběhu utkání se totiž radikální část hostí v černých miki-

nách s kapucí na hlavách srocovala před stadionem. Podle
získaných informací se chtěli
střetnout s domácími mimo
stadion. K vzájemnému střetu
mezi těmito jedinci nakonec nedošlo. Nicméně krátce po ukončení utkání v těsné blízkosti
hokejové haly se situace vyhrotila. Slovní napadání domácích
fandů ze strany hostí vyústilo
v potyčku,“ popsal událost Petr
Gřes, tiskový mluvčí Policie ČR
v Novém Jičíně.
„V souvislosti s vývojem situace bylo čtrnáct osob omezeno
na svobodě. Hlavní dva aktéři, muži ve věku jednadvacet
a třiadvacet let byli zadrženi,
jeden z útočníků skončil v policejní cele. Celkem šest osob
bylo umístěno na protialkoholní záchytnou stanici. Jeden
dvacetiletý muž je vyšetřován
s podezřením ze spáchání
z trestného činu násilí proti
úřední osobě, deset osob je
podezřelých ze spáchání přestupku neuposlechnutí výzvy.
Jednání fanoušků Prostějova

ze soudní síně...

Vymeteno! V growshopu na náměstí Spojenců zůstaly po razii policie
jen prázdné regály. Ovšem tepelné zařízení na pěstování rostlin tady
zůstalo. Byly v něm totiž sazenice jahod...
2x foto: Michal Kadlec
„Jedná se o obchody, které svojí
nabídkou zpřístupňují širokému okruhu osob nejen návodné
a podněcující informace, nýbrž poskytují i morální podporu
a zejména materiální zajištění pro
protiprávní jednání, za které je
v České republice považováno

pěstování druhů a odrůd rostliny
konopí, jenž mohou obsahovat
více než 0,3 procenta látek ze
skupiny
tetrahydrokanabinolů
i veškeré další nakládání s vypěstovaným konopím těchto druhů
a odrůd,“ dodala Ježková.
(dokončení na straně 13)

SPREJER ZNIČIL
židovskou uličku
RA
KAME LA
Ě
NEVID NIC
VŮBEC

Repro: tvportaly.cz
prověřujeme s podezřeními ze
spáchání přečinu násilí proti
úřední osobě, výtržnictví a přestupků neuposlechnutí výzvy,“
shrnul zdařilé „vystoupení“
příznivců LHK Jestřábi mluvčí
novojičínské policie.
Další podrobnosti včetně popisu
výjezdu očima jednoho z fanoušků najdete na straně 27 dnešního vydání!

Kdo to udělal? Malby židovských domů na hradbách ve Školní
ulici poničil zatím neznámý sprejer.
Foto: Michal Kadlec

Prostějov/mik - Neskutečné, čeho jsou někteří
bezmozci schopni! Jak v pátek ráno Večerník
zjistil, zatím neznámý sprejer poničil naprosto
nesmyslným a normálním lidem nicneříkajícím
obrazcem malbu židovského domu na
městských hradbách ve
Školní ulici!

MICHAL LAKATOŠ alias Fabrizio Sanchez SE VRÁTÍ DO BASY
Lakatošů jsou české kriminály plné, Sanchez je tam asi jen jeden...

Prostějov/mls - Michal Lakatoš
z Kroměříže není jen tak někdo!
Minimálně si to o sobě myslí.
Zřejmě proto se před pěti lety
nechal přejmenovat a nyní
v občance hrdě nosí jméno Fabrizio Sanchez. Své dvě děti pak
pojmenoval Justin a Jennifer.
Zda inspiraci pro tato jména
hledal v jihoamerických telenovelách či přímo mezi kolumbijskými obchodníky s kokainem,
není jisté. Nepochybné je, že po
několika měsících na svobodě se
Fabrizio z Kroměříže vrátí do
vězení. V úterý ho tam poslal
prostějovský soud.
Fabrizio Sanchez byl na svobodu
podmíněně propuštěn v polovině
letošního března. Pokud se do
basy nechtěl vrátit, musel pět let

„sekat dobrotu“. To mu ovšem
vydrželo sotva pár týdnů. Nejprve
za nebezpečnou jízdu dostal
pětadvacet tisíc pokuty a přišel
o řidičák, nyní už půjde do vězení.
V jeho případě stačilo málo.
Koncem prázdnin jej policisté
u Klenovic na Hané načapali, jak
řídí auto bez zabaveného řidičského
průkazu. Sanchez se pokoušel dosti
naivně vykrucovat. Hájil se tím, že
řídit prostě musel, protože majitelce
vozu se krátce před tím udělalo
špatně. „Najednou byla celá bílá.
Měl jsem strach o sebe i své děti,“
vypověděl u Okresního soudu
v Prostějově Sanchez o Zdeně
Čurejové. Jeho verzi však zasahující policisté rozhodně nepotvrdili.
„Pokud řidičce bylo tak špatně,
jak říkáte, proč jste tedy nezastavili

a nezavolali záchranku?,“ otázal se
soudce Petr Vrtěl. Tak daleko však
poněkud jednodušší Sanchez svoji
„obhajobu“ založenou na údajné
nevolnosti své příbuzné nedomyslel. Nepomohlo mu ani to, že
si policisté z Němčic nad Hanou po
jeho zatčení „měli říct o úplatek“.
Jeho
obhajobu
nakonec
prostějovský soud shledal jako
krajně nevěrohodnou a Sancheze
poslal na rok do chládku. „Vzhledem k vaší trestní minulosti, ve
které převažují krádeže a loupeže,
už u vás alternativní ani podmíněný
trest nepřipadá v úvahu,“ vysvětlil
druh trestu Petr Vrtěl.
Rozsudek dosud nenabyl právní
moci, Sanchezův obhájce se
po dohodě s klientem na místě
odvolal.

Má toho na triku víc. Fabrizio Sanchez (na snímku vzadu)od svého
propuštění strávil na svobodě necelého půl roku, už v srpnu byl kvůli
pokračující trestné činnosti zatčen a vzat do vazby. Foto: Martin Zaoral

po kvartetu hledaných

Klíče v kanále!
O půl druhé odpoledne byla ve
čtvrtek 7. listopadu přijata žádost o pomoc prostřednictvím
linky 156. Jedenáctiletý hoch
objevil své ztracené klíče v kanalizaci. Strážníci zjistili, že se
tyto nachází v hloubce přibližně 150 centimetrů. Za pomocí
drátu se hlídce podařilo klíče
vytáhnout a chlapci předat. Málokdo i z dospělých si uvědomí,
že manipulovat s klíči nad kanálovou vpustí, se ale nemusí
vyplatit. Například strážníkům
nahlásil řidič, že mu klíčky při
zamykání svého vozu propadly
mříží do kanalizace. Bohužel, v
tomto případě o ně přišel.

„RAZIE PROTI MARIHUANĚ

majitelky objektu: připomíná hon na čarodějnice!“

Praha, Prostějov/mik

Nechala se podvést
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Podvod
P
d d přes
ř ffacebook
b k
Na důvěřivost doplatila mladistvá dívka z Prostějovska,
kterou na jejím facebookovém
profilu oslovila jí neznámá
osoba s báchorkou o vyplnění
dotazníku pro údajnou studijní
práci. Díky tomu získala tato
neznámá osoba i další osobní
údaje, které následně zneužila
k manipulaci nejen s profilem
mladistvé, ale i s jejím e-mailem. Policisté případ šetří pro
podezření ze spáchání přečinu
neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči
informací, na který trestní zákoník pamatuje až dvouletým
trestem odnětí svobody.

Nenapravitelný
chmaták

Začátkem měsíce března letošního roku došlo k vloupání
do jedné z pivnic v Prostějově.
Tehdy neznámý pachatel do
ní vnikl oknem a vzal alkohol
a cigarety
g y různých
ý
značek.
Škoda byla vyčíslena na 4 114
korun. Na základě provedeného
šetření prostějovští kriminalisté
případ objasnili a zjistili, kdo do
pivnice vnikl. Jedná se o pětadvacetiletého muže z Prostějova, který byl již v minulosti za
obdobnou majetkovou trestnou
činnost odsouzen a potrestán,
a v současné době je pro tuto
trestnou činnost již ve výkonu
trestu odnětí svobody.

Vykradené depo
V době od 1. do 4. listopadu se
zatím neznámý pachatel vloupal do depa vlakového nádraží.
Vnikl do haly, kde ze sloupů
a zdi demontoval celkem pět litinových rozvaděčů se zásuvkami. Dále poškodil celodřevěné
dveře ppřístavku,, kterými
ý halu
opustil. Škodu si poškozená
společnost vyčíslila předběžně
na třicet tisíc korun.

Zfetovaný za volantem
V úterý 5. listopadu kolem jedenácté hodiny v noci kontrolovali
policisté v Drozdovicích řidiče
vozidla Daewoo Lanos. Během
kontroly provedli u sedmadvacetiletého muže dechovou
zkoušku na alkohol a test na
omamné a psychotropní látky.
Alkohol byl u řidiče na místě
vyloučen, zato test na omamné
a psychotropní látky byl pozitivní na amphetamin, extázi
a marihuanu. Po poučení se
řidič odmítl podrobit lékařskému vyšetření, k požití návykové
látky se přiznal. Policisté mu na
místě další jízdu zakázali, navíc
je muž podezřelý ze spáchání
přestupku proti bezpečnosti
a plynulosti silničního provozu.

...a má to zadarmo!
V noci z pondělí 4. na úterý
5. listopadu došlo k vloupání do
jednoho ze zahradních domků
na ulici Jasanové. Zatím neznámý pachatel na zahradním
domku vypáčil dveře a ukradl
z něho provzdušňovač sekačky,
motorovou sekačku a vysavač
listí. Majiteli způsobil škodu za
jednatřicet tisíc korun.

Kapsář dopaden

Prostějov/mik

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

ČERNÁ KRONIKA

PETR HOLUBEK

ALOIS NAVRÁTIL

PAVEL SEKANINA

ERVÍN ČUREJA

se narodil 4. prosince 1980 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 14. března 2013. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 30
do 34 let, měří mezi 170 až 175
centimetry. Bližší údaje k hledané
osobě nejsou známy.

se narodil 27. července 1944 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila
prostějovská policie celostátní
pátrání dne 31. ledna 2013. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 65
do 70 let, měří mezi 170 až 175
centimetry, má hubenou postavu
a šedé vlasy.

se narodil 19. září 1968 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 16. října
2013. Jeho zdánlivé stáří je 40 let
a měří mezi 170 až 180 centimetry. Bližší údaje k hledané osobě
nejsou známy.

se narodil 18. srpna 1970 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila
prostějovská policie celostátní pátrání už dne 11. srpna 2009. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 35
do 40 let, měří mezi 170 až 173
centimetry, má střední postavu
a černé vlasy.

Ve druhé polovině září letošního roku byl v jednom z barů
v Prostějově okraden dvaadvacetiletý muž z Olomoucka.
Tehdy neznámý pachatel mu
ukradl jeho peněženku s platební kartou, penězi a občanským
průkazem. Způsobil mu škodu
za šestnáct stovek korun. Na
základě operativního šetření
policistů z obvodního oddělení Prostějov 1 byl pachatel
zjištěn. Podezřelým z krádeže
je sedmadvacetiletý muž, také
z Olomoucka. Za spáchání
trestného činu neoprávněného
opatření, padělání a pozměnění
platebního prostředku mu hrozí
až rok vězení.

Zpravodajství
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SEBEVRAŽDA zdravotní sestry Je libo ráfky na „fichtla“?
„Děkujeme všem, kdo se přišli rozloučit,“ vzkazuje zdrcená rodina

V minulém čísle Večerníku jsme informovali
o tragickém neštěstí na sídlišti Hloučela, ke
kterému došlo v neděli 3. listopadu těsně
po patnácté hodině. Sedmatřicetiletá žena
byla nalezena na trávníku u paneláku v ulici
Antonína Slavíčka s mnohačetnými zraněními,
kterým po převozu do nemocnice podlehla.
Ihned bylo zřejmé, že šlo o pád z velké výšky
a jak se potvrdilo, jednalo se o sebevraždu...
Prostějov/mik
Nyní už totiž Večerník může
jistojistě rozptýlit dohady a
fámy, které se v uplynulých
dnech okamžitě rozletěly po
celém městě. Není pravda,
že šlo o nešťastnou náhodu nebo naopak o případ,
kdy někdo druhý měl podíl
na tragédii. Z úst samotné
maminky nešťastnice totiž
bylo potvrzeno, že šlo o sebevraždu! Stejně pravdivá
se ukázala informace, že se
jednalo o zdravotní sestru z
Prostějova.
Matka sedmatřicetileté ženy
se redakci Večerníku telefonicky ozvala poprvé ještě
před zveřejněním reportáže
předminulou neděli večer se
žádostí o citlivé osvětlení celé
události. Podruhé se tak stalo
v uplynulém týdnu s prosbou
o kondolenci a poděkování.

Přicházejí s kyticemi. Na místo tragédie v ulici Antonína Slavíčka
přinášejí lidé květiny a svíčky. Jitka Šilhavá patřila mezi nejoblíbenější
zdravotní sestry v prostějovské nemocnici...
Foto: Michal Kadlec
uvádět. „Jsme naprosto zdrceni a prosíme vás, abyste
nesdělovali žádné konkrétní
informace. To samé nám slíbili i policisté. Je to pro nás
obrovská rána, děkuji za
pochopení,“ sdělila Večer-

PODĚKOVÁNÍ

Zdroj: čtenář Večerníku

Jitka Skácelová Večerníku
v sobotu zdrceně vysvětlila,
co její dceru Jitku Šilhavou
zřejmě přimělo k tomu, aby
si sáhla na život. Zdravotní
sestra z interního oddělení
prostějovské nemocnice se
svým zoufalým činem rozhodla vyřešit dlouhodobé
psychické problémy. Redakce dále respektuje její
přání a podrobnosti nebude

níku se slzami v očích Jitka
Skácelová.
Jitka Šilhavá byla velmi oblíbenou členkou kolektivu personálu interního oddělení prostějovské nemocnice. Zůstaly
po ní manžel se dvěma dětmi...

Děkujeme celé rodině, kamarádkám,
přátelům a známým, celému kolektivu
interního oddělení, kolegyním a kolegům
z jiných oddělení Nemocnice Prostějov,
kamarádům z hokejového klubu a všem
dalším, kteří se v pátek 8. listopadu přišli
rozloučit s naší milovanou Jituškou Šilhavou.
Děkujeme za květinové dary.
Rodina Šilhavá a Skácelova

Prostějov/mik - V sobotu
9. listopadu dopoledne byla
polovina parkoviště před jedním z prostějovských hypermarketů zabraná vyznavači
autoveteránů. Konala se zde
tradiční motoristická burza
pořádaná Hanáckým auto
moto veterán klubem. A divili
byste se, co se tady všechno
dalo sehnat!
„Chodím sem každý rok, mám
doma dvě staré motorky a taky
´tisícovku´ škodovku z roku
1968. A to víte, na tyto stařečky
už v běžných obchodech
neseženete vůbec nic. Dneska Nostalgie. Na sobotní burze byly na prodej i staré motorky. Daly se
2x foto: Michal Kadlec
jsem sháněl ráfky na kola pro tady ale sehnat i náhradní díly všeho druhu.
můj padesát let starý moped,
tedy ´fichtl´. Už přes tři roky
na ně nemůžu nikde kápnout. A
představte si, koupil jsem je dnes
tady od toho Poláka,“ pochlubil
se Večerníku postarší muž.
Je to sběratelská burza zaměřená
na stará auta a motorky. Jako
doplňkové zboží nabízejí prodejci i starožitnosti, a také motoristické oblečení. Ale hlavně
náhradní díly všeho druhu,“
přiblížil Večerníku přímo na
místě motoristické burzy Petr
Studený, předseda Hanáckého
auto moto veterán klubu. „Už také letos sem dorazili i z Pol- celé akce byla příjemně nostalšestým rokem se sem sjíždějí ska a Slovenska,“ liboval si.
gická a dokázala vás vtáhnout ko
prodejci z celé republiky, ale Nutno podotknout, že atmosféra pár desítek let zpět...

CIZINCŮ V PROSTĚJOVĚ PŘIBÝVÁ, nejvíce je Ukrajinců, Slováků a Vietnamců
„Práci místním neberou. Přijímají takovou, o jakou mezi našinci není zájem,“ konstatuje náměstkyně primátora Alena Rašková

K poslednímu dni loňského roku bylo v Prostějově evidováno1356žijícíchcizinců.Atojenapětačtyřicetitisícové
město poměrně hodně. Ze statistik Cizinecké policie
a ministerstva vnitra vyplývá, že v našem městě bydlí a pracuje nejvíce Ukrajinců, Slováků a pak také
Vietnamců. Ale pozor, dočasné útočiště v Prostějově
našli také Němci, Angličané nebo třeba Mongolci. Mezi
mnohými panuje názor, že tito přistěhovalci berou místním lidem práci, o kterou je v celém regionu nouze. Podle
náměstkyně primátora statutárního města Prostějov
Aleny Raškové je to však nesmysl. „Cizinci berou jen takovou práci, nad kterou našinec ohrnuje nos,“ míní čelní
představitelka magistrátu.
kyně prostějovského primátora
Prostějov/mik
Alena Rašková.
V Prostějově žijí občané národ- V Prostějově je nejpočetněji zanostních a etnických menšin, kteří stoupena ukrajinská menšina.
se setkávají s řadou problémů, Migrace je způsobena především
souvisejících především s jejich špatnou ekonomickou situací na
integrací do většinové společnos- Ukrajině. Náš stát je pro Ukrati. „Z praktického hlediska patří jince geograficky málo vzdálený
k hlavním problémům, se který- s poměrně nepatrnými jazykovými se převážně potýkají, hledání mi a kulturními rozdíly. „Většina
zaměstnání, získávání vzdělání, příslušníků ukrajinské menšiny se
bydlení a podobně. Problémem ale nechce v Prostějově usadit nabývá i jazyková bariéra, ale i jed- trvalo. Jedná se převážně o muže,
nání jiných občanů, které může kteří odešli z vlasti za výdělkem,
být zatíženo xenofobními či rasis- a chtějí se vrátit ke svým rodinám.
tickými předsudky,“ říká náměst- Poměrně významnou pozici v na-

Druhé ZKLAMÁNÍ…
Ani radnice nebude

OPRAVENA VČAS

Prostějov/mik - Před mohutnými oslavami stoletého výročí
dostavby prostějovské radnice, které nás čekají v příštím
roce, přišel magistrát v pořadí
už s druhou velmi špatnou
zprávou. Nejdříve se zhroutily
plány na rekonstrukci náměstí,
nyní se zase oddálila generální
oprava radniční věže…
„Musím bohužel potvrdit, že
jsme byli nuceni zrušit výběrové
řízení na rekonstrukci radniční
věže. Byli jsme totiž poučeni o
tom, že firmy, které si přihlásí
do veřejné soutěže, musejí disponovat příslušným certifikátem.
Radnice je totiž chráněný objekt,
takže ji nemůže rekonstruovat
každý. Z doposud přihlášených
stavebních společností má tento
certifikát pouze jedna jediná, čímž
by ostatní musely být vyloučeny.
A zákon nepovoluje, aby se
o veřejnou zakázku ucházel pouze
jediný účastník. Výběrové řízení
tedy budeme muset vyhlásit znovu, čímž se rekonstrukce radnice
výrazně oddálí,“ potvrdil v pátek
Večerníku zlou zvěst nesoucí se
radničními chodbami Zdeněk

Komplikace. Také radniční věž
si bude muset na rekonstrukci
počkat. Foto: archiv Večerníku
Fišer, náměstek primátora statutárního města Prostějov.
Je tedy jasné, že po nezískání dotace na opravu náměstí se kvůli
opakovanému konkurzu na opravu
věže, nestihnou obě tyto investiční
akce zrealizovat před oslavami 100
let prostějovské radnice, což byl
původní záměr vedení města. „Je
to zklamání, zákony se ale musí
dodržovat,“ komentovat situaci
primátor Miroslav Pišťák.

Počet cizinců v Prostějově – jednotlivé národnosti
(deset nejpočetnějších)
(Zdroj Ministerstvo vnitra ČR)
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šem městě, pochopitelně kromě
Slováků, zaujímá také vietnamská menšina, která se vyznačuje
velkými kulturními a jazykovými
rozdíly, které jsou jednou z hlavních příčin uzavřenosti této menšiny. Je dobře, že naši lidé vnímají
Vietnamce převážně jako zdvořilé
a pracovité. I když tu a tam prosákne z této komunity nějaká
aféra s pěstováním marihuany,
Vietnamci se v drtivé většině přizpůsobili tuzemským zákonům.



   

Jejich děti chodí řádně do školy,
velmi slušně oblékané i jednající. Navíc u členů této národnosti,
stejně jako u jiných cizinců, prostě
nevidíte, že by někdo z nich žádal
o sociální či jinou podporu,“ podotýká k etablaci této komunity z
Asie Alena Rašková.
Hodně Prostějovanů nevidí rádo
ve svém městě cizince, zvláště ti,
kteří nemohou najít práci a jsou
přesvědčeni, že je to tak právě
kvůli cizím státním příslušníkům.

„Je to nesmysl, i když na první
pohled to může vypadat, že cizinci opravdu Prostějovanům
berou práci. Jenomže ono je
to trošku jinak. Vezměte si například Ukrajince, ti přijmou
práci, nad kterou našinec ohrnuje nos. Navíc všichni cizinci
jsou ochotni pracovat rozhodně
déle než osm hodin, prostě jak
zaměstnavatel potřebuje. A nemyslete si, v případě Ukrajinců
jde také o lidi, kteří i přes středoškolské či dokonce vysoko- Přibývá jich. V posledních letech se v Prostějově přihlásí k trvalému či
školské vzdělání pracují v Pro- dlouhodobému pobytu dvacet až třicet nových cizinců.
Ilustrační foto
stějově ´u lopaty´, jenom proto,
NCizinci s povoleným pobytem v okrese
aby uživili rodinu. U nás makají
Prostějov v letech 2005 až 2012
a domů posílají peníze. Mnohdy
jsou navíc placeni podprůměrrok
dlouhodobý. pobyt
trvalý pobyt celkem
ně, jsou totiž levnou pracovní
2005
663
466
1129
silou. Ale i tak si tady vydělají
2006
622
590
1212
víc, než doma na Ukrajině,“
2007
574
672
1246
podotkla náměstkyně prostějov2008
550
715
1265
ského primátora.
2009
539
757
1296
Na závěr je zapotřebí dodat, že
2011
456
862
1318
v Prostějově žijí i cizinci, kteří
2012
410
926
1336
neopustili svoji rodnou zemi
Zdroj:
Cizinecká
policie
Prostějov
z důvodu čistě ekonomických
či nedej Bože politických. „Re- z Německa, USA, či Velké Britá- či inženýry specialisty,“ dodává
gistrujeme u nás také občany z nie. V těchto případech jde ale na- Rašková, náměstkyně primátora
vyspělých zemí, jako například příklad o lékaře, manažery firem Prostějova.

Stříbrný KRASAVEC

poputuje na náměstí TGM
ROŽIČ
UŽ
BRUČÍ!
Odvolací soud potvrdil 4,5 roku KRIMINÁLU
Brno/mik - Vlado Rožič,
mnohými pasován do role
nekorunovaného krále prostějovského podsvětí, se na
svobodu jen tak nepodívá...
Jak Večerník v závěru srpna informoval, už Městský
soud v Brně ho poslal na
čtyři a půl roku do basy za
devět prokázaných skutků
krádeží vozidel a podílnictví.
Rožič se na místě odvolal, ale
nebylo mu to nic platné!
Krajský soud v Brně totiž jeho
odvolání projednal a neseznal
žádných chyb v původním
rozsudku nižší justiční instance. „Krajský soud potvrdil
původní rozsudek Městského
soudu v Brně. Vlado Rožič
byl poslán do věznice s ostrahou na čtyři a půl roku. Toto
rozhodnutí odvolacího soudu
je pravomocné, odsouzený má
už pouze možnost dovolání k
jvyššímu soudu. To však
Nejvyššímu

Sklopená hlava. Vlado Rožič si rozsudek vyslechl se smutkem,
teď se do Prostějova pár let nepodívá... Foto: archiv Večerníku
nemá žádný odkladný účinek
pro stanovený trest,“ sdělila
v pátek exkluzivně Večerníku Jana Sedláčková, tisková mluvčí Krajského soudu
v Brně.
Organizátor i přímý účastník
krádeží luxusních vozidel, kdy

www.vecernikpv.cz

prim hrály především nové
škodovky, si odpyká trest
v kuřimské věznici za devět
prokázaných skutků. Přitom
v případě šesti krádeží aut
ho už Městský soud v Brně
zprostil viny pro nedostatek
důkazů.

Foto: Michal Kadlec

Seloutky, Prostějov/mik - Dominantou vánoční
atmosféry na prostějovském náměstí T. G.
Masaryka bude dvacetimetrový stříbrný smrk ze
Seloutek. Magistrátu ho věnovala Jitka Krejčí. Jak
se Večerníku svěřila, určitě ho opláče, ale…
Podrobnosti včetně vyjádření dárkyně
krásného stromu si přečtěte na straně 8

Publicistika
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Barometr

Číslo týdne

+

476 000

Krasavec ze S
K
Seloutek.
l
k Občané
Obč é Prostějovska znovu po roce projevili dobrou
Tři najedvůli a zadarmo nabídli magistrátu krásné
nou. Svatojehličnany, z nichž město vybralo
plukova, Palackého
ten nejkrásnější pro vánoční poa E. Valenty. Tři frekvenhodu na náměstí T. G. Matované ulice, z toho dvě páteřsaryka. Letos půjde
ní, jsou naráz uzavřeny z důvodu reo stříbrný smrk ze
konstrukce. To se kompetentním zrovna
Seloutek.
dvakrát nepovedlo. Přitom objízdné
trasy se plní stovkami aut a policistu nevidíte nikde...

Přesně takovou částku se
zatím podařilo exekutorům
vymoci u dlužníků města,
kteří jaksi zapomněli zaplatit za odvoz komunálního
odpadu. Ovšem vzhledem
k tomu, že celkový dluh
se už blíží k deseti milionům korun, dalo by se říct,
že nic moc…

-

Osobnost týdne
JIŘÍ VESELÝ
Dvacetiletý člen TK Agrofert Prostějov obdržel
v úterý při Turnaji mistrů v Londýně významné
ocenění. Tenisová asociace ATP jej ocenila
titulem „H
„Hvězda zítřka“ pro nejmladšího hráče,
který je v první stovce světového žebříčku.
Veselý začal sezónu na 264. místě,
ale dral se nahoru a 8. července se
poprvé
dostal do první stovky, v níž se
p
drží
d dodnes.

Výrok týdne
„JEDEN
JED
EDEN
EN PÁN
PÁN
ÁN TVRDÍ,
TVRDÍÍ
ŽE NAŠE MĚSTO
VEDU DO P...!
(RADĚJI ŘEKNU
ČTYŘI TEČKY)“
Prostějovský primátor
M. Pišťák láteřil na anonym,
který objevil
v e-mailové poště

PÁNOVÉ, NA SLOVÍČKO ... PŘIHLÁSIL SE MOVEMBER!

Analýza
Martin Mokroš
Dnes bych se chtěl více zabývat
lidským zdravím a především
tím naším chlapským. Ono se
to totiž bohužel týká i prostějovských mužů. Navíc teď máme
jedinečnou možnost všichni na
tento zákeřný problém upozornit.
Víte, že Prostějov se vždy připojuje k Srdíčkovému dni, Květinkovému dni nebo k charitám typu
Bílá pastelka, případně Světluška
a podobně. Já navrhuji, pojďme
se letos, pánové, připojit k celosvětové akci, která nese název
MOVEMBER.
O co jde? Ano, předem upozorňuji, že jde o akci vzešlou a již
mnoho let pořádanou v zámoří,
ale pokud už jsme byli schopni
absorbovat svatého Valentýna
nebo Halloween, pojďme zkusit
i tuto charitu a teď již podrobněji
co je to MOVEMBER.
Movember je charitativní
a každoročně se konající genderově zaměřená akce. Účelem
charity je získání finančních
prostředků a zároveň zvyšování povědomí o zdraví mužů.
síc mužské solidarity připaMěsíc

Dnes nebudu úzce regionální, i když bych se například mohl přidat k zástupům rozebíračů volebních
výsledků, což nám všem zřejmě ještě vydrží mnoho
a mnoho týdnů. Mohl bych například jásat nad tím,
že prostějovský region obsadil parlament hned pěti
poslanci. Ano, mám z toho radost a snad jsem k tomu přispěl i svojí předvolební analýzou, kdy jsem
radil kroužkovat a kroužkovat. Teď nám zvolení zástupci mohou ukázat, jak se za to svému regionu
odvděčí. Jednoduché to mít nebudou, ale snad se
budou společně podílet na vyvedení našeho státu
ze všeobecného marasmu, především toho morálního. Věřím tomu, zkuste věřit se mnou.
dá na listopad a symbolika je
zaměřena především na prevenci typicky mužského onemocnění, kterým je rakovina
prostaty.
Název charity vznikl jako hybridní složenina dvou anglických
slov, knír (moustache) - vyjadřující typicky mužský znak - a listopad (November).
Každoroční celosvětová akce je viditelná už na začátku listopadu, kdy
se muži oholí a do konce měsíce si
nechají růst knírek. Záštitu poskytuje nadace Movember, jejímž cílem je zvýšení povědomí o nemoci
prostaty, o potřebě včasné detekce.
Každoroční preventivní prohlídky
jsou prvním krokem k určení diagnózy rakoviny a také základním
předpokladem účinné léčby.
Celoměsíční vybírání finančního příspěvku mezi přáteli,
firmami a sponzory vrcholí
zasláním příspěvku na konto
organizace. Ta nabízí přispění
na konkrétní osobu, skupinu
lidí nebo jako obecný dar, který
bude použit na výzkum a boj
proti rakovině, a také na osvětu problematiky. Info na webu
cz.movember.com.

Máte pocit, že se nás to nějak
netýká? Pak přidám vcelku
varující čísla. V České republice je denně diagnostikováno
s rakovinou prostaty TŘINÁCT mužů, což je zhruba pět
tisícovek ročně! Každou pátou
hodinu zemře v našem státě na
rakovinu prostaty jeden muž, tudíž skoro pět mužů denně! Co je
mimo jiné příčinou této zákeřně
choroby? Je to například pokročilejší věk, rodinná anamnéza
a především špatná strava i nedostatek pohybu.
Myslím, že teď již řada mužů začíná přemýšlet a já dodám ještě
příznaky... Je to například pomalé
močení a je velmi těžké přestat,
časté nutkání k močení, potřeba
močit v průběhu noci, urgentní
potřeba močit, snížená schopnost
mít erekci. Vybral jsem jen ty nejtypičtější znaky a schválně i ten,
který se tak nějak dotýká i partnerek, přítelkyň, manželek. I dámy,
pokud mají své opačné polovičky opravdu rády, by třeba mohly
přimět svého partnera, aby šel na
testy. Ano! Důležitá informace je
ta, že rakovině prostaty lze předejít
včasnou prevencí, která je možn
možná

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
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Konstelace
hvězd Prostějova
U supermarketů i v centru města se už začínají objevovat vánoční

symboly a výzdoby. Nepodléhejte ale zbytečné panice, na nákup
dárků je ještě spousta času! Jinak brzké stmívání může mít vliv na
zhoršenou náladu všech Prostějovanů...

Berani - 20.3. až 18.4. Hodně toho v tomto týdnu nenamluvíte, ale to jenom proto, že vám neustále bude
někdo skákat do řeči. Buďte razantnější a žádnou diskuzi nepřipouštějte. Doma to musí být jiné, tady je
demokracie potřebná.
Býci - 19.4. až 19.5. Lidem okolo vás stále vadí, že
jste doposud v mnoha věcech nesplnili dané slovo.
Zkuste to v nejbližších dnech napravit, ať konečně
máte čistý stůl. Uprostřed týdne vás pak nutně čeká
návštěva zubaře. Konečně!
Blíženci - 20.5. až 19.6. Sledujte pozorně televizní
zprávy, jednou večer se tam objevíte! Bohužel, ne
zrovna za příznivých okolností. Budete pak muset
všem dlouze vysvětlovat, co se stalo, a proč, a hlavně
kde vás zabíraly televizní kamery.
Raci - 20.6. až 21.7. Budete terčem drbů a nejapných
poznámek v zaměstnání. Zapletli jste se totiž s jedním
z kolegů či kolegyň, takže se nedivte, že zbytek pracovního kolektivu to bude zajímat. Budete tomu chtít
zamezit, ale lásce neporučíte...
Lvi - 22.7. až 21.8. Vás v průběhu týdne z klidu a pohodového rozjímaní prostě nic nevykolejí. Nebudete
si chtít kazit náladu, takže nad většinou náznaků problému jen mávnete rukou. Ono se vám to ale vymstí,
potíže se nahromadí.
Panny - 22.8. až 21.9. Budete mít po výplatě, ale tentokrát své výdaje pořádně přiškrťte na nezbytné minimum. Mějte na paměti, že v prosinci před Vánocemi
budete potřebovat každou korunu, neboť žádostí
o zakoupení dárku bude přehršel.

...ještě
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Váhy - 22.9. až 21.10. Přivodíte si v nejbližších
dnech malý úraz, naštěstí nepůjde o nic vážného.
Přesto budete určitým způsobem limitováni v pohybu, takže žádné sportovní aktivity si neplánujte.
Ostatně, i vleže jdou dělat divy!
Štíři - 22.10. až 20.11. Pokud hledáte v někom svůj
vzor, tak jedině v rodině. Například váš sourozenec
může být příkladem toho, jak hospodařit s penězi
a zároveň lehce i dobře vydělávat. Na druhé straně
také ze svých vlastních iniciativ můžete vycházet.
Střelci - 21.11. až 20.12. Vy se tento týden vyhýbejte kuchyni, protože vše, co se budete snažit uvařit či
upéct, skončí katastrofou. Jestli nechcete, aby váš byt
nebo dům vyletěly do vzduchu, věnujte se jiným činnostem. Třeba výchově dítěte.
Kozorohové - 21.12. až 19.1. Máte zažité určité
zvyklosti, které ani náhodou nechcete porušovat. Nic
proti tomu, ale pokud jste natolik konzervativní a nechcete se pouštět do nových věcí, pak se nedivte, že
vám ve všem ujíždí vlak...
Vodnáři - 20.1. až 18.2. Tento týden se zrovna dvakrát nepředřete a k práci vás nepřinutí ani několikrát
varovně vztyčený prst nadřízeného. Přepadne vás neuvěřitelná lenivost, kterou ne a ne překonat. Radši si
vezměte dovolenou.
Ryby - 19.2. až 19.3. Ve spěchu koupíte věc, která se
vzápětí ukáže jako závadná a s prošlou záruční dobou. Nemávejte nad tím rukou, protože jste za ni dali
majlant. Klidně se při reklamaci s dotyčným obchodníkem pohádejte, stojí to za to!

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

Vždycky se najde
nějaký magor...

Foto: internet
po konzultaci s lékařem dvěma
způsoby. Jedná se o krevní test
a test pohmatem per rectum. Ano,
obzvláště ten druhý není bůhvíjak
příjemný, ale zachráněný život za
to stojí, co vy na to?
Končím dnešní analýzu a za sebe
slibuji, že v době, kdy ji budete číst,
se mi bude pod nosem skvět knír
a zároveň jsem se hned na začátku
listopadu pokusil oslovit i členy naší

redakce - pány, aby se přidali a pokusil jsem se oslovit i pány zvolené poslance, zda by se přidali také, někteří
to budou mít jednoduché, neboť
knír je již zdobí a tak již teď můžeme vidět, zda se přidali i ti ostatní.
Koneckonců i to je přece jistá pomoc občanům... Vida jsem zpátky u
voleb a pak že vše nesouvisí se vším.
Poslední větu věnuji našim spoluobčankám.

Milé dámy. Tolerujte tento měsíc naše kníry, i když
v nich budeme třeba vypadat jako sňatkoví podvodníci
a nebudou nám slušet. Chceme podpořit dobrou věc
a tak nás spolupodpořte, třeba právě svojí tolerancí. O to
déle vám třeba pak vydržíme,
když boj s rakovinou prostaty
vyhrajeme.

Jak jíst
fejeton a netloustnout?
Petra Hežová
Tak si po
ránu nase-dám
do
Městské hromadné dopravy, v puse
dožvýkávám
zbytky snídaně nebo
v ruce žmoulám napůl snědený croissant a spolu s dalšími
spolucestujícími poslouchám
ranní rozhovor v rádiu, kde se
modelek ptají, jak to dělají, že
jsou stále tak štíhlé.
Šikovné holky se předhánějí
v ujišťování, že jedí opravdu
ale opravdu všechno a navíc
vůbec necvičí. Moderátor se

nedá rozhodit a celkem logicky
poznamená, že tuhle informaci
jim baští jen málokterý posluchač. Proto jedna z modelek
naléhavě doplní, že je to naprostá pravda, jen by ráda posluchačkám, které mají problémy s váhou, poradila, aby jedly
v klidu, v pohodě a v žádném
případě ne ve stresu. Zbytek
rozhovoru už neslyším, protože
se ženské osazenstvo autobusu
dá do hlasitého smíchu. Asi
jen opravdu málokdo si může
v současnosti dovolit jíst v naprostém klídku a bez stresu...
Řidič autobusu do sebe hodí
rohlík s máslem, který si připravil doma už asi před dvěma
dny a důkladně se zamýšlí, jestli tu lahůdku zapít čajem nebo
raději nepít, protože kdoví, kdy

bude mít pauzu na toaletu. Maminka na mateřské si v klídku
poobědvá jen ve chvíli, kdy
malý rošťák, který před chvílí
posvačil noky z modelíny a málem i kostku lega, teď dřímá
na kuchyňském stole. Snídani
se vším všudy tak, jak nám ji
v televizi prezentují prostřednictvím reklam nejrůznější firmy, stihne jen skutečný šťastlivec. A pokud kvůli pracovnímu
vytížení oběd prostě nestíháme,
zaplácneme se k večeři, a to vrchovatě.
Čert ví, jak to tedy ty modelky
dělají, že si v klídku a pohodě nepřibírají, přestože se dle
svých slov běžně ládují hamburgry a chipsy.
Že já jsem se nenarodila jako
modelka!

Agentura
Místo propisky erotické pomůcky!
Ještě před pár týdny si novomanželé po vyřknutí svého
ANO v obřadní síni prostějovské radnice strčili do kapsy i luxusní pero značky Parker. Tento ryze inkoustový psací nástroj
se ale prostějovským konšelům
znelíbil, protože podle informací získaných nejen od primátora
náplň vysychala a dárek se tak
rázem stal terčem kritiky. „Nebudeme dávat někomu dárek,
který je naprosto k ničemu. To
víte, ta inkoustová brka nám
leží rok v šuplíku, tak se nedivte, že vysychají. Budeme muset
vymyslet něco jiného, čím bychom novomanžele uspokojili,“ nechal se slyšet u Agentury
Hóser Miroslav Nakaseseděl,
primátor Prostějova.
No jo, ono se to řekne, dejte
novomanželům něco, z čeho
by měli radost a co by působilo
reprezentativně, jako vyjádření neskonalého díku ze strany
města, že se vůbec ti dotyční

vzali, a že hodlají rozmnožit řídnoucí řady Prostějovanů. „Lámeme si nad tím hlavy už nějaký ten den, ale stále jsme nic
nevymysleli. Ty propisky jsou
na prd, bonboniéra se spořádá
za pár minut a peníze by mohly
někoho urazit. Tož já nevím, su
z toho úplně paf,“ postěžovala
si Agentuře Hóser náměstkyně primátora Ivana Hemerka
Školská ve víře, že rozhovor nenahráváme.
O tom, že městu je trapné věnovat novomanželům nefunkční
inkoustová brka, a tak jim po
tři týdny nedávají radši nic, už
informovali kolegové z Večerníku. Naši výzvědnou agenturu
ale zajímalo, zda konšelé vůbec
přemýšlejí o tom, že by nějaký
ten dáreček přeci jenom těm,
kteří se bezhlavě vrhnuli do
manželského chomoutu, dali.
„Na posledním jednání rady
města jsme tuto problematiku
konzultovali, ovšem žádný rele-

vantní dárek jsme nevymysleli.
Úkolem přijít na něco kloudného byl pověřen kolega konšel
Alois Básnička Čačák, který
má širší pohled na věc z funkce
hejtmanova náměstka,“ pravil
primátor Nakaseseděl. „Dejte
mi čtyřiadvacet hodin, já něco
vymyslím,“ byla okamžitá odpověď Lolka Čačáka. A dané
slovo splnil. Jeho nápad je originální a hned v úterý se o něm
bude jednat na mimořádné
radě města. „Mám předběžný
souhlas všech deseti zbývajících
konšelů, já su ten jedenáctý. Od
prvního prosince obdrží každý
novomanželský pár sadu erotických pomůcek v hodnotě pěti
tisíc korun. Robertka a podobné vymoženosti vrátí městu jen
v případě jejich rozvodu nebo ve
chvíli, kdy kvůli důchodovému
věku nebudou mít manželé na
sex ani pomyšlení...,“ prozradil
Alois Básnička Čačák.
Za Agenturu Hóser Majkl
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Byl jsem samozřejmě na vypjatém hokejovém derby mezi
Prostějovem a Přerovem, jako
fanoušek Jestřábů jsem pochopitelně nemohl chybět.
Kromě samotného hokeje
jsem také pozoroval oba tábory fanoušků. Po celý zápas
kromě občasných slovních
přestřelek,nedošlo k žádnému vzájemnému incidentu,
navíc pořadatelé ani policisté
nedovolili, aby fanoušci obou
klubů se k sobě,byť jen na
krátkou vzdálenost, řiblížili.
O to více mě překvapila zpráva
ve Večerníku, jak muž napadl
autobus přerovských fanoušků a sám se při tom zranil. Co
k tomu říct? Snad jen to, že
nějaký magor se vždycky najde, který nedělá čest svému
klubu a chodí na hokej jenom
proto, aby se pobil nebo vyhledal nějakou šarvátku. Možná
by se dalo říct, dobře mu tak.
Ale zranění nikomu nepřeji.
Věřím, že se zmíněný devětatřicetiletý chlapík uzdraví.
Hlavně, ať si ze všeho vezme
ponaučení a už nedělá takové
hlouposti...
Jan Nakládal, Prostějov

Nedivím se, že
se mladí stěhují
Se zájmem jsem si přečetla
článek ve Večerníku o tom, jak
se město připravuje o vlastní
obyvatele díky jejich migraci.
Popravdě řečeno, vůbec se
nedivím, že převážně mladí
lidé z Prostějova se stěhují
pryč a za lepším. Mám s tím
zkušenosti z vlastní rodiny.
Moje vnučka pracovala jako
zdravotní sestra, ale protože jí
podruhé během jediného roku
snížili výrazně plat, dala výpověď v nemocnici a sháněla si
zaměstnání v soukromém sektoru. Její manžel ale v tu chvíli
přišelo práci dálkového řidiče
kamionu. Dva a půl měsíce
byli oba na podpoře a potom si
řekli dost. V Prostějově a nejbližším okolí nemohli o práci
ani zavadit. Nabídky měli, ale
za směšný plat. V tu chvíli
jako zázrakem dostali nabídku
z Jihlavy, vnučka od soukromé
kliniky, manžel od mezinárodní dopravní společnosti.
A s platy o polovinu většími než
měli tady. Jejich rozhodování
bylo jednoduché a okamžité.
V Jihlavě si sehnali byt, oba
jsou tam už přes dva roky spokojeně zaměstnaní a jejich dvě
děti si už na nové spolužáky
taky zvykli. Na Prostějov sice
vzpomínají, ale jak sami říkají,
babičko, doma jsme teď v Jihlavě! A to člověka zamrzí...
Jitka Nejezchlebová,
Prostějov

PIŠTE NÁM SVÉ
NÁMĚTY!
Myslíte si své, o tom co
se děje na Prostějovsku?
Můžete na adresu
redakce,či na e-mail:

VECERNIK@PV.CZ!

...ještě
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Víme víc...
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
Sotva skončily letní prázdniny a už v obchodech byly k vidění
mikulášské nadílky. Vzápětí se začaly objevovat vánoční dekorace a dnes již můžete nakoupit baňky, stromečky, ale i adventní kalendáře či třeba cukroví. Mnozí obchodníci tedy již
v říjnu vyrukovali s nabídkami na letošní Vánoce, aby zviklali nejednoho z nás, a přiměli tak k dřívějším nákupům, na
které pak mnohdy zapomeneme a v prosinci dárky kupujeme
opět na novo. A co vy? Na to jsme se v uplynulém týdnu ptali
v prostějovských ulicích...

JAK SE STAVÍTE K MASIVNÍM
PŘEDVÁNOČNÍM KAMPANÍM?
LÍBÍ SE VÁM, ŽE ZAČALY JIŽ KONCEM ŘÍJNA?
Vít KOLÁŘ
Prostějov

Jitka VITÁSKOVÁ
Prostějov

NE

NE

„Podle mě to obchodníci
přehánějí. Začínat s vánočními nákupy a akcemi již od
října se mi vůbec nelíbí. Mně
osobně vánočně zdobené obchody a jejich předvánoční
akce nenalákají. Zatím jen
přemýšlím a sleduji, co kde
mají. Taková optimální doba
na nákupy vánočních dárků
je podle mě po Mikulášovi,
takže pak postupně začnu.
A s tím začne i ta pravá vánoční atmosféra.“

„Stresuje mě, jak ve všech
obchodech už začali s vánočními nabídkami, avšak pevně
jim odolávám. Vím, že obchodníkům jde hlavně o tržby,
ale podle mě se tímto vytrácí
to pravé kouzlo Vánoc. Je to
škoda, dříve jsme se na vánoční atmosféru těšili, dnes
ji máme několik měsíců dopředu. Ještě nevím, kdy sama
začnu. Dárky patrně začnu
nakupovat, až se syn napevno
rozhodne, co si přeje.“

KAM a JAK dále?í!

Cyklisté, šup do křov

Foto: Internet

Tady končíme! Přesně v těchto místech na žešovském kopci vznikl pro cyklisty „konec světa“. Dál už
jedině tak s motorovou pilou nebo tankem.
Foto: Michal Kadlec

Nedávno dokončená první etapa cyklostezky z Prostějova do Žešova je předmětem mnoha diskuzí i reportáží na stránkách Večerníku.
Nedávno jsme se na novou cyklostezku byli podívat znovu, tentokrát na její zajímavé „dokončení“...
Prostějov/mik

www.vecernikpv.cz

Pro tento týden, který bude klidnější než kterékoliv období
předtím, jednoznačně doporučujeme udělat si více času
pro ranní milování. Ranní sex totiž prospívá víc než běhání!
Sex ráno doporučují i odborníci. Podle nich se tak do těla
uvolní oxytocin, hormon dobré nálady a sociální připoutanosti, který párům dopřává pocit lásky a propojení po celý
den. Sex po ránu je stejně zdravý, jako když si zaběháte či
se projedete na kole.
Ranní sex také nastartuje mozek záplavou hormonů blaženosti, posílí imunitu a rozpumpuje srdce lépe než sport.
Lidé mající ráno sex jsou podle zjištění odborníků výrazně
zdravější a šťastnější než ti, kteří si po probuzení dají pouze
hrnek kávy a snídani. Prokázalo se, že mají také mnohem
zdravější vlasy, nehty a pokožku.
Podle českého sexuologa Petra Weisse je chuť na sex
i jeho načasování individuální a nedá se ani říct, zda milování
ráno víc vyhovuje mužům než ženám. „Kdo ale vstává před
šestou hodinou do práce, sex je to poslední, na co v ten čas
myslí,“ domnívá se dále sexuolog. „Na druhou stranu chuť na
sex a sex samotný je signálem duševního i fyzického zdraví.
Nezáleží na tom, kdy se odehrává,“ dodává Petr Weiss.

Zatímco policejní dopravní inspektorát provoz na nové cyklostezce z jedné strany zatrhl
úplně, protože ji zjednosměrnil, město nyní pilně připravuje
projekt dokončení této komunikace pro cyklisty, která by
v budoucnu měla končit až u
žešovské hospody. Něco těm-

to plánům ale stále kříží cestu.
„Pořád ještě nejsme dohodnuti na výkupech posledních
několika málo pozemků.
Skutečně se jedná už o malé
´trcky´, ale bez konečné
dohody s majiteli nejsme
schopni dále pokračovat ve
výstavbě,“ komentoval už několikaletou anabázi s pozemky
na žešovském kopci Jiří Pospí-

šil, první náměstek primátora
statutárního města Prostějov.
Z důvodu, že se nemůže pokračovat, nechali tedy radní
„típnout“ stavbu cyklostezky
v polovině kopce. Dále mohou
kolaři pokračovat pouze v případě, že poruší zákaz vjezdu,
či jen na vlastní nebezpečí,
a to hustým křovím i stromovím. Nebo jet tankem...

jak šel čas Prostějovem ...

U Boží muky

V ulici stojí jeden dům. Ulice byla pojmenovaná 21. března 1930
podle názvu přilehlé polní trati. Původní Boží muka zde již dnes nestojí.
V období nacistické okupace se ulice v letech 1940 až 1945 nazývala německy Beim Bildstock. Jedná se o krátkou ulici, nalézá se zde
v podstatě pouze jeden bytový dům. V této oblasti se nacházelo staré
slovanské pohřebiště.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: ulice Jana Olivetského

Vybíráme pro vás „půltucet“

... tentokrát ze sortimentu:

OPLATKY

Tatranky
čokoládové
47g

Mila
50g

Delissa
oříšková
33g

Miňonky
50g

Kávenky
50g

Siesta
36g

5,90 (33g)

9,90

6,50

10,90

8,20

8,20

7,90

-

-

10,90

-

-

7,90

9,90

6,50

9,90

7,90

8,90

7,90

9,90

6,50

10,90

7,90

7,90

8,90

10,90

6,50

8,90

7,90

7,90

8,90

9,90

6,90

9,90

7,90

7,90

Naše RESUMÉ
Každý z nás si čas od času
dá rád něco sladkého.
Tou tradiční laskominou
například ke kávě může
být nějaký dobrý oplatek.
A tak vězte, že čokoládovou
tatranku a Siestu koupíte
nejlevněji na třech místech Lidl, Billa, Kaufland, kávenky
na čtyřech a Milu či oříškovou
Delissu dokonce hned v pěti
marketech. Pro miňonky si
ale zajděte do Teska.
Přejeme dobrou chuť!
Průzkum proveden
ve středu 6. listopadu 2013.

Návrat ke

„starým” případům

Radim Fiala zradil ODS, s Okamurou

bude prosazovat zákon o refendu
Prostějov/mls

PONDĚLÍ 5. LISTOPADU 2012
Šok nejenom pro voliče ODS připravil v minulých dnech prostějovský
poslanec Radim Fiala. Ve chvíli, kdy pravicová vláda prožívá hodně těžké
období, se zachoval jako malý kluk a odešel ze všech stranických funkcí,
tedy výkonné i regionální rady ODS v Olomouckém kraji. Důvodem měl
být jeho nesouhlas s plánovaným zvyšováním daní. Následně se Fiala stal
terčem kritiky ze strany politiků i běžných pravicově zaměřených občanů.
Ještě před rezignací poslance Fialy vystoupil z Občanské demokratické
strany i jeho věčný pobočník Michal Šmucr. Současný ředitel Gymnázia
Jiřího Wolkera zřejmě neunesl dlouhodobé politické porážky a ztrátu svého dřívějšího vlivu. Společně s ním vystoupil z konické ODS také bývalý
jednatel Společenského domu v Prostějově Jan Coufal. „Je to zklamání
a srabárna,“ řekl k odchodům ze strany šéf prostějovské ODS Jiří Pospíšil.
Hodně nahlas se mluví o přestupu Radima Fialy do hnutí ANO 2011 miliardáře Andreje Babiše.
LISTOPAD 2013
Přes neúspěch svého sbližování s Andrejem Babišem Radim Fiala po
odchodu z ODS politiky nezanechal. A podařil se mu vskutku husarský
kousek! Spojil se s moravsko-japonským podnikatelem a senátorem
Tomio Okamurou a stal se lídrem jeho strany Úsvit v Olomouckém
kraji. Po volbách se mu podařilo to, co žádnému z jeho bývalých prostějovských spolustraníků z ODS. Na další volební období si zajistil křeslo
i plat v poslanecké sněmovně PČR. „Velice si vážím každého hlasu, kterým jste podpořili náš program. Mohu vás ujistit, že při jeho prosazování
budeme stát tvrdě jako skála,“ uvedl spokojený Radim Fiala.
Program Úsvitu je přitom založen na prosazování zákona o obecním referendu. Přitom novelu zákona o referendu celostátním už v poslanecké
sněmovně předložila poslankyně Věcí Veřejných Kateřina Klasnová.
Stalo se tak koncem letošního března. Tento návrh byl nakonec schválen, přestože Radim Fiala pro něj nehlasoval. Jednání v parlamentu se
tehdy už bývalý člen ODS neúčastnil a prosazování referenda nepovažoval za příliš důležité. Stačilo však pár měsíců a vše je jinak...
napsáno
před
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TRAGÉDIE – čtyři mrtví!

Do autobusu FTL boural návěs

V neuvěřitelnou
tragédii se v pátek ráno změnila cesta autobusu
prostějovské
dopravní společnosti FTL mezi
Ružomberkem a Žilinou na
Slovensku. Pravidelná linka na
své trase mířila ze Spišské Nové
Vsi do Brna. Nešťastnou srážku
s utrženým návěsem kamionu na obchvatu kolem Žiliny
nepřežili čtyři lidé.
V troskách autobusu zahynul
i řidič prostějovské FTL, který
u společnosti pracoval již přes
třicet let a měl za sebou přes
milion ujetých kilometrů bez nehody. Sám doplatil svým životem
možná na tragickou náhodu, spíše
ale na lajdáckost a špatný technický stav slovenského kamionu.
„Kamionu s popradskou státní
poznávací značkou se v kopci
utrhl návěs a s patnácti tunami
nákladu přejel do protisměru

a nekontrolovatelně se řítil na autobus. Řidič už nijak nedokázal
střetu zabránit, lidé v jeho přední
části neměli šanci přežít,“ komentoval neštěstí Mário Morávek, tiskový mluvčí žilinské policie.
„Je to obrovská tragédie pro
řidičovu rodinu i naši firmu. Okamžitě, jak jsme se
o nehodě dozvěděli, nabídli jsme
pozůstalým veškerou pomoc včetně
vyřízení všech náležitostí ohledně
převozu těla ze Slovenska,“ informoval Večerník Jiří Hloch, ředitel
divize FTL Prostějov. „Technický
stav autobusu byl v naprostém
pořádku. Jsme o tom přesvědčeni,
neboť naše vozidla procházejí
denně kontrolou. O kvalitách
řidiče rovněž není možné pochybovat. Byla to nešťastná náhoda,
utržený návěs nedal našemu řidiči
a dalším třem cestujícím žádnou
šanci přežít,“ sdělil tiskový mluvčí
FTL Pavel Olšanský.

Zpravodajství
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Řidiči si v Prostějově prozpěvují: „HRAJEME SI KLIČKOVANOU...“
Prostějov/mik - Svatoplukova, Palackého, E. Valenty
a nově i Sportovní ulice. Které ulice ještě nechá
Olomoucký kraj a potažmo prostějovský magistrát uzavřít? Rekonstrukce komunikací v uvedených lokalitách
jsou v plném proudu, i když v případě Svatoplukovy ulice se o tom dá s úspěchem a úsměvem pochybovat!
Zde je totiž pracovní tempo dělníků velkým zklamáním
i pro samotné radní... Doprava ve městě totiž houstne,
zvláště pak v ranních a pozdních odpoledních hodinách.
Magistrát už požádal policisty, aby vyšli do ulic a řídili dopravu ručně. Zatím se řidiči snaží přecpanému vnitřnímu
okruhu města vyhnout a kličkují vedlejšími ulicemi. A tak
jak zpívá Dalibor Janda - hrajeme si všichni kličkovanou!

Svatoplukova:
zklamání...
Uzavírka této ulice má trvat až do
26. listopadu. Rekonstrukce spočívá v novém asfaltovém povrchu,
opravě obrubníků a zastávky MHD.
Zatím ale pracovníci stavební firmy
Eurovia CS stihli rekonstruovat pouze několik obrubníků a odfrézovat
starý hrbolatý asfalt na autobusové
zastávce. Pracovní odmlku zdůvodnil stavbyvedoucí Adam Vašíček již
v minulém vydání Večerníku potřebou technologické přestávky. „Četla
jsem váš článek a zdůvodnění, proč
se ve Svatoplukově ulici pracuje tak
pomalu nebo vůbec, se mi zdá podivné. Vždyť místu autobusové zastávky, kde je položen nový podklad,
který potřebuje čas na zatvrdnutí, se
firma může v pohodě vyhnout a začít frézovat starý asfalt všude okolo
v ulici,“ podivuje se nad pomalým
pracovním tempem Alena Rašková,
náměstkyně primátora zodpovědná
za dopravu v Prostějově. „Firma má
dán jasný termín dokončení, kterým

je šestadvacátý listopad. Myslím si
ale, že při zvětšeném tempu by šel
tento termín výrazně zkrátit,“ dodala
rozhořčeným hlasem.
V uplynulém týdnu došlo v této ulici alespoň k jedné kladné záležitosti.
„Strážníci už tolerují zásobování našich prodejen, předminulý týden ještě
pokutovali řidiče vezoucí zboží, kteří
do ulice vjížděli přes zákaz. To jsme
považovali za nehorázné,“ svěřil se
v pátek Večerníku majitel jednoho

Čtyři uzavírky jsou už na město opravdu moc!
na všechny práce má firma tedy
celkem čtrnáct dní,“ potvrdila
Alena Rašková, náměstkyně
primátora statutárního města
Prostějov.

Sportovní a E. Valenty:
také „šrumec“
Poslední přípravy. V pátek měli dělníci v ulici E. Valenty „vyfrézováno“, během víkendu se tady položil nový asfaltový koberec.
Foto: Michal Kadlec

z obchodů ve Svatoplukově ulici, pracovníci Správy a údržby silkterý si však nepřál být jmenován. nic instalovali u hudební školy
a na druhé straně u budovy Komerční banky zákazové značky,
Palackého:
dělníci se dali okamžitě do práce. A maká se tady pozdě do vetady se maká!
čera i o víkendu! „Starou vrstvu
Diametrálně odlišná je situace v asfaltu už máme v celé ulici vyPalackého ulici. Ihned poté, co frézovánu tak z devadesáti procent. Během víkendu frézování
dokončíme a v nadcházejících
dnech bychom měli po opravách
krajnic a obrubníků začít pokládat nový asfaltový koberec,“ popsal Večerníku v pátek dopoledne jeden z dělníků dohlížejících
na pracovní tempo v Palackého
ulici.
Zvláštní se tak zdá, že rekonstruovaný úsek Palackého ulice
je sice dvakrát delší než v ulici
Svatoplukova, přesto tady mají
dělníci na všechny práce o dva
týdny kratší termín! „RekonSvižné tempo. V Palackého ulici se s tím nepářou, dělníci měli v pá- strukce Palackého ulice má být
tek už vyfrézován skoro všechen starý asfalt. Foto: Michal Kadlec dokončena dvacátého listopadu,

Svižné tempo při rekonstrukčních pracích jsme zaznamenali
během uplynulého týdne také na
komunikaci mezi Olomouckou
ulicí a ulicí Pod Kosířem. Během víkendu pak byla kompletně uzavřena ulice Edvarda
Valenty. „V předchozích dnech
zde byly dokončeny veškeré
doprovodné práce, tedy opravy
obrubníků, kanálových vpustí a
samozřejmě byla odfrézovaná
veškerá vrstva starého asfaltu. O
víkendu je ulice uzavřena zcela
a probíhá zde pokládka nového
asfaltového koberce. Ihned poté
bude od pondělí následovat uzavírka navazující komunikace ve
Sportovní ulici,“ informovala
Večerník náměstkyně primátora
Alena Rašková.
„Ve dnech od jedenáctého do
šestadvacátého listopadu bude
uzavřena Sportovní ulice, a to
v úseku od ulice Květné po ulici Pod Kosířem. Objízdná trasa
bude vedena pro běžný provoz
po Květné a Wolfově ulici, pro
autobusovou dopravu Příční a
Wolfovou ulicí,“ doplnila informace Jana Gáborová, tisková
mluvčí Magistrátu města Prostějova.

Nejede se! V Plumlovské ulici dochází ke zbytečným zácpám.
Řidiči čekají frontu ve chvíli, kdy do uzavřené Palackého ulice svítí
zelená...
Foto: Michal Kadlec

Řidiči volají:
VYPNĚTE
SEMAFORY!
Současná dopravní situace
v Prostějově je poměrně šílená.
Dvě páteřní silnice vnitřního
okruhu jsou uzavřeny, přitom
světelné signalizační zařízení je
stále v plném provozu. Právě na
tuto skutečnost řidiči nadávají
nejvíce. „Nechápu, proč jsou semafory zapnuté. Když jedu po Újezdu,
dopravu brzdí červená směrem na
Olomouckou a Vápenici, kdežto
směrem do Svatoplukovy, která je
uzavřena, svítí zelená. To samé se
děje i ze směru z Plumlovské. Proč
tady proboha svítí zelená doprava
do Palacké, která je také uzavřena?
Semafory zbytečně brzdí dopravu
po objízdných trasách,“ předkládá
nám nejenom svůj názor Jiří Langer z Prostějova. „Vždycky jsem
zastávala názor, že vypnout sema-

fory a umožnit tak vozidlům hladší
průjezd jednou křižovatkou je nemožné, protože by tak zkolabovala
doprava na zbytku vnitřního okruhu. Jelikož jsou ale v této době uzavřeny dvě páteřní silnice na tomto
okruhu, je situace už jiná. Uvažujeme aktuálně o vypnutí systému
světelného signalizačního zařízení,
ale jen po dobu dopravních špiček,
tedy ráno mezi sedmou a devátou
hodinou a odpoledne mezi čtrnáctou a sedmnáctou hodinou. Ovšem
s tím, že jsme požádali dopravní inspektorát, aby dopravu na křižovatkách řídili ručně policisté. Uvidíme,
zda najdeme společnou řeč,“ sdělila
v pátek Večerníku náměstkyně primátora Alena Rašková. „Snažíme
se vždy reagovat na aktuální dopravní situaci a v případě nutnosti
není problém zajistit řízení dopravy
prostřednictvím policistů. Ale musím upozornit, že toto řízení nevyřeší všechny problémy,“ zareagoval
Pavel Novák, vedoucí Územního
odboru Policie ČR v Prostějově.

NA NÁDRAŽÍ VYKOLEJIL VLAK! Jednání o hodinách na zastupitelstvu
Prostějov/mik - Nepamatujeme
podobný případ. Ve středu
hodinu po poledni při běžném
posunu vykolejil na hlavním
nádraží v blízkosti železničního
přejezdu ve Vrahovické ulici
nákladní vlak. Škoda činí
bezmála 900 tisíc korun, kvůli
vyvrácení sloupu s trolejí
byla vlaková doprava až do
čtvrtečního rána vyloučena.
„Míra poškození a výše škody je
zatím v šetření Drážní inspekce.
Náš předběžný odhad je 870 tisíc
korun,“ uvedla mluvčí Českých
drah Kateřina Šubová. Jak dodala,
vlaková doprava z Bedihoště přes
Prostějov směrem na Vrbátky a
Blatec byla kvůli poškozenému
trolejovému vedení nahrazena autobusy. Rychlíky pak byly až do
čtvrté hodiny ráno čtvrtečního dne
odkláněny z Olomouce na Přerov.

připomínalo spíše KOMEDII...

Náprava škod. V noci ze středy na čtvrtek odstraňovali železničáři pomocí těžké techniky následky vykolejení nákladního vlaku na
hlavním nádraží.
Foto: Michal Kadlec
„Nákladní vlak při posunu
narazil do odstavené soupravy.
Vagony prorazily kolejové
zarážedlo a poškodily trakční
vedení. Vykolejily tři vagony,
další vůz a obě lokomotivy jsou

poškozeny,” popsal Martin Drápal mluvčí Drážní inspekce. Zda
v případě této nehody došlo k
selhání lidského faktoru nebo šlo
o technickou závadu, ukáže další
vyšetřování.

www.
www.vecernikpv

Prostějov/mik - Už několik let se
předsedkyně občanského sdružení Přijdu včas Jana Kostelníková snaží nabízet městu svůj
projekt umístění speciálních hodin, které se podle ní nejlépe hodí
na dětská hřiště. Nyní ale předstoupila před zastupitele, aby jí
schválili umístění dvou kusů hodin s hlásiči, které v případě potřeby okamžitě spojí s městskou
policií nebo záchrannou službou,
na autobusové i hlavní vlakové
nádraží. Ale neuspěla...
„Hodiny jsou čtyřhranné a ze všech
stran prosvětlené, stříška by byla
ve tvaru čtyřlístku a od sedmi do
devatenácti hodin by houkaly jako
vláček. Už mám domluvenou spolupráci s firmou RegioJet, která by
nám vyrobila vláček, a se společností FTL, která by nám pomohla
s výrobou autobusu. Myslím, že
takové hodiny by mnoha cestujícím utkvěly v paměti,“ vysvětlila
v úterý zastupitelům po svém účelnost hodin Jana Kostelníková. O

umístění hodin na uvedená místa
Kostelníková hodně stála, protože
na tento projekt získala dotaci ve
výši necelých 180 tisíc korun od
Olomouckého kraje. „Podmínkou
kraje ale bylo, že tyto hodiny musejí stát na nádraží. Jinak o dotaci
přijdu,“ dodala Kostelníková a poněkud touto informací nadzvedla
ze židle samotného primátora statutárního města Prostějov... „Tak vy
jste si vyřídila dotaci bez toho, že
byste od zastupitelstva měla žádost
schválenu?! To je přinejmenším
neobvyklé,“ podotkl Miroslav Pišťák, první muž magistrátu.
Zastupitel Radek Zacpal se snažil
celou záležitost obrátit v žert. „Paní
Kostelníková, já ty hodiny od vás
koupím, ale musela byste je přejmenovat na ´Vzbudím se včas´,“ pronesl za hurónského smíchu ostatních
komunálních politiků Zacpal.
Diskuze o hodinách se na úterním
jednání zastupitelstva nakonec
protáhla zhruba na dvojnásobnou
dobu, než debata o výstavbě Gale-

Marná snaha. Jana Kostelníková se dlouho snažila zastupitele
přemluvit, aby hlasovali pro umístění hodin na obě prostějovská
nádraží. Nepodařilo se...
Foto: Michal Kadlec
rie Prostějov společností Manthellan. Celé jednání, které mnohdy
připomínalo spíše komedii, skončilo pro Janu Kostelníkovou nezdarem. „Před časem jsme se rozhodli
o umístění běžných hodin na nádražích. Pokud bychom vám schválili instalaci vašich hodin na obě
nádraží, museli bychom zrušit již
probíhající výběrové řízení. Navíc

se mi zdá, že typ vámi nabízených
zařízení není vhodný pro uvedená
místa,“ shodly se náměstkyně primátora Ivana Hemerková s Alenou
Raškovou.
Zastupitelé vzápětí drtivou většinou hlasů dali Janě Kostelníkové
najevo, že o její hodiny vedení
města nestojí... A dotace z kraje je
tak v háji!

SPREJER ZNIČIL židovskou uličku: „Je to hovado,“ ulevila si radní Sokolová
která se vloni nejvíce zasloužila
o realizaci maleb domů, které
ve Školní ulici stály před jejich
Prostějov/mik - Po zjištění van- zbouráním v roce 1970.
dalského činu na městských „Neubráním se vyjádření, že toto
hradbách ve Školní ulici Ve- mohlo udělat jenom nějaké hočerník okamžitě kontaktoval vado, lepší slovo pro pachatele
a informoval radní i předsed- nemám! Jak někdo může zničit
kyni kulturní komise města a práci tolika lidí jakýmsi nesmyslOkrašlovacího spolku města ným čmárancem? Nechám celou
Prostějov Miladu Sokolovou, věc prověřit a pokusím se u veli-

tele městské policie zjistit, zda kamera ve Školní ulici tento vandalský čin sprejera zaznamenala,“
uvedla pro Večerník v pátek ráno
přímo na místě vandalského činu
Milada Sokolová. Dodatečně
během víkendu ještě dodala, že
podala podnět k vyšetření tohoto
případu. „Ihned jsem uvědomila
městskou policii, která výtvor
neznámého sprejera zdokumen-

tovala a případ předala Policii ČR
s podezřením na spáchání trestného činu. Škoda vznikla městu,
ale hlavně Okrašlovacímu spolku
města Prostějova, který do maleb
židovských domů investoval nemalé finanční prostředky. Kolik
bude stát oprava malby, to bude
vědět příští týden autor malby
Tomáš Vincenec,“ konstatovala
naštvaná Sokolová.

V podstatě jsem překvapen, že to
místním dementům trvalo téměř
celý rok, aby svým podprahovým
IQ ´občůrali´ naši společnou práci. Od začátku jsme s tím trochu
počítali, a tak se taky stalo. Nyní
se pokusíme o nápravu a dáme
samozřejmě malbu do pořádku,
aby dělala znovu radost. Zároveň
přeji policii, aby se pokusila tohoto ´psího křížence´ odhalit a on tak

mohl způsobenou škodu zaplatit,“
nechal se slyšet Tomáš Vincenec.
Policisté ale budou mít těžkou
práci sprejera vypátrat. Jak se
totiž Večerník dozvěděl, městská
kamera umístěná nad vchodem
do budovy magistrátu ve Školní
ulici je zaměřena pouze na okolí
kina Metro a zámku.
„Ano, bohužel jsem o tom byla už
také informována. Otázkou je, ko-

lik trestných činů se dá předpokládat v okolí kina a proč tedy kamera
není namířena do Školní ulice...,“
pokrčila rameny radní Milada Sokolová.
Případem se bude Večerník zabývat i v příštích číslech. Pokud jste
něco podezřelého zahlédli, či se
k vám donesla informace souvisejícím s tímto hrubiánstvím, neváhejte kontaktovat naši redakci!

Příběh pohřešované Jany Márové obestřen TAJEMSTVÍM

Utopila se skutečně v moři, jak tvrdí její matka? „Buďto si někde UŽÍVÁ nebo je

Od chvíle, kdy se Večerník
pustil do oživování osudů dávno zmizelých
Prostějovanů, se rázem vynořují stále nové a nové informace i další svědci. A to nejenom v dnes už celostátně
známém případu Lenky Gambové, ale například také
okolo deset let pohřešované prostějovské podnikatelky
Jany Márové. Jak předesíláme na straně 1 tohoto vydání,
její matka v exkluzivní zpovědi pro Večerník tvrdí, že již
dávno zahynula ve Francii. Je to ale skutečně pravda? V
šoku z jejího zmizení je i nadále tehdejší milenec, který se
rovněž přihlásil redakci se svým svědectvím...

vili pátrání po paní Márové, je tady
v baráku velké pozdvižení. Rodina
Večerník během minulého týdne ji totiž už oplakala, myslí si, že je
vypátral, kde bydlí rodina Jany už mrtvá, když se deset let neozMárové. V paneláku v Mozartově vala. Ani policajti nic nevypátrali.
ulici žije její maminka společně Proslýchá se, že Jana tenkrát odcess vnučkou, dcerou Jany Márové. tovala do Francie a zahynula tam,“
„Z toho, že jste ve Večerníku obno- svěřil se Večerníku jeden ze sousedů

Prostějov/mik

matky oficiálně pohřešované ženy.
Právě Ludmila Petříková nás
kontaktovala s reakcí na nedávno
zveřejněný článek o dlouhodobě
pohřešovaných osobách. „Mně se i
po deseti letech o tom špatně mluví,
vytrpěla jsem si svoje,“ načala svoji
exkluzivní výpověď pro Večerník
Ludmila Petříková. „Když Jana na
konci léta roku 2003 zmizela, nechala tady dvě děti. Jak jsem se později
dozvěděla, unesl jí do Francie pan
V., který byl v dalších letech souzen
za pašování drog. Zřejmě do těchto
obchodů spadla i Jana. Tenkrát
jsme se před deseti lety dozvěděli,
že zahynula, když ji v moři u francouzského pobřeží smetla společně
s dalšími deseti lidmi obrovská
vlna,“ prozradila nám se smutkem v
hlase Petříková.
O to více je ale podivnější, že policisté dle všech dostupných informací po ženě stále pátrají!

„Já jsem při tom již tehdy na
podzim roku 2003 byla domluvena s policisty, že po Janě zruší
pátrání. Nechápu, proč je znovu
obnovené a fotografie Jany visí
také na internetových stránkách
policie. Co já vím, tak v roce
2011 pátrání policisté znovu
obnovili, zase se v tom začali
šťourat. Ale proč, to opravdu
nevím,“ draly se Ludmily
Petříkové do očí slzy.
„Dnes mě už zlost přešla. Ale
před deseti lety šlo doslova o
zlom v mém životě. Zemřela
mi dcera, na kterou jsem však
měla zároveň vztek. Nechala
tady dvě děti v pubertě. Musela
jsem je vychovat já, prodali jsme
okamžitě Janin byt v ulici Cyrila
Boudy, abychom měli z čeho
žít,“ uzavřela svoji výpověď
Ludmila Petříková, maminka
zmizelé Jany Márové.

Nijak
ovšem
Večerníku
nedokázala, že Jana Márová
je opravdu po smrti. Paní
Petříková nechce mluvit o
úmrtním listu a také se odmítala vyjádřit k tomu, zda byla
s dětmi na pohřbu či nikoliv.
Stejně tak není známo či potvrzeno, zda bylo nalezeno tělo
tehdy jednačtyřicetileté Jany.
Příliš světla do tohoto tajemna
nepřinesla minulý týden ani policie. „Vaši žádost o informace k
tomuto případu jsem postoupila
příslušnému oddělení kriminální
policie. Pátrání po pohřešované
ženě z Prostějova je stále aktuální
a pochybuji, že je bezdůvodné,“
sdělila pouze Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.
Podrobnější informace by snad
měl mít Večerník k dispozici
během tohoto týdne...

MRTVÁ... ,“ svěřil se její milenec

Prostějov/mik - Jana Márová
z Prostějova zmizela za
nevyjasněných okolností, doslova ze dne na den se po ní
slehla země. Večerníku se
předminulý týden také ozval
její dávný milenec. Představil
se jako Pavel, příjmení odmítl
sdělit. Přesto jsme se od něho
dozvěděli několik zajímavých
informací.
„Vaše reportáž o Janičce mě
šokovala. Netušil jsem, že si na ni
někdo po tolika letech vzpomene.
Byli jsme milenci a dodnes její
zmizení nechápu. Jana měla ráda
peníze a pro jakýkoliv výdělek
obětovala všechno. Podnikala,
hlavně prodávala oblečení. Jeli
jsme spolu i v ´letadle´. Každý

z nás do toho dal osmnáct tisíc korun a zhruba dva měsíce
jsme objížděli celou republiku
a sháněli další zájemce o rychlé
zbohatnutí. Nakonec jsme v této
hře oba zkrachovali,“ podotkl
pětačtyřicetiletý Pavel.
On sám si zmizení podnikatelky
Márové na začátku října roku
2003 nedokáže nijak logicky
vysvětlit. „Jana si teď buď někde
užívá v zahraničí, nebo je mrtvá.
Víte, rozešli jsme se asi tři roky
před jejím zmizením, chytla se
nějakého chlapa, který bydlel
mimo Prostějov. Jana ale nebyla žádný sígr, jen měla sklony
vydělávat hodně peněz,“ podotknul s hořkým úsměvem na rtech
její bývalý milenec.

Téma Večerníku
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Využili jste někdy služeb tiskarny?
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Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

www.facebook.com/vecernikpv.cz

Toto víme asi všichni. Někdo máme doma tiskárnu inkoustovou, někdo laserovou,
černobílou nebo barevnou.
Někdo tiskne pár papírů
a toner mu vystačí měsíce,
někdo tiskne denně a tonery
kupuje častěji a nadává na
jejich ceny. Toto zná většina
z nás.
Tento článek ale není o domácích tiskárnách. Polygrafické
služby, které nabízejí tiskárny
nebo reklamní agentury firmám, řeší tisky reklamních
materiálů, velkoplošných reklam ale i potisky téměř libovolných materiálů a předmětů.
A stejně jako u domácího tisku
platí, „není tiskárna jako tiskárna“. Je dobré vědět, a kde
nám vytisknou.
To s čím se setkáváme nejčastěji, například s letáky, é nacházíme ve schránkách, se tiskne

v ofsetových tiskárnách. Jejich
výhodou je nízká cena při větším množství vytištěných kusů
relativní rychlost. Nevýhodou
je, že tisku předchází složitější příprava, při které se musí
výsledný tisk rozložit na čtyři
základní barvy a potom jejich
soutiskem vzniká výsledný obrázek. Díky tomuto omezení se
ofset vyplácí až od stovek nebo
tisíců kusů tisků. Je též omezen velikostí plochy (papíru),
kterou je možné potisknout.
I přes tato omezení, patří tento
tisk k nejpoužívanějším, díky
ceně a vysoké kvalitě výsledného tisku.
Nevýhodu ofsetu tisknoucího
na jednotlivé archy papíru,
odstranil rotační tisk, který potiskuje „nekonečně“ dlouhou
roli papíru. Jeho výhodou je
vysoká a nízká cena při vyšším
ákladu. Vyplácí se ale až při

V dnešní době hyperkonkurence je nezbytné umět se
odlišit od soupeřů na trhu
profesionální grafickou prezentací firmy. A tváří firmy
a základem korporátní grafiky je kvalitní logo, které musí
být snadno zapamatovatelné
a mělo by také spoluvytvářet
firemní filozofii.
S tím, jak mladá společnost roste, vzrůstá i potřeba tvorby grafického manuálu, který obsahuje komplexní firemní grafiku
obsahující návrhy vizitek, obálek, dopisních papírů, definované firemní barvy a podobně.
Souvisí s tím také grafika webových stránek, která podléhá

módním trendům a rychle stárne. Webový design by tedy měl
být vždy na první pohled jasně
spjatý s korporátní grafikou
konkrétní firmy, zároveň však
podléhat nejnovějším směrům
a marketingovým poznatkům.
Vytvoření image firmy i malých podnikatelů je nejlépe nechat na reklamní agentuře, případně samostatnému grafikovi
s kvalitním portfoliem. Kvalitní grafika totiž ve spojení s
vedením reklamních kampaní
dokáže zásadně ovlivnit úspěšnost celého podniku. Není nic
horšího, než firma s kvalitním
marketingovým plánem, šetřící na grafické image.

S polygrafickými výrobky,
jejichž největší část tvoří tiskoviny, se potkáváme bez výjimky každý den. Ať už jsou
to časopisy, noviny nebo třeba
vizitky, letáky či plakáty...
Přiznejme si, že pokud vám nějaký člověk - například realitní
makléř - dá svoji profesionálně
vyrobenou a dobře vypadající
vizitku, ve vašich očích hned
vypadá profesionálněji a důvěryhodněji. Ovšem tento efekt
může být i naprosto opačný,
když dostanete do ruky vizitku, která je zjevně vytištěna
v kancelářské tiskárně na kancelářský papír - nedej Bože,
když poznáváte v podržení
webových stránek efekt z Wordu. V dnešní době, kdy je vystupování navenek, ať již jedince
nebo firmy, tolik důležité, je takováto doma vyrobená a křivě
ustřižená vizitka společenskou
a podnikatelskou sebevraždou.
Kvalitní polygrafické výrobky jsou dnes dostupné všem
a oproti vžitým představám,
nemusí vždy zruinovat vaši
peněženku. Obětovat finanční prostředky za zadání svých

požadavků na tisk jakékoliv
tiskoviny profesionálnímu grafickému studiu se vám může
vyplatit. A nemusí jít zrovna
o velké projekty. Já sám vím,
jaké pozitivní reakce může způsobit profesionálně vyrobená
pozvánka na oslavu životního
jubilea.
Na trhu se pohybuje mnoho
grafiků, ať už se jedná o ty takzvaně na volné noze nebo grafiky v reklamních agenturách.
Ale pozor, ne každý, kdo si říká

opravdu obrovskýchnákladech
v tisících a desetitisících kusů.
Na rotačkách se tisknou převážně noviny, ale i velké série
letáků nebo i poštovní známky.
Čím dál častěji ale firmy potřebují malá množství tiskovin
v počtech desítek kusů a uvedené technologie se nevyplácí,
díky složité a nákladné přípravě tisku.Tyto tisky řeší digitální tisk, který si laik může
představit jako velkokapacitní
laserovou tiskárnu nebo kopírku.
Pro potisky velkých ploch jako
jsou napříla billboardy, též používá digitální tisk, tentokrát
ale potiskující „nekonečnou“
roli papíru o šířce často přesahující i jeden metr. Výsledný
celkový obraz vznikne složením několika takovýchto potištěných pásů vedle sebe a lze
takto potisknout libovolně vel-

kou plochu. Laik si takovouto
tiskárnu může představit jako
velkou inkoustovou tiskárnu
nebo stříkací plotr.
Do polygrafie lze zařadit ještě
řadu dalších tiskových technologií, jako je napříkla sítotisk
nebo tamponový tisk. Různé
technologie jsou vhodné pro
potisky různých tipů papírů,
ale i jiných materiálů. Případně
lze technologie i různě kombinovat.
O tom jakou technologii pro
tisk použít je vhodné se poradit s odborníky, kteří nejsou
zatíženi prosazováním nějaké
konkrétní tiskové technologie,
ale mají širší pohled na polygrafický trh. Takovéto nejdete
například v reklamních agenturách.
Mgr. Ladislav Burgr,
jednatel reklamní
agentury VENDI s.r.o.

INZERCE

CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ na rok 2014

JEN 720 Kč
PLATÍ POUZE
V LISTOPADU

volejte: 582 333 433, pište: inzerce@vecernikpv.cz

Příkladem z nejhorších pak bývají loga vytvořená v kolektivu
vedení firmy, případně s jejím
sekretariátem, která se mohou
sice interně líbit, navenek však
působí mnohdy až směšně a firmu dokáží v mnoha případech
zcela potopit.
Rada na závěr tedy zní, buďte
nároční v požadavcích na tvorbu grafické tváře a firemních

tiskovin. Místo jasné představy
však nechte nápady na zkušených profesionálech a raději si
nechte zpracovat dva až tři návrhy, ze kterých je pak možné
vybrat ten, který lépe dokáže
vystihnout to, jak se chce konkrétní společnost prezentovat.
Martin Zavřel,
grafik PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku

Foto: internet
grafik, je opravdu povolanou
osobou pro DTP (DeskTop Publishing = tvorba tištěného dokumentu pomocí počítače).
Aby celý proces výroby od dodání podkladů, přes grafický
návrh po vytištění proběhl v pořádku, jsou k tomu potřeba poměrně rozsáhlé znalosti v oboru
předtiskové přípravy. Jistotu
kvalitních a profesionálních tiskovin hledejte spíše u zkušených grafiků (každý dobrý
grafik, by vám měl poskytnout

dostatek referencí, včetně fyzických vzorků svých výrobků)
nebo u zavedených reklamních
agentur, kde máte navíc jistotu
zavedeného a uceleného průběhu tiskové produkce. Přeloženo
do češtiny: reklamní agentura
zná velice dobře své výrobní
stroje, postupy a své lidi – tak
máte větší jistotu, že vaše vizitka každého ohromí jen v tom
dobrém smyslu.
Martin Drábek, grafik
reklamní agentury VENDI s.r.o.

Foto: internet
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INZERCE

KONICKO

KOSTELECKO
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Expres
z regionu
Bral slivovici i griotku
Hradčany/mik - Ze spáchání přečinu krádeže je podezřelý zatím
neznámý pachatel, který se v přesně nezjištěnou dobu na začátku
listopadu vloupal do neobývaného
rodinného domu v Hradčanech.
Ukradl z něho radiopřehrávač
a nepohrdl ani slivovicí a dvěma
lahvemi griotky. Celková škoda
odcizením a poškozením byla
vyčíslena na jeden tisíc devět set
korun.

Auto ráno nenašel
Olšany u Prostějovav/mik - V
noci z pondělí 4. na úterý 5. listopadu došlo na Prostějovsku ke
krádeži osobního vozidla Škoda
Octavia. Její majitel ji nechal v
pondělí kolem jedenácté hodiny
večer zaparkovanou na parkovišti
u jedné z prodejen v Olšanech u
Prostějova. Když na parkoviště
ráno kolem páté hodiny přišel, auto
tam už nebylo. Neznámý pachatel
mu způsobil škodu za osmdesát
tisíc korun.

Dva koncerty v Konici
Konice/mls - Na dvě mladé pohledné hudebnice se mohou těšit
posluchači, kteří ve středu 13. listopadu dorazí do obřadní síně zámku
v Konici. V programu nazvaném
„Od klasiky k jazzu“ vystoupí od
19 hodin harfistka a klavíristka
Ana Brateljević a Lucie Pošvancová, hrající na příčnou flétnu. Hned
o den později, tj. ve čtvrtek 14.
listopadu vás Základní umělecká
škola Konice zve na PODZIMNÍ
KONCERT, který začíná v v 18.00
hodin v koncertním sále zámku.
Účinkují žáci hudebního a tanečního oboru.

V Tištíně představí knihu
Tištín/mls - František Perna působil v letech 1936 až 1940 jako
ředitel obecné školy v Tištíně. V
úterý 12. listopadu od 15.30 hodin se bude v Obecní knihovně v
Tištíně konat slavnostní prezentace
knihy o tomto učiteli a hudebním
skladateli. Publikaci představí její
autorka Ingrid Silná. V rámci programu vystoupí studenti a učitelé
Konzervatoře P. J. Vejvanovského
z Kroměříže a vnučka F. Perny
Miluše Venclíková. Návštěvníci
budou mít možnost zakoupení
publikace.

V Němčicích vyrazí
na ostrov lidojedů
Němčice nad Hanou/mls - Městská knihovna Němčice nad Hanou
zve na cestopisnou přednášku Papua-Nová Guinea, která se bude v
prostorách knihovny konat ve středu 13. listopadu od 18.00 hodin.
Všichni příchozí se mohou těšit
na informace o ostrovu v Oceánii,
který je proslulý tím, že na něm
některé domorodé kmeny ještě
donedávna praktikovali rituální
kanibalismus.

V Jesenci vybuchne
rocková nálož
Jesenec/mls - V sobotu 16. listopadu od 20.00 hodin proběhne v
jeseneckém „kulturáku“ rocková
zábava v podání dvou skvělých
kapel a to Alien a R.I.B. Můžete
se těšit na pořádnou nálož bigbítu!

Držovická starostka Blanka Kolečkářová se chtěla dohodnout mimosoudně, ale draze...

PROSTĚJOV DALŠÍ PENÍZE DO DRŽOVIC POSÍLAT NEBUDE!

region@vecernikpv.cz

Na konci března Večerník jako první informoval o novém
požadavku starostky Držovic Blanky Kolečkářové. Ta při
údajné snaze o narovnání vztahů s Prostějovem slevila ze
svých nároků. Kromě již prostějovským zastupitelstvem
schválené částky ve výši 2,9 milionu korun, coby konečnému majetkovému vyrovnání po odtržení Držovic v polovině roku 2006, požaduje první žena sousední obce ještě
dalšího půldruhého milionu místo pěti, o kterých rozhoduje
Krajský soud v Brně. O jejím návrhu teprve minulé úterý
rozhodovalo Zastupitelstvo statutárního města Prostějova.
Brodek u Prostějova/mik
Nový návrh o vyřešení majetkového
vyrovnání s obcí Držovice projednávali prostějovští zastupitelé minulé
úterý. A nutno říci, že diskuze zastupitelů napříč politickým spektrem byla
více než vzrušená. „Dne sedmadvacátého března tohoto roku jsme všichni
obdrželi návrh starostky Držovic
Blanky Kolečkářové. Šlo o možnost
mimosoudního vyrovnání, v němž
naši sousedé počítají se zaplacením už
námi schválených 2,9 milionu korun
jako podíl na vybraných daních z druhé poloviny roku 2006. Ovšem navíc
Držovičtí požadují, a uvádějí to jako
velmi vstřícný krok z jejich strany,
milion a půl místo soudně vymáhaných pěti milionů korun. Jenom připomínám, že v této věci je v současné
době pozastaveno řízení u Krajského
soudu v Brně. Za radu města proto
předkládám zastupitelstvu návrh

usnesení, ve kterém neakceptujeme
žádost starostky Kolečkářové, a za
druhé, že souhlasíme s pokračováním
soudního řízení. Když říkáme, že vyčkáme rozhodnutí soudu, je to naprosto legitimní. Pokud by totiž krajský
soud zamítl požadavky Držovic, pak
by onoho půldruhého milionu bylo
pouhým dárkem Prostějova Držovicím. A nevím, jak bych zastupitelům
a prostějovské veřejnosti vysvětloval,
že poskytujeme tak luxusní dary,“
uvedl před zastupiteli Miroslav Pišťák
(ČSSD), primátor statutárního města
Prostějov. „Z naší strany v žádném
případě nejde o projev nepřízně vůči
občanům sousední obce, ale my zase
musíme hájit zájmy občanů Prostějova,“ dodal Pišťák.
Následná rozprava k návrhu usnesení byla hodně bohatá na názory.
„Já si myslím, že celou tuto kauzu bychom měli posuzovat z hlediska toho,
že jde o naše bývalé spoluobčany a
obec, která je dlouhá léta psychicky i

fyzicky spojena s Prostějovem. Když
se to vezme z hlediska našeho ročního rozpočtu ve výši zhruba tři čtvrtě
miliardy korun, tak bych se přimlouval pro akceptování návrhu starostky
Kolečkářové. Pro Držovice je každý
milion velmi významná částka,“ prohlásil Václav Kolář (TOP09). „My
už jsme pane Koláři prokázali tolik
vstřícnosti vůči Držovicím! Vždyť
jsme nedávno nad rámec našich
povinností schválili částku 2,9 milionu korun, kterou jsme byli ochotni
poslat na účet obce Držovice. Kdo
jim chce zaplatit další milion a půl,
ať vysvětlí našim občanům, že o
to méně bude opraveno například
chodníků,“ odpověděl okamžitě primátor Miroslav Pišťák.
„Chceme Držovicím zaplatit skoro
tři miliony. Teď požadují dalšího
půldruhého milionu. Když přijdou
za rok, že chtějí zase milion, to jim
zaplatíme taky? Připadá mi, že když
sousedé v Držovicích lepí nějaké díry
v rozpočtu, tak si prostě řeknou o peníze Prostějovu,“ nebral si servítek
Radek Zacpal (nezařazený), předseda
finančního výboru města. „Nemám
nic proti občanům Držovic, ale jejich neustálé požadavky považuji za
překročení hranic slušného chování,“
dodal Zacpal. Své si k celé záležitosti
řekl také komunistický zastupitel Josef Augustin. „Zajímalo by mě, jestli
o sporu vědí občané Držovic. Ptám
se, jestli náhodou nejde o osobní spor
starostky Kolečkářové s takzvaně vel-

kým bratrem, který má podle ní zřejmě bezednou kapsu,“ řekl na úterním
jednání prostějovského zastupitelstva
Augustin.
Hluboce nesouhlasím s názorem, který zde přednesl kolega Václav Kolář.
Vím, že on je hodný a kdyby měl
tolik peněz, Držovicím by je klidně
dal ze svého. Na druhé straně by si
měl uvědomit, že nezastupuje tady
sebe, ale zájmy občanů Prostějova.
Nabídka vůči Držovicím byla z naší
strany více než velkorysá a Držovičtí s ní nesouhlasili. Dobře, nechejme
tedy rozhodnout soud, který vyřkne
konečný ortel. Pak bude jasné, jestli
máme něco platit nebo ne a zároveň
už nikdy potom nebude moci tato
sousední obec po městu chtít další a

další peníze,“ pronesl svůj názor také
radní Zdeněk Peichl (ODS).
Po něm se do diskuze přihlásili i
další zastupitelé. Nakonec se drtivá
většina z nich shodla na schválení
návrhu rady města. Držovicím se
tedy v tuto chvíli nebude dávat ani
koruna a počká se na rozhodnutí
Krajského soudu v Brně!
Odpověď z Držovic na sebe nenechala dlouho čekat. Blanka Kolečkářová si posteskla, že o rozhodnutí
zastupitelů se nedozvěděla od vedení
města Prostějova, ale od novinářů.
„Zcela náhodou jsem ke svému
překvapení zjistila, a to z médií, že
prostějovské zastupitelstvo projednávalo soudní spor s naší obcí. Ač jsem
napsala dva dopisy primátorovi i za-
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Čeká na opravu. Hlavní budova zdravotního střediska v Konici je
dlouhodobě v hodně špatném stavu.
Foto: Martin Zaoral
něco dělat. Oprava a zateplení
budovy by však měly přijít na 3,5
milionu korun. Radní proto na tento
projekt chtějí získat dotaci. „Pokud
se nám to podaří, budeme z našeho
rozpočtu doplácet pouze půl milionu
korun. V případě, že nám dotace
přidělena nebude, pak tuto částku
použijeme alespoň na výměnu
oken,“ uvedl pro Večerník konický
starosta František Novák.

že převoz a instalace proběhne v
úterý 26. listopadu 2013 dopoledne.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník se vydal do Seloutek s předstihem už ve
čtvrtek. Středem našeho zájmu bylo
zjistit, co rodinu Krejčích vůbec vedlo k tomu, že se rozhodla darovat
Prostějovu nádherně rostlý smrk,
který se navíc stal dominantou části
obce, ve které rodina bydlí. „To víte,
že naše rozhodování bylo velmi
těžké. Jsme za ta dlouhá léta na náš
smrk zvyklí. Jenomže kolikrát při
silných větrech máme strach, že
nám spadne na dům. Navíc jak sami
vidíte, kořeny stromu už poškozují
naši zídku. Ta už je celá nadzvednutá
i popraskaná. Pak jsem ve vašich
novinách četla, že prostějovský magistrát hledá někoho, kdo by daroval
vánoční strom na náměstí. Řekla
jsem si, proč ne, zkusím to. Rádi
někomu uděláme radost,“ svěřila se
Večerníku Jitka Krejčí ze Seloutek.
Jak ještě prozradila, smrk zasadili
její rodiče, když jí bylo třináct let.
„Hrozně to utíká, takže ten strom je

teď tak pětatřicet let starý. Sázela ho
konkrétně moje maminka, která si
ho vzala od svého bratra. On ho chtěl
totiž vyhodit, protože smrček měl
jako mladý dva vršky. Tak se jeden
prostě uřezal a stromeček se zasadil,“
zavzpomínala žena ze Seloutek.
Na závěr se Večerník zeptal, zda jí
nebude líto, že koncem listopadu
přijedou dřevorubci. „To víte, že mi
potečou slzy, když ho budou kácet...
Hodně dojatá budu určitě i ve chvíli, kdy se bude rozsvěcovat na
prostějovském náměstí. Určitě se
přijedu podívat,“ dodává Jitka Krejčí.
Slavnostní rozsvícení vánočního
stromu na náměstí T. G. Masaryka je naplánováno na pátek 29.
listopadu v 17.00 hodin. „Na úvod
zazní fanfáry, pak budou přivítáni
hosté, rozsvítíme strom a začne
hlavní program s Dádou Patrasovou.
Věřím, že se jak vánoční strom, tak
celý podvečer bude návštěvníkům,
zejména těm malým, líbit,“ uvedla Ivana Hemerková, náměstkyně
primátora Prostějova.

Případ i nadále prověřují policisté a zjišťují všechny okolnosti případu. „Zahájili úkony
trestního řízení pro podezření
ze spáchání přečinu pytláctví, na
který trestní zákoník stanoví trest
odnětí svobody až na dva roky,
zákaz činnosti nebo propadnutí
věci, či jiné majetkové hodnoty,“
přiblížila mluvčí krajské policie.
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Skončil na boku.
Svého Renaulta převrátil opilý řidič v lesíku nedaleko Kandii.
Foto: Policie ČR

Pochutnali si. Po specialitách z prasátka se doslova pouze zaprášilo.
Foto: Jiří Možný
covávám. Pěkně to rozmačkám, až
z toho vznikne marmeláda a pak už
to jde jako po másle. Důležité je do
toho dát srdce,“ prozradil vítěz svůj
recept s tím, že do soutěže přihlásil
letošní meruňku. „Letos je dobrá

úroda, ještě budu pálit ze švestek a
jablek,“ zmínil spokojený Bubeníček
s tím, že nyní už může začít zima. A
za muziky produkované Jaroslavem
Knejpem se všichni příjemně bavili
ještě dlouhé hodiny.

jaké byly vepřové hody a košt ve Zdětíně...
3x foto: Jiří Možný

Laškov/mik - K havárii, při které
figuroval alkohol, došlo v sobotu
2. listopadu krátce před desátou
hodinou dopoledne na silnici v
katastru obce Laškov. Pro opilého
šoféra byla silnice zřejmě malá,
s autem „zahučel“ do lesíka a
převrátil ho na bok.
„Z dosavadního šetření vyplývá,
že devětapadesátiletý řidič vozidla Renault Clio po průjezdu
levotočivou zatáčkou ve směru od
obce Laškov - Kandia na Novou
Dědinu zřejmě nezvládl řízení vozidla a dostal smyk. Sjel mimo komunikaci do příkopy, kde se vozidlo převrátilo na levý bok,“ popsala
karambol Irena Urbánková, tisková

mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
To ale nebylo ještě všechno! Na
místo přivolaní policisté provedli u
řidiče dechovou zkoušku, která byla
pozitivní, a naměřili mu 1,05 promile alkoholu v dechu. „Policisté mu
na místě zadrželi řidičský průkaz a
zakázali další jízdu. Ke zranění osob
nedošlo, hmotná škoda byla vyčíslena
na čtyřicet tisíc korun. Policisté nehodu nadále šetří,“ dodala Urbánková.
Řidič je nyní podezřelý ze spáchání
přečinu ohrožení pod vlivem
návykové látky, za který mu, v
případě prokázání viny a odsouzení,
hrozí až roční pobyt za mřížemi,
peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

Na křižovatce ve Vrbátkách

nedal řidič přednost a … PRÁSK!

Příprava. Pod vedením zkušených řezníků vznikaly ve Zdětí- Při práci. Pětice neutrálních porotců neměla jednoduchou Vítěz. Nejlepší vzorek do soutěže pálenek přihlásil šťastný Mině chutné pokrmy
práci, top destiláty měly podobnou kvalitu
roslav Bubeníček.

Vitčice/mik - Vtipálek řádil během noci z pondělí 4. na úterý 5.
listopadu ve Vitčicích. Přemístil
totiž dopravní značku z křižovatky před jeden z domů. Za
svůj „fórek“ se ale nyní vystavuje trestnímu postihu.
„V úterý zahájili policisté z obvodního oddělení Němčice nad
Hanou úkony trestního řízení pro

podezření ze spáchání trestného
činu poškození a ohrožení provozu
obecně prospěšného zařízení. Tohoto protiprávního jednání se měl
dopustit zatím neznámý pachatel
tím, že někdy začátkem listopadu letošního roku z křižovatky ve
tvaru písmene T ve Vitčicích vytrhl
dopravní značku Dej přednost v
jízdě a umístil ji před jeden z domů

v obci. Tím poškodil obecně prospěšné zařízení, ohrozil provoz na
pozemních komunikacích a využívání této značky,“ sdělila Irena
Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR v Olomouci. Jak dodala, v případě jeho
zjištění mu za uvedený trestný čin
hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od jednoho roku do šesti let.

krádež řešili během minulého
pondělí policisté z Plumlova.
Před obchodem s potravinami
v Ptenském Dvorku někdo ukradl čerstvé pečivo. Zloděj zřejmě
chtěl ukojit svůj hlad…
„V pondělí čtvrtého listopadu
přijali plumlovští policisté oznámení o tom, že v Ptenském Dvorku
někdo vykradl plechový box s

krátce nad ránem. Policisté zjistili,
že zatím neznámý pachatel z boxu
ukradl tři přepravky s pečivem, ve
kterých byly rohlíky, chleba a sladké pečivo. Celková hmotná škoda
odcizením a poškozením byla
vyčíslena na 840 korun,“ uvedla
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.

Bez zranění. Po chybě řidiče na křižovatce ve Vrbátkách třískaly
naštěstí jen plechy.
Foto: Policie ČR
Vrbátky/mik - Na vlastní chybu
a nepozornost doplatil uprostřed
minulého týdne řidič škodovky,
který na křižovatce ve Vrbátkách
nedal přednost a vrazil do auta
jedoucího po hlavní komunikaci.
Škoda se vyšplhala skoro až na
dvě stě tisíc korun.
„Ve středu šestého listopadu v sedm
hodin ráno došlo ve Vrbátkách, v
křižovatce silnic na Blatec, Vrahovice, Dubany a Štětovice, k dopravní
nehodě dvou osobních vozidel.
Šedesátiletý řidič vozidla Škoda
Fabia, který jel od Blatce na Vrahovice, zřejmě v křižovatce nere-

spektoval dopravní značku „Dej
přednost v jízdě“ a narazil do levého boku osobního vozidla Škoda
Octavia, jehož jednašedesátiletý
řidič jel po hlavní silnici ve směru
od Duban. Při nehodě nebyl nikdo
zraněn, alkohol u obou účastníků
vyloučila dechová zkouška,“ informovala Večerník o středeční
havárii Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje. Jak
dodala, celková hmotná škoda
byla vyčíslena na 190 tisíc korun.
Řidiči Fabie byla policisty na místě
uložena bloková pokuta.

Plumlov/mik – Ani na Hallowena
si zloději nedají pokoj! Při tradiční
akci v Plumlově se předminulou sobotu stali obětí kapsáře tři lidé.
„V sobotu druhého listopadu v pozdních odpoledních hodinách byli v
Plumlově okradeni tři návštěvníci
hallowenské akce. Dvě ženy a jeden
muž přišli v nestřeženém okamžiku
nejen o osobní doklady, ale i o peníze

a platební karty. Neznámý pachatel
věci ukradl jak z pánské tašky, tak i
z dámské kabelky,“ prozradila Irena
Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje. „Poškozený muž si
vyčíslil škodu na dvě stě korun, jedna
z okradených žen na sedm set a druhá
na pět set korun,“ dodala mluvčí krajské policie.

řádil kapsář
OHNIVÉ PEKLO v Brodku u Prostějova VnaPlumlově
hallowenské slavnosti
Jehličnatá nádhera. Večerník pořídil zřejmě poslední snímek Jitky Krejčí s dcerou Vendulou před jejich smrkem,
který darovali městu Prostějovu. Strom v Seloutkách ale stále hlídá pes rodiny Krejčích…
4x foto: Michal Kadlec

rozhodně nezbohatnou, šlohli bezcenné papíry!
Dubany, Smržice/mik - Je 7.
listopadu dopoledne, když region zažije akci skoro jako přes
kopírák s tou, ke které došlo 21.
února tohoto roku v Přemyslovicích, kdy si zakuklenci doslova
vystříleli třicet milionů korun. V
onen uplynulý čtvrtek na silnici
mezi Dubany a Smržicemi přepadla trojice maskovaných a ozbrojených lupičů osobní vozidlo,
shodou okolností patřící znovu
pražské bezpečnostní agentuře
Loomis! Ihned se začalo po celém
Prostějovsku spekulovat, jestli
byl mezi bandou ozbrojenců i Ján
Bakalár, muž celosvětově hledaný kvůli podezření z účasti právě
na přemyslovickém přepadení.
Taková informace však zůstává
zahalena rouškou čiré spekulace.

Poté, co si všichni dostatečně pochutnali a naplnili natěšené žaludky,
přišla řada i na druhý bod sobotního
programu. Tím byla další oblíbená
činnost, a sice ochutnávka domácích
pálenek. Do šestého ročníku
zdětínského koštu přihlásili majitelé zhruba desítku vzorků a byl
to dramatický a téměř nerozhodný souboj.
O posouzení kvality nápojů z
různých druhů ovoce byla požádána
pětice zodpovědných poradců pod
vedením Jaroslava Kabrhela, jeho
tým dále tvořili „kapitán“ Petr
Kučera, Tomáš Božek, „trenér“
Vladimír Sedláček a Jirka Kučerová.
Nejvyšší bodové ohodnocení nakonec získal výpěstek Miroslava
Bubeníčka, pouze bod však na něj
ztratil druhý Petr Sekanina a jen
další tři body zpět zůstal bronzový
Jaroslav Franc.
„Základem je kvalitní ovoce.
Manželka jej sbírá, já ho zpra-

Ptenském Dvorku řádil HLADOVÝ ZLODĚJ
Vitčice: „vtipálek“ přemístil značku z křižovatky před dům VPtenský
Dvorek/mik - Kuriózní pečivem. K události mělo dojít

LUPIČI po přepadení kurýrního auta u Duban
Navíc policie jakoukoliv podobnost s únorovým přepadením
odmítá. Tak že by to byl alespoň
jeho duch, ze kterého si čtvrteční
aktéři vzali příklad?
To ale zřejmě nikoliv, protože Ján
Bakalár, pokud má skutečně na svědomí loupež z Přemyslovic, by se
trojici svých „kolegů“ pěkně vysmál.
Zakuklení ozbrojenci totiž po čtvrtku
nijak nezbohatli. Ze staré „škodovky“ bezpečnostní agentury Loomis
se jim totiž pod pohrůžkou zbraní
podařilo ukrást jen bezcenné papíry!
„Ve čtvrtek těsně před polednem
došlo mezi obcemi Dubany a Smržice k loupežnému přepadení osobního vozu bezpečnostní agentury,
který není určen k přepravě peněz.
Tři neznámí maskovaní pachatelé
přinutili vozidlo zastavit, řidiče pod
hrozbou krátké střelné zbraně z vozidla vystoupit a ze zavazadlového
prostoru odcizili přepravovanou

sokolovnou i přímo v ní spousta
dobrovolníků pracovala na přípravě
čerstvých delikates. A vedli si tak
dobře, že si pro lahodný výsledek
přicházely od samotného dopoledne
desítky místních i přespolních, kteří
se uznale olizovali obrazně až za
ušima.
„Mám na to velice kladné ohlasy,
snědlo se úplně vše, pouze jsme
stačili schovat trochu pro setkání
s důchodci, které se za doprovodu
hudby uskuteční v polovině prosince. Teď už se totiž prasata chovají
málokde, lidé na to nemají čas ani
krmivo,“ vysvětloval velký zájem o
akci starosta.
Do akce se ke spokojenosti prvního
muže Zdětína zapojily všechny
místní spolky i „kluci“, jak si říká
tamější skupina důchodců. „Podílejí
se občané, kterým není lhostejný kulturní a společenský život v obci. Za
tuto obětavost jim patří velký dík,“
ocenil spolupráci.

Fotoreportáž
Fotoreportáž

„To víte, že mi potečou slzy,“ svěřila se dárkyně ze Seloutek

Prostějov,
Seloutky/mik
Prostějovský magistrát na
začátku uplynulého týdne prolomil bobříka mlčení a zveřejnil
rozhodnutí
vedení
města
o tom, který strom z devatenácti
nabízených si vyberou pro
vánoční pohodu na náměstí T.
G. Masaryka. A vítězem se stal
- pětatřicetiletý stříbrný smrk
věnovaný Jitkou Krejčí ze Seloutek!
„Všechny stromy jsme si prohlédli a
nakonec jsme vybrali stříbrný smrk
rostoucí v předzahrádce rodinného
domu v Seloutkách. Má pravidelný
tvar, husté větve, vyhovující kmen,
navíc ho nebude nutné zkracovat,
protože průměr kmene ve výšce
zhruba jednoho metru nad zemí
je shodný s průměrem otvoru v
trávníku na náměstí T. G. Masaryka,
kde bude vánoční strom umístěn.
Jeho výška je kolem dvaceti metrů,“
popsala vybraného vítěze Ivana
Hemerková, náměstkyně primátora
statutárního města Prostějov s tím,

ti byl viděn náhodnými svědky,
kteří na základě místní a osobní
znalosti u muže oba zajíce zajistili
a předali oprávněnému majiteli,
honebnímu spolku dané lokality.
Ten si škodu vyčíslil na sedm tisíc
a osm set korun,“ konstatovala
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.

Na dopolední přípravu chuťovek navázal napínavý košt ppálenek

Zdětín/jim - Vůně vařeného
masa, čerstvých jitrnic a
dalších zabíjačkových specialit
přivádějících chuťové pohárky
do stavu nirvány se od sobotního
rána linula Zdětínem. Obec totiž
ve spolupráci s místními hasiči a
sokoly uspořádala již tradiční Martinské vepřové hody, které navíc v
podvečer doplnil šestý ročník koštu
slivovice a pálenek. Následně vše
završila taneční zábava pod vedením Jaroslava Knejpa.
„S přípravami jsme začali už ve
Ani korunu. Kromě drtivé většičtvrtek, v pátek jsme krájeli a
ny ostatních zastupitelů i primározpouštěli sádlo, dělali škvarky a
tor Miroslav Pišťák hlasoval pro
dnes jsme tu od sedmi od rána. Neusnesení neplatit v tuto chvíli Drzabíjeli jsme živé prase, to by bylo
žovicím ani korunu, jak požaduje
složitější z hlediska předpisů, ale z
starostka Blanka Kolečkářová. O
Lešan jsme přivezli dvě půlky a další
výši finančního vyrovnání má rozvěci na zpracování,“ sdělil nadšený
hodnout soud. Koláž Večerníku
starosta obce Robert Kříž, jenž se do
stupitelům, a to v březnu a září tohoto akce aktivně zapojil.
roku, nikdo mi dodnes neodpověděl, Pod vedením dvojice zkušených
ani se mnou nikdo nemluvil. Obec řezníků tak v prostoru za zdětínskou
Držovice i soud v Brně stále čeká na
vyjádření prostějovského magistrátu
k celé záležitosti. Chtěla bych vzkázat občanům Držovic i Prostějova, že
já už víc udělat nemůžu. S pokorou
nabízím celý rok 2013 smír a pěkné
sousedské vztahy. Jak je ale vidět, zastupitelé Prostějova nemají zájem...,“
uvedla v tiskovém prohlášení Blanka
Kolečkářová, starostka Držovic. Jeho
plné znění najdete už teď na webu
vecernikpv.cz!
Po úterním rozhodnutí prostějovského zastupitelstva je tak jasné, že oba
tábory budou čekat na rozhodnutí
soudu. To ale může trvat i několik let...

Vánoční strom? Večerník potvrzuje - je NÁDHERNÝ!

www.vecernikpv.cz

„Ze spáchání přečinu pytláctví je
podezřelý pětačtyřicetiletý muž
z Prostějovska, který se tohoto
protiprávního jednání měl dopustit v pátek prvního listopadu
v ranních hodinách v jedné z lokalit honebního spolku na Němčicku nad Hanou. Měl zastřelit
dva zajíce, ačkoliv k tomu neměl
žádné oprávnění. Při této činnos-

Opilý řidič převrátil auto
Zdětín oslavil Martina oblíbenými vepřovými hody Laškov:
na bok, nadýchal přes jednu promile

„Odmítli 2,9 milionu korun, takže to necháme na soudu,“ rozhodli zastupitelé

Konice chce opravit polikliniku

Konice/mls - Vyměnit okna a zateplit budovu chátrajícího zdravotního střediska v Konici plánuje vedení tohoto města na Prostějovsku.
Náklady na tento projekt by měly
dosáhnout tří a půl milionu korun.
Starými a zašlými okny konické polikliniky uniká do okolí spousta tepla
a samotné vytápění rozlehlé budovy
se proto pořádně prodraží. Konická
radnice se rozhodla s tímto stavem

776 159 120

Zastřelil dva zajíce, pak o ně přišel…

Němčice nad Hanou/mik –
Pytlákovi, kterého přistihli
náhodní svědci přímo při činu,
hrozí nyní až dvouletý kriminál. V lese na Němčicku totiž
zastřelil dva zajíce, kteří mu
však byli pochopitelně ihned
zabaveni. Na zajíčky na smetaně si tak musel nechat zajít
chuť!

zásilku. Řidiči nastříkali do obličeje
slzotvornou látku a z místa ujeli neznámo kam,“ informovala Večerník
o průběhu přepadení Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého
kraje. Jak dodala, pachatelé z místa
činu ujeli v nepříliš luxusním autě,
mělo se pravděpodobně jednat o nějaké starší vozidlo bílé barvy.
Večerník se následně z různých
zdrojů dozvěděl, že řidič bezpečnostní agentury Loomis převážel v autě
skutečně jen a pouze listovní zásilky,
které pro kohokoliv druhého neměly
sebemenší cenu. To potvrzuje i majitel pražské bezpečnostní agentury
Loomis Martin Pekárek. „V autě nebyla ani koruna, jednalo se o vůz takzvané kurýrní služby, která převážela
pouze úřední listiny,“ uvedl Pekárek.
Pokud by se nejednalo o tak závažnou záležitost, mohlo by se nad
případem pouze pousmát. Lupiče

zcela jistě neškolila Bakalárova
skupina, zřejmě se jednalo o zoufalé amatéry, kteří si mysleli, že stará
škodovka agentury Loomis převáží
balík peněz. Pokud se ale policii
podaří tento trojlístek lupičů dopadnout, čeká je přesto spousta let
strávených v kriminále.
„Prostějovskými kriminalisty byly
zahájeny úkony trestního řízení
pro podezření ze spáchání zvlášť
závažného zločinu loupeže s trestní

sazbou od pěti do dvanácti let,“ potvrdila mluvčí krajské policie Irena
Urbánková.
Ještě jedna poznámka na závěr.
Není divu, že mnoho lidí si čtvrteční
loupež spojila s Jánem Bakalárem.
Podobností je totiž hned několik pachatelé byli rovněž tři, jednalo se
znovu o vozidlo agentury Loomis a
nedaleko místa činu Bakalár před
únorovou loupeží bydlel - u své přítelkyně v Dubanech!

Prostějovská policie v pátek odpoledne zveřejnila popis dvou ze tří
pachatelů loupežného přepadení na silnici mezi Dubany a Smržicemi.
„Byli maskováni kuklou. Jeden z nich – jednalo se o osobu mužské
postavy, byl silnější postavy, vysoký mezi 175 až 180 centimetry. Na
sobě měl mít hnědou koženou nebo koženkovou bundu. Na rukou
měl pravděpodobně rukavice a mluvil plynule česky bez přízvuku. V
ruce držel krátkou střelnou zbraň. Druhý byl mužské zavalitější postavy byl rovněž maskován kuklou. Jeho bližší popis ale nebyl zjištěn.
Tito pachatelé se pohybovali vozidlem staršího typu, bílé barvy, dosud
nezjištěné značky,“ uvedla Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.

„Zda nám sklad slámy někdo zapálil? NEBUDU SPEKULOVAT,“
řekla Večerníku šéfka farmy Renata Dohnalová

Brodek u Prostějova/mik - O ničem
jiném se v Brodku u Prostějova nemluví. Rozsáhlý požár skladu slámy na místní farmě s více jak milionovou škodou byl v úterý v noci
viděn na kilometry daleko. Hodně
nahlas se navíc hovoří o tom, že ohnivé peklo má na svědomí ŽHÁŘ!
Ostatně hasiči tuto možnost nevylučují. Měl snad někdo zájem poškodit brodeckou farmu?
Postupnou pomoc šesti jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů
dvou krajů, Olomouckého a Jihomoravského, si vyžádal rozsáhlý požár
haly s uskladněnou slámou pro výrobu peletek v Brodku u Prostějova.
Ohlášen byl na linku tísňové pomoci
krátce před jednou hodinou ranní v
úterý 5. listopadu.
Plameny viditelné z dálky několika
kilometrů, po strop naplněná hala
a nebezpečný žár, který postupně
rozpínal konstrukci, jež náporu vysokých teplot nakonec neodolala - s tím
vším se hasiči museli poprat. „Velké
nebezpečí v danou chvíli způsobovaly odlétávající jiskry na okolní objekty, pomocí několika hasebních proudů
se hasiči ihned zaměřili na ochlazení
již velmi rozpálených budov a zabránili tak dalším škodám na majetku,“
popsal úvodní činnost hasičů po jejich
příjezdu na místo požáru Zdeněk Hošák, tiskový mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.

Místní dobrovolné hasiče postupně
doplnily jednotky z řad profesionálů
z Prostějova a Vyškova, za posílení
dobrovolných hasičů z Vrahovic,
Určic a Němčic nad Hanou. „Vzhledem k velkému objemu skladovaného materiálu a jeho zasažení byl
předpoklad kontroly pozvolného
dohořívání v řádu několika hodin.
Hasiči na místě stále vytvářeli vodní clony a ochlazovali dvě v těsné
blízkosti přilehlé budovy. Po dohodě
s majitelem se zbytek uskladněné
slámy nechal vyhořet,“ uvedl dále
Hošák.
K definitivní likvidaci požáru došlo
až druhý den ve středu v podvečer.
„Požár podle předběžných šetření
napáchal škody větší než jeden milion korun, příčina jeho vzniku nebyla
doposud stanovena. Nevylučujeme
ani úmyslné založení. Během požáru
i zásahu hasičů nedošlo k žádnému
zranění,“ dodal mluvčí krajských
hasičů. Případ začali okamžitě šetřit
také policisté ve spolupráci s hasičskými vyšetřovateli.
PROSTĚJOVSKÉMU Večerníku se podařilo kontaktovat ředitelku brodecké farmy. Ta však příliš sdílná nebyla. „Nechci a nebudu
spekulovat o tom, zda nám někdo
sklad zapálil. Škoda je obrovská, ale
pro mě je rozhodující konečný závěr
z policejního vyšetřování,“ řekla
Renata Dohnalová.

Z lesa u Haček ukradli
dřevo za 72 tisíc korun
Hačky/mik – Celkem čtyřicet
kubíků dřeva zmizelo z lesa u
Haček na Konicku. Po zloději nyní
pátrá policie.
„Ze spáchání přečinu krádeže je
podezřelý zatím neznámý pachatel,
který někdy v čase od čtvrtého do sedmého listopadu ukradl čtyřicet kubíků
smrkové kulatiny v délce v průměru

deseti metrů. Dřevo bylo uskladněno
v lese na katastrálním území Hačky.
Poškozené organizaci způsobil zloděj
škodu za dvaasedmdesát tisíc korun,“
řekla k případu Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje. Pokud
se policii podaří pachatele dopadnout,
může jí až na pět let do vězení.

Za
Polomím vykradl zloděj
Polomí/mik – Houby sice ještě pořád

Žár a zkáza. V úterní noc pohltily vysoké plameny sklad slámy na farmě v Brodku u Prostějova. Pohled na
zkázu dva dny poté byl děsivý.
2x foto: HZS Olomouckého kraje a Michal Kadlec

rostou, ale návštěva lesa se nevyplatila manželům, kterým zloděj vykradl
auto zaparkované u lesa.
„Škodu za sedmadvacet tisíc korun
způsobil zatím neznámý pachatel, který se v pondělí 4. listopadu v
odpoledních hodinách vloupal do
vozidla Volkswagen Lupo, které jeho
majitelka nechala zaparkované u lesního porostu za obcí Polomí. Když
se k němu za necelou půlhodinu
s manželem vrátila, auto bylo

auto houbařům
vykradené. Neznámý pachatel na
něm rozbil okno zavazadlového prostoru a ukradl z něho dámskou kabelku
s celým obsahem. Byly v ní nejen
peníze, ale i mobilní telefon, osobní
doklady, stravenky a další věci osobního charakteru,“ popsala Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR Olomouckého
kraje.

Kultura v Prostějově a okolí...
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Do Prostějova zamířily v rámci svého
společného turné dvě
megastar české hudební
scény. Trojnásobné zlaté slavice Eva Pilarová
a Petra Janů však v pátek
večer prostějovský divadelní sál nevyprodaly.
Přestože jejich vystoupení bylo provázeno
Legendy v Prostějově. Petra Janů s Evou Pilarovou si v pátek v Probouřlivým potleskem stějově zazpívaly i několik společných duetů.
Foto: Michal Kadlec
zúčastněných diváků,
pohled na část prázd- rozsah svého umění předvedla i se Večerníku se svými dojmy
doprovodná kapela pěveckých jeden z nadšených návštěvníků
ného hlediště mrzel…
Prostějov/mik
Z jednoho slavičího hrdla zazněly takové legendární hity,
jako „Memory“ či !Už nejsem
volná“, nestárnoucí „Pilarka“
zase přidala řadu svých známých šansonů i daleko rytmičtějších skladeb. Obrovský

legend Golem, slavící letos čtyřicáté narozeniny. „Já jsem byl
s koncertem maximálně spokojený, obě zpěvačky mám rád
a patří takzvaně k mému šálku
čaje. A že nebylo hlediště plné?
To víte, není to žádná diskotéka
pro patnáctileté a my, příznivci
Petry Janů a Evy Pilarové, už
také nejsme nejmladší,“ svěřil

koncertu Vladimír Váňa, bývalý předseda Okresního soudu
v Prostějově .
Petra Janů společně s Evou
Pilarovou po svém vystoupení uspořádaly autogramiádu. „Rády se do Prostějova
vrátíme, líbí se nám tady,“
rozloučily se trojnásobné zlaté
slavice.

Ohrozim/jim - Po pěti letech,
kdy se country ples senátorky
Boženy Sekaninové konal
v
prostějovském
Národním domě, sáhli pořadatelé
k založení nové tradice. Letos
poprvé přesunuli akci mimo
Prostějov a v čerstvě zrekonstruovaném ohrozimském kulturním domě současně otevřeli
celou plesovou sezonu.
„Poskytli jsme Prostějovanům
svozy zdarma a jsme mile
překvapeni, že sál je úplně
plný. Lidé jsou strašně spokojeni, protože všichni se nacházejí
v hlavním sále a nemusí být ve
vedlejších, což dříve byla kavárna,
restaurace, nebo vinárna. Jsem
moc mile potěšen a stejně tak
i senátorka Božena Sekaninová,“
pochvaloval si učiněnou proměnu
akce Ladislav Burgr, jednatel
pořádající reklamní agentury
VENDI .
A pohled do zaplněného „kulturáku“ mu dával za pravdu. Přibližně dvě stovky
návštěvníků se dobře bavily za
tónů bluegrassové a country
legendy Poutníků, potleskem
a uznáním odměnily rovněž
vystoupení taneční skupiny
Colorédo z Horních Moštěnic.
Šestice Táňa, Lucie, Jiřinka,

Katarína, Jiří a Václav nejprve
dvakrát předvedli něco ze svého
umění, poté něco naučila i aktivní
publikum.
„Musím je pochválit, jsou opravdu velmi šikovní. Je tu krásné
prostředí, velký sál, výborná kapela, jsme nadšení. Pouze nám
trochu kloužou parkety (úsměv).
Máme tu i spoustu kamarádů,
kteří s námi jezdí na různé akce.
Věděli co a jak, šlo nám to na
jedničku,“ pochválila všechny
odvážné šéfka spolku Katarína
Vaňková, která vede skupina
vzniklou v roce 2007. Z republikových soutěží si v minulosti
přivezla již dva bronzy a v posledních letech baví obecenstvo
nejen na střední Moravě. „Jsme
spolek lidí, které baví tancovat
country. Děláme to rádi, je to náš
koníček. Po práci se takto jdeme
trochu odreagovat od starostí
a vystupujeme na country bálech a
plesech,“ představila celý soubor.
Ohrozim se tak alespoň nakrátko přemístila zpět do éry
kovbojů. Tuto atmosféru navozovala nejen hudba, ale i celková výzdoba sálu a pohled do
jídelního lístku. Samozřejmostí
byla rovněž bohatá tombola a vyhlašování nejlepšího
kostýmu.
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Předtančení. Svou choreografií i uměním zaujala taneční skupiny Colorédo.
Foto: Jiří Možný
Dlouhé hodiny příprav se tak
organizátorům vyplatily a spokojenost tak panovala na
všech stranách. „Přípravy byly
náročné, nová výzdoba, nové
prostředí, všechno jinak. Na
příští roky jsme již připraveni
a myslíme si, že se tato tradice
chytne, protože strašně moc lidí
si všimlo, že plesy lze pořádat
nejen v Prostějově, ale i v tak
blízkém okolí, jakým je od
Prostějova Ohrozim,“ povšiml
si Burgr. „Navíc v sále, který
místnímu starostovi Michalu
Lukešovi pochválil minimálně
každý pátý návštěvník. Jsme
v kulturáku, jenž je nově opraven

a všichni jsou moc nadšeni, jak to
tady vypadá,“ doplnil s nadšením.
Znamená to tedy, že i příští
podzim se milovníci country
mohou těšit na akci právě tomto místě. „Paní senátorka se již
vyjádřila, aby se pod její záštitou
konal country ples opět tady
v Ohrozimi. Prvních pět let jsme
dělali country ples jako poslední
ples v Prostějově na konci března
nebo až v dubnu, tentokrát jsme
se rozhodli, že to bude první ples
nové sezony,“ potvrdil šéf reklamní agentury VENDI Ladislav
Burgr skutečnost, že ohrozimský bál otevře i plesovou sezonu
2014/2015.

jaaký byll ohrooziimsskýý couuntry plles...
2x foto: Jiří Možný

Metro křtilo dokument Historia

Prostějov/mik - Kino Metro promítalo v sobotu
odpoledne neobvyklý dokument. Křtem tady
prošlo filmové dílo o Divadelním spolku Historia, které bylo natočeno osmičkou nadšenců
během jediného roku.
Spolek Historia funguje už třináct let a na svém
kontě má stovky vystoupení. Režisér výpravného
dokumentu o jeho historii Ondřej Sovík byl se soFoto: Michal Kadlec
botní premiérou v kině Metro spokojený. „Naším
cílem bylo hlavně zviditelnit tento divadelní návštěvu,“ sdělil režisér dokumentu. Premiéru
spolek, a hlavně před těmi, kdo třeba o něm ještě pochopitelně zhlédla i zakladatelka spolku Histoneslyšeli. Jsem rád za velmi slušnou diváckou ria Eva Suchánková.

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...
V prvním dílku soutěže uspěli ti, kteří věděli, že VĚRA ŠPINAROVÁ SE NARODILA V
POHOŘELICÍCH U BRNA. Jsme rádi, že vás „boj“ o vstupenky na koncert natolik zaujal,
že se v losovacím osudí sešlo hned 112 správných odpovědí. Děkujeme!
Z nich jsme vylosovali první šťastnou pětici: Věra Vizzini, Brněnská 24, Prostějov * Jitka
Šmídová, V. Špály 8, Prostějov * Vlasta Hrubá, Karafiátova 23, Prostějov * Miloš Kratochvíl, Seloutky 33, Určice * Josef Ponížil, Tyršova 28, Čechy pod Kosířem
Vyhrané vstupenky si můžete vyzvednout tradičně před koncertem přímo ve Společenském domě, na základě dokladu totožnosti budete vpuštěni do sálu zdarma.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA PRO 2. KOLO ZNÍ: SE KTERÝM ZPĚVÁKEM NAZPÍVALA
VĚRA ŠPINAROVÁ POSLEDNÍ DUET A MOMENTÁLNĚ S NÍM I SPOLUPRACUJE?
Své odpovědi, či tipy zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „Věra Špinarová“. Můžete nám ale ovšem také volat na známé telefonní číslo 582 333 433, zasílat SMS zprávu na mobil
608 960 042, případně se dostavit osobně do sídla redakce v Olomoucké ulici. Na odpovědi čekáme v redakci
do ČTVRTKU 14. LISTOPADU, 16.00 hodin. Druhý kvintet výherců budeme ještě v tentýž den kontaktovat
telefonicky, takže nezapomeňte uvádět na sebe nejlépe mobilní spojení...

OKEM „ŠÉFKY”
prostějovské kultury
Aplaus Aplausu
Na prknech, která znamenají
svět, se v Prostějově během října
vystřídala trojice velmi zajímavých divadelních představení,
která přinesl už tradiční festival
Aplaus. Všechny tři večery zdobily skvělé individuální výkony,
ale největší popularitu u diváků
si získalo poslední vystoupení
v podání pražského Divadla
v Dlouhé, které předvedlo strhující Souborné dílo Williama
Shakespeara. Nápad sehrát „to
nejlepší“ z velkého dramatika,
stojí za to určitě vidět.

tento měsíc „kvetly“ i další
múzy. Na výtvarném poli
mne zaujala pozitivním malířstvím výstava mistra Ondřeje Kočára z Opavy, který
vystavoval společně se svým
otcem Vladimírem v Galerii
N 7. Autorův názor, že umění
nemá drásat, ale potěšit, není
v dnešním světě úplně častý,
ale musím se přiznat, že mně
osobně připadá sympatický. A
v podobném duchu se nesla i
prostějovská vernisáž obou
malířů.

Ten opanovala nejenom
skvělá hudba, ale také dobrá atmosféra, mimochodem
proto, že organizátoři nepodlehli vidině více prodaných
lístků a klub zaplnili pouze
způsobem, který umožňoval
pohyb všeho druhu.
K hudebním perlám určitě
patřil i koncert houslisty Jaroslava Svěceného s Cigánskými Diabli. Ten jsem ale
bohužel osobně nestihla, což
mne mrzí, protože ohlasy na
Příjemný
jejich prostějovské zastavení
Monkey Business
byly velmi pozitivní.
Pozitivní Kočár
Osobně se mi velmi líbil také Milada Sokolová, radní a
Aplaus byl vrcholem diva- koncert skupiny Monkey předsedkyně kulturní komidelního října, ale v Prostějově Business v klubu Apollo 13. se při Radě města Prostějova

Vydařil se. Do Ohrozimi si našly cestu přibližně dvě stovky lidí, kteří Legendy. I letošní ročník country plesu ozdobila svou účastí skupina
se celý večer dobře bavili.
Poutníci.

z vernisáže...

Zaplněná Galerie u Hanáka vzdala hold Dušanu Kamzíkovi

Prostějov/pav - Prostějovští
fandové výtvarného umění
se v pátek sešli v Galerii u
Hanáka, aby zavzpomínali
na Dušana Kamzíka. Galerista a keramik zemřel
4. září ve svých nedožitých
pětapadesáti letech. Už za
svého života patřil mezi výrazné osobnosti prostějovské
umělecké scény. Z vystavených exponátů, stejně jako
z ohlasů přítomných, ovšem
bylo jasně patrné, že na své
pravé docenění tento kumštýř stále ještě čeká...
Vystavená díla doplňují fotografie z Kamzíkových výstav
z archivu Boba Pacholíka
a Karla Nováka. Druhý jmenovaný Dušana Kamzíka doonce
navrhl na Cenu města Prostějo-

va. Jeho podnět však kupodivu
neprošel. Na druhou stranu je
nesporné, že páteční neformální a spontánně organizované
setkání by tohoto svérázného
umělce potěšilo mnohem více
než všechna oficiální ocenění.
„Při této příležitosti bychom
rádi Dušana Kamzíka jmenovali osobností našeho srdce,“
vyjádřil se v této souvislosti
jeden z organizátorů Jiří Vašek,
který zároveň poděkoval všem
sponzorům stejně jako provozovateli Galerie u Hanáka Albertu Halmovi.
Pro dokreslení šíře Kamzíkova
uměleckého záběru pak na vernisáži zahrála kapela Dojem
šestici skladeb založených na
jeho textech. „Hrozně si vážím
toho, že jste mému synovi tuto

Neubránila se dojetí. Za spontánní vzpomínku na svého syna
všem přítomným poděkovala i Eva Kamzíková (zcela vpravo).
Foto: Pavla Vašková
akci uspořádali. A těší mě i to,
že vás na ni zamířilo tolik,“ poděkovala krátce očividně dojatá Eva Kamzíková.

Výstava zachycující průřez
tvorbou Dušana Kamzíka
bude v Galerii u Hanáka k vidění až do 26. listopadu 2013.

rrozhovor
ozzhovoor se za
zajímavou
ajím
mavvou oosobností...
soobnoostí....

Jiří Schmitzer: „Má práce je v tom, aby šli lidé spokojeni domů“
Prostějov - Absolvent DAMU, téměř dvacet let člen
slavné Ypsilonky, ale také výrazný a osobitý skladatel,
textař i zpěvák Jiří Schmitzer předvedl své umění předminulý pátek v prostějovském hudebním klubu Apollo
13. Publikum se bavilo v průběhu celého večera a po
zásluze jeho výkon ocenilo obrovským potleskem. A
Večerníku se podařilo získat exkluzivní interview s bezprostředními pocity známého písničkáře!
Josef Popelka
Kde nejraději hráváte?
V komornější atmosféře
jako tomu bylo v Prostějově či v přeplněných sálech?
„Pokaždé je to samozřejmě jiné,
ale jak už to bývá, všechno má
své plus. Zásadní rozdíl je v komunikaci s publikem. Při větším
počtu lidí se cítím dříve unavený,
je to energeticky náročnější. Naopak v menším prostoru mohu
více uplatnit i herecké prostředky,

být blíže publiku. Má práce je v
tom, aby lidé šli spokojeni domů.
Jestli tomu tak bylo i v Prostějově nevím, to musí posoudit
jiní. Mně se hrálo velmi dobře...
(úsměv)“
Dočkali se prostějovští
diváci i nějakých novinek
nebo spíše známějších písní?
„Lidé ode mě očekávají to, co
znají. Je to jako když jdete na hru
Lakomec, dočkáte se Lakomce
(úsměv). Jde v podstatě o takové
ppředstavení.“

Kde berete inspiraci na
své písně?
„Vlastně ve všem, co se děje kolem mě. Jsou to přece běžný věci,
kterým lidé alespoň rozumí, dokáže je to oslovit a to je podstatou
mých skladeb.“
Je přesto něco, co vás
ovlivňuje při vaší tvorbě
více?
„Vždycky to máte ze svého osobního pohledu. Mě hlavně zajímá
ten životní kontrast. Vždyť život
je vlastně tragikomedie, díky které mohou vzniknout taková díla...
(úsměv)“
Pokud někdo nemá tu
možnost si vás osobně poslechnout, může se těšit třeba na
nové album či něco podobného?
„V současnosti už nové věci nepíšu. Člověk se občas objeví za
´horizontem´ nových nápadů,

přijde o tu schopnost bezprostřednosti, okamžitého zpracování,
nekoukání napravo ani nalevo
a hned vše píše. Mám už spíše
pocit, že když dám něco dohromady, tak by se to mohlo někoho
dotknout, že se to zkrátka nehodí.“
Jak často tedy vystupujete
na podobných koncertech?
„To vám přesně neřeknu, ale je to
dost. Ale nestěžuji si, naopak vystupuji takto opravdu rád. Je to má
osobní záležitost, nikdo mi do ničeho neklá, jak to cítím, tak to také
udělám. Tady nelze říct, on mi to
zkazil. Kdo…?“
Odbočíme k herectví. Objevil jste se v poslední době
v nějakém filmu?
„V září šel do kin nový film ´Jako
nikdy´. Jde o psychologické drama, ve kterém jsem ztvárnil roli
pedagoga na sklonku života.“

Ze života města
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Primátor Pišťák řeší nepříjemný ANONYM. Kam vede město?
„Národní dům je socialistická hospoda,“ píše neznámý Prostějovan

Na úterním jednání Zastupitelstva statutárního města Prostějova byla zveřejněna výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Národní dům za rok 2012.
Z ní vyplývá, že společnost skončila za dané období
v zisku třiadvaceti tisíc korun. Objevily se však kritické
hlasy, že na rozdíl od soukromých restaurací a podobných zařízení, je ta v Národním domě bohatě dotována
městem. Stížnosti míří i na pomalou a nekvalitní obsluhu restaurace. Primátor města Miroslav Pišťák se
zastupitelům také svěřil s tím, že právě na tato témata
obdržel v minulých dnech sprostý a anonymní e-mail...
Prostějov/mik
Přestože by se leckomu mohlo
zdát, že jde o banalitu a všechny
anonymy by správně měly končit
v koši, první muž prostějovského
magistrátu vzal situaci vcelku vážně. „Mohu skutečně potvrdit, že
v minulých dnech jsem k tématu
Národního domu dostal e-mailovou poštou dopis, který nesl
autorství pravděpodobně od prostějovského občana, ale bohužel
nebyl podepsán. Ve svém psaní
autor vyslovoval velmi kritické
připomínky ke společnosti Národní dům. A zároveň to, že já jako
primátor vedu toto město do ….,
raději řeknu a pár teček. Bohužel,

podobné věci si musím nechat
líbit, akorát bych byl rád, kdyby
mi to ten dotyčný přišel říct do
očí! Navíc v jedné věci se hluboce
mýlí. V dopise velmi agresivním
způsobem požaduje, abychom
konečně přestali Národní dům
dotovat a nevytvářeli tak jakousi
socialistickou hospodu, která se
pak díky městským penězům
pyšní ziskem nebo vyrovnaným
rozpočtem,“ konstatoval ve své
emotivnější zpovědi Miroslav Pišťák, primátor statutárního města
Prostějova.
O tom, že například restaurace
Národního domu je v zisku i díky
dotacím z městské kasy, si však
šuškají vrabci na střeše už dlouhá

léta. Vedení radnice ale tyto drby
razantně odmítá. „Chtěl bych
tomu anonymnímu pisateli, ale i
široké veřejnosti zcela jasně říct,
že řadu let není jakákoliv finanční
dotace obecně prospěšné společnosti Národní dům v radě města
projednávána a tudíž ani schvalována. Národní dům hospodaří
jako samostatná jednotka,“ prohlásil primátor Pišťák.
„Já vůbec ani nevím, jestli k této
záležitosti je potřeba vůbec něco
říkat. Ta stížnost, byť anonymní, bude projednána na zasedání
správní rady Národního domu.
Onen anonym si totiž také stěžuje
na pomalou obsluhu v restauraci a
další služby. Chtěla bych jen po-

dotknout, že tato společnost byla
vytvořena i za tím účelem, aby zde
získávali praxi žáci učiliště. Ano,
jsou o něco pomalejší než číšníci
- profesionálové, ale hosté si za
ta léta již zvykli a respektují to,“
míní Ivana Hemerková, náměstkyně primátora, která je zároveň
předsedkyní správní rady obecně
prospěšné společnosti Národní
dům. „ I díky nižším nákladům
na platy vykazujeme velice slušné
hospodářské výsledky. V loňském
roce byla společnost ve ztrátě
pouhých sedmi tisíc korun, letos
je v zisku třiadvaceti tisíc korun.
A stejně jako pan primátor opakuji, že se tak děje bez jakékoliv dotace ze strany města. Samozřejmě,
že se během roku vyskytnou nějaké problémy a s tím i stížnosti na
úroveň služeb Národního domu,
ty se ale pružně řeší,“ uvedla dále
Hemerková.
Už při založení obecně prospěšné
společnosti Národní dům jsme
byli často obviňováni z jakéhosi
komunálního socialismu a z toho,
že restaurace je jakousi socialistickou hospodou drženou nad
vodou jen díky penězům proudícím odněkud shora. Jsem rád, že

Plnící pero novomanželům

se probíralo i na zastupitelstvu

Prostějov/mik - Nedávné rozhodnutí prostějovských radních přestat novomanželům
jako dárek poskytovat při
svatebním obřadu luxusní
plnící pero značky Parker, vzbudilo ohlas i u zastupitelů,
kteří se o tento problém začali
v úterý na řádném jednání
Zastupitelstva statutárního
města zajímat.
„Oddávám už od června roku
1981 a vždy jsem za město
předával novomanželům nějaký
dárek jako upomínku na jejich
slavný den. Nevím, proč se

najednou rada rozhodla nedávat nic. Nebo se snad přemýšlí
o hodnotnějším dárku? Nyní to
vypadá tak, že i přes výrazný
úbytek svatebních obřadů si
prostě novomanželů nevážíme,“
zaspekuloval Josef Augustin,
prostějovský opoziční zastupitel.
Víte, s inkoustovými pery
značky Parker, které jsme donedávna dávali novomanželům,
mám i já jednu špatnou osobní
zkušenost. V uplynulých dnech
jsem přijal delegaci polských
vojáků a poprosil je, aby se
podepsali do pamětní knihy

města. Samozřejmě pery značky
Parker. A jedno po druhém prostě
selhalo! Polský generál napsal
jedno slovo a šmytec! Ještě že
jsem měl svoji pentelku, kterou
byl zápis proveden. My tato pera
kupujeme hromadně jednou za
rok a jejich problém je, že brzy
vysychají. A takové dárky tedy
rozhodně nechceme rozdávat,“
vysvětlil Miroslav Pišťák, primátor statutárního města Prostějov.
„Dárek ve formě pera Parker
se ani nesetkal u novomanželů
s žádnou vřelostí. Navíc jsem si
všimla, a já oddávám už také řadu

Radní pod palbou

let, že nevěsta propisku odmítla,
protože si ji neměla kam dát,
a ženich ji ledabyle strčil do kapsy
saka, pokud nějakou měl. Nemyslím si tedy, že podobné dárky
jsou nezbytně nutné dávat. Jsem
přesvědčena, že novomanželů si
vážíme a dáváme jim to vědět.
Není to přece podmíněno propiskou,“ dodala náměstkyně primátora Ivana Hemerková.
Jak Večerník dále zjistil, zatím
není jasné, zda radní rozhodnou
o nějakém náhradním dárku
nebo tento akt bude ze svatebních
obřadů vymazán úplně.
INZERCE

Na účtu zůstala jedna koruna a sedmačtyřicet haléřů!

„LOŇSKÉ PŘÍVALY SNĚHU VYMETLY

městskou kasu,“ potvrzuje Jiří Pospíšil
Prostějov - Protože na Protivanovsku minulý týden poprvé
sněžilo, v Prostějově s obavami vyhlížejí nastávající zimu.
Bude stejně náročná jako ta minulá, kdy nebývale štědrá
sněhová nadílka několikrát doslova zasypala město. Jejím
výsledkem je vyčerpaný účet na zimní údržbu, na kterém
zůstala pouhá jedna koruna a sedmačtyřicet haléřů!
O přípravě na přicházející zimu Večerník hovořil s Jiřím
Pospíšilem (na snímku), prvním náměstkem primátora
statutárního města Prostějov, který má mimo jiného na
starosti právě komunální služby města.
Michal Kadlec
Položka rozpočtu města na zimní údržbu
skončila po minulé zimě takřka na
nule. Jak k tomu došlo?
„Každý rok je na zimní údržbu počítáno v rozpočtu města s částkou
přibližně čtyři a půl milionu korun.
Vzhledem k tomu, že zimní sezóna zasahuje vždy do dvou kalendářních let,
je v každém ročním rozpočtu počítáno
s poměrnou částí. Na zimní údržbu,
počínaje lednem 2013, byly určeny
tři miliony korun. Ovšem skutečnost
byla úplně jiná...“
Kolik tedy stála údržba
v prvních zimních měsících roku?
„Skutečné náklady byly pět milionů
y totiž zmiňujej
a šestset tisíckorun! Vy

te pouze zimní měsíce, ale z důvodu
mimořádných klimatických podmínek
byl letos proti plánu prodloužen termín
zimní údržby až do prvních dubnových
dnů! A od ledna do dubna došlo ve
třech případech ke kalamitním situacím, kdy v průběhu dvou dnů napadlo
až dvacet centimetrů sněhu. Poslední
zásah zimní údržby tak probíhal o Velikonocích, kdy napadlo patnáct centimetrů těžkého sněhu!“
Jak to řešíte, najdou
se peníze na letošní
zimní úklid?
„Rada města schválila rozpočtové
opatření, kterým ze svých rezerv přesunula na položku zimní údržby půldruhého milionu korun. Tato částka by
měla být dostačující do konce tohoto
roku. Pokud by se měla opakovat loňská zima,, nezbude nám nic jjiného,, než
Nemůže
zvýšené náklady opět vykrýt. Nemůžeme nechat město pod sněhem.“
Je už zpracován plán
zimní údržby?
„Ano, opět vycházíme z let minulých
minulých.
Pravidelná nepřetržitá dispečerská

Foto: archiv Večerníku

služba, která sleduje meteorologické
předpovědi, je již v provozu. Zimní
údržba začíná papírově prvního listopadu 2013 a končí jednatřicátým březnem
2014. Plán je zpracován tak, aby v prvním pořadí důležitosti byly zprovozněny úseky místních komunikací, na
kterých je vedena městská hromadná
doprava, včetně hlavních tahů městem
na komunikacích ve správě města.“
Kdy přijde na řadu odklízení sněhu z chodníků?
„Hned v první vlně jsou zařazeny
úseky chodníků s velkou frekvencí
pohybu obyvatelstva a nejfrekventovanější zastávky Městské hromadné
dopravy. Následně jsou ve druhém
a třetím pořadí důležitosti zprovozněny ostatní komunikace, chodníky,
aleje, přechody pro chodce a ostrůvky.
U chodníků vychází pořadí důležitosti
z potřeb obyvatelstva k zabezpečení
přístupu k zastávkám MHD, na vlakové a autobusové nádraží, k nemocnici
a podobně.“
Počítáte do odklízení
sněhu se zapojením pracovníků na veřejně prospěšné práce?
„Určitě ano, bude se jednat především
o chodníky u domů s pečovatelskou
službou a u nemovitostí, které jsou
v majetku města.“
Vzpomněl jste chodníky, prozraďte, které
ještě stihne město v letošním roce
opravit?
„V říjnu byla dokončena celoplošná
oprava chodníku na západní straně
Olomoucké ulice v úseku od Vojáčkova náměstí po ulici Sladkovského.
Nyní je před dokončením oprava
chodníku v Krasické ulici, dále ve
Foerstrově k autobusové zastávce a ve
Vrahovicích, konkrétně v ulici Smetanova směrem na sídliště Svornosti.
V minulém týdnu byly zahájeny práce
na opravě chodníku v Krokově ulici.
Všechny budou dokončeny nejpozději
do třicátého listopadu.“

Bez dotací. Zastupitelé svorně tvrdí, že obecně prospěšná společnost Národní dům je naprosto soběstačná a funguje bez jakékoliv městské dotace. Pisatel anonymního dopisu je ale přesvědčen o opaku...
Koláž Večerníku
teprve čas až nejlépe ukázal, že to
není pravda. Navíc si nedovedu
představit, kde jinde by žáci číšnického řemesla mohli získat praxi než právě v Národním domě.
Jiné takové žákovské zařízení
v Prostějově není,“ přidal své polínko do ohně prostějovský radní
a současně náměstek hejtmana
Olomouckého kraje Alois Mačák,
který v roce 1999 stál u samotného zrodu obecně prospěšné společnosti Národní dům.
S obhajobou hospodaření i samotné existence souhlasili i opoziční zastupitelé.

„Jestli je tady na zastupitelstvu přítomný ten, kdo anonym psal, velmi
rád se s ním potkám. Šest let jsem
měl tu čest zastávat funkci předsedy správní rady Národního domu.
Za dobu od září 1999 do dnešního
dne ani jednou zastupitelstvo neschválilo jakoukoliv dotaci do této
společnosti. Také já jsem se potkával s anonymními dopisy. Například
jsem byl podezírán, že s kolegou
Mačákem dostáváme v restauraci
Národního domu obědy zdarma.
Mohu prohlásit, že jsme nikdy oběd
bez zaplacení neměli,“ rozohnil se
například Josef Augustin.

Atleti dostali „pouze“ 100 tisíc

Prostějov/mik - Prostějovský atletický klub před časem požádal
prostějovský magistrát o schválení veřejné finanční podpory
na dostavbu sociálního zařízení
na stadionku při Reálném gymnáziu a Základní škole města
Prostějova. Atleti však podle
výsledku jednání zastupitelů
uspěli pouze z jedné třetiny.
„Atletický klub si z vlastních
finančních prostředků zakoupil u stadionu nemovitost, kterou přestavěli
na šatny, sklad náčiní a další sociální
zařízení. Na dostavbu ale potřebují
ještě zhruba půl milionu korun,
což chtějí řešit úvěrem. Z části ale
požádali radu města o podporu ve
výši tří set tisíc korun, my jsme však
z úsporných důvodů doporučili
zastupitelům schválit pouze pomoc
ve výši sta tisíc korun,“ řekl ještě před

úterním jednání zastupitelstva Miroslav Pišťák, primátor statutárního
města Prostějova.
V úterý však opoziční zastupitelé
z TOP09 podali protinávrh, aby
atletickému klubu byla poskytnuta veřejná finanční podpory
v plné, tedy původně požadované
výši. „Myslíme si, že když neustále deklarujeme, že podporujeme
výstavbu sportovní infrastruktury,
tak bychom atletům, kteří mají
určité finanční potíže, měli pomoci razantněji,“ uvedl na zastupitelstvu Aleš Matyášek z TOP09.
Nakonec ale zastupitelé, hlavně
na
doporučení
finančního
výboru města, schválili počtem
pětadvaceti hlasů původní návrh
rady, tedy udělení finanční podpory prostějovskému atletickému
klubu ve výši sto tisíc korun.

Perličky

ze zastupitelstva
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Servis pro ženy nejen o životním stylu a módě
Hledáte informace ze světa módy?
Uvažujete nad tím, jak se oblékat originálně?
Chcete vědět, jaké jsou nejnovější poznatky ve světě
zdravého životního stylu?
Potřebujete poradit, jak správně pečovat o své tělo i duši?
Srdečně zdravím všechny příznivce naší skvělé rubriky Večernice!
ečernice!
Po nezvykle delší odmlce se spolu opět setkáváme, abychom
m vá
vám
m op
opět
ět prozradily
prozradily mnoho
mnoh
oho
o
zajímavých rad a tipů. Naposledy jsme spolu měly tu čest
st před zhruba
ba d
dvěma
v ma měsíci,
vě
které nám nejprve vyplnila Zdenička z VyVolených a následně
dně dostaly přednost
stt p
předředře
časné volby do Parlamentu. Nyní už je ale opět čas Večernice...
nice
ice...
Máme tady pomalu končící podzim v plném rozpuku, roční
ční období pl
plné
lné b
barev
arev
a tak naše dnešní témata souvisí právě s tímto tématem. Povíme
si něco o podzimním ovoci - jeřabinách, podíváme se na
na to,
to,
co můžeme ještě udělat na zahradě, prozradíme vám něco
co o
svíčkách - jejich historii, složení a výrobě. Nechybí slíbený poslední díl seriálu o zavařování, přičemž tentokrát si vezmeme
me
na paškál marmelády a džemy. Těšit se můžete také na chutný
utný
ní roza zajímavý recept, a ani dnes vás nepřipravíme o exkluzivní
hovor. Dnes bude řeč o masožravých rostlinkách.
Příjemný a úspěšný týden přeje všem Nikol Hlochová.

Okrasná zahrada
Listopadové teploty už více či
méně začínají klesat pod nulu,
proto bychom měli schovat
choulostivé druhy rostlin do
tepla skleníku nebo domova.
Sázíme narcisy a otužilé trval-

listím. Naposledy posečeme
trávník, aby před zimou ještě
obrostl, a pozornost věnujeme
také trvalkám. Měli bychom
přihrnout více hlíny ke kořenům, aby zimní mrazy v pořádku přečkaly.

Zeleninovo-ovocná zahrada
Pokud jsme to nestihli v říjnu,
tak ještě zkraje listopadu sklízíme veškeré druhy kořenové,
tykvovité, luskové, košťálové
zeleniny a luskovin, z ovoce
zase poslední jablka a hrušky.
Kvalitní a nepoškozené plody
můžeme skladovat, ty méně
kvalitní zkonzumujeme co
nejdříve. Vysazujeme angrešt,
rybíz a samozřejmě i ovocné stromy. Ty lépe zakoření,

Po vý
výše zmíněné odmlce
p
vám právě
dnes přinášíme
třetí a zároveň poslední díl
zavař
o zavařování.
Minule, tj. číslo
37/16. zzáří jsme se dozvěděli
něco o k
kompotech a sterilování
zeleniny tentokrát se společně
zeleniny,
podívám
podíváme
na marmelády
džemy Víte, jaký je mezi těmito
a džemy.
p
dvěma pochutinami
rozdíl?

Marmeláda
M

Listopad v zahradě - příprava na zimu
ky, které kvetou na jaře, dále
pak růže, tulipány, řebříčky
a hyacinty. Zbytky odkvetlých
letniček postupně odstraňujeme ze záhonů. Zahrada ale
nemusí odkvétat s koncem
léta. Existuje spousta letniček i trvalek, které kvetou až
do prvních mrazíků. Vhodné
jsou především astry, jiřinky
a taky dnes moderní okrasné
kapusty, které vám ozdobí
zahradu dokonce i v zimě.
Dále důkladně zavlažujeme
stálezelené dřeviny, aby v pořádku přečkaly zimní období.
Právě teď je ještě pořád čas
k zakládání nové skalky. Nevypuštěné zahradní jezírko
překryjeme hustou sítí, aby
se voda nezkazila opadaným

Podzim patří zavařování!

Tato sla
sladká, polotekutá hmota
vzniká vařením a želírováním
ovocných
šťáv.
Ovoce
ovocný
omyjem
omyjeme a očistíme, zbavíme
stopek a pecek. Těsně před
příprav
přípravou
marmelády jej

rady
d pro snadné
d é zahradničení
h d iičč í
Listopad na zahradě znamená, že pomalu začínáme
s úklidem a zabezpečením
celé zahrady před zimou.
Taky ještě pořád sklízíme
zbytek úrody a někdy nás
kolem dokola ještě obklopují
stromy, keře do toho krásně
padá pestrobarevné listí. A do
čeho bychom se měli v tuto
dobu pustit? Záleží také hodně na tom, jakou zahradu
máte, práce se totiž liší...

III. díl

když je před výsadbou namočíme na jeden nebo dva dny
do vody. Nemáme-li zahradu
oplocenou, obalíme kmínky
stromů pletivem, abychom je
tím ochránili proti okousání
divokou zvěří. Měli bychom
ale také zvážit vykácení starých a nemocných stromků.
Vedle sklizně běžné zeleniny vysazujeme ozimé druhy
česneku a hlávkového salátu.
V neposlední řadě také zarýváme chlévský hnůj, ale pozor, ne tam, kde se chystáme
pěstovat hlíznaté a cibulnaté
rostliny!
A co vy? Už jste začali s letošními podzimními zahradnickými pracemi? Že ne? Tak to
máte nejvyšší čas!

nakrájíme na menší kousky
a podlité trochou vody je dusíme do změknutí. Horkou
hmotu
pak
rozmixujeme
v mixéru nebo kuchyňském robotu. Poté přidáme cukr a trochu
želírovacího přípravku, následně
vaříme do zhoustnutí. Když
směs zrosolovatí, naplníme jí
skleničky, zavíčkujeme a obrátíme dnem vzhůru, načež
necháme tak až do vychladnutí.

Džem

Rosolovitá hmota s kousky
ovoce nebo s celými drobnými plody. Ovoce omyjeme,
případně
odpeckujeme

a nakrájíme na kousky.
Poté smícháme s cukrem
a želírovacím přípravkem, uvedeme směs k varu a vaříme,
dokud nezhoustne (cca za pět
minut). Ještě před naplněním
džemu do sklenic bychom měli
provést takzvanou želírovací
zkoušku. To znamená, že
horký džem kápneme na talířek
a pokud vzorek do pěti minut
ztuhne, znamená to, že ztuhne
i zbytek džemu ve sklenicích.
TIP! Pokud je směs příliš
řídká, zamícháme do ní kyselinu citrónovou (jednu až
dvě zarovnané kávové lžičky)
a zkoušku opakujeme.

Ovoce podzimu - JEŘABINY!
Jeřáb je krásný strom, jehož krásné a oranžové plody milují především ptáci.
I pro nás jsou tyto bobulky
velmi zdravé, ale příliš trpké. Existuje ovšem také vyšlechtěný sladkoplodý jeřáb,
který dává plody mnohem
příjemnější chuti, než jsou ty
oranžové, které lemují silnice
a polní cesty od konce prázdnin až do dalekého podzimu.
Pokud vás zajímá, k čemu
jsou jeřabiny dobré, jak poznáte jedlé od těch nejedlých
nebo kdy se toto ovoce sklízí, můžete se začít právě do
těchto řádků...

Jedlá nebo ne?
Už naše babičky používaly jednoduchý návod k rozlišení jeřabin, a ten platí dodnes. Nejedlá
jeřabina má lístek zubatý po celém svém okraji, kdežto ta jedlá

má lístek zubatý jen do poloviny, zbytek je celokrajný, rovný.
Jeřabiny také rozeznáme podle
chuti. Když ochutnáme kuličku
nejedlé jeřabiny, má hořkou až
svíravou chuť, zatímco jedlá
má chuť docela příjemně sladkokyselou.

Léčivé účinky
Jeřabiny obsahují velké množství vitamínu C, kyselinu
jablečnou, flavonoidy, železo,
vápník a jód. Pomáhají při poruchách činnosti štítné žlázy,
při potížích s krevním tlakem.
Tlumí také horečku, střevní
a revmatické potíže. Díky
obsahu látek podobných ženským hormonům se využívají
při menstruačních a klimakterických potížích. Pozor na přílišnou konzumaci! Ve velkém
množství mohou totiž jeřabiny
vyvolat průjem nebo zvracení.

Kdy sklízet
a jak konzumovat?

Plody sklízíme co nejpozději,
nejlépe až koncem srpna a v září,
až se stanou pěkně měkkými.
Pak jsou teprve vyzrálé a sladké
a také nejhodnotnější co do obsahu prospěšných látek. V domácnosti můžeme z plodů jeřábu
připravit výtečné kompoty. Jeřabinami můžeme také vhodně nahradit brusinky. Zavařovat je můžeme i v kombinaci s hruškami
nebo jablky, kompoty tím získávají zajímavou nenapodobitelnou
příchuť. Z jeřabin lze připravit
i chutné marmelády, džemy,
pasty a známou pálenku „jeřabinku“ či jeřabinové víno. Kdo
chce využít všechny vitamíny,
měl by plody pozřít čerstvé, např.
rozmačkat hrst jeřabin s medem
a kupříkladu jogurtem, který výraznou, až ostrou chuť zjemní.

rady a tipyy

Světýlka pochmurných večerů - svíčky!

Foto: Internet

kulinářský
k
uli
u
lin
ý k
koutek
o ek
aneb tip do kuchyně...

PODZIMNÍ PEČENÉ
KUŘE S JABLKY

Výroba svíček se vyvíjela dlouhou dobu, nezávisle na sobě
a v mnoha zemích. Už staří
Egypťané kolem roku 3000
před Kristem vyráběli svíčky
z včelího vosku. Číňané zase
objevili způsob, jak svíčky tvořit z velrybího tuku. V Indii se
dokonce našly chrámové svíčky, vyrobené z vosku a uvařené
skořice. Pokusy o výrobu svíček
se dochovaly i ze Severní Ameriky. Tamní Indiáni je vyráběli
z oleje ryb tehdy nazývané
„svíčková“. A vykopávky z italských Pompejí objevily úplně
první důkazy o výrobě větších
svícnů v Evropě.
Nejstarší doložená svíčka v Evropě
pochází z prvního století našeho letopočtu, byla nalezena v Avignonu

Potřebujete:
4 kuřecí stehna, 3 cibule, 4 stroužky česneku, 100g anglické slaniny,
2 jablka, kuřecí vývar; na marinádu: 1 lžíce medu, 1 lžíce sladké
papriky, 1/2 lžíce celého kmínu, 4 lžíce oleje a 200 ml vody

postup:
Kuře omyjeme a lehce osolíme. Jablka, cibuli a anglickou slaninu nakrájíme na středně velké kousky, česnek necháme v celku.
Vše poklademe do většího pekáčku, aby se nám vypeklo co nejvíce šťávy. Ingredience marinády smícháme a přelijeme maso.
Kolem pak ještě nalijeme vývar. Takhle připravené kuře necháme hodinu odstát, poté pečeme přibližně hodinu a půl. Průběžně
přeléváme kuře vypečenou šťávou, aby udělalo kůrčičku. Hotové kuře vyndáme z pekáčku a vypečenou šťávu rozmixujeme.
Podáváme s rýží a vše přelijeme vzniklým pyré..

Vrstvená svíčka

Potřebujete: svíčkový vosk, zesílený svíčkový knot, barvivo na
svíčky podle vkusu,
hrnec, skleněná nádoba (např. od
marmelády), vidlička k promíchání vosku, nůž, plech na pečení,
rostlinný pergamen nebo pečicí
papír, lepicí páska, párátko nebo
špejle, nůžky.
Postup: Nejprve roztavte práškový vosk ve vhodné nádobě.
K urychlení rozpouštění vosk
promíchávejte. Do roztaveného
vosku nožem nastrouhejte trochu
barvy na svíčky. Barvy přidejte
podle uvážení tolik, abyste dosáhli požadovaného odstínu. Můžete
samozřejmě smíchat i několik
odstínů. Nakonec směs důkladně

promíchejte, aby se barva zcela
rozpustila.
Připravte plech na pečení a vyložte ho pečícím papírem. Pro jistotu
jej na krajích připevněte pomocí
lepicí pásky. Připravený vosk
nalijte na plech tak, aby se vytvořila jednolitá vrstva silná cca 3 až
5 mm. Počkejte zhruba minutu
a pomocí nože plát nařežte na čtverečky o velikosti přibližně deset
krát deset centimetrů. Uprostřed
každého z nich udělejte párátkem
díru. Až vosk úplně ztuhne, můžete vytvořené čtverečky sejmout
z plechu. Chcete-li si vytvořit vícebarevnou svíčku, opakujte tento
postup pro každou barvu. Navršte
čtverečky na sebe a dírou uprostřed

protáhněte zesílené svíčkové knoty. I po úplném zatuhnutí vosku
můžete poopravit vzhled každého
čtverečku - lze je mírně roztavit
nad parou. K odstranění zbytků
vosku nebo k úpravě okrajů můžete použít obyčejné nůžky.

Foto: Internet
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„Teď mám doma kolem osmdesáti masožravek a doufám, že se jejich
počty budou rozrůstat,“ svěřila Večernici své přání Anežka Vyhlídalová
Prostějov - V dnešním exkluzivním rozhovoru pro
vás Večernice vyzpovídala Anežku Vyhlídalovou.
Tato sympatická pětašedesátiletá žena z malé vesničky na Prostějovsku se věnuje už několik let pěstování masožravých rostlin. Zajímá vás, co tyto rostlinky potřebují k životu, nebo jak bychom se o ně měli
správně starat? A je nutné je „krmit“? To vše a mnohem více se dozvíte právě z následujícího interview...

„Lapají octomilky, mouchy i komáry,
kterých je kolem nás habaděj, takže se
nemusíte bát, že by strádaly,
nebo dokonce umřely hlady...“

„Základními podmínkami pro
pěstování masožravek je světlo,
voda, rašelinový substrát a žádné
hnojivo. Co se týká světla, platí
u těchto rostlin přímá úměra čím více světla, tím lépe se jim
bude dařit. Co se týká zalévání,
je dobré mít pod květináčem
s masožravkou misku a zalévat
ji zespodu. Ideální je, pokud
v podmisce stále nějaká voda
zůstává. Tyto rostliny zasazujeme nejčastěji do rašelinového
substrátu, ideální poměr je jedna
ku jedné s křemičitým pískem.“
Proč se nemusí masožravé rostliny hnojit?
„Je to jednoduché, všechny důležité a pro život potřebné látky
získávají z potravy, nebo chcete-li ze své kořisti. Ráda bych ještě

čínala také od píky. Takže ano, „Masožravé rostliny dělíme na
může. Ideální pro úplné začáteč- mucholapky, láčkovky, rosnatky
níky je asi rosnatka nebo mucho- a špirlice. Já osobně mám nejralapka. Ale ani jiné druhy nejsou ději asi láčkovky. Podle mnohých
o moc náročnější, takže si myslím, jsou to takové královny masožraBabička s masožravkami. že pokud bude mít rostlinka do- vek nejen pro svou velikost v příPaní Anežce učarovaly ze všech statek vody a světla, zvládne její rodních podmínkách, kdy mohou
rostlin pro svou originalitu nejvíce pěstování opravdu úplně každý.“ dorůst i výšky několika metrů. Já
masožravky.
Jaké existují druhy ma- na nich obdivuji především jejich
Foto: archiv Anežky Vyhlídalové
sožravek a který je váš ´pasti´, které jsou krásně zbarvené
dodala, že tyto rostliny nemusíte nejoblíbenější?
a tvarované.“
nijak dokrmovat. Pokud potřebují, hmyz si uloví samy. Lapají
octomilky, mouchy i komáry,
kterých je kolem nás habaděj,
takže se nemusíte bát, že by
strádaly, nebo dokonce umřely
hlady... (smích)“
Může masožravky začít
Nejnovější přírůstek. Zatím poslední z masožravek, kterou si
pěstovat každý?
paní Anežka pořídila...
foto: archiv A. Vyhlídalové
„Já jsem s jejich pěstováním za-

Nikol Hlochová

Foto: internet

ve Francii. V roce 848 měl saský
král Alfréd v Anglii svíčkový časoměr, který vydržel hořet 4 hodiny. Po stranách byly čáry, které
odměřovaly uplynulý čas. Později
byly hojně využívány i tzv. čtyřiadvacetihodinové svíčky. Ve středověku byly voskovice drahé, mohli
si je dovolit jen bohatí lidé a církev.
Měšťané a chudší lidé si svítili lojovými svíčkami nebo loučemi.
V roce 1300 se v Londýně zformovala firma Tallow Chandlers Company (Lojoví svíčkaři). Po roce 1415
se začaly používat lojové svíčky
k osvětlování ulic. Dnes jsou svíčky
spíše dekoračním prvkem nebo záchranou při výpadku energie.
Pokud si nechcete svíčku kupovat,
můžete si ji zkusit vyrobit. My vám
přinášíme návod, jak na to:

Proč jste se pustila právě do pěstování masožravek?
„Květiny a přírodu miluji odmalička. Tyto rostliny mě uchvátily
asi před dvanácti lety. Syn mi
tehdy dovezl z výstavy květin maličkou rosnatku. Sama jsem tehdy
pořádně nevěděla, jak se o ni mám
starat, tak jsem si nakoupila nějaké knížky o masožravkách a četla
jsem. Postupně jsem si tyto rostliny zamilovala pro svou originalitu a odlišnost. Nyní mám doma
kolem osmdesáti masožravek
a doufám, že se jejich počet bude
dále rozrůstat.“
Jsou tyto rostlinky náročné?
Aco potřebují k životu?

Zpravodajství

ZLATOU BRÁNU otevře

Machálková a Peter Nagy!
ÁME
OTEVÍR ch
hý
za pou
10 dnů
Prostějov/mik - Ač se to zdá neuvěřitelné, už za pouhých deset
dní, tedy 21. listopadu se veřejnosti otevře zrekonstruovaný
bývalý Prior, nově s honosným
názvem Zlatá brána. A Prostějovany čeká skutečně hvězdné
zahájení provozu nového obchodního centra.

Zatímco rekonstrukční práce na
Zlaté bráně definitivně skončily a
v těchto dnech si už jen pětadvacet nových nájemců upravuje své
obchodní prostory, vedení společnosti Prior dolaďuje program
slavnostního otevření. Ten bude
podle informací Večerníku rozplánován do tří dnů a postupně
by měli vystoupit zpěváci Leona
Machálková, Markéta Konvičková, Petr Nagy a skupina Maxim
Turbulenc!
Podrobný program slavnostního
otevření Zlaté brány přineseme již
v příštím čísle!

Připraveno. Zlatá brána se už za deset dní otevře veřejnosti, a to
za účasti hvězd!
Foto: Michal Kadlec

Aktuality z kuloárů po volbách do PSP

Okleštěk se již rozhodl
Výšovice, Prostějov/jim, pk Dlouholetý starosta Výšovic
Ladislav Okleštěk již má jasno,
zda bude ve své dosavadní
funkci pokračovat i poté, co se v
nedávných předčasných volbách
stal za hnutí ANO 2011 novým
členem Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky. Své
rozhodnutí ovšem zatím nechce
zveřejnit, jako první o tom bude
informovat výšovické zastupitele.
„Mám určitou myšlenku, nejprve
ji ale chci s nimi prokonzultovat.
Bohužel každý někde pracujeme
a zatím se nám nepodařilo sejít, ani
neformálně na nějaké akci. Snad
se nám to podaří v dalším týdnu,
závisí to ale i na povinnostech ve
sněmovně,“ sdělil Večerníku
novopečený poslanec.
Na novou práci si podle vlastních

slov zvyká rychle, v některých
věcech je to i velmi podobné práci
v čele obce. „Za týden nezjistíte
žádný nový pracovní rytmus, to
přijde později. Nemůžu zatím ani
mluvit o práci poslance, protože
sněmovna ještě nezasedala. Jedná
se o přípravné záležitosti, jako je
zasedání poslaneckého klubu, seznamování se se sněmovnou, studování materiálů,“ přiblížil Okleštěk
s tím, že si tak nyní prochází jednací řád a řeší spíše procedurální
záležitosti.
Úvodní zasedání sněmovny čeká
Oklešťka i jeho kolegy na konci
listopadu, zatím se tak alespoň sešli
a vybrali si ze svých řad předsedu
poslaneckého klubu, kterým se
stal, jak už Večerník informoval,
Prostějovan Jaroslav Faltýnek.
„Mám pocit, že všichni chtějí pra-

Neobvyklé. Na místě, kde není zvykem bourat, to řidič nezvládl
a se škodovkou narazil přímo do „myší díry“. Foto: Michal Kadlec

Agresivní bezďák se vysmívá policii i soudu:

Přestože BYL ODSOUZEN, své rodiče TYRANIZUJE DÁL...

Prostějov/mls - Na některé lidi
jako by zákony byly krátké!
Pokud by někdo doufal, že na
dvaapadesátiletého bezdomovce
Jana K. bude platit pravomocné odsouzení, tak by se spletl.
Přestože mu za to hrozí vězení,
bývalý voják své staré a nemohoucí rodiče obtěžuje i nadále...
Nebohá Veronika K. musí se svým
mužem chování opilého a často
i agresivního syna snášet již více
než rok. Během této doby Jan K.
téměř každý den celé hodiny postával před domem v ulici Emila
Králíka, přičemž svým rodičům

neustále bušil na okno jejich přízemního bytu, dožadoval se peněz, a pokud je nedostal, tak je častoval hodně sprostými nadávkami.
Policisté i strážníci s ním nikdy nic
nezmohli, maximálně ho odvezli
na záchytku.
Okresní soud v Prostějově Jana
K. nakonec za obtěžování vlastních rodičů a napadení přítelkyně svého bratra podmíněně
odsoudil na jeden rok do vězení.
Zkušební dobu jeho trestu pak
vyměřil na dva roky. Během této
doby se má odsouzený zdržet kontaktu se svojí matkou i bratrem.

a s lampiony Vrahovicemi

Fiala povede poslanecký klub Úsvitu

NAPRAL to do myší díry!
dem zastavila hlídka policie.
„Stala se tu dopravní nehoda,“
vysvětlila Večerníku sympatická
policistka. Vydali jsme se na místo
po svých a spatřili, jak je bílá škodovka zapíchnutá do rohu dálničního podjezdu. Šofér se zjevně do
„myší díry“ netrefil!
„Sanitka už lehce zraněného řidiče odvezla do nemocnice, jednalo
se o mladého čtyřiatřicetiletého
muže. Nebyl pod vlivem alkoholu,
podle všeho stojí za nehodou náhlá zdravotní indispozice a ztráta
kontroly nad řízením,“ dozvěděl
se Večerník přímo na místě od zasahujícího policisty.

Stovky dětí i dospělých

Starosta i poslanec? prošly v maskách

Kuriózní nehoda ve Vrahovicích:

Prostějov/mik - Řidiči tudy
projíždějí velmi opatrně, neboť
aby se pod dálničním mostem
u Vrahovic vyhnula navzájem
dvě auta, vyžaduje to pokaždé
velkou obezřetnost. V pátek 8.
listopadu odpoledne ale u „myší
díry“, jak jsou Prostějované
navyklí tento podjezd nazývat,
došlo ke kuriózní havárce...
Podobně jako stovky řidičů jsme
i my v těchto dnech využili při
objezdu uzavřené Svatoplukovy
ulice spojku mezi Vrahovickou
a Olomouckou ulicí. Těsně před
patnáctou hodinou však dopravu
před zdejším železničním přejez-
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Nesmí je navštěvovat ani v jejich
bydlišti v ulici Emila Králíka. Jenže Jan K. žijící na ulici se rozhodnutí soudu pouze vysmívá...
„Přestože rozsudek už dávno
nabyl právní moci, nic se nezměnilo. Bratr téměř každý den buší
na okno, chce po rodičích peníze
a někdy jim i vyhrožuje. Občas na
něj voláme policisty i třikrát denně. On však před nimi buď stihne
zdrhnout, nebo se jim na něco vymluví. Už opravdu nevíme, co víc
s tím ještě můžeme dělat,“ svěřil
se nám Petr K., podle něhož nervové vypětí spojené s neustálým

terorem ze strany jejich vlastních
syna jeho rodiče ohrožuje nejen
na zdraví, ale přímo i na životě.
„Maminka strašně zhubla, stále
váží kolem třiceti kilo, je div, že to
všechno vůbec zvládne,“ poznamenal v této souvislosti pan Petr.
Zřejmě jedinou možností starých rodičů, jak se zbavit svého
dotěrného a věčně opilého syna,
je doufat, že konečně poputuje
do vězení. Důvodů, proč by se tak
mělo stát, se najde víc než dost.
Zda tomu tak někdy bude a jestli
se toho staří lidé i dožijí, to zůstává
velkou otázkou...

covat, s tím jsme do toho šli. Zatím z toho mám příznivé dojmy.
Naplníme náš program, musíme
do toho dát všechno,“ věří v úspěch
hnutí ANO 2011, které právě včera
večer zahájilo vyjednávání s ČSSD
a KDU-ČSL o možném vytvoření
koaliční vlády.
A že nebude hrát Prostějovsko
v české politice „druhé housle“ potvrdila novinka z uplynulého týdne.
Předsedou poslaneckého klubu
hnutí Úsvit se totiž stal Radim Fiala, který tak bude vedle Faltýnka
již druhým takto vysoce postaveným prostějovským činovníkem
ve sněmovně. Právě názory šéfa
poslanců ANO 2011 jste mohli
slyšet v nedělních Otázkách Václava Moravce, jež vysílá Česká
televize. Bude Jaroslav Faltýnek
šéfem celého parlamentu?

Dlouhý průvod. Vrahovicemi se v pátek v podvečer prohnala
smršť masek a lampionů. Odhadem se akce zúčastnilo na šest
stovek občanů.
Foto: Michal Kadlec
Vrahovice/mik - Páteční podvečer uplynulého týdne patřil
ve Vrahovicích oslavám Halloweenu. Neskutečně pestrý
průvod zdejších dětí s rodiči má
už v této části Prostějova svoji
letitou tradici, ale letošní akce
předčila účastí ty předchozí.
Samotný průvod, kterému vévodily roztodivné masky a rozs-

vícené lampiony všeho druhu,
začal u prodejny potravin před
bývalým pivovarem a končil
v útrobách pořádající Základní
školy Majakovského. Právě tady
čekala na děti strašidla... Kdo
přežil, čte si tento článek, nebo
mrkne na internetové stránky
www.vecernikpv.cz , kde najde
naši fotogalerii.

Nezaměstnaných v kraji přibylo

Olomoucký kraj/mik - V říjnu
se počet uchazečů o zaměstnání v Olomouckém kraji nepatrně zvýšil, a to konkrétně
o čtyřiatřicet osob. Na Úřad
práce v Olomouckém kraji se
během minulého měsíce nově
zaregistrovalo 3 224 lidí bez
práce, naopak do zaměstnání
nastoupilo 1 381 osob.
„Ve třech okresech Olomouckého
kraje došlo v meziměsíčním srovnání k nárůstu nezaměstnanosti,
na Prostějovsku ale šlo pouze
navýšení v podobě dvou přihlášených uchazečů o zaměstnání,“
konstatoval ve své tradiční měsíční zprávě Jaroslav Mikšaník, referent trhu práce Úřadu práce ČR,
krajské pobočky v Olomouci.
V meziročním srovnání můžeme v Olomouckém kraji pozorovat stále výrazné zvýšení
nezaměstnanosti, kdy počet lidí
hledajících práci je o 3 752 osob

říjen 2013

vyšší než ve stejném měsíci roku
2012. „Současný počet uchazečů
o zaměstnání v kraji je 39 347,
přímo v Prostějově je bez práce 5
955 lidí,“ dodal Mikšaník.
Na konci října bylo v databázi
volných míst nejvíce pracovních
příležitostí pro kvalifikované

dělnické strojírenské profese,
například soustružníky, zámečníky, svářeče a nástrojaře, ale
rovněž pro obchodní zástupce,
referenty, finanční a pojišťovací
poradce a makléře, dále pro řidiče nákladních automobilů, strážné a vrátné.

Ve Smetanových sadech se už sází

JAVOROVÁ ALEJ

Kontejnerový FANTOM dopaden!
V Prostějově zapaloval popelnice žhář z Chomutovska

Prostějov/mik - Prostějovská
kriminálka vyřešila další případ
žhářství. Na začátku minulého
týdne policisté zatkli staršího
chlapíka z Chomutovska, který si
do našeho města rok jezdil ukojit
své pyromanské choutky. Jednašedesátiletý muž má na svědomí
zapálení celkem třinácti kontejnerů na tříděný odpad se škodou
pětašedesáti tisíc!
Minulé úterý zahájili prostějovští
kriminalisté trestní stíhání jednašedesátiletého muže, kterého obvinili
ze spáchání trestného činu poškození cizí věci. „Tohoto protiprávního

jednání se měl dopustit od března
loňského roku do května roku letošního na různých místech v Prostějově a jeho blízkém okolí. Tehdy neznámý pachatel v nočních hodinách
zapálil čtyři plastové kontejnery na
tříděný odpad mezi ulicemi Tylova
a Tetín. Od nich se oheň rozšířil na
plechový kontejner. Pak o sobě dal
neznámý žhář vědět v srpnu téhož
roku. Tentokrát zapálil dva plastové
kontejnery ve Finské ulici v Prostějově. V prosinci téhož roku pak
zapálil plastový kontejner na Plumlovské, od něho se pak oheň rozšířil
na vedle stojící kontejner a poškodil

i reklamní billboard,“ vypočítala
loňské hříchy jednašedesátiletého
žháře Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje.
Jenomže postarší chlapík řádil i
v roce 2013. „V únoru shořel plastový kontejner v prostoru křižovatky
u Čechovic, o týden později dva kontejnery na ulici Mozartově. V březnu
pak dopadl stejně tak další kontejner
v Mozartově ulici a v květnu kontejner na křižovatce ulic Západní
a Krasická,“ dodala Urbánková s
tím, že celková škoda byla vyčíslena
na téměř pětašedesát tisíc korun.

Během minulého týdne ale definitivně spadla klec. „Policisté na
případech pracovali a po pachateli
intenzivně pátrali. Na základě operativního šetření zjistili, kdo kontejnery zapálil. Jedná se o jednašedesátiletého muže z Chomutovska, který
se k činům doznal. Důvod svého
jednání ale neuvedl,“ prozradila
mluvčí krajské policie s tím, že ve
středu 6. listopadu bylo usnesením
zahájeno trestní stíhání. „Muž byl
obviněn ze spáchání trestného činu
poškození cizí věci. V případě odsouzení mu hrozí až roční pobyt za
mřížemi,“ dodala Urbánková.

Jdou do země. Zahradníci začali minulý týden ve Smetanových sadech vysazovat javorovou alej
a spoustu dalších stromů.
Foto: Michal Kadlec
Prostějov/mik - Velmi příznivého počasí využila zahradnická firma k výsadbě
avizované javorové aleje ve
Smetanových sadech. Jak už
dříve Večerník informoval,
prostějovští radní odmítli alej
lipovou, a to z důvodu hrozících
alergenů.

„Výsadbu javorové aleje jsme
plánovali o nějaký týden dříve,
ale zahradnická firma nejprve
musela v parku napravit všechny
nedostatky, které jsme jí vytkli. Především šlo o nekvalitně
vysázené trávníky a také chyby
v terénních úpravách. Nyní je už
ale ten pravý čas na další realizaci

výsadby veřejné zeleně,“ prozradila Večerníku Ivana Hemerková,
náměstkyně primátora statutárního
města Prostějov.
Jak dodala, javory nebudou
jedinými stromy, které se ve Smetanových sadech nově objeví. „Vysazeny budou také lípy, jehličnany
a spousta okrasných keřů.“

NEPLATIČI za odpad: exekutorům

Policie UZAVŘELA GROWSHOP na náměstí Spojenců se podařilo vymoci 476 tisíc korun…

(dokončení ze strany 2)
Na to, jak probíhá razie v prostějovském regionu, se Večerník
zeptal ve čtvrtek mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého. „Do dnešního dne
jsme v celém Olomouckém kraji
uzavřeli čtyři kamenné obchody, ve
kterých jsme zajistili různý materiál
a zboží pro šíření toxikománie i nedovolenou výrobu psychotropních
látek. Zajištěný materiál byl zaslán
k expertízám. Z toho tři kamenné
obchody provozovaly i internetové stránky, a byly zajištěny také tři
drobné pěstírny. Z trestných činů
nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a šíření toxikománie je
podezřelých pět osob. Případy byly
realizovány v Olomouci, Prostějo-

vě, Přerově a v Šumperku,“ potvrdila Irena Urbánková uzavření jedné
z kamenných prodejen i přímo
v našem městě.
Večerník dále zjistil, že policie zabavila skoro veškeré nabízené zboží
v growshopu na náměstí Spojenců
v Prostějově. Majitel obchodu rozhovor odmítl s tím, že policistům
podepsal listinu se zákazem poskytování informací. Své vyjádření
nám ale poskytla přímo majitelka
objektu Ludmila Pleskačová..
„Chtěla bych hned na úvod důrazně prohlásit, že v tomto growshopu
žádné toxické látky nenašli,“ pustila
se do své exkluzivní výpovědi pro
Večerník Ludmila Pleskačová. „Do
prodejny přišlo osm policistů, chovali se velmi korektně. Oznámili
nám, že zabavují veškeré zboží jako

jsou květináče, hnojiva a elektromateriál. Tedy v podstatě věci, které
se prodávají i v jiných obchodech.
Nemám tušení, jakým způsobem
se opatřuje například pervitin, ale
vím, že se dá vyrobit z léků běžně koupených v lékárnách. Takže
nyní budou zavírat také lékárny
a zabavovat všechny medikamenty?
Nebo bude policie zavírat železářství, protože v něm prodávají nože,
kterými může někdo zabít člověka?
A co květinářství a zahradnictví, kde
normálně prodávají úplně ten samý
sortiment jako v growshopech?
Policejní razie proti těmto druhům
prodejen mi připadá jako hon na
čarodějnice,“ neskrývala před námi
rozezlení Ludmila Pleskačová, majitelka nemovitosti na náměstí Spojenců v Prostějově. „Osobně tuto

policejní akci vnímáme jako porušování demokratických principů
a omezování osobní svobody. Došlo
tady ke konfiskaci majetku v hodnotě statisíců korun, odvezli odtud tři
velká auta zboží. Toto je prostě takzvaný růstový obchod, prodávalo
se tady vše na podporu růstu všech
druhů květin, stromů či zeleniny.
Nevím, jak někdo přišel na to, že se
v tomto obchodě prodávaly věci zaměřené jen na pěstování marihuany.
Jsme z toho tady všichni v šoku...,“
prozradila dále hrst svých pocitů
Pleskačová. Jak jsme se ještě dále
dozvěděli, majitel prodejny nyní
bude samozřejmě spolupracovat
s policií. „A o dalších krocích se rozhodneme až po konzultaci s právníkem,“ dodala majitelka nemovitosti
na náměstí Spojenců v Prostějově.

Prostějov/mik - Jak již na konci
letních prázdnin Večerník informoval, celkový dluh Prostějovanů
vůči městu za odvoz komunálního
odpadu se vyšplhal už na bezmála
deset milionů korun. Na úterním
jednání zastupitelstva jsme získali informaci, že exekutorům se
v letošním roce od našich občanů
podařilo vymoci takřka půl milionu korun.
Zastupitelé v souvislosti se zprávou
z nové vyhlášky o místním poplatku
za odvoz komunálního odpadu
chtěli po radních slyšet informace,
jak je to vůbec s platební morálkou občanů, jakým způsobem
momentálně probíhá vymáhání
nezaplacených povinných poplatků
a jaké jsou náklady města spojené
s tímto vymáháním dlužných částek.

„Náklady
jsou
minimální,
město tyto pohledávky vymáhá
prostřednictvím
soukromých
exekutorských společností, kterým za tyto služby neplatí nic.
Z našich prostředků se hradí
pouze náklady na obsílky, kterými
občany upozorňujeme na jejich
závazek vůči městu. Pokud občan
Prostějova nezaplatí poplatek
za odpad k polovině roku, jak
mu velí povinnost, necháváme
mu benevolentně lhůtu po celý
zbytek roku. Pokud nezaplatí ani
k prvnímu lednu roku nadcházejícího, následuje zaslání prvního
platebního výměru, kterým ho
upozorňujeme, že městu dluží.
Jestliže se nedočkáme žádné reakce,
následuje druhý doporučený
dopis s modrým pruhem, kterým

konkrétní osobu upozorňujeme na
to, že jeho pohledávku předáváme
exekutorům,“ popsal běžný postup
města Radim Carda, šéf finančního
odboru prostějovského magistrátu.
Uvedená vymožená částka ve výši
476 000 korun se při celkovém
desetimilionovém dluhu může
zdát jako kapka v moři. „Každá
koruna, která se do rozpočtu města
takto vrátí, je ale dobrá. Mnohdy je
smutné, že některé občany musíme
upozorňovat na jejich povinnost.
V současné době jsou vedeny
stovky exekučních řízení, což by
mělo naše spoluobyvatele přimět k
tomu, aby šestisetkorunový poplatek
uhradili. Tím by se mohl celkový
dluh rapidně snížit,“ míní Miroslav
Pišťák, primátor statutárního města
Prostějova.
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CO NEJVÍCE ZDRAVÍ,
RADOSTNÝCH CHVIL
A MOŘE NEPOPSATELNÉHO
ŠTĚSTÍ PŘEJE VŠEM
NAROZENÝM RATOLESTEM
I JEJICH MAMINKÁM
A TÁTŮM

A GRATULUJEME!!!

Bára Zavadilová
4. 11. 2013 50 cm 3,35 kg
Olomouc

Aneta Schnirchová
5. 11. 2013 52 cm 3,70 kg
Prostějov

Daniel Kalenský
2. 11. 2013 51 cm 3,55 kg
Želeč

Prostějovská nemocnice zahájila oslavy 125. výročí svého založení
V roce 1888 měl špitál princezny Stefanie dva lékaře a čtyři sestry…
Slavilo se také 10 let přestěhování a šedesát roků od úmrtí J. Mathona

o rozvoj všeobecné městské
nemocnice významně zasloužil. „Prvnímu primáři a řediteli
Mathonovi proto logicky náleží
v rámci výstavy důstojné místo.
Za jeho působení byla v nemocnici mimo jiné započata přístavba
operačního sálu s předsíní a sterilizační místností. Počet operovaných případů pak rychle stoupal
a tím rostl i celkový počet ošetřovaných,“ uvedl MUDr. Jiří Šťast- Úvodní proslov. Ředitel Tomáš Uvízl a primář Jiří Šťastný zahájili
ný, který se na přípravě vernisáže ve čtvrtek v podvečer vernisáž výstavy ve vestibulu prostějovské
významně podílel.
nemocnice.
Foto: Michal Kadlec
V padesátých letech minulého
stavbě na pozemcích bývalého století pak bylo kvůli nevyhovu- o výstavbě nového nemocniční- za stopětadvacet let pokrok i jak
vojenského cvičiště na „Brněn- jícím podmínkám rozhodnuto ho areálu. Projektovou přípravu se zvýšil obecný standard péče
ském předměstí“ v roce 1888.
provázela řada problémů, dochá- o pacienty. Proto zahajujeme
„Z dnešního pohledu je úsměvzelo k mnoha změnám, až byl oslavy vernisáží, která připomené, že tehdejší pacienti měli
nakonec zvolen projekt inspiro- ne původní reálie nemocnice i její
k dispozici dva externí lékaře
vaný nemocnicí ve švýcarském významné osobnosti. Vyvrcholea čtyř laické ženy – ošetřovaSt.Gallenu. Vlastní stavba nové ním oslav potom bude slavnostní
telky. Tento personál zajišťoval
prostějovské nemocnice byla setkání bývalých a současných
péči pro nemocné na stoosmnáczahájena v roce 1996 a dokon- zaměstnanců s oficiálními hosty
ti lůžkách,“ připomněl na verničena právě před deseti lety, i návštěvníky nemocnice, které
sáži jednu z perliček ředitel soutedy v roce 2003. „Myslím, že připravujeme na konec listopačasného ´špitálu´ Tomáš Uvízl.
Prostějov má krásnou a moderní du“, řekl ředitel nemocnice Tonemocnici. Vážíme si práce na- máš Uvízl k programu, kterým
Prvním samostatným primášich předchůdců a chceme proto si chce nemocnice připomenout
řem nemocnice byl později
jejich podíl na současné skvělé svou dlouhou historii.
jmenován MUDr. Jaroslav Významná osobnost. Primář
Mathon, chirurg, který přišel chirurgie Jaroslav Mathon se stal
kondici prostějovské nemocnice Výstava fotografií a dokumentů
do Prostějova po svém půso- ředitelem prostějovského špitálu
náležitě připomenout i ocenit. Ot- týkajících se historie nemocnice
bení na několika klinikách v roce 1899. Zemřel před šedecové-zakladatelé by patrně žasli bude ve vestibulu k vidění až do
Foto: Michal Kadlec
ve Vídni a který se celkově sáti lety.
nad tím, jaký učinila medicína konce listopadu.

Ve čtvrtek 7. listopadu úderem sedmnácté hodiny zahájil ředitel prostějovské nemocnice Tomáš Uvízl s Jiřím
Šťastným, primářem centrálních sálů, vernisáž výstavy
k 125. výročí založení nemocnice. Výstava plná vzpomínek a historických relikvií je věnována také dalším dvěma výročím. Na konci listopadu to bude právě deset let,
co se „špitál“ definitivně přestěhoval ze starých prostor
v Brněnské ulici a v těchto dnech si rovněž připomeneme šedesát let od úmrtí MUDr. Jaroslava Mathona,
excelentního primáře chirurgie a prvního ředitele tohoto
zdravotnického zařízení, po kterém je také pojmenována ulice, v níž současná nová nemocnice sídlí.
Prostějov/mik
V letošním roce je tomu 125 let,
kdy prostějovská nemocnice začala léčit první pacienty. Zaměstnanci jednotlivých oddělení nemocnice proto shromáždili řadu
historických dokumentů a fotografií zobrazujících nejen vznik
původní nemocnice i její tehdejší
provoz, ale také snímky ze stavby
nového areálu v Mathonově ulici.
Součástí výstavy jsou i kroniky
některých oddělení, plné zajímavých historických vzpomínek
a momentek.
Nová nemocnice, nesoucí jméno korunní princezny Stefanie,
byla otevřena po dvouleté vý-

Fotoreportáž

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!

CIPÍSEK vyrazil

s lampiony za myslivcem

Prostějov/mik - Světýlka, rozzářené dětské tváře a setkání
s opravdovým panem myslivcem - taková byla lampionová
podzimní cesta s Cipískem.
V úterý 5. listopadu totiž proběhl už dvanáctý ročník oblíbené akce Mateřského centra
Cipísek s názvem „Bude zima,
bude mráz aneb lampionová
cesta za panem myslivcem“.

ordinátora Mateřského centra
Cipísek v Prostějově.
Děti s rodiči pak čekalo zpívání s kytarou, promítání pohádky i malá odměna. „Ale hlavně spousta zážitků ze setkání
s panem myslivcem, z množství svítících lampionů a také
z dobrého pocitu, že mohli pomoci lesním zvířátkům,“ připomněla Markéta Skládalová.
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3x foto: Michal Kadlec

S bublinkami. U zahájení výstavy k oslavám výročí zalo- Nejcennější relikvie. Výstava ve vestibulu prostějovského Kus historie. Výstava ve vestibulu prostějovského špitálu
žení nemocnice pochopitelně nemohlo chybět ani šampaň- špitálu obsahuje i staré lékařské nástroje a hlavně unikátní obsahuje i staré lékařské nástroje a hlavně unikátní nánávštěvní knihu nemocnice princezny Stefanie z roku 1888. vštěvní knihu nemocnice princezny Stefanie z roku 1888.
ské pro všechny hosty.

INZERCE

Denis Šnajdr
4. 11. 2013 52 cm 3,75 kg
Prostějov

Romantika s Cipískem. Děti s rodiči a pestrobarevnými lampiony se v úterý
vydaly na podzimní cestu za myslivcem.
Foto: Markéta Skládalová
„Smyslem celé akce nebylo
jen se sejít a pobavit, ale hlavně předat myslivcům krmení
pro lesní zvěř na zimu. Letošní lampionové cesty se zúčastnily stovky rodin s dětmi,
od těch nejmenších v kočárku
až po školáky. Pan myslivec
Karel Michl, se kterým naše
mateřské centrum spolupracuje už řadu let, si s potěšením odvezl plné auto pytlů
kaštanů, bukvic, suchého pečiva či ovoce,“ informovala s
nadšením Večerník Markéta
Skládalová, programová ko-

Mateřské centrum Cipísek
děkuje všem příchozím za
báječnou atmosféru i přinesené krmení a panu myslivci
K. Michlovi za dlouholetou
spolupráci. „Poděkování patří
také Lesům ČR, Statutárnímu
městu Prostějov a Olomouckému kraji za zajištění promítání
i odměny pro děti a v neposlední řadě také studentkám
Střední školy podnikání a obchodu v Prostějově a dalším
dobrovolníkům, kteří pomáhali při zajišťování akce,“ dodala
Skládalová.

Co, kdy, kde, kam ...?


Svaz tělesně postižených v ČR,
o. s. v Prostějově, Kostelecká
17, nabízí k zapůjčení kompenzační pomůcky, např. polohovací lůžka, ortopedické vozíky,
chodítka, WC křesla aj. Služby
jsme rozšířili i o rozvoz pomůcek. Bližší informace v kanceláři
č. 106 nebo na tel. č. 588 000 167

ICM Prostějov,
Komenského 17, Prostějov
Ve středu 13. listopadu 2013
bude ICM Prostějov z provozních důvodů zavřeno.
Den internetu zdarma - v pátek 15. listopadu můžete přijít od
14 do 17 hodin (max na 1 hodinu).

Ve čtvrtek 14. listopadu 2013
Semtamník SONS
v 15.00 hodin se koná přednášpondělí 11. listopadu – od ka: ,,Květiny ozdoba přírody“
11.00 h. Návštěva solné jes- v Prostějově na ul. Daliborka 3.
kyně v ul. Budovcova. Sraz
Ekocentrum IRIS
účastníků v prostorách jeskyně, či dle dohody v kancelá- Husovo nám. 67, Prostějov
pátek 15. listopadu od 16.00 hod
ři SONS a společný přesun.
- 14.30 až 15.30 hod – Reha- se koná beseda „Je sova moudbilitační cvičení pro posílení rá?“ Dozvíte se spoustu zajímavostí o těchto nočních ptácích,
tělesné kondice a zraku.
úterý 12. listopadu – Výlet do některé z nich si i pohladíte.
Olomouce s návštěvou prožitkové výstavy „Neviditelná Svaz tělesně postižených
Olomouc“, na které si navnímáte v ČR, o.s., místní organizace
město tak, jak ho vnímají nevido- v Prostějově, Kostelecká 17 zve
mí. Odjezd z Pv vlakem v 9.00, své členy i nečleny na zájezd
plánovaný odjezd z Ol vlakem 16.11. do Veĺkého Mederu
ve 13.07 nebo 13.34 hod. Výlet – pobyt ve slovenských termáse uskuteční pouze v případě pře- lech. Bližší informace v kanceláři č.106 nebo na tel.č.588 008
dem nahlášené účasti!
čtvrtek 14. listopadu - 8.00 095, 724 706 773.
- 11.00 - Tvoření z keramické
hlíny v centru denních služeb
Půjčovna rehabilitačních
o.s. LIPKA Prostějov, Tetín č.1. a kompenzačních pomůSraz zájemců v 7.50 před vcho- cek LAZARIÁNSKÉHO
dem do Lipky. S sebou pracov- SERVISU PV, Hacarova 2,
ní oděv. Probíhá za finanční zajišťuje ortopedické vozíky,
WC křesla, chodítka - pevpodpory města Prostějov.
ná, pojízdná, podpažní, servírovací stolky a polohovací
MC Cipísek,
Sídliště Svobody 6, Prostějov lůžka (mechanická, elektricPokračovací kurz efektivního ká). Kontakt po telefonu pí.
rodičovství – večerní kurz dle V. Zapletalová 776 054 299
rozpisu pro absolventy základMĚSTSKÁ KNIHOVNA
ních kurzů ER
PROSTĚJOV
Psychomotorický vývoj dětí do
1 roku – beseda pro maminky pondělí 11. listopadu v 17.00
Utajené životy slavných Čechů
s miminky v rámci Mimiklubu
Zdravý pohyb pro rodiče a dítě aneb partnerské vztahy v 19.
– besedy v pravidelných progra- století. Spolu se spisovatelkou
a literární publicistkou Martimech dle rozpisu skupin
Volné herny – pro rodiče s dět- nou Bittnerovou nahlédneme
mi do 5 let. Herny probíhají do života několika významných
vždy v pondělí od 15 do 17 hod. osobností 19. století.
úterý 12. listopadu od 10.00
Beseda se spisovatelem a ba- - Senior klub
datelem Milanem Zachou Ku- čtvrtek 14. listopadu - 13.30
čerou nad jeho poslední knihou - SOVIČKIÁDA
Největší tajemství třetí říše II se (knihovna pro děti)
koná ve čtvrtek 14. listopadu 14.00 hod. - Vernisáž Adély Na2013 v 18.00 hodin v Motores- varové - navazuje na slavnostní vytu u Toma (Vranovice-Kelčice). hlášení výsledků literární soutěže.
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TIP Večerníku

Apollo 13

VĚRA ŠPINAROVÁ & ADAM PAVLÍK BAND
KDY: sobota 16. listopadu 2013 od 19:30 hodin
KDE: Společenský dům Prostějov
Již tuto sobotu si nenechte ujít
velkolepý koncert populární
české zpěvačky Věry Špinarové, který se bude konat ve
Společenském domě v Prostějově. Jedna z nejlepších
a nejvýraznějších osobností českého rocku a popu získala za
svoji kariéru mnohá ocenění.
Například v roce 1973 Zlatý štít
jako nejprodávanější zpěvačka,
roku 1976 se umístila na bronzové příčce na Bratislavské lyře
a to s písní „Lúčenie“. Zajímavostí je, že se vyučila chemičkou, ale tou se nikdy nestala,
a navzdory tomu, že se neučila
zpívat, sklízí velký úspěch.
Svoji kariéru zahájila v patnácti
letech, kdy nahrála svou první
píseň „Já před tebou klečím“.
Zpívala s kapelami Flamengo,
poté přešla ke skupině Majestic,
který v roce 1971, po převzetí
Ivem Pavlíkem, změnil název
Orchestr Ivo Pavlíka, a poté začala spolupracovat se skupinou
Speciál, kterou založil její kytarista z bývalé skupiny, Adonis
Civopulos. Do roku 1988 aktivně vystupovala, avšak potom
se stáhla do ústraní a teprve po
spojení s manažerem Václavem
Fischerem nastal očekávaný
comeback. V posledních letech
V sobotu 16. listopadu 2013
v 16.00 hodin v kavárně Café7
pořádá Maňáskové divadlo
Sluníčko a představí tři pohádky: dlouhý, široký a bystrozraký, O Koblížkovi a tři
prasátka. Rezervace na tel.:
603 751 144 nebo 722 531 005
cena vstupenky: 50 Kč + doprovod zdarma.
V neděli 24. listopadu 2013
v 16.00 hodin se koná koncert
kapely LÉTAJÍCÍ RABÍN
v sokolovně
v Čelechovicích na Hané.

Právě díky nadšení této dobrovolnice se objevily sběrné kontejnerky i v obchodech, kam
chodíme denně.
Od čtvrtka uplynulého týdne
můžete pestrobarevná víčka
odevzdávat U modrého lva,
v potravinách Haná, Morava,
CBA na ulici Dobrovského či
v potravinách U Machalů na
ulici Kostelecká.
„Hodně lidí neví, kde vršky
odevzdávat, tak mě napadlo
umožnit jim to tam, kam chodí

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...
Zdeněk Kratochvil 1928
Kostelec na Hané
Pavel Ondrouch 1954 Myslejovice
Ing. Stanislav Červinka 1931
Olomouc
Jarmila Fréharová 1923 Prostějov
Marta Vykydalová 1958 Prostějov
Josef Pavlů 1946
Protivanov
Marie Urbanová 1930
Laškov

vesměs pravidelně. Vstříc mi
vyšli hned v několika obchodech, kde kontejnery mohu
umístit, což jsem také učinila.
Všem patří poděkování za spolupráci,“ prozradila s úsměvem
Milada Sokolová (ODS) s tím,
že zajistí i svoz plných nádob.
Sebrané vršky poputují právě
do Charity Prostějov, která organizuje dlouhodobou sbírku.
Z výtěžku nakupuje pomůcky
pro zdravotně znevýhodněné
osoby a peníze použije
i v nejrůznějších aktivitách,
které mají podpořit sociální
cítění v dětech i dospělých.
Prvnímu
„vhozu“
byla
přítomna i náměstkyně primátora Alena Rašková (ČSSD).
„Tuto aktivitu velmi vítám
a oceňuji, vršky pro dobrou věc
může sbírat opravdu každý,“
konstatovala Rašková, která
zároveň vyslovila dík všem
vstřícným prodejnám.

středa 13. listopadu
15:00 Bio Senior
- Nezapomeň na mne
sobota 16. listopadu
15:00 Krtek a hodiny
pásmo pohádek
17:00 Nespoutaný Django
americký western
20:00 Nespoutaný Django

Domovní správa, s.r.o

víceúčelová hala - zimní stadion
Foto: internet
spolupracuje s méně známými
skupinami jako: Pirillo, Petarda
a dalšími. V roce 2010 se vydala na koncertní turné, kde ji doprovázela skupina jejího syna
Adam Pavlík Band.
Asi největší úspěch mělo album
,,Meteor lásky“, které vyšlo
v roce 1982, a kde, měla jeden
z největších hitů Meteor lásky,
ale hlavně Bílá Jawa 250.
Jak Večerníku sdělili organizátoři, prodáno je zhruba dvě

třetiny sálu, takže vstupenky
budou k mání i přímo na místě těsně před koncertem!
Vy je však můžete mít díky
Večerníku zcela zdarma. Do
čtvrtku 14. listopadu totiž máte
možnost soutěžit o lístek a být
přítomen tomuto skvělému
koncertu. Takže neváhejte,
nalistujte stranu 10 a zajistěte si místo na tomto sobotním
koncertu zpěvačky Věry Špinarové.

Zveme na společné zamyšlení
nad otázkami a záhadami života. Přednášející biotronik Tomáš
Pfeiffer odpovídá na písemné
i ústní dotazy posluchačů. Vstupné je dobrovolné.
Neděle 17. listopadu v 9.00 hodin, Společenský dům, Komenského 6, Prostějov.

Dětský domov
a Školní jídelna Plumlov
pořádá u příležitosti
60. výročí otevření
„Den otevřených dveří“.
Tato akce se koná
v sobotu 30. listopadu 2013
od 13.00 hodin v prostorách
Dětského domova
a Školní jídelny Plumlov,
Balkán 333.
Zveme všechny absolventy,
bývalé zaměstnance,
přátele a příznivce.
Přijďte se podívat,
jak u nás žijeme

Aikido Prostějov přijímá nové
členy se zájmem o japonské
bojové umění. Kde: Sportcentrum DDM Vápenice 9. Bližší info tel.: 728605129 nebo
aikidoprostejov@seznam.cz

Sbírejte. Prvními dárkyněmi byly náměstkyně primátora Alena
Rašková s radní Miladou Sokolovou. Foto: archív M. Sokolové

Město si připomnělo Den veteránů

ŠKOLKY APRO
VEŘEJNOST
úterý 12.11.

9.00 - 10.00 hodin

Hodinové bruslení
pro veřejnost
sobota 16.11.
neděle 17.11.

8.45 - 9.45 hodin
9.30 - 10.30 hodin

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

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ
- LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 11. 11. DO 17. 11. 2013

TELEFON 582 344 130

POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná pouze za příznivého počasí
v pondělí a ve čtvrtek od 14:00 hodin. Slunce se nachází v období
maxima své činnosti a je proto veliká pravděpodobnost sledování
zajímavých útvarů ve fotosféře i chromosféře. Vstupné 20 Kč.
NOČNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí a ve čtvrtek
v 18:30 hodin. V případě špatného počasí se koná náhradní
program. Dále je večerní oblohu možné pozorovat též ve středu
v 17:30 hodin. V neděli bude Měsíc v úplňku. Nastávají vhodné
podmínky k pozorování jeho povrchových útvarů. Vstupné 20 Kč.
Pohádka pro děti HVĚZDNÝ SEN bude uvedena ve středu
v 15:30 hodin. Vstupné 20 Kč.
Výstavy STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU, Z DĚJIN
PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE a expozici OPTIKA si
můžete prohlédnout na začátku výše uvedených pozorování.

Z důvodu plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka
elektrické energie:
Obec: Vícov
Dne: 25. 11. 2013 od 7:30 do
14:30 hod. Vypnutá oblast: od
č. 145 po č. 184, od č. 116 po
210 vč. č. 149.
Obec: Drahany
Dne: 26. 11. 2013 od 7:30 do
14:30 hod. Vypnutá oblast: část
obce Drahany ul. Brněnská celá
oboustranně od č. 53 a 134 po
konec obce sm. Otinoves
Dne: 26. 11. 2013 od 9:00 do
12:00 hod. Vypnutá oblast:
část obce Drahany ul. Prostějovská celá oboustranně po

č.10, 133, dále oboustranně
ul. sm. Bousín a od č. 130 a 32
část za rybníkem po hostinec
Soldán
Obec: Plumlov
Dne: 27. 11. 2013 od 7:30 do
16:30 hod. Vypnutá oblast:
část obce Plumlov včetně
všech podnikatelských subjektů v uvedené oblasti: od
Mostkovic, Ohrozimi, Žraloka
po křižovatku sm. Soběsuky,
s chatovou lokalitou Čubernice,
Špičák, Kadláčí, Šumná, Žralok, V Borkách, budova pošty
a policie, (Bez omezení: oblast
celého Vinohrádku s ul. Boskovickou od č.296 oboustranně po
hřbitov, ČOV, Agropnova, Pneuservis, farmy ZD.)
E.ON Česká republika, s.r.o.

Za dušičkový úklid hřbitova

sklidilo město pochvalu

11.45 Obřadní síň Prostějov
11.45 Obřadní síň Prostějov
12.30 Obřadní síň Prostějov
13.15 Obřadní síň Prostějov

15.00 kostel Ohrozim

BRUSLENÍPROŠKOLY

Oznámení o vypnutí elektrické energie

Rozloučíme se...

10.00 kostel Mostkovice
11.00 Obřadní síň Prostějov
11.45 Obřadní síň Prostějov
12.30 Obřadní síň Prostějov

21.00 NEUROTHICA
neděle 17. listopadu

KULTURNÍ KLUB DUHA

Marie Strouhalová 1915
Ptenský Dvorek
Milada Minaříková 1926
Ivaň
Štefan Juráš 1932
Prostějov
Jaroslav Látal 1920
Prostějov
Jitka Šilhavá 1976
Seloutky
Jarmila Vystavělová 1929 Prostějov
Alois Kydal 1938 Moravské Prusy
Alois Trávníček 1924
Vyškov

Pondělí 11. listopadu 2013
Růžena Komrzí 1943 Mostkovice
Středa 13. listopadu 2013
Jan Zikmund 1933 Prostějov
Jolanda Koutná 1926 Prostějov
Ludmila Meisnerová 1928 Otaslavice
Pátek 15. listopadu 2013
Ing. Zdeněk Khýr 1951 Mostkovice
Zdeňka Dolejší 1943 Prostějov
Lubomír Šindelář 1958 Prostějov
Jan Sedláček 1935 Prostějov
Sobota 16. listopadu 2013
Vlastimil Baron 1923 Ohrozim

pondělí 11. listopadu
17:30 Battle of the Year In 3D
americký taneční film
20:00 Nepravděpodobná
romance
české filmové melodrama
úterý 12. listopadu
17:30 Battle of the Year In 3D
20:00 Nepravděpodobná
romance
středa 13. listopadu
17:30 Battle of the Year In 3D
20:00 Battle of the Year In 3D
čtvrtek 14. listopadu
17:30 Křídla Vánoc
český film
20:00 Křídla Vánoc
pátek 15. listopadu
15:30 Cesta
za Vánoční hvězdou
norská filmová pohádka
17:30 Křídla Vánoc
20:00 Insidious 2
americký horor
sobota 16. listopadu
15:30 Cesta
za Vánoční hvězdou
17:30 Křídla Vánoc
20:00 Insidious 2
neděle 17. listopadu
15:30 Cesta
za Vánoční hvězdou
17:30 Křídla Vánoc
20:00 Křídla Vánoc

19.00 LACO DECZI & CELULA NEW YORK 3

Sběr víček z PET láhví probíhá i ve vybraných obchodech

Prostějov/red - Už několikrát
Večerník informoval o sbírce
víček z PET lahví, kterou organizuje Charita Prostějov
a pomáhá dětem i dospělým.
V Prostějově se sbírá ve
velkém a trvale. Kromě sídla
Charity v Polišenského ulici
můžete dát svůj příspěvek
na řadě dalších míst, o což
se zasloužila radní statutárního města Prostějov
a předsedkyně Okrašlovacího
spolku Milada Sokolová.

pátek 15. listopadu
20.00 ARAKAIN – THRASH CLUB TOUR 2013
sobota 16. listopadu

Slavnostní akt. Představitelé statutárního města Prostějova, Armády České republiky, Policie České
republiky a celé řady společenských organizací si v pátek 8. listopadu připomenuli na Městském
hřbitově v Prostějově Den veteránů.
Foto: Magistrát města Prostějova

Prostějov/mik - Již v minulém
čísle jsme informovali o letošní
Památce zesnulých na prostějovském městském hřbitově.
Bezproblémový průběh podtrhla pochvalná slova o vzorném úklidu spadaného listí
před dušičkovým víkendem.
Dostala se i na úterní jednání
zastupitelstva, slova díků zazněla směrem k vedení města
z úst Petra Kousala z KDU-ČSL. „Uznání dobré práce
velmi potěší, o to víc, když nás
pochválí opozice,“ komentoval
děkovné vyjádření Jiří Pospíšil, první náměstek primátora
statutárního města Prostějov. V
jeho kompetenci jsou právě ko-

munální služby. „Úklid padajícího listí na osmihektarovém
pozemku hřbitova je každoročně velmi náročný. Provádí ho
osm stálých zaměstnanců, letos
jim vypomohli dva pracovníci
přiděleni z programu veřejně
prospěšných prací,“ vysvětlil
Pospíšil s tím, že se letos osvědčilo i mimořádné nasazení vysavače listí.
Sám v průběhu Dušiček přijel
hřbitov několikrát zkontrolovat.
„S pracovním nasazením jsem
byl mimořádně spokojen, zvládli to skvěle,“ pochválil primátorův náměstek tým pracovníků
pod vedením správce hřbitova
Jaroslava Vlčka.

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s nestárnoucí rockovou babičkou z Ostravy Věrou Špinarovou

„ASI SE V PROSTĚJOVĚ LÍBÍM, TAK PŘIJĎTE ZAPAŘIT!“
Ostrava, Prostějov - Kdo z vás by neznal Věru Špinarovou?
Pro svůj nenapodobitelný sytý hlas i temperamentní a vitální
vystupování na koncertech patří již mnoho let mezi nejžádanější zpěvačky v České a Slovenské republice. Její koncerty
probíhají v průběhu celého roku a jsou vesměs stále vyprodány. Nejinak je tomu i v Prostějově, kde se Věra Špinarová, která patří ke stálicím tuzemské rockové i populární hudby, představuje vcelku pravidelně. Tentokrát přijede zazpívat už tuto
sobotu 16. listopadu do Společenského domu v Komenského
ulici. Ještě předtím poskytla PROSTĚJOVSKÉMU Večerníku,
který je hlavním mediálním partnerem jejího sobotního vystoupení, exkluzivní rozhovor.

lidi. Zní to jako fráze, ale je to tak. Pokud bude, úspěch se dostaví...(úsměv)“
Fanoušci na koncertech očekávají vaše známé hity, je mezi
nimi některá píseň, kterou už zpíváte
po tolikáté, že se vám téměř zprotivila?
„Já mám docela výhodu, že se nikomu
nepodřizuji,
p
j , takže ppokud se mi něco ne-

„Asi ano...(úsměv) Sama jsem totiž vzešla de facto také ze soutěže, neboť jsem
se přihlásila u nás v kulturáku v Porubě
Vašim prostějovským fanoušdo soutěže ´Hledáme nové zpěváky´...
kům tu nezpíváte poprvé, jak
(smích) Ale je fakt, že dnes je jiná doba
se vám u nás líbí? A těšíte se na váš
a bylo to všechno zcela odlišné. Už jen
prostějovský koncert?
to, jak dnešní mládež zazpívá perfektně
„Musím přiznat, že i mě samotnou
anglicky, ale písnička v češtině mu dělá
překvapilo, jak rychle se zase objevím
problém...“
v Prostějově. Připadá mi to, že jsem
tam u vás byla nedávno a už tam pojedu
zase... (úsměv) Jsem za to ale nesmírně
ráda. Asi se moje koncerty Prostějovanům líbí, když tam jsem každý rok...
(smích) Je to fajn, Haná není daleko od
Ostravy, je to Morava a tu já miluju!“
Jak se díváte na současné talentové
pěvecké soutěže, které na počkání
vyrábí pěvecké hvězdičky, jenž pouze zablikají a zapadnou v zapomnění?
Populární zpěvačka VĚRA ŠPINAROVÁ
„Na toto existují dva pohledy. Jeden je
určitě pozitivní. Je dobře, že něco tako- o tom, jak reaguje na příliš hraný hit
vého tady existuje, mládež dostává šance se ukázat, případně se i prosadit ve
Pěvecké stálice jako jste na- líbí, prostě to normálně ze svého repersvětě showbyznysu. Na druhou stranu
příklad vy, Marie Rottrová či toáru vyhodím a je to...(smích) Nemohla
toto jsou soutěže, které nikomu po odKarel Gott hudebnický důchod roz- bych lidem servírovat něco, co se mi
borné stránce až tak moc nedají. Všimhodně nečeká, protože vám to zpívá nelíbí, nebo nedejbože, co bych neměla
něte si, jaký je v době jejich konání
stále úžasně. Přesto, vidíte mezi mla- ráda. Samozřejmě, že jsou hity jako Jawa
vyprodukován o soutěžící, jimiž jsou ve
dými zpěváky nějakého potenciální- 250, Jednoho dne se vrátíš, Fernando
větší míře stále ještě děti, mediální záa další, které jsem zpívala snad tisíckrát,
ho nástupce?
jem. A jakmile soutěž končí, jak všech„Tak osobně bych řekla jedno jméno a takřka od mých začátků. Pokud se stano utichne. Všechno je až moc umělé,
- Ewa Farná. Myslím, že to je vysoce lo, že by mi byly chvíli nesympatické,
připravené, naplánované... A myslím,
talentovaná holka, která má ale jeden dala jsem jim přestávku, ale myslím, že
že veřejnost to tak nechce, což dokaproblém. Vzala to všechno strašným celkově to bylo a je v pohodě. Vzpomízuje, že kromě pár výjimek se nikdo
hopem, přepískla to až moc. Najednou nám si však na jednu písničku, jmenoz těch úspěšných hvězd Superstaru v rebyla všude, všechno dokázala, všech- vala se tuším Odpouštíš, jejíž text byl
alitě života příliš neprosadil... Současně
no vyhrála. Člověk by neměl odkrýt napsán někdy v šedesátých letech a za
bych chtěla říct, že ty děcka obdivuji.
všechny karty hned. Měl by to lidem pár let mi ten text prostě připadl hodně
Musí toho vydržet fakt hodně!“
dávkovat postupně. Jinak se brzy vy- mimo. Ale to je přirozený jev.“
Kdybyste začínala se zpěvem
Jste babičkou sympatické malé
šťaví. A co bych řekla na adresu nás?
v dnešních dobách, přihlásila bysslečny, neprojevilo se u ní už pěvecNení v tom žádné kouzlo, nejdůležitějte se do pěvecké soutěže typu Superstar?
ší prostě je, abyste to dělali hlavně pro ké nadání? Neplánujete společný duet?

Petr Kozák

„Bude mít teprve jedenáct roků, takže
bych ji nechtěla do ničeho nutit. Zatím
hraje pěkně na klavír, chodí do hudební
školy a co bude dál, to se uvidí. Přála bych si, aby si napsala svůj vlastní
příběh. Třeba se jednou přihlásí právě
do Superstar či jiné pěvecké soutěže...
(úsměv)
(
) Uvidíme,, lámat se to bude kolem čtrnácti,
čtrnác
ácti, patnácti let. Teď chodí
na moje
koncerty, pokud jsou
m
v dosahu,
hopsá tam, ale že
d
bychom
spolu měli něco
by
nazpívat,
n
tak to není.
Nemluvily jsme o tom,
ani ona sama s ničím
takovým nepřišla...
(smích)“

„Já mám výhodu, že se nikomu
nepodřizuji, takže pokud se mi
něco nelíbí, prostě to normálně
ze svého repertoáru vyhodím...“

V roce 2011 jste odměnila své fanoušky speciální Zlatou kolekcí
3CD vašich nestárnoucích písní. Nechystáte v současnosti další hudební
bonbónek?
„Jedno cédéčko bych ještě chtěla natočit. (úsměv) To poslední bylo fakt vydařené a výborně se prodávalo i DVD
z vyprodané Lucerny. To byla paráda,
ze které mám husí kůži ještě teď! Už
mám představu, jak by mohlo vypadat. Chtěla bych, aby tam byly nějaké
převzaté písničky, což se znovu vrací
do módy, ale také nová, vlastní tvorba.
Je však jasné, že natočit cédéčko není
otázka jednoho dne. Bude to dlouhodobější práce.“
Především díky vašemu neuvěřitelnému hlasu jste sólová zpěvačka, přesto jste si už několik duetů zazpívala. S kým jste si hlasově nejvíc sedla?
„Je pravdou, že byť jsem je nikdy nevyhledávala, nazpívala jsem poměrně dost
duetů. Povětšinou to bylo ještě za minulého režimu u příležitosti nějakého televizního pořadu. Asi nejznámější je duet
s Karlem Černochem, to bylo v pořadu
Možná přijde i kouzelník. Osobně mám
nejradši
Václavem
Neckářem,
dši ten s Vác
cla
lave
v m Ne
N
ckářem, to

kdo je

byla pohádka. No a samozřejmě, každý
zná písničku To máme mládež, kterou
jsem nazpívala s Petrou Janů.“
S Petrem Bende již několik let
spolupracujete, jak jste se našli?
„Bylo to v roce 2011, kdy jsme hledali
někoho jako hosta k našim koncertům
a Adam Pavlík si vzpomněl právě na Petra.
Zdál se nám v pohodě, tak jsme jej zkusili
a musím říct, že to byla trefa do černého.
Parádně jsme si sedli, jak po pěvecké stránce, tak i lidsky. S mým synem Adamem si
začali rozumět doslova báječně, stýkají se
hodně, dá se říct, že už je Petr brán jako
člen kapely...(úsměv) Dokonce jsem s ním
natočila videoklip, který už teď můžete
shlédnout na internetu! Vůbec jsem nevěděla, že něco natáčí, pohybovala se tam kamera jen tak a najednou z toho bylo docela
dobré pokoukání... Však mrkněte!“
Co byste před sobotním koncertem vzkázala Prostějovanům?
„Že se hodně těším a že jim slibuji, že to
pořádně roztočíme. Hlavně ať přijdou zapařit, bude to jízda! Mám nachystané nějaké nové věci, bude to jiné, než to bylo před
rokem, ale pokud budou chtít, určitě dojde
i na moje známé pecky. Nechci nikoho ošiTakže, v sobotu v Prostějově nashle!“
dit. Takž

věra špinarová?
Foto: internet
Spousta vašich fanoušků, především žen, obdivuje vaši vitalitu, elán a nadhled. Prozradíte nám
váš osobní recept na tu neuvěřitelnou
živelnou energii, kterou jsou vaše koncerty doslova nabité?
„Mám koncerty strašně moc ráda
a z toho to vyplývá. Vždycky se hrozně
těším a jsem připravená odevzdat na tom
pódiu maximum. Když člověk vidí ty
lidi, úplně ho to pohltí. Například teď naposledy jsem byla v Čelákovicích a největší pařmeni tam byli chlapi, kteří byli
ještě starší, než jsem já sama...(úsměv)
To je pak prostě štěstí zpívat. Čeho si
pak cením je, že na mých koncertech
je publikum takové pomňágané. Jsou
v něm zastoupeny všechny generace.
A o tom to je...“

Narodila se 23. prosince 1951, dětství strávila v rodných Pohořelicích u Brna. V sedmi letech se spolu
s rodiči přestěhovala do Ostravy. Počátky hudební kariéry spočívaly ve hře na housle (bylo jí 6 let) a později
na vysněnou kytaru. V šestnácti letech dostala nabídku na první nahrávku a následné pravidelné vystupování s kapelou Flamingo. Později přestoupila do skupiny Majestic a nahrála svůj první singl Music Box,
který ji přímo katapultoval mezi špičku tehdejší české
populární hudby. V polovině osmdesátých let začala zpívat se skupinou Speciál,
v roce 1988 odchází a zakládá skupinu Notabene. Na koncertech jí začíná doprovázet její syn se svou kapelou Adam Pavlík Band. Její první album bylo Andromeda u společnosti Panton v roce 1972. Po všechna desetiletí je jednou z nejlepších
a nejvýraznějších osobností českého popu a rocku. Kromě mnoha ocenění v podobě zlatých a platinových desek patří mezi prvních pět nejprodávanějších českých
interpretek za posledních deset let. Má celou řadu krásných hitů, například Meteor lásky, Music box, Bílá jawa 250, Raketou na Mars nebo Měj mě rád. Největším
hitem se však stala píseň, Jednoho dne se vrátíš, jejíž melodie je z filmu Tenkrát na
západě.
p
Jako pprestižní záležitostí v roce 2007 bylo
y ppozvání na koncert Joe Cockera,
který nemá nikdy na svých koncertech hosty ani předskokany. Věra Špinarová
byla pozvána jako host na ostravský koncert. Dnes spolupracuje nejvíce s Petrem
Bendem, s nímž nedávno nazpívala duet a čerstvě natočila i videoklip.

INZERCE
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sportovní menu
www.tkplus.cz
Prostějovský
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Ročník
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Úterý

Číslo

11. listopadu 2013

TRHÁK TÝDNE

volejbal
ZMĚNY VE VK AGEL!

Gambová pryč,
posilou se stala
Srbka Maleševič!
čtěte
na straně

VESELÝ JE HVĚZDOU ZÍTŘKA!

30

rozhovor

ČLEN TK AGROFERT UKAZUJE CESTU MLADÝM TENISTŮM

"HRÁL JSEM I ZA SLÁVII"

Exkluzivní interview
s bývalým fotbalovým
talentem J. Svozilem
čtěte
na straně

Londýn (Velká Británie), Prostějov/lv

TEPRVE DVACETILETÝ PROSTĚJOVSKÝ TENISTA JIŘÍ VESELÝ
SELÝ MŮŽE
SLOUŽIT JAKO VZOR SVÝM MLADŠÍM ODDÍLOVÝM KOLEGŮM
Z TK AGROFERT. VE SVÉ PRVNÍ KOMPLETNÍ SEZONĚ MEZI MUŽI
DOSÁHL NA ŘADU ÚSPĚCHŮ, KTERÝM DALO TŘEŠNIČKU NA DORTU
ÚTERNÍ VÝZNAMNÉ OCENĚNÍ. ČESKÝ HRÁČ OVLÁDL NOVOU
OVOU
ANKETU ORGANIZACE ATP S NÁZVEM „HVĚZDA ZÍTŘKA“ PRO
NEJMLADŠÍHO HRÁČE V ELITNÍ STOVCE SVĚTOVÉHO ŽEBŘÍČKU!
ČKU!
„JE TO PRO MĚ VELKÁ ČEST! PŘED SEZONOU JSEM NEČEKAL,, ŽE
SE DOSTANU DO PRVNÍ SVĚTOVÉ STOVKY. BERU TO JAKO VÝZVU
ZVU
DO DALŠÍ PRÁCE,“ PROHLÁSIL JIŘÍ VESELÝ, KDYŽ PŘEBÍRAL CENU
NU
NA KURTU, KDE SE HRÁLO FINÁLE MASTERS ATP TOUR. „BUDU SE
SNAŽIT, ABYCH TADY JEDNOU STÁL JAKO HRÁČ. JE TO MŮJ SEN,“
EN,“
DODAL ČLEN PROSTĚJOVSKÉHO TENISOVÉHO KLUBU.
O úspěších mládežnického tenisu najdete ve speciálu „PĚT RAN
N DO
ZLATÉHO KLOBOUKU TK AGROFERT PROSTĚJOV - dominátor
átorr
mezi tenisovou mládeží“, který je vkládanou součástí dnešního vydání
dání
Večerníku.

32

www.vecernikpv.cz
basketbal

STŘEDA 13. 11.

18:00

MATTONI NBL – 10. KOLO

ORLI PROSTĚJOV
QANTO TUŘI SVITAVY

Foto: internet

Hala Sportcentra DDM Prostějov

volejbal

ŠOK:

ČTVRTEK 14. 11. 17:00
ČESKÝ POHÁR – 1. ČTVRTFINÁLE

Prostějov/jim - Stávající předseda LHK Jestřábi
Prostějov Michal Tomiga již není stoprocentním
vlastníkem hokejového klubu! Poté, co druholigovou licenci „A“-mužstva pronajal novému
generálnímu manažerovi Jaroslavu Luňákovi,
rozhodl se nyní odprodat i polovinu svého podílu.
Do vedení prostějovského hokeje se tak se opět
vrací bývalý majitel klubu Zdeněk Zabloudil,
jenž koupil pětadvacet procent akcií. Čtvrtinový
podíl nově patří i Janu Radičovi.

VK AGEL PROSTĚJOV
VK KP BRNO
Hala Sportcentra DDM Prostějov

basketbal

SOBOTA 16. 11.
NEDĚLE 17. 11.

16:00
11:30

LIGA JUNIOREK U19 – 8. A 9 KOLO

„Ano, mohu to potvrdit. Já i pan Zabloudil máme
každý pětadvacet procent vlastnického podílu hokejového klubu. Máme společné podnikatelské aktivity, rozdělili jsme si i pravomoci,“ potvrdil Večerníku
žhavou informaci Jan Radič, nový spolumajitel Jestřábů. Stávající předseda LHK Michal Tomiga však
na to reagoval slovy, že celá záležitost ještě není dořešena, byť vše spěje k dohodě...
Více o proměnách vlastnické struktury
hokejového klubu naleznete na straně 26!
INZERCE

TJ OP PROSTĚJOV
SK UP PRESBETON OLOMOUC
TJ OP PROSTĚJOV
OSK OLOMOUC
Hala Sportcentra DDM Prostějov

volejbal

NEDĚLE 17. 11.

9:30
14:00

EXTRALIGA KADETEK – 13. A 14. KOLO

VK AGEL PROSTĚJOV
TJ SOKOL FRÝDEK-MÍSTEK
Hala Sportcentra DDM Prostějov

korfbal

NEDĚLE 17. 11.

14.30
16.30

EXTRALIGA DOSPĚLÝCH A LIGA REZERV – 4. KOLO

SK RG PROSTĚJOV
TJ ZNOJMO MS YMCA
Hala ZŠ a RG Prostějov ve Studentské ulici

boje na zelených trávnících aneb
I.ATŘÍDA, SK. „B“ - 15. KOLO
TJ HANÁ PROSTĚJOV
FKM OPATOVICE-VŠECHOVICE
SOBOTA 16. 11. 2013 13:00 HODIN
Fotbalový areál Za Místním nád ražím

KAM ZA F TBALEM

I.B TŘÍDA, SK. „A“ - 15. KOLO
TJ SOKOL PIVÍN
TJ SOKOL VRCHOSLAVICE
NEDĚLE 17. 11. 2013 13:00 HODIN
Fotbalový areál v Pivíně

I.B TŘÍDA, SK. „A“ - 15. KOLO
TJ FC KOSTELEC NA HANÉ
TJ SOKOL MOSTKOVICE
NEDĚLE 17. 11. 2013 13:00 HODIN
Fotbalový areál v Kostelci

PŘEBOR OFS-II.TŘÍDA - 15. KOLO
TJ SOKOL BRODEK U Pv
TJ SOKOL PROTIVANOV
NEDĚLE 17. 11. 2013 13:00 HODIN
Fotbalový areál v Brodku u Prostějova

nové rozložení podílů v LHK Jestřábi Prostějov

50% Tomiga
25% Zabloudil
25% Radič

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce

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

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

Správná odpověď z č. 44: na snímku byl někdejší stadion ve Sportovní ulici v Prostějově. Vylosovaným výhercem, který získává poukázku v hodnotě 400 Kč od relaxačního studia SORIA. se
stal Oldřich Lošťák, Kotěrova 1, 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
14. LISTOPADU, 14.00 hodin. Jméno výherce zveřejníme tradičně v PONDĚLÍ 18. LISTOPADU 2013. Dnes se opětovně hraje
o lůžkové povlečení, které věnovala firma Profitex, Wolkerova ul.
37, Prostějov.



Profitex Prostějov

Wolkerova 37, naproti

čerp. st. Shell

5 6 9 , -Velký výběr
Flanelové povlečení Vás vždy zahřeje!
www.profitexprostejov.cz

DNES O CVIČENÍ S KUBUSEM

Návod k luštění...
Všechna slova ze seznamu hledejte v osmi směrech, nalezená slova
si škrtněte. Nevyškrtaná písmena seřaďte za sebe a dostanete tajenku.
SPORTCENTRUM KUBUS VÁS RÁDO PŘIVÍTÁ,
VYZKOUŠET MŮŽETE NOVÉ CVIČENÍ ......

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

TIP
k obrazovce
OBECNÁ
ŠKOLA

FILM ČR ((2013))

PÁTEK 15.11. 2013

20:00 HODIN

BEAT, ČEPELE, EMISE, ESEJ, JEEP, JOJO, KINO, KLEČ,
KOMPLET, LISOVAT, MLSÁK, NÁPLAV, NEON, OBORY,
OHEŇ, ORAT, PARD, PESTŘEC, PILY, SEJF, THAJSKO,
TROJKA, ULEVIT, VĚNO, VINDRA, ZLOMKY

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 14. LISTOPADU 2013, 14.00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„NEKUŘÁCKÁ“. Další vylosovanou výherkyní se stala
Lenka JURČÍKOVÁ, Moravská 22, Prostějov, která se
tak může těšit na lukrativní cenu od partnera soutěže, jímž
v minulém dějství byla známá restaurace „U KRÁLE
JEČMÍNKA“, sídlící na ulici Újezd v Prostějově. POUKAZ 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 rádi udělají něco pro své tělo...
Novým partnerem dalšího kola je dnes PREMIÉROVĚ
fitko SPORTCENTRUM KUBUS, sídlící na ulici Plumlovská v Prostějově! A tak ti z vás, kdo správně vyluští tajenku,
budou zařazeni do slosování o POUKÁZKU NA SLUŽBY
V CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč.
Jméno šťastného výherce či výherkyně, jež obdrží tuto vskutku
PROSPĚŠNOU CENU, zveřejníme v příštím vydání PV Večerníku, a to tradičně v PONDĚLÍ 18. LISTOPADU.
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V minulém, celkovém součtu
již stočtyřiatřicátém pokračování tohoto originálního klání
uspěli všichni ti, kteří správně
poznali, že se jedná o Julii Jášovou. Jednu z nových opor prostějovského volejbalového týmu,
který se vydal vstříc obhajobě
mistrovského titulu a důstojné
účasti v nejprestižnější evropské
klubové soutěži Ligy mistryň,
poznala opět celá řada čtenářů...
Z porce 334 soutěžících, které jsme zařadili do osudí, se
tentokrát usmálo štěstí na výherkyni, kterou se stala Broňa
STAŇKOVÁ, Ptení 79. Prostřednictvím Večerníku obdrží
zajímavou cenu v podobě POUKÁZKY od RESTAURACE
U TEMPLÁŘE, sídlící v ulici
Šárka, V CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč!
Ti další z vás mohou zkusit své
štěstí třeba hned v rámci tohoto
čísla, přičemž tentokrát jsme
zabrousili do politických vod
a graficky mírně poupravili
jednoho z kandidátů nedávných voleb do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České
republiky, který je současně
starostou obce na Prostějovsku. Nápovědou budiž ještě
skutečnost, že tento muž skončil v té úspěšnější polovině...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z dalšího, již stopětatřicátého kola čekáme
v redakci DO ČTVRTKU
14. 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 občerstvení BRUTUS, zveřejníme v příštím
čísle, které vychází tradičně
V PONDĚLÍ, a to 18. LISTOPADU 2013.
Hodně štěstí při bádání!

Režie: Jan Svěrák
Hrají: J. Tříska, L. Šafránková,
Z. Svěrák, R. Hrušínský, E. Holubová, D. Kolářová
Je krátce po válce a do chlapecké
třídy jedné ze škol na pražském
předměstí chodí desetiletý Eda
Souček s kamarádem Tondou.
Stejně jako ostatní, i oni zcela
ignorují pokusy učitelky Maxové o výuku a spíš než o učivo se
zajímají o barvu jejích kalhotek.
Není divu, že se zoufalá pedagožka jednoho dne zblázní a na
její místo nastoupí nový učitel.
Igor Hnízdo chodí ve vojenské
uniformě, na opasku má opravdovou pistoli a okamžitě zavede
tuhý režim. Jeho součástí jsou i

svižná rákoska a poutavá vyprávění o válečných zážitcích,
kterými učitel prokládá probíranou učební látku. Přestože jsou
jeho metody nečekaně účinné,
začnou se nad učitelem brzy
stahovat mraky. Nejenže někteří
tak úplně nevěří jeho historkám,
ale navíc se začne projevovat
jeho slabost pro něžné pohlaví...

NEJEN O TOMTO LEGENDÁRNÍM FILMU
ČTĚTE V MAGAZÍNU TV POHODA!

STUDIO VISAGE POPÁTÉ...

Také druhé listopadové vydání vám nabízí další zápolení
o zbrusu zajímavou výhru.
V rámci projektu nejčtenějšího regionálního periodika
„JEŠTĚ VĚTŠÍ“ jsme totiž
ani tentokrát neopomněli bádání s čísly a díky partnerovi
tohoto klání máte možnost
získat skutečně atraktivní
výhru... U v současnosti tolik
populární hry, která si již dávno získala své věrné a početné
publikum, se JIŽ POPÁTÉ
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 znovu 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 14. LISTOPADU 2013,
14.00 hodin.
Správné vyluštění z minulého
čísla znělo 9 - 4 - 2 - 9, načež
v pořadí celé historie tohoto klání
se už celkově stočtyřiadvacátým
výhercem stal Jiří HAVELKA, Libušinka 19, 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
18. LISTOPADU 2013.
Nezbývá tedy, než abyste se
opět vrhli na nějakou tu zábavu, soutěžit s námi je ta
správná šance!

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

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

Nabídka realit a nemovitostí
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REALITY
Plumlovská 34, 796 01 Prostějov,
info@realitypolzer.cz
BYTY

Kvalitní
služby
od roku
1992

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

BYTY

Pronájem cihl.bytu 3+1, 83m2, Divišova, PV
6000Kč/měs. + ink.
Pronájem cihl. bytu 2+1, 53m2, Divišova, PV
5000Kč/měs. + ink.
Prodej 1+1, ul. Okružní, PV
500 000 Kč

Rostislavova
Rostislavova
8
8

 605 011 310 WWW.SRDCEREALIT.CZ

796 01796
Prostějov
01 Prostějov

Kancelář: Vojáčkovo nám. 3, 79601 Prostějov

☎ 582 ☎
341
582
705
341 705
☎ 608 805 659, 775 341 705

E–mail: jhreality@jhreality.cz

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

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

1+1, DR, DRUŽSTEVNÍ,lodžie,43m2
1+1, DR. OKRUŽNÍ, lodžie, 44m2
2+1, DR, KROKOVA, cihla, 50m2
2+1, OV, DOLNÍ, šatna, 56m2
2+1, DR. SVATOPLUKOVA, cihla, 58m2,
2+1, DR. A. SLAVÍČKA, lodžie,50m2, po část. rekonstrukci
3+1, DR, DOLNÍ,lodžie,77m2
3+1, DR, OKRUŽNÍ, 72m2

info v RK
550.000,– Kč
800.000,– Kč
780.000,– Kč
660.000,– Kč
700.000,– Kč
info v RK
700.000,– Kč

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

1.500.000,- Kč

Volejte: 739 322 895
1+1 Šárka
450.000Kč
2+1 Italská
k jednání 750.000Kč
2+1 Západní po rekonstrukci 889.000Kč
2+1 Šárka
739.000Kč
3+1 Dolní 72m2
985.000Kč
3+1 Belgická 72m2 k jednání 1.039.000Kč
3+1 Anglická OV 70m2
1.080.000Kč
3+1 Moravská OV 76m2
1.089.000Kč
3+1 Západní po část.rekons.
1.189.000Kč
3+1 Partyzánská 85m2 cihla OV1.139.000Kč
3+1 Okružní 85m2 cihla OV 1.339.000Kč
Volejte: 723 335 940
1+1 Kostelecká 35m2
535.000Kč
2+kk PV 60m2 cihla, garáž
650.000Kč
2+1 Vápenice
699.000Kč
3+1 sídl. Svornosti 80m2, cihla 1.250.000Kč

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

Pronájem skladovacích a výrobních hal v Klenovicích na Hané.
Info v RK
Prodej RD 2+1 Nezamyslice. Plast. okna, plyn. vytápění i krbová kamna, udržovaný. Cena: 600 000 Kč
Prodej byt. domu v PV o 5 bytech a prodejnou v
přízemí. Podsklep., každý byt vlast. plyn. vytápění,
projekt na další 4 byty v podkroví. Cena: 4 990 000 Kč

Prostějov, Čechovice, Habrová ul. Prodej novostavby RD 3+1 se
zimní zahradou, dvorkem a parkovacím stáním. Zast. plocha 127 m2.
Cena: Kč 2.390.000,a okolí….rodinné domyy i k rekonstrukci
Děkujeme za nabídky, za případný tip ODMĚNA ! ! !
VOLEJTE ! I SMS !

Tel: +420 605 011 310

Prostějov, ul. J. Zrzavého. Prodej bytu 3+1 v osobním vlastnictví,
Cena: Kč 990.000,2. patro, 71 m2, lodžie, plast. okna.

TOP NABÍDKA!!!

RD 3+kk, ČEHOVICE, zahrada, dvorek,

RD - PRODEJ

RD,5+1,PIVÍN, dvůr, zahrada, vjezd

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

Pronájem výrob. a sklad. areálu v PV – Domamyslicích.
415m2 nebyt. prostor,255m2 dvůr. Cena: 12 000Kč/měs. + ink.
Pronájem nebyt. prostoru 31m2 v centru PV na kanceláře a
služby. Velmi pěkné! Cena: 4000Kč/měs. + 1800Kč/měs. ink.
Prodej RD 4+1 se zahradou v Čelechovicích na
Hané.CP 1163m2, veškeré inž.sítě.Udržovaný,ihned
k nastěhování!
SLEVA: 2 200 000 Kč
St. pozemek 1000m2 na RD v Mostkovicích,
veškeré inž.sítě, výhled na les. Cena: 1600Kč/m2
Prodej RD 7+1 s průjezdem, garáží a terasou v
Určicích. Plyn.vytápění, obec.voda, el.e.220/380V.
Cena: 990 000 Kč
Pozemek 466m2.
Prodej býv.zem.usedlosti ve Vícově. RD 2x 3+1,
plyn.vytápění,plast.okna, chlévy, velký pozemek
Cena: 1 700 000 Kč
2846m2.
Pronájem části vily – na služby, kurzy, mateřskou
školku popř. i bydlení v PV. Přízemí, 80m2, zahrada.
Velmi pěkné!
Cena: V RK
Prodej pozemku 816m2 na RD + cesta,Vrahovice.
Cena 900 000 Kč

Hrubčice, okr. Prostějov. Prodej novostavby RD 3+kk s terasou,
koupacímjezírkem,krytýmparkovacímstánímazahradou.Zast.plocha
Cena: Kč 3.622.500,149 m2, zahrada 900 m2.

Skřípov, okr. Prostějov. Prodej RD/chalupy 3+1 s garáží, zast. plocha
Cena: Kč 435.000,-123 m2, zahrada 505 m2.

Volejte: 723 335 940
950.000,-Kč

850.000,-Kč

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

BYTY – PRODEJ:

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

Kč 750.000,Kč 1.100.000,Kč 2.149.000,Kč 2.775.000,Kč 2.895.000,-

GARÁŽ - PRODEJ

Rumunská ul.

Kč 180.000,-

Kompletní nabídku najdete na:

www.jhreality.cz

- pohodové vyřízení realitních služeb

Kostelecká 5, 796 01 Prostějov, v budově ČP

tel.: 607 915 184

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

SUPERNOVINKA:
1) 2+1 OV Západní - 43 m3, po rek.
850 tis.+ prov.
770 tis.Kč
2) 3+1 DR Holandská - 75 m2
3.600 tis.Kč
3) RD 5+1 Krasice - 300 m2, bazén
4) Pozemek - 790 m2, Bělecký mlýn
180 tis. + provize
2.350 tis.Kč
5) RD 5+1 Kobeřice- po rek., 783 m2
6) 1+1 DR Resslova
550 tis.Kč
2
7) RD 2+kk Lidická, 298 m
1.300 tis.Kč
PRONÁJMY:
1+kk C.Boudy, 1.P., zaříz.
6,2 tis.vč.ink., trv.pob.
5,8 tis.+ ink., trv.pob.
3+1 Husserlovo nám., 110 m2
BYTY:
1+kk OV - M.Pujmanové
350 tis.Kč
1+1 OV Wolkerova
650 tis.Kč
550 tis.Kč
2+1 OV, 51 m2 - Jeseník
2+1 OV Západní - 43 m3, po rek.
850 tis.+ prov.
850 tis.Kč
2+1 DR Šárka, 69 m2
770 tis.Kč
3+1 Holandská DR, 75 m2
3+1 OV Západní, 70 m2, po rekonstr.
1.150 tis.Kč + prov.
1.250 tis.Kč + garáž
3+1 OV Sladkovského, 71 m2
2
1.299 tis.Kč
3+1 OV, Okružní, krásný byt, 82 m , 2 lodžie
3+1 OV, cihla, na Sídl.E.Beneše
1.350 tis.Kč
2
4+1 OV, Hrdibořice, 80 m
590 tis.Kč

RD 4+1 včetně garáže, užitná
plocha 156 m2, Cena Kč 3,970.000,Plocha pozemku 260 m2.
Prodej bytu 3+1 Západní ulice, Prostějov
Byt 108 m2
cena Kč 2,450.000,Domovní kotelna, krásný výhled z terasy.
Prodej mezonetového bytu 4+1 Krasická ulice, Prostějov.
Byt 153 m2, z toho 35 m2 terasa
cena Kč 3,600.000,Možnost dokoupení dvou kusů garážových stání, možnost
klientských změn.
Prodej bytů Havlíčkova ulice, Prostějov
Cena Kč 2,690.000,Byt 3+1, 100 m2,
Byt 3+1, 107 m2
Cena Kč 2,878.000,-

vlastní kotel na vytápění a TUV, možnost klientských změn.

N O V O S TAV B Y N A K L Í Č
Volejte: 739 322 895
RD 4+kk Pv-Košická
RD 4+kk Pv-Vrahovice
RD 4+kk Pv-Vrahovice
RD 4+1 Pv-Vrahovice
RD 4+kk Plumlov
RD 3+kk Pv-Krasice 71m2
RD 4+kk Pv-Krasice 96m2
RD 4+kk Pv-Krasice 89,5m2
RD 4+1 Pv- Krasice 111m2
RD 5+1 Pv- Krasice 109m2
RD 4+kk Kelčice

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

PR O N Á J MY

REALITY
POHODA

RD 4+1 včetně garáže, užitná
plocha 145 m2 Cena Kč 3,400.000,Plocha pozemku 228 m2.

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

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

1+1, Pv, sídl. Svobody
Kč 5.500,-/měsíc vč. inkasa
2+1, Biskupice
Kč 2.000,-/měsíc + inkaso
2+1, Určice
Kč 6.000,-/měsíc + inkaso
3+1, Biskupice
Kč 3.000,-/měsíc + inkaso (3.500,-)
3+1, Pv, ul. Hvězda Kč 10.000,-/měsíc + inkaso (cca 2.500,-)

Tel.: 582 330 058, 777 898 324, e-mail: avlk55@seznam.cz
Prodej řadových rodinných domů, Wichterlova ulice, Prostějov

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

CENY VČETNĚ POZEMKŮ

BYTY – PRONÁJEM:

D+V Investing s. r. o. Partyzánská 3, Prostìjov

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

RODINNÉ DOMY:
RD 3+1 Čehovice, 90 m2
370 tis.+ provize.
RD 2+1 Kostelecká ul. - k rek.
530 tis.Kč
2
RD Brodek u Konice - 338 m , zahr., i jako chalupa 540 tis.Kč
RD Okál Přemyslovice - 2 byty, zahr. 80 m2
550 tis.Kč
RD 4+1 Hvozd - i jako chalupa
500 tis.Kč
RD 3+1 Chválkovice n/H, zahr.
680 tis.Kč
RD 3+1 Krumsín, dvorek, zahr.
620 tis.Kč
750 tis.Kč
RD 4+1 Kostelec n/H, 162 m2, před rekonstr.
RD Okál Pěnčín - 2 byty 3+1, garáž, zahr., po část.rek. 790 tis.Kč
RD Okál Pěnčín - 2 byty, garáž - po celk.rek.
840 tis.Kč
RD 3+1 Krumsín
880 tis.Kč
RD 2+1 Bousín - i jako chalupa
890 tis.Kč
RD 2+1 Otaslavice, po kompl.rekonstr.
1.200 tis.Kč
RD 5+1 Jesenec - velká zahr.
1.290 tis.Kč
2
1.500 tis.Kč
RD 3+1 Mojmírova, 193 m
RD 6+1 Otaslavice, ZP - 843 m2, zahr.
1.590 tis.Kč
2
RD 5+1 v Obědkovicích-2 tis.m pozemek
1.500 tis.Kč
RD Plumlov - 2byt.jedn.
1.650 tis.Kč
RD 3+kk Myslejovice, zahr.
1.490 tis. + provize RK
RD 3+kk Smržice, zahr., pozem.
2.500 tis.Kč
RD - 2 byt.jedn., hospoda, 2 garáže, stodola, zahr. - Ptení 3.600 tis.Kč
RD Čelechovice - 4 byty, zahr., garáž
3.690 tis.Kč
RD 4+kk Nový Malín - novostavba
3.990 tis.Kč
Nájemní dům blízko centra - 3 byty, sauna, zahr., rekonstr. 5.700 tis.Kč
Chaty a chalupy:
Ochoz u Konice
330 tis.Kč, Ochoz - lux. 1 mil.Kč, Seč
650 tis.Kč, Raková - chalupa
640 tis.Kč
Pozemky:
Mostkovice - 649 m2, s chatkou, stav.par.
Kostelec - 1160 m2, zasíť.
Mostkovice - 1600 m2

799 tis.Kč,
1.320 tis.Kč
1750 tis.Kč

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

Volejte: 739 322 895
1+kk Olomoucká po rek.
5.600Kč vč. ink
1+1 Husovo nám. po rekonstrukci 5.500Kč +ink
2+1 Waitova 70m2 po rek.
7.500Kč vč. ink
Volejte: 723 335 940
2+1 Daliborka 60m2
2+1 Čelechovice
2+1 Olomoucká 100m2
3+1 Němčice 74m2
3+1 Zrzavého
RD 3+1 u Konice
RD 5+2 Určická

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

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

PR O K LI E N TY H LE D Á M E

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

PRODÁME I VAŠI
NEMOVITOST
STAČÍ ZAVOLAT
DOPORUČUJEME

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

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

www.realitypolzer.cz

REALITY

Koupím byt 2+1 v OV, západní část Úřad pro zastupování státu ve věcech
města. 777 602 873
majetkových, odbor Odloučené pracoviště Prostějov vyhlašuje 5. kolo
VAŠE NOVÉ BYDLENÍ
výběrového řízení na prodej nemoRealitní kancelář
vitostí – budovy Konice, č.p. 248
Svatoplukova 21, Prostějov
a pozemků parc. č. 670 a parc. č. 671
Ing. Zuzana Kučerová, 774 409 430
v k.ú. a obci Konice za min. kupní cenu
Aktuálně nabízí:
ve výši 40 000,00 Kč. Další informace
* Byt 3+1, Hybešova
1.135.000 Kč poskytne p. Zettelová na adrese Rejsko* Byt 3+1/C, Okružní
1.350.000 Kč va 28, Prostějov, tel. č. 582 302 593,
* RD 6+2, Pačlavice
899.000 Kč e-mail: katerina.zettelova@uzsvm.cz,
* RD, 4+1, Česká
3.170.000 Kč www.uzsvm.cz
* RD Čelechovice
2.280.000 Kč
* Chalupa 2+1, Doloplazy 355.000 Kč Pronajmu přízemní byt 1+1 na Olo* Chata + pozemek 800m2 (stavební), moucké ul. Cena 4.300,- bez inkasa.
Konice- Březský vrch
430.000 Kč Tel.: 777 20 50 14
* Pronájem obchodů
6000 Kč/měs
Hledáme ke koupi rodinný dům
Drozdovická, Krasická
Ing. Marie Vymazalová, 774 101 818 i k rekonstrukci. Na Prostějovsku.
Tel.: 605 011 310 i SMS
Aktuálně nabízí:
* Byt 2+1, A.Slavíčka
740.000 Kč
* Byt 2+1, Dolní
820.000 Kč Pronajmu byt 1+kk, s lodžií, ul.
* Byt 3+1, K.Svolinského 1.350.000 Kč M.Pujmanové, 1. pochodí, 6.000 Kč vč.
* RD 3+1, Přemyslovice 600.000 Kč ink. Volný od prosince. Tel.: 604 82 53 87
* RD 5+2, Kaple, rek.
1.880.000 Kč
* RD 4+1 Kralice n/H
2.880.000 Kč Pronajmu byt 2+1, Prostějov, ul.
* RD 2x3+1,1+1,Olšany 3.900.000 Kč Olomoucká po rekonstrukci. Ná* Pozemek Náměšť n/H 952.600 Kč jem 8.000 Kč (včetně inkasa), kauce
* Chata Plumlov.přehrada 1.300.000 Kč 8.000 Kč. Tel.: 606 929 830
Uvedené ceny jsou včetně provize RK.
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště
Pro naše klienty stále HLEDÁME:
Prostějov vyhlašuje výběrové řízení
* byt 3+1 s dostupností MHD
na prodej nemovitostí v obci Lešany –
* byt 2+1 sídl. E. Beneše a okolí
* byt 2+1 sídl.Svob., Hloučela, Krasice rodinný dům č.p. 26 na pozemku p.č.
* cihl.byt 1+1, OV, po rek., do 550.000 Kč 103 o výměře 1245 m2 a pozemky p.č.
* RD v Prostějově do 3 mil. Kč
103, 104, 105 a 106 – zahrada o vý* chatu na Plumlovské přehradě
měře 602 m2 za minimální kupní cenu
* chaty, zahrady a pozemky v PV a okolí 693.000,00 Kč. Další informace poWWW.VNB-REALITY.CZ
skytne p. Hudcová na adrese Rejskova 28, Prostějov, tel. č. 582 302 585,
Hledáme ke koupi byt v OV nebo DR e-mail: yveta.hudcova@uzsvm.cz
v PV. Spěchá. T.: 605 011 310 I SMS
Prodám RD 5+1, který se nachází v ProProdám cihlový DB blízko centra stějově, má zahradu se zahradním domkem a garáž přístupnou z hlavní ulice,
města 2+1. T.: 724 246 570
dům není podsklepený. Rekonstruován
ODKOUPÍM POZEMEK v PV 2011. Zastavěná plocha – 276 m2. Zanebo do 5km, pole, zahradu, ornou hrada – 324 m2. Cena – 3.670.000,- Kč.
půdu, trvalý travní porost, ostatní Kontakt jura.vaculik@gmail.com
plochu. PLATBA HOTOVĚ. Tel.:
Pronajmu pěknou zařízenou garson608 601 719
ku na E. Beneše. V ceně i internet.
Pronajmu větší byt 1+1. Nájemné Klidná lokalita. Vhodné pro jednot5.000 Kč + inkaso. Po rekonstrukci. livce či bezdětný pár. Cena 6.500,vč. inkasa. Tel.: 734 509 077
Tel.: 608 887 354
Sháním RD s velkou zahradou, min. Pronajmu byt 2+kk, 54m2, kuch. lin1 000 m2, v okolí Pv. Nejsem RK. ka včetně spotřebičů. Nájem 6 500,Pouze SMS 775 498 916 nebo email: včetně inkasa. Tel.: 775 011 885
rerehyk@seznam.cz
Pronájem nové garsonky v Pv, PoPronajmeme byt 2+1 v RD. Nájem děbradovo nám., možnost parkování
4.500 Kč + inkaso. Tel.: 776 300 976 ve dvorním traktu. Info 775 368 478
nebo 775 230 100
Pronajmu 1+1 na Sídl. Svobody. Tel.:
KOUPÍM POLE V PROSTĚJO- 728 141 999
VĚ 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
Pronájem bytu 1+1, nová kuchyně,
klidné prostředí, blízko centra. Tel:
608 642 346
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
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

Řádková a sloupcová inzerce, vzpomínky
SLUŽBY

FINANCE

PRÁCI NABÍZÍ

AUTO - MOTO

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

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

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

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

Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce strojem UNC,
výkopové a terénní práce.

Prostějov
j 604 389 367.
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

Půjčka 5 000 Kč až 50 000 Kč,
rychle až do domu, bez poplatku
předem. Tel.: 777 965 734. Pracuji
pro více věřitelů
PŮJČKY SNADNO A RYCHLE.
TEL.: 775 562 356
Půjčím peníze bez prověřování
registru, splatnost až 15 let, oproti
zástavě nemovitosti. Vyplatím vaše
exekuce. Tel. 777 696 836
Mála půjčka 10 000 až 80 000 Kč.
Pracuji pro více věřitelů. Tel.:
608 911 761
PSV Invest s.r.o. nabídka flexi
půjčky 6.000 Kč pro mimořádné vydání v domácnosti. Rychlé
a diskrétní jednání. Kontakt recepce
po až pá 9:00 - 17:00 hodin. Tel.:
777 727 268
Půjčka až 100 000 Kč, nad 100 000 Kč
se zástavou nemovitostí. Tel.:
774 965 730. Pracuji pro více věřitelů.

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

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

Přijmu muže, ženy k rozvozu zboží
vl. osobním autem. Tel.: 777 572 555
(9.00 – 10.00 hod.)

Osobní bankrot - oddlužení. Máme
mnoho spokojených klientů. Konzultace zdarma.TOBAGI BIANCO s.r.o.
Volejte777 551 492

Úklidová firma přijme spolehlivé,
částečně invalidní pracovnice na zkrácené úvazky. Kontakt: 582 345 379,
775 605 121. Volat 8-14 hod.

Kominictví
Frézování zadehtovaných,
komínových průduchů, 150 Kč/m.
Tel.: 602 481 262

Vyplatíme všechny Vaše EXEKUCE a poskytneme Vám jednu půjčku. Pracujeme pro více věřitelů. Volejte: 777 551 492

Provádíme dokonalé strojové čištění sedacích souprav a koberců. Milan Revay, telefon: 604 43 93 02,
582 38 23 25. www.revay.cz

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

Hledáme zájemce o práci z domova. Jedná se o jednoduchou reklamní
činnost. Ne dealerství! Volná pracovní
doba, vše na smlouvu, pro českou společnost, mzda cca 15 000 Kč. Pouze
pro zaměstnané, osvč, důchodce a md
- jako přivýdělek. Osobní pohovor samozřejmostí. V případě zájmu volejte
denně od 9 do 16 hod. 773 955 168

Montáž a opravy žaluzií a sítí proti
hmyzu. Tel.: 602 764 713

Peníze pro všechny ihned při podpisu!
Zvýhodněné podmínky, žádné poplatky. Volejte: 775 02 12 12

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

Čištění hrobů z terasa, přebroušení
přímo na místě. Tel.: 721 817 009
Doučování angličtiny pro děti
a začátečníky. 775 263 893

Rychlá půjčka 5 - 100 000 Kč. Bez
ručitele, v hotovosti. Tel.: 608 881 746.
Pracuji pro více věřitelů.

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

GRATULACE

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

Odešel. Jediný na světě,
kdo by ho neměl rád, jež uměl
odpouštět a tolik milovat,
každého potěšil, tak měkce
pohladil jediný na světě,
jež nikdy nezradil.

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
Prodám 2 ženské hanácké kroje,
1 dívčí a 1 chlapecký. Cena dohodou. Tel.: 731 859 338
Prodám dámské kola Favorit, šicí stroj
skříňový, kamna Petry, dále pak chromový květinový stůl. Tel.: 603 995 337

Čas ubíhá a nevrací,
co vzal, jen bolest v srdci
a vzpomínky nám zanechal.

Dne 9. listopadu 2013
uplynulo 5 roků, kdy nás
navždy opustil náš tatínek,
dědeček a pradědeček
pan Oldřich KAŠPÁREK
z Domamyslic.
Za tichou vzpomínku děkují
dcery Marta, Hana a syn
Oldřich s rodinami.

Dík za to, čím jsi nám v životě
byl, za každý den, který jsi
s námi žil. Tvůj odchod stále bolí,
zapomenout nedovolí.
Dnes, tj. 11. listopadu 2013
D
uplyne 1. rok od úmrtí
pana Františka KOMÁRKA
ze Zdětína.
S láskou a úctou vzpomínají
manželka a syn Zdeněk
věnujte tichou vzpomínku.

2TQF¾O

zavedenou prodejnu

Dnes, tj. 11. listopadu 2013
vzpomeneme 10. výročí úmrtí
pana Stanislava ČERNÉHO.
S bolestí v srdci vzpomínají
manželka, syn
a dcera s rodinami.
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Kdo ve vzpomínkách žije,
nezemřel a žije s námi dál.

vecernikpv
.cz
Dne 6. listopadu 2013
jsme vzpomenuli
104. a 101. narozeniny stavitele
Karla DOHNALA
a jeho choti
Marie DOHNALOVÉ
z Prostějova. Za celou rodinu
děkuje syn Tomáš Dohnal.
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UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ INZERCE
pro další číslo
je v PÁTEK
15. listopadu
v 10.00 hodin

PRODÁM

Děkuji všem, kteří se přišli
rozloučit dne 25. října 2013
na poslední cestě s paní
Věrou VRTALOVOU
z Prostějova. Současně d
ěkuji pohřební službě A.S.A.
Prostějov za vysoce
profesionální přístup,
za krásně navázané květiny
a panu Knejpovi za citlivé
smuteční rozloučení.
Mgr. Eva Handlová
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Dne 15. listopadu 2013
oslaví naši rodiče
Anna a Antonín KRISTOVI
z Prostějova společných 55 let.
Do dalších let mnoho štěstí,
zdraví a lásky přejí synové
a dcera s rodinami, vnoučata
a pravnoučata.

Prodám auto Škoda favorit. R.V.
1989, dobrý technický stav. STK
květen 2013 + sada kompletních
zimních pneu. Cena dohodou. Tel.:
605 870 708

VZPOMÍNKY

iXGJNQXCUVąGFPÊ
škola RQN[VGEJPKEM¾

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

Nabízíme práci u balící linky v nepravidelných směnách. Vhodné pro starobní
důchodkyni. Dobrý zdravotní stav podmínkou. Jedná se o práci v chladnějším
prostředí. Nekuřák výhodou. Bližší
informace na telefonu 582 300 888

ŠKOLA
*.'&
·è'60ª

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

Prostějovský
Večerník
také na
Facebooku!

!POZOR!

Nyní máte možnost

INZEROVAT
I NA WEBU
KONTAKTUJTE

582 333 433

Sport
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Ohlédnutí za druhým zápasem prostějovských boxerů v letošním ročníku extraligy

Po„Bylo
výhře
nad
Prahou
je
na
řadě
mistrovství
republiky
to natvrdo, nejlepší reklama na box,“ radoval se prostějovský kouč Petr Novotný
S téměř stoprocentní spokojeností se mohl trenér prostějovských boxerů Petr Novotný ohlížet za druhým kolem
letošní extraligy družstev. Jím vedený tým si před zraky
zaplněného Společenského domu připsal proti vyzyvatelům z Prahy šest dílčích vítězství, což v celkovém hodnocení znamenalo další dva body po výhře 12:4.
Prostějov/jim
„Divácká účast byla perfektní, navíc se vyhrálo. Lidem se to líbilo,
mám na akci kladné ohlasy, jen
nám zcela nevyšel doprovodný
program. Nechal jsem tomu trochu volný průběh, ale příště asi
zvolíme jiné kapely,“ předeslal
Novotný.
Ani o necelých čtyřicet korun vyšší
vstupné než obvykle se tak na zaplnění hlediště neprojevilo nijak negativně, naopak oproti sokolovně
byla návštěva zhruba dvojnásobná.
„Nečekal jsem to. Vytvořili parádní
atmosféru a perfektně povzbuzovali. Navíc se jednalo o vyrovnané
a napínavé zápasy,“ potěšily prostějovského trenéra atraktivní průběh i divácká odezva.
Boxeři se ani v jedné kategorii nešetřili a lékaři obou týmů tak měli o
práci postaráno. Z domácích borců

potřebovali jejich péči nejvíce Norbert Kalucza s Emilem Kocveldou,
ani soupeř neodcházel z ringu bez
šrámů.
„Bylo to natvrdo, nejlepší reklama
na box. Emil je šitý vepředu i vzadu, podobně i Norbert. Je to úděl
toho, že se bojuje bez přileb. Jsem
ale spokojen s tím, jak to dopadlo.
V Praze bychom asi nevyhráli o tolik, ale doma to bylo zasloužené,“
potěšily Novotného předvedené
výkony, rvavost i chytrost.
Své duely díky tomu vyhráli Kalucza, Aperjan, Šerban, Bilík,
Ducár a bez boje Ištván,na dvojici
Kalucza-Bilík ovšem byla patrná
únava z předchozího mistrovství
světa v dalekém Kazachstánu.
„Věřil jsem, že mají formu, bylo
ale na nich patrné psychické i fyzické vypětí. Bilík toho měl ve třetím
kole dost, Kliment je navíc houževnatý. Celou dobu navíc trénuje do

plných, chce totiž titul z mistrovství
republiky,“ podotkl Novotný.
Třetí účastník světového šampionátu v prostějovském dresu
Bernard Ištván se svého soupeře
nedočkal. Hosté sice přijeli s dostatkem sportovců, při pohledu na
„nabušeného“ Maďara ale jednoduše dostali strach a raději nikoho
nenasadili.
„Bernard se tomu sám divil, ale při
jeho kvalitách se není čemu divit.
Pro lidi to bylo trochu zklamání, těšili se na něj. Je to škoda, ale přinesl
nám již dvě výhry,“ potěšilo bývalého úspěšného boxera. Všechny dílčí zápasy osobně sledovali
rovněž prostějovský primátor
Miroslav Pišťák i první náměstek
Olomouckého kraje Alois Mačák
a Novotného těší, že tak skvělých
výsledků dosahuje prostějovský
klub i díky podpoře ze strany města
a kraje.
Radost mu udělal i výsledek
souběžného hraného střetnutí
mezi Dubnicí a Plzní, jenž dospěl do nerozhodného výsledku
8:8. „Remíza je dobrá, hodnotím
ji kladně. Setkaly se dva silné
celky a nyní záleží hlavně na nás.
Máme dobře našlápnuté, zatím

jsme ale boxovali pouze doma.
Ani Plzeň sama nepočítala, že by
tam bodovala a bod z venku bych
bral i já, byť ideální je samozřejmě
výhra,“ přemítal Novotný.
Střetnutím s Prahou se současně
Prostějov rozloučil s letošním kalendářním rokem, pokračování
týmové soutěže se v jeho podání
uskuteční až v roce 2014. „Nechtěli jsme riskovat zranění a zápas
s Plzní jsme odvolali. Domluvili
jsme se na tom, že se bude boxovat
až v únoru,“ vysvětlil.
Duel se navíc v souladu s původním rozpisem uskuteční na západě
Čech a na Hané pak dojde až na
odvetu. „V listopadovém termínu
neměli volné prostory, tak jsme
si nejprve vyměnili pořadatelství.
Jenž to by znamenalo, že bychom
už nic neboxovali doma, navíc by
se to konalo těsně před republikou,“ zdůvodnil prostějovský kapitán zatím poslední změnu.
Prioritou je totiž nyní připravit se
důkladně na domácí šampionát,
borci z BC DTJ obhajují kupu
cenných kovů a hned pět titulů.
„Loni jsme byli velice úspěšní
a chceme na to navázat. Chceme
získat co nejvíce medailí, bude to

Extraliga družstev ČR v boxu mužů 2013/14
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ale těžké. Bez helem je to mnohem nevyzpytatelnější a může to
skončit jakkoliv,“ netroufal si Novotný předpovědět konkrétnější
výsledek.
Mistrovství republiky se uskuteční první prosincový týden od

pátku do neděle, v podobném
termínu se o domácí tituly utkají i maďarské posily. „Všichni
snad budou zdravotně v pořádku.
I Hamo utržil ránu a měl zraněná
záda, ale věřím, že se dá dohromady. V plné síle už snad bude

i Kuba Bambuch, v Ostravě již
začal s tréninkem,“ doufá Novotný. Krátce před tímto turnajem
ještě chystá společný sraz, ten
by se uskutečnil pravděpodobně
v Prostějově, nebo u Pavla Dudy
v Kroměříži.

Obchodní partneři BC DTJ Prostějov:

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

Vydřená výhry. Norbert Kalucza ilustroval cestu prostějovských boxerů za dvěma body. Bolelo to,
na konci ale mohl slavit.
Foto: 2x Jiří Možný
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KAM PŘÍŠTĚ
3. kolo (23. a 24. listopadu): BC Chimera Plzeň - BC DTJ Prostějov
odloženo, BC Bigboard Praha -BC Dubnica nad Váhom.

MICHAL SEČKÁŘ

Jaký je váš názor
na otevření vzdělávacího programu
mezi třicítkou nejlepších
Sportovní management
Pavel Nedvěd prověřil dovednosti
na SOŠ podnikání a obchodu?
prostějovského mladíka
Praha, Prostějov/jp - Jednodenním soustředěním třiceti
finalistů vyvrcholil v sobotu
19. října v Praze projekt Adidas Nitrocharge - Hledá se motor. Porotu složenou například
z fotbalového internacionála
Václava Němečka nebo kondičního trenéra Aleše Kaplana
vedla legenda českého fotbalu
Pavel Nedvěd.
„Final campu“ se zúčastnil také
člen „devatenáctky“ 1. SK Prostějov Michal Sečkář (na snímku s Pavlem Nedvědem), kterého hlasy kamarádů a fanoušků
poslaly mezi třicítku nejlepších
z celé České republiky. Na prostějovského středopolaře čekal
nabitý program podobný výběrovým kempům zahraničních
klubů. Z počátku nechyběla
rozcvička pod taktovkou Pavla
Nedvěda a poté se na stadionu
FK Slavoj Vyšehrad už rozeběhly dovednostní a vytrvalostní testy. Odborná porota hodnotila práci s míčem, prostorové

Foto: internet
vnímání, rychlost, obratnost,
koordinaci, sílu a rychlost reakcí každého hráče.
Byla to skvělá zkušenost a možnost poměřit své schopnosti
s ostatními mladými fotbalisty
z různých koutů republiky. Myslím si, že v obrovské konkurenci
jsem se rozhodně neztratil,“ prozradil o svém působení na finálovém kempu prostějovský špílmachr. Odpolední série zápasů 5 proti
5 se posléze zaměřila i na prověření týmového ducha, nasazení
a herní projev každého z finalistů.
Obsáhlý rozhovor s talentovaným hráčem 1. SK Prostějov najdete v příštím vydání Večerníku.

Jako tělocvikář i fanda sportu otevření Sportovního managementu v Prostějově rozhodně vítám. Není až tak překvapivé,
že právě ve městě, kde sídlí silná a úspěšná marketingová
firma sportovního zaměření – TK PLUS, se rodí tento moderní obor. Stejně tak je moderní, atraktivní a potřebná volba
managementu školy zařadit tento školní vzdělávací program
jako součást nabídky studia.
S nadsázkou lze už nyní říci, že trend otvírat podobné obory,
má vliv na zdravou budoucnost naší příští generace, na postupnou změnu životního stylu, více pohybu pro všechny, radost a zdraví našich potomků. Otevření tohoto vzdělávacího
programu v našem sportovně pulzujícím Prostějově je tedy
krůčkem a počinem vskutku chvályhodným.
Jan Krchňavý
ředitel ZŠ Jana Železného
partneři vzdělávacího programu:

HLAVNÍ
MEDIÁLNÍ
PARTNER:

Londýn (Velká Británie), Prostějov/lv - Největší talent českého
tenisu současnosti Jiří Veselý,
který letos vyhrál tři challengery, zahájil sezonu na 264. místě.
V průběhu roku se ale propracoval do elitní stovky světového
žebříčku, přičemž nejvýše byl
v srpnu, kdy mu patřila 78.
příčka. To nemohlo uniknout
pozornosti jak veřejnosti, tak
i odborníků. Ti z ATP jej označili za „Hvězdu zítřka“....
Česká naděje si uvědomuje, že
jeho další žebříčkový vzestup
musí být podložený velkou pílí.
„Na challengerech potkávám
hráče okolo šedesátého místa
na žebříčku. Ty musím porážet,
abych mohl v pořadí postupovat, a jde to těžko. Všichni jsou
dnes skvěle připravení, mají
kvalitní zázemí. Ale já jsem na
tom podobně a věřím, že budu
úspěšný,“ věří si Veselý, který
ocenění převzal v úterý minulého
týdne v Londýně, kde se právě
hrál prestižní Turnaj mistrů.

INZERCE

www.vecernikpv.cz

Zbrusu nová anketa nahradila
bývalou s názvem Nováček roku
a prostějovský tenista se díky
tomu dostal do elitní společnosti
tenisových celebrit. Další ceny
totiž dostaly hvězdy první kategorie. Ocenění za návrat roku dostal
Španěl Rafael Nadal, hned tři ceny
posbíral Roger Federer. Už pojedenácté vyhrál hlasování fanoušků
o nejoblíbenějšího hráče, podeváté
pak získal Cenu Stefana Edberga
za sportovní chování. Navíc dostal
podruhé humanitární cenu Arthura Ashe. Nejlepšími deblisty byla
popáté za sebou americká dvojčata
Bob a Mike Bryanovi.
Prostějovský tenista už společně
s trenérem Jaroslavem Navrátilem
přemýšlí nad příští sezonou, kdy
bude obhajovat dosavadní postavení a pokusí se posunout opět
nahoru. V rámci tréninku zlepšil
forhend a přidal na razanci úderů
od základní čáry. „Na nejvyšší
úrovni musíte hrát agresivně a jít
si pro každý bod. Na tom pracujeme. Současně si uvědomuji, že se
musím starat o své tělo. Jedině tak
se dá předcházet zraněním,“ řekl
člen TK Agrofert.

Fotbal
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PROTI UNIČOVU TĚŽKÝ TERÉN A NADŠENÍ DOMÁCÍ = DALŠÍ ZTRÁTA
Prostějovský 1.SK veze ze Žďáru pouze bod za remízu 1:1

SE ROZLOUČÍ HUNAL
Prostějov/tok - Letošní ročník
MSFL se ještě v podzimní části
sezony přehoupl do své druhé poloviny. Pvním týmem, se kterým
prostějovští
fotbalisté
sehrají
„jarní“ odvetu, je nedaleký hanácký
rival z Uničova. Motivace domácích
by měla být dvojnásobná - rozloučit
se vítězně s podzimní sezónou
a současně vrátit Uničovu porážku
z úvodního srpnového duelu!
A také napravit nedělní výpadek
z trávníku posledního Žďáru nad
Sázavou...
Do prvního vzájemného duelu
v Uničově sice „eskáčko“ vlétlo dravě
a Zelenkovým gólem se ujalo vedení,
pak však výkon celého týmu opadl
a domácí zaslouženě otočili výsledek. Další výsledky obou soupeřů
v průběhu sezóny byly srovnatelné
– oba prohráli čtyři zápasy (Uničov
s lídry Opavou a Sigmou B, dále
s Hulínem a Břeclaví), oba ztráceli
zbytečně body za remízy v domácím
prostředí.
Roli týmového střelce převzal
po odchozím Krčovi, jemuž se
v Prostějově příliš střelecky nedaří,
Richter, který se již v minulé sezóně
zapsal do střelecké listiny jedenáctkrát, na podzim zatím šestkrát. Zhruba
polovina týmu je tvořena hostujícími
hráči ze sousední Olomouce či Opavy.
Trenér Strouhal dává poslední dobou
důvěru sestavě Uvízl-Juřátek, Vejvoda,
Ulma, Koutek - Kyselý (Šalamoun),
Bača (Večeřa), Jeřábek, Toman Žmolík, Richter. Oproti úvodu sezóny
se tedy drobně změnila pouze středová
řada, post gólmana, obrana i útočné

w

Branky: 79. Turek - 35. Pospíšil. Rozhodčí: Santarius - Trávníček, Petr; Žlutá karta: 69. Doležal. Diváků: 480.

Střelec. Prostějovský útočník Michal Pospíšil právě přebírá míč a zkouší opět ohrozit obranu
domácího Žďáru nad Sázavou. Jedna jeho trefa na tři body nestačila... Foto: Tomáš Kaláb

hroty jsou v uničovské sestavě stabilní.
Pro domácí bude zápas důležitý ze
dvou hledisek. Z herního pohledu
se tým bude nejen snažit o vítězství
nad tradičním soupeřem, ale také
o vylepšení svého postavení v tabulce,
aby přezimoval na důstojné příčce.
„Domácí duel s Uničovem bude také
rozlučkový pro kapitána Tomáše
Hunala, který s námi strávil závěr
své úspěšné kariéry,“ oznámil před
zápasem ve Žďáru kouč František
Jura. „Je škoda, že si v závěru léta
přivodil smolné zranění a většinu
podzimní části už neodehrál. Proto
zveme všechny prostějovské fotbalové
fanoušky, aby v sobotu přišli v hojném
počtu a Tomášovi v posledním zápase
připravili důstojnou atmosféru,“ přeje
si trenér a manažer klubu v jedné
osobě.

Výsledkový servis msfl

průběžná tabulka PO 15 ODEhraných kolech
Z
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

(0:1)

Libor Š
Štourač - FC ŽŽďas Žďár n. S.

14. kolo: Orlová - Opava 1:1 (0:1). Branky: 90+1. Sobala – 40. Komenda.
Diváci: 620 * Kroměříž - HFK Olomouc 1:4 (1:1). Branky: 16. Dobeš
– 9. Korčán, 54. Heinz, 77. Heinz, 81. Bernard. Diváci: 201 * Mikulovice
- Hlučín 0:1 (0:0). Branky: 78. Ondrušík. Diváci: 160 * Třebíč - Zlí1n B
1:0 (0:0). Branka: 78. Chalupa. Diváci: 210 * Sigma Olomouc B - Hulín
3:1 (2:1). Branky: 21. Vidlička, 37. Stříž, 69. Schmidt – 20. Mršťák. Diváci:
120 * Uničov - Slovácko B 0:0 * Břeclav - Zábřeh 0:3 (0:1). Branky: 35.
Váňa, 55. Puškáč, 77. Puškáč. Diváci: 150 * Žďár nad Sázavou - Prostějov
1:1 (0:1). Branky: 35. Pospíšil. – 79. Turek. Diváci: 482.
Mužstvo
Opava
Sigma Olomouc B
Třebíč
Slovácko B
Zábřeh
HFK Olomouc
Hulín
Prostějov
Uničov
Hlučín
Zlín B
Břeclav
Mikulovice
Orlová
Kroměříž
Žďár nad Sázavou

1:1

Sestava 1. SK Prostějov:
Bureš - Krejčíř, Pavlík, Hloch, Kazár (68. Studený) - Hirsch, Soušek, Fládr (74. Zelenka), Pančochář - Machálek (81. Krč), Pospíšil
(90. Zatloukal). Trenér: František Jura.
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kam PŘÍŠTĚ na MSFL?
16. kolo, sobota 16. listopadu 2013, 13:30 hodin: Orlová - Mikulovice
(10:15), Hlučín - Žďár nad Sázavou, Hulín - Břeclav, Prostějov - Uničov,
Zábřeh - Třebíč, Opava - Sigma Olomouc B (16:00), Slovácko B - Kroměříž (17.11., 10:15), Zlín B - HFK Olomouc (17.11., 10:30).

Podzim v malé kopané

Žďár nad Sázavou/tok - Náročný podmáčený terén
čekal prostějovské fotbalisty na stadionu posledního týmu tabulky, FC Žďas Žďár nad Sázavou.
Od počátku ovšem „eskáčko“ hýřilo aktivitou
a zaslouženě se dostalo do vedení. Po změně stran
však postupně přebírali iniciativu domácí a po
hodině hry začalo být jasné, že vyrovnání je jen otázkou času. Utkání tak mělo podobný průběh jako na
jaře, ovšem bez vítězného gólu hostí v posledních
minutách. Vzhledem k bodovému vyrovnání první
poloviny tabulky tak prostějovští fotbalisté klesli až
na osmé místo podzimní tabulky MSFL, což je od
medailových příček na hony vzdáleno...
Do nedělního utkání na Vysočině byli připraveni
všichni marodi na obou stranách dnešních soupeřů.
Za domácí se do základní sestavy vrátil ostrostřelec
Pohanka, vévodící tabulce střelců MSFL s jedenácti
trefami do černého, trenér Prostějova František Jura
chtěl zařadit do základu Hunala i Zelenku. „Po
příjezdu na místo a zjištění stavu trávníku jsme se
raději rozhodli oba do základní sestavy nezařazovat,
nemá smysl riskovat obnovení zranění. Zejména pak
u Lukáše,“ řekl exkluzivně Večerníku před výkopem
Jura. Na lavičce zůstal rovněž Aleš Krč, jemuž problémy se zády nedovolovaly plnohodnotné zapojení
do hry. Naopak v pořádku byl už Fládr a od začátku
nastoupil v záloze Soušek.
Hosté začali aktivně, tlačili se dopředu a v první desetiminutovce se individuálními akcemi prezentovali
Pančochář a po něm Machálek, jeho střela šla těsně
vedle tyče. V 17. minutě poslal Burešovi střelou z dálky
první navštívenku Turek, „vingl“ své brány si ale gólman pohlídal. O pět minut později málem překvapil
domácího brankáře Pometla Kazár, jehož centr zleva
skončil na břevnu domácí svatyně. Pak měl dvě dobré
příležitosti Hirsch, který nejprve z hranice šestnáctky
pálil těsně vedle tyče, po půl hodině hry jeho pokus
z větší vzdálenosti vyrazil Pometlo na roh. Deset
minut před přestávkou vhazoval Krejčíř jeden ze

Žďár nad Sázavou/tok - Už už to vypadalo, že by mohl být Michal Pospíšil
opět tím střelcem vítězného gólu na
žďárských Bouchalkách. Po změně
stran se ovšem obraz hry změnil a tak
se nejúspěšnější forvard 1.SK v nedělním odpoledni příliš radovat nemohl.
„Po přestávce nám přestala vycházet

Tabulka skupiny A
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Do finálového turnaje postoupil tým Spojené kluby Hluchov/Čehovice.
1. Hluchov/Čehovice
2. Laškov
3. Galacticos PV

SKUPINA B (HŘIŠTĚ VRBÁTKY)
FK Vrbátky – KMK Katastrofa Prostějov 1:1, Katastrofa PV – SK Chaloupka Prostějov a
Vrbátky – Chaloupka PV nehráno (Sportovně technická a Disciplinární komise budou
projednávat nedostavení se týmu SK Chaloupka Prostějov k turnaji). Rozhodčí: Kučera.

Město Prostějov podporuje okresní soutěže v malé kopané.

obchodní a mediální partneři fotbalového oddílu 1. SK Prostějov

PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK - hlavní mediální partner klubu

kombinace, neudrželi jsme míč na našich kopačkách, takže jsme více faulovali
a z toho následovaly soupeřovy standardní situace. Nakopávání míčů do šestnáctky bylo pro urostlé a silově založené
hráče výhodou, ze které dosáhli vyrovnávajícího gólu,“ popsal Michal Pospíšil
příčiny vedoucí ke konečné remíze.

Martina Hirsche zdravili po zápase známí
z jeho ročního působení na Vysočině. „Ještě
si mě pamatují, to člověka potěší,“ svěřil se
hbitý záložník, který si také dnes vypracoval několik dobrých příležitostí. „Utkání
bylo emočně dost vypjaté, protože domácí
při svém postavení v tabulce bojují doslova
o každý gól, o každý bod. Terén byl velmi

těžký, i na kolíky se nabalí drny a klouže to
stejně, takže kombinovat se na tom moc
nedá, navíc síly ubývají dvojnásobnou
rychlostí. Na to se ale nemůžeme vymlouvat, měli jsme ten druhý poločas zvládnout.
V kabině jsme dostali jasné instrukce, na
trávník jsme je ale nedokázali přenést,“ připustil viditelně zklamaný Hirsch.
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1. Závady:
Mladší žáci, 3. kolo: FK Němčice nad Hanou – TJ
Sokol Určice, nedostavil se rozhodčí pan Novák
z Prostějova, předáno Komisi rozhodčích.
2. Změna termínů utkání:
II. třída, 17. kolo: SK Jesenec – TJ Sokol Protivanov,
původní termín 24.11.2013, bude sehráno 23.11.2013
v 13.00. Dohoda oddílů.
III. třída, 17. kolo: FC Ptení – TJ Sokol Tištín, původní termín 24.11.2013, bude sehráno 23.11.2013
v 13.00.
3. STK nařizuje sehrát následující utkání mladších přípravek do 17. listopadu:
TJ Sokol Určice – TJ Sokol Mostkovice, Sokol Koni-

Prostějov/kopa,son – Tečku za podzimní částí okresních soutěží
v malé kopané napsaly duely 1. kola Poháru města Prostějova
mužů 2013/14. Ze čtyř základních skupin se však odehrály jen
dvě, zbylé přijdou na řadu až začátkem jara.

Spojené kluby Hluchov/Čehovice – Galacticos Prostějov 2:0, 1.FC Laškov – Hluchov/
Čehovice 0:5, Galacticos PV – Laškov 1:4. Rozhodčí: Krátký.

svých dlouhých autů, domácí obrana si nepohlídala Pospíšila, který
hlavičkou otevřel skóre - 0:1.
Trenér Žďáru Štourač poslal do
druhé půle na hrot Chmelíka místo
Zedníčka, už po dvou minutách
zatápěl před Burešem jeho jmenovec
Roman POPELKA - 1. SK Prostějov
v dresu domácích, nejprve hlavičkou
„Utkání přineslo zaslouženou remízu vzhledem k tomu, co jsme předa následně pokusem o dorážku
vedli v druhém poločase. Domácí chtěli viditelně víc... Příliš jsme souve skrumáži v šestnáctce. Hosté
peři přepustili aktivitu, kteří toho posléze využili, my toho dopředu moc
odpověděli Pospíšilovou střelou těsně
nepředvedli, snad jen Aleš Krč měl dobrou příležitost ke skórování.
mimo tři tyče. V 59. minutě rozehrál
Neudrželi jsme vůbec balón na útočné polovině, naopak silově dispoPavlík přímý kop, Pometlo ale dobře
novaní hráči Žďáru se prosazovali v našem vápně. Bylo jasné, že dokud
mířenou střelu vyboxoval. V té době
budou cítit šanci, jejich úsilí bude enormní, protože potřebují každý bod.
ale domácí čím dál zřetelněji přebírali
Proto nám chyběl druhý gól, který jsme v první půli měli a mohli dát.
otěže zápasu. Zvýšit aktivitu záložní
Jsme zklamaní.“
řady mohl ke střídání připravený
Zelenka, přednost ale dostal Studený
místo zraněného Kazára. V 77. minutě málem uhodilo, vystřídání Machálka dobrou příležitost Krč, míč však
když se před Burešem zjevil osamocený Doležal, ale minul pravou tyčku. Stav 1:1 se tak už nezměnil.
hostující obrana s vypětím všech sil následný závar Po odehrání první poloviny ročníku 2013/14 tudíž
odvrátila. O dvě minuty později však tentýž hráč cen- prostějovští fotbalisté figurují kvůli horšímu skóre na
troval před bránu a Turkova dorážka na vzdálenější tyči osmém místě třetiligové tabulky s třiadvaceti body,
už znamenala vyrovnání – 1:1. V závěrečných deseti stejně jako šestý 1.HFK Olomouc a sedmý Hulín.
minutách to byli domácí, kteří se ještě snažili strhnout O dva body zpět je Uničov, který „eskáčko“ přivítá
vítězství na svoji stranu, na druhé straně měl těsně po v posledním podzimním zápase na domácí půdě.

Na těžký terén se nemůžeme vymlouvat, zní z kabiny

zakončily pohárové zápasy

SKUPINA A (HŘIŠTĚ LAŠKOV)

„Utkání bylo spíše bojovnější, pustili jsme hosty do vedení, když jsme
opět propadli při standardní situaci. Po přestávce jsme se snažili s utkáním něco udělat, měli jsme sice o trochu více ze hry, ale nedostávali
jsme se do gólových šancí, až z jedné šťastné situace jsme vyrovnali.
Bod tedy bereme. Podzimní část se nám sice nevyvedla podle představ,
ale je třeba vzít v úvahu, že máme určité možnosti, které nás limitují
a oproti jaru máme dokonce i o jednoho hráče méně. Nepodařilo se nám
kádr dostatečně posílit, zkusili jsme se s tím poprat, ale na víc než jedenáct bodů to prostě nestačilo.“

MORAVSKOSLEZSKÁ FOTBALOVÁ LIGA:
16. kolo: 1.SK Prostějov – Uničov (sobota 16.11.,
13.30, rozhodčí: Julínek – Fojt, Hanáková).
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE, SKUPINA „E“:
16. kolo: Karviná „B“ – Určice (sobota 16.11.,
13.30, Slavík – Handlíř, Nesrsta).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS:
17. kolo: Ústí – Kralice na Hané (neděle 17.11.,
10.00, Knoll – Vičar, Knoll ml.), Litovel – Konice
(sobota 16.11., 13.00, Juřátek – Samek, Šťastný).
I.A TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“:
15. kolo, sobota 16. listopadu, 13.00: Klenovice
na Hané – Náměšť na Hané (Kašpar – Knoll,
Knoll. ml.), Čechovice – Bělotín (neděle 17.11.,
13.00, Hampl – Krobot, I. Antoníček), Haná
Prostějov – Opatovice (Zika – Vedral, Vachutka).
I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „A“:
15. kolo, neděle 17. listopadu, 13.00: Plumlov –
Všechovice (sobota 16.11., 13.00,Petrů – Lasov-

ce – 1. SK Prostějov „A“, Sokol Konice – 1. SK Pro- Pokud mají trenéři starších a mladších přípravek zástějov „B“, Sokol Konice – FK Němčice nad Hanou, jem o zaslání tabulek, kontaktujte, prosím, pana HuFC Kostelec na Hané – TJ Sokol Olšany u Prostějo- bála na emailu: hubalj@seznam.cz.
va, TJ Haná Prostějov „A“ – TJ Haná Prostějov „B“. Zapsal Pavel Peřina, sekretář OFS, odsouhlasil Roman Minx, garant STK
4. Pokuty:
Zapsal Pavel Peřina, sekretář OFS,
STK uděluje klubu FC Hvozd dle článku 23. odst. 7
odsouhlasil Roman Minx, garant STK
pokutu 100 korun za nedodání zápisu starších žáků.
STK uděluje klubu TJ
Veškeré úřední zprávy a další aktuality
FC Kostelec na Hané
mohou zástupci jednotlivých oddílů
dle článku 23. odst. 7
i jejich příznivci nacházet
pokutu 200 korun za
na internetových stránkách
nedodání zápisu mladší
přípravky.
WWW.OFSPROSTEJOV.CZ!
5. Různé:

Zápasové
meníčko

ský, Krutovský), Pivín – Vrchoslavice (Oulehla
– Sigmund, Navrátil), Býškovice – Nezamyslice (neděle 17.11., 10.15, Odstrčil – Pumprla,
M. Pospíšil), Kostelec na Hané – Mostkovice
(Langhammer – Šebesta, Straka), Lipová – Kojetín „B“ (J. Dorušák – Sedláček, Janáček).
I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“:
15. kolo: Hvozd – Kožušany (sobota 16.11.,
13.00, I. Antoníček – Milar, Majer).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS – dorost:
15. kolo: Šternberk – Čechovice (sobota 16.11.,
10.00, Zelík), Konice – Černovír (sobota 16.11.,
10.00, Vičar), Určice – Kostelec na Hané (sobota
16.11., 10.45, OFS).
KRAJSKÁ SOUTĚŽ dorostu – skupina „B“:
15. kolo: Brodek u Přerova – Němčice nad Hanou
(neděle 17.11., 13.00, P. Pospíšil), Šternberk „B“ –
Čechovice „B“ (sobota 16.11., 12.15, Zelík), Protivanov – Lipník (neděle 17.11., 11.00, Zika).

PŘEBOR OFS PROSTĚJOV – II. TŘÍDA:
15. kolo, neděle 17. listopadu, 13.00: Olšany
– Zdětín (sobota 16.11., 13.00), Smržice – Čechovice „B“, Otinoves – Přemyslovice, Horní
Štěpánov – Určice „B“, Držovice – Němčice nad
Hanou (sobota 16.11., 13.00), Otaslavice – Vrahovice, Haná Prostějov „B“ – Jesenec, Brodek
u Prostějova – Protivanov.
III. TŘÍDA:
15. kolo, neděle 17. listopadu, 13.00: Ptení
– Zdětín „B“, Bedihošť – Pivín „B“ (sobota 16.11., 13.00), Tištín – Brodek u Konice,
Mostkovice „B“ – Plumlov „B“ (sobota 16.11.,
13.00), Nezamyslice „B“ – Výšovice (sobota
16.11., 13.00), Vícov – Kralice na Hané „B“,
Dobromilice – Vrahovice „B“, Pavlovice u Kojetína – Skalka.
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši
návštěvu! -jim-
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Regionální derby ve skupině „A“ I.B třídy O KFS nabídlo atraktivní podívanou

NEZAMYSLICE ZŮSTALY POSLEDNÍ, KOSTELEC SI POMOHL
Hosty zachránily dva proměněné rohové kopy, v bráně exceloval téměř nepřekonatelný Menšík

Podzimní část fotbalových soutěží se pomalu chýlí
ke svému závěru a hráči Nezamyslic by již několik
týdnů byli nejraději, aby už nastala zimní přestávka. Výsledkově se jim nedaří, když z posledních
pěti utkání získali jen dva body, což znamenalo
jejich propad na poslední místo tabulky. A nic na
tom nezměnilo ani sobotní derby s Kostelcem na
Hané... Domácím se nepodařilo rozmnožit desetibodovou sbírku z vlastního hřiště, naopak hosté se
teprve podruhé v tomto ročníku radovali z vítězství
na půdě soupeře, díky čemuž se přiblížili pozici
uprostřed průběžného pořadí skupiny „A“ I.B třídy
Olomouckého KFS.

T

renér hostí reagoval okamžitým střídáním v útoku,
video na pv.cz
navrácení vedení mu ale přinesrnik
la osvědčená jména ze základní
.v
ww ece
w
sestavy. Grepl poslal další centr
od rohového praporku a domácí
se tolik obávali Marka Začala,
že si s jeho přičiněním poslali
míč do vlastní brány!
iž za mírného přítmí se Kostelci na Hané vzápětí naskytla možnost třetí branky, když při
brejku posílal Vyhlídal míč ještě
doprava, domácí obránce byl
ale dostatečně důrazný a zakončení nepřipustil. Neujal se ani
technicky zahrávaný přímý kop
ze střední vzdálenosti a horko
Už se veze. Pavel Vyhlídal (třetí zleva) právě trkl do míče a coby nehlídaný
dokonce kopali hned tři, zrodil se tak bylo i hostům.
Nezamyslice/jim
Foto: Jiří Možný
omácí přiložili několik gó- hráč posílá svou hlavičkou Kostelec do vedení 1:0.
z nich ale pouze brejk domácích,
otbalisté nic nedbali toho, že po němž nejprve Menšík vyrazil
lových polínek, ale žádné je
ezamysličtí tak zůsta- Býškovic, Kostelečtí o den
ne všichni diváci stihli úvodní střelu z pravé strany, po centru nezahřálo dostatečně. Šest minut
li na jedenácti bodech později od 13.00 hodin přivíhvizd, a od prvních sekund doka- z levé strany a další střele se před- před koncem sice přišla série tří
zovali, že se bude na co koukat. vedl exkluzivním zákrokem i na obrovských šancí, všechny ale a s podzimem se rozloučí tají v sousedním derby hráče
O žádný velký technický koncert brankové čáře.
Menšík ve spolupráci se svý- v neděli dopoledne na hřišti Mostkovic.
se v případě ani jednoho celku
hned po pauze tak mohli mi spoluhráči odvrátil. Nejprve
nejednalo, hráči ovšem tyto nehosté zvýšit, ale po Vyhlída- sám zlikvidoval střelu zprava
dostatky nahrazovali důrazem, lově vybídnutí sprintující Baláš po standardce z levé strany, poté
bojovností a nasazením, takže se ve skluzu minul bránu. O deset dorážku vyhlavičkoval nad bráhrálo v tempu a v chladnějším minut později po rohovém nu Jan Walter, následně hlaviča občasnými dešťovými kapkami kopu domácí včas zablokova- ku na zadní tyči po rohu zprava
doplňovaném odpoledni zahřál li přízemní střelu na vzdále- vytěsnil správně načasovaným
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DOKONALÝ POČIN

 3. Sám na Víta Soldáta se hnal Pavel Vyhlídal, na domácího brankáře
si ale nepřišel.
 14. Z ostrého úhlu vystřelil na první tyč opět Vyhlídal, brankář s pomocí
konstrukce odvrátil míč na roh.
 19. Nezamyslický Kratochvíl to zkusil z dálky a nádherně zamířil do
šibenice, ještě lepším zákrokem se ale prezentoval hostující brankář.
34. VELIKOST NEROZHODUJE. Na rohový kop z pravé strany
si naskočil Pavel Vyhlídal a nejmenší hráč hostí poslal míč do brány – 0:1.
 41. Přečíslení po ubráněné standardce, Menšík ale vyrazil střelu zprava
a po zpětném centru zachytil na brankové čáře i další gólovou střelu.
 46. Po Vyhlídalově pasu mohl zvýšit Baláš, ve skluzu ale minul bránu.
 58. Blízko druhé branky byl Baláš, míč ale do sítě z pár kroků nedotlačil.
62. VYROVNÁNO. Domácí tlak ukončil Zdeněk Moravec, jenž využil přihrávky z pravé strany a po zemi propálil vše - 1:1.
74. VLASTENEC. Na další rohový kop si dělal prostor Marek Začal,
domácí před ním odvrátili míč přesně k tyči, ale do své brány - 1:2.
 84. Nezamysličtí mohli hned třikrát vyrovnat. Střelu zprava velkého
vápna, brankář vyrazil, dorážku vyhlavičkoval obránce, následnou hlavičku po rohu skokem vytáhl mimo tyče opět Lukáš Menšík!
zaznamenal Jiří Možný

LUKÁŠ MENŠÍKK

TJ FC KOSTELEC NA HANÉ
Pokud by některý z ligových týmů potřeboval posílit na gólmanském postu, může obrátit svou pozornost na Kostelec na
Hané a konkrétně jeho třiadvacetiletou jedničku mezi třemi
tyčemi. Prakticky po celý podzim opěvoval jeho zákroky trenér Petr Walter a ne nadarmo má právě Kostelec nejlepší
obranu ze všech čtrnácti účastníků soutěže. V oranžovém
dresu zářící gólman na sebe upoutal i v sobotním derby.
Výborným postřehem a zmařením několika jistých tref na
brankové čáře cloumal nervy nezamyslických snajperů, přišel si na něj pouze zkušený Moravec při velkém obléhání ze
strany domácích. „Musím ho pochválit již poněkolikáté. To
co dokázal chytnout dnes i před týdnem ve Vrchoslavicích,
to je famózní. Opravdu chválím, všechna čest,“ hodnotí
uznale výkony své opory kouč Petr Walter.

MAREK PAVELKA - TJ Haná Nezamyslice:

„Soupeře jednoznačně zachránil gólman, chytil tři až čtyři góly... (hořký úsměv) Byl to první zápas, kdy se můžeme vymlouvat i na smůlu.
Kluci to odedřeli, po této stránce jim nemohu nic vyčíst. Bohužel
výsledek dopadl tak, jak jsme si nepředstavovali. Herně to ale bylo
vyrovnané. Oni se snažili hrát na brejky, my jsme možná měli malou
územní převahu, ale nedali jsme z ní gól, takže nám byla k ničemu.
Rozhodly rohové kopy, ze kterých jsme dostali dva góly. Dvakrát
neobsazený hráč, přičemž v první půli na malém vápně nám dá gól
nejmenší hráč soupeře. Tam byla trošku i chyba brankáře, zavolal si,
že má balon, a neměl ho... I tak tam ale jejich hráč nemůže zůstat sám.
Po vyrovnání to vypadalo, že jsme v tlaku, ale bohužel během pěti
minut přišel gól z rohu. To je asi naše největší slabina, protože mužstvo
je složeno z poměrně malých hráčů. V tomto máme velký problém
a dostáváme z toho hodně branek.“

PETR WALTER - TJ FC Kostelec na Hané:

„Ptal jsem se kluků v šatně, co jsem jim udělal, že mi připravili takové nervy, hlavně ve druhém poločase (úsměv). V první půlce jsme
měli více ze hry a po standardní situaci jsme se ujali vedení. Hodně
nám pomohl i gólman, chytil vyloženou tutovku, takže po půlce
jsme vedli. Ve druhém poločasu byla hrozná škoda, že jsme nedali
šance do desáté minuty. Kdybychom přidali druhý gól, myslím si, že
bychom utkáni dovedli v poklidu do vítězného konce. Bohužel se
to nestalo a úplně jsme vypadli z role. Přestali jsme hrát a vyloženě
jsme si koledovali o gól, který také přišel. Bylo to z naší strany trápení a vysvobodili nás vlastně až domácí vlastním gólem. Pro nás jsou
to velice cenné tři body, z této stránky panuje veliká spokojenost.
Ale s předvedenou hrou již méně... Kluci už si mysleli, že o vítězství
nemohou přijít, já jsem jim ale o přestávce zdůrazňoval, že tu není
hotové vůbec nic, a budeme to muset odehrát koncentrovaně. Pokud
se bude hrát i příští týden, budeme muset s Mostkovicemi předvést
daleko jiný výkon!“

Kostelecký Marek Začal:

„Standardky jsou naše
SILNÁ STRÁNKA“

Nezamyslice - Dlouhé minuty
se zdálo, že kostelecké fotbalisty
nic neohrozí na cestě za třemi
body a posunem do klidnějších
pater I.B třídy Olomouckého
KFS. Domácím Nezamyslicím
se ovšem podařilo vyrovnat
a hosté tak museli podruhé
ukázat svou největší zbraň
- standardní situace. Na rohový kop si naskakoval Marek
Začal (na snímku J. Možného)
V závěru vás ovšem doa šestatřicetiletý střední obránce
mácí opět zatlačili a mohdonutil soupeře k chybě a nasměrování míče do vlastní sítě. li i vyrovnat...
Tak se zrodila vítězná branka... „To je ta slabá půlhodinka, kdy
nás přetlačili a přehrávali nás.
Chyběla koncentrace a hlavně
Jiří Možný
v útoku schopnost podržet balon,
Podařilo se vám vybojo- to se nám ve druhé půlce nedařilo.
vat výhru 2:1, odpovídá Bylo tam hodně zkažených finálto poměru sil?
ních přihrávek.“
Oba týmy předváděly
„První půlku jsme byli stoprocentatraktivní bojovnou poně lepší, vytvořili jsme si nějaké
šance. Domácí to trochu kom- dívanou, jak jste byl s hrou spopenzovali nějakými protiútoky, kojen vy?
ale druhý poločas jsme polevili „Byla tam bojovnost, také důraz,
a zaslouženě jsme byli potrestaní. z naší strany perfektně odehrané
Měli jsme tam půlhodinku, kdy utkání po této stránce. Do něktenás přehrávali, ale nakonec jsme rých soubojů jsme mohli jít i ostřeto zvrátili a ke konci bylo trochu ji, ale je to fotbal. Hřiště technickéštěstíčka na naší straně.“
mu fotbalu moc nenasvědčovalo,
Co se s vámi stalo ve dru- protože bylo mokré a kluzké.“
hé půli, že jste najednou
Na podzim jste doma
tolik polevili?
ztratili spoustu bodů, ko„Můj názor je, že rozhodla kon- nečně jste pak přivezli výhru
centrace každého jednotlivého zvenku, co?
hráče. Kluci byli najednou zbláz- „Tabulka je hrozně vyrovnaná,
nění, že jim dáme pět gólů a oni jednou vyhrajete a poskočíte na
chodili do přečíslení. Každý si to šestý sedmý flek. Každý bod
musí v hlavě srovnat, počkat si se počítá, zvenku dvojnásob.
a pak vletět. Nemůžeme čekat, že S Nezamyslicemi jsme navíc hráli
hned budeme sypat góly...“
takzvaně o šest bodů. Museli jsme
Nakonec vás tak opět vyhrát, při porážce bychom spadli
zachránila standardní těsně před ně a měli by na nás jen
situace...
bod ztrátu. To by bylo velice špat„Neměl bych to asi říkat, ale je to né. Doma to bylo všechno o gól,
naše silná stránka. Máme tam vy- nepodrželo nás tehdy štěstíčko.“
Zato proti Nezamyslicím
soké chlapy, kluky, kteří to dokáží
dobře kopnout. U druhé branky vás podržel gólman.
jsem vletěl mezi hráče, asi si to „Ano. Lukáš Menšík chytá ve
do brány srazili sami. Ale i důraz velice dobré formě, je to jedna
se počítá (úsměv). A když to přes z našich velkých opor a držák
zimu potrénujeme, tak věřím, že týmu. Snad mu to vydrží a bude se
to bude ještě lepší.“
mu dařit i dál.“

Fotbal, lední hokej
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KONICKO

KRALICKO

URČICKO

Haná vyválčila v Bělotíně cenný bod
PROSTĚJOVSKO
a další...

PLUMLOVSKO

Fotbalové zpravodajství


Víkend v číslech
seniorské soutěže
Přebor Olomouckého KFS
14. kolo: Želatovice - Litovel 3:4 (2:3),
branky: Fabián,Dlouhý,Čtvrtníček
p.k. - Dragon 2x,Kratochvíl,Bednář.
D: 120 R: Podhajský. Kralice Troubky 1:1 (1:0), branky: Cibulka p.k. - Benýšek. D: 100 R: Silný.
Šternberk - Ústí 2:2 (2:0), branky:
Jurečka,Sklenář - Secovici P.,Smolka.
D: 80 R: Zavřel. Velké Losiny Kozlovice 0:0. D: 90 R: Polanský.
Dolany - Hněvotín 3:0 (1:0), branky:
Grossmann,Volf,Čapek ČK:Novotný
(Hněvotín), D: 100 R: Přikryl. Zlaté
Hory - 1. HFK „B“ 2:3 (1:2), branky:
Navrátil 2x - Kopečný,Vaida,Manina.
D: 80 R: Vičar. Nové Sady - KojetínKoválovice „A“ 2:0 (1:0), branky:
Melichárek p.k.,Škoda. D: 80 R:
Štětka. Konice - Medlov 2:1 (2:1),
branky: Řehák T.,Čižmár - Novák
ČK:Bednář,Drešr - Havlíček. D: 85
R: Slota.
1. Kozlovice
12 3 1 37:12 39
2. Nové Sady
8 6 2 39:22 30
3. Želatovice
8 3 5 34:24 27
4. 1. HFK “B“
8 3 5 28:22 27
5. Troubky
8 3 5 32:33 27
6. Šternberk
7 5 4 26:23 26
7. Kralice na Hané 6 4 6 36:34 22
8. Hněvotín
6 3 7 31:24 21
9. Kojetín
5 4 7 24:24 19
10.Medlov
5 4 7 28:31 19
11.Litovel
6 1 9 21:30 19
12.Konice
5 4 7 23:34 19
13.Velké Losiny 4 5 7 28:32 17
14.Dolany
4 4 8 28:41 16
15. Ústí
3 6 7 21:30 15
16.Zlaté Hory
2 4 10 20:40 10

I.A sk. „B“ muži:
14. kolo: Opatovice - Lipník 0:0.
Náměšť na Hané - Slatinice 2:0 (1:0),
branky: Zajíček,Konečný. Beňov
- Hranice „B“ 3:1 (1:1), branky:
Machač 2x,Ďopan - vlastní. Dub nad
Mor. - Čechovice 2:0 (0:0), branky:
Vavrys,Šálek. Bělotín - Haná Prostějov
1:1 (1:0), branky: Juřica - Varga.
Hlubočky - Štěpánov 3:1 (1:0), branky:
Stloukal 3x - Zachar.
1.Opatovice
8 2 3 34:18 26
2.Klenovice
8 1 3 29:17 25
3.Štěpánov
7 1 5 27:23 22
4.Slatinice
7 0 6 30:26 21
5.Beňov
7 0 6 34:34 21
6.Bělotín
6 2 5 20:14 20
7.Čechovice
6 1 6 26:24 19
8.Hranice “B“
6 0 7 26:33 18
9.Hlubočky
6 0 7 29:40 18
10.Dub nad Mor. 5 1 7 18:19 16
11.Lipník
5 1 7 14:22 16
12.Náměšť na Hané 3 3 7 26:34 12
13.Haná Prostějov 3 2 8 23:32 11

I.B sk. „A“ muži:

14.kolo: Mostkovice - Hor. Moštěnice
2:1 (1:0), branky: Dadák,Kamenov Karas. Plumlov - Tovačov 1:1 (1:1),
branky: Hladký - Nemrava. Vrchoslavice
- Býškovice 3:1 (2:1), branky: Zatloukal
2x,Gajdošík - Bělík. Radslavice - Lipová
1:0 (0:0), branky: Jiřík D.. Nezamyslice
- Kostelec 1:2 (0:1), branky: Moravec Vyhlídal,vlastní. Brodek u Př. - Pivín 4:1
(1:1), branky: Navrátil L.,Mádr,Složil,vlastní
- Vláčil. Všechovice - Kojetín-Koválovice
„B“ 2:3 (1:2), branky: Kuchař,Přikryl Zaoral,Zavadil,Vymětal.
1.Pivín
9 1 4 30:18 28
2.Radslavice
8 1 5 22:22 25
3.Lipová
7 2 5 27:20 23
4.Vrchoslavice 7 1 6 42:31 22
5.Mostkovice
6 3 5 30:24 21
6.Všechovice
6 3 5 32:28 21
7.Brodek u Př.
6 2 6 29:26 20
8.Kojetín „B“
6 2 6 22:20 20
9.Kostelec
5 4 5 23:16 19
10.Býškovice
6 1 7 20:29 19
11.Tovačov
4 6 4 20:20 18
12.Plumlov
5 3 6 22:33 18
13.Hor. Moštěnice 4 1 9 11:29 13
14.Nezamyslice 3 2 9 22:36 11

I.B sk. „B“ muži:
14. kolo: Červenka - Babice 4:2
(2:0), branky: Vrba,Šmoldas,Gál,Látal
- Seyfried,Niessner. Kožušany - Doloplazy 1:2 (1:0), branky: Pučálka
- Glier,Jurčík. Maletín - Velký
Týnec 8:0 (5:0), branky: Masopust
3x,Havlík L.,Beran,Havlík P.,Michalčák
M.,Michalčák L.. Lutín - Zvole 0:0.
Velká Bystřice - Lesnice 8:2 (3:1),
branky: Nguyen 3x,Kryl,Kaczmarczyk
,Najman,Tomek,Šputa - Svoboda,Picka.
Haňovice - Dubicko 3:1 (0:1), branky:
Dostál 2x,Zavadil - Grohar. Hvozd Slavonín 1:4 (0:1), branky: Poles Z. Semjon 2x,Dostál,Merten.
1.Maletín
13 1 0 68:21 40
2.Slavonín
11 1 2 45:20 34
3.Doloplazy
9 1 4 42:33 28
4.Haňovice
8 2 4 38:33 26
5.Velká Bystřice
7 2 5 37:33 23

608 706 148

sport@vecernikpv.cz

www.vecernikpv.cz

Domácí neporazitelnost Určic ukončilo derby I. A třída: Klenovice nehrály, Čechovice přišly o body
0:1

TJ Sokol Určice
1.FC Viktorie Přerov

(0:1)

Branky: 10. Zaoral. Rozhodčí: Dohnálek – Gasnárek, Bartoň. ŽK: Svozil, Javořík, Vaněk - Švéda, Václavíček, Hrabal. ČK: 84. Václavíček (P).

Sestava Určic:
Dragon – Javořík, Zbožínek, Skopalík, Rus – Bokůvka, Matoušek, Svozil
(46. Vaněk), Hochman (60. Pekař) – Los, Haluza. Trenér: Roman Jedlička.

Určice, Prostějov/jim – V osmém
střetnutí na vlastním trávníku
poznali fotbalisté Určic historicky první divizní domácí porážku. Jako přemožitel se do kronik
zapíše mužstvo Přerova, jemuž
k tomuto počinu stačil jediný
zásah. Současně se tak poprvé
stalo, že Určice nedokázaly hostujícímu celku vstřelit ani jednu
branku.
„První půli jsme hráli hrozně špatně a soupeř měl kromě branky další
dvě tři gólovky. Naopak ve druhém
poločase jsme byli lepším týmem
my, tlačili jsme se a vytvořili jsme
si několik šancí, bohužel jsme je

nedali,“ mrzely ztracené body domácího kouče Evžena Kučeru.

DIVIZE, sk. E
V úvodních pětačtyřiceti minutách
postrádal u svých hráčů ten správný přístup, na nějž je po celou sezonu zvyklý. I proto soupeř vynikal
po všech stránkách a byl tak lepší v
pohybu, důrazu, nasazení i taktice.
Z toho vyplynul i pas za obranu,
zasekávačka Skopalíkovi a zakončení do prázdné brány.

„Nepřekvapili nás ničím, to my
jsme
se sami překvapili. Šli i sami
j
na brankáře, ale ten je buď vychytal, nebo to dali mimo. Až po přestávce jsme začali hrát jednoduše,
tlačili jsme všechny míče dopředu, byli jsme důrazní. Měli jsme
všechny odražené míče a vytvořili
jsme
si tlak,“ potěšilo ho zlepšení
j
po změně stran.
Z poločasové proměny Určic vyplynula i zvýšená aktivita uvnitř
útočného pokutového území, v nebezpečných situacích se ocitl dvakrát Ivo Zbožínek, společně s ním
také Tomáš Los a Radim Vaněk, v
polovičních gólovkách rovněž například Patrik Hochman.
Ve snaze o vyrovnání šli domácí
do velkého rizika a hráli vabank,
dopředu vysunuli i oba své střední
obránce Skopalíka se Zbožínkem.
Ke vstřelené brance to nakonec nevedlo, naopak hosté mohli z přečíslení přidat pojistku. Nejblíže tomu
byli při nastřelení horní tyčky.
Výsledek 0:1 také znamená, že Určice podruhé v řadě prohrály, i tak
ovšem zůstávají uprostřed horní
poloviny na pátém místě. Navíc

PRŮBĚŽNÁ tabulka PO PATNÁcti odehraných 15 kolech

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

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

pouhý bod za třetím Novým Jičínem, jenž dokázali doma porazit
4:2.
V posledním podzimním kole divize „E“ se nováček soutěže představí
na půdě karvinského „béčka“. Právě toto mužstvo dokázal tým Evže-

Z
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

V
10
8
7
7
6
7
6
5
6
5
4
4
4
3
4
2

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

P
4
3
5
5
4
6
5
4
6
5
5
6
7
6
9
8

S
27:22
23:13
22:20
24:25
19:16
22:20
29:22
29:23
18:18
17:16
23:20
17:21
18:31
15:27
24:29
22:26

B
31
28
24
24
23
23
22
21
21
20
18
17
16
15
14
11

na Kučery při své divizní premiéře
doma porazit 1:0. „Je to velice těžký
soupeř. Kvalitní tým, který tu měl
tehdy spoustu gólovek. Jsou mladí,
běhaví, techničtí,“ nehodlá Evžen
Kučera nic podcenit. Duel začíná v
sobotu o půl druhé odpoledne.

Výsledkový servis
DIVIZE, sk. “E”
14.kolo: Dolní Benešov
- Mohelnice 1:1, Hranice
- Lískovec 1:0, Otrokovice
- Opava B 8:0, Petrovice
- Nový Jičín 1:1, Valašské
Meziříčí - Brumov 4:0,
Slavičín - Havířov 3:1 (2:0),
Šumperk - Karviná B 4:1 (4:1),
Určice - Přerov 0:1 (0:1)

kam PŘÍŠTĚ
na DIVIZI E?
16. kolo, sobota
16. listopadu 2013, 13:30 hodin:
Karviná B - Určice, Mohelnice
- Valašské Meziřící, Otrokovice
- Slavičín, Přerov - Petrovice,
Brumov - Hranice (neděle 17.11.,
10:15), Havířov - Šumperk
(neděle 17.11., 10:15), Opava B
- Dolní Benešov (neděle 17.11.,
10:15), Lískovec - Nový Jičín
(neděle 17.11., 13:30).

Kraličtí se potýkali s koncovkou a nevyhráli

Kralice na Hané, Prostějov/jim –
Výrazný pokrok ve hře dozadu
se v posledních utkáních podařil
fotbalistům Kralic na Hané. Zatímco po téměř celý podzim se
potýkali s tím, že od soupeře inkasovali i tři branky, proti Kojetínu
a Troubkám obdrželi dohromady
jen jednu branku. I tento zásah
ovšem znamenal, že z toho nebylo
celkem šest bodů, ale pouze čtyři,
jediným sobotním střelcem z řad
Kralických byl totiž penaltový
exekutor Josef Cibulka.
„Byl to kvalitní zápas a fanoušci
museli být spokojeni. Normálně
chceme tři body, ale tady jsme spo-

bezbrankového stavu tak přinesl
až zákrok hostujícího brankáře na
pronikajícího Valtra, po němž se z
bílého puntíku nemýlil již zmíněný
Cibulka.
„Penalta byla jasná a myslím si, že
zápas ovlivnila i další naše loženka,
kdy byl Zdeněk Petržela stažen za
dres na malém vápně a šanci tak neHráli jsme velice kvalitně
Olomouckého KFS proměnil.
zezadu a dařilo se nám eliminovat
dřívější chyby,“ těšilo Répala.
Domácí se mohli dostat do vedení Hosté se ve druhé půli snažili o
díky několika zakončením zpoza vyrovnání, to se jim také po jedné
šestnáctky, ve všech těchto přípa- standardní situaci a předchozích
dech si ale brankář či v jeho za- nevyužitých možnostech ze strany
stoupení obránci poradili. Změnu domácích podařilo. „Otevřeli hru a
kojeni i s jedním. První poločas byl
z naší strany excelentní, ve druhém
jsme se dopustili jediné hrubé chyby a byli jsme za ni potrestáni,“
bral i nerozhodný výsledek vedoucí
„A“-mužstva Kralic Václav Répal.

Přebor

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

byli fotbaloví, vadí mi ale, že neustále tolik brečí a nadávají rozhodčímu,“ poukázal na opakující se
nešvar.
Kraličtí se tak s domácím trávníkem rozloučili remízovým výsledkem, ten sice znamená mínus dva
body v tabulce pravdy, ale celkově
stále umístění v horní polovině
tabulky. „První půlky sezony byla
jako na houpačce. V posledních
zápasech jsme se ale posunuli více
dozadu a podařilo se nám dostávat
méně gólů,“ cení si Répal tohoto
zlepšení.
Definitivní tečku za letošními boji
v krajském přeboru obstará pro

FC Kralice na Hané
FK Troubky

1:1
(1:0)

Branka Kralic: 25. Cibulka z penalty. Rozhodčí: Silný – Motal, Hodaň

Sestava Kralic:
Krejčí – Neoral, Répal, Martinka, O. Petržela, – Valtr, Nečas,
Pořízka, Vybíhal (70. Z. Petržela) – Dostál, (75. Vitásek), Cibulka.
Trenér: Petr Gottwald.

Kralice nedělní dopolední duel v
Ústí. Na Hranicku se bude začínat
již v deset hodin a domácí se budou
snažit přidat k dosavadním patnác-

2:1
(2:1)

Branky Konice: T. Řehák, Čižmar. Rozhodčí: Slota – P. Dorušák, Boháč.

Sestava Konice:
Mühlhauser – Bílý (46. Václavek), R. Řehák, Růžička, F. Drešr –
Bednář, Sedláček, Kořenovský, Schön – T. Řehák (65. Antl), Čižmar
(89. Jurník). Trenér: Roman Jedlička.
Konice,
Prostějov/jim
–
Napínavou a přitažlivou podívanou přineslo poslední domácí
střetnutí konických fotbalistů
v tomto kalendářním roce.
Domácí přivítali nováčka z
Medlova a chtěli se revanšovat
za letní výprask 0:4 v úvodním
kole. To se jim nakonec podařilo,
6.Hvozd
7.Velký Týnec
8.Lutín
9.Dubicko
10.Kožušany
11.Zvole
12.Babice
13.Červenka
14.Lesnice

6
6
4
5
4
4
3
3
3

2
2
5
1
3
1
2
1
0

6
6
5
8
7
9
9
10
11

34:40
30:37
30:21
27:42
34:38
20:31
32:47
28:47
22:44

20
20
17
16
15
13
11
10
9

Krajský přebor starší dorost
14. kolo: Čechovice - Velké
Losiny
5:0
(0:0),
branky:
Nejedlý,Klimeš,Drmola,Pospíšil
M.,Studený. Černovír - Velký Týnec nehráno pro nezpůsobilý terén. Litovel - Určice 0:2 (0:1), branky: Pokorný
2x. Kostelec - Šternberk 3:4 (3:2),
branky: Zatloukal,Božek,Dostalík Tomášek,Stach,Knob,Vaněk. Nové
Sady - Nemilany 1:4 (0:3), branky:

byť k tomu vedla cesta přes
dvě vyloučení i soupeřovu penaltu. Díky tomu se Konice opět
přiblížila středu tabulky.
„Dobře jsme to odpracovali a také
jsme byli šťastnější. Myslím si, že
jsme si nezasloužili prohrát a také
remíza by byla málo. Jsou to povinné tři body a ukázali jsme, že sem si
Novotný - Batla,Urbančík,Kolovr
atník,Lorenc. Hlubočky - KMK
Zubr Přerov 3:0 (0:0), branky:
Gajdoš,Sivanič,Langer J.. Opatovice
- Konice 6:3 (5:1), branky: Walach
2x,Rolinc 2x,Šindelek J.,Plesník Franc,Gajdoš,Olejníček.
1.Čechovice
13 0 1 66:19 39
2.Šternberk
12 1 1 51:17 37
3.Hlubočky
10 0 4 44:35 30
4.Určice
9 0 5 40:22 27
5.Nemilany
8 1 5 43:31 25
6.Černovír
6 2 5 36:19 20
7.Kostelec
5 3 6 46:41 18
8.Opatovice
5 3 6 37:46 18
9.Konice
5 1 8 34:48 16
10.KMK Zubr Přerov 4 3 7 26:27 15
11.Velké Losiny
4 2 8 21:47 14
12.Velký Týnec
3 3 7 28:41 12
13.Nové Sady
1 2 11 22:57 5
14.Litovel
1 1 12 16:60 4

nikdo nemůže jezdit pro body,“ těšil
se z vybojované výhry hrající asistent Konice Radek Řehák.
Fanoušci měli hned od počátku co
sledovat. Již v desáté minutě šel
Schön sám na brankáře a po faulu
vytasil rozhodčí pouze žlutou
kartu, o pět minut později šel i
Tomáš Řehák do sólového úniku
a zakončil ho brankou na 1:0.
Hosty to ovšem nijak nepoložilo
a velice brzy po krásné kombinaci na jeden dva doteky podél
gólmana srovnali. A po dalších
zhruba deseti patnácti minutách
se hráčům Medlova nabídla druhá
velká příležitost na vstřelení gólu
– po žlutém faulu Filipa Drešra
se kopala penalta. S ní si ovšem
Pavel Mühlhauser k nadšení sebe
i spoluhráčů poradil.

www.facebook.com/vecernikpv.cz

Krajská soutěž skupina “B”- dorost
Dohrávka 12. kola: Náměšť na
Hané - Želatovice 0:2 (0:0), branky:
Čtvrtníček,Bartók.
14. kolo: Hustopeče - Šternberk „B“
3:2 (2:0), branky: Štaffa 2x,Kolář
J. - Čtvrtlík,Plachý. Náměšť na
Hané - Němčice nad H. 1:1 (1:1),
branky: Doležal - Mrkva. Želatovice - Brodek u Př. 4:3 (1:0), branky:
Bartók,Jemelka J.,Jemelka S.,Matlocha
- Chytil,Horák,vlastní. Čechovice „B“
- Hor. Moštěnice 10:0 (5:0), branky:
Surma 3x,Wolker 2x,Foret,Grepl,Jančí
k,Bílý,Podešva. Černovír „B“ - Protivanov - nehráno pro nezpůsobilý terén.
Doloplazy - Tovačov 1:0 (0:0), branky:
Dočkal. Lipník - Chomoutov 0:4 (0:1),
branky: Ondrejka,Vybíral,Písek,Švach.

„Začátek nám vyšel. Byli jsme
nebezpeční a také oni nehráli
na rozdíl od posledních soupeřů
žádného zanďoura. Napadali nás
vysoko a hráli otevřeně, jenže v
obraně velmi naivně,“ povšiml si
Radek Řehák.

Přebor

Olomouckého KFS
Toho dokázali Koničtí v úvodní
půli ještě jednou využít. Do
brejku se vydal Čižmar a nasadil
gólmanovi jesličky. „Dostávali
jsme se i do několika závarů,
nedokázali jsme to ale z malého
vápna dotlačit. Oni měli jen jednu
nebezpečnou střelu, ale Pavel
1.Želatovice
12 1 1 74:21 37
2.Němčice nad H. 12 1 1 38:13 37
3.Chomoutov
10 0 4 57:20 30
4.Doloplazy
9 1 4 51:28 28
5.Lipník
9 0 5 40:28 27
6.Protivanov
8 1 4 61:34 25
7.Brodek u Př.
7 1 6 52:41 22
8.Náměšť na Hané 7 1 6 31:27 22
9.Čechovice “B“
6 1 7 50:34 19
10.Černovír “B“
5 1 7 38:38 16
11.Hustopeče
3 2 9 30:51 11
12.Hor. Moštěnice 2 1 11 7:55 7
13.Tovačov
1 0 13 12:82 3
14.Šternberk “B“
0 1 13 15:84 1
Moravskoslezská liga dorostu U-19
14. kolo: HFK Olomouc - MFK Vítkovice 2:4 (2:1), Sparta
Brno - Kroměříž 0:4 (0:2), Hlučín - Líšeň 4:0 (3:0), 1.SK
Prostějov - Havl. Brod 4:2 (1:2), Vyškov - Hodonín 0:3
(0:0), 1.SC Znojmo FK - Hranice 1:3, MSK Břeclav - Fotbal
Třinec 1:0 (1:0)

ji vytěsnil na roh,“ přibližoval
Řehák.
Úvod druhé půle již tak veselý pro
domácí nebyl. Nejprve musel pod
sprchy vinou protestů po druhé
žluté kartě Jan Bednář, následně
si obnovil zranění Tomáš Řehák a
musel nuceně vystřídat. „Oslabení
jsme nijak nepocítili, měli jsme
více gólovek než soupeř. Dostávali
se do nich Schön, Sedláček i Antl,
nedali jsme ale. Oni měli pouze
jednu pološanci a v závěru ze standardní situace minuli hlavou,“ vyjmenoval nejpodstatnější ohrožení
skóre Radek Řehák.
Stále to ovšem nebylo vše. Deset minut před koncem vyfasoval
Filip Drešr druhou žlutou a tedy i
červenou kartu, vznikla rozmíška,
po níž putoval pod sprchy i jeden
1. SK Hranice
14 11
2. FC Hlučín
14 10
3. MFK Vítkovice
14 10
4. SK Slavia Kroměříž 14 8
5. 1.SK Prostějov 14 8
6. 1.SC Znojmo FK 14 8
7. RSM Hodonín
14 7
8. 1.HFK Olomouc 14 6
9. MFK Vyškov
14 6
10. MSK Břeclav
14 6
11. FC Havlíčkův Brod 14 3
12. SK Líšeň
14 2
13. FK Fotbal Třinec 14 1
14. FC Sparta Brno 14 1

1 2
1 3
1 3
2 4
1 5
0 6
1 6
2 6
2 6
2 6
3 8
3 9
2 11
1 12

35:18 34
42:11 31
37:17 31
40:27 26
34:19 25
32:23 24
24:23 22
22:20 20
24:31 20
18:27 20
21:30 12
12:26 9
9:32 5
11:57 4

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

Hodnocení trenéra Čechovic
Milana Nekudy:
„V první půli jsme byli jasně lepší, hrálo se v podstatě na jednu
Rozhodčí: Přikryl – Svozil, Knop. bránu. Vytvořili jsme si čtyři pět
ČK: Kolečkář (Č). Sestava Čecho- gólových šancí, jenže nás buď
vic: Piták – Vlach, Zacpal, Peka, Kl- vychytal gólman, nebo jsme z
váček – Machynek, Kolečkář, Hatle, malého vápna přestřelili. Soupeř
Matula – Chmelík, Jahl. Trenér: Mi- se snažil jen o nákopy, ve druhé
půli se nám už ale nepodařilo
lan Nekuda.

TJ Sokol Dub nad Moravou
TJ Sokol Čechovice
2:0 (0:0)

z hostů. „Byl to od počátku vyhecovaný zápas, navíc na vlhkém
terénu,“ okomentoval to konický
stoper.
Domácí se tak dočkali půlkulaté
páté výhry v sezoně a opět si v tabulce polepšili. „Do spodních pater
tabulky nepatříme. Je to ovlivněno
přípravou i začátkem podzimu,
kdybychom měli o pět šest bodů
víc, hrálo by se nám jednodušeji,“
podotkl k tomu.
Na závěr podzimu se Koničtí vydají do Litovle, ta má zatím stejný
počet devatenácti bodů. „Chceme
tam bodovat a ideálně zvítězit.
Máme ale dva vyloučené a jednoho zraněného, takže opět budou
nutné zásahy do sestavy,“ netroufal
si odhadnout, jak může derniéra
dopadnout.
Vysočina Jihlava - Frýdek-Místek 7:1 (3:0), Kroměříž - MFK
Karviná 2:4, HFK Olomouc - Sigma Olomouc 1:4 (0:2).
1.Vysočina Jihlava 17 15 2 0 54:14 47
2.Baník Ostrava 17 14 1 2 77:24 43
3.Sigma Olomouc 17 12 3 2 61:25 39
4.1.SK Prostějov 17 11 0 6 45:25 33
5.FC Fastav Zlín 17 10 1 6 60:27 31
6.Zbrojovka Brno 17 9 4 4 48:19 31
7.MFK Karviná 17 9 4 4 47:29 31
8.1.FC Slovácko 17 9 1 7 50:31 28
9.SFC Opava
17 8 3 6 45:29 27
10.FC Hlučín
17 8 1 8 39:42 25
11.1.HFK Olomouc17 7 4 6 27:33 25
12.FK Fotbal Třinec17 5 3 9 23:44 18
13.FK Frýdek-Místek17 6 0 11 22:47 18
14.MFK Vyškov 17 3 1 13 13:53 10
15.Slavia Kroměříž 17 3 1 13 22:70 10
16.MSK Břeclav 17 3 1 13 14:72 10
17.RSM Hodonín 17 2 3 12 16:50 9
18.1.SC Znojmo FK17 1 3 13 16:45 6

dostat tolik do hry. Oni hrozili z
rohových kopů a dlouhých autů
a po jedné standardce nás přetlačili. V poslední minutě pak z
penalty přidali druhou branku.
Dvacet minut před koncem nám
rozhodčí za běžný zákrok vyloučil Kolečkáře a kluci se pak lekli.
Asi tak budeme v posledním kole
oslabeni, ale musíme to dohrát.
Máme velice úzký kádr a je to
pro nás poučení do budoucna, že
s dvaceti hráči pro dvě mužstva
se hrát nedá. V současné podobě
navíc nemá ‚B‘- mužstvo pro Čechovice význam, mladí hráči jsou
pouze přetěžovaní.“

TJ Sokol Bělotín
TJ Haná Prostějov
1:1 (1:0)
Podrobněji na jiném
místě dvoustrany

1:1

TJ Sokol Bělotín
TJ Haná Prostějov

(1:0)

Branky: 43. Juřica – 52. Varga. Rozhodčí: Krpec - Dorušák, Janáček. Žluté karty: Peša, Hanák, Wojnarovský, Janovský - Zbožínek,
Sedláček,Trnavský. Diváků: 50

Sestava TJ Haná Prostějov:
Pastyřík - Procházka, Zbožínek, Sedláček, Trnavský - Novák, Mašík,
Krupička, Varga - Zatloukal (90. Daniel Kolář), Gábor (62. Strouhal, 88.
Ociepka). Hrající trenér: Daniel Kolář.

časem déšť postupně sílil a pro něně
které hráče se v důsledku špatného
obutí stávalo hřiště spíše kluzištěm.
Také mezi hráči na kluzkém terénu
docházelo k soubojům a zejména
skluzy vypadaly dost likvidačně.
Hráči Hané pronikli v 52. minutě
před pokutové území Bělotína, Mašík pohotově přihrál Vargovi, který
se s míčem na kopačce otočil a podél
padajícího Majerského vyrovnal na
1:1. Až do 90. minuty hry Haná dr-

žela remízu,
remízu ale za kontakt brankáře
Pastyříka s útočníkem domácích pískl hlavní arbitr penaltu! K její realizaci se už v nastaveném čase postavil
domácí Wojnarovský a šoupl ji asi
metr vedle branky... Holt, nervozita
asi vykonala svoje. Poté hlavní arbitr zápas ukončil a Haná si odvezla
domů velmi cenný bod.
V příštím, již patnáctém dějství hostí
Haná v sobotu 16. listopadu od 10.00
hodin na „umělce“ tým Opatovic.

Petr ZATLOUKAL - TJ Sokol Bělotín:

„Zápas jsme absolutně nezvládli. Z naší strany je to dlouhodobý proces.
Nejme schopni proměnit šance, slabá ofenzívní síla je problémem celé
sezóny. Soupeř nám dal z jedné šance gól! Z naší strany to byla velká
nekvalita. Chyběl střelec Novosad, který pykal za vyloučení v minulém
kole. Máme holt dobrou obranu, ale neproduktivní útok...“

Daniel KOLÁŘ - TJ Haná Prostějov:

„Pro nás bylo toto utkání - tak jako na většině hřišť na Hranicku - velice
těžké. Dokázali jsme se však vyrovnat jak s prostředím, tak i s vynucenými ztrátami v sestavě a po maximálně bojovném i poctivém výkonu
bodovali. Dnes jsem na své mužstvo hrdý. Ještě že soupeř neproměnil
v poslední minutě pokutový kop...“

I. B třída: Pivín prohrál v Brodku, Lipová již není druhá
Prostějovsko/jim – Po téměř dvou měsících skončila
neporazitelnost Pivína. Během této dlouhé série dokázal
tým Jaroslava Svozila hned šestkrát zvítězit a jednou remizovat, což mu přineslo až pětibodový náskok na čele
„A“ skupiny I. B třídy. Přemožitele našli „Turci“ až v Brodku
u Přerova. Nevedlo se ani Lipové, která tak porážkou přepustila druhé místo Radslavicím, hned za ni se posunuly vítězná družstva Vrchoslavic a Mostkovic. Polepšil si i
Kostelec výhrou na půdě posledních Nezamyslic, Plumlov
se díky domácí remíze vzdálil předposledním Horním
Moštěnicím na pět bodů. V „B“ skupině podlehl nebojácně a ofenzivně hrající Hvozd druhému Slavonínu, i tak mu
ovšem v jeho první sezoně mezi krajskou konkurencí patří
šesté místo.
zaskočili a za deset minut to bylo
3:1, což rozhodlo. Pak ještě soupeř
přidal čtvrtý gól z pětimetrového
ofsajdu. Za druhý poločas jsme si
nezasloužili bodovat, velký podíl
na tom má ale i rozhodčí Majer.
Nám správně udělil žluté karty, ale
domácím nedal ani jednu, přestože
nám zranili čtyři hráče. Co se dělo
v Brodku, to jsem za třicet let u
fotbalu nezažil. Pan Majer nečinně
přihlížel i tomu, jak domácí lavička
asi osmkrát vběhla na hřiště a třiHodnocení trenéra Pivína
krát až ke mně. Navíc mě mrzí, že
Jaroslava Svozila:
„Do utkání jsme vstoupili velice naši zkušení hráči verbální tlak nedobře a brzy jsme vedli. Pak jsme ustáli a neusměrňovali mladé, aleměli několik pološancí, ale po rohu spoň jsme dohráli bez vyloučení.“
jsme si dali vlastní gól. Za stavu
1:1 kopal Svozil penaltu, ale přeTJ Sokol Radslavice
střelil, za to jsem na něj hodně naSK Lipová
štvaný. Poločas jsme ale ještě do1:0 (0:0)
hráli dobře a měli jsme i další dvě Rozhodčí: Grečmal – M. Pospíšil,
šance. Do druhé půle jsme chtěli Odstrčil. Sestava Lipové: Števula
vstoupit aktivně, jenže domácí nás – Barák, Spáčil, Ohlídal, Žilka – P.

FK Brodek u Přerova
TJ Sokol Pivín
ti bodům další a posunout se tak z
4:1 (1:1)
předposlední pozice. Úvodní podBranka
Pivína:
3. Vláčilík. Rozzimní vzájemné měření sil přineslo
hodčí: Majer – Milar, Dokoupil.
výhru Kralic 3:0.
Sestava Pivína: Filka – Martinec,
Frýbort, Zbožínek – R. Švéda
(80. Donát), Vrba (58. Bartoník),
Svozil, Sedlák (46. Šišma) – Fialka – Vláčilík, Labounek. Trenér:
Jaroslav Svozil.

Konice získala tři body i dvě červené karty
Sokol Konice
TJ Medlov

Prostějovsko/jim – Jedině Hané Prostějov se z trojice
regionálních zástupců podařilo ve 14. kole I. A třídy O KFS
bodovat. Zasloužila se o to jejich venkovní remíza 1:1,
na níž se nepodařilo v dalším venkovním duelu navázat
hráčům Čechovic. Ti sice předvedli zlepšený výkon a dostali se do řady velkých šancí, branku však nevstřelili, a z
Dubu se vraceli s prázdnou. Klenovice na Hané měly o
uplynulém víkendu volno a hráči tamějšího Sokola mohli
regenerovat, i tak o druhé místo nepřišli. Třetí Štěpánov i
čtvrté Slatinice totiž venku prohrály, vedoucí Opatovice se
pak po bezbrankové remíze s Lipníkem vzdálily pouze na
jediný bod, mají přitom o zápas více.

Bělotín/ol, pk - Ve čtrnáctém, prvním jarním předehrávaném, kole
skupiny „B“ I. A třídy Olomouckého KFS nastoupila Haná v silně
kombinované sestavě na hřišti Sokola Bělotín. Hosté museli sáhnout
hodně do rezerv a povolat i hráče
z „Benfiky“, což je rezerva prostějovského klubu. „Někdy se to tak
semele, že zdravotní stav, pracovní
vytížení, rodina vystaví hráči základu stopku,“ okomentoval absence
Daniel Kolář. I on sám musel v
závěru naskočit, tudíž byl v sobotu
opět hrajícím trenérem...
První střelu na branku hostí vyslal
domácí Celnar v 5. minutě, ale mířil
do náruče brankáře Pastyříka. Hosté
odpověděli v 15. minutě, když Krupičkovi přihrál mladý Gábor, avšak
záložník Hané mířil nad. Z protiútoku
domácích zahrozil Hýža, který donutil Pastyříka vyrazit jeho střelu na roh.
Po dalších deseti minutách zahrávali
domácí „sporný“ trestný kop a Hanák
trefil pouze venkovní síť Pastyříkovy
svatyně. Haná tak první půlhodinu
statečně odolávala tlaku domácího
mužstva. Ve 32. minutě unikl po levém křídle opět domácí Hanák, ale
jeho střela z úhlu nemohla Pastyříka
ohrozit. Když už se zdálo, že soupeři
půjdou do šaten za bezbrankového
stavu, unikl znovu Hanák, přihrál
Juřicovi do postavení silně zavánějící ofsajdem a ten střelou pod „víko“
zblízka otevřel skóre zápasu – 1:0.
V poločase trenér Kolář pochválil
své hráče za bojovnost a varoval je
před nějakým zbytečným gólem na
začátku druhé půle. Určitě mu však
zatrnulo při střele Lukáše Biskupa,
který ve 49. minutě notně zaměstnal
gólmana Pastyříka. S přibývajícím

Koudelka, Macourek (10. Barták), Měli jsme rozhodnout mnohem
Růžička, Z. Koudelka – Vlček, dřív, brzy jsme sice vedli 1:0,
Dostál. Trenér: Pavel Růžička.
spoustu dalších gólovek jsme ale
nedali. Vyrovnávací gól jsme dostali nešťastně do protipohybu a
Hodnocení trenéra Lipové
druhý poločas byl bojovný, kdy se
Pavla Růžičky:
„Byl to pro nás velice smolný hosté tlačili a my jsme spíše bránili
zápas. Podali jsme výborný vý- a chodili do spousty šancí. Býškokon a po většinu utkání jsme byli vice měly tak dvě gólovky, my asi
lepším celkem, v padesáté minutě deset. Zklamali nás ale ofenzivní
jsme se ale dopustili jediné chyby hráči, Pavel Horák starší, Jiříček,
v obraně a dostali gól po standard- Lacina i Polášek a branky tak muce. Domácí jsme jinak nepustili do seli zařídit stopeři. S podzimem
žádné šance. Nám se sice podařilo se rozloučíme derby v Pivíně a
vyrovnat, ale pro údajný ofsajd gól těšíme se. Bývá tam bahnitý terén
neplatil. Navíc jsme nedali penaltu, vhodnější pro bojovné mužstvo,
když Martin Dostál netrefil bránu. ale nebojíme se a rádi změříme síly
Podali jsme ovšem celkově nad- s vedoucím mužstvem.“
standardní výkon, jen při nás nestálo štěstíčko. Měli jsme spoustu
TJ Sokol Mostkovice
standardek i střel z dálky, alespoň
TJ Sokol Horní Moštěnice
na bod jsme určitě měli. Teď nás
2:1 (1:0)
čeká kojetínské ‚béčko‘ a chceme
Branky
Mostkovic:
M. Vojtíšek,
se s podzimem rozloučit vítězně.“
Kamenov. Rozhodčí: Zika – Pitner,
OFS. Sestava Mostkovic: Lukáš –
TJ Sokol Vrchoslavice
Všetička (44. Kapounek), Hanák,
FK Býškovice/Horní Újezd
Milar, P. Zapletal – Musil, Šlambor,
3:1 (2:1)
M. Vojtíšek, Lexa – Dadák (85. KaBranky Vrchoslavic: Zatloukal 2, rafiát), J. Kamenov ml. (80. KrouGajdošík. Rozhodčí: Milar – Kru- pa). Trenér: Jiří Kamenov.
tovský, Lasovský. Sestava VrchoHodnocení trenéra Mostkovic
slavic: Jurčík – Šmíd, Gajdošík,
Jiřího Kamenova:
Zatloukal, Spiller – Holub, Polášek, Lacina, P. Horák ml. (80. Cou- „Věřil jsem, že to zvládneme, soufalík) – P. Horák st., Jiříček (60. peř byl totiž z dolních pater. Nebáli
Trávníček). Trenér: Roman Šmíd. jsme se hrát a od začátku jsme tvořili. Vedli jsme 1:0 a stále jsme byli
Hodnocení trenéra Vrchoslavic o krok vpředu. Spoustu minut se
ale hrálo mezi šestnáctkami a hodRomana Šmída:
„Vyhráli jsme zaslouženě, rozho- ně se kazilo. Chyběla nám finálka
dující byla ale až branka na 3:1. i přesnější zpracování, soupeř byl

navíc běhavý a důrazný v osobních
soubojích, bylo to tedy fyzicky nesmírně náročné. Druhou branku se
nám podařilo dát až čtvrt hodiny
před koncem a bylo po utkání, hosté se až v samotném závěru šťastně
trefili do šibenice. Uvidíme, zda
nám to počasí dovolí, asi ale dojde
na derby s Kostelcem. Máme ale
jednadvacet bodů a můžeme do
něj jít bez nervozity.“

TJ Sokol Plumlov
TJ Sokol Tovačov
1:1 (1:1)
Branky: Hladký – Nemrava.
Rozhodčí: Navrátil – Sigmund,
Weiser. Sestava Plumlova: Simandl – Bureš, Kutný, Peka, Plajner – Kiška, Ševcůj (5. Vysloužil),
Ullmann, Křupka – Hladký, Vrána
(60. Radvanský). Trenéři: Pavel
Voráč a Petr Kiška.
Hodnocení sekretáře Plumlova
Františka Kocourka:
„Mohly to být tři body, ale i jeden
je dobrý. Z prvních dvou rohů
jsme si vytvořili dvě šance a nastřelili jsme i břevno, do vedení šli
ale domácí a nám se až poté podařilo vyrovnat. Adam si zpracoval
míč na vápně a lobem pod břevno
uspěl. Pak jsme mohli branku dát i
dostat, přelévalo se to a navíc ani
trávník už nebyl ideální. Úvodních
dvacet třicet minut druhé půle jsme
byli lepší my, pak zase hrozili oni a
brankář konečky prstů vyrazil jednu střelu. Bohužel se nám hned po
pár minutách zranil Laďa Ševcůj,

mohlo to vypadat jinak. Na lavičce
jsem měl čtyři dorostence a střídající hráči si vedli dobře.“

FC Hvozd
TJ Sokol Slavonín
1:4 (0:1)
Branka Hvozdu: Z. Poles. Rozhodčí: Krutovský – Lasovský,
Petrů. Sestava Hvozdu: Koutný
– Szekulics, Z. Poles, Vánský, Vyroubal – L. Poles (65. J. Bílý) – P.
Muzikant, P. Coufal, Vydržel, V.
Bílý – P. Grulich. Trenér: Karel
Procházka.
Hodnocení předsedy Hvozdu
Jiřího Polese:
„Soupeř to byl nesporně výborný,
ne nadarmo je na předních místech
tabulky. Odpovídal tomu i průběh
zápasu, byť naším cílem bylo hrát
aktivně a prosadit se. Soupeř nám
dal rychlý gól, dokázali jsme ale
vyrovnat, přestože jsme si moc
šancí nevytvořili. Myslel jsem si,
že budeme nahoře a převezmeme
otěže, ale nepovedlo se. Vsadili
jsme na ofenzivu, nevyplatilo se
to ale a dostali jsme další tři góly.
Soupeř byl ale vyzrálejší, herně
lepší a zasloužil si vyhrát. V sestavě nám tentokrát chyběl Filip
Coufal a na naší ofenzivní hře se to
promítlo negativně. Hodně by nám
pomohl.“

TJ Haná Nezamyslice
TJ FC Kostelec na Hané
1:2 (0:1)
Více na straně 23
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V sobotu přivítají Jestřábi

Ve středu zavítá na Hanou Opava nevýraznou Orlovou

Prostějov/jim - Prvním týmem,
jenž
Jestřábům
uštědřil
porážku v letošní druholigové sezoně, se stal HC Slezan
Opava. A právě toto družstvo
se v odvetě za duel z neděle
6. října představí uprostřed
týdne v Prostějově. Od 17 hodin totiž bude na pořadu 18.
kolo, jímž se prostějovští hráči
na chvíli rozloučí s domácími
středečními zápasy.
Domácí vstoupí do střetnutí s
vědomím, že v předešlých třech
svých vystoupeních získali plný
počet bodů, současně však platí,
že v poslední trojici utkání na
svém ledě hned dvakrát prohráli.
Sérii tří tříbodových výher drží

i soupeř Jestřábů, Opava si totiž
v listopadových zastaveních poradila s Valašským Meziříčím,
Frýdkem-Místkem i Orlovou.
Nejvíce se nadřela o víkendu,
kdy proti Orlové musela otáčet
výsledek a nakonec zvítězila o
jedinou branku.
V tabulce patří Slezanům čtvrtá
příčka pouze dva body za druhou
Porubou, je to dáno zejména
těžko propustnou defenzivou.
Dušan Šafránek vychytal již
dvě čistá konta – proti Přerovu
a Novému Jičínu shodně 3:0
– a v prvním měření sil vyzrál i na prostějovské střelce. V
kravařském azylu ho tehdy sice
překonali Luňák, Belay i Coufal,

jenže papírově domácím se vedlo
ještě lépe a tři body tak zůstaly na
severu.
I díky tomuto duelu je nyní Opava
na čele tabulky domácích zápasů,
přeskočit ji však může právě
Prostějov, pokud by bodoval
naplno. Svěřencům Karla Suchánka se ovšem daří i venku. Dokázali již zvítězit v Novém Jičíně, na
Technice Brno, ve Frýdku-Místku
a Valašském Meziříčí, alespoň
bod přivezli i z Orlové.
Největšího podílu na počtu
vstřelených branek dosahuje
útočná trojice Tomáš Polok,
Tomáš Měch a Bohumil Herman,
z obránců dosud nasbíral nejvíce
kanadských bodů Josef Tichý.

Prostějov/jim - Ve svém druhém
domácím střetnutí během tohoto
týdne se prostějovští hokejisté utkají s nováčkem soutěže z Orlové.
Hostům zatím přineslo úvodních
sedmnáct kol celkem šestnáct bodů
za čtyři výhry v normální hrací
době a dvě na nájezdy, to je řadí na
průběžné desáté místo.
Na cizím stadionu se Slezanům
doposud podařilo bodovat jen
dvakrát, když k domácím výhrám
nad Valašským Meziříčím, Opavou, Břeclaví a Frýdkem-Místkem
přidali body i z Poruby a Valašského
Meziříčí.
Stejně tak se ovšem tým vedený
Danielem Maroszem nevyvaroval
brankových přídělů, v duelech se

Vsetínem,
Frýdkem-Místkem,
Hodonínem, a právě Prostějovem
inkasoval alespoň šestkrát.
Úvodní vzájemné střetnutí nové sezony totiž skončilo výsledkem 7:2
pro Jestřáby, o čemž ale rozhodla až
druhá polovina duelu. Až ve třicáté
minutě prolomil stav 2:2 Martin Belay a vzápětí se trefil i Matouš Venkrbec, v samotném závěru vítězství
ještě zvýraznili David Šebek, Šimon
Antončík a Jakub Kořínek.
Loňský účastník krajského přeboru
se spoléhá zejména na Václava
Studeného s Markem Badžem, oba
vstřelili celkem sedmnáct branek.
Nejlepšími nahrávači jsou se sedmi
asistencemi další útočníci Jakub
Voznica a již šestatřicetiletý Libor

Pavliš, v obraně zatím nastřádal pět
bodů někdejší bek Třince, Havířova
či Slavie Filip Štefanka.
Tři duely odehrál za Orlovou bývalý
prostějovský hráč Martin Piecha,
stihl v nich mimo jiné i branku právě
proti Prostějovu. A jestřábí dres v minulosti oblékal také mnohonásobný
mládežnický reprezentant Alexandr
Hegegy.
Gólmanskou jedničkou je s
průměrem nad tři a půl inkasované
branky na zápas David Iláš, jeho
náhradníci strávili mezi třemi tyčemi
jen několik minut, proto v případě
Lukáše Seiferta a Reného Urbánka
dosahují jejich průměry hodnot
deseti a půl a dvanácti obdržených
branek.

Přebor OFS Prostějov II.třída
14.kolo: Sokol Zdětín-Sokol Brodek u PV
1:1 (0:1), branky: Keluc - Šimeček, Sokol
Protivanov-Haná Prostějov B 1:1 (1:0), branky:
Kropáč - Gábor, SK Jesenec-Sokol Otaslavice
3:1 (0:1), branky: Klicpera, Tichý J., Tichý P. Kaláb, Sokol Vrahovice-Sokol Držovice 1:0
(0:0), branky: Studený, FK Němčice-Horní
Štěpánov 5:0 (2:0), branky: Zapletal 4, Šírek,
Sokol Určice B-Otinoves 1:0 (1:0), branky:
Nakládal, Sokol Přemyslovice-Smržice 3:5
(2:3), branky: Kovář 2, Kučera, vlastní - Kuchař 2,
Filgas, Musil, Sokol Čechovice B-Sokol Olšany
1:3 (0:0), branky: Drešr - Poláček 2, Hošák.
1. SK Jesenec 15 13 0 2 47:13 39
2. Sokol Protivanov 15 11 1 3 38:19 34
3. Sokol Olšany 15 9 2 4 28:21 29
4. Brodek u PV 15 8 2 5 28:26 26
5. Otinoves
15 8 0 7 30:26 24
6. Sokol Určice B 15 7 3 5 25:23 24
7. Sokol Vrahovice 15 7 2 6 30:28 23
8. Sokol Držovice 15 7 1 7 33:19 22
9. Přemyslovice 15 6 2 7 35:31 20
10. Sokol Zdětín 15 5 3 7 24:33 18
11. FK Němčice 15 5 2 8 24:19 17
12. Haná Prostějov B15 4 3 8 18:30 15
13. Horní Štěpánov 15 4 3 8 18:33 15
14. Čechovice B 15 5 0 10 23:41 15
15. Smržice
15 4 2 9 30:51 14
16. Sokol Otaslavice 15 3 2 10 19:37 11
Kanonýři: 13 - Lofítek Marcel (Otinoves),
Tichý Jiří (SK Jesenec), Zdráhal Luděk
(Sokol Zdětín), 12 - Tichý Petr (SK Jesenec),
9 - Grmela Marek (Sokol Protivanov), Rolný
Jaroslav, David Preisler (oba Sokol Držovice),
Růžička Kamil (Sokol Přemyslovice).
III. třída
14. kolo: Sokol Zdětín B-Pavlovice u Koj.
2:2, Skalka 2011-FC Dobromilice 2:1, Sokol
Vrahovice B-Sokol Vicov 2:2, FC Kralice
B-Haná Nezamyslice B 7:1, FK Výšovice-Sokol
Mostkovice B 4:3, Sokol Plumlov B-Sokol Tištín
1:4, Jiskra Brodek u Konice-Sokol Bedihošť
3:0,nedohráno pro malý počet hráčů hostí,
Sokol v Pivíně B-FC Ptení 2:1.
1. Skalka 2011 15 11 3 1 53:15 36
2. FC Kralice B 15 12 0 3 44:14 36
3. Sokol Tištín 15 10 1 4 53:21 31
4. FC Dobromilice 15 9 2 4 36:27 29
5. Sokol Vicov 15 8 3 4 30:19 27
6. FK Výšovice 15 8 1 6 37:20 25
7. Nezamyslice B 15 6 5 4 36:33 23
8. FC Ptení
15 7 1 7 37:28 22
9. Sokol v Pivíně B 15 5 4 6 22:23 19
10. Pavlovice u Koj. 15 5 4 6 33:40 19
11. Brodek u Konice 15 5 2 8 33:34 17
12. Mostkovice B 15 4 3 8 20:29 15
13. Vrahovice B 15 3 4 8 29:70 13
14. Sokol Plumlov B 15 2 4 9 31:50 10
15. Sokol Zdětín B 15 2 3 10 19:42 9
16. Sokol Bedihošť 15 2 2 11 20:68 8
Kanonýři: 12 - Konupka Lukáš (Sokol Tištín),
Sekanina Jan (FC Ptení), 11 - Špaček Jakub (FC
Dobromilice), 9 - Dopita Petr (Haná Nezamyslice
B), Lakomý Miroslav (Sokol Tištín), Mirga Tomáš
(Sokol Bedihošť), Svoboda Pavel (Pavlovice u
Koj.).
IV. třída
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 Tvorovice 10 5 1 4 30:39 16
5. Sokol Čechy p. K.10 5 0 5 28:22 15
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. Otaslavice B 10 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
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 - Havelka Martin (Sokol
Přemyslovice), Makoš Josef (Sokol v Pivíně), 7
- Bajer Dominik (Smržice), Cita Radovan (Sokol
Přemyslovice), 5 - Kolařík Michal (Sokol Plumlov).
Okresní přebor žáků
Dohrávka 10. kola: FC Kralice-Haná Prostějov 1:9.

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

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

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

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

89:18 33
82:16 33
82:11 30
44:18 25
56:23 22
38:27 21
47:26 19
42:33 19
22:41 10
8:78 7
18:86 5
11:75 3
21:108 3

Okresní přebor mladších žáků
1. FK Němčice 11 10 0 1 68:10 30
2. Sokol v Pivíně 11 9 1 1 72:3 28
3. Brodek u PV 11 9 0 2 55:11 27
4. Sokol Čechovice 11 8 1 2 50:11 25
5. Sokol Klenovice 11 8 0 3 38:22 24
6. Přemyslovice 11 6 0 5 33:28 18
7. FC Kralice 11 4 1 6 29:28 13
8. Brodek u Konice 11 4 0 7 26:39 12
9. Sokol Určice 11 3 0 8 28:39 9
10. Otaslavice 11 2 1 8 17:56 7
11. FK Výšovice 11 1 0 10 6:67 3
12. Sokol Držovice 11 0 0 11 6:114 0

Lední hokej

5
3
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Hokejisté Prostějova se dvěma výhrami upevnili postavení na čele tabulky

HC BOBŘI VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

0:1

4:1

1:1

Branky a nahrávky: 26. Malý (Stejskal, Luňák), 28. Stejskal (Luňák, Malý), 39.
Kučera (Indra, Kolibár), 40. Belay (Luńák, Švaříček), 49. Šebek (Černý) – 14.
Martiník, 29. Kubáč (Hartmann), 41. Pavlas (Kubáč) Vyloučení: 2:8, navíc Martin
Varga 10 minut osobní trest. Využití: 3:0. Diváků: 1135.

Sestava HC Valašské meziříčí
Smolka – Ferenc, Hartmann, Heča, Kvapil, Tomiga, Zábojjník, Matušenko, Kubáč, Kundera, Martiník, Novosad, Pavlas, Baroš, Matějek, Randýsek, Škutchan, D. Varga, Martin
Varga, Miroslav Varga. Trenér: Jan Vavrečka.

Sestava lhK jestřábi
Rozum (41.Kocián)
Malý, Veselý,
Kořínek, Švaříček,
Trenéři:
Petr Zachar
Martin Kužílek

2
5
0:0

Kaluža, Kumstát,
Kolibár, Jedlička

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

Jeho hlavním cílem je zejména nic
neuspěchat, proto raději vyčká, až
bude jeho hráč zdravotně zcela v
pořádku. „Optimismus je krásná
věc a také já bych byl rád, aby mohl
naskočit, ale vidím, že stále nemůže
chodit do osobních soubojů. Je lepší
ještě chvíli počkat, než ho tam dát a
riskovat, že se mu ještě něco stane,“
vysvětlil.
Staronového lodivoda týmu naopak
potěšil Marek Indra zlepšenými
výkony a také premiérovým gólem,
pokroky pozoruje rovněž u Pavla
Kumstáta. „Pavlovi první zápasy
nevyšly. Měl smůlu, že naskočil do
derby, teď už je ale vidět, že se dostává do kondice. A patrný je hlavně
jeho klid. Nezmatkuje, nezbavuje
se puku, dokáže si poradit. Marek
se také zpočátku hledal, pak jsme

něk Zabloudil před lety koupil
hokejový klub od Michala Bartoška a před třemi lety ho proNová situace tak v praxi zname- dal Michalu Tomigovi. Nyní se
ná, že se ve vedení setkají čtyři vrací zpět do mládežnického hosilné osobnosti - Michal Tomi- keje a spekuluje se, že hlavním
ga, Jaroslav Luňák, Jan Radič důvodem je neutěšená finanční
a Zdeněk Zabloudil. Právě Zde- situace a nevyřešené pohledávky

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

1:2

Branky a nahrávky: 40. Ivan (Richter), 48. Slovák (Měkýš) – 31. Belay (Černý), 36.
Stejskal (Luňák, Malý), 38. Indra (Kučera, Coufal), 46. Kořínek (Venkrbec), 60. Belay
(Stejskal, Venkrbec). Vyloučení: 2:9. Využití: 1:1. V oslabení: 0:2. Diváci: 119.

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

Prostějov/jim – Operované koleno
nepustí kapitána prostějovských
hokejistů Lukáše Dubu na led
dříve než zhruba za měsíc. Taková je alespoň přes původně
optimistické předpoklady aktuální prognóza vyřčená hlavním
koučem „A“- mužstva Petrem
Zacharem. Zkušený trenér se
naopak možná dočká vyztužení
obrany, na zkoušku z Moravské
Třebové přichází bývalý dlouholetý hráč české i slovenské extraligy Jiří Polák.
„Operace menisku je tak šest sedm
týdnů. Pobrusluje si s námi, ale do
osobních soubojů zatím nechodí,
to se nedá urychlit. Já si stále myslím, že to potrvá ještě tři čtyři týdny,
dříve nemůže do hry naskočit,“ je
přesvědčen Zachar.

ho přeřadili na pravé křídlo a věřili
jsme, že mu to pomůže. Bruslařsky
je na tom velice dobře,“ těší Zachara.
Po uzdravení Filipa Švaříčka mohl
nasadit do utkání opět čtyři kompletní obranné páry, na cestě je navíc
šestatřicetiletý Jiří Polák, jenž strávil
v Olomouci, Karlových Varech, Slavii Praha, Liberci a Vsetíně celkem
deset extraligových sezon, poté
patřil i do kádru Martina a Nitry.
„Jirka by se měl zapojit v pondělí do
přípravy, ve středu však určitě hrát
nebude. Jeho dosavadní působiště
Moravská Třebová jej zatím nechce
pustit,“ sdělil last minutě novinku na
klubovém webu generální manažer
„A“-týmu Jaroslav Luňák.
Proti Opavě s ním tak ještě kouč
Zachar počítat nemůže. „Je to
mužstvo založené na obraně

středního pásma. Čekají na svoji
šanci a mají velmi dobře sehrané
přesilovky na střílející obránce, takže
bude rozhodovat počet vyloučených
a hra v oslabeních. Pokud to bude
pět na pět, měli bychom je přehrát,
pokud budeme mít devět deset
vyloučených, bude to hodně těžké,“
apeloval na své hráče, aby se vyvarovali zákroků podobných těm ve
Frýdku-Místku.
V sobotu totiž obdrželi Jestřábi hned
devět dvouminutových trestů a velkou část tak odehráli v oslabení. I
v nich ale dokázali hned dvakrát
skórovat. „Musím to zaklepat, ale
když se podíváte na naši statistiku,
dali jsme již více než deset gólů v
oslabení,, to jje ze šestnácti utkání

excelentní bilance. Při hře pět na
pět máme někdy problém, ale při
početních výhodách se nám daří. Je
to hlavně tím, že při přesilovce hraje
soupeř méně do obrany, víc to otevře
a my můžeme podnikat rychlé protiútoky,“ poukázal s tím, že při stejném počtu hráčů nastává dobývání
soustředěné obrany.
Další novinkou je zapojení hned
čtrnácti hráčů do populární charitativní akce Movember upozorňující
na rakovinu prostaty. Hlavního
kouče Petra Zachara se ale hráčům
zatím přemluvit nepodařilo a knír
si nepěstuje. „To je věc hráčů.
Momentálně je to věc kluků. Kdyby
se k tomu ale připojili všichni, tak se
ppřipojím
p j taky,“
y, ppřipustil.
p

pozvánky na zápasy najdete mimořádně na straně 25

Novými spolumajiteli Jestřábů se stali Zabloudil s Radičem

HC FRÝDEK- MÍSTEK

1:3

Duba se jen tak nevrátí, na zkoušku přichází Polák

donedávna stoprocentního vlastníka Jestřábů, jenž tehdy převedl
aktiva z HK Jestřábi Prostějov
na nově založené občanské sdružení LHK Jestřábi Prostějov.
Podle nepotvrzených zpráv se
zdá, že hlavním cílem nově příchozí dvojice má být výchova

hokejové mládeže a zpřístupnění
tohoto sportu co nejširšímu spektru dětí. Chtějí se zasadit o lepší
vztahy mezi klubem a městem
Prostějov i o užší formu spolupráce s nedalekým olomouckým rivalem. Právě mezi těmito dvěma
kluby dlouhou dobu trvaly majet-

kové spory, které v minulé sezoně
zhatily zamýšlené prostějovské
angažmá několika hokejistů kmenově náležících Olomouci.
Obsáhlý rozhovor s novými
spolumajiteli LHK Jestřábi Prostějov připravujeme do příštího
vydání.

Evžen PÍREK

MOVEMBER
I U JESTŘÁBŮ

SLAVÍ OSMDESÁTKU

Kaluža, Kumstát,
Kolibár, Jedlička

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

Sestava HC Frýdek-Místek:
ŠKubáň - Podešva, Ovšák, Gajda, Vacula, Měkýš, Valíček,
Richter, Kopún, Kolařík, Stránský, Samiec, Ivan, Slovák,
Mach, Mamula, O.Sluštík, J.Sluštík, Krutil

Přehled výsledků 2. ligy ČR - Východ
14. kolo: VHK Vsetín – HC ZUBR Přerov 7:4 (2:0, 3:3, 2:1). Branky: 15. Hurtík (Ševčík,
Vrba L.), 17. Vrba L. (Hurtík, Mikšovský), 24. Ambruz (Vaněk, Farda), 27. Vítek (Kývala,
Vrba L.), 38. Kajaba (Tichý, Vaněk), 45. Kubo (Mikšovský, Ševčík), 46. Kývala (Ambruz,
Vaněk) – 25. Goiš (Kudělka, Popelka), 30. Popelka (Kudělka, Goiš), 38. Goiš (Brada, Kudělka), 44. Šťastný (Haloda, Kolář). Diváci: 1064 * HC Orlová – HC RT TORAX Poruba
2011 2:3 (2:0, 0:3, 0:0). Branky: 6. Pavliš (Badžo), 15. Voznica – 24. Vaněk (Krayzel, Červenka), 32. Pavlačka, 36. Wolf (Vrána, Krayzel). Diváci: 250 * VSK Technika Brno – SHK
Hodonín 3:6 (2:0, 1:4, 0:2). Branky: 1. Fadrný (Česnek), 20. Fadrný (Česnek), 38. Česnek
(Štindl, Havíř) – 25. Peš (Skočovský, Jurásek), 30. Kučera (Kříž, Śpok), 33. Kříž, 36. Špok
(Skočovský, Kučera), 59. Velechovský (Peš, Jurásek), 60. Kříž (Špok, Kučera). Diváci: 250
* HC Nový Jičín – HC LVI Břeclav 3:2 po sam. nájezdech (1:1, 0:1, 1:0 - 0:0). Branky:
5. Vnenk (Skaloš), 52. Hruška (Macháček, Skaloš), rozhodující nájezd Heža – 20. Medřický,
23. Šaur (Piškor). Diváci: 260 * LHK Jestřábi Prostějov – HC Bobři Valašské Meziříčí
5:3 (0:1, 4:1, 1:1). Branky: 26. Malý (Stejskal, Luňák), 28. Stejskal (Luňák, Malý), 39. Kučera (Indra, Kolibár), 40. Belay (Luńák, Švaříček), 49. Šebek (Černý) – 14. Martiník, 29. Kubáč (Hartmann), 41. Pavlas (Kubáč). Diváci: 1135 * HC Slezan Opava – HC Frýdek-Místek 6:1 (1:0, 3:0, 2:1). Branky: 13. Wolf (Galvas), 22. Svoboda (Vítek), 24. Kocián (Vrabel),
24. Vítek (Polok), 48. Tichý (Galvas), 58. Baďura (Vlašánek) – 52. Slovák. Diváci: 368.
15.kolo: HC Nový Jičín – VHK Vsetín 6:4 (3:2, 2:2, 1:0). Branky: 5. Kabeláč (Hanák,
M.Chvostek), 7. Macháček (Skaloš, Gulda), 11. Kabeláč (Hruška, Hanák), 23. Uhlár (Lehečka, Vašut), 35. Zedník (Putniorz, Pelikán), 55. Kabeláč (Hanák, M.Chvostek) – 17. Báchor
(Podešva, Janeba), 20. Kabaja (Vaněk), 34. Ambruz (Kajaba), 39. Kubo (Ševčík, Mikšovský). Diváci: Nehlášeno * HC ZUBR Přerov – VSK Technika Brno 2:3 (0:1, 1:2, 1:0).
Branky: 23. Kovařík (Sedlák, Popelka), 43. Kovařík (Sedlák) – 18. Fadrný (Brzobohatý),
21. Brzobohatý (Česnek, Fadrný), 28. Brzobohatý (Fadrný). Diváci: 1392 * SHK Hodonín
– HC RT TORAX Poruba 4:2 (2:0, 0:1, 2:1). Branky: 5. Velechovský (Peš, Jurásek), 19.
Pokorný (Kříž), 48. Jurásek (Peš, Komárek), 60. Špok (Kříž) – 27. Krayzel (Seidler, Prokop), 56. Vaněk (Červenka, Pavlačka). Diváci: 1327 * HC Slezan Opava – HC Orlová 4:3
(1:1, 2:1, 1:1). Branky: 18. Svoboda (Baďura), 27. Galvas (Měch), 34. Měch (Kocián), 49.
Mosler (Tichý, Polok) – 4. Badžo (Pavliš), 37. Blatoň (Voznica, Szajter), 56. Pavliš. Diváci:
680 * HC Frýdek-Místek – LHK Jestřábi Prostějov 2:5 (0:0, 1:3, 1:2). Branky: 40. Ivan
(Richter), 48. Slovák (Měkýš) – 31. Belay (Černý), 36. Stejskal (Luňák, Malý), 38. Indra
(Kučera, Coufal), 46. Kořínek (Venkrbec), 60. Belay (Stejskal, Venkrbec). Diváci: 119 * HC
Bobři Valašské Meziříčí – HC LVI Břeclav 3:2 (1:2, 0:0, 1:0, 0:0) po s.n. (3:2). Branky:
2. Varga D., 46. Novosad (Heča), rozh. náj. Miroslav Varga – 6. Piskoř (Šaur), 19. Haman
(Nedvěd). Diváci: 130.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 17. KOLE


Tým

Z

V

VP

PP

P

Skóre

Bodů

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

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

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

11
11
10
9
8
8
8
6
4
4
2
2

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

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

3
4
5
4
6
6
7
8
8
11
10
11

87:42
59:41
72:55
56:48
61:51
58:50
58:57
54:67
41:61
48:65
43:69
42:73

38
35
33
33
29
28
26
23
18
16
14
13

Kam příště na 2. ligu - Východ?
18. kolo, středa 13. listopadu, 18:00 hodin: HC Orlová - SHK Hodonín, HC
RT TORAX Poruba - HC ZUBR Přerov, VSK Technika Brno - HC Nový Jičín, VHK Vsetín - HC Bobři Valašské Meziříčí (17:30), HC Lvi Břeclav - HC
Frýdek-Místek, LHK Jestřábi Prostějov - HC Slezan Opava.
19. kolo, sobota 16. listopadu, 17:00 hodin:
LHK Jestřábi Prostějov - HC Orlová, HC Slezan Opava - HC Lvi
Břeclav, HC Frýdek-Místek - VHK Vsetín, HC Bobři Valašské Meziříčí
- VSK Technika Brno, HC Nový Jičín - HC RT TORAX Poruba, HC
ZUBR Přerov - SHK Hodonín.

Připojili se. Matouš Venkrbec (vlevo) i řada dalších prostějovských hokejistů podpořili populární charitativní akci Movember.
Foto: Jiří Možný

V neděli 17. listopadu 2013
se dožívá 80 roků
pan Evžen PÍREK.
Vše nejlepší, hlavně zdraví mu přeje dcera
Miluše, syn Jiří a celá rodina.
Blahopřejí mu dále i přátelé ze zimního
stadionu a příznivci ledního hokeje, kde
pracoval dlouhá léta s mládeží.

Exkluzivní rozhovor s předsedou LHK Jestřábi o prodeji podílů

„VŠECHNO JE TROCHU JINAK...,“ tvrdí Michal Tomiga
Prostějov - Doslova šokem zapůsobila na leckoho v závěru uplynulého týdne informace, podle níž stávají předseda občanského sdružení LHK Jestřábi Prostějov přenechá padesátiprocentní podíl dvojici Zdeněk Zabloudil
- Jan Radič. Zpráva je o to senzačnější, že asi každý příznivec ví, že právě Zabloudil Tomigovi v roce 2010 klub
prodával a leckdy na sebe tito dva pánové sršeli síru. V
posledních měsících se pak v kuloárech nesly dokonce
zvěsti o tom, že soudní žaloby už visí ve vzduchu... Jistí
lidé se ale nakonec vždy domluví, což se zdá, že bude
i tento případ. Před námi je tak spíše takový „sňatek z
rozumu“. Nebo ne? A říkáte si, jak budou fungovat ne
dva, ale hned čtyři kohouti na jednom smetišti?!“ Více už
exkluzivní rozhovor právě s Michalem Tomigou.
Petr Kozák
V uplynulých dnech údajně
došlo k odprodeji padesátiprocentního podílu v LHK Jestřábi.
Můžete tuto informaci potvrdit?
„Ono je to trochu jinak! Pravdou
je, že do občanského sdružení
vstoupí po splnění některých operací dva noví členové. Zaráží mne
ovšem způsob tohoto zveřejnění
a také v jakém periodiku se to
otisklo... Do dnešního dne totiž
probíhají jednání o vstupu dalších
partnerů do klubu. Nic však není
definitivně hotovo.“
Přesto je tedy uváděný
scénář pravděpodobný.

Proč jste se tak rozhodl? A co
všemu tomuto kroku předcházelo?
„Já jsem již v minulosti říkal, že
si dávám za úkol zklidnit výměny
majitelů klubu a dát dohromady
tým lidí, kteří chtějí podporovat
hokej v Prostějově. U prvního
týmu mužů si myslím, že pan
Luňák jako generální manažer odvádí výbornou práci a něco takového mám v úmyslu uskutečnit i u
mládeže. V dnešní nelehké ekonomické době si nemůžeme dovolit
nepřijmout nabídku sponzorství,
ať se nám některé věci líbí nebo
ne. Pokud to bude pro dobro hokeje a pro ekonomickou stabilizaci,
tak si myslím, že je to v pořádku.“

Dvojici Zabloudil - Radič
jste si vybral sám, nebo
jste jimi byl osloven?
„Tato dvojice se již dříve snažila
ať už nezákonnými či zákonnými
kroky ovládat hokej v Prostějově.
U pana Zabloudila jsem si vždy
vážil jeho zapálenosti pro financování hokeje, ale bohužel si v minulosti vybral nepravé lidi kolem
sebe... Že to chápe jinak, je jeho
věc. Já mu nastínil strategii klubu
a uvidíme, jak budou probíhat další kroky z jeho strany. Pana Radiče
nějak blíže po obchodní stránce
neznám, ale je to obchodní partner
pana Zabloudila, tak uvidíme. To,
že se již teď vyjadřuje k minulosti
a současnému dění, mne jen přesvědčuje, že byl i v minulosti dost
mylně informován. Ať již v otázce
hokejových tříd nebo obchodování s hráči panem Vařekou a jiných
záležitostech. Ale jsme tu, abychom se dívali do budoucnosti a
ne do minulosti...“
Jak bude teď fungovat vedení oddílu, změní se jeho
struktura a organizační schéma? Jaké to přinese personální
změny?
„Žádné. Pánové Zabloudil a Radič by
měli pracovat na ekonomickém poli.“
Při přesně polovičním
rozdělení
společnosti
může docházet k určitým ná-

Foto: archiv Večerníku
zorovým neshodám. Kdo bude
mít hlavní slovo?
„Veškeré kompetence a rozdělení
funkcí vyplývají ze Stanov sdružení. Podle toho každý bude pracovat k dobru věci. A vždy musíme
dojít ke shodě.“
Po předání kompetencí
"A"-týmu panu Luňákovi
je to další ztráta vašeho vlivu.
Znamená to váš postupný odchod z vedení prostějovského
hokeje?
„Ono je to trochu jinak, zatím je
vše pod jedním klubem. Může se
ale stát, že se rozhodneme spolupracovat s panem Luňákem jiným
způsobem. To nevylučuji. Ale
vždy to musí být přínosem pro
prostějovský hokej. A co se týče
mého setrvání u hokeje? Myslím, že jsme za ty tři roky udělali
s trenéry a sponzory kus práce. S

mužským týmem jsme hráli tři
roky do čtvrtého místa, mládežnické celky se umísťují v popředí
svých kategorií, o naše hráče je
zájem od extraligových týmů. Co
více si můžeme přát? A pokud někdo dojde s novou vizí a bude to
znamenat posun prostějovského
hokeje dopředu, jsem ochoten post
předsedy klubu přenechat někomu
jinému. Záleží opravdu ale jen o
koncepci.“
Chystá se něco dalšího?
Na jaké změny se mají fanoušci připravit v příštích
dnech?
„Stále je ve hře ještě jeden potencionální partner, který by do klubu
vstoupil jako generální partner.
Stále o tom jednáme, ale jak stále
opakuji, vše je o tom, jak skutečně
chce hokeji pomoci a jaké budou
jeho požadavky do budoucna.“

Lední hokej
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Jestřábi střídali gólmany, Část fanoušků zatkla v Novém Jičíně
přesto ubojovali výhru nad Valmezem

policie, jeden se vrátil až v pondělí

PETR ZACHAR – LHK Jestřábi Prostějov:

Prostějov/jim – Nečekaně složitá byla cesta prostějovských
hokejistů za dalšími třemi body
do druholigové tabulky. Proti,
v té době předposlednímu, Valašskému Meziříčí dokonce museli Jestřábi po první části dotahovat jednobrankové manko
a zachránila je až kupa přesilovek ve druhé třetině. Během
čtrnácti minut dokázali domácí
využít hned tři početní výhody
a jednou se prosadili při ponechané výhodě a vybudovaný
náskok už neztratili.
V úvodních minutách spolu oba
týmy sváděly především bruslařské soutěže a téměř se nestřílelo,
s občasnými pokusy si poradili
oba gólmani. V domácí bráně dostal poprvé v ostrém utkání příležitost Kevin Rozum, byl to ovšem
právě on, kdo poprvé inkasoval.
Nájezdem z levé strany a zakončením na první tyč pod víko si na něj
přišel Ondřej Martiník.
Ještě před tím si málem srazil
Smolka mimo letící nahození od
modré čáry do brány, svou širokou
hokejkou tečoval puk těsně vedle
tyče, po vybídnutí od Luňáka nezamířil správně Stejskal. Druhou
branku Valašského Meziříčí měl
na holi jeden z bývalých prostějovských hráčů Zdeněk Novosad,
jestřábí svatyni ale ještě v první
části netrefil.
Přišel tak trest v podobě jestřábích branek, na nichž se podílela
i nedisciplinovanost hostí. V jednu
chvíli se ale zdálo, že rozhodčí byl
důsledný pouze na jedné straně
a trestal každý kontakt domácích
hráčů s ledem, zatímco v opačném provedení nic nedovoleného
neviděl.
Srovnat na 1:1 se podařilo až
v šestadvacáté minutě bombou do

Nový Jičín, Prostějov/jim – Jak „Vše začalo již ve druhé třetině nepředesíláme na straně 2 dnešní- smyslnou buzerací a opisováním
ho vydání, nepříjemnou dohru údajů Prostějováků stojících venměl pro některé příznivce pro- ku. Po zápase se pak na parkovišti
stějovských Jestřábů výjezd k 'utkal' jeden Prostějovák s jedním
nedávnému zápasu v Novém domácím. Ihned byli oba zadrženi
Jičíně. Zhruba desítka z nich se a odvezeni. My jsme pochopitelně
po utkání dostala do konfliktu bez zadrženého kamaráda nehods tamějšími policisty, aby ná- lali odjet, na což veledůležitý pán z
JAN VAVREČKA – HC Bobři Valašské Meziříčí:
sledně skončili na záchytkách kriminální policie reaguje slovy, že
„Myslím si, že jsme hráli dobře. Byl to z naší strany dobrý zápas, v Ostravě či Frýdku-Místku. ho prostě nepustí,“ popisoval výjezd
dobrý pohyb. Bohužel o všem rozhodly přesilovky, kdy náš hráč byl Ve výsledku tak celkem šest do Nového Jičína na webu Fans of
třikrát vyloučen, asi si na něj rozhodčí zasedl. Málokdy se to stává, fanoušků strávilo noc právě v Prostějov jedinec se zkratkou A. C.
tomto zařízení, jeden byl z cely A. B.
ale rozhodčí ovlivnil zápas.“
předběžného zadržení propuš- Brzy nato podle něj dostal řidič autotěn v neděli odpoledne a jeden busu pětiminutové ultimátum k odšibenice Robinu Malému, o ne- na střídačku a na led poslal dosud až v pondělí.
jezdu a posléze byl i donucen zavřít
celé dvě minuty později při další odpočívající jedničku Ondřeje
početní výhodě překlopit výsledek Kociána.
Vladimíru Stejskalovi. Na potres- „Bohužel tam byla vidět určitá
tání Randýskova faulu mu tak po nejistota a kluci působili s Ondstřele z mezikruží stačilo pouhých rou jistějším dojmem. Proto jsem Prostějov/pk - V poslední době příštích dnech po změnách
vlastnické
struktuře
za stavu 4:3 zvolil tuto výměnu. to v zákulisí prostějovských ve
jedenáct sekund.
pokračovat...
Dnes
vám
přesto
Jestřábů
jen
frčí
a
není
týden,
Také
jsem
spoléhal
na
to,
že
kluky
Bobři se nevzdali a ještě před polovinou duelu dotáhl hosty na 2:2 to víc postaví na nohy a budou si aby nebyly nějaké novinky. přinášíme poslední aktuální
Ondřej Kubáč. Nutno podotknout, víc věřit,“ zdůvodnil své rozhod- Po výměně koučů u „A“-týmu informace, které jsme získali
že to byla velice laciná branka po nutí hlavní trenér vedoucího týmu došlo k přesunům také na od předsedy LHK Jestřábi Milavičkách mládežnických celků, chala Tomigy.
ztrátě puku v obranné třetině, za- tabulky.
končení z mezikruží pak putovalo Nebyl to jediný zásah do sesta- které ale nemusí být konečné. Hlavní otázkou bylo, kdo nahradí
do protipohybu přesouvajícího se vy, ještě před tímto tahem stáhl Naopak, podle důvěryhodného pana Zachara u staršího dorostu?
hru jen na tři formace, což se mu zdroje Večerníku mohou v „Je to Martin Kužílek, který se
brankáře.
Rozhodl tak až závěr druhé části. opět vyplatilo. „Sezona je dlouhá,
Nejprve se v další přesilovce pěti a pokud se vám podaří hrát na čtyproti čtyřem po Indrově parádní ři pětky, tak ve druhé části soutěnahrávce trefil Frank Kučera, při že to bude mít svůj přínos. Chtěli
ponechané výhodě pak o pade- jsme to ale za stavu 0:1 oživit
sát sekund později přihrál Luňák a opět se nám to osvědčilo. Na druBelayovi, jenž zvýšil na 4:2. Třetí hou stranu si někteří kluci dneska
vstřelená branka Jestřábů přišla po nezasloužili sedět, tak velký rozdíl
třetím faulu Marka Vargy v zápase mezi nimi nebyl,“ okomentoval to
a těsně po Luňákově samostatném Zachar.
Prostějov - Středeční duel prostějovských Jestřábů s
nájezdu z levé strany, u následu- A na Kociána v prostějovské brájícího zásahu si pak prostějovský ně si už Valaši ani jednou nepřišli. meziříčskými Bobry přinesl jednu premiéru. Týden po
Naopak na počátku devětačtyři- comebacku Pavla Kumstáta totiž do prvního ostrého utkapitán připsal již třetí asistenci.
Nástup do poslední části se sice cáté minuty si našel volný kotouč kání v prostějovském dresu naskočil Kevin Rozum. A dvapodařil hostům, více než snížení David Šebek a z prostoru těsně
se jim ale nepodařilo. Brankou před brankovištěm přidal pátou cetiletý gólman na něj nebude vzpomínat zcela v dobrém.
Sice se podílel na konečném vítězství a zisku dalších tří
po pouhé půlminutě hry a ihned branku.
po vyhraném vhazování v útoč- Valaši se už ani nepokusili bodů do druholigové tabulky, současně však hned třikrát
né části se prosadil Robin Pavlas, o power play a domácí si výhru inkasoval a na začátku třetí třetiny po hostujícím snížení na
toto byl zároveň poslední okamžik vychutnali i oddechovým časem
Kevina Rozuma v utkání. Kouč vybraným osmnáct sekund před 4:3 odbruslil ho kouč Petr Zachar posadil na střídačku.
špatně dohodli, měl na něj bafProstějova Petr Zachar ho poslal koncem zápasu.
Jiří Možný
nout nebo něco naznačit, možS jakými pocity budete ná trochu moje chyba, že jsem
na první soutěžní zápas si nechal vstřelit gól na bližší
tyčku. U druhého gólu stál hráč
v dresu Jestřábů vzpomínat?
„Těšil jsem se na zápas a snažil přede mnou a absolutně nic jsem
jsem se na něj co nejvíce připra- neviděl, navíc střílel k tyčce do
vit. Asi každý hráč by si ale první brány. A u třetího nevím, jak se
mistrovský zápas představoval kluci domluvili nebo nedomlujinak, než když vás trenér na za- vili na rozebrání hráčů po buly,
čátku třetí třetiny vystřídá. Asi to protože přišlo vyhrané vhazováO první střelecký pokus se posta- druhé dvacetiminutovky, přesně tak ale mělo být. Pustil tam zku- ní a hráč hned z jedničky střílel.“
Jak dlouho dopředu jste
ral domácí Ondřej Sluštík, Ko- dvaadvacet sekund před jejím šenějšího Ondru, aby to dochytal
věděl, že budete proti Vaciána ale nepřekvapil, stejně tak skončením se prosadil rovněž a abychom utkání dotáhli do vílašskému Meziříčí chytat?
dopadl na druhé straně i David Marek Ivan. Tentokrát se tak tězného konce.“
Šebek. A předznamenalo to, že stalo při vyloučení Davida Juríka.
Jak jste se jednačtyřicet „Už v pondělí mi trenér něco naznačoval, že bych měl naskočit,
muži v maskách si v následujících Zlý stín Jestřábů z loňské sezony
minut hry v bráně cítil?
okamžicích poradí se střelami od ovšem žádný obrat nezahájil, „S takovým týmem, který vystře- tak ať se na to pomalu připravumodré čáry i bližší vzdálenosti, pouze kosmeticky upravil pro lí jednou za dvě tři minuty, to je ji. Byl jsem rád, že mi to sdělil
z gólovějších pozic i z ostrých úhlů. domácí Frýdek nelichotivý stav.
dost těžké. Navíc to byly střely s takovým předstihem a nebylo
Změna nastala až v době, kdy Hostující hráči si vydobytý nás- z těžkých úhlů. Pro gólmana to to jak v mládeži, kdy mi řekli pět
si trest odpykával nedávný kok vzít nenechali a v poslední byl horší zápas, než kdyby přijel hodin před zápasem, že půjdu do
navrátilec do prostějovské ses- třetině ho ještě navýšili. Ke čtvrté pořádný soupeř a šlo na něj za brány.“
Přišel jste ze Zlína
tavy Pavel Kumstát. Domácí se brance měl blízko již Šimon třetinu patnáct střel.“
dopustili hned dvou velkých chyb Antončík, jenž v úniku napálil
Takže jste se musel udra pendloval jste mezi
a zatímco brejk po ztrátě Adama břevno, prosadil se právě až po
žovat zejména v kon- Prostějovem a Šumperkem. Jak
Valíčka ještě hosté nepotrestali, jeho faulu bek Jakub Kořínek. centraci?
to s vámi letos vypadá?
po Kolaříkově zaváhání již mohli Třiadvacetiletý zadák se tak zása- „Přesně tak. V koncentraci „Zastupoval jsem Tomáše Štůralu
slavit.
hem při oslabení stal současně a v teplotě.“
p
v Šumperku, protože se nám zraDo protiútoku totiž vyjeli Martin nejlepším klubovým střelcem
Inkasoval jste celkem nil Lukáš Horčička ve Zlíně. Pak
Belay s Michalem Černým, druhý mezi obránci, na jeho čtvrtém
tři góly. Jak jste viděl jsem jen čekal, až se uzdraví a až
jmenovaný naservíroval svému zásahu se asistencí podílel brankové situace?
se to všechno hodí zpátky do těch
spoluhráči přesnou přihrávku Matouš Venkrbec.
„U první jsme se asi s ´Luňasem´ kolejí. Už na začátku sezony bylo
a dvaadvacetiletý útočník vstřelil Slezané ještě po slabší chvilce
Kociána a Slovákově zakončení
svou šestou branku v sezoně.
Jestřábům se zdařila i hra v početní z těžkého úhlu snížili na 2:4, víc už
výhodě, hned první faul domácích jim však hosté nedovolili. Naopak
proměnili v přesilovkovou branku. v poslední minutě se ještě jednou
Lukáš Luňák nabil Stejskalovi zapsal mezi střelce Martin Belay,
a král týmové produktivity přidal jemuž asistovala nejvíce bodující
dvojice týmu Stejskal-Venkrbec.
gólovou pojistku.
Prostějov – Celou svou dosavadní kariéru strávil v proNecelé tři minuty po druhé Tento výsledek společně se zastějovském dresu, uprostřed minulého týdne se poprvé
vstřelené brance přišla i třetí radost váháním Poruby v Hodoníně
Jestřábů, svého prvního zásahu se a porážce na jihu Moravy 2:4 objevil na místním zimním stadionu v týmu soupeře. Syn
po celkem třech asistencích dočkal znamená, že Jestřábi mají současného majitele Jestřábů Michal Tomiga odešel
Marek Indra, když do patřičných zpět tříbodový náskok na čele v létě na hostování do Valašského Meziříčí a jako součást
míst zakončil nabídnutý rychlý tabulky. Z prvního místa tak
půjdou jak do středečního tamějšího výběru zatím odehrál všechny zápasy Valachů.
protiútok.
Ani prostějovský gólman ovšem souboje s Opavou, tak do toho Bodově se sice třiadvacetiletý zadák do statistik nezapsal
neudržel čisté konto až do konce sobotního s Orlovou!
ani ve středu, ani v celé sezoně, jako obránce však dostá„Po celé utkání jsme byli lepší, měli jsme ale obrovské problémy se vstřelením
branky. Znova se ukázalo, že tu může každý porazit každého. Dokázali sebrat
Přerovu dva body, v posledních pěti zápasech třikrát bodovali. Asi tedy nebude lehkých soupeřů a na každého se musí jít s pokorou a s plným nasazením.
Na přesilovky se nijak speciálně nepřipravujeme, jen krátce si to zopakujeme
a necháváme tomu volný průběh. Je pravda, že nám jdou, ale hlavně první
pětce. Chtěli bychom ještě, aby i druhá a třetí začala využívat.“

dveře a odjet. „V Jičíně tak zůstalo
deset Prostějováků, kteří jsou ihned
spoutáni, přinuceni ležet obličejem k
zemi a za jakýkoliv hlasový projev
kopáni, případně obtěžováni policejním psem,“ pokračoval A. C. A. B.
ve svém vyprávění.
Následoval tedy převoz na policejní
služebnu. „Nejdříve ležíme spoutaní na zemi, po čase je většině z nás
dovoleno se posadit, pochopitelně
pořád spoutaní. Na jednom z nás
policajti bezdůvodně cvičí jakési
nechutné praktiky, což trvalo neuvěřitelně dlouho. Rozbitá hlava, odmítnutí ošetření, ponižování, prostě
pomáhat a chránit,“ vybavuje si.

Část pak policisté rozvezli po záchytkách, část zůstala na stanici a
byla propuštěna kolem půlnoci.
„Na záchytkách byli sami zřízenci
šokováni, když jim policajti cpali
na cimry fanoušky, kteří nadýchali
0,8 promile. Za tak nízké nadýchané hodnoty je odmítli přijmout a tak
bylo nakonec vyhrožováno strážci
zákona i zřízencům, kteří pochopitelně tyto nesmyslné příkazy museli
nakonec přijmout,“ vysvětlil jeden z
hokejových fanoušků, proč museli
někteří nedobrovolně přespat právě
tam.
Inu, dříve se na hokejové výjezdy
jezdilo jen a hlavně fandit...

Zachar se věnuje jen mužům, jaké změny to přineslo?
posune do role hlavního trenéra.
Asistenta mu vykonává bývalý
náš hráč a prostějovský odchovanec Jan Krajíček. U mladšího
dorostu nahradil Kužílka Filip
Smejkal, vypomáhají mu David
Šebek a Lukáš Majer. Ostatní
kategorie zůstávají prozatím v
nezměněném složení včetně juniorky, kterou i nadále povedou

Ivo Horák s Janem Smětákem.
Celkově si navzájem budou
trenéři vypomáhat, než se domluvíme s panem Luňákem na
dalších krocích u prvního týmu
mužů,“ prozradil Večerníku Michal Tomiga s tím, že jmenovitě
se jedná především o Kužílka,
Šebka, Majera, ale také Matouše
Venkrbce a Martina Půčka.

V utkání Prostějova s Valašským Meziříčím

si odbyl premiéru Kevin Rozum:
„Asi každý hráč by si první mistrovský zápas představoval jinak...“

Prostějov zdolal Frýdek-Místek

i v jeho porubském azylu

Poruba, Prostějov/jim – Déle
než půlku duelu mezi
domácím Frýdkem-Místkem a
hostujícími Jestřábi Prostějov
měli navrch oba gólmani
Andreas Kubáň a Ondřej
Kocián, kteří za třicet minut
hry lapili všechny střelecké
pokusy mířící mezi tři tyče.
Vše změnila až branka Martina Belaye při vlastním oslabení, v rychlém sledu přidali
prostějovští hokejisté další dva
dobře mířené údery a na cestě
za třemi body je nevykolejilo
ani snížení Marka Ivana necelou půlminutu před koncem
druhé části.
Při utkání proti Valašskému
Meziříčí mohl být kouč Jestřábů
Petr Zachar spokojen s tím, že
si hráči vzali k srdci jeho slova
o disciplinovanosti a na trestnou
lavici putovali za celých šedesát
minut pouze dvakrát, v zápase
v Frýdkem-Místkem to však
bylo zase něco jiného.
Na zimním stadionu v Porubě
udělil hlavní rozhodčí hostům
hned devět dvouminutových
trestů, zatímco na domácí straně
se vylučovalo jen dvakrát.
Prvním vyloučeným byl za faul
kolenem Viktor Coufal, ještě do
konce první třetiny ho následovali Juraj Jurík s Markem Indrou.
A právě hra při nestejném počtu
hráčů na ledě se ukázala být
klíčovou, padly při ní hned čtyři
ze sedmi branek. Obě mužstva
se jedenkrát prosadila při početní
výhodě, Prostějovští navíc
dokázali hned dvakrát využít
nepozornosti domácích a skórovat i při oslabení.

Foto: Jiří Možný

„S takovým týmem, který vystřelí jednou za
dvě tři minuty, to je dost těžké. Navíc to byly
střely z těžkých úhlů. Pro gólmana to byl
horší zápas, než kdyby přijel pořádný soupeř
a šlo na něj za třetinu patnáct střel.“
gólmanská dvojka Jestřábů KEVIN ROZUM
o dojmech z prvního zápasu
jasné, že se budu stěhovat sem do
Prostějova a sezonu bych tady
měl odehrát.“
Zatím jste toho ale moc
neodchytal...
„To ne, naposledy jsem v půli
srpna chytal přátelské utkání. Od
té doby tu pouze Ondrovi kryju
záda.“

Pouze tréninky asi nestačí. Jak to snášíte, když tak
dlouho musíte čekat na šanci?
„To máte pravdu, zápas je zápas
a trénink je trénink. Jde o to odchytat
co nejvíc zápasů a domlouvali jsme
se s panem Zacharem, že bych si občas šel zachytat do juniorky, abych
byl v nějakém zápasovém rytmu.“

„Možná jsme sahali i po třech bodech,
nemáme se za co stydět,“ hodnotil těsnou porážku Michal Tomiga

val příležitost nejen při hře pět na pět, ale i při oslabeních.
Jiří Možný

PETR ZACHAR – LHK Jestřábi Prostějov:
„Musíme být spokojeni, protože jsme uhráli tři body z ledu soupeře. Když
se podíváte na tabulku, tak se ukazuje, že každý může ztratit body s každým.
První třetina byla nemastná, neslaná, od druhé třetiny jsme ale byli lepší a po
zásluze jsme vyhráli. Doma jsem se díval na videokazetu, kterou jsme dostali
z utkání, a je potřeba říct, že sedm osm faulů tam opravdu bylo. Rozhodčí to
ale pískal spíše tendenčně a na jedné straně fauly viděl, zatímco na druhé ne.
Domácím je odpouštěl a u nás je pískal.“

www.vecernikpv.cz
.cz

Předvedli jste v Prostějově velice srdnatý
výkon, můžete s ním být spokojeni?
„Myslím si, že se nemáme za co
stydět. Řekli jsme si, co chceme
hrát, a předvedli jsme dobrý výkon.
Hráli jsme jednoduše a škoda, že
jsme aspoň bod neurvali. Byly tam
sporné situace a Prostějov ukázal,
že má přesilovky nacvičené,
a předčil
nás v nich.“
p
Co rozhodlo o tom, že
si nevezete aspoň jeden
bod?
„Nerad bych nějak kritizoval
výkon rozhodčích... Udělali jsme
nejméně chyb, co jsme mohli,
snažili jsme se a mrzí nás, že z toho
nejsou body. Možná jsme sahali

i po třech. Určitě se nemáme za co
stydět.“
y
Kdybyste předváděli tyto
výkony pravidelně, určitě
byste v tabulce byli výš. Proč jste
tedy tak nízko?
„Myslím si, že hlavně v koncentraci
na zápas, začátky nám utíkají. Jsme
mladý tým, ale zápas od zápasu je
to lepší. Teď musíme udělat vše
pro to, abychom takovéto výkony

zopakovali, protože s tím dnešním
můžeme být spokojeni.“
Do Valmezu jste zamířil
v létě na hostování právě
z Prostějova. Jak se vám tam zatím líbí?
„Já jsem spokojen. V šatně máme
skvělou bandu, několik hráčů znám
již delší dobu. Doufám, že se parta
bude vyvíjet i dál a že půjdeme
i v tabulce výš.“
Kam byste se chtěli posunout?
Předsezónní cíle byly jasné –
vyhnout se baráži, protože si
Valmez něco zažil a nechce to
v žádném případě zopakovat.
Jsme na dobré cestě, jen to potvrdit
v zápasech. Aspoň na desáté místo
bychom se mohli vyšplhat.“

Jak vidíte svůj návrat do
kádru Jestřábů?
„V Prostějově je nyní dlouhodobý
projekt a uvidíme, jak dlouho bude
trvat. Mým cílem je nyní hlavně
dostudovat, v klidu si zahrát ve
Valmezu a mít časový prostor.
Tady v Prostějově jsou mladí kluci,
nestudují, makají celý den, mohou
trénovat i dopoledne. A je to vidět.
Mají fyzičku, mají natrénováno.“

„Teď musíme udělat vše pro to,
abychom takovéto výkony zopakovali, protože s tím dnešním můžeme být spokojeni“
obránce Valašského Meziříčí MICHAL TOMIGA
po duelu s mateřským Prostějovem

Foto: Jiří Možný

Basketbal
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 11. listopadu 2013

Prostějovští basketbalisté si tentokrát nepřipsali ani jednu výhru

ORLI POCÍTILI, ŽE SE DOMÁCÍ SOUTĚŽ VYROVNÁVÁ

89 BK OPAVA

71

ORLI PROSTĚJOV

poločas: 46:39

čtvrtiny: 18:16, 28:23, 19:23, 24:9
Trestné hody:
Trojky:

10/10:28/17 Osobní chyby:
13:8

24:21

Rozhodčí: Paulík R., Kurz V., Kapaňa L.

Sestava a body BK OPAVA:
Blažek Jakub 21, Sokolovský Ladislav 16, Klečka Radim 15, Dokoupil Petr
12, Kramný Radim 10, Šiřina Jakub 8, Tóth Ladislav 4, Gniadek Martin 3,
Palát Michal 0, Vlček Kryštof 0

Sestava a body Prostějova:
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Trenér: Zbyněk Choleva
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NYMBURK

K jeho obhajobě povede jedině
poctivá práce a maximální
nasazení ve všech zápasech.
„Již před sezonou bylo podle
soupisek týmů zřejmé, že soutěž
bude vyrovnaná. Výsledky
to potvrzují,“ připomíná svůj
názor na probíhající ročník
trenér Orlů Zbyněk Choleva.

ORLI PROSTĚJOV
PROSTĚJOV

čtvrtiny: 20:17, 23:10, 7:16, 20:21
24/20 - 21/13 Osobní chyby:
4:7

24:23

Rozhodčí: Vyklický, Matějek, Benda.

Sestava a body BASKETBALL NYMBURK:
Page Dylan G. 16, Simmons Tre 16, Mahalbašič Rašid 10, Massamba
Thomas 6, Pomikálek Tomáš 6, Houška Pavel 4, Kříž Martin 4, Welsch Jiří
4, Palyza Lukáš 2, Rančík Martin 2, Reynolds Scott M. 0

Sestava a body Prostějova:
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Trenér: Zbyněk Choleva
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Vysilující souboje čekají
Hanáky především na
palubovkách soupeřů. Tým
zatím odehrál pět zápasů v roli
hostujícího družstva. Uspěl
pouze v duelech s USK Praha
a Pardubicemi, kde urval
vítězství až v prodloužení.
Pak už následovala šňůra tří
neúspěchů - v Děčíně, Opavě
a v nymburské hale.

„Máte pravdu, hlavně
na půdě soupeřů to bude
hodně těžké. Ukázalo se to
i v Opavě. Domácí hráli rychle
a agresivně, trefovali se téměř
ze všech pozic a dostali se do
laufu. Pak už se nedali zastavit.
Na to si musíme zvyknout,“
uvědomuje si prostějovský
trenér. „Sice se o nás stále píše,
že jsme úřadující vicemistr, ale
to je minulost.“
Obzvlášť, když na vlastní půdě
umí zahrát také papírově slabší
týmy bez medailových ambicí.
Například Jindřichův Hradec
v Prostějově prohrál rozdílem Hlavu vzhůru. Při jednom z timeoutů povzbuzuje své svěřence dotřídy, hned v dalším utkání ale mácí kouč Zbyněk Choleva.
Foto: archiv Večerníku
Svitavám nadělil téměř sto
bodů. Ty zase před vlastními „Dosavadní průběh sezony vyrovnává, což je pro celou
fanoušky dokázaly pořádně nabídl opravdu hodně soutěž jedině dobře,“ tvrdí
zajímavých výsledků. Liga se Choleva.
potrápit favorizovaný Děčín.

Opava udeřila na začátku poslední čtvrtiny

poločas: 43:27
Trestné hody:
Trojky:

Dvě porážky v řadě v průběhu tří dnů museli skousnout basketbalisté Prostějova. Nejprve nestačili na
nadšený výkon družiny Petra Czudka a pak podle
očekávání podlehli mistrovskému Nymburku.
V průběžné tabulce Mattoni NBL tak po tomto klopýtnutí opustili medailové pozice a rychle si uvědomili, že poslední finálový úspěch z loňského ročníku nejvyšší soutěže už je minulostí...

Opava, Prostějov/lv - O více
než slušné formě Opavy na
začátku sezony se ve středu
přesvědčili basketbalisté Prostějova. Slezané si na domácí
palubovce poradili s Děčínem
a v rámci osmého kola Mattoni
NBL si vyšlápli také na úřadujícího českého vicemistra. Hostům nevyšel především vstup
do poslední čtvrtiny a díky
tomu se museli smířit s porážkou 71:89, která znamenala

PRŮBĚŽNÁ TABULKA po neúplNÉM 9. kole


Tým

Z

V

P

Skore

Úspěšnost

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

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

4
7
9
9
8
8
8
8
9
9
8
9

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

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

356:222
588:498
720:644
757:695
678:642
656:643
602:642
564:648
690:729
661:793
594:649
682:743

100,0
85,7
66,7
66,7
62,5
62,5
37,5
37,5
33,3
33,3
25,0
22,2

KAM za PŘÍŠTĚ
10. kolo, středa 13. listopadu 2013, 18:00 hodin: Kolín - Ostrava (17:45),
Děčín - USK Praha, Opava - Brno, Prostějov - Svitavy, Jindřichův Hradec Ústí nad Labem (19:00), Nymburk - Pardubice (24.1., 18:00)
11. kolo, sobota 16.listopadu 2013, 17:30 hodin: Ostrava - Děčín, USK
Praha - Jindřichův Hradec, Pardubice - Kolín (18:00), Brno - Prostějov
(18:30), Ústí nad Labem - Opava (17:00), Svitavy - Nymburk (6.4.,17:00)

hráči Prostějova odcházeli do kabiny za nepříznivého stavu 39:46.
Další nepříjemností byla opavská
trojka po návratu na palubovku.
V následující pasáži se hosté
zvedli. Série 11:0 přinesla vyrovnání a o chvíli později se po trojce
Brančenkova naposledy otočila na
prostějovskou stranu. Do poslední
čtvrtiny šli přesto Slezané s výhodou tří bodů na své straně.
Konečný výsledek určil vstup
do závěrečné desetiminutovky.
Po několika nepřesných střelách
a chybách v obraně Opava odskočila na rozdíl třinácti bodů a hosté
už neměli sílu, ani energii na zvrat
ve vývoji střetnutí. Ze severu Moravy tak přijeli s prázdnou...

Očima trenérů
Petr CZUDEK - BK Opava:

„V prvním poločase se nám podařilo Prostějov
stlačit na čtyřicet bodů, což byl základ úspěchu. Ve
třetí čtvrtině, kdy Orli stáhli náš náskok, podržel
tým Klečka. Dával těžké střely. Vzal tým do batohu
a potáhl k vítězství. Závěr jsme především obraně
zahráli na podtrženou jedničku.“

Zbyněk CHOLEVA - Orli Prostějov:
„Domácí hráli s velkou chutí, s velkou energií
a vírou v dobrý výsledek. Podali opravdu skvělý
výkon a vítězství si zasloužili. Snažili jsme se
zůstat v zápase, hodně sil nás ale stála třetí část
utkání, ve které nás trojkami drželi Bratčenkov se
Slezákem. Pak jsme bohužel odpadli. Došla nám
síla a to se na výsledku projevilo.“

Statečná partie na půdě tuzemského hegemona
Šampion rozhodl o vítězství ve druhé desetiminutovce

koše Mattoni nbl v číslech:
8. kolo: Kolín - Ústí nad Labem 73:83 (18:15, 41:34, 55:57). Nejvíce bodů: Zuzák
14, Ličartovský 13, Lewis a Horák po 10 - Emerson a Krakovič po 17, Mitchell 16,
Šteffel 14, Lewis 12. Rozhodčí: Hošek, Znamínko, Blahout. Fauly: 22:21. Trestné
hody: 18/16 - 22/11. Trojky: 7:4 * Opava - Prostějov 89:71 (18:16, 46:39, 65:62).
Nejvíce bodů: Blažek 21, Sokolovský 16, Klečka 15, Dokoupil 12, Kramný 10 Slezák 23, J. Bohačík 16, Bratčenkov 9. Rozhodčí: Paulík, Kurz, Kapaňa. Fauly:
24:21. Trestné hody: 10/10 - 28/17. Trojky: 13:8 * Pardubice - USK Praha 86:80
(23:26, 41:45, 68:65). Nejvíce bodů: Muirhead 21, Nelson 20, P. Bohačík 12 - Chán
22, Votroubek 16, Mareš 15. Rozhodčí: Matějek, Nejezchleb, Večeřa. Fauly: 21:23.
Trestné hody: 31/20 - 15/7. Trojky: 8:5 * Děčín - Mmcité Brno 84:57 (31:15,
50:25, 69:40). Nejvíce bodů: Bosák a Stria po 13, Bartoň a Landa po 12, Bažant a
J. Houška po 10 - Cvetinovič 21, Bašta, Semerád a Šmíd po 6. Rozhodčí: V. Lukeš,
Karásek, Linhart. Fauly: 21:20. Trestné hody: 16/12 - 20/13. Trojky: 6:4 * Jindřichův Hradec - Svitavy 99:83 (26:20, 47:40, 75:67). Nejvíce bodů: Pavlík 21, P.
Novák 20, Tracey 16, Rolls 14, Aušprunk 10 - Harčár 16, J. Jelínek 16, Kyles 13,
Kornowski 11. Rozhodčí: Vondráček, Galajda, Benda. Fauly: 25:26. Trestné hody:
26/22 - 21/13. Trojky: 11:8.
9. kolo: Ostrava - Pardubice 98:84 (25:18, 48:39, 75:58). Nejvíce bodů: Willman
20, Folker 19, Alič 13, Jurečka a Ruach po 11, Zbránek 10 - Muirhead 19, Čarnecký
12, Pospíšil 9. Rozhodčí: Paulík, Kurz, Remenec. Trestné hody: 33/25 - 16/11. Fauly: 18:27. Trojky: 7:5 * USK Praha - Kolín 93:90 po prodl. (18:22, 37:44, 61:67,
83:83). Nejvíce bodů: Votroubek 18, Chán 17, Mareš 15, Cvek 14, Šotnar 12 - Lewis
28, Field a Machač po 15, Ličartovský 13. Rozhodčí: Kučera, Vondráček, Znamínko.
Trestné hody: 16/11 - 21/16. Fauly: 21:20. Trojky: 6:16 * Svitavy - Opava 73:78
(20:13, 37:35, 56:54). Nejvíce bodů: Jelínek 29, Kyles 20, Sedlák 12 - Sokolovský
25, Blažek 15, Dokoupil 11, Gniadek 10. Rozhodčí: Hošek, Baloun, Komprs. Trestné
hody: 29/22 - 26/21. Fauly: 26:23. Trojky: 5:7 * Brno - Jindřichův Hradec 82:67
(18:13, 31:32, 53:59). Nejvíce bodů: Šmíd 23, Cvetinovič 22, Marič 15, Zachrla 11
- Tracey 26, Vošlajer 11. Rozhodčí: Hruša, Kapl, Holubek. Trestné hody: 32/24 15/10. Fauly: 21:29. Trojky: 4:3.
Předehrávka 20. kolo: Nymburk - Prostějov 70:64 (20:17, 43:27, 50:43). Nejvíce
bodů: Page a Simmons po 16, Mahalbašič 10 - Pandula 21, Švrdlík 11, Bohačík 10.
Rozhodčí: Vyklický, Matějek, Benda. Fauly: 24:23. Trestné hody: 24/20 - 21/13.
Trojky: 4:7.

jejich druhou ztrátu v ligovém
ročníku.
Orli vstoupili do zápasu vyrovnanou partií, ve které se i dostali do
vedení 6:5. Agresivní domácí celek, který v průběhu celého utkání
skvěle střílel zpoza tříbodového
oblouku, při úspěšnosti přes padesát procent si přesto začal budovat
mírné vedení a po deseti minutách
Hanáci prohrávali 16:18.
Ve druhé čtvrtině Orli zásluhou Bohačíka a Slezáka skóre otočili, pak
ale začal úřadovat domácí veterán
Sokolovský. Jeho bodový příspěvek přinesl další obrat. Opava si vypracovala zajímavý náskok, který
dosáhl devíti bodů. V závěru půle
se sice prosadil Kratochvíl, přesto

Nymburk, Prostějov/lv - Bez
Ondřeje Kohouta a Pavla
Slezáka se basketbalisté Prostějova představili již v pátek
na půdě úřadujícího šampiona v předehrávce 20. kola.
V oslabené sestavě tahali za kratší konec, přesto silného soupeře
potrápili a prohráli přijatelným
rozdílem šesti bodů 64:70.
Domácí se zpočátku prosazovali
hlavně individuálně. Pod útočným
košem se dařilo Mahalbašičovi
a Pagovi. Jenže docházelo také
k častým a zbytečným ztrátám.
Prostějovu se navíc dařilo shazovat míče do vymezeného prostoru
a zakončovat. Soupeřovy průniky

pod koš vypadaly kolikrát velmi
snadno. Proto se Nymburku nepodařilo v první čtvrtině odskočit
a vyhrál ji pouze o tři body. Orli
mohli i vést, pokud by proměňovali trestné hody.
Na začátku druhé části Prostějov
ztrestal dvě nymburské ztráty
v útoku dvěma trefami z perimetru a dostal se do vedení. V tu chvíli
ale zabral Pomikálek, který během
minuty zaznamenal čtyři body.
Dvě asistence přidal Mahalbašič
a Nymburk zase vedl. A tentokrát
už náskok až do konce nepustil.
V druhé části první čtvrtiny se mu
i zásluhou dobrého doskakování
a rychlých protiútoků podařilo
ovládnout dění na palubovce
a v poločase vedl o 16 bodů.
Kdo ale čekal, že domácí budou
v nastoleném trendu pokračovat
i po přestávce, mýlil se. I když
se podařilo nasbírat několik

útočných doskoků, procentuální
úspěšnost střelby výrazně poklesla. Pohyb míče byl pomalý
a individuální pokusy neúspěšné.
K tomu opět narostl počet ztrát,
které Prostějov dokázal trestat
rychlými protiútoky. Orli díky
tomu snížili na 43:50.
Drama se v závěrečné čtvrtině sice
nekonalo, trenér Kestutis Kemzura byl ale stále očividně nespokojený s nadále neurovnanou hrou
svých svěřenců. Bylo patrné, že
na jeho vkus až příliš věcí ve hře
Nymburka nevychází. S přibývajícími minutami ale domácí
přeci jen dostali Prostějov pod
tlak celoplošnou obranou. Bodové
příspěvky hlavně Page, Simmonse a Mahalbašiče držely soupeře
v dostatečném bodovém odstupu.
I když Prostějov v závěru ještě
nastřílel nějaké body, Nymburk
nakonec dotáhl zápas k vítězství.

Očima trenérů
Kestutis KEMZURA - Basketball Nymburk:
„Možná se na nás trochu projevila únava, což
dohromady způsobilo naši nekonzistentnost.
Ale musím dodat, že Prostějov hrál fyzicky
dobře a výborně bránil. My jsme sice byli ve
vedení, a ač nechci říct, že to bylo vyloženě
lajdáckostí, stupidními chybami a nedáváním jasných střeleckých
příležitostí jsme dostali soupeře zpátky do hry. Jediné pozitivum je
v tom, že jsme vyhráli.“
Zbyněk CHOLEVA - Orli Prostějov:
„Jsem rád, že jsme to v Nymburku
výsledkově uhráli. Možná jsme mohli mít
ještě na víc, kdybychom byli víc odpočatí,
protože Nymburk ze sebe v té fázi, v jaké
se teď nachází, asi také vydal, co mohl.
Jsem spokojený i s naším nasazením. Přestože nám chyběli Slezák
a Kohout, byl to z naší strany dobrý zápas. Doufám, že nás to zase
nakopne.“

„KAŽDÝ MŮŽE PORAZIT KAŽDÉHO,“
uvědomuje si křídelník Orlů Bohačík

Prostějov - Mezi stabilní hráče základní sestavy Orlů
patří také v nové sezoně Jaromír Bohačík (na archivním
snímku). Tento křídelník stráví na palubovce průměru
přes osmadvacet minut a je třetím nejvytíženějším basketbalistou Prostějova. Společně se svými spoluhráči
se však musel v uplynulém týdnu vyrovnat s neúspěchy na palubovkách Opavy a Nymburku. „Potřebujeme
se nyní vrátit na vítěznou vlnu,“ uvědomuje si důležitost
nadcházejících zápasů prostějovských Orlů.
Ladislav Valný
S favorizovaným Nymburkem to výsledkově
nebylo špatné, ale opavská
porážka byla nepříjemná. Co
říkáte tak vysokému rozdílu
ve skóre?
„Nedařilo se nám v obraně...
Nabrali jsme manko ve třetí
čtvrtině a tam jsme zápas
ztratili. Ale bodový rozdíl není
nejdůležitější. Počítá se hlavně
vítězství nebo porážka. A není
rozhodující, o kolik je to bodů.
To ale neznamená, že by nás
nebolela. Bolí a hodně!“

Naznačily něco porážky o rozložení sil
v novém soutěžním ročníku?
„Hlavně se ukázalo, že liga
bude hodně vyrovnaná. Nejde
hovořit o nějaké povinnosti
zvítězit. Na každé utkání se
musíme připravit stejně. Když
nepočítáme Nymburk, téměř
každý může porazit každého.“
Souhlasíte s názorem,
že především zápasy na
půdě soupeřů budou hodně
nepříjemné?
„Na to si musíme zvyknout.
Ukázal to třeba zápas v Opavě.
Domácí hráli agresivně, dobře

PARTNEŘI ORLŮ PROSTĚJOV

stříleli. Každý se ve vlastní hale
cítí lépe, tomu odpovídají také
další výsledky.“
Po dvou porážkách jste
klesli v tabulce. Dá se
hovořit o herním útlumu?
„Tak bych to nenazval. Prostě
nám dva zápasy nevyšly, i když
třeba v Nymburku jsme nehráli
špatně. Musíme si jenom říct,
co bylo špatně. Na to se zaměřit
a v příštím zápase se zlepšit.
Pak přijdou i výsledky. Když
se to podaří, posuneme se zase
v tabulce nahoru. Čeká nás
ještě hodně zápasů a věřím, že
to dokážeme.“

Sport
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Playmakeři v derby s Olomoucí
špatný úvod nedotáhli

Trenér Pavel Kubíček:

„Úvod nám láme vaz!“
6:7

FbC Playmakers Prostějov
FBS Olomouc

(2:4 – 3:2 – 1:1)

Branky: 1. Fojt Z (Čmela), 20. Hloch J (Fojt Z), 30. Hloch J
(Hloch K), 34:07 Páleník J (Hloch J), 35:56 Hloch J (Ťuik), 42:26
Hloch J (Kováč). Rozhodčí: Drápal, Pospíšil. Vyloučení: 7:3. Bez
využití. Diváci: 45.

Sestava Prostějova:
Krátký (26. Panák) – Fojt M, Zakopal, Fojt Z, Čmela, Bouda – Hoch J,
Hloch K, Páleník, Kováč, Ťuik – Žák, Vydržel. Trenér: Pavel Kubíček.
Prostějov/mif - Prostějovští
florbalisté i v druhém derby
odcházejí bez bodu. Stejně jako
proti Přerovu rozhodl úvod utkání,
kdy se Olomouci podařilo jít
jednoduše do čtyřgólového vedení.
Playmakeři od druhé třetiny měli sice
znovu více ze hry, ale dokázali vytěžit
jen kontaktní stav 5:6, zejména díky
mnoha zbytečným vyloučením.
I přesto si v oslabení vypracovali
několik šancí. V závěrečné třetí části
se Prostějovu přeci jen podařilo
srovnat, navíc měl Páleník na
hokejce vítězný gól. Playmakeři
soupeři moc nedovolovali, Zakopal
orazítkoval břevno, po něm hostující
Hanusek promarnil velkou příležitost.
Olomouc se nakonec k brance trochu
šťastně dostala, když se prosadil
z poza branky Willmann. Playmakeři
měli v závěru přesilovku, která ale
moc nevyšla. Prostějov pak musel

Pavel Kubíček:

„V poslední době nám dělá obrovský problém vstup do zápasu. Ten
nakonec i dnes rozhodl. Od druhé
třetiny jsme soupeře mírně přehrávali, jenže zbytečná vyloučení nás
až moc zbrzdila. V poslední třetině
jsme Olomouc přehráli, jenže nevytěžili víc než jeden gól. Měli jsme
i dost smůlu. Utkání by víc slušela
remíza, jenže to je teď jedno.“
vsadit na hru bez brankáře, ve které
orazítkoval břevno a následně tyč
Brusovy branky. I přes trvalý tlak
v závěru se už skóre neměnilo.
Olomouc si odvezla z Prostějova
překvapivě všechny body.

Derby. Brankář Tomáš Krátký si odbyl první druholigový souboj proti
Olomouci. Bohužel ani pro něj nevyznělo vítězně. Foto: Milan Fojt

Prostějov schytal od Sokolnic téměř čtyřicet branek
39:27

Te l n i c e , P ro s t ě j o v / j i m
– Naprosto nepovedené utkání
po všech stránkách, na které
by nejraději zapomněli, mají
za sebou házenkáři Sokola
II Prostějov. Tým Aloise
Juríka se musel i v Telnici,
kde hraje své domácí zápasy
mužstvo Sokolnic, obejít bez
Jiřího Kosiny, krom ofenzivy
ho ovšem opustila zejména
jistota v obraně. Výsledkem
je tak celkem devětatřicet
inkasovaných branek, přesto
se v posledních pěti minutách
domácí ani jednou neprosadili.
„Dostali jsme nakládačku a je
to zasloužená prohra, rozdíl je
ještě milosrdný. Optimismus mi
vydržel jen do desáté minuty,
pak se náš obranný systém

zhroutil jak domeček z karet
a nefungovaly obrany 0-6, 1-5,
2-4 ani osobky. V obraně se
pohybovalo šest jednotlivců
a kompaktnost neexistovala,“
nechápal kouč, jenž bazíruje
právě na propracované defenzivě.
Po prvních deseti minutách
tak hráči Sokola II zaostávali
o jedinou branku, brzy ovšem
jejich manko narostlo na
čtyři, pět, šest a poločasových
sedm zásahů. „Soupeř dával
branky odkud chtěl, kdy chtěl
a kdo chtěl. Už první poločas
nevěstil nic dobrého a druhý to
potvrdil. Nikdo kromě brankářů
si nezasloužil přívlastek
druholigový,“ nevěřil svým
očím.
V ofenzivě se navíc musel

Maloměřice, Prostějov/jim
– V jihomoravské skupině druhé
házenkářské ligy se utrhla silná
čtveřice. Jsou v ní vedoucí
Hustopeče, druhé Maloměřice,
třetí Olomouc a také čtvrtý
Kostelec na Hané. Ten dokázal
uhrát nesmírně cennou remízu
v maloměřičské nafukovací
hale a na vedoucí pozici ztrácí
jediný bod, díky sedmému
utkání bez porážky v řadě si
pak tým koučovaný Zdeňkem
Čtvrtníčekem vytvořil na další
mužstva minimálně čtyřbodový
náskok.
„Celý zápas jsme prohrávali.
Vyrukovali na nás s ostrou vysunutou
obranou 3-3 a měli jsme problémy.
Udržovali jsme ale konstantní
tempo, pravidelně jsme střídali
a drželi jsme se na stejné vlně, naopak
domácím začaly postupně docházet
síly,“ hodnotil vydařené vystoupení
vedoucí týmu Radek Navrátil.
Kostelečtí hráči tak v úvodu
prohrávali 1:5 i 7:12, dokázali se s tím
ale srovnat, nic nezabalili a trpělivě
odkrajovali z náskoku domácích.
Ještě do konce poločasu se přiblížili
na tři branky, po pauze pak byli
neustále v jedno odstranit pomlčku
až dvoubrankovém závěsu.
„Zkusili jsme nejprve jedny hráče

SHC Maloměřice
Sokol Kostelec na Hané-HK

Sestava a branky Kostelce:
P. Navrátil, Mayer – M. Knébl 1, P. Knébl 2, Smékal 3, Kopečný, Bakalář 1, Grulich 1, Říčař 1, Rikan 6, J. Grepl, Vymětal 7, M. Grepl 1,
Varhalík 4. Trenér: Zdeněk Čtvrtníček.
a pak jiné, postupně se nám začalo
dařit. Věděli jsme, že jejich systém
obrany nelze vydržet dlouho a
podařilo se nám aklimatizovat.
Vycházely nám záběhy spojek
i křídel a spolupráce s pivoty,
drželi jsme se na dostřel,“ potěšilo
Navrátila.
Vyrovnat poprvé od stavu 0:0 se
hostům podařilo až uprostřed jejich
tříbrankové šňůry deset minut před
koncem, o chvíli později se pak
dostali i do vedení 24:23 a 25:24.
V dramatickém závěru se pak do
čela na chvíli dostali i domácí, na
jejich přesný zásah z předposlední
minuty ale dokázal včas zareagovat
proměněným sedmimetrovým
hodem Marek Grepl.
„Obě obrany si vedly docela dobře.
Tentokrát se sice tolik nevedlo

„Obměna je dost velká. Vybírali
jsme typy, které dobře zapadnou do
kolektivu a mají vítězné ambice,“
vyjádřil se k odlišnosti kádru předseda oddílu Petr Šrámek.
Oproti loňsku tak na Hané nepokračují Josef Matoušek, Michal
Mráček, Jan a Pavel Stöhrovi, Jan
Svorada ani Jan Wolf, jehož cyklistická kariéra je zřejmě po zlomenině
pánve u konce.
„Bratři Stöhrové dosahovali vysokého standardu a patřili mezi naše
nejlepší závodníky, ale domníváme
se, že jejich sportovní výkonnost již
moc neporoste. Měli vysokou výkonnost, ale dynamika, dojezdnost
a orientace v závěru u nich nebyla.
Velice jim ale děkujeme za to, co tu
předvedli,“ sdělil k jejich odchodu
Šrámek.
Šéfa prostějovského klubu nejvíce
mrzí odchod Jana Svorady, jenž
dal přednost nabídce od Bauknecht
Authoru. „Mrzí mě to, i po roce se
ukázal a jeho růst byl velice markantní. Je vidět, že má velké předpoklady, očekávám, že bude cyklistou na evropské úrovni. Navíc mu
nedělalo žádný problém závodit na
dráze. Rozhodl se ale odejít. Rozešli jsme se velmi dobře, spolupráce
s jeho otcem bude pokračovat,“
zmínil Šrámek.

Do Prostějova přišlo
pět mladíků
Uvolená místa zaplní pětice Luděk
Lichnovský, Josef Maňousek, Wojciech Pszczolarski, Jan Urbášek a
Václav Vomáčko.
„Maňousek jezdil poslední dvě se-

zony za Bauknecht Author. Byl třetí
v silničním poháru, startoval na dráhovém mistrovství světa i Evropy.
Loni vyhrál etapu na Vysočina Tour,
umí poměrně dobře spurtovat a je to
dobrý dráhař. U Vomáčky byla vidět
obrovská chuť závodit. Je to vítěz
Českého poháru, dosáhl nejlepšího
českého výsledku na extrémně těžkém závodě v Itálii,“ pustil se do
představování Šrámek.
Největší hvězdou je bezesporu Pszczolarski, mistr Evropy v bodovačce
do třiadvaceti let, druhý ze závodu
Světového poháru v kolumbijském
Cali a pátý z mistrovství Polska v
časovce třiadvacítkářů. „Chceme
od něj výsledky a být velice silní
na dráze. Současně budeme mít top
lídra do dvojice pro šestidenní, aby
to nebylo postaveno jen na Kubovi
Filipovi,“ mnul si ruce předseda
úspěšné stáje.
Jednání se zahraniční hvězdou trvala
zhruba půl roku a samotný závodník
měl velký zájem jezdit právě v Prostějově. „Je to jezdec s výsledky, slyší
na to i sponzoři. Vůdčí typ, nebude
ale na všech závodech, jeho program bude trochu jiný. Připravuje se
na olympijské hry v Rio de Janeiro,
účastní se mistrovství světa kategorie Elite. Je to pro nás veliká čest mít
takového jezdce v naší stáji,“ těší
velký úlovek Šrámka.
Další nová tvář Luděk Lichnovský
je zdejším znalcům cyklistiky dobře
známý, vždyť dlouhé roky strávil
ve zdejším sportovním centru mládeže. Letos se pak mezi juniory stal
mistrem republiky v madisonu a vicemistrem ve stíhačce družstev i časovce družstev, v celkovém pořadí
silničního Českého poháru skončil

Sestava a branky Prostějova:
Hrubý, Zacpal – Kozlovský 6, M. Jurík 1, Jura 4, Chytil, Jurečka
4, Ordelt, Münster 1, Procházka 2, Šestořád, Gazdík 3, Valach 6,
Mikulka. Trenér: Alois Jurík.
dobrým jménem prostějovské házenkáři Sokola II Prostějov
házené. Jsem šíleně zklamán již v sobotu od patnácti hodin,
a rozčarován, takto se o body ve svém tradičním čase přivítají
nehraje. Nemám tu ale takový v tělocvičně Reálného gymnázia
výběr hráčů, abych nejhorších ve Studentské ulici celek
dvanáct nechal sedět a místo nich Ivančic. Hosté naposledy smetli
nasadil jiné,“ sdělil Jurík s tím, že jedenáctibrankovým rozdílem
Velké Meziříčí, v tabulce tak mají
hlavní příčina byla v hlavách.
Šancí na reparát dostanou stejně jako Prostějov sedm bodů.

V Tatrách s přemožitelem K2
Přípravu na rok 2014 zahájilo družstvo mužů týdenním soustředěním
ve Vysokých Tatrách, již před tím
tam byla i mládež. „Mládežníci
měli vynikajícího vůdce, jednoho z
nejlepších českých horolezců Libora
Uhera, jenž jako druhý Čech zdolal
K2,“ zmínil Šrámek s tím, že se toho
účastnil i Jakub Filip, jenž se vrací
po dlouhé nemoci.
Po zbytek podzimu bude v plánu
podle počasí kolo, běhy, posilovna,
počítá se i se závody v motolské
hale. „Od ledna to bude více o ježdění, kluci pojedou i na Mallorcu. Dále
se uskuteční tradiční celoklubové
soustředění na běžkách v Krkonoších a v březnu bude vše dva tři týdny vrcholit v Chorvatsku,“ odtajnil
přípravu.
Prostějovský oddíl se taktéž zúčastní tří šestidenních, konkrétně na
konci listopadu závodu v Curychu,
v lednu klání v Rotterdamu a na
přelomu ledna a února vrcholu v
Berlíně. „Víc jich neplánujeme,
jednu pozvánku jsme odřekli, aby
to nenarušilo naši přípravu. Chceme také vytvořit novou dráhařskou
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našim brankářům a točili jsme
je, něco málo ale včetně jedné
sedničky chytli,“ zmínil Navrátil
s tím, že hostům pomohla i malá
rozhádanost uvnitř soupeře.
Zrodil se tak již třetí nerozhodný
výsledek Kostelce v aktuální
sezoně, díky čemuž je společně
s Olomoucí remízovým králem.
„Mohlo to být dva body, ale
také žádný, celkově jsme tedy
spokojeni,“ cenil si venkovního
bodu Radek Navrátil.
Nyní se házenkáři Sokola Kostelec
na Hané-HK představí opět
doma, konkrétně v sobotu od čtyř
odpoledne přivítají Velké Meziříčí.
To má dosud bilanci tří výher, jedné
remízy a tří porážek, dokázalo už
ale dovézt dva body od rezervy
Brna a jeden z Telnice.

Výsledky 7. kola:
Maloměřice – Kostelec na Hané 27:27 , Brno „B“ – Telnice 29:25,
Hustopeče – Juliánov 31:26, Olomouc – Kuřim 34:25, Sokolnice –
Sokol II Prostějov 39:27, Ivančice – Velké Meziříčí 33:22.

Průběžná tabulka skupiny Jižní Morava

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

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

Z
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

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

R
0
1
3
3
1
1
1
1
1
1
1
0

P
1
1
0
0
3
3
3
4
4
5
5
6

S
219:191
186:164
194:176
177:160
186:180
189:198
199:202
196:195
175:187
189:205
166:197
195:214

B
12
11
11
11
7
7
7
5
5
3
3
2

KAM NA házenou?
8. kolo, neděle 17. listopadu: Kostelec na Hané – Velké Meziříčí (sobota 16.11., 16.00), Sokol II Prostějov – Ivančice (sobota 16.11., 15.00),
Kuřim – Sokolnice (15.00), Juliánov – Olomouc (18.00), Telnice – Hustopeče (17.00), Maloměřice – Brno „B“ (11.00).

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

Korfbalisté Prostějova vzdorovali

Tým SKC TUFO již začal přípravu soustředěním ve
Vysokých Tatrách, zúčastní se i dráhových šestidenních
šestý. „Je to závodník s akcentem na
dráhu, reprezentoval na mistrovství
Evropy i světa, je několikanásobným mistrem republiky. Ale v mužích je to začátečník a uvidíme, jak
mu to půjde. Bude mít jeden rok na
rozkoukání,“ sdělil vedoucí funkcionář na jeho adresu.

(14:11)

(17:10)

Rozhodčí: Jurečka – Bujnoch. ŽK: 3:1. Vyloučení: 1:2. Sedmičky: 4/4:1/1. Diváků: 55. Pětiminutovky: 3:2, 6:5, 10:6, 12:7, 13:8,
17:10, 22:13, 26:18, 28:20, 35:22, 39:24, 39:27.

27:27

Rozhodčí: Bauer – Kremláček. ŽK: 3:2. Vyloučení: 2:2.
Sedmičky: 1/0:3/3. Diváků: 52. Pětiminutovky: 3:1, 5:2, 7:5,
9:6, 12:9, 14:11, 15:12, 18:16, 21:19, 23:22, 24:24, 27:27.

Cyklisty opouštějí bratří Stöhrové i Jan Svorada

Prostějov/jim

TJ Sokol Sokolnice
TJ Sokol II Prostějov

Kostelec bodoval i v Maloměřicích

www.vecernikpv.cz

S výraznou personální obměnou vstoupí do své
druhé sezony v kategorii kontinentálních týmů cyklistická stáj SKC TUFO Prostějov. Z původní loňské
sestavy zůstala pouze trojice Jakub Filip, Christopher
Imrek a Viktor Vrážel, pokračuje také Adam Valeš,
jenž přišel až ve druhé polovině ročníku. Zbylá pětice
jezdců včetně již odtajněného polského mistra Evropy
Wojciecha Pszczolarského je zcela nová.

vypořádat s tím, že soupeř si
vzal hned od úvodu na osobku
šestigólového Kozlovského.
„Ostatní spojky se trápily. Byli
jsme pomalí, nedůrazní v útočné
i obranné fázi. Soupeř byl naopak
v obraně dostatečně agresivní
a svědčí o tom i pouhých deset
branek za poločas,“ připomněl
nelichotivou statistiku. Hlavní
podíl na ní podle něj měl právě
chybějící důraz, o čemž svědčí i
pouze jedna žlutá karta a jediné
vyloučení na hostující straně,
v útočné fázi pak jen jeden
vybojovaný sedmimetrový hod.
Před dalším zápasem tak má o
čem přemýšlet, velké změny
ale nastat nemohou. „Musíme
si sednout a rozebrat to,
nemůžeme takto hazardovat s

dvojici Helis-Lichnovský. Lichnovský je letos prvním rokem v
mužích, Helis je ještě věkem junior,
ale velice talentovaný a ambiciózní,“ prozradil šéf klubu.
Druhá dvojice by mohla být Filip-Pszczolarski, u nich Šrámek věří,
že se budou moci zúčastnit i klání
mezi profesionály. „To by bylo vrcholem a významným okamžikem
pro náš klub i pro ně samotné. Tam
se dostanou opravdu jen ti nejlepší,
startují tam samí medailisté z mistrovství Evropy. Doufám, že nám
k tomu pomohou Vojtovy konexe i
výsledky,“ přeje si.
Vedení klubu má již jasno i o závodním programu, představí se
kromě domácích podniků opět i v
Itálii či Francii. Oproti letošku se
sníží počet absolvovaných závodů. „Vyhodnotili jsme si, že zátěž
devíti, desíti etapových závodů
byla pro jezdce tohoto věku příliš
velká. Závodění od března do září
si vybralo velkou daň v poklesu
výkonnosti i častějšího onemocnění,“ poukázal.
V tomto roce se jezdcům SKC podařilo dosáhnout několika slibných
výsledků, i proto nemá stáj o nabídky k závodění nouzi. „Uvažujeme
ještě o Rusku, přišla nám pozvánka
do Íránu. Zaplatili by nám letenky,
pobyt, prostě vše. Ale asi to nedopadne, protože závod končí týden
před silničním mistrovstvím republiky, to by asi nebylo dobré,“ pochlubil se Šrámek.

SESTAVA KONTINENTÁLNÍHO
TÝMU SKC TUFO PROSTĚJOV:
Jakub FILIP (1992)
Christopher IMREK (1991)
Luděk LICHNOVSKÝ (1995)
Josef MAŇOUSEK (1991)
Wojciech PSZCZOLARSKI (1991)
Jan URBÁŠEK (1994)
Adam VALEŠ (1994)
Václav VOMÁČKO (1995)
Viktor VRÁŽEL (1992)

Kolínu a rozstříleli Prievidzu

Přelouč, Prostějov/jim – Dva
týdny po domácím vykročení do
sezony utkáním proti Českým
Budějovicím putovali prostějovští
korfbalisté do Přelouče, kde má
svou palubovku družstvo Kolína. Obhájce extraligového titulu
potvrdil roli favorita a nedovolil
hostům bodovat, stejně tak dopadl i následný duel rezerv. V obou
případech sice prostějovští hráči
drželi o přestávce nadějné stavy
8:12 a 6:11, poté ovšem vedení
soupeře narostlo.
„Už před zápasem bylo jasné, že
půjde o velmi těžké zápasy s loňským mistrem, to se i potvrdilo,“
uznal hlavní kouč dospělých David
Konečný s tím, že do východních
Čech cestoval tým v okleštěné
sestavě pouze se čtyřmi děvčaty.
„Dorostenka Nikola Ambrosová
je bohužel dlouhodobě mimo hru
kvůli zranění kolena a Lenka Nasadilová s Terezou Snášelovou měly
pracovní povinnosti. Toto početní
omezení se projevilo hlavně ve
druhých poločasech, kdy především děvčatům rychle docházely
síly,“ povšiml si.
Extraligový zápas byl do asi dvaadvacáté minuty vyrovnaný. V
tuto chvíli platil výsledek 8:8 a vše
pro hosty vypadalo velmi dobře. O
chvíli dříve dokonce prostějovská
sestava otočila nepříznivý vývoj 2:5
na vedení 7:5.
„Ale od již zmíněné dvaadvacáté
minuty jsme tahali za kratší konec. Soupeř plně využil novinku
v pravidlech ohledně střídání
a stále nasazoval čerstvé síly.
Kdežto nám začal chybět pohyb,
díky únavě odpadla i střelba a nakonec se přidal i naprostý zmar a
frustrace,“ popisoval následující
momenty Konečný.
Vysoký rozdíl ve skóre narostl
hlavně v posledních patnácti minutách, kdy už hosté podle svého kouče nestačili nejen herně, ale navíc
soupeři pomohli k vysoké výhře
zbytečnými chybami.

dobný prvnímu zápasu. Na počátku
tedy opět byl celkem vyrovnaný
poločas, poté Prostějovu došly síly,
soupeř prostřídal sestavu a už se rozdíl ve skóre pouze navyšoval.
„Nezbývá nám, než soupeři pogratulovat. Jeden poločas v žádném
sportu k vítězství nestačí. Musíme
se statečně porvat s reálným stavem
nedostatku děvčat v kádru. Jako
pozitivum ovšem vidím to, že jsme
opravdu dvacet minut vydrželi s
velkým favoritem hrát vyrovnanou
partii,“ našel Konečný na výsledcích
i něco potěšujícího.
To podle něj totiž znamená, že
družstvo má do budoucna na lepší
výsledky. „Znovu opakuji, řada hráčů tuto sezónu získává zkušenosti
a musím říct, že právě mladí hráči
předvedli dobré výkony,“ připomněl.
Další utkání čeká oba výběry SK
RG Prostějov v neděli 3. listopadu.
„Áčko“ přivítá od půl třetí ve třetím extraligovém kole slovenskou
Prievidzu, „béčko“ se od půl páté
střetne se stejným soupeřem v Korfbalové lize rezerv.

VKC Kolín „B“
- SK RG Prostějov „B“
25:12 (11:6)

Sestava a koše Prostějova: M.
Marek 1, Šnévajs 2, Šťastná 1, Zelinková 1 – Galíček, Vyroubal 2,
Lešanská 1, Matyášová. Střídali: T.
Marek 2, Uherka 2, Lužný. Trenér:
David Konečný.
Ve třetím kole České korfbalové
extraligy zavítala do Prostějova
VKC Kolín „A“
slovenská Prievidza. Ta loni udělila
- SK RG Prostějov „A“
domácím lekci z produktivity, nyní
31:12 (12:8)
si ovšem na výrazně obměněný a
Sestava a koše Prostějova: T. Ma- omlazený tým nepřišla a do dvěsta
rek 1, Uherka 4, Šťastná, Zelinková kilometrů vzdáleného domova si
- Lužný 1, Vyroubal 5, Lešanská 1, odvážela dva výprasky. Vhodně zvoMatyášová. Střídali: M. Marek, lená taktika zafungovala na výbornou
Galíček. Trenér: David Konečný.
a přinesla Prostějovu první body v exVývoj zápasu rezerv byl velmi po- tralize i v Korfbalové lize rezerv.

„Velmi rychlý úvodní koš a na něj
rychlá odpověď daly ráz celému
utkání, ve kterém se diváci mohli
radovat z rychlého tempa obou stran
a hlavně z našich povedených akcí.
Zejména díky trpělivě připraveným
střeleckým pozicím se nám podařil
trhák na 5:1,“ hodnotila předsedkyně SK RG Jana Uherková.
Pokles koncentrace a z toho pramenící laciné chyby, spolu s tím
zvýšené úsilí hostů znamenalo
snížení na 7:5. Ale to byl na dlouhou dobu poslední těžší úsek hry.
„Hned nato jsme opět navýšili vedení na čtyři koše a udržovali jej
až do závěru prvního poločasu. A
protože jsme se nespokojili s malým náskokem, do přestávky jsme
vedení navýšili na 14:8,“ popisovala s nadšením.
Cílem pro druhou půli tak bylo vydržet v obraně a nadále znepříjem
útoku se co nejvíc blížit totálnímu
korfbalu. „Když se skóre lišilo o deset, neměl už nikdo o výsledku utkání pochyby. Výkon všech hráčů byl
na hranici jejich možností a tomu
odpovídalo dvacet osm vstřelených
košů,“ těšilo ji.

SK RG Prostějov „A“
- SKK Dolphins Prievidza „A“
28:16 (14:8)
Sestava a koše Prostějova: Lešanská 3, T. Marek 3, Matyášová 2,
Vyroubal 7 – Galíček 6, Lužný 3,
Nasadilová 4, Šťastná. Střídala:
Snášelová. Trenér: David Konečný.
V duelu rezerv dostali příležitost příslušníci širších kádrů. Na vyrovnaný
souboj ale ani tentokrát nedošlo, za
celý první poločas dovolili prostějovští hráči svému soupeři pouze
dva koše, sami se trefili hned dvanáctkrát.
„Z tohoto zmaru už se hosté nezvedli. I když v druhé půli snížili šňůrou
čtyř zásahů v řadě, když se našemu
útoku příliš nedařilo, na každý zásah
se ovšem nadřeli a náš náskok byl
přece jen příliš vysoký,“ ocenila
bezproblémovou výhru Uherková.

SK RG Prostějov „B“
- SKK Dolphins Prievidza „B“
17:12 (12:2)
Sestava a koše Prostějova: Vyroubal 5, Galíček 3, Lešanská 2, Nasadilová 2 – Lužný 1, M. Marek 1, T.
Marek 1, Schönfeldová 1. Střídali:
Šnévajs 1, Snášelová, Šťastná, Matyášová. Trenér: David Konečný.

Volejbal
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Volejbalistky Prostějova si ve volnějším tempu připsaly dva triumfy na extraligové scéně

0
3

TJ SOKOL FRÝDEK-MÍSTEK
VK AGEL PROSTĚJOV

Mladá srbská volejbalistka má ve sbírce titul mistryně Evropy i dva bronzy z World Grand Prix

Čas: 1:13 hodin
Rozhodčí: Kostka a Peloušek.
Diváků: 300
1. set: 19:25 23 minut
2. set: 17:25 27 minut
3. set: 21:25 28 minut

Sestava FRÝDKU-MÍSTKU:
Dudová, Jakubšová, K. Vašinová, Kubová, V. Závodná, Holišová, libero
Spáčilová – I. Vašinová, K. Závodná, Gambová, Mukařovská. Trenérka:
Alexandra Dedková.

Sestava Prostějova:
libero: Jášová
Kossányiová
Maleševič

Hutinski

Borovinšek
ekk
Vincourová
Vnc
Vi
nccou
ouro
uro
rová
váá

Soares

Střídala: Carter
Trenérská dvojice: Připraveny byly:
Miroslav ČADA
Steenbergen, Kočiová, Melicharová,
a Ľubomír Petráš Růžičková

3
0

VK AGEL PROSTĚJOV
TJ SOKOL ŠTERNBERK

Čas: 1:04 hodin
Rozhodčí: Dmejchal a Hudík.
Diváků: 400
1. set: 25:18 21 minut 2. set: 25:13 20 minut
3. set: 22:19 23 minut
miinu
n t

Sestava Prostějova:
libero: Jášová
Kossányiová
Maleševič

Hutinski

Steenbergen
rge
gn
Vincourová
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Carter
Trenérská dvojice:
Miroslav ČADA
a Ľubomír Petráš

Střídaly: Růžičková, Melicharová.
Připraveny byly:
Soares, Kočiová, Borovinšek

Sestava ŠTERNBERKU:
Sochorcová, Ticháčková, Kuciaková, Holásková, S. Janečková, M.
Janečková, libero Hronová – Jurčíková, Polášková, Zemánková,
Římská, Oborná. Trenér: Radomil Juřík.

K prvnímu duelu čtvrtfinále

ČP přijede Královo Pole
Prostějov/son - Podruhé v krátké době přivítají volejbalistky VK AGEL Prostějov na
svém hřišti družstvo Královo
Pole Brno. Po nedávném extraligovém utkání tentokrát
půjde o úvodní zápas čtvrtfinále
Českého poháru žen 2013/2014,
který se v hale Sportcentra
DDM hraje ve čtvrtek 14. listopadu od 17.00 hodin.
V souboji probíhajícího ročníku
UNIQA extraligy měly Hanačky
se soupeřkami z jihu Moravy
potíže jen během vstupního setu,
kdy musely otáčet dvoubodové
manko a sadu získaly až v těsné
koncovce 25:22. Ve zbytku
střetnutí pak už měly jasně navrch,
o čemž svědčí jednoznačné skóre
dalších dvou dějství 25:12 a 25:15.

VK AGEL PŘIVEDL SMEČAŘKU TIJANU MALESEVIC!

„Každopádně platí, že Královo
Pole oproti minulé sezóně posílilo, a má celkově lepší tým.
Však ne náhodou se v lize pohybuje dost nahoře a usiluje o elitní
čtyřku. My tímto zápasem otevíráme své účinkování v novém
ročníku Českého poháru, který
samozřejmě chceme posedmé
za sebou vyhrát. Proto musí být
naším dílčím cílem co nejvyšší
vítězství bez ztraceného setu,“ řekl
hlavní trenér „Agelek“ Miroslav
Čada.
Odveta na brněnské palubovce
se hraje ve čtvrtek 28. listopadu,
lepší z této čtvrtfinálové dvojice narazí v lednovém semifinále
pravděpodobně na UP Olomouc
(pokud dle očekávání vyřadí Slavii Praha).

www.vecernikpv.cz

V již naplno rozjeté sezóně 2013/2014 se vedení volejbalového oddílu VK AGEL Prostějov
rozhodlo provést ještě jedno posílení hráčského
kádru. Novou akvizicí na soupisce obhájkyň titulu
a účastnic Ligy mistryň se v polovině uplynulého
týdne stala mladá smečařka ze Srbska poměrně
známého jména Tijana Malesevic.
Prostějov/son
Narodila v Užici a má teprve
dvaadvacet let, ovšem na svém
kontě už řadu mezinárodních
úspěchů hlavně s reprezentací.
Byla totiž součástí srbského
národního výběru, který vyhrál
Mistrovství Evropy 2011,
Evropskou ligu 2009 i 2011
a získal bronz ve World Grand
Prix 2011 + 2013 i v Evropské
lize 2012! Na tak nízký věk
opravdu úctyhodná sbírka…
Na klubové úrovni má 185
centimetrů vysoká a 78 kilogramů
vážící plejerka za sebou angažmá
v domácím Jedinstvu Užice (do
roku 2010), švýcarském Voleru
Curych (2010 až 2012, fandové
„vékáčka“ si ji mohou pamatovat
ze vzájemných duelů), polském
PTPS Pila (2012/13) a ruském
Zarečie Odincovo (2013), kde
však před odchodem na Hanou
vydržela jen velmi krátce.
Z Curychu přitom vlastní dva
mistrovské tituly i národní poháry.
„Po zranění Tatsiany Markevich
jsme se potýkali s nepříjemnými
problémy na přihrávce, což
v některých úsecích zápasů
dost ovlivňovalo celou naši hru.
Proto jsme v okamžiku, kdy se
Tijana stala volnou hráčkou,
neváhali a snažili se ji přivést do
Prostějova. Což se povedlo a já

Místku,“ poznamenal hlavní
trenér VK Miroslav Čada.
Bomberka s dosahem na smeči
300 centimetrů a na bloku 286
centimetrů měla na severu
Moravy úspěšnost přihrávky
93 procent (!) a současně

zaznamenala dvanáct bodů
(9 útoků plus 3 bloky). Obdobně
se jí dařilo i doma proti Šternberku,
kdy dosáhla úspěšnosti přihrávky
64 procent a opět slušných 10
bodů. Ve svém novém působišti
bude nastupovat s číslem osm.

Představujeme novou posilu VK AGEL Prostějov

TIJANA

Srbská ranařka je navzdory svému nízkému věku dvaadvaceti let už několik roků
pevnou součástí nesmírně silného národního výběru Srbska, s nímž posbírala řadu
velkých úspěchů. Na klubové úrovni před dvěma sezónami hodně trápila právě náš
tým v dresu Curychu při soubojích Champions League a od té doby se ještě zlepšila.
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Předchozí působiště:
Jedinstvo Užice (Srbsko, do 2010), Volero Curych (Švýcarsko, 2010 až 2012), PTPS
Pila (Polsko, 2012/13), Zarečie Odincovo (Rusko, 2013), VK AGEL Prostějov (od 2013).

MALESEVIC

Reprezentace:
členka národního týmu žen Srbska.
Nejzajímavější úspěch:
vítězka Mistrovství Evropy žen (2011) a Mistrovství Evropy juniorek (2007), dvojnásobná vítězka Evropské ligy žen (2009, 2011), dvakrát 3. místo ve World Grand Prix
žen (2011, 2013), dvojnásobná vítězka švýcarské ligy (2011, 2012).

Charakteristika trenéra Miroslava Čady:
„Tijana je sice mladou, ovšem hodně kvalitní volejbalistkou schopnou pozvednout celkovou úroveň naší hry. Při zdravotních problémech Markevich jsme ji chtěli hlavně
pro zlepšení místy problematické přihrávky, ale výborná je také v útoku i obraně. Ne
náhodou se dokázala stabilně prosadit do nesmírně nabitého nároďáku Srbska.“

Obchodní a mediální partneři VK AGEL Prostějov

Zraněná Markevich měla
týden úplného klidu
Prostějov/son - Natržený
břišní sval je důvodem aktuální absence Tatsiany
Markevich v sestavě volejbalistek VK AGEL Prostějov. Pětadvacetiletá smečařka v předchozích týdnech
i s tímto zraněním nastupovala do zápasů (byť jen částečně), zatímco nyní je prioritou naprosté uzdravení.
„Táňa dostala týden úplného
klidu, pustili jsme ji domů do
Běloruska. V pondělí jedenáctého listopadu (tj. dnes - pozn.
red.) se vrátí a zapojí do přípravy, samozřejmě pouze individuálně. Trénovat bude jen
tak, aby si nezhoršila své pro-

z toho samozřejmě mám radost.
Jde sice o mladou, ovšem hodně
kvalitní volejbalistku schopnou
pozvednout nejen úroveň příjmu,
ale i útoku a obrany. Ostatně to
naplno ukázala hned ve svém
úvodním vystoupení ve Frýdku-

blémy, a v plánu je postupné
zvyšování zátěže. Znovu začít
hrát utkání by mohla přibližně
za měsíc, možná dříve,“ sdělil Večerníku kouč ženského
týmu VK Agel Miroslav Čada.
Markevich tak vynechává několik extraligových střetnutí
a rovněž úvodní duel čtvrtfinále Českého poháru. „Pochopitelně si přejeme, aby
mohla naskočit do příštího
souboje v Champions League
proti Schwerinu. Jestli to stihne, se uvidí, každopádně nehodláme nic riskovat ani moc
tlačit na pilu. Prioritou je plné
uzdravení Táni pro zbytek sezóny,“ zdůraznil Čada.

Uzdravená Gambová šla

na hostování do Frýdku-Místku

Prostějov/son - Jedna z mladých talentovaných hráček,
kterou VK AGEL Prostějov
před sezónou angažoval, míří
minimálně na určitý čas jinam. Vedení klubu se totiž
dohodlo s TJ Sokol Frýdek-Místek na hostování smečařky Barbory Gambové v severomoravském oddílu do konce
probíhající sezóny 2013/2014!
Jednadvacetiletá volejbalistka
přišla po minulém soutěžním
ročníku z PVK Přerov, jenže
za „Agelky“ dosud neodehrála
žádný přátelský ani soutěžní
zápas. Ukázalo se totiž, že po

jarní operaci pochroumaného
ramene bude potřebovat delší
dobu na úplné uzdravení, tudíž
během přípravy trénovala pouze částečně a postupně přidávala herní zátěž. Momentálně
už je však ze zdravotního hlediska v pořádku a herní praxe
v kvalitním tuzemském klubu jí určitě prospěje více, než
pravděpodobné paběrkování
a prokousávání se do sestavy
Prostějova.
„Na smečařském postu ale
v našem týmu panuje dost velká konkurence a Bára by to
zvlášť po takové pauze měla

hodně těžké, aby se prosadila
do sestavy. Proto jsme se na
základě domluvy s ní i vedením Frýdku-Místku rozhodli,
že půjde hostovat do Sokola, kde má šanci na rozehrání
i nabrání formy určitě větší.
Hostování platí do závěru letošní sezóny, ovšem lze jej kdykoliv ukončit,“ prozradil sportovní manažer VK Peter Goga.
Pikantní pro Gambovou bylo,
že prostějovské družstvo nastoupilo ve čtvrtečním šestém
kole UNIQA extraligy zrovna
na hřišti TJ. Jak to dopadlo, už
všichni víte...

Pavla Vincourová: „Kotník? Jen lehce zvrtnutý, budu OK“
První nahrávačka „Agelek“ ví, že by tým měl předvádět
ádět
lepší výkony, ačkoliv se ještě pořád sehrává
Prostějov - Na konci úvodního setu sobotního utkání se Šternberkem celému
VK AGEL pořádně zatrnulo. Elitní nahrávačka prostějovských volejbalistek Pavla
Vincourová špatně došlápla, s poraněnou nohou musela střídat a nikdo v tu chvíli
nevěděl, jak vážné její potíže mohou být. A přijít na delší dobu o takovou oporu by
pro hanácké družstvo bylo krajně nepříjemné. Rozhovor pro Večerník po skončení duelu naštěstí odhalil, že žádná dlouhodobá absence (snad) nehrozí...
Marek Sonnevend
Co přesně se v závěru
vstupní sady stalo a jak
na tom jste?
„Po jednom blokování jsem svou
nohou dopadla na nohu Quinty
Steenbergen a trochu si zvrtla
kotník. Není to nic vážného, ale
s trenérem jsme se domluvili, že
radši vystřídám. Měla bych být
brzo v pohodě.“
I bez vás tým zvítězil
hladce 3:0, ovšem
výkonem neoslnil. Souhlasíte
s takovým hodnocením?
„Jo, nehrály jsme zrovna ideálně.
Nastoupily i holky, které jinak

tolik nehrávají, což se promítlo
do vyšší nervozity. Docela hodně
jsme chybovaly, Šternberk toho
využil a místy se dostával do hry
víc, než by měl. Vzhledem ke
kvalitativnímu rozdílu mezi námi
a soupeřem měl být výsledek
určitě výraznější. Podaly jsme jen
průměrný výkon.“
V málokterém střetnutí
probíhající sezóny jste se
zatím přiblížily hranici svých
volejbalových možností. Čím
to je?
„Můžeme říct, že ještě pořád
nejsme úplně sehrané. Na druhou
stranu i tak rozhodně můžeme hrát
líp, než dosud hrajeme. Trénujeme

totiž hodně a dobře, což by se mělo
víc projevovat. Já ale věřím, že to
časem přijde, o zlepšení našich
výkonů nemám strach.“
Je v herním projevu něco
konkrétního, co podle
vás nejvíc drhne?
„Myslím si, že zatím moc
nezvládáme lépe si připravit
a zakončit lehké balóny. Ať už jde
o míče vyloženě zadarmo, nebo
ty zvednuté v poli. Preciznost
přechodu z obrany do útoku nutně
potřebujeme zkvalitnit.“
Jak moc se upínáte
k blížícím se bitvám proti
Schwerinu, jež budou pro celou
sezónu velmi zásadní?

„Určitě se na tyhle klíčové
íme a
zápasy dobře připravíme
nout co
budeme se snažit je zvládnout
y. To je
nejlíp, abychom zvítězily.
ání si
jasné, důležitost těch utkání
e.“
samozřejmě uvědomujeme.“
Trenéři i fandové se
shodují v názoru,
u,
že náročné reprezentačníí
léto vás osobně herně
pozvedlo. Cítíte se teď
volejbalově silnější, než
v minulém soutěžním
ročníku?
„Asi jo, i když ten rozdíl
podle mě není zase tak
velký. Každopádně mii
ta kvalitní porce zápasů na
vni
nejvyšší mezinárodní úrovni
otu
dala slušnou herní jistotu
i spoustu zkušeností, které se
and
rozhodně hodí. Start v Grand
opy
Prix a na mistrovství Evropy
určitě pomohl nejen mně, ale
aky
třeba i Kossy. Na ní je taky
vidět zlepšení...(úsměv)“

Foto: Josef Popelka

Sport

31

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 11. listopadu 2013

HURÁ ZA OBHAJOBOU. Srbi půjdou do finále v plné síle
O „Salátovou mísu“ se hraje už
o tomto víkendu a díky leteckému speciálu s podporou šéfa
TK PLUS Miroslava Černoška
u toho opět budou i věrní příznivci z Prostějova! Ti další pak
mohou od pátku do neděle sledovat přímé přenosy na kanálu ČT
SPORT.
„Není to pro nás žádné překvapení.
Čekali jsme, že se Tipsarevič v sesta-

Bělehrad/lv - Poslední akce sezony čeká na české tenisty, kteří
budou obhajovat loňské vítězství
v Davisově poháru. V Bělehradu
nastoupí proti Srbsku, které do
zápasu vyšle své nejlepší tenisty.
Kromě Novaka Djokoviče nechybí v sestavě ani Janko Tipsarevič,
byť kvůli zraněné patě vynechal
poslední turnaje a dával se dohromady před finálovým soubojem.

vě objeví, pokud to bude jen trochu
možné. Finále si rozhodně nechtěl
nechat ujít,“ okomentoval sestavu
soupeře Jaroslav Navrátil, nehrající
kapitán českého týmu.
Obhájce trofeje rovněž nastoupí
v plné síle. Tradiční opory Tomáše
Berdycha a Radka Štěpánka doplní Jan Hájek s Lukášem Rosolem.
„Silnější tým jsme nemohli postavit,“ poznamenal Navrátil.

Především Tomáš Berdych potvrdil
před ostře sledovaným utkáním vysokou formu.
Na Turnaji mistrů v deblu startoval
také Štěpánek společně s Indem Leandrem Paesem. „Ve volných dnech
jsem trénoval s těmi nejlepšími singlisty. Byla to fantastická příprava na
Srbsko, kde čekám třídenní zápřah.
Bude to bitva, ale chceme vítězství
obhájit,“ prohlásil Štěpánek.

Těsně před uzávěrkou obletěla
český tenisový svět informace,
že nehrající kapitán Jaroslav
Navrátil nakonec nebude moci
být ze zdravotních důvodů
u družstva! „V polovině týdne
byl hospitalizován kvůli plicní
embolii,“ řekl ČTK mluvčí týmu
Karel Tejkal.
O zástupci, který povede české
tenisty, se bude jednat dnes.

„Agelky“ výbornými koncovkami setů zvládly nelehký
duel o extraligové čelo ve Frýdku, zářila nová posila
ská posila VK AGEL Tijana Malesevic, jejíž příchod vedení klubu
administrativně posvětilo až v den
zápasu!
Parta z Hané sice do utkání dobře
vstoupila (0:2), jenže vzápětí se
dopustila několika chyb různého
charakteru a nabuzený soupeř toho
využil k obratu na 4:3, posléze 7:5.
Naštěstí hrozící nervozitu včas zažehnala čtyřbodová série při servisu
Vincourové, díky níž „vékáčko“
získalo vedení rychle zpět (8:10).
Uklidněný favorit pak udržoval či
ještě navyšoval svůj náskok hlavně díky kvalitnímu podání, solidní
obraně a také útočné potenci smečařek Kossányiové s čerstvou akvizicí Malesevic. Menší komplikace
nastaly vinou dalších nevynucených
nepřesností, ovšem dotažení TJ na
18:20 okamžitě vystřídal nový únik
obhájkyň titulu (18:23) a konec zahajovací sady - 19:25 a 0:1.
Turbulentní byl rovněž úvod druhé
části, prim přitom hrálo oboustranně výborné servírování (3:0, 3:3).
Stačilo však, aby náš tým zlepšil přihrávku, a rázem silnějšími ostatními
činnostmi zosnoval důležitý trhák

Bodový vývoj - první set:
0:2, 1:3, 4:3, 4:5, 7:5, 8:6, 8:10,
10:11, 10:13, 11:15, 13:16,
13:18, 15:18, 16:20, 18:20,
18:23, 19:25. Druhý set: 3:0,
3:3, 4:8, 7:10, 7:12, 10:13,
12:14, 12:16, 14:18, 16:18,
16:21, 17:25. Třetí set: 3:2,
3:6, 6:6, 8:8, 8:10, 11:11, 15:16,
19:16, 19:18, 20:21, 21:25.
Frýdek-Místek, Prostějov/son Dva vedoucí týmy tabulky si to
rozdaly v šestém kole UNIQA extraligy žen ČR 2013/2014. První
Frýdek-Místek sice většinu času
hodně vzdoroval našim favorizovaným volejbalistkám, ale ty
vždy v závěru každé sady zvýšily
obrátky na maximum a nakonec
domů odvezly hladký triumf 3:0.
Velkou zásluhu na něm měla srb-

Dohr
. Nejjvíce
í
bodů
ká po 6 Hoda
6. kolo: SG Brno - Olymp Praha 0:3 (-18, -19, -16). Nejvíce bodů: Suchá
16, Hrazdírová 11 - Mlejnková 17, Hodanová 7 * TJ Sokol Frýdek-Místek
- VK AGEL Prostějov 0:3 (-19, -17, -21). Nejvíce bodů: Kubová 17,
Mukařovská 6 - Kossányiová 16, Maleševičová 12. Slavia Praha - Přerov 1:3
(20, -13, -18, -18). Nejvíce bodů: Adlerová 17,, Hanzlová 12 - Pavelková 16,
Dedíková 12, Holičová 11 * Šternberk - Ostrava 3:0 (23, 13, 23). Nejvíce
bodů: S. Janečková a Kuciaková po 15 - Starzyková 14, Michalkiewiczová
11, Zemanová 10 * KP Brno - Olomouc 2:3 ((17,, -21,, 20,, -19,, -12).
) Nejvíce
j
bodů: Michalíková 7, Onderková 7, Vyklická 7, Širůčková 5 - Košická 12,
Tomašeková 5, Tinklová 4, Kojdová 4.
7. kolo:Olomouc - Frýdek-Místek
ý
3:0 ((20,, 14,, 19).
) Nejvíce
j bodů:Napolitano
p
Šenková 16, Tinklová 11, Tomášeková 10 - Kubová 11, Jakubšová, Závodná
a Holišová po 5 * Olymp Praha - KP Brno 3:0 (15, 22, 10). Nejvíce bodů:
Mlejnková
j
18,, Kvapilová
p
14,, Sládková 12 - Michalíková 9,, Herbočková 7 *
VK AGEL Prostějov - TJ Sokol Šternberk 3:0 (18, 13, 19). Nejvíce bodů:
Steenbergenová 16, Carterová 13, Maleševičová 10 - Holásková, Kuciaková a
S. Janečková po 7 * Přerov - SG Brno 3:0 (21, 21, 18). Nejvíce bodů:Dedíková
13, Pavelková 9, Langová 8 - Suchá 11, Hrazdírová a Hudylivová po 8 *
Ostrava - Slavia Praha 3:1 (-23, 19, 13, 21). Nejvíce bodů: Michalkiewiczová
22, Starzyková 17, Nachmilnerová 13 - Adlerová 27, Vinecká 10, Hanzlová 7.

průběžná tabulka extraligy
 Tým
1. VK AGEL Prostějov

Z

V

P

Sety

Míče

Body

6

6

0

18:1

474:317

18

2. Olymp Praha

6

5

1

15:4

453:345

15

3. Olomouc

7

5

2

17:8

591:522

14

4. Frýdek-Místek

7

4

3

14:10

529:492

13

5. Šternberk

7

4

3

13:11

519:510

12

6. KP Brno

7

4

3

14:13

562:576

12

7. Ostrava

7

3

4

11:16

538:594

9

8. Přerov

7

2

5

9:16

532:573

6

9. Slavia Praha

7

1

6

7:18

490:594

3

7

0

7

0:21

360:525

0

10. SG Brno

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...
8. kolo, sobota 16. listopadu 2013, 17:00 hodin: Frýdek-Místek - Olymp
Praha, Přerov - Ostrava, SG LD Brno - KP Brno, Šternberk - Olomouc,
VC Slavia Praha - VK AGEL Prostějov (18:00)

Dosavadní výsledky Českého poháru žen 2013/2014
1. kolo: KP Brno - SG Brno 3:0 (22, 19, 16), Palkovice - Ostrava 0:3 (-22, -15, -21), Šternberk - Frýdek-Místek 3:1 (-20, 21,
18, 24).
Další program
Čtvrtfinále:
VK AGEL Prostějov - KP Brno (14. listopadu od 17.00 hodin v Prostějově a 28. listopadu od 18.00 hodin v Brně), Slavia Praha - Olomouc (14. listopadu od 17.00 hodin v Praze a
27. listopadu od 17.00 hodin v Olomouci), Přerov - Ostrava
(13. listopadu od 17.00 hodin v Přerově a 28. listopadu od
18.00 hodin v Ostravě), Olymp Praha – Šternberk (14. listopadu od 17.00 hodin v Praze a 28. listopadu od 17.00 hodin
ve Šternberku)
Semifinále:
16. a 30. ledna 2014
Finále:
19. února 2014

na 4:8. Domácí trenérka reagovala
na daný vývoj četným střídáním,
na hřiště poslala mimo jiných i nově
hostující „Agelku“ Gambovou.
A míchání sestavou přineslo Frýdku
efekt v podobě zlikvidování téměř
celého manka pěti bodů (7:12 na
12:14). Naopak prostějovský kouč
zůstával nad věcí, důvěřoval zvolené sedmičce svěřenek a ty se mu
odvděčily poměrně bezpečným
dotažením setu ke zdárnému vyvrcholení. Byť v jedné pasáži se nevyvarovaly drobnějších zaváhání. Od
stavu 16:18 už ale nebylo co řešit,
neboť ženy VK vytasily sérii výtečných podání i bloků - 17:25 a 0:2.
Leč ani jednoznačný závěr předchozího dějství nedával našim volejbalistkám žádnou jistotu do pokračování duelu, což pocítily zkraje třetího
dílu (3:2, zbytečná ztráta otočeného
skóre 3:6 na 6:6). Bojující protivník
ještě neskládal zbraně a do noty mu
hrála vyšší míra chybovosti družstva
AGEL, které polevilo z předchozí
úrovně svého precizního výkonu.
To vedlo k naprosto vyrovnanému
průběhu, aby krátce po polovině
sady Sokolky dokonce nasadily

dobrou průpravou na klíčovou bitvu
v Champions League se Schwerinem,“ poznamenala po utkání Solange Soares, kapitánka VK AGEL
Prostějov. Z domácího tábora zazněly hlasy uznání. „Prostějov nás předčil důrazem na hlavním kůlu, jinak
jsme ve všem poměrně držely krok.
Chybělo jen lepší zvládnutí koncovky některého setu,“ uvedla na tiskové konferenci Martina Mukařovská,
kapitánka TJ Sokol Frýdek-Místek.
„Celkově jsme ale s favoritem dokázaly sehrát dost vyrovnané utkání,“
dodala.

Alexandra DEDKOVÁ
Á - TJ Sokol Frýdek-Místek:

„Soupeř byl sice lepší ve všech činnostech, přesto jsme s ním dokázaly držet
krok. Rozhodovaly koncovky všech tří setů a z našeho pohledu je škoda
hlavně závěru třetí sady, kdy jsme ztratily slibné vedení.“

Miroslav ČADA - VK AGEL Prostějov:

„Tentokrát se nám příliš nedařilo podání, naopak nejvíc jsme domácí
předčili v útoku. Výkon týmu nebyl nijak excelentní, ovšem v rozhodujících okamžicích holky uměly zapnout naplno. Velice dobře se uvedla
nová posila Tijana Malesevic.“

Proti Šternberku průměrný
výkon a přesto jasná výhra
Bodový vývoj – první set:
2:0, 2:3, 3:5, 9:5, 11:6, 11:8,
13:9, 13:11, 15:11, 15:13,
17:13, 17:15, 20:15, 22:16,
24:17, 25:18. Druhý set: 0:2,
5:2, 7:3, 8:5, 11:5, 13:6, 13:8,
18:9, 19:12, 23:12, 25:13. Třetí set: 2:0, 4:3, 9:3, 9:5, 10:7,
11:9, 13:9, 16:13, 18:13, 18:15,
20:15, 22:16, 22:18, 25:19.
Prostějov/son - Po sedmi kolech
UNIQA extraligy 2013-2014 zůstávají volejbalistky VK AGEL
Prostějov nadále s jediným ztraceným setem. V sedmém dějství
elitní české soutěže hostily TJ
Sokol Šternberk, kterému se
v probíhající sezóně dosud velmi
daří. Ovšem tentokrát narazil na
nejvyšší republikovou kvalitu. Ta
slavila v průměrném utkání předpokládaný úspěch bez jakýchkoliv dramatických zápletek, tudíž
vedoucí celek pořadí zůstal na
první pozici.
Hostující tým se díky čtyřem
výhrám za sebou ocitl na čtvrté
příčce tabulky a na hřišti úřadujících mistryň zpočátku zlobil
(3:5). Nezvykle často chybujícím „Agelkám“ pomohly nahoru
kvalitní bloky a také šestibodová
šňůra při servisu Carter na 9:5,
ale nepřesnosti ve většině činností nedovolovaly uniknout do ještě
většího náskoku. Solidně šlapají-

cí soupeřky tak poměrně dlouho
držely krok, odpadly teprve od
stavu 17:15 v závěru úvodní sady
- 25:18 a 1:0.
To už favoritky postupně zlepšovaly veškeré atributy své původně
trochu nejisté hry, a byť musela do
utkání z lavičky naskočit druhá nahrávačka Růžičková místo lehce
zraněné Vincourové, zvýšenou úroveň prostějovského výkonu to příliš
nepoznamenalo. Sokolky se v této
fázi samy vystřílely řadou vlastních
nevynucených hrubek, „vékáčko“
i díky tomu systematicky zvýrazňovalo svou převahu (5:2, 11:5, 18:9).
Celý duel se tedy dostával do očekávaných kolejí - 25:13 a 2:0.
Především zásluhou pěkných domácích kombinací rostla i pohlednost poněkud neurovnaného střetnutí, jenže Šternberk ještě zabojoval
a podařilo se mu VK přibrzdit (9:3
na 11:9). Víc však nebylo v možnostech TJ, přece jen maximální
potenciál účastnic evropské Cham-

pions League se pohybuje v jiných
sférách. I průměrná volejbalová produkce tak lídryním extraligového
pořadí stačila k hladkému triumfu
- 25:19 a 3:0.
„Celé utkání jsme měly pod kontrolou, i když tam z naší strany bylo
víc zbytečných chyb. Během tohoto
týdne jsme dost pracovaly na kondici a možná se větší zátěž trochu
projevila. Nejvíc nás pořád trápí
nepřesnosti v mezihře, hlavně druhý
míč ve výměnách je problematický,“ zhodnotila realisticky utkání
Solange Soares, kapitánka VK
AGEL Prostějov. Její sokyně Markéta Janečková, kapitánka TJ Sokol
Šternberk, po zápase podotkla, že se
spoluhráčkami měly za úkol hlavně
střetnutí důstojně odehrát. „A zároveň si vyzkoušet věci, které můžeme zúročit v jiných, pro nás výsledkově stěžejních utkáních. Do hry se
tak dostalo všech dvanáct holek na
soupisce, celkově to pro nás přesně
splnilo účel,“ podotkla.

Miroslav ČADA
Č
- VK AGEL Prostějov:

„V tomto střetnutí jsme chvílemi hráli výborně a chvílemi hůře s větším
množstvím chyb. Přece jen bylo poznat, že proti nám stojí papírově slabší
soupeř, což se do podvědomí děvčat promítlo. Pozitivní je, že se poprvé
v soutěžním duelu dostala delší čas na hřiště Lucka Růžičková a po úvodní
nejistotě se rozehrála ke slušnému výkonu. Holky z lavičky teď potřebujeme dostávat víc do zápasů, aby nabíraly potřebné sebevědomí i formu.“

Radomil JUŘÍK - TJ Sokol Šternberk:

„Prostějov měl celou dobu převahu. Trochu jsme doufali, že začne trochu
vlažněji a mohli bychom jej částečně nachytat, ale k ničemu takovému nedošlo. My jsme přitom hráli solidní volejbal, byť s větším počtem vlastních
chyb. Projevila se mnohem vyšší útočná síla domácích, nám se poměrně
dařilo na bloku a rozhodně jsme se snažili, co to šlo. Náš letošní tým v sobě
něco má, jenže kvalita soupeře holkám tentokrát neumožnila ukázat víc.“

vstoupily do druhé poloviny svých základních částí
Prostějov/son – Juniorky VK
AGEL Prostějov si zkomplikovaly boj o postup do vyšší
nadstavbové skupiny elitní
české soutěže, když vinou dvou
proher 1:3 ve Frýdku-Místku
klesly z klíčového třetího místa
na čtvrté. Naopak naše kadetky
nemají v letošní extralize dosud
žádný problém, i v šestém dvoukole základní fáze udržely doma
proti Šternberku neporazitelnost hladkými triumfy 3:0.
TJ Sokol Frýdek-Místek – VK
AGEL Prostějov 3:1 (21, 14, -23,
17) a 3:1 (20, -23, 22, 20)
Sestava v prvním utkání: M. Zatloukalová, Lakomá, Přibylová,
Adamčíková, Mlčáková, Valášková, libera Uličná a Stavinohová

– Cruz, Kratochvílová, Faksová.
Sestava v druhém utkání: M. Zatloukalová, Lakomá, Přibylová,
Adamčíková, Mlčáková, Cruz,
libera Uličná a Stavinohová – Valášková, Kratochvílová, Faksová.
1. Brno
2. Frýdek-Místek
3. Šternberk
4. Prostějov
5. Přerov
6. Ostrava
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9
6
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3
3

2
3
6
7
9
9

33:14
28:16
21:22
21:22
17:30
16:32

28
27
17
16
11
9

KADETKY
VK AGEL Prostějov – TJ Sokol
Šternberk 3:0 (18, 15, 10) a 3:0
(19, 17, 12)
Sestava v prvním utkání: L. Zatloukalová, Faksová, Valášková,
Adamčíková, Lakomá, Cruz, libe-

ro Stavinohová – Hubrová, Baláková, Ryšavá. Sestava v druhém
utkání: L. Zatloukalová, Faksová,
Valášková, Ryšavá, Baláková,
Cruz, libero Stavinohová - Gorošová.
Hodnocení trenéra Jaroslava Matěje najdete na našich stránkách
www.vecernikpv.cz
1. Prostějov
2. Brno
3. Šternberk
4. Ostrava
5. Přerov
6. Frýdek-Místek
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Londýn/lv – Na trojici neoblíbených soupeřů narazil při své
čtvrté účasti na Turnaji mistrů Tomáš Berdych. Český tenista
postupně vyzval Stanislase Wawrinku, Davida Ferrera a Rafaela
Nadala. Se všemi měl před londýnským turnajem nepříznivou bilanci vzájemných zápasů. Skóre si vylepšil v utkání s Ferrerem.
V dalších zápasech prohrál tří setové bitvy a cesta do semifinále
se zavřela. „Pozitivní je, že všechny tři zápasy byly vyrovnané.
Určitě bych našel spoustu věcí, které se dají vylepšit, ale cítil jsem
se tu čím dál líp. Dařilo se mi na servisu. Teď je nejdůležitější
chytit chuť na závěr roku,“ řekl Berdych krátce po vyřazení
a před přesunem do Srbska na finále Davis Cupu.

Nepovedený vstup do turnaje
Ani na čtvrtý pokus nedokázal Berdych zvítězit v úvodním utkání
základní skupiny. O úspěch s Wawrinkou se pral téměř dvě a půl
hodiny, přesto prohrál 3:6, 7:6 (0), 3:6. V zápase nevyužil ani jeden
z pěti brejbolů a sám ztratil dvakrát podání. Se švýcarským tenistou
prohrál osmé ze třinácti střetnutí.
V první sadě Berdych prohrál servis v šesté hře. Pak dokázal srovnat krok
bezchybně zvládnutým tie-breakem a o vítězi rozhodovala poslední sada.
Tentokrát český tenista zaváhal ve čtvrté hře a jeho soupeř už nabídnutou
výhodu nepustil. „Byl to hodně těsný zápas. Rozhodlo proměňování šancí.
Stanislas proměnil dva brejky ze čtyř, já ani jeden. V danou chvíli zvolil
správné údery. V tom byl lepší,“ komentoval střetnutí Berdych.

Bezchybný výkon přinesl úspěch
Ještě nikdy neprohrál hráč prostějovského TK Agrofert na Turnaji mistrů
druhé střetnutí a tuto tradici prodloužil také v duelu proti Ferrerovi. Berdych
zvítězil dvakrát 6:4 a vzal Španělovi naději na postup do semifinále. Vítěz
se prezentoval agresivní hrou a téměř bezchybným servisem. Díky tomu
se světová trojka nedostala ani k jednomu brejbolu. Česká jednička za
stavu 4:4 získala servis protivníka a set v klidu doservírovala. To samé
se opakovalo také ve druhé sadě. „Základem úspěchu byl servis. Na
něm jsem postavil svoji hru a byla to dobrá taktika, která vyšla,“ radoval se po vítězství český reprezentant. „Navíc se mi dařilo hrát do
Davidova forhendu. Díky tomu se otevíral dvorec pro zakončení. Cítil
jsem se dobře a tomu odpovídal výsledek,“ dodal Berdych.

Šanci na semifinále odnesl jeden brejk
Šestnáctý zápas v řadě prohrál český tenista v duelu s Nadalem. Po
výsledku 4:6, 6:1 a 3:6 obsadil ve skupině třetí místo a do semifinále
nepostoupil. První sada se rozhodla už v úvodním gamu, kdy Nadal
získal soupeřovo podání a svůj servis si bez potíží udržel. Druhý set
nabídl naprosto odlišný průběh. Excelentní výkon přinesl vyrovnání
a rozhodovalo poslední dějství. V osmé hře přišel český zástupce na
Turnaji mistrů dvojchybou o své podání a bylo rozhodnuto. „Věnoval
jsem Rafovi dva gamy a to je opravdu hodně, pokud chceme pomýšlet
na úspěch. Ve třetím setu jsem jedno podání nezvládl. Ukázal se rozdíl
mezi mnou a světovou jedničkou,“ přiblížil klíčový moment střetnutí
Berdych, který hlavně ve druhé části střetnutí předváděl bezchybnou
hru. „Od začátku druhého setu jsem hrál tak, že už skoro nebylo co
zlepšit. Ve třetí sadě už to ale bylo vyrovnané.“

ŠIPKAŘSKÁ TREFA

aneb Večerník monitoruje regionální dění

Olomoucká Extraliga
Kolo
6
6
6
6
6
6

Domácí
Ajta Krajta Hrabůvka
Atlant Olomouc
Dobří bobři Olomouc
Jiřina Black Bears Prostějov
Zavadila o jedličku Čechovice
Berini Ivanovice na Hané

Hosté
Poslanci Bělkovice-Lašťany
Hanácká šipka Olomouc
Vetřelci Prostějov
Miagi Mohelnice
Pánvičky Uničov
Pitbulls Prostějov

BD BH LD
15
3
33
14
4
30
11
7
26
6
12
16
11
7
25
neznámo v době uzávěrky

LH
9
12
18
27
18

Tabulka Olomoucká Extraliga – sezona 2013/14 – po 6. kole

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

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

Kolo
6
6
6
6
6
6

Domácí
Darts Držovice
KRLEŠ Kralice na Hané
Mexičani Čelčice
Rafani Čelčice
Seniors Hamry
V Zeleném Prostějov

Kol V VP R PP
6 6 0 0 0
6 3 3 0 0
6 4 0 0 1
6 4 0 0 0
6 3 0 0 1
5 3 0 0 1
6 3 0 0 0
5 2 1 0 0
6 2 0 0 1
6 1 0 0 0
6 0 0 0 0
6 0 0 0 0

P
0
0
1
2
2
1
3
2
3
5
6
6

K Skóre
0 72:36
0 69:42
0 68:41
0 56:52
0 64:45
0 53:38
0 51:57
0 44:47
0 55:54
0 38:70
0 33:75
0 31:77

Legy Body
164:102 18
154:117 15
162:113 13
144:134 12
159:118 10
127:97
10
133:138
9
106:115
8
132:134
7
101:163
3
93:168
0
96:172
0

B liga - PROSTĚJOVSKO

Extraligové soutěže volejbalových mládežnic ČR

JUNIORKY

www.vecernikpv.cz

k možná již trochu nečekané ofenzivě. Čtyřmi vítěznými balóny
po sobě zvrátily z 15:16 na 19:16
a bylo zle. Naštěstí hanácká družina
krizi překonala, když vyšlo střídání Carter a celý mančaft v nejtěžší
chvíli opět zapnul na plné obrátky.
Speciální pochvalu přitom zaslouží
Malesevic, určitě top hráčka nelehkého střetnutí - 21:25 a 0:3.
„Frýdek hrál výborně v poli, hodně
toho ubránil a tím nám v části všech
tří setů vzdoroval. My jsme však
byly o dost lepší v útoku, což rozhodlo. Každopádně byl tenhle zápas

Berdych skončil na Turnaji
mistrů v základní skupině

36:5
26:20
23:18
18:25
13:27
10:31

36
21
19
14
12
6

Hosté
Brablenci Kojetín
Twister Kroměříž
Orli Kojetín
Fénix Prostějov
O tečku Prostějov
Asi Prostějov

BD BH LD
7
11
19
7
11
21
4
14
13
neznámo v době uzávěrky
neznámo v době uzávěrky
11
7
26

16

g – Prostějovsko – sezona 2013/14 – po 6. kole
Tabulka B liga

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

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

Kol
6
6
6
6
6
6
5
6
6
5
5
5

V
6
6
4
4
4
4
1
1
1
1
0
0

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

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

K Skóre
0 79:29
0 75:33
0 61:48
0 71:37
0 65:43
0 61:47
0 39:52
0 40:69
0 44:65
0 34:56
0 30:60
0 15:75

Legy Body
178:84
18
170:97
18
145:121 13
157:98
12
147:111 12
145:119 12
89:122
5
106:155
5
114:150
4
96:127
3
82:139
0
52:158
0

C liga - PROSTĚJOVSKO
Kolo
6
6
6

Domácí
Capa U Jedličky Čechovice
Fe-MAT Čehovice
Soběsuky 49

Hosté
Pávi Bedihošt
Skalní Na Nové Doloplazy
U Žida Ivanovice na Hané

BD
8
7
12

BH
10
11
6

LD
21
18
24

LH
23
25
19

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

1
2
3
4
5
6
7

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

Kol
6
5
5
5
5
5
5

V
4
4
3
2
2
1
1

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

P
2
1
2
2
3
3
4

K Skóre
0 60:48
0 50:40
0 48:42
0 44:47
0 41:49
0 44:47
0 38:52

partneři šipkových soutěží a turnajů na Olomoucku

více čtěte na
www.vecernikpv.cz

LH
24
25
31

Legy Body
140:118 12
114:96
12
115:97
9
110:118
7
102:115
6
101:114
5
100:124
3
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Exkluzivní interview s bývalým dorostencem Slavie, jenž pod vedením svého otce vypomáhá Pivínu

„V PĚTADVACETI JE ČLOVĚK ZA ZENITEM A NE TAK ZHODNOTITELNÝ“
Jaroslav Svozil nebyl daleko angažmá v první lize, nyní si ale užívá fotbalu v I.B třídě...
Čím vším vás tohle obohatilo?
„Pro mě to byl strašně velký přechod. Když jsem tam přišel, byl tam se
mnou týden táta, pak už jsem tam byl
sám. Nikoho jsem neznal, žádní kamarádi ani maminka po ruce. Byl to pro
mě velký skok, Praha obrovské město,
s Prostějovem nesrovnatelné. Hodně
mi to ale dalo, osamostatnil jsem se.

Prostějov - Zamlada oblékl vysněný „sešívaný“ dres a v barvách
Slavie Praha si zahrál nejvyšší dorosteneckou ligu. Následně
si za LeRK Prostějov i Xaverov-Horní Počernice zahrál druhou
fotbalovou ligu, prošel rovněž několika týmy Moravskoslezské
fotbalové ligy a zavítal také do nižších soutěží v Rakousku. Na
jaře se Jaroslav Svozil rozhodl pro návrat domů a dopomohl
pivínským fotbalistům k záchraně v I.B třídě Olomouckého KFS,
nyní prožívá zcela odlišný půlrok. Mužstvo pod taktovkou jeho
otce Jaroslava Svozila staršího místo tradičního boje o záchranu
vládne celé soutěži a stalo se nečekaným půlmistrem. A velkou
zásluhu na tom má právě třicetiletý špílmachr, jehož Večerník
vyzpovídal v exkluzivním rozhovoru...
Jiří Možný
S Pivínem se velice překvapivě
pohybujete na čele I.B třídy
Olomouckého KFS. Panuje v mužstvu euforie?
„Trochu jo. První místo už v Pivíně dlouho nebylo, v posledních letech se spíše
zachraňovali. Je to tím, že se asi udělala
dobrá partie mezi klukama. A když se
párkrát vyhraje, klukům se zvedne sebevědomí a vědí, že mohou hrát s každým
a také ho i porazit.“
Platí, že na vás zbývající členové pivínského kádru hodně spoléhají?
„Dalo by se to tak říct...(úsměv) Hodně
jsme se zvedli, kluci získali zkušenosti,
více si věří. Vědí, že mezi sebou mají
hráče, který jim může pomoct. Pak jsou
výsledky takové, jaké jsou. Myslím si,
že vše je úplně v pohodě a není v tom
problém. Pohecujeme se, všechno ve
srandě. Snažíme se hodně pracovat na
standardkách, zahrávám téměř všechny,
máme i nějaké signály. Moc gólů jsme
z toho ale nedali. Někdy chybí důraz ve
vápně, musíme se v tom zlepšit. Teď přes
zimu potrénujeme a bude to ještě lepší.“
Hovoří se již v kabině také o postupu?
„To je ještě hodně daleko, vždyť neskončila ani podzimní část a hraje se o mnoho
bodů. Kdyby se nám to podařilo celkově
vyhrát, tak nevím, zatím se o tom moc
nehovořilo. Možná bychom postoupili,
možná ne, to je ale zatím ještě brzo.“
Mužstvo trénuje váš otec, jaké
to pro vás je?
„Už je to lepší, jsem starší... (smích) Pokecáme spolu jako kámoši a není žádný
problém, je to lepší, než kdyby mi bylo
sedmnáct, osmnáct. Když se mu něco
nelíbí, tak mi to řekne, já mu také sdělím
svůj názor. Takhle se vždy rozumně dohodneme a žádný problém mezi sebou
v rolích trenér-hráč ani otec-syn nemáme.“

Po jak dlouhé době jste se
v těchto rolích sešli?
„Myslím si, že poprvé. Vedl mě, když
jsem byl malý, naučil mě hrát fotbal, ale
takto úplně prvně (úsměv).“
Daří se i vaše mu bratrovi v Určicích. Hecujete se navzájem?
„Hecujeme se dost, je to všechno ale ve
srandě. Loni postoupili, teď jsou zhruba
na čtvrtém fleku a docela se jim daří.“
Stíháte občas zajít jeden na
druhého?
„Tuto sezonu jsme se každý viděli jen
jednou, když jsme hráli v sobotu a v neděli. A musím říct, že líbil se mi moc...
(smích)“
Kdybyste měl porovnat sebe
a bráchu podle fotbalových
vlastností, jak na tom jste?
„Hrajeme na stejných postech, snažíme
se hru tvořit. Typově jsme stejní fotbalisté, dáváme tomu myšlenku, řád hře
a jsme si hodně podobní.“
V čem vidíte své přednosti
a v čem slabiny?
„Zlepšit by se určitě dala rychlost, ale
tu už nezlepším...(úsměv) Nikdy jsem
nebyl rychlý fotbalista, ale nahrazoval
jsem to periferním viděním, citem pro
balon, citem pro nahrávku, standardkami, střelbou. Rychlost není odmala má
silná stránka. Na ní jsem pracoval stále,
ale nijak výrazně se to neprojevilo.“
Naposledy jste hrál v Rakousku, co vás přivedlo k návratu do
Česka? Bylo to čistě s cílem pomoci?
„Zpočátku ano. Přišel jsem před půl
rokem, kdy to opět vzal táta s tím, že se
potřebují nutně zachránit. Tehdy jsem
řekl ano. A teď to vyplynulo ze situace,
že se mi nechtělo zpět do Rakouska,
přestože jsem tam měl dobré podmínky. Dostal jsem ale dobrou práci u pana
Švédy v Pivíně, nabídl mi, zda bych u něj
nechtěl pracovat, tak jsem to vzal.“
Do Rakouska jste musel nejen
na zápasy, ale i na tréninky?
„Ano. Měl jsem tam většinou dva trénin-

kdo je
jaroslav svozil

Od h
Odchovanec
prostějovských
těj ký h Ž
Železáren
l á se narodil
dil 13.
13 dubna
d b
1983. Coby dorostenec strávil dva roky v pražské Slavii, odtud
se vrátil zpět do Prostějova a pomohl mu k postupu do první
dorostenecké ligy. Za tehdejší LeRK odehrál rok i ve druhé
lize mužů a vyhlédl si ho Xaverov. Odtud putoval do Bohemians, následně do Uničova, Břeclavi, Zábřehu a odtud šel do Rakouska. Zde
hrál čtvrtou ligu za FC Mistelbach a oblastní soutěže za USC Rohrbach a USV
Lizersdorf. Před necelým rokem posílil Pivín a pod vedením svého otce mu pomohl na první místo I.B třídy Olomouckého krajského fotbalového svazu.

Jakou jste v mužstvu plnil roli?
„Nastupoval jsem pravidelně
a hrál jsem s o rok staršími hráči. Myslím
si, že jsem tam byl docela oblíbený, kluci
mě vzali rychle mezi sebe, otrkal jsem se
a strašně mi pomohli. Když jsem tam byl
sám, nebylo mi zprvu úplně nejlíp. Přechod jsem, ale díky nim, zvládl docela
rychle.“

„Odjížděl jsem třeba v jednu odpoledne
a vracel se kolem půlnoci. Teď jdu ráno
do práce, mám to kousek. Trénink máme
dvakrát týdně, což je super. Takže jsem
většinou doma s rodinou a užívám si to.“
tvořivý záložník Pivína JAROSLAV SVOZIL
o návratu z Rakouska zpět domů

Foto: archiv J. Svozila
ky a zápas. Nejvýše jsem hrál ve čtvrté
rakouské lize, tam to bylo ještě víc. Do
toho spousta dojíždění a když člověk jezdí sám... Poslední štaci jsem měl stosedmdesát kilometrů a není to ono. Jedete
dvě hodiny tam, po tréninku dvě hodiny
zpět. Cesty také nejsou super, co se týče
řidičů i komunikací.“
Projevil se návrat z Rakouska
na vašem volném čase?
„Je to znát. Do Rakouska jsem odjížděl
třeba v jednu odpoledne a vracel jsem se
kolem půlnoci a přes noc se chtěl člověk
pořádně vyspat, aby nabral dostatek sil
na další den a trénink nebo zápas. Teď
jdu ráno do práce, mám to kousek a trénink máme dvakrát týdně, což je super.
Takže jsem většinou doma s rodinou
a užívám si to. Navíc se mohu zajít podívat po hokeji nebo na fotbal, dříve na to
tolik času nebylo. Člověk byl stále pryč,
na cestách, to je velice únavné.“
Jako mladík jste si zahrál druhou ligu v Prostějově, kam dále
vás fotbalová angažmá zavála?
„Začínal jsem v Železárnách, prošel
jsem dorostem Slavie, pak jsem se vrátil
do Prostějova, ještě jako dorostenci se
nám podařilo postoupit do první celostátní ligy přes Přerov. Pak jsem tu hrál
druhou ligu rok za muže a vyhlédl si
mě Xaverov. To byly dva krásné roky,
na které rád vzpomínám. Hodně mi to
dalo, bylo mi tehdy dvacet let a hrál tam
i Martin Frýdek. Pak to byli Bohemians,
a protože jsme čekali rodinu, chtěl jsem
se vrátit do Prostějova. Sháněl jsem něco
na Moravě a šel jsem do Uničova a pak
do Břeclavi, Zábřehu a odtud jsem šel do
Rakouska.“
Vidím vaše sešívané propriety.
Jste tedy fanouškem Slavie
Praha?
„Odmalička, díky tátovi. Když tehdy
přišla nabídka, nešlo ji odmítnout. Sice
mamka byla možná trochu proti, protože jsem tam šel sám a byl na internátu.
Strávil jsem tam celkem dva a půl roku
a podařilo se nám skončit na druhém místě v první lize staršího dorostu. Vyhráli
jsme i velké mezinárodní turnaje v Německu, účastnily se jich týmy z Bundesligy, z Rakouska či ze Slovenska.“

Musel jsem si vyřídit věci, co se týče
tréninku, ježdění, všeho. Na Slavii
nezapomenu ani z hlediska tréninku,
super trenéři se zkušenostmi, bývalí
ligoví hráči. Nedá se to srovnat.“
Takže jste tam chodil i na školu?
„Ano. Ještě v Prostějově jsem začal prvním rokem střední zemědělskou
školu, ale po půl roce jsem ji přerušil
a přestoupil jsem do Prahy na školu, na
zemědělskou průmyslovku.“
Stihl jste ji tam také dokončit?
„Ne, nestihl. Studoval jsem tam
dálkově, protože i v dorostu jsme měli
ranní tréninky, potom jsem přerušil školu a jakmile jsem se vrátil do Prostějova,
šel jsem zpět na zemědělskou školu. Tu
jsem pak již dodělal.“

Jak daleko bylo z dorostu do
prvního mužstva Slavie?
„Tenkrát ještě hodně daleko. Ještě to nebyla
doba, že se vytahují mladí kluci z dorostu jako
teď, aby vydělali peníze. V české lize ještě
tehdy hrály velké osobnosti, tolik ven se nechodilo. Do juniorky se dostal jen jeden talent
z padesáti, opravdu moc ne. Vždy se to rozprchlo po hostováních, byla fakt jiná doba.“
Měl jste blízko k angažmá v jiném prvoligovém mužstvu?
„Když jsem hrával za Xaverov, měl jsem
nabídku z Liberce, ale to nějak padlo.
Nevím proč, dál jsem se v tom nepitval.
A pak už ne, chodil jsem už jen po třetí
lize a nebyl jsem ani nejmladší. V pětadvaceti je člověk za zenitem a není tak
zhodnotitelný (hořký úsměv).“

Co třeba zahraničí mimo Rakouska?
„Když jsem byl ve Slavii, jel jsem s tátou a manažerem na třítýdenním testování do Wolfsburgu, ani nevím, na čem
to skončilo. Byl by to oproti Praze ještě
skok, jiný svět i oproti Slavii. Člověk
tam přišel do kabiny po tréninku dorostu, naskládané komínky, všechno prostě
profesionální.“
Blíží se sezona sálové kopané,
budete i letos hrát?
„Budu, ale měním klub. Vytvořil se
nový, jmenuje se ´U Mánesky´ a budu
tam nastupovat se svým bratrem, tak
na to se těším. Spolu jsme toho také
moc za celý život nenahráli a jsem
rád, že si s ním mohu zahrát alespoň
sálovku. Na tituly ale útočit nebudeme,
spíše si tak chceme zahrát pro srandu
a pobavit se tím.“
Jste prostějovským odchovancem, oslovilo vás „eskáčko“ po
obnovení mužské kopané?
„Ne, nabídku jsem nedostal.“
Nemrzelo vás to, zejména když
váš bratr byl původně kapitánem?
„Mrzelo, nemrzelo, tak to je. Rád se tady
chodím dívat na třetí ligu, dobrý fotbal,
dobří fotbalisté, Už to neberu, že bych
tady měl hrát, už je to za mnou.“
Zmínil jste rodinu. Bude fotbalová tradice pokračovat?
„V mojí zatím ne, protože mám sedmiletou holčičku, která k fotbalu zatím
moc nepřilnula a baví ji spíš tanec,
divadlo. Uvidíme, s čím přijde brácha (smích). Anebo druhý potomek.
Od táty již dostávám instrukce, jak to
mám dělat, protože on má dva kluky
a já holku (úsměv). V plánu je druhý
pokus, ale pokud to opět bude holčička, tak nevadí.“
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