4%,%6):%
).4%2.%4 4%,%&/.
Infos Art, s.r.o. , Barákova 5, 796 01 Prostějov
Tel.: 588 882 111, e-mail: infos@infos.cz, www.infos.cz

...ještě

Součástí vydání
je celobarevný

TV PROGRAM
od soboty 23. 11.
Cena Ročník

15 Kč 17

/ 46

Číslo

Pondělí

18. listopadu 2013

64

stran

NESMRTELNOST

s pohodou
INZERCE

Čeští tenisté POPRVÉ V HISTORII obhájili DAVISŮV POHÁR!

DNES VŠICHNI NA CENTRKURT!
Naše hrdiny přivítáme ve 12:30 hodin
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Nemocný kapitán NAVRÁTIL
sledoval vše z křesla...

Foto: Česká sportovní/Pavel Lebeda

Foto: František Omasta
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Pred starým

Kauflandem v Prostejove!
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730 517 000
Znáte z Rádia Haná a Kiss Hády
Wolkerova 37, PV
9 771212 667008
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Krimi
168 hodin
s městskou policií
Srazil chodce a ujel
K události mělo dojít na křižovatce ulic Trávnická a Hvězda
v pondělí 11. listopadu okolo půl
druhé v noci. Sražený muž sám
nehodu nahlásil prostřednictvím
linky 156. Oznamovatel si pamatoval, jak ho zachytil tmavý
vůz, což mělo za následek jeho
přepadení přes kapotu. Po neurčité době se probral a ucítil bolest
v pravé ruce. Na základě jeho
výpovědi byla přivolána dopravní polic ie i záchranná služba. Ta
zraněného převezla na ošetření.

ze soudní síně...

Trumpetistovi hrozilo kvůli trávě DESET LET VĚZENÍ. Vyvázl s podmínkou...
Martin Frýbort se snažil soud přesvědčit, že marihuanu pěstoval „jen tak pro radost“

V tomhle sympaťákovi by dealera, který na drogách
chtěl vydělat stovky tisíc korun, asi nikdo nehledal.
Přesto policejní razie v domě Martina Frýborta v Dolní
ulici zabavila 188 rostlin kvalitní marihuany! Pokud by
se ji bývalému trumpetistovi Krumsíňanky a reggea
kapely Zion squad podařilo prodat, dostal by za ni něco přes milion korun. Nelze se divit, že za odborné
pěstování „trávy“ mu hrozilo až deset let vězení...
Prostějov/mls

Projel na červenou
a vydával se za jiného
V dopoledních hodinách soboty
9. listopadu byl strážníky přistižen řidič Tranzitu, který jel zařazený v jízdním pruhu před služebním vozem a při rozsvícení
červeného světla na semaforu
projel křižovatkou. Hned nato
ho strážníci dohonili a zastavili. Muž nahlásil své nacionály
a tvrdil, že nemá u sebe žádné
doklady. Z uvedených dat však
vyšlo najevo, že jde o řidiče, jemuž byl vysloven zákaz řízení.
Strážníci ho tedy pro podezření
z trestného činu ppřevezli na služebnu Policie ČR. Zde byla při
ověření jeho totožnosti zjištěna
nesourodost fotografie v občanském průkaze s jeho osobou.
Teprve pak řidič přiznal, že
prvotní jméno patřilo jeho příbuznému, který řidičský průkaz
nevlastní. Tento osmatřicetiletý
muž skončí pro své protiprávní
jednání u správního orgánu.

Přišla o peněženku
V neděli 10. listopadu po čtrnácté hodině došlo k odcizení peněženky ženě, která nakupovala
v obchodním domě na Okružní
ulici. Okradená si zavěsila tašku na háček nákupního vozíku
a na okamžik se otočila směrem
k regálu, kde si vybírala zboží.
Poté si povšimla chybějící peněženky. Podezřelého pachatele
zaznamenal kamerový systém
umístěnýý v pprodejně.
j Událost
byla předána Policii ČR.

Vypáčený automat
V pondělí 11. listopadu po půlnoci zjistila hlídka poškozená
dvířka mléčného automatu na
ulici Krasická. Na zařízení byla
zakrytá kamera a chyběla kasička s mincemi. Pro podezření
z trestného činu byla
y o celé záležitosti vyrozuměna Policie ČR i
zástupce zemědělského družstva.
Strážníci provedli kontrolu okolí,
ale nikoho podezřelého nenalezli.

Za co se mstila?
Žena venčící psy procházela
v úterý 12. listopadu odpoledne
kolem domu, kde řemeslníci
spravovali fasádu. Jednomu
z nich, znali se z dřívějška, začala
tato kolemjdoucí nadávat a poté
mu prokopnula přední blatník
jeho vozu. Nato sebrala kolečko k lešení ležící na trávníku,
kterým udeřila ještě i do zadního blatníku a z místa odešla.
Předběžná vyčíslená škoda byla
odhadnuta na více jak pět tisíc
p
korun. Pro podezření
z trestného
činu byla přivolána Policie ČR.

Prodával mince „štěstí“
Ve středu 13. listopadu před
šestnáctou hodinou prováděla
hlídka kontrolu přilehlého parkoviště u obchodního domu.
Zde ji zkontaktoval pracovník
bezpečnostní služby s tím, že
se v těchto prostorách pohybuje
muž, který prodává lidem mince. Strážníci od prodejce zjistili,
že nemá povolení k této činnosti. Dotyčný nebyl schopen ani
předložit živnostenské oprávnění. Věc byla postoupena
správnímu orgánu pro porušení
tržního řádu města.
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Absolvent fakulty elektrotechniky
a informatiky ostravské univerzity
Martin Frýbort ve svých jednatřiceti
letech dosud nikdy nebyl trvale
zaměstnán. Přesto se mu podařilo
zrekonstruovat dům v Dolní ulici,
na což si vzal vysokou hypotéku.
Měsíčně se zavázal splácet dvacet
tisíc korun. Chtěl tak zřejmě činit
i z peněz, které by vydělal na prodeji
marihuany. Loni v létě totiž svoji
„skromnou“ pěstírnu výrazně zmod-

ernizoval, kšeft rozjel ve velkém
a radoval se z toho, jak náramně
se jeho rostlinkám daří. Ke svému nemilému překvapení však
musel sklízet dřív, než čekal.
A ještě horší bylo, že mu přitom asistovali policisté...
V úterý minulého týdne Martinovi Frýbortovi za výrobu
a přechovávání drog hrozilo
u prostějovského soudu až deset let
vězení. A bát se měl opravdu čeho.
Vždyť takový Roman Vaněk, který
měl podobně zařízenou pěstírnu

v Plumlově, od soudu vyfasoval
devět let „natvrdo“!
„Mým cílem bylo, abych vypěstoval
kvalitní rostlinky marihuany. O tom,
co s nimi budu dělat dál, jsem příliš
neuvažoval. Možná bych je využil
na výrobu léků,“ snažil se Frýbort
poněkud krkolomně přesvědčit soud
o tom, že nelegálně pěstovanou
marihuanu neplánoval prodat
a nešlo mu tedy o zisk.
Proč tedy trávu pěstoval v tak
velkém množství i kvalitě, to už
se mu ovšem vysvětlit absolutně
nedařilo. „To nám chcete říct, že
jste investoval nemalé prostředky
do vybavení své pěstírny a přitom
nechtěl marihuanu nikomu
prodávat?“ nevěřila vlastním
uším předsedkyně senátu Adéla
Pluskalová. „Ze zabaveného
množství marihuany by mohl
obžalovaný nadělat několik tun
konopné masti,“ poznamenal
státní zástupce Ivo Černík, který

Chtěl si vydělat na hypotéku. V tomto nedávno opraveném domě v
prostějovské Dolní ulici dlouhodobě nezaměstnaný Martin Frýbort vysoce
sofistikovaným způsobem pěstoval marihuanu.
Koláž Večerníku
se drogovou problematikou
dlouhodobě zabývá.
Státní zástupce stejně jako soudní
senát přesto byli k Martinovi
Frýbortovi shovívaví. Odsouzen
byl nakonec k třiceti měsícům
vězení, které mu byly na tři roky
podmíněně odloženy. Soud totiž
přihlédl k tomu, že obžalovaný

dosud nebyl nikdy trestán. „Pokud
by u vás policisté v budoucnu našli
marihuanu ve větším množství,
tak si svůj trest půjdete odsedět,“
upozornila odsouzeného soudkyně
Pluskalová.
Jelikož se obě strany na místě vzdaly práva na odvolání, rozsudek už
nabyl právní moci.

ČERNÁ KRONIKA
Přistižen
Při
tiž při
ři krádeži
k ád ži
Od úterý 12. listopadu šetří
prostějovští policisté krádež, ke
které došlo 2. listopadu krátce
před sedmou hodinou večer
v jednom z nákupních center
v Prostějově. Jeden ze zákazníků se zřejmě rozhodl, že bude
nakupovat bez peněz. Z regálů
bral nejrůznější zboží, které
vybaloval z obalů a schovával
si ho do batohu a hodlal s ním
přejít i přes pokladnu. Tam však
spatřil pracovníka ostrahy, a tak
se vrátil na prodejnu. Zboží začal z batohu vyhazovat a dávat
zpátky do regálů. Jeho nevšední
chování však pracovníkovi ostrahy neuniklo a muže zadržel.
Při prověřování případu policisté zjistili, že se jednalo o dvaatřicetiletého muže z Prostějova.
Cena zboží, které si schoval do
batohu, byla vyčíslena na pět tisíc šedesát korun. Muži hrozí až
dvouletý kriminál.

Rodinný gang romských zlodějů Kabelkový FANTOM

měl MOZEK v Prostějově konečně DOPADEN
Prostějov/mik - Povedená
romská rodinka! Velmi zajímavý případ, který se úzce
dotýká i Prostějova, řeší
v současnosti jihomoravská
krajská policie. Pětičlenný
rodinný gang zlodějů si během dvou měsíců přišel na
téměř 1,4 milionu korun.
Mladý pár se soustředil převážně na krádeže cenností
z aut poblíž supermarketů.
Ostatní členové skupiny za
peníze pořizovali auta nebo
je utráceli za drogy. Neuvěřitelné je, že ke krádežím často
nutili i malé děti!
Největší kořist získal pár zlodějů prvního srpna u vyškovského Kauflandu. „Zatímco si
starší žena skládala nákup do
kufru, ukradli jí z druhé strany

auta kabelku. Samotní zloději
pak byli velmi mile překvapeni. Žena totiž měla v kabelce
celoživotní úspory, které zrovna vezla do banky. Jednalo se
o více jak milion korun v hotovosti,“ uvedl Pavel Šváb,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Jihomoravského kraje.
Jednatřicetiletého muže, který
kradl se svou družkou, zadrželi
policisté koncem srpna na parkovišti u brněnské Olympie.
„Bylo prokázáno, že tento mladý pár spolupracoval s otcem
muže a jeho partnerkou, kteří
pochází z Prostějova. Smutné je, že v několika případech
dokázali využít ke krádežím
i děti. V souvislosti s krádežemi policisté obvinili ještě dva-

advacetiletého mladíka,“ dodal
mluvčí jihomoravské krajské
policie.
Za peníze ukradené ve Vyškově
si zloději hned pořídili v autobazaru dvě auta. Zbytek peněz
utratili za drogy nebo na hracích
automatech. Značnou část pravděpodobně využili k nákupu
zlata. „Pachatelé jsou drogově
závislí, pocházejí ze sociálně
vyloučených lokalit. Kromě
Brna a jihomoravského kraje
kradli po celé republice, třeba
i v Olomouci, Hradci Králové
nebo Kroměříži,“ dodal Šváb.
Každému z pětice povedeného romského gangu, který byl
s největší pravděpodobností řízen z Prostějova, hrozí trest odnětí svobody v trvání od dvou
do osmi let.

Prostějov/mik - Spadla klec!
Ve středu uplynulého týdne
zahájili prostějovští policisté
zkrácené přípravné řízení, ve
kterém bylo pětatřicetiletému
muži z Prostějova sděleno
podezření ze spáchání trestných
činů krádeže a neoprávněného
opatření, padělání a pozměnění
platebního prostředku. Tohoto protiprávního jednání se
měl dopustit celkem ve třech
případech na teritoriu města.
„Koncem září okradl tento
muž v Janáčkově ulici dvacetiletou ženu, které v nestřeženém
okamžiku z kabelky ukradl
peněženku. Způsobil jí škodu
za osm set korun. Začátkem
října pak na ulici Svatoplukově
kradl v jednom z restauračních
zařízení. V nestřeženém okamžiku odcizil ze skříňky za ba-

rem kabelku s celým obsahem.
Majitelce způsobil škodu za
tři tisíce korun. Naposledy
pak dne 7. října kradl v jedné
z mateřských škol v Prostějově.
Tady se nepozorovaně dostal
až do kuchyně, kde z kabelky
ukradl peněženku s celým obsahem. Majitelce způsobil škodu
za osm set korun,“ vypočetla seznam kriminálních činů pachatele
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.
Při prověřování těchto případů
policisté zjistili, že se nejedná
o žádného nováčka. „Muž byl již
v minulosti opakovaně odsouzen
a potrestán pro majetkovou trestnou činnost. V případě odsouzení
mu hrozí za oba trestné činy až
tříletý pobyt za mřížemi,“ doplnila
mluvčí krajské policie.

UŽ ZASE: Stařenka z Olomoucké okradena v bytě!
Dvě podvodnice sehrály komedii, seniorka jim na ni skočila…

Prostějov/mik - Senioři jsou
ve spojení se zloději a podvodníky tou nejzranitelnější
skupinou. Bohužel je to i tím,
že jsou přes veškerá upozornění bezmezně naivní a důvěřiví. Své o tom už teď ví také
osmdesátiletá
důchodkyně
z Prostějova. Ta v úterý minulého týdne vpustila do svého
bytu v Olomoucké ulici dvě
podvodnice bílé pleti, které
se k ní vloudily pod falešnou
záminkou. Až chvíli po jejich
odchodu stařenka zjistila, že
je chudší o třináct tisíc korun!
„V úterý dvanáctého listopadu kolem poledne byla ve
svém bytě v Olomoucké ulici
okradena osmdesátiletá seniorka. Před domem, kde bydlí,
ji oslovily dvě neznámé ženy
s legendou, že potřebují u ní nechat vzkaz pro jejího souseda.

Důchodkyně je vpustila nejen
do domu, ale trestuhodně i do
svého bytu,“ konstatovala Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje s tím,
že při vstupu do nemovitosti si
seniorka povšimla, že za ženami šel i nějaký muž, kterému
zlodějky nechaly záměrně otevřené vstupní dveře.
V bytě pak jedna z žen seniorku
zabavila psaním fiktivního vzkazu pro souseda a druhá ji požádala o sklenici vody, protože se jí
údajně udělalo nevolno. Seniorce však neunikl lomoz na chodbě bytu. Obě ženy ji však tvrdily, že se o nic nejedná a z bytu
odešly. Po jejich odchodu paní
zjistila, že jí z jedné z místností
zmizelo přes třináct tisíc korun,“
popsala Urbánková podvodnické kejkle dvou žen s bílou pletí.

Policisté teď případ šetří pro
Policie ČR žádá o pomoc!
podezření ze spáchání trestPodle zjištěných informací se v případě okraných činů porušování domovdení seniorky z Olomoucké ulice mělo jednat
ní svobody a krádeže, za které
o dvě ženy, vysoké kolem 140 centimetrů
pachatelkám, v případě jejich
a silnější postavy. „Na sobě měly mít tmavé
zjištění, hrozí až tříletý pobyt
kalhoty i tmavou bundu a obě byly světlé
za mřížemi.
pleti. Jedna z nich měla krátké tmavé vlasy
Policie ČR radí lidem a přea na hlavě takzvanou rádiovku. Druhá pak
devším seniorům, aby byli
obezřetní při kontaktu s cizími delší tmavé vlasy a byla bez pokrývky hlavy. K popisu muže, ktelidmi a nikoho neznámého si rý vešel do domu za ženami, bylo zjištěno, že byl vysoký kolem
do bytu či domu nevpouštěli. 165 centimetrů a na hlavě měl kšiltovku. Jeho bližší popis není
„Podvodníci využívají nejrůz- v této chvíli k dispozici. Zda má výskyt muže nějakou souvislost
nější záminky a lsti, jak se do- s případem, policisté prověřují,“ uvedla Irena Urbánková, mluvstat k vašim penězům. Chtějí čí krajské policie.
vniknout do vašeho bytu či Policie ČR se obrací na veřejnost se žádostí o pomoc při obdomu, a pokud z vás nevy- jasnění případu. „Jakékoliv informace, které by vedly k jeho
lákají peníze přímo, ovládají objasnění, mohou občané sdělit na Obvodním oddělení Poliřadu způsobů, jak vás okrást. cie ČR Prostějov 1, telefon 974 781 651 nebo na kteroukoliv
Zvoní-li opravář, pracovník policejní služebnu, případně kdykoliv na bezplatnou telefonní
úřadu či jiných služeb, nechte linku 158,“ doplňuje Urbánková.
si předložit jeho služební prů- pracovník odvolává. V případě nestojíte,“ radí na dálku všem
kaz nebo ještě lépe, zavolejte na jakýchkoliv pochybností trvejte Prostějovanům mluvčí krajské
úřad nebo instituci, na kterou se na tom, že o nabízenou službu policie Irena Urbánková.

po kvartetu hledaných

Místo pití peníze
Někdy ve dnech od 5. do 8.
listopadu došlo ke vloupání do
dvou nápojových automatů
v Prostějově. Nejprve v jednom
z nemocničních oddělení v Mathonově ulici a pak v Janáčkově
ulici ve vestibulu vlakového
nádraží. Zatím neznámý pachatel z nich ukradl z mincovníku
peníze. Celková škoda byla vyčíslena na jedenáct a půl tisíce
korun.

Mince z automatu
Předminulý pátek 8. listopadu
v nočních hodinách se neznámý
pachatel vloupal do telefonního
automatu ve Vrahovické ulici,
odkud ukradl z mincovníku peníze. Přesná výše škody nebyla
zatím stanovena.

Šlohnul komín
Trestných činů krádeže vloupáním a porušování domovní
svobody se dopustil neznámý
pachatel, který v pondělí 11. listopadu na ulici M. Alše v Prostějově odstranil visací zámek
z branky, a vnikl přes zahradu
na terasu u rodinného domu.
Z místa následně odcizil kovový krbový komín. Celkově tak
majiteli způsobil škodu kolem
devíti tisíc korun.

Další automat!
V noci z pondělí 11. na úterý
12. listopadu došlo k vloupání
do automatu na mléko, který se
nachází u Kauflandu v Okružní
ulici v Prostějově. Zatím neznámý pachatel na něm vypáčil
dveře a ukradl z něho pokladnu
na mince. Poškozené společnosti způsobil škodu v zatím
přesně nezjištěné výši.

Šel po cigaretách
Škodu za nejméně dvě stě tisíc
korun způsobil zatím neznámý
pachatel, který se v noci z úterý 12. na středu 13. listopadu
vloupal do jednoho z objektů
v Brněnské ulici. Neodradila ho
ani železná mříž, kterou byly
dveře do prodejny chráněny.
Z ní odcizil zatím přesně nezjištěné množství cigaret různých
značek.

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 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.

inzerce

ADRIAN FERENC

PATRIK LAKATOŠ

BRUNO MAURER

ALEXANDER GÁBOR

se narodil 17. dubna 2000 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 14. listopadu 2013.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 12 do 13 let, měří mezi 170
až 175 centimetry, má hubenou
postavu, hnědé oči a černé vlasy.

se narodil 23. června 1979 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila
prostějovská policie celostátní pátrání dne 13. listopadu 2013. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 34
do 35 let, měří mezi 175 až 185
centimetry, má střední postavu,
hnědé oči a černé vlasy.

se narodil 20. dubna 1995 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 12. listopadu 2013.
Jeho zdánlivé stáří je 18 let, měří
mezi 160 až 170 centimetry,
má hubenou postavu, černé oči
a černé vlasy.

se narodil 26. dubna 1978
a trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 16.
října 2013. Jeho zdánlivé stáří
je 35 let, měří mezi 170 až 175
centimetry, má střední postavu,
hnědé oči a černé vlnité vlasy.

Zpravodajství
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Příbuzní mají i po letech STRACH

MARILYN MONROE

Stal se Prostějovan David Ditrich

OD
WARHOLA
OBĚTÍ UKRAJINSKÉ MAFIE?

Kostelec na Hané, Prostějov/
mik - Od chvíle, kdy se Večerník pustil do zjišťování
osudů dlouhá léta pohřešovaných Prostějovanů, začínají
naši redakci zahlcovat žádosti
o zveřejnění dalších smutných
a záhadných příběhů zmizelých osob. Nikoliv však ze strany policie, jak jsme původně
očekávali, ale přímo z řad rodinných příslušníků! Stejně se
tak stalo v případě Davida Ditricha. Večerník oslovila jeho
sestřenice z Kostelce na Hané,

na jejíž žádost nezveřejňujeme její jméno. Brzy pochopíte,
proč...
Prostějovský rodák David Ditrich před dvěma roky zmizel,
aniž by po sobě zanechal jakoukoliv stopu. Jakoby se propadl
do země... Jeho příbuzní mají
pořád strach, že se stal obětí
ukrajinské mafie! „S Davidem
jsme jako děti vyrůstali v ulici Podjezd v Prostějově. Když
měl zhruba dvacet, odstěhoval
se do Prahy a já do Kostelce na
Hané...,“ pustila se do vyprávění
jednoho nešťastného lidského
příběhu blízká rodinná příbuzná.
„David dlouhá léta pracoval na
letišti v Ruzyni, byl vždy veselý
a hrozně šťastný. Před pěti roky
se neuvěřitelně zamiloval do jedné Ukrajinky, se kterou se záhy
také oženil. Žili spolu v Praze,
za krátký čas se však ukázalo,
že ta ženská si ho vzala jenom
proto, aby získala české občan-

MÍŘÍ DO PROSTĚJOVA
V muzeu bude vystavena dvacítka děl

za 40 MILIONŮ KORUN

Prostějov/mls - Andy Warhol. Při vyslovení tohoto jména se lidem zastavuje dech! A právem.
Vždyť žádný ze světových výtvarníků nedokázal
na své tvorbě vydělat takovým způsobem jako
právě vůdčí osobnost pop artu. Například herec
Hugh Grant nedávno prodal Warholův portrét Liz
Taylor za závratných 622 milionů korun!
Výjimečnou kolekci dvacítky originálních děl
amerického autora se slovenskými kořeny představí výstava, která bude od 11. prosince k vidění
v prostějovském muzeu.
Exkluzivním mediálním partnerem výstavy se Marilyn Monroe. Warholův portrét předstal PROSTĚJOVSKÝ Večerník, a tak se může- časně zemřelé herečky je jednou z nejvýte v dalších číslech těšit na nůši plnou zajímavostí. raznějších ikon moderního výtvarného umě-

Zmizel. Rodina disponuje pouze touto
fotografií Davida Ditricha starou zhruba
deset let. Nepoznáte
někdo tohoto muže
a nevíte, kde nyní je?
Foto: rodinné album
ství. Začal proto být nešťastný,
jezdil k nám do Kostelce poměrně často, většinou si postěžovat.
Doslova vyprávěl, že mu ta ženská přestala vařit, prát a věčně
se někde toulá. Pamatuji si také
dodnes, že vyslovil podezření,
že se jeho manželka stýká se
členy ukrajinské mafie. David

mi dal také několikrát najevo, že
mu kdosi vyhrožuje, a že se prý
nesmí rozvést, ani kdyby chtěl,“
zavzpomínala žena z Kostelce
na Hané, dnes matka dvou dětí.
Před dvěma roky se po Davidu Ditrichovi nečekaně slehla zem.
(pokračování na straně 13)
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ní. Jedna z řady serigrafií dorazí v prosinci
i do Prostějova.
Foto: internet

JAKÁ BUDE ZIMA V PROSTĚJOVĚ? STOVKY TUN SOLI JSOU PŘIPRAVENY
„Opravdu
O d účinnější
úči ější posypovýý materiál
t iál nežž ttechnickou
h i k sůl
ůl v současné
č é ddobě
bě nemáme,“
á “ říká šéf ttechnických
h i ký h služeb
lž b

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.
je nutné v používání posypových
Prostějov/mik
materiálů najít určitý kompromis.
Hlavně ochránci přírody a ta- Již dnes v parcích a některých
-ké památkáři ale používání lokalitách historické části měssoli často kritizují. Problém je ta, kde to není nezbytně nutné,
v tom, že nikdo na světě lep- k ošetření používáme písek,“
ší látku na rozpuštění sněhu vzkazuje prostřednictvím Večera ledu ještě nevynalezl. „Oprav- níku všem pochybovačům Martin
du účinnější posypový materiál Grepl, ředitel společnosti .A.S.A.
než technickou sůl v současné Technické služby v Prostějově.
době nemáme a nahradit ji pou- Také on souhlasí s tím, že loňská
ze inertním posypovým materi- náročná zima dala všem zabrat.
álem nelze, protože by to mělo „Ano, opravdu nás prověřila. Přiv jarních měsících za následek vý- pravila nám snad všechny druhy
razné zvýšení prašnosti v ulicích nástrah, se kterými se můžeme
města. Znamenalo by to větší pří- v zimě potýkat, ať už se jednalo
těž pro obyvatele trpící dýchacími o opakované intenzivní sněžení
a astmatickými potížemi, proto nebo namrzající srážky. Jsem pře-

svědčen, že i přes tyto náročné podmínky jsme v tomto boji s přírodou
obstáli,“ míní šéf prostějovských
technických služeb, podle kterého jsou jeho lidé maximálně připraveni zvládnout i tuto zimu.
A nejen co se týká ošetření silnic,
ale také chodníků.
Jenomže našinec technické služby v poslední době často kritizuje
za to, že právě chodníky jsou uklízeny pomocí techniky. Namítají,
že těžké kartáče vymetají písek
ze spár mezi dlaždicemi, které se
pak uvolňují a těžké stroje navíc
údajně chodníky také ničí. „Při asi
necelých 154 kilometrech chodníků a cyklostezek, které naše
společnost v Prostějově udržuje,
je naprosto nereálné si myslet, že
tuto plochu jsme schopni ošetřit
bez techniky. K ošetření chodníků
používáme mechanizmy, které
jsou pro tento účel navrženy, vyráběny a standardně používány.
Na druhou stranu připouštím, že
u starších chodníků, které mají narušenou konstrukci, může vlivem
používání této techniky docházet
ke zhoršení tohoto stavu, ale pokud chceme mít chodníky ošetřené, nemáme jinou možnost,“
namítá Martin Grepl.

HORKÉ CHVILKY:

Logo města Prostějova
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Ohnivá pohroma. Osádka tohoto auta se i přes těžká zranění
dostala před požárem ven včas. Foto: HZS Olomouckého kraje
Štarnov/mik - Přestože po
čelním střetu dvou vozidel
v sobotu poledni u Štarnova
utrpěli tři lidé těžká zranění, měli vlastně štěstí. Těsně
poté, co byli vyproštěni z vraků aut, jedno z nich vzplálo
a celé shořelo.
„V sobotu šestnáctého listopadu, přesně ve 12.41 hodin, byla
na naše operační středisko
oznámena dopravní nehoda
dvou osobních vozidel s následným požárem na silnici mezi
Přemyslovicemi a Štarnovem.
Na místo vyjeli profesionální
hasiči z Konice, kteří zjistili, že
po nehodě dvou vozidel jedno

z nich vzplálo. Při události byly
zraněny tři osoby, které v době
příjezdu hasičů byly v péči
zdravotnické záchranné služby. Zranění vznikla v důsledku
nehody, nikoliv požáru. Oheň
hasiči zlikvidovali během několika minut, jedno vozidlo zcela
shořelo,“ poskytla Večerníku
ještě v sobotu doslova žhavé informace Vladimíra Hacsiková,
tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.
Jak jsou na tom po zdravotní
stránce účastníci nehody a co
bylo příčinou havárie se dočtete
na straně 8 dnešního vydání!

PANÍ ZIMA V ČÍSLECH
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Zdroje: .A.S.A. Technické služby a Magistrát města Prostějova

„Zimní údržbu chodníků bez použití techniky nelze v současné
době zabezpečit. Hlavním důvodem poškozování starších chodníků především z dlažby je skutečnost, že tyto chodníky nemají
podloží určené k pojezdu lehkou

technikou, jelikož byly budovány v době, kdy povinnost úklidu
sněhu byla na majiteli přilehlých
nemovitostí. V současnosti je při
celoplošných opravách chodníků
stará dlažba nahrazována zámkovou, která má z hlediska pojezdu

technikou lepší vlastnosti. Dále
nově opravené nebo vybudované chodníky mají podloží, které
by bez problémů mělo odolat
zatížení lehkou technikou údržby,“ přidává Jiří Pospíšil, první
náměstek primátora statutárního
města Prostějova.
Zima na sebe už nenechá dlouho čekat, sníh je lidově řečeno
už teď cítit ve vzduchu. Kdyby
tak šlo ale předpovědět, jaká ve
skutečnosti zima bude! „V dnešní moderní době, kdy se připravují předpovědi na základě výpočtů
supermoderních počítačů používaných hydrometeorologickým
ústavem, by byl jakýkoliv můj
předpoklad pouhé věštění z křišťálové koule, nicméně já osobně
si nějaký sníh přeji, protože to
k zimě patří,“ usmívá se šibalsky
Martin Grepl. A co na to primátorův první náměstek? „To je velmi
těžká otázka, na níž opravdu neznám odpověď. Spíše vám sdělím
své přání. Já osobně bych přivítal
zimu mírnou. A ptáte se proč?
Protože bychom určitě ušetřili za
zimní údržbu a zároveň všichni
za vytápění našich domácností,“ poznamenal pragmaticky
Jiří Pospíšil.

vymyslí „BRŇAČKA“!
Prostějov/mik - Tak to je
obrat! Před čtrnácti dny
Večerník informoval o zrušené veřejné soutěži na nové
logo města, do kterého se
v počátku přihlásilo stodvanáct autorů se svými
náměty. Zbytečně, radní
sice vybrali pět finálových
návrhů, ale po obšírné kritice nakonec odmítli všechna
loga od „amatérů“. Rozhodli
jinak, a Večerník ví jak.
Nové logo statutárního města
Prostějova totiž vyrobí profesionálka z Brna!
Po rozhodnutí o zrušení veřejné
soutěže dostala náměstkyně
primátora Ivana Hemerková
od radních úkol, aby vymyslela další postup při hledání
náhradního řešení. „Úterní
mimořádná rada města schválila můj návrh, abychom oslovili někoho, kdo se tvorbou
log profesionálně zabývá a je
v této činnosti úspěšný. Výběr
byl velmi obtížný. Na základě
mnoha doporučení odborníků
jsme ale ukázali na Věru
Marešovou z Brna, která i přes
své mládí získala řadu ocenění

Košťata a sůl připravit! Také
letos se dá očekávat sněhová nadílka. Někdo z ní bude mít radost,
jiní zase jen starost…
Foto: archiv Večerníku
Ať už sníh a náledí přijdou kdykoliv, technické služby mají plné
sklady posypového materiálu.
„Již prvního listopadu byl sklad
posypového materiálu naplněn
tak, jak nám ukládá schválený plán
zimní údržby. Máme k dispozici
dvěstěpadesát tun technické soli,
dvě stovky tun písku a sto tun drtě,“
uzavřel toto zimní téma ředitel prostějovských technických služeb.

Snad to
jako s f nebude
Bolka P armou
olívky..
.

Co s ním bude? Opuštěný areál ve Vrahovicích se po definitivním
krachu OP Prostějov změnil v město duchů. Foto: archiv Večerníku
Brňanka pro Prostějov. Nové logo statutárního města vymyslí
Věra Marešová, autorka toho současného jihomoravské metropole.
2x foto: www.designcabinet.cz
za dosavadní tvorbu,“ prozradila koncem uplynulého týdne
exkluzivně Večerníku Ivana
Hemerková.
Věra Marešová je autorkou
současného loga města Brna,
držitelkou Národní ceny za
design a mimo dalšího i spolupracovnicí České televize
v oboru reklamy. Pro návrh
nového loga města Prostějova
vytvoří určitou studii a pokud
se bude líbit, tudíž i rada města
ji odsouhlasí, následně vyrobí

samotné logo. Jak dodala, nové
logo bude jednoduché, stejně
jako je to současné brněnské.
„My jsme doposud měli zafixováno, že logo Prostějova
se nemůže obejít bez radnice.
To je ale omyl. Věřím, že logo
vytvořené naprostou profesionálkou se Prostějovanům bude
líbit a brzy si na něj zvyknou,“
řekla náměstkyně primátora.
První surový návrh by mohl
být znám ještě do konce tohoto roku.

Prostějov/mls - Tři zájemci
se ve čtvrtek utkali v dražbě
o hlavní areál Oděvního podniku v Prostějově. Největší
částku nakonec přihodila česká
firma. Kdo je však oním kupcem, a jaký má s nemovitostí,
kde dříve pracovala až půlka
ženského osazenstva, záměr, to
zatím zůstává tajemstvím...
Po neúspěšném pokusu o prodej
areálu OP ve výběrovém řízení
došlo tentokrát na dražbu.
Zúčastnila se jí trojice investorů,
vítězem mohl být pouze jeden.
Jeho jméno však zůstává
veřejnosti utajeno. „Dokud nebudou peníze za prodej areálu na

účtu, nemohu říct jméno nového
majitele ani cenu, kterou za areál
nabídl,” uvedla insolvenční
správkyně Miloslava Horská
s tím, že na zaplacení má investor
třicet dní. Horská vyslovila přání,
že by byla ráda, pokud by se areál
definitivně podařilo prodat do
konce letošního roku.
Opatrnost insolvenční správkyně
je na místě. Například firma, která
za patnáct milionů korun měla už
v říjnu získat farmu Bolka Polívky
na Vyškovsku, dodnes na účet
nesložila ani korunu a není po ní
ani vidu ani slechu...
Jak
dopadne
někdejšího
prostějovská chlouba?

Publicistika
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Barometr

Číslo týdne

+

86

Ohyzdná
Oh
d á zídka
ídk padla.
dl Konečně
K č k tomu
u
došlo, na Vápenici se dělníci už pustiBez polili do bourání staré zídky bývalého plotu
cistů. Přestože
Smetanových sadů. Ještě do konce
radní o to velmi stáli
roku by zde mělo stát nové oploa sami požádali dopravní
cení, na chlup stejné jako
policii o řízení dopravy na přeu Národního domu.
tížených křižovatkách v souvislosti
Práce by mohl
s četnými uzavírkami na vnitřním okrupřerušit jen
hu, žádného regulovčíka jsme nikde
mráz.
nespatřili. Zřejmě „dopraváci“ usoudili,
že to nebylo třeba...

Osobnost týdne
VĚRA
ŠPINAROVÁ
ŠP

Tolik let má stařeček, který
v úterý utrpěl těžké zranění
při velmi ošklivě vypadající nehodě u Budětska.
Tento spolujezdec doplatil
na řidičskou chybu o pětadvacet let mladšího šoféra
škodovky, který s autem
narazil do stromu.

-

Ostrav
Ostravská
„Tina Turner“ podruhé
v po
poměrně krátké době nadchla zapplněný sál Společenského domu.
„Špinarka“ potvrdila, že prostě
nestárne, obzvláště zpěvačka
jejího fo
formátu. Po celý svůj koncert jela
jako její po
pověstná Jawa 250...

Výrok týdne
„ŽÁDNEJ
ŽÁDNE
ÁDNEJJ KRIMINÁL,
KRIM
KR
IMIN
INÁ
ÁL
ÁL
VYSTŘÍKAT MU CELEJ
SPREJ NA DRŽKU
A PAK PĚTADVACET RAN
HOLÍ NA NÁMĚSTÍ
U MASARYKA!“
Jeden z čtenářů Večerníku
by se s neznámým sprejerem,
který poničil malby židovských
domů na hradbách, vůbec nepáral!

ZNAKY LISTOPADU SE ZAMĚŘENÍM NA ŠKOLSTVÍ

Analýza
Martin Mokroš
Ptáte se, proč zasypalo? A proč
překvapivě? Neboť, ač všichni
zažíváme a kvitujeme blokové
čištění Prostějova, to se asi plánuje zřejmě stejně kvalitně jako
kdysi pětiletky! Tudíž některé
ulice se stromy již teď mají smůlu,
když jsou po čištění, ale listí padá
dál. Nikdo už totiž nepřijede a to
bohužel ani v době, až napadne sníh, neboť třeba je ona ulice
v posledním odklízecím pásmu.

Atributy měsíce listopadu můžeme dle svého gusta vyjmenovávat různé. Zatímco milovníci vína již
otevřeli a zhodnotili letošní svatomartinské (hlásím
se), ortodoxní komunisté oslavili další výročí oné
neslavné události pod názvem Velká říjnová socialistická revoluce (nehlásím se), jiní zodpovědní
automobilisté zase přezuli letní gumy za zimní (já
s nimi). A k tomu navíc listí prostě tak nějak opět
překvapivě zasypalo prostějovské ulice...
A tak tamní občané musí vytáhnout košťata, pytle a na ten sníh
lopaty, aby nebyli jak na „vyhnálově“. Mohou tak leda nadávat...
No a ke všemu rodiče a příbuzní
letošních deváťáků mají těžké hlavy, neboť jejich dítě opustí základní školství, po němž se chtě nechtě
musí vydat na vyšší stupeň vzdělání, tedy vybrat si onu správnou
střední školu či gymnázium.
Ano, Prostějov zažil minulý týden další ročník burzy škol, která
se oficiálně jmenovala Scholaris

2013 a zcela překvapivě proběhla
v jediném slušném velkém sále,
který ve městě máme. Všichni
tušíte, bylo to v prostějovském
Společenském domě, který je, jak
známo, stále na odstřel, ale nebýt
jeho, tak si letos například ani Hanáci na Prostějovských hodech
málem nemohli vytvořit rekord
v popíjení svého oblíbeného
moku a byli by zřejmě někde,
vlastně ví bůh kde.
Dne 13. listopadu mohl tedy
v „Kasku“ každý zodpovědný

Přes centrum na
fejeton jedničku
nebo pěšky
Petra Hežová
Motoristům v Prostějově zdá se odzvonilo. Alespoň
prozatím. Uzavírka
hned dvou hlavních dopravních
tepen i dalších silnic
v samém centru města pořádně
zatápí na zbylých vozovkách
a tak není divu, že řidičům
v kolonách někdy pořádně
rupnou nervy. Na cestách středem města tak můžeme vidět
řidiče objíždějící své druhy
v okolo stojících vozidlech obloučkem pěkně po chodníku,
protože je už prostě přestalo
bavit stát v koloně u kruháče. Nebo si prohlédnout nově
vzniklý kolotoč aut, která se

vesele motají na uzavřené odbočce do Svatoplukovy ulice.
Jestli oni soudruzi z úřadů
někde neudělali chybu, když
úseky silnic uzavřeli naráz.
Proto třikrát hurá hromadné
dopravě, která vás sice nezaveze až k domu a ve většině odjíždí přesně v tu dobu, kdy jste
ještě na hony daleko od nejbližší zastávky, zato se navzdory
zákazovým značkám projede
i přes Svatoplukovu ulici, kde
máme jedinečnou možnost
zhlédnout v přímém přenosu
práce na silnici. Teda pokud
máme to štěstí, že pracovníci
opravdu pracují.
Malý chlapeček sedící na maminčině klíně se zklamaně ptá
maminky, kde jsou ti páni se
sbíječkami, které mu mamin-

ka před chvílí slibovala. Maminka krčí rameny a spolu
s juniorem se usnesou na názoru, že pánové silniční opraváři
si asi o půl jedenácté odskočili
na jídlo. Škoda, že si na něj odskočili i krátce před třetí, kdy
na silnici opět není ani noha,
tedy kromě policejních příslušníků, kteří si díky uzavírkám
pořádají na neinformovaných
řidičích malé předvánoční žně.
Ještě že Svatý Martin silnici
nepotřebuje. V pondělí přijel
a zřejmě když viděl, jak to
u nás vypadá, zase v klidu odjel.
Tak schválně, jestli nám zbrusu nové asfaltové koberečky na
vozovky (které to mezi námi už
opravdu potřebovaly) donese
Mikuláš nebo to nechá až na
Ježíška?

Konstelace hvězd Prostějova
Přestaňte remcat na uzavírky ve městě, a jestli je vám zatěžko čekat
ve frontách aut, choďte pěšky! I bez těchto problémů čeká Prostějovany celkem mrzutý týden, zvláště s ohledem na celodenní podzimní plískanice a ranní mráz. A pak si jednu nedejte!

Berani - 20.3. až 18.4. Také vás už všichni honí
v souvislosti s Vánocemi? Nenechte se vykolejit,
zvláště když každoročně tyto záležitosti necháváte až
na poslední chvíli. Na druhé straně by ale bylo vhodné, abyste doma pořádně uklidili.
Býci - 19.4. až 19.5. Nedávejte se do holportu s lidmi, kterým nevěříte na sto procent. Snažte se každého
prokouknout dřív, než se s ním pustíte do náročných
operací. Během víkendu si dávejte pozor na své zdraví, akutně hrozí úraz.
Blíženci - 20.5. až 19.6. Pocítíte touhu s někým být,
někoho držet za ruku. Proč ne, vždyť láska může
kvést i v tomto období. Musíte ale pozvat na rande
toho, na koho je stoprocentní spolehnutí a kdo vám
bude něžnosti opětovat. Víte o někom?
Raci - 20.6. až 21.7. Všichni okolo vás stále někam
spěchají. Klidně je nechte běžet, vám v těchto dnech
naprosto nic neuteče. Můžete si dokonce dovolit luxus v podobě volna a krátkodobého výletu. Užijte si
to, vhodný relax si zasloužíte.
Lvi - 22.7. až 21.8. Než něco řekněte, raději napočítejte do desíti. Budete mít hodně rušný týden a nebude problém vás vytočit. V těchto případech si opravdu dávejte pozor na každé slovo, jakákoliv hubatost
by se vám mohla šeredně vymstít.
Panny - 22.8. až 21.9. Vy si každopádně co nejdříve
udělejte pořádek doma. Kdy jste naposledy uklízeli?
Pokud je toho na vás moc, ať vám pomůže celá rodina. V práci to bude složitější, tam se budete muset
spolehnout jen sami na sebe.

...ještě

+

Váhy - 22.9. až 21.10. Ještě donedávna jste byli přesvědčeni o tom, že za svého nejlepšího kamaráda jste
ochotni strčit ruku do ohně. Jenomže už brzy prožijete veliké zklamání, neboť ten dotyčný se projeví jako
pěkný grázl. Budete trpět.
Štíři - 22.10. až 20.11. Nestrkejte před problémy
hlavu do písku, to by se vám hlavně v tomto týdnu
nevyplatilo. Ostatně různým komplikacím budete
vystaveni tak razantním způsobem, že se jim prostě
nevyhnete ani při vší snaze.
Střelci - 21.11. až 20.12. Obujte si bačkory s tlustými ponožkami, přikryjte se dekou a zapněte televizi.
Vůbec tento týden nevystrkujte hlavu z domova! Zasloužíte si naprostý klid porušený snad jen občas, a to
vášnivým sexem ve dvou či ve třech.
Kozorohové - 21.12. až 19.1. Nemáte co na práci?
To raději v těchto dnech neříkejte vůbec nahlas, nebo
budete na hodinu propuštěni. Rychle si najděte nějaké zaměstnání, nebo ho alespoň předstírejte. V tom
jste přece mistři...
Vodnáři - 20.1. až 18.2. Máte jedinečnou možnost
konečně být užiteční a někomu výrazně pomoci. Peněz máte jako šlupek, tak proč někoho nevytáhnout
z bryndy? Zkuste o tom popřemýšlet, v těchto dnech
vás někdo o tu pomoc požádá.
Ryby - 19.2. až 19.3. Nejste zrovna ve formě, takže
spousta věcí se vám nepodaří podle vašeho gusta.
Klidně ty nejdůležitější záležitosti odložte, zvláště
když vaši pozornost nyní budou potřebovat hlavně
děti. Věnujte jim svůj čas!

deváťák, rodič a základoškolský výchovný poradce zrekognoskovat letošní nabídku prostějovských středních škol i těch
z nejbližšího okolí. Podobné
akce mají i v Přerově, Šumperku, Jeseníku a Olomouci, a tak
není vyloučeno, že prostějovstí
deváťáci zavítají i tam. Ale
jsem patriot, a tak mne zajímá
ta naše „burza“.
Nebudu hodnotit jednotlivé prezentační stánky a výši účasti návštěvníků, vynechám i drby ze zákulisí akce, ale chtěl bych říci pár
slov těm nejdůležitějším, tedy těm
našim deváťákům. Zda si mne vůbec přečtou a má slova si případně
vezmou k srdci, to je už vážně jen
čistě na nich, ale jsem optimista
a nehodlám nad naší mládeží lámat hůl, což bohužel řada mých
vrstevníků činí.
Osobně se domnívám, že své
„favority“ jistě už máte, a tak
návštěva Scholaris 2013 byla jen
potvrzením vašeho dřívějšího
rozhodnutí. Pokud tomu tak není,

měli jste jedinečnou možnost na
této akci zjistit všechno, co potřebujete. A proto se vás důrazně
ptám, zda jste se na všechno důležité zeptali? Stáli tam před vámi
vaši starší kamarádi, v některých
stáncích školských zařízení třeba
pedagogové-kamarádi vašich
rodičů, takže doufám, že jste je
řádně vyzpovídali a udělali si
obrázek. Dopředu jste se také
mohli na všechno poinformovat
z webových stránek škol, z letáčků, z přílohy Večerníku, nebo
z webových stránek Centra pro
výzkum veřejného mínění, kde
je pravidelně bodově hodnocena
prestiž jednotlivých povolání.
Naposledy se tak stalo v červnu
2013, což je relativně nedávno.
Nezbývá pak, než si vše projít
o to víc s klidnou hlavou, nenechat se obalamutit honosnými názvy a reklamou, která
mnohdy zakrývá krizi identity
některých zařízení, zaměřit se na
tradiční obory, třeba i řemeslné,
neboť se říká, že řemeslo má

zlaté dno a že české ručičky jsou
zlaté. Důležité také, uvědomit si,
která povolání jsou potřebná pro
každého a tudíž je zde důležitá
každá ruka, nebo naopak kde se
uplatní opravdu jen pár vyvolených. A hlavně, že si mimo jiné
na této akci vybíráte cestu svého
dalšího života. Takže očekávejte
sami od sebe velkou dávku zodpovědnosti a nezklamte se.
Návštěva Scholaris 2013 nebyla
jen obyčejným dnem, měl by to
být jeden z mezníků vašeho dosavadního života a věřte, že tak tuto
akci chápou i tvůrci celé akce, pracovníci prostějovského Scholaservisu v čele a také všichni zástupci
školských institucí, které se zde
prezentovaly.
Přeji vám všem, kteří jste akci
Scholaris 2013 navštívili jako
budoucí adepti prostějovského
středního školství, ať dobře vyberete, neboť opravdu vybíráte jen
a jen pro sebe. Takže, hodně štěstí
a v září 2014 ve středoškolských
lavicích nashledanou..

CO KDYŽ LOOMIS PŘEVÁŽEL MILOSTNOU
KORESPONDENCI KATE ZEMANOVÉ?
Martin Zaoral
Chlapi, kteří
přepadli škodovku agentury Loomis
u Duban, jsou
amatéři
v
pravém slova
smyslu! Neloupili totiž pro
peníze. O důvodech, proč tedy
riskovali mnohaletý žalář, můžeme pouze spekulovat. Jako
nejpravděpodobnější se jeví
varianta, že peníze původně získat chtěli, byli však nepříjemně
překvapeni, když místo nich ve
vacích našli pouze dokumenty
a korespondenci. Ale co když
právě toto chtěli?
V první řadě si nenechejme
namluvit, že listiny, které si
z loupeže odnesli, byly naprosto bezcenné. Pokud by tomu
tak bylo, pak by je jejich odesí-

latelé jednoduše poslali poštou
a nevyužívali by k jejich
přepravě služeb bezpečnostní
agentury. Přestože Česká pošta
neustále zdražuje, určitě by
díky tomu minimálně ušetřili.
Navíc si nemůžeme dělat iluze, že nám někdy někdo
prozradí, co přesně za listiny
si to lapkové z vozu odvezli. Mohlo se jednat například
o směnky, úvěrové smlouvy
či dlužní úpisy. Ale mohly to
být třeba i složenky... Lupiči
by tak získali jedinečnou šanci
ukázat, že jsou opravdoví formáti a že „na to prostě mají“.
Stačí, pokud některou z takto
získaných pohledávek uhradili
z vlastní kapsy. To by teprve
bylo! Tím by všem dokázali,
že se přepadávaní aut nevěnují
kvůli mrzkému zisku, ale
jen ze zábavy, stejně jako
jiní například lezou po ska-

lách, skáčou bungee jumping
či sjíždějí divoké řeky.
Ale věci se mohou mít
ještě jinak. Co když třeba
i ta převážená korespondence nebyla tak bezcenná
jak zástupci Loomisu tvrdí.
Představme si například, že
lupiči měli zcela přesnou informaci, že například Kate
Zemanová z Dánska poslala
milostný dopis některému ze
svých „nápadníků“, s nimiž
se seznámila během natáčení
pornofilmu! Taková korespondence by pro celou řadu
médií měla hodnotu zlata
a nepochybně by za ni byly
ochotny zaplatit astronomické
částky.
Nepodceňujme tedy nikdy
lupiče, třebaže jdou na auto
s krumpáčem. Navíc je třeba
mít na paměti, že i štěstí se
občas unaví...

Agentura
Policie neuspěla proti Lidovým milicím!

A je to tady, PŘEVRAT! Agentura Hóser, v tuto chvíli působící už v hlubokém utajení,
vyzývá všechny Prostějováky,
aby si sbalili všech svých pět
švestek a okamžitě emigrovali!
V pátek totiž došlo k incidentu,
který čtyřiadvacet let po sametové revoluci možná mnozí
očekávali, ale nikdo si to nechtěl připustit. Při pokládání
věnců k soše tatíčka Masaryka
u příležitosti výročí 17. listopadu 1989, vtrhlo na náměstí na
pět set příslušníků Lidových
milicí. Současné vedení radnice milicionáři zatkli a vzápětí
obsadili celý magistrát! Komunistickou ozbrojenou pěst vedl
na dálku z Prahy Vasil Biľak
mladší!
„Jestli si někdo myslel, že socialismus neubráníme, tak to
se škaredě spletl. Jsme členové
Lidových milic z Oděvního podniku, jenom jsme čtyřiadvacet
let pracovali v ilegalitě a při-

pravovali jsme se na tento den.
Okamžitě přebíráme vedení
nad městem, to samé se stane
v příštích dnech v dalších městech České republiky,“ uvedl
ještě pro Agenturu Hóser Antonín Čegevara, velící důstojník
milicionářů. „Hovno nás zrušili, soudruzi Biľak se Štěpánem
nás jenom převeleli do kanálů,
abychom právě teď vylezli
a nastolili komunismus. To
ještě uvidíte, zítra přijede Rudá
armáda a zažijete tóčo,“ dodal
Čegevarův pohunek v tmavomodré uniformě s Kalašnikovem na zádech.
„Já to říkal, já to říkal! Už
v roce 1990 jsem upozorňoval,
že ten Lenin se nemá z náměstí
sundávat a odvážet pryč,“ láteřil prostějovský zastupitel Josef
Augustus, jehož politická kariéra v řadách současné KSČM
ovšem může také utrpět. Proti
převratu ze strany Lidových milic se v pátek snažila zasáhnout

Policie ČR a přivolána byla
rovněž armáda. Z vojáků však
nepřijel nikdo, všichni jsou totiž
v Afghánistánu. „Mohu potvrdit, že jsme při zásahu proti
ozbrojeným Lidovým milicím
neuspěli. Bylo jich víc a navíc se
na stranu milicionářů přidala
většina členů našeho policejního sboru, včetně majora Zemana,“ posteskl si šéf prostějovské
policie Pavel Novák.
Agentura Hóser se ještě během
víkendu snažila získat vyjádření někoho z vedení magistrátu,
které ještě v pátek ráno velelo
našemu městu. Jenomže jak
záhy vyšlo najevo, všichni náměstci, včetně primátora Nakaseseděla, dopadli hůř než Dubček v osmašedesátém. Byli totiž
deportováni na Sibiř!
Jestli se příští týden, my redaktoři Agentury Hóser, na tomto místě neozveme, jsme tam
všichni taky...
Za Agenturu Hóser Majkl
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aneb VAŠE NÁZORY
NÁS ZAJÍMAJÍ
Také v uplynulém týdnu dorazila do naší redakční pošty
celá řada vašich ohlasů, která
se tentokrát rekrutovala k několika tématům. Z celé plejády vašich podnětů a příspěvků jsme vybrali trio nejzajímavějších, kterou vám nyní
předkládáme...

Nešlo to postupně?
Vím, celou věc nejde posuzovat
jenom z toho hlediska, že lidé
jsou naštvaní a že jako řidičům
přinášejí uzavírky Svatoplukovy, Palackého a ulice E. Valenty jenom samé komplikace.
Nejsem opravdu z těch, kteří jenom remcají. Osobně samozřejmě beru v potaz skutečnost, že
krajskému úřadu či městu se podařilo vybojovat důležité peníze
na opravu komunikací, které to
rozhodně potřebují. Z tohoto
hlediska jako občan města jsem
spokojený a rád, že všechny tři
zmíněné ulice dostanou nový
a hlavně rovný asfaltový koberec. Jenomže na straně druhé
kompetentní úředníci zřejmě vůbec, nebo jen velmi málo, mysleli na celkový dopad v dopravě
uvnitř Prostějova. Je vůbec myslitelné uzavřít najednou tři velmi
frekventované ulice, z nichž dvě
jsou součástí vnitřního okruhu
města? Přemýšlel někdo o tom,
co to udělá s provozem na vedlejších silnicích i na zbytku okruhu? Jasně, oni to Prostějované
zase nějak překousnou! Ale
podle mého názoru se rekonstrukce zmíněných komunikací
daly naplánovat jinak a hlavně
postupně...
Jindřich Kočvara, Prostějov

Kolik jim tedy dáme?
Už více jak tři roky stále čtu
o nekončících rozepřích mezi
vedením prostějovského magistrátu a sousedními Držovicemi.
Pořád ale nemohu pochopit,
o co vůbec jde. Panebože, to
se v republice nenajde nikdo,
kdo jasně a zřetelně rozhodne
o tom, kolik má Prostějov Držovicím ještě zaplatit, aby už pro
jednou a navždycky bylo jasno?
Také nechápu, co soudní mašinerii trvá tak dlouho, když má
k dispozici tolik ekonomických
znalců. Především ti by měli říct,
jestli Držovicím máme zaplatit
tři, čtyř nebo pět milionů. Ať mi
nikdo neříká, že podle nějakých
tabulek to nejde spočítat během
pár hodin! Místo toho budeme
stále číst, že Kolečkářová navrhuje to a to, zatímco Pišťák
nechce zaplatit to a to. Kdy už
těmto žabomyším válkám mezi
Prostějovem a Držovicemi bude
konec?
Jan Ohlídal, Prostějov

Neohrnujeme nos!
Ráda bych reagovala na článek z Večerníku o cizincích
v Prostějově. Paní náměstkyně
Rašková se v něm vyjádřila,
že cizinci Prostějovanům práci
neberou, protože přijímají takové zaměstnání, nad kterým
našinec jen ohrnuje nos. Můj
manžel je zedník a už skoro rok
marně shání práci u stavební
firmy. Jenomže všude, kam se
hlásil, mu řekli, že by mu zaplatili šest tisíc i s potvrzením
a zbytek na ruku bez dokladu.
Samozřejmě manžel s tím
nesouhlasil, ovšem všude po
firmách je spousta Ukrajinců,
Moldavců a Slováků, kteří na
takové podmínky přistoupí.
A pak se nedivme, že běžný
Prostějovák nesežene práci, protože se většinou nikdy
nesníží k nějakým podvodným praktikám při výplatách.
A vůbec nesouhlasím s tím, že
by manžel s třicetiletou prací
ohrnoval nos nad prací, i kdyby
měl kopat základy.
Jana Doleželová, Prostějov

...ještě

+

Víme víc...
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
Déšť, studený vítr, snižující se teploty a neklidné počasí si již
postupně začínají vybírat své „oběti“, které skolí rýma, kašel,
nachlazení nebo chřipka. Pomalu, ale jistě se totiž rtuť teploměru blíží k nule. A tak je nejvyšší čas začít se pořádně teple
oblékat a posilnit organismus o vitamíny a pestrou stravu.
A co naši spoluobčané? Jak se brání před podzimními nemocemi? To jsme zjišťovali v uplynulém týdnu...

BRÁNÍTE SE PŘED PODZIMNÍMI
NEDUHY? A JAK?
Anna KOLMANOVÁ
Smržice

Petra KOHOUTOVÁ
Prostějov

ANO

ANO

Kačky pro štěstí
najdete
u rybníka!
Vzali by vám je
v kanceláři v Žeranovské?
Čekají jen na vás? Na březích zrekonstruovaného drozdovického rybníku najdete rozhodně více než
deset kaček. V blízké pobočce Sazky v Žeranovské ulici byste si tak při troše obratnosti mohli vsadit
hned několikrát.
Foto: Martin Zaoral

Nebojte se nastávající zimy, i přes drkotající zuby můžete
také v tomto čase změnit zažité erotické návyky. Co si to
takhle s partnerem rozdat v autě? Část z vás určitě již určitě
milování v autě zažila. Výborná alternativa k tomu, když ani
jeden z vás nemá volný byt. Důvodů může být několik: stále bydlíte s rodiči a těm se zrovna nechce odejít na nějakou
večerní zábavu, nebo se dělíte o byt s kamarády. Pokud
máte větší auto nebo dokonce si vypůjčíte pracovního transita, tak o místo v autě nebude nouze. Jestli máte menší
auto, tak budete asi s prostorem dost improvizovat, ale i tak
poslouží dobře. Autu značky Smart se ale doporučujeme
vyhnout, tam by to přeci jen šlo těžko.
Většina z nás co sex v autě vyzkoušela, nakonec dá přednost pohodlné posteli. Místa je tam málo, všude něco tlačí,
nebo překáží, ale důvodem, proč lidé sexují v autě je fakt,
že nemají kam jinam jít anebo chtějí změnu. A to by měl být
jeden z důvodů, proč se tento týden projet v autě ve dvou
vstříc erotickým zážitkům, na které určitě nezapomenete.

Ke štěstí prý stačí pouhých deset kaček. Tvrdí to alespoň známá televizní
reklama. Pokud tomu tak skutečně je, pak si lidé z Prostějova absolutně
nemají na co stěžovat. Stačí jim, pokud vyrazí k rybníku v Drozdovicích...
„Před podzimními a zimními nemocemi se bráním tak,
že každý den poctivě běhám,
čímž se otužuji. A musím říci,
že tohle mi v boji s jakýmikoliv
neduhy opravdu pomáhá. Nemocná téměř nebývám, a to ani
nejím žádné vitamíny. Piju jen
zelený čaj nebo čaj s citronem.
Tzv. chřipkovým epidemiím
rozhodně nepodléhám, když
jsou vyhlášeny, tak si jich vůbec
nevšímám a dělám dobře.“

Před podzimními neduhy, chřipkami a různými nemocemi
se určitě bráním. Jsem hodně
v kontaktu s lidmi, tak je potřeba, abych těmto onemocněním
čelila. Beru proto různé vitamíny, také užívám echinaceu,
pravidelně cvičím a také se teple
oblékám. Ale pokud by mě měla
nějaká viróza postihnout, tak mě
stejně postihne. Snad jsem to
tedy nezakřikla a žádná chřipka
na mě neskočí... (úsměv)“

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!
INZERCE

Prostějov/mls
Všichni o tom mluví. Začátkem listopadu padl ve Sportce
rekordní jackpot, když vítěz
z Chrudimska vyhrál astronomických 400 milionů korun.
Společnost Sazka přitom už
letos v květnu rozjela kampaň,
v níž hlavní roli hraje deset veselých vrubozobců. V reklamním spotu nám všem tvrdí, že
ke štěstí postačí pouhých „deset kaček“. To by pro všechny
Prostějovany byla za normálních okolností skvělá zpráva.
U rybníka v Drozdovicích se totiž zmíněných vodních ptáků dá
najít mnohonásobně více!

Pokud byste reklamu vzali
doslova, pak by nebylo nic
jednoduššího, než si nachytat
dostatečných počet kachen
a vyrazit s nimi do nedaleké
sázkové kanceláře. Ta se od
rybníka nachází necelých padesát metrů. Kdo ví, jak by
vás v pobočce Sazky na konci Žeranovské ulice s „deseti
kačkami“ v pytli přivítali. Za
zkoušku to však stojí...
Á propos. Výše zmíněná kancelář se nachází v domě s nezaměnitelnou fasádou. Na první
pohled ji pozná každý z Prostějovanů. Dům vypadá, jakoby
se na něm kromě reklamních
poutačů od dob, kdy byla za-

ložena Sazka, nic nezměnilo.
Přitom Sportka coby nejstarší
a zároveň nejúspěšnější hra této
společnosti byla spuštěna už
v roce 1957!
Na svoji čtyřsetmilionovou
výhru tedy Sazka čekala přes
půl století. Přestože to na první
pohled není úplně patrné, tento
text rozhodně nemá být další
z reklam na hazard, které se na
nás poslední dobou odevšud
valí. Je dobré si totiž uvědomit, že na vytvoření rekordního
jackpotu lidé museli prosázet
sedm a půl miliardy korun. A to
už je tedy pořádné hejno kaček!
Takové (zatím) ani na drozdovickém rybníku nenajdete....

jak šel čas Prostějovem ...

Jana Olivetského

Jmenuje se podle popraveného knihtiskaře. Ulice byla pojmenovaná 26. června 1914 podle Jana Olivetského (†1547), prostějovského knihtiskaře popraveného v Olomouci. Během nacistické
okupace se v letech 1940 až 1945 nazývala německy Johann Olivetsky-Gasse. V domě čísle 12 bydlel za první republiky redaktor Hlasu
lidu a poslanec Národního shromáždění Jaroslav Kučera.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Krasická

Vybíráme pro vás „půltucet“

... tentokrát ze sortimentu:

MASO Z KUŘETE

Kuře
chlazené
1 Kg

Kuřecí
prsa
1 Kg

Kuřecí
játra
1 Kg

Kuřecí
stehna
1 Kg

Kuřecí
čtvrtky
1 Kg

Kuřecí
žaludky
1 Kg

79,90

139,90

74,90

85,90

-

74,90

79,90

139 (s kostí)

75,00

87,00

80,00

-

89,90

114,90

-

59,90

79,90

49,90

79,90

139,00

74,90

86,90

-

74,90

79,90

109,90

74,50

67,90

79,90

74,90

79,90

139,90

79,90

89,90

79,90

74,90

Naše RESUMÉÉ
Velice oblíbenou pochoutkou
je kuře na všemožný způsob.
A tak jsme vyrazili k regálům
marketů zjistit, jak si stojí jeho
současná hodnota. Klasické
chlazené koupíme nejlevněji
hned na pěti místech kromě
Billy, velice populární prsa,
stejně jako játra, nabízí za
nejvýhodnější cenu Tesco,
pro stehna, ale i žaludky se
vyplatí navštívit Billu. Pro
taktéž hojně kupované čtvrtky
doporučujeme Billu, Tesco či
Interspar.
Přejeme dobrou chuť!
Průzkum proveden
ve středu 13. listopadu 2013

Foto: Internet

Návrat ke

„starým” případům

Cikáni zmlátili hokejistu!
Co když se v budoucnu
stane něco podobného?

Prostějov/mls
PONDĚLÍ 12. LISTOPADU 2012
Třiadvacetiletý obránce prostějovských Jestřábů Robert Jedlička měří
188 centimetrů, váží 95 kilogramů a je ve skvělé fyzické kondici. Ani
to mu však proti cikánské přesile nebylo nic platné, vrhla se totiž na něj
hned pětice mužů, kteří jej povalili na zem, přičemž jeden ho surově
nakopl do hlavy. S otřesem mozku, zlomeným nosem a částečným výpadkem paměti Robert skončil v olomoucké nemocnici. A to vše jen
proto, že se zastal své přítelkyně a jejích dvou kamarádek, kterým cikáni
nadávali do, mírně řečeno, slušně řečeno. Vulgarity navíc agresoři doplňovali o nechutné sexuální narážky a gesta. K celé události došlo v noci
ze soboty na neděli v Olomouci.
LISTOPAD 2013
Článek týkající se napadení Roberta Jedličky mezi lidmi vzbudil nebývalou vlnu reakcí. Na poslední listopadovou středu byl následně
ohlášen Pochod za Roberta Jedličku. Prostějovský hokejista se však
později od celého případu distancoval s tím, že celou událost nechce
dále rozdmýchávat. Setkání tak bylo následně přejmenováno na Pochod za všechny slušné občany, kteří mají strach jít po setmění do ulic.
Pod tímto názvem prošel Prostějovem poklidný pochod. Jeho účastnici dali jasně najevo, že jim situace, kdy jsou na ulici bezdůvodně napadáni slušní lidé, vadí. Na rozdíl od řady podobných akcí se však zcela
zdrželi jakýchkoliv rasistických projevů. Po pochodu byl v Prostějově
nějaký čas klid. K dalším útokům, které rozdmýchaly veřejné mínění,
ve městě došlo letos v srpnu poté, co byla na parkovišti ve Wolkerově
ulici napadena a okradena žena. V ten samý čas došlo k dalšímu útoku
skupiny cikánů na muže před Kauflandem. Články o těchto skutečnostech následně rozdělily veřejnost. Převážná většina vyjadřovala
podporu PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku za uveřejnění výše uvedených textů, zpracovávajících konkrétní případy napadení slušných lidí
na ulici. Na druhou stranu se objevily i četné hlasy upozorňující, že
podobná témata by se v médiích objevovat vůbec neměla, neboť podporují rasovou nesnášenlivost ve společnosti. Tuto interpretaci však
redakce Večerníku jednoznačně odmítla. Podle jejího názoru
možný negativní obraz romské menšiny ve společnosti vzbuzují
v první řadě činy a životní styl některých jejích příslušníků, nikoliv články popisující realitu. Ve svých příspěvcích se také Večerník
jednoznačně distancuje od jakéhokoliv násilí, ať už mezi jeho původce patří cikáni stejně jako pravicoví či levicoví radikálové. A pokud
k podobným případům bude docházet i nadále, bude naším
úkolem o nich informovat i v budoucnu...
napsáno
před
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Na lavičce HC už vládne Sršeň!

Zkušený šedesátiletý kouč Josef Sršeň se vrací na lavičku
HC Prostějov!
Tato informace začala od
úvodu minulého týdne oblétat prostějovskou hokejovou veřejnost. „Ano, pan
Sršeň převzal v pondělí naše
mužstvo,“ potvrdil nám Petr
Zlámal, výkonný ředitel HC
Prostějov.
Jedná se tak již o čtvrtý návrat
tohoto trenéra do služeb
prostějovského hokejového klubu v jeho novodobé historii. Nyní
se tedy ujal „žlutomodré síly“ znovu, ale v prvních dvou utkáních
pod jeho vedením se naši hokejisté výhry nedočkali.

lety

Petr Zachar vydržel u mužstva
čtrnáct kol, během kterých získal patnáct bodů. „Hledali jsme
různé varianty a zvažovali nejlepší
možná řešení. Nakonec jsme se po
návratu Josefa Sršně ze zahraničí
rozhodli právě pro něho s tím, že
jeho asistenty budou Petr Zachar
a Ivo Horák,“ uvedl ke druhé
letošní změně Robert Kolář, předseda HC Prostějov. „Pana Sršně
jsme oslovili už pár dnů po odvolání trenéra Kužílka. V té době
jsme však ještě vážně uvažovali
o návratu Kamila Přecechtěla,
ke kterému ale nedošlo. Takže
jsme po dalších nevydařených
zápasech myšlenku působení Josefa Sršně u týmu oživili,“ pustil
se do dalšího popisu příchodu
staronového kouče Petr Zlámal.

Zpravodajství

6

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 18. listopadu 2013

STOVKY PROSTĚJOVANŮ DOSTÁVALY SMRADLAVOU VODU
O její závadnosti nešťastné občany nikdo neinformoval...

Kvalita vody, kterou pijeme, je pro naše zdraví naprosto
zásadní. Špatná pitná voda může způsobit dlouhotrvající průjmy, horečky i řadu dalších nebezpečných onemocnění. Každý z nás přitom má právo, aby do domácnosti dostával čistou a nezávadnou tekutinu. Většina
z nás to ostatně bere jako samozřejmost. Jak ovšem
svědčí nedávný případ z Prostějova, tak jednoduché
to není. Přibližně stoosmdesát prostějovských domácností dostávalo totiž v minulých dnech vodu závadnou,
kterou sami hygienici nedoporučovali pít! Mnozí z lidí si
díky zápachu o její „kvalitě“ udělali obrázek sami. Pokud
se však o problém sami nezajímali, tak se pravdu o nekvalitní vodě fakticky neměli ani šanci dozvědět...
Prostějov/mls
Na situaci, ke které došlo v úterý
5. listopadu, nás upozornilo hned
několik čtenářů Večerníku. „Voda,
která nám tekla z kohoutku,
pronikavě zapáchala. Oznámil
jsem to hygieně a dostal jsem
odpověď, že voda skutečně není
v pořádku. Doporučili mi, že mám
pít balenou vodu a počkat až se ta

tekoucí špatná dostane z oběhu.
Nejvíc mě na celé věci šokovalo
to, že kdybych se o to sám nezajímal, tak se fakt, že piji závadnou
vodu, nikdy od nikoho nedozvím!
Pro informace jsem byl maximálně
odkázán na webové stránky
Moravské vodárenské, které opravdu pravidelně nesleduji,“ popsal
nám Čestmír Spáčil, žijící v rodinném domě v ulici Dr. Horáka.

KFC se bude v Prostějově

OTVÍRAT JIŽ BRZY

U nového Kauflandu. Samostatně stojící fast food bude otevřen v nedávno otevřené obchodní zóně. Foto: Martin Zaoral
Prostějov/mls - „Proklatě dobré kuře“ zanedlouho doletí
do Prostějova. Vyrazit na pikantní křidélka ochucená
jedenácti druhy bylinek a koření budete moci k novému
prostějovskému
Kauflandu
už za pár dnů a podle vašich
ohlasů je zřejmé, že se na ten
očekávaný okamžik dost těšíte.
Večerník se tak rozjel v závěru
uplynulého týdne podívat přímo
na „místo činu“, jak vypadá
současná situace. A zjistili jsme,
že v současné době dělníci už
finišují s úpravami interiéru

a exteriéru v nové obchodní zóně
samostatně stojícího fast foodu.
Ten bude prvním svého
druhu v Prostějově. Termín
otevření však zatím není
přesně daný. „Provoz zahájíme
pravděpodobně hned na začátku
prosince,” uvedla Karolina
Alaxinová, mluvčí nadnárodní
společnosti AmRest. Nevyloučila
však přitom ani, že by nová
prodejna rychlého občerstvení
mohla být otevřena už v posledním listopadovém týdnu.
Tak se nechejme překvapit, už
z příštího Večerníku se dovíte víc...

její tisková mluvčí Markéta Bártová. „Naměřené hodnoty těchto
Podle Spáčila možné ohrožení ukazatelů však nebyly zdraví
zdraví několika stovek Prostějovanů škodlivé,“ zdůrazníla Bártová.
stojí za to, aby informace
Problém vězel v příliš
o závadnosti vody byly vyhlášeny
velkém potrubí
v městském rozhlase. Tento svůj
podnět elektronickou poštou po- Kde tedy udělali „soudruzi
slal i prostějovskému primáto- z NDR“ chybu? Moravská vodárovi, odpověď zatím nedostal. renská prováděla v říjnu čištění
„Rozhodně se v našem případě potrubí přivádějící vodu z Dětkovic.
nejednalo o první podobný prob- Před opětovným spuštěním provedlém. To, že navzdory kontrolám la hygiena kontrolu a žádnou potíž
hygieniků, k nám může dotéct neobjevila. Voda z vodojemu
smradlavá voda, dost otřáslo mojí v Dětkovicích tedy byla v úterý
důvěrou, že to co normálně piji, není 5. října puštěna do řadu. Když
zdraví škodlivé,“ dodal rozhořčený doputovala k lidem z Prostějova,
měla k nezávadnosti hodně daleSpáčil.
Potíže s kvalitou vody potvrdila ko. Jak je něco takového možné?
i společnost Moravská vodárenská, „Přivaděč vody z Dětkovic byl
která do prostějovských domácností vybudován v osmdesátých letech
vodu dodává. „Voda v tomto případě dvacátého století. Svou dimenzí
skutečně obsahovala zvýšené odpovídal tehdejší spotřebě, vzhlemnožství železa a manganu. Pro- dem k současnému nižšímu odběru
blém se týkal cca 181 odběrných vody je značně předimenzovaný.
míst v oblasti ulic Okružní, Určická, Kvůli nepoměru mezi velikostí
Horáka a Tylova,“ vyjádřila se přivaděče a množstvím odebírané

Kdo nám zaručí kvalitní vodu?

Prostějov/mik - Od svého nuceného návratu z USA podstoupí Robert Kovařík už
druhou sérii soudního přelíčení u Krajského soudu v Brně.
Bývalý prostějovský hokejista
je i nadále v roli odsouzeného
za dvě loupežná přepadení
z roku 1999 a 2000 v Prostějově. On sám ale tvrdí, že ani
u jednoho přepadení nebyl,
naopak obviňuje kvarteto jiných Prostějovanů.
Další líčení krajského soudu je
opět naplánováno na tři dny, od
úterý do čtvrtka tohoto týdne.
„Nemyslím, že během těchto tří
dnů padne rozhodnutí. To by se
museli k soudu dostavit všichni
svědci, kteří jsou předvoláni.
Jsem ale přesvědčena, že soudce
bude proces s tátou protahovat

a odročí ho až do příštího roku,“
svěřila se Večerníku se svým pesimismem dcera Roberta Kovaříka Barbora.
Večerník je ale v tuto chvíli
poněkud jiného názoru. Už při
zářijovém přelíčení vyslovil
soudce určité pochybnosti o podílu Kovaříka na loupežích peněz
i nákladu riflí za miliony korun.
Co když tyto indicie přerostou
v rozhodnutí o osvobozujícím
rozsudku pro Prostějovana, který se více než deset let ukrýval
v USA? Na druhé straně senát
také podotkl, že stále existují
ještě pořád nevyvrácené důkazy
proti Robertu Kovaříkovi...
O to více bude další pokračování procesu napínavější. Aktuální informace sledujete na
www.vecernikpv.cz!

provádí opravu silnice firma EUROVIA. Je pravdou, že v prvních dnech
od zahájení uzavírky nebyla činnost
pracovníků firmy na požadované
úrovni. Neprodleně jsem písemně oslovil ředitele firmy se žádostí
o zvýšení pracovní aktivity a včasné
dokončení prací. Kontrolu prováděných prací provádí i zaměstnanci
Správy silnic Olomouckého kraje,“
říká v exkluzivním rozhovoru pro
Večerník, který najdete na straně 11
dnešního vydání, první náměstek
hejtmana Olomouckého kraje Alois
Mačák. Navíc podle stavbyvedoucího Adama Vašíčka z firmy
Eurovia CS, která má zakázku
na starosti, je všechno jinak, než
se na první pohled zdá. „Celkový
postup a tempo našich prací jsou
přesně popsány v projektu, ve kterém je rovněž stanoven konečný
a závazný termín dokončení. Jak
už jsem řekl, po pokládce podloží
a nového povrchu na autobusové zastávce ve Svatoplukově ulici a také
po rekonstrukci všech obrubníků,
byla nutná technologická přestávka.

Skoro hotovo! Během uplynulého víkendu se v Palackého ulici už
pokládal nový asfaltový koberec. Od středy bude tato ulice otevřena.
Foto: Michal Kadlec

CELOROČNÍ
PŘEDPLATNÉ
na rok 2014

JEN 720 Kč
PLATÍ POUZE
V LISTOPADU

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

NOVÁ zatím NIKDE!
ní ulice v Krasicích. Tady jsme
v polovině září zbourali starou zastávku a vybudovali základy pro
zbrusu novou. Jenomže problém
je v tom, že výrobce nyní nestíhá
uspokojovat celostátní poptávku, takže čekárny pro Prostějov
dodá až koncem listopadu. To je
jediný důvod, proč prosklená čekárna ještě v Krasicích nestojí,“
vysvětlil Večerníku Zdeněk Fišer,
náměstek primátora statutárního
města Prostějov.
Jak dodal, podle všeho by se
nová prosklená čekárna měla
v Krasicích instalovat hned začátkem prosince.

Tisková mluvčí Moravské vodárenské Markéta Bártové rovněž
nabídla řešení pro všechny, kteří
chtějí být pravidelně informováni
o problémech s vodou v jejich
okolí. „Pro více informací mohou
odběratelé navštívit naše webové
stránky www.smv.cz nebo se zaregistrovat do služby SMS INFO a nechat si zasílat zdarma SMS zprávy
o aktuálních haváriích a náhradním
zásobování v místě jejich bydliště,“
doporučila na závěr Bártová.

Problém. V jednadvacátém století považujeme hygienu za nutnost každodenního života. Jenže, kde si umýt umouněné ruce,
když voda je ještě špimavější a příliš nevoní?
Koláž Večerníku

K dohodě mezi městem a policií nedošlo, provoz prý nebyl krizový…

Prostějov/mik - Dopravní mizérie
v Prostějově pomalu končí a provoz všech vozidel i na vnitřním
okruhu by se měl od tohoto týdne
začít vracet do starých kolejí. Dokončena je totiž pokládka nového
asfaltového povrchu v Palackého
ulici, stejně jako už týden předtím
v ulici Edvarda Valenty. Přestože
v následujících dvou dnech nás
čeká ještě uzavírka Sportovní
ulice a nově také Svolinského,
doprava by už neměla kolabovat.
A makat se začne konečně i ve
Svatoplukově ulici!
Během uplynulého týdne Večerník
zaznamenal již utichající emoce
okolo dopravy ve městě, a to ze
všech stran. Jednak si řidiči už na
četné komplikace tak nějak zvykli,
druhak se rekonstrukce dvou ze
čtyř důležitých komunikací chýlí
k samotnému závěru. Přesto stojí
za zmínku, že už i hlavní investor
generálních oprav vozovek, Olomoucký kraj, si všiml ledabylého
přístupu dělníků k rekonstrukci
Svatoplukovy ulice. „Na této ulici

Krasice: čekárna zbouraná,
Prostějov/mik - Když na konci
léta město nechalo zbourat starou ohyzdnou čekárnu na zastávce MHD u krasického rybníka, zdejší lidé se těšili ihned
na novou. Bodejť by ne, v té
staré plechové věčně přespávali bezdomovci, páchlo to v ní
močí i alkoholem a nepořádek
se zde uklízel denně. Jenomže
po zbourané čekárně stále zůstává prázdné místo…
„Každoročně realizujeme výměnu starých autobusových čekáren
za nové prosklené, které objednáváme u smluvního výrobce. Stejně tak se stalo i v případě Západ-

Jak být bezplatně
informován o kvalitě vody

DOPRAVNÍ TRÁPENÍ už brzy skončí, ale bolelo to!

Robert Kovařík
znovu předstoupí před soud
Je možné, že bude volný?

vody, dochází ke zvýšené tvorbě
sedimentů v potrubí, což může
negativně ovlivnit konečnou kvalitu
vody,“ osvětlila Večerníku tisková
mluvčí Moravské vodárenské.
Společnost to hned následující
den ráno řešila tak, že postižené
domácnosti opět přepojila na bezproblémový VDJ Stráž. Tato situace pak trvá i nadále. Lidé tedy už
dostávají vodu bez zápachu.

Holé místo. Zbouranou plechovou čekárnu u rybníka v Krasicích zatím nová prosklená nenahradila.
Foto: Michal Kadlec

Jsme sice nyní terčem kritiky, ale
projekt byl schválen všemi dotčenými orgány... Termín dokončení
k úterý šestadvacátého listopadu
samozřejmě dodržíme, už od pondělí osmnáctého listopadu nastupují
naši dělníci na závěrečnou fázi rekonstrukce,“ řekl Večerníku Adam
Vašíček.
Co se týká dalších rekonstruovaných
ulic, největší radost mají všichni
z průběhu prací v ulici Palackého.
„V tomto případě nemáme k firmě
vůbec žádných připomínek, dělníci tady pracují od rána do večera,
a to i včetně víkendu. Rekonstrukce
Palackého ulice proběhla opravdu
raketovým tempem,“ podotkla Alena Rašková, náměstkyně primátora
statutárního města Prostějova. Právě
v ulici Palackého finišovaly veškeré
práce o právě ukončeném víkendu.
Provoz na této páteřní silnici celého vnitřního okruhu by měl být
obnoven už ve středu 20. listopadu.
Velmi úspěšně „kvaltují“ s opravou vozovky v ulicích E. Valenty
anavazujícíSportovníulici.Uprvně
jmenovaného případu je už nový
asfaltový povrch hotový a silnice
průjezdná pro veškerý provoz. Dělníci zde provádějí už jen závěrečné
dokončovací práce. Uzavřena je ale
Sportovní ulice od ulice Květné až
po ulici Pod Kosířem. Tady ovšem
bude generální oprava dokončena
už v úterý 26. listopadu, dva dny
nato bude ulice rovněž průjezdná.
V pátek přišla z magistrátu zpráva
ještě o další uzavírce, která Prostějovany čeká. Ta by však neměla mít
žádný vliv na provoz v centru města,
problémy budou mít hlavně obyvatelé sídliště Hloučela. „Ve dnech
od 28. do 29. listopadu 2013 bude

Neprojedou. Přestože policie nevyhodnotila dopravu v Prostějově
jako krizovou, projíždět ucpaným Újezdem bylo pro řidiče utrpení.
Foto: Michal Kadlec
úplná uzavírka ulice Karla Svolinského, a to od kruhového objezdu
v ulici Josefa Lady ve směru od
Billy. K uzavírce dochází z důvodu
rekonstrukce komunikace. Do ulice
Cyrila Boudy bude umožněn příjezd
z ulice kpt. Jaroše,“ sdělila Jana Gáborová, tisková mluvčí Magistrátu
statutárního města Prostějova.
Přestože dopravní komplikace
v Prostějově brzy skončí, nelze
nezmínit neúspěšné jednání mezi
vedením magistrátu a prostějovskou policií. Radní žádali, aby
v době dopravních špiček, tedy
hlavně ráno a odpoledne, řídili
policisté dopravu na křižovatkách
ručně. Bezúspěšně... „Uprostřed
týdne o to žádal osobně i primátor
Miroslav Pišťák vedoucího Územního odboru Policie ČR v Prostějově
Pavla Nováka. K dohodě nedošlo,“
informoval Večerník náměstek primátora Zdeněk Fišer. „Ano, pan
primátor mě požádal o schůzku, na
které jsem ho informoval o výkonu
služby naší dopravní policie, která se
nyní soustředí přímo do centra Pros-

tějova. Vyjasnili jsme si své rozdílné
názory a pana primátora jsem ujistil,
že situace nebyla podceněna ani
v nejmenším. Nevyhodnotili jsme
ji totiž jako krizovou, ostatně ruční
řízení provozu na křižovatkách není
také všelékem v podobných situacích,“ uvedl pro Večerník šéf prostějovské policie Pavel Novák.
Přístup strážců dopravního pořádku
však také zaráží prvního náměstka
hejtmana Olomouckého kraje, který
má dopravu ve své sekci. „Řízení
dopravy příslušníky policie by nejen
podle mého názoru přineslo určité
zlepšení plynulosti dopravy. Je však
otázkou i pro mě, proč k tomu nechtějí přistoupit. Vím, že zástupci
města žádali Policii ČR o součinnost
a řízení dopravy. Nebylo jim však
bohužel vyhověno,“ komentoval
jednání s policií Alois Mačák.
Zaplaťpánbůh, že uprostřed příštího týdne budou veškeré rekonstrukce silnic v Prostějově ukončeny a podobné diskuze už nebudou
aktuální. Doprava se ve městě opět
vrátí do normálu.

Uplynulou neděli jsme si připomenuli výročí 17. listopadu

„KDO ŘÍKÁ, ŽE ZA KOMUNISTŮ BYLO LÉPE, JE DUŠEVNĚ CHORÝ,“
říká první polistopadový starosta Prostějova Miroslav Zikmund

Prostějov/mik - Přestože 17. listopad připadl tentokrát na neděli,
radní, zastupitelé, představitelé
armády, policie a různých kulturních, společenských i sportovních
organizací si výročí dvou událostí,
které byly pro dřívější Československo osudové, připomenuli
na náměstí T. G. Masaryka už
o dva dny dříve. Studentské
stávky v roce 1939 a takzvaná
„sametová revoluce“ o padesát
let později jasně ukázaly, že s totalitními režimy a útlakem otevřeně bojovali na prvním místě
vesměs převážně studenti. A těm
patří nejhlubší poklona i dnes,
den poté...
„Když řekneme sedmnáctý listopad,
vyvstanou nám na mysli vzpomínky na rok 1989. Ovšem zároveň je
potřeba si v souvislosti s tímto datem
připomenout i rok 1939, protože oba
dva sedmnácté listopady v těchto
obdobích se nesmazatelně zapsaly
do historie naší vlasti,“ pronesl při
zahájení slavnostního aktu Miroslav
Pišťák, primátor statutárního města Prostějova. „Když si tato výročí
připomínáme, jednoznačně musíme
vyzvednout úlohu těch, kteří při jednotlivých událostech hráli tu největší
roli. Jednalo se o studenty, o mladé
lidi, kteří si dobře uvědomovali, co
znamená svoboda a demokracie.
A tento význam bychom si měli
uvědomovat i dnes, kdy svobodu
a demokracii bereme všichni jako
samozřejmost,“ řekl dále první muž

Na čele s primátorem. K soše prvního prezidenta Československa T. G. Masaryka položili zástupci města a různých organizací
věnce a květiny jako připomínku událostí 17. listopadu 1939 a 1989.
Foto: Michal Kadlec
magistrátu při úvodním proslovu na
náměstí T. G. Masaryka.
Vzápětí předstoupil před zástupce
společenských a kulturních organizací i další hosty vzpomínkové akce
první prostějovský starosta po roce
1989 Miroslav Zikmund. V projevu
se opřel do bývalého totalitního režimu. „V roce 1939 byli studenti za
protesty proti útlaku velmi tvrdě perzekuováni, vězněni a mnozí i popraveni, uzavřely se vysoké školy. Po
válce a třech letech jakéhosi záblesku demokracie vystřídal nacistický
teror další, tentokrát komunistický.
Chtěl bych dnes na každého apelovat, abychom si vážili studentů, kteří
v roce 1989 byli základním článkem
sametové revoluce a pádu komunistického režimu,“ poznamenal

vcelku důrazně Miroslav Zikmund
a zavzpomínal na staré události.
„Převrat se samozřejmě hodně prožíval i v Prostějově, nebylo to přitom
nic jednoduchého. Pamatuji si, že
během listopadu i prosince 1989
na tomto náměstí demonstrovaly stovky mladých lidí, později už
i pracujících a dospělé inteligence. Ale za okny těchto domů na
náměstí stále hlídkovali estébáci
a fotili si, kdo všechno se těchto
demonstrací účastní. Byla to ale už
jejich labutí píseň, totalitní režim se
definitivně zhroutil...“ Zároveň však
první prostějovský demokratický
starosta novodobé historie projevil
přání, aby se nezapomínalo na události před rokem 1989. „Kdo dneska
tvrdí, že za komunistů bylo lépe, je

buď duševně chorý, nebo politický
fanatik,“ přednesl do éteru Zikmund
svůj názor.
V souvislosti s páteční připomínkou
událostí 17. listopadu 1939 a 1989
na náměstí T. G. Masaryka se ale
současné vedení města dostalo do
určité kritiky několika Prostějovanů. „Zatímco v jiných městech se
podobné oficiální akce uskutečnily
přímo v neděli 17. listopadu, v Prostějově jsme si s tím zase pospíšili
a uspořádali jsme ji s dvoudenním
předstihem,“ konstatoval rozčílený
Vojtěch Marek.
Že bychom v Prostějově byli tak
líní a nepřišli bychom si v neděli
připomenout významné události
v dějinách naší republiky?

Ostrý projev. První starosta
Prostějova po listopadu 1989
Miroslav Zikmund připomenul, že
za komunistů se rozhodně nežilo
lépe…
Foto: Michal Kadlec
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Zřejmě vlivem bezpočtu
knižních a filmových zpracování si u plotny a pece představíme automaticky dobromyslnou babičku s plným
tácem dobrot nebo usměvavou baculku v zástěrce s volánky.
Té představy využívají i výrobci cukrovinek, kteří své
výrobky často pojmenují jako
Babiččin poklad, Cukrářčino
potěšení nebo Z domácí pekárničky, přestože výsledná
pochoutka babičku či domácí
pekárnu ani nezahlédla a byla
hromadně upečena ze zmražených polotovarů v nedalekém
zahraničí. Takže kde je ona
pohádková romantika kuchyně
vonící vanilkou nebo pečenou
kýtou?
Zřejmě si musíme zvyknout,
že Magdalena Dobromila Rettigová dvacátého prvního století je plešatá, lehce přisprostlá
a vaří i peče prostřednictvím
televize živě, spolu se zbytkem
republiky. Zatímco v uplynulých staletích stačila na přípravu pořádné hostiny jen mouka,
sůl a trocha koření, dnes se už
téměř neobejdeme bez kokosového mléka, výhonků fazole
mungo, citrónové trávy a dalších exotických přísad.

zatímco kdysi tradiční smažené telecí uši s brzlíkem,
klobásky z mozečku a smažené křupky z telecího hrudí
upadly málem v zapomnění.
Ať už dávají vaše chuťové
pohárky přednost jídlu tradičně českému nebo tomu
vonící dálkami zahraničí,
musíte uznat, že snad nic se

nevyrovná tomu pocitu, když
se vám podaří vlastnoručně
upečený dort, koláče nebo
dozlatova upečené křupavé kuřátko, které vám mezi
jednotlivými sousty strávníci
téměř nestíhají chválit.
O duši se koneckonců nejlépe pečuje přes žaludek, takže
s chutí do toho!

Foto: internet
INZERCE

Pečete doma vánoční cukroví?

INZERCE

I díky tomu si téměř běžně
pochutnáváme na kuřecím
kung-pao, gyrosu a sushi,
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Expres
z regionu
Opereta proletí Němčicemi
Němčice nad Hanou/mls - Město Němčice nad Hanou srdečně
zve na hudebně zábavný pořad
Opereta letí světem, který se uskuteční v pátek 22. listopadu v 19.00
hodin v sále kina OKO Němčice
nad Hanou. Předprodej vstupenek
již probíhá v kulturním středisku
Němčice nad Hanou.

Němčice roztančí dvacátý
country bál
Němčice nad Hanou/mls - Zábavu od začátku až do konce slibuje
jubilejní dvacátý country bál, který
se bude konat v sobotu 23. listopadu od 20.00 hodin v sokolovně
v Němčicích nad Hanou. Zváni
jsou všichni falešní hráči, karbaníci, rančeři, tuláci, salonní vlci,
barové dámy, trampové, vandráci,
indiáni, kovbojové, trapeři, lovci
a každý, kdo má rád dobré country.
Akci pořádá DDM Orion.

V Nezamyslicích vystrojí
Dokonalou svatbu
Nezamyslice/mls - Městys Nezamyslice pořádá ve čtvrtek 21.
listopadu od 18.30 hodin divadelní
večer, na kterém se představí soubor P. O. KROK se situační komedií o dvou jednáních od Robina
Howdona Dokonalá svatba.

Starší lidé žijící v obcích si život bez obchodu těžko dokážou představit. Ti ostatní ano...

OBCHOD V OHROZIMI PO 21 LETECH SKONČIL. BUDOU NÁSLEDOVAT DALŠÍ?
Zastupitelstva se snaží dělat, co mohou, aby krámky v obcích udržela

Autobusová zastávka, hospoda, prodejna potravin,
obecní úřad, kostel a hasičská zbrojnice. To byla odnepaměti centra společenského života každé menší vesnice. Doba se ovšem rychle mění, lidé s auty nakupují
v městských supermarketech, ti ostatní poprosí své blízké o totéž. Není tak divu, že obchůdky v téměř všech
menších obcích se dlouhodobě nachází na pokraji klinické smrti. Pokud však úplně zkrachují, bude to pro starší
obyvatele vesnic představovat zásadní problém...
dovolené. Prodávali jsme hlavně
pečivo, nápoje a občas čerstvou
Ukázkový příklad nabízí prodejna uzeninu. Nic dalšího skoro nemělo
v Ohrozimi, která musela zavřít po cenu mít na pultě. Přesto jsme se
více jak dvaceti letech své nepřetr- zuby nehty docela dlouho drželi
žité existence. „Otvíral jsem přes- nad vodou,“ popsal pošmourný
ně prvního srpna před jednadvaceti stav Nájemník.
lety, skončil jsem letos v listopadu.
Vaz mu zlomila
Obchod mě a moji rodinu tedy
vietnamská konkurence
živil víc jak dvacet let...,“ svěřil
se Večerníku zklamaným hlasem Definitivní ortel ohrozimského obFrantišek Nájemník. „Nedá se nic chůdku přišel před pár dny. „Vietdělat, lidé dnes žijí a nakupují zcela namský nájemce otevřel obchod
jinak. Ti, co mají peníze, vezmou bývalé Jednoty, což znamenalo náš
auto, jedou do supermarketu, kde rychlý konec. Třeba rohlík prodává
nakoupí zboží v akčních slevách. fakticky za stejnou cenu, za jakou
V této nerovné cenové válce tomu jsem ho já nakupoval. A to jsem byl
nemůže nikdo konkurovat. Většina ve spolku, díky čemuž jsem měl nižzákazníků k nám tedy přišla jenom ší ceny. Nechápu, jak to dělá,“ nechal
tehdy, když si v supermarketu něco se slyšet František Nájemník, který
zapomněla koupit. Jinak přišla jen rodinný dům, v němž obchod provodůchodci a maminky na mateřské zoval, nabídl k prodeji.

Prostějovsko/mls

V Čechách pod Kosířem se bude

PÁLIT JAKO ZA NAPOLEONA

Prostějov/mls - Další ze série divácky atraktivních akcí připravilo Muzeum kočárů v Čechách
pod Kosířem. O víkendu se tak
již potřetí bude v zámeckém parku odehrávat jedinečné divadlo,
odkazující na období před bitvou
tří císařů u Slavkova. Letos si na
své přijdou zejména milovníci dělostřelectva.
Diváci, kteří o víkendu zavítají do
zámeckého parku v Čechách pod
Kosířem, se po roce opět mohou
těšit na dusot kopyt, do daleka se

rozléhající výstřely, hustý dým
stoupající z hlavní pušek i těžkých
děl, stejně jako na jezdce na koních,
oblečené do historických uniforem
rakousko-uherské,
francouzské
a ruské armády.
„Akce bude letos věnována zejména dělostřelcům a také jezdcům,
kteří milují své koně a bývají štítem
malých či velkých bitev. Scéna bojiště bude doplněna dobovými předměty, koly, vozy, muničními sklady.
Vše bude vypadat jako za dávných
časů. Střet vojsk bude doplněn scé-

nickou hudbou,“ navnadil všechny
případné návštěvníky Václav Obr,
majitel pořádajícího Muzea kočárů.
Dvoudenní přátelské setkání v Čechách pod Kosířem začíná již v
sobotu 23. listopadu 2013 v 17.30
hodin a to večerním pochodem obcí
a výstřelem z děl pod úpatím Kosíře.
Hlavní program pak bude zaměřen
na následující neděli, kdy proběhne
samotná bitva. Lidé budou moci
vojáky sledovat již od 10.00 hodin,
hlavní střet vojsk v zámeckém parku proběhne od 11.00 hodin.

CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ na rok 2014

JEN 720 Kč

PLATÍ POUZE
V LISTOPADU

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

Už se těší do důchodu
Nájemníka těší snad jen to, že už si
může užívat důchodu. „Horší je to
s mojí manželkou, které zbývají ještě dva roky. Bojím se, že práci bude
hledat hodně těžko,“ míní. Příčiny
krachu drobný živnostník nevidí
pouze ve změně životního stylu lidí,
ale také ve stále rostoucích nákladech. „Maloobchodník dnes dostává
rány ze všech stran. Třeba za elektřinu jsem musel platit čtyřikrát tolik,
co před dvaceti lety. Přitom naše
zisky spíše klesaly,“ zmínil se Nájemník, který donedávna provozoval
také krámek v nedalekých Bílovicích. I tam ale skončil. „Letos v létě
mi neprodloužili nájemní smlouvu,“
prozradil další neradostnou zprávu.

Krachnou i další obchůdky?
Krámek v Ohrozimi určitě není
v regionu jediný, který dlouhodobě
bojoval o přežití. Zastupitelstva obcí
přitom dělají vše pro to, aby je udržela. „Lidé žijící na vesnicích stárnou,
a z toho plyne jejich horší pohyblivost. Pokud by nemohli alespoň
základní potraviny sehnat v blízkém
obchodu, bude to pro ně zásadní problém,“ uvědomuje si například Vladislava Bábková, starostka nedalekých
Lešan. Obec pronajímá objekt, kde

ZAVŘENO

Konec. Prodejna v Ohrozimi byla začátkem měsíce, po jednadvaceti letech nepřetržitého provozu, zavřena.
Foto: Martin Zaoral
funguje obchod, za tisícikorunové
nájemné. „Rovněž plánujeme budovu zateplit, aby klesly náklady na její
vytápění. To se však bude odvíjet od
toho, jestli se nám na tuto akci podaří
získat dotace,“ dodala Bábková.

K hospodě dostali i obchod
Zajímavý „fígl“, jak udržet obchod
ve vesnici, vymysleli také ve Skalce.
Zájemcům, kteří v obci chtěli před

rokem provozovat hospodu, k ní povinně přidali i krámek. „Byla to naše
podmínka. Uvědomujeme si, že ani
jedno není žádná velká výhra, a že
obchodní činnost byla pro nájemce
hospody něčím novým. Přesto jsme
rádi, že díky tomu je ve vesnici k mání
aspoň pečivo a základní potraviny,“
vysvětlil důvody tohoto kroku starosta
Skalky Antonín Frgal. Zda se obchod
i ve Skalce podaří udržet, však není

Štarnov/mik - Jak informujeme
na třetí straně dnešního vydání,
sobotní poledne přineslo na Prostějovsku jedno velké neštěstí. Na
silnici nedaleko Budětska směrem
na Štarnov došlo k nehodě dvou
vozidel, přičemž jedno z nich záhy
vzplálo a celé shořelo. Během nedělního dopoledne policie poskytla
aktuální informace s podrobným
popisem havárie. Jak vyšlo najevo, za nehodu se třemi zraněnými
lidmi může podnapilý šofér! Aktuální stav zraněných se nám však
do uzávěrky zjistit přes veškerou
snahu nepodařilo...
„V sobotu šestnáctého listopadu krátce po půl jedné odpoledne došlo na
silnici u Štarnova k čelnímu střetu
dvou osobních vozidel, Škody Felicie a Opelu Zafira. Po střetu začala
škodovka hořet. Z prvotního šetření
vyplývá, že šestadvacetiletý řidič vo-

Jeden problém se podařilo vyřešit. Co ty další?

Zbylo torzo. Majiteli Škody Felicie zůstal po dopravní nehodě jen ohořelý ´obal´ vozu.
Foto: HZS Olomouckého kraje
čení. Ve vozidle Opel Zafira došlo
k těžkému zranění šedesátileté spolujezdkyně, která byla převezena
a hospitalizována v prostějovské
nemocnici,“ vyjádřila se ke zraněním Urbánková.
Jak při vyšetřování nehody bylo
zjištěno, podezřelý viník, který zřejmě riskantně předjížděl, byl navíc
pod vlivem alkoholu. „Na místě
byla provedena dechová zkouška
u řidiče Volkswagenu Touran, která

byla pozitivní, policisté mu naměřili
0,23 promile alkoholu v dechu. U
ostatních řidičů nebyl alkohol zjištěn,“ řekla mluvčí krajské policie.
Jak ještě Irena Urbánková dodala,
na místo nehody byl přizván znalec z oboru silniční dopravy. Přesné okolnosti nehody, příčina a míra
zavinění jsou předmětem dalšího
policejního šetření. Místo dopravní
nehody bylo zcela zprůjezdněno
kolem půl páté odpoledne.

S AUTEM SALTA

to počítáme s opravou celé Tyršovy
ulice včetně příjezdu k Centru zdravotnických služeb,“ reagoval František Novák, první muž konického
městského úřadu.
Po přestěhování dvou specialistů zůstali ve sklepě polikliniky stále ještě urolog a neurolog. Celá budova, kam také
lidé dochází i na rehabilitace, ovšem
rozhodně není právě v ideálním stavu. „Co nejdříve se zde musí vyměnit
okna, která jsou naprosto nevyhovující
a budova se musí celkově zateplit. Pokud by se podařilo najít nějaké peníze,
je to v tuto chvíli naše priorita. Ovšem
kvůli vybudování potřebné kanalizace
nám právě finance v rozpočtu chybí,“
objasnil situaci starosta Konice.

Město kvůli napjatému rozpočtu
nepodpořilo ani místní Sokol, ani
konickou charitu. „Podle posledních zpráv by to konec charity
rozhodně znamenat nemělo. Závěr
roku však bude zřejmě hodně náročný,“ uvedl k tomu Novák, který
si uvědomuje, že také konická sokolovna je ve velmi špatném stavu.
„To nás hodně trápí, rádi bychom,
aby zde našly vyžití především
děti. Věřím, že i na sokolovnu
časem dojde. Bohužel je to otázka několika příštích let,“ pokrčil
rameny starosta. Místní obyvatelé by pak dle svých slov uvítali
v Konici i supermarket, který by
jim nabídl širší nabídku zboží než

stávající prodejny. Ovšem vůbec
největším problémem je zde málo
pracovních příležitostí. Největšími
zaměstnavateli ve městě jsou v tuto
chvíli Moděva a Kovo Konice,
kde pracuje dohromady něco přes
dvě stovky lidí. „V této souvislosti
s velkou nadějí vzhlížíme k prodeji
zdejšího areálu Oděvního podniku.
Pokud by se našla firma, která by
v něm chtěla podnikat a zaměstnala lidi z Konice, tak za to budeme
opravdu hodně rádi. Škoda, že se
tento prodej nepodařilo zrealizovat už dříve, nyní jsme sami hodně
zvědavi, jak to dopadne,“ uzavřel
aktuální zprávy z Konice František
Novák.

nách sobotu devátého listopadu. V prvním patře prohledal
místnosti, ze kterých ukradl peníze, tři svazky klíčů
a peněženku s dalšími penězi. Farní společnosti způsobil

škodu za více než devadesát
tisíc korun,“ uvedla k případu Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého
kraje.

Tajemná hraběnka hostila pekelné bytosti opilou řidičku, nadýchala 1,61 promile

U Vranovic-Kelčic dohonili policisté

V Dobromilicích se podařilo navázat na tradici legendárního Strašidelného vévozu

Dobromilice/mls - Hraběnka
Marie Anna Bukowková koupila
Dobromilice v roce 1796 od zemského soudu za závratných 90
250 zlatých. Později se provdala
za hraběte Clama a u vesnice
vybudovala ,,dvorek“ zvaný
Clamov. Poněvadž v roce 1835
zemřela bezdětná, přešly Dobromilice na jejího synovce. Ten se
však obce rychle zbavil. Vznešená
hraběnka na své sídlo na rozdíl
od marnotratného synovce nikdy
nezapomněla. V sobotu ji po
téměř 180 letech mohli na vlastní
oči spatřit všichni návštěvníci
polorozpadlého domu v centru
Dobromilic...
Několik desítek lidí z této obce na
Prostějovsku i širokého okolí dostalo uplynulou sobotu jedinečnou

příležitost podívat se do zchátralého
hraběcího sídla. Jen málokdo
z malých i velkých návštěvníků
se přitom ubránil blednutí, chvění,
zrychlenému dechu, bušení srdce či
husí kůži. Polorozpadlé sídlo s dávnou hraběnkou bloudící po zdejších
chodbách bylo ideálním prostředím
pro zjevení pohádkových, pekelných
a dalších bezpečně mrtvých bytostí.
Ty si dům zařídily skutečně k obrazu svému, a tak v něm nechyběl
například přístroj dr. Frankesteina,
jimž právě oživoval své monstrum,
rakev se spanilou dívkou či dokonale zařízená věštírna, jejíž majitelka
už od pohledu měla dlouhodobé
kontakty se záhrobím. Všichni
návštěvníci strašidelného sídla tak
převelice uvítali možnost uklidnit své zjitřelé nervy pohledem na

Fotoreportáž
Fotoreportáž

malebně působící místnost zařízenou
ve stylu našich předků či občerstvit
své vyčerpané tělo v provizorně
zřízené krčmě.
Podobná příležitost na prohlídku
zchátralé památky tu přitom hodně
dlouho nebyla. Dům, nacházející
se nedaleko místního kostela, byl
přes třicet let veřejnosti nepřístupný.
„Od padesátých let do roku 1982
zde fungovala školka, od té doby
je to tu v podstatě nevyužívané.
Letos se stavbu podařilo staticky
zajistit tak, aby svým návštěvníkům
Nešťastná šlechtična. Hraběnka Marie Anna Bukuwková, která
nebyla nebezpečná. Napadlo nás
coby bezdětná zemřela v roce 1835, stále bloudí po schodišti svého
proto uspořádat zde akci podobnou
starého sídla v Dobromilicích.
Foto: Martin Zaoral
Strašidelnému vévozu, který se
u nás naposledy konal asi před čtyřmi
opravíme
určitě,“
rozloučil se s námi
lety. Opakovat tuto akci asi hned tak ji opravili. Rozsah rekonstrukce
po
skvělé
akci
Pavel
Drnovský, stabude
záležet
na
tom,
zda
se
nám
zase nebudeme. Příští rok bude budova opět uzavřená, rádi bychom podaří získat dotace. Střechu ovšem rosta Dobromilic

jak tajemné bytosti obsadily šlechtické sídlo...
3x foto: Martin Zaoral

Netvor. Doktor Victor Frankestein právě stvořil své monstrum.

Němčice nad Hanou/mik - Čaj
s rumem před jízdou nepijte, nemusí se to vyplatit. Tento nápoj
na zahřátí se škaredě nevyplatil
muži, kterého v úterý minulého
týdne nachytali za volantem policisté v Němčicích nad Hanou.
„V úterý dvanáctého listopadu
krátce před jedenáctou hodinou
v noci kontrolovali policisté na

Satan. Ve sklepení zchátralého domu se zjevil i samotný král Vědma. Návštěvníci hraběcího sídla si mohli nechat hádat od
pekel.
kartářky, která je nepochybně v kontaktu se světem zemřelých.

náměstí Palackého v Němčicích
nad Hanou řidiče osobního vozidla
Ford Mondeo. Při kontrole provedli
u šestačtyřicetiletého muže dechovou zkoušku, která byla pozitivní,
a naměřili mu 1,33 promile alkoholu
v dechu. Řidič se přiznal, že krátce
před jízdou vypil čtyři hrnky čaje
s rumem,“ sdělila Večerníku Irena
Urbánková, tisková mluvčí Kra-

jského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Policisté muži na místě zadrželi
řidičský průkaz a zakázali další jízdu. „Nyní je podezřelý ze spáchání
trestného činu ohrožení pod vlivem
návykové látky, za který mu hrozí
až roční pobyt za mřížemi, peněžitý
trest nebo zákaz činnosti,“ dodala
pro výstrahu Urbánková.

Ohrozim/mik – V minulém čísle
Večerník informoval o „hladové“
krádeži v Ptenském Dvorku, kde
zloděj ukradl u místního obchodu
značné množství pečiva. To samé
se opakovalo o pár dní později
v Ohrozimi.
„Ve středu třináctého listopadu
v časných ranních hodinách došlo
v Ohrozimi ke krádeži pečiva.
Zatím neznámému pachateli se

podařilo vniknout do plechového
boxu na pečivo, nacházejícím se
u jedné z prodejen s potravinami,
a ukrást z něho osm přepravek na
pečivo. V nich byly nejen rohlíky,
ale i chleba a sladké pečivo.
Poškozené prodejně způsobil
škodu za pět tisíc dvěstě korun,“
sdělila Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.

Exkluzivní rozhovor se starostou Zdětína

„Člověk musí být pořád nespokojený a hledat nové cíle,“
tuto stavbu již bylo vydáno povolení.
neusíná na vavřínech ROBERT KŘÍŽ ,,NaJeště
zbývá dořešit bezúplatný převod
Zdětín - Do poslední čtvrtiny druhého čtyřletého
ého období v čele obce vstoupil v těchto dnech starosta
ta Zdětína
Robert Kříž. Za uplynulých sedm let se přibližně
ně tři stovky obyvatel dočkaly řady novinek, například v letošním
roce rozšíření osvětlení, rozhlasu i oprav částiti místních
cest. Přibližně před rokem vznikl nový územní
ní plán obce, v plánu je pak pokračování oprav místních
h komunikací i chodník vedoucí podél silnice z Lešan do Ptení.
Jiří Možný

Opravy nekončí. Nové prostory si lékaři i pacienti v Konici velice pochvalují. Okna vedlejší „hlavní“ budovy
však stejně jako příjezdová cesta nadále zůstávají v havarijním stavu.
2x foto: Martin Zaoral
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„Bohužel, skutečně ani fara
v Protivanově nezůstala ušetřena krádeži vloupáním. Do
ní zatím neznámý pachatel
vnikl nezjištěným způsobem
v pozdních odpoledních hodi-

Němčice nad Hanou: Čaj s rumem Další „hladová“ krádež pečiva,
před jízdou autem ROZHODNĚ NE! tentokrát u obchodu v Ohrozimi

LÉKAŘI V KONICI SE KONEČNĚ PŘESTĚHOVALI Řidička metala u Stařechovic
Konice/mls - Do nového se z nevyhovujících prostor ve sklepě místní polikliniky přestěhovali lékaři
v Konici. Pacienti chirurgické
a ortopedické ambulance tak po
mnoha letech už nemusí do strmých schodů. Objekt stojící hned
vedle budovy, kde lékaři dosud
působili, jim uvolnili krajští záchranáři. Rekonstrukci prostor
pak zaplatila konická radnice. Jeden z dlouholetých problémů, který životně trápil obyvatele Konice,
tím byl vyřešen. Co ale ty další?
Přestěhování lékařů přivítali především pacienti, kteří do Konice
docházeli na ortopedii. „Jsem po náročné operace kyčle. Na předoperační vyšetření jsem se musel vždycky
nějak dobelhat do sklepa. Bylo to
hrozné. Tady je to o sto procent lepší,“ nechal se předminulý pátek slyšet jeden z mnoha pacientů ve zcela
zaplněné čekárně. „Škoda, že tu není
více místa na parkování. A taky by
mohli opravit tu příjezdovou cestu,
která sem vede. Je v hrozném stavu,“
dodal hned vzápětí.
Tento problém si ostatně uvědomuje
i starosta Konice. „S tímto podnětem
se setkávám často. V budoucnu pro-

region@vecernikpv.cz

VYKRADLI MÍSTNÍ FARU!

Protivanov/mik - Kdepak by
zloději vynechali alespoň církevní stánek! Neznabozi udeřili předminulou sobotu 9. listopadu, kdy odpoledne vykradli
faru v Protivanově.

úplně jisté. „Nájemní smlouva je na
dva roky, pak uvidíme,“ dodal Frgal.
Po možném krachu kamenných obchodů na malých vesnicích se nabízí
možnost, že do obcí bude zajíždět
pojízdná prodejna. Této variantě
by se však většina starostů chtěla vyhnout. Obchod totiž na vesnici totiž
není pouze prodejní plocha, kde se
dají sehnat potraviny, ale také místo
vzájemných setkání...

HAVÁRII U ŠTARNOVA ZAVINIL OPILÝ ŘIDIČ!
zidla Volkswagen Touran, který jel
od Konice směrem na Prostějov, měl
v nepřehledné zatáčce začít předjíždět
vozidlo Opel Zafira. V tu dobu jelo
v protisměru vozidlo Škoda Felicia.
Jeho devatenáctiletý řidič se snažil
střetu zabránit a strhl řízení vpravo na
nezpevněnou krajnici, odkud byl zpět
odhozen na silnici do protisměru, kde
se čelně střetl s vozidlem Opel Zavita.
To řídil devětapadesátiletý muž. Za
ním jelo ještě vozidlo Škoda Octavie,
jehož řidič, aby zabránil střetu, strhl řízení vlevo a sjel mimo komunikaci,“
popsala nehodu do nejmenšího detailu Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Při nehodě došlo ke zranění tří
osob. „Devatenáctiletý řidič Škody Felicie utrpěl těžké zranění, se
kterým byl převezen do Fakultní
nemocnice v Olomouci, kde byl
hospitalizován. Jeho šestnáctiletá
spolujezdkyně utrpěla lehké zranění a po ošetření v nemocnici
byla propuštěna do domácího lé-
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NEZNABOZI: V Protivanově zloději

Máte za sebou téměř dvě
funkční období, s čím jste
zatím nejvíce spokojen?
„Člověk nemůže být spokojený
nikdy...(úsměv) Naopak musí být
pořád nespokojený, hledat nové cíle,
nové lidi a mít chuť stále vše vylepšovat. I v naší obci je a bude stále co
zlepšovat. To se týká vzhledu obce,
jejího technického vybavení i služeb.
Je pravda, že se část věcí podařila,
prodaly se všechny stavební parcely,
Hrůza! Renault zůstal pod srázem u Stařechovic zdemolovaný, hasiči z něj vytáhli naštěstí jen lehce zrapřibyla spousta nových rodinných
něnou řidičku.
Foto: Policie ČR
domů, a tím i nových obyvatel obce.
Zlepšila se také vybavenost obce,
Stařechovice/mik - Naštěstí jen na Hané směrem na Stařechovice, Alkohol u řidičky vyloučila de- v budově bývalého obecního úřadu
lehkým zraněním skončil hrů- po projetí pravotočivé zatáčky zřej- chová zkouška. „Při nehodě došlo vznikla nová prodejna smíšeného
zostrašný karambol, ke kterému mě na mokré komunikaci nezvlád- k lehkému zranění řidičky, která byla zboží a obecní hospoda. Dále jsme
došlo ve čtvrtek 14. listopadu krát- la řízení a s vozidlem dostala smyk. převezena na ošetření do nemocni- například vybudovali víceúčelové
ce po jedenácté hodině v noci na Ze silnice vyjela vlevo, sjela ze srá- ce. Přesná doba léčení nebyla zatím hřiště, bezdrátový rozhlas.“
komunikaci mezi Kostelcem na zu, kde se několikrát přetočila přes stanovena. Hmotná škoda na vozidle
Do čeho jste se pustili právě
Hané a Stařechovicemi.
střechu. Z vozidla byla vyproště- byla vyčíslena na třicet tisíc korun,“
v letošním roce?
„Z dosavadního šetření vyplývá, na hasiči,“ popsala hrůzostrašný dodala tisková mluvčí Krajského ře- „Za pomoci krajské dotace jsme
že šestatřicetiletá řidička vozidla karambol mluvčí krajské policie ditelství policie ČR s tím, že řidičce opravili pískovcový takzvaný VoRenault Clio, která jela od Kostelce Irena Urbánková.
byla uložena bloková pokuta.
dičků kříž. Nově jsme rozšířili

o další úseky veřejné
né osvětlení,
s čímž souviselo i rozšíření
šíření bezdrátového rozhlasu. Opravili
vili jsme také
některé části místních
h komunikací, z rozpočtu ministerstva
nisterstva
kultury jsme obdrželi finance
inance
na obnovu technického
ho a
programového vybavení
vení
obecní knihovny.“
Co plánujete
na další roky?
„Rádi bychom vybudovali a opravili
místní komunikace. Dále čekáme na
přidělení dotací, které řeší otázku separace bioodpadu v naší obci, podali
jsme žádosti o dotace na zateplení
veřejných budov v rámci plánu výzev Operačního programu Životní
prostředí.“
V nedávné době jste se pustili do projektové dokumentace na výstavbu chodníku kolem
průtahu obcí od Lešan na Ptení,
jak to vypadá s jeho realizací?
„Na tuto stavbu již bylo vydáno
stavební povolení. Ještě zbývá dořešit bezúplatný převod pozemků

Vranovce- Kelčice/mik - Snažila
se policistům ujet, a věděla proč!
Strážci zákona si na silnici mezi
Otaslavicemi a VranovicemiKelčicemi všimli podivně se chovající ženy za volantem. Pustili
maják a vydali se ji stíhat…
„V sobotu devátého listopadu
v dopoledních hodinách prováděli
policisté kontrolní činnost poblíž
křižovatky silnic na Otaslavice,
Dobrochov a Vranovice-Kelčice,
při níž si povšimli vozidla, které
zastavilo několik desítek metrů od
nich a začalo se otáčet a odjíždět
jiným směrem. Policistům jednání řidiče tohoto vozidla neuniklo
a za vozidlem se vydali. Za použití
výstražného světelného zařízení,
tedy s majákem a nápisem „STOP“,
se jim podařilo vozidlo předjet

a za Vranovicemi zastavit,“ popsala
krátkou honičku za podezřele se
chovající řidičkou Irena Urbánková,
tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.
Následnou kontrolou policisté
zjistili, že za volantem seděla
dvaatřicetiletá žena. „Policisté u ní
provedli dechovou zkoušku, kterou
jí naměřili 1,61 promile alkoholu.
Po poučení se odmítla podrobit
lékařskému vyšetření spojenému
s odběrem biologického materiálu.
Policisté jí na místě zadrželi řidičský
průkaz a zakázali další jízdu. Nyní
je podezřelá ze spáchání přečinu
ohrožení pod vlivem návykové látky, za který jí, v případě odsouzení,
hrozí až roční pobyt za mřížemi,
peněžitý trest nebo zákaz činnosti,“
dodala Urbánková.

V Hrubčicích shořela

střecha domu za půl milionu

Perná práce. Hasiči se v pondělí 11. listopadu při požáru střechy rodinného domu v Hrubčicích pořádně zapotili.
Foto: HZS Olomouckého kraje
Hrubčice/mik - Profesionálové
z Prostějova a dobrovolní hasiči
z Hrubčic a Vrahovic měli pořádně
napilno hned v pondělí uplynulého
týdne. Tísňová linka těsně před
desátou hodinou dopoledne zaznamenala informaci o požáru střechy
rodinného domu v Hrubčicích.
„Po příjezdu hasiči zjistili, že hoří
přístavek, ve kterém byla kotelna,
střecha a půdní prostor rodinného
domu. Velitel zásahu si vyžádal další
jednotky, a to dobrovolné hasiče z
Klenovic na Hané a Kostelce na Hané
na ochlazování okolních objektů. Než
však posily dorazily na místo, dostali
hasiči plameny pod kontrolu,“ proz-

radila Vladimíra Hacsiková, tisková
mluvčí Hasičského záchranného
sboru Olomouckého kraje.
V průběhu likvidačních prací
hasiči rozebírali střešní konstrukci
a dohašovali ohniska požáru. „Vybavení bytu požárem zasaženo nebylo. Při události nebyl nikdo zraněn.
Na závěr hasiči provedli průzkum
celého objektu termokamerou
a hodinu po poledni hlásil velitel
zásahu celkovou likvidaci požáru,“
dodala mluvčí krajských hasičů.
Výše škody byla majitelem vyčíslena
na půl milionu korun, příčina
vzniku požáru je v současné chvíli
v šetření.

U Budětska dva těžce zranění

Řidiče oslnilo slunce, skončil na stromě...

pozemků ležících pod chodníkem a počítáme s tím, že pokud získáme finanční
prostředky z dotačních titulů, zrealizujeme tuto akci v příštím roce.“
zdětínský starosta ROBERT KŘÍŽ ,
o chodníku podél hlavního průtahu obcípopisuje
aktuální stav ohledně kanalizace

dále
dál
dá
ál pak
k kkvalitní
litt í
li
a vyvážené
životní
v
prostředí,
hospopr
dářský
rozvoj
d
a soudržnost našeho společenství i s vazbou
na sousední
území. SmysFoto: archiv Roberta Kříže
lem bylo zajistit
ležících pod chodníkem, a sice mezi a uspokojit potřeby obyvatel obce
obcí Zdětín a Olomouckým krajem. tak, aby nebyly ohroženy životní
Počítáme s tím, že pokud získáme podmínky následných generací a byl
finanční prostředky z dotačních ti- uchován její venkovský charakter.
tulů, zrealizujeme tuto akci v příštím Tímto chci poděkovat za příkladnou
roce.“
spolupráci jak stavebnímu úřadu
Nedávno jste zpracovávali Magistrátu města Prostějova, tak
nový územní plán obce, i zhotovitelské firmě.“
k jakým změnám v něm došlo, vyVe Zdětíně jsou činní hasiči
řešili jste nějak otázku dalších staa sokolové, jak hodnotíte jevebních míst?
jich činnost?
„Nový územní plán schválilo zastu- „Rád bych i poděkoval všem člepitelstvo na konci loňského roku. nům těchto spolků, kteří se starají
Cílem bylo a je vytvořit podmínky o naše nejmladší a věnují jim svůj
pro výstavbu i pro udržitelný rozvoj, čas. Za reprezentaci obce na poli

sportovním,
obce
t í za práci
á i s občany
bč
b
při různých cvičeních a za kulturní
život v obci. Zásluhou členů Sokola
a místních hasičů je kulturní a společenský život obce na vynikající
úrovni, o čemž svědčí množství pořádaných akcí, účast na nich a spokojenost obyvatel obce.“
Na co byste v dohledné době
pozval?
„Do konce letošního roku je ještě naplánováno velké množství akcí. Pozvánky na ně naleznete na webových
stránkách obce, kde jsou i fotografie
z již uskutečněných akcí.“
V obci v současnosti není základní ani mateřská škola,
neuvažujete o opětovném zřízení
školky?
„Je pravda, že se do obce přistěhovala spousta mladých rodin, a tím se
zvýšil počet dětí, které chodí do základní či mateřské školy. Ale o opětovném zřízení školky v této chvíli
neuvažujeme.“

Tvrdý náraz. Závažná nehoda u Budětska skončila včera těžkým zraněním
dvoučlenné osádky vozidla Škoda Felicia. Foto: HZS Olomouckého kraje
Budětsko/mik - Těžká zranění
si vyžádala dopravní nehoda, ke
které došlo v úterý 12. listopadu
kolem třetí hodiny odpoledne na
silnici mezi Budětskem a Konicí.
„Z dosavadního šetření vyplývá,
že dvaašedesátiletého řidiče vozidla Škoda Felicia, který jel od
Budětska, na rovném úseku zřejmě
oslnilo slunce, následkem čehož
pravděpodobně nezvládl řízení.
S vozidlem sjel mimo silnici vpravo,
kde narazil do stromu. Při nehodě
došlo ke středně těžkému zranění
řidiče a k těžkému zranění jeho
šestaosmdesátiletého spolujezdce,
který seděl na předním sedadle vedle

řidiče. Doba léčení u obou zraněných
přesáhne šest týdnů,“ poznamenala
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Alkohol u řidiče vyloučila dechová
zkouška. Hmotná škoda na vozidle
byla vyčíslena na deset a půl tisíce korun. „Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání
trestného činu těžkého ublížení na
zdraví z nedbalosti, na který trestní
zákoník stanoví trest odnětí svobody
v rozmezí od šesti měsíců do čtyř
let. Přesné příčiny nehody policisté
zjišťují a nehodu nadále šetří,“ dodala
krajská policejní mluvčí.
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nejvýznamnější kulturní událost

SENZAČNÍ VĚRA ŠPINAROVÁ to rozbalila ve Společenském domě
m
e
b
lu
k
„ŠPINARKA“ HLEDALA PETRA BENDEHO, NAHRADIL HO KYTARISTA!
Prostějovským music
ť
š
r
m
s
á
v
lo
ta
e
m
la
se prohna
jménem ARAKAIN!
Metalová partička
Arakain oslavila loni
neuvěřitelných třicet let
své existence a minulý
pátek dorazila legendární
kapela po necelém roce
opět do prostějovského
hudebního klubu Apollo
13vrámcisvéhohistoricky
prvního klubového turné
s názvem Trash Club
Tour 2013. Fanoušci tak
měli o pořádný metalový
nářez postaráno, u čehož
Večerník pochopitelně
nemohl chybět!
Prostějov/peh
Minulý pátek bylo v Apollu 13
černo, avšak v žádném případě
nikoliv kvůli omezenému přísunu elektrické energie. Příznivci
legendární metalové skupiny
Arakain totiž dorazili jak jinak
než v tradiční černé, a protože
má kapela v Prostějově fanoušků víc než dost, na návštěvnosti
klubu opravdu hodně znát. Bylo
totálně plno!
Arakain se svým prvním klubovým turné v historii rozhodl
vyslyšet přání svých fanoušků.
Nápad se zrodil po absolvování
speciálního vystoupení na loňském Metalfestu v Plzni, na kte-

Metalový nářez. Prostějovský klub Apollo 13 zažil díky vystoupení kapely Arakain nátřesk jako na metalfestu. Tomu odpovídala i atmosféra
v klubu, kterou si užívali fanoušci i členové kapely. Foto: Petra Hežová
rém si mohli návštěvníci vyposlechnout exkluzivní program
sestavený výhradně ze skladeb
prvních dvou veleúspěšných nosičů Arakainu – Thrash The Trash (1990) a Schizofrenie (1991).
Jde o alba, která se nesmazatelně zapsala do historie českého
metalu. Pro zajímavost například alba Trash The Trash se dle
oficiálních webových stránek
prodalo více než sto dvacet tisíc kusů. Podzimní lahůdku
v podobě koncertního turné si
v pátek večer mohli vychutnat
i prostějovští příznivci této
legendární kapely a tak i na
zdejším koncertě zazněly nestárnoucí pecky z obou jmenovaných alb jako Šakal, Gilotina,
Ku-klux-klan a další.
A co přitáhlo fanoušky na koncert metalové legendy? „Přišli

jsme, protože Arakaini jsou
ku*va boží!“ ocenila kvality kapely skupina nadšených fanoušků. Kapela jede dál i poté, co ji
v roce 2002 opustil frontman
kapely a současně zakládající
člen Aleš Brichta, který se vydal na samostatnou pěveckou
dráhu, stejně jako Petr Kolář,
který v kapele krátkou dobu
působil.
Jak to klukům z kapely šlape
i v současné sestavě Jan Toužimský (zpěv), Jiří Urban
(kytara), Miroslav Mach (kytara), Zdeněk Kub (baskytara)
a Lukáš Doksanský (bicí) jste si
mohli poslechnout při pátečním
koncertu.
Vězte, že takový metalový nářez Prostějov už dlouho nezažil
a kdo nedorazil, mohl jen litovat!

VÁNOCE začnou v Prostějově S DÁDOU
A silvestrovský ohňostroj? Zase v osm večer!

Prostějov/mik - Také na vás
už působí vánoční atmosféra?
Možná ještě trochu brzy, ale
přesto za oficiální začátek předvánoční pohody lze považovat
již příští pátek večer! Na tento
okamžik je totiž naplánováno
slavnostní rozsvícení vánočního
stromu na náměstí T. G. Masaryka. Jak Večerník už v minulém čísle informoval, oním
stromem bude krásný stříbrný
smrk ze Seloutek.
„Rozsvícení vánočního stromu
na náměstí proběhne v pátek
devětadvacátého listopadu pár
minut po sedmnácté hodině, tedy
těsně poté, co z balkonu radnice
zazní slavnostní fanfáry. Speciálním hostem této akce a vlastně
kmotrou prostějovských Vánoc
bude Dáda Patrasová, jejíž vy-

stoupení určitě přiláká do centra
města stovky dětí,“ řekla Večerníku Ivana Hemerková, náměstkyně primátora statutárního města
Prostějov. Jak vzápětí podotkla,
občané tohoto města se mohou
letos těšit na bohatý předvánoční
program. „Hned následující sobotu je v Duze připraveno vánoční odpoledne s čertíkem Ferdou,
ve středu čtvrtého prosince se pak
na ochozu prostějovského muzea
uskuteční koncert Prostějovského
žesťového kvinteta. No a v pátek
šestého prosince nebudou na náměstí žádné žerty s čerty, kteří doprovodí Mikuláše s jeho nadílkou
k dětem,“ usmála se náměstkyně
primátora.
Až do jednadvacátého prosince
pak bude připraven pro děti
i dospělé na náměstí či v kulturním klubu Duha Prostějova
připraven bohatý program.

Budou se promítat pohádky, na
ochozu muzea budou vyhrávat
orchestry vánoční koledy a především omladina se také může
v pátek třináctého prosince těšit
na koncert vítězky letošní Československé Superstar. O den
později pak rovněž na náměstí
zabaví děti Michal Nesvadba.
Podrobný program všech akcí
najdete na našich internetových stránkách www.vecernikpv.cz v sekci kultura!
A co by to bylo za závěr roku,
který by nebyl ukončen slavnostním ohňostrojem? Ten
prostějovský se uskuteční už
potřetí za sebou ve 20.00 hodin na náměstí T. G. Masaryka.
„V předcházejících dvou letech
jsme si ověřili, že tyto večerní
ohňostroje jsou mnohem navštěvovanější, než ty půlnoční,“
dodala Hemerková.

Marilyn Monroe od Warhola
míří do Prostějova
V muzeu bude vystavena dvacítka děl za 40 milionů korun

Prostějov/mls - Tak tohle nám
budou jinde v republice závidět! Jakákoliv přehlídka obrazů Andyho Warhola kdekoliv
v Evropě je totiž vždy velkým
svátkem. Několik málo Warholových děl obsahovala například expozice Od Tiziana
po Warhola, se kterou nedávno
slavilo velký úspěch olomoucké
Muzeum umění. Obrovskému zájmu tisíců návštěvníků
se těšila také kolekce jeho děl
vystavená letos v Hluboké nad
Vltavou. A nyní dorazí naprosto ojedinělý soubor dvaceti
originálních serigrafií slavného
amerického malíře a grafika
také do Prostějova...
Výstava, kterou společně s prostějovským muzeem organizuje
Galerie umění Prostějov, by se
nemohla uskutečnit bez podpory marketingové agentury TK
PLUS. „Chystám ji už tři čtvrtě
roku a jen náklady za půjčení ob-

razů se vyšplhají na dvě stě tisíc
korun. Expozice totiž bude obsahovat díla, která do Prostějova
dorazí ze čtyř zemí. Jejich celková hodnota přesahuje čtyřicet
milionů korun,“ prozradil exkluzivně Večerníku galerista Jindřich
Skácel, který v prostorách prostějovské bašty provozuje Galerii
umění Prostějov.
„V baště bych Warhola vystavovat nemohl. Kvůli jejich ceně si
na jeho díla dělají zálusk nejen
movití milovníci umění, ale
i lupiči. A bašta není zdaleka tak
zabezpečená jako muzeum,“ vysvětlil volbu místa konání Skácel.
Díla Andyho Warhola si dokázala svět umění podmanit
díky své přímočarosti, s jakou
zobrazují ikony americké pop
kultury, jimiž byli například
Elvis Presley, Muhammad Ali,
Elizabeth Taylor či Marilyn
Monroe. Právě jedno z řady
Warholových děl věnovaných
tragicky zemřelé herečce, která
se stala sexsymbolem své doby,
by nemělo na prostějovské vý-

stavě chybět. Navzdory své
„povrchnosti“ se stalo naprostou klasikou... „Na rozdíl od některých jiných autorů není třeba
za Warholovými obrazy hledat
cokoliv hlubšího. Dokonale se
tak hodí do dnešní facebookové
doby,“ charakterizoval trefně
umění autora někdejší velký
fotbalový talent.
Některé z vystavených děl si
zájemci budou moci zakoupit.
Například slavná serigrafie
rychlobruslaře může být vaše
za půldruhý milion korun.
Vložené finance se vám ovšem
v budoucnu mohou několikanásobně vrátit. Právě Warholova díla patří mezi jedny z nejlépe zhodnocovaných investic...
V prostějovském muzeu budou k vidění od 11. prosince
2013 až do 12. ledna 2014.
Samotnou expozici doplní zajímavý doprovodný program,
o němž vás PROSTĚJOVSKÝ Večerník, coby výhradní
mediální partner této akce,
bude průběžně informovat.

www.vecernikpv.cz

Prostějov/mik - Sama v průběhu
sobotního koncertu prozradila,
že měla před tímto vystoupením
obavy z menší návštěvnosti.
„Byla jsem tady vloni a letos na
jaře ještě na skok ve vašem divadle. Pomalu jezdím do Prostějova
jako domů a tak jsem měla
strach, že dneska nepřijdete.
Ale jste tady, je to paráda, jste
prostě zlatíčka,“ neskrývala
radost Věra Špinarová. Její

obavy byly opravdu zbytečné,
jak bylo patrné již několik desítek minut před koncertem,
znovu dokázala zaplnit hlediště
prostějovského Společenského
domu. A její koncert za doprovodu skupiny syna Adama Pavlíka, stál i tentokrát opravdu za
to! PROSTĚJOVSKÝ Večerník,
jakožto exkluzivní mediální
partner koncertu, v hledišti
samozřejmě

Když v minulém vydání Večerníku
lákala Věra Špinarová diváky, aby
si s ní přišli zapařit, její příznivci
nezklamali a na „pařbu“ v sobotu
večer do Společenského domu
skutečně dorazili. Nelitovali. Populární „Špinarka“ v průběhu koncertu
zazpívala své staré hity jako písně
Bílá Jawa 250, Meteor lásky, Music
box, Raketou na Mars nebo Měj
mě rád. Ovšem daleko větší prostor
oproti loňskému koncertu věnovala
svým novým písničkám z nedávno
vydaného „cédečka“. Ovšem nikoliv neznámým, songy typu Kouzlo bílejch čar, Důvěrná, A pořád tě
mám ráda či Já si broukám, už mají
dnes pravidelné místo v českých

hitparádách. „Za pár týdnů mi už
bude dvaašedesát, ale cítím se na
dvacet,“ rozesmála natřískaný sál
plný aplaudujících diváků Věra
Špinarová.
O zábavu bylo postaráno i ve chvíli,
kdy zpěvačka za každou cenu hodlala zazpívat současný obrovský hit
- nedávno nazpívaný duet Smutný
rána s Petrem Bendem. „Jenomže
já tady Petra dneska s sebou nemám.
Co teď?“, pokrčila bezradně rameny
Věra Špinarová. Poté obcházela jednoho člena kapely svého syna Adama Pavlíka po druhém a žádala
o záskok za Bendeho. Nikomu se
do toho nechtělo. „A v hledišti nikdo
není, kdo by Petra nahradil? Tož

na
video rnikpv.cz
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Dáma první velikosti. Věře Špinarové se po roce znovu podařilo zaplnit sál Společenského domu.
Foto: Michal Kadlec
nebuďte srabi,“ vyzývala ´ostravská
Tina Turner´ také rozesmáté diváky.
Nakonec ´Smutný rána´ přece jen
zazněla, odvahu našel kytarista Ivo
Šindel, a velice zdárně se s těžkým
úkolem popasoval.
Zlatým hřebem večera se stala
píseň, Jednoho dne se vrátíš, jejíž
melodie je z filmu Tenkrát na
západě. V samotném závěru této
pecky se zpěvačka trošku zakuckala,
ale není divu po jejích nedávných
problémech s respiračním onemocněním. „Toto je zrovna píseň,

kde si vůbec nemám možnost odfrknout s dechem,“ omluvila se Věra
Špinarová.
V tu chvíli se na jeviště dral zhruba
pětiletý hošík, jenž nesl v náručí
květiny, které byly snad větší než
on. Daroval je překvapené a dojaté
zpěvačce, jejíž nenapodobitelný hlas
snad brzy zase uslyšíme. Třeba zase
za rok?
Kdo z vás to v sobotu 16. listopadu večer nestihl, může si již teď
kliknout na www.vecernikpv.cz, kde
najde malou ochutnávku...

jakk „špinaarka““ zappařiilaa v prosstěějovvě.....
2x foto: Michal Kadlec

Zdatná náhrada. Petra Bendeho v duetu Smutný rána nahradil Roztomilé. V závěru koncertu přišel Věře Špinarové až na pódium
v Prostějově velmi dobře kytarista Ivo Šindel.
poděkovat asi nejmladší divák v hledišti.

VYHRAJTE LÍSTEK NA... TŘI SESTRY&HORKÝŽE SLÍŽE!
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ipravil SOUTĚŽ O VSTUPENKY na mimořádný koncert, v němž dostanete dvojnásobnou dávku všeho, co žádáte... V rámci turné
BRATIA&SESTRY TOUR 2013 se totiž ve Společenském domě v Prostějově už tuto SOBOTU 23. LISTOPADU představí TŘI SESTRY
i HORKÝŽE SLÍŽE zároveň! A dá se předpokládat, že „kulturák“ bude opět praskat ve švech. Díky Večerníku má hned šest z vás opět šanci být u toho ZADARMO! V naší soutěži totiž můžete během nadcházejících čtyř dnů vyhrát jeden z PŮLTUCTU věnovaných LÍSTKŮ!
Soutěž probíhá od pondělí 18. do čtvrtku 21. listopadu.
Co je potřeba pro výhru vykonat?
Nic složitého. Stačí znát správnou odpověď na níže položenou otázku, zaslat ji jakýmkoliv způsobem do redakce PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku a pak jen čekat, zda-li se právě na vás usměje štěstí při losování z osudí...

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA ZNÍ: JAK SE JMENUJÍ LÍDŘI OBOU KAPEL - TŘI SESTRY A HORKÝŽE SLÍŽE?
Své odpovědi, či tipy zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „BRATIA&SESTRY TOUR 2013“. 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 21. LISTOPADU, 15.00 hodin. Šestici výherců budeme co nejdříve
kontaktovat telefonicky, takže nezapomeňte uvádět na sebe nejlépe mobilní spojení...

rozzhovoor see zaajím
mavvou osobbnoostí...

„PETR JANDA MĚL V PROSTĚJOVĚ SLZY V OČÍCH...“
Agentura Petra Zlámala chystá ještě letos dvě akce,
za rok přijede znovu Olympic i Michal David!

Prostějov - Večerníku se podařilo získat další exkluzivní
interview, tentokrát s bezprostředními pocity známého
promotéra kulturních akcí! V rámci našeho seriálu rozhovorů jsme dnes vyzpovídali Petra Zlámala (na snímku),
ředitele agentury HITTRADE, která pořádá koncerty
nejen na plumlovské přehradě, ale i ve Společenském
domě v Prostějově. Jak se mu líbilo letošní léto, co jej dojalo a co naopak zklamalo? A co chystá v zimním období?
To všechno, a ještě mnohem více se dozvíte z následující
zpovědi pro PROSTĚJOVSKÝ Večerník, který byl exkluzivním mediálním partnerem celé koncertní šňůry.
Petr Kozák
Blíží se zimní sezona, v níž
kultura určitě nespí. Co
připravuje agentura HIT TRADE, silný hráč na trhu?
„Zimní sezona je krasná věc...
(úsměv) Nastává období dárků,
pohody, sněhu i samotných Vánoc
a tak v neposlední řadě bych i já rád
přidal trochu té pohody a lehkého
rozmaru setkání přátel. V první
řadě půjde o setkání s neskutečným králem bubeníků Klaudiusem
Kryšpínem, excelentním bubeníkem Pražského výběru, který přijede do Prostějova už příští čtvrtek
osmadvacátého listopadu se svým
projektem ´Dark energy´. Vystoupí
v klubu Apollo 13 a za pouhou
padesátikorunu tak bude možno
sledovat kouzelné ruce z absolutní blízkosti. Druhým projektem
je novinka pod názvem ´Předsilvestrovský Rock´, která je naplánována na pátek 27. prosince. Je

to část populárního Rock memory
z léta s kapelami QUERCUS,
PLUS a ATD neboli ´Prostějovský
Výběr´. Berme to jako rozloučení se
starým RO(C)KEM 2013 ve společnosti mnoha generací a lidí, kteří
si chtějí zavzpomínat na dobu mladí
s těmito kapelami.“
Kromě těchto dvou nejbližších akcí chystáte ještě
něco?
„V letošním roce již ne, ale na rok
2014 toho máme v rukávu hodně!
(smích) Co můžu prozradit je, že
připravujeme seriál ve stylu návratu
největších hvězd naší hudby do Prostějova a začínáme 5. června koncertem ´Super mejdan MICHALA
DAVIDA a jedeme nonstop´. Pak
je naplánován na září koncert nezapomenutelného OLYMPICU, který
chce prožít opět nádherný koncert
v Prostějově, jako tomu bylo letos.
No a chystám také jeden zlatý hřeb
programu, kterým splníme sen
mnoha tisíc fanoušků. Ovšem toto

jméno zatím neprozradím... Samozřejmě fanoušci prostějovských kapel nepřijdou ani příští rok zkrátka.
Začínáme Velikonočním rockem,
který bude příští rok už druhý a samozřejmě chybět nebude ani letní
vrchol v podobě ROCK MEMORY VII., který se uskuteční dvanáctého července na pláži u Vrbiček.“
Vedle utajovaného zlatého
hřebu bude bezesporu vrcholem příštího roku určitě „Super mejdan Michala Davida“,
s nímž jste udělal již jednu dobrou
zkušenost. Jak na ni vzpomínáte?
„Jak jsem již předeslal, tak jedním
z vrcholů bude opravdu červnový
koncert Michala Davida, na který
se kromě nás všech jeho fanoušků
těší i samotný Michal David, který
na prostějovské publikum vzpomíná velmi rád a proto sem přijede
znovu. Pro mne samotného bylo
setkání s Michalem Davidem nezapomenutelným zážitkem. Je to
neskutečně dobrosrdečný a vstřícný
člověk, špičkový muzikant a obrovskýý hitmaker.“
Na který z koncertů právě
končícího rolku vzpomínáte nejraději?
„Pro mne je tou nejsrdceryvnější
akcí každý rok ROCK MEMORY,
letošek nebyl výjimkou. Setkání
mnoha generaci, mnoha přátel, dobré pohody a nálady, to je můj šálek
kávy. A kdybych měl říct druhý zážitek, tak tím pro mne osobně bylo
setkání s Petrem Jandou a Olympikem,
čímž jjsem si splnil
svůjj
p
p

Foto: hittrade.cz
klukovský sen. Pohled na koncert z
druhé strany této legendy bude v mé
mysli
y zapsán do konce života.“
Můžete čtenářům prozradit nějakou perličku ze zákulisí?
„Dodnes vzpomínám, jak i takový
špičkový rocker, jakým bezesporu je Petr Janda, mi po koncertu
upřímně sdělil, že takové publikum
jaké bylo v Prostějově, už dlouho
nezažil. Vše dokreslovala příhoda
s jistou paní, která v první řadě začala plakat při písni ´Jednou...´, což
Petra tak dojalo a dostalo, že byl
přesvědčený, že koncert nedohraje
a nedozpívá! A to mi říkal se slzami
v očích...“
Co byste řekl závěrem?
„Chci využít teto možnosti a poděkovat všem fanouškům,
příznivcům a dobrým lidem za rok
2013 a s předstihem jim popřát vše
nej do roku následujícího. My zase
uděláme maximum proto, aby naše
koncerty byly tím správným potěšením pro vás všechny Veškeré informace o chystaných i už proběhnutých akcích najdete na stránkách
www.hittrade.cz.“

Ze života města
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II
Územní plán Prostějova je hotov: DŮM PRO SENIORY Perličky
ze zastupitelstva

ve Sportovní ulici NEBUDE,, na ppozemku smí být jen sportoviště

Po dlouhém období půldruhého roku, kdy městští
úředníci zpracovávali přes stošedesát námitek, podnětů a žádostí k různým změnám, je nyní vyhotovena
konečná verze Územního plánu statutárního města
Prostějova. Ten ještě jednou projde posledním veřejným projednáváním, které je na programu 16. prosince. Pak by měl na jaře příštího roku na něj dát krajský
úřad „štempla“, přičemž územní plán vejde v platnost.
Prostějov/mik
„Mohu potvrdit, že v tuto chvíli
už mám na stole přepracovaný
Územní plán města Prostějova.
Původní návrh, který spatřil světlo světa zhruba před rokem a půl
prošel skutečně náročnou úpravou. Bylo do něj zapracováno
stošedesát připomínek, navíc během uvedené doby vešel v platnost nový stavební zákon a také
povodňový plán. Toto všechno
přineslo některé dílčí změny
v územním plánu až do dnešní podoby. Nový územní plán
jasně stanoví plochy pro možnou výstavbu bytů, rodinných
domů, jsou zde jasně vytýčeny
záplavové zóny, ve kterých se

naopak stavět nesmí, ohraničeny
jsou zemědělské plochy či místa
určená výhradně pro veřejnou
zeleň a podobně,“ přiblížil Večerníku jeho podobu Zdeněk Fišer,
náměstek primátora statutárního
města Prostějov. Jasná pravidla
jsou stanovena i pro plochy,
které jsou výhradně určeny
pro sport. „Mezi ně nakonec
uceleně patří i pozemek s bývalým fotbalovým stadionem ve
Sportovní ulici. A to i přesto, že
v průběhu tohoto roku se vyskytly snahy majitele změnit územní
plán a tyto pozemky upravit na
stavební parcely. Později se majitel netajil plánem postavit zde
dům pro seniory. To však není
možné, současný územní plán

jasně určuje celý pozemek ve
Sportovní ulici čistě jen pro sportovní účely,“ uvedl Fišer. Podle
něj se před lety udělala ve starém
územním plánu jedna velká chyba, která se nyní musí napravit.
„Ministerstvo a následně i kraj
nás upozornily, že došlo k neoprávněnému záboru zemědělské
půdy, a to za Plumlovskou ulicí.
Přesněji v místech, kde nyní stojí
Interspar a další budovy. Tam se
prostě stavět nemělo a podle nového územního plánu už ani nebude. Neznamená to, že Interspar
se teď bude bourat, ale jakmile
tato budova doslouží, bude demolována a nesmí být nahrazena
jinou...,“ prozradil závěrem jednu
obří zajímavost Zdeněk Fišer.

Karty jsou rozdány. Náměstek primátora Zdeněk Fišer nad novým územním plánem, který stanoví
jasná pravidla pro další léta o pozemcích a jejich využití.
2x foto: archiv Večerníku

Občané, máte poslední možnost!
Opakované veřejné projednávání územního plánu s odborným výkladem se bude konat 16. prosince v 15.30 hodin v přednáškovém sále Národního domu v Prostějově. Na webových stránkách města Prostějova www.prostejov.eu/up a našem serveru www.vecernikpv.cz je již vystaven
návrh Územního plánu Prostějov pro opakované veřejné projednávání, dále vyhláška a formulář na
připomínky a námitky. Zpřístupněn je již také interaktivní prohlížeč tohoto návrhu.

Problémy s podmáčenou Propadající se chodník
Milíčovou ulicí jsou vyřešeny na Vápenici je OPRAVEN

Prostějov/mik - V polovině října
Večerník informoval o komplikacích, které provázejí rekonstrukci
Milíčovy ulice. Stavbaři v tu dobu
museli zastavit veškeré práce,
neboť po odkrytí podloží silnice
se přišlo na to, že celý prostor je
podmáčený. Nyní se problém vyřešil a radní stavební firmě přiklepli další peníze na úhradu vícenákladů.
„Podmáčený podklad se skutečně v této ulici neočekával, ovšem
další rozbor půdy prokázal původ
této komplikace. V podloží silnice
v Milíčově ulici je totiž převážně

jílovitá půda, která jen velmi těžko
propouští vodu a ta se zase naopak
z míst pod silnicí nedostává vypařováním ven. Právě proto po odstranění asfaltu a vrchní skrývky narazili dělníci na bahno, kvůli kterému
nemohli pokračovat v další práci,“
vysvětlil důvod komplikací náměstek primátora Zdeněk Fišer, který je
zodpovědný za stavební investice
v Prostějově.
Nyní se ale v rekonstrukci komunikací i veřejné zeleně v této lokalitě
pokračuje. Firma totiž dostane od
města zaplaceny veškeré vícenáklady tak, aby rekonstrukce byla

zdárně dokončena i přes uvedené
problémy. „Původně vyprojektovaná rekonstrukce měla přijít městskou pokladnu na více než tři a půl
milionu korun. Sanace podloží spojená s úpravou kanalizačních šachet
a vodovodních hydrantů však vyjde
na neplánovaných 637 tisíc korun.
Na dokončení akce v celém rozsahu
je potřeba 285 tisíc korun. Zastupitelstvo nyní schválilo v této výši
rozpočtové opatření. Prostředky
budou do kapitoly rozvoje a investic přesunuty z rezervy rady města,“
prozradil Miroslav Pišťák, primátor
statutárního města Prostějov.

Radní pod palbou

KOMPLIKACE V DOPRAVĚ BRZY SKONČÍ
„Je i pro mě otázkou, proč policisté dopravu neřídí,“
městek krajského hejtmana Aloi
diví se radní a náměstek
Alois Mačák

Prostějov - Večerník už
po dobu tří týdnů bedlivě
sleduje prostějovskou dopravní situaci s ohledem na
velké množství uzavírek,
které si vyžádaly rekonstrukce komunikací v ulicích
Svatoplukova, Palackého,
E. Valenty, Sportovní
a Milíčova! V uplynulém
týdnu jsme tak podrobili
palbě otázek radního statutárního města Prostějova
a prvního náměstka hejtmana Olomouckého kraje
Aloise Mačáka (na snímku),
jenž je zodpovědný za dopravu v celém kraji.
Michal Kadlec
Upřímně, co říkáte na
současnou dopravní
situaci v Prostějově vzhledem k velkému počtu uzavírek?
„Uznávám, že současná dopravní
situace vyvolaná uzavírkami silnic
v Prostějově je velice komplikovaná.
Je jasné, že neutěšený stav je vyvolán
opravou většího počtu silnic. Proto opět požádám občany a všechny
účastníky silničního provozu, aby po
dobu uzavírek byli shovívaví i vstřícní.
Děláme maximum pro co nejčasnější
realizaci těchto oprav!“
Proč se všechno seběhlo tak najednou?
„Je to způsobeno tím, že Olomoucký
kraj po složitých jednáních obdržel
rozhodnutí Ministerstva dopravy o přidělení mimořádných finančních prostředků ze státního rozpočtu na opravu
krajských silnic až v tuto, i z hlediska
klimatických podmínek, nevhodnou
dobu. Podmínkou vyčerpání dotace

L
Lidé
stále poukazu
zují na nečinnost
dělníků stave
stavební firmy Eurovia při rekon
rekonstrukci Svatoplukovy ulice. K
Kontroluje město
pra
či kraj pracovní
tempo při
této zakázce?
„Potvrzuji, že na ulici Svatoplukova provádí opravu silnice firma EUROVI
EUROVIA, a. s. Je pravdou,
že v prvních dnech od zahájení
nebyla činnost pracovuzavírky neby
níků firmy na ppožadované úrovni.
Neprodleně jsem písemně oslovil
ředitele ffirmy se žádostí
z
o zvýšení
pracovní

Foto: archiv Večerníku
je však dokončení oprav do konce letošního roku. Z tohoto důvodu došlo
k souběhu více uzavírek. Opravy silnic jsou velmi potřebné, a pokud by
kraj nevyužil těchto prostředků z dotace od státu, zřejmě by neměl možnost
provést tyto opravy z vlastních peněz,
což by byla bezesporu škoda.“
Hodně kritiky padá
i na hlavu policistů.
Stále se totiž odmítá možnost vypnout semafory, a aby dopravu řídili policisté ručně. Co vy říkáte na
tuto variantu?
„Řízení dopravy příslušníky policie
by, nejen podle mého názoru, přineslo určité zlepšení plynulosti dopravy.
Je tak záhadou i pro mě, proč k tomuto kroku nechtějí přistoupit. Vím,
že zástupci města žádali Policii ČR
o součinnost a řízení dopravy. Nebylo
jim však bohužel vyhověno. Pan primátor Pišťák má z úterní Rady města
Prostějova pověření opětovně jednat
o této důležité problematice se zástupci Policie ČR.“

aktivity a včasné dokončení prací.
Kontrolu prováděných prací provádí
průběžně i zaměstnanci Správy silnic Olomouckého kraje. Snad se to
zlepší.“
Umíte si představit,
kdyby k současnému počtu rekonstrukcí přibyla
ještě generální oprava křižovatky
u železničního přejezdu v Olomoucké ulici? Ostatně, jak to vypadá právě s rekonstrukcí křižovatky v Olomoucké?
„Rekonstrukce křižovatky u železničního přejezdu v Olomoucké
ulici by měla být zahájena v příštím
roce, zřejmě na jaře. Přesný termín
bude odvislý především od získání stavebního povolení a výsledku
výběrového řízení na zhotovitele. Mohu vás ujistit, že pokud by
rekonstrukce byla zahájena ještě
letos, nebyly by současně prováděny všechny ostatní opravy v tomto
rozsahu. Ale jak už jsem řekl, byla
by to škoda...“

Prostějov/mik - V létě Večerník informoval o propadajícím se chodníku před „blešárnou“ na Vápenici.
Nová dlažba tu přitom byla položena
nedlouho předtím. Důvodem menší
havárie byla chyba majitele objektu,
který řádně nezazdil otvor do dřívějšího sklepa.
„Majitel domu předtím, než se na Vápenici pokládal nový chodník, řádně
nezabezpečil sklepní otvor, který dříve
fungoval pro zásobování tehdejšího
závodního klubu Oděvního podniku.
V minulých dnech jsme dlažbu i podloží opravili na náklady města, které pochopitelně budeme vymáhat po majiteli,“ sdělil Jiří Pospíšil, první náměstek
primátora statutárního města Prostějov.

INZERCE

Foto: Michal Kadlec
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PŘEPIŠTE DĚJINY: PROSTĚJOV OTVÍRÁ
ÁME
OTEVÍR é
h
za pou
3 dny
HISTORIE
OBCHODNÍHO DOMU

V listopadu roku 1973 se pro zákazníky otevřel v té době moderní
obchodní dům PRIOR s 3 500
m2 prodejní plochy. Počátkem devadesátých. let došlo k rozšíření prodejní plochy na 4 000 m2.Obchodní
dům je situován v pěší zóně města.
Stal se tradičním místem nákupů jak
místních obyvatel, tak návštěvníků
z širokého okolí města Prostějova.

PROJEKT „ZLATÁ
BRÁNA“

V únoru 2013 byla zahájena rekonstrukce obchodního domu. Projekt
komplexní rekonstrukce a modernizace celého objektu obchodního
domu je postaven na výměně všech
technologií, rozšíření komerčních
ploch na 8 000 m2 a nové moderní fasádě. Hlavním cílem projektu
bylo vytvoření atraktivního obchodního prostředí, které by odpovídalo současným standardům
a požadavkům na komerční plochy
v centru města. Budova má nově
tři nákupní podlaží propojená
vnitřní galerií s eskalátory a výtahy. Také kvalita a atraktivita
interiéru a exteriéru je velmi vysoká. Budou se zde nacházet různé
typy obchodů nabízející potraviny,
módu, obuv, drogerii, knihkupectví
či restaurace. Samozřejmě bude
součástí také dětský koutek, aby si
iti nejmenší přišli na své.

ZNOVUOTEVŘENÍ
OBCHODNÍHO CENTRA
ZLATÁ BRÁNA

Ke znovuotevření obchodního centra pro veřejnost dojde
21.listopadu 2013, což je na
měsíc přesně 40 let od doby,
kdy byl dům otevřen poprvé...
INZERCE

čekají tři dny plné celebrit, hudby, soutěží a zábavy

Prostějov/mls, pk - Že nebude
otevření Zlaté brány jen tak,
to už ví každé malé dítě. A že se
na něj chystá půlka města, na
to si můžete klidně vsadit! Bude
to totiž událost, která bez nadsázky otřese Prostějovem... Vedle
regálů plných zboží je zcela jistě
lákadlem přítomnost řady hvězd
českého showbyznysu v čele
s Gábinou Partyšovou, Leonou
Machálkou, ale také třeba populárním seskupením Maxim Turbulenc. Prostě, držet se klobouky
- Jede, jede... Zaltá brána!
Celou slávu odstartuje ve čtvrtek
21. listopadu od 15.00 hodin
moderátorka Gábina Partyšová,

která na pódiu v prvním patře
obchodního domu postupně uvítá
Petra Bendeho, Daniela Mrózka
a Markétu Konvičkovou. Mezi
jejich výstupy se představí SebeRevolta se svým silovým vystoupením. Tříhodinový program
bude od 18.00 hodin ukončen
velkolepým ohňostrojem.
Ani následující den nepřijdou
návštěvníci Zlaté brány zkrátka.
V pátek 22. listopadu od 15.00 hodin je uvítá herečka a moderátorka Eva Decastelo, která si mimo
jiné zazpívá se svojí jmenovkyní
Štěpánkou. Jinak budou zejména
mladší návštěvníci moci obdivovat um beatboxera Cagiho, který

Přijede G
ábina Par
tyš
Bende, M
achálková ová,
, Ko
i MAXIM
TURBULE rec
NC!

povede i následný workshop.
Ty nejmenší zase nepochybně
potěší
Michal
Nesvadba
a jeho Kouzelná školka. Od
17.15 hodin pak přijde na řadu
zlatý hřeb odpoledne v podobě
vystoupení známé zpěvačky
Leony Machálkové.
Zábava ve Zlaté bráně rozhodně
nebude váznout ani v sobotu
23. listopadu. Děti i dospělí
se budou moci pod dohledem
Vlasty Korce aktivně zapojit do
připravených her a hlavolamů.
Známý moderátor postupně
představí šest stanovišť, na nichž
si budou moci všichni přítomní
otestovat svůj postřeh i logické

myšlení. Připraven pro ně bude
Ráj hlavolamů i herny Gigamic a
Smart Games. Přímo na pódiu pak
někteří z nich zjistí, že vytáhnout
ježka z klece ven není vůbec nic
jednoduchého. V bohatém sobotním programu nebudou chybět ani
klaun či kouzelník, vše uzavřou
kluci z Maxim Turbulenc.
Konec a rozloučení s publikem je
i v sobotu naplánováno na 18.00
hodin.
Otevřeno bude mít Zlatá brána
i v neděli, to vás už ovšem při
nákupech nebude nic rozptylovat.
A o den později, tj. v pondělí 25. listopadu, si vše budete moci přečíst v
příštím vydání Večerníku.

Bývalý Prior připomíná brněnskou Vaňkovku
Přesvědčte se na vlastní oči!

Prostějov/mls - Na konci
uplynulého týdne Večerník
opětovně navštívil Zlatou
bránu, načež jsme se tak
mohli procházet prostorami,
které se veřejnosti otevřou až
ve čtvrtek 21. listopadu. Všude
jsme potkávali řemeslníky,
kteří horečně připravovali jednotlivé obchody na zmíněné
zahájení provozu, které je tak
již za dveřmi. Na první pohled
se zdálo, že zatímco někteří
z nich jsou už fakticky kompletní, jiní to do čtvrtečního
otevření nemohou stihnout.
Ale nechme se překvapit.
A z naší páteční návštěvy vám
jako předdárek přinášíme
desítku těch nejzajímavějších
fotografií...

na
video rnikpv.cz
e
.vec
www

Foto: Martin Zaoral

ANKET
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Přesně týden před čtvrtečním slavnostním otevřením Zlaté brány Večerník v centru města oslovil několik náhodných chodců. Zajímalo nás, zda se lidé přijdou podívat na
slavnostní otevření opraveného nákupního centra, jestli
jsou zvědaví na jeho novou podobu a zda rekonstrukci
dnes již bývalého OD Prior považují za přínos nejenom
pro centrum Prostějova...

VÍÍTE
E, ŽE SE
E BUD
DE VE ČTVR
RTEK
K
OTV
VÍR
RAT ZLA
ATÁ BR
RÁNA
ÁNA?
Iveta Šidlová
31 let, nezaměstnaná, Prostějov

ANO
O „O otvírání Zlaté brány jsem
se dozvěděla z Večerníku! (to jsme
rádi, děkujeme - pozn.red.) Na slavnostní otevření se určitě podívat půjdu.
Kromě nových obchodů mě láká i doprovodný program. Četla jsem, že tam
bude spousta atrakcí i pro děti, což je
pro mě, jako pro matku, ideální.“

Tomáš Koutný
37 let, svářeč, Prostějov

ANO „O tom, že se Prior bude po
opravě opět otvírat, jsem už slyšel. Jestli
bude čas, přijdu se podívat. Že bych se
ale nějak těšil, to se říct nedá. Z venku
se mi tahle stavba moc nelíbí a uvnitř
budou stejně obdobné obchody jako
všude jinde.“

Jarmila Bílá
82 let, důchodkyně, Prostějov
Už se těší. Připravené eskalátory svezou první návštěvníky moderního obchodního centra ve čtvrtek
21.listopadu.

Finišují. Někteří nájemníci už dokončují poslední
úpravy výloh...

NE „Prior se má zase otvírat? Tak
o tom jsem zatím neslyšela. Už je tedy
zavřený docela dlouho. Ale na jeho
otevření se podívat asi půjdu. Všechno
uvnitř bude krásně naleštěné, myslím,
že to bude hodně zajímavá podívaná.“

Vendula Langerová
17 let, studentka, Kladky

Už visí. V pátek dopoledne instalovali řemeslníci nad
hlavní vchod bývalého Prioru nápis Zlatá brána.

Vitráž. Svoje nové místo pod prosklenou střechou
Zlaté brány našlo i dílo Bohumíra Matala, které bylo
součástí původního Prioru.

ANO Že se má Zlatá brána někdy
teď otvírat, tak o tom jsem už slyšela. Nevěděla jsem ale, kdy přesně to
bude. Neříkám, že půjdu přímo na
otevření, ale krátce po něm tam určitě zavítám. Do Prioru jsem docela
často chodila, tak jsem zvědavá, jak
se změnil.“

Zpravodajství

Exkluzivní rozhovor s Adolfem Vlkem o stamilionové opravě Prioru

ZLATÁ BRÁNA BUDE OTEVŘENÁ SEDM DNÍ V TÝDNU
Ve čtvrtek ale ještě zůstanou některé obchody uzavřené

Prostějov - Tak velkou investici do jediné
né budovy polistopadový Prostějov nepamatuje! Rekonstrukce
onstrukce Prioru
začala v polovině letošního února. Po devíti
evíti měsících je
hotovo. Investice kolem sto milionů korun dokázalachátradokázala chátrající „obchoďák“ kompletně proměnit v moderní centrum.
O průběhu i konci rekonstrukce jedné z kontroverzních,
ontroverzních, ale
nesporných dominant prostějovského centra
entra si Večerník
povídal s jednatelem Prioru Adolfem Vlkem.
m. (na snímku)
S opravami jste začali
v polovině února. Čekali
jste, že Zlatou bránu zvládnete
otevřít ještě před začátkem letošního adventu?
„Očekával jsem to. Se stavební
firmou a stavbyvedoucím máme
dobré zkušenosti už z rekonstrukce olomouckého Prirou.“
Budou ve čtvrtek už otevřené všechny obchody?
„Z celkových počtu třiceti jednotek se zatím nepodařilo obsadit pět
obchodů. Někteří z našich nájemců pak slavnostní otevření nestihnou a to hlavně kvůli papírování
či shánění nejrůznějších povolení.
Jejich brány se tak rozevřou zhruba o týden později.“
Interiéry Zlaté brány nabídnou světové značky
jako například H&M. Lidé
možná očekávali, že jich tam
bude přece jen o něco více...
„Jednali jsme se zástupci celé řady
těchto firem. Mohu ale potvrdit,
že velké renomované společnosti
nemají o menší města typu Prostějova zájem.“
Nemohlo být nevýhodou
Prioru i absence vlastních
prostorů pro parkování?

„Tohle určitým
ým handicapem je
a kvůli geologickému
gickému podloží
jím i zůstane.
e. Důležité
je, že o něm my, stejně
jako naši nájemníci
ájemníci
a zákazníci víme.
Tomu se pak musel
přizpůsobit nabízený sortiment.
nt. Ve
Zlaté bráně najdete
ajdete
zboží, které můžete bez problémů
émů
odnést v nákupní
upní
tašce. Není tu
třeba prodejna
jna
elektro, které by
nabízela velké
lké
ledničky nebo
pračky, jenžž si
chcete rychle přenést
a odvézt autem
em domů. I tak
by to nemusel
el být úplně problém, v blízkém
kém okolí Prioru
jsou hned tři parkoviště.“
Od otevření opraveného obchodního centra si
lidé slibují oživení centra, které
o víkendu zeje prázdnotou. Jak
bude mít Zlatá brána otevřeno?
„Obchodní centrum bude otevřeno sedm dní v týdnu od devíti do
devatenácti hodin. Potraviny Billa

„Určitou konkurenci asi předstatakovou, na javovat budeme, ale tako
podnikatelé zvyklí.
kou jsou tito podnika
že poMěl jsem naopak ohlasy,
ohl
Prior, tak lidí
tom, co se zavřel Pri
v centru města ubylo a obchodníkům se snížily tržby. Náš zájem
je tedy společný a tím je udržet
život v centru Prostějova.
Větší
Prostě
konkurenci pro nás tedy představují obchodní zóny na okraji
města, kam se lidé za nákupy
přesouvají, čímž trpí
trp centrum
města.“
Jednou z atrakcí
at
Zlaté
brány určitě
určit bude výhled na prostějovské
prostějov náměstí z jejího druhéh
druhého patra...
„S tím počítáme
počítáme. Pod střechou naši zákaz
zákazníci najdou
občerstvení s asijskou
a českou kuchyní.
Bojím
kuch
se však, že jeho majitel
te nestihne
jídelnu
otejí
vřít
v v termínu. Nicméně
připravena
by už
připra
měla být
b klidová
zóna, kde se lidé budou moci zastavit
zcela
zas
zadarmo.“
V obchodních
obchodn galeriFoto: archiv Večerníku
ích bývá obvyklá
i kavárna. Bude i tato soupak budou otevřeny od pondělí do
částí Zlaté brány, v seznamu
soboty už od sedmi hodin a zavřou nájemců jsem ji nenašel...
až v osm večer. Pouze v neděli „S kavárnou jsme původně pobude jejich prodejní doba o hodinu čítali, bohužel její provozovatel
zkrácena.“
nakonec od smlouvy odstoupil.
Myslíte, že budete předsta- V současnosti hledáme možného
vovat konkurenci pro nástupce.“
malé obchodníky na náměstí?

Bývalý Prior připomíná brněnskou Vaňkovku
Přesvědčte se na vlastní oči!

6x foto: Martin Zaoral

Jedou na max. Zlatá brána se díky desítkám pracovitých rukou
začíná blýskat.
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Mají skluz. Další obchodníci jsou se zařizováním svých krámků
poněkud pozadu.

Majitel growshopu OBVINĚN!

Prostějov/mik - Jak Večerník
v minulém čísle informoval,
policie v celé republice zasahovala v masovém měřítku proti
growshopům, tedy obchodům,
u kterých existuje podezření,
že podporují a šíří toxikomanii.
V Prostějově provedla kriminálka razii v jednom takovém
growshopu na náměstí Spojenců. Odvezla odtud tři nákladní
auta zboží a obchod nechala

zavřít. Případ měl minulý týden
očekávanou dohru...
Přestože majitelka objektu v exkluzivním rozhovoru Večerníku
řekla, že postup policie považuje
za hon na čarodějnice, kriminalisté
jsou jiného názoru. A hned v pondělí 11. listopadu obvinili majitele
prodejny, a to hned ze tří trestných
činů.
„Mohu potvrdit, že policisté podezřelému muži, majiteli growshopu

na náměstí Spojenců v Prostějově, sdělili obvinění pro trestný
čin nedovolené výroby a jiného
nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Dále pak
pro trestný čin šíření toxikománie
a trestný čin nedovoleného pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku,“
uvedla Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.

POTVRZENO: Policie pátrá
po Janě Márové dál. O smrti neví…
Prostějov/mik - Je po smrti
nebo není? V minulém čísle
přinesl Večerník již druhou
exkluzivní reportáž o deset
let pohřešované Janě Márové
z Prostějova. Zatímco její matka Ludmila Petříková tvrdí, že
dcera přišla tragicky o život ve
Francii, policie je jiného názoru. A pátrá po ní dál!
Přestože tedy rodina vesměs
nechápe, proč Jana Márová stále figuruje v policejní databázi
pohřešovaných, mluvčí Kraj-

ského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje Večerníku
potvrdila, že pátrání je stále aktuální a je k tomu důvod. „V případě paní Jany Márové z Prostějova
můžeme potvrdit, že pátrání po
pohřešované ženě je stále aktuální a evidujeme tři požadavky
na pátrání. V případě, že matka
pohřešované požaduje odvolání svého požadavku na pátrání,
případně může-li podat bližší poznatky k pohřešované ženě, nechť
se dostaví na nejbližší oddělení

Policie ČR podle místa svého
trvalého bydliště, kde může podat oznámení,“ sdělila Večerníku
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.
Jak je tedy patrné, něco v tomto
případu nehraje. Jak je možné,
že rodina považuje pohřešovanou
Janu Márovou za mrtvou a policie o tom nic neví? Nebo je všechno jinak? Večerník bude pochopitelně zjišťovat další podrobnosti
z vývoje tohoto případu.

Loupež u Duban: Byli to amatéři,

ale slehla se po nich země…

Prostějov/mik - Trojice maskovaných a ozbrojených lupičů,
která ve čtvrtek 7. listopadu
dopoledne přepadla na silnici mezi Dubany a Smržicemi
starou škodovku bezpečnostní
agentury Loomis, policii zatím
uniká.
„Pátrání po pachatelích loupežného přepadení pokračuje velkou

intenzitou. Skutečnost, že odcizili
bezcenné zásilky, nijak nesnižuje
závažnost tohoto zločinu. V případě jejich dopadení, a děláme
pro to maximum, hrozí každému
z nich až dvanáct let vězení. Zatím ale další konkrétní informace
o pátrání nelze sdělovat,“ konstatoval exkluzivně pro Večerník
Pavel Novák, vedoucí Územního

odboru Policie ČR v Prostějově.
Jak již Večerník informoval,
v případě trojice ozbrojenců
se jednalo o naprosté amatéry či spíše zoufalce, kteří ve
snaze získat nějaké finanční
prostředky přepadli auto bezpečnostní agentury, které však
žádné cennosti, natož peníze,
nepřeváželo...

Stal se Prostějovan David Ditrich

OBĚTÍ UKRAJINSKÉ MAFIE?
(dokončení ze strany 3)
„Pozorovali jsme, že se strašně trápí,
hrozně zhubnul a trpěl depresemi.
Pak najednou přestal za námi do
Kostelce jezdit a před dvěma lety
zcela přerušil veškeré kontakty.
Když se nám začal vyhýbat, zkoušeli jsme mu volat na mobil, ale více
jak rok ho měl vypnutý. Teprve někdy na začátku tohoto roku jsem se
dovolala, jenomže hovor vzal nějaký cizí chlap s tím, že mobil našel.
To se mi zdá už hodně podezřelé,“
pokrčila rameny sestřenice Davida
Ditricha, který má dnes, pokud ještě
žije, osmatřicet let.
David Ditrich zmizel, rodina

však kupodivu na tuto skutečnost neupozornila policii. Proč?
„Chtěla jsem to řešit s policií,
jenomže mi řekli, že oznámení
o pohřešovaném musí podat někdo z jeho rodičů. Jenomže Davidova maminka už nežije a otec
to odmítl udělat, protože se svým
synem celý život nevycházel
v dobrém. Začali jsme mít ještě
větší strach ve chvíli, kdy jsme byli
upozorněni, ať od jakéhokoliv
pátrání po Davidovi dáme ruce
pryč a nestaráme se o něj! Začínám si myslet, že David nám neřekl všechno, že mohl sklouznout
na šikmou plochu a dal se také

do holportu s ukrajinskou mafií.
Prostě, že byl do něčeho namočený...,“ míní rozčílená a bezradná
žena. „Nebo mu utekla žena a on ji
odjel hledat někam do Ruska. I takové zprávy jsme získali,“ dodala.
Sama pak přiznala, že má strach
zveřejnit své jméno a má údajně
důvodné obavy jít znovu na policii.
„Ozvala jsem se Večerníku, na to
jsem odvahu sebrala. Věřím, že na
zveřejněnou fotografii by se mohl
někdo ozvat. Třeba někdo, kdo
o Davidovi ví víc...,“ ukončila svoji
zpověď, kterou v sobě dost dlouho násilím držela, sedmatřicetiletá
Kostelečanka.

CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ na rok 2014
Pusto a prázdno. Někde se ještě vůbec nezačalo. Ve Zlaté bráně stále zbývá pět volných prodejen.

JEN 720 Kč

H&M. Jednoznačně největší plochu bude v obchodním centru
zabírat obchod s oblečením, který obsadí hned dvě patra.

PLATÍ POUZE
V LISTOPADU

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

Uzeniny Zajíček s.r.o. mají nejlepší
CCC. Nově se v Prostějově otevře i nadnárodní řetězec s oblečením a obuví, jehož tváří je modelka Taťána Kuchařová.

Bude se na co koukat. Z druhého patra budovy se přes prosklenou stěnu lidem otevře krásný výhled na prostějovské náměstí.

řeznicko-uzenářskou prodejnu v kraji!
Prostějov/pr - Máte chuť na
maso nebo uzeniny? Pak se
zastavte v prodejně Masouzeniny u Zajíčků a ochutnejte
oceněnou kvalitu. Obchod ve
Vrahovické ulici nedávno získal
titul Řeznicko-uzenářská prodejna 2013 pro Olomoucký kraj.
Jde o velký úspěch prostějovské
společnosti, která při zpracování
masa a uzenin klade důraz na
generacemi osvědčené postupy.
Prodejna firmy Uzeniny Zajíček
s.r.o. nedávno získala prestižní
cenu vyraženou do řeznického
špalku. Vysokou úroveň firemní
provozovny ve Vrahovické ulici
ocenili v celostátní soutěži takzvaní tajní zákazníci. Ti, mimo jiné,
hodnotili první dojem při vstupu do
prodejny, šíři sortimentu i ochotu
obsluhujicího personálu. Ve všech
těchto aspektech Uzeniny Zajíček
obstály na výtečnou.
Jejich prodejna přitom byla
otevřena loni 22. listopadu, roční
působení na trhu tak oslavila tím
nejlepším možným způsobem.
Samotné Uzeniny Zajíček s.r.o.
však působí na trhu už třináct let.
Při zpracování masa a následné
výrobě od počátku kladou důraz
na tradiční postupy a receptury.

Z výroby. Uzeniny Zajíček působí na trhu už třináct let a kromě
své firemní prodejny dodává své výrobky do asi půldruhé stovky
obchodů, které jsou označeny logem firmy!
Foto: archiv firmy
Uzeniny tak například stále udí
na bukovém dříví. Na trhu se
snaží prosadit především kvalitou, kterou zákazník ocení a je
ochoten si za ni třeba i připlatit.
V nelehké době čelí právě kvalitou konkurenci velkých obchodních řetězců, jejichž politika je založena na co nejnižší
ceně, čímž však jednoznačně
trpí jakost nabízených masných výrobků.
V široké nabídce prodejny ve Vrahovické ulici najdete kromě uzenin
a zabíjačkových specialit z vlastní
produkce také kvalitní vepřové,

hovězí, kuřecí a kachní maso, drysické pečivo a farmářské mléčné
výrobky. Mezi novinky patří
například pečené vepřové koleno,
smažená kuřecí křidélka či šunka,
to vše opět z vlastní produkce.
Nově si tu také můžete objednat
pečené kuřecí a vepřové maso,
které využijete při pořádání rautu
či soukromé oslavě pro větší počet
lidí.
UZENINY ZAJÍČEK s.r.o.
touto cestou děkují všem maloobchodním i velkoobchodním
zákazníkům za jejich přízeň a těší
se na další spolupráci.

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

A GRATULUJEME!!!

Nicolas Turlák
12. 11. 2013 50 cm 3,10 kg
Vrbátky

Kateřina Škurková
12. 11. 2013 51 cm 3,65 kg
Prostějov-Domamyslice
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!

Daují Král
11. 11. 2013 52 cm 4,45 kg
Drahany

Marek Čížek
10. 11. 2013 49 cm 2,65 kg
Prostějov

Strom splněných přání aneb daruj dárek dětem
Prostějov/red - Již druhý ročník
akce Strom splněných přání pořádá Okrašlovací spolek Prostějova
ve spolupráci s občanským sdružením Dobré místo pro život. „Pojďme společně udělat radost dětem
zakoupením jejich vánočního přání,“ vyzývá prostějovská hlavní organizátorka Milada Sokolová.
Na webových stránkách občanského
sdružení Dobré místo pro život (http://
www.dobremistoprozivot.cz/stromProstejov) je od pondělí 11. listopadu
možné zarezervovat si a následně
zakoupit dárek. A vězte, že radost jím
uděláte dětem z dětských domovů
Prostějov a Plumlov.

Dárek můžete doručit na adresu občanského sdružení ve Vrlově ulici
číslo 7 v Prostějově, či předat osobně
zástupcům dětských domovů na vánočním večírku Spolku, který se koná
20. prosince v 18 hodin v restaurační
části Národního domu.
S nápadem obdarovat děti z dětských
domovů dárkem, který si sami přejí,
přišla předsedkyně občanského sdružení Dobré místo pro život, Věra Novotná. „Její nabídku´inzerovat´ dárky
na jejich webu jsme s potěšením přijali, letos spolupracujeme opět,“ těšila se
z akce Sokolová a dodala:„Děkujeme
všem, kteří v předvánočním čase
myslí i na tyto děti bez domova.“

SCHOLARIS 2013: nové povolání nabízela hned
Prostějov/mm - Pod dohledem zdatného kominíka,
sličné sestřičky nebo postav
z filmu Amadeus proběhl minulou středu v prostějovském
Společenském domě další
ročník Přehlídky středních
škol a školských zařízení
SCHOLARIS 2013. Celkem
padesát školských subjektů
nabízelo své obory žákům
devátých tříd základních
škol prostějovského regionu.
A Večerník u toho nemohl
chybět!
Všechny vystavovatele přivítal
ředitel pořádající firmy Scho-

laservis Pavel Sekanina, který
zdůraznil, že pro školské pracovníky celá akce znamená
nejen představení nebo prezentaci své školy, ale i přátelské
setkání vzájemně mezi sebou.
Statutární město Prostějov
zastupoval přímo primátor
Miroslav Pišťák i náměstkyně
Ivana Hemerková a Alena
Rašková. Právě první muž
prostějovského
magistrátu
zdůraznil, že si váží učitelské
profese, neboť vidí značný
rozdíl mezi mládeží minulou
a současnou. Ovšem jak dodal,
jedná se o odraz doby.

padesátka školských subjektů

„V každém případě učit
a vychovávat je dnes velmi náročné,“ řekl Pišťák.
Neopomněl také s humorem
sobě vlastním dodat, že na
radnici je vlastně obklopen
samými učiteli v podobě svých
náměstků, a tak to občas nemá
jednoduché. Všechny přítomné
pozdravil za Olomoucký kraj
i Karel Goš z odboru školství
a tělovýchovy.
Celá akce probíhala od
osmi až do sedmnácti hodin,

Fotoreportáž

David Kučera
11. 11. 2013 50 cm 3,55 kg
Prostějov

takže se mohli u stánků škol
vystřídat všichni zájemci
a to jak z řad deváťáků,
výchovných poradců, tak
i v neposlední řadě rodičů
budoucích
středoškoláků.
V pravidelných intervalech
se na Scholaris střídali
i módní přehlídky a ukázky
bojových umění.
A co se dalo vidět přímo na
stáncích?
Ukázky umění dřevařů, kovářů,
kuchařů, cukrářů, kosmetiček

a kadeřnic, u budoucích sestřiček
si šlo změřit tlak a BMI, na
některých stáncích dokonce
vyzkoušet i chemické pokusy.
Jak byly školy úspěšné
a jak dobře si deváťáci vybrali, se ukáže na jaře 2014
při přijímacích zkouškách,
následně pak v září 2014 přímo
ve školních lavicích.
Večerník přeje všem deváťákům
úspěch ve studiu a školám
zdařilé
plnění
výchovněvzdělávacích cílů.

jjaký
aký bbyl
yl sc
scholaris
cholaaris 22013...
0133....
3x foto: Karla Klosová

Generalita. Představitelé Olomouckého kraje, statutárního Ve vlnách. Na vystavovatele se valili „deváťáci“, výchovní Dohlížela na stánek. Na stánku SZŠ Prostějov se nejpoměsta Prostějov, zástupci z České školní inspekce i Úřadu poradci i rodiče, ale byl čas také na chvíli oddechu a vzájem- pulárnější stala malá sestřička Lucinka, která dohlížela na své
práce. Ti všichni byli přítomni.
né předávání zkušeností ze škol.
starší kolegyně zda správně měří tlak a BMI.

Foto: archiv Okrašlovací spolek města Prostějova

Trick or treating: HALLOWEEN

s Angličtinou pro děti HDEE

Prostějov/red - Trick or treat,
trick or treat, give me something good to eat! S touto koledou vyrazilaAngličtina pro děti
den po oficiálním Halloweenu
po prostějovských ulicích. Ještě
o den dříve se Halloween slavil
po ulicích rakouského St. Johann im Pongau a o šest hodin
později se koledovalo i na americké Floridě.
„Navzdory obavám z náročného průběhu, vše proběhlo nad
očekávání hladce,“ libovala si
Eva Šmídová, lektorka Angličtiny pro děti-HDEE. Koledníci
v perfektních kostýmech zvládli
anglickou říkanku a po cestě k ní
přidávali, co vše dobré by mohli
na další štaci do košíků a tašek
dostat. Rodiče konverzovali se
svými dětmi v angličtině a byla
spousta legrace. Zkrátka ideální
zakončení příjemného a teplého
podzimu.
Na americké půdě byl Halloween
trošku strašidelnější. Trick or treating (koledování) začíná až po

setmění. Děti chodí v kostýmech
od domu k domu, ideálně pouze
ve své čtvrti a ještě líp jen k tomu,
koho znají. Zůstávají u dveří,
nechodí dovnitř. Pokud dům či
byt nemá výzdobu, nenavštěvuje
se. Znamená to, že Halloweena
neslaví a ostatní to musí respektovat. Většina nedočkavých sousedů seděla před domy, pouštěla
hudbu a netrpělivě vyhlížela koledníky, aby s nimi prohodila pár
slov, pochválila děti a pochlubila
se svými triky a kostýmy. Koledníci tak mohli zakopnout o fiktivní náhrobek nebo si popovídat
s kostlivcem, neboť tyto hračky
jsou součástí halloweenských
legrácek.
Aktuální informace
o Angličtině pro děti najdete
na webu angličtiny na
www.helendoron.cz
- LC Prostějov, nebo
jednoduše napište na info@
anglictinaprodetiprostejov.cz
nebo zavolejte
na tel. 608 272 947.

ZAJISTĚTE SI PŘEDPLATNÉ MLADÉHO A ŽIVÉHO MÉDIA NA ROK 2014

PŘEDPLATITELSKÝ KUPÓN
Objednávám předplatné
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku na rok 2014
...ještě
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Pro získání CELOROČNÍHO předplatného týdeníku PROSTĚJOVSKÝ Večerník
netřeba nic složitého... Předplatné si můžete objednat na telefonní lince
582 333 433, nebo přes e-mail: inzerce
inzerce@
@vecernikpv.cz!

Jméno a příjmení (firma)
Město

PSČ

Ulice

č.p.

Telefon

Předplatné chci uhradit:
poštovní poukázkou
bankovním převodem

hotově

Vyplněný kupón zašlete nebo přineste osobně na adresu redakce:
Olomoucká 10, 796 01 Prostějov, tel.: 582 333 433, 608 960 042

Co, kdy, kde, kam ...?


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

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
PROSTĚJOV
středa 20. listopadu
- 10 hodin - „Poslouchejte s námi
aneb knížky do ucha pro děti
i rodiče“ se bude konat v podkrovním sále.
- 17.00 hodin se koná CESTOU
NECESTOU (NE)BEZPEČNOU KOLUMBIÍ - Kateřina
Francová bude vyprávět a proPůjčovna rehabilitačních a ko- mítat fotografie ze své cesty do
mpenzačních pomůcek LA- Kolumbie
ZARIÁNSKÉHO SERVISU
PV, Hacarova 2, zajišťuje orEkocentrum IRIS
topedické vozíky, WC křesla,
Husovo nám. 67, Prostějov
chodítka - pevná, pojízdná, pondělí 18. listopadu od 16 do Po veleúspěšném tour z roku
podpažní, servírovací stolky 18.00 hod - Keramika - tvořivá 2010 se po třech letech opět
potkají soubory Tři sestry
a polohovací lůžka (mechanická, dílna
elektrická). Kontakt po telefonu pátek 22. listopadu od 15.30 do a Horkýže Slíže na stejném
pí. V. Zapletalová 776 054 299
17.00 hodin - Uspáváme ježky - pódiu, a to v rámci BRATIA
A SESTRY TOUR 2013! Do
benefiční akce
Prostějova přitom zavítají už
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově nadále Dětský domov a Školní jídelna tuto sobotu 23. listopadu se
poskytuje služby nevidomým
Plumlov pořádá u příležitosti startem v 19.30 hodin. Dveře
a slabozrakým občanům na
60. výročí otevření „Den ote- se pro návštěvníky otevřou již
adrese: Kostelecká 17, Prostějov. vřených dveří“. Tato akce se o půldruhou hodinu dříve.
koná v sobotu 30. listopadu Od rozdělení ČeskoslovenMC Cipísek,
2013 od 13 hod. v prostorách ska uběhlo přesně dvacet let,
Sídliště Svobody 6, Prostějov Dětského domova a Školní přesto oba soubory přinášejí
Pokračovací kurz efektivního jídelny Plumlov, Balkán 333. důkaz o nerozbornosti jednoty
rodičovství - večerní kurz dle roz- Srdečně zveme všechny ab- a přátelství obou slovanských
pisu pro absolventy základních solventy, bývalé zaměstnance, národů. Během čtyřhodinové
kurzů ER
přátele a příznivce. Přijďte se smršti vás oba interpreti jistě
Psychomotorický vývoj dětí do podívat, jak u nás žijeme!
přesvědčí, že BIGBEAT JE
1 roku - beseda pro maminky
BEZ HRANIC!
s miminky v rámci Mimiklubu
Dvanáct vybraných měst
V neděli 24. listopadu 2013
Zdravý pohyb pro rodiče a dítě v 16.00 hodin se koná koncert
v České republice bude mít to
- besedy v pravidelných progra- kapely Létající rabín v sokolovnezměrné štěstí, že je navštímech dle rozpisu skupin
ví tato velká internacionální
ně v Čelechovicích na Hané.
Individuální psychologické porashow. A mezi touto společdenství pro děti i dospělé - konzulností nechybí ani Prostějov...
Občanské sdružení Veřejná
tace s psycholožkou dle objednání
lyžařská škola Prostějov
Obě skupiny představí běIndividuální právní konzultace oznamuje zájemcům o výcvik, že hem svého dvouhodinového
pro rodinu - konzultace s práv- přihlášky lze vyzvednout od
ničkou dle objednání.
4. listopadu 2013 v prodejně
Semtamník SONS
Volné herny - pro rodiče s dětmi CYKLO VAČKÁŘ, Úprkova Ve čtvrtek 21. listopadu od 13.00
do 5 let. Herny probíhají vždy 16, Prostějov / u tržnice /. Počet do 16.00 hodin se koná Pletení
v pondělí od 15 do 17 hod.
přihlášek / lyže nebo snowboard / z pedigu v klubovně SONS.
omezen!! Informace na tel.:
ICM Prostějov,
582 343 117. U některých zdravotDomovní správa, s.r.o
Komenského 17, Prostějov
ních pojišťoven lze získat fin. pří- víceúčelová hala - zimní stadion
V úterý 19. listopadu bude ICM spěvek. Projekt realizován za podz provozních důvodů zavřeno.
pory Magistrátu města Prostějov
BRUSLENÍPROŠKOLY
Od pondělí 18. listopadu můžete soutěžit v internetové Svaz tělesně postižených v ČR,
ŠKOLKY APRO
soutěži s názvem „Co skrývá o.s., místní organizace v ProstějoVEŘEJNOST
web ICM“. Soutěž trvá do 16. vě, Kostelecká 17 pořádá pro své
úterý
19.11.
prosince a více info naleznete na členy i nečleny dne 6.12.2013
9.00 - 10.00 hodin
www.icmprostejov.cz
„Mikulášské společenské setkání tělesně postižených a seniorů“
Hodinové bruslení
MUZEUM PROSTĚJOVSKA v restauraci „Centrum Haná“
pro veřejnost
Do 24. listopadu máte možnost v Plumlovské ul. v 16.00 hodin.
shlédnout výstavu „Kdo si hraje, Jste srdečně zváni. Závazné při- neděle 24.11.
nezlobí“ a „Putování po Morav- hlášky v kanceláři č.106 nebo na
9.30 - 10.30 hodin
ských a slezských stopách“.
tel.č. 588 000 167, 724 706 773.

Kino Metro 70

TŘI SESTRY + HORKÝŽE SLÍŽE
vyrážejí na
BRATIA A SESTRY TOUR 2013
KDY: SOBOTA 23. LISTOPADU 2013, 19.30 HODIN
KDE: Společenský dům, Komenského ul., Prostějov

Foto: Mamut Agency
koncertu průřez celou svojí
dosavadní tvorbou.
Kapela Tři sestry, zahraje jak
léty prověřené hity jako Kovárna, Mexiko, Zelená, Život
je takovej, tak i zcela nové
písně z posledního alba „Líná
hudba holý neštěstí“.
Skupina Horkýže Slíže během svého dvouhodinového
koncertu, divákům nabídne
celou řadu songů, z jejich
jednadvacetiletého působení
na hudební scéně Slovenské
i České republiky.

Obě kapely chystají různá
překvapení a chybět nebude
ani prolnutí uměleckých těles
a následné rozdělení, čímž
bude metaforicky znázorněná Česko-Slovenská dějinná
epocha!
Vstupenky jsou v prodeji
v síti TICKETSTREAM
a také v prostějovské prodejně Hudební nástroje,
Kramářská 1.
Vice informací o koncertu
najdete na
www.trisestrytour.cz!

by majetku města. „Ve všech
třech problematických případech,
kdy kupující nesplnili podmínky,
se jedná o smlouvy, které byly
uzavírány před vznikem hospodářské krize. Neplnění podmínek
nevyplývá z konkrétně smluvně
sjednaných podmínek, nýbrž
souvisí právě s nastalou hospodářskou krizí, nepříznivým vývojem na trhu, případnou nestabilní
koncepcí budoucího investora
a jeho neschopností pružně reagovat na hospodářskou situaci,“
popsal Jiří Pospíšil, první náměs-

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...
Ludmila Meisnerová 1928
Otaslavice
Alois Procházka 1919 Prostějov
Radomír Krampol 1928 Prostějov
Aloisie Vojtíšková 1912
Kralice na Hané
Růžena Komrzí 1943 Mostkovice
Jolanda Koutná 1926
Prostějov
Ing. Zdeněk Khýr 1951 Mostkovice
Zdeňka Dolejší 1943
Prostějov
Lubomír Šindelář 1958 Prostějov
Jan Sedláček 1935
Prostějov

Vlastimil Baron 1923
Ohrozim
Naděžda Kaprálová 1932 Prostějov
Eva Stražická 1938
Mostkovice
Jana Hanáková 1959 Protivanov
František Pospíšil 1937
Olšany u Prostějova
Hedvika Brabcová 1929
Myslejovice
Milada Ščudlová 1928 Bohuslavice
Marie Grimmová 1927
Čelechovice na Hané
Marcela Stavská 1978
Prostějov

Rozloučíme se...
Pondělí 18. listopadu 2013
Svatopluk Mazal 1948 Vrahovice
11.00 Obřadní síň Prostějov
Žofie Matoušková 1920 Kostelec na Hané 11.45 Obřadní síň Prostějov
Čtvrtek 21. listopadu 2013
Josef Horeš 1928 Prostějov
11.00 Obřadní síň Mlýnská

tek primátora statutárního města
Prostějov. Zároveň podotkl, že v
drtivé většině prodejů pozemků v
průmyslové zóně byly dohodnuté závazky naopak řádně a včas
splněny.
Město zajišťuje závazek výstavby několika instituty, například
smluvní pokutou pro případ prodlení, možností odstoupení od
smlouvy, či zákazem zástavního
práva. Město má povinnost jednat
v souladu se zákonnými možnostmi. „Je však nutno dodat, že žádný zajišťující institut není schopen

čtvrtek 21. listopadu
19.00 DARKO (UK)
& EMPTY HALL
OF FAME & HOPES
pátek 22. listopadu
20.00 KEEP ROCKIN
PARTY
sobota 23. listopadu
19.00 ZAVŘENO
- SLAVÍME U BROUČKA
koncert kapel MIMO
PROVOZ a FROM BEYOND

KULTURNÍ KLUB DUHA
sobota 23. listopadu
15:00 Do pohádky
za zvířátky II.
pásmo pohádek
17:30 Jako za starejch časů
americká krimikomedie
20:00 Jako za starejch časů

MĚTSKÉ DIVADLO
V PROSTĚJOVĚ
pondělí 18. listopadu
19.00 Labutí jezero
Petr Iljič Čajkovskij
pátek 22. listopadu
19.00 KDYBY TISÍC
KLARINETŮ
Slovácké divadlo Uherské
Hradiště

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

Křesadlo
2013: šance pro dobrovolníky
Prostějov/red - Tento rok se stránky www.kresadlo-ok.cz. Zde
v Olomouckém kraji koná již
třetí ročník oceňování dobrovolníků Křesadlo 2013. Jak zní
motto akce, jedná se o „cenu
pro obyčejné lidi, kteří dělají
neobyčejné věci“.
Nominaci kandidátů k ocenění
provádí široká veřejnost, a to
v šesti následujících kategoriích:
sociální služby; děti, mládež
a volnočasové aktivity; zdravotnictví; ochrana životního prostředí;
humanitární pomoc a rozvojové
projekty, dobrovolní hasiči. Víte-li o někom, jehož dobrovolnická
činnost by si zasloužila ocenění
v některé ze jmenovaných oblastí, neváhejte navštívit webové

naleznete ke stažení nominační
formulář s bližšími informacemi.
Termín ukončení nominací je
stanoven na 20. listopad 2013.
Poté nezávislá komise rozhodne
o osmi oceněných. Slavnostní
předávání cen Křesadlo 2013
proběhne v pondělí 16. prosince
2013 ve 20.00 hodin při koncertu
Marty Kubišové v Arcibiskupském paláci v Olomouci.
Organizací ceny Křesadlo 2013
byla pověřena Maltézská pomoc,
o. p. s. Centrum Olomouc ve spolupráci s Unií nestátních neziskových organizací Olomouckého
kraje. Hlavním partnerem je Olomoucký kraj.

Nový občanský zákoník může pomoci zajistit plnění smluv
Prostějov/red - Na poslední
schůzi se radní města Prostějova zabývali návrhem systémového řešení s cílem eliminovat
situace, kdy kupující pozemku
nerealizuje závazky vyplývající z kupní smlouvy. Zejména
v posledním roce se objevují
případy, kdy kupující pozemky
města Prostějova nerealizovali
závazky vyplývající z kupních
smluv v termínu, který byl stanoven v kupních smlouvách.
Komplexní materiál předložili
pracovníci odboru správy a údrž-

pondělí 18. listopadu
14:00 Pondělní Bijásek
- Zambezia
17:30 Crazy Joe
americký akční film
20:00 Enderova hra
americké sci-fi
úterý 19. listopadu
14:00 Úterní Bijásek
- Zambezia
17:30 Crazy Joe
20:00 Enderova hra
středa 20. listopadu
18:00 Giacomo Puccini:
Madam Butterfly
čtvrtek 21. listopadu
17:30 Byzantium:
Upíří příběh
anglická upíří romance
20:00 Hunger Games:
Vražedná pomsta
americké akční sci-fi
pátek 22. listopadu
17:30 Byzantium:
Upíří příběh
20:00 Slavnostní premiéra
filmu: Pan Enky
český studentský film
sobota 23. listopadu
17:30 Byzantium:
Upíří příběh
20:00 Hunger Games:
Vražedná pomsta
neděle 24. listopadu
17:30 Byzantium:
Upíří příběh
20:00 Hunger Games:
Vražedná pomsta

přimět kupujícího, aby svůj závazek ze smlouvy řádně a včas splnil,“ přidal Pospíšil.
Jako další zajištění může být nikoliv okamžitý prodej, nýbrž pouze
pronájem pozemku do doby, než
bude realizována stavba deklarovaná investorem. Pronájem s následným prodejem má však také
svá úskalí. Rizikem je případné
neplacení nájemného v okamžiku,
kdy na pozemku již bude stát rozestavěná či hotová stavba, nebo neodkoupení pozemku investorem
po dokončení stavby.

Pomoci může nový občanský
zákoník, který má vstoupit v
platnost od 1. ledna 2014. „Podle
nového občanského zákoníku
bude možné do katastru nemovitostí zapsat zákaz zřídit zástavní
právo na předmětném pozemku
nebo pozemek převést na jiného.
Také bude platit, že vlastník pozemku má právo po zřizovateli
stavby požadovat, aby pozemek
koupil za obvyklou cenu. Nový
občanský zákoník také zavádí
naprosto nový institut - právo stavby,“ vysvětlil na závěr Jiří Pospíšil.

Trio pejsků
hledá páníčky!
Majitelé, poznáte si své miláčky?

Prostějov/mik - Strážníci Městské policie v Prostějově ročně ve městě odchytí desítky zatoulaných psů. V drtivé většině se jim podaří najít jejich majitele. Ovšem v některých případech
se tak nestane a pejsci skončí v kotci na služebně městské policie a po čase dokonce v útulku. Nově jsou bezprizorní další tři čtyřnozí krasavci. Přihlásí se na základě této „pátrací“
relace jejich páníčci? Pokud poznáte čtyřnohého miláčka, který se vám zatoulal, volejte na
telefonní číslo 582 329 405 nebo pište na e-mailovou adresu: michal.pojezny@prostejov.eu.

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ
- LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 18. 11. DO 24. 11. 2013

TELEFON 582 344 130

POZOROVÁNÍ SLUNCE se pouze za bezmračné oblohy
koná v pondělí a ve čtvrtek v 14. 00 hodin. Vstupné 20 Kč.
NOČNÍ POZOROVÁNÍ oblohy dalekohledy se pouze za
bezmračné oblohy koná v pondělí a ve čtvrtek v 18. 30 hodin.
Další pozorování ve středu v 17. 30 hodin je svým komentářem
uzpůsobeno nejmenším dětem. Vstupné 20 Kč.
Ve středu v 16. 30 hodin KLUB HVĚZDÁRNÍČEK pro děti
do 10 let.
Výstavy Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE,
STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU a expozici OPTIKA
spatříte na začátku výše uvedených pozorování.
Výstavy OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN a VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI půjčujeme zdarma obcím,
školám, spolkům, klubům seniorů apod.

Oznámení o vypnutí elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka
elektrické energie:
Obec: Domamyslice -chaty
Dne: 28. 11. 2013 od 7:30 do
11:30 hod. Vypnutá oblast:
chaty nad drůbežárnou č. 12,
11, 10, 9, 8, 7.
Obec: Krasice
Dne: 4. 12. 2013 od 7:30 do
11:30 hod. Vypnutá oblast: ul.
Trnková celá

Obec: Vrahovice
Dne: 5. 12. 2013 od 7:30 do
16:00 hod. Vypnutá oblast:
ul. Majakovského č.o.13-19,
ul. za kostelem č. 107, 1264,
hřbitov, Čs. Odboje celá oboustranně, Hrázky celá včetně
novostaveb.
Obec: Lipová
Dne: 6. 12. 2013 od 7:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast:
č. 3, 10, 101, 107, 183, 90,
90A, 33.
E.ON Česká republika, s.r.o.

WiFi - nový vítr v prostějovském divadle

Prostějov/red - Pokrytí WiFi
signálem má od poloviny listopadu Městské divadlo v Prostějově.
Prvním impulsem byla nutnost technicky vyřešit ne zcela
spolehlivé bezdrátové připojení
na internet pro divadelní pokladnu. Spojení vzduchem často vypadávalo a pro provoz pokladny
to byl opravdu velký problém.
„Najít cestu pro dráty byl nelehký
úkol jak pro technické pracovníky
divadla, tak pro externího IT
pracovníka Jaroslava Vychodila. Nakonec se našly skulinky
sklepem a půdou s veškerým
respektem k historické budově
a pokladní Věra Janálová se už
nemusí obávat, že prodej vstupenek zákazníkům zkomplikuje
výpadek připojení na internet,“
informovala ředitelka divadla
Jana Maršálková. „A když už
se našla cesta pro dráty, rozhodli
jsme se, že zajistíme pokrytí WiFi
signálem v zákulisí divadla,“
doplnila ředitelka.
Spokojenost vyjádřil také technik František Taberý, který má

v Městském divadle na starosti informační technologie:
„Možnost připojit se na internet
je určitě bezvadná služba pro
členy hostujících souborů. Ale
i my, pracovníci divadla, tuto
možnost vítáme. Mám na starosti
webové stránky divadla a mohu
tak pohodlně a pružně aktualizovat informace pro naše diváky.“
Signál má pochopitelně částečný
přesah i do divadelního sálu, síť
však není veřejná a je zabezpečená
heslem. „Diváci v hledišti určitě
nehledají připojení na internet, ale
těší se na divadelní zážitky. A těch
ještě do Vánoc bude plno – pro
děti a rodiče, pro seniory, na své
si přijdou i milovníci baletu nebo
skupiny Melody Makers. A neopakovatelnou atmosférou mají vždy
adventní koncerty, které letos opět
pořádají Základní umělecká škola
Vladimíra Ambrose, Reálné gymnázium a základní škola města
Prostějova a Cyrilometodějské
gymnázium,“ upozornila Jana
Maršálková na bohatý předvánoční
program v divadle.

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s bývalým ředitelem Městské knihovny v Prostějově PhDr. Milošem Kvapilem

„V LISTOPADU 1989 JSEM MĚL STRACH, MOHLO TO ŠPATNĚ DOPADNOUT!“
Prostějov - V našem městě byste jen těžko hledali druhého člověka, který by měl v malíčku vše, co se týká knih,
jakým je bývalý ředitel Městské knihovny v Prostějově Miloš
Kvapil. Svérázný muž, kterého ve městě poznáte jednoduše už z dálky podle jeho neodmyslitelného černého klobouku. Dnes už důchodce si nedokáže svůj život představit
bez toho, že by usínal jinak než s knihou vedle svého lůžka.
Ostatně knihovnictví a práce knihovníka byla vždy jeho dětským snem. Exkluzivní rozhovor s Milošem Kvapilem pořídil
Večerník pár dní před výročím událostí 17. listopadu 1989.
A nestalo se tak náhodou. Vždyť on sám se před čtyřiadvaceti lety aktivně účastnil sametové revoluce. A nic na tom
nemění fakt, že po letech upřímně přiznává tehdejší strach
z komunistického protiúderu! V současnosti si ale Miloš
Kvapil užívá důchodu, i když v žádném případě pasivně. To
by totiž člověk s jeho vitalitou jen těžko vydržel...
Michal Kadlec
Pane Kvapile, na úvod jednoduchá otázka, jak se nyní
máte a co děláte?
„Nejenom teď, ale já se mám celý
život dobře...(úsměv) Ke všemu totiž přistupuji pozitivně, s nadhledem
a odstupem. Už jsem pátým rokem
v důchodu a od té doby se mám,
a říkám to všem, jako v dobách, než
jsem šel do první třídy. Úplná pohoda!“
Říkáte, že se na svět díváte
pozitivně. To je ale v dnešní
době ale velké umění…
„K tomu se člověk musí propracovat,
promyslet a pročíst. Když se ráno člověk probudí a je obklopen tím marasmem, který dnes v podstatě vládne ve
dvou třetinách zeměkoule, musíte si
vždy najít pozitivní východisko. Třeba
to, že jsem se vůbec probudil, že hned
ráno svítí sluníčko, na zahrádce zpívá ptáček, na podzim je krásná mlha
a padá listí. Všechno to jsou okouzlující zážitky, které jsou nenahraditelné.“
I v současné politické situaci
v Česku máte chuť se usmívat?
„Promiňte, mám jednu výhradu proti
vaší otázce! Slovo Česko přede mnou
nevyslovujte, to vymysleli před lety
nevzdělaní novináři, kteří zkomolili
název Čechie, jenž se pro české země
užíval už v devatenáctém století...“
INZERCE

Tak dobře, tudíž jinak
- máte dobrou náladu i při
pohledu na současný stav politiky
v České republice?
„Politické dění je už od vzniku Československa v roce 1918 neustále
v krizové situaci. Tento stát vznikl
vlastně náhodou a řekl bych, že i proti
vůli většiny obyvatel! A od té doby se
prokazuje, že obyvatelé této země si
nedovedou sami sobě vládnout...“
Po celý svůj život jste byl
knihovníkem. Co vás k této
práci vůbec přivedlo?
„To byl můj životní koníček! Když
jsem měl deset let, tak o Vánocích
roku 1956 jsem dostal od Ježíška
knihu od Edmonda De Amicis
s názvem Srdce. V tom románu je
několikrát uvedeno slovo knihovník, které jsem tenkrát ke své hanbě neznal. Zeptal jsem se tatínka,
a on mě zavedl do prostějovské
knihovny. Řekl, tak toto je knihovna a tady ten pán je knihovník. A už
tehdy jsem se rozhlédl po knihovně
a prohlásil, že právě toto chci dělat!
Vždycky jsem tedy věděl, že chci
pracovat jako knihovník, splnilo se
mi tedy dětské přání.“
Jak nyní vzpomínáte na svoji práci v knihovně?
„Když jsem tady působil jako ředitel,
byla to velice krásná léta. Velice rád

vzpomínám na tuto budovu, na kolegy a kolegyně, podařilo se nám společně vykonat kus dobré práce.“
Vy už jste nyní čtyři a půl
roku v důchodu, jak se díváte na práci prostějovské
knihovny dnes?
„Další vývoj knihovny samozřejmě
neustále pozoruji, jsem častým návštěvníkem tohoto zařízení. A taky
jsem rád, že knihovna reaguje na
požadavky doby, dneska si sem lidé
nepřicházejí jenom půjčovat knížky. Jsou tu i početné audiovizuální
zdroje, internet, zvukové knihy pro
nevidomé a další a další vymoženosti dneška. Já si ale stále chodím
půjčovat knihy a časopisy, no a samozřejmě vždy přijdu pozdravit
současného ředitele a velmi dobrého
kamaráda Aleše Procházku. Jednak
vaří dobré kafe a jednak je to prima
chlap...(úsměv)“
Jste známá osobnost, která
se také zapojila do listopadových událostí v roce 1989 v Prostějově. Jaká byla tehdy vaše role?
„Nedá se říct, že bych se do těch
událostí nějak výrazně zapojoval.
Bylo to období, kdy jsem zrovna
měnil zaměstnání. A dnes už mohu
být upřímný, měl jsem určité obavy,
že to tehdy mohlo špatně dopadnout... Takže jsem se do oné sametové revoluce nezapojoval podle svých
představ. Jen jsem skupině okolo
Honzy Roubala a Boba Pacholíka
nosil do knihkupectví vedle radnice
paní Hájkové listiny a předával aktuální informace, které jsem získával
od svých kamarádů z fakulty, kteří
působili v ústředních denících, v rádiu či televizi. Samozřejmě jsem si
tehdy usilovně přál, aby se proces jakéhosi osvobození od komunistické
hrůzy zdařil a stát se mohl vydat na
nějakou jinou a rozumnou dráhu.“
Řekl jste, že jste měl strach,
že se převrat nezdaří
a všechno může špatně dopadnout...
„No samozřejmě! V té chvíli v listopadu 1989 přece nikdo nevěděl,
jak to dopadne. Vždyť si vezměte,
kolik Prostějovanů bylo tehdy v Lidových milicích a najednou tyto milice odsud zmizely a začaly se sro-

covat v Praze. Tenkrát se opravdu
čekalo, že bude nějaký zásah, přece nikdo nemohl předpokládat, že
komunisti si nechají jen tak sebrat
moc nad touto zemí. Opravdu jsem
měl strach, to nezapírám. Měl jsem
v tu dobu dvě malé děti a nechtěl
jsem příliš riskovat.“

ných filmů už nijak předem nezaujal.
A v Duze ve filmovém klubu se dřív
promítaly filmy Bergmana či
y časy jsou ale taky
Felliniho, ty
č. Bohužel, moje
dávno pryč.
představa o kultuře je někde
hci však nikomu
jinde, nechci
vé názory...“
vnucovat své

„Není to jenom o dnešku, v krizi je tato republika
pořád. Už od roku 1918 náš národ dokazuje,
že vznikl vlastně náhodou, proti vůli většiny
a jeho obyvatelé si neumí sámi vládnout...“
Milovník knih MILOŠ KVAPIL zastává
na politickou situaci v tomto státě jasný názor
Pojďme zase do současnosti. Co nyní děláte a nenudíte se trošku?
„Kdepak se nudit! Mám řadu koníčků,
kromě četby taky píšu. Už jsem vydal
dvě sbírky poezie, z nichž ta první je
již úplně rozebraná. Kromě toho jsem
po tatínkovi vyznavačem turistiky, takže vždycky rád vystoupím na nějaký
kopec a kochám se například západem
slunce nebo krásnou přírodou. Kromě
toho nyní coby brigádník působím, po
absolvování speciálního kurzu, jako
průvodce u cestovní kanceláře a jezdím provádět lidi po Skandinávii.“
Dovolte poslední otázku,
jaký názor máte na současnou kulturu v Prostějově?
„Je faktem, že tady bývala hlubší
a pestřejší kultura... Dříve tu například desetkrát do roka hrála Moravská filharmonie se symfonickým
orchestrem. Jsou tady nyní alespoň
jednou ročně? Nejsou... A divadlo?
Víte, nedávno jsem byl na představení a byl jsem otřesen! Po jevišti
běhali čtyři lidé, mluvili sprostě a
řešili problémy, které ani náhodou
nebyly reflexí současného života.
Takové divadlo mě vážně nebere. To
si radši nějakou divadelní hru přečtu!
V kině jsem byl naposledy, když se
promítala premiéra Tmavomodrého
světa. Od té doby mě žádný z nabíze-

kdo je

PhDr. miloš kvapil?

Foto: Michal Kadlec

Narodil se 15
15. února 1947 v Prostějově
Prostějově, kd
kde
de vystudoval
vy
Střední všeobecně vzdělávací školu. V roce 1971 promoval v oboru knihovníka na Fakultě sociálních věd a publicistiky Univerzity Karlovy v Praze, o tři roky později získal doktorát. Poté nastoupil do Státní vědecké knihovny
v Olomouci, záhy se však vrátil do rodného města a začal
pracovat jako knihovník do Výzkumného ústavu oděvního.
Pracoval zde patnáct let, velmi dobře uplatnil své jazykové znalosti (angličtina, němčina, ruština) a končil ve funkci vedoucího odvětvového informačního střediska pro
konfekční průmysl. Po zrušení ústavu hledal uplatnění jako ředitel infocentra Palackého univerzity v Olomouci, vedoucí informační služby Městského úřadu v Prostějově a vedoucí regionálního poradenského a informačního střediska pro živnostníky. Následně působil jako vedoucí technické knihovny v Moravských železárnách
v Olomouci. V roce 1997 se na základě úspěšného konkurzního řízení stal ředitelem
Okresní, později Městské knihovny v Prostějově. Funkci vykonával do roku 2008,
než odešel do důchodu. Nyní si užívá zaslouženého odpočinku, skládá básně a externě působí u nejmenované cestovní kanceláře jako delegát.
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TRHÁK TÝDNE

fotbal
DERBY V MLZE

Vrchoslavičtí jako
první dobyli Pivín
čtěte
na straně

Jestřáby má posílit zkušený zadák Jiří POLÁK

23

NA CESTĚ JE BÝVALÝ HRÁČ

BASKETBAL
ORLI MAJÍ PO ČTVRTINĚ

NHL LADISLAV KOHN!

Prostějovský tým
se drží na druhém
místě Mattoni NBL
čtěte
na straně

polní kuše

Prostějov/jim

28
SOBOTA 23. 11.

9:30

ČESKÝ POHÁR HALOVÝ

KOSTELECKÁ HALOVKA
Sportovní hala v Kostelci na Hané

volejbal

SOBOTA 23. 10.

VÁNOČNÍ DÁREK V PODOBĚ PŘÍCHODU NĚKDEJŠÍHO ÚTOČNÍKA
TOČNÍKA
U DUCKS,
CALGARY FLAMES, TORONTA MAPLE LEAFS, ANAHEIMU
A (na horWINNIPEGU JETS I DETROITU RED WINGS LADISLAVA KOHNA
U
ním snímku) PŘIPRAVUJE GENERÁLNÍ MANAŽER „A“-TÝMU
M
JESTŘÁBŮ PROSTĚJOV JAROSLAV LUŇÁK. S ÚČASTNÍKEM
NĚ
MISTROVSTVÍ SVĚTA Z ROKU 2008 JE PŘEDBĚŽNĚ
DOMLUVEN NA VÝPOMOCI VE DRUHÉ POLOVINĚ SEZONY.
JIŽ TUTO STŘEDU SI PAK MĚL ZÁPASOVOU PREMIÉRU ODBÝT
ÝT
BOU
I DALŠÍ VELEZKUŠENÝ HRÁČ JIŘÍ POLÁK, KTERÝ MÁ ZA SEBOU
ŘADU EXTRALIGOVÝCH SEZÓN. PŘÍCHOD OBRÁNCE SE ALE PODLE
....
POSLEDNÍCH ZPRÁV Z VČEREJŠÍHO VEČERA KOMPLIKUJE....

17:00

EXTRALIGA ŽEN - 9. KOLO

Hunal skončil, Machálka

VK AGEL PROSTĚJOV
PVK PRECHEZA PŘEROV
hala Sportcentra DDM Prostějov

volejbal

NEDĚLE 24. 11.

10:00
14:00

EXTRALIGA JUNIOREK – 15. A 16. KOLO

VK AGEL PROSTĚJOV
TJ SOKOL ŠTĚRNBERK
Hala Sportcentra DDM Prostějov

basketbal

NEDĚLE 24. 11.

17:00

MATTONI NBL – 13. KOLO

ORLI PROSTĚJOV
USK PRAHA
Hala Sportcentra DDM Prostějov

čeká Jablonec. Co ti další?
Prostějov/tok, pk - V sobotu
odehráli poslední zápas podzimní části třetiligové sezóny
a přestože je čekají ještě dva
týdny tréninku, to nejdůležitější je za nimi. K hodnocení samotného účinkování
fotbalistů 1.SK Prostějov se
dostaneme v následujících
vydáních Večerníku, bezprostředně po odehrání vítězného domácího duelu s Uničovem nás však zajímalo, co
bude s kádrem, který z větší
části nenaplnil předsezónní
ambice...?
„Jistý je pouze konec Tomáše
Hunala, s nímž jsme se v sobotu oficiálně rozloučili. Kdo
všechno nastoupí do zimní
přípravy, se rozhodne koncem
listopadu po ukončení společ-

ných tréninků,“ sdělil k tomuto
tématu František Jura, kouč
a generální sportovní manažer
prostějovského klubu. Doplňme ještě, že zimní přípravy
v Prostějově se dle plánu nezúčastní už ani Tomáš Machálek,
kterému po Novém roce začínají povinnosti v Jablonci.
Další fotbalové novinky, rozhovory a reportáž z vítězného
duelu proti Uničovu (3:1) najdete na stranách 21 a 25.

CELOROČNÍ
PŘEDPLATNÉ
na rok 2014

JEN 720 Kč
PLATÍ POUZE
V LISTOPADU

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

boje na zelených trávnících aneb
II. TŘÍDA – 17. KOLO
SK JESENEC
TJ SOKOL PROTIVANOV
SOBOTA 23. 11. 2013 13:00 HODIN
Fotbalový areál ve Dzbelu

KAM ZA F TBALEM

II. TŘÍDA – 17. KOLO
TJ SOKOL PŘEMYSLOVICE
TJ SOKOL DRŽOVICE
NEDĚLE 24. 11. 2013 13:00 HODIN
Fotbalový areál v Přemyslovicích

III. TŘÍDA – 17. KOLO
FC BEDIHOŠŤ
TJ SOKOL ZDĚTÍN „B“
SOBOTA 23. 11. 2013 13:00 HODIN
Fotbalový areál v Bedihošti

III. TŘÍDA – 17. KOLO
TJ SOKOL PLUMLOV „B“
TJ SOKOL VÍCOV
NEDĚLE 24. 11. 2013 13:00 HODIN
Fotbalový areál v Krumsíně

INZERCE

2x foto: internet

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce

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

náš záměr a správně vysondovat,
kdo se pod retuší skrývá. Ti z vás,
kterým se to podaří, nám mohou své tipy nahlásit do redakce
a v případě, že budete mít štěstí
při losování, máte šanci na zajímavou výhru.
DNES přitom můžete PREMIÉROVĚ usilovat o další
zajímavou cenu, kterou je poukázka V CELKOVÉ HOD-

Správná odpověď z č. 45: na snímku byl dům na ulici Plumlovská
180 v Prostějově. Vylosovaným výhercem, jež získává lůžkové povlečení, které věnovala firma Profitex, Wolkerova ul. 37, Prostějov, se stal Stanislav Dočekal, Krapkova 24, 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
21. LISTOPADU, 14.00 hodin. Jméno výherce zveřejníme tradičně v PONDĚLÍ 25. LISTOPADU 2013. Dnes se premiérově
hraje o poukázku na masáže, které věnovalo ayurvédské studio,
sídlící v Atriu, Hlaváčkovo nám. 1, Prostějov.



NÁVRAT VIBROSTATION

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

NAŠE VIBRACE VÁM STOPROCENTNĚ ZVEDNOU ......!

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

TIP
k obrazovce
TANKOVÝ
PRAPOR
FILM ČR (1991)

NEDĚLE 24.11. 2013

17:00 HODIN

ÁCHAT, AKLÉ, ARPA, BOBR, HANÁ, HLUPÁK, HROCH,
KÁRA, KEFA, KNOT, KOTĚ, KRÁSA, LÁTI, METRY, OBTÍŽ,
ODÉR, OKRUH, OLŠE, OSADA, OŽEH, PAVÉ, ŠEJKR, TKÁT,
TRÁPENÁ, TUHA, ÚBOR, VESLO, VORY, VSYP, ŽHÁŘI

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 21. LISTOPADU 2013, 14.00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo „SPIRALS“. Další vylosovanou výherkyní se stala Silvie PROKOPOVÁ, Šárka 15, Prostějov, která se tak může těšit na lukrativní
cenu od partnera soutěže, jímž v minulém dějství bylo fitko
SPORTCENTRUM KUBUS, sídlící na ulici Plumlovská v
Prostějově. POUKAZ NA SLUŽBY 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 opět především ty, jenž
rádi udělají něco pro své tělo...
Novým partnerem dalšího kola je totiž dnes OPĚTOVNĚ
STUDIO VIBROSTATION, sídlící v Olomoucké ulici! A tak ti
z vás, kdo správně vyluští tajenku, budou zařazeni do slosování
o POUKÁZKU NA SLUŽBY V CELKOVÉ HODNOTĚ
400 Kč, tj. 2 volné vstupy plus 40% sleva na permanentku!
Jméno šťastného výherce či výherkyně, jež obdrží tuto vskutku
PROSPĚŠNOU CENU, zveřejníme v příštím vydání PV Večerníku, a to tradičně v PONDĚLÍ 25. LISTOPADU.
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NOTĚ 400 Kč od BIŽUTERIE FRÝBORTOVÁ, která se
stala naším novým partnerem
tohoto zápolení!
V minulém, celkovém součtu
již stopětatřicátém pokračování tohoto originálního klání
uspěli všichni ti, kteří správně
poznali, že se jedná o Ladislava
Oklešťka. Jednoho z úspěšných
kandidátů nedávných voleb do
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, který je současně starostou obce Výšovice,
poznala opět celá řada čtenářů...
Z porce 386 soutěžících, které jsme zařadili do osudí, se
tentokrát usmálo štěstí na výherce, kterým se stal Jindřich
SVOBODA, Vrbátky 109. Prostřednictvím Večerníku obdrží
chutnou a lahodnou cenu v podobě poukázky na OBČERSTVENÍ V HODNOTĚ 500 Kč
od partnera minulého kola,
kterou byla firma BRUTUS!
Ti další z vás mohou zkusit své
štěstí třeba hned v rámci tohoto čísla, přičemž tentokrát jsme zabrousili do kulturních vod a graficky
mírně poupravili jednu z velkých
hvězd tuzemské popové a hlavně
rockové scény, která v sobotu navštívila Prostějov, aby v rámci svého koncertu po roce znovu zapařila
v našem městě. A byla to s Ostravankou pořádná jízda...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z dalšího, již stošestatřicátého kola čekáme
v redakci DO ČTVRTKU
21. 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
BIŽUTERIE FRÝBORTOVÁ,
zveřejníme v příštím čísle, které
vychází tradičně V PONDĚLÍ,
a to 25. LISTOPADU 2013.
Hodně štěstí při bádání!

Režie: Vít Olmer
Hrají: Lukáš Vaculík, Roman
Skamene, Miroslav Donutil,
Simona Chytrová, Vítězslav
Jandák, Martina Adamcová,
Ivana Velichová, Jiří Kodeš,
Martin Zounar, Martin Hron
Hrdinou neradostného i když
převážně humorného pohledu na vojenský život v roce
1953 je rotný Dany Smiřický
(s autobiografickými rysy
Josefa Škvoreckého), potýkající se společně s kamarády
s tupostí a buzerací důstojnického sboru. Popisuje Danyho
milostný život jeho vzdorování důstojnické blbosti, útočící ze všech stran.

NEJEN O TOMTO LEGENDÁRNÍM FILMU
ČTĚTE V MAGAZÍNU TV POHODA!

PŮLTUCET SE STUDIEM VISAGE

I třetí 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 POŠESTÉ 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
adresu
PROSTĚJOVSKÝ
Večerník, Olomoucká 10,
Prostějov či an známý email:
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ
Lze také telefonovat do redakce na číslo 582 333 433, a to do
ČTVRTKU 21. LISTOPADU
2013, 14.00 hodin.
Správné vyluštění z minulého
čísla znělo 3 - 9 - 6 - 9, načež
v pořadí celé historie tohoto
klání se už celkově stopětadvacátou výherkyní stala Dagmar
VALENTOVÁ, A. Slavíčka
2, 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
25. 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

Řádková a sloupcová inzerce, vzpomínky
REALITY

REALITY

FINANCE

PRÁCI NABÍZÍ

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

Pronajmu byt 2+kk, 54m2, kuch. linka včetně spotřebičů. Nájem 6 500,včetně inkasa. Tel.: 775 011 885

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

Centrum regenerace v Prostějově. Ihned zapracujeme do
různých pozic. Možnost i VČ.
Tel.: 602 810 644.

VAŠE NOVÉ BYDLENÍ
Realitní kancelář
Svatoplukova 21, Prostějov
Ing. Zuzana Kučerová, 774 409 430
Aktuálně nabízí:
* Byt 3+1, Hybešova
1.135.000 Kč
* Byt 3+1/C, Okružní 1.350.000 Kč
* RD 6+2, Pačlavice
899.000 Kč
* RD, 4+1, Česká
3.170.000 Kč
* RD Čelechovice
2.280.000 Kč
* Chalupa 2+1, Doloplazy 355.000 Kč
* Chata - Březský vrch 430.000 Kč
* Pronájem obchodů
6000 Kč/měs
Drozdovická, Krasická
Ing. Marie Vymazalová, 774 101 818
Aktuálně nabízí:
* Byt 2+1, A.Slavíčka
740.000 Kč
* Byt 2+1, Dolní
780.000 Kč
* Byt 3+1, K.Svolinského1.350.000 Kč
* RD 3+1, Přemyslovice 600.000 Kč
* RD 5+2, Kaple, rek. 1.880.000 Kč
* RD 4+1 Kralice n/H 2.880.000 Kč
* RD 2x3+1,1+1,Olšany 3.900.000 Kč
* Pozemek Náměšť n/H 952.600 Kč
* Chata Plumlov.přehrada1.300.000 Kč
Uvedené ceny jsou včetně provize RK.
Pro naše klienty stále HLEDÁME:
* byt 3+1 s dostupností MHD
* byt 2+1 sídl. E. Beneše a okolí
* pronájem bytu 2+1
* RD v Prostějově do 3 mil. Kč
* chatu na Plumlovské přehradě
* chaty, zahrady a pozemky v PV a okolí
WWW.VNB-REALITY.CZ
Hledáme ke koupi byt v OV nebo DR
v PV. Spěchá. T.: 605 011 310 I SMS
Hledám ke koupi byt v Prostějově
a okolí. Tel.: 602 570 658
ODKOUPÍM POZEMEK v PV
nebo do 5km, pole, zahradu, ornou
půdu, trvalý travní porost, ostatní
plochu. PLATBA HOTOVĚ. Tel.:
608 601 719
Pronajmu větší byt 1+1. Nájemné
5.000 Kč + inkaso. Po rekonstrukci. Tel.: 608 887 354
Pronajmeme byt 2+1 v RD. Nájem 4.500 Kč + inkaso. Tel.:
776 300 976 nebo 775 230 100
KOUPÍM POLE V PROSTĚJOVĚ NEBO DO 2 KM OD PV. Tel.:
776 527 711
Mladá rodina hledá pronájem bytu
3+1 popř. 4+1 v Pv. Cena do 10 000
Kč. 731 561 208. Spěchá.
Pronájem garáže – bez el., volfova
ul. dlouhodobě. Platba dohodou.
732 877 823
Prodám byt 2+1 v OV po kompletní
rekonstrukci. Zděné jádro, plovoucí
podlahy, dlažba, prostorná šatna, nové
dveře. RK nevolat! 776 737 423
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
Sháním pozemek pro stavbu chaty
nebo domku v okolí Pv, min. 1 500 m2.
Nejsem RK. Pouze SMS 775 498 916
nebo email: rerehyk@seznam.cz
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
Pronajmu přízemní byt 1+1 na
Olomoucké ul. Cena 4.300,- bez
inkasa. Tel.: 777 20 50 14
Pronajmu byt 2+1, Prostějov, ul.
Olomoucká po rekonstrukci. Nájem 8.000 Kč (včetně inkasa), kauce 8.000 Kč. Tel.: 606 929 830
Pronajmu pěknou zařízenou garsonku na E. Beneše. V ceně i internet.
Klidná lokalita. Vhodné pro jednotlivce či bezdětný pár. Cena 6.500 Kč
vč. inkasa. Tel.: 734 509 077
Prodám garáž u rybníka. Tel.:
774 664 966
Prodám dům v klidné části Prostějova
po rekonstrukci s malou zahrádkou.
Cena 2.450.000 Kč. Tel.: 603 326 336
Pronájem nové garsonky v Pv, Poděbradovo nám. Možnost parkování ve dvorním traktu. Info na tel.:
775 368 478

Hledám ke koupi rodinný dům Prostějovsko. Tel.: 602 570 658
Hledáme ke koupi rodinný dům
i k rekonstrukci. Na Prostějovsku. Tel.: 605 011 310 i SMS
Hledám podnájem 2+1 do 6.000 Kč
vč. inkasa. Zařízený, s balkonem,
přípojkou na internet, s možností
trvalého pobytu, bez kauce. Tel.:
721 610 097 Ne RK!
Pronajmu 2+1, nadstandardní.
Nájem 6.500 Kč. Tel.: 608 111 622
Pronajmu 1+1. T.: 602 860 298

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

Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
Nabízíme veškeré kominické práce,
vložkování komínů nerez vložkou,
kontroly spalovacích cest. Nenechávejte to na poslední chvíli! Tel.:
731 959 309
Stolařství V. Jančík.
Domamyslická 104, PV.
ww.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358
Opravy a úpravy oděvů
Obuvi a batohů
Rychle-levně-kvalitně
Vedle knihkupectví u radnice
608 331 141
Provádíme také opravy plavek,
spodního prádla a zcelování
Kominictví
Frézování zadehtovaných,
komínových průduchů, 150 Kč/m.
Tel.: 602 481 262
Provádíme dokonalé strojové čištění sedacích souprav a koberců. Milan Revay, telefon: 604 43 93 02,
582 38 23 25. www.revay.cz
Montáž a opravy žaluzií a sítí proti
hmyzu. Tel.: 602 764 713
Čištění hrobů z terasa, přebroušení
přímo na místě. Tel.: 721 817 009
Doučování angličtiny pro děti
a začátečníky. 775 263 893
Nabízíme prostory k pronájmu –
péče o tělo, zdravá výživa, masáže,
kosmetika. Info na tel.: 731 11 52 50
ZEDNICTVÍ DOSTÁL nabízí
zednické práce, zateplování fasád,
malířské práce, obklady, dlažba,
sádrokartony, podlahy, rekonstrukce
bytových jader. Služby za rozumné
ceny. Tel.: 774 027 014

PRODÁM
Prodej palivového dřeva metrové,
štípané, skládané polínka, štípané
sypané (dle potřeby zákazníka).
Cena od 700 Kč/m. Doprava zajištěna. Více info na tel.: 734 481 013
ZD Moravan Domamyslice
Sad Mostkovice
Prodej jablek i do kvasu
(pro maloodběratele i velkoodběratele)
Po až pá: 7.00 - 15.00 hod.
Tel.: 602 510 465
Prodám novinový stánek. Využití –
prodejní stánek nebo zahradní domek.
Cena 7 000 Kč. Tel.: 604 617 647
Prodám konzumní brambory z Vysočiny. Cena 12 Kč/kg. Tel.: 607 816 893

OZNÁMENÍ
Hanácká Pálenice Bílovice oznamuje změny přihlašování k pálení.
Osobně v pálenici: úterý 10 – 11.30
hod., čtvrtek 16 – 17.30 hod
nebo telefonicky na 582 374 271.
V době provozu pálenice kdykoli.
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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.
Půjčka až 300 000 Kč pro OSVČ,
rychlé vyřízení. Tel.: 777 965 734.
Pracuji pro více věřitelů.
Osobní bankrot - oddlužení. Máme
mnoho spokojených klientů. Konzultace zdarma.TOBAGI BIANCO s.r.o.
Volejte777 551 492
Nabízím hotovostní půjčky. Vyřízení
do 24 hodin. Pouze seriózní jednání.
Tel.: 777 467 046
Vyplatíme všechny vaše EXEKUCE
a poskytneme vám jednu půjčku.
Pracujeme pro více věřitelů. Volejte:
777 551 492
Výkup, prodej a správa dlužných
pohledávek. Získávání informací
v souvislosti vymáhání pohledávek.
Krizové řešení firem. Vymáhání pohledávek, zajištění exekucí, exekučních zápisů, soudní žaloby. Rychlý
postup při vymáhání Vaší pohledávky a návrh řešení. Zbavíme vás starostí s dlužníkem v případě odkupu
přechází vše na nás! V případě zájmu
zašlete SMS a budeme Vás kontaktovat. Tel.: 721 702 948
!PENÍZE PRO KAŽDÉHO! Rychlá realizace – vyplácíme z vlastních
zdrojů NONSTOP, u 2 věřitelů. Tel.:
739 066 462
Peníze pro všechny ihned při podpisu!
Zvýhodněné podmínky, žádné poplatky. Volejte: 775 02 12 12

Přijmeme: montéra suchých staveb na plac. 1. měs. STÁŽ, SOU +
výuč.list v ob.izolatér, suché montáže, zedník. Stavebního dělníka na
plac. 1 měs. STÁŽ, SOU + výuč.
list v ob. zedník, stavební, zednické práce. Technik konstruktér na
plac. 3. měs. STÁŽ, SPŠ stavební,
technická, konstrukce strojů. !Praxe není nutná. Stáž=europass o zaškolení v praxi.! Tel: 777 942 021
(9-14:00 hod)

VZPOMÍNKY
Vzpomínky jsou jediný ráj,
z něhož nemůžeme býti vyhnáni.

Dne 20. listopadu 2013
tomu budou 3 roky, co odešel
PhDr. Evžen MUCHA.
Dne 22. listopadu
by se dožil 72 let.
Moc nám schází.
Prosím, vzpomeňte s námi.
Děkuje Olga Muchová s rodinou.

Hledáme telefonistku pro sjednávání schůzek. 180 Kč/hod. Tel.:
608 025 895

a Silvie s rodinami.

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
Přijmu muže, ženy k rozvozu zboží
vl. osobním autem. Tel.: 777 572 555
(9.00 – 10.00 hod.)
Úklidová firma přijme spolehlivé,
částečně invalidní pracovnice na zkrácené úvazky. Kontakt: 582 345 379,
775 605 121. Volat 8-14 hod.
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
Přijmeme pracovníky/ce pro chod nových poboček. Výdělek 18 - 35 000 Kč
/měs. dle prac. zařazení. Praxe není
podmínkou. Info na tel.: 731 979 998
Hledáme schopné lidi na pozice
OZ, manažer do oblasti automobilového průmyslu a reklamy. Vhodné i pro ženy. Příjem 30 – 90 tis dle
zařazení. Tel.: 777 923 257

Dne 20. listopadu 2013
uplyne 3. smutný rok od chvíle,
kdy nás navždy opustila naše
milovaná maminka,
babička a prababička,
paní Anna DOSEDĚLOVÁ.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Dcery Jarmila,
Helena a Vladimíra
s rodinami

Co osud vezme, nevrací,
ikdyž nám srdce krvácí.
Ta rána stále bolí
a zapomenout nedovolí.

Realitní kancelář STING, pobočka Prostějov přijme specialistu na
výkup a oddlužení nemovitostí.
Více informací Irena Černá, Tel.:
606 662 813

PODĚKOVÁNÍ
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AUTO - MOTO
Koupím jakoukoli Š - Felicii. Tel.:
604 118 269
Prodám auto Škoda favorit. R.V.
1989, dobrý technický stav. STK
květen 2013 + sada kompletních
zimních pneu. Cena dohodou. Tel.:
605 870 708

SEZNÁMENÍ
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

Dne 23. listopadu 2013
by se dožil 50 let
pan Pavel ODSTRČIL
z Prostějova.
Za vzpomínku
děkuje rodina.

Dne 19. listopadu 2013
vzpomeneme 5. smutné
výročí úmrtí pana
Stanislava OHNOUTKY
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka, dcera Irena

Nabízím rychlou hotovostní půjčku. Seriozní a rychlé jednání.
774 119 937
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Dnes 18. listopadu 2013
vzpomínáme 1. výročí úmrtí
paní Marie SCHMIDTOVÉ
z Kaple.
Stále vzpomíná rodina.

Nabízím práci na ŽL nebo brigádně.
Obor malíř, zedník. Požadujeme:
dobrou fyzickou kondici, spolehlivost, flexibilitu. Životopisy zasílejte
na email: schuster.martin@seznam.cz

Rychlá půjčka 5 - 100 000 Kč. Bez
ručitele, v hotovosti. Tel.: 608 881 746.
Pracuji pro více věřitelů.
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Dnes 18. listopadu 2013
vzpomeneme 5. výročí úmrtí
pana Jaroslava JUŘENU
z Prostějova.
Vzpomíná manželka,

Chtěla bych touto cestou poděkovat chirurgickému oddělení prostějovské nemocnice za
odbornou péči a lidský přístup
nejen lékařů, ale i všech sester
a celého personálu.
Petra Sedlářová

KOUPÍM
Odkoupím a v hotovosti ihned proplatím starožitnosti, umělecké a sběratelské předměty. Pohlednice, mince,
vyznamenání, obrazy, zbraně, hodiny,
fotoaparáty, rádia, gramofony, nábytek, lustry, lampy, kamna, porcelán,
keramiku, sklo, stříbro, šperky, staré
hračky a další. Nabídněte, přijedu
Tel.: 605 138 473
Galerie umění Prostějov (bývalá
G. Bašta) vykupuje a zdarma oceňuje
veškeré obrazy a starožitnosti.
Neprodávejte překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší ceny. Školní
49, tel.: 608 805 775, Jindřich Skácel.
Koupím levně odhlášený menší karavan na zahradu. Tel.: 733 660 521
Volat po 16 hodině.
Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme za kvalitní obrazy 17.-20.
století, zlaté a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbraně, stříbrné předměty, šperky a veškeré starožitnosti.
Prosíme pouze kvalitní a hodnotné
předměty, nejlépe celé sbírky či
pozůstalosti. Info René Simon, tel.:
736 127 661, simonrene@seznam.cz

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

Chtěla bych touto
cestou poděkovat
paní Marii Hájkové
z Domovní správy
za vstřícné jednání při přidělení
bytu a lidský přístup. Změna
pomohla mé dceři a vnučce
hlavně ve škole s prospěchem.
Děkujeme za podmínky,
které jí díky novému prostoru
byly umožněny. Jde vidět,
že je to člověk na pravém místě.
Díky paní Hájkové budou mít
děti a mladí lidé podmínky pro
možnost se vzdělávat.
Děkuje Biháriová Eva

www.facebook.com/vecernikpv.cz
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Fotbalisté 1.SK v podzimní derniéře MSFL zdolali hanáckého rivala z Uničova

DVĚ PENALTY NA ÚVOD, DVA GÓLY NA ZÁVĚR
Kapitán Tomáš Hunal se ve čtyřiceti letech rozloučil v Prostějově s profesionální kariérou
3:1

1. SK Prostějov
SK Uničov

(1:1)

Roman POPELKA
- asistent trenéra 1. SK Prostějov:

Branky: 15. Pavlík z penalty, 78. Krč, 81. Hirsch - 9. Juřátek z penalty,
Rozhodčí: Julínek - Fojt, Hanáková, Žluté karty: 73. Krč - 88. Heinz.
Diváků: 230.

„K utkání jsme přistoupili maximálně zodpovědně, byli jsme od počátku aktivní, nechtěli jsme nechat soupeře hrát. Samozřejmě nás zaskočila ta penalta, ale šli jsme za cílem zakončit podzim vítězně a ve druhém
poločase jsme to zlomili. Volili jsme variantu na dva klasické útočníky
s vysokým presinkem a nátlakovou hrou, která eliminovala dlouhé
balóny na soupeřovy hrotové hráče. V prvním poločase jsme zbytečně
spěchali s finálními přihrávkami, ve druhém více využívali Lukáše
Zelenku, který má vymýšlet rozehrávku, což se nakonec zúročilo.
Jsme tedy spokojeni jak s výsledkem, tak předvedenou hrou.“

Sestava Prostějova:
Bureš – Krejčíř, Hunal (59. Soušek), Hloch, Kazár – Hirsch, Pavlík, Zelenka (82. Zatloukal), Pančochář (68. Fládr) – Krč (86. Mazouch), Machálek (75. Pospíšil). Trenér: František Jura.

Sestava Uničova:
Uvízl - Juřátek, Ulma, Vejvoda, Koutek – Kyselý (75. Bača), Šalamoun,
Toman, Jeřábek (80. Heinz) – Žmolík (82. Večeřa), Richter. Trenér: Zdeněk
Strouhal.

Prostějov/tok - V letošním
roce naposledy se představili
prostějovští fotbalisté na stadionu Za Místním nádražím.
V předehrávaném prvním
jarním kole Moravskoslezské ligy hostili v hanáckém
derby Uničov, s nímž sehráli
v srpnu nepovedený úvodní
zápas podzimní části sezóny. Po penaltové „výměně“
v první čtvrthodině rozhodli
domácí o nakonec jednoznačném vítězství až v posledních
dvanácti minutách. V tabulce
se tak posunuli na šesté místo,
kde také přezimují. Což není

úplně naplnění předsezónních ambicí...
Hlavní trenér 1.SK Prostějov
František Jura měl pro sobotní
utkání k dispozici takřka ideální
sestavu, protože nebyl limitován žádnou marodkou. Na místě stopera nastoupil, ostatně jak
bylo avizováno, ke svému poslednímu zápasu v dresu 1. SK
Prostějov kapitán Tomáš Hunal.
Další velezkušený exprvoligista
Pavlík se tak posunul do zálohy
vedle Zelenky, středovou řadu
doplnili ještě Pančochář s Hirschem a v útoku pak nastoupili
Krč s Machálkem.

Nepropustili. Prostějovská obrana povolila hráčům Uničova skórovat pouze jednou a to z pokutového
kopu. Domácí se prosadili hned třikrát a závěr podzimu si osladili vítězstvím.
Foto: Tomáš Kaláb
Zápas začal poměrně opatrně
a k většímu spádu přispěl rozhodčí Julínek, když odpískal v rozmezí šesti minut po penaltě na
každé straně. Nejprve při souboji
o míč se zřejmě ramenem dotkl
míče v šestnáctce právě Hunal
a přísně nařízenou „desítku“ proměnil umístěnou střelou k tyči
Juřátek - 0:1. V 15. minutě se po
rozehraném nepřímém kopu obdobná situace opakovala na druhé
straně a se stejným výsledkem. Za
„eskáčko“ se jako vždy v takové
situaci nemýlil rutinér Pavlík - 1:1.
Začínalo se tedy jakoby znovu.
A hra se odehrávala ponejvíce
ve středu hřiště bez vyložených

šancí. To se snažil napravit po
necelé půlhodince Hirsch, který
trefil břevno vlastně hned dvojnásobně: míč se odrazil od konstrukce kolmo vzhůru a při cestě
za bránu se dotkl břevna znovu...
Pět minut před přestávkou se před
uničovským gólmanem Uvízlem
objevil dvakrát po sobě Machálek.
Nejprve nedosáhl na Krčův centr
zprava, vzápětí pálil z úhlu pouze
do boční sítě.
Po změně stran tlak domácích
pomalu, ale zřetelně narůstal.
Uničov byl v útoku prakticky
neškodný, snad vyjma hlavičky
těsně vedle po rozehraném nepřímém kopu. V 50. minutě se před

„Na zápas jsem byl hodně motivovaný...,“

bývalým spoluhráčem Uvízlem
zjevil Krč, jeho střelu ale brankář
kryl. Po hodině hry opustil definitivně hřiště za potlesku diváků
Hunal, jehož nahradil Soušek.
Vítězný gól se mohl narodit už
v 65. minutě, když Zelenka našel
Hirsche, který elegantně narazil
za obranu Machálkovi, ale ten
tváří v tvář Uvízlovi přestřelil.
A tak nakonec rozhodl ex-uničovský Krč. Pospíšil potáhl nezvykle
balón po pravé straně, odcentroval
Zelenkovi, který několika kličkami v šestnáctce vyškolil hostující
obranu, posunul na Fládra a talentovaný záložník naservíroval míč
doleva Krčovi, který se nemýlil

Zdeněk STROUHAL – SK Uničov:

„Zápas nemůžu hodnotit příliš lichotivě. První poločas jsme vcelku
zvládli, soupeře jsme do větších šancí nepouštěli, ale dopředu jsme
nebyli tak nebezpeční, jak jsme chtěli. Z pohledu ofenzivy se zápasem
nemohu být spokojen, gólovou příležitost jsme si prakticky nevytvořili. Vybojované míče jsme lehce ztráceli a kombinace vázla, byť opticky se utkání mohlo zdát být vyrovnané.“

- 2:1. Gól domácí očividně „nakopl“, protože posledních deset
minut zavřeli hosty na jejich polovinu. V 81. minutě dostal ideální
přihrávku Hirsch, který si zpracoval balón a uštědřil Uvízlovi
„jesle“ - 3:1. „Slíbil jsem dát na
podzim gól, plán jsem překročil
o sto procent,“ usmíval se
„Máca“ po zápase. „Soustředil jsem se na zpracování míče
a chtěl jsem ho poslat podél gólmana, že jsem trefil ještě líp, to

ani nevím,“ svěřil se exkluzivně
Večerníku. V poslední minutě
mohl vítězství ještě zvýraznit
Pospíšil, jeho střelu ale brankář
s obtížemi vytáhl na roh.
Podzimní sobotní odpoledne se
i tak fotbalově vydařilo. Vítězství
3:1 nad hanáckým sousedem by
mohlo do prostějovského tábora přinést trochu klidu. Co však
(a jestli vůbec něco) nastane, na to
si budeme muset nějaký ten den
počkat...

obchodní a mediální partneři fotbalového oddílu 1. SK Prostějov

přiznal autor vítězní trefy ALEŠ KRČ
Prostějov - Ofenzivní křídlo Aleš Krč (na snímku) se
po přestupu do Prostějova
zabydlel v základní sestavě
a předvedl již několik velmi
kvalitních výkonů. „Nejviditelnější“ na hřišti byl asi v duelu s Hlučínem, zařídil důležitý bod v prestižním zápase
s Opavou a vyšel mu i sobotní
poslední mač v první polovině
sezóny proti svému bývalému
týmu. Přestože do střelecké
kvantity zůstal za očekáváním prostějovského fanouška, co do kvality a přínosu
pro tým určitě nezklamal...
Tomáš Kaláb
Aleši, dnešní odveta
proti Uničovu se vydařila podstatně lépe, než první
vzájemný duel, co říkáte?
„Jistě...(úsměv) Na zápas jsem
byl maximálně motivovaný

a jsem moc rád, že to bylo na
hřišti patrné. Gól, který jsem
dal, už byla jen třešnička na
dortu, podstatné jsou tři body
na závěr podzimu.“
Jak vůbec hodnotíte ze
svého pohledu podzimní sezónu v novém dresu?
„Přišel jsem do Prostějova
s pověstí střelce, v Uničově se
mi opravdu mimořádně dařilo.
Je mi jasné, že z tohoto pohledu nejsou čtyři vstřelené góly
kvantum, které se asi čekalo.
Ze začátku jsme se sehrávali,
mnoho gólových příležitostí
jsme nevyužili. Snad to bude
v jarní části lepší...“
Takže, v kádru 1.SK
zůstáváte?
„Ano, o nějaké další změně
dresu neuvažuji. Je tady dobrá
parta a jsem tady spokojený.
Kvalitativně se určitě posunuji
výš, proto jsem do Prostějova
přišel.“

PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK - hlavní mediální partner klubu

Exkluzivní rozhovor Večerníku s loučící se legendou

TOMÁŠ HUNAL:

Foto: Josef Popelka

Výsledkový servis MSFL hledejte na straně 25

CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ na rok 2014

JEN 720 Kč

PLATÍ POUZE
V LISTOPADU

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

Jaký je váš názor
na otevření vzdělávacího programu
Sportovní management
na SOŠ podnikání a obchodu?

Jako dlouholetý vrcholový sportovec a nyní už trenér, tuto myšlenku určitě podporuji. Prostějov je městem sportu a tento obor si
zde své místo určitě najde a bude o něj velký zájem. Mladí sportovci budou mít tu možnost se plně věnovat tomu, co je baví.
Připadá mi revoluční, otevřít tento obor už na střední škole a je
skvělé, že zájemci o studium nemusí cestovat do jiných měst.
Pokud studenti budou úspěšní a budou mít zájem, mohou pokračovat ve studiu na Fakultě tělesné kultury v Olomouci. Zvlášť
mě těší, že Sportovní management otevírá škola, kterou jsem
absolvoval.
Petr Novotný
trenér I. třídy
asistent trenéra SCM
trenér extraligy BC DTJ Prostějov
partneři vzdělávacího programu:

HLAVNÍ
MEDIÁLNÍ
PARTNER:

Prostějov - V červnu oslavil čtyřicátiny, takže na
fotbalový „důchod“ věk už dávno má. Skončit přitom
chtěl už několikrát, jenže pořád se nacházel tým, kde
jeho služby potřebovali... Stručně rekapitulujme, že
Tomáš Hunal se fotbalovému řemeslu vyučil v pražské Slávii, přes kratičké intermezzo na Kladně a delší
v Mladé Boleslavi se v roce 1995 vrátil do Slávie právě včas, aby oslavil s mateřským klubem ligový titul.
Hned nato ale odchází do Viktorky Žižkov, kde strávil šest let, a fotbalovou „druhou mízu“ chytl na štaci
v Teplicích. Odtud přes Příbram odchází do Českých
Budějovic, kde se loučí v roce 2010 s prvoligovou kariérou. Ne však s fotbalem. Jen co si užil pořádnou
dovolenou, nastoupil za tehdy divizní Tábor a v roce
2011 se objevil v ambiciózním Prostějově. Místnímu
znovuzrozenému klubu pomohl z divize do MSFL
a v další sezóně k výbornému umístění na špici tabulky. Nyní ale, zdá se, je to konec opravdový...
Tomáš Kaláb
Nejprve pár slov k utkání.
Jak jste si užil svou předem ohlášenou derniéru?
„Pocity mám takové smíšené...
Loučení obvykle nebývá nic
veselého už jen tím, že člověk
uzavírá jakousi kapitolu svého
života. Na druhou stranu je na co
vzpomínat a k pozitivnímu naladění přispěl i vydařený zápas,
který jsme dotáhli do vítězného
konce.“
Dvě penalty během skoro
pěti minut se často nepískají. Zažil jste to někdy?
INZERCE

„Je třeba říct, že obě byly hodně
diskutabilní. V tom prvním souboji
mě míč trefil někde v oblasti ramene, nemyslím, že to byla typicky
penaltová ruka. Hodně podobná
situace byla i na druhé straně. Pokud ovšem sudí odpískal penaltu
proti nám, logicky pískl i tu druhou, snad jako určitou kompenzaci. Osobně jsem ale takový penaltový předkrm nezažil...“
Prošel jste výhradně českými kluby, budete na
moravské angažmá vzpomínat
v dobrém?
„Kdybych neměl vzpomínat
v dobrém, nestrávil bych tady

Poděkování. Za svůj přínos prostějovské kopané byl Tomáš
Hunal oceněn několika užitečnými dary.
Foto: Tomáš Kaláb
dva a půl roku. Sešla se tady parta
lidí podobné krevní skupiny, kteří
mají jasnou představu, co chtějí
pro fotbal v tomto městě udělat.
Výsledky ukazují, že se to daří,
nejen v ´áčku´, ale i v mládežnické
sekci. Srpnový kemp v Olšanech,
kde jsme mohli aspoň chvíli předávat zlomek našich zkušeností
nadšeným následovníkům, je toho
dobrým příkladem.“
Poznal jste vlastně blíže
město, jehož dres jste
oblékal?
„Popravdě na to při dojíždění, tréninkovém a zápasovém režimu
příliš času nezbývalo. Většinou
jsme se pohybovali na trase mezi
hotelem a stadionem. Na náměstí
jsem samozřejmě ale několikrát
byl. Vlastně na několika náměstích, protože málokde se totiž vidí

takový systém tolika vzájemně
propojených náměstí různých velikostí... (úsměv)“
Loučí se Tomáš Hunal
s fotbalem doopravdy
a definitivně?
„S tím prostějovským určitě.
Netvrdím totiž, že si v Praze někdy nezajdu zahrát fotbal, ale už
opravdu jenom pro radost. Udržet
se v kondici je potřebné i mimo
vrcholový sport. Bude to ale tak
maximálně někde na úrovni I.A
třídy.“
Další fotbalové plány nemáte?
„Ne, tímto směrem jsem nikdy
nepřemýšlel. Budu se věnovat
správě tenisových kurtů na plný
úvazek, což už teď dělám. Trénování raději přenechám jiným...
(úsměv)“

Fotbal

22

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 18. listopadu 2013

Výběru fotbalistek TJ FC Kostelec na Hané skončila podzimní část, zatím jsou třetí

PETR MERTA: „VÝSLEDKY PRO NÁS STÁLE NEJSOU PRIORITNÍ“
Dlouholetý kouč týmu si cení zejména herního projevu a věří v ještě lepší jaro

TJ FC Kostelec na Hané - hráčské statistiky

Kostelec na Hané - Po mnoha sezonách strávených
v nejrůznějších skupinách moravskoslezské divize
se letos v létě přesunuly fotbalistky Kostelce na Hané
čistě do okresního přeboru Blanenska. Trenérem
družstva zůstal i nadále Petr Merta, tým se pod jeho vedením dokázal prosadit mezi nejlepší a zatím
úspěšně atakuje pozice na stupních vítězů. V bráně
se během podzimní části dařilo Elišce Drápalové,
v zakončení se mohly Kostelečanky spolehnout na trojici Gabriela Řezníčková, Kristýna Vykopalová, Klára
Walterová. Na dosah mají regionální fotbalistky v tabulce druhé Lažany, pokud by se jim jarní část výrazně
podařila, mohou dostihnout i dosud vedoucí Medlánky...
Jiří Možný
Po podzimu jste s děvčaty
na třetím místě tabulky.
Je to umístění podle vašich
představ?
„Po jaru, které se nám tolik nepovedlo, se mančaft znovu trošku stabilizoval a přišly
i výsledky, o které nám ale až
tolik nešlo. Spíše jsme chtěli, aby
družstvo nějak fungovalo a hra
vypadala, což se nám myslím
povedlo.“
Takže podstatnější než
výsledky je předváděná
hra?
„Ano, ta je pro nás pořád prioritní.
Holky jsou ještě mladé a stále se
učí. Na to, abychom mysleli jen
na výsledky a postup, máme ještě
chvíli čas. Děvčata potřebují ještě
trošku fotbalově vyzrát a zatím je
toho spousta, co se musí naučit.“
Již před sezonou jste
upozorňoval na sílu
druhých Lažan. Vyvíjel se tedy
podzim
tak,
jak
jste
předpokládal?
„Nebyl jsem daleko od pravdy..
(úsměv). Lažany jsou kousek
před námi a Medlánky jsem já
ani prakticky nikdo z naší skupiny vůbec neznal. Nevěděli
jsme, co mají za holky. Poté
jsem se dozvěděl, že již nějakou
dobu hrají malou kopanou. Jsou
to starší holky, některé byly

i ve Zbrojovce. I když je to
nováček a překvapení to je, tak podle hráček a poskládaného týmu
to není žádná senzace, kvalita tam
totiž je. Sice nejsou tak fotbalové
jako my, ale jsou individuálně
zdatné. Mají tam především čtyři
hráčky, které mančaft táhnou.“
Dělala vám tedy hra radost?
„Spokojen jsem vcelku byl.
Samozřejmě to má ještě své
mušky, ale projevuje se to, na
čem pracujeme dlouhodobě.
Daří se nám kombinace, nechybí nám odvaha jeden na jednoho, dostáváme se do spousty
šancí. Trošku se ale potýkáme
s jejich neproměňováním. To je
jedna nectnost, která se ale časem
odstraní. Jinak jsem však spokojen s tím, co předvádíme. Hrajeme
fotbal, který má hlavu a patu, už
si to dokážeme odzadu rozehrát,
dostáváme se do šancí. Jsou tam
cílené finální nahrávky a šancí je
třeba deset dvanáct za zápas. To
mě těší.“
Během léta a podzimu
přišlo několik nových
hráček, jak ty zapadly do kádru?
„Klárka Waltrová a Tereza
Hubáčková jsou výrazné posily. Klárka je super hráčka,
velmi talentovaná. Ve svých
teprve patnácti letech hodně
přispěla k našim výkonům.
Spoustu gólů vybojuje, je druhá

Brankáři:
Eliška DRÁPALOVÁ
Veronika JAROŠOVÁ
Martina KŘUPKOVÁ
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Obránci:
Barbora ADAMOVÁ
Pavlína HRAZDILOVÁ
Kateřina ŠIMKOVÁ
Petra VÁCLAVKOVÁ
Nikola ZAHRADNÍČKOVÁ
Veronika ZAPLETALOVÁ

10
10
7
7
5
10

Záložníci:

Část úspěšného týmu. horní řada zleva: Kristýna Vykopalová, Klára Knápková, Lucie Hájková, Veronika
Zapletalová, Nikola Urbanová, Petr Merta - trenér. Spodní řada zleva: Klára Waltrová, Nikola Zahradníčková,
Kateřina Šimková, Pavlína Hrazdilová, Petra Václavková, Martina Křupková.
Foto: Jiří Možný
nejlepší střelkyně týmu. Terka
se zapojila v průběhu podzimu,
také téměř hotová hráčka.
Ne tak výrazná jako Klárka,
ale pokud hraje, jsme opět
o něco silnější. Fotbalová je,

širší a kvalitnější kádr Nemám
hlášky, že by někdo chtěl končit
s fotbalem, naopak po dlouhém
zranění by se nám měla vrátit
Martina Pitáková. Už rehabilituje a má s námi v zimě začít tré-

„Daří se nám kombinace, nechybí nám
odvaha jeden na jednoho, dostáváme se
do spousty šancí. Trošku se ale potýkáme
s jejich neproměňováním. To je jedna
nectnost, která se ale časem odstraní.“
Lodivod kosteleckých fotbalistek
PETR MERTA o předváděné hře
dokáže vytvářet šance, zakončovat. Jsou to pro nás celkem
významné posily, byť ještě mají
rezervy. Dalším nováčkem je
Lucka Hubáčková, ta již také
naskočila do několika zápasů.“
Dozná podoba týmu přes
zimu nějakých změn?
„Doufám, že zůstaneme ve
stávajícím složení. Spíš by nás
tak mělo být ještě víc. Takže
věřím, že budeme mít ještě

ROZHODČÍMU Protivánkovi
PROPÍCHLI po zápase KOLA
Pivín, Prostějov/jim - Nepříjemné překvapení čekalo po utkání III.
třídy OFS Prostějov mezi Pivínem „B“ a Ptením na hlavního arbitra
Zdeňka Protivánka. Když totiž dorazil na parkoviště ke svému automobilu, zjistil, že mu někdo propíchl pneumatiky. Celou věc tak
zaznamenal do zápisu a v tomto týdnu se případem bude zabývat
okresní disciplinárka.
„Za čtrnáct let, co dělám pořadatele, tak něco podobného nepamatuji. Kluky nikdo neviděl, zřejmě ale někdo od hostí neunesl porážku.
Mohli totiž klidně vést 4:0, ale nakonec prohráli 1:2,“ okomentovala
celý incident hlavní pořadatelka Martina Sedláková.
Zkušený fotbalový sudí tak zavolal synovi, jenž mu dovezl náhradní
kolo, uprostřed týdne mu pak Pivínští přivezli nové gumy. „Myslím si,
že jsme se k tomu postavili dobře, a doufám, že nedostaneme vysoký
trest. Stávat by se to nemělo, ale člověk nemůže být všude,“ sdělila dále
Večerníku Sedláková.
Z nastalé situace byl v šoku i předseda FC Ptení Roman Minx, podle
něj navíc k ničemu podobnému nebyl ani důvod, protože rozhodčí
nepískal špatně.
„Nevíme, proč to vzniklo, o nic vyhroceného se nejednalo. Dopustil
se jediné chyby, která ovlivnila zápas, když ještě v první půli mohl
vyloučit jednoho domácího,“ připomněl situaci, kdy jeden z hráčů
u, po
Pivína nejprve inkasoval žlutou kartu,
enut
dalším ostrém zákroku byl napomenut
dčí
a když ho ještě jednou zopakoval, rozhodčí
bo
doporučil domácím, ať ho vystřídají, nebo
ho vyloučí...
I ptenský oddíl ale přiložil
ebe
ruku k dílu a vzal na sebe
yl
část nákladů. „Nebyl
určený viník, tak jsme see
paní Sedlákové nabídli,
že se budeme podílet
na odstranění škodní
události,“ potvrdil Roman Minx.

Kraličtí chtějí udržet všechny opory
Kralice na Hané, Prostějov/
jim – Minimální zásahy do kádru. Takové je přání kralických
funkcionářů na startu zimní
přestávky. „A“- tým tamějšího
fotbalového klubu právě dokončil
podzimní část krajského přeboru
a vedení oddílu by nejvíce potěšilo,
kdyby se podařilo mužstvo udržet
ve stejném složení i kvalitě.
„Na hostování z 1. SK Prostějov
máme zraněného Honzu Petráska, Peťu Dostála, Honzu Vitáska
a Davida Krejčího, z Klenovic je
tu Cibulka, z Vrahovic Jamrich.
Ten u nás zůstane minimálně do

9
1
1

června, u ostatních se také budeme
snažit prodloužit hostování,“ potvrdil vedoucí kralického „áčka“
Václav Répal.
Osobně věří, že zájem pokračovat
budou mít všichni, v létě byla
dlouho nejasná situace ohledně
Davida Krejčího a Jana Nečase,
u nichž bylo ve hře angažmá v Rakousku. „Doufám, že zůstanou, zatím
ale není nic jasného. Ondra Běhalík
teprve půjde na operaci a pokud by
David odešel, museli bychom hledat náhradu,“ uvědomuje si Répal.
Mírnému doplnění by se ale nebránil, ideálně na dvou postech.

novat. Po celkem těžké operaci
a kompletní plastice kotníku má
Eliška Píchalová, ale ta se k nám
přidá asi až na jaře, u ní bude rehabilitace trvat trochu déle. Snad
se více zapojí i Denisa Sekaninová, která toho moc neodehrála. Plus budu moci počítat s
Martinou Křupkovou, která teď
měla hokejovou sezonu v plném
proudu a na jaře ji budeme moci
využívat víc.“

Jarní část startuje na
konci března. Máte už
představu, jak následujících pět
měsíců strávíte?
„Od půlky listopadu do konce
roku budeme jednou týdně chodit
do haly. Nepůjde o žádný trénink, ale pouze o to, abychom
se udržovali formou fotbálku.
Od ledna začneme makat opět
třikrát týdně, tak jak jsme zvyklí.
Tedy jednou týdně hala, jednou
sokolovna a jednou venku. Hned
čtvrtého ledna pořádáme halový
turnaj, zatím máme přihlášeny
dva mančafty. Výjezd ven na
turnaj neplánuji, nejsem moc zastáncem malé ani sálové kopané.
Ale nějaké přáteláky těsně před
sezonou chci domluvit. A ještě
před tím někdy v únoru proběhne
již tradiční zimní soustředění.“
As jakými ambicemi byste
chtěl jít do zbytku sezony?
„Na Lažany ztrácíme dva body
a motivací je dostat se minimálně
před ně, což je reálné. Osmibodová
ztráta na Medlánky je již dost, ale
když budeme mít ještě silnější
a širší kádr, tak bychom neměli
mít horší výsledky než teď. Spíše
tedy počítám, že bychom se měli
posunout minimálně na druhé
místo.“

Bedihošť zkosila zranění,
Brodek vyhrál kontumačně

Bedihošť, Prostějov/jim –
Pouze šest zdravých hráčů
zůstalo Sokolu Bedihošť
při duelu 14. kola III. třídy
OFS Prostějov na půdě
Brodku u Konice. Hosté
nastoupili s osmi hráči v poli
a po poločase prohrávali
0:2, po pauze inkasovali
třetí branku a navíc ztratili
hned tři hráče. Výsledkem
tak byla kontumační výhra
3:0 ve prospěch domácích,
kteří si tak pomohli v dolní
polovině tabulky. Naopak
Bedihošť porážka ponechala na posledním místě.
„O zápas dříve se nám velmi
vážně zranili dva hráči, další
tři jsou po operaci kolen či
kotníku a dva byli v práci,

takže nás jelo jen osm devět.
Další dva pak mohli odehrát
jen poločas a posléze se nám
ještě jeden zranil, takže musel být zápas ukončen. Tato
situace nastane tak jednou za
deset let,“ popisoval patálie
vedoucí mužstva Ludovít
Šuranský.
Bedihošť tak pokračuje
v nepovedeném ročníku,
ještě před pár lety účastník
okresního přeboru a na jaře
čtvrtý nejlepší tým III. třídy
totiž získal za úvodních patnáct kol jen dvě výhry a dvě
remízy, což nestačí na lepší
než šestnácté místo.
„V létě nám odešli dva tři
hráči včetně brankáře do vyšší
soutěže, již dříve jsme pak

pustili Luďka Zdráhala do
Zdětína. Příležitost tak dostalo
několik dorostenců a mladíci
musí dozrát. Takže je nás
málo a hráči jsou nezkušení,
ale musíme to přežít,“ nehází
Šuranský flintu do žita.
V současnosti mu z podzimní
základní sestavy chybí pět
fotbalistů, všechny zkosila
marodka. „Sezona je moc
dlouhá, je polovina listopadu
a stále se hraje. Už čekáme
na zimní přestávku, abychom
se mohli doléčit. Uvažuji také
o stažení hráčů z hostování,
pokud se nám nepodaří
adekvátně posílit. Obměna
potká každý tým, nemůžeme
ale sestoupit,“ má jasno
Ludovít Šuranský.

Lucie HÁJKOVÁ
Tereza HUBÁČKOVÁ
Klára KNÁPKOVÁ
Denisa SEKANINOVÁ
Nikola URBANOVÁ
Klára WALTROVÁ

10
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Útočníci:
Zuzana BURGETOVÁ
Denisa HALUZOVÁ
Lucie HUBÁČKOVÁ
Aneta PÍCHALOVÁ
Gabriela ŘEZNÍČKOVÁ
Kristýna VYKOPALOVÁ
Trenér: Petr MERTA

5
2
3
2
10
10

* za jménem následuje počet zápasů,
vstřelených branek, žlutých a červených karet

Poradily si. Kostelečanky se dokázaly vyrovnat i s odchodem tahounky
Lucie Tomešové (s číslem 2) a patří na špici soutěže. Foto: Jiří Možný

TABULKA PO PODZIMNÍ ČÁSTI:
1. FC Medlánky
2. TJ Sokol Lažany
3. TJ FC Kostelec na Hané
4. TJ Tatran Kohoutovice
5. SK Olympia Ráječko
6. TJ Sokol Drnovice

10
10
10
10
10
10

9
6
5
4
2
0

1
2
3
0
1
1

DOMA:
1. Medlánky
2. Lažany
3. Kostelec na Hané
4. Kohoutovice
5. Ráječko
6. Drnovice

5
5
5
5
5
5

4
3
2
2
2
0

0
2
2
6
7
9

51:13
27:9
41:12
12:22
10:41
4:48

28
20
18
12
7
1

(13)
(5)
(3)
(-3)
(-8)
(-14)

VENKU:
1
1
1
0
0
1

0
1
2
3
3
4

27:6 13
19:5 10
21:8 7
5:12 6
8:10 6
2:22 1

1. Medlánky
2. Kostelec na Hané
3. Lažany
4. Kohoutovice
5. Ráječko
6. Drnovice

5
5
5
5
5
5

5
3
3
2
0
0

0
2
1
0
1
0

0
0
1
3
4
5

24:7 15
20:4 11
8:4 10
7:10 6
2:31 1
2:26 0

STATISTIKY PO PODZIMNÍ ČÁSTI
Nejlepší střelkyně:
14 – Eva Kučerová (Medlánky), 11 – Gabriela Ř
Řezníčková, 10 – Kristýna
Vykopalová, Klára Waltrová (všechny Kostelec na Hané), 8 – Nikola
Štrofová, (Lažany), Helena Štrůblová (Medlánky), 7 – Veronika Sladká
(Lažany), Kamila Válková (Medlánky), 5 – Ilona Doleželová (Kohoutovice).

Hattricky:
Waltrová,
Gabriela
Řezníčková
3 – Eva
E Kučerová
K č á (Medlánky),
(M dlá k ) 2 – Klára
Klá W
lt á G
bi l Ř
íčk á
(obě Kostelec na Hané), Kamila Válková (Medlánky), 1 – Kristýna Vykopalová (Kostelec na Hané), Silvie Licková, Helena Štrůblová (obě Medlánky), Veronika Sladká, Lucie Šimková, Nikola Štrofová (všechny Lažany).

Žluté karty:
Knápková,
Lucie
Hájkováá ((obě
Kostelec
Hané),
2 – Klára
Klá K
á k á 1–L
i Hájk
bě K
t l na H
é)
Simona Černá (Kohoutovice), Lucie Šimková (Lažany), Renata Čermáková
(Medlánky).
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1. Závady:
III. třída 14. kolo: TJ Jiskra Brodek u Konice – Sokol Bedihošť nedohráno pro malý počet hráčů hostí.
Utkání kontumováno 3:0 ve prospěch TJ Jiskra Brodek u Konice.
III. třída 14. kolo: TJ Sokol v Pivíně „B“ – FC Ptení
nedostatečná pořadatelská služba. Předáno disciplinární komisi.
Starší žáci 10. kolo: FC Kralice na Hané – Haná Prostějov, chybí zápis, oddílová rozhodčí Zdráhalová.

2. STK bere na vědomí:
Mladší přípravky: TJ Sokol Určice – TJ Sokol Mostkovice bude sehráno v jarní části soutěže, Konice s.r.o – FK
Němčice nad Hanou odehráno 19.10.2013, TJ Haná Prostějov „A“ – TJ Haná Prostějov „B“ odehráno 12.10.2013.
3. Pokuty:
STK uděluje klubu Sokol Bedihošť dle článku 23
odst. 14 pokutu 500 korun za nedohrané utkání.
Zapsal Pavel Peřina, sekretář OFS,
odsouhlasil Roman Minx, garant STK

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

WWW.OFSPROSTEJOV.CZ!

Zápasové
meníčko

PŘEBOR OFS PROSTĚJOV – II. TŘÍDA:
17. kolo, neděle 24. listopadu, 13.00: Smržice – Zdětín, Olšany – Otinoves (sobota 23.11., 13.01), Čechovice „B“ – Horní Štěpánov (sobota 23.11.,
13.00), Přemyslovice – Držovice, Určice „B“ – Otaslavice (sobota 23.11.,
13.00), Němčice nad Hanou – Haná Prostějov „B“, Vrahovice – Brodek
u Prostějova (sobota 23.11., 13.00), Jesenec – Protivanov (sobota 23.11.,
13.00, hřiště Dzbel).

III. TŘÍDA:
17. kolo, neděle 24. listopadu, 13.00: Bedihošť – Zdětín „B“ (sobota
23.11., 13.00), Ptení – Tištín (sobota 23.11., 13.00), Pivín „B“ – Mostkovice
„B“ (sobota 23.11., 13.00), Brodek u Konice – Nezamyslice „B“, Plumlov
„B“ – Vícov (hřiště Krumsín), Výšovice – Dobromilice, Kralice na Hané
„B“ – Pavlovice u Kojetína, Vrahovice „B“ – Skalka.
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu!
-jim-

Fotbal
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 přímé reporty  zpravodajství  pozápasové ohlasy

15. kolo I.B třídy přineslo první domácí porážku „Turků“, ti však o první místo ani tak nepřišli

VRCHOSLAVIČTÍ PŘI DERBY JAKO PRVNÍ DOBYLI PIVÍN
Domácí promarnili kupu gólovek, hosté vsadili na obranu a vytěžili z minima maximum

„Na pivínskom ihrisku je taká hmla, že aj vtáci chodia pešo.“ Tak by se dal parafrázovat slavný výrok Karola Poláka, pokud by někdo vysílal přímou
reportáž z patnáctého kola „A“ skupiny I.B třídy
O KFS. S nastalými přírodními podmínkami se lépe vyrovnaly hostující Vrchoslavice, které souboji
s lídrem tabulky uzpůsobily svouhru a čekaly na
brejky. To domácí Pivín se sice dostával ke střelám
z dálky i z bezprostřední blízkosti, efektivita však byla tentokrát na straně vyzyvatele. Hosté sice přišli na
počátku závěrečné desetiminutovky o dvoubrankový náskok z první půle, jen za pár sekund však
odpověděli vítěznou střelou a stali se premiérovým
týmem, jenž si z „Turecka“ odvezl všechny tři body.

P

ivín obléhal hostující pokutové území jako při házené,
video na pv.cz
úspěšná střela na 2:2 ale dlournik
ho nepřicházela. Hosté mohli
.v
ww ece
w
přidat uklidňující třetí branku po ojedinělé standardce,
kdy jim šel míč těsně za vápnem přesně proti noze, přesto
z toho nebylo víc než zakončení mimo tři tyče. To na druhé
straně se uvolnil Svozil a přes
obránce to zkoušel na zadní
tyč, poté se domácím podařilo
obstřelit zeď a míč letěl přesně
do protějšího horního růžku.
Při obou situacích byl však na
místě hostující brankář Marian
Neviditelný gól. Míč z kopačky Josefa Trávníčka zapadl přesně do
Jurčík.
horního růžku, vinou husté mlhy toho ovšem diváci z hlavní tribuny
yrovnat se lídrovi tabulky
příliš neviděli.
Foto: Jiří Možný
přece jen podařilo. Hosté
propracoval. Domácí tlak to
Pivín/jim
ale neukončilo a za hlasitého si nepohlídali míč z levé strany,
říliš pohledný fotbal hráči chorálu se zdálo že je otázkou na zadní tyči ho zachytil Radek nalizoval, proto velmi překva- doval drtivý nápor domácích
obou mužstev divákům ne- jen pár minut, než bude vy- Švéda a věděl si rady – 2:2. Ra- pilo, že hlavní arbitr vše viděl podporovaný centry ze všech
nabídli, přesto se bylo hned od rovnáno. Tlak Pivína byl ale dost však hráčům v modrých tak dokonale ze vzdálenosti pozic, hosté se již ale všemu
úvodních minut na co koukat. platonický, nepřicházela žádná dresech a většině obecenstva více než třiceti metrů. Násle- ubránili.
Domácí hned odpočátku hrozili přesná střela a přišel tak trest. vydržela jen pár okamžiků.
ze všech standardních situací, Ke standardce z dobrých třiceti Přišel totiž dlouhý míč do vápkdy míče nebezpečně létaly do metrů se postavil Pavel Horák na, Holub uplatnil podle sudího
vápna a Marian Jurčík se mu- starší, svou střílenou přihráv- důraz v rámci pravidel a míč
sel mít na pozoru. S tečovaným ku poslal po zemi podél zdi o fous celým objemem přešel
nákopem z více než třiceti me- a Holub se rázem ocitl sám brankovou čáru. Od poloviny
trů si poradil, Svozilova střela před Novákem. Nezavřel oči hřiště toho vinou mlhy příliš
I.B TŘÍDA, SKUPINA „A“ - 15. KOLO
z dálky šla nad. Hosté odpo- a chladnokrevně zakončil po- vidět nebylo, asistent nic nesigvěděli pokusem o individuální
akci po levé straně, zpravidla
TJ Sokol v Pivíně:
se ale jednalo o duel složený
z množství soubojů a nepřesností. střídání: 46. Sedlák za Fialku
ktivnější směrem dopředu
p
byli domácí,
í, jimž se na trenér:
VSVOZIL
SVOZIL
konci úvodní čtvrthodiny
vrthodinny ský- JAROSLAV
ejku poo ubrátala možnost brejku
v ale
něné standardní situaci,, vše
Martinecc
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Sedlák, 81. R. Švéda
nepřesnná Šišzhatila výrazně nepřesná
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– 18. Trávníček, 44. a 87. Holub
útoočné
mova přihrávka na útočné
kaně takk
polovině. Nečekaně
S
St
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 18. SMOLNÁ
Á TEČ.
Č Trávníčkovu střelu zpoza vápna nadzvedl přesně do horního růžku domácí brek Jaroslav Frýbort – 0:1.
 19. David Šišma postupoval z levé strany sám na gólmana a o centimetry minul vzdálenější tyč.
 21. Skákavou střelu k pravé tyči z přímého kopu gólman úspěšně vyrazil, následná dorážka z úhlu skončila v boční síti.
 27. Domácí Vláčilík dostal míč za obranu a z úhlu se ocitl sám před
brankářem, ten však jeho střelu na zadní tyč vytáhl.
 44. GÓL DO ŠATNY. Po úspěšném signálu se sám před gólmanem
ocitl Aleš Holub a nezaváhal – 0:2.
 45. Po Svozilově centru z levé strany mohli domácí snížit, hlavička
z malého vápna šla ale nad.
 48. ÚSPĚŠNÉ STŘÍDÁNÍ. Martin Sedlák pobyl na hřišti jen pár desítek sekund a skákavou střelu poslal přesně k pravé Jurčíkově tyči – 1:2.
 77. Standardku ze sedmnácti metrů poslali domácí krásně kolem zdi,
gólman byl ovšem na místě.
 82. ÚSPĚŠNÉ OBLÉHÁNÍ. Propadený centr z levé strany usměrnil
přes nezformovanou obranu Radek Švéda.
 83. SPORNÝ MOMENT. Domácí protesty jsou marné, rozhodčí
uznal branku po Holubově hlavičce.
zaznamenal Jiří Možný

DOKONALÝ POČIN
ALEŠ
A
L E HOLUB

TJ SOKOL VRCHOSLAVICE 1946
Od soboty pětatřicetiletý útočník prokázal, jak málo mu
stačí k tomu, aby se zapsal mezi střelce. Nejprve v první
půli stál ve správný čas na správném místě a přihrávku
Pavla Horáka staršího kolem zdi umně poslal podél gólmana do sítě, ve druhé půli pak bleskově odpověděl na
vyrovnávací gól domácích. Uplatnil svůj důraz při hlavičkovém souboji, žádné porušení pravidel se nepískalo
a míč si podle všeho našel cestu až za brankovou čáru.
Mimo to se ještě v první půli dostal do dalších dvou nebezpečných situací, kdy ho nejprve při rychlém brejku včas
zakřižoval Jaroslav Frýbort, skluzem odvrátil míč na rohový kop, následně si to Holub namířil do vápna hned
mezi tři domácí hráče a opět vybojoval alespoň rozehrávku od rohového praporku.

JAROSLAV SVOZIL – TJ Sokol v Pivíně:

„Nebodovali jsme a díky trojici rozhodčích jsme ani nemohli. Nevím
proč toto kraj dělá, tento rozhodčí měl již před dvěma roky incident
s naším hráčem, když ho v Kojetíně coby pořadatel udeřil pěstí do obličeje. Je to asi naše chyba, že jsme se nebránili, mysleli jsme si ale, že
to proběhne normálně. Musím poděkovat klukům, že se jim podařilo
dotáhnout nepříznivý stav, naše chyba, že jsme z přemíry šancí neproměnili víc. Jsme málo důrazní v koncovce, musíme to potrénovat.
Myslím si, že jsme byli lepším mančaftem a nezasloužili jsme si prohrát a ne takovou brankou. Předcházely jí dva fauly, jeden na brankáře. Rozhodčí byl na čtyřiceti metrech, pomezní nic neviděl a on uzná
v mlze takovou branku. To chce ublížit. Nevím, jak budu přemlouvat
sponzory, toto vyloženě vyhání peníze. Řekli jsme si, že začneme ze
zajištěné obrany bez nějaké mezihry, to jsme neplnili v prvním poločase a byla bouřka v šatně. Potřebovali jsme dostat rychlý balon na
rychlé útočníky, místo toho jsme to prokombinovávali. Oni se zatáhli
a rychlí útočníci pak ztrácejí smysl. Střídající Martin Sedlák za úkol jít
pod hroty, získávat a podržet balony. To se nám podařilo a ve druhé
půli jsme je zatlačili.“

ROMAN ŠMÍD – TJ Sokol Vrchoslavice:

„Víceméně jsme dnešní zápas podřídili defenzivě. Zraněný je Lacina, se zraněním nastoupil Pavel Horák starší. Přijeli jsme s cílem hrát
zezadu a nechat hrát domácí. První půlku jsme si vedení zasloužili,
pak jsme se nechali zatlačit a bláhově jsme chtěli ubránit 2:0. Soupeř vyrovnal, my jsme ale vstřelili rozhodující třetí branku. Takové zápasy se mi ale moc nelíbí, bylo to zbytečně moc vyhecované
a v I.B třídě by se mohl hrát pohlednější fotbal. Kdybychom se pouštěli do našich kombinací, tak by to soupeř měl ulehčené a po ztrátách
by chodil do otevřené obrany. Takhle pokud by chtěl zvítězit, musel
by nás přehrávat. A hrát do plných je těžké. Zatímco v minulých zápasech jsme si vytvořili spoustu šancí, nevyužili jsme je a soupeř nás
jednoduše z brejku potrestal, nyní jsme chtěli hrát opatrně zezadu
a nepouštět je do otevřené hry, splnilo to účel.“

Jaroslav Frýbort:
„Chybělo trochu štěstí
a důrazu“

Pivín – V roli středního obránce
dirigoval prakticky po celý podzim pivínskou obranu Jaroslav
Frýbort (na snímku J. Možného). I díky práci čtyřiadvacetiletého stopera se „Turkům“
dařilo ve většině zápasů inkasovat maximálně jednu branku,
derby s Vrchoslavicemi ovšem
mu ani jeho spoluhráčům nevyšla. V polovině srpna z toho
byla porážka 0:4, v neděli odpoledne pak 2:3. I přes dvě prohry
v řadě jsou to ovšem právě Pivínští, komu patří po podzimu
vedoucí pozice v „A“ skupině
I. B třídy.
Jiří Možný

Byl jste přímým účastníkem rozdílové branky,
jak k ní z vašeho pohledu došlo?
„Nakopnutá standardka z pětatřiceti metrů, a zda to byl gól nebo
ruka, to bych nehodnotil, ale viděl jsem to spíše na půlmetrový
ofsajd. Pak nastala trma vrma
a útočící hráč ždouchl toho našeho. Určitě míč celým objemem za
brankovou čarou nebyl, od toho je
tam ale rozhodčí. Na to bych se ale
nevymlouval, oni měli čtyři šance
a dali tři góly, my jsme nezužitkovali to, co jsme měli.“
Proč byly podle vás Vrchoslavice tak efektivní?
„Přijely s taktikou zalézt a hrát
na brejky, protože mají rychlé
a šikovné útočníky. To se jim podařilo a daly z toho góly. Zavřely
to a bránily, protože jejich stopeři
nejsou tak rychlí.“
Podařilo se vám hned po
pauze snížit, pak i vyrovnat, co chybělo k bodům?

„Na šance jsme byli určitě
lepší, ale nedokážeme to přetavit ve vítězný gól. Měli jsme
i spoustu standardek, ale chybělo trochu štěstí, trochu důrazu.
Oni vystřelili bodlem z dvaceti
metrů, já to tečuji a je z toho gól.
Třeba Roman Labounek je čtyřikrát ve vápně, dáváme si ale
přednost.“
Celý duel se hrál za silné mlhy, jaké vám to
dělalo potíže?
„Byl to trochu problém, protože
útočníci byli dost rychlí. Když
se to netrefilo hned z voleje, tak
i kvůli podmáčenému terénu to
bylo trochu horší. Ale bylo to
pro oba dva stejné.“
Kazí tento zápas dojmy
z podzimní sezony?
„Určitě ne. Je to v pohodě, přezimujeme na prvním místě. Podařilo se nám několik zápasů,
pak jsme měli šňůru a ohromně
to zkvalitnil Jarda Svozil, což je
fotbalista, od něhož se tu všichni mohou učit. Je to hodně na
něm.“

www.
vecernikpv.cz
.cz

Fotbal, lední hokej
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CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ na rok 2014

JEN 720 Kč

Fotbalové zpravodajství


Víkend v číslech
seniorské soutěže
Přebor Olomouckého KFS
Předehrávané 17. kolo: Ústí - Kralice
2:2 (2:1), branky: Sencovici P.,Škorňa
- Petržela,Valtr. 1. HFK „B“ - Dolany
2:1 (1:1), branky: Vaida,Šuba - Volf.
Hněvotín - Velké Losiny 2:3 (1:3),
branky: Skoumal,Veselský - Zatloukal
2x,Smrž ČK:Šimák (Velké Losiny), Kozlovice - Šternberk 1:0 (1:0), branky:
Střelec. Troubky - Želatovice 3:1 (1:0),
branky: Stoklásek,Nemrava, Benýšek
- Dlouhý. R. Kopecký D: 150. Litovel
- Konice 4:1 (1:1), branky: Miklánek
p.k.,Bednář,Dragon,Vaca - Schön
ČK:Čep (Litovel), Medlov - KojetínKoválovice „A“ 1:0 (1:0), branky:
Obíral ČK:Lízal (Kojetín), Zlaté Hory Nové Sady 1:4 (1:2), branky: Biedrava
- Papica p.k.,Škoda,Novotný,Kopp. R.
Částečka D: 80.
1. Kozlovice
17 13 3 1 38:12 42
2. Nové Sady
17 9 6 2 43:23 33
3. 1. HFK “B“
17 9 3 5 30:23 30
4. Troubky
17 9 3 5 35:34 30
5. Želatovice
17 8 3 6 35:27 27
6. Šternberk
17 7 5 5 26:24 26
7. Kralice
17 6 5 6 38:36 23
8. Medlov
17 6 4 7 29:31 22
9. Litovel
17 7 1 9 25:31 22
10.Hněvotín
17 6 3 8 33:27 21
11.Velké Losiny 17 5 5 7 31:34 20
12.Kojetín
17 5 4 8 24:25 19
13.Konice
17 5 4 8 24:38 19
14. Ústí
17 3 7 7 23:32 16
15.Dolany
17 4 4 9 29:43 16
16.Zlaté Hory
17 2 4 11 21:44 10

I.B sk. „B“ muži:
Předehrávané 15. kolo: Babice Lutín 6:1 (4:0), branky: Dušek R.
3x,Dušek J.,Niessner M.,Seifried
- Rec. Lesnice - Haňovice 3:1
(1:0), branky: Horák,Dvořák,Picka
- Přikryl. Slavonín - Maletín 3:3
(1:0), branky: Tandler,Merten,Alka
- Masopust 2x,Michalčák L.. Velký
Týnec - Červenka 5:3 (3:0), branky:
Ehrenberger 3x,Večeřa,Majda - Vrba
2x,Šmoldas. Zvole - Velká Bystřice
0:0. Dubicko - Doloplazy 2:1 (1:0),
branky: Hajtmar 2x - Drábek. Hvozd
- Kožušany 3:1 (0:0), branky: Bílý
2x,,Muzikant - Fojtík.
1.Maletín
15 13 2 0 71:24 41
2.Slavonín
15 11 2 2 48:23 35
3.Doloplazy
15 9 1 5 43:35 28
4.Haňovice
15 8 2 5 39:36 26
5.Velká Bystřice 15 7 3 5 37:33 24

0:2

MFK OKD Karviná “B”
TJ Sokol Určice

(0:1)

Branky: Vaněk, Rus. Rozhodčí: Slavík – Handlíř, Nesrsta.

Sestava Určic:
Nejezchleb – Javořík, Zbožínek, Skopalík, Rus – Bokůvka, Matoušek,
Svozil, Vaněk, Pekař – Los. Trenér: Evžen Kučera.

Karviná, Prostějov/jim – Nejhůře na pátém místě přezimují
při své premiérové divizní sezoně fotbalisté Určic. Nováčkovi čtvrté nejvyšší domácí soutěže se podařilo s kalendářním
rokem 2013 rozloučit výhrou
2:0 na karvinské umělé trávě,
a díky tomu získali za úvodních šestnáct kol hned šestadvacet bodů. Hlavní cíl – tedy
záchrana – se tak zdá splněn
hned po polovině mise.
„Byl to náš nejlepší zápas v divizi. Soupeři ublížilo, že nás poslal na umělou trávu, nám rovný
a tvrdý povrch vyhovoval. Po

celé utkání jsme byli lepší a měli
jsme ho pod kontrolou. Hráči
věděli, co mají hrát, plnili mé
pokyny,“ těšilo úspěšné zvládnuté venkovní střetnutí určického
kouče Evžena Kučeru.

DIVIZE, sk. E
Do vedení poslal hosty po kombinační akci, zatažení míče
a vrácení zpět na šestnáctku Radim Vaněk, po půli pak druhou
branku přidal z rohového kopu
Aleš Rus. A nebyly to zdaleka

j
jediné
nebezpečné akce ze strany
Určic, domácí brankář se musel
mít neustále na pozoru.
„Například Michal Skopalík prošel celé hřiště, ale své sólo neproměnil, po kombinačních akcích
j
jsme
se dostávali ke střelám ze
šestnáctky. Ale s nimi si poradil
gólman, nebo šly vedle,“ popsal
další možnosti Kučera.
To na opačné straně se Miroslav Nejezchleb víceméně nudil, Karvinští mu příliš práce
nenadělali. „Domácí měli pouze jeden roh a vystřelili jednou
z dálky, do vápna se ale vůbec
nedostali,“ pochvaloval si hostující trenér práci své defenzivy.
Základem úspěchu totiž byla
připravenost jeho hráčů a projevovaná chuť do utkání. „Počkali
jsme si na ně na polovině hřiště, tam jsme je ihned napadali
a chodili jsme do otevřené obrany. Díky tomu jsme si vytvářeli
i tlak,“ potěšilo Kučeru.
Vyústěním pravidelného opakování kvalitních výkonů je tak

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

PRŮBĚŽNÁ tabulka PO PATNÁcti odehraných 16 kolech

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

Mužstvo
Havířov
Slavičín
Opava B
Určice
Lískovec
Nový Jičín
Mohelnice
Karviná B
Dolní Benešov
Hranice
Přerov
Petrovice
Šumperk
Brumov
Valašské Meziřící
Otrokovice

Z
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

celkem sedm výher a pět remíz,
které doplnila pouze čtveřice
porážek. „Je to vynikající, nikdo
s tím nepočítal. Tabulka je sice
velice vyrovnaná, své jsme si ale
splnili – nehrajeme o sestup, ale
v klidných vodách,“ oddychl si.

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

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

P
5
3
5
4
4
6
5
7
6
6
6
6
6
7
10
8

S
28:25
24:14
26:25
21:16
32:23
22:23
21:16
22:22
29:24
18:18
18:21
23:21
18:28
18:31
24:33
23:27

B
31
29
27
26
24
24
23
23
22
22
20
18
18
17
14
12

Ještě večer po vítězném zápase tak mohlo v optimistickém
duchu proběhnout rozloučení
s podzimní částí, hráči se současně dohodli, že se stále budou
scházet jednou týdně na tréninky.
„Dala se tu dohromady skvě-

Výsledkový servis
DIVIZE, sk. “E”
16.kolo: Brumov - Hranice
0:0, Havířov - Šumperk 1:3,
Opava B - Dolní Benešov
2:0, Lískovec - Nový Jičín
3:0, Karviná B - Určice 0:2,
Mohelnice - Valašské Meziříčí
4:0, Otrokovice - Slavičín 1:1,
Přerov - Petrovice 1:0.
lá parta. Kluci si sedí na hřišti,
v šatně i mimo fotbal a věříme,
že se nám je podaří udržet. Už
jsme zahájili jednání,“ přeje si
určický trenér Evžen Kučera
pokračování ve stejném složení,
byť je v mužstvu spousta hráčů
jen na hostování.
V pořadí osmnácté divizní kolo
je na programu v neděli 23. března 2014, Určice zahájí jarní putování v Havířově. Než se ovšem
střetnou s lídrem tabulky, jehož
doma senzačně porazili 4:0, musí
uběhnout celé čtyři měsíce zimní přestávky.

www.facebook.com/vecernikpv.cz

Kraličtí zahodili v Ústí penaltu, ale neprohráli

Ústí, Prostějov/jim – Dvakrát
byli o branku zpět, dvakrát se
jim ale podařilo dotáhnout se.
Fotbalistům Kralic na Hané
patřila herně první půle, v níž
se dostali do spousty nebezpečných situací, paradoxně
ji ovšem sami prohráli 1:2 a
definitivně srovnali až zkraje druhé půle. S podzimní
částí se tak rozloučili pátou
remízou a svou bilanci výher,
nerozhodných výsledků a proher ponechali symetrickou –
6-5-6.
„Vzhledem k vývoji zápasu bod
beru, dalo se tam ale i zvítězit,“
I.B sk. „A“ muži:
byl s konečným verdiktem kouč
Předehrávané 15. kolo: Býškovice - hostí Petr Gottwald celkem

Nezamyslice 3:1 (2:0), branky: Staněk
2x,Rakovský S. - Dopita P.. Plumlov
- Všechovice 2:1 (2:0), branky:
Hladký,Frýbort - Chlubna. Tovačov Brodek u Př. 1:1 (0:1), branky: Nemrava
- Hruška. Pivín - Vrchoslavice 2:3
(1:2), branky: Sedlák M.,Švéda - Holub
2x,Trávníček. Kostelec - Mostkovice 2:1
(2:0), branky: Hon 2x - Milar. Lipová Kojetín-Koválovice „B“ 2:1 (1:0), branky:
Bross,Přikryl - Bělaška. Hor. Moštěnice Radslavice 2:0 (1:0), branky: Plch,Karas.
1.Pivín
15 9 1 5 32:21 28
2.Lipová
15 8 2 5 29:21 26
3.Vrchoslavice 15 8 1 6 45:33 25
4.Radslavice
15 8 1 6 22:24 25
5.Kostelec
15 6 4 5 25:17 22
6.Býškovice
15 7 1 7 23:30 22
7.Mostkovice 15 6 3 6 31:26 21
8.Všechovice
15 6 3 6 33:30 21
9.Brodek u Př. 15 6 3 6 30:27 21
10.Plumlov
15 6 3 6 24:34 21
11.Kojetín “B“
15 6 2 7 23:22 20
12.Tovačov
15 4 7 4 21:21 19
13.Hor. Moštěnice 15 5 1 9 13:29 16
14.Nezamyslice 15 3 2 10 23:39 11

sport@vecernikpv.cz

www.vecernikpv.cz

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

Určice po svém nejlepším podzimním výkonu vyhrály v Karviné I. A třída: Klenovice i Čechovice se rozloučily výhrou

I.A sk. „B“ muži:
Předehrávané 15. kolo: Haná
Prostějov - Opatovice 0: 3 (0:1),
branky: Klvaňa,Bartošík,Janásek. Klenovice - Náměšť na Hané 4:1 (0:0),
branky: Klimeš,Smékal,Borovský,Liška
- Ošťádal. Čechovice - Bělotín 1:0
(0:0), branky: Chmelík. Lipník Hlubočky 4:0 (1:0), branky: Kovařík
2x,Simon,Pospíšil. Štěpánov - Slatinice 4:0 (2:0), branky: Zachar 3x,Tuška.
Hranice „B“ - Dub nad Mor. 6:0
(3:0), branky: Hoffmann 2x,Bezděk
2x,Doležal,Šnejdrla.
1.Opatovice
14 9 2 3 37:18 29
2.Klenovice
13 9 1 3 33:18 28
3.Štěpánov
14 8 1 5 31:23 25
4.Čechovice
14 7 1 6 27:24 22
5.Beňov
13 7 0 6 34:34 21
6.Slatinice
14 7 0 7 30:30 21
7.Hranice “B“
14 7 0 7 32:33 21
8.Bělotín
14 6 2 6 20:15 20
9.Lipník
14 6 1 7 18:22 19
10.Hlubočky
14 6 0 8 29:44 18
11.Dub nad Mor. 14 5 1 8 18:25 16
12.Náměšť na Hané 14 3 3 8 27:38 12
13.Haná Prostějov 14 3 2 9 23:35 11

608 706 148

PLATÍ POUZE
V LISTOPADU

spokojen. Hned v páté minutě
totiž nedal Valtr pokutový kop
po faulu na Cibulku a po chybě
gólmana se dostalo Ústí do vedení 1:0.

Přebor

Olomouckého KFS
Hned o minutu později se Zdeňku Petrželovi podařilo vyrovnat
na 1:1, byli to ale domácí, kdo
odcházel do kabin spokojenější.
„V první půli jsme ještě hned
dvakrát trefili tyč a několikrát
vystřelili těsně vedle. Druhý
poločas byl přesně opačný,

přehrávalo nás Ústí, ale branku
jsme dali jen my,“ usmíval se
Gottwald, jehož ale nepotěšila
zhoršená hra zálohy.
Do šancí se Kraličtí dostávali
zejména po akcích ze stran, vzešly z toho oba jejich vstřelené
góly. Při Petrželově zásahu přišel centr z pravé strany, Vitáskově zakončení placírkou k tyči
předcházel Nečasův centr taktéž
zprava.
Fotbalistům Ústí naopak k brankám pomohly zejména hrubé
chyby v kralické rozehrávce a
nedostatečné atakování uprostřed hřiště. „Při první brance nemusel Krejčí hrát malou
domů z první, ale skočilo mu

to a trefil hráče, ten to pak nadvakrát doťukl. Při druhém gólu
jsme špatně atakovali a neposouvali jsme se,“ povšiml si.
Po vyrovnání pak následoval
kralický platonický tlak, byli
to ovšem domácí, kdo hrozil z
brejků. „Hrál se otevřený fotbal. Dvakrát šli po našich standardkách do přečíslení tři na
dva a dva na jednoho, brankář
nás ale zachránil. My jsme se
snažili nakopávat, oni z jedné
vše odvraceli pryč,“ popisoval
na Kralice netradiční herní styl
Gottwald.
Při skládání sestavy musel oželet nemocné Ondru Petrželu s
Matějem Vybíhalem, poprvé

2:2

Sokol Ústí
FC Kralice na Hané

(2:1)

Branka Kralic: Z. Petržela, Vitásek. Rozhodčí: Knoll – Vičar, Knoll ml.

Sestava Kralic:
Krejčí – Valtr, Répal, Martinka, Neoral – Vitásek, Pořízka,
Nečas, Dostál (75. Šín) – Cibulka, Z. Petržela (90. Petrásek).
Trenér: Petr Gottwald.

od svého zranění naopak mohl
alespoň na závěrečné sekundy
nasadit Jana Petráska. „Bylo
to taktické střídání. Ještě není
zcela fit, pět až deset minut by
ale odehrál. Vypadl tréninkově,

připravuje se s námi teprve dva
týdny, snad se ale nezraní a absolvuje s námi zimní přípravu,“
přeje si setrvání mladého hráče a
jeho pomoc na hřišti při jarních
odvetách Petr Gottwald.

Konice nevyužila přesilovku a dostala naloženo
TJ Tatran Litovel
Sokol Konice

4:1
(1:1)

Branka Konice: Schön. Rozhodčí: Juřátek – Samek, Šťastný

Sestava Konice:
Mühlhauser – Václavek, R. Řehák, Růžička, Bílý (40. Gottwald) –
Antl, Sedláček, Kořenovský, Schön – Kryl, Čižmar. Trenér: Roman
Jedlička.

Litovel, Prostějov/jim – Více
než sedmdesát minut hry
měli fotbalisté Konice na
půdě Litovle výhodu o jed6.Hvozd
7.Velký Týnec
8.Dubicko
9.Lutín
10.Kožušany
11.Babice
12.Zvole
13.Lesnice
14.Červenka

15
15
15
15
15
15
15
15
15

7
7
6
4
4
4
4
4
3

2
2
1
5
3
2
2
0
1

6
6
8
6
8
9
9
11
11

37:41
35:40
29:43
31:27
35:41
38:48
20:31
25:45
31:52

23
23
19
17
15
14
14
12
10

Krajský přebor starší dorost
Předehrávané 15. kolo: Šternberk Čechovice 7:4 (3:2), branky: Sláma
2x, Slovák,Papica,Knob,Vaněk,Unzeit
ig - Drmola 2x,Merdita,Nejedlý. KMK
Zubr Přerov - Nemilany 4:1 (3:0),
branky: Michálek 2x,Jurda,Ilík - Zdařil.
Konice - Černovír „A“ 1:4 (0:2),
branky: Vogl -Vyroubal 2x,Kesler,Hlava.
Velké Losiny - Hlubočky 5:3 (1:1),
branky: Ševčuk 3x,Maňka,Slončík F.

úspěšném vyrovnání ještě
další tři branky v konické
síti. Po druhém podzimním
výsledku 1:4 tak Konice
klesla zpět na třinácté místo,
ale sedmá příčka je stále vzdálená jen čtyři body.

Přebor

Olomouckého KFS

noho hráče v poli. Místo
úspěšného zužitkování nabídnuté výhody ovšem následovalo rychlé inkasování a po

„V sedmnácté minutě šel sám
na brankáře Pavel Kryl a byl
faulován, takže soupeřův obránce byl vyloučen. Jenže

- Boyko,Langer,Válek. Velký Týnec
- Litovel 1:2 (1:0), branky: Verner Nedopil,Navrátil.. Určice - Kostelec 2:0
(1:0), branky: Trajer,Pavel. Opatovice
- Nové Sady 7:1 (5:1), branky: Rolinc
2x,Walach,Zdražil,Masař,Vašina,Minarč
ík - Popelka.
1.Šternberk
15 13 1 1 58:21 40
2.Čechovice
15 13 0 2 70:26 39
3.Určice
15 10 0 5 42:22 30
4.Hlubočky
15 10 0 5 47:40 30
5.Nemilany
15 8 1 6 44:35 25
6.Černovír
14 7 2 5 40:20 23
7.Opatovice
15 6 3 6 44:47 21
8.Kostelec
15 5 3 7 46:43 18
9.KMK Zubr Přerov 15 5 3 7 30:28 18
10.Velké Losiny 15 5 2 8 26:50 17
11.Konice
15 5 1 9 35:52 16
12.Velký Týnec 14 3 3 8 29:43 12
13.Litovel
15 2 1 12 18:61 7
14.Nové Sady
15 1 2 12 23:64 5

Krajská soutěž skupina “B”- dorost
Předehrávané 15. kolo: Chomoutov - Hustopeče 10:0 (4:0),
branky: Sázel 3x,Pírek 2x,Ondrejk
a,Beránek,Dopirák,Rigo,Nikl.
Protivanov - Lipník 3:1 (2:0), branky:
Mudroch,Sekanina,Mejedlý - Bureš.
Šternberk „B“ - Čechovice „B“ 2:6
(0:4), branky: Frýba,Hrdlička - Wolker
3x, Jančík,Foret,Kiška. Brodek u Př. Němčice nad H. 1:4 (0:3), branky: Němec - Vejvoda P. 2x,Tomek,Mrkva. Doloplazy - Náměšť na Hané 4:3 (3:2),
branky:
Menšík2x,Krejčí,Bednařík
- Elsner,Skoupil,Dostál. Tovačov - Černovír „B“ 3:3 (2:2), branky: Kořínek
2x,Chorý - Guskovič 2x,Marta. Hor.
Moštěnice - Želatovice 1:2 (0:1), branky: Kopeček - Bartók 2x.

prakticky ihned jsme faulovali ve vápně a domácí dali
z penalty na 1:0. To je naše
klasika, nedáme z vyložené
šance branku a sami do minuty ji dostaneme,“ posteskl si
konický kouč Roman Jedlička.
Konici to ale nepoložilo a
ještě do přestávky dokázal po
úspěšném sólu vyrovnat gólem
do šatny Martin Schön. Domácí
zareagovali poločasovým nasazením Šroma a právě tento hráč
nadělal hostům největší potíže
a nejvýrazněji se zasloužil pod
tři body pro Litovel.
„Měl tři gólovky a padly z toho
1.Želatovice
2.Němčice nad H.
3.Chomoutov
4.Doloplazy
5.Protivanov
6.Lipník
7.Čechovice “B“
8.Brodek u Př.
9.Náměšť na Hané
10.Černovír “B“
11.Hustopeče
12.Hor. Moštěnice
13.Tovačov
14.Šternberk “B“

15
15
15
15
14
15
15
15
15
14
15
15
15
15

13
13
11
10
9
9
7
7
7
5
3
2
1
0

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

1
1
4
4
4
6
7
7
7
7
10
12
13
14

76:22
42:14
67:20
55:31
64:35
41:31
56:36
53:45
34:31
41:41
30:61
8:57
15:85
17:90

40
40
33
31
28
27
22
22
22
17
11
7
4
1

dva góly. První sice padl na
malém vápně z dvoumetrového
ofsajdu, musíme se ale vyvarovat takových chyb. Rozhodla
naše nepřipravenost, oni velice
rychle rozehrávali,“ zmínil k
tomu Jedlička.
Snížení měl na kopačce
Kryl, gólman ho i následné
zakončení po rohu vychytal.
„Byl to zmar a bída, domácí
naopak hráli v euforii a pět
minut před koncem z ní dali i
čtvrtou branku. Plichta by byla
dobrá, ale gólman je podržel,“
zmínil konický trenér.
Hlavní potíž podle něj vězí na

brankářském postu, důkazem
toho je hned osmatřicet inkasovaných branek. „Gólman
byl po celý podzim problém.
Někdy nás podržel, někdy ne.
Dali jsme jen čtyřiadvacet gólů,
alespoň se trefovali Schön,
Čižmar a Tomáš Řehák. „Jsme
stále na přechodu od divize do
krajského přeboru a možná i
tato soutěž je na naše možnosti
moc,“ přemítal.
Další souboj čeká na jeho
hráče až na konci března proti
Troubkám, do té doby bude
trvat v nejvyšší krajské fotbalové soutěži zimní přestávka.

Olomouc, Prostějov/jim – Jednozápasový distanc napařila
krajská disciplinární komise
konické dvojici Jan Bednář, Filip Drešr, která shodně dostala
červenou kartu v minulém kole
krajského přeboru proti Medlovu. Svůj trest si tak odstáli již
v sobotu odpoledne při konickém utkání v Litovli a na jaře
budou k dispozici od prvního
kola.
Mnohem hůře tak dopadl hráč
soupeře Libor Havlíček, jemuž
komise za úmyslné strčení rukama v přerušené hře zastavila činnost hned na čtyři utkání. Posled-

ní letošní kolo krajského přeboru
vynechal rovněž bývalý konický
útočník Adam Novotný, současný forvard Hněvotína za dvě žluté
karty během jednoho utkání inkasoval trest na jeden zápas.
Stejný trest vynesli členové disciplinární komise i nad ofenzivním
hráčem Čechovic Františkem
Kolečkářem, i bez něj dokázali
jeho spoluhráči porazit 1:0 Bělotín. Naopak zpět do lipovské
sestavy se v I.B třídě mohl vrátit
Radek Burget, jemuž se zbytek
trestu změnil na jednozápasovou podmínku do konce sezony
2013/2014.

Bednář i Drešr si trest odpykali

ve třetí a páté minutě jsme se
dostali do dvou brejků, ale špatně
jsme s nimi naložili, pak se hrálo
spíše uprostřed hřiště. Do vedení
nás poslal Klimeš, jemuž sjel centr za záda brankáře, druhý gól přidal Borovský po prvním doteku s
míčem, jako třetí se trefil Marek
Liška, jehož jsem také poslal do
útoku. Na 4:0 zvýšil Smékal a až
v samotném závěru snížili hosté z
brejku, když jsme vzadu zaspali.
Při závěrečném hodnocení jsem
tak mohl být nadmíru spokojen já
i vedení oddílu. Teď nám začala
(82. Liška) – Klimeš (60. Pro- pauza a do přípravy se vrhneme
kop), Všianský (72. Borovský). na konci ledna, chtěli bychom ještě o tři hráče posílit.“
Trenér: Petr Navrátil.

Prostějovsko/jim – Žádnou změnu na třech nejvyšších
příčkách nepřineslo patnácté kolo I. A třídy skupiny „B“. Do
zimní přestávky tak z prvního místa vstupují OpatoviceVšechovice, které si poradily s poslední Hanou Prostějov
3:0, hned za loňským účastníkem krajského přeboru přezimují Klenovice na Hané. Těm se podařilo díky úspěšnému druhému poločasu porazit předposlední Náměšť
na Hané a stále zůstávají jen bod od celkového vedení.
Díky výhře nad Slatinicemi se na bronzové pozici udržel
Štěpánov, hned za ním se pak průběžně usídlilo mužstvo
Čechovic, které se konečně dočkalo výhry a nejtěsnějším
výsledkem 1:0 zdolalo Bělotín.
TJ Sokol Klenovice na Hané
SK Náměšť na Hané
4:1 (0:0)
Branky Klenovic: 55. Klimeš,
73. Borovský, 83. Liška, 85.
Smékal. Rozhodčí: Kašpar –
Knoll, Knoll ml. Sestava Klenovic: Polák – Vogl, Lakomý,
T. Cetkovský, Rušil – Smékal,
Rozehnal, Šlézar, Sigmund

Hodnocení trenéra Klenovic
Petra Navrátila:
„Hrálo se na těžkém terénu, což
více pasovalo hostům. My jsme
tvořili, oni hráli na jednoho útočníka, bránili a odkopávali, ve druhé půli pak zcela odpadli. Hned

TJ Sokol Čechovice
TJ Sokol Bělotín
1:0 (0:0)
Branka: Chmelík. Rozhodčí:
Hampl – Krobot, I. Antoníček.
Sestava Čechovic: Piták – Vlach,
Vinklárek, Peka, Klváček – Chme-

lík, Zacpal, Hatle, Matula (79. Ho- když míč tečoval a uklidil do
rák) – Machynek, Jahl (74. Mach). brány. Ve čtyřicáté minutě navíc
Trenér: Milan Nekuda.
Matula nedal penaltu, brankář
mu ji chytil. K úplné spokoHodnocení trenéra Čechovic jenosti mi schází čtyři body, s
Milana Nekudy:
nimi bychom se prali o první
„Úkolem bylo zvítězit doma místo. Hráči potřebují zimní příza každou cenu. Nabádal jsem pravu jako sůl, snad po ní budou
kluky, že nás čeká velice těžký o hodně silnější, fyzicky i menagresivní soupeř, hráči si dobře tálně.“
pamatovali na první vzájemné
TJ Haná Prostějov
střetnutí, kdy nám Bělotín zraFKM Opatovice-Všechovice
nil Jansu. Hráči si vše vzali k
0:3 (0:1)
srdci, mezera jsem za to velice
rád. Bojovnost a nasazení byla Rozhodčí: Zika – Vedral, Vanejvyšší za celý podzim a za- chutka. Sestava Hané: Pastyřík
slouženě jsme zvítězili. Máme – M. Kolář, Zbožínek, Čermák,
mladé hráče a je pro ně rozdíl Trnavský – Krč (81. Strouhal),
hrát doma a venku. Pokud se Krupička, Mašík, Varga – Koljim ale podaří dát gól, tak je- kop (46. Procházka), Zatloukal.
jich sebevědomí naroste. Venku Trenér: Daniel Kolář.
jsme si zápasy vždy prohráli
sami, když jsme nejprve nedali
Hodnocení trenéra Hané
tři čtyři šance a soupeř nás poté
Daniela Koláře:
důrazem zatlačil. Jedinou bran- „Soupeř byl v naprosté většiku dal po standardce Chmelík, ně utkání lepší a zaslouženě

zvítězil. Šance bychom měli
pouze při dobrých standardních situacích, ale k rohům a
přímým kopům jsme se nedostali. Vyplynulo to z kvality soupeře i z prapodivného
rozhodování. Při hře dopředu
jsme moc nedostali příležitost,
oni drželi míč, hra dozadu ale
špatná nebyla. Až do dvaaosmdesáté minuty jsme drželi stav
0:1 a vše bylo otevřené, pak
jsme dostali gól z penalty, která byla. Síla Opatovic je jiná,
odpovídají tomu i jejich podmínky a možnosti. Výjimečně
jsme hráli hned dopoledne, dohodli jsme se totiž s 1. Mezera
SK Prostějov, které odpoledne
hrálo proti Uničovu, aby se ve
stejný čas nehrály v jednom
areálu dva zápasy. Vypadá to
na boje o záchranu, ale naštěstí
Konice ‚B‘ již jistě sestupuje a
nečekám, že by padal víc než
jeden tým.“

I. B třída: Pivín prohrál v Brodku, Lipová již není druhá
Hodnocení trenéra Mostkovic
Jiřího Kamenova:
„Přepišme dějiny (úsměv)! Kostelec byl běhavý, bojovný, důrazný v
soubojích, naopak my jsme čekali,
že to přijde samo. V páté minutě
jsme inkasovali poté, co se nepískal ofsajd, i podruhé jsme zaspali v
obraně a domácí nám míč bodlem
doklepli do brány. Nastal vítr v šatně, Kostelec měl ale více srdíčka a
zaslouženě zvítězil. I ve druhé půli
nám chyběla přesnost a finálka,
hráli jsme do plných a nedokázali
jsme si nahrát ani zakončit. Až v
závěru jsme si vytvořili dvě akce
a Ondra Milar snížil hlavou po
standardce, poté ještě Jirka nedal
levačkou v posledních sekundách.
nut k ničemu nepustili, teprve Škoda promarněného prvního
během nich se jim podařilo sní- poločasu, domácí ale byli agresivžit a v nastavení se ještě dostali nější.“
k jedné nebezpečné střele, která
SK Lipová
ovšem směřovala mimo. Za výFK Slavoj Kojetín „B“
hru jsme hrozně rádi, tři body
2:1 (1:0)
bereme všemi deseti. V první
půli jsme dvakrát vystřelili na Branky Lipové: Bross z penalty,
bránu a dali jsme z toho dva góly. Přikryl. Rozhodčí: J. Dorušák –
To bylo velice důležité a mohli Sedláček, Janáček. Sestava Lipojsme rozhodnout mnohem dříve, vé: Števula – P. Koudelka, Ohlídal,
ve druhé půli se totiž do brejků Spáčil, Žilka – Z. Koudelka, Růdostali Závodský, Grepl i Chytil. žička, Dostál (70. Vlček), R. BurNakonec tak z toho bylo drama, get – Přikryl, Bross (80. Barták).
ale ukopali jsme to. Chtěli jsme Trenér: Pavel Růžička.
Mostkovicím vrátit předchozí
Hodnocení trenéra Lipové
výsledky a větší touha po vítězPavla Růžičky:
ství se projevila. Mám velkou
radost z toho, že se konečně trefil „Bylo to těžké utkání. Soupeř sice
Martin Hon, dosud měl na kontě neměl hráče z ‚áčka‘, ale byl velice
jen jednu branku, zatímco loni na nepříjemný. Proměnili jsme však
podzim se trefil hned sedmkrát. tři šance na dva góly a naštěstí to
Důvěru nezklamal a zápas roz- vyšlo. Tentokrát jsme měli velkou
efektivitu, když Bross dal penaltu
hodl právě on.“

Prostějovsko/jim – Krásný pohled na tabulku I. B třídy
se skýtá všem fanouškům prostějovské kopané. I po patnáctém kole zůstává na prvním místě pivínský Sokol, jen
o dva body zpět je díky závěrečné výhře nad Kojetínem
„B“ Lipová, na třetí místo se před Radslavice natlačily
i hráči Vrchoslavic. Páté místo patří fotbalistům Kostelce
na Hané, kteří výhrou v derby odsunuli Mostkovice na
sedmý flek, polepšil si i Plumlov. Tým Petra Kišky a Pavla
Voráče si poradil doma se Všechovicemi a oplatil jim
vysokou porážku, nevede se tak pouze Nezamyslicím.
Tamější Haná nevyhrála pošesté za sebou a zůstává
poslední, na předposlední Horní Moštěnice nově ztrácí již
pět bodů. Mnohem lépe se naopak vede Hvozdu v „B“
skupině, nováček soutěže porazil i Kožušany a přezimuje
na šesté pozici kousek od třetího místa.
TJ FC Kostelec na Hané
TJ Sokol Mostkovice
2:1 (2:0)
Branky: Hon 2 – Milar. Rozhodčí: Langhammer – Šebesta, Straka.
Sestava Kostelce na Hané: L.
Menšík – Synek, Začal, J. Walter,
Baláš – Chytil (90. Juračka), T.
Menšík, Móri, Grepl (75. Závodský) – Hon (85. Lužný), Vyhlídal. Trenér: Petr Walter. Sestava
Mostkovic: Lukáš – Všetička (40.
Lexa), Hanák, Milar, P. Zapleta –
Musil, M. Vojtíšek (80. Škobrtal),
Šlambor, Kapounek (70. Karafiát)
– Kamenov ml., Dadák. Trenér:
Jiří Kamenov.
Hodnocení trenéra Kostelce
na Hané Petra Waltera:
„Pětaosmdesát minut hry jsme
byli lepším mančaftem a po
poločase jsme vedli 2:0. Hosty
jsme kromě posledních pěti mi-

po faulu na sebe a pak Peťa Přikryl
sice nedal sólo, ve druhé půli to ale
napravil hlavičkou. Hosté snížili až
pár minut před koncem. Bylo to
vyrovnané a bojovné střetnutí, kdy
se hrálo spíše ve středu hřiště, na
těžkém terénu jsme ale měli duel
od stavu 1:0 pod kontrolou. Díky
standardkám jsme si vytvořili tlak,
ale do žádné šance jsme se z nich
nedostali. Co se změní do jara? To
zatím netuším. Začínáme až v dubnu a hned utkání ve Všechovicích
pro nás bude stěžejní.“

TJ Sokol Plumlov
Tatran Všechovice
2:1 (2:0)
Branky Plumlova: Hladký, Frýbort. Rozhodčí: Petrů – Lasovský,
Krutovský. Sestava Plumlova:
Simandl – Bureš, Peka, Kutný,
Plajner – Křupka, Daněček, Ullmann, J. Kiška – Frýbort, Hladký.
Trenéři: Pavel Voráč a Petr Kiška.
Hodnocení trenéra Plumlova
Petra Kišky:
„Byl to jeden z našich nejlepších
zápasů na podzim a zaslouženě
jsme zvítězili. Měl jsem z toho
trochu obavy, protože na podzim
jsme u nich prohráli 3:6. V první půli jsme hráli velice dobře a
vedli jsme 2:0, navíc jsme měli i
další šance na zvýšení a ještě jsme
nastřelili tyčku. Obě branky jsme
dali po spolupráci našich útočníků.
Nejprve Ullmann získal míč na polovině a Frýbort přihrál Hladkému,
poté Adam získal v šestnáctce míč
a gól dal Sláva. Velice spokojen
jsem s nasazením hráčů, byl tam

poctivý přístup od všech. Hosté góly se strašně nadřeme a sami
by fotbalově vyčnívali, my jsme lehce inkasujeme.“
ale chtěli více vyhrát. Kdybychom
FC Hvozd
nezvládli toto utkání, tak bychom
TJ Sokol Kožušany
měli možná záchranářské starosti,
3:1 (1:1)
takto jsme relativně spokojeni. Odpovídá to tomu, na co máme.“
Branky Hvozdu: V. Bílý 2, M.
Muzikant. Rozhodčí: I. Antoníček
FK Býškovice/Horní Újezd
– Milar, Majer. Sestava Hvozdu:
TJ Haná Nezamyslice
Koutný – Szekulics, Z. Poles, J.
3:1 (2:0)
Vánský, J. Bílý – P. Muzikant (73.
Branka Nezamyslic: Dopita. L Poles), P. Coufal, F. Coufal (46.
Rozhodčí: Odstrčil – Pumprla, M. Muzikant), V. Bílý (80. VyrouM. Pospíšil. Sestava Nezamyslic: bal) – Vydržel, P. Grulich. Trenér:
Novotný – Hájek, V. Fialka, La- Karel Procházka.
komý, Machálek (46. Kratochvíl)
Hodnocení trenéra Hvozdu
– Musil, Návrat, J. Přidal, T. Přidal
Karla Procházky:
– Dopita (80. Horák), Moravec.
„Měli jsme více štěstí. Bylo to veliTrenér: Marek Pavelka.
ce vyrovnané střetnutí a soupeř byl
Hodnocení trenéra Nezamyslic zpočátku lepší. Mohl jít do vedení,
ale na 1:0 dal Vojta Bílý. Soupeř z
Marka Pavelky:
„Museli jsme se obejít bez Mari- brejku vyrovnal, když jejich hráč
ánka a Letochy, v bráně se tento- přešel přes čtyři naše a vystřelil
krát objevil Novotný. Hrálo se za přesně. Ve druhém poločase se
velké mlhy a na strašném hřišti od naše hra zlepšila a byli jsme i prokrtků, byla to mela. Hned v úvodu duktivnější. Na 2:1 dal po kombišel Dopita sám na brankáře, ale naci a Szekulicsově centru hlavou
nedal, pak se hrálo spíše od šest- opět Vojta Bílý, třetí branku přidal
náctky k šestnáctce, ale domácí po centru Petra Coufala a vyhrané
z toho vytěžili dva góly. Prostě hlavičce Peťu Grulicha doklepnuvystřelili a trefili se. Po přestávce tím do prázdné Martin Muzikant.
jsem stáhl Moravce na stopera, Kvalita hry až takový nebyla, ale
Fialku dal do zálohy a Kratochvíl to oboustranně. Soupeř měl spousšel do útoku, brzy se nám podařilo tu kvalitních hráčů, my jsme to ale
hru oživit a začali jsme je přehrá- odedřeli. Kluci do toho dali bojovvat. Snížili jsme na 2:1 a dalších nost a poctivým výkonem si došli
deset až patnáct minut jsme byli pro výhru.“
v tlaku, jenže na pět minut jsme
TJ Sokol v Pivíně
vypadli z tempa a soupeř odskoTJ Sokol Vrchoslavice
čil na 3:1. Zbylých deset minut
2:3 (0:2)
se již pouze dohrávalo. Prostě se
nám nedaří proměňovat šance. Na
Podrobněji na straně 23

Fotbalisty 1.SK Prostějov čeká Zopakují Jestřábi proti
dvoutýdenní relax a pak zimní přestávka
Břeclavi kanonádu?
Prostějov/tok - Po závěrečném hvizdu vítězného zápasu
s Uničovem se hráči krátce setkali s vedením klubu,
konkrétně předsedou Petrem
Langrem a Františkem Jurou, tentokrát spíše v roli generálního manažera. „Děkuji
všem hráčům za předvedené
výkony v prostějovském dresu. Podzim můžeme hodnotit
jako vcelku úspěšný, zatím
držíme pátou příčku. Škoda
některých zakolísání v Kroměříži, se Slováckem nebo
Žďárem,“ připomněl předseda klubu některé nečekané
bodové ztráty. Pravdou je,
že právě tyto body scházejí
na vedoucí trojici, v níž by
si prostějovští fandové svůj
klub představovali..

Byť přátelské posezení evokovalo konec sezóny, ještě tomu
tak zdaleka není. Následujících
čtrnáct dnů bude ještě pokračovat trénink, zpravidla ve formě
relaxačního fotbálku. „Ve čtvrtek osmadvacátého listopadu je
domluveno na ambulanci hematologického a transfuzního
oddělení prostějovské nemocnice darování krve, kterým se
naši fotbalisté připojují k tradici prostějovských sportovců,“
informoval o dobrovolné akci
František Jura. Koncem listopadu pak obdrží všichni hráči
individuální tréninkové plány.
Třetiligový tým 1.SK se opět
sejde až v polovině ledna roku
2014. „Další týden proběhnou
na sportovní klinice Agel prostějovské nemocnice kondiční

a zdravotní testy, proto je důležitá zodpovědná individuální
příprava,“ zdůraznil hráčům
Jura. První přátelské utkání se
uskuteční na hřišti divizních
Hranic v sobotu 25. ledna. Od
5. do 8. února pak proběhne
kondiční soustředění v osvědčeném areálu v Ústí nad Orlicí, během něhož se fotbalisté
utkají s místní Jiskrou a Letohradem (oba účastníci české
divize C). Následuje příprava
s druholigovým Třincem a
divizní Mohelnicí, v březnu
s Uničovem a Vyškovem, generálkou na první jarní zápas
MSFL proti Kroměříži bude
domácí „přátelák“ s divizním
Přerovem v polovině března.
A pak už zase začne kolotoč
ligových zápasů.

Prostějov/jim – Nejvýraznější
výhra prostějovských hokejistů
v letošní druholigové sezoně se
zrodila v polovině října, kdy
Jestřábi doma zdolali břeclavské
Lvy 10:0. A právě tyto dva celky
spolu změří síly opět ve středu
od 18 hodin, tentokráte na ledě
Jihomoravanů.
„Tady jsme je sice porazili 10:0, ale
bude to zcela jiný zápas. Musíme
do něj jít s pokorou a věřit, že to
uhrajeme,“ nabádá k opatrnosti,
pečlivosti a maximální koncentraci
hlavní kouč Prostějova Petr Zachar.
Pravdou totiž je, že to byla právě
Břeclav, kdo získal jako první skalp
současného výběru Jestřábů. V
předposledním přípravném utkání
před aktuálním ročníkem se Lvům
podařilo doma pouze jednou inka-

sovat a ještě v první třetině otočili
výsledek na konečných 2:1 Piskoř s
Procházkou. A stejným výsledkem
dokázal tým vedený Michalem
Konečným vyhrát i v sobotu na
ledě Opavy.
V součtu s přípravou se oba týmy
setkají už počtvrté, Jestřábi jdou do
utkání jubilejního dvacátého kola
druhé ligy s bilancí svou výher a
jedné prohry při skóre 18:2.
Po téměř polovině soutěže Lvi zatím marně atakují pozice zaručující
účast ve vyřazovacích bojích, z
deváté pozice ztrácejí na aktuálně
osmý Frýdek-Místek plných osm
bodů. Hlavní příčinou je pouhých
šestačtyřicet nastřílených branek,
co je druhé nejnižší číslo z celé
dvanáctky účastníků. O dva góly
hůře je na tom jen poslední ValMez.

Doma vybojovala Břeclav celkem
dvanáct z jednadvaceti bodů, když
kromě Bobrů dokázala po výsledcích 6:3 a 4:3 překvapit i Opavu
a Techniku Brno. Mimo to ještě
na nájezdy zdolala Nový Jičín.
Naopak nejvyšší porážka na vlastním ledě se pro Břeclav zrodila při
střetu s Přerovem 7:3.
Týmovou produktivitu vede se
sedmnácti body Dominik Piskoř,
díky devíti přihrávkám je na
druhém místě jedenáctibodový
Marek Dora. Dvouciferný počet
kanadských bodů ještě nastřádali
Ondřejové Bartoš s Nedvědem.
Gólmanskou jedničkou je s
úspěšností lehce nad devadesát procent Michal Šurý, poloviční porci
zápasů, ale s výrazně lepšími čísly
odchytal Daniel Zelenka.

Přebor OFS Prostějov II.třída
Předehrávané 15.kolo: Sokol Olšany-Sokol
Zdětín 5:1 (2:0), Smržice-Sokol Čechovice
B 4:1 (2:0), Otinoves-Sokol Přemyslovice
3:3 (1:3), Horní Štěpánov-Sokol Určice B 2:2
(1:0), Sokol Držovice-FK Němčice 2:0 (0:0),
branky: Pella, Preisler, Sokol Otaslavice-Sokol
Vrahovice 2:2 (2:1), Haná Prostějov B-SK
Jesenec 0:2 (0:1), Sokol Brodek u PV-Sokol
Protivanov 1:5 (1:2), branky: Šimeček - Pospíšil
F. 2x, Kropáč, Grmela, Pospíšil M.
střelci z OFS nehlášeni
1. SK Jesenec 15 13 0 2 47:13 39
2. Sokol Protivanov 16 12 1 3 43:20 37
3. Sokol Olšany 16 10 2 4 33:22 32
4. Brodek u PV 16 8 2 6 29:31 26
5. Sokol Držovice 16 8 1 7 35:19 25
6. Otinoves
16 8 1 7 33:29 25
7. Sokol Určice B 16 7 4 5 27:25 25
8. Sokol Vrahovice 16 7 3 6 32:30 24
9. Přemyslovice 16 6 3 7 38:34 21
10. Sokol Zdětín 16 5 3 8 25:38 18
11. FK Němčice 16 5 2 9 24:21 17
12. Smržice
16 5 2 9 34:52 17
13. Horní Štěpánov 16 4 4 8 20:35 16
14. Haná Prostějov B 15 4 3 8 18:30 15
15. Čechovice B 16 5 0 11 24:45 15
16. Sokol Otaslavice16 3 3 10 21:39 12
Kanonýři: 14 - Tichý Jiří (SK Jesenec), 13
- Lofítek Marcel (Otinoves), Tichý Petr (SK
Jesenec), Zdráhal Luděk (Sokol Zdětín), 10
- Preisler David (Sokol Držovice), 9 - Grmela
Marek (Sokol Protivanov), Hošák Jaroslav
(Sokol Olšany), Rolný Jaroslav (Sokol
Držovice), Růžička Kamil (Sokol Přemyslovice).
III. třída
Předehrávané 15.kolo: FC Ptení-Sokol Zdětín
B 3:1 (2:1), Sokol Bedihošť-Sokol v Pivíně B 1:3,
Sokol Tištín-Jiskra Brodek u Konice 4:3 (2:3),
Sokol Mostkovice B-Sokol Plumlov B 5:0 (1:0),
Haná Nezamyslice B-FK Vyšovice 1:5, Sokol
Vicov-FC Kralice B 0:1, FC Dobromilice-Sokol
Vrahovice B 12:3 (5:1), Pavlovice u Koj.-Skalka
2011 1:1.
1. FC Kralice B 16 13 0 3 45:14 39
2. Skalka 2011 16 11 4 1 54:16 37
3. Sokol Tištín 16 11 1 4 57:24 34
4. FC Dobromilice 16 10 2 4 48:30 32
5. FK Vyšovice 16 9 1 6 42:21 28
6. Sokol Vicov 16 8 3 5 30:20 27
7. FC Ptení
16 8 1 7 40:29 25
8. Nezamyslice B 16 6 5 5 37:38 23
9. Sokol v Pivíně B 16 6 4 6 25:24 22
10. Pavlovice u Koj. 16 5 5 6 34:41 20
11. Mostkovice B 16 5 3 8 25:29 18
12. Brodek u Konice 16 5 2 9 36:38 17
13. Vrahovice B 16 3 4 9 32:82 13
14. Sokol Plumlov B16 2 4 10 31:55 10
15. Sokol Zdětín B 16 2 3 11 20:45 9
16. Sokol Bedihošť 16 2 2 12 21:71 8
Kanonýři: 14 - Konupka Lukáš (Sokol Tištín),
12 - Sekanina Jan (FC Ptení), Špaček Jakub
(FC Dobromilice), 10 - Dopita Petr (Haná
Nezamyslice B).

V sobotu
přijede
Vsetín

Prostějov/jim - Co vracet mají
prostějovští hokejisté svému
soupeři ze Vsetína. V souboji
Na Lapači přišli nejen o všechny tři body, ale i o Lukáše Dubu
a Michala Nedbálka, kteří
vinou svých úrazů nemohou
naskočit do utkání ani měsíc od
úvodního střetnutí.
Valaši v posledním kole prohráli
3:0 na ledě Frýdku-Místku a ze
sedmé pozice tak mají na Slezany
pouze výhodu lepšího skóre, ve
vyrovnané tabulce je ovšem jen
pár bodů dělí i od čtvrté Opavy.
Vsetín ovšem dokáže bodovat i
na soupeřově zimním stadionu,
dokázal to nejen ve Valašském
Meziříčí, ale i v trojici venkovních utkání za sebou, kdy žluto-zelení zvítězili 2:1 v Břeclavi, 8:2
v Orlové a 4:1 na Technice Brno.
Mimo to ale rovněž prohrál 4:7 v
Hodoníně a 4:6 v Novém Jičíně.
Nejpilnějším sběratelem bodů je
zejména díky osmnácti nahrávkám Daniel Vaněk, dvacet bodů
nastřádal Martin Ambruz a jen o
bod zpět je další bývalý Jestřáb
Robin Ševčík. Vede se i třetímu
dřívějšímu prostějovskému hráči
v dresu mnohonásobného vítěze
extraligy Adamu Mikšovskému,
jenž zatím k dvěma brankám přidal devět nahrávek.
Gólmanskou jedničkou je Petr
Hromada, jenž ovšem stejně
jako Lukáš Plšek a Tomáš Kohn
marně atakuje devadesátiprocentní úspěšnost zásahů a hranici dvou a půl inkasované branky
na zápas.
První vzájemný zápas této druholigové sezony pro sebe Vsetín
získal v poměru 4:2, byť se Jestřábům podařilo hned dvakrát
skórovat při početní výhodě. Za
Valachy se tehdy trefili Kubo,
Heža, Mikšovský a Ambruz.

Lední hokej

3
2

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

HC SLEZAN OPAVA

0:2

1:0

Sestava HC SLEZAN OPAVA
Šafránek – Kysela, Vrabel, Galvas, Tichý, Pavelek, Mosler,
Bednárek, Měch, Herman, Vítek, Polok, Vlašánek, I. Kocián, Wolf, L. Černý, Baďura, Svoboda, Chalupa

Sestava lhK jestřábi
O. Kocián
Malý, Veselý,
Kolibár, Jedlička,
Trenéři:
Petr Zachar
Martin Kužílek

5
4

Kořínek, Kumstát,
Kaluža, Švaříček

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

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
HC ORLOVÁ

1:2

1:1

Branky a nahrávky: 2. Luňák (Stejskal, Venkrbec), 5. Luňák, 16. Kučera (Švaříček),
23. Stejskal (Luňák, Venkrbec), 51. Kučera (Belay) – 20. Szajter (Mintěl, Pavliš), 30.
Tomis (Studený), 38. Mintěl (Mráz), 50. Badžo (Mintěl). Rozhodčí: . Vyloučení: 6:5.
Využití: 2:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 1318.

Sestava lhK jestřábi
Kocián
Malý, Veselý,
Kolibár, Jedlička,
Trenéři:
Petr Zachar
Martin Kužílek

Přehled výsledků 2. ligy ČR - Východ

Prostějov uhájil postavení na čele tabulky

2:0

Branky a nahrávky: 24. Stejskal (Luňák, Venkrbec), 41. Stejskal (Luňák, Venkrbec), 48. Luňák (Stejskal) – 5. I. Kocián (L. Černý, Tichý), 5. Chalupa (Galvas).
Vyloučení: 8:9, navíc Belay 10 minut osobní trest, Šebek 2+2 minuty – Tichý 10
minut osobní trest, Mosler 2+2 minuty. Využití: 3:0. Diváků: 1232.

3:1
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Kaluža, Kumstát,
Kořínek, Švaříček

Vedení LHK Jestřábi chce zvučné posily,

naopak pouštět nikoho nehodlá...
Prostějov/jim – Hodně hvězdnou
posilu mají na laně prostějovští
Jestřábi. V cestě za postupem do
první ligy má týmu Petra Zachara
vypomoci velezkušený forvard se
zkušenostmi přímo z NHL!
„Získali jsme souhlas Třince na
hostování a Láďa by měl přiletět
po Vánocích a hrát tu hokej. Žije
v Americe, má americkou manželkou a trénuje tam hokej, vždy sem
ale létá kolem Vánoc. Pokud přijede do Čech a bude hrát hokej, tak
stoprocentně u nás,“ pochlubil se
velkou novinou tvůrce současného
dlouhodobého projektu.
Osmatřicetiletý Kohn strávil kromě sedmi zámořských sezon část
kariéry rovněž ve Finsku, Rusku,
Švýcarsku. Před dvěma lety pomohl Třinci k extraligovému titulu, v české nejvyšší soutěži ještě
oblékal dres Kladna a Českých
Budějovic.
„Je z Uherského Hradiště, má tam
dům, takže to k nám nemá daleko.
I letos ho za každou cenu chtěly
Budějovice, ale můj syn Lukáš
s ním vychází velmi dobře, tak jsme
ho ukecali. Jde jen o to, aby ho jeho
manželka pustila a rodinné starosti
mu to nezatrhly,“ doplnil s úsměvem
Jaroslav Luňák.
A jak se zdá, není to poslední hvězdná posila, která do Prostějova ještě
v aktuálním ročníku dorazí. „Pracu-

jeme ještě na jednom hráči, protože
konkurence v týmu musí být znatelná. Ne všem to momentálně vychází
tak, jak jsme čekali, blíže to ale zatím
nebudu komentovat,“ podotkl generální manažer.
Již nyní se naopak rozrostou
obranné řady Jestřábů, v pořadí
jedenáctým bekem, který v ostrém zápase oblékne prostějovský
dres, by se měl stát šestatřicetiletý Jiří Polák. „Jirka již ve středu
na sto procent hraje. S Moravskou
Třebovou jsme domluveni, je ale
kmenovým hráčem Karlových Varů
a věřím, že nebudou mít přehnané
požadavky. Je na sklonku své kariéry
a do Třebové šel zadarmo. Už s námi
trénuje a doufám, že Vary nebudou
dělat problémy. Posílení v obraně
musí být,“ informoval Luňák.
Někdejší bek Olomouce, Karlových
Varů, Slavie Praha, Liberce i Vsetína
odehrál celkem deset extraligových
sezon, následně se přesunul na Slovensko do Martina a Nitry. Po Pavlu
Kumstátovi se tak v krátké době stane
druhým velice zkušeným hráčem, jenž
přichází s úkolem zkvalitnit defenzivu,
nepouštět soupeře do tolika šancí.
„Na play off nic nepodceňujeme, budeme chtít být totálně připraveni, aby
se první liga do Prostějova vrátila.
Třeba Kumstátovi první dva zápasy
nevyšly a k jeho ideálnímu výkonu
to mělo daleko, bylo to ale dáno dlouhou přestávkou. Proti Opavě již předvedl výborný výkon,“ upozornil šéf
prostějovského „A“-mužstva, že někteří potřebují dostat jen trochu času.

Jak ovšem těsně před uzávěrkou
informoval hlavní kouč týmu Petr
Zachar, situace se ještě trochu
zkomplikovala. „Jirka je v Moravské Třebové pilířem a čekají na náhradu. Zavolal jim sponzor, že bez
něj již nedá do hokeje ani korunu,
takže jednání ještě neskončila. Trénuje ale s námi a chce tu být, snad
se nám to podaří uzavřít,“ neztrácí
naději na zkvalitnění defenzivy.
Vedoucí pozice Jestřábů v druholigové tabulce přináší i zájem oddílů
z vyšších soutěží o jednotlivé hráče.
Například do Havlíčkova Brodu
mohl zamířit nejproduktivnější
hráč týmu i celé východní skupiny
druhé ligy Vladimír Stejskal, ale
tým z Vysočiny na Hané neuspěl.
„Rozhovor s manažerem Havlíčkova Brodu byl do pěti minut
u konce. Moje stanovisko je takové, že Láďa je absolutně neprodejný, příští rok totiž chceme
hrát první ligu,“ nepřipustil oslabení Jaroslav Luňák.
A čtyřiadvacetiletý útočník, jenž již
loni vládl druholigové produktivitě,
není zdaleka jediný, kolem něhož
krouží hokejoví manažeři. „Moc to
ale neřešíme. Třeba Lukáš (Luňák –
pozn. autora) už mohl jít dvakrát do
Českých Budějovic a do Litvínova,
ale my nikoho nepustíme. V poslední
době se daří nejen Lukášovi a Láďovi,
ale například i Matoušovi Venkrbcovi.
A doufám, že se bude dařit i dalším
a budeme mít čtyři lajny schopné dát
gól,“ přeje si generální manažer jestřábího „áčka“ Jaroslav Luňák.

18. kolo: VHK Vsetín – HC Bobři Valašské Meziříčí 4:1 (2:0, 2:1, 0:0). Branky:
18. Kajaba (Tichý, Vrba L.), 20. Vítek (Daněk), 38. Vaněk (Ambruz, Kajaba), 39. Vítek (Kývala) – 28. Novosad. Diváci: 1288 * HC Orlová – SHK Hodonín 3:5 (1:1,
0:0, 2:4). Branky: 19. Badžo (Pavliš, Hegegy), 50. Mráz (Matějíček), 52. Grepl (Štefanka, Hegegy) – 17. Kučera (Miklík), 46. Smetana (Jurásek), 47. Špok (Pokorný),
48. Peš (Vrba), 54. Kučera (Špok, Novotný). Diváci: 394 * HC RT TORAX Poruba 2011 – HC ZUBR Přerov 3:1 (0:1, 1:0, 2:0). Branky: 33. Seidler (Krayzel),
42. Buček (Javín), 60. Červenka – 18. Šťastný (Vlček, Brančík). Diváci: 520 * VSK
Technika Brno – HC Nový Jičín 1:4 (0:0, 1:1, 0:3). Branky: 36. Benýšek (Klimeš,
Jurča) – 21. Putmiorz (Zedník), 42. Sprušil (Gulda), 47. Hanák (Kabeláč), 53. Gulda
(Hanák, Kabeláč). Diváci: 158 * HC Lvi Břeclav – HC Frýdek-Místek 3:4 (1:1,
1:3, 1:0). Branky: 15. Piskoř (Nedvěd, Haman), 40. Kučera (Piskoř, Haman), 43.
Piskoř (Medřický, Bartoš) – 4. Ivan (Sluštík, Stránský), 21. Mach (Slovák, Ovšák),
30. Kolařík (Samiec, Stránský), 38. Stránský (Ivan, Sluštík). Diváci: 235 * LHK
Jestřábi Prostějov – HC Slezan Opava 3:2 (0:2, 1:0, 2:0). Branky: 24. Stejskal
(Luňák, Venkrbec), 41. Stejskal (Luňák, Venkrbec), 48. Luňák (Stejskal) – 5. Kocián
(Černý, Tichý), 5. Chalupa (Galvas). Diváci: 1230.
19. kolo: LHK Jestřábi Prostějov – HC Orlová 5:4 (3:1, 1:2, 1:1). Branky: 2.
Luňák (Stejskal, Venkrbec), 5. Luňák, 16. Kučera (Švaříček), 23. Stjskal (Luňák,
Venkrbec), 51. Kučera (Belay) – 20. Szajter (Mintěl, Pavliš), 30. Tomis (Studený), 38. Mintěl (Mráz), 50. Badžo (Mintěl). Diváci: 1318 * HC Slezan Opava
– HC LVI Břeclav 1:2 (1:0, 0:0, 0:2). Branky: 12. Wolf (Galvas) – 43. Piskoř,
44. Kučera (Nedvěd). Diváci: 826 * HC Frýdek-Místek – VHK Vsetín 3:0 (1:0,
2:0, 0:0). Branky: 4. Ivan (Stránský), 25. J.Sluštík (Ovšák, Ivan), 38. Samiec
(O.Sluštík). Diváci: 113 * HC Bobři Valašské Meziříčí – VSK Technika Brno
1:7 (0:1, 0:5,0:1). Branky: 21. Mir. – 12. Benýšek (Kozák), 29. Česnek (Fadrný),
30. Odehnal (benýšek), 33. Zábranský (Bělohlávek, Látal), 38. Látal (Benýšek),
39. Česnek (brzobohatý), 60. Kozák. Diváci: Neuvedeno * HC Nový Jičín – HC
RT TORAX Poruba 2:4 (0:0,0:2,2:2). Branky: 52. Lehečka (Hanák, Putniorz),
57. Kabeláč (M.Chvostek) – 30. Zachar (Vaněk, Červenka), 30. Javín (Seidler),
42. Pavlačka (Seidler), 60. Zachar. Diváci: 333 * HHC ZUBR Přerov – SHK
Hodonín 1:2 po s.n. (0:0, 0:0, 1:1 - 0:1). Branky: 56. Goiš (Sedlák, Pala) – 43.
Škorík (Kuba, Smetana), rozh. náj. Jurásek. Diváci: 1378.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 19. KOLE


Tým

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 Nový Jičín
HC Orlová
HC Bobři Valašské Meziříčí

Z

V

VP

PP

P

Skóre

Bodů

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

13
13
11
9
9
8
9
8
5
3
4
2

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

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

3
4
5
6
7
7
8
8
9
11
13
13

95:48
66:44
79:59
59:53
69:56
60:55
62:61
61:70
46:66
49:74
55:75
44:84

44
41
38
33
29
29
29
29
21
17
16
13

Kam příště na 2. ligu - Východ?

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

20. kolo, středa 20. listopadu, 18:00 hodin: HC Orlová - HC ZUBR Přerov,
SHK Hodonín - HC Nový Jičín, HC RT TORAX Poruba - HC Bobři Valašské Meziříčí, VSK Technika Brno - HC Frýdek-Místek, VHK Vsetín - HC
Slezan Opava (17:30), HC Lvi Břeclav - LHK Jestřábi Prostějov.
21. kolo, sobota 23. listopadu, 17:00 hodin:
HC Lvi Břeclav - HC Orlová, LHK Jestřábi Prostějov - VHK Vsetín,
HC Slezan Opava - VSK Technika Brno, HC Frýdek-Místek - HC RT
TORAX Poruba, HC Bobři Valašské Meziříčí - SHK Hodonín, HC
Nový Jičín - HC ZUBR Přerov.

Sestava HC Orlová:
Iláš – Ciupa, Szajter, Pavliš, Badžo, Blatoň, Tomis, Studený,
Grepl, Štefanka, Vydra, Mintěl, Mráz, Matějíček, Voznica,
Zientek, Sznapka, Hegegy
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Prostějovského lídra nezastavil Zdeněk Zabloudil se celý týden vymlouval...

proti Opavě ani rychlý stav 0:2
Prostějov/jim - Úvod duelu osmnáctého kola druhé hokejové
ligy prostějovským hokejistům
vůbec nevyšel a již od poloviny
páté minuty museli dotahovat
dvoubrankový náskok soupeře.
Nastartovala je až hra ve čtyřech
v závěru třetiny a následné zúžení sestavy na tři formace od druhé části. Hned na počátku druhé
dvacetiminutovky totiž v přesilovce snížil Vladimír Stejskal,
stejný hráč pak v další početní
výhodě vyrovnal a vyhraným
buly přispěl k vítězné - a opět
přesilovkové - brance kapitána
Lukáše Luňáka. Po předchozích
dvou porážkách se Jestřábi opět
dočkali výhry nad Slezany.
Hráči Opavy měli famózní vstup
do střetnutí. Ve čtvrté minutě ještě
Lukáš Černý neuspěl, když trefil
jen brankovou konstrukci, v čase
4:03 se ale šťastným střelcem po
předchozích odrazech stal Ivo
Kocián. A uběhlo jen pětatřicet
sekund, když Petr Chalupa využil
zaváhání domácí obrany a přízemní střelou přidal druhou branku.
Vzápětí mohl na 0:3 upravit Baďura, ale vytáhl se Ondřej Kocián.
Při další velké šanci pak Wolf po
přihrávce zpoza brány z bezprostřední blízkosti minul bránu. To
vše mimo jiné znamenalo, že se
prostějovským stadionem snad poprvé v sezoně ozýval pískot diváků
nespokojených s hrou...
Šanci na snížení dostal na konci
dvanácté minuty Matouš Venkrbec.
V úniku byl zahákovaný a hlavní
rozhodčí překřížil ruce nad hlavou.
Trestné střílení ale prostějovskému
dlouhánovi nesedlo a při pokusu
o blafák mu kotouč utekl do rohu.
Domácí tak nakoplo až vzájemné
vyloučení Davida Juríka a Patrika

Moslera na počátku devatenácté
minuty, od tohoto okamžiku se dostali do tempa.
O přestávce navíc domácí štáb
zamíchal sestavou, když stáhl
obrannou dvojici Švaříček-Kaluža
i trojici útočníků a v útoku se nově
střídali tria Stejskal-Luňák-Venkrbec, Antončík-Belay-Černý a Indra-Kučera-J. Jurík. A právě první
tři jmenovaní forvardi se postarali
o dokonalý obrat.
Na počátku čtyřiadvacáté minuty
přihrál Luňák Stejskalovi, jenž
v končící výhodě pěti proti třem
snížil. Vyrovnat mohl mimo jiné
Michal Černý po přihrávce od Davida Šebka, který dostal šanci díky
desetiminutovému trestu pro Martina Belaye. Neuspěl ani Šimon
Antončík, jehož po parádním průniku Kumstáta lapačkou vychytal
Šafránek.
Jestřáby nezabrzdilo ani krvavé
zranění Robina Malého v útočném pásmu a vstup do třetího
dějství se jim podařil ještě lépe než
ten do předešlé části. Časomíra se
zastavila na hodnotě 40:53, když
si body připsala stejná trojice jako
při první brance - Luňák s Venkrbcem přihrávali a Stejskal z bezprostřední blízkosti skóroval.

A to nebylo vše. Z trestu Tomáše
Poloka uběhly jen dvě sekundy, když Stejskal vyhrál buly na
Luňáka, jenž se trefil nad gólmanův beton. Ke čtvrté brance
neměli daleko Šebek ani Antončík, rušno bylo i na druhé straně.
A necelé čtyři minuty před koncem si to v pěstním souboji rozdali
David Šebek s Patrikem Moslerem, na rozdíl od zápasu skončil
jejich souboj nerozhodně.
Nerozhodný stav měl na holi rovněž Lukáš Černý, ale svou střelou z levé strany jen o centimetry
minul vzdálenější tyčku. Již před
tím pak hostující přečíslení dva na
jednoho zastavil výborným obranným zákrokem Jedlička.
V závěru se ještě hosté pokusili
o power play a třiašedesát sekund
před koncem si vzali i oddechový
čas, následný tlak jim k ničemu
nebyl a domácím se vždy nakonec podařilo vyhodit kotouč
do bezpečí. Pojistku navíc mohl
od postranního mantinelu přidat
Stejskal, v hattricku mu ovšem
zabránila tyčka opuštěné klece.
I tak ovšem všechny body zůstaly
doma a první letošní přemožitel
prostějovského týmu se do Slezska vracel s prázdnou.

PETR ZACHAR – LHK Jestřábi Prostějov:
„Zápas se mi hodnotí těžce, protože prvních patnáct minut jsme odehráli tragicky. Opava nás přehrávala aktivnějším bruslením, my jsme pouze třikrát
čtyřikrát nahodili na bránu a nemohli jsme se z toho dostat. Po první třetině
jsme si něco řekli, stáhli jsme hru na tři formace, zrychlili střídání, zlepšili jsme
pohyb a vyrovnalo se to. Dneska jsme měli více štěstí v přesilovkách. Že si
trenéři Opavy stěžovali na rozhodčí? Oni si stěžovali i v Opavě a brečí pořád.
Když nebudou brečet oni, tak budeme brečet my, vždy jeden z trenérů brečí...“

Prostějov/jim – V minulém čísle
jsme avizovali, že v tom nynějším
přineseme obsáhlé interview s
novými spolumajiteli hokejových
Jestřábů Zdeňkem Zabloudilem
a Janem Radičem. Tak ostatně
zněla i dohoda, kterou jsme na
konci druhého listopadového týdne s oběma činovníky uzavřeli. A
jelikož nechceme ze čtenářů dělat
hloupé ovce, které slibem nezarmoutíš, musíme s pravdou ven...

stále se stejným výsledkem, nemohla se tak uskutečnit navrhovaná schůzka během dne ani po
večerním vítězném duelu Jestřábů.
Ve čtvrtek dopoledne pan Zabloudil zavolal, že bychom se
mohli sejít, ovšem ne okamžitě.
Dohodli jsme se tedy na páteční
desáté hodině.
Ani v pátek to ale nevyšlo, protože vlastník čtvrtinového podílu

v LHK Jestřábi Prostějov marně
sháněl svého kolegu Radiče, bez
nějž nebyl ochoten hovořit. A nějaký ten důvod si našel i během
víkendu...
Proč nechce otevřeně mluvit
o svém vstupu do občanského
sdružení LHK Jestřábi Prostějov
je nám v tuto chvíli záhadou. My
se ale nevzdáme a o interview se
budeme pokoušet i nadále. Snad
budeme mít více štěstí...

Kouči Petru Zacharovi chybí tlak do brány

Prostějov/jim – Spokojenost
s úspěšně zvládnutými bitvami
a šestibodovým přírůstkem
do tabulky, ale výhrady ke
spolupráci útočníků uvnitř
jednotlivých formací a jejich
důrazu před brankovištěm.
Tak lze shrnout pocity

prostějovského trenéra Petra
Zachara po duelech s Opavou
a Orlovou.
„Body jsou body a každý se na vás
chce vytáhnout, když jste první.
Škoda, že jsme si to s Orlovou
tak zkomplikovali, hrajeme sice
na oko krásný hokej, chybí nám

ale důraz před bránou a tlak do
brány,“ povšiml si.
Na cestě za výhrami táhne
v posledních utkáních jeho tým
zejména trojice Stejskal-LuňákVenkrbec, se složením ostatních
útoků zatím není hlavní kouč
Jestřábů stále spokojen. „Snažím

se udržet dvojice, hledám k nim
ale toho třetího. K Černému se
Šebkem a Indrovi s Kučerou
jsem je stále nenalezl, takže to
znovu trochu přeskládám. Stále
hledáme optimální varianty,“
předeslal před duelem na půdě
Břeclavi

Juraj Jurík: „Chybí nám lehkost a bruslení,
Prostějov - Jen deset sekund po navýšení vedení na
3:0 mohl přidat čtvrtou branku Jestřábů do sítě Orlové natrápíme se na góly“
Juraj Jurík (na snímku J. Možného). Útočník slavící

v tomto týdnu své čtyřiadvacáté narozeniny ovšem
při trestném střílení na soupeřova gólmana nevyzrál
a své páté branky v ročníku se nedočkal. Bývalý hráč
Zlína, Skalice či juniorky Slovanu Bratislava, nastupující
nově na pravém křídle formace s Martinem Belayem
a Viktorem Coufalem, nakonec dostal příležitost pouze
v úvodních dvou třetinách, po stažení hry na tři pětky sledoval závěrečnou dvacetiminutovku pouze z lavičky.
Jiří Možný

Na tři body proti Orlové jste se nakonec velice
nadřeli, jak byste zhodnotil
KAREL SUCHÁNEK - HC Slezan Opava:
hru týmu?
„Do utkání jsme vstoupili velice dobře. V první třetině jsme měli pře- „Těžká otázka... Naše vítězství
vahu, jen je škoda, že jsme neodskočili na větší gólový rozdíl. Hokej se momentálně rodí velmi těžce
je bohužel takový, myslím si také, že od druhé třetiny začal pomáhat v každém zápase. Nevím, jestli
domácím rozhodčí, pískl nám fauly, které nebyly. Hlavně za stavu je to dané tím, že jsou to celky ze
2:1 jsme jeli sami na bránu a hráč dostal sekeru do ruky, což se ovšem spodku tabulky, já si ale stojím
nepískalo. Myslím si, že to mělo být trestné střílení, byl to zlomový za tím, že to není ten prostějovmoment utkání. Až do konce jsme ale byli důstojným soupeřem.“
ský tým jako dřív. Chybí nám
lehkost, bruslení, natrápíme se
na góly a momentálně hraje jen
jedna pětka. Díky za to, že jim to
tak funguje, protože jejich body
bychom horkotěžko někde sháněli. Mají formu a vystříleli nám
to,, což je super.“
Neukolébalo vás rychlé
a výrazné vedení, kdy
se zdálo, že je téměř po zápase?
Badžově sekání dohrávali hosté jen Badžo a plachtící puk padal přesně „Sice to tak může vypadat, ale
ve čtyřech a navíc Mráz dostal „pan- pod břevno do horního růžku. Ko- tak to určitě není. Šli jsme do
enku“ za nesportovní chování, jenže cián ovšem vyrážečkou dokázal na první třetiny s tím, že v ní rozhodneme, což se v podstatě stamísto čtvrtého úderu přišla nečekaná poslední chvíli zasáhnout.
korekce skóre. V čase 19:57 přišla Do poslední třetiny stáhl kouč lo. Měly ale přijít další góly, měl
úspěšná teč střely od modré čáry Zachar sestavu opět jen na tři jsem dát trestné střílení, mohlo
a Jestřábi potřetí v sezoně inkasovali pětky a opětovně složil původní to být aspoň 5:0. K žádnému
Málkovu trojici Kučera-Belay- podcenění nedošlo, chtěli jsme
ve vlastní přesilovce.
Branka do šatny ovšem na domácí Antončík, vedle Stejskala, Luňáka lidem ukázat správný Prostěneměla vliv a ihned po ubránění a Venkrbce pak v útoku ještě nas- jov, aby tam góly napadaly. Síla
vlastního oslabení přidali čtvrtou tupovalo trio Černý-Šebek-Kryl.
branku. Opět skvěle zakombinoval Zdálo se však, že navrch mají
útok
Stejskal-Luňák-Venkrbec s nadšením hrající hosté, při hře pěti
a rychlé přečíslení zakončil prvně na pět několikrát dostali domácí pod
jmenovaný zvýšením na 4:1. Hosté tlak. Blízko srovnání byl hned ve
ve snaze o další snížení nejprve po- dvaačtyřicáté minutě Grepl, z pravé
sunuli gólmana i bránu, poté dlouho strany ale z první netrefil bránu. Přerov, Prostějov/jim -Vítěz české
ztroskotávali na pozorném Kociá- Orlová se tak dočkala až v čase extraligy z ročníku 2003/2004
novi. Ten se musel udržovat v plné 49:20. Rychlý brejk dva na jednoho a někdejší elitní obránce Martin
koncentraci, hosté totiž se svými zakončil Marek Badžo střelou do Hamrlík se pravděpodobně stane
střelami šetřili, když už však přece prázdné brány, třetí bod si za asis- již v nejbližší době novou posilou
přerovských Zubrů. Čtyřicetiletý
jen vyslali puk na bránu, mířili vždy tenci připsal Martin Mintěl - 4:4!
velmi nebezpečně. Ukázal to krátce Tříbrankový náskok tak byl fuč, obránce, jenž po jarním play off
před polovinou duelu Tomis, jenž si ale s Jestřáby to nezacloumalo. ohlásil konec kariéry, odehrál
na pravé straně připravil puk a přes Uběhlo jen šestapadesát sekund v domácí nejvyšší soutěži téměř
obránce rozvlnil síť - 4:2.
a Frank Kučera svou druhou tisíc utkání s bilancí více než sto
Tempo utkání postupně upadalo brankou definitivně překlopil
a připomínalo spíše přípravné skóre na stranu Prostějova - 5:4.
střetnutí před slušně zaplněnými Hosté si ještě v předposlední
tribunami, přesto mohli domácí minutě vzali oddechový čas
vedení zvýraznit. To by proti a poslední půldruhou minunim však nesměl stát David tu odehráli bez brankáře,
Iláš, jenž se výborně rozchytal k vážnému ohrožení se ale nedostali,
a lapil všechny pokusy. Při Černého naopak Lukáš Luňák málem zkomstřele z mezikruží mu pak po- pletoval hattrick. V roli brankáře ale
mohla i tyč. Zčistajasna tak udeřilo obstál i jeden z hostujících obránců.
před druhou bránou. Krátce po Skóre se tak již neměnilo, a tak
buly vystřelil Martin Mintěl a již došlo k oslavám prostějovského
čtyřicetiletý obránce vymetl protější týmu se svými věrnými příznivci,
šibenici - 4:3. A mohlo být dokonce kteří po závěrečné siréně opět
srovnáno, hosté neměli daleko rozezpívali místní halu. Jestřábi
k dalšímu gólu těsně před sirénou. nadále a s přehledem vedou tabJeště ze středního pásma nahodil ulku východní skupiny druhé ligy.

Jestřábi promarnili tříbrankový
náskok, Orlovou nakonec udolali
Prostějov/jim - Když se
prostějovští hokejisté v polovině
šestnácté minuty ujali vedení 3:0
a vzápětí jel Juraj Jurík trestné
střílení, zdálo se, že je rozhodnuto
a Jestřábi si v poklidu dokráčejí
pro další tři body. Hosty ovšem
nastartovala branka v oslabení
jen pár sekund před pauzou,
z nenápadných situací dokázali
skórovat i v dalších třetinách
a deset a půl minuty před koncem
tak bylo vyrovnáno 4:4. Domácí
zachránil až Frank Kučera, jenž
bleskově zužitkoval vybídnutí od
Martina Belaye.
Lepší vstup do sobotního utkání osmnáctého kola druhé ligy
si prostějovští Jestřábi jen stěží
mohli přát. Hned po sedmnácti
sekundách hry putoval na trestnou
lavici hostující kapitán Libor Pavliš
a o minutu později se po Stejskalově
přihrávce zpoza branky trefil Lukáš
Luňák - 1:0. Ondřej Kocián poté
zneškodnil několik pokusů Orlové,
aby opět udeřilo na opačné straně.
Na počátku čtvrté minuty dostal
dvě minuty za krosček na Stejskala bývalý prostějovský obránce
Alexandr Hegegy a byl to opět
Lukáš Luňák, kdo jako správný
kapitán podpořil svůj tým další trefou - 2:0. Hosté se díky přesilovce
po Švaříčkově zákroku rychle vzpamatovali a po střelách od modré
a následném závaru již zvedali ruce
nad hlavu, domácí gólman ve spolupráci se svými spoluhráči si však
se vším poradil a puk za brankovou
čáru nepronikl.
Iniciativu poté opět převzali
Jestřábi, do nadějných pozic se
dostali Jedlička s Luňákem, uspěl
ale až Kučera. Při hře pěti proti pěti
objel bránu, vyjel si až na kruh pro
vhazování, odkud střelou pod víko
bez problémů překonal ležícího
Davida Iláše - 3:0. Uplynulo pouze
deset sekund, když obraně Orlové
upláchl od pravého mantinelu Juraj
Jurík a po zahákování nenásledovalo
nic jiného než trestné střílení. Na to
se rozjel faulovaný útočník s číslem
55, gólman mu ovšem včasným vyjetím zakončení nedopřál.
Další podstatné momenty přišly
v poslední minutě první části. Po

Realita je totiž zcela jiná! Přestože jsme se po celý týden pokoušeli najít vhodný termín na setkání.
Po neúspěšných telefonátech v
pondělí večer Zdeněk Zabloudil
odepsal, že souhlasí, a že se ozve
o den později. Z vlastní iniciativy
se neozval, pozdě večer alespoň
odepsal, že bude mít ve středu
čas.
Středa tedy byla opět ve znamení volání a odepisování, nicméně

v týmu je obrovská, ale momentálně ji
j nedokážeme využít.“
Věděl jste dopředu, co
při trestném střílení
uděláte?
„Měl jsem rozhodnuto.
dnuto. Moje
střelecká impotence je totiž obrovská a chtěl jsem
m to zjednodušit. Iláše jsem viděl,
ěl, vyjel
mi pod nohy, ale možná
ožná
jsem se špatně rozhodl
dl
a měl jsem jít do
o
forhendu.
Chtěl
jsem ho obstřelovat
vrchem, ale bohužel
špatná
volba.“
p
Jak jste se vyy
osobně cítil na
ledě?
„Hrálo se mi dobře.
obře.
Měli jsme novou formaci
rmaci
a s Martinem Belayem
a Viktorem Coufalem
m jsme si
vytvořili tlak, dá se říct, že u nás
ve třetině jsme nebyli.“
li.“
Třetí třetinu jste ale sledoval pouze zee střídačky...
„To je rozhodnutí trenéra
renéra a nemohu se k tomu vyjadřovat.“
adřovat.“
Prakticky v každém
utkání se mění složení
útoků, jaké to pro vás je, když
stále měníte spoluhráče?
hráče?

„Pro mě je to špatné, odehraji to s někým a zvykám si zase
na někoho jiného. Ale zase je to
spíše otázka na trenéra a neměl
bych se k tomu víc vyjadřovat.
Snad se to v příštích zápasech
zase pohne a vrátí se ten správný
Prostějov.“
Teď vás čeká Břeclav
a Vsetín. Jak na ně?
„Chybí nám bruslení. Většina
jsme tu kolem čtyřiadvaceti
let a musíme soupeře dostávat pod tlak právě bruslením
a vyvinutou aktivitou, což bylo

v první třetině. Na to musíme
navázat. V Břeclavi je velké
hřiště, musíme to ubruslit, beci
dobře zavírat třetinu a hrát
v tlaku. Tým tady na to je.
A doma se Vsetínem to stejné.
Udržet to jako tady a konečně
aby nám začaly padat uklidňující góly, které potřebujeme
a které přinesou rozdíl ve
skóre.“
Co je příčinou chybějícího bruslení?
„Je to určitě v hlavách. Když
máte herní pohodu, jakou první

„Je to určitě v hlavách. Když máte
herní pohodu, jakou první pětka,
tak nic neřešíte. Ale když se trápíte,
tak to začnete rozebírat a je zle...“
útočník Jestřábů JURAJ JURÍK
o příčině chybějícího pohybu
pětka, tak nic neřešíte. Ale když
se trápíte, tak to začnete rozebírat. Měl bych k tomu pak ještě
jednu maličkost, ale do kabiny,
to si pak vyříkáme. Věřím ale, že
se to zlepší a bude to fungovat.“
Příští týden máte narozeniny, co byste si přál?
„Abych konečně začal dávat
góly (úsměv). Sice mi říkají, že
je na to čas, že sezona začíná
až někdy v únoru, ale jsem už
z toho trochu nervózní a zbytečně se tím zaobírám. Přál bych si,
abych mužstvu tímto pomohl,
protože útočníci jsou od toho,
aby dávali góly.“

Přerovské Zubry posílí Hamrlík
padesáti vstřelených branek, minulé pondělí pak poprvé trénoval
s přerovskými hráči.
„Poprvé od finále s Plzní jsem byl
v pořádném tréninku a docela po
něm hořím. Uvidíme, jak to bude
pokračovat, jen tak z fleku hrát,
to nejde v žádné lize,“ podělil se
Hamrlík pro oddílový web o své
dojmy. Sice se stará rovněž o beky

ve Vsetíně, s koučem Přerova Pavlem Sedlákem však byl v kontaktu
již od léta, proto se rozhodl posílit
právě Zubry.
Potvrzenou posilou jednoho
z rivalů prostějovských Jestřábů se
navíc stal další bývalý extraligista
Tomáš Houdek. Vicemistr ligy se
Slavií odehrál v nejvyšší soutěži
přesně 224 utkání a vystřídal

dresy Třince, Slavie Praha, Zlína,
Kladna, Ústí nad Labem a Komety Brno, v sezoně 2001/2002 se
nakrátko objevil i v tehdejším HC
Prostějov.
Na odchodu je naopak loňský člen
jestřábího kádru Michal Popelka.
Mladého útočníka si podle webu
Zubrů stáhl mateřský Zlín a poslal
ho do prvoligového Šumperku.

„KDYBY ROZHODČÍ PÍSKAL TROCHU

PETR ZACHAR – LHK Jestřábi Prostějov:
„Byli jsme po celé utkání lepší a měli hromadu šancí. V první třetině jsme je
využili a dostali se do náskoku, ve druhé jsme začali hrát na krásu a málem
jsme na to doplatili, protože se z naší hry vytratila účelnost. Ve třetí jsme opět
dostali gól a bylo to trápení, ale myslím si, že jsme po zásluze vyhráli. Gól
na 1:3 to podle mě neovlivnil, protože jsme do druhé třetiny vstoupili dobře
a opět jsme dali gól. Hlavně za stavu 3:0 mohl dát Jurík trestné střílení, byly
tam i další šance. Orlová ale odehrála i s Porubou a Opavou vyrovnané zápasy.
Soutěž se vyrovnává, i ti papírově slabší si dávají na hru větší pozor a nebudou
to tak jednoduché zápasy jako zpočátku.“

DANIEL MAROSZ - HC Orlová:
„Rozhodla první třetina, kdy jsme faulovali a domácí to trestali. Jejich a naše
přesilovky stoprocentně rozhodly tento zápas. Naše byly slabé, jejich byly
důležité a z těch prvních dali góly. Dali jsme dvě branky před koncem třetiny,
trošku se to mohlo v hlavách soupeře projevit, ale opakuji, rozhodlo se v první
třetině. Je to každopádně škoda...“

Prostějov/jim - V úterý 12. listopadu oslavil Zdeněk Pavelek (na
snímku J. Možného) jubilejní čtyřicáté narozeniny, od svého bývalého klubu ale žádný dárek nedostal. A to ani v podobě bodového

FÉROVĚJI, VYHRÁLI BYCHOM“

Zdeněk Pavelek se vrátil na prostějovský led,
Zde
bodů se ale nedočkal

Člen někdejší úderné
zisku. Č
formace Jestřábů Hlouchformac
-Říha-Pavelek se po mnoha
-Říha-P
extraligových sezonách stráextraligo
vených postupně v Opavě,
Vítkovicích, Karlových Varech
Vítkovicí
zejména Třinci vrátil zpět
a zejmén
dresu Slezanu v současdomů a v d
nosti plní rroli jednoho z obránců.
Se svými sspoluhráči se sice rychle radoval z náskoku 2:0, body
nakonec nebyly.
z toho ale n
Dostali jsme dva rychlé
„Smůla. D
blbé góly, takové stejné. Chtěli
vyhrát, bohužel jsme projsme vyhrá
hráli, tak jsem trochu
hr
zklamaný. Při domácích stálo štěstí,“
soukal ze sebe několikanásobný český reprezentant.
Dlouho se přitom zdálo, že Prostějov bude pro Opavu oblíbeným
soupeřem a Slezané si připíšou

třetí výhru v řadě. „Domácí hrají útočný hokej, to se nám líbí.
Míň se brání, nám to vyhovuje.
Mohla to být remíza, třeba příště.
Jeden gól jsme dostali z otočky,
další hned po buly. Bohužel góly
v oslabení padají,“ smiřoval se
s konečným výsledkem.
Hosty srazily právě početní nevýhody, při vyloučení svých hráčů
inkasovali všechny tři branky.
„Kdybychom aspoň bod uhráli,
byli bychom rádi. Jejich gólman
chytal dobře, ale kdyby rozhodčí
pískal trochu férověji, tak bychom dneska vyhráli. Bylo tam
hodně faulů, které byly vidět, ale
nepískal je. Jakmile jsme hráli
přesilovku, kompenzoval to hrou
čtyři na čtyři, řídilo se to černobíle,“ posteskl si.
Na Prostějov přitom vzpomíná
v dobrém, v sezonách 2006/2007
a 2007/2008 odehrál na Hané

celkem třiapadesát prvoligových
utkání, stihl v nich dvacet branek
a třicet asistencí. „Strávil jsem tu
dva krásné roky. Pěkný stadion,
spousta diváků,“ zavzpomínal.
Velký bojovník a poctivý dříč
sice strávil většinu své kariéry
v útoku, ani pozice beka mu ale
není neznámá a kvůli okolnostem
v týmu se tak přesunul do defenzivy. „Máme málo obránců. Hráči nejsou, tak jsem šel do obrany.
V Třinci i tady v Prostějově jsem
na této pozici hrál, vždy když
byla krize obránců,“ vysvětlil.
Nyní se již hokejem čistě baví,
v posledních pěti letech zakotvil 191 centimetrů vysoký hráč
ve druhé lize a vypomáhá rodné
Opavě. „První je práce, po práci
jdu na hokej. Mám firmu a je toho
hodně. Trénuji, jak mi to vychází, to na druhou ligu stačí,“ sdělil
autor zatím jedné letošní branky.

Basketbal
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Prostějovští basketbalisté se drží na druhém místě tabulky Mattoni NBL. Ale...

PO PRVNÍ ČTVRTINĚ PANUJE U ORLŮ MÍRNÝ OPTIMISMUS

77 ORLI PROSTĚJOV
63 TUŘI SVITAVY

„Někteří hráči zatím úplně nenaplnili očekávání
a musí přidat,“ prohlásil šéf klubu Ivan Pospíšil

poločas: 34:35

čtvrtiny: 17:17,17:18, 19:19, 24:9
Trestné hody:
Trojky:

12/11 - 11/6. Osobní chyby:
8:9

15:19

Rozhodčí: Matějek, Kurz, Komprs.

Sestava a body TUŘI SVITAVY:
Sedlák 17, J Maínek 15, Macela 14, Šindelář 8, Teplý 7, Sehnal 2, Moravec
0, Andres 0, Peterka 0, Kyles 0, Harčar 0.

Sestava a body Prostějova:
Pandula Du
Dušaan 22
Nečas Raadek
dek
de
12
Marko Rooma
mn
11
Švvrd
r lílíkk Ka
K mil
8
Brattčenk
čeenkkov
ov Voj
ojtě
těěch
ch 7

Slezzáákk Pav
a eell
BBoooha
hačí
ha
ačík
čík Ja
čí
Jaro
romí
romí
mírír
KKrrat
rat
atoc
oocchv
hvílíl Jan
an
Poolá
lášekk RRuudo
dolff
Práš
Pr
á il Jar
arosslaav

66
91

7
6
4
0
0

Trenér: Zbyněk Choleva

S bilancí osmi výher a tří porážek zakončili basketbalisté Prostějova první čtvrtinu dlouhodobé části
Mattoni NBL. Poražení odcházeli z palubovky po
zápasech v Děčíně, Opavě a Nymburku. Přesto
drží v neúplné tabulce druhé místo.
Prostějov/lv
„Výsledkově to není špatné.
Zatím to docela jde, i když pořád
ještě naše výkony ladíme. Herně
by to mohlo být lepší,“ hodnotí
úvodní čtvrtinu sezony trenér Orlů
Zbyněk Choleva. „Pochopitelně
nás mrzí porážka v Opavě. Ale
na druhou stranu musím uznat,
že tento tým má svoji kvalitu, je
talentovaný a umí využít výhodu
domácího prostředí. Nám navíc
tento zápas nevyšel. Přesto naši
bilanci hodnotím pozitivně. Je to

ORLI P
PROSTĚJOV
ROSTĚJOV

čtvrtiny: 16:34, 24:17, 13:31, 13:9
18/12:31/23 Osobní chyby:
6:12

25:21

Rozhodčí: Vyklický, Baloun, Holubek

Sestava a body MMCITÉ BRNO:
Cvetinović Nikola 21, Bašta Martin 15, Šiška Ondřej 6, Zachrla Roman 5,
Lenhart Oldřich 4, Maric Petar 4, Semerád Michal 4, Satarič Vladimir 3,
Nehoda David 2, Norwa Michal 2, Pavličík Ivo 0
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Spokojenost. V prostějovském kádru převládá dozajista spokojenost. Orli jsou v neúplné tabulce druzí za suverénním Nymburkem.
Foto: Josef Popelka
několik překvapení. Ukazuje se,
že nás čeká zajímavý ročník,“
tvrdí trenér Choleva.
Do druhé části sezony vstoupí
Orli ve středu na palubovce Ústí
nad Labem a doma na konci

týdne přivítají USK Praha.
„Budeme hrát netradičně až
v neděli a věříme, že závěr týdne
prožijí naši fanoušci v ochozech,“
přeje si Pospíšil. Nedělní střetnutí
začne v 17 hodin.

Tuři přestali zlobit až v poslední čtvrtině

MMCITÉ BRNO

poločas: 40:51
Trestné hody:
Trojky:

dobrý vklad do dlouhé sezony,“
říká trenér Orlů.
Tři porážky nebere nijak
tragicky ani předseda
prostějovských Orlů Ivan
Pospíšil. Podle šéfa klubu
nejsou porážky s Děčínem
a Nymburkem ostudou
a u Opavy se ukazuje, že pokud
vydrží nasazené tempo, může
patřit mezi příjemné překvapení
soutěže. „Porážky jsou součástí
sportu. Každý soupeř se na nás
chce vytáhnout, přesto se nám
většinou podaří potvrdit roli

favorita. V několika případech mě
ale mrzela předvedená hra. Není
optimální a někteří hráči zatím
úplně nenaplnili očekávání. Musí
přidat,“ prohlásil předseda klubu,
který zatím nechce být zcela
adresný. „Myslím si, že nebude
zapotřebí jmenovat. Každý si
uvědomuje, jak hraje. Věřím, že
se hráči, kterým to zatím úplně
nejde, rychle zvednou.“
Za úřadujícím mistrem
z Nymburka se po první čtvrtině
seřadila očekávaná trojice
Prostějov, Děčín a Pardubice.
K ní se přidala Opava produkující
rychlý a důrazný basketbal.
Ostrava a Ústí nad Labem
drží vyrovnanou bilanci,
u dalších týmů převažují porážky.
„Pohled na tabulku je zajímavý.
Dosavadní odehraná kola přinesla

Trenér: Zbyněk Choleva

Prostějov/lv – Po dvou porážkách dokázali zabrat
basketbalisté Prostějova. V
domácím prostředí přehráli
svitavské Tury po výsledku
77:63 a v tabulce Mattoni
NBL se opět vyhoupli na průběžnou druhou příčku.
Svitavy nastoupily bez klíčového hráče Kornowskeho,
kterého ale dokonale zastoupil
především na útočné polovině

PRŮBĚŽNÁ TABULKA po neúplNÉM 11. kole


Tým

Z

V

P

Skore

Úspěšnost

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

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

5
11
10
10
9
10
10
10
11
11
11
10

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

0
3
3
3
3
5
5
6
7
8
8
8

455:286
888:773
810:726
838:763
760:698
811:806
745:802
756:804
835:968
834:889
817:905
715:844

100,0
72,7
70,0
70,0
66,7
50,0
50,0
40,0
36,4
27,3
27,3
20,0

KAM za PŘÍŠTĚ
12. kolo, středa 20. listopadu 2013, 18:00 hodin: Ostrava - Jindřichův Hradec (17:30), Pardubice - Děčín, USK Praha - Opava, Ústí nad Labem - Prostějov, Brno - Svitavy (18:30), Nymburk - Kolín (28.2.,18:00)
13. kolo, sobota 22. listopadu 2013, 18:00 hodin: Děčín - Kolín (17:00),
Brno - Nymburk, Opava - Ostrava (23.11., 17:00), Jindřichův Hradec - Pardubice (23.11., 18:00), Svitavy - Ústí nad Labem (23.11.,18:00), Prostějov
- USK Praha (24.11., 17:00)

Naději na vítězství si udrželi hosté
také v následující desetiminutovce. Orli bez zraněného Ondřeje
Kohoutem sice už měli k dispozici Pavla Slezáka, přesto se nedokázali od svého protivníka bodově
odpoutat. Po třiceti minutách stále
prohrávali 53:54 a obávali se o
výsledek.
Klíčovou pasáž duelu ale zvládli
precizně. Nástup do poslední čtvrtiny zcela ovládli sérií 13:2. Pandula trefil trojku, další dvě přidal
Marko a rázem to bylo 66:56. Tuři
pod tlakem ztratili několik míčů a
vlastním přičiněním basketbalistům Prostějova otevřeli cestu za
sedmým vítězstvím v sezoně.

Očima trenérů
Zbyněk CHOLEVA - Orli Prostějov:
„Měli jsme vlažný vstup do utkání a dlouho byli
střelecky nemohoucí. Svitavy se naopak nebály střílet
z otevřených pozic a také díky tomu bylo střetnutí
dlouho vyrovnané. V útoku jsme byli odvážnější až v
poslední části.Ve chvíli, kdy tým získal mírný náskok,
hned se cítil lépe a to se projevilo v koncovce.“

Lubomír RŮŽIČKA - Quanto Tuři Svitavy:
„Třicet minut jsme se drželi v utkání. O výsledku
rozhodla poslední část, kdy jsme přestali hrát
kolektivně a rychle udělali sedm ztrát. Prostějov navíc
po našich chybách proměnil dvě trojky v rychlém
sledu a náskok si pohlídal. Hráli jsme ale lépe, než
napovídá konečný rozdíl.“

Pohodlné vítězství nad Brnem přinesl už úvod zápasu

koše Mattoni nbl v číslech:
10. kolo: Kolín - Ostrava 84:65 (18:10, 39:31, 60:57). Nejvíce bodů: Field a
Mitchell po 18, Machač 12, Lewis a Ličartovský po 10 - Jurečka a Willman po 16,
Folker 12, Alič 10. Rozhodčí: Hošek, Kučerová, Baloun. Trestné hody: 25/17 - 20/11.
Fauly: 22:25. Trojky: 9:6 * Děčín - USK Praha 78:79 (17:14, 37:37, 57:55). Nejvíce
bodů: J. Houška 22, Bartoň 14, Stria 12, Landa 10 - Mareš 24, Votroubek 18, Chán
12. Rozhodčí: Vyklický, V. Lukeš, Karásek. Trestné hody: 17/14 - 11/6. Fauly: 17:20.
Trojky: 8:11 * Opava - Brno 104:55 (24:13, 51:25, 83:37). Nejvíce bodů: Gniadek
21, Sokolovský 19, Dokoupil 16, Blažek 13, Klečka 12, Šiřina 10 - Cvetinovič 14,
Bašta 11, Marič a Semerád po 10. Rozhodčí: Dolinek, Kapl, Kapaňa. Trestné hody:
20/16 - 18/13. Fauly: 19:21. Trojky: 12:2 * Prostějov - Svitavy 77:63 (17:17, 34:35,
53:54). Nejvíce bodů: Pandula 22, Nečas 12, Marko 11 - Sedlák 17, Jelínek 15, Macela 14. Rozhodčí: Matějek, Kurz, Komprs. Trestné hody: 12/11 - 11/6. Fauly: 15:19.
Trojky: 8:9 * Jindřichův Hradec - Ústí nad Labem 90:100 (17:32, 37:58, 67:77).
Nejvíce bodů: P. Novák 22, Pavlík a Rolls po 16, Tracey 14, Ringgold 13 - Mitchell
26, Steffeck 22, Lewis 18, Šteffel 13, Krakovič 12. Rozhodčí: Vondráček, Galajda,
Blahout. Trestné hody: 35/25 - 34/23. Fauly: 25:25. Trojky: 5:9.
11. kolo: Pardubice - Kolín 81:68 (22:15, 46:33, 59:46). Nejvíce bodů: Nelson 24,
Bohačík 13, Faifr 12 - Field 18, Lewis 14, Ličartovský 10. Rozhodčí: Matějek, Kurz,
Nejezchleb. Fauly: 16:13. Trestné hody: 10/8 - 7/5. Trojky: 7:9 * USK Praha - Jindřichův Hradec 75:84 (22:24, 34:40, 58:56). Nejvíce bodů: Mareš 18, Chán 16,
Slavík 12 - Vošlajer 17, Tracey 14, Frohde 10. Rozhodčí: Kučera, Znamínko, Heinrich. Fauly: 18:19. Trestné hody: 15/13 - 19/11. Trojky: 6:9 * Ostrava - Děčín 68:80
(15:23, 32:42, 46:64). Nejvíce bodů: Ruach, Folker a Willman po 11, Číž 10 - Landa
17, Venta 12, J. Houška a Stria po 11. Rozhodčí: Dolinek, Kuz, Nejezchleb. Fauly:
25:22. Trestné hody: 22/13 - 31/20. Trojky: 3:6 * Brno - Prostějov 66:91 (16:34
40:51 53:82). Nejvíce bodů: Cvetinovič 21, Bašta 15, Šiška 6 - Švrdlík 18, Bohačík
17, Marko 14, Pandula 12, Slezák a Bratčekov po 10. Rozhodčí: Vyklický, Baloun,
Holubek. Fauly: 25:21. Trestné hody: 18/12 - 31/23. Trojky: 6:12 * Nymburk - Svitavy 99:64 (22:26, 43:47, 71:54). Nejvíce bodů: M. Rančík 16, P. Houška a Palyza po
14, R. Rančík 13, Mahalbašič 12 - Sedlák 17, Kyles 15, Macela 10. Rozhodčí: Hošek,
Kučerová, Blahout. Fauly: 20:18. Trestné hody: 12/10 - 12/7. Trojky: 5:9.

Sedlák. Také proto hostujícímu
týmu nevadila ani bodová sterilita nejlepšího střelce Kylese.
O body Turů se postarali jiní a
díky tomu svítilo na ukazateli
skóre po první čtvrtině výsledek 17:17.
Oba soupeři se přetahovali ve
vedení také v dalším průběhu
poločasu. Těsný náskok překvapivě držely Svitavy vedené
bývalým prostějovským mládežnickým trenér Lubomírem
Růžičkou. Do půle proměnili
hosté šest trojkových pokusů a
především proto odcházeli do
kabiny s náskokem jednoho
bodu. (34:35).

Brno/lv - Jasným vítězstvím
v Brně 91:66 zakončili basketbalisté Prostějova první
čtvrtinu základní části Mattoni NBL. Oba soupeři nenastoupili kompletní. Orlům
opět chyběl pod košem Ondřej Kohout, Brno se muselo
obejít bez Filipa Šmída, který
v minulé sezoně nastupoval
za Prostějov.
Už první minuty naznačily, že
si hosté přijeli pro vítězství.
Udávali tempo zápasu a dokázali trestat chyby svého pro-

tivníka. Brno se jen v úvodní
části dopustilo osmi ztrát a za
své nepřesnosti pykalo. Orli
proměnili v rychlém sledu čtyři trojky a dostali se v 9. minutě
do vedení 32:12.
Do zápasu se domácí dokázali
vrátit v další části poločasu. Hanáci polevili v obraně a nebyli
důslední ani pod košem soupeře. Dobrou mušku navíc prokázal brněnský Bašta, který trefil
čtyři dlouhé střely. Především
jeho zásluhou se nováček soutěže dostal na rozdíl sedmi bodů
(30:37). V tu chvíli se stíhací
jízda zasekla a tým Prostějova
získal na svoji stranu dvouciferné vedení po dvaceti minutách.
Brnu nevyšel ani vstup do
druhé poloviny. Po dalších

šesti ziscích Orli natáhli svůj
náskok na 69:44 po sérii 18:4.
Střelecky se prosadili téměř
všichni hráči Prostějova, pouze
Polášek vyšel bodově naprázdno. Hned šest basketbalistů
navíc překonalo hranici deseti
bodů a díky tomu se utkání
v posledních minutách pouze
dohrávalo.
Tahounem Orlů byl Kamil
Švrdlík, který dosáhl na double
– double za osmnáct bodů
a jedenáct doskoků. Na druhé
straně na sebe upozornil Cvetinovič, s jednadvaceti body
nejlepší střelec střetnutí. Jeho
výkon ale poškodilo sedm
ztrát, přesto se v koeficientu
užitečnosti dostal na nadprůměrné číslo 32.

Očima trenérů

Vlado PAUNOVIČ - MMCITÉ Brno:
„Věděli jsme, že pokud chceme hrát vyrovnanou
partii, musíme podat úplně jiný výkon než
naposledy proti Opavě. Očekával jsem, že k tomu
tak tým přistoupí. Bohužel se nám nedařilo. Hned
na začátku nám soupeř odskočil. Sice se podařilo ztrátu stáhnout, ale
také začátek druhého poločasu byl poznamenaný našimi ztrátami,
které nás připravily o šanci bojovat o lepší výsledek.“
Zbyněk CHOLEVA - Orli Prostějov:
„Nechtěli jsme připustit žádné komplikace
a tomu odpovídal začátek. Pak jsme sice trochu
polevili, ale vstup do druhého poločasu už zase
odpovídal našim představám. Rychle jsme odskočili a mohli prostřídat
sestavu. Hlavně v obraně jsme měli několik povedených pasáží, kdy
jsme soupeře dokázali zavřít a z toho pramenily naše zisky.“

„Hře chybí lehkost, ale výsledky nejsou

nejhorší,“ hodnotí ROMAN MARKO
Prostě
Prostějov
P
- Dosavadní výsledky baskketbalisty Prostějova opět posunuly
ketbal
v tab
tabulce Mattoni NBL do horních pater
tabulky. Orli jsou v ligových zápasech
tab
většinou úspěšní, přesto nejsou
vě
s výkony
v
úplně spokojení. Cítí, že
hře chybí lehkost. Současně ale věří,
že přijde v dalším průběhu soutěžní
ního ročníku. „Nějak nám to místy
drhne. Kombinace jsou kostrbaté.
d
Ale zlepšíme se,“ tvrdí rozehrávač
A
R
Roman Marko.
Ladislav Valný
Kde vidíte větší
problém ve vaší hře?
V obraně nebo útoku?
„Ono to vyjde nastejno.
Některé situace řešíme
zbytečně komplikovaně na
obou polovinách hřiště. Řešení
ale není nějak přehnaně složité.
Musíme naši hru zjednodušit
a pak to bude v pořádku.“
S nasazením tým nemá
problémy. Nebo máte

pocit, že někteří hráči
neodvádějí, co se od nich
požaduje?
„V tom problém opravdu není,
nikdo nic neodflákne. Každý
hraje naplno. Potíž je vlastně
opačná. Když to nejde, každý
chce pomoci. Dát něco navíc aby
se hra zlepšila. A někdy je to na
škodu, protože se souhra vlastně
naruší. S tím si ale poradíme.“
V řadě utkání se vás
soupeři drží, ale
v určitém úseku se utrhnete a
náskok si pohlídáte. To je
vaše taktika?

„Rozhodně zápasy nedramatizujeme úmyslně.
Výsledky řady týmů ale
ukazují, že se liga opravdu
vyrovnala. Žádné utkání není
snadné a každé vítězství stojí
hodně námahy.“
V první čtvrtině jste
prohráli tři zápasy. Jste
spokojení s touto bilancí?
„Výsledky nejsou úplně
špatné, i když porážka v Opavě
nás mrzí. To se stát nemělo!
Na druhou stranu jsme ale
opravdu nehráli dobře a soupeř
ukázal, že bude pro každého
hodně nepříjemný. Určitě
nejsme poslední, kteří v Opavě
prohráli.“
Sezona je dlouhá,
každý tým čeká herní
útlum. Třeba jste si ji vybrali
slabší chvilku na začátku
ročníku a v dalších měsících
to bude jedině lepší…
„To by nebylo špatné...(úsměv)
Nedávno jsem si vzpomenul na
loňskou sezonu. Z prvních pěti
zápasů jsme čtyři prohráli, bylo
to s námi špatné. A nakonec
všechno dopadlo skvěle.“

PARTNEŘI ORLŮ PROSTĚJOV
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Další prohra florbalistů:

Dohrávka s Ostravou
k bodům nevedla
4:7

FbC Playmakers Prostějov
MVIL Ostrava

(0:3 – 2:2 – 2:2)

Branky Prostějova: 29. Bouda (Z. Fojt), 34. J. Hloch (Páleník),
53. Z. Fojt (M. Fojt), 60. Páleník (J. Hloch). Rozhodčí: Hála,
Szilvási. Vyloučení: 3:2. Využití: 1:1. Diváků: 25.

Sestava Prostějova:
Panák - Kováč, Ťuik, Hloch J, Páleník, K. Hloch (Slovák) – Vydržel
(Žák), Zakopal, M. Fojt, Z. Fojt, Čmela (Bouda). Trenér: Pavel Kubíček.
Prostějov/mif - Prostějovští
florbalisté dohrávali v neděli
dopoledne deváté kolo s MVIL
Ostrava. Hosté se mohli přiblížit
samotnému čelu tabulky, domácí
„Playmakeři“ chtěli přetrhnout
jistou sérii neúspěchů...
Utkání začalo aktivitou na obou
stranách, když prakticky první chybu
domácích potrestal Robenek.
Poté, co byla obrana Playmakerů
nedůsledná, přidal ostravský
Prosický druhý gól. Prostějov měl
sice záhy tutovku a možnost vrátit
se do utkání, ovšem Bouda tváří
v tvář brankáři vyhořel. Trest přišel
zákonitě z hole hostujícího celku.
Tomiczek dostal naservírováno od
obránce domácích přímo před bránu
a s nabídkou si věděl rady.
Ve druhé části však Playmakeři
výrazně zabrali. Zatímco první
dvacetiminutovka patřila hostům,
ta druhá domácím, jen s rozdílem
v efektivitě. Hosté totiž vcelku
šťastně přidali čtvrtý gól a následně
i v přesilovce pátý. Naopak
prostějovští florbalisté vytěžili z tlaku
pouze využitou standartku a trochu
náhodný gól s velkým přispěním
bránkáře Kořínka.

Pavel Kubíček:

„Soupeř nás vytrestal v efektivitě.
Utkání bylo vyrovnané, rozhodla
koncovka. Pokud budeme na sobě
pracovat dál, v dalším utkání to zlomíme a vyhrajeme.“
Svoji aktivitu promítli domácí
i do první desetiminutovky
posledního dějství. Když Čmela
našel osamoceného Milana Fojta,
který vybídl bratra Zdeňka, zdálo
se, že se schyluje k dramatu –
3:5. Potom se ale z řad šancí
buď jen cinkalo do tyčí, nebo se
hráči drželi za hlavu, ať už na
jedné či druhé straně. Prostějov
v závěru zkusil hrát vabank,
čehož zkušený celek Ostravy
využil, zvlášť povedený kousek
Robenka v “Hertlovském“ stylu
stál za pozornost. Prostějov
v závěru ještě využil svoji jedinou
přesilovku a tak bylo jasné, že
utkání znovu rozhodl úvod.
Playmakeři podlehli Ostravě 4:7.

Marná snaha. Michal Kováč zakládá jeden z nesčetných útoků Prostějova, bohužel ani tentokrát to k bodům nevedlo. Foto: Monika Boudová

www.
vecernikpv.cz

V Prostějově kralovaly obrany, domácí v závěru odpadli
Kosinova vynucená pauza se protáhne, mimo hru bude ještě měsíce

Prostějov/jim – Tři čtvrtiny utkání
se zdálo, že házenkáři Sokola
II Prostějov jsou na nejlepší
cestě k reparátu za debakl se
Sokolnicemi a zisku dvou bodů
z vlastní palubovky. Proti
Ivančicím se dostali až do vedení
16:12, jenže za posledních šestnáct
minut hry přidali jediný přesný
zásah a nakonec hned o tři branky
prohráli. Na výhru tak čekají od
zdolání Brna „B“ v polovině října.
„Je to nepříjemná a naprosto
zbytečná porážka. Po výbuchu
v Sokolnicích jsme se zaměřili na
obranu a s ní jsem byl stoprocentně
spokojen, naopak jsme předvedli
naprosto devastující výkon v útočné
fázi,“ mrazilo domácího kouče
Aloise Juríka.
Vstup do zápasu se přitom jeho týmu
podařil a hráči ve žluto-modrém si
brzy vypracovali dvoubrankový
náskok. Hosté se sice na konci
úvodní čtvrthodinky dotáhli zpět na

nerozhodný stav, ale po většinu první
půle měli navrch prostějovští hráči.
Z toho pramenilo i jednogólové
vedení po třiceti minutách.
Již od úvodu ale bylo patrné, že v
hlavní roli bude obrana a příliš branek
tak padat nebude. V defenzivě se
činili všichni hráči včetně gólmanů,
a zatímco v předešlém duelu Sokola
II padlo hned šestašedesát branek,
teď to bylo s bídou něco málo přes
polovinu – sedmatřicet.
„Naše výkony jsou jako na houpačce
a musíme je stabilizovat. Jednou se
nám nedaří v obraně, podruhé zase
v útoku. Do čtyřiačtyřicáté minuty
jsme měli zápas pod kontrolou, jenže
pak nastalo hluché místo, kdys jsme
stříleli do brankáře, do tyček, nebo
vedle a zbylý úsek jsme prohráli
1:8,“ popisoval Jurík závěrečnou
fázi střetnutí.
Rozhodující pro konečný výsledek
podle něj byla hra spojek, těm
prostějovským se už nedařilo.

Kostelec vyškolil Velké Meziříčí

Domácí přivedla k výhře precizní defenzíva
Kostelec na Hané, Prostějov/
SHC Maloměřice
27:27
jim – Pouze čtyři branky povolili

házenkáři Kostelce svému soupeři
z Velkého Meziříčí za úvodních
třicet minut. Sami se sice v útoku
prosadili pouze devětkrát, i tak
měli k dobru pětibrankový
náskok. Přestože se pak hostům
deset minut před koncem
podařilo přiblížit na pouhé dva
údery, drama se již nekonalo.
I po osmi kolech tak Sokol Kostelec
na Hané-HK kráčí druholigovou
soutěží bez porážky.
„Obranná bitva to byla hlavně
v prvním poločase, kdy to vypadalo
na zápis do Guinnessovy knihy.
Ve dvacáté minutě platil stav 3:3,
když se nám nedařilo dávat góly
z přechodů ani ze spojek či křídel,“
poukázal na hlavní starosti v útočné
fázi kostelecký kouč Zdeněk
Čtvrtníček.
Celek z Velkého Meziříčí na tom
však byl v ofenzivě ještě hůř, za
vynikající obranou se totiž skvěle
rozchytal Tomáš Varha. „Podal
výtečný výkon, v první půli měl asi
třináct zákroků v řadě. Ve druhé půli
jsme sice polevili v obraně, naopak
jsme ale začali dávat góly,“ usmíval
se kouč, jemuž se na Hané podařilo
vytvořit
opravdové mužstvo.
v
„Starší
hráči perfektně doplnili
„
mladé
kluky. Ti si od nich hodně
m
vzali,
hlavně v obraně. Vždy říkám,
v
že
ž základem je perfektní parta, pak
vše
v přijde samo,“ prozradil recept na
sérii bez porážky.
Ve druhé půli utekl jím vedený
výběr opakovaně až na šest branek,
poté dostal šanci druhý gólman
Pavel Navrátil i všichni hráči
z lavičky a hostům se podařilo odstup
zredukovat. Přiblížení se na úplný

Sokol Kostelec na Hané-HK

BK Lokomotiva Krnov
TJ OP Prostějov
73:74 PP
(18:16, 20:13, 16:21, 12:16 - 7:8)
Krajský přebor žen, oblast Střední Morava – 8. kolo
Sestava a body Prostějova: Fialová 27, Svobodová N. 17, Svobodová G. 12, Kalábová 11, Švécarová
4,Tilšarová 2, Chytilová 1, Melková. Trenér: Željko Živkovič.
Zda se na prostějovských hráčkách
podepsala únava z dlouhé cesty do
Krnova či jen dočasná nekoncentrovanost v úvodu zápasu, můžeme
jen polemizovat, zapříčinilo to však
osmibodovou šňůru domácích hráček. Probuzení „Oděvářek“ přišlo až
za tohoto nepříznivého stavu, které
znamenalo dotahování skóre. To se

hráčkám z Hané nakonec podařilo,
přesto to byly právě domácí, kdo
zaznamenal vedoucí body po první
čtvrtině.
V té druhé, se scénář vyvíjel naprosto totožně jako v úvodním
dějství. Výpadky v obraně dovolily domácím hráčkám navyšovat
skóre utkání až na poločasový
rozdíl devíti bodů – 38:29. Trenér
prostějovských basketbalistek tak
musel na své svěřenkyně o poločase zvýšit hlas.
Od druhé poloviny bylo vidět, že si
hráčky toto pokárání vzaly k srdci
a rázem byly lepším týmem na
hřišti. V čase 26:22 se poprvé
v utkání dostaly do vedení 44:45
z pohledu domácího Krnova,
o chvíli později odskočily dokonce
na tříbodový rozdíl. Pak ale přišlo
několik zbytečných ztrát a i přes
vyhranou čtvrtinu zůstaly ve vedení
domácí plejerky.
Poslední čtvrtina mnoho basketbalového nepřinesla, stejně tak přesných zásahů na obou stranách příliš
nepřibývalo. Hanačkám se podařilo
pět minut před koncem skóre vyrovnat, vítěze po základní hrací době se
však diváci v Krnově nedočkali.
Nastalo oblíbené (dnes již s Krnovem můžeme říct tradiční) prodloužení, které na domácí palubovce

před několika týdny zvládly Hanačky s obrovským přehledem. Tentokrát to v bouřlivém krnovském prostředí s takovým přehledem nešlo.
Úspěšnost zakončení však vázla na
obou stranách, a tak se skóre nijak
výrazně neměnilo. Dvanáct vteřin
před koncem si Prostějov bere oddechový čas a do posledních vteřin
jde s jediným cílem - rozhodnout
utkání. V čase 39:55 proměňuje
Nela Svobodová dlouhou dvojku
od koncové čáry a upravuje stav na
72:74. Logicky následuje oddechový čas domácích a pro svěřenkyně
kouče Živkoviče to byla také dobrá
možnost stanovit taktiku posledních
vteřin. Bonus jednoho faulu bez
trestných hodů „Oděvářky“ dvě
vteřiny před koncem využívají,
k nelibosti prostějovského týmu
jim za zvuku sirén píská rozhodčí
i další, nutno dodat, že nafingovaný faul, a domácí tak zadarmo
dostávají možnost srovnat skóre.
K velké radosti prostějovských hráček hned první trestný hod vypadává z obroučky a tím je rozhodnuto.
Druhou šestku sice domácí hráčka
proměňuje, tím ale pouze kosmeticky upravuje stav na 73:74.
Nervydrásající bitvu tak i napodruhé Hanačky zvládly a ani v šestém
zápase nepoznaly hořkost porážky.

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.
dostřel jim ovšem domácí nedopřáli,
stále si udržovali dostatečné vedení,
aby se nemuseli o dva body obávat.
„Vedli jsme po celý zápas, kromě
stavu 0:1 a 1:2. Byli jsme lepším
týmem a v průběhu zápasu jsme
vedli o hodně. Riskl jsem tak střídání,
protože jsem věřil, že to neztratíme.
Někteří mladí ještě nejsou tak
zkušení, ale zvládli jsme to,“ těšilo
kosteleckého kouče.
A z čeho pramení tak precizní
obrana, díky níž soupeř Kostelce
již potřetí v sezoně nastřílel méně
než dvacet branek? „Celkem ji
trénujeme a kluci dobře přistupovali
k hráčům a nedovolili jim ani
střelbu z devíti metrů. Je to fyzicky
náročné, ale přerušovali jsme a oni
se neprosadili,“ chválil svěřence za
naprosté splnění pokynů.
Potěšitelný pro něj byl i návrat
Jiřího Vymětala po zranění zpět na
palubovku, místo na pravé spojce
ho ovšem tentokrát využil na křídle.
„Na tomto postu to ostatním před
tím nešlo a on to odehrál dozadu
i dopředu velmi dobře. Třikrát
byl faulován na sedmičku, ale
ani jednou se nepískalo. Jinak si
ale rozhodčí vedli dobře,“ zmínil
Čtvrtníček.

S plným počtem bodů se v začínajícím mrazivém počasí stále vyhřívají
na výsluní tabulky Krajského přeboru žen v basketbale. Svoji nadvládu budou moci potvrdit opět na
vlastní palubovce, když v devátém
kole přivítají 29. listopadu od 20.00
hodin, tradičně na palubovce ZŠ
Dr. Horáka, zlínskou rezervu.

pohledem trenéra
Željko ŽIVKOVIČ
– TJ OP Prostějov:
„Začátek utkání jsme vůbec nechytli. Soupeřky nám
utekly na rozdíl osmi bodů,
v poločase to bylo dokonce
o devět. Bojovali jsme sami
se sebou. Teprve potom jsme
se začali prosazovat i my
a začali skóre stahovat. V bouřlivé atmosféře holky bojovaly
o každý míč, dokázaly obrovský charakter, a proto si výhru
zasloužily. Domácí tým měl
kádr doplněn o tři zkušené
hráčky, těžko se nám odstavovaly, ale dopadlo to nakonec
dobře a my zůstali neporaženi. S trenérkou Hradilovou
jsme vtipkovali, že snad už
příští vzájemné utkání takové
drama nepřinese (smích).“

Kušistům Savany startuje halová sezona

Kostelec na Hané/jim – Celkem
šest republikových závodů čítá
právě se otevírající halová sezona v polní kuši. Plné čtyři z nich
bude hostit městská sportovní
hala v Kostelci na Hané, jeden
závod Českého halového poháru uspořádá v Opavě Sportovní
klub polních kuší Suché Lazce
a mistrovství republiky se pak

na počátku března uskuteční
v Otrokovicích.
„Ideálem by bylo vše vyhrát, jenže první dva závody budu střílet
pouze já, kadeti Karolína Hynková, Lukáš Andrés a Dominik
Fifka a staré jádro, protože zbytek
naší rodiny marodí. Hanka i Jarka
jsou po nutných operacích a stále
nemohou trénovat, Honzu trápí

záda,“ popsal aktuální trable střílející předseda Savany Kostelec
na Hané Josef Nedělník.
Oproti venkovním závodům se
nemusejí startující adaptovat na
tři různé distance a míří pouze na
osmnáct metrů vzdálený terč. Do
celkového pořadí se pak každému počítají tři nejlepší nástřely,
i proto stále není vyloučeno, aby

(14:11)

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.

Tradiční prodloužení s Krnovem opět vítězné

Krnov, Prostějov/jp - První letošní vzájemné měření sil s krnovskou rezervou se rozhodovalo
na palubovce ZŠ Dr. Horáka
až v prodloužení, nejinak tomu
bylo i v posledním utkání prostějovských basketbalistek. V obou
případech se nakonec z vítězství
radovaly svěřenkyně kouče Živkoviče a stále si drží neporazitelnost, respektive nejvyšší příčku ve
středomoravské oblastní soutěži
basketbalu žen.

„Přestaly být v pohybu a utápěly se
v soubojích jeden na jednoho, to byla
voda na soupeřův mlýn. Ve druhé
půli jsme měli pouze třetinovou
úspěšnost v zakončení, když jsme
z jednadvaceti střel dali jen sedm
branek, hosté jich dali jedenáct
ze dvaceti pokusů,“ poukázal na
prachbídnou efektivitu.
Ve hře směrem dopředu se musel
i tentokrát obejít bez hlavního
kanonýra Jiřího Kosiny, jeho
absence se navíc nečekaně
prodlouží. Přestože zkušený trenér
věřil, že již proti Ivančicím bude mít
elitní spojku k dispozici, realita je
zcela jiná a do ostrého utkání se hráč
hostující v extraligovém Přerově
navrátí až v jarní části.
„Zprávy vypadaly slibně, jenže
měsíc a půl od doby, co stojí, byl na
magnetické rezonanci, která zjistila
problém. Má tam nějaké úlomky
a možná to bude nutné celé otevřít.
Ještě dva až tři měsíce bude mimo

střelci Savany v souhrnu ovládli
pořadí kadetů, žen i mužů. „V hale
se koná pouze soutěž jednotlivců
a i po vynechání dvou závodů mají
stále tři možnosti a republikový
šampionát,“ zmínil Nedělník.
Úvodní klání čeká na něj a jeho kolegy již v sobotu dopoledne, poté se
střelci sejdou na Hané ještě v sobotu
18. ledna, 15. února a 1. března 2014.

V devátém pokračování jihomoravské grupy nastoupí
Kostelečtí na půdě Brna „B“. To
je zatím zcela na chvostu tabulky,
lehký duel ale na hosty nečeká.
„Nevím, jakou budeme mít
sestavu. V Olomouci se totiž koná
veteránský turnaj a zřejmě budu
bez Bakaláře i bratří Knéblů. To by
bylo velké oslabení, budu je tedy
ještě přemlouvat,“ sdělil trenér
kosteleckých házenkářů Zdeněk
Čtvrtníček.

17:20

Sokol II Prostějov
HK Ivančice

(10:9)

Rozhodčí: J. Novotný – Baader. ŽK: 3:1. Vyloučení: 4:1. Sedmičky: 2/2:6/4. Diváků: 90. Pětiminutovky: 3:1, 5:3, 5:5, 7:6, 8:8,
10:9, 11:10, 13:12, 16:13, 16:16, 16:17, 17:20.

Sestava a branky Prostějova:
Hrubý, Zacpal – Kozlovský 5, M. Jurík, T. Jurík, Jurečka 2,
Ordelt, Münster 2, Procházka, Šestořád 1, Gazdík 2, Valach 3, Jura,
Mikulka 2. Trenér: Alois Jurík.
hru, takže na podzim je odepsán. ovšem na sebe nevzali tíhu, nikdo
Šíleně nám ale chybí,“ ozřejmil nebyl schopen vstřelit branku a na
Jurík aktuální stav Kosinova sedmnáct gólů se vyhrát nedá,“
uvědomoval si kouč domácího
kotníku.
Bez pomoci hráče s číslem 89 výběru.
tak byl nejlepším prostějovským Nyní tak na Prostějov čeká obtížný
střelcem pětigólový Jiří Kozlovský, úkol – dovézt body ze dvou
třikrát se trefil Tomáš Valach venkovních střetnutí. Nejprve
a zbylí domácí házenkáři se trefili se v sobotu 23. listopadu od pěti
maximálně dvakrát. „Vymlouvat večer představí na palubovce
se na to, že nám chyběl Kosina Velkého Meziříčí, o týden později
a že Kozlovský s Gazdíkem hráli pak v derby změří síly s dosud
se zraněním, nemá smysl. Ostatní neporaženým Kostelcem na Hané.

HÁZENKÁŘSKÝ SUMÁŘ 2. LIGY
Výsledky 8. kola:
Kostelec na Hané – Velké Meziříčí 20:17, Sokol II Prostějov – Ivančice 17:20, Kuřim – Sokolnice 42:36, Juliánov – Olomouc nehlášeno,
Telnice – Hustopeče nehlášeno, Maloměřice – Brno „B“ nehlášeno.

Průběžná tabulka skupiny Jižní Morava

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

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

Z
8
7
7
7
8
8
8
8
7
8
7
7

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

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

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

S
197:177
219:191
186:164
194:176
206:197
214:222
206:218
232:237
175:187
237:250
189:205
166:197

B
13
12
11
11
9
7
7
5
5
4
3
3

KAM NA házenou?
9. kolo, neděle 24. listopadu: Brno „B“ – Kostelec na Hané (sobota 23.
11., 16.30), Hustopeče – Maloměřice (10.30), Olomouc – Telnice (16.30),
Sokolnice – Juliánov (16.00), Ivančice – Kuřim (sobota 23. 11., 17.00),
Velké Meziříčí – Sokol II Prostějov (sobota 23. 11., 17.00).

Korfbaloví starší žáci ještě
neprohráli, daří se i minižákům
Šenov, Prostějov/jim – Čtyři zápasy, čtyři výhry. Taková je zatím
bilance starších žáků SK RG
Prostějov v nové sezoně. Nejprve
si na konci října i bez svých tradičních trenérů vysoko poradili
s Brnem i domácím Šenovem,
o dva týdny později nezaváhali
ani při dalším dvojzápase, byť se
zejména s Novým Lískovcem pořádně natrápili. Premiérový turnaj za sebou mají i tři družstva
prostějovských minižáků, nejlépe se zatím vede „dvojce“, která
je po úvodním klání na čele.
Úvodního turnaje starších žáku se
nemohl z důvodů vlastního zápasového vytížení zúčastnit žádný
z trenérů družstva, koučování se tak
ujala Nikola Ambrosová. A byla to
dobrá volba, děti dovezla bezpečně
tam i zpět, navíc s plným bodovým
ziskem.
Kádr hanáckého výběru v létě
opustili dva kluci, místo nich tak
realizační tým sáhl pro tři kluky do
mladších žáků. Na hru se ale dobře
adaptovali a rozhodně se neztratili,
k holkám tak přibyla další opora.
Přáním před utkáním bylo vyhrát,
to se také povedlo.
První koš sice vstřelil hráč Brna,
to však prostějovské naděje nijak
nezarazilo a už v páté minutě se dostali do vedení. Náskok se pak průběžně navyšoval, až vystoupal na
konečných sedmnáct bodů. Dětem
se dařilo zapojovat rovněž nově trénované prvky, tedy hra 3-1 i sbíhání
bez asistenta na dvojtakt. To soupeř
nečekal a ani nedovedl ubránit.

SK RG Prostějov
Brno-Nový Lískovec
20:3
Sestava a koše Prostějova: Francová 3, Jenešová 1, Ošťádal 2,
Šnajdr 4 – Havlová 5, Křížková,
Podhorný 2, Štefák 2. Střídali:
Vyroubalová, Buriánek 1. Trenér:
David Konečný.
Do druhého zápasu vstoupili prostějovští žáci se stejným cílem
jako do prvního, tedy opět vyhrát.
V tomto střetnutí se jim nepovedlo
proměnit několik šancí, což je vidět
i na celkovém výsledku. Ovšem
i tak byl odstup výrazný a o vítězství nad Šenovem nebylo pochyb.
I novým spoluhráčům se vedlo
dobře a každý útok byl zakončen
střelou nebo dvojtaktem.

SK RG Prostějov
Šenov
11:3
Sestava a koše Prostějova: Francová 1, Jenešová, Šnajdr 4, Ošťádal
– Havlová 3, Křížková 2, Podhorný, Štefák 1. Střídali: Vyroubalová,
Buriánek. Trenér: David Konečný.
První listopadovou sobotu se prostějovští starší žáci poprvé v sezoně
představili v domácím prostředí,
opět byli stoprocentní. Tentokrát to
ovšem byly daleko vyrovnanější
zápasy než v prvním kole. S Náchodem se zrodilo pětikošové vítězství,
proti Novému Lískovci dokázali
domácí zvrátit poločasový stav 0:3
a nakonec se v dramatickém duelu
radovali po výsledku 5:3.
„Do prvního zápasu jsme vstoupili
naprosto vlažně, hlavně opory týmu
neplnily roli, kterou by v týmu měly
mít. Po dvou minutách jsme prohrávali 0:2 a prapor týmu museli
zvednout mladí kluci, kteří jsou ještě věkem mladší žáci,“ popisoval
kouč Konečný.
Pro jím vedený výběr tak bylo
dobře, že soupeř hrozil jen jednou
jedinou hráčkou – talentovanou
Hurdálkovou. „Pokud jsme se
v obraně zaměřili právě na ni a v
útoku se konečně prosadily i opory
týmu, tak jsme do poločasu otočili
skóre. Druhý poločas už byl na naší
straně a zcela zaslouženě tak naše
děti zvítězily,“ potěšilo Konečného.

SK RG Prostějov
PKC Náchod
12:7 (6:4)

poločasové přestávce jsme snížili
na 1:3 a od té doby fungovala naše
obrana perfektně. V útoku jsme se
sice trápili, ale nakonec se přece jen
prosadily opory týmu a výsledkem
bylo otočení utkání v náš prospěch
v poměru 5:3,“ radoval se z výhry.
Vyzdvihl rovněž hráče za to, jak se
dokázali vypořádat s absencí nemocného Dana Štefáka. „Musím
říct, že jej výborně zastoupili mladí
kluci. Je sice pravda, že zatím mají
výškovou nevýhodu, ale korfbalově a technicky jsou na tom většinou
lépe než jejich soupeři,“ ocenil.
Na druhou stranu podle Konečného
zkušení hráči starších žáků v úvodech obou zápasů dost tápali. „Naštěstí jsme vždy stihli zápas otočit,
což se určitě počítá do budoucna.
Jsem rád i za bojovnost týmu,
který se nevzdává ani za nepříznivého stavu. K vítězství nestačí jen
technika a korfbalový um, je nutné
i makat a bojovat,“ zdůraznil.

SK RG Prostějov
Brno-Nový Lískovec
5:3 (0:3)
Sestava a koše Prostějova: Ošťádal, Buriánek, Havlová 1, Křížková
1 – Šnajdr 2, Podhorný, Francová,
Jenešová 1. Střídali: Lorencová,
Vyroubalová, Valenta. Trenér: David Konečný.
Svůj první turnaj v novém ročníku
sehráli na počátku listopadu i minižáci. A pro většinu prostějovských
dětí to byl jejich první turnaj vůbec.
Jelikož se v tělocvičně sešlo celkem
pětadvacet prostějovských minižáčků, nasadili pořadatelé hned tři
týmy z Prostějova. Ty pak doplnilo
jedno družstvo Náchodu a Brna,
takže každý tým sehrál čtyři duely,
což dohromady dalo deset střetnutí.
„Všichni jsme si korfbalové dopoledne užili a třešničkou na dortu
bylo vítězství jednoho z prostějovských týmů. Na dětech byla vidět
po celý den radost ze hry a postupné
výrazné zlepšení při herní činnosti.
Na závěr byly vyhlášeny výsledky
a děti si odnesly drobné dárky a
sladkosti. Věříme, že se ve stejném
složení sejdeme na dalším turnaji a
stejně si jej užijeme,“ sdělila za prostějovské trenéry Aneta Lešanská.

Sestava a koše Prostějova: Ošťádal 2, Buriánek, Havlová 2, Francová 2 – Šnajdr 2, Podhorný 2,
Křížková 1, Lorencová 1. Střídali:
Jenešová, Vyroubalová, Valenta.
Trenér: David Konečný.
Ve druhém utkání se Prostějov utkal
s Novým Lískovcem a o body se
strhla napínavá bitva. „Brno se ukázalo jako fyzicky rychlý a bojovný
tým, což nám hlavně v první půli
dělalo problémy v obraně,“ poukázal Konečný, že jeho hráči se zbytečným respektem nechávali protihráče libovolně útočit. „Naopak
my jsme se v útoku báli zakončit
Konečné pořadí:
a přecházeli jsme střelecké pozice,“
1. Prostějov „2“, 2. Náchod, 3.
doplnil.
Až závěr první půle tak podle něj Brno, 4. Prostějov „3“, 5. Prostěnaznačil, že na soka mají. „Hned po jov „1“.

Volejbal
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Volejbalistky Prostějova se přiblížily semifinále Českého poháru a dominují extralize
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VK AGEL PROSTĚJOV

„AGELKY“ MAJÍ LETOS NEZVYKLE POČETNOU SOUPISKU

VK KRÁLOVO POLE BRNO

„Do zápasů proti Schwerinu kádr určitě zůstane v současném složení,“ prozradil Goga

Čas: 1:12 hodin
Rozhodčí: Kostka a Grabovský.
Diváků: 300
1. set: 25:18 24 minut
2. set: 25:19 26 minut
3. set: 25:17 22 minut
miinu
n t

Sestava Prostějova:
libero: Jášová
Kossányiová
Carter

Malesevic

Borovinšek
ek
Růžičková
Růži
Rů
žčk
ži
čkkov
ováá

Steenbergen

Střídala: Soares
Trenérská dvojice: Připraveny byly:
Miroslav ČADA
Vincourová, Kočiová, Melicharová, Hutinski
a Ľubomír PETRÁŠ

Dvanáct, maximálně třináct jmen čítal v minulých
sezónách hráčský kádr žen VK AGEL Prostějov.
Probíhající soutěžní ročník je však po téhle stránce početnější výjimkou, neboť aktuálně figuruje
na soupisce prostějovských volejbalistek hned
patnáct plejerek!
Prostějov/son
Na toto kvantum výběr trenéra
Miroslava Čady narostl
nedávným příchodem srbské
smečařky Tijany Malesevic,
která dorazila zvýšit herní
kvalitu „vékáčka“. Současně
je ale třeba vidět, že s ohledem
na rovněž nedávno domluvené
hostování jiné smečařky Barbory
Gambové ve Frýdku-Místku má
prostějovský kádr v současnosti

„pouze“ čtrnáct členek. Přičemž
mladá nahrávačka Michaela
Zatloukalová pravidelně
nastupuje za juniorky a do
ženského výběru naskočí pouze
v případě potřeby.
Přesto
by
lodivod
prostějovských volejbalistek
za dané situace musel z třinácti
svěřenek vždy vybrat jednu,
jež při utkání zůstane mimo
družstvo otevřené dvanácti
hráčkám. Takové dilema řešil

již koncem předchozí sezóny,
ovšem teď zatím vybírat nemusí
vzhledem k dlouhodobějšímu
zranění běloruské smečařky
Tatsiany Markevich. Až se však
uzdraví a pokud soupiska setrvá v
momentální šíři, na nutnou selekci
pro každý duel začne docházet.
„Do zápasů evropské Champions
League proti Schwerinu kádr
určitě zůstane v současném
složení, po těchto střetnutích
se pak uvidí,“ stručně vyložil
sportovní manažer VK Agel
Peter Goga.
Z jeho slov jasně vyplývá, že
další postup klubového vedení
určí výsledky klíčových bitev
s úřadujícími mistryněmi
Německa. Jestli v nich
„Agelky“ uspějí, patrně si

Je to naše. Nejnovější posila prostějovských volejbalistek Tijana
Malesevic (vlevo) společně s kapitánkou Soares velmi emotivně
prožívala každý bod svého mužstva.
Foto: Josef Popelka
prostějovský oddíl všechny
stávající volejbalistky ponechá.
V opačném případě asi

minimálně jedna zamíří jinam,
možná opět formou hostování.
Uvidí se počátkem prosince...

Obchodní a mediální partneři VK AGEL Prostějov

Sestava BRNA:
Nálezková, Onderková, Michalíková, Širůčková, Vyklická, Toufarová, libero Chlumská - Střídaly: Marešová, Cebáková, Součková, Herbočková.
Trenér: Andre Gonzalez.
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VK AGEL PROSTĚJOV

Čas: 1:05 hodin
Rozhodčí: Kvarda a Bydžovský.
Diváků: 150
1. set: 16:25 22 minut 2. set: 17:25 23 minut
3. set: 14:25 20 minut

Sestava SLAVIE:
Smolková, Janderová, Toncarová, Vinecká, Adlerová, Vašutová, libero
Zoulová. Střídaly: Prokopová, Dušilová. Trenér: Jiří Vojík

Sestava Prostějova:
libero: Jášová

Steenbergen
rge
genn
Vincourová
Vinc
Vi
n ouro
nc
ouro
ou
rová
váá

Soares
Trenérská dvojice:
Miroslav ČADA
a Ľubomír Petráš

Připraveny byly:
Carter, Kossányiová, Kočiová, Borovinšek, Růžičková

průběžná tabulka extraligy
Z

V

P

Sety

Míče

Body

7

7

0

21:1

549:364

21

2. Olymp Praha

7

6

1

18:5

549:438

18

3. Olomouc

8

6

2

20:8

666:575

17

4. KP Brno

8

5

3

17:13

637:625

15

5. Frýdek-Místek

8

4

4

15:13

622:588

13

6. Šternberk

8

4

4

13:14

572:585

12

7. Ostrava

8

4

4

14:17

633:661

12

8. Přerov

8

2

6

10:19

599:668

6

9. Slavia Praha

8

1

7

7:21

537:669

3

8

0

8

0:24

409:600

0

10. SG Brno

táče celý pohromadě a znovu se
mu daří, byť ne bez dvou dílčích
klopýtnutí. V lize podlehl venku
Olomouci hladce 0:3 a v Českém
poháru doma čerstvě urval první
čtvrtfinálový duel se Šternberkem
až po velkém boji 3:2.
„Celkově však Olymp zase potvrzuje svou sílu a sehranost, už
několikátý rok předvádí velice
dobrý volejbal. Zvlášť ve své
menší hale dokáže být hodně nebezpečný, proto budeme k úspěchu v nadcházejícím vzájemném utkání rozhodně potřebovat
kvalitní výkon. Každopádně je
pozitivní, že před klíčovým zá-

pasem Champions League proti
Schwerinu absolvujeme takhle
těžký souboj, který holky dost
prověří,“ uvedl hlavní trenér
Agelek Miroslav Čada.
Řádný program nejvyšší
české soutěže pak o dva dny
později pošle naše volejbalistky do dalšího hanáckého derby. V sobotu 23. listopadu od
17.00 hodin ženy VK přivítají
ve Sportcentru DDM družstvo PVK Přerov Precheza
a půjde o střetnutí 9. dějství
UNIQA extraligy 2013/14,
jímž skončí úvodní polovina
základní části.

Přerovský kolektiv zatím jen
vzpomíná na výborný předchozí
ročník, kdy zdárně atakoval elitní
čtyřku v tabulce a dokonce útočil
na medaile. Sympatická snaha
mu nakonec nevyšla, obsadil čtvrtou pozici. Poté navíc přišlo léto
a s ním exodus řady největších
opor (Eliška Ticháčková, Veronika Mátlová, Barbora Gambová,
Lea Murčinková). Tahounky sice
nahradily Daniela Pavelková, Michaela Štindlová či Renata Langová, ovšem síla PVK reálně poklesla. Dokládá to i stávající osmé
místo v pořadí s pouhými dvěma
vítězstvími na kontě.

„Přerov oproti minulé sezóně oslabil, což je zřejmá věc. Vždycky ale
zdůrazňuji, že nesmíme nikoho
podceňovat a naopak musíme jít
do každého zápasu s touhou podat
co nejlepší výkon. Abychom potěšili fanoušky pěkným volejbalem
a sami sebe dobře odvedenou prací. Zároveň je takové utkání ideální příležitostí dát prostor hráčkám,
které tolik nenastupují a mají šanci
ukázat své schopnosti. Věřím, že
se v posledním vystoupení před
Schwerinem ukážeme v solidním
světle,“ řekl před nadcházejícími
souboji lodivod „vékáčka“ Miroslav Čada.

Nahrávačská dvojka prostějovských volejbalistek překonala nervozitu

8. kolo:
l Frýd
ýdek
k-Mí
Místek
k - Olymp Prah
ha 1:33 (-22
22, 21, -23
23, -23)
23).
Nejvíce bodů: Kubová 19, Gambová 13, Mukařovská a V. Závodná
po 10 - Sládková 17, Mudrová a Hodanová po 12 * Šternberk
- Olomouc 0:3 ((-17,, -19,, -17).
) Nejvíce
j
bodů: S. Janečková 17,
Sochorcová a Kuciaková po 6 - Košická 14, Napolitano Šenková
12, H. Kojdová 11 * SG Brno - KP Brno 0:3 (-17, -12, -20).
Nejvíce
j
bodů: Hrazdírová 12, Suchá 10 - Michalíková 16,
Vyklická 12, Širůčková 9 * Přerov - Ostrava 1:3 (-17, -16, 20, -9).
Nejvíce bodů: Dedíková 14, Gálíková 9, Holičová 7, Skřičková
6 - Michalkiewicz 23, Starzyk 18, Nachmilnerová 11, Zedníková
8 * Slavia Praha - Prostějov 0:3 (-16, -17, -14). Nejvíce bodů:

 Tým
1. VK Agel Prostějov

Prostějov/son - Nejtěžší možný
zápas na domácí scéně čeká ve
čtvrtek 21. listopadu od 17.00
hodin ženy VK AGEL Prostějov. V dohrávce 4. kola UNIQA
extraligy totiž nastoupí na hřišti
PVK Olymp Praha, tedy úřadujících vicemistryň ČR, jež
také aktuálně drží druhé místo
průběžné tabulky.
Tým z hlavního města dokázal
„Agelky“ v minulé sezóně jednou
porazit a většinu soutěže je bodově
dost proháněl, neboť díky své herní kvalitě téměř neztrácel s ostatními soupeři. Přes léto zůstal kádr
ostříleného kouče Stanislava Mi-

LUCIA RŮŽIČKOVÁ: „UŽ TEĎ NAPLNO ŽIJEME SCHWERINEM!“

Melicharová
Hutinski

vecernikpv.cz

Extraliga pokračuje rychlým tempem: ve čtvrtek
dohrávka na Olympu, v sobotu derby s Přerovem

VC SLAVIA PRAHA

Malesevic

www.

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

Prostějov - Více než dva roky nehrála mistrovské utkání na vrcholové úrovni, než minulou sobotu naskočila
do druhého setu extraligového duelu se Šternberkem
místo zraněné Pavly Vincourové. Ve čtvrtek při čtvrtfinále Českého poháru proti KP Brno dostala druhá nahrávačka VK AGEL Lucia Růžičková prostor znovu a tentokrát už její výkon šel viditelně nahoru. Prostějovský tým
i přes občasná zaváhání velmi solidně dirigovala, což
vedlo k potřebnému vítězství hladkým poměrem 3:0.
Marek Sonnevend
Lucko, jaké to bylo
střetnutí z vašeho
pohledu?
„Začaly jsme trochu nervózně a to
se odrazilo v první půlce úvodní
sady, kdy jsme se s Brnem tahaly
bod po bodu. Hlavní bylo, že jsme
ten set a pak i celé utkání zvládly
k výsledku 3:0, byť s několikerým
zbytečným polevením. Místy
jsme kupily dost chyb, nějakou
dobu se vždy trápily a tím pouštěly
soupeřky zpět do zápasu. Vliv na
splnění jasného dílčího cíle to
naštěstí nemělo. Za sebe jsem
ráda, že se mi povedlo utkání
docela zvládnout, k čemuž mi
moc pomohly všechny ostatní
holky.“
Ve hře týmu jsou pořád
dost velké výkyvy,
kvalitní pasáže střídají série
chyb. Dokážete říct proč?
„To kdybychom přesně věděly, tak
se nám to nestává a hrajeme dobře
stále...(úsměv) V každém případě
na trénincích tvrdě makáme na
spoustě věcí a dřív nebo později
se to určitě projeví. Dnes možná

bylo znát, že jsem nastoupila já,
coby druhá nahrávačka. Vždycky
jsme chvíli hrály super a pak třeba
i vinou horší souhry šel výkon
dolů, dělaly jsme hrubky jako
prvňačky na základní škole... Toho
se musíme v dalších zápasech
vyvarovat, proti silnějším
soupeřům se nám takové výpadky
totiž mohou vymstít.“
Pokud nepočítáme
chvilkové záskoky
z lavičky, ostrou premiéru
delšího trvání jste absolvovala
9. listopadu proti Šternberku.
Jaké bylo naskočit do rozjetého
mače od druhé sady?
„Po pravdě to nebylo vůbec
jednoduché, cítila jsem strašnou
nervozitu. Tělo se mi třáslo ještě
dva dny po tom utkání... (smích)
Ale vzhledem k situaci jsem byla
hozená přes palubu a musela to
zvládnout, což se nakonec nějak
podařilo. Naštěstí jsou zde super
spoluhráčky, které se mi pořád
snaží pomáhat a nedělají tolik
chyb. To mě na hřišti postupně
uklidnilo a dnešní utkání už jsem
prožívala úplně jinak, v mnohem
větší pohodě. Každopádně

mi pomohlo, že jsem se celé
jaro a začátek léta v Bratislavě
připravovala s profesionálním
kondičním trenérem, čímž se
mi povedlo nabrat zpět základní
fyzičku. Od srpna jsme pak tady
v Prostějově zahájily společnou
p p
přípravu
a hlediska kondice
jsem žádné vvětší problémy,
přehnanou únavu či něco
podobné
podobného
necítila.
Trochu složitější to ale
bylo s volejbalovými
věcmi, neboť obnovit
předcho cit pro balón
předchozí
i hru a ab
absolutní přesnost
nahrávky ze všech pozic
dalo, vl
vlastně ještě dává,
hod práce. Proto
hodně
se na sobě snažím
p
pořád
makat,
abych se dál
zlepšovala.“
Šla jste
do VK
na post nahráv
vačské
dvojky?
B
Berete tuhle
rroli?
„„Já jsem tady
Foto: Josef Popelka
spíš taková
mamina. (se
Samozřejmě tam však byla smíchem) Snažím se mladještě spousta rezerv, do dalšího ším holkám předávat zkušeprůběhu sezóny mám hodně co nosti, které jsem zatím v kariéře
nasbírala, a hlavně během tréninků
zlepšovat.“
Můžete se celkově jim pomáhat. Co se utkání týče,
ohlédnout za svým když mi dá kouč šanci, tak jdu hrát
návratem k volejbalu po s cílem odvést co nejlepší výkon.
mateřské dovolené?
Každopádně jsem do Prostějova
„Nejtěžší asi bylo shodit kila přišla jako druhá nahrávačka
po těhotenství. (směje se) Moc a s touhle pozicí počítám.“

naskočit po dvouleté pauze do
´mistráku´ nebyla žádná legrace.“
I na vašem výkonu dnes
byla znát větší jistota,
kvalita. Souhlasíte s tímto
hodnocením?
„Určitě. On je totiž rozdíl
nastoupit
p od začátku
nebo
ebo střídat v průběhu
ěhu zápasu za
zraněnou
aněnou parťačku,
kdy
dy to člověk až
tolik
lik nečeká. Do základní
adní sestavy se
předem
ředem nachystáte,
vyhecujete
yhecujete a těte, snad to na mém
šíte,
ýkonu s Brnem
výkonu
ylo vidět.
bylo

Jak náročné je skloubit
vrcholové sportování
s rodičovstvím?
„Velmi. Upřímně musím říct, že
jsem si to dopředu představovala
jako ´Hurvínek válku´ a myslela
si, že všechno budu zvládat úplně
v pohodě. Taková sranda to určitě
není, ale naštěstí mi pomáhá celá
rodina. Momentálně vše funguje
tak, že dva týdny mám dcerku
u sebe a další dva týdny je malá
s mými rodiči v Bratislavě. Tímhle
způsobem a společnými silami se
život volejbalové profesionálky
s péčí o miminko dá skloubit.“
Blíží se zlomové
duely Champions
League proti Schwerinu.
Vnímáte s holkama v šatně již
s předstihem jejich značnou
důležitost?
„To je jasné. Všechny dobře
víme, o jak důležité zápasy půjde
a že jsou klíčové pro úspěšnost
celého letošního ročníku.
V kabině se už na tohle téma
často bavíme hlavně tím směrem,
co musíme zlepšit, abychom
v obou soubojích se Schwerinem
dokázaly uspět. Stěžejní bude
hned první vzájemné utkání
doma, které bezpodmínečně
musíme vyhrát za tři body.
Jsem pevně přesvědčená, že
za vítězstvím půjdeme na
maximum a urveme jej. Co se
naší mezinárodní sezóny týká,
rozhodne se o ní vlastně během
jediného týdne na přelomu
listopadu a prosince. A tím teď
naplno žijeme.“

Sport

POSTUP MEZI ELITNÍ ČTYŘKU v Českém poháru je na dohled,

v úvodním čtvrtfinále neztratily „Agelky“ doma s KP Brno ani set

Bodový vývoj - první set: 3:3,
3:6, 4:8, 6:8, 8:9, 9:12, 11:14,
14:14, 16:15, 19:16, 21:17,
25:18. Druhý set: 0:2, 3:2, 4:4,
9:4, 18:5, 19:8, 20:14, 22:14,
22:16, 23:18, 25:19. Třetí set:
4:0, 6:3, 8:3, 8:5, 11:5, 13:7,
15:9, 15:11, 20:11, 20:14,
24:14, 25:17.
Prostějov/son - Podobný jízdě
na horské dráze byl první zápas
čtvrtfinále Českého poháru
žen mezi VK AGEL Prostějov
a VK Královo Pole Brno, který
se odehrál ve čtvrtek. Oba celky
opakovaně bodovaly v dlouhých
sériích, výkony neustále kolísaly

v prudkých sinusoidách nahoru
a dolů. Přece jen větší stabilitu
i volejbalový um však prokázaly
domácí favoritky, což vedlo k jejich očekávanému triumfu 3:0
a nakročení do semifinále soutěže. Odveta se hraje na brněnské
palubovce 28. listopadu od 18.00
hodin.
Podobně jako v nedávném ligovém souboji se do utkání lépe
odpíchl hostující tým. „Agelky“
nic neubránily, dost chybovaly
a koncentrovanější protivnice jim
utekly na 4:8. Domácím hráčkám
prospěl první technický time-out
(8:9), jenže dobře podávající
i útočící KP jim stále dělalo problémy (11:14). Teprve následující
tříbodová šňůra smazala nepříjemné manko a až ve druhé polovině úvodní sady šlo „vékáčko“
premiérově do vedení 16:15. To
už nabralo větší ofenzivní pohodu a navíc přidalo i v defenzivě,
hlavně na bloku. Naopak druž-

stvo z jihu Moravy nakupilo nepřesnosti, tudíž koncovka byla
rychlá - 25:18 a 1:0.
„Agelky“ nechytily ani vstup do
druhé části (0:2), ovšem tentokrát
dokázaly herní rychlost nabrat
dříve. Do pohody jim navíc pomáhaly soupeřky, které pod rostoucím tlakem vyráběly vlastní
hrubky a nabíraly stále výraznější
ztrátu (4:4 na 9:4, 18:5). Výborně
v této pasáži zaservírovaly Malesevic s Kossányiovou, velmi
dobrou kvalitu předváděla druhá
nahrávačka Růžičková, v nastalé převaze hodnotně šlapal celý
kolektiv. Brňankám vážně hrozil jednociferný výsledek, avšak
z krize se vyhrabaly a kontrovaly svou vydatnou sérií 2:9! Co
do průběhu skóre nadmíru neurovnaný set tak nakonec dopadl
poměrně vyrovnaně - 25:19 a 2:0.
Poučeny předchozím vývojem
si prostějovské plejerky daly pozor na podcenění začátku třetího

dějství (4:0). Úhrnně se dá říct, že
vysoce nadstandardní bodovou
úspěšnost při zakončení měly
obě blokařky VK Steenbergen
s Borovinšek, což favorizovanému mančaftu vydláždilo cestu k

bezpečnému vítězství. Královo
Pole již ve zbytku pohledností
progresivního střetnutí moc nezlobilo, finální rezultát odpovídal předzápasovým prognózám
- 25:17 a 3:0.

Miroslav ČADA
Č
- VK AGEL Prostějov:

„V některých fázích fungovala souhra lépe, v jiných hůře... Celkově jsme
měli dobrý příjem a naopak preciznější měla být obrana, ze které se nám
příliš nedařilo přecházet do účinných protiútoků. Nakonec se projevil kvalitativní rozdíl mezi oběma družstvy a výhru 3:0 se všemi sety pod dvacet
bodů bereme. Na druhou stranu však projev týmu stále provázejí příliš velké
výkyvy, což je potřeba zlepšit a takové újezdy odstranit.“

Andre GONZALEZ - Královo Pole Brno:

„Zápas mohu zhodnotit velmi podobně, jako ten nedávný extraligový
tady. Pokud jsme dobře přihrávali, byli jsme schopni vyrovnat se soupeři po útočné stránce a dařilo se nám i v dalších činnostech. Jakmile
však šel náš příjem dolů, začaly holky chybovat úplně ve všem, čímž
Prostějov získával náskok. Výše porážky je tak zbytečná, mohli jsme
uhrát lepší výsledek.“

Souboj na Slavii dopadl jednoznačně ve prospěch

prostějovských favoritek, tabulkové vedení potvrzeno
Bodový vývoj – první set:
2:1, 2:8, 5:11, 7:11, 8:14, 11:15,
12:19, 14:20, 14:23, 16:25.
Druhý set: 2:0, 4:2, 4:4, 5:8,
8:8, 8:10, 11:12, 11:15, 13:16,
14:20, 15:22, 17:23, 17:25.
Třetí set: 1:1, 1:4, 3:5, 3:8,
4:14, 6:14, 6:18, 9:21, 11:21,
14:25.
Praha, Prostějov/son - Ženy
pražské Slavie v probíhající
sezóně dosud marně usilují o
další postup do play off UNIQA
extraligy a v osmém kole kole
soutěže svou pozici nikterak
nevylepšily. Narazily totiž na
prostějovské
volejbalistky,
rostějovské
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které ovládaly sobotní mač od
začátku do konce bez zbytečných zádrhelů. Zrodil se tedy
očekávaný triumf VK AGEL
a díky tomu zůstal zachován i
tříbodový náskok prostějovské
družiny v čele tabulky před
Olympem.
Oproti čtvrtečnímu střetnutí
v Českém poháru s Brnem dost
protočená sestava Hanaček od začátku neponechávala nic náhodě.
Favoritky dirigované uzdravenou
první nahrávačkou Vincourovou
udeřily hned po třech úvodních
výměnách při servisu Soares, kdy
šňůrou sedmi bodů otočily z 2:1
na 2:8. V celé zahajovací sadě
pak platilo, že pokud hostující
družstvo samo nechybovalo, tak
soupeřky skórovaly jen minimálně. A protože se vékáčko ve druhé
půlce setu vlastních nepřesností
skoro nedopouštělo, změnilo poměrně vyrovnaný stav 11:15 na
konečné skóre 16:25 - 0:1.

Menší komplikace přinesl vstup
do druhého dějství, neboť Slavii
vyšlo několik podání i útoků a
ujala se vedení 4:2. Ovšem jakmile naše ženy přitlačily na servisu,
hned obnovily svou ofenzivní
dominanci v podobě přesných
smečí zejména trojice Malesevic, Steenbergen, Hutinski (5:8).
Následná ztráta koncentrace ale
vrátila zlepšený domácí kolektiv
zpět do hry (8:8), vedle horšího
příjmu se přitom v projevu Čadových svěřenek znovu objevila
okénka v obraně. Jakmile je Prostějov zalepil a zvedl kvalitu hry
opět výš, nebylo o výsledku větších pochyb - 17:25 a 0:2.
Také ve třetí části platilo, že pražský výběr měl největší potíže
s účinným servisem a komplexním útokem úřadujících mistryň.
Ty velmi často a většinou úspěšně
zakončovaly středem sítě, navíc
v poli zvedaly solidní počet balónů. Výkon celého našeho
našeh týmu

šel již tradičně postupem času nahoru, což Volleyball club odnesl
rychlým nabráním výrazného
manka 4:14. To se jednoznačný
duel už chýlil k závěru a platilo,
že profesionálky VK pohodově
dospěly k tříbodovému skolení
papírového outsidera – 14:25 a
0:3.
„Zápas dopadl přesně dle předpokladů, favorit nám nedal moc šancí. Určitě jsme jej však mohly víc
potrápit servisem, který se nám

ale bohužel nedařil tak, jak jsme
si představovaly,“ konstatovala
smutně po utkání Lucie Vinecká,
kapitánka Volleyball club Slavia
Praha. „Pro nás to byl jednoznačný a bezproblémový zápas s
hladkou výhrou. Stále pracujeme
na celkovém zlepšování výkonu
a je dobře, že díky prostřídávání
sestavy se do tempa postupně
dostávají všechny členky kolektivu,“ uvedla kapitánka VK Agel
Prostějov Solange Soares.

Jiří VOJÍK
Í - Volleyball club Slavia Praha:

„Úvodní dva sety byly z naší strany vcelku dobré, ve třetím nás už soupeř
lépe ubránil. Výhra Prostějova 3:0 byla naprosto zasloužená, kvalitativní
rozdíl mezi oběma týmy je opravdu velký.“

Miroslav ČADA - VK AGEL Prostějov:

„Po celou dobu utkání jsme byli lepším týmem a přes bojovný výkon Slavie
jasně zvítězili. Tentokrát jsme se ani nedopouštěli takových výpadků, což je
směrem k dalším těžším soubojům pozitivní.“

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

kam příště na extraligu...
9. kolo, sobota 23. listopadu 2013, 17:00 hodin: Olomouc - Slavia Praha,
Olymp Praha - Šternberk, Ostrava - SG LD Brno, Prostějov - Přerov, KP
Brno - Frýdek-Místek (18:00)

VRTFINÁ
INÁLE
ÁLE
Brno 3:0
3 0 (1
(188
Slavia Praha - Olomouc 1:3 ((-19,, 21,, -19,, -18),
), Přerov - Ostrava 1:3 (),
Olymp Praha – Šternberk 3:2 (17, 24, -22, -20, 6).

Juniorky přivezly šest zlatých bodů z Přerova,
kadetky neodvrátily s Frýdkem první porážku
Prostějov/son - Znovu mnohem blíž postupu do nadstavbové skupiny o 1. až 6. místo jsou extraligové juniorky VK
AGEL Prostějov, díky dvěma jasným vítězstvím na hřišti
Přerova v sedmém dvoukole základní části. Naopak našim volejbalovým kadetkám se tentokrát nedařilo, když
proti poslednímu Frýdku-Místku splnily roli vysokých favoritek utrápeně jen v úvodním vzájemném duelu, zatímco
ten druhý vinou mizerného výkonu zaslouženě ztratily
a utrpěly tím premiérovou porážku v letošní sezóně.
JUNIORKY
PVK Přerov - VK AGEL Prostějov 0:3 (-18, -15, -23) a 0:3
(-17, -19, -20)
Sestava v obou utkáních: M. Zatloukalová, Mlčáková, Přibylová,
Macková, Lakomá, Valášková, libero Uličná – Cruz.
Hodnocení trenéra Lukáše Mička:
„Nastoupili jsme v okleštěném
složení bez dvou zraněných opor
Kristýny Adamčíkové a Pavly
Meidlové, naopak po dlouhé době
mohla naskočit uzdravená Lucie
Macková. Holky se v dané sestavě
semknuly a podaly velmi kolektivní
výkon, asi zatím nejlepší v celém
probíhajícím ročníku soutěže.
Právě týmové pojetí bylo klíčem
k úspěchu. Baby všechny společně
bojovaly jedna za druhou, dobře
servírovaly i bránily a z toho vycházela naše celkově kvalitní hra.
Pochvalu zaslouží úplně každá
členka družstva, nejvíc vyzdvihnout
přitom chci výbornou spolupráci
nahrávačky Michaely Zatloukalové
s blokařkami Evou Lakomou
a Kateřinou Mlčákovou. Šest získaných bodů venku má pro nás velkou cenu, zvlášť pokud je potvrdíme
v klíčových zápasech příštího kola
doma proti Šternberku.“
1. Brno
2. Frýdek-Místek
3. Prostějov
4. Šternberk
5. Ostrava
6. Přerov

12
10
7
6
4
3

2
4
7
8
10
11

39:16
31:20
27:22
23:28
20:35
17:36

33
30
22
18
12
11

KADETKY
VK AGEL Prostějov - TJ Sokol
Frýdek-Místek 3:0 (22, 21, 22) a
2:3 (-22, -22, 14, 19, -8)

Sestava v prvním utkání: L. Zatloukalová, Lakomá, Valášková,
Stavinohová, Faksová, Cruz – Hubrová, Ryšavá. Sestava v druhém
utkání: Hubrová, Ryšavá, Valášková, Stavinohová, Faksová, Cruz
– Lakomá, L. Zatloukalová.
Hodnocení trenéra Jaroslava Matěje:
„Holky šly už do úvodního střetnutí
moc lehkovážně a myslely si, že
výhry spadnou samy z nebe. Napoprvé se jim laxní přístup bez nasazení
i soustředění ještě nevymstil, když
dokázaly otočit nepříznivý průběh
všech tří setů zlepšenými koncovkami. To je však ještě víc ukolébalo,
což vedlo k totálnímu podcenění
odvety. Na tu od začátku doslova
kašlaly, a byť ještě vyrovnaly z 0:2
na 2:2, nakonec po zásluze podlehly.
Volejbalově se mi líbily pouze Adéla
Stavinohová s Evou Lakomou
a svoje odvedly Zuzana Ryšavá
s Markétou Hubrovou, všechny ostatní hráčky podaly špatné výkony
hluboko pod svými možnostmi.“
Hodnocení kapitánky Venduly
Valáškové: „První zápas jsme ještě
docela zvládly, ale do toho druhého
jsme asi šly s tím, že se vyhraje
sám. Hra nám vůbec nešla, na
hřišti jsme byly moc vlažné a dá se
říct, že hlavně odvetu jsme podcenily. Škoda tiebreaku po vyrovnání
setů na 2:2, tam všechno završil
náš závěrečný zkrat. Z téhle první
porážky se musíme poučit a proti
papírově slabšímu soupeři se příště
mnohem víc snažit.“
1. Prostějov
2. Šternberk
3. Brno
4. Přerov
5. Ostrava
6. Frýdek-Místek

13
7
8
6
5
3

1
7
6
8
9
11

41:8
26:21
27:26
19:28
21:28
13:36

40
22
21
18
17
8

SLADKÁ OBHAJOBA DAVIS CUPU. ČEŠI VYBRALI BĚLEHRAD

Bělehrad (Srbsko), Prostějov/lv - Po roce česká
reprezentace dokázala zopakovat triumf v Davisově
poháru. Tomáš Berdych s Radkem Štěpánkem nestačili pouze na Novaka Djokoviče, body ale získali přes druhého hráče, jímž byl nakonec mladíček
Lajovič a také v klíčové čtyřhře. Senzační úspěch
potvrzuje skutečnost, že před Českou republikou dokázaly obhájit vítězství pouze čtyři týmy!
Pátek: favorité
neztratili ani set
Úvodní den velkého daviscupového finále žádní překvapení nepřinesl. Nejprve Novak Djokovič porazil Radka Štěpánka. Pak
srovnala skóre česká jednička
Tomáš Berdych, když bez potíží
udolal Dušana Lajoviče. Štěpánek srbskou hvězdu potrápil především v prvním a třetím setu.
O vedení 1:0 Djokovič rozhodl až
v závěru sady. Pak se největší domácí hvězda dostala do obrátek
a ve druhém setu uhrál Štěpánek
pouze jednu hru. V té závěrečné

bylo skóre vyrovnáno až do stavu 4:4. Koncovku přesto ovládl
Srb a poslal svůj tým do vedení.
„Snažil jsem se Novaka dostávat
do složitých situací, ale on se
z nich skvělou obranou většinou
dostal. Přesto si myslím, že první
a třetí set měl opravdu vysokou
kvalitu. Djokovič opět potvrdil,
že má nejlepší defenzivu na světě. Donutil mě hrát nějaké údery
navíc a pak zaútočil,“ popisoval
své pocity po utkání Štěpánek.
Výsledkem 3:0 na sety skončilo
také střetnutí Berdycha s Lajovičem. Srbský tenista, který nahradil v sestavě zraněného Tipsare-

Euforie. Štěpec se právě přiblížil ke svému triumfu nad Lajovičem a o
emoce se okamžitě dělil s lavičkou! Foto: Česká sportovní/Pavel Lebeda

viče, málo chyboval a první brejk
nabídl českému hráči až v sedmé
hře. Berdych svoji šanci využil
a zajistil si rozhodující náskok.
Podobná situace se opakovala
také v následující sadě za stavu
2:2. Třetí brejk, po kterém duel
dotáhl k očekávanému úspěchu Berdych, získal na začátku
třetího setu. „Nebylo to snadné
utkání, protože Lajovič neměl co
ztratit a před domácím publikem
se chtěl vytáhnout. Přesto jsem
to zvládl a nepustil soupeře k jedinému brejkbolu. Bylo to spíše
o mentální než fyzické stránce,“
prohlásil po vítězství Berdych.

FINÁLE DAVIS CUPU 2013
15.-17. listopadu; Bělehrad
SRBSKO - ČESKÁ
REPUBLIKA

2:3
Djokovič - Štěpánek 7:6, 6:1, 6:4.
Lajovič - Berdych 3:6, 4:6, 3:6
Berdych, Štěpánek - Zimonjič,
Bozoljac 2:6, 4:6, 6:7 (4)
Djokovič - Berdych 6:4, 7:6
(5), 6:2
Lajovič - Štěpánek 3:6, 1:6, 1:6

Sobota: bezchybná
jízda dvojice B + Š
Většina tenisových příznivců
i odborníků čekala, že do čtyřhry
domácí nasadí Djokoviče, světová dvojka se ale na kurtu nepředstavila. Nominovaná dvojice
Nenad Zimonjič - Ilja Bozoljac
pak neměla šanci. Pár Berdych,
Štěpánek si podmanil bělehradskou arénu a nedovolil soupeři
ani set. V tom prvním obrali
o servis Bozoljace, ve druhém
hned zkraje ztratil své podání
Zimojnič. Spanilá jízda byla
ohrožena až v tie-breaku poslední sady. Srbové vedli 3:1, pak už
ale uhráli jediný bod a všechno
zakončilo Štěpánkovo eso.
„Domácí nechali Ferrari v garáži.
Čekali jsme, že Djokovič nastoupí. Ale tohle není náš problém,“
uvedl dobře naladěný Štěpánek,
podle něhož česká dvojice podala
ve čtyřhře jeden z nejlepších výkonů kariéry. „O moc lépe jsme
už hrát nemohli,“ dodal ´Štepec´.
„Šli jsme za vítězstvím od prv-

Je dobojováno. Velezkušený Radek Štěpánek prožívá zatraceně krásný podzim své sportovní kariéry. Již podruhé přivedl ČR k vítězství v Davisově poháru.
Foto: Česká sportovní/Pavel Lebeda
ního míče. Byli jsme agresivní
a využívali všechny malé šance.
Radek odehrál jeden ze svých
nejlepších deblů a já se mu snažil pomoct,“ doplnil hodnocení
svého parťáka Berdych. V tu
chvíli Česká republika vedla nad
Srbskem 2:1 na zápasy.

Neděle: vítězná tečka
značky Štěpánek
V souboji jedniček se Tomáš
Berdych pokusil zastavit srbskou
mašinu na vítězství a dlouho kladl
velký odpor. Djokovič se dlouho
nemohl prosadit. Český tenista

v průběhu prvního setu odvrátil
devět brejkbolů. Domácí hráč
uspěl až při svém desátém pokusu, který byl současně setbolem.
Vyrovnaná partie pokračovala.
O vítězi druhé sady dokonce rozhodovala až zkrácená hra. Zvládnutý tie-break Djokoviče posadil
na koně a Srb po 160 minutách
vyrovnal stav finále na 2:2.
„Snažil jsem se vydržet tempo, jak to jen půjde. Novak
ukázal, že má opravdu vynikající konec sezony. Má skvělou formu, hnalo ho dopředu
publikum. Dělal jsem, co bylo

v mých silách, ale byl zkrátka
lepší,“ zhodnotil své vystoupení Berdych.
O vítězi rozhodovala poslední
dvouhra. Štěpánek vyzval Lajoviče a byl jasným favoritem.

Ostřílený harcovník potvrzoval
své zkušenosti od prvního setu,
který získal pátým úspěšným
setbolem. Převaha hostujícího hráče byla stále patrnější. Český tenista dominoval
a Lajovič uhrál ve druhé sadě jedinou hru. Své galapředstavení
korunoval stejným výsledkem
v posledním setu, kdy jeho
soupeř opět získal jedinou hru.
„Hrál jsem svůj životní tenis
a jsem rád, že to tak dopadlo.
Chtěl jsem využít zkušenosti
z loňského finále a to se povedlo. Pro všechny je to obrovský
úspěch. Troufnu si však říct, že
je zasloužený,“ radoval se po vítězství Radek Štěpánek.

Jo, jdem do toho. Deblový pár Berdych - Štěpánek nic nepodcenil a během
sobotního mače se pořád hecoval.
Foto: Česká sportovní/Pavel Lebeda
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Čeští tenisté dokázali obhájit vítězství v Davisově poháru, když uspěli na půdě Srbska 3:2

VÍTĚZSTVÍ. Dnes po obědě na centrálním dvorci
Senzace: Salátová místa zůstává v Česku! OSLAVY
„Je to úspěch, který si český sport zaslouží,“ říká Černošek

Prostějov/lv - Pouze čtyřem týmům se v novodobé historii podařilo obhájit
vítězství v Davisově poháru. Tuto společnost rozšířili tenisté České republiky. V průběhu celé sezony ani jednou nezaváhali a ve finále vyhráli také
v Bělehradu. Srbsko porazili 3:2 a mohli si po roce opět zatancovat kolem
prestižní trofeje. „Vůbec nevadí, že to už není poprvé. Něco takového se neohraje,“ smál se šťastný Radek Štěpánek. V týmu byli tenisté TK Agrofert
Prostějov Tomáš Berdych a Jan Hájek a také Lukáš Rosol, stejně jako
Štěpánek člen pražské Sparty.
Každý den tenisté získali jeden bod. První zařídil Berdych, druhý přidal ve
čtyřhře se Štěpánkem. Nejzkušenější hráč České republiky pak za stavu 2:2
rozhodl o vítězství. „Je to úžasný pocit. Máme obrovskou radost. Co jsme
dokázali nám asi dojde až později,“ nechal se slyšet Berdych.

„Přál nám Jaromír Jágr, Jan Železný nebo Ivan
Lendl. Všichni vnímají, že se podařilo něco neuvěřitelného. Je to obrovský úspěch, který náš
sport potřebuje, a myslím si, že si ho také zaslouží,“ uvedl v rozhovoru pro Českou televizi
Miroslav Černošek.
Před rozhodujícím utkáním byl sportovní manažer Černošek klidný. Měl za sebou rozhovor
s nehrajícím kapitánem Jaroslavem Navrátilem,
který tvrdil, že Štěpánkova hra bude na Lajoviče platit. Samotný průběh klíčového duelu ale
překonal všechna očekávání. „Jako by ani nešlo
o finále Davis Cupu. Radek se svým soupeřem
dělal neuvěřitelné věci. Bylo to jedinečné. Famózní,“ radoval se dojatý Černošek. „Loni jsem
říkal, že se mi splnil sen. Vyhrát podruhé, to je
tenisové nebe!“
Patří jim sláva. Berdych se Štěpánkem to zařídili na kurtu, manželé Černoškovi v zákulisí. Foto:
Česká sportovní/Pavel Lebeda

Křepčení může začít. Radek Štěpánek právě proměnil mečbol rozhodujícího utkání proti Lajovičovi
a Česko vzískává podruhé za sebou slavný Davis Cup!
Foto: Česká sportovní/Pavel Lebeda

„O tomhle se nám
ani nesnilo,“
neskrýval dojetí
Tomáš Berdych
Bělehrad (Srbsko), Prostějov
- Stejně jako v minulém roce
byl jedničkou českého daviscupového týmu Tomáš Berdych.
Prostějovský tenista a sedmý
hráč světa se výrazně podílel
na obhajobě velkého vítězství.
V průběhu prvního hracího
dne si poradil ve střech setech
s Lajovičem, další bod přidal
společně s Radkem Štěpánkem
v deblu. Opět patřil mezi tahouny celého týmu. „Před časem
nás nenapadlo, že bychom
soutěž vyhráli. Loni nás nenapadlo, že se podaří obhajoba.
Teď se to podařilo a je to opravdu nádherný pocit,“ prohlásil
Berdych.
Ladislav Valný
Stačili jste si při oslavách
na kurtu uvědomit, co jste
dokázali?
„Užívali jsme si spontánní pocity. Až budeme mít klid a jednou
si sedneme, dojde nám, co jsme
dokázali.“
Napadlo vás na začátku
sezony, že můžeme
vítězství obhájit?
„Nikomu z nás se nezdálo o tom,
že můžeme Davis Cup vyhrát
dvakrát za sebou. Ale dokázali
jsme to. Je to skvělé.“
Ve velké formě se v
Bělehradu
představil
Radek Štěpánek. Jak hodnotíte
výkony svého parťáka?
„Podal vynikající výkon. Souhlasím s tím, že hrál v životní formě.“
Co říkáte tomu, že se utkání dohrávalo prakticky
v domácí atmosféře?
„V průběhu finále byla atmosféra
složitá. Řešily se věci, které ke
sportu úplně nepatří. Závěr byl
zvláštní. Bylo mi soupeře až líto,
že jejich fanoušci ještě před koncem odcházeli. Nakonec to vypadalo, jako bychom hráli doma.
Naši příznivci zůstali. Jezdí s námi
všude a patří jim náš dík.“
Dvakrát jste dokázali
zvítězit. Neláká vás
možnost pokusit se o hattrick?
„To je daleko. Na Titaniku se
také lidí ptali, co budou dělat v
New Yorku.. Nejdříve si užijeme
oslavy a pak se všichni společně
pobavíme, co bude dál.“

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

Bělehrad (Srbsko), Prostějov/lv, pk - Hlavním městem českého tenisu je Prostějov!
Právě z kurtů TK Agrofert se do světa rozletěly současné světové hvězdy. V sestavě
aktuálních vítězů Davbisova poháru jsou
hned dva zástupci hanáckého tenisového
oddílu - Tomáš Berdych a Jan Hájek. Prostějovskou minulost má za sebou rovněž Radek Štěpánek. Proto není nijak překvapivé,
že oslavy obhajoby daviscupového vítězství
proběhnou POPRVÉ V HISTORII právě v
Prostějově. A stane se tak dnes, tj. v pondělí
18. listopadu od 12.30 hodin! „Chceme se o
naši společnou radost podělit,“ řekl Miroslav
Černošek, šéf České sportovní, která organizuje zápasy českého týmu.
Úsilí české sestavy sledovaly ty největší sportovní hvězdy. Bezprostředně po vítězném mečbolu začaly docházet gratulace z celého světa.

Na vítězství. První přípitek ze šatny nepotřebuje
komentář... Foto: Česká sportovní/Pavel Lebeda

ČESKÁ REPUBLIKA

Nemocný kapitán
Jaroslav Navrátil:
sklenička šampaňského

u televize

Prostějov/lv - Doma u televize sledoval své obvyklé
svěřence Jaroslav Navrátil.
Dlouholetého
nehrajícího
kapitána nepustily na střídačku zdravotní problémy,
přesto alespoň na dálku
fandil svým hráčům. „Držel
jsem palce po celé tři dny.
Možná, že to trošku pomohlo,“ říkal po skočení finálového duelu Navrátil.
Jaké bylo sledovat zápasy pouze v televizi?
„Hodně složité. Po sedmi letech jsem neseděl na střídačce
a byl to zvláštní pocit. Jinak to
ale nešlo. Byl to přesto hezký
pohled, kluci hráli skvěle.“
Byl jste v průběhu celého týdne s týmem v
kontaktu?
„Volali jsme si s hráči i Láďou
Šafaříkem denně. Rady jsem
jim ale nedával, ani nebylo
zapotřebí. Jen jsem klukům
řekl pár věcí o Lajovičovi, se
kterým nedávno hrál Jirka Veselý.“
Tým vyhrál přes srbskou dvojku a čtyřhru.
Byla to jediná možná taktika?
„Všichni viděli, že Novak Djokovič nebyl k poražení. Třeba Tomáš proti němu podal
výkon, který by stačil snad na
všechny ostatní hráče. Na Djokoviče to ale bylo málo. Museli jsme se soustředit na ostatní
zápasy a v nich jsme byli stoprocentně úspěšní.“
Stačil jste vítězství
doma oslavit?
„Alkohol mám od lékařů zakázaný, ale skleničku šampaňského jsem si dal... (úsměv)“
Kdy se vrátíte na kurty?
„Ještě to chvilku potrvá.
Každé dva dny musím chodit
na kontroly, především kvůli
ředění krve. Pokud ale vše půjde dobře, budu za tři týdny v
pořádku.“

Vítězové Davisova poháru 2013
obhájci prvenství z roku 2012

Foto: Česká sportovní/Pavel Lebeda

Další fotografie hledej na
www vecerni
www.vecernikpv.cz
ww
vvecern v czz

Dokonalý zástup. Vladimír Šafařík nahradil J. Navrátila. Foto:
Česká sportovní/Pavel Lebeda

Kapitán týmu
ý sledoval
l d l Davis
D i Cup v televizi
J. Navrátil: „S klukama jsem si volal...“

Stojí nejvýš. Kompletní tým České republiky pro finále Davis Cupu 2013. Zleva: Jan Hájek, Lukáš Rosol,
Radek Štěpánek, Tomáš Berdych a zastupující kapitán Vladimír Šafařík. Foto: Česká sportovní/Pavel Lebeda

Zůstal doma. Kvůli plicní embolii musel kapitán české tenisové reprezentace sledovat finále daviscupového utkání z křesla před televizní obrazovkou.
Foto: František Omasta
Prostějov/lef – Finále daviscupového utkání na bělehradských kurtech musel kapitán
české tenisové reprezentace
Jaroslav Navrátil sledovat
pouze z křesla před televizní
obrazovkou. Kvůli zdravotním komplikacím nemohl být
se svým týmem.

„S klukama jsem v kontaktu
alespoň přes telefon. Lékaři sice
zvažovali, že bych se možná
neměl ani dívat, ale to by nešlo.
Kdybych se nedíval, bylo by to
ještě horší. Samozřejmě že je to
velké nervové vypětí, možná
ještě větší než na kurtu,“ prozradil kapitán Navrátil.

Před několika dny doslova utekl hrobníkovi z lopaty, když ho
postihla plicní embolie. Naštěstí
se včas dostal do péče lékařů,
kteří ho zachránili. Nyní je už z
nejhoršího venku. „Už se mi daří
dobře. Chodím samozřejmě na
kontroly, ale ten stav je stabilizovaný,“ konstatoval Navrátil.

