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AKCE ČERVENEC !!
Při výměně čelního skla
v naší provozovně, Vám
ZDARMA VYLEŠTÍME
SVĚTLA U VOZIDLA.
montujeme kvalitní autoskla
PROSTĚJOV: Drozdovice 87 (u SV. Anny)
Tel.: 776 71 78 73, 582 331 753
autosklo@hleda.cz
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MLUVILI JSME S FRANTIŠKEM TUHÝM!
Už zítra začíná proces
s bývalým generálním ředitelem
zkrachovalého OP Prostějov

s pohodou

to tu ještì nebylo...
OČEKÁVANÁ BESEDA

„PTEJTE SE POLITIKŮ...“
JE TADY!
S BUDOUCÍM PRIMÁTOREM
ČI PRIMÁTORKOU
MŮŽETE DISKUTOVAT
UŽ TUTO STŘEDU 1. ŘÍJNA!

Můj dům, můj hrad. Toto heslo platí jen pro málokterého člověka tak jako pro Františka Tuhého (ve výřezu), kterého se nám podařilo ve čtvrtek zastihnout právě před jeho
vilou (na snímku vpravo). Soud nyní bude rozhodovat, zda zdi svého nedobytného sídla nevymění za vězeňskou celu...
Foto: koláž Večerníku
Plumlov/mls

Příběh jako z hollywoodského filmu či staré dobré české pohádky. Dříve boss či král nejen prostějovského byznysu, nyní muž zatracen v utajení...
Na první pohled by to do něj už dnes nikdo neřekl. Tento pomenší, obtloustlý i plešatící muž v teplácích a s unaveným výrazem ve tváři dlouhá
léta fakticky neomezeně vládl firmě hospodařícímu s ročním rozpočtem v řádu miliard korun. Pětašedesátiletého Františka Tuhého se redaktorovi Večerníku podařilo zastihnout uplynulý čtvrtek kolem oběda před jeho vilou v Plumlově. Zajímalo nás, v čem on sám vidí příčiny neslavného
konce Oděvního podniku Prostějov a s čím na svou obhajobu vystoupí již zítra u Krajského soudu v Brně, kde bude čelit obžalobě ze zpronevěry šestadvaceti milionů korun. Tyto peníze si jako generální ředitel měl nechat vyplatit bez ohledu na aktuální hospodářskou situaci podniku
a postupně přivést někdejšího gigantu ke krachu!
Co nám František Tuhý odpověděl? A jak se chystá na úterní soud, u něhož Večerník pochopitelně
nebude chybět? A lituje vůbec něčeho?

PROSTĚJOVSKÝ Večerník
ZVE VŠECHNY VOLIČE
DO PŘEDNÁŠKOVÉHO SÁLU
NÁRODNÍHO DOMU
Pro účast v hledišti je NUTNÁ REZERVACE!
Stačí napsat e-mail na adresu: beseda@vecernikpv.cz.

Více informací hledejte
na straně 34 dnešního vydání!

INZERCE

Předvolební akce ČSSD Prostějov
Pátek 3.10.2014
ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S PROSTĚJOVSKOU ČSSD

KDE: nám. T.G.M. před radnicí, ČAS: 15,00 – 17,00 hod
PROGRAM: • Hudba PV Rock n´ Roll Klasik • Taneční škola Freedance • Mažoretky Hvězdičky
Soutěže pro děti • Skákací hrad

Neděle 5.10.2014
KLUB SDŽ A KLUB ONKO DIANA PROSTĚJOV pořádají:
Charitativní bruslení s Dianou pod záštitou primátora Miroslava Pišťáka
KDE: Zimní stadion, ČAS: 16,00 – 18,00 hod
PROGRAM: • Bruslení pro veřejnost • Soutěže pro děti • Představení mladých hokejistů
Prezentace krasobruslení • Hudba
Vstupné dobrovolné, výtěžek bude věnován Nadačnímu fondu dětské onkologie KRTEK.

9 771212 667008
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Hřejivé, podzimní zpravodajství z Prostějovska

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Krimi
168 hodin
s městskou policií
Chlastal u školy

V okruhu sta metrů od školských
zařízení se alkohol pít nesmí.
Prostřednictvím městského kamerového systému byl minulé
úterý 23. září ale zjištěn muž,
který popíjel červené víno z PET
lahve u učňovského střediska.
Tímto jednáním se dopustil
přestupku porušením obecně
závazné vyhlášky o konzumaci
alkoholu na veřejných místech.
Láhev byla muži strážníky odebrána.

Přejetý pes přežil!
Předminulý pátek 19. září došlo kolem sedmnácté hodiny
k nehodě mezi autem a psem
v Plumlovské ulici. Zvíře po
srážce skončilo v příkopě. Muž,
který celou událost viděl, nebyl
schopen poskytnout strážníkům
bližší informace o řidiči, jenž
ujel z místa nehody. Psa strážníci nalezli. Ležel schoulený
a celý se třásl. Hlídka ho převezla k veterináři, který psa prohlédl
a nezjistil žádné poranění. Poté
byl umístěn na služebně a ještě
téhož dne si pro tuláka přišla
majitelka. Pro porušení vyhlášky
města jí byla udělena bloková
pokuta. Pes totiž nesmí na veřejném prostranství volně pobíhat...

Krádež nezamaskoval
V pátek 19. září odpoledne byl
v nákupním středisku přistižen
muž pracovníkem bezpečnostní
agentury, jak se snaží nenápadně odkopnout nohou pod regál
obal od manikúrních nůžek. Ty
si schoval do kapsy své bundy
a přes pokladní zónu prošel bez
zaplacení. Přivolaným strážníkům tvrdil, že nůžky v hodnotě
299 korun ležely na zemi a on je
jen našel. Proto si je vzal. Nepoškozené zboží bylo vráceno zpět
do prodeje, chmaták poputuje
ke správnímu orgánu. Hrozí mu
pokuta ve výši až patnáct tisíc
korun.

Netopýři v bytě
Velmi nezvané hosty měli obyvatelé jednoho z prostějovských
paneláků předminulou sobotu
20. září. O půl šesté ráno přijala
městská policie na linku 156 sdělení od devětapadesátileté ženy
z panelového domu, že ji do bytu
vlétli dva netopýři. Strážníci vyjeli na místo s úmyslem netopýry
odchytit, ale před příjezdem hlídky létající savci opustili místnost
otevřeným oknem.

Alkohol jim neprodal
Zachoval se správně, odmítl
prodat alkohol opilým osobám.
Minulé pondělí 22. září ve večerních hodinách navštívili tři
mladíci ve věku od 18 do 23 let
obchod, kde se dožadovali po
prodavači koupi alkoholických
nápojů. Ten jim pro jejichpodnajejich podnapilý stav alkohol prodat odmítl.
Pánové ale nemínili jeho postoj
respektovat a z prodejny nechtěli odejít. Přivolaní strážníci je
z prostor vykázali.

ŽENSKÁ BRUTÁLNĚ OLOUPILA SENIORA NA NÁMĚSTÍ
Ptala se ho na cestu, pak ho okradla o dvacet tisíc…

Pořádně vychytrale šla za lupem zhruba pětadvacetiletá zlodějka, která minulé pondělí nakonec násilím
okradla seniora přímo v centru města. Nejdříve se
ale devětašedesátiletého muže slušně zeptala na
cestu. A ten, když ji vzápětí odmítl doprovodit, se stal
terčem nevybíravého útoku. Zatím neznámá pachatelka jej povalila na zem, přišlápla mu ruku a okradla
o značnou sumu peněz...
Prostějovsko/mik
„Trestného činu loupeže se
dopustila neznámá pachatelka, která v pondělí dvaadvacátého září před dvacátou hodinou na náměstí
T. G. Masaryka v Prostějově
oslovila devětašedesátiletého
muže a ptala se ho na cestu
k divadlu. Chlapík jí cestu vysvětlil, žena jej ale tahala za
rukáv a chtěla k divadlu do-

provodit. Oslovený senior takovou nabídku odmítl a pokračoval v chůzi směrem na ulici
Knihařskou ulicí. Zde ho však
žena opět dostihla, zatlačila do
průchodu a pokusila se mu odcizit dvě nákupní tašky. Senior
následně upadl na zem, načež
mu žena přišlápla levou ruku
a posléze se jí podařilo obě
tašky muži z ruky vytrhnout
a utéci směrem na náměstí
T. G. Masaryka,“ popsal udá-

lost Josef Bednařík, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého
kraje.
O tom, že se nejednalo o obyčejný kapsářský čin, svědčí brutalita podvodnice, které se zároveň podařilo uloupit značnou
částku peněz. „Poškozený muž
utrpěl lehké zranění, ovšem
netrval na ošetření. Podezřelá
žena mu odcizila nákup s peněženou, ve které měl finanční
hotovost ve výši dvaceti tisíc
Loupež v centru. Přestože se senior v blízkosti prostějovského nákorun,“ dodal mluvčí krajské
městí bránil, lupička ho obrala o značnou částku peněz. Ilustrační foto
policie.
Prostějovská policie po mladé lupičce pátrá, zároveň ale žádá veřejnost o pomoc. Kriminalisté
nechali rovněž zveřejnit zevrubný popis pachatelky. „Jedná se o ženu ve věku kolem pětadvaceti let, silnější 165 centimetrů vysoké postavy, dlouhých mírně vlnitých vlasů. Na sobě
měla oblečené tmavé kalhoty a pestrobarevnou bundu. Policie žádá případně svědky, kteří se
v inkriminovanou dobu pohybovali v blízkosti náměstí T. G. Masaryka nebo Knihařské ulice,
aby veškeré informace k osobě pachatelky sdělili na linku 158,“ vyzval občany Josef Bednařík,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR v Olomouci.

Chmaták ukradl peníze a zboží, pobral i trezor

OPILÁ
SLEČNA
Půlmilionová ZLODĚJNA v Okružní ulici

Prostějov/mik - Tak to se
napakoval! Velkou škodu
nyní počítají majitelé prostějovské firmy v Okružní
ulici. Neznámý pachatel se
do ní vloupal v noci ze středy na čtvrtek uplynulého
týdne a rozhodně neodcházel s prázdnou. Kromě trezoru plného peněz pobral
i značné finanční sumy ukryté v taškách, nepohrdnul ani
vyrobeným textilním zbožím
a obuví. Hodnota lupu se vyšplhala hodně přes půl milionu korun!
„Trestných činů krádeže vloupáním, poškození cizí věci
a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního
prostředku se dopustil neznámý pachatel, který v noci
ze středy čtyřiadvacátého na
čtvrtek pětadvacátého září po
překonání oplocení a dvoumetrové betonové obvodové
zdi vnikl na střechu firmy
v Okružní ulici v Prostějově.
Zde vypáčil okénko a dostal
se do objektu,“ popsal Večerníku způsob vniknutí doposud nezjištěného zloděje Jo-

nabourala taxík!

Velká kořist. Pachatel se pod rouškou tmy dostal do objektu firmy
v Okružní ulici a odnesl si pořádný balík peněz i zboží. Ilustrační foto
sef Bednařík, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje.
Že si lapka nepočínal uvnitř
firmy zrovna v rukavičkách
a v kancelářích řádil jako
černá ruka, svědčí další údaje, které policie zveřejnila.
„Uvnitř zničil telefonní ústřednu,
ústřednu elektronického zabezpečovacího zařízení a následně
v jednotlivých kancelářích poničil prostorová čidla. Z jedné
kanceláře odcizil igelitovou tašku s finanční hotovostí kolem

36 600 korun, z další kanceláře
celý trezor s finančním obnosem
třista padesát tisíc korun, platební kartu a klíč k bezpečnostní
schránce. Posléze vnikl ještě do
výrobní haly, ze které ukradl
textilní zboží a obuv. Z pokladny
a malého trezoru tady ještě odcizil tržbu v částce kolem 31 tisíc
korun,“ uvedl mluvčí krajské
policie Josef Bednařík.
Sečteno a podtrženo, noční řádění zloděje ve firmě v Okružní
ulici přišlo majitele podle policie celkově na 558 508 korun...

Prostějov/mik - Sama na sebe upozornila totálně opilá
dívka za volantem osobního vozidla. Když se jí u potravin
a restaurace Morava v Olomoucké ulici snažili strážníci zastavit, mladá řidička jim ale chtěla ujet a přitom nabourala
taxík!
„V sobotu dvacátého září po třetí hodině ranní spatřila hlídka osobní vůz, který z Olomoucké ulice odbočoval do ulice Lužické
v Prostějově. Zde projel značnou rychlostí, otočil se na náměstí
Spojenců a vracel se zpět. Strážníci automobil okamžitě zastavili. Při tomto manévru se mladá třiadvacetiletá řidička snažila
najet na kraj vozovky, přičemž odřela prahem svého vozu levý
přední blatník vozidla taxislužby,“ popsala Večerníku karambol
Jana Adámková, tisková mluvčí Městské policie v Prostějově.
To ale nebylo všechno, mladá pirátka silnic byla podle strážníků
opilá, jak zákon káže.
„Již při jejím vystupování z vozu bylo u ní pozorovatelné
zjevné požití alkoholu, což následně sama potvrdila. Na místo
byla přivolána hlídka dopravní policie, která si celou událost
převzala,“ dodala Adámková.

Šéf krajské policie REZIGNOVAL
Olomouc/mik - Ve čtvrtek 25. října policejní prezident
Tomáš Tuhý přímo v sídle Krajského ředitelství Policie ČR
v Olomouci oznámil rezignaci dosavadního ředitele krajské
policie Jaroslava Skříčila. Do doby, než bude ustanoven nový
ředitel, bude Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
řídit náměstek ředitele pro vnější službu Libor Krejčiřík.
Večerník se tomuto tématu bude podrobněji věnovat v příštím čísle.

ze soudní síně...

TERORIZUJE nahluchlý důchodce SVÉ SOUSEDY?
Před tribunál se dostal kuriózní případ z Nezamyslic

Prostějov/mls - Sousedské
spory nás ohrožují doslova
na životě! Tento mýtus potvrdil nedávný výzkum vědců z americké Michiganské
univerzity. Tamní odborníci
zjistili to, co ví téměř každý
z nás: špatné vztahy se sousedy
zásadně zvyšují riziko infarktu. Navzdory tomuto faktu
potvrzeném vědci se však jen
málokterý případ podobných
sporů dostane až před trestní
soud. Právě něčeho takového

však byl Večerník svědkem
v uplynulém týdnu...
Minulé úterý proběhlo u prostějovského soudu hlavní líčení
s Jiřím H. z Nezamyslic. Státní
zástupce seniora viní z toho, že
letos v dubnu svého souseda
udeřil vodítkem na psa, vytáhl
na něj zavírací nůž a křičel, že
jak ho potká na ulici, tak ho zabije. Tím se měl stařík dopustit
trestných činů výtržnictví a nebezpečného vyhrožování, za což
mu hrozí až tři roky vězení.

Za celou událostí nepochybně
stojí dlouhodobé a do krajnosti vyhrocené sousedské spory.
Zjišťovat v takových případech
na čí straně je vina bývá neobyčejně složité. Situaci navíc
výrazně zkomplikovala nedoslýchavost
obžalovaného.
„Mám naslouchátko, slyším sice
zvuky, ale ničemu nerozumím.
Význam většiny slov jsem však
schopný odezírat z úst, zbytek
si domýšlím,“ prohlásil před
tribunálem obžalovaný Jiří H.

Naopak jeho soused byl u soudu
přesvědčen, že obžalovaný svůj
handicap přehání. „Když se baví
s ostatními lidmi na ulici, tak to
rozhodně nevypadá, že by jim
špatně rozuměl...,“ reagoval Bohumil B.
Za takových okolností se nelze
divit, že případ problematického
soužití sousedů z Nezamyslic
prostějovský soud v úterý ještě
nerozsekl. Soudce se totiž obával, že kvůli svému zdravotnímu
postižení by obžalovaný mohl

proti rozsudku vznést procesní námitku a vše by se muselo
projednávat znovu. A tomu je
dle něj třeba předejít. „Stání se
odročuje za účelem zjištění skutečného zdravotního stavu obžalovaného, ustanovení obhájce a zajištění tlumočníka, který
je schopen vše projednávané
u soudu názorně artikulovat
ústy tak, aby obžalovaný všemu
rozuměl,“ uzavřel soudce Petr
Vrtěl, který jednání odročil na
polovinu listopadu.

po kvartetu hledaných

Zmatený chlapík
„Někdo mi ukradl kufřík anebo jsem ho někde zapomněl!“
V úterý 23. září po jedné hodině
v noci těmito slovy častoval hlídku rozčílený muž s bydlištěm
mimo Olomoucký kraj. Pětadvacetiletý mladík nebyl schopen určit místo, kde se nachází.
Na linku 156 nejprve uvedl, že
stojí u nemocnice. Hlídka ho
zde ovšem nenalezla. Nato byl
telefonicky kontaktován z operačního střediska a naveden na
zjištění místa. Posléze vyšlo najevo, že je na náměstí Spojenců
y Strážníci ho ppřevezli na
u kašny.
služebnu Policie ČR k podání
oznámení. V kufříku, který postrádal, měl mít dokumenty pro
finanční úřad.
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 29. září 2014

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.

ONDŘEJ NAVRÁTIL

MILAN ŠMEHLÍK

LUBOŠ NOVÁK

JAN FORAL

se narodil 27. prosince 1985
a trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne
22. září 2014. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 28 do 31 let,
jeho výška není známa, má šedé
oči a krátce střižené vlasy.

se narodil 11. března 1997 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 12. září 2014. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od
16 do 17 let, měří 175 centimetrů,
má hubenou postavu, hnědé oči
a hnědočerné vlasy.

se narodil 17. září 1989 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 28. dubna 2014. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od
24 do 25 let, měří mezi 170 až
172 centimetry, má hubenou postavu a hnědočerné vlasy.

se narodil 26. září 1992 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 4. března 2014. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od
20 do 25 let a měří mezi
170 až 180 centimetry. Bližší údaje k hledané osobě nejsou známy.

ČERNÁ KRONIKA
Z ttrestů
tů sii nic
i nedělá
dělá

Z trestných činů maření úředního rozhodnutí a ohrožení
pod vlivem návykové látky
je podezřelý devětadvacetiletý muž z Prostějova, který
byl minulý čtvrtek 25. září
kolem jednadvacáté hodiny
kontrolován v Bulharské ulici
v Prostějově
j jako
j řidič vozidla
Škoda Felicie. U muže byla
provedena dechová zkouška,
která byla pozitivní s výsledkem měření 1,38 promile
alkoholu v dechu. Dalším
šetřením bylo zjištěno, že má
vysloven zákaz řízení všech
motorových vozidel až do
dubna 2015. Podezřelý byl zadržen a převezen na obvodní
oddělení, kde je s ním vedeno
zkrácené přípravné řízení.

Opilý a bez řidičáku

Předminulou sobotu 20. září
kolem desáté hodiny večerní
byl hlídkou v obci Doloplazy
kontrolován třicetiletý řidič
vozidla Volkswagen Transporter. Během kontroly byla
provedena dechová zkouška,
kdy u řidiče byla zjištěna hodnota 0,19 promile alkoholu
v dechu. Dále policisté u řidiče zjistili, že nemá platný
řidičský průkaz. Přestupkové
jednání bude postoupeno na
příslušný správní orgán.

Vysál tatrovky i bagr

Trestného činu krádeže se dopustil neznámý pachatel, který v noci z pondělí dvaadvacátého na úterý třiadvacátého
září v Brodku u Prostějova
v prostoru staveniště u výjezdu na Kobeřice odcizil ze
dvou zaparkovaných tatrovek
a jednoho bagru celkem tři sta
litrů motorové nafty. Celkově
způsobil škodu necelých dvanáct tisíc korun.

Skleróza místo zlodějny

Minulé úterý 23. září v devět
hodin večer oznámil na policii
v Prostějově čtyřicetiletý muž,
že mu bylo odcizeno vozidlo
Citroën Xsara Picasso. Muž
se dostavil po třiadvacáté hodině toho samého dne opět
na služebnu, kdy sdělil, že
vozidlo nalezl na ulici Olomoucké. Dále uvedl, že si auto
zde zaparkoval a na danou
skutečnost zapomněl.

Kabelka z auta

Trestného činu krádeže vloupáním se dopustil neznámý
pachatel, který ve středu 24.
září mezi šestnáctou a sedmnáctou hodinou po rozbití
zadního okna vnikl do osobního motorového vozidla Citroën, které bylo zaparkované
na ulici Císařské v Brodku
u Prostějova. Z vozidla odcizil kabelku s peněženkou,
osobními doklady a mobilním
telefonem. Celkově majitelce způsobil škodu přes 5 340
korun.

Načerno na čtyřkolce

Z trestného činu maření úředního rozhodnutí je podezřelý
třiačtyřicetiletý muž z Konice, který byl uplynulý pátek
26. září kolem sedmnácté
hodiny na ulici Fanderlíkova
v Prostějově kontrolován jako
řidič čtyřkolky. Provedenou
lustrací bylo zjištěno, že muž
má vysloven zákaz řízení
všech motorových vozidel do
roku 2017. Podezřelý byl na
místě zadržen.

www.
vecernikpv.cz
vecernikpv
.cz
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REALITKA NADĚJE TO ZABALILA KAUZA Manthellan ODLOŽENA
Petru Sedlářovou už vyšetřuje policie

Prrosttějoov/m
mik - V kaauzee ok
kolo
majittelk
ky Reaalitn
ní kan
ncelá
áře
Naaděěje Petrry Sed
dlářoové
přřitu
uhujje. Žen
nu, ktterá
á byyla
dvva týýdn
ny pohřřešoovan
ná a kvvůli
dvvaceetim
milio
onoovém
mu
dlu
uhu
ch
htěla
a spááchaat seb
bevrražd
du,
nyyní
vyyšetřřujee
policcie.
Veečerrník
ku to nep
přím
mou
u cestou
u přizn
nala
a saamaa žeena,, kteerý
užž někoolik dn
nů kom
mun
niku
uje
koln
ním svvěteem. Realiitní
s ok
kaancelářř oprooti pů
ůvod
dním
mu
vyyjád
dřen
ní spooleččnicce Pettry
Seedláářov
vé too užž alle za
abaalila!!
V době, kdy byla pohřešovaná
dáma neúspěšně hledaná
policií,
poslala
médiím
dopis, ve kterém se loučila
s manželem a dětmi a přiznala
dluh ve výši dvaceti milionů
korun. V listu naznačila, že
naletěla podvodníkovi, který
se nyní z těchto peněz těší. Zda
tomu tak skutečně bylo, však ví
jen ona sama....
Internetové stránky a Facebook se plní rozhořčenými

vzkazy mnoha lidí, kteří tvrdí,
že je Petra Sedlářová okradla
a chtějí své peníze zpět. Majitelka „realitky“ se již prvního září
přihlásila sama policii a pátrání
po ní tak bylo ukončeno. Nikoliv však vyšetřování. „Nezlobte
se, ale nemohu se ke svému
případu vyjadřovat. Celou věc
šetří policie,“ odepsala Petra
Sedlářová stroze na žádost
Večerníku o rozhovor poslaný
elektronickou poštou.
Přestože jen několik hodin
předtím, než se Petra Sedlářová
sama po svém ukrývání
přihlásila
policii,
tvrdila
Večerníku její společnice Jitka
Kolečková, že finanční problémy majitelky realitní kanceláře
nemají vliv na chod firmy
a „realitka“ bude pokračovat
v činnosti dál, samotná realita je
zcela jiná. A již od předminulého
týdne to není pravda. Realitní
kancelář Naděje zrušila své
internetové stránky, a jak
Večerník na vlastní oči viděl,

Konec! Realitní kancelář nejenom zrušila své internetové stránky, ale
uzavřela a vyklidila i svoji provozovnu v Plumlovské ulici. Na dveřích kromě
promazané „vizitky“ není žádné upozornění
Foto: Michal Kadlec
kancelář v Plumlovské ulici
je už uzavřena a vyklizena.
„Já jsem s Nadějí toho moc
společného neměla, zajišťovala
jsem pouze klientům hypoteční
úvěry. Tudíž nedisponuji
žádnými informacemi,“ řekla
Marcela Dvořáková, kterou

Večerník v kanceláři ještě zastihl ve chvíli, kdy i ona sama
už měla sbaleno a prostory Realitní kanceláře Naděje zrovna
opouštěla...
Co bude dál? Večerník
samozřejmě bude celou
kauzu nadále sledovat.

Zastupitelé se tak před volbami ještě sejdou

Prostějov/mik - Mnoho povyku pro nic! Jak Večerník obsáhle informoval v minulém
čísle, očekávalo se při úterním
jednání Zastupitelstva Statutárního města Prostějov pořádné peklo. Rozlousknout se
totiž měl hodně tvrdý oříšek,
a to kauza Manthellan. Především pak hrozící žaloba této
společnosti hrozící ztrátou až
půl miliardy korun. Všechny
tři body jednání týkající se
problému výstavby Galerie
Prostějov však byly nakonec
odloženy!
Společnost Manthellan se cítí
poškozena tím, že kvůli některým omezujícím faktorům
v novém územním plánu
města nemůže svůj miliardový
investiční plán uskutečnit.
Zástupci koalice v zastupitelstvu tak ještě těsně před úterním
jednáním vyzývali všechny
ostatní komunální politiky
k odpovědnosti s tím, že územní plán je zapotřebí změnit

a vyhovět tak investorovi. Nakonec se ale vůbec o ničem
v souvislosti s Manthellanem
nejednalo.
Už těsně po zahájení zastupitelstva požádali členové
opozičních stran o přestávku
s tím, že se chtějí poradit
o změně programu jednání.
„Podle našeho názoru by dnes
proběhla úplně zbytečná diskuse. Nemáme totiž k dispozici dostatek materiálů, podle kterých bychom mohli
odpovědně hlasovat. Navrhujeme tak všechny tři body
vztahující se k problematice
Manthellanu a výstavbě Galerie
Prostějov stáhnout z pořadu jednání,“ prohlásil po přestávce Josef Augustin (KSČM). „Trváme
ale na tom, aby primátor města
ve lhůtě do čtrnácti dnů svolal
mimořádné zasedání zastupitelstva a do té doby aby rada města
zajistila nezávislé právní stanovisko k možné žalobě Manthellanu,“ dodal jedním dechem.

Vzápětí zastupitelé o tomto návrhu hlasovali a většina z nich byla pro.
Kromě komunistů i všichni
představitelé koalice!
„Odložení jednání tří bodů spojených s Manthellanem beru nakonec jako pozitivní záležitost.
Máme tak možnost zajistit
další informace k celému problému, a tak se budeme snažit
rozhodnout o celé kauze mnohem odpovědněji. Řešení musí
být nejprospěšnější pro občany
našeho města,“ okomentoval
exkluzivně pro Večerník úterní
rozhodnutí zastupitelů Miroslav
Pišťák, primátor Statutárního
města Prostějov.
Je tedy zřejmé, že kauza Manthellan musí minimálně do
příštího úterý 7. října ještě
počkat. A co víc, ač se to původně již nepředpokládalo, zastupitelé se před komunálními
volbami kvůli tomu sejdou ještě
jednou. A Večerník pochopitelně
u toho znovu nebude chybět.

ZBRAŇOVÁ AMNESTIE: LIDÉ NOSÍ POLICISTŮM SAMOPALY I GRANÁTY!
„Nebezpečné předměty raději hned předáváme pyrotechnikům,“ usmívá se mluvčí policie

A pak že mezi lidmi nejsou nelegálně držené
AMNESTIE NA ZBRANĚ 2014
zbraně! Jak Večerník už na začátku letních prázdnin informoval, 1. července tohoto roku vyhlásilo
Počet odevzdaných zbraní a střeliva
Policejní prezidium České republiky zbraňovou
Město
Samopaly (ks) Pistole (ks)
Lovecké zbraně (ks)
Střelivo (ks)
amnestii. Lidově řečeno to znamená, že každý
Jeseník
2
2
10
8
občan, který doma držel nenahlášenou střelnou
Olomouc
0
7
10
979
zbraň jakéhokoliv druhu a ráže, ji mohl právě nyProstějov
0
8
6
313
ní naprosto beztrestně odevzdat policii. Průšvih
Přerov
0
3
2
61
by byl pouze v případě, kdyby policisté zjistili, že
Šumperk
0
10
4
470
s odevzdanou zbraní byl v minulosti spáchán
Celkem:
2
30
32
1 851
trestný čin. Večerník minulý týden obdržel aktuálZdroj: Krajské ředitelství Policie ČR Olomouc
ní zprávu o průběhu této akce, která pochopitelně
probíhá v rámci celého Olomouckého kraje.
vším pak opakovací pušky. Dalším neobvyklým ode- vé války. Jednalo se o samopal
Olomoucký kraj,
Prostějov/mik
„Od vyhlášení amnestie, to
znamená od prvního července
tohoto roku, bylo až do současné doby odevzdáno na Krajské
ředitelství policie Olomouckého
kraje, odboru služby pro zbraně
a bezpečnostní materiál oddělení,
celkem čtyřiašedesát kusů zbraní
a rovných 1851 kusů střeliva.
Lidé využili zbraňové amnestie
ve všech správních okrscích,

tedy v Jeseníku, Olomouci, Přerově, Šumperku a samozřejmě
také v Prostějově,“ shrnul aktuální výsledky zbraňové amnestie
Josef Bednařík, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.
Ze statistických údajů policie
vyplývá, že nejčastěji odevzdávanými zbraněmi jsou
samonabíjecí pistole, lovecké
zbraně, především brokovnice a kulovnice, dále zbraně
z druhé světové války, přede-

Střeliva bylo odevzdáno zatím
1 851 kusů, přičemž druhová
pestrost je velmi rozmanitá.
Od ráže devíti milimetrů Luger, což je pistolové střelivo, až
po kulovou vojenskou munici
a brokové střelivo. „Při zbraňové amnestii byl nejmenovaným občanem přinést dokonce
i ruční granát RG 4, který byl
z důvodu bezpečnosti předán
Pyrotechnické službě Policie
České republiky, kde byl bezpečně zlikvidován,“ přidal perličku Josef Bednařík.

vzdáním v rámci zbraňové
amnestie je záchyt zbraně
kategorie C, tedy opakovací
kulovnice ráže 7x64, kterou
vyrobila Zbrojovka Brno.
„Předmětná zbraň byla odcizena zhruba v červnu roku 2008
v Křelově na Olomoucku. Po
zbrani bylo vyhlášeno pátrání
v celoevropském systému, ale
najít se ji nepodařilo. Zajímavé kousky byly přineseny také
lidmi, kteří tyto zbraně drželi už
dlouhá desetiletí. Šlo například
o dva samopaly z druhé světo-

Politici si to ve středu vyříkají OSOBNĚ

Z OČÍ DO OČÍ. Buďte u toho i VY!

Prostějov/mik - Vůbec první hromadná
předvolební diskuze v historii komunálních
voleb pod taktovkou PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku se nezadržitelně blíží. Už
tuto středu budete mít jedinečnou příležitost zeptat se na cokoliv lídrů politických
stran a hnutí, která usilují o místa v novém
zastupitelstvu. A očekává se i vzájemná
řízná diskuze!
Ve středu 1. října v šest hodin večer to v přednáškovém sále Národního domu začne! „Bylo
osloveno i pozváno všech dvanáct lídrů politických stran a hnutí, která kandidují v komunálních volbách v Prostějově. Účast potvrdilo devět
z nich, zástupci Moravanů, hnutí Úsvit přímé
demokracie a Koruny české-monarchistické
strany Čech, Moravy a Slezska bohužel dopo-

sud zatím nereagovali,“ prozradil aktuální informace o účasti politiků Petr Kozák, šéfredaktor
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, který je garantem celé akce. „Úzce spolupracovat budeme
s členy Zastupitelstva dětí a mládeže města Prostějova, kteří již mají s pořádáním podobných
debat své zkušenosti,“ dodal Kozák.
Diskuzní večer, který se očekává hodně bouřlivý, neodmítli současný primátor Statutárního
města Prostějov Miroslav Pišťák (ČSSD), lídři
ODS Tomáš Blumenstein, PéVéčka Jiří Pospíšil, KDU-ČSL Petr Kousal, hnutí ANO 2011
Hana Naiclerová, TOP09 a Nezávislí Prostějované Aleš Matyášek, KSČM Jaroslav Šlambor,
Změny pro Prostějov Jan Navrátil a Sdružení
pro republiku- Republikánskou stranu Čech,
Moravy a Slezska Oldřich Vrcha. „Program dis-

MP 40 ráže devět milimetrů německé výroby a také devítimilimetrový italský samopal značky Beretta,“ popsal konkrétní
případy mluvčí krajské policie.
Večerník byl následně poučen,
že každá zbraň, která je odevzdána v rámci amnestie, je
dále kontrolována, zda neprochází pátracím systémem a nebylo-li po ní vyhlášeno pátrání.
„Zbraňová amnestie má jeden
prioritní cíl, a to zlegalizování nelegálně držených zbraní
od občanů včetně odevzdání

Zbraně i z války. Lidé v rámci zbraňové amnestie přinášeli od začátku
července policistům mnohdy zajímavé kousky.
Foto: Policie ČR
nelegálně drženého střeliva,
které v některých případech
pochází z druhé světové války
i s ohledem na jeho technický
stav je použití takového střeliva
nebezpečné. Zánik trestnosti nedovoleného ozbrojování,
tedy zbraňová amnestie, by
neměl trvat bez omezení. Časový interval stanovený pro
amnestii v roce 2014, tedy do
jedenatřicátého prosince, je do-

statečně dlouhý, aby mohla být
veřejnost s touto alternativou
odevzdávání zbraní dostatečně
a včas informována,“ dodal na
závěr tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
V průběhu letošní amnestie
není dosud podezření nebo
ověřený případ, že by s určitou odevzdanou zbraní byla
spáchána trestná činnost.

„PRACÁK“ se pakuje z Plumlovské
Úředníci se odstěhují na náměstí Spojenců

kusního pořadu bude sestávat z několika částí.
Po přivítání všech pozvaných hostů budou mít
všichni lídři kandidujících politických subjektů
krátký čas na představení svých volebních programů. Následovat bude půlhodinová vzájemná
konfrontace kandidátů na primátora Prostějova
a hned na to si vezme slovo moderátor, který
sám začne diskuzi řídit. Na samý závěr dostanou
slovo občané, kteří ve středeční večer navštíví
přednáškový sál Národního domu,“ prozradil
ke zhruba dvou a půlhodinovému politickému
menu šéfredaktor Večerníku Petr Kozák.
Vzhledem k očekávané vyrovnanosti letošních
komunálních voleb byste tedy rozhodně neměli váhat a ve středu se přijít sami přesvědčit, co
nám kandidáti na nového primátora slibují.
A třeba teprve pak se rozhodnete, koho zvolíte...
Pro podporu sem! Příští rok v tuto dobu už bude úřad práce fungovat v budově bývalého okresního
úřadu na náměstí Spojenců.
Foto: Michal Kadlec
Prostějov/mik - Hodně překvapivá zpráva přišla uprostřed minulého týdne. Jak se
Večerník dozvěděl, pobočka
Úřadu práce České republiky
v Plumlovské ulici se bude rušit! Ale nebojte, nezaměstnaní
lidé nezůstanou bez pomoci
úředníků. Za rok v tuto dobu
si už ovšem budou muset pro
podporu či sociální dávky chodit na zcela jiné místo v Prostějově…
Bývala tu porodnice, pak dlouhá
léta úřad práce. Brzy ale dojde
k další změně, protože úředníkům je budova v Plumlovské uli-

ci už malá. Podle šéfky prostějovského „pracáku“ jde především
o nevyhovující prostory, jejich
nedostatečnou kapacitu a zároveň chybějící zázemí pro klienty.
„Naše kontaktní pracoviště nyní
sídlí v budově v Plumlovské
ulici společně s Českou správou
sociálního zabezpečení, část
pracovníků je však umístěná
v budově na Lutinovově ulici,
kde platíme komerční nájem.
Stěhováním tak dojde k významné úspoře finančních prostředků
a pro klienty bude vyřizování
jejich záležitostí příjemnější,“
uvedla Věra Crhanová, ředitel-

ka Úřadu práce v Prostějově.
A kam se Úřad práce v Prostějově míní stěhovat? „Nové
zázemí najdeme v budově na náměstí Spojenců, která už prochází rekonstrukcí. Touto změnou
a přestěhováním můžeme klientům nabídnout větší komfort
a pro dojíždějící také lepší dopravní dostupnost,“ dodala Crhanová.
Přesné datum stěhování úředníků z Plumlovské ulice na
náměstí Spojenců, do budovy
bývalého okresního úřadu, ještě
není známo. Předběžně je ale
naplánováno na polovinu příštího roku.
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Číslo týdne
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60 000

K
Koupaliště
liště bude!
b d!P
Prostějovští
těj ští radní
d na úterním jednání zastupitelů jednoznačně odmítli spekulace, že nové olympijské centrum za
Za dobrotu
velodromem je náhradou za již dříve nana žebrotu. Neplánovanou rekonstrukci koupaliště.
gativem uplynulého
„Kdo tvrdí, že na koupaliště už
týdne je loupežné přepatady není místo, ten lže,“
dení, ke kterému došlo přímo
řekl doslova primáv centru města. Neznámá žena požátor Pišťák.
dala seniora, aby jí ukázal cestu k Národnímu domu. Když ji ale starší muž odmítl
doprovodit, násilím mu vytrhla tašku s dvaceti
tisíci korunami.

Osobnost týdne
JJIŘÍ ŠTĚPNIČKA

Maléry se Základní škole
Dr. Horáka ne a ne vyhýbat.
Šedesát tisíc korun museli
za souhlasu zastupitelstva
vyčlenit prostějovští radní na
okamžitou opravu vodovodního potrubí na této škole.
Hygienici totiž tady při kontrole zjistili, že voda dodávaná zdejším dětem obsahuje
fekálie!

-

Člen Národního divadla v Praze
Č
lečně se Zuzanou Slavíkovou
a Vladislavem Benešem zahráli
v Městském divadle v Prostějově
hru Manželský trojúhelník.
A obecenstvo se skvěle bavilo!

Výrok týdne
„NEJSU TAK
BLBEJ, JAK
ASI NA PRVNÍ
POHLED
VYPADÁM!“
Zastupitel Josef Augustin
se docela rozohnil při diskuzi
o tom, zda notebook dostat
darem nebo si ho koupit

BUĎTE ŠŤASTNÍ, JINÍ MUSÍ ZÁPASIT S EXEKUTORY!

Analýza
Martin Zaoral
Exekuce se totiž staly skutečným
hitem! Přestože většina dlužníků se
jich děsí, někteří se na ně naopak těší.
Díky svému věčnému optimismu
totiž věří, že až exekutoři přijdou,
nezabaví jim ledničku, ale spokojí se
s jejich manželkou...
Zní to jako vtip, ovšem právě na
naprosto nepochopitelném optimismu je celý kšeft s půjčkami
a následnými exekucemi založen.
Ač vše naznačuje, že se řítí do dluho-

Nedávno se v Čekyni u Přerova dražilo rekordních
jeden tisíc čtyři sta věcí, které zabavili exekutoři.
Byly mezi nimi automobily i modely letadel. Přitom
ještě před dvaceti lety slovo exekuce používal snad
jen televizní komentátor Pavel Čapek. Legendární
„Čapoun“ tehdy svým nezaměnitelným slovníkem
popisoval, kterak „míčový kouzelník opět předvedl
záblesk geniality a následně sám provedl exekuci
pokutového kopu“. V té době nikoho ani nenapadlo,
že by uvedený fotbalista snad někomu něco olepil
žlutou nálepkou. Dnes už je ale situace zcela jiná...
vé pasti, přesto dlužníci podobně věří
v „zářné zítřky“. Ano, dluhy - nedluhy, stále věří tomu, že bude líp!
Na budoucnost přitom hledí jako na
krásnou mladou ženu, kterou velice
brzy potkají, ona se do nich bezhlavě zamiluje, vyřeší za ně všechny
jejich problémy a vůbec si s ní budou moci dělat vše, co budou chtít.
Jenže flirt s budoucností se ještě nikdy nikomu nevyplatil. Stejně jako
každá žádoucí žena je i ona nevypočitatelná a rozhodně se nenechá
kýmkoliv ovládat.

Budoucnost se nikdy nebude
ptát, co pro nás může udělat.
Naopak bude neustále vyžadovat odpověď na otázku, co pro ni
uděláme my.
V nepochopitelné víře v lepší zítřky
lidi utvrzuje i zvrácená logika: když
své dluhy nesplácí nikdo (Evropská
unie, český stát, firmy i soused), proč
bych to nakonec měl dělat zrovna
já???
Na některé dlužníky pak neplatí vůbec nic. Buď se neustále vykrucují,
nebo se těm, kterým dluží, přímo

sokol
ím okem ...

Šestistovka: ano či ne?
Minulý týden se radní a zástupce města v .A.S.A. Bedřich
Grulich na stránkách Večerníku
vyslovil proti plánu na zrušení
daně za odvoz odpadu, jak to
navrhují prostějovští občanští
demokraté. Vznesl tři základní
argumenty. Zaprvé prý to, co
platíme za odvoz odpadu (600
korun za každého člena rodiny),
není daň, ale poplatek. Myslím,
že pro naše peněženky je celkem jedno, zda se šestistovka
jmenuje tak či onak. Poplatek
by to ale byl, kdybychom popelnice vážili a každý by platil
přesně tolik, kolik vyprodukuje
odpadu. To se z logických důvodů neděje a všichni platíme
stejně, jedná se proto o klasickou daň z hlavy.

Rozpočet to nezatíží
Za druhé prý není jasné, kde se
nevybrané peníze vezmou v rozpočtu. Už mnohokrát zaznělo, že
úspory přinese zejména vysoutěžení městských služeb odděleně (zvlášť odvoz odpadu, péče
o zeleň, pohřebnictví), které nejenom dá šanci prostějovským živnostníkům, ale hlavně stlačí ceny
dolů. Úsporu přinese také to, že už
se úředníci nebudou muset starat
o výběr poplatku a vymáhat dluhy (samozřejmě kromě těch nyní
vzniklých). Magistrát může také
ušetřit na věcech, které nyní
z rozpočtu kupuje. Za příklad
může sloužit třeba obrazovka na hokejovém stadionu za
téměř dva miliony. Když každému zůstane v kapse šestistovka
ušetřená za popelnici, mohou si

Spravedlivé řešení
Zatřetí by prý stačilo zrušit poplatek za odvoz seniorům a mladým
rodinám. Jenže to má vždy jeden
háček. Od kolika let budou osvobozeni senioři? Jak se definuje
mladá rodina? Nejvíce spravedlivé proto bude zrušit daň z odpadu
všem, protože dosavadní dobré
vedení a hospodaření města to
nyní umožňuje.
Petr Sokol,
vysokoškolský učitel

Co naplat, podzim je tady. Spousta Prostějovanů tak podlehne ponuré náladě přímo úměrné zhoršujícímu se počasí. Na druhé straně je právě teď příhodný čas k tomu, aby každý provedl uzávěrku
své letní činnosti a připravil plány na závěr roku.

...ještě

+

Váhy - 22.9. až 21.10. Pomluvami na vaši osobu
se vůbec v těchto dnech nezaobírejte, stejně nemůžete nic změnit na tom, aby se o vás nemluvilo. Nutné ale bude trošku se stáhnout do ústraní.
V žádném případě nevyhrožujte pomstou.
Štíři - 22.10. až 20.11. Jezte více ovoce, aby podzim jako každoročně pro vás nezačal nemocí.
I vaše celková životospráva by se ostatně měla
změnit. A to rapidně. Domluvte se s přáteli a začněte více sportovat, nikoliv však u televize!
Střelci - 21.11. až 20.12. Více se věnujte domácím
pracím, především u sporáku byste měli prokázat
své umění. A pokud se podaří něco kloudného
uvařit, kromě rodinných příslušníků byste mohli
nechat ochutnat i svým bývalým kolegům.
Kozorohové - 21.12. až 19.1. Nedávejte si tento
týden žádné přehnané cíle. Budete mít totiž krizi,
kterou jen tak nepřekonáte. Zřejmě byste se měli
řídit heslem, že co vás přímo nepálí, tak rozhodně
nehaste. Z domova raději nevytahujte paty.
Vodnáři - 20.1. až 18.2. Co neuděláte hned na začátku týdne, to už pak nedohoníte. Proto se hned
v pondělí pusťte do práce a vyžeňte si z hlavy jakékoliv myšlenky na lenošení. A vězte, že budete
navíc pod dohledem nadřízeného.
Ryby - 19.2. až 19.3. Nejbližší dny prožijete celkem v klidu, zato o víkendu nebudete vědět, kam
dřív skočit. Rozhodli jste se totiž pro rodinný výlet
a vzhledem k vašim plánovacím a organizačním
schopnostem může jít o pořádný zmatek.

z podstaty jen bezcitní a nemilosrdní.
V některých výjimečných případech
se smíříme s tím, že exekuce u sousedů prostě už provedena být nemohla.
Obzvláště jsme-li si dobře vědomi,
že sousedka už má pouze dvě kozy
a na ty si prostě nedá sáhnout...
Ano, z určitého úhlu pohledu
mohou být i exekuce jedna velká
legrace. Musí však splňovat jednu
zásadní podmínku: nesmí se týkat
nás samotných.

Ilustrační foto internet
Chovejme se tedy tak, aby se nám
podobné nepříjemnosti nikdy nestaly a naopak vyhnuly velkým obloukem. Stačí, pokud nebudeme hledět
na vše, co mají ostatní a budeme si
kupovat pouze věci, na které my
sami máme peníze! A také, že budeme mít nějakou rezervu pro případ,
až se budeme muset potýkat s nějakým nečekaným průšvihem.
Pak se všem exekucím můžeme
jen smát...

fejeton Jak (ne)být oběť reklamy

pak obrazovku koupit fanoušci
klubu a nepřispějí na ni ti, které hokej nezajímá. Všemi uvedenými způsoby se dohromady
ušetří částka, kterou zatím město
vybíralo od občanů, a nijak se to
nedotkne investic do jiných oblastí, jako je třeba školství či doprava.

Konstelace hvězd Prostějova

Berani - 20.3. až 18.4. Do vaší blízkosti se dostane člověk, který rapidně změní vaše myšlení.
Najednou pocítíte radost úplně ze všeho a veškerá
ustaraná nálada plná pesimistických názorů bude
pryč. Tomu dotyčnému musíte být vděční...
Býci - 19.4.až 19.5. Trávíte spoustu času zbytečným vysedáváním po hospodách. Přitom venku
na ulici na vás čeká někdo, kdo si přeje vaši přízeň.
Zkuste si více všímat lidí okolo sebe a přijdete určitě na to, že i vás má někdo konečně rád.
Blíženci - 20.5. až 19.6. Nedívejte se pořád kolem,
co dělají druzí, a koukejte sami vymyslet něco užitečného. Hlavu na to určitě máte, stačí jen více
snahy a ochoty obětovat tomu více času. Uvidíte,
že nápady budete jenom sršet.
Raci - 20.6. až 21.7. Budete tento týden neustále vychvalováni a plácáni po zádech. Nesmíte
ale podlehnout uspokojení, obzvláště když sami
v sobě vidíte rezervy. Koncem týdne se připravte
na to, že vás čekají potíže s úřady.
Lvi - 22.7. až 21.8. Zřejmě se dostanete do finančních potíží, ne však svou vlastní vinou. Okamžitou
pomoc bude potřebovat některý z příbuzných a vy
mu ji nesmíte odříci. Samozřejmě se budete muset
uskromnit, ale zvládnete to.
Panny - 22.8. až 21.9. Je třeba obrousit hrany při
vašich sporech s nadřízenými, takhle přece nemůžete v práci fungovat. Zkuste svému šéfovi navrhnout smír a zároveň pokoru. Jinak vám akutně
bude hrozit nutná změna zaměstnání.

vysmívají. Nelze se pak divit, že
čím dál drsnější vymáhání peněz
jen kvete. Po službách svalnatých
hochů vyzbrojených injekčními
stříkačkami a jinými mučicími
nástroji je v dnešní době na trhu
práce výrazně vyšší poptávka než
třeba po absolventech divadelní
vědy.
I proto jsou pro většinu lidí jejich
dluhy noční můrou. Najdou se však
ale mezi námi i tací, kteří exekuce vysloveně milují! A nejde jen
o exekutory či věřitele. Jedná se například o sousedy dlužníků. Konečně budou mít klid! Děkují přitom
Bohu za to, že z jejich bezprostřední
blízkosti zmizí výkonná zvuková
aparatura, velká plazmová televize
či bicí souprava začínajícího perkusisty. Jejich nadšení se ovšem neomezuje na věci dělající hluk nebo
ty, které si oni sami nikdy nemohli
dovolit. Věrni heslu, že nic člověka
nepotěší tak jako cizí neštěstí, se radují fakticky ze všeho, co exekutoři
z vedlejšího domu či bytu odnášejí.
Nechci tím ovšem říct, že jsme

Petra Hežová
Tak jsem si zase zapnula televizi přesně v okamžiku, kdy
se na všech programech prohánějí reklamní spoty. Poučená z pravidelného sledování
pořadů „volejte řediteli té či
oné televize“ vím, že reklamy

jsou nutné pro financování
mých oblíbených stanic, takže neskuhrám ani nebrblám.
A protože reklamní blok trvá
téměř stejnou dobu jako díl
některého z mých oblíbených
detektivních seriálů, dám se
do zaujatého sledování nabízených produktů a hádejte co...
Výrobci potravin nám do těch
svých produktů zřejmě přidávají nějaké drogy!
No schválně. Děti si dají jen
lžičku svého oblíbeného jogurtu, načež se v pokojíčku
zjeví tlupa kreslených kamarádů, líznete si zmrzliny
a uííííí rázem jste obklopení
svými přáteli a fičíte na horské dráze. Nebo si dopřejete
šálek čaje a vaše sedačka
rozkvete exotickými květy,
či jen co si otevřete konzervu s tuňákem, už se to kolem

vás hemží hollywoodskými
hvězdami.
Ať už tím tvůrci reklamních
spotů chtěli říct cokoli, na mě
to nějak nezabírá. Už načínám
třetí jogurt, prozatím se neobjevila ani jedna kreslená postavička, o hollywoodských Stars
ani nemluvě. A já se tolik těšila
na Kevina Costnera. Nanuk
jsem si mimochodem dala včera, ale nejenže jsem se neocitla
na horské dráze, ale zřejmě
kvůli vadnému dřevěnému kolíčku mi hned po tom prvním
líznutí spadl na zem.
Tak takhle jsem si to úplně nepředstavovala. To už přeci není
ani tak klamavá reklama, jako
už bohapustá lež! V nákupní
tašce si právě nesu ten speciální
kávovar a ať si mě ti z reklamy
vážně nepřejí, jestli se do deseti
minut neobjeví George Clooney!

Agentura
Volby jsou ZRUŠENY. NECHOĎTE!

To zase aby se jen Agentura
Hóser starala o objektivní informování veřejnosti! Zatímco jiní
pisálci se tuto novinku bojí Prostějovanům oznámit, investigativní rýpalové z řad Hóserů tedy
rozhodně ne! Tak tedy - vláda
České republiky rozhodla o tom,
že v Prostějově se komunální
volby konat nebudou, byly totiž
definitivně zrušeny! Důvody
sdělil Agentuře Hóser přímo
premiér České republiky Bohuslav Pátek.
„Vláda se jednomyslně rozhodla
v tomto městě komunální volby
zrušit vzhledem k tomu, že jako
jediné město v republice, k údivu
nás všech, hospodaří s přebytky
v rozpočtu. Hodláme tak z Prostějova udělat skanzen české
ekonomiky a každý týden sem
vláda včetně ministra financí
Andreje Tatiše bude jezdit na
odborné školení. Tudíž současným členům vedení města vláda
uděluje doživotní funkce v radě
i zastupitelstvu města, voleb nebude tak zapotřebí,“ stojí psáno
v exkluzivním vyjádření Agentuře Hóser od premiéra země
Bohuslava Pátka.

Jak bylo Hóserem vzápětí zjištěno, všechny politické strany
a hnutí chystajíc se do říjnových
komunálních voleb, s tímto rozhodnutím české politické garnitury kupodivu souhlasí! „Máme
pokyn přímo od pana Tatiše, že
koblihy máme schovat a starat
se sami o sebe. Chtěli jsme udělat na radnici čurbes, ale takhle
se aspoň budeme moci věnovat
svým domácnostem a rodinným příslušníkům. Čurbes si
tak uděláme doma,“ vyjádřila se
Hana Naicárková, lídryně hnutí NE 1120. „Já jsem sice už na
parlamentní půdě protestoval
proti tomuto rozhodnutí, ale pan
premiér Pátek mě poslal do ….
přehrady! Prý mám svůj úsvit
zaměřit raději na vyhubení sinic
v plumlovské nádrži. No dobrá,
budiž...,“ pokrčil smířený s osudem Radim Fialový, prostějovský
poslanec a vrcholný člen hnutí
Zatemnění.
Trochu zklamán byl lídr prostějovských brčálově zelených, který
kandiduje za nové politické uskupení s názvem Všechno nechat
v Prostějově při starém. „A já
myslel, že konečně se dostaneme

ke korytu a ´kulturák´ vyženeme
ještě o štok! No nic, alespoň se
konečně začnu znovu více věnovat broučkům a kytičkám na
Hloučele. Za posledního vedení
města totiž fauna i flora v tomto
biokoridoru značně utrpěla,“ nechal se slyšet Jan Nenávratný.
Naprosto spokojeni jsou pochopitelně představitelé města, kteří
poslední čtyři roky Prostějovu
šéfovali. Stejně tak se usmívají
i členové opozičních stran v zastupitelstvu. „Tak určitě! Hlavně
se těším na ta školení vládních
činitelů, která povedu já osobně.
Zcela jistě nezapomenu pokárat
pana Andreje Tatiše, že na toaletních papírech, kancelářských
papírech, sponkách a zubních
kartáčcích pro jednotlivá ministerstva nedokázal ušetřit víc,“ svěřil
se Agentuře Hóser od minulého
týdne doživotní primátor Prostějova Miroslav Nakaseseděl.
Za Agenturu Hóser Majkl
Text v této rubrice je
smyšlený, nikterak pravdivý
a redakce Večerníku se od
něj distancuje.
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aneb VAŠE NÁZORY
NÁS ZAJÍMAJÍ

Také v uplynulém týdnu dorazila do naší redakční pošty celá řada vašich ohlasů,
která se rekrutovala k několika tématům. Z celé plejády
podnětů a příspěvků jsme
tentokrát vybrali jeden nejzajímavější, který vám nyní
předkládáme...

Snad v Určicích na otce
Jiříčka nezapomněli
Není ničím neobvyklým, že
čtenáři Večerníku reagují na
to, co se dovědí z novin. Ani
mně, jako stálému a pozornému čtenáři, proto neunikne
glosa týdne Tomáše Kalába.
Málokterý článek mě přesvědčil tak, že neexistují v těchto
týdnech a dnech jen pomlouvačné kampaně, předvolební
boje, diskreditování protivníka,
ale i příklady přátelství, láskyplné pohody a spolupráce
lidí dobré vůle. Vím, proč se
autorovi glosy nechtělo loučit s Určicemi, kde se dle jeho
slov cítil občerstven dostatečně
na své duši a jeho závěr, že to
je v dnešní době moc vzácné,
lze jen potvrdit. V Určicích to
dokazují již řadu let. To mohu
potvrdit, poněvadž jsem tam
jezdil za svým přítelem knězem
J. Jiříčkem. Spojovalo nás oba,
že patříme do salesiánské rodiny. Otec Jiříček byl všudypřítomný, kde se jednalo o opravu
nějaké kapličky, boží muky,
kříže, budov far a kostelů. Přece on byl zachráncem kostela
v Prostějově na Brněnské ulici.
Už byl vydán příkaz k likvidaci
pro havarijní stav. On přišel pět
minut po dvanácté s iniciativou
na záchranu kostela, a tak proto
stále slouží dodnes svým účelům. Byl také velmi aktivní při
zahájení opravy kostela a fary
v Určicích. Otec Jiříček, bohužel, se nedočkal nedávné určické pouti v opraveném kostele
a faře. Chci věřit, že v Určicích
neplatí ono pověstné: sejde
z očí, sejde z mysli. Vždyť on
se nepodílel jen na stavebních
akcích, neboť hlavní náplní
jeho práce jako kněze bylo vytváření dobrých mezilidských
vztahů a spolupráce mezi lidmi
bez ohledu na náboženské přesvědčení. Jeho hlavním polem
působení byly však Vřesovice. Z havarijní farní budovy
vybudoval za pomoci občanů
odborné učiliště Dona Bosca.
Zde nalezla svůj nový domov
více jak stovka chlapců z ulice,
o které se nechtěl nikdo starat.
Přečetl jsem desítky děkovných
dopisů těchto chlapců, dnes již
dospělých mužů, kteří nalezli
své místo ve společnosti. Jsou
úspěšní v rodinném i profesním
životě. Kdo udělal více pro záchranu mladých lidí? Kdo na to
dnes má? Proto občané z Vřesovic na jeho památku umístili
na budovu fary, která dnes slouží jako Základní škola, pamětní
desku. Ve Vřesovicích se nezapomíná. Vše ostatní sdělovat
o vzácném a oblíbeném člověku považuji za nadbytečné.
O J. Jiříčkovi platí dvojnásob:
podle skutků, poznáte je. Kdo
by se necítil ve Vřesovicích
jako doma, mezi svými.
Snad po skončení volebního humbuku se budeme ve
více obcích a městech Prostějovska cítit coby hosté,
jako doma. Že bude stále
méně vzácné žít v takových
podmínkách, jak uvádí autor
glosy týdne. Moc mu za ni
děkuji. Lze si jen přát více takových pohlazení po duši.
Arnošt Lejsal, Hrubčice

PIŠTE NÁM SVÉ
NÁMĚTY!
VECERNIK@PV.CZ!
...ještě

+

Víme víc...
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
Již příští víkend nás čekají další volby. Tentokrát se jedná o ty komunální, volíme si přímo své spoluobčany do zastupitelstev a to
nejen přímo v Prostějově, ale i okolních obcích. Nelze si tak nevšimnout všudypřítomných plakátů, billboardů či předvolebních akcí,
které nám mají dopomoci k výběru toho správného kandidáta. A co
vy, půjdete k říjnovým volbám do zastupitelstva? Na to se Večerník
ptal v uplynulém týdnu...

PŮJDETE KE
KOMUNÁLNÍM VOLBÁM?

!
n
a
uperm

Kdyby to byl paragán, už je na placku...

Michaela KALOVÁ
Prostějov

Veronika ŠIMONOVÁ
Prostějov

NE

ANO

„K volbám letos rozhodně nepůjdu, nemá to podle mě vůbec
smysl. Volební kampaně už proto ani nesleduji. Všechno to jsou
jen sliby, které nejsou splněny.
Ať je tam nakonec zvolen kdokoliv, vždy je to stejné. Dosazené
osoby jsou stejně jen takové figurky. Z kandidátů mě ani nikdo
nezaujal, a abych dávala svůj
hlas někomu za každou cenu, to
opravdu ne.“

„Původně jsem k volbám jít vůbec nechtěla, protože doposud
to bylo zbytečné. Ale nakonec
půjdu, i když jsem nejdříve
byla skutečně proti. Proč jsme
změnila názor? Alespoň pro
svůj lepší pocit, že mohu něco
ovlivnit i přesto, že to dopadne
jakkoliv. Pak si mohu říci, že
své právo jsem využila a to byla
ta správná volba bez ohledu na
výsledek.“

INZERCE

Nad Prostějovem PROSVIŠTĚL

Tak to se zuřivému fotografovi skutečně povedlo!
Nedávno dorazil do redakce Večerníku se snímkem,
který vzbudil údiv i zvědavost všech přítomných. Kromě skupiny parašutistů a přistávajícího letadla totiž na
něm zaujme silueta záhadného muže letícího těsně
nad zemí. Vzduchoplavec se přitom volným prostorem pohybuje bez padáku či jakéhokoliv jiného přídavného zařízení. Jak je to možné?

Co takhle opět zkusit něco neobvyklého? Skupinový sex
je široký pojem a nikde není psáno, na kolik lidí se vztahuje. Nejčastěji se mu oddávají tři nebo čtyři lidé. Pokud
se milují dvě dvojice, mohou se samozřejmě milovat jen
„vedle sebe“, ale také mohou mezi sebou střídat partnery,
což už vyžaduje opravdu jistou dávku lidské důvěry. Nejzávažnějším problémem je asi psychika. Většina aktérů si
totiž předtím pokládá otázky, zdali se partnerovi nebude
více zamlouvat někdo jiný, že přijde na to, že sex s někým
jiným je daleko lepší a že někdo jiný ho dokáže daleko
lépe vzrušit a uspokojit. Horší případy se pak bojí, že se jejich partner do dalšího aktéra zamiluje a navždy ho opustí.
Pokud vstupujete do skupinového sexu s takovými obavami, nebylo by to pro vás nic hezkého. Stále se budete
obávat, jestli se váš partner či partnerka netváří o něco mileji, než když se miluje s vámi, jestli nehladí druhou osobu
náruživěji atd.
Pokud vám ale nabídne partner skupinový sex, nelekněte se a nezačněte ihned přemýšlet o tom, zdali s vámi již
není v posteli spokojený a chce oživení. Kdyby to tak bylo,
nemyslíte, že by s vámi už nebyl?

Hrdina ve vzduchu. Záhadná silueta letícího supermana byla k vidění během nedávno skončeného
mistrovství světa v parašutismu na prostějovském letišti.
Foto: Jiří Možný
Prostějov/mls
Něco podobného nikdo z nás
nikdy neviděl. Při bližším zkoumání fotografie s letícím supermanem se v redakci rozběhla
čilá diskuse o tom, kdo nebo co
to vlastně může být. Na první
pohled to vypadalo, že se jedná
o roztržitého parašutistu, který se
z letadla vrhl bez padáku. Na druhou stranu žádnou tragédii jsme
z letiště hlášenou neměli. Navíc
i očití svědkové nám potvrdili,
že muž nepadal volným pádem
k zemi, ale naopak volně levitoval ve vzduchu! Přitom ovšem
nezaslechli zvuk žádného motoru
a postava ani nebyla k ničemu

přivázána. Kromě toho pak široko daleko nezahlédli nikoho, kdo
by jej třeba pomocí dálkového
ovládání řídil...
V úvahu tak připadala možnost,
že má na sobě pověstný „létající
oblek“. I tuto možnost ovšem šlo
při bližším zkoumání bezpečně
vyloučit. Na siluetě totiž nejsou
nikde patrné „vzdušné pytle“ - typické pro tento druh ošacení. Při
pohledu na fotografii se tedy jako
nejpravděpodobnější jevila možnost, že mistrovství světa v parašutismu okořenila přítomnost
slavného komiksového hrdiny,
kterému říkali Superman?!
Při následující návštěvě a důkladném pátrání se Večerníku po-

dařilo záhadu černožlutého
supermana přece jen objasnit.
Ve skutečnosti se nejednalo
o superhrdinu, ale o dřevěný model rádiem řízeného letadla, které
na první pohled přítomné mátlo
netypickým
antropomorfním
tvarem.
Na návštěvu mladého muže, který umí běžet rychleji než kulka,
má rentgenové oči, dokáže metat
oheň a k tomu létá obrovskou
rychlostí si tak ještě budeme muset nějaký čas počkat. Nezbývá
než doufat, že se dočkáme. Vždyť
právě kdo jiný by měl Jestřáby
vytáhnout do vysněné extraligy
a ještě se ve volném čase postarat
o dokonalý úklid městských ulic...

Foto: Internet

Návrat ke

„starým” případům

Územní plán Smržic bude
řešit až nové zastupitelstvo
Prostějov/mls

PONDĚLÍ 30. ZÁŘÍ 2013

INZERCE

Smržice díky obecní zeleni opakovaně uspěly v řadě mezinárodních
soutěží, přičemž dnes zde působí několik úspěšných firem, pořádají se
tu zajímavé akce a stěhují se sem mladí lidé. Přesto se zde v tuto chvíli
nemluví téměř o ničem jiném než o tom, že rodina smržické starostky
Hany Lebedové před lety účelově vykoupila pozemky v obci, aby
po plánované změně územního plánu na nich pořádně vydělala.
A to navzdory tomu, že podle dřívějších slibů k ničemu takovému
dojít nemělo...

ZÁŘÍ 2014

jak šel čas Prostějovem ...

Husserlovo náměstí
Často se přejmenovávalo. Dnešní Husserlovo náměstí bezprostředně sousedí
s historickým městským centrem. Pojmenování náměstí se poměrně často měnilo.
V devatenáctém století neslo název Senný trh (podle tradice konání trhů v této lokalitě), od roku 1881 Rudolfovo, roku 1918 Masarykovo, o deset let později to bylo
Wilsonovo, od roku 1939 Kramářovo, za další rok Schillerovo, od roku 1945 Edvarda Beneše, roku 1952 1. československé pětiletky a od roku 1991 se jmenuje náměstí E. Husserla podle prostějovského rodáka Edmunda Husserla (1859-1938),
zakladatele filozofického směru fenomenologie. Na západní straně náměstí stávaly
městské jatky zbourané v roce 1951.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Ječmínkova ulice

Vybíráme pro vás „půltucet“

... tentokrát ze sortimentu:

TRVANLIVÉ SALÁMY...
Turistický salám
1 kg

Naše RESUMÉ

249,00

165,00

239,00

239,00

-

219,00

199,00

219,00

-

179,00

219,00

199,00

135,00

199,00

139,00

179,00

219,00

199,00

-

169,00

169,00

159,00

219,00

209,00

219,00

159,00

Mezi oblíbené masné výrobky patří trvanlivé salámy.
A tak jsme v končící chatařské
a chalupářské sezóně zavítali
právě k tomuto sortimentu.
Nejlevnější Vysočinu nabízí Tesco, populární „lovečák“i poličan
koupíte za nejvýhodnější cenu
v Albertu, pro Herkules si zajeďte
do Kauflandu, turistický salám
má nejlepsí cenovku v Intersparu
a paprikáš pak hned trio
marketů - Billa, Kaufland
a Tesco.
Přejeme dobrou chuť!
Průzkum proveden
ve středu 24. září 2014

Salám Vysočina
1 kg

Lovecký salám
1 kg

Salám Poličan
1 kg

Salám Paprikáš Salám Herkules
1 kg
1 kg

155,00

156,00

194,00

249,00

149,00

239,00

239,00

169,00

199,00

169,00

Zastupitelé Smržic se ke schvalování nové podoby Územního
plánu měli původně dostat už letos v březnu. Celá záležitost se
však protáhla a už nyní je jasné, že stávající obecní zastupitelstvo
o novém „územáku“ rozhodovat již nebude. Ve Smržicích se proti
jeho nové podobě zvedla vlna nevole, navíc občané v souvislosti
s ním podali řadu námitek a připomínek. S nimi se ze zákona musí
vypořádat nejen samotná obec, ale i Stavební úřad v Prostějově.
„Proces zapracováním námitek a připomínek do nové podoby
územního plánu stále není ukončen. Z tohoto důvodu zastupitelstvo
o jeho schválení dosud nehlasovalo. Už nyní je jasné, že podobou
nového Územního plánu se tak bude zabývat až nové zastupitelstvo
vzešlé z letošních voleb,“ reagovala v průběhu uplynulého týdne na
otázky Večerníku smržická starostka Hana Lebedová, která se již
dříve vyjádřila v tom smyslu, že celá aféra byla motivována lidskou
závistí a přešla až v „hon na čarodějnice“...

TRAGÉDIE: čtyři mrtví
během několika minut
V pátek 1. října
2004 odpoledne
došlo na Prostějovsku ke třem
10 závažným
nehodám, které si
lety vyžádaly čtyři
lidské
životy.
Mezi oběti patří i dva prostějovští policisté.
V Mostkovicích předjížděl třicetiletý motorkář riskantní rychlou
jízdou vozidlo a v protisměru
narazil do jiného auta. Mladého muže přepravil vrtulník do
nemocnice, kde však po pár hodinách svým zraněním podlehl.
Ve stejnou dobu došlo k závažné
havárii na silnici vedoucí z Žešova
do Výšovic. Řidič škodovky tady
najel do protisměru, kde se srazil
s dodávkovým vozidlem Ford
Transit. S těžkým zraněním byl
převezen do nemocnice, jeho stav
je kritický.
Ani ne za deset minut byli záchranáři voláni k další tragédii, která
nemá obdoby. „Když jsme přijeli na místo nehody pří výjezdu
z Prostějova směrem na Kostelec
na Hané, nevěřili jsme vlastním
napsáno
před

očím. Dvě zdemolovaná auta,
z toho jedno policejní. Ani jednomu ze tří lidí uvězněných ve
spleti plechů už nebylo možné
pomoci,“ sdělil ředitel prostějovské záchranky Pavel Holík.
Tato tragédie se odehrála těsně
po sedmnácté hodině. Policisté
Radovan Doba a Ivo Kučera ve
služebním vozidle s radarem na
měření rychlosti projížděli Kosteleckou ulicí, když se ze zatáčky
zhruba sto metrů před odbočkou
na Smržice proti nim vyřítila
černá Honda Accord. „Podle
výpovědi svědka projelo silné
černé vozidlo značky Honda
zatáčku doslova po čtyřech kolech. Bokem se otřelo o škodovku, která se po kontaktu otočila
o stoosmdesát stupňů. Honda
však rovněž začala rotovat po
silnici a neovladatelně se řítila na
policejní vozidlo. V konečném
důsledku pak bočně narazila do
čelní části služební felicie. Střet
byl tragický. Na místě zahynuli
oba policisté i mladý řidič Hondy,“ řekl Večerníku pár hodin po
tragédii Zdeněk Riedinger, ředitel
Policie ČR v Prostějově.

Zpravodajství
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CHROMOVNA potřebná POVOLENÍ stále NEMÁ. Proč?
Zjištění Večerníku: Látky z nové fabriky budou znečišťovat ovzduší i kanalizaci

Jak to chtějí stihnout? Společnost Maier CZ by ráda již v květnu příštího roku
rozjela výrobu v prostějovské průmyslové zóně, kde hodlá postavit fabriku, jež
bude využívat ojedinělé technologie chromování plastových částí vozidel. Provoz
tak bude nepochybně pracovat s nebezpečnými látkami a jedy. Ač by se výroba
měla rozjet už za půl roku, investor zatím stále nezískal veškerá nezbytná povolení. A ani odborníci na životní prostředí přitom stále netuší, jaké konkrétní látky
bude vlastně chromovna do vzduchu vypouštět. Vedení společnosti ovšem ve
svém vyjádření garantuje, že chromovna nebude v tomto směru představovat
pro město žádnou zátěž. Finální projekt chce všem institucím představit v řádu
několika příštích týdnů.
Prostějov/mls, pk
Chromovna není bytovka. Její
provoz může výrazně zatížit životní prostředí a ohrozit zdraví nás
všech. Proto se k její stavbě musí
ze zákona vyjádřit celá řada odborníků. Mimo jiné mezi ně patří
krajští hygienici a Odbory životního prostředí Olomouckého kraje či
prostějovského magistrátu. A minimálně posledně jmenovanému
dosud žádný konkrétní projekt ke
schválení dosud představen nebyl.
„Odbor životního prostředí nebyl
osloven k zahájení povolovacího
řízení záměru nové chromovny,“
potvrdila večerníku v průběhu
uplynulého týdne Jana Gáborová,
tisková mluvčí magistrátu města
Prostějov.
Bez vyjádření odborníků na životní prostředí však nemůže stavební
úřad stavební povolení na chromovnu vydat. Přitom už z před-

běžného záměru vyplývá, že látky,
které bude chromovna produkovat,
budou znečišťovat jak kanalizaci,
tak ovzduší. „Pak by tyto látky bylo
nutno odstraňovat na čistírenském
zařízení v areálu investora,“ přidala
Gáborová.
Podle informací Večerníku se
jedná o paladium, těžké kovy,
chromsírovou kyselinu, nikl
a měď!
Zda tomu tak i skutečně bude,
zůstává ovšem stále otázkou. Společnost Maier CZ prostějovskému
odboru životního prostředí totiž
stále nepředložila to, jaké nebezpečné látky a v jakých koncentracích budou do ovzduší i kanalizace
vypouštěny.
Podle informací
Večerníku společnost Maier CZ
jednala v uplynulých dnech
s představiteli Moravské vodárenské a projednávali problematiku vypouštěných odpadních
vod. Jenže žádná ze stran se opě-

Na „Husáku“ se bude kácet

Změní svou tvář. Do stromů na Husově náměstí se už brzy
zakousnou pily.
Foto: archiv Večerníku
Prostějov/mls - Už v říjnu se
motorové pily zakousnou do
některých stromů na Husově náměstí v Prostějově. Po
kácení a úpravě zeleně by na
řadu mělo přijít i vysazování
nových stromů a keřů.
Obnova zeleně na Husově náměstí přijde přibližně na půldruhého milionu korun. „Kácení nebude tak masivní jako
třeba v případě Smetanových
sadů. K zemi půjdou nemocné
stromy a také ty, které zde byly
vysazeny bez návaznosti na
původní představu zahradních

architektů. Té bychom se po
poradě s odborníky chtěli opět
přiblížit. Součástí úprav bude
i prořezávání stromů, zastřihování živých plotů a obnova
trávníků. Na závěr budou na
náměstí vysazeny nové stromy
a keře,” sdělil Večerníku Zdeněk Fišer, náměstek primátora
Statutárního města Prostějov.
Obnova zeleně na Husově
náměstí musí být hotova nejpozději do konce září příštího
roku. Na projekt by se měla
vztahovat šedesátiměsíční záruka.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz
Podzimní zpravodajství z Prostějovska

tovně k dané problematice nechce
vyjadřovat, natožpak uvést rozsah vypouštěných látek, což podporuje naše předpoklady o ne zcela čistém provozu dané výroby...
Přestože potřebná povolení na
chromovnu společnost Maier CZ
stále nezískala, v areálu v Tovární
ulici již zahájila stavební práce. Jak
jsme se přesvědčili, staví se zde
sklad ocelových rámů, na které již
bylo vydáno řádné stavební povolení. V této souvislosti se však objevily spekulace, že právě do tohoto
schváleného skladu budou později
umístěny technologie na chromování, které budou pracovat s nebezpečnými látkami. To ostatně nevyvrací ani vedení společnosti, které
ovšem zároveň tvrdí, že o všechna
potřebná povolení chce v dohledné
době zažádat.
„Společnost Maier CZ nezačala
nikdy se stavebními úpravami bez
povolení a nikdy tomu tak nebude

ani v budoucnu. Naším následujícím plánem je představit finální
projekt všem institucím v následujících týdnech. Poté budeme žádat
o všechna potřebná povolení na
instalaci chromovací linky, která
bude splňovat všechny požadavky
s ohledem na ochranu veřejného
zdraví i bezpečnosti a také všechny limity týkající se znečištění
odpadních vod či emisí,“ vyjádřil
se exkluzivně pro Večerník ředitel
společnosti Maier CZ Gotzon
Ugarte, podle něhož by nemělo
dojít k žádnému negativnímu
dopadu na obyvatele ani na životní prostředí. „Povolení EIA
jsme získali již před několika týdny,“ zareagoval na dotaz týkající se
studie, která má vyhodnocovat vliv
na životní prostředí a kterou schvaluje Odbor životního prostředí Olomouckého kraje.
Vyjádření ředitele společnosti
o kladném posudku EIA bylo uváděno již v předchozích týdnech
a taktéž bylo uváděno, že bude použito již pro vyjádření stavebního
úřadu právě prováděné části stavby.
Dle našeho zjištění se tomu ale tak
nestalo a dané posouzení taktéž
není nikde k dispozici. Pro provoz
takovéto výroby je však mnohem
závažnější jiné kladné vyjádření
resp. povolení než je EIA a tou je
IPPC. „Na evropské úrovni je IPPC
regulováno směrnicí Evropského
parlamentu a Rady 2010/75/EU ze
dne 24. listopadu 2010 o průmyslo-

Prostějov/mik - Obchod výhodný pro obě strany. I takto by se
dal charakterizovat prodej pozemků v průmyslové zóně renomované a spolehlivé společnosti
Mubea. Městská pokladna vyinkasuje třiadvacet milionů korun,
firma k tomu zaplatí ještě dalších
zhruba pět milionů jako poplatek státu za vyjmutí pozemku
z půdního fondu. A co víc, nejvyšší představitelé Mubea a.s. se
zavázali vybudovat do dvou let
nový výrobní areál, ve kterém
najde práci až pět stovek lidí!
Rozhodování o prodeji parcely
však při úterním jednání zastupitelstva města provázely místy až
nechutné tahanice a trapné proslovy. Původně slavnostní okamžik
s účastí jednatele společnosti Mubea Štěpána Urbance tak málem
skončil ostudou...
Do diskuze se přihlásil, zatím coby
obyčejný občan Prostějova, Petr
Ošťádal. Ten ale z osmého místa
kandidátky hnutí ANO 2011 usiluje v blížících se komunálních volbách o křeslo v zastupitelstvu a na
jeho plamenných projevech to bylo
znát. V úterý už totiž v obřadní síni
radnice mluvil, jakoby už seděl minimálně v křesle radního... „Budu
velmi stručný. Vím, že spěcháte
na večeři a nechci tady ve výřečnosti trumfovat pana Augustina.
Společnost Mubea slibuje na pozemku vybudovat jakýsi výrobní
areál a hodlá prý zaměstnat až pět
set lidí. Jenomže v kupní smlouvě
s městem už takový příslib není zakotven. Další věc, která mi vadí, je,
že předkupní právo města v případě
nedodržení smlouvy se nevztahuje

na další společnosti, které firma
Mubea vlastní. Může tak pozemek
donekonečna převádět z jedné společnosti na druhou,“ pronesl Petr
Ošťádal a nepřímo tak společnost
obvinil z možného podvodu. Nebylo divu, že z této trapné situace byl
velmi zaskočen a rozladěn nejen
jednatel společnosti Mubea...
Naštěstí Štěpán Urbanec dostal od
primátora Miroslava Pišťáka ihned
slovo. „Chtěl bych vám poskytnout
několik základních informací, abych
rozptýlil vaše obavy. Je to skoro
přesně deset let, co prostějovské
zastupitelstvo schválilo prodej stotřicetisedmi tisíc metrů čtverečních
pozemku v průmyslové zóně za
jednatřicet milionů korun naší firmě Mubea. Tenkrát jsme se městu
zavázali, že vybudujeme na získané
ploše závod a zajistíme minimálně
pět set pracovních míst. Už o dva
roky později byl nový závod uveden do provozu a funguje dodnes.
Společnost Mubea do současnosti
investovala do svého rozvoje již
přes tři miliardy korun. V roce 2007
jsme i díky prostějovskému provozu
dosáhli roční obrat přes dvě miliardy
korun a v té době jsme zaměstnávali
427 lidí. V letošním roce dosáhneme
obratu ve výši 4,5 miliardy a pracuje
u nás 932 zaměstnanců. Takže když
shrnu veškerá čísla, tak si myslím, že
Mubea splnila veškeré své závazky
vyplývající ze smlouvy s městem
a hodláme je splnit i teď. Je mi
líto, že nás někdo obviňuje z jakéhosi možného převodu či jiného
čachrování s pozemkem, který nyní
chceme od magistrátu koupit. Už
z toho důvodu, že i když jsme měli
nabídky z několika dalších českých

Dosluhující notebooky zastupitelé nakonec dostanou
Někteří z vrcholných komunálních
politiků ale v úterý při jednání Zastupitelstva města Prostějov kupodivu nechtěli tento dar přijmout
zadarmo. „Nevidím žádný důvod
k tomu, abychom si tady měli rozdat dárečky ve formě notebooků.
Pokud je u těchto přístrojů stanovena zůstatková hodnota tří tisíc
korun, tak právě za tuto cenu bych
je jednotlivým zastupitelům nabídl
ke koupi. Myslím si, že to nestojí
za to, aby nám někdo vyčítal, že si
tady hlasujeme o prezentech,“ prohlásil Tomáš Blumenstein (ODS).
„Chápu, že se blíží komunální
volby a tato doba je spojená s populistickými prohlášeními. Musím
ale říct, že například já a ani pan
primátor Pišťák jsme žádné notebooky nedostali, protože máme své
vlastní. Ovšem vždycky na konci
volebního období se přece uvažuje
o odměně zastupitelům za jejich
odpovědnou práci během čtyř let.
Je to slušnost, nikoliv akt nějakého
zneužívání. Jistě, mohli bychom
věnovat nějakou kravatu nebo

vých emisích - integrované prevenci
a omezování znečištění,“ prozradil
Večerníku nejmenovaný odborník
z tohoto odvětví.
A na základě dalších našich zjištění se skutečně jedná o náročnější
proces. Vzhledem k tomu, že společnost Maier CZ předpokládá
instalovat technologii již koncem
roku, tak je zarážející, že o žádném z těchto dokumentů není
nikde ani vidu ani slechu.
A tak se závěrem ptáme? Proč se
nikdo nechce vyjádřit jaké vody

budou vypouštěny? Pokud společnost MAIER CZ má podle svého
vyjádření jiné provozy v rodné
zemi i v oblasti národních parků,
pak má ve složení jasno, tudíž není
jasné, proč s nimi veřejnost neobeznámí. Nechce snad společnost
Maier CZ přesvědčit naše spoluobčany, že dokáže chránit jen
životní prostředí ve Španělsku
a u nás nikoliv?
Celou situaci kolem nové chromovny bude Večerník i nadále
sledovat.

MĚSTO
PRODALO
společnosti Mubea POZEMEK v průmyslové zóně
Firma investuje přes miliardu korun a zaměstná pětistovku lidí

Z jednání o dárku se stala TRAPNÁ FRAŠKA...
Prostějov/mik - Původně mělo
jít o formalitu a milý dáreček
členům zastupitelstva na rozloučenou. Jenomže hlasování o daru
formou vysloužilých notebooků se změnilo v trapnou frašku
a přehlídku slovních výstřelků
některých komunálních politiků.
Prostějovští radní před časem rozhodli darovat všem zastupitelům
vysloužilé notebooky, které, až
na tři výjimky, nafasovali všichni
komunální politici na začátku volebního období. Přístroje jsou totiž
už po záruce a nyní bude končit
podpora na antivirovou ochranu.
„Tyto notebooky jsou již pro potřeby magistrátu hůře použitelné
a jejich další využití by bylo spojené s dalšími náklady,“ uvedl
v důvodové zprávě Milan Tatarkovič, vedoucí oddělení implementace a procesů Odboru informačních technologií prostějovského
magistrátu. Jak dodal, na základě
průzkumu trhu mají nyní tyto notebooky zůstatkovou hodnotu tři
tisíce korun.

Ilustrační foto

láhev dobrého pití. Ale tyto věci
většinou končí v šuplíku. Návrh
darovat notebooky, které už nyní
opravdu dosluhují a jejich zůstatková hodnota je minimální, považuji
za dobrý. A řeči o tom, že by si je
zastupitelé měli odkoupit, považuji
opravdu za populistické,“ opřel se
do svého koaličního kolegy v zastupitelstvu Alois Mačák (ČSSD),
radní a první náměstek hejtmana
Olomouckého kraje. „Mně osobně
se uvedená zůstatková cena navíc
nějak nezdá. Myslím si, že neodpovídá opravdové kvalitě těchto notebooků,“ přidala se Alena Rašková
(ČSSD).
Zajímavou historku o tomto tématu pak exkluzivně Večerníku
popsal i Zdeněk Fišer. „A co bych
si měl teď koupit? Už první rok
tohoto volebního období, při nebývalé bouřce, kdy do radniční
věže uhodil blesk, mi z notebooku
vyskákala skoro všechna tlačítka
a poničily se mnohé soubory i disk,“
prozradil náměstek primátora.
Jasno měl na úterním zastupitel-

stvu lidovecký lídr Petr Kousal.
„Kdybych věděl, že tyto staré notebooky ještě někomu na magistrátu
poslouží, klidně bych ho odevzdal.
Mohu si jej samozřejmě i odkoupit, ale tyto řeči rovněž považuji za
populismus vzhledem na kvalitu
a technický stav těchto přístrojů,“
prohlásil zastupitel za KDU-ČSL.
Korunu všemu pak ještě nasadil
jeho opoziční kolega. „Co se týká
zůstatkové ceny notebooků, měl
by se zajistit znalecký posudek
a nikoliv cenu stanovit podle průzkumu trhu. Pokud by posudek
zněl na tisíc korun, byl bych ochoten si přístroj koupit nebo tu tisícovku dát na charitu,“ uvedl Josef
Augustin (KSČM), který vzápětí
situaci správně zanalyzoval tím, že
jde o naprosto nedůstojnou diskuzi
a zdržování jednání zastupitelstva...
I přes slovní přestřelku zastupitelů
napříč politickým spektrem nebyl
návrh Tomáše Blumensteina přijat.
Naopak pro darování notebooků
zvedlo ruku třiadvacet z šestadvaceti zúčastněných zastupitelů.

měst, chtěli jsme zůstat v Prostějově,“ řekl před prostějovskými zastupiteli Štěpán Urbanec.
O serióznosti této firmy je přesvědčen první náměstek primátora Jiří
Pospíšil. „Slyšel jsem zde kritiku
toho, že by společnost Mubea mohla převést pozemek na některou ze
svých dceřiných společností. To
v žádném případě po velmi dobrých zkušenostech s touto firmou
nepředpokládáme. A i kdyby, ve
smlouvě je jasně zakotveno, že
i v tomto případě se předkupní
právo města na pozemek neruší.
Naše společná jednání byla velice korektní a jsem maximálně
přesvědčen o tom, že Mubea jako
vždy dostojí svým závazkům a vybuduje na předmětném pozemku
další výrobní areál. Je to jedinečná
možnost pro Prostějov a rozvoj zaměstnanosti v tomto městě a okolí,“ uvedl Jiří Pospíšil. Rozhovor
s druhým mužem prostějovského
magistrátu na toto téma najdete
na straně 35 dnešního vydání.
V podobném duchu přidal i svůj
příspěvek do diskuze první náměstek hejtmana Olomouckého kraje
a prostějovský radní Alois Mačák.
„Osobní zkušenost je nezastupitelná. A já mám výhodu v tom, že
jsme kdysi byli i se současným
primátorem Miroslavem Pišťákem
jako ještě tehdejší místostarostové,
u prvopočátku investičního záměru
společnosti Mubea v Prostějově.
Od počátku devadesátých let působím navíc jako předseda odborové
organizace, která má v působnosti
deset firem. A jednou z nich je
právě Mubea. Mohu tady zde tedy
hovořit o firemní kultuře a uzaví-

Jednatel společnosti Mubea Štěpán
Urbanec Foto: Michal Kadlec
rání velmi kvalitních kolektivních
smluv ze strany této společnosti.
A teď zde před sebou máme investora, který své kvality prokázal už
několikrát, nejde vůbec o žádnou
neznámou firmu. V Prostějově
dnes zaměstnává 932 lidí, takže
i v rámci celého Olomouckého kraje je to jeden z nejvýznamnějších
zaměstnavatelů. A jsem také rád, že
prostějovská průmyslová zóna na
rozdíl od těch v jiných městech je
naprosto vytížena, naopak bychom
potřebovali další pozemky,“ prohlásil Alois Mačák.
Ve zbytku času určeného pro diskuzi zastupitelů nasadil všemu korunu
svým bezmála půlhodinovým vystoupením komunistický zastupitel
Josef Augustin. V jeho projevu se
laik chvílemi ztrácel, v jednu chvíli
ani Večerník netušil, zda prodej pozemku společnosti Mubea podpoří
nebo ne. Nakonec ale byl prodej
schválen všemi zúčastněnými zastupiteli i zastupitelkami.

Primátor byl u výslechu na policii
„Policistům jsem předal všechny podklady,“

prozradil Večerníku Miroslav Pišťák
Prostějov/mik - Jak Večerník
už předesílal v minulém vydání, ve středu 24. září podstoupil
primátor Prostějova výslech na
hospodářské kriminálce kvůli
trestnímu oznámení v souvislosti s údajnou neprůhlednou
distribucí vstupenek na nedávný koncert Josepha Calleji.
„Předal jsem vyšetřovatelům
všechny dostupné materiály
o pořádání koncertu operního
pěvce na náměstí T. G. Masaryka. Kromě usnesení rady
města, ve kterém bylo i rozhodnutí o určení společnosti, která
koncert se vším všudy bude
organizovat, jsem při podání
vysvětlení předal i seznam,

podle kterého byly rozděleny
dva tisíce vstupenek. Teď už je
na Policii České republiky, jak
bude v tomto případu pokračovat a jaké stanovisko předá
státnímu zastupitelství,“ sdělil
exkluzivně Večerníku Miroslav
Pišťák, primátor Statutárního
města Prostějov.
„Já osobně nemám žádné obavy z toho, že by tato trapná
kauza nějakým způsobem pokračovala. Kdyby si podavatel
trestního oznámení předem
zjistil veškeré informace o pořádání koncertu, nemuselo by
vůbec k celé záležitosti dojít,“
dodal první muž prostějovského magistrátu.

Už za 2 DNY nás čeká Šťastná středa

STRANA 20

Perličky
ze zastupitelstva

Komunální volby 2014

7

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 29. září 2014

Radim Fiala (Úsvit) nepřišel na zastupitelstvo. A BEZ OMLUVY!
Pane poslanče, máte skutečně srdce v Prostějově?

TUCET! Když se o něčem řekne, že je to doslova za
dveřmi, tak v případě komunálních voleb platí rčení
dvojnásob. Pouhých dvanáct dní dělí všechny občany od zásadního rozhodnutí, které ovlivní život nejen
v Prostějově, ale i dalších obcích regionu na další čtyři
roky. Možná nejdůležitějším dilematem, které teď mnozí
řeší doma, v restauracích nebo i přímo na ulicích, je samotný fakt, zda jsou nějaké změny na radnici třeba, nebo jsme naopak s dosavadním řízením magistrátu spokojeni. Ruku na srdce, potřebujeme opravdu drastické
změny, nebo dáme hlas lidem, kteří Prostějov přivedli
k absolutní ekonomické prosperitě? Uvedené necháme
na voličích samotných. Všichni máme na konečné rozhodnutí jedenáct až dvanáct dní.
Večerník proto již nyní připravil zvláštní čtyřstránkový servis, který je součástí dnešního vydání.
V tom přípštím se můžete těšit na celý SPECIÁL!

Prostějov/mik - „Mám srdce
v Prostějově,“ hlásá na
předvolebních
plakátech
poslanec Radim Fiala, kandidát hnutí Úsvit přímé
demokracie do Zastupitelstva Statutárního města
Prostějova. Jakou je však
život v našem městě jeho
skutečnou srdeční záležitostí,
prokázal naposledy v úterý
23. září. Na tolik důležité
jednání nejenže nepřišel, ale
navíc tak učinil bez jakékoliv
omluvy!
„Může mi někdo vysvětlit,
proč jmenovka pana Fialy
na hlasovacím zařízení stále
svítí bílou barvou?,“ zeptal
se zhruba v polovině jednacího programu úterního
zastupitelstva Josef Augustin
(KSČM). „Ti zastupitelé, kteří
se dnes z různých důvodů
nedostavili, ale řádně se

písemně i telefonicky omluvili z jednání, jsou vybarveni
modrou barvou. Pan poslanec
Fiala ale bohužel žádnou
omluvu nedodal,“ poskytl
zastupitelům vysvětlení v tu
chvíli předsedající schůzi Jiří
Pospíšil (nezařazený), první
náměstek primátora Statutárního města Prostějov.
Radima Fialu požádal Večerník
prostřednictvím elektronické
pošty o vysvětlení, z jakého
důvodu minulé úterý na zastupitelstvu nebyl, a proč alespoň
nenašel malou chvilku, aby
poslal „omluvenku“. Reakce
současného muže mnoha
funkcí na sebe nechala čekat,
v pátek pozdě večer ale přece
jen do redakční pošty dorazila. „V úterý třiadvacátého
září jsem se účastnil jednání
Poslanecké sněmovny. Moje
kancelář nepředala omluvu

Ani se neomluvil. Jmenovka Radima Fialy na hlasovacím zařízení při jednání zastupitelstva města
svítila bílou barvou: NEOMLUVEN!
Foto: Michal Kadlec a internet
z jednání Zastupitelstva Statutárního města Prostějova.
Jde o chybu, za kterou mám
odpovědnost. Vzhledem k tomu
jsem se omluvil panu primátorovi a poděkoval mu, že omluvu přijal,“ napsal Večerníku
Radim Fiala.

Faktem však je, že jeho srdce
až tak Prostějovu zřejmě
nebude blízké, jak proklamuje na plakátech hnutí Úsvit! Neúčast Radima Fialy na
jednání zastupitelstva není
totiž nikterak ojedinělým
faktem. Jak se Večerník po

celé čtyři roky přesvědčoval,
jeho přítomnost byla spíše
ojedinělá a dala se považovat
za svátek...
Tématu účasti zastupitelů
a zastupitelek na jednání se
budeme obšírněji věnovat
v příštím vydání!

Exkluzivní rozhovor s vicehejtmanem Olomouckého kraje a prostějovským radním

ALOIS MAČÁK: „Dopravní infrastruktura je základem prosperity kraje!“
Prostějov/red - První náměstek hejtmana
Olomouckého kraje a člen Rady města Prostějova
Alois Mačák (na snímku), působí ve veřejném životě od roku 1989, kdy se angažoval v Občanském
fóru a v polistopadových odborech. Zkušený politik je od roku 1994 členem Zastupitelstva města
Prostějova za ČSSD. Přes deset roků vykonával
funkci místostarosty města Prostějova, načež v roce 2004 byl zvolen do Zastupitelstva Olomouckého
kraje a následně v listopadu 2008 byl zvolen náměstkem hejtmana pro oblast dopravy. Tuto funkci
zastává doposud. Večerník jej požádal o zodpovězení několika otázek týkajících se zejména dopravní problematiky...
V jakém stavu v roce 2001
převáděl stát na kraj silnice
druhé a třetí třídy včetně mostů?
„Stát tuto infrastrukturu převáděl
ve velmi špatném technickém
stavu. Jednorázově bychom potřebovali zhruba pětadvacet miliard
korun, aby silniční infrastruktura
měla standard jedenadvacátého
století. V současnosti je v majetku

kraje přes tři tisíce kilometrů silnic
a 1 109 mostů, což představuje
šestaosmdesát procent všech silnic
a dvaasedmdesát procent mostů
nacházejících se na katastrálním
území kraje.“
Kolik finančních prostředků
investoval
kraj v minulém volebním období do této infrastruktury?

„Postupně jsme investovali
včetně údržby zhruba šest miliard korun. Na jedné straně je
to poměrně vysoká částka, peněz na tyto užitečné investice
bychom však potřebovali ještě
podstatně víc... (úsměv)“
Jaké finanční prostředky plánuje Olomoucký kraj investovat v letech 2014 a 2015 na své
silnice druhé a třetí třídy
včetně mostů?
„Kraj plánuje letos a příští rok
investovat do obnovy této infrastruktury zhruba půldruhého miliardy korun. Více než
miliardu korun využíváme
z Regionálního operačního
programu Střední Morava. Do
tří výzev jsme přihlásili čtyřiatřicet investičních akcí. Zbytek
peněz za další stavby chceme
hradit z rozpočtu kraje. Stručně řečeno, peníze neprojídáme,
ale investujeme! Kvalitní dopravní infrastruktura je základ
prosperity kraje. Proto také
dlouhodobě vytváříme tlak

především na Ministerstvo
dopravy, Správu železniční
dopravní cesty nebo Ředitelství silnic a dálnic ČR. V této
souvislosti alespoň připomenu
realizovanou rekonstrukci zdevastované R/46 mezi Olomoucí, Prostějovem a Vyškovem.
Život nám komplikuje skutečnost, že za šest roků máme již
devátého ministra dopravy a za
poslední rok dokonce pátého
generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic České republiky...“
Jste ve funkci náměstka hejtmana Olomouckého kraje šest roků.
Jaká finanční částka za toto
období byla Olomouckým
krajem proinvestována v regionu Prostějovska?
„Přes dvě miliardy korun. Výčet všech realizovaných investičních akcí by byl obsáhlý.
K realizaci máme připraveny
další investiční akce, které se
týkají nejen dopravní infrastruktury.

Které investiční akce
konkrétně realizoval
za poslední roky Olomoucký
kraj v našem městě a bude
realizovat...
„Například okružní křižovatku
na Petrském náměstí, okružní
křižovatku U Rodenů, rekonstrukci ulice Dolní nebo ulice
Olomoucká. V příštím roce je
k realizaci připravena a dohodnuta například přestavba okružní křižovatky na Přikrylově náměstí (u zámku - pozn.red.) nebo
výstavba parkoviště uvnitř areálu nemocnice s kapacitou přes
stovku míst. Některé investiční
akce jsou v součinnosti se Statutárním městem Prostějov včetně
financování. Jsem moc rád, že
spolupráce Olomouckého kraje
s vedením našeho města, nejen v
dopravní problematice, je dlouhodobě na velmi dobré úrovni.
Podařilo se mi zajistit poskytnutí
finančních prostředků také na
cyklistické stezky nebo bezpečnostní prvky například přechody
pro chodce.“

VELKÁ PODZIMNÍ SOUTĚŽ s prostějovskými kandidáty ODS!
V předminulém vydání odstartovala na stránkách PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku VELKÁ PODZIMNÍ SOUTĚŽ s prostějovskými kandidáty Občanské demokratické strany. Jak jsme
již podvakrát uvedli, celé klání bude dlouhodobé a obsahuje mít tři kola. Vyhrát však můžete pokaždé, když si koupíte nejčtenější regionální periodikum. Výherci se totiž losují jak po jednotlivých dějstvích, tak i na samotný závěr. „Všichni, kdo správně odpoví, budou zařazeni do celkového slosování o hlavní cenu - úhradu letošního poplatku za odvoz odpadu pro celou rodinu,“
prozradil Petr Sokol, šéf prostějovské buňky ODS.
Co je potřeba pro to vykonat? Nic složitého. Stačí znát správnou odpověď na níže položenou otázku, zaslat ji jakýmkoliv způsobem do redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a pak jen čekat, zda-li
se právě na vás usměje štěstí při losování z osudí..Soutěž probíhá od pondělí 15. září do čtvrtku 2. října.
PATRONEM DRUHÉHO KOLA SOUTĚŽE BYL JAN ZATLOUKAL. A protože prostějovská ODS prosazuje sportovní vyžití občanů, zaměřili jsme se
tentokrát právě na toto odvětví veřejného života. Otázka zněla: KOLIK DRUŽSTEV SE ZÚČASTNILO LOŇSKÉHO ROČNÍKU HANÁCKÉ VOLEJBALOVÉ LIGY? Správnou odpovědí byla číslovka TŘICET.
Do slosování jsme zařadili dvaašedesát soutěžících, kteří odpověděli naprosto přesně. Z osudí pak byli vylosováni dva výherci, kteří se mohou těšit na originální
Blumensteinovu šestistovku. Štěstí se usmálo na Antonína Duška, Slovenská 5, Prostějov a Valerii Dvořákovou, A. Slavíčka 14, Prostějov. Výhra, která jim
uhradí letošní poplatek za odvoz odpadu, jim bude předána v pátek 3. října.
PATRONKOU TŘETÍHO KOLA SOUTĚŽE JE MILADA SOKOLOVÁ.
SOUTĚŽNÍ OTÁZKA PRO 3. KOLO ZNÍ: KOLIK PENĚZ SE VYBRALO NA DOBROČINNÉM KONCERTU PRO PROSTĚJOVSKÝ KLOKÁNEK, KTERÝ NEDÁVNO SPOLUORGANIZOVALA MILADA SOKOLOVÁ A NĚMŽ VYSTOUPILA SKUPINA HRADIŠŤAN?
Své odpovědi, či tipy opětovně zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „ODS“. 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 2. ŘÍJNA, 14.00 hodin.
Další dvojici výherců budeme tentokrát kontaktovat TELEFONICKY, proto nezapomeňte uvádět na sebe své KONTAKTY. VELKÉ SLOSOVÁNÍ, do něhož budou zařazeni všichni soutěžící se
správnými odpověďmi, proběhne v redakci Večerníku již tento pátek 3. října!

ANO 2011 porušilo nepsanou dohodu
Hnutí vylepilo plakát na městský majetek! Kde je ETIKA?

Prostějov/mik - Hnutí ANO
2011 v čele s lídryní své kandidátní listiny v Prostějově Hanou Naiclerovou nechalo před
Hanáckými slavnostmi vylepit
plakáty s prezentací svých
kandidátů do výlohy drogerie
Teta na náměstí T. G. Masaryka. A právě tento dům, rodiště Jiřího Wolkera, je v majetku města, a tudíž tabu pro
všechny politické subjekty,
které by ho chtěly využívat, či
v tomto případě zneužívat,
pro předvolební kampaň.
Správce nemovitosti naštěstí
po pár dnech zakročil.
„Nejde sice o porušení zákona
nebo oficiálního nařízení města.
Před několika lety se ale komunální politici všech stran ústně
dohodli, že v rámci předvolební kampaně nebudou využívat
městského majetku. Tato nepsaná dohoda se dodržovala, a pokud se výjimečně porušila, dotyční okamžitě plakáty či poutače
s omluvou odstranili. Nyní došlo
k případu, kdy jsem sám musel
zakročit, ale omluvy se zřejmě

v tomto případě asi nedočkáme...,“ pokrčil rameny Vladimír
Průša, jednatel Domovní správy
v Prostějově.
Jeho snaha ale byla úspěšná,
hned minulé pondělí kontaktoval majitele drogerie na náměstí a plakáty byly okamžitě
odstraněny. „Pan Špringer chybu uznal, přičemž bylo patrné,
že plakáty ve své výloze hnutí
ANO 2011 povolil především
z neznalosti. Plakátování na
městském majetku v době předvolební kampaně sice nelze
právně omezit, ale slušné dohody mezi politickými stranami
by se dodržovat měly,“ konstatoval pro Večerník Vladimír
Průša. „Nechtěl bych se k tomu
blíže vyjadřovat. Klidně tam
napište, no comment,“ reagoval
sám Jiří Špringer, který drogerii
na náměstí T.G.M. provozuje.
Večerník v závěru minulého
týdne pochopitelně oslovil
i předsedkyni a lídryni prostějovského hnutí ANO 2011
Hanu Naiclerovou a požádal
ji o vysvětlení.

Její reakce byla naprosto nepochopitelná. A také podle ní
je jasně vidět, že představitelé
tohoto hnutí nemají ani páru
o pravidlech slušnosti, kterými se už několik volebních
období řídí všechny strany zastoupené ve vrcholném orgánu
města. „Žádáme o seznámení
s obsahem vámi zmiňovaných
nepsaných dohod, na které se
přímo odvoláváte a o sdělení,
kdo a kdy tyto dohody sjednal,“ opáčila Hana Naiclerová.
Když už vedení hnutí ANO
nikdy neslyšelo o nepsané
dohodě o zákazu vylepování
plakátů na městském majetku, měli alespoň v tomto
konkrétním případě požádat
o povolení majitele domu.
A tím není výše zmiňovaný drogista, ale Domovní
správa Prostějov! Lídryně
hnutí ANO 2011 a možná
i budoucí primátorka našeho města hlásající naprostou
transparentnost však neudělala ani to, o omluvě pak ani
zmínka...

A co slušnost? Prostějovské hnutí ANO 2011 vylepilo plakáty na
náměstí bez povolení majitele domu. Hlavně transparentnost, dámo
a pánové...
Foto: PV Večerník

OMLUVA

Prostějov/red - Redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku se
omlouvá čtenářům za nedopatření, ke kterému došlo v minulém vydání. Vinou nepříjemného „šotka“ nebyla dokončena
reportáž o porušení nepsané dohody mezi komunálními politiky prostějovským hnutím ANO 2011. To vylepilo předvolební
plakáty na budovu, která je městským majetkem. V dnešním
čísle Večerníku tak zpravodajství dokončujeme.... A čtenářům
se ještě jednou omlouváme!

Foto: archiv Večerníku
Jste připravený tak
jako doposud podporovat v rámci možností sport,
kulturu a sociální oblast?
„Určitě! Jak osobní přízeň, tak
i formu veřejné finanční podpory na tyto důležité oblasti
považuji za zásadní.“
Co byste na závěr vzkázal voličům před blížícími se komunálními volbami?

„Máme velmi zkušeného
lídra, současného primátora Miroslava Pišťáka, a realistický volební program.
Plníme sliby, které dáme!
Dovolím si i touto cestou
požádat spoluobčany, aby
přišli k volbám a dali nám
možnost i nadále se podílet
na rozvoji našeho pěkného
města.“

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI
ČESKÉ SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE:
POZNÁTE, O KOHO JDE?
MŮŽETE VYHRÁT TABLET
PROSTĚJOVSKÝ Večerník společně s prostějovskými kandidáty České strany sociálně- demokratické připravil pro všechny
čtenáře VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽ. Ten nejlepší a nejšťastnější
z vás přitom může vyhrát TABLET. Dostane se ale i na další...
Co je potřeba pro to vykonat?
Nic složitého. Stačí znát správnou odpověď na níže položenou otázku, zaslat ji jakýmkoliv způsobem do redakce PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku a pak jen čekat, zda-li se právě na vás usměje štěstí při losování z osudí..
Soutěž probíhá od pondělí 29. září do čtvrtku 2. října.

POZNÁTE O JAKOU OSOBNOST SE JEDNÁ?
NEZNÁMÝ MUŽ SE...
... narodil v roce 1907 nedaleko Litovle. Pocházel z moravské
vlastenecké rodiny. Jeho manželka byla prostějovskou rodačkou
a známou spisovatelkou, jeho sestřenice, zasloužilá umělkyně,
nadaná komička, byla herečkou Osvobozeného divadla, Divadla Vlasty Buriana a poté Divadla na Vinohradech. Vystudoval
práva v Brně a v Praze a působil jako advokát v Prostějově, kde
vstoupil do sociální demokracie. Ve třicátých letech se stal starostou Prostějova a současně nejmladším starostou v Československu. Za války byl politik, na kterého se ptáme, zatčen a vězněn
v koncentračních táborech Dachau a Buchenwald. V květnu
1945 se stal předsedou revolučního národního výboru a téhož
roku i členem představenstva Československé sociální demokracie a poslancem parlamentu (Národního shromáždění), od roku
1948 byl dokonce jeho předsedou. V roce 1953 byl zbaven všech
funkcí a do konce života pracoval jako úředník. Zemřel v roce
1961 v Praze.
Své odpovědi, či tipy zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „ČSSD“. 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 2. ŘÍJNA, 14.00 hodin.
Další dvojici výherců budeme tentokrát kontaktovat TELEFONICKY, proto nezapomeňte uvádět na sebe své KONTAKTY. VELKÉ
SLOSOVÁNÍ, do něhož budou zařazeni všichni soutěžící se správnými odpověďmi, proběhne v redakci Večerníku již tento pátek
3. října! Své odpovědi, či tipy opětovně zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „ODS“. 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 2. ŘÍJNA, 14.00 hodin.
Všichni soutěžící se správnými odpověďmi budou zařazeni do slosování, které proběhne v redakci Večerníku již tento pátek 3. října!
VYLOSOVANÉHO VÝHERCE, KTERÝ OBDRŽÍ TABLET,
zveřejníme v příštím čísle Večerníku.
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Konicko Kostelecko Němčicko Plumlovsko Protivanovsko V SEČI SE SESUNUL SKALNATÝ SRÁZ

Regionální zpravodajství


Expres
z regionu
V Prostě
Prostějovičkách
těějo
jovi
vičk
ičk
čkác
ách se
ác
poběží Mezi lesy
Prostějovičky/mls - Čtvrtý ročník
čtvrtmaratonu „Mezi lesy“ odstartuje v neděli 5. října. Klání pořádá
spolek Sopka ve spolupráci s místními hasiči a obcí Prostějovičky.
Závod byl zařazen do seriálu Velká
cena Olomouckého kraje, který vyhlašuje TJ Liga stovkařů Olomouc.
Start je naplánovaný do prostoru
areálu „Zahrádky“ na 14:30 hodin, půldruhou předtím zde bude
probíhat prezentace. Závodníci
vyběhnou na 10,8 kilometrů dlouhou trať, která povede převážně
lesem vojenského újezdu Březina.
Účastníci se do středy 1. října musí
přihlásit na mailu zuzka.koznarkova@seznam.cz, případně na
telefonním čísle 777 064 655.
V Němčicích startuje
sezóna divadelní pátků
Němčice nad Hanou/mls - Město
Němčice nad Hanou a DS Na Štaci
zvou na VIII. sezónu Divadelních
pátků, kterou zahájí v pátek 3. října 2014 v 19.00 hodin místní DS
Na Štaci komedií Zdeňka Podskalského „Žena v trysku století”.
S dalším představením do Němčic
dorazí DS Domu kultury z Krupky. V pátek 7. listopadu vystoupí
s humorným pásmem o posledních
věcech člověka „Ať žijí nebožtíci“.
Celkem bude v rámci divadelních
pátků uvedeno pět souborů. Přehlídku uzavře v březnu příštího
roku DS Kroměříž s jevištní koláží
na motivy povídek Ivony Konečné
„Barevné sny“.
INZERCE

Majitel hotelu na břehu plumlovské přehrady to s rekonstrukcí myslí vážně

LEGENDÁRNÍ ZLECHOV SE UŽ ZAČÍNÁ OPRAVOVAT
Nejprve se otevře restaurace, ubytování přijde na řadu později

Taky se vám to někdy vrací? Krásné vzpomínky
na posezení na terase hotelu Zlechov u plumlovské přehrady leží i po letech v srdcích mnoha lidí
z Prostějova i okolí. A to i přesto, že z objektu je v tuto
chvíli neobyvatelná ruina. Před více jak dvěma roky
jej koupil nový majitel, který Zlechov vyklidil a uzavřel.
Nyní se dělníci konečně pouští do jeho oprav.
smělé plány na jeho obnovu beznadějně ztroskotaly. V těchto dnech se
Recepci místo kufrů zabraly haldy však věci konečně daly do pohybu...
odpadků, zdi kavárny „ozdobilyů
čmáranice, útulné pokoje se proZlechovu hrozilo zřícení
měnily ve vybydlené cimry s rozmlácenými okny. Právě takovými
změnami za posledních patnáct let Jak se Večerník přesvědčil, dělníprošel hotel Zlechov. Dosavadní ci se tu již pustili do oprav. „Teď

Přemyslovice/mls

Prokoukne. Rozsáhlé stavební práce probíhají i na protějším břehu
přehrady, kde stojí penzion Valášek.
Foto: Martin Zaoral

zachraňujeme, co by bez našeho
zákroku spadlo! Stabilizovali
jsme blízký svah, vybourali některé příčky a zajistili, aby do
objektu dále nezatékalo. Nyní
se připravujeme na rekonstrukci střechy,“ popsal nám aktuální
situaci spolumajitel nemovitosti
Ladislav Koláček, který hotel
získal v dubnu 2012.
Hlavní těžiště oprav se ovšem
přesunulo na příští rok. „Zatím
děláme drobnější práce, plánovanou kompletní rekonstrukci jsme
odložili. Původně jsme s ní chtěli
začít už letos na podzim, nakonec
vše připravujeme tak, abychom se
do ní mohli pustit hned na začátku jara příštího roku. Důvod vězí
v určitých problémech s financováním, proto jde vše pomaleji, než
jsme na začátku plánovali,“ vysvětlil Večerníku Ladislav Koláček, který dle svých slov vše hradí
z vlastních peněz. „Na projekt
jsem nedostal žádné dotace,“ objasnil s pokrčením ramen. I přesto
se plánů na znovuotevření hotelu
stále nevzdává.
Kdy tedy na terasu Zlechova
opět usednou první hosté? „Na
to momentálně neumím přesně
odpovědět. Předpokládám, že
v létě 2016 bychom mohli otevřít restauraci, pravděpodobně až
později nabídneme našim hostům
i ubytování,“ nastínil stávající plány Koláček.

Konečně se něco děje. Dělníci v interiéru zchátralého hotelu Zlechov vybourali příčky a zajistili, aby do
objektu dále nezatékalo.
Foto: Martin Zaoral

Co bude s cestou
kolem přehrady?
Majitel Zlechova se přirozeně
zajímal i o fakt, zda Plumlov
a Mostkovice v dohledné době
neplánují zrekonstruovat cestu
vedoucí kolem přehrady. „Samozřejmě, že bych to přivítal.
Pokud však vím, tak cesta se
kvůli složitým majetkoprávním
vztahům v dohledné době opravovat nebude,“ uvedl Ladislav
Koláček.

Opravuje se i „Valášek“
Zatímco Zlechov se pomalu probouzí z dlouhého spánku, na druhé straně nádrže už několik týdnů
panuje čilý stavební ruch. Dělníci
totiž provádí rozsáhlé opravy protějšího penzionu Valášek patřící
Iloně Šťastné, se kterou se však
Večerníku přes veškerou snahu
spojit nepodařilo. Zatímco cesta
kolem Zlechova zůstane ve špatném stavu, právě kolem Valáška
by už brzy měla vést nová naučná
stezka pro cyklisty i bruslaře. S je-

jím budováním by se mělo začít už
letos, dokončena totiž musí být už
do konce letošního školního roku.
Nebude tedy po opravě Valáška
a Zlechova u přehrady těch možností ubytování až příliš? „To si
nemyslím. V létě se dle mě bez problémů zaplní kapacity obou zařízení.
A s velkými zisky mimo sezónu určitě
nepočítáme,“ reagoval Koláček, jehož
od nákladné rekonstrukce neodradila
ani relativně slabá návštěvnost nádrže
během letošního léta. „Hlavní je, že je
přehrada opět napuštěná. Myslím, že
když vyjde počasí, tak lidé sem opět
rádi zamíří,“ uzavřel.

776 159 120

region@vecernikpv.cz
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Vystrašené obyvatele domku uklidňovali hasiči

Lipová, Seč/mik - K ne-bezpečné
události došlo v noci ze čtvrtka na
pátek uplynulého týdne v LipovéSeči. V těsné blízkosti rodinných
domků se z kopce začala sesouvat
půda, což vystrašilo zdejší obyvatele. Na místo museli okamžitě
vyrazit hasiči.
„Prvotní popis tohoto stavu převzala
linka tísňové pomoci už ve čtvrtek

pětadvacátého září krátce po devatenácté hodině. Operační důstojník
ihned poté vyslal místní dobrovolné hasiče a dvě profesionální
jednotky požárních stanic z Konice
a Prostějova. Poslední zmi-ňovanou
jednotku posílilo vozidlo s technickým kontejnerem a v následujícím
čase také nákladní přepravní vozidlo
s trámy a řezivem pro pomoc při

Rudá armáda dobyla v sobotu plumlovský zámek
BYLI JSME
U TOHO!

Druhý ročník setkání klubů vojenské historie nabídl
velkolepé divadlo, zájem diváků naopak zklamal ...

Plumlov/mls - Dusot těžkých vojenských bot, štěkání kulometu,
výstřely z děl, výbuchy granátů,
povely velitelů i výkřiky raněných. To vše se uplynulou sobotu
rozléhalo nádvořím plumlovského zámku, kam se sjeli členové osmnácti klubů vojenské
historie. Cestu na akci „Dobývání Plumlova“ si našlo kolem
sedmi stovek diváků. Vzhledem
k vydařenému počasí a skutečně
atraktivnímu programu v jedinečném prostředí to tak nebylo
zrovna mnoho... Večerník však
u toho nechyběl!
Co vše bylo k vidění? Do Plumlova v sobotu dorazilo stopětatřicet
po zuby vyzbrojených vojáků.
Svojí výstrojí a výzbrojí se přitom
fakticky nijak nelišili od těch, kteří
proti sobě bojovali před sedmdesáti lety během druhé světové války.
Kromě vojáků Rudé armády a německého wehrmachtu bylo možno
mezi nimi zahlédnout třeba i takzvané „svobodovce“. Jednalo se
o československé vojáky bojující
proti nacistům na východní frontě pod vedením generála Ludvíka
Svobody. „Coby účinkující už ně-

jaký čas jezdíme po nejrůznějších
srazech a za tu dobu jsme si mezi
podobně zaměřenými nadšenci
udělali řadu kamarádů. Některé
z nich jsme pozvali sem do Plumlova. Všichni naše pozvání rádi přijali. Táhne je sem atraktivní prostředí
plumlovského zámku stejně jako
dobré zázemí a parta organizátorů,“ prozradil Večerníku Jaroslav
Dvořák, předseda Klubu vojenské
historie Dukla, který akci společně
se Zámkem Plumlov uspořádal.
Dobývání Plumlova nabídlo rekonstrukci hned tří historických
střetů. Diváci si tak mohli připomenout okolnosti a průběh vojenských bojů o Dukelský průsmyk,
krvavého Slovenského národní
povstání či zápasu o Český rozhlas
v Praze. V dopoledním programu
pak vynikly ukázky dobové svatby,
zadržení parašutistů z Velké Británie a také bylo možno nakouknout
pod pokličku polní nemocnice. Vše
doplnila výstava z činnosti 601.
skupiny speciálních sil z Prostějova
a ukázka vojenské techniky. „Nejvíc se mi tu líbila rekonstrukce bitvy
v Dukelském průsmyku. Účinkující
byli sehraní a měli to dobře naplá-

Slavnostní nástup. Krátce po zahájení hlavního programu se představilo všech 135 účinkujících z osmnácti klubů vojenské historie.
Foto: Martin Zaoral
nované. Bylo super, že se při ní
pořád dělo něco nového a nebyla
tam žádná hluchá místa. Ještě před
tím jsem využil možnost osahat
si skutečné zbraně. Přestože jsem
přesvědčený pacifista, u jednoho

Fotoreportáž
Fotoreportáž

kulometu jsem se nechal i vyfotit,“
prozradil Martin Drábek ze Seloutek, který do Plumlova dorazil i se
svojí manželkou Veronikou.
Členové klubů vojenské historie
se letos v Plumlově sešli podru-

hé. Vzhledem k průběhu akce by
bylo nepochybně škoda, kdyby to
mělo být i naposledy. „Uděláme
vše pro to, aby se akce konala
i příští rok,“ přislíbil přes Večerník Jaroslav Dvořák.

jak se bojovalo na plumlově...

3x foto: Martin Zaoral

ních rychle proteče korytem, nebo odplavuje půdu, čímž způsobí velké škody. Když
se bude mít voda kam rozlít, škody budou
menší a zároveň to pomůže přírodě,” dodal
Zdeněk Poštulka.
V okolí Malého potůčku vzniknou i čtyři nové
tůně. Také se tu vysadí tisíc mladých stromů.
Nová říční niva se bude skládat z lužního lesa,
kde budou růst duby, jilmy, jasany, třešně,
vrby, nebo olše. Chybět nebudou ani trávy
a louky s mnoha druhy rostlin, které už na jaře
krásně rozkvetou.

Konický zámek přišel o šatlavu
Konice/mls - Stačilo sedm dnů a takzvaná „šatlava“ od zdí konického
zámku zmizela. Dělníci ji rozebrali
na jednotlivé cihly, které odvezly.
Přístavek k zámku sice neodmyslitelně patřil, na druhou stranu spíše
než ozdobou byl odjakživa spíše jeho
ostudou.
Demolici dlouho chátrající stavby doposud bránil její status chráněného
objektu. Nedávno památkáři změnili
názor a zbourání budovy povolili. Rozhodlo o tom Ministerstvo kultury. „Učinilo tak na základě šetření, které zjistilo, že při případné rekonstrukci by bylo
nutno objekt fakticky postavit znovu.
Tím by ovšem ztratil svou historickou František Novák s tím, že dělníci musehodnotu,“ vysvětlil konický starosta li při rekonstrukci postupovat opatrně,

Wehrmacht. Dobře vyzbrojená německá vojenská jednotka Pod palbou. Strhla se krvavá přestřelka, během níž na obou Vítězství. Ruská vojska využila své početní převahy a v bitvě
byla krátce po poledni napadena skupinou sovětských vojáků.
stranách rychle přibývalo obětí na životech...
zvítězila. Nad Plumlovem tak zavlála sovětská vlajka.

V Biskupicích chystají
festival slivovice

Expres
z regionu

Biskupice/mls - Obec Biskupice a místní pálenice Still zve na 16. ročník „Biskupického
kaléšku“, který se uskuteční tuto sobotu 4. října. Připraven bude bohatý doprovodný program
včetně výstavy koní, závodu historických velocipedistů, psí show, divadelního představení
Biskupické elixír, vystoupení kejklířů či koncert cimbálové skupiny. Zahájení je plánováno
na 10:30 hodin, jména vítězů „Kaléšku“ budou vyhlášena v 15:30 hodin. Vše zakončí taneční zábava se skupinou Epicentrum.

Jóga v konickém zámku

K i / l - Kurz jógy pro začátečníky se bude konat ve středu 1. května
Konice/mls
v konickém zámku v 16:30 hod. Kurz se skládá z celkem deseti lekcí. Je třeba se přihlásit na telefonním čísle 725 769 458.ského „Žena v trysku století”.
S dalším představením do Němčic dorazí DS Domu kultury z Krupky. V pátek 7. listopadu vystoupí
s humorným pásmem o posledních věcech člověka „Ať žijí nebožtíci“. Celkem bude v rámci
divadelních pátků uvedeno pět souborů. Přehlídku uzavře v březnu příštího roku DS Kroměříž
s jevištní koláží na motivy povídek Ivony Konečné „Barevné sny“.

Samostatné Držovice otevřely OBECNÍ DŮM,

na které použily i peníze po vyrovnání s Prostějovem

Držovice/mls - Jediná obec široko daleko, která má svůj vlastní
hypermarket otevřený čtyřiadvacet hodin denně, zažila uplyaby neporušili přilehlé zdi památkově nulý pátek velkou slávu. V budově bývalé školy v Držovicích
chráněného zámku.
byl otevřený nový Obecní dům.
Konat se v něm budou plesy,
setkání seniorů a další akce poPředstavujeme regionální podnikatele...
řádané místním úřadem, ale i
třeba soukromou osobou.
Ještě před první akcí v budově
byl farářem Petrem Matulou
pokřtěn s přáním dlouhého trŽeleč/pr - Žít na venkově ve vlastním náves ukončena areálem statku s památ- vybízí k procházkám a projížďkám na kole. vání a přinášení radosti. V samoderně zařízeném domečku, ale mít to kově chráněnou sýpkou. Prostor návsi je V obci to žije a to hlavně díky aktivitě míst- motný pátek 27. září následoval
zároveň kousek do města. Přesně takhle vyplněn zelenými plochami se vzrostlou ních hasičů, myslivců, fotbalistů, zahrádká- v sále bohatý program, během
si svůj život představuje čím dál víc ze- lipovou alejí.
řů a skautíků.
kterého si vzala slovo starostka
jména mladých rodin. Levné stavební V obci je mateřská škola, do základní Pokud vás láká život na podobné vesnici, či obecní kronikářka. Vrcholem
parcely pro stavbu rodinného domu školy dojíždějí žáci do tří kilometrů vzdá- máte nyní šanci. Želeč v současnosti nabízí dne se stal kouzelník Štěpán
na klidném místě v současnosti nabízí leného Brodku u Prostějova, kde je také stavební pozemky s vodovodní a kanalizač- Šmíd.
malebná vesnička Želeč. Přímo v ní, či dostupná zdravotní péče, matrika či pošta. ní přípojkou na hranici pozemku za cenu A jak se Večerník na vlastní oči
v jejím bezprostředním okolí najde celá Dále se v obci nachází prodejna smíšené- 350 korun za metr čtvereční. Zbývají tu ješ- přesvědčil, je skutečně se čím
rodina k životu vše, co potřebuje.
ho zboží a pohostinství.
tě čtyři volné parcely. Jestliže tedy přemýš- chlubit. V prvním patře Obecního
Obec Želeč se nachází přibližně pat- Pro sportovní a volnočasové aktivity je líte, kde si postavíte svůj vysněný domeček, domu v Držovicích vznikl spolenáct kilometrů od Prostějova a deset od v Želči k dispozici venkovní sportovní zajeďte se do Želče podívat!
čenský sál určený na slavnosti, při
Vyškova. Její historické jádro tvoří pro- areál i s nádrží určenou ke koupání, mini- Bližší informace včetně dokumentace vám nichž se sejde přibližně osmdetáhlá široká náves s dominantou kostela posilovna a víceúčelový sál v budově kul- poskytnou na místním obecním úřadě sátka lidí. K dispozici tu od pátku
sv. Bartoloměje. Na východní straně je turního domu. Okolní příroda pak přímo nebo na mobilním telefonu 724 183 836.
mají i malou kuchyň a sociální za-

Už je minulostí. Dříve památkově chráněnou „šatlavu“ u konického zámku už
dělníci rozebrali.
Foto: Martin Zaoral

V Želči najdete dobré místo pro život
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zabezpečení místa po sesuvu,“ informoval Večerník Zdeněk Hošák,
tiskový mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého
kraje.
Po dojezdu prvních jednotek bylo
potvrzeno možné další ohrožení
po předchozím sesuvu půdy a kamení ze skalnatého strmého terénu
v těsné blízkosti domů. „Hasiči
provedli průzkum i v horních
částech srázu, zde byla následné vytyčena nebezpečná zóna
informační páskou. Poté jeden
z hasičů v lezeckém postroji provedl průzkum v terénu

a místa s výrazným nebezpečím
sesuvu odstranil shozením,“ popsal Hošák další práce pokračující
až do brzkého pátečního rána.
Následně bylo pomocí trámů
provedeno zabezpečení míst
hrozících případným sesuvem.
„O stavu a případného nebezpečí
s nutností dalšího řešení seznámil
velitel zásahu majitelku rodinného domku. Místo bylo
v brzkých ranních hodinách za
asistence Policie ČR a starosty
obce protokolárně předáno, vše se
naštěstí obešlo bez zranění,“ dodal
mluvčí krajských hasičů.

Motorkář skončil v příkopě

Vysadí tu tisíc nových stromů
rozlít se do revitalizované nivy Vřesůvky.
To v budoucnu sníží povodňové škody,
zlepší samočistící schopnosti říčky a zlepší
i životní podmínky pro rostliny a živočichy. „Projekt připravila společnost Arnika
s podporou Člověka v tísni,“ vyjádřil se
spoluautor projektu Zdeněk Poštulka
z Koalice pro řeky, která má na starosti péči
o pozemky. „Chceme nejen dalším sdružením, ale zejména vodohospodářům a
starostům ukázat, že tímto způsobem se dá
předcházet povodním. Dnes voda při povod-

Pořádně se zapotili. Hasiči v Lipové-Seči udělali všechna možná
opatření, aby k dalšímu sesuvu půdy ze skalnatého srázu už nedošlo.
2x foto: HZS Olomouckého kraje
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V Čehovicích bojují proti povodním
Čehovice/mls - Všichni máme v živé
paměti následky katastrofálních povodní, které postihly Českou republiku v
předchozích letech. Bojovat nejen proti
následným škodám, ale zejména proti
příčinám povodní se u Čehovic rozhodly
nevládní organizace.
Nedávno tak právě v Čehovicích začaly
úpravy soutoku Vřesůvky s Malým potůčkem. Kousek od obce vznikne nové, členitější koryto Malého potůčku. Při zvýšeném
průtoku dostane tento vodní tok možnost
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řízení. Ve sníženém přízemí je pak
malá tělocvična a zázemí pro potřeby zaměstnanců obecního úřadu. Druhé patro školy pak na své
využití stále čeká. „Společenský
sál vznikl tak, že jsme probourali
zdi a spojili dvě třídy a chodbu do
jedné velké místnosti,“ prozradil
architekt Martin Fröml, který navrhoval interiér Obecního domu.
Při slavnostním otevření se sešlo
kolem šedesáti občanů Držovic.
„Výuka v základní škole skončila v roce 1981, později budova
sloužila jako učiliště Agrostroje a
zázemí pro strojní průmyslovku.
Přibližně tři roky byla prázdná,
než se nám podařilo pro ni najít
nové využití. Letos v dubnu se s
přestavbou začalo a nyní už máme
Obecní dům zkolaudovaný,“ připomněla historii celého projektu
starostka Držovic Blanka Kolečkářová, která všem občanům
Držovic popřála, aby se z nového
prostoru pro vzájemné setkávání
těšili a zároveň je vybídla, aby
jeho možnosti využívali, jak to jen
bude možné. „Jako první se při-

Olšany u Prostějova/mik - Musel jet jako šílenec, jinak se to nedá
vysvětlit. Také podle policie nezvládl motorkář na silném stroji
u Olšan rychlost a havaroval. Po pádu do příkopu naštěstí neutrpěl žádná zranění.
„V neděli jedenadvacátého září kolem půl druhé v noci došlo k dopravní nehodě u obce Olšany u Prostějova ve směru na Čelechovice.
Sedmatřicetiletý řidič motocyklu Honda nepřizpůsobil rychlost stavu
a povaze vozovky. Následně na blátivém povrchu komunikace dostal
smyk a havaroval vpravo do příkopu. Ke zranění řidiče nedošlo, na
motorce byla škoda vyčíslena na čtyřicet tisíc korun,“ popsal nebezpečně vypadající nehodu Petr Čunderle, zastupující tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje. Jak dodal, dechová zkouška na alkohol byla u motorkáře negativní.

Došlo na naši adresu...
V Obědkovicích se soutěžilo

„O pohár starosty obce“

„V sobotu 17. září ve večerních
hodinách se v Obědkovicích sjely
závodní jednotky hasičských
sborů z okolí. Sbor dobrovolných hasičů Obědkovice a
obec Obědkovice pořádali třetí
ročník
nočních
hasičských
závodů ,,O pohár starosty obce
Obědkovice´´.
Byl to velký soutěžní boj.
Konkurence byla veliká a na
stupínky vítězů se probojovala
družstva – Kojetín , Obědkovice
a Doloplazy. Po celý večer
panovala příjemná atmosféra.
Podpořit hasiče přišlo mnoho fanoušků z obce i okolí,
a i počasí bylo nakonec příznivé.

Připraveno bylo zastřešené posezení, které přišlo určitě vhod.
Samozřejmě nemohl chybět
stánek s dobrým jídlem a pitím.
Následovalo slavnostní nastoupení
jednotek.
Předávání
pohárů
a věcných cen se již tradičně chopil starosta obce Rostislav Němec
společně s místostarostkou Irenou
Fládrovou.
Pořádající sbor dobrovolných
hasičů a obec Obědkovice se už
teď těší na příští ročník nočních
závodů, které se v obci staly tradicí.
Pořadatelé děkuji všem, kteří se
zúčastnili a blahopřejí vítězům.“
Lenka Pokorná,
kronikářka obce Obědkovice

Slavnostní otevření. Nový Obecní dům vznikl v prostorách bývalé školy v Držovicích, která stojí naproti
místnímu obecnímu úřadu.
Foto: Martin Zaoral
hlásili hasiči, že zde chtějí uspořádat ples!“
Starostka vyjádřila opakovaně i
nadšení z toho, že do finále dospěl
spor se Statutárním městem Prostějov. I díky tomuto faktu mohl v
Držovicích vzniknout právě Obecní

dům. „Jsem ráda, že to máme za sebou. Z posledních peněz, které jsme
obdrželi od města Prostějov, jsme tři
miliony korun použili právě na tuto
výstavbu. Zbývající tři miliony dala
obec ze svého rozpočtu,“ prozradila
Blanka Kolečkářová.

Po slavnostním přestřižení
pásky následovala prohlídka
novotou vonící budovy, krátký
kulturní program a také raut.
Zájemci si prostory Obecního
domu mohli projít i následující
sobotu.

Foto: archiv L. Pokorné

Kultura v Prostějově a okolí...
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nejvýznamnější kulturní událost

APOLLO SE OTŘÁSLO,
PŘIJELI ALKOHOLOVÍ
REKORDMANI

Alkehol dostál svému názvu...

Která kapela se může pochlubit šestnácti alby a téměř dvě
stě padesáti písněmi
o pití? Odpověď jistě napadne i méně
osvíceného čtenáře.
Vždyť věčný zdroj své
inspirace má již ve
svém názvu. Pražská
kapela Alkehol navštívila prostějovský hudební klub Apollo 13
v pátek 26. září. Pivo
a rum tekly proudem
a pravověrní fanoušci
si i pořádně zahalekali. A kdo vydržel alkoholovou smršť, mohl
si na závěr vychutnat
další hudební „úlet“
v podání ATD alias
Pražského výběru...
Prostějov/pav
Alkehol zpívá svoje písně
o pití s chytlavými refrény
již dvaadvacet let a navíc
v nezměněné sestavě. Jednotliví členové nemají důvod
k hádkám, je totiž jasné, co je

Prostějov/peh - Vztahy mezi
mužem a ženou i břitký humor v hlavní roli se představily
v prostějovském Městském
divadle v inscenaci Play Strindberg, kterou do Prostěova přivezlo pražské Divadlo Metro v
čele s Jiřím Štěpničkou, Zuzanou Slavíkovou a Vladimírem
Benešem.
Městskému divadlu v Prostějově
se povedl vynikající start abonentní sezóny. Hra Friedricha
Dürrenmatta Play Strindberg,
v českém provedení s Jiřím Štěpničkou, Zuzanou Slavíkovou
a Vladimírem Benešem z pražského Divadla Metro v titulních
rolích, přilákala do hlediště prostějovského divadla desítky diváků, kteří se už po divadelních
prázdninách těšili na novou várku dramatických inscenací.

„Sezónu jsme vlastně zahájili
už minulý týden nejnovějším
LiStOVáNím a hodovým programem. Hra pražského Divadla
Metro Play Strindberg ale zahájila sezónu v divadle oficiálně
a myslím si, že herci podali výborný výkon,“ potvrdila Večerníku dramaturgyně Městského
divadla Eva Zelená.
V hledišti se proto ve středu
večer sešli příznivci hořkých
humorných příběhů z partnerského života, které se mohly
zdát nejednomu divákovi důvěrně známé. „To víte, že jsem
se na představení těšila. Chodím do divadla pravidelně a na
pana Štěpničku jsem byla moc
zvědavá,“ přiznala s úsměvem
Alena.
Divadelní představení dle knihy Augusta Strindberga Ta-

Manželský trojúhelník. Partnerský souboj mezi vynikajícím Jiřím
Štěpničkou a Zuzanou Slavíkovou doplnil bratranec Kurt v podání
Vladimíra Beneše.
Foto: archiv Divadla Metra
nec Smrti z počátku minulého
století, se v Dürrenmattově
úpravě dočkalo i v českém
prostředí hned několika originálních zpracování. Tentokrát
to byla herecká etuda na míru
šitá pro Jiřího Štěpničku (Ed-

gar), Zuzanu Slavíkovou (jeho
žena Alice) a Vladimíra Beneše
(Kurt), kteří v inscenaci Play
Strindberg vytvořili manželský
trojúhelník, pobavili zdejší publikum a vysloužili si tak uznalý
potlesk diváků.

z vernisáže...

stART: studenti SŠDaM se představili už potřetí
Alkoholoví rekordmani. Skupina Alkehol za dvaadvacet let své
existence vydala již šestnáct alb o pití.
Foto: Pavla Vašková
spojuje. Nehrají si na žádné
intelektuály a lidem prostě
dávají to, co chtějí slyšet.
Působí jako takoví nenároční
pohodáři. A stejně se uvedli
i uplynulý pátek v Apollu.
„Ahoj, rádi vás vidíme, uděláme si prima večer, je to
dobrý, chlast tady je, takže
to bude jako jindy, když jdete
někam do putiky. Akorát si
u toho chlastání můžete ještě zazpívat,“ předestřel hned
na začátku Ota Hereš, hlavní zpěvák a kytarista, jakým
směrem se bude celý večer
ubírat. A všichni fanouškové,
často v mikinách či tričkách
se jménem kapely, se podle
toho zařídili. Dalo se předpokládat, že obsluha za barem
si určitě nemohla stěžovat na
malé tržby.

Jako jeden muž. Publikum s kapelou vytvořilo jeden fungující celek. Nálada byla elektrizující, ale současně i uvolněná...
Foto: Pavla Vašková
INZERCE

Play Strindberg: Štěpnička a spol. zahájili divadelní sezónu

„Jsem ten nejlepší fanoušek
Alkeholu,“ ukazoval pyšně
na obrovský mokrý flek na
tričku František. „Někdo mě
polil kofolou s rumem, to
je super,“ dodal s úsměvem
a ještě nostalgicky zavzpomínal: „Jsem rád, že se tady kluci ukázali. Naposledy jsem na
nich byl tak před dvaceti lety,
je to moje mládí...“
Stejně spokojeně jako František vypadali i ostatní návštěvníci koncertu, nálada
byla uvolněná, zpívalo se
z plna hrdla a zazněly největší pecky Alkeholu, jako například Pivo dělá hezká těla,
Nonstop nebo Na Slamníku.
Na závěr fanoušci pohodáře z Alkeholu odmítali pustit
z pódia a mocným halekáním
„olé, olé, Alkehol, Alkehol“
se dožadovali dalších a dalších
přídavků. Úspěch koncertu byl
tedy nepopiratelný. O to těžší
nástup na pódium měla skupina prostějovský výběr ATD,
hrající, jak naznačuje název,
vynikajícím způsobem repertoár Pražského výběru. Ta udělala nakonec výbornou tečku
za celým uvolněným večerem.
Z dalšího programu klubu Apollo 13 stojí určitě za
zmínku koncert legendární
rockové skupiny Abraxas,
který se uskuteční 24. října.

Prostějov/peh - Studenti
prostějovské Střední školy
designu a módy představili
nejnovější kolekci výtvarných prací a fotografií. A
nutno dodat, že se mladí
malíři i fotografové se svými pracemi letos opravdu
vytáhli!
Ve výstavních prostorách prostějovského kina Metro 70 si
od uplynulého čtvrtku můžete
prohlédnout aktuální tvorbu
studentů zdejší Střední školy designu a módy. K vidění
budou do 20. října objekty, fotografie a malby začínajících
umělců, za které by se nemuseli stydět ani profesionální
výtvarníci a fotografové. Posoudit to mohli už ve čtvrtek v
podvečer účastníci vernisáže,
která zahájila již třetí ročník
výstavy s názvem stART.
„Jsem ráda, že se tu setkáváme Milá tradice. Po příští rok se pedagogové v čele s ředitelkou školy
už potřetí a chtěla bych proto těší na to, že pořadatelské otěže výstavy převezmou se vším všudy
poděkovat nejen našim studen- studenti.
Foto: Petra Hežová
tům za to, že tvoří a vytvářejí
tak pomyslný obraz, který ale děkuji současně i našim cestě uměleckými začátky vesvědčí o kvalitách naší školy, pedagogům, kteří studenty na dou,“ uvedla při vernisáži ředi-

telka školy Ivana Vaňková, kterou na pomyslném řečnickém
postu vystřídala i náměstkyně
primátora města Prostějova
Alena Rašková, následně se ke
slovu dostal i kurátor výstavy
a současně jeden z pedagogů
Střední školy designu a módy
Jiří Andrýsek. „S výukou focení začínám u základních
pojmů jako čas a clona, pak už
se snažím jim do samotné tvorby moc nemluvit,“ usmíval se
zkušený fotograf.
Originální kreativitu při tvorbě ocenil i Vojmír Křupka,
vedoucí ateliéru multimediální tvorby: „U studentů oceňuji řemeslné zpracování, ale
především zvládnutí konceptuální otázky. Výsledek pak
nemusí být vizuálně zajímavý, ale jde za tím projektem
vidět důkladně promyšlený
plán,“ pronesl. Vyvedenou
výstavu začínajících umělců
si v prostorách Galerie Metro 70 můžete prohlédnout
do 20. října. Určitě nebudete
litovat...

rrozhovor
ozhovvorr ssee za
zajímavou
ajím
mavoou os
osobností...
sobnosstíí...

„Naposledy jsme si v Lipové před koncertem
zahráli fotbal,“ svěřil se exkluzivně Večerníku

zakládající člen a bubeník skupiny Turbo Jiří Lang
Lipová - Na jediné vystoupení skupiny Turbo na střední Moravě dorazily
předminulou sobotu do Lipové stovky
fanoušků. A také to v místní sokolovně pořádně roztočili a rozezpívali.
Koncert měl skvělou atmosféru, kdy
muzikanti na pódiu spolu s publikem
tvořili jeden výborně fungující celek.
Večerníku se bezprostředně po rozloučení s příznivci podařilo uskutečnit exkluzívní interview s bubeníkem
Jirkou Langem. A interview se neslo
v hodně dobrém rozmaru...
Pavla Vašková
Zeptám se vás na začátek netradičně, abychom se vyhnuli nepříjemnostem. Kterou novinářskou otázku
opravdu nemáte rádi?
„Jak se vám hrálo? (smích)“
Tak to jste mi vzal vítr z plachet, protože zrovna na tohle jsem se chtěla
zeptat…
„To nevadí, my vám i tak rádi odpovíme...
(úsměv) Lipová je prostě super. Podívejte
se na to skvělé pohoštění. Kdo by nebyl
spokojený (se smíchem ukazuje na guláš
a spoustu dalších dobrot na stole). Ne, vážně, publikum bylo skvělé, spolupracovalo,
zpívalo od začátku do konce, všichni jsme
si to užili.“
Kolikrát jste zde vlastně už hráli?
„Budete se divit, ale za těch třiatřicet
let, co kapela existuje, jsme přímo v Lipové hráli už počtvrté. Je to ale už dlouho, co
jsme tady byli naposledy. Myslím takových
dvanáct let. To bylo ještě v sestavě s Richardem Kybicem. Tenkrát jsme před koncertem vytáhli balon a šli si zakopat... (smích)“
Kde vlastně nejraději hráváte?
Máte nějaké oblíbené místo?

Pařmen. Za bubny to Jiřímu Langovi nejenom jde, ale také mu to i sluší, což poznali fanynky
v Lipové.
Foto: www.turbo-rock.cz
„Litovelský pivovar, zvlášť když je to
i s prohlídkou a ochutnávkou...(smích)“
Tak to vás naprosto chápu. A je i nějaké místo, kam byste se už nikdy s kapelou nevrátili?
„Víte, čas je fajn v tom, že všechny křivdy zahladí. Nakonec si vždycky pamatujete jen to
pozitivní. A to je i odpověď na vaši otázku. Ne,
žádné zapovězené místo nemáme.“
Jste služebně nejstarší a zároveň i zakládající člen skupiny. Změnily se během těch třiceti let nějak písničky Turba?
Myslím třeba styl nebo tématiku...
„Ano, já jsem tady jediný z úplně původní
sestavy, druhým služebně nejstarším členem je klávesák, ten je v kapele od roku
1984. Písničky se vlastně vůbec nezměnily, pořád píšeme o holkách. (úsměv) Snažíme se skládat klasické písničky, které si
s námi mohou posluchači zazpívat, a typické jsou pro nás bohaté vokály. Zvlášť
Martin (hlavní zpěvák Laul - pozn. red.) je
hodně bohatý. (smích)

řiatřicet let, to je opravdu dlouhá
doba. Řekli jste si někdy, že už toho
máte dost a kariéru ukončíte?
„Po každém koncertu, když jsme takhle unavení... (smích) Ne, vážně, cestování a koncertování je sice náročné, ale tak skvělé publikum, jaké bylo v Lipové, nám tu vydanou
energii zase vrátí.“
Jak vznikají nové písničky? Máte vůbec
klasické zkoušky, nebo všechno řešíte po
internetu, jak to dnes většina kapel dělá?
„Zkoušíme tak třikrát za rok. Jinak je to přesně
tak. Napíšeme písničku, rozešleme ji ostatním,
ti se ji naučí a je to. Takhle vznikla i převážná
většina našeho posledního CD Žár. Ovšem
problém nastává, když to někdo neumí poslat.
To pak musí přijet osobně...(smích)“
Co plánuje Turbo do budoucna? Můžeme se těšit například na nové
„cédéčko“?
„Není kam spěchat, až to přijde, tak to přijde.
Zatím máme v plánu jen hrát lidem písničky,
které mají rádi.“

Ze života města
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Olympijské centrum místo koupaliště? NE!

EXPRESS
ze zastupitelstva

„Kdo něco takového tvrdí, tak lže,“ řekl natvrdo primátor Pišťák

Horečná diskuse na půdě zastupitelstva probíhala minulé úterý mimo jiné na téma výstavby multifunkční haly v místech, kde stálo oblíbené koupaliště za velodromem. Národní olympijské centrum
pro tenis a volejbal, ale rovněž i společenské vyžití,
se zcela nepochopitelně stalo trnem v oku některým opozičním zastupitelům, kteří si tak už - snad
v rámci populismu - berou na paškál i veškeré státem legálně schválené projekty. Navíc na prostějovské radní udeřili s názorem, že údajně zbytečnou
halou nahradili avizovanou rekonstrukci koupaliště!
Prostějov/mik
„Jestli někdo po Prostějově rozšiřuje informaci, že olympijské
centrum má stát na místě, kde
mělo být nové koupaliště, tak
tento člověk nemluví pravdu.
Osobně jsem byl na tiskové
konferenci k této záležitosti
a vím, že multifunkční hala do
prostoru, kde by v případě přijetí dotace mohlo být okamžitě
vybudováno koupaliště, nezasahuje! O něm bude ale rozhodovat až příští zastupitelstvo,“
pronesl rozhněvaný Miroslav

Pišťák, primátor Statutárního
města Prostějov.
Slovo k této problematice dostal i jeden z prostějovských
občanů, který se na kandidátce
nového hnutí dere v blížících
se komunálních volbách do
zastupitelstva. „Dočetl jsem se
v nejmenovaných novinách,
že do výstavby olympijského
centra město finančně vstupovat nebude, což ale podle mého
názoru není pravda. Penězi
do toho vstupujeme už tím, že
jsme za pět milionů korun nechali asanovat staré koupaliště

a uvolněný pozemek věnujeme
zdarma společnosti, která novou
multifunkční halu chce realizovat. A z koupaliště nebude nic,“
projevil svůj názor člověk, který
málokdy, lépe řečeno skoro nikdy, neprojevil ani špetku radosti z nově budovaných zařízení
v Prostějově, zvláště pro sport.
„O výstavbě olympijského
centra se teprve vyjednává na
Ministerstvu školství, mládeže
a tělovýchovy s tím, že materiál
půjde do vlády. A pokud ho vláda
schválí, Prostějov by byl jedním
z pouhých šesti měst v České

Pořád dost placu. V prostoru, kde v uplynulých měsících byly asanovány bazén a sociální zázemí starého koupaliště, má vyrůst olympijské centrum. Pro nový „plavečák“ je tu ovšem stále dost místa v prostoru
dřívějšího dětského brouzdaliště směrem k Víceúčelové hale-zimnímu stadionu. 2x foto: Michal Kadlec
republice, kde něco podobného vznikne,“ poukázal na fakt,
o který usilovala řada míst tuzemska, kde by si vzniku Národního olympijského centra
vážili asi o trochu víc... „Znovu
opakuji, a tentokrát už budu tvrdší, že nová multifunkční hala za
velodromem nevezme místo novému koupališti. Kdo tvrdí opak,
ten lže, a lháře nemám rád!
A už vůbec není pravda, že město
Prostějov do tohoto projektu už
vstoupilo tím, že nechalo zbou-

rat staré koupaliště s úmyslem
uvolnit pozemek pro výstavbu
nové sportovní haly. Jestli si toto
opravdu někdo myslí, pak mi nezbývá nic jiného než bezmocně
pokrčit rameny. Spíše jsem ale
vždy spoléhal na soudnost určitých lidí. V souvislosti s plány na
olympijské centrum se magistrát
zatím ničím a nikomu nezavázal,“ konstatoval poměrně rázně
primátor Miroslav Pišťák.
Jeho stranický kolega a pobočník Zdeněk Fišer pak zopakoval.

„Vybudování nového koupaliště
je stále v plánu, projekt je hotov.
Plavecký bazén bude jen oproti
původním plánům otočen kolmo
a blíže k hale zimního stadionu,
aby bylo účelněji využito odpadního tepla za účelem vyhřívání
vody. Výstavba tohoto areálu je
skutečně jen otázkou dotací. Už
dvakrát jsme o ně žádali, ale neúspěšně. Věřím, že by to mohlo
vyjít už v příštím roce,“ podotkl
áměstek primátora pro stavební
investice.

A bude se parkovat! Práce u mlýnského náhonu konečně pokračují
Prostějov/mik - Jak informujeme na jiném místě dnešního vydání Večerníku, ve středu 24. září byly zahájeny práce na propojení
jižního kvadrantu s Anenskou ulicí. Den předtím se ale na jednání zastupitelstva živě diskutovalo o naplánované rekonstrukci
parkoviště „U svaté Anny“.
„Oprava tohoto parkoviště je zahrnuta do projektu regenerace Sídliště Svobody, jejíž první etapa probíhá už letos. Aktuálně již probíhají
práce na rekonstrukci vnitrobloků poblíž zdravotního střediska, kde se
budují nové komunikace, chodníky a také parkovací plochy. Následovat budou bezprostředně další dva bloky blíže ke sběrnému dvoru,“ prozradil Zdeněk Fišer, náměstek prostějovského primátora pro
stavební investice. „Co se týká samotného parkoviště U svaté Anny,
v tuto chvíli se zpracovává projektová dokumentace, a podle všeho
k realizaci rekonstrukce dojde v jarních měsících příštího roku. Tato
plocha bude určena k parkování vozidel občanů Sídliště Svobody,“
dodal Fišer s tím, že opravené parkoviště pojme až padesát vozidel.

Prostějov/mik - V uplynulých týdnech
se konečně opět začalo pracovat na rekonstrukci mlýnského náhonu. Jak Večerník v předešlých vydáních na základě
stížností občanů Šmeralovy ulice kritizoval, investiční akce města má skluz i díky
tomu, že kvůli deštivému počasí musely
být zastaveny hlavně terénní práce.
Nyní se ale konečně v Kolářových sadech znovu objevili dělníci. „Provedli
jsme další terénní úpravy i návoz zeminy a odstranili jsme zařízení staveniště. Hotovo? Pokud bude příznivé počasí, stavební firma předá městu zrekonstruovaný mlýnský
Gabiony byly dokončeny na konci úseku náhon už na konci tohoto měsíce.
Foto: Michal Kadlec
a provizorní hráz mlýnského náhonu byla
rovněž odstraněna. Práce v korytě náhonu informace Petr Krejčí, majitel stavební fir- Výsadba stromů a keřů už není součástí námi
jsou ukončeny,“ podal Večerníku aktuální my, která spravuje tuto městskou zakázku. prováděného díla. Práce by měly být hotové
Práce u mlýnského náhonu v Kolářových do konce září, ale jak už jsem podotkl, s ohlesadech budou pokračovat i v nadcházejících dem na počasí. Zahradnické úpravy totiž nednech. „S ohledem na počasí bude zkultivo- lze provádět v terénu, pokud je promáčený,“
vána navezená zemina a plocha oseta trávou. dodal pro Večerník Petr Krejčí.

Radní pod palbou

Z hlediska dopravy se Prostějov změnil k nepoznání
„Za největší úspěch považuji realizaci rondelu
v Dolní ulici,“ prozradila náměstkyně A. Rašková

Prostějov - Dobrá práce a hlavně úzké napojení na
Olomoucký kraj včetně spolupráce s prvním náměstkem
hejtmana Aloisem Mačákem byly hlavním aspektem značné změny v dopravní infrastruktuře v Prostějově za poslední čtyři roky. Dopravní investice čítající už stovky milionů korun jsou vidět na každém kroku. I to je zásluha náměstkyně
primátora Statutárního města Prostějov Alena Rašková
(na snímku), která je odpovědná na radnici za dopravu
a sociální oblast. Jak uplynulé období hodnotí a co vše prozradila v dalším exkluzivním rozhovoru pro Večerník?
Michal Kadlec
Co považujete za největší
úspěch z hlediska dopravních
investic v Prostějově za uplynulé volební období?
„Určitě nedávno dokončenou kruhovou křižovatku v blízkosti motorestu
U Rodenů v Dolní ulici. Pamatuji si ještě
na doby, kdy tudy proudily stovky aut
směrem do průmyslové zóny a tvořily
se zde nekonečné fronty. Hlavně ráno
a odpoledne byla klasická křižovatka
takřka neprůjezdná. Navíc se mi jen velmi těžko prosazovalo, že právě rondel
v Dolní ulici je potřeba víc, než kde jinde
v Prostějově. Jedná se o velice zdařilou
a pěknou kruhovou křižovatku, která je
velká a přehledná.“
Zmínila jste, že tento rondel bylo
těžké prosadit. Proč?
„Protože když jsem začala o kruhové
křižovatce v Dolní ulici jednat s představiteli Olomouckého kraje, bylo
v tu dobu v Prostějově více dopravních
priorit. Zoufalá situace byla v Palackého ulici, kde se kvůli slabé propustnosti
křižovatek na Poděbradově náměstí
tvořily kolony aut až po Plumlovskou.
Jednalo se také o generální rekonstrukci
Olomoucké ulice a řešily se problémy
spojené s ucpanou Kosteleckou ulicí.
Přitom se už realizovalo několik jiných
dopravních investic, vybudoval se odbočovací pruh z Olomoucké na Vápenici,
opravoval se povrch komunikací ve
Svatoplukově a Palackého ulici. Bylo
toho opravdu hodně a já jsem přitom
stále trnula, kdy na křižovatce U Rodenů dojde k neštěstí. Takže když jsme po
domluvě s Olomouckým krajem dostali

v Dolní ulici zelenou, byla jsem nevýslovně šťastná. A jako bonus se do této
investice ještě ´vlezl´ odbočovací pruh
z Dolní na Šárku... (úsměv)“
Prostějovští řidiči teď probírají
ožehavé téma ohledně rondelů na
Jiráskově a Poděbradově náměstí. Můžete říct, jaká je aktuální situace okolo
těchto dvou plánovaných investic?
„Obě dvě prostějovské lokality jsou
z hlediska dopravy problematické a jještě
před dvěma lety jsem byla přesvědčena,
že prioritní řešení si zaslouží Poděbraže postupem času
dovo náměstí. Jenomže
vat jižní kvadrant,
se řidiči naučili využívat
čímž se doprava hlavněě v Plumlovské
dně zklidnila.
a Brněnské ulici rapidně
everní obslužLidé si také zvykli na severní
nou komunikaci, což jee samozřejmě
ak zahltila Kosdobře, ale tím se naopak
telecká ulice, kudy se právě přes sevali lidé ze dvou
verní obslužnou dostávali
obody a Hloučely.
západních sídlišť - Svobody
ní problém
Tím pádem se dopravní
tal pro
právě v této lokalitě stal
město palčivější, a tudíž
udíž
plánovaný rondel na Jial
ráskově náměstí dostal
přednost. Aktuálně
to vidím tak, a věřím
tomu, že k jeho výstavbě dojde příští
rok.“
A naplánované dva malé
rondely na Poděbradově náměstí
jsou odloženy na
neurčito?
„V žádném případě!
Jestliže na Jiráskově

náměstí počítáme s výstavbou rondelu
v roce 2015, pak uděláme maximum
pro to, aby Poděbradovo náměstí přišlo
na řadu v roce 2016.“
Kromě dopravy máte na starosti
i sociální oblast. Jak jste spokojena s tímto resortem své působnosti?
„V sociální oblasti je to trošku jiné tím,
že na spoustu věcí nemá město prostě
vliv. Například jde o vyplácení sociálních dávek, které ani zdaleka nejsou
motivační k tomu, aby někoho donutily
pracovat. Na druhé straně se nám podařilo připojit k systému komunitního
plánování. Tím máme zmapovány veškeré sociální služby v Prostějově i okolí,
které jsou dostupné pro všechny potřebné občany. Můžeme je tak informovat
o všech možnostech sociální pomoci,
což určitě není zanedbatelné. Z napojení
do tohoto systému nám také vyšlo najevo, které sociální služby v Prostějově
chybí. Zjistili jsme, že naše město stárne
a v co nejkratší době bude zapotřebí se
hodně zamýšlet
ý například
p
nad výstavý
bou domů pro seniory či zařízení s pečovatelskou službou.“
(
(dokončení
na straně 34)

Foto: archív Večerníku
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Podpořte hlasováním Hloučela je městskou oázou klidu již sto let
prostějovskou krásku!

Prostějov/peh - Hlasujte pro
prostějovskou krásku s číslem 3 na facebookových
stránkách a katapultujte ji
mezi mladé modelky. Možná, že právě váš hlas rozhodne!
Politické volby se vás ještě
kvůli nízkému věku netýkají
nebo jste naopak už otráveni
nevýraznými obličeji z plakátů, které si žádají vaši přízeň? V tomto případě můžete
pomoci v kariéře milé mladé
sympaťačce z Prostějova a nemusíte se ani hnout z pohodlí
vašeho domova. Hlasuje se totiž přes facebookové stránky.
A o co jde?
Blíží se finále soutěže First
New Model, kam se po semifinále v Blansku, kterého se

zúčastnilo dvaatřicet dívek,
kvalifikovala kvůli svým nesporným půvabům prostějovská rodačka Eliška Buršová,
která do finále postupuje
s číslem 3. Pomoci jí zvítězit
můžete i vy, čtenáři Večerníku svým hlasem. Hlasuje se
pod každou fotografii na facebookových stránkách soutěže First New Model. Pozor,
musíte být současně fanoušky
této stránky, jinak váš hlas
nebude započítán! Hlasy se
sčítají a dívka, která obdrží
nejvíce ‚lajků‘ získá titul First
New Model - Sympatie.
Pokud byste Elišku chtěli podpořit přímo při finále 11. října
v Dělnickém domě Blansko
od půl deváté večer, vaše přítomnost bude automaticky

Prostějovská kráska. 176 cm
vysoká plavovláska má našlápnuto na vítězství. Foto: T. Poláček
započítána jako třicet bodů
pro jednu ze soutěžících. Hosty večera budou Miss World
Lucie Kovandová a finalista
Muže roku Marek Klimeš.

Prostějov/pav - Významné
výročí oslavil v pátek 26. září
biokoridor Hloučela. Již století
uplynulo od osázení břehů říčky prvními stromy. Celodenní
akce s bohatým doprovodným
programem přilákala k bistru
Hloučela množství dospělých
i dětských návštěvníků.
Hloučela. Bereme ji jako neodmyslitelnou součást našeho
města. Všichni sem rádi chodíme
odpočívat, posedět, procházet se
s dětmi či sportovat. Málokdo
ale ví, že před sto lety bylo kolem
říčky v podstatě smetiště, kam se
vyváželo rumisko a odpad z celého města. O zalesnění břehů
řeky se zasloužil profesor Rudolf
Wolf, učitel chemie, matematiky
a fyziky na prostějovské „reálce“.
Svůj záměr prezentoval městské
radě již v roce 1905, ovšem teprve roku 1914 došlo k jeho reali-

zaci. Profesor Wolf se sám chopil
koleček a se stovkami studentů
začal prostor kolem Hloučely
přeměňovat v lesopark.
A právě tento významný čin
přišly oslavit desítky návštěvníků k oblíbenému bistru u ulice
Pod Kosířem. Již od dopoledních hodin zde probíhaly hrátky
s přírodou, jichž se účastnily
školní kolektivy. Odpoledne pak
tyto aktivity pokračovaly. Děti
zde na několika stanovištích plnily úkoly, za něž obdržely razítka
a následně sladké odměny. Celý
den si návštěvníci mohli také
prohlédnout výstavu historických
fotografií, dát si nějakou dobrotu
z udírny či si opéct špekáček na
ohýnku. O kulturní program se
postaraly například orientální
tanečnice, country tanečníci či
hudební uskupení E+T+E a Fiddle-Dedee.

BYLI JSME
U TOHO!

Děti plnily úkoly. Pracovníci z Ekocentra Iris připravili pro děti sedm
stanovišť, kde za splnění úkolu dostaly razítko. Foto: Pavla Vašková
Dětem se ovšem nejvíc líbilo
vypouštění vyléčených dravců
ze záchranné stanice v Němčicích nad Hanou. Například kalous ušatý se stal zřejmě hlavní
hvězdou celého programu. Tolik
cvakání spouští a blikání blesků
nejspíš naštěstí již nikdy nezažije.
„Plníme tady se ségrou úkoly, je to

super, nejvíc mě bavilo přecházení po laně. Ale úplně nejlepší byla
ta sova, ta byla krásná,“ vylíčil
Večerníku nadšeně pětiletý Lukášek. Celý páteční den na Hloučele
proběhl v pohodové a přátelské
atmosféře, sešli se zde lidé, kteří
mají k tomu kousku přírody uprostřed města opravdový vztah.

Prostějovskou hvězdárnu zahalila Evropská noc vědců
Prostějov/peh - Prostějov se
i letos zapojil do projektu
s názvem Evropská noc vědců. Na zdejší hvězdárnu proto
zavítaly desítky návštěvníků,
pro které byl připraven stylový ve tmě svítící náramek
a zajímavý program na téma
optika.
Pátek 26. září měli v kalendáři zatrhnuto všichni ti, kteří
se zajímají o vědu a její neuvěřitelná tajemství. Evropská
noc vědců přilákala večer do
prostor zdejší hvězdárny desítky zvídavých návštěvníků, pro
které byl připraven zajímavý

program, zaměřený především
na nejrůznější zajímavosti
z oblasti optiky. Zahájení obstarala přednášku, která přítomné
uvedla do problematiky optiky. Následovaly atraktivní fyzikální pokusy z geometrické
i vlnové optiky s pomocí nové
lavice, které byly tímto poprvé
předvedeny veřejnosti. Vedoucí
prostějovské Lidové hvězdárny
Karel Trutnovský následně přívržencům vědy ukázal hned několik kouzel, které světlo svede,
načež si nejeden z nich zatoužil
vyzkoušet si jednoduché pokusy se zajímavými výsledky

Hrátky s optikou. Pro lepší viditelnost světelných efektů bylo nutno
hvězdárnu trochu zakouřit. Hlásič požáru byl naštěstí vypnutý.
Foto: Petra Hežová

i v domácím prostředí. Kdo by
si pomyslel, kolik zábavy se dá
užít třeba s cédéčkem a laserovým ukazovátkem.
Poté přišla na řadu pozvánka
na unikátní výstavu „Z historie
optického průmyslu v Přerově“. Třetí bod programu Noci
vědců se bohužel nevydařil,
vzhledem k nepřízni počasí,
které je odedávna nepřítelem
všech hvězdářů. „Snažil jsem
se objednat dobré počasí, ale
nepodařilo se. Přesto bych vás

rád pozval na noční pozorování některý příští jasný večer,“
pronesl s výhledem do oblohy
ředitel hvězdárny Karel Trutnovský.
Komu se večerní hrátky s optikou líbily, jistě využije i další pozvánky na tuto sobotu
4. října, kdy se všichni příznivci vědy sejdou na společném
výletě do společné laboratoře
optiky UP a FZÚAV ČR. Sraz
na ul. 17. listopadu 50Av Olomouci!

Věda v praxi. Západ slunce v kádince s vodou a mlékem aneb jednoduché, ale efektivní pokusy, které si můžete sami ověřit i doma.
Foto: Petra Hežová

inzerce

...dábelsky vychytaná chuť

É
V
O
N

Brutila

Bru
ru

Bru
ru

Najdete nás v Prostějově na ul.
Plumlovská 73, 100m od OD Haná
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KRASICKOU ULICÍ UŽ NEPROJEDE ANI MYŠ SPOR s Remostavem je otevřený,
Uzavírkou začíná propojování Anenské s jižním kvadrantem

Tak dlouho se ještě žádná dopravní investice
v Prostějově nepřipravovala. Deset let trvalo, než
se město dohodlo s majitelem pozemků a budov
na rozhraní Drozdovické a Krasické ulice na jejich
odkupu. Dnes už ale propojení Anenské ulice s jižním kvadrantem, včetně výstavby dvou rondelů,
nebrání nic v cestě.
Prostějov/mik
Od středečního rána je uzavřena
Krasická ulice, ve které celá investiční akce začíná.
„Uzavřena bude až do devatenáctého prosince z důvodu
výstavby kruhové křižovatky.
Objízdná trasa pro veškerou
dopravu je vedena obousměrně
po ulicích Určická, Drozdovická, Anenská, Anglická, Plumlovská, Západní a Foerstrova
v Prostějově,“ informoval Večerník Antonín Zajíček, vedoucí odboru rozvoje a investic

prostějovského magistrátu. Jak
dodal, stavební úpravy budou
obsahovat také práce na chodnících, nově budované cyklostezce, komunikacích, inženýrských
sítích a rovněž zpevněných plochách v okolí blízkých domů.
„Druhá a třetí etapa propojení
Anenské ulice s jižním kvadrantem, tedy komunikace mezi Krasickou a Anenskou včetně dalšího
rondelu u sběrného dvora, budou
pokračovat na jaře příštího roku,“
dodal Zdeněk Fišer, náměstek
primátora Statutárního města
Prostějov.

Stop! Krasická ulice byla uplynulou středu 24. září ráno uzavřena. Klasickou křižovatku už okusovaly frézy, do konce roku tady bude rondel.
2x foto: Michal Kadlec

pro tetičku Pachtovou
V souvislosti se jménem této
dvaaosmdesátileté živé legendy
hanáckého regionu Večerník zajímalo, zda prostějovský primátor Miroslav Pišťák v důsledku
její „hrozby“ skutečně navštívil
Hanácké slavnosti v Zábřehu na
Moravě, kam ho tetička Pachtová
na prostějovské radnici zvala.
„Bohužel, není v mých silách do Zábřehu odjet, mám

Prostějov/mik - Úterní zastupitelstvo se zabývalo usnesením
rady města, v němž je zakotveno
odmítavé stanovisko k žádosti
společnosti Remostav o odpuštění smluvní pokuty v souvislosti
s nedodržením slibu výstavby
sportovně relaxačního centra na
pozemcích u nemocnice. Ani zastupitelé toto usnesení neschválili, ve hře je tedy žaloba magistrátu!
„Vedení města přišlo s několika
vstřícnými návrhy, které však ne-

byly druhou stranou akceptovány.
Zachovali jsme se jako seriózní
partner, předložili jsme nabídku
zpětného odkupu pozemků do
vlastnictví města. Druhá strana
však veškeré vstřícné kroky města
neakceptovala,“ zopakoval současnou situaci Jiří Pospíšil, první
náměstek primátora Statutárního
města Prostějov.
Přestože v úterý 23. září právní
zástupce společnosti Remostav
zastupitelům tvrdil, že chyba je na
straně města, komunální politiky

nepřesvědčil. „Remostav by chtěl
odpustit úplně všechno a navíc požaduje změnu investičního záměru.
Jeho návrhy jsou naprosto jednostranné. Poté, co i zastupitelstvo
drtivou většinou hlasů neschválilo
jeho požadavky, celý spor zřejmě
míří opravdu k soudu. Město se
ale stále snaží o vstřícné kroky
a osobně jsem po zastupitelstvu nabídl právnímu zástupci společnosti
Remostav další jednání o dohodě.
Uvidíme, jak bude reagovat,“ prozradil Večerníku Jiří Pospíšil.

Odpudivá čekárna v Drozdovicích ZMIZELA
Nahradí ji jako všude prosklená „kukaň“

DVOJITÁ OMLUVA
Prostějov/mik - Neodmyslitelnou součást všech hanáckých
slavností v regionu Marii Pachtovou se Večerníku „podařilo“
v minulém vydání tak trochu
přejmenovat. Do jejího příjmení
se nám totiž v článku na straně
5 vloudilo jedno písmenko
navíc, čímž se tetičce Pachtové
a samozřejmě i našim čtenářům
OMLOUVÁME.

před žalobou město nabídlo jednání

toho v těchto dnech tolik, že to skutečně není možné.
Prostřednictvím Večerníku bych
se chtěl ale paní Pachtové omluvit a také na dálku pozdravit
všechny Hanáky tohoto nedalekého města,“ poznamenal
včera, tj. v neděli 28. září po
poledni exkluzivně pro Večerník
Miroslav Pišťák, primátor Statutárního města Prostějov.

Podzimní
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Prostějov/mik - Přání místních obyvatel bylo konečně
po několika letech vyslyšeno.
Hnusná čekárna na autobusové
zastávce v Drozdovicích, která
v poslední době sloužila spíše
bezdomovcům jako noclehárna,
padla k zemi.
Už na začátku minulého týdne
začali stavební dělníci rozebírat
železnou konstrukci zastávky,
během čtvrtku a pátku došlo na
bourání betonových základů. Ze
staré čekárny postavené už na
konci padesátých let minulého
století nakonec zbyla jen holá
planina. „Každým rokem rekonstruujeme tři nebo čtyři podobné
čekárny v Prostějově, které už
dávno nevyhovují moderní době.
Také v Drozdovicích tu starou
nahradí nová a prosklená,“ prozradil Večerníku Zdeněk Fišer,
náměstek primátora Statutárního
Zmizela. Desítky let stará a prorezivělá autobusová čekárna v Drozměsta Prostějov.
Ale právě tyto prosklené dovicích byla zbourána. Nová by zde měla stá co nevidět.
Foto: Michal Kadlec
„kukaně“
se
některým
Prostějovanům příliš nezam- čekárny, ale jen nedokonale počasí se tady nedá ani schovat,“
louvají. „To nejsou autobusové zastřešené lavičky. Při deštivém míní jeden ze čtenářů Večerníku.

FRANTIŠEK TUHÝ: „O KONCI ODĚVNÍHO PODNIKU SE S VÁMI BAVIT NEBUDU!“
Bývalý generální ředitel zkrachovalého někdejšího gigantu odmítl cokoliv vysvětlit

Plumlov/mls - Františka Tuhého
u Krajského soudu v Brně čeká od
úterý velký životní boj. Pětašedesátiletý
muž získal v roce 1979 titul vzorný
milicionář, socialistický kolos dokázal
následně přetvořit v prosperující
firmu šijící obleky pro celý svět. Přátelil
se s prezidentem České republiky
Václavem Klausem, cestoval po celé
zeměkouli. Ještě před osmi lety pevnou
rukou řídil podnik s pěti tisíci
zaměstnanci a ročním obratem tří a
půl miliardy korun. Nyní mu za
zpronevěru hrozí pět až deset let
vězení.
Pokud byste ho nyní potkali někde na
ulici, tak byste na první pohled řekli, že
je to jeden z důchodců, kteří musí vyjít
s osmi tisíci korun měsíčně. František
Tuhý se od minulosti snaží všemožně
odstřihnout. Na sebe ani na svou minulost
„velkého šéfa“ nechce absolutně žádným
způsobem upozorňovat a očividně se
k ní ani nechce vracet. Ostatně to vyplývá
i z vyjádření místních. „František Tuhý?
Myslíte toho menšího staršího muže, co
bydlí v té velké vile pod kostelem? Ten

INZERCE

do tepláků vozidlu právě otvíral bránu.
Při této příležitosti ho redaktor Večerníku
oslovil. Zajímalo nás, co říká na neslavný
konec Oděvního podniku Prostějov, jehož
byl dlouhá léta generálním ředitelem a se
kterým byl neodmyslitelně spjat. „Vám
nic říkat nebudu. Vy už jste do Večerníku
napsali tolik věcí, že vám za to tedy pěkně
děkuji,“ trucoval zprvu František Tuhý.
Nechoval se přitom nijak arogantně, spíše
působil dojmem unaveného a smířeného
starého muže.
Naznačili jsme, že právě on podle celé
řady lidí nese největší odpovědnost
za dluhy a následný krach po desítky
let největšího zaměstnavatele na
Prostějovsku. Nechce se k této věci
konečně nějak vyjádřit? František
Tuhý znejistěl, přešlápl a zdálo se, že
o celé věci přece jen přemýšlí... Nakonec
se však rozhodl trvat na svém. „Vy
máte své zdroje, já se vám k tomu
nijak vyjadřovat nechci a nebudu,“
odmítl nabídku pokusit se tyto dedukce
jakýmkoliv způsobem vyvrátit.

že už zítra, tj. v úterý 30. září jej u Krajského
soudu v Brně čeká soud. Státní zástupce
viní F. Tuhého ze zpronevěry 26 milionů
korun, které si měl v letech 2004 až 2008
nechat vyplatit bez ohledu na skutečný
hospodářský stav podniku. Za to mu hrozí
pět až deset let vězení, soud ho navíc může
odsoudit k povinnosti uhradit způsobenou
škodu. Ta by posléze přešla věřitelům
zadluženého podniku. Těch je stále přes pět
set. Podnik jim původně dlužil téměř 2,2
miliardy korun, jeho kompletní rozprodej
následně vynesl 409 milionů korun. Čtyři
pětiny všech dluhů tak stále zůstávají
neuhrazeny. Jakým způsobem se chce
František Tuhý proti podané obžalobě
hájit? Bude u soudu vůbec vypovídat?
Opravdu nic vám říkat nebudu.
Nashledanou!“ rozloučil se s námi
František Tuhý a stiskl tlačítko.
Elektronicky ovládaná brána před
jeho vilou se tím uzavřela a bývalý šéf
Oděvního podniku se uchýlil zpět do
svého luxusně zařízeného „domácího
vězení“.

Co řekne u soudu?
Ve chvíli, kdy jsme dorazili k domu
Františka Tuhého, se do jeho garáže V rozhovoru s Františkem Tuhým však
chystal zajet stříbrný Volkswagen Večerník ještě zůstal. Bývalému bossovi
Transporter. A majitel domu oblečený oděvnického gigantu jsme totiž připomněli,

Obžalobou Františka Tuhého by celá
kauza Oděvního podniku skončit
neměla. Policie České republiky letos

k nám občas zajde na pivo, ale už tu ale
nějaký čas nebyl. Slyšel jsem, že měl
něco do činění s Oděvním podnikem,
ale nic konkrétnějšího nevím,“ prohlásil
pro Večerník provozovatel jedné
z plumlovských hospůdek, který si však
nepřál být jmenován. „Chodí k nám
většinou sám jenom se psem, občas
prohodí něco s místními, ale o ´ópéčku´ se
nikdy nebavil. Když se ta fabrika letos v
létě bourala, to víte, že se to zde probíralo.
On tu ale v té době buď nebyl, nebo se
k tomu nijak nevyjadřoval,“ doplnil své
vyjádření pod zárukou anonymity.
Právě venčení psa zůstalo jednou
z mála příležitostí, při níž František Tuhý
v posledních letech pravidelně opouští
zdi ze své rozlehlé vily v Plumlově. Za
tyto hradby k němu pronikl jen málokdo.
To se potvrdilo i při našich opakovaných
návštěvách, na zvonění nikdy nikdo
neotvíral. Až uplynulý týden se nám
poštěstilo....

Je Tuhému jedno, co si
o něm veřejnost myslí?

Za dluhy mohou i jiní

v červnu zahájila trestní stíhání dalších
pěti bývalých členů představenstva
této společnosti, které viní z předlužení
podniku. Součástí vyšetřování bylo
i podezření z úvěrového podvodu ve
výši 1,2 miliardy korun, ve kterém jako

poškozená figurovala Česká spořitelna.
Proces s Františkem Tuhým, který
v úterý odstartuje u Krajského soudu
vBrněprovásbudePROSTĚJOVSKÝ
Večerník samozřejmě podrobně
sledovat. Sledujte www.vecernikpv.cz!

kdo je
ing. František Tuhý?
Narodil se 7. prosince 1948 v Hodonicích u
Znojma.
j
Po základní škole ve Znojmě,
j
absolvoval SEŠ ve Znojmě.
j
Maturoval v roce 1968.
Následujících pět let působil na VŠE v Praze, kdy
vystudoval obor ekonomika průmyslu. Absolvoval také postgraduální kurzy pro vedoucí pracovníky. Do komunistické strany
vstoupil v roce 1972, v letech 1975 – 1983 byl agitátorem čety Lidových milicí.
V roce 1979 získal titul vzorný milicionář. Jeho manželka Jana se narodila
v roce 1951 a v OP pracovala jako referentka výchovy kádrů. Spolu mají dvě
dcery. Jedna z nich byla vyšetřována v souvislosti s přehnaně vysokými nájmy
ve firemní prodejně v Plumlovské ulici v Prostějově, kde působila jako vedoucí.
Kontakty s politiky udržoval František Tuhý i po revoluci, patřil mezi sponzory
ODS, rád se objevoval ve společnosti Václava Klause. Jako generální ředitel OP
působil až do roku 2008, po skandálu s neoprávněnou výplatou milionových
odměn přešel do dozorčí rady. V té době se už zcela stáhl do ústraní a s veřejností
odmítá dlouhodobě jakkoliv komunikovat.

Děti a 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!!!

Natálie Hrubá
22. 9. 2014 52 cm 3,35 kg
Březsko

Josefina Machalová
23. 9. 2014 49 cm 3,50 kg
Prostějov

Krystýnka Soldánová
23. 9. 2014 48 cm 3,00 kg
Prostějov

Denis Buchta
12. 9. 2014 51 cm 3,90 kg
Oplocany
INZERCE

Jakub Kyzlink
21. 9. 2014 52 cm 3,95 kg
Lešany

Nikolas Šustr
21. 9. 2014 52 cm 3,75 kg
Prostějov

Tomáš Božičevič
23. 9. 2014 50 cm 2,90 kg
Prostějov

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

ODBĚR MOŽNÝ
V POLOVINĚ
ŘÍJNA 2014
Štěňátka jsou očkovaná,
pravidelně odčervovaná,
odchovaná doma. Milí mazlíčci,
jen do dobrých rukou!
Více na tel.: 605 011 310

Soutěž STOLETÁ DÁMA zná své vítěze. Ceny se předávaly v obřadní síni radnice
Nejvíce vědomostí prokázali žáci prostějovské „reálky“, cenu poroty si odnesla ZŠ Jana Železného

Prostějov/mik - Podobná soutěž nemá v Prostějově obdoby.
A bodejť by měla, když jejím
hlavním tématem bylo stoleté
výročí prostějovské radnice!
Děti základních škol zápolily
o prvenství ve třech soutěžních
okruzích a jejich originální
práce směrované k historii této
výjimečné stavby byly hodnoceny odbornou porotou. Ve
středu ráno pak došlo přímo
v obřadní síni k slavnostnímu
vyhlášení výsledků soutěže.
A Večerník byl celé události
přítomen.
„Radnice je krásným, vznešeným a důstojným symbolem
historického města Prostějova
i celého kraje, čímž se stala velice zajímavým objektem k soutěžnímu klání vybraných žáků
prostějovských škol. Letos tomu

bylo již sto let od slavnostního
otevření Nové radnice a právě
k tomuto slavnému výročí vyhlásila Základní škola Melantrichova vědomostně literární soutěž
pod záštitou primátora Statutárního města Prostějova Miroslava
Pišťáka,“ konstatovala Milada
Daňková, učitelka prvního stupně na Základní škole v Melantrichově ulici.
Do soutěže s poetickým názvem „Stoletá dáma“ se přihlásilo dvanáct tříčlenných
družstev z prostějovských
základních škol: ZŠ Kollárova,
ZŠ Majakovského, ZŠ Melantrichova, ZŠ Palackého, RG a ZŠ
Prostějov, ZŠ Valenty a ZŠ Jana Nejlepší. Zastupitel Josef Augustin a sám prostějovský primátor
Železného. „Jejich úkolem bylo Miroslav Pišťák předali ceny nejlepšímu družstvu soutěže z Reálného
postupně splnit tři části soutěže. gymnázia a Základní školy města Prostějova. Foto: Michal Kadlec
Nejprve vypracovali vědomostní poté napsali krátký literární útvar Prostějova. Ve třetí části si zahráli
otázky z historie Nové radnice, ze současného nebo minulého na průvodce kamaráda z Londý-

F o t o r e p o r tá
Fotoreportáž
áž

VÝSLEDKY SOUTĚŽE STOLETÁ DÁMA
1. místo: RG a ZŠ Prostějov (Anna Buršová, Jana Grocholová,
Alena Košťálová)
2. místo: ZŠ a MŠ Melantrichova (Sára Hrabalová, Hana
Štěpánková, Lucie Marvanová)
3. místo: ZŠ a MŠ Kollárova (Lukáš Král, Denisa Kolíková,
Jaroslav Půda)
Cena poroty: ZŠ Jana Železného (Daniel Valdéz, Anita
Maráková, Anna Vysloužilová)
na Prostějovem a připravili si text trichova, ZŠ Kolárova a ZŠ
v anglickém jazyce. Vše nakonec Jana Železného se ve středu 24.
prezentovali před odbornou po- září sešla v obřadní síni Nové
rotou, která byla jejich výkony radnice, kde byla oceněna prinadšena,“ popsala další z učitelek mátorem Prostějova MiroslaZŠ Melantrichova Šárka Dědo- vem Pišťákem. Tento slavnostní
okamžik byl odměnou žákům za
chová.
Porotě předsedal zastupitel jejich píli a nevšední úsilí, které
města a člen školské rady vynaložili při plnění zajímavých
JUDr. Josef Augustin. Vítěz- soutěžních úkolů. „Soutěž jsem
ná družstva ze škol Reálného domluvil jako člen zastupitelstva
gymnázia a Základní školy a školské rady s ředitelem Záměsta Prostějova, ZŠ Melan- kladní školy v Melantrichově uli-

jjak
akk se vvyhlašovaly
yhlaššovvalyy vvýsledky
ýssleddky ddětské
ětsskéé sou
soutěže...
utěžže....

ci. Roman Pazdera byl z nápadu
nadšen a jsem přesvědčen o tom,
že stoletá prostějovská radnice si
podobnou soutěž základních škol
zasloužila,“ uvedl exkluzivně pro
Večerník Josef Augustin, kterého
při posuzování jednotlivých prací překvapily rozsáhlé znalosti
zúčastněných žáků. „Například
dvě literární práce byly naprosto
unikátní a jsem velmi rád, že je
budeme moci otisknout i ve Večerníku. Středeční vyhlášení vítězů pro mě bylo velmi zajímavé,
hlavně mě potěšila spontánnost
dětí. Nějaký čas po slavnostním
ceremoniálu jsme si společně ještě povídali nejen o stoleté radnici,
ale také o běžném životě,“ dodal
Augustin s tím, že už nyní má
v hlavě téma pro příští soutěžní
ročník. Prozradit ho ovšem ještě
nechtěl...

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

3x foto: Michal Kadlec

Podzimní zpravodajství z Prostějovska
INZERCE

Těsně za vítězi. Stávající první muž radnice Miroslav Bronzoví. Zastupitel Josef Augustin společně s ředite- Zvláštní ocenění. Cenu poroty si svou prací vysloužiPišťák poblahopřál k druhému místu družstvu z pořádají- lem ZŠ Melantrichova Romanem Pazderou odměnili třetí li žáci Základní školy Jana Železného, kterým ocenění
cí ZŠ Melantrichova.
družstvo v pořadí ze ZŠ Kollárova.
předal primátor Statutárního města Prostějova M. Pišťák.

Počasí sice nepřálo,ale i tak se srdíčka a magnetky prodávaly
Prostějov/mm - Uplynulé pondělí 22. září se i prostějovské
střední školy zapojily do tradiční akce, kterou každoročně
pořádá nadace „Život dětem“
pod názvem „Srdíčkový den“.
Po městě se prodávaly přívěšky
se srdíčkem v ceně pětatřicet
korun a magnetky s obrázky
zvířátek v ceně třiceti korun.
Celý výtěžek putoval na pomoc vážně nemocným dětem,
jejichž zdravotní stav vyžaduje
celodenní péči a také na zdravotnické i rehabilitační pomůcky, zdravotní kočárky a invalidní vozíky.

Velkým nepřítelem se tentokrát
stalo počasí, které svým větrem
a deštěm komplikovalo a narušilo prodej i souběžně probíhající program u prostějovské
hvězdárny, který byl zase zaměřen k evropskému „Dni bez
aut“. Jak uvedla koordinátorka
akce na prostějovské Střední
zdravotnické škole Šárka Pavlovská, její žáci vyrazili různými
směry ve městě a snažili se prodávat, co to šlo. Žáci „zdravky“
se zapojí i příští rok, neboť kdo,
když ne budoucí příslušníci
zdravotnického personálu, by
měl pomáhat dobré věci.

Přispěla. Svým podílem se ve sbírce angažovala také tisková mluvčí prostějovského magistrátu Jana
Gáborová. Večerník byl u toho!
Foto: Martin Mokroš

JARMARK
MAMINKy Maminkám

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. 588 008 095, 724 706 773
Semtamník
pondělí 29. září od 14:30 do 15:30
hod - Rehabilitační cvičení pro
posílení tělesné kondice a zraku.
úterý 30. září – Výlet do Skalky
s vycházkou k jezírkům nad
Skalkou. Odjezd z Pv autobusem od Alberta v 9:05 hod. ze
stan č.2. Odjezd busem ze Skalky
v 11:48 hod, nebo procházkovým tempem do Čelčic a odtud
vlakem ve 12:50 hod zpět do Pv.
Výlet se uskuteční pouze v případě předem nahlášené účasti.
středa 1. října od 14:00 hod - Přátelské posezení v Kavárně Anreto (bývalá Kavárna u Kocourka)
čtvrtek 2. října od 8:00 do 11:00
hodin - Tvoření z keramické
hlíny v centru denních služeb
o.s. LIPKA Prostějov, Tetín č.1.
Sraz zájemců v 7:50 hod. před
vchodem do Lipky. S sebou pracovní oděv.
Svaz tělesně postižených v ČR,
z.s., místní organizace v Prostějově, Kostelecká 17 zve své členy
i nečleny na zájezd 4. října 2014
do Veĺkého Mederu – pobyt ve
slovenských termálech. Bližší
informace v kanceláři č.106 nebo
na tel.č.588 008 095, 724 706 773.
Ekocentrum IRIS
Husovo nám. 67, Prostějov
sobota 4. října od 9:00 do 13:00
– Úklid Hloučely a Den zvířat
– biokoridor Hloučela, sraz u občerstvení u Abrhámka
pondělí 6. října od 16:00 do
18:00-Keramika-pracovní oblečení s sebou, poplatek 100,- za
osobu na 2 pracovní hodiny. Místo konání je v Kovárně Ekocentra
IRIS.

Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově
nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým občanům na
adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
Půjčovna rehabilitačních
a kompenzačních pomůcek
LAZARIÁNSKÉHO SERVISU PV, Hacarova 2, zajišťuje
ortopedické vozíky, WC křesla,
chodítka – pevná, pojízdná, podpažní, servírovací stolky a polohovací lůžka (mechanická,
elektrická). Kontakt po telefonu
pí. V. Zapletalová 776 054 299
SVAZ NESLYŠÍCÍCH
A NEDOSLÝCHAVÝCH,
Svatoplukova 15, Prostějov 796 01
Vážení klienti. I v tomto roce
Vám nabízíme možnost využít
služeb našeho zařízení. Kromě
odborného sociálního poradenství, Vám také nabízíme prodej
baterií do sluchadel a drobného
příslušenství ke sluchadlům
(hadičky, čistící tablety, či ušní
tvarovky různých velikostí). Na
vaši návštěvu se srdečně těšíme.
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TIP Večerníku

OSLAVA ke 100. výročí narození

plk. i.m. JOSEFA FRANTIŠKA
KDY: sobota 4. října 2014 od 9:00 hodin
KDE: obec Otaslavice
Obec Otaslavice ve spolupráci se Svazem
letců České republiky pořádá již tuto sobotu
4. října 2014 oslavu 100. výročí narození plk.
i.m. Josefa Františka, která se uskuteční pod
záštitou 601. skupiny speciálních sil Generála
Moravce.
„Díky spolupráci s armádou by nad obcí měly
proletět dvě stíhačky a dva vrtulníky. Ale jejich
počet se ještě může změnit, prozradil starosta
Otaslavic Rostislav Drnovský s tím, že v každém
případě se bude na co dívat. Připraveny jsou i další divácky zajímavé události.
V 9:00 hodin čeká návštěvníky bohoslužba
v kostele, doprovodný program v místě setkávání. Od 10:00 hodin je na řadě zahajovací program
a zhlédnout můžete již zmíněný průlet letounů.
Od 12:30 hodin do 13.00 hodin se koná pochod
obcí až k domu Josefa Františka. Přesně jednu
hodinu po poledni je pak připravena vzpomínka
na Josefa Františka spolu s průlety letounů. Od
14:00 hodin máte možnost zhlédnout muzeum
Josefa Františka a tím nahlédnout do historie.

ICM Prostějov
Otevírací doba ICM Prostějov
bude od září opět od 12:00 do
17:00 hodin.
Internet pro veřejnost bude dostupný od 14:00 do 17:00 hodin
pátek 3. října - Den internetu
zdarma od 14:00 do 17:00 hodin Výstava obrazů brněnské výtvarnice Heleny Zemánkové
(a to na max. 1 hodinu)
se uskuteční v kavárně Galerie
ND v Prostějově do 30. října
MC Cipísek
Mimiklub pro maminky 2014.
s miminky (besedy s odborníky, pohybové a hudební Základní organizace SPCCH
v Prostějově poskytuje i nadále
aktivity,apod.)
Broučci, Zajíčci a Méďové své poradenské služby každé úte(programy pro rodiče s dětmi od rý od 9 do 11 hodin v kanceláři
na Kostelecké 17 v Prostějově,
18 měsíců do 4 let)
Cipískova školička (adaptační přízemí dveře číslo 109. Také
program pro děti před nástupem v tomto roce pořádá ZO SPCCH
v ČR Prostějov zájezdy: 1. říjdo školky)
Podzimní burza dětského oble- na 2014 – zájezd do Polského
čení a obuvi. Burza se bude ko- Těšína. Přihlášky a další infornat v sobotu 4. října od 8:30 do mace získáte na shora uvedené
adrese v úřední dny.
13:00 hodin.

Soudní dražby
movitých věcí
Prostějov/red - Okresní soud
v Prostějově nařídil dražbu
movitých věcí, která se uskuteční ve čtvrtek 2. října 2014
od 9.00 hodin v areálu bývalé kotelny na Sídlišti Svobody. Dražba je nařízena proti
povinnému Vítu Minxovi
z Prostějova.
Dražit se budou plastové židle
(2 ks) a stůl s vyvolávací cenou 30 korun, rohová
sedačka a křeslo s vyvol. cenou
30 korun, dámské kolo s vyvol.
cenou 20 korun, dětská autosedačka s vyvol. cenou 10 korun,

dále opotřebované matrace, polička, váza, odpadkový koš, dva
modré polštáře, garnyž, plechová šuplíková skříňka, plastový
koš na prádlo, červený kbelík
se smetáčkem, dvě misky pro
psa, dvě dřevěné židle, pytle
s hračkami, oblečením, botami
a dalšími věcmi - to vše s vyvol.
cenou od jedné do tří korun!
Prohlídka dražených věcí je
možná pouze v den konání
dražby po dobu registrace
dražitelů, která proběhne
v místě dražby od 8.30 do 9.00
hodin.

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...
Milada Zapletalová 1943
Dobromilice
Marie Sychrová 1921 Repechy
Jiří Horák 1943
Prostějov
Věra Kovářová 1950
Brodek u Prostějova
PaedDr. Anna Maráková 1943
Čechovice
Jiří Koutný 1930
Němčice nad Hanou
Františka Balcaříková 1932
Mostkovice

Naděžda Janečková 1929
Prostějov
Oldřich Mlčoch 1947 Určice
Zdislava Švecová 1958
Klenovice na Hané
Jan Hynek 1936
Dětkovice
Jarmila Novotná 1934
Kostelec na Hané
Hana Krčová 1947 Prostějov
Ludmila Lochmanová 1937
Čehovice
Ján Tulian 1939
Vyškov

Rozloučíme se...
Pondělí 29. září 2014
Florián Hauer 1938 Kralice na Hané 11.45 Obřadní síň Prostějov
Jan Škondra 1943 Dětkovice 12.30 Obřadní síň Prostějov
Jaroslav Kabrhel 1947 Ptení 13.15 Obřadní síň Prostějov
Jan Horáček 1932 Pivín
14.00 Obřadní síň Prostějov
Eva Měchurová 1929 Prostějov
15.00 kostel Vrahovice
Středa 1. října 2014
Vlasta Mačkalová 1935 Prostějov 9.30 Obřadní síň Prostějov
Pátek 3. října 2014
Jindřich Slavík 1938 Dětkovice 12.30 Obřadní síň Prostějov

úterý 30. září
14:00 Úterní Bijásek
– Sputnik
17:30 Labyrint: Útěk
20:00 Ztracen 45 – Art film
české dok. drama

středa 1. října

čtvrtek 2. října

17:30 Tři bratři
česká filmová pohádka
20:00 Zmizelá
americký thriller

pátek 3. října

17:30 Tři bratři
20:00 Zmizelá

sobota 4. října

15:30 Tři bratři
17:30 Tři bratři
20:00 Zmizelá

neděle 5. října

15:30 Tři bratři
17:30 Tři bratři
20:00 Zmizelá

víceúčelová hala - zimní stadion

BRUSLENÍ PRO VEŘEJNOST

sobota 4.10.

17.00 - 18.00 hodin

BRUSLENÍ PRO VEŘEJNOST S DIANOU
SPORTOVNÍ PROGRAM NA LEDĚ

neděle 5. 10.

Tři desítky obrazů vystaví v zámku Plumlov malířka, sochařka
a fotografka Lilian Amann.
Výstava s názvem „Malby
a kresby“ potrvá do 31. října 2014

16.00 - 18.00 hodin

ikpv.cz
n
r
e
c
e
v
.
www

Slavnostní otevření Olomoucké ulice
proběhne ve čtvrtek hodinu po poledni

Prostějov/mik - Dopravní provoz v Olomoucké ulici byl díky
bleskurychlé rekonstrukci železničního přejezdu a povrchu
vozovky v jeho bezprostřední
blízkosti obnoven už 8. září,
kdy začal zkušební provoz.
A i ten proběhl bezproblémově
a tak nyní přišel čas k oslavě.
„Mohu prozradit, že ke slavnostnímu otevření hlavního tahu
v Olomoucké ulici dojde již
tento čtvrtek druhého října ve
třináct hodin. Zvána je pochopitelně široká veřejnost,“ řekl
exkluzivně Večerníku Alois Mačák, první náměstek hejtmana
Olomouckého kraje a člen Rady
města Prostějova. Stane se tak
právě za účasti nejvyšších představitelů investorů, jimiž kromě
Krajského úřadu v Olomouci
a prostějovského magistrátu

pondělí 29. září

14:00 Pondělní Bijásek
– Sputnik
17:30 Labyrint: Útěk
americký mysteriózní thriller
20:00 Fízlové, hajzlové
šílená americká komedie

17:30 Labyrint: Útěk
20:00 Fízlové, hajzlové

Domovní správa, s.r.o,

byla i Správa železniční dopravní cesty a také zástupců firem.
Jen pro připomenutí, stavební
práce začaly v blízkosti železničního přejezdu v Olomoucké
ulici 1. července tohoto roku.
Uzavřena byla Sladkovského
a Barákova ulice. Proběhla zde
odkrývka povrchu komunikací, výměna podloží a hlavně
generální rekonstrukce všech
inženýrských sítí. Samotná
Olomoucká ulice byla uzavřena
z důvodu rekonstrukce železničního přejezdu 18. srpna.
Přestože se očekávaly potíže
v dopravě, nijaké nenastaly.
Na žádný úřad navíc nedorazila ani jedna stížnost!
Po otevření Olomoucké ulice
večer 8. září ale bagry a dělníci
z okolí železničního přejezdu nezmizeli. „Až do konce října zde

budou probíhat práce na rekonstrukci Sladkovského a Barákovy ulice. Právě ve Sladkovského
ulici nastaly menší potíže, kdy se
po vybagrování podloží silniční
komunikace propadly vedlejší
chodníky vybudované před desítkami let. Ale ke zdržení prací by
nemělo dojít,“ vysvětlila Večerníku Alena Rašková, náměstkyně
primátora pro dopravu. Zmíněná lokalita bude definitivně
zrekonstruována 28. října.
Už od osmého září ale řidiči
mohou Olomouckou ulici naplno využívat. „Jsem nevýslovně
šťastný, že se podařilo dodržet
slibovaný termín. Musím říct, že
všichni stavbaři udělali obrovský kus práce a navíc v rekordním čase,“ zopakoval Alois Mačák a pozval na čtvrtek i širokou
veřejnost.

APOLLO 13

KINO METRO 70

pátek 3. října

19:00 Benefiční zápas
v improvizaci & Klementuv
lazaret

sobota 4. října

20:00 Rigor Mortis vol.1

DUHA

Kulturní klub u hradeb
Prostějov

pondělí 29. září
a úterý 30. září
17:00 – 19:00/ 19:30 – 21:30
Taneční kurz pro střední
školy (lektor J. Halíř)

pondělí 29. září
14:00 Setkání jubilantů města
Prostějova

čtvrtek 2. října
17:00-19:00 19:30-21:30
Taneční kurz prostřední školy

pátek 3. října
18:00-22:00 Taneční večer
nejen pro seniory

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

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ
- LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 29. 9. DO 5. 10. 2014

TELEFON 582 344 130

PŘEDNÁŠKA: RNDr. Eva Marková, CSc. ZATMĚNÍ NA
CESTÁCH - čtvrtek v 18:00 hodin. Vstupné 40 Kč.
EXKURZE: Společná laboratoř optiky UP a FZÚ AV ČR,
VESMÍRNÁ SPRCHA ANEB NOVÉ OKNO DO VESMÍRU, Mgr Jan Tomáštík - sraz v sobotu v 11:00 hodin u sídla SLO
(třída 17. listopadu 50A, Olomouc). Vstup zdarma.
POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek, v pátek
a rovněž v sobotu a v neděli od 15:00 hodin. Vstupné 20 Kč.
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ se koná v pondělí ve 20:30, ve čtvrtek, v pátek, v sobotu a v neděli v 19:30 hodin. Vstupné 20 Kč.
POHÁDKOVÁ STŘEDA - v 15:30: Hrdina Perseus. (20 Kč).
NEDĚLNÍ SOUTĚŽ – ve 14:00 hodin, z cyklu SOUHVĚZDÍ –
Okřídlený kůň a princezna. Vstupné 20 Kč.
VÝSTAVA MEOPTA PŘEROV je součástí pozorování a akcí.

Blokové čištění
v Prostějově
Prostějov/red - Na tomto místě budeme po zimním odloučení
opětovně přinášet pravidelný týdenní harmonogram ulic, kde
čistící práce společnosti .A.S.A. Technické služby budou probíhat:
30. 9. BLOK č. 14
Újezd - komunikace * Újezd - O2 - okruh * Nám E. Husserla – parkoviště
* Nám. E. Husserla * Sušilova * Sádky * Sádky cyklostezka
1.10. BLOK č. 15
Plumlovská - Svolinského parkoviště Billa - 3 stání (mimo 2 stání u Penny
a 4 stání u Billy)* A.Slavíčka - parkoviště + komunikace (K. Svolinského vjezd k Penny)
2. 10. BLOK č. 17
Hanačka * Pod Kosířem * Palečkova * Bří Čapků * Tyršova - Pod Kosířem
- cyklostezka podél trati * Tyršova * Sportovní (Pod Kosířem - Bří Čapků)
* Olympijská * Sportovní - parkoviště (Pod Kosířem - Bří Čapků) * Pod
Kosířem - parkoviště 1 * Pod Kosířem - parkoviště 2

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz
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: Biskupice, Hrubčice,
Klopotovice, Ivaň
Dne: 13.10.2014 od 07:00 do
17:00 hod. Vypnutá oblast: celé
obce Biskupice, Klopotovice,
horní část obce Ivaň vymezená ve směru od hliníku, hřiště,
č. 98, č.100 a hřbitova po č.128,
hospodu a obchod, od hospody
oboustranně po konec obce směr
ZD (mimo ZD) a celá humna, bioplynová stanice Hrubčice Haná
ZZ s.r.o. Plánovaná odstávka dne
10.10. 2014 od 07:00 do 17:00 je
zrušena !!!
Obec: Horní Štěpánov
Dne: 13.10.2014 od 07:30 do
16:30. Dne: 16.10.2014 od 07:30
do 16:30. Vypnutá oblast: horní

část obce
b H
Horníí Š
Štěpánov
tě á
- odd
trafostanice sm Hrochov ulice
přes hlavní komunikaci směr
obchod a dále směr část Žleb vč.
přilehlých ulic po č. 248, 254,
103, 321,356 + nov. RD, 248,
254, 267, 356, nov. RD, 367, 267,
373, 282, 283.
Obec: Okluky
Dne: 14. 10. 2014 od 7:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast: celá
obec Okluky mimo chat.
Obec: Pavlovice u Kojetína,
Unčice, Vitčice, Vrchoslavice,
Srbce, Němčice nad Hanou,
Mořice
Dne: 14.10.2014 od 07:30 do
16:00 hod. Vypnutá oblast: celé
obce Vrchoslavice včetně Dlouhé Vsi, Vitčice, Srbce, Pavlovice, Unčice včetně všech podnikatelských subjektů. Část obce
Mořice ve směru od Němčic od
č. 50 a 152 oboustraně po č.100,
21 a 94, od č. 180 a 108 po č.163

a 96
96, dál
ddále
á č.
č 40,
40 41,
41 85,
85 87,
87 82
a 27. Němčice nad Hanou: ul.
Havlíčkova celá po č. 94, Horní
brána od ul. Havlíčkové po č. 70
jednostr. Chmelín celý, Šafaříkova celá oboustranně, Zahradní
celá po č. 471, Komenského náměstí od č. 65 a 168 po ul. Zahradní odběratelské trafostanice
Mořice ZD (č. 300711), Mořice
sladovna (č. 300710), Vrchoslavice ZD (č. 300309), Vitčice
ZD(č. 300302), Pavlovice ZD
(č. 300260).
Obec: Hradčany, Kobeřice,
Dobromilice
Dne: 15.10.2014 od 07:00 do
15:00 hod. Vypnutá oblast: celé
obce Hradčany, Kobeřice vč. ZD,
obec Dobromilice mimo ZD a
část od hřiště směrem na Doloplazy vč. přilehlých ulic. Odběratelské trafostanice Kobeřice Zd
(č. 300648), Hradčany ZD (č.
300696).

Ob H
Obec:
Hrubčice
bči
Dne: 15.10.2014 od 07:00 do
16:30 hod.
20.10.2014 od 07:00 do 16:30
hod. Vypnutá oblast: bioplynová
stanice Hrubčice Haná ZZ s.r.o.
Obec: Bedihošť, Čehovice
Dne: 15. 10. 2014 od 7:00 do
16:00 hod. Vypnutá oblast: celá
část obce Bedihošť za kolejemi Václavovice s ulicemi Komendova, Zátiší, Jiráskova, Lahůdková,
Svobody,
Nerudova, Palackého vč. podnikatelských subjektů, farmy, ČD,
č.48, dále areál bývalého cukrovaru s firmami Corro, Linori-AVIA,
Řeznictví Kouřil, Khýr, (mimo
prodejnu masa, restauraci), dále
závlaha Čehovice. Odběratelské
trafostanice Bedihošt silnice (č.
300680), Bedihošť závlaha (č.
300681),- Bedihošť Probiotech (č.
300668).
Obec: Němčice nad Hanou

Dne: 15. 10. 2014 od 7:30 do
11:30 hod. Vypnutá oblast: část
města s celými ulicemi: Tyršova,
Okružní, Dukelská, Lomená, č.
647 v ul. Jablonského.
Obec: Tištín
Dne: 16. 10. 2014 od 8:00 do
15:00 hod. Vypnutá oblast: část
ul. v obci Tištín s č. 165, 175, 176,
236, 237, 238, 241, 244.
Obec: Okluky
Dne: 17. 10. 2014 od 7:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast: celá
obec Okluky včetně chat.
Obec: Ochoz, Klužínek
Dne: 17. 10. 2014 od 8:00 do
14:00 hod. Vypnutá oblast: celá
obec Ochoz vč. ZD, vodárny,
lokality „Kyselka“ a ZD u obce
Klužínek. Odběratelské trafostanice Ochoz 3. v ZD (č. 300557),
Ochoz suška (č. 300809), Ochoz
voda (č. 300810), Klužínek ZD (č.
300805).
E.ON Česká republika, s.r.o.

Rozhovor Večerníku
Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 29. září 2014
Exkluzivní interview s předsedou organizace MENSA ČR, která sdružuje lidi s nadprůměrným IQ
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TOMÁŠ BLUMENSTEIN: „PRO POLITIKU POTŘEBUJETE ODVAHU“
Jednička kandidátky prostějovských občanských demokratů ví, jak ušetřit městské peníze

Prostějov - Dívá se na nás z prostějovských šestistovek.
Neopustil stranu, za kterou byl zvolen, a to ani tehdy, když
se jí už celostátně tolik nedaří. Do blížících se komunálních
voleb kandiduje spolu se svými kolegy z ODS pod jasným
heslem: „Věrni značce, věrni Prostějovu“. Zároveň často komentuje v celostátních médiích nejrůznější problémy jako šéf
organizace MENSA České republiky. Tomáš Blumenstein je
prostě a jednoduše zajímavý člověk, a tak PROSTĚJOVSKÝ
Večerník mu proto položil několik otázek ´přímo na tělo´.
„Mám povahu, že když mě někdo začne pomlouvat a zkouší
mne zastrašit, ještě víc se zakousnu. Platí to ostatně i pro můj
stranický dres,“ svěřil se v exkluzivním rozhovoru.
Petr Kozák
Jste celostátním šéfem organizace MENSA. Máte i nějaké aktivity přímo u nás ve městě?
„Máme tu místní skupinu a podobně jako
jinde se snažíme prosazovat zlepšení vzdělávání. Sám jsem zde zkoušel založit třídy
pro nadané děti, avšak zatím se povedla
alespoň třída s rozšířenou výukou angličtiny a matematiky. V listopadu pořádáme
v Prostějově už třetí ročník konference
o vzdělávání nadaných dětí, díky které zavítají do našeho města odborníci z oblasti
pedagogiky i psychologie z celé republiky.“
Nebudeme vás však trápit nálepkou „nejchytřejší Čech“, kterou
podle našich informací nemáte příliš
v oblibě...
„To jsem rád. (smích) Já totiž určitě nejchytřejší Čech nejsem. Tím je zaručeně někdo
jiný a chytřejších lidí je u nás určitě velmi
mnoho. Já jen vedu spolek, který sdružuje
lidi, jenž si nechali změřit inteligenci a překročili podle testu určitou úroveň IQ.“
Pojďme ale k prostějovské komunální politice. Vedete do voleb občanské demokraty a veřejnosti jste
v posledních čtyřech letech připomněl
jako předseda městské komise pro informační technologie, která se pokusila vyčistit kalný rybník podivných veřejných
zakázek v této oblasti. Povedlo se to?
„Mám velkou radost, že do velké míry ano.
Dnes je systém nastaven velmi průhledně
a pochyby o zakázkách do informační
technologie se z velké části rozptýlily. Jsem

také rád, že se komisi pod mým vedením
povedlo ušetřit několik milionů z městské
kasy, protože jsme navrhli efektivnější
řešení.“
Nelitoval jste, že jste tuto funkci
vzal, když proti vám někteří rozjeli pomlouvačnou kampaň, aby vás od
dělání pořádku v IT na radnici odradili?
„Pro politiku potřebujete odvahu.
Mám navíc povahu, že když mě někdo
začne pomlouvat a zkouší mne zastrašit, ještě víc se zakousnu. Platí to ostatně i pro můj stranický dres. Mnozí mi
teď říkají, proč nekandiduji za někoho,
kdo má úspěch jistý. Já ale nechci ně-

Prostějově ocení věrnost značce, s kterou jsme byli zvoleni.“
Ve městě se nedávno objevily
„Blumensteinovy šestistovky“.
Můžete těm, kteří o nich neslyšeli vysvětlit, o co jde?
„Jedná se o odlehčenou část naší kampaně,
která má představit námi připravený návrh
na zrušení platby za odvoz odpadu. Každý
z nás platí řadu daní a část z nich putuje
Statutárnímu městu Prostějov. Magistrát
nám za to poskytuje různé služby jako
třeba veřejné osvětlení. Navíc ovšem vybírá daň v podobě ´poplatku za popelnice´.
A je to daň, protože všichni platíme stejně,
ať už vyprodukujeme odpadu méně nebo
více. My navrhujeme, aby se tato daň zrušila, takže by každý Prostějovan ušetřil za
každého
korun.“
ždého člena rodiny šest set korun.
Funguje už něco podobného někde jinde?
Ano, například v podobně velkých Tepli„Ano,
cích.
h. A osvědčilo se to tam. Navíc zavedení našeho návrhu v Teplicích ani nevedlo
k tomu,
omu, čím někteří nepřejícní straší Pro-stějovany.
jovany. Lidé nepřestali třídit odpad ani
se všechen odpad z okolí nenahrnul do
Teplic.“
plic.“
Nepoškodilo by zrušení „popelnicové daně“ prostějovský rozpočet?
čet? Neznamenalo by to třeba
snížení
ížení rozpočtu na školky?

„Trochu mě překvapilo, jaký způsob
předvolebního boje zvolily některé
kandidátky... Dostat se na radnici třeba
za cenu různých trestních oznámení
a osobních útoků bych já sám nechtěl...“
Lídr prostějovské ODS Tomáš Blumenstein
k právě probíhajícímu vypjatému období
kam přeskakovat jen proto, abych byl
zvolen. Proto raději zabojuji s týmem
osobností, které na kandidátce máme,
a věřím, že lidé v tradičně laděném

Foto: archiv T. Blumensteina
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„Toho se bát nemusíme. Máme detailně
zpracovaný návrh, jehož jádrem je nové
výběrové řízení na městské služby. Dosud
je všechny dělala .A.S.A., což mělo svojí
logiku, protože bylo třeba transformovat
bývalé městské technické služby. Tato
smlouva ale končí, což je dobrá příležitost,
aby se zvlášť soutěžila třeba údržba veřejného osvětlení, zvlášť péče o městskou
zeleň a podobně. Výběrová řízení stlačí
ceny dolů a navíc dostanou šanci místní
menší firmy i živnostníci, aby získali zakázky od města. Tím se dají ušetřit miliony
korun a ještě ubudou skoro dva miliony
nákladů na úředníky, kteří nyní poplatky
vybírají. Máme také přehled položek, které by magistrát nemusel platit z rozpočtu
ani v dalších různých oblastech. Sečteno
a podtrženo, víme konkrétně, kde najít

8 00 - 17 00 hodin
8 00 - 17 00 hodin
8 00 - 18 00 hodin
8 00 - 17 00 hodin
8 00 - 17 00 hodin

46 hodin týdně, 184 hodin měsíčně,
2208 hodin ročně jsme v redakci pro všechny
* kdykoliv jindy volejte 608 706 148

V ŘÍJNU
máme
ŠŤASTNÉ
středy
strana 20

Připravujeme řadu
dalších změn, chystáme verzi

..
už brzy.

potřebných dvacet milionů korun. Město
je umí ušetřit a občané už tuto částku ve
svých kapsách opravdu poznají. U pravicové strany, jejímž zákonem je vyrovnaný
rozpočet, se nikdo nemusí bát, že bychom
chtěli udělat díru do pokladny... (úsměv)“
Jak konkrétně rozumět vašemu
dalšímu heslu: „Strážníci od radarů do ulic“?
„Městští policisté pracují v Prostějově
dobře. Je ale třeba, aby jim vedení města
nyní dalo zadání, že už se nemají věnovat
dopravě - tedy s výjimkou ranního dozoru
u škol - a mají všechny síly napnout do ulic,
protože v některých částech města se bezpečnostní situace opravdu zhoršuje.“
A prý také chcete z radnice sundat záclony?
„Máme
heslo: ´Radnice úplně bez záclon´.
„M
Vše,
V co se děje na magistrátu, musí být
průhledné, aby se nemohly vymýšlet teorie
pr
o komplotech a spiknutích. Ty tu nejsou,
ale když budeme maximálně transparental
ní,
ní nebudou ani žádné pochyby. Hodně se
toho
to už udělalo, ale je třeba jít dál. Znovu
budeme
také prosazovat přenosy z jednání
bu
zastupitelstva
a chceme zvýšit počet dokuza
mentů,
které budou dostupné na internetu.“
m
Jsme svědky asi nejtvrdší předvolební kampaně od roku 1989, když
vzduchem
létají doslova kýble kritiky. Človz
věk
vě by pak měl i pocit, že Prostějov je šílené
město,
kde se nedá žít! Vidíte to stejně?
m

„Trochu mě překvapilo, jaký způsob
předvolebního boje volí některé kandidátky... Dostat se na radnici třeba
za cenu různých trestních oznámení
a osobních útoků bych já sám nechtěl.
Na naší kandidátce naštěstí není nikdo,
kdo by se politikou na magistrátu živil
a musel se bát, že se vrátí do původního zaměstnání. Proto přistupujeme
k volbám bez nervů, že přijdeme o práci.
To je velká výhoda. Naši kandidáti jsou
lidé, kteří už něco dokázali a nepotřebují
se za každou cenu udržet v křesle, případně jej jakýmkoliv způsobem získat.“
A jak hodnotíte současnou situaci Prostějova?
„Náš Prostějov bez pochyby patří mezi
dobře spravovaná města, i když je samozřejmě vždy co zlepšovat. Kvalita řízení
se projevuje i třeba v maličkostech. Slíbili jsme před čtyřmi lety, že proběhne
´čtyřletka chodníků´, kdy se hodně investuje do opravy mnohdy už zastaralých povrchů. Kdo chce, vidí, jak mnoho
chodníků se povedlo opravit. Osobně
bych teď prosazoval, aby následovala
´čtyřletka parkování´. Chce to, aby město pomohlo vybudovat nová parkovací
místa a lehké parkovací domy. V příštích
letech budeme moci čerpat evropské
peníze z projektu takzvané Olomoucké
aglomerace a je třeba je využít na to, co
Prostějovanům zlepší život.“

kdo je

tomáš blumenstein
N
Narodil
se roku 1979 v Prostějově, kde absolvoval
Gymnázium J. Wolkera a poté Stavební fakultu VUT
G
Brno. Momentálně je živnostníkem, přičemž se věnuje
B
sstavebním projektům a informačním technologiím.
Zpracovává zejména projekty kancelářských a výrobZ
ních pprostor ppo celé republice.
n
p
Od roku 1995 aktivně
ppůsobí v Mense ČR, které od roku 2007 dokonce předsedá. V rámci Mensy realizuje
ppřednášky, exkurze, teambuildingy a zahraniční zájezdy, provádí testování IQ, pořádá
kkonference o vzdělávání nadaných dětí v Prostějově a v Praze, přednáší o tvorbě šifer, je
ččlenem pracovní skupiny Ministerstva školství pro nadané děti a také hlavním koordináttorem soutěže Logická
g
olympiáda.
y p
V Prostějově
j inicioval vznik třídyy s rozšířenou výukou
ý
aangličtiny a matematiky na ZŠ J. Železného. Členem zastupitelstva byl v letech 2002
aaž 2006, stal se i předsedou komise výstavby a komise IT. Stejně tak potom po volbách
v roce 2010, kde si jej voliči vykroužkovali do zastupitelstva z nevolitelného místa. Je ženatý
a má dvě děti.
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fotbal
ACH, TO BYLA SMŮLA...

Fotbalisté Prostějova
přišli o výhru v Zábřehu
pár sekund před koncem
čtěte
na stranách

23

SENZACE! KVITOVÁ VYHRÁLA TURNAJ

volejbal
VZHŮRU NA KAZAŇ!

"Agelky" pokračují
v přípravě a už znají
program pro Ligu mistryň
čtěte
na stranách

A MŮŽE SI BALIT KUFRY DO SINGAPURU

30

Wu-chan, Prostějov/lv

SKVĚLOU PRÉMII SI NA SVÉ KONTO PŘIPSALA PO ÚSPĚŠNÉM VYSTOUPENÍ
OUPENÍ V ČÍNSKÉM WU-CHANU PETRA KVITOVÁ. KROMĚ TITULU SE TOTIŽ NAVÍC NOMINOVALA
NA ZÁVĚREČNÝ TURNAJ MISTRYŇ, KTERÝ SE USKUTEČNÍ V SINGAPURU.
RU. ČESKÁ
TENISTKA SE TUDÍŽ OPĚT PŘEDSTAVÍ NA POSLEDNÍM PODNIKU SEZONY,
KDE BUDE HRÁT POUZE OSM NEJLEPŠÍCH HRÁČEK ROKU.
„KDYBY MI NĚKDO PO AUSTRALIAN OPEN ŘEKL, ŽE VYHRAJI WIMBLEDON
BLEDON
A K TOMU SI VYBOJUJI START NA TURNAJI MISTRYŇ, ASI BYCH TOMU
OMU
NEVĚŘILA. ALE TENISU JSEM OBĚTOVALA HODNĚ. A TOHLE JE ODDMĚNA. JSEM STRAŠNĚ RÁDA, ŽE SE TO POVEDLO,“ TĚŠIL POSTUP
P
KVITOVOU, HRÁČKU PROSTĚJOVSKÉHO
TK AGROFERT.

rozhovor
"MÁM TADY SRDCE"

Exkluzivní interview
se světovou hvězdou
Vítězslavem Veselým
čtěte
na straně

32

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Podzimní zpravodajství
z Prostějovska

basketbal

PONDĚLÍ 29. 9.
NEDĚLE 5. 10.

TRHÁK TÝDNE

ZAČÍNÁ SEZONA DNES
Hokejisté popřáli ORLŮM
Tým prověří „Sovy“ z USK
novomanželům

17:45
17:00

MATTONI NBL - 1. A 3. KOLO

AR IET E PR OS TĚ JO V
US K PR AH A
V
OV
JO
ĚJ
STTĚ
OS
P RO
AR IET E PR
JIN DŘ ICH ŮV HR AD EC
Hala Sportcentra DDM Prostějov

házená

SOBOTA 4. 10.

15:00

2. LIGA, SK. JIŽNÍ MORAVA - 3. KOLO

TJ SOKOL II PROSTĚJOV
LEGATA HUSTOPEČE

Foto: internet

Foto: Jiří Možný
Prostějov/jim - Sobotní vítězné utkání s Kadaní mělo velice netradiční a tak trochu slavnostní
tečku. Mezi jedenácti stovkami návštěvníků totiž byli rovněž velcí fanoušci prostějovského hokeje a současně čerství novomanželé Klára a Petr Sedorovi. Po vítězné brance z hole Michala
Černého tak společně se svým doprovodem zamířili přímo na ledovou plochu, kde jim hlavní
kouč Jestřábů Tomáš Sršeň předal permanentku, a vše zakončilo společně focení se všemi
hráči i realizačním týmem.
Novomanželům blahopřeje i PROSTĚJOVSKÝ Večerník, exkluzivní mediální partner klubu.

Prostějov/lv - Už dnes, tj.
v pondělí 29. září od 17.45
hodin bude na prostějovské
palubovce Sportcentra DDM
zahájen z pohledu Orlů nový
ročník nejvyšší soutěže pod
názvem Kooperativa Národní
basketbalová liga. Soupeřem
úřadujících vicemistrů budou „vysokoškoláci“ z USK
Praha“, kteří tak jako první
otestují formu nově složeného
týmu Ariete Prostějov.
V úvodním utkání nové
sezony přivítají svěřenci
kouče Cholevy pražský tým
USK. Stane se tak oproti
původnímu
rozlosování
o den později, půjde totiž
o dohrávku prvního kola,
kterou přímým přenosem
odvysílá ČT SPORT. Orli
nastoupí s osmičkou nových
hráčů, přesto chtějí v domácí
premiéře uspět.
„Těšíme
se.
Nervozitu
necháme v kabině a půjdeme do
soupeře ostře od první minuty,“

plánuje trenér Zbyněk Choleva. „Budeme hrát svoji hru.
Rychlý, kolektivní a agresivní
basket. Věřím, že právě tento
způsob nám přinese úspěch,“
pozval příznivce do hlediště
prostějovský lodivod.
Více nejen o tomto utkání
najdete na tradiční basketbalové straně 28, vše podstatné k celé sezóně pak
v šestnáctistránkovém speciálu, který je pod názvem
„Obměněné Ariete: Sníme
o finále!“ součástí dnešního
vydání Večerníku.

Tělocvična ve Studentské ulici v Prostějově

basketbal

SOBOTA 4. 10. 15:00
NEDĚLE 5. 10. 12:00

. 18:00, 1. HOKEJOVÁ LIGA - 9. KOLO
0
1
.
1
A
D
E
STŘ

2. LIGA ŽEN, SK. „B“ - 3. A 4. KOLO

LHK JESTŘÁBI

TJ OP PR OS TĚ JO V
BK PŘ ÍBO R
TJ OP PR OS TĚ JO V
SB Š OS TR AV A „B “
Hala Sportcentra DDM Prostějov

boje na zelených trávnících aneb
DIVIZE, SK. „E“ - 9. KOLO
TJ SOKOL URČICE
FC ELSEREMO BRUMOV
NEDĚLE 5. 10. 2014 15:30 HODIN
Fotbalový areál v Určicích

I.A TŘÍDA, SK. „B“ - 9. KOLO
TJ SOKOL MOSTKOVICE
FK HLUBOČKY
NEDĚLE 5. 10. 2014 15:30 HODIN
Fotbalový areál v Mostkovicích

PROSTĚJOV

HC ENÁTKY
NAD
Zimní stadion v Prostějově

JIZEROU

KAM ZA F TBALEM
I.B TŘÍDA, SK. „A“ - 9. KOLO
TJ SOKOL PLUMLOV
TJ SOKOL TOVAČOV
SOBOTA 4. 10. 2014 15:30 HODIN
Fotbalový areál v Plumlově

I.B TŘÍDA, SK. „A“ - 9. KOLO
TJ SOKOL VRCHOSLAVICE
TJ SOKOL V PIVÍNĚ
NEDĚLE 5. 10. 2014 15:30 HODIN
Fotbalový areál ve Vrchoslavicích

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

SPORTIKA II. TŘÍDA - 9. KOLO
TJ SOKOL VRAHOVICE
TJ SOKOL BRODEK U PROSTĚJOVA
SOBOTA 4. 10. 2014 15:30 HODIN
Fotbalový areál ve Vrahovicích

III. TŘÍDA - 9. KOLO
TJ SOKOL KLADKY
FK NĚMČICE NAD HANOU
NEDĚLE 5. 10. 2014 15:30 HODIN
Fotbalový areál v Kladkách

IV. TŘÍDA - 9. KOLO
TJ FC KOSTELEC NA HANÉ „B“
TJ PAVLOVICE U KOJETÍNA
SOBOTA 4. 10. 2014 15:30 HODIN
Fotbalový areál v Kostelci

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ
KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

?

Správná odpověď a výherce

Poznáte, kdo je na fotografii?
Závěrečné číslo měsíce září vám
v rámci zaběhnutého projektu
„PV Večerník-JEŠTĚ VĚTŠÍ“
přináší 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.
Tentokrát přitom můžete opětovně usilovat o další chutnou
a lahodnou cenu, kterou opětovně věnovalo OBČERSTVENÍ ŠPIZZA. Těšit se tak můžete na DVĚ PŮLMETROVÉ
ŠPIZZA PIZZY V CELKOVÉ HODNOTĚ 430 Kč, které
si poskládáte sami z těch nejrůznějších kousků.

Správná odpověď z č. 38: na snímku byl dům z areálu hřbitova
v Brněnské ulici v Prostějově. Vylosovaným výhercem, který získává BALÍČEK složený z výrobků ALOE VERA v hodnotě
400 Kč, se stal Jan TEPR, nám. T.G. Masaryka 14, Prostějov.
Naše dnešní otázka již tradičně zní:
Kde v Prostějově najdete objekt na snímku?
Svéodpovědipištenae-mail:SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
posílejte do redakce nebo telefonujte 582 333 433 a to DO
ČTVRTKU 2. ŘÍJNA, 12.00 hodin. Jméno výherce zveřejníme v PONDĚLÍ 6. ŘÍJNA.
Dnes můžete zápolit o POUKAZ na nákup sorimentu
v hodnotě 400 Kč věnovaný firmou RI OKNA.

Kdo je na fotografii? Poznáte?

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

PROSTĚJOVSKÁ HOSPŮDKA
NA JEDENÁCTCE V PLUMLOVSKÉ
ULICI NABÍZÍ TAKÉ ...... ...
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Hádejte, bavte se! A berte život s nadhledem...

TIP
k obrazovce

MUŽI V NADĚJI
KOMEDIE ČR (2011)

SOBOTA 4. 10. 2014

20:20 HODIN

Režie: Jiří Vejdělek
Hrají: J. Macháček, B. Polívka, P. Hřebíčková, V. Kerekes,
S. Stašová, L. Langmajer
Záletný tchán Rudolf, který
v praxi uplatňuje heslo, že nevěra je kořením šťastného manželství, se o tom snaží přesvědčit
i svého upjatě korektního a ze
zásady monogamního zetě Ondřeje. Říká mu, že když žena
nemá z muže respekt, začne se
ve vztahu nudit! A Ondřej začíná mít pocit, jestli to nakonec
nebude pravda. Cítí, že vztah,
jehož smysl manželka Alice vidí
už jen ve zplození dalšího potomka, není v pořádku. V práci
se mu nedaří, žena ho neustále
jenom peskuje a sexu se dočká
málokdy. Rudolf proto nabídne
Ondřejovi několik prověřených

V minulém, celkovém součtu
již stodevětasedmdesátém pokračování tohoto originálního
klání uspěli všichni ti, kteří
správně poznali, že se jedná
o členy skupiny Tomáše Sršně.
Někdejšího reprezentanta a skvělého útočníka, který se v létě ujal
kormidla prvoligového nováčka
prostějovských hokejistů LHK
Jestřábi, poznala početná skupina
našich čtenářů...
Ze 412 správných odpovědí,
jenž jsme zařadili do osudí, se
usmálo štěstí na výherkyni,
kterou se stala JITKA ŠMÍDOVÁ, V. Špály 8, Prostějov.
Prostřednictvím Večerníku obdrží chutnou a lahodnou cenu
v podobě poukázky na OBČERSTVENÍ V HODNOTĚ
500 Kč od partnera minulého
kola, kterou byla opětovně
firma BRUTUS! Výhru si lze
vyzvednout v redakci Večerníku.
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 oblíbenou rockovou skupinu, která o uplynulém víkendu vystoupila v jednom z prostějovských
klubů...
Poznáte, o koho se jedná?.
Na odpovědi ze stoosmdesátého
kola čekáme v redakci znovu
DOČTVRTKU2.ŘÍJNA2014,
12.00 hodin - volejte 582 333 433,
pište SMS na 608 960 042
či pošlete e-mail na adresu:
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ!
Jméno výherce, který od nás obdrží výše zmíněnou cenu od občerstvení ŠPIZZA, zveřejníme
v příštím čísle, jenž vychází opět
v PONDĚLÍ 6. ŘÍJNA 2014.
Hodně štěstí při bádání!

CHCETE SI DÁT DOBRÝ ČAJ?

Také páté vydání zářijového měsíce vám v rámci projektu
nejčtenějšího regionálního periodika „JEŠTĚ VĚTŠÍ“ přináší zápolení o zbrusu zajímavou cenu. Ani tentokrát jsme
totiž neopomněli na bádání s čísly a díky stabilnímu 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 i dnes
opětovně zápolí o cenu z obchůdku paní Vašíčkové, která
nabízí nejen skvělou kávu, čaje, koření či třebas čokolády...
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 S CELKOVOU HODNOTOU 400 Kč PRÁVĚ DO PROSTĚJOVSKÉHO OBCHŮDKU V KRAVAŘOVĚ ULICI!
Řešení v podobě 4 označených čísel nám můžete posílat na
známý e-mail: SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ či na adresu
PROSTĚJOVSKÝ Večerník, Olomoucká 10, Prostějov. Lze
také telefonovat do redakce na číslo 582 333 433, a to opět
tradičně DO ČTVRTKU 2. ŘÍJNA 2014, 12.00 hodin.
Správné vyluštění z minulého čísla znělo 3 - 5 - 4 - 4, načež
v pořadí celé historie tohoto klání se už celkově stoosmašedesátým výhercem v řadě stal Jiří HAVELKA, Libušinka 19,
Prostějov. I on si tak přímo v sídle redakce může vyzvednout
POUKÁZKU V CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč, kterou
věnoval právě obchůdek RENATY VAŠÍČKOVÉ, jež byl
i tentokrát partnerem uplynulého kola soutěže.
Jméno dalšího výherce zveřejníme znovu v příštím čísle,
které VYCHÁZÍ V PONDĚLÍ 6. ŘÍJNA 2014.
Nezbývá tedy, než abyste se opět vrhli na nějakou tu zábavu,
soutěžit s námi je ta správná šance!

rad, jak vnést do skomírajícího
manželství potřebný vzruch.
Koneckonců jde o rodinné štěstí jeho jediné dcery. Z nudného
a ušlápnutého Ondřeje se pak
díky románku s krásnou tanečnicí Šarlotou stane sebevědomý muž, obletovaný milenkou
a obdivovaný vlastní manželkou...

VÍCE NEJEN O TÉTO ÚSPĚŠNÉ KOMEDII
NAJDETE V MAGAZÍNU TV POHODA!

OMLUVA! V minulém vydání Večerníku nám zařádil nezbedný „šotek“ a tak jste chybou při sazbě našli stejnou křížovku jako v čísle 37, za což se všem čtenářům
omlouváme. Dnes tedy opět s Medvídkem a tentokrát už správně! Děkujeme za pochopení.

ALIT, CÁKATI, COULY, ČIVA, DECI, IZOTOP, KEŘÍK, KLEC,
KOSIT, KRYT, LÁTI, NÁŘEK, OBLÁ, OKOŘ, PLOD, PŘÍMKY,
PUNK, RACCI, SETI, SETÍ, SMÝT, ŠPRT, ŠTOLA, UNIE, VÁŠA,
VŘESK, VTISKY, ZERA, ZLOST

Řešení tajenky nám zašlete na e-mail:
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ či známou adresu
PROSTĚJOVSKÝ Večerník, Olomoucká 10, Prostějov.
Můžete také telefonovat do redakce na číslo 582 333 433,
a to znovu až do ČTVRTKU 2. ŘÍJNA 2014, 12.00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„ZBOŽÍ“. Vylosovaným výhercem se stal Miloš ZIMA,
Okružní 77, Prostějov, který se tak může těšit na POUKAZ
v celkové HODNOTĚ 400 KORUN od partnera minulého
dějství, jímž byla olomoucká PRODEJNA FINKOVÁ-PONOŽKY OD MARUŠKY, sídlící v ulici Kateřinská. Výhra je
připravena k vyzvednutí přímo v redakci Večerníku!
Ti, kdo tentokrát nevyhráli, však nemusí smutnit. Ba právě naopak, nejšťastnější z vás se může v případě úspěchu těšit na další
zajímavou cenu, která tentokrát potěší ty, kdo si skočí rádi na
pivko nebo na něco dobrého k jídlu...
Partnerem dnešního kola je totiž HOSPŮDKA NA
JEDENÁCTCE z Plumlovské ulice v Prostějově. Vyhrát
tak můžete POUKÁZKU NA KONZUMACI V CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč!
Jméno šťastného výherce či výherkyně zveřejníme v příštím
vydání PV Večerníku, které vyjde v PONDĚLÍ 6. ŘÍJNA 2014.

Správné řešení z čísla 38: ...POSLOUCHÁTE TV ŠLÁGR? PAK NEPROPÁSNĚTE JAMAHU V PROSTĚJOVĚ. Vylosovanou výherkyní je Helena BOHÁČOVÁ,
Husovo nám. 82, Prostějov. Cenu v podobě poukazu na nákup sortimentu si lze vyzvednout v redakci Večerníku. Dnešní tajenku nám zašlete e-mailem nebo
zatelefonujte do čtvrtku 2. října 2014, 12.00 hodin. Výherce získá poukaz v celkové hodnotě 400 Kč od partnera křížovky, kterým je opět CENTRUM MEDVÍDEK.

Nabídka realit a nemovitostí, řádková inzerce
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REALITY
3OXPORYVNi3URVWČMRY
info@realitypolzer.cz
BYTY

Kvalitní
služby
od roku
1992

777 251 878

Rodinné domy:

Rostislavova
Rostislavova
8
8
796 01796
Prostějov
01 Prostějov
☎ 582 ☎
341
582
705
341 705
☎ 608 805 659, 775 341 705

E–mail: jhreality@jhreality.cz

ww
ww.jjhrealiity.c
cz

Ptení, okr. Prostějov. Prodej RD - 2 byty 3+1 + tech. přízemí.
Garáže, zast. plocha 79 m2, zahrada 1100 m2. 1 byt volný, 1 pronajat
- výnos 36.000 Kč/rok.
Cena: Kč 590.000,-

Kralice na Hané, okr. Prostějov. Nízkoenerg. novostavba RD
5+kk. Zast. plocha 154 m2, zahrada 716 m2. Cena: Kč 3.390.000,-

Stražisko – Maleny, okr. Prostějov. Prodej chaty 2+kk, chem. WC.
Cena: Kč 349.000,Zast. plocha 46 m2, zahrada 752 m2.

Hrubčice- RD 4+1,
řadový koncový se
zahradou a garáží,
pozemek 801 m2.
CENA: v RK
KONICE - RD typu OKAL5+1 s garáží a bazénem
(25m3). Dům je po
rekonstr., zatepl. fasáda, plast. okna, nové rozvody, vytápění kond. kotlem
na zemní plyn s ohřevem TUV, nová střešní krytina.
Celková výměra pozemku 237 m2. CENAv RK
PROSTĚJOV-RD 2+1 s garáží
a zahradou na ulici
Javoříčská. Při rekonstrukci je nožno ve 2.NP vybudovat další pokoj. ZP je 107 m2,
CENA 1.600.000 Kč
zahrada 96 m2.
Držovice - prodej
RD 5+kk se zahradou a koupacím jezírkem, po přestavbě z r
2010, už. pl. 190 m2,
pozemek 417 m2.
CENA: 5.250.000,-Kč
RD Hruška - 3+kk
s hospodářskou budovou v centu obce.
Chlévy, sklady, dílna, možnost prostory využít i pro podnikání - dílna, sklady ap. Výměra
pozemku je 721 m2.
Cena k jednání v RK

Byty:

Labutice, okr. Prostějov. Zrekonstruovaná chalupa na Drahanské
vrchovině, 3+1 (180 m2), garáž. Zast. plocha 282 m2, zahrada 1043 m2.
Cena: Kč 2.690.000,BYTY – PRODEJ:

2+kk, Palečkova ul.
2+kk, Pv, Jezdecká ul.
3+1, Pv, Mozartova ul.
3+1, Pv, ul. Pod Kosířem
3+kk + terasa, Pv, Olomoucká ul.
4+kk, Pv, U spořitelny
5+kk, Pv, Olomoucká ul.

Kč 1. 199.000,Kč 1.850.000,Kč 949.000,Kč 990.000,Kč 2.575.000,Kč 2.099.000,Kč 3.095.000,-

GARÁŽE – PRODEJ:

Pv, Janáčkova ul.
Pv, ul. C. Boudy

Kč 239.000,Kč 249.000,-

BYTY – PRONÁJEM:

1+1, Pv, Olomoucká ul. Kč 3.500,-/měsíc + inkaso (2.000)
1+1, Pv, Krasická ul.
Kč 4.500,-/měsíc + inkaso (1.700)
3+1, Pv, Svatoplukova ul. Kč 8.000,-/měsíc + inkaso (2.500)
3+1 + garáž, Pv, Brněnská ul. Kč 10.000,-/měsíc + inkaso (2.500)
GARÁŽE – PRONÁJEM:

Pv, Žeranovská ul.
Pv, ul. Šmerala (u rybníka)

Kč 1.000,-/měsíc
Kč 1.500,-/měsíc

Kompletní nabídku najdete na:

www.jhreality.cz

BYT 2+1 Okružní
s alkovnou a lodžíí,
panel, 2.NP, 55 m2,
udržovaný, dům po
revitalizaci.
CENA: 825.000,-Kč
BYT 3+1, cihla,
78,70 m2 ve 4.NP,
nám. Padlých hrdinů.
Dům porevitalizaci.
CENA:1.050.000Kč
BYT 2+1, Raisova
po rek., DB, 1. patro,
45 m2, zděný, zasklená lodžie, klidná
lokalita.
CENAv RK

VÍCE NEMOVITOSTÍ NA:
WWW.REALMORAVIA.CZ

REALITY
POHODA
- pohodové vyřízení realitních služeb

PRONÁJMY:

Pronájem 2 pokojů v RD v Bedihošti
1+1 Okružní, 42 m2 - zařízená
2+1 Určická - pro nenáročné

BYTY:

2+1 OV, 51 m - Jeseník
2+1 DR Šárka, 69 m2
3+1 OV, Okružní, krásný byt, 82 m2, 2 lodžie
3+1 OV, cihla, na Sídl.E.Beneše
3+1 DR, cihla - Kojetín

1 mil.Kč
2.390 tis.Kč
980 tis.Kč
850 tis.Kč
740 tis.Kč
530 tis.Kč
1.300 tis.Kč
340 tis. Kč
1.400 tis.Kč

Volejte:
j 739 322 895
1+1 Husovo nám. po rekonstrukci .þLQN
Volejte
j : 723 335 940
1+1 Tylova 60m2 po rek.
.þLQN
N
2+kk Tylova
y
65m2 po rek.
.þLQN
âSiO\P
â
.þLQN
N
2+1 Olomoucká 100m2
6.000+ink
3+1 Tylova 100m2 po rek.
.þLQN
N
4+1 Tylova 147m2 po rek.
.þLQN
NN'DOLERUND
.þLQN
N
1ČPþLFH 74m2
.þLQN
5'X.RQLFH
.þLQN
N

520 tis.Kč
850 tis.Kč
1.299 tis.Kč
1.350 tis.Kč
980 tis.Kč

2.400,- Kč/rok
1.500,- Kč/m2
2.250,- Kč/m2
50,-Kč/m2
40 Kč/m2
40 Kč/m2
799 tis.Kč
1.750 tis.Kč
180 tis. + provize

Kancel.prost. - centrum, 17 m , sam.WC, internet - nájem
5 tis.Kč + energie
Kancel.prost. - centrum, 30 m2, 2 místn., kuchyňka, sam.WC, klima nájem
7 tis.Kč + energie
Kanceláře - 2x - blízko centra, 9 a 12 m2, 2 +
2,5 tis.Kč/měs.
Dílna - 2x - blízko centra, 66 + 155 m2, 7.400 + 14.700,- Kč/měs.
Tělocvična - pronájem - 262 m2, po dobu 24 h, 11.700,- Kč/měs.
Obchodní prost. - Kostelecká - 60 m2
6,5 tis.Kč + ener.
8,5 tis.Kč + ener., klima, WIFI,
- Kostelecká - 40 m2
zabezp.zař.
7,5 tis.Kč/měs.
- Kostelecká - 50 m2, 2 místn., výloha
2
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Prodej: Určická - zděná
80 tis.Kč
Pronájmy - Plumlovská - plechová =
600,- Kč/měs., u Cílu
J.Kaštila - RD =
1 tis.Kč/měs.
Disponujeme nabídkou chat, chalup, garáží
a komerčních prostor dle web. stránek RK Pohoda,
popř. zodpovíme tel.nebo osobně v kanceláři RK

UZÁVĚRKA
pro nabídku

realitních
kanceláří

do

1DEt]tPHYêVWDYEXURGLQQpKRGRPĤQDNOtþ
Pv-Krasice
3R]HPHN P
P2 2E\WQi  SORFKD P
P2 0RåQRVW
~SUDYGLVSR]LFHSĜtVWDYE\JDUiåHDSRG
&HQD.þ
9ROHMWH 

pro následující
číslo je

ve čtvrtek

2. 10. 2014

1DEt]tPHSURGHM5'/LSRYi]DKUDGDJDUiå
9KRGQêN WUYDOpPXE\GOHQtLQDFKDOXSXQHGDOHko od lesa.
&HQD.þ
9ROHMWH 

do 12.00 HODIN

www.realitypolzer.cz

Pronájem kancel. plochy v přízemí
v centru PV, 36m2 kanceláře s konfer. části, kuchyňka, vlast. wc, plyn
út, možnost parkování v domě. Tel.:
777 862 900, 775 368 478.
Parkování v centru
Máte každodenní problém s parkováním? Nabízím parkovací stání
v centru. Levně – 20 Kč/prac.den, so
a ne zdarma. Omezený počet míst.
Tel.: 776 773 131
Koupím rodinný dům PV, nebo blízkém okolí, směr Vyškov a prodám chatu na Stražisku s velkým pozemkem.
Prosím RK nevolejte. Tel: 732 755 910
Sháním ke koupi RD v Olšanech
u PV, Kostelci nebo v Držovicích.
Tel: 722 539 880 (možno i SMS)
Pronajmu RD, 10 km od Pv. Tel.:
777 606 786
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Prostějov vyhlašuje
výběrové řízení na prodej pozemku parc. č. 399 v k.ú. a obci Doloplazy za min. kupní cenu ve výši
15 000,00 Kč. Další informace poskytne p. Zettelová na adrese Rejskova 28, Prostějov, tel. č. 582 302 593, e-mail: katerina.zettelova@uzsvm.cz,
www.uzsvm.cz.
Pronajmu byt 2+1, 64 m2 na V. Špály.
Byt je po celkové rekonstrukci. Tel.:
604 339 245

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

Volejte
j : 723 335 940
5HNUHDþQtSR]HPHN6XFKê
ê 800m2
v RK
K
*DUiåâPHUDODPQRYi
.þ
Pron. prostor Manharda 100m2 .þLQN
N
3URQ.RPSURVWRU3UĤP\VORYi.þPURN
3URQiMHPNRPREMHNW39 500m2
m .þLQN
N
3URQiMHPKDOD6PUåLFH1.000m2 .þPURN
3URQNRPREMHNWX.UDOLFHV E\WHP .þLQN

PROVÁDÍME I VÝKUP
NEMOVITOSTÍ

Pronajmu garáž ve Sladkovského ul.
Tel.: 732 619 482

1mil.Tel.: Hledáme ke koupi byt 4+1,5+1. Tel.:
774 101 818
Pronajmu 1+1 blízko centra, ihned
volný. Tel.: 777 973 937
Koupíme byt 2+1 v blízkosti nemoc- Pronajmu garáž v Čechovicích, 1 tis
/měs.Tel.:724 984 967
nice. Tel.: 774 421 818
Koupíme RD okr. Pv i k částečné rekonstrukci. Tel.: 607 608 035
Pronajmu garáž u hvězdárny. Tel.: Prodám byt 1+1 (Okr. ul.) a 2+1 (Dol.
ul.) v pův. stavu. Tel.: 774 595 035
731 071 414
Ubytování–Stražisko. 602 745 131
Koupíme RD
774 101 818.

O S TAT N Í

PRODÁME I VAŠI
NEMOVITOST
67$ýË=$92/$7

Ochoz u Konice 330 tis.Kč, Ochoz - lux. 1 mil.Kč, Seč 650 tis.Kč

Garáže:

PR O N Á J MY

2GNRXSHQtRUQpSĤG\
S
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Chaty a chalupy:

Komerční prostory:
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VOLEJTE: 723 335 940

RD 2+1 Kostelecká ul. - k rek.
400 tis.Kč
RD 2+1 Buková - 323 m2, zahr., i jako chalupa
400 tis.Kč
RD 4+1 Hvozd - i jako chalupa
450 tis.Kč
RD 3+1 Chválkovice n/H, zahr.
640 tis.Kč
RD 3+1 Krumsín, dvorek, zahr.
479 tis.Kč
RD 4+1 Kostelec n/H, 162 m2, před rekonstr.
670 tis.Kč + prov.
RD 3+1 Krumsín
800 tis.Kč
RD 2+1 Bousín - i jako chalupa
690 tis.Kč
RD 2+1 Otaslavice, po kompl.rekonstr.
1.100 tis.Kč
RD 2+1 se zahradou - Pv, Krasice
1.150 tis.+ provize RK
RD 5+1 Jesenec - velká zahr.
1.100 tis.Kč + provize RK
RD 5+1 Plumlov - s garáží
1.390 tis.Kč
1.490 tis.Kč
RD 3+1 Mojmírova, 193 m2
RD 3+kk Myslejovice, zahr.
1.490 tis. + provize RK
RD 7+1 Kralice, zahr., garáž
2.350 tis.Kč + provize RK
RD 3+kk Smržice, zahr., pozem.
2.250 tis.Kč
RD 5+1 Kobeřice - po rek., 783 m2
2.350 tis.Kč
RD - 2 byt.jedn.,hospoda, 2 garáže, stodola, zahr. - Ptení 3.600 tis.Kč
RD Čelechovice - 4 byty, zahr., garáž
3.590 tis.Kč
RD 4+kk Nový Malín - novostavba
3.900 tis.Kč
5.490 tis.Kč
Prodej RD 8+2 Slatinky - dvougen., 280 m2
Nájemní dům blízko centra - 3 byty, sauna, zahr., rekonstr. 5.700 tis.Kč

Pozemky:

Volejte:
j 739 322 895
5'NN3Y9UDKRYLFH
.þ
5'3Y9UDKRYLFH
.þ
5'NN3OXPORY
.þ
RD 3+kk Pv-Krasice 71m2
.þ
RD 4+kk Pv-Krasice 89,5m2
.þ
RD 4+1 Pv- Krasice 111m2
.þ
5'NN.HOþLFH
.þ
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RODINNÉ DOMY:

Pronájem zahrady - 100 m2, Krasice
Prostějov - Plumlovská = 2.200 m2
Prostějov - Okružní = 3.500 m2
Bělkovice, Lašťany - orná půda, 7,2 ha
Hrubčice - orná půda - 25.203 m2
Žešov - orná půda - 62.977 m2
Mostkovice - 649 m2, s chatkou, stav.par.
Mostkovice - 1600 m2
Bělecký mlýn

129267$9%<1$./Ëý

VOLEJTE: 739 322 895

3,3 tis.Kč/měs.
6,5 tis.Kč/měs.
3,6 tis. Kč/měs. + ink.

2

DOMY
Volejte
j : 739 322 895
5'-HVHQHFN UHNRQVWUXNFL .þ
RD 3+1 Lipová ]DKUDGDJDUiå
FHQDNMHGQiQt.þ
5'8UþLFH
.þ
&KDWD3OXPORYVNiSĜHKUDGD .þ
5'.UDOLFHQD+DQp
.þ
3R]HPHNV FKDWRX0RVWNRYLFH .þ
Volejte
j : 723 335 940
RD 3+1 Klopotovice zahrada .þ
5'9UFKRVODYLFH
.þ
RD 3+kk Kostelec po rek.
.þ
5'[X1ČPþLFJDUiå
cena v RK
RD 5+1 Vrchoslavice po rek.
.þ

PR O K LI E N TY H LE D Á M E

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

SUPERNOVINKA:

Volejte:
j 723 335 940
1+1 Krokova 43m2, OV
.þ
2+kk PV PFLKODJDUiå
.þ
2+1 Jezdecká
cena v RK
'UXåVWHYQt 65m2 po rek. cena v RK
K
6LGO6YRERG\
.þ

Volejte:
j 739 322 895
3URQiMHPJDUiåH0RþLGêOND
.þ
*DUiå+DYOtþNRYD
.þ
3URQiMHPREFKRGQtFKSURVWRU.RVWHOHFNi
.þ

Kostelecká 5, 796 01 Prostějov, v budově ČP
tel.: 607 915 184

1) RD 2+1 Konice
2) RD 3+kk Hrubčice - novostavba
3) 3+1 v Kojetíně
4) Chata s pozemkem - Plumlov
5) RD Želeč - zahr. 1115 m2
6) Chalupa v obci Březsko
7) RD 5+2 Dobromilice, 348 m2
8) RD Záříčí (okres KM) - 2 byt.jedn.3+1, zahrada, 2 garáže
9) RD 1+1 Plumlov

Volejte:
j 739 322 895
1+1 Sidl. Svornosti OV cihla
.þ
3+1 Anglická OV 70m2
.þ
3+1 Kostelecká po rek.
.þ
2NUXåQt85m2 cihla OV .þ
3+kk Sidl. Svornosti 86m2, po rekonstrukci,
PRåQRVWJDUiåH
.þ
4+1 Sidl. Svobody po rek.
.þ

Pronajmu dlouhodobě zděnou garáž Prodám byt 2+1v OV s garáží,
za Mechanikou v Pv. Montážní jáma, 57m2 v Čechách pod Kosířem. Tel.:
zatep. vrata. Cena dohodou. Tel.: 775 195 020. RK nevolat.
725 309 265
Koupím zahradu v okolí PV. Nejlépe
Pronájem garáže Pv-Krasická ul., el., přímo od majitele. RK nevolat! Cenu
uzamčený objekt. Dlouhodobě. Tel.: respektuji. Tel.: 734 481 013
739 322 781
Pronajmu byt 1+1. Nájem 5 000 Kč
Stavební firma hledá pozemek pro + ink. Tel.: 608 887 354
výstavbu RD. PV a okolí 739 322 895.
Koupím byt po rekonstrukci, nebo
i v původním stavu. Platím v hotoREALITNÍ KANCELÁŘ
vosti. Tel: 732 388 718 (i SMS)
VNB REALITY
Hlaváčkovonám.1(ATRIUM),Prostějov
Ing. Marie Vymazalová, 774 421 818 Koupím novostavbu RD v PV.Tel.:
774 421 818
aktuálně NABÍZÍ:
* BYT 1+1, B.Šmerala
640.000 Kč
* BYT 2+1, J.Zrzavého 750.000 Kč Úřad pro zastupování státu ve věcech
* BYT 3+1, centrum
1.350.000 Kč majetkových, odbor Odloučené pra* RD po rek. Konice
1.500.000 Kč coviště Prostějov vyhlašuje výběrové
* RD po rek.Cholina
1.499.000 Kč řízení na prodej pozemku parc. č. 3840
* RD 2gener Senice n/H 1.660.000 Kč v k.ú. a obci Ptení za min. kupní cenu
* RD 2gener Čelechovice 1.880.000 Kč ve výši 150 800,00 Kč. Další informace
* Pozemek-centrum 3.800.000 Kč poskytne p. Zettelová na adrese Rejskova 28, Prostějov, tel. č. 582 302 593, eIng. Zuzana Kučerová, 774 409 430
-mail: katerina.zettelova@uzsvm.cz,
aktuálně NABÍZÍ:
* BYT 1+1, sídl.Svornosti 640.000 Kč www.uzsvm.cz.
BYT 2+1, Dobrovského 830.000 Kč
BYT 3+1, Tylova
1.200.000 Kč Pronájem bytu 1+1 v PV, klidná část,
BYT 3+1, A.Slavíčka 1.290.000 Kč po kompl. rekonstrukci, možnost
BYT 3+1, Krasická
1.450.000 Kč parkování ve dvoře, nízký nájem.
RD 6+1, Určice
950.000 Kč Info: 777 862 900, 775 368 478
RD 5+1, Vřesovice
1.980.000 Kč
Pronájem bytu 1+1 5600 Kč vč.ink. Pronajmu cihlový byt 2+kk ve
PRO NAŠE KLIENTY HLEDÁME: středu města Pv. Tel.: 774 170 275
* BYTY 1+1, 2+kk, 2+1 v Prostějově
Prodám řadovou garáž za Mechani* BYT 3+1 do 1.500.000 Kč
kou. Volná ihned. Tel.: 731 079 246
* Rodinné domy v PV a okolí
* Chaty a zahrady Plumlov, Seč
* Pozemky Prostějov-Západ, Držovice Prodám garáž naproti oken sídl.
Více na: WWW.VNB-REALITY.CZ Svornosti 7/15. Tel.: 777 80 66 88

Peníze pro všechny ihned při podpisu!
Zvýhodněné podmínky, žádné poplatky. Volejte: 775 021 212
PŮJČKA bez poplatků: 734 601 906
!PENÍZE PRO KAŽDÉHO!
Rychlá realizace – vyplácení z vlastních zdrojů od 3 věřitelů. Konzultace na
739 066 462

JIŽ JEN DO 30. 10. 2014
novostavba rodinného domu,
včetně pozemku

Vyplatíme všechny vaše EXEKUCE
a poskytneme vám jednu půjčku.
Pracuji pro více věřitelů Volejte:
777 551 492

Cena od: 2.880.000,- Kč

Malá půjčka 10 000 až 80 000 Kč. Pracuji pro více věřitelů. Tel.: 777 551 492

DOTACE 435.000,- Kč

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

Více informací poskytneme
na tel.: 605 483 602,
nebo e-mail info@karon.cz

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

NÁBYTEK
VIP ŠTUGEL
Plumlovská 85 | Prostějo
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facebook.com/NabytekStugel
www.VIP-Stugel.wz.cz
tel.: 777 690 311

Půjčky, úvěry. Splatnost až 15 let
oproti zástavě nemovitosti. Bez prokazování příjmů. Výkup za hotové. Tel.:
775 439 282, 733 121 568
Půjčka až 100 000 Kč, nad 100 000
Kč se zástavou nemovitostí. Tel.:
777 965 734. Pracuji pro více věřitelů.
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www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz
Podzimní zpravodajství z Prostějovska

Řádková a sloupcová inzerce, vzpomínky

SLUŽBY
Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
Stolařství V. Jančík.
Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358
Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367.
MAČKALSTAV S.R.O.
provádíme stavební práce, obklady
a dlažby, rekonstrukce, zateplení budov a RD. 774 655 459, 608 538 035
www.mackalstav.cz
Opravy a úpravy oděvů
Obuvi a batohů
Opravy deštníků
Vedle knihkupectví u radnice
608 331 141
Provádíme také opravy plavek,
spodního prádla a zcelování
Rekonstrukce
605 459 652

koupelen.

Tel.:

Plazmový generátor – likvidace parazitů, bakterií a virů s 100% účinností.
Bc. Ivo Kroupa, tel.: 605 86 41 40
www.kroupovi.net

KOUPÍM

PRÁCI NABÍZÍ

Koupíme starožitný nábytek,
obrazy,zbraně,vojensképředměty,
hodiny, porcelán, sklo, hračky,
moto věci a jinou veteš. Vykoupíme také celé pozůstalosti a zajišťujeme komplexní vyklízecí
práce. Seriózní jednánía platba
hotově. Tel.: 773 113 303

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

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

Studio BELLEZA přijme kadeřnice a pedikérku na ŽL. Info na tel.:
728 512 345
Přijmeme automechanika nástup
možný ihned. T.: 777 870 729
Přijmeme pracovníky do pekař.
výroby (směnný provoz). Info:
582 342 095

Bezpečnostní a úklidová agentura
přijme do HPP pracovnici úklidu.
Pracovní úvazek 30h/t, pracovní
doba 16.00 - 22.00 hod., pracoviště
Kralický Háj. Informace na tel. čísle:
602 786 692

Kominictví: provádíme frézování
dehtu 150 Kč/m, čištění komínů
a roční kontroly. Tel.: 602 481 262

Přijmeme obsluhu za bar. Pá + so –
noční provoz (20.00 – 05.00 hod.).
Avalon music bar, tel.: 777 757 280

Čištění hrobů z terasa, přebroušení
přímo na místě. Tel.: 721 817 009
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce strojem UNC,
výkopové, terénní práce.
Obklady a dlažby, rekonstrukce koupelen včetně všech instalačních prací.
Zednické práce a zateplení, pronájem a
stavba AL lešenína krátké období (nátěry). A-stavby.plumlov@seznam.cz
Prodej palivového dříví. Tvrdé, měkTel.: 608 780 615
ké. Doprava zajištěna. Prostějov,
Palírna Otaslavice oznamuje, že Olomouc, Přerov. Tel.: 734 481 013
přijímá objednávky na zpracováZD Moravan Domamyslice
ní ovoce. Kontakt: 582 370 058,
Sad Mostkovice.
777 340 485. Více informací nalezProdej jablek. Konzumní i do kvasu
nete na www.palirnaotaslavice.cz
(pro maloodběratele i velkoodběratele).
Po – pá: 7.00 – 15.00 hod.
Městské lázně - Schneeweissová
Tel.: 602 510 465
tel.:607 16 22 16
Zahajujeme provoz kolagenového
ošetření, které bojuje proti příčinám Prodám motovary za 13 000,stárnutí kůže a aktivuje tělu vlastní + příslušenství. Tel.: 733 383 405.
přirozený proces omlazování kůže.

PRODÁM

VZPOMÍNÁME

Přijmu kosmetičku a pedikérku na ŽL
i na zkrácený úvazek. Tel.:
604 881 600

Koupím Haki lešení nebo trub- Hledám šikovného stolaře na ŽL.
kové. Cena dle dohody. Tel.: Tel.: 608 863 532
734 481 013
Firma HANAKOV spol. s r.o. přijme
Galerie umění Prostějov (bývalá zámečníka-svářeče do jednosměnG. Bašta) vykupuje a zdarma oceňu- ného provozu. Svařování plamenem
je veškeré obrazy a starožitnosti. Ne- výhodou. Nabízíme zázemí stabilní
prodávejte překupníkům, ale odbor- společnosti, dobré platové podmínníkům za nejvyšší ceny. Školní 49, ky, závodní stravování. Životopisy
tel.: 608 805 775, Jindřich Skácel.
zasílejte na hanakov@hanakov.cz.
Informace na tel.: 582 302 301
p. Buriánek

Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343
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Dne 1. října 2014
uplyne 10 let ode dne, kdy
tragicky zemřel můj manžel
RADOVAN DOBA,
kapitán Policie ČR
v Prostějově.
Stále s láskou vzpomínáme.
Kdo nezapomněl,
vzpomeňte s námi.
Manželka Jarmila s rodinou.

Fa PRO LEN s.r.o.
Hledá vhodného uchazeče se znalostí NJ, případně AJ pro pobočku v PV. Požadujeme SŠ vzdělání
s maturitou, Ř.P. skupiny B, znalost
práce na PC podmínkou, spolehlivost, odpovědnost a ochotu přizpůsobit se potřebám firmy. Nabízíme
plat 16 000,- - 20 000,-. Prac. doba
7:00-15:30. Nástup IHNED. Tel.
588 517 760 od 7:00-15:30 hod.,
kamilaburgetova@prolen.cz

Hledáme pomocné dělníky pro výkopové práce a zedníky s praxí.
Party na zateplování budov. Dále
dlaždiče pro pokládku zámkových
Hřebčín v Jesenci nabízí ustájení pro dlažeb. Práce na HPP, VPP a ŽL.
všechny kategorie koní včetně pas- Tel.: 778 078 993.
tevního ustájení. Kvalitní zázemí pro
koně, majitele, individuální přístup. Bezpečnostní a úklidová agentura
Bližší informace na tel.: 607 693 597 přijme do HPP ženu v invalidním
důchodu, nejlépe z Prostějova.
Místo výkonu Prostějov, pracovní
úvazek 25h/t. Informace na tel. č.:
602 786 692
Daruji do dobrých rukou nalezená
koťátka. Jsou asi 7 týdenní, odčervená a zvyklá na kočíčí WC. Tel.:
737 523 100
Koupím jakoukoli Š - Felicii. Tel.:
778 018 269

RŮZNÉ

DARUJI

Děkujeme všem
příbuzným, přátelům
a známým, kteří doprovodili
na poslední cestě
paní
Františku TRNAVSKOU.
Poděkování za
a květinovou výzdobu patří

Dne 21. září 2014
jsme si připomněli
2. smutné výročí úmrtí
našeho milovaného manžela,
tatínka a dědečka
pana Radomíra KVAPILA
z Bedihoště.
S láskou stále vzpomínají
manželka, dcera Martina,
syn David a dcera Petra
s rodinami.

Hledám šikovnou telefonistku
pro domlouvání schůzek, nejlépe
s vlastním telefonem. Práce z domu.
Tel.: 608 854 549
ROUTE 66, Konice přijme kuchaře
/-ku. Pracovní doba 7-21 hod, krátký,
dlouhý týden. Tel.: 777 990 022

Dne 1. října 2014
uplyne 10 let, kdy při výkonu
služby zemřel policista
Ivo KUČERA.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka Jaroslava a synové
Ivo se snoubenkou Denisou
a Daniel s manželkou Evou.

Dne 26. září 2014
uplynulo 10 smutných let
od úmrtí mé manželky
paní Anny TANDLEROVÉ
z Prostějova.
S láskou vzpomíná manžel.

Děkujeme všem, kteří se
naposledy rozloučili s naším
manželem a tatínkem
panem
Jiřím PROCHÁZKOU.
Poděkování patří ZUŠ
Plumlov a folklórnímu souboru KLAS Kralice na Hané.
Zároveň tímto děkujeme za
vstřícný přístup a kvalitně
provedené služby Soukromé
pohřební službě Václavková.
Zarmoucená rodina.

Dne 27. září 2014
uplynuly 3 roky ode dne,
kdy nás opustila naše
milovaná maminka
a babička
paní
Marie LABUDKOVÁ
z Určic.
S láskou vzpomínají
dcery s rodinami.

AUTO - MOTO

Dne 26. září letošního roku
to byl jeden rok,
kdy na základě násilného
loupežného přepadení tragicky
zemřela ve věku 88 let
paní Marie KONČÁKOVÁ
z Držovic.
Tento násilný čin, přestože
jsou jeho pachatelé známi,
nebyl do dnešního dne potrestán
- policie i soud v Prostějově
by se měli stydět.
Všichni kdo jste ji znali,
vzpomeňte a uctěte památku
ubitého člověka.
Syn Jaroslav

Děkujeme všem příbuzným
a známým, kteří doprovodili
na poslední cestě naši maminku,
paní Karlu KOUTNOU
z Němčic nad Hanou.
Velké poděkování patří
Soukromé pohřební službě

Ruku už Ti nepodáme,
k narozeninám nepopřejeme.
Jen kytičku Ti na hrob dáme
a tiše zavzpomínáme.

Dne 1. října 2014
by se dožil 55 roků
pan František SMÉKAL
z Hluchova.
Vzpomíná rodina
Smékalova a Dvorská.

Nezemřela – žije v srdcích
těch, co ji milovali.

Dne 4. října 2014
si vzpomeneme první
rok od smutné chvíle,
kdy nás navždy opustila
naše milovaná maminka
paní Růžena FIALOVÁ
z Vícova.
Vícova
S láskou vzpomíná dcera
a syn s rodinami.

Jen svíci hořící
a hezkou kytici
Ti na hrob můžeme dát,
chvíli postát a s láskou
na Tebe vzpomínat.

SEZNÁMENÍ

Vdova 65 let hledá přítele pro
společné chvilky a výlety. Život ještě
nekončí. Tel.: 702 900 504 po 15 hod.

OZNÁMENÍ
Hledám doučování ČJ pro žáka 9. třídy.
Tel.: 605 306 198
ART Kavárna Avatarka Vás zve na
výstavu obrazů od 30.9.2014 do
2.11.2014. Lenka Holátková-Studená
z koncertů /akryl/.
Doučování AJ pro děti a začátečníky.
Tel.: 775 263 893

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

Dne 4. října 2014
si vzpomeneme první rok
od smutné chvíle, kdy nás
navždy opustila naše
milovaná maminka
paní Věra KROPÁČKOVÁ.
zp
j
S láskou vzpomínají
dcery s rodinami.

Dne 3. října 2014
si připomeneme 5. smutné
výročí úmrtí naší milované
dcery a manželky,
paní
Marie RŮŽIČKOVÉ,
zdravotní sestry
ze Slavkova u Brna.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Za celou rodinu maminka.

Dne 29. září 2014
vzpomínáme 1. smutné
výročí, kdy nás opustil
pan
Bohuslav POSPÍŠIL
z Otaslavic.
S láskou dcera
Blanka s rodinou.
Za tichou vzpomínku
děkujeme všem.

Fotbal
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Uplynulá středa přinesla dohrávku šestého dějství divizní skupiny „E“

Určice již tradičně zaspaly úvod a s Dolním Benešovem padly
„Musí přijít dva tři hráči a možná i nový trenér...,“ přemítal kouč Evžen Kučera

TJ Sokol Určice
FC MSA Dolní Benešov

BYLI JSME

2:4
(0:2)

U TOHO!

Branky: 47. Svozil, 84. Los – 10. Haas, 17. Baránek, 78. Klinger,
82. Radek. Rozhodčí: Hanák – Mikula, Podaný. ŽK: Bokůvka,
Javořík, Svozil – Adamík. Diváků: 84.

Sestava TJ Sokol Určice:
Nejezchleb – Zelina (72. Vaněk), Zbožínek, Josif (25. Hochman),
Javořík – Bokůvka, Svozil, Novák, Zapletal – Los, Machynek
(63. Gábor). Trenér: Evžen Kučera.

Sestava FC MSA Dolní Benešov:
Švrčina – Rozsíval, Brunclík, Kozelek, Moravec – Baránek, Majewski (77. Klinger), Moc (46. Radek), Václavek (89. Kubiš) – Adamík,
Haas. Trenér: Dušan Christoph.

U či /ji - P
í h osm k
Určice/jim
Prvních
koll
přineslo „A“-týmu Sokola Určice jen čtyři body a jeho situace v
divizní „E“ skupině je tak stále
svízelnější. Mužstvo působící
druhou sezonu ve čtvrté nejvyšší domácí soutěži nezvládlo
přeložené utkání šestého kola
a po prohře s Dolním Benešovem padlo v pátém z posledních
šesti střetnutí. Slezané si navíc
těmito třemi body polepšili do
středu tabulky, zatímco Určice
zůstaly před víkendovým derby
v Přerově zásluhou jedné výhry
a jedné remízy na šestnáctém
místě dva body za předposledním nováčkem z Velkých Karlovic.
Vývoj středečního utkání výrazně ovlivnily již první minuty.
Při hlavičce ze třetí minuty ještě Nejezchleb výborně zasáhl,
o šest minut později už byl ale bez
šance. Hosté totiž vysílali rychlé
kolmé míče na rozběhnuté hráče
a domácí obraně z toho vznikaly
neřešitelné potíže.
Po jednom prohraném souboji se
tak zrodil brejk dva na brankáře
a Ondřej Haas po přihrávce zprava uklízel do prázdné brány - 0:1.
Utekly sotva čtyři stovky sekund
a teprve sedmnáctiletý Adam Baránek už zvyšoval na 0:2, když
dopíchl míč do sítě.
„Kvůli první čtvrthodině už doma
skoro ani nespím. Každý se s nimi

Gól naděje. Martin Svozil (s míčem) právě snížil na 1:2, ke zvratu to však nakonec nevedlo a Určice
zůstaly bez bodu.
Foto: Jiří Možný

o tom bbaví,í jjednou
máme
d
á tréninéi
ky tvrdé, podruhé fotbálek, pak
s nimi mluví pan starosta, pak já,
asistenti. Všichni nám kývou 'jo',
ale vlezou na hřiště a je to jako
stádo slepých,“ posteskl si určický
trenér Evžen Kučera.
Jasně pozoroval, že na hřišti chce
vyhrát jen pět lidí. „Bylo vidět,
kolik měl Dominik srážek, kolik
toho chtěl udělat mladý 'Novas', Svozil se stále snažil být na
balonu, Zboža jako starý chlap
se snaží, hecuje to. Ostatním nemohu upřít snahu, ale nešli do
toho...,“ dodal zklamaný lodivod.
Reakcí tak bylo brzké střídání, když po necelé půlhodině
šel ze hry sedmnáctiletý stoper
Adam Josif, jehož nahradil Patrik
Hochman. A doprostřed obrany
k Ivo Zbožínkovi se nově stáhl
Dominik Bokůvka. „Do základu
jsme postavili mladého dorostence, hrával stopera v ligovém dorostu, ale mužská divize je velký
skok. Bylo to ale dáno i tím, že
Hochman s Vaňkem byli v práci
a přijeli až o půl páté. Nepodařil
se mu zápas a Dominik, i když je
malý, tak bojuje, dře, řve na kluky,
zlepšilo se to,“ uznal Kučera.
O snížení se ještě v první půli mohl
postarat Machynek, když odražený míč po centru z levé strany
napálil pod břevno, Švrčina však
jeho pokus vytáhl nad bránu. Na
opačné straně Majewského centr

z levé strany líznul vzdálenější
spojnici. A Javoříkovi po stříleném
centru zleva chyběl při skluzu na
první tyči jen kousíček. Domácí
vrátil do hry o body až vydařený
vstup do druhé půle. Hosté podcenili centr z levé strany a Svozil
hned v sedmačtyřicáté minutě snížil na 1:2. Za Dolní Benešov ještě
dvakrát zahrozil střídající Radek
Petr, když nejprve unikl ofsajdové
pasti a vychytal ho Nejezchleb,
poté z halfvoleje pálil nad.
Postupem času se Slezané zmohli
jen na osvobozující odkopy a tlak
Určic narůstal. Vyrovnat mohl
Novák, jenže jeho střela zpoza
šestnáctky po odvráceném ostrém
centru Hochmana mířila jen do
tyče a Svozil poté po přiťuknutí
proti noze pálil jen doprostřed.
Nepomohlo ani vytažení Ivo
Zbožínka na hrot, Benešovští totiž podnikali nebezpečné brejky.
A jeden z nich snad patnáct
sekund po svém příchodu na trávník proměnil vydařeným lobem
Klinger. Na jmenovce slavné postavy ze seriálu MASH navázal
o chvíli později taktéž žolík Radek
a Losova branka po oku lahodící
spolupráci domácích už znamenala jen snížení na 2:4.
„Kluci ožili, bylo to už trochu něco
jiného. Hosté už neměli vyloženou gólovou šanci, až když jsme
to vytáhli. Kdybychom vyrovnali
na 2:2, možná by to dopadlo ješ-

tě jinak. Oni byli rychlí, byly tam
ale momenty, kdy se to dalo i za
cenu faulu přerušit, ale my na to
jdeme jako primabaleríny. Potom
se propadne a jsou tři na jednoho,
dva na brankáře,“ upozornil kouč
poražených.
Do 6. října se může měnit složení kádru a posílení zřejmě

bude nezbytné. „Musí přijít
dva tři hráči a možná i nový
trenér, aby mužstvo dostalo impuls... Toto jsem ještě nezažil.
Teď se to táhne ještě z minulé
sezony, tam ale bylo mužstvo
slabší. Už se to začíná projevovat i v kabině,“ přeje si Evžen
Kučera zlepšení.

Nezamyslice/jim
„Byla to povedená akce,
pěkný fotbal. Lidem se vše
líbilo, škoda že jich ale nepřišlo více... Bohužel se tu
v mikroregionu sešlo více
akcí. Počasí vyšlo, fotbal byl
zajímavý. Gól se nám sice
vstřelit nepodařilo, ale může-

me být spokojeni,“ ohlížel se
za akcí Vlastimil Michlíček,
sekretář nezamyslické Hané.
A spokojeny byly i fotbalové
hvězdy nedávné minulosti.
„V Nezamyslicích byli všichni poprvé a ohlasy máme veskrze pozitivní. Líbil se jim
areál i kvalitní hřiště, pořádně
si zahráli na pěkné trávě. Na-

a současně prvoligový sudí
Pavel Peřina.
Zdeněk Pazdera začínal s kopanou v šesti letech ve Vrahovicích, kde hrál za žáky,
dorost i muže, poté přestoupil
do TJ OP Prostějov, vojnu absolvoval v Dukle Tábor, poté
oblékal dres prostějovského
Agrostroje. V roce 1966 se
dal na rozhodcovskou dráhu
a již po dvou letech se dostal
do krajských soutěží, v letech
1974 až 1982 pískal krajský
přebor.
Jiří Petrů se stal fotbalovým rozhodčím v roce 1982
a prvních pět let působil čistě
v okrese, poté šest let v kraji
a mezi roky 1993 a 2003 rozhodoval divizní střetnutí. Poté
ho mohli hráči, trenéři i diváci
potkávat až do letoška v krajských soutěžích. V součtu se
s píšťalkou či praporkem zúčastnil dvou tisíc čtyř set sedmdesáti duelů.

EVŽEN KUČERA - TJ Sokol Určice:

DUŠAN CHRISTOPH - FC MSA Dolní Benešov:

„S prvním poločasem jsem maximálně spokojen, opět nám ale nevyšel začátek druhého poločasu, už potřetí se nám podařilo inkasovat
hned v první minutě. Okamžitě se změnila hra, domácí dostali křídla,
začali být aktivní a my jsme přežili důležité momenty. Utkání víceméně rozhodl gól na 3:1, pak přišla pojistka na a korekce domácích
už nic nezměnila. Ve druhém poločase už se nám nedařilo tolik jako
v tom prvním, přijeli jsme ale zabodovat a nakonec jsme z těžké půdy
Určic odvezli tři body, s čímž panuje maximální spokojenost. Hrálo se
víceméně o šest bodů, stále však nemáme vyhráno, mysleli jsme si, že
v tuto chvíli budeme mít o tři čtyři body více.“

i FOTBALOVÉ HVĚZDY
víc jak sami podotkli, s dobrým soupeřem. Jen je škoda,
že nám kvůli zraněním či
mistrovským zápasům chyběli mladší hráči,“ hodnotil
Michlíček.
Hosté přesvědčovali, že to
stále s míčem umí, bylo se
tak stále na co dívat. „Ti chlapi mají nahráto a jsou někde
jinde. Nemuseli ani moc běhat, my jsme sice mezi nimi
běhali, ale nebylo nám to moc
platné. Byl to zážitek zahrát si
s takovými hráči, nahrají si to
přesně tam, kam chtějí,“ uznal
nezamyslický „bafuňář“.
Po samotném utkání následovala
autogramiáda
na fotky a plakáty, koncert
kapely z tamnějšího Domova na zámku, vše zakončila
večerní diskotéka. A i díky
kladným reakcím uvažují

Prostějov/jim – Celkem
čtyři tisíce šest set padesát
utkání odřídil v letech 1966
až 2014 známý prostějovský
rozhodčí Zdeněk Pazdera.
Osmasedmdesátiletý držitel
Ceny Dr. Václava Jíry na
jaře ze zdravotních důvodů
ukončil roli arbitra a fotbalová střetnutí už sleduje
čistě v roli diváka, ke stejnému rozhodnutí ze stejných
důvodů dospěl i o dvacet let
mladší Jiří Petrů. A s oběma
osobnostmi regionální kopané se před pár dny slavnostně rozloučili i představitelé Okresního fotbalového
svazu (OFS) Prostějov.
„Oběma kolegům děkuji za
dlouholetou činnost nejen
na okresní, ale i republikové
úrovni. A věříme, že i přestože už nebudou řídit fotbalové
zápasy, tak na fotbal ani jako
diváci nezanevřou,“ věří končící sekretář OFS Prostějov

„Dojmy jsou špatné. Máme odehraných šest utkání, z toho jsme šest
prohráli, jedno vyhráli a jedno remizovali. Beru ale plnou odpovědnost
za mužstvo a jeho složení, skládal jsem si ho já. Bez Michala Skopalíka jsme poloviční a nyní toto mužstvo na divizi nemá. Chybí nám
navíc štěstí, loni bychom střelou do tyče vyrovnali a ještě bychom
zápas otočili. A minulou sezonu jsme taky soupeře pustili do mnoha
šancí, třeba Otrokovice do šesti, ale prohrály s námi 0:1. To štěstí jde
ale naproti tomu, kdo je připraven. A my bohužel v tuto fázi nejsme
připraveni na divizi. To se táhne už od léta, kdy jsme začali trénovat
v deseti, postupně se to nabalovalo. O body se hraje jinak! Petrovice
a teď Dolní Benešov byly nejslabší mančafty... S kým jiným my
chceme vyhrát?! Teď nás čekají mužstva nahoře, ta nám nic nedovolí
a bude zázrak, když tam zabodujeme.“

Po Jágr Teamu ozářily Nezamyslice
Nositelé stovek startů v nejvyšší domácí soutěži, desítek účastí v československém národním týmu, někdejší členové minimálně jednoho zahraničního týmu, zpravidla mistři ligy
a v případě některých i medailisté z evropských
šampionátů, účastníci mistrovství světa a v osobě Františka Štambachera rovněž olympijský
vítěz. To vše bylo k vidění předminulý víkend
v Nezamyslicích, kde proti domácím starým pánům nastoupil výběr českých internacionálů.

Fotbalový svaz se rozloučil
se sudími Pazderou a Petrů

pořadatelé o uspořádání
podobné akce opět po nějakém čase. „Před devíti
lety jsme tu měli Jágr Team,
a přestože se akce konala
uprostřed týdne, přišlo tehdy
přes tisíc lidí. I proto přemýšlíme o tom, že bych to příště
udělali ve všední den nebo
aspoň mimo sezonu,“ naznačil Michlíček úvahy směrem
do budoucna.
Cílem pro nejbližší dobu je
sestavit i žákovské družstvo,
aby nezamyslická mládežnická skladba byla kompletní.
„Máme 'áčko', 'béčko', mladší
i starší přípravku, dorostence
jsme pro letošek poslali na
hostování do Dobromilic. Základnu máme širokou, teď je
to o tom, aby u toho vydrželi
a trénovali,“ přeje si Vlastimil
Michlíček.

ohlasy aktérů
VLADIMÍR OŠŤÁDAL
předseda TJ Haná Nezamyslice:
„Škoda, že jsme neměli ve svém středu nějaké mladší hráče, všichni máme
již přes padesát. Brali jsme to hlavně
tak, abychom výsledkem neudělali
velkou ostudu. Je vidět, že jsou to
páni fotbalisté, přesné přihrávky, to se
s okresním přeborem, co jsme hrávali
my, nedá moc srovnávat. Když jsme
byli mladší, tak jsme za staré pány
hráli i pět šest zápasů za rok, teď už jen
u nás na hody a pak po konci sezony
v Mostkovicích. Velké problémy nám
dělá dát to dohromady, není takový
zájem z řad bývalých spoluhráčů a ti
mladší kolem čtyřicítky se bojí, aby
se jim při fotbale něco nestalo. Trochu
nás ale mrzí slabší návštěvnost.“

LUDĚK ŠTEFLOVIČ
útočník domácího výběru:
„Sešli jsme se tu partie kluků, co
jsme spolu kdysi hrávali tady v Nezamyslicích. I nyní se občas sejdeme,
ale zrovna dnes nejsme v nejsilnější
sestavě. Je znát, že proti nám hráli
fotbalisté, že něčeho dosáhli. Člověk
je ale zejména rád sám za sebe, že
se ještě pohne trochu. Je to příjemné,
vyšlo krásné počasí, dobře to dopadlo.
Očekávání jsem moc vysoká neměl,
s chlapama jsem v poslední době skoro vůbec nechodil a teď jsem přijel,
vytáhl jsem kopačky, dali mi dres...
(úsměv)“

ALEŠ HALOUZKA
ofenzivní hráč žluto-zelených:
„Je to opravdu svátek, hrát proti reprezentaci je pomalu vrchol kariéry
každého z nás. Když tu tato příležitost
je, byla by škoda jí nevyužít. Nijak
zvlášť jsem se ale nepřipravoval. Poté,
co jsem skončil s aktivní kariérou, tak
netrénuji.“

DRAHOMÍR CRHAN

Nevšední návštěva. Do Nezamyslic zavítala třináctka někdejších známých fotbalistů, divákům nabídly celkem sedm branek.
Foto: Jiří Možný

Loučící se duo. Zdeněk Pazdera (vlevo) a Jiří Petrů odřídili dohromady přes sedm tisíc střetnutí.
Foto: OFS Prostějov

spolutrenér „A“-týmu Nezamyslic:
„Hrajeme to, na co máme, bohužel
soupeř si umí nahrát balon, je pohyblivější, my hrajeme jen to, co jsme hráli
vždycky. To na takový mančaft, jako
jsou internacionálové, nestačí. Hlavní
radost mám z toho, že žijeme. (smích)
Očekávali jsme větší návštěvu, asi to
finančně nedopadne dobře, ale staří
páni, kteří tu odehráli spoustu let, si
takovou akci zaslouží a myslím si, že

si to všichni uživáme a budeme mít člověk podat vynikající výkon...
i přes malý počet diváků nádherné (smích) Nám se hrálo moc dobře.
vzpomínky.“
Největší škoda je, že už sezona
pomalu končí, pátého října máme
JOSEF MICHLÍČEK
poslední zápas a následně se celou
zimu budeme těšit na jaro, až začnestřídající člen domácí sestavy:
„Jsem rád, že si mohu zahrát a jednou me opět hrát. Soupeř byl výborný,
za čas vyběhnout ještě na hřiště, je to ale my jsme je ještě trošičku přeběale kvůli času čím dál horší. Zahrát si hali. Zatím na to stačíme a sedm ku
proti bývalé reprezentaci je zajímavý nula je ucházející výsledek. Za svou
zážitek, fotky budou na založení do kariéru nejraději vzpomínám na
alba. Důležité je, že se nikdo nezranil olympiádu v Moskvě, kterou jsme
v roce 1980 vyhráli. Byl jsem člea že z toho máme radost.“
nem i vítězného týmu na mistrovRÓBERT KAFKA
ství Evropy 1976, tam jsem se ale
do hry nedostal.“
někdejší reprezentant
a hráč Drnovic:
TIBOR MIČINEC
„Zaběhal jsem si, trošku jsem něco
legenda Bohemians,
udělal pro svoje tělo, takže spokojes nimiž získal titul:
nost. (úsměv) Zahráli jsme si, vždy
když se jako kluci z reprezentace „Je znát, že hrajeme přes celou sezosejdeme, tak je to radost. I když je to nu od jara do podzimu, tedy zhruba
v letech, tak fotbal máme pořád v krvi třicet čtyřicet zápasů a jsme na sebe
a rádi, je to radost se takto sejít. Soupeř zvyklí. Kluci to mají v noze, a když
byl přijatelný a k tomu krásné počasí, mě spoluhráči vidí ve vápně, tak mi
pro diváka to bylo super. Momentál- dají přesně na nohu či na hlavu, stačí
ně trénuji starší dorost Znojma, když pak jen nastavit nohu či hlavu a je
ale internacionálové hrají na Moravě z toho gól. Je to velice jednoduché.
a nekříží se mi to s mistrovskými zá- (úsměv) S utkáním můžeme být
pasy, tak rád přijedu. V nedalekých spokojeni, vyhráli jsme, dali jsme
Drnovicích jsem strávil šest sedm let, hezké góly, domácí kluci si také
bylo jsem u toho, když se liga vykopa- zahráli, tak by to mělo být. Hrajeme
la, vzpomínky velice dobré a rád na tu po celé republice, a pokud nás někdo pozve, rádi přijedeme kamkoliv.
fotbalovou éru vzpomínám.“
Letos už máme před sebou jen jeden
JIŘÍ BOBOK
zápas, přes zimu bude přestávka
gólman Sparty, Žižkova či Opavy: a nějaký halový turnaj, pak to znovu
„Je to báječné si takto o víkendu vyjet, začne až na jaře.“
zejména na Moravu, strašně rád se tu
ŠTĚPÁN PHILIPP
vracím. Osobně už nikde nechytám,
manažer Klubu fotbalových
před čtyřmi roky jsem to zapíchnul,
internacionálů:
takže hraji už jen s internacionály
a jezdíme občas i se Spartou. Zápasů „Myslím si, že domácí se na utkámáme celkem dost, takže si člověk ní připravili dobře. Prostředí je tu
i zachytá, zrovna před utkáním jsme příjemné, hřiště kvalitní, což našim
to počítali, že zápasů je asi pětadva- hráčům umožňovalo hrát svoji techcet třicet za rok, což je vcelku hod- nickou hru a diváci měli spoustu
ně. Dneska sice tolik práce nebylo, příležitostí sledovat zábavný fotbal.
s těmito kluky se ovšem člověk nikdy Sedm gólů, další branky při penalnenudí. Je to radost si s nimi zahrát, tách, k tomu z obou stran tyče. Na
sejít se, kochat se, jak to pořád mají rozdíl od utkání, kde se hraje o body
v noze. Je to hezké se takto sejít a mimo a kde se hráči snaží spíše eliminojiné zavzpomínat na to, co člověk udě- vat soupeře než něco předvést, tady
lal za ptákoviny. (smích) Ať to bylo měli hráči z obou stran možnost
v Přerově, Opavě, Jablonci i ve Spartě. ukázat, co umějí. Splnilo to účel
a představila se tu řada bývalých reFRANTIŠEK ŠTAMBACHER
prezentantů 'áčka' i mládežnických
olympijský vítěz a mistr Evropy: kategorií, viděli jsme tu hned jede„Proti vynikajícímu soupeři musí náct ligových mistrů.“

Fotbal
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V sobotu proti rezervě Zlína, „eskáčko“

chce doma potvrdit skvělou sérii

Prostějov/tok - A opět tu máme
souboj s nevyzpytatelnou rezervou mužstva z vyšší soutěže.
Tentokrát přijede do Prostějova
na stadion SCM Za Místním
nádražím „B“ tým Zlína. Přes
všechny minulé peripetie s tímto
soupeřem bude chtít „eskáčko“
potvrdit svou aktuální výbornou
formu a postavení na špici tabulky MSFL. Zápas se odehraje
v sobotu od 15:30 hodin.
Ono to vlastně s rezervními ševci bývá jednoduché tak nějak na
přeskáčku. V nováčkovském laufu před dvěma lety na podzim si
soupeř odvezl z Hané debakl 0:4.

Už v jarní části na Letné se domácí dostali do třígólového trháku,
a i když Prostějov finišoval, na bod
nedosáhl a prohrál 3:4. Další jednoznačný výsledek se zrodil tamtéž
loni na podzim, kdy díky využitým
standardkám vyhrálo „eskáčko“
4:0. A v zatím posledním měření
sil letos na jaře jakoby se kopíroval
průběhem a výsledkem jarní zápas
roku 2013 - nula tři, jedna tři, jedna
čtyři, tři čtyři... Zajímavé!
Pokud by měla tato až tajemná
pravidelnost zafungovat, mohli bychom očekávat jasné čtyřgólové vítězství domácích barev. Ale pozor.
Na jaře před začátkem nové sezóny

se úspěšný kouč Jan Somberg nechal slyšet, že „juniorka by neměla
být pouze odkladiště“ a v MSFL
i v klubu samotném by měla hrát důstojnější roli. Slova do větru to věru
nebyla. Po zlepšení fyzické kondice
hrají jeho svěřenci v klidném středu
tabulky. Do nového ročníku vstoupili i bez posil z „A“ týmu vítězně
proti Orlové, což donutilo Somberga symbolicky smeknout.
Plnou polovinu zatím odehraných
utkání mladí ševci vyhráli, čtvrtinu
remizovali a čtvrtinu prohráli. Obzvlášť asi mrzela domácí porážka
s letos nevýraznou Třebíčí. V zatím
posledním utkání porazili doma

Břeclav 2:1, když vítězný gól padl
v nastaveném čase. Trenér Somberg poslal na hřiště sestavu Švec
– Pavlíček, Motal, Jurič, Salachna
– Matějov, Višněvský, Koller, Hradil – Chwacz, Blanař.
Jelikož „A“ tým hraje svůj zápas
ve Znojmě až v neděli, nedá se pro
sobotní utkání v Prostějově očekávat příjezd významnějších posil.
„Na soupeře se nebudeme ohlížet,
ať přijede v jakékoli sestavě. Kluci
jsou po utkání v Zábřehu pochopitelně zklamaní, ale to z nich spadne. Máme týden na to, abychom se
řádně připravili na domácí zápas,
v němž body rozhodně ztrácet ne-

partner utkání

můžeme a nechceme,“ prohlásil
trenér prostějovských fotbalistů
František Jura.
Tahákem pro diváky by podle
předběžných informací měla být
prezentace vozu SEAT a zajímavé
ceny v tombole, které dodá partner
tohoto utkání.

Výsledky a tabulka malé
kopané ČSRS Prostějov
2. okresní liga mužů 2014/15
Druhé turnaje – hřiště Laškov: FC Juniors Hluchov – MK Medvědi
Prostějov 0:4, 1.FC Laškov – KMK Katastrofa Prostějov 2:0, Laškov –
Medvědi PV 3:1, J. Hluchov – Katastrofa PV 2:1. Rozhodčí Lízna. Hřiště
Vrbátky: FC Ladzimil Čehovice – FK Vrbátky 1:11, FC Béci - FC Zavadilka Prostějov 2:6, L. Čehovice – GTC Graphic Prostějov 1:1, Vrbátky
– Graphic PV 8:0. Rozhodčí Zatloukal.
1. Vrbátky
4
0
0
24:4
12
2. Laškov
3
0
0
7:2
9
3. L. Čehovice
1
2
1
6:14
5
4. Medvědi PV
1
1
2
6:6
4
5. Graphic PV
1
1
2
4:14
4
6. Zavadilka PV
1
0
2
8:7
3
7. Katastrofa PV
1
0
2
3:4
3
8. Béci
1
0
2
7:9
3
9. J. Hluchov
1
0
3
5:10
3

Město Prostějov finančně podporuje malou kopanou.

obchodní a mediální partneři fotbalového oddílu 1. SK Prostějov

PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK - hlavní mediální partner klubu

Okénko Tomáše Machálka do FNL...
Dnes z pražského Žižkova...

„Dvě šance v poslední pětiminutovce“
„V uplynulém ´anglickém´ týdnu jsme hráli dvě utkání, nejprve
pohárové a následně v neděli ligové, obě na soupeřových hřištích. A obě se stejným výsledkem...
Ve středu jsme do pohárového utkání v Třinci vstoupili poněkud lehkovážně, ale to samé se dá říci i o druhé straně. Pár
stovkám diváků jsme předváděli nudný, nezáživný fotbal, bez
šancí, hra se většinou přelévala mezi oběma šestnáctkami. Soupeři se v závěru podařilo po rohovém kopu vstřelit první gól,
po dalším závaru před brankou prošel balón vším až do brány,
takže jsme prohráli 0:2, což je do odvety dost nevděčná pozice.
Navíc ke vší smůle jsem byl při obou brankách na hřišti, střídal
jsem po hodině hry. K ničemu pořádnému jsem se nedostal, hra
byla hodně rozháraná, vždy dva doteky míče my, dva oni, samá
ztráta. V odvetě nám nezbývá než do toho vletět po hlavě, což
by pro diváky mělo být podstatně atraktivnější. Zkusíme asi
hru otevřít, vstřelit rychle dva góly a pak to s rozvahou dohrát.
Pokud dostaneme gól, bude se zápas asi už jen dohrávat, protože vstřelit čtyři branky asi není příliš reálné.
Na ligu do Prahy jsme po dopoledním tréninku na domácím hřišti odjížděli už v sobotu odpoledne a přespávali přímé v hlavním městě. První gól jsme dostali z penalty, která byla docela kontroverzní, jinak první
půle nebyla oboustranně herně příliš zajímavá. Zato v druhém poločase jsme měli víc ze hry, připadalo mi,
že soupeř odcházel fyzicky. Drželi jsme míč, ale výrazné šance jsme si zase nevytvořili. Zato Žižkovu se
podařilo zhruba deset minut před koncem po dorážce zvýšit na konečných 2:0.
Odehrál jsem posledních pět minut, kdy jsem se dostal do jedné šance a jednu nachystal spoluhráčům. Měl
jsem to ve skrumáži na dlouhou nohu, balón jsem usměrnil jen špičkou a trefil brankáře, což mě dost mrzí.
Výsledek by to sice neřešilo, ale mohl jsem si aspoň připsat druhý druholigový gól...
Žižkovský stadion mě mile překvapil, na zápas přijely zhruba tři stovky Opaváků, takže atmosféru měl
zápas parádní. Co jsem slyšel, tak domácí přehnané ambice nemají, hraje tam dost mladých kluků ze Sparty
a Slavie, do zápasů nastupují s čistou hlavou a podle toho jejich výsledky vypadají.
V sobotu večer hrajeme doma s Pardubicemi a to už bychom měli zase pořádně zabrat. Jsme sice jediný
tým, který má v tabulce pravdy plus dva body, ale vzhledem k tomu, že jsme z utkání se Žižkovem a Pardubicemi chtěli čtyři body, což se nám nepovede, aspoň tři by byly vhodné.“

Výsledkový servis msfl
8. kolo: SK Uničov – HFK Třebíč 2:0 (0:0). Branky: 58. Jeřábek, 75.
Krč. Diváci: 215 * 1. FC Slovácko B – 1. HFK Olomouc 1:1 (1:0).
Branky: 37. Havlík – 58. Hornich. Diváci: Neuvedeno * FC Fastav Zlín
B – MSK Břeclav 2:1 (0:0). Branky: 60. Matějov, 90+1. Koller – 86.
Hloch. Diváci: 110 * SFC Opava B – SK Sigma Olomouc B 0:2 (0:0).
Branky: 52. Svozil, 70. Kalvach. Diváci: Neuvedeno * FK Slavia Orlová - Lutyně – FC Hlučín 0:2 (0:1). Branky: 15. Ondrušík, 76. Foltýn. Diváci: 126 * SK Líšeň – SK HS Kroměříž 0:1 (0:0). Branka: 80. Budín.
Diváci: 230 * SK Spartak Hulín – MFK Vyškov 1:2 (0:0). Branky: 84.
Paciorek – 49. Jeřábek, 90+2. Holub. Diváci: 234 * FK Sulko Zábřeh –
1. SK Prostějov 1:1 (0:1). Branky: Čep – 25. Hloch. Diváci: 520.

průběžná tabulka PO 9 odehraných kolech

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

Mužstvo

FK Sulko Zábřeh
1.SK Prostějov
MFK Vyškov
SK HS Kroměříž
SK Sigma Olomouc B
1.FC Slovácko B
FC Hlučín
FC Fastav Zlín B
SK Uničov
HFK Třebíč
1. HFK Olomouc
SK Spartak Hulín
MSK Břeclav
SK Líšeň
FK Slavia Orlová - Lutyně
SFC Opava B

MORAVSKOSLEZSKÁ
DIVIZE, SKUPINA „E“:
9. kolo: Určice – Brumov (neděle
5.10., 15.30, Galásek – Smekal,
Soukal).
MIA REALITY
KRAJSKÝ PŘEBOR:
9. kolo, sobota 4. října, 15.30: Litovel – Klenovice na Hané (Hampl
– Gallo, Chládek), 1.HFK Olomouc
„B“ – Konice (neděle 5.10., 10.00,
hřiště Holice, Jelínek – Knoll st., Polanský), Šternberk – Kralice na Hané
(Motal – Jelínek, Lizna).
SMOOS I.A TŘÍDA,
SKUPINA „B“:
Dohrávka 6. kola, středa 1. října,
16.00: Lipová – Dub nad Moravou.
9. kolo, neděle 5. října, 15.30:
Troubky – Čechovice (Přikryl –
Vičar, Motal), Opatovice – Lipová
(10.00, Dömisch – Januš, Tomeček), Mostkovice – Hlubočky (Sigmund – Oulehla, Knop).
I.B TŘÍDA, SKUPINA „A“:
9. kolo, neděle 5. října, 15.30:
Vrchoslavice – Pivín (Kouřílek

– Kulička, Zavřel), Plumlov – Tovačov (sobota 4.10., 15.30, Balún –
Ehrenberger, Šteier), Radslavice –
Otinoves (Šafařík – Piták, Kaňok),
Brodek u Přerova – Kostelec na
Hané (Vrána – Ehrenberger, OFS).
FGP STUDIO I.B TŘÍDA, SKUPINA „B“:
9. kolo, neděle 5. října, 15.30:
Šumvald – Protivanov (Zbýňovec
– Habich, Kreif), Lutín – Jesenec
(Hubený – Nezhyba, Halenka), Velká Bystřice – Hvozd (sobota 4.10.,
15.30, Axamit – Grečmal, Odstrčil).
MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTENECKÁ LIGA – U19:
9. kolo: 1.SK Prostějov – Šumperk
(sobota 4.10., 10.15, Buček – Ol
KFS, Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTENECKÁ LIGA – U17:
9. kolo: 1.SK Prostějov – Vyškov
(neděle 5.10., 10.00, Kubica – Ol
KFS, Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTENECKÁ LIGA – U16:
9. kolo: 1.SK Prostějov – Vyškov
(neděle 5.10., 12.00, Ol KFS – Kubica, Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,

SKUPINA „E“ – starší:
9. kolo: Čechovice – Hranice (sobota 4.10., 10.00, Nejezchleb – Ol KFS,
Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – mladší:
9. kolo: Čechovice – Hranice (sobota 4.10., 12.15, Ol KFS – Nejezchleb,
Ol KFS).
RELAX CENTRUM
KRAJSKÝ PŘEBOR – dorost:
9. kolo: Určice – Kostelec na Hané
(neděle 5.10., 10.00, Halenka), Konice – Šternberk (sobota 4.10., 10.00,
Nezhyba).
LION SPORT KRAJSKÁ
SOUTĚŽ – dorost:
9. kolo: Protivanov – Němčice nad
Hanou (neděle 5.10., 11.00, Vičar),
Smržice – Tovačov (sobota 4.10.,
10.45, Svozil).
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV
– SPORTIKA II. TŘÍDA:
9. kolo, sobota 4. října, 15.30:
Kralice na Hané „B“ – Haná
Prostějov (neděle 5.10., 15.30),
Nezamyslice – Přemyslovice,
Smržice – Čechovice „B“ (neděle
5.10., 15.30), Vrahovice – Brodek
u Prostějova, Olšany – Horní
Štěpánov, Skalka – Zdětín (hřiště
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2
2
2
1
4
1
2
2
3
2
2
1
2
1
3
0

P
1
1
2
2
1
3
3
2
3
4
4
5
5
6
5
9

S
19:6
22:12
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13:17
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5:12
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Olomouc, Prostějov/jim - Kvůli silně podmáčenému terénu se
v neděli 14. září nemohlo v Lipové odehrát střetnutí domácího
celku s Dubem nad Moravou, na druhý pokus se tak soupeři
sejdou uprostřed tohoto týdne. Stane se tak ve středu od 16.00
hodin, a protože se jedná o všední den, je otázkou v jakém složení oba týmy nastoupí...
„Zatím ještě nevím, kdo bude kvůli práci či studiu moci. Problémy
určitě nastanou, ale svaz tak rozhodl a my se musíme připravit. Nabízel se svátek v úterý 28. října, ale nechali jsme to na STK,“ sděloval hrající kouč Lipové Pavel Růžička.
Ještě v polovině minulého týdne nebyl lipovský trávník v nejlepší
kondici, opětovné odložení zápasu ovšem nehrozí. „Část byla stále
pod vodou a dalo se trénovat jen omezeně. Pokud ovšem nepřijde
velký déšť, tak by hřiště mělo být připraveno,“ je přesvědčen.
A proč se krajští funkcionáři na rozdíl třeba od okresních
rozhodli pro tento termín a ne pro již zmíněný státní svátek?
„Soubor předpisů stanoví, že pokud dojde k odložení zápasu
z vyšší moci, tak se to musí odehrát do čtrnácti dnů. U mládeže to
ještě respektujeme, protože žáci či dorostenci bývají na školách, ale
u mužů jsme si před sezonou stanovili, že budeme ctít rozpis soutěže
a neudělovat výjimky,“ vysvětlil Josef Kalina, předseda Sportovně
technické komise Olomouckého krajského fotbalového svazu.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

kam PŘÍŠTĚ na MSFL?
9. kolo, sobota 4. října, 15:30 hodin: Třebíč – Opava „B“ , Kroměříž
– Uničov, Břeclav – Líšeň , 1.SK PROSTĚJOV – Zlín „B“, Hlučín –
Zábřeh, Vyškov – Orlová, 1. HFK Olomouc – Hulín, Sigma Olomouc
„B“ – Slovácko „B“ (neděle 5. 10., 10:15)

Zápasové
meníčko
MORAVSKOSLEZSKÁ
FOTBALOVÁ LIGA:
9. kolo: 1.SK Prostějov – Zlín „B“
(sobota 4.10., 15.30, Trávníček –
Vojkovský, Mikeska).

Z
9
9
9
8
9
9
9
8
9
9
9
9
9
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9
9

Lipová hraje s Dubem
již tuto středu

Klenovice na Hané), Určice „B“ –
Držovice.
III. TŘÍDA:
9. kolo, neděle 5. října, 15.30: Vícov – Bedihošť, Nezamyslice „B“ –
Výšovice (10.00), Ptení – Pivín „B“,
Čechy pod Kosířem – Protivanov
„B“, Kladky – Němčice nad Hanou,
Tištín – Otaslavice, Mostkovice „B“
– Dobromilice (sobota 4.10., 15.30).
IV. TŘÍDA:
9. kolo, neděle 5. října, 15.30: Kostelec na Hané „B“ – Pavlovice u
Kojetína (sobota 4.10., 15.30), Ivaň
– Brodek u Konice (sobota 4.10.,
15.30), Vrahovice „B“ – Plumlov
„B“, Brodek u Prostějova „B“ – Želeč, Tvorovice – Biskupice (sobota
4.10., 15.30), Přemyslovice „B“ –
Doloplazy.
PŘEBOR OFS
PROSTĚJOV DOROSTU:
9. kolo: Kralice na Hané – Nezamyslice (sobota 4.10., 13.30), Plumlov – Brodek u Prostějova (neděle
5.10., 10.00).
OKRESNÍ PŘEBOR ŽEN:
6. kolo, neděle 5. října, 10.00:
Mostkovice – Kohoutovice, Ráječko – Kostelec na Hané (sobota 4.10.,
12.45).
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu!
-jim-

Podzimní zpravodajství z Prostějovska

zprávy od zeleného stolu...
Sportovně-technická komise OFS Prostějov na svém zasedání dne 24. září 2014 rozhodla:
1. Odehráno:
II. třída 7. kolo i dohrávka 4. kola TJ Sokol Určice
„B“ – TJ Smržice 8:2 bez závad. III. třída 7. kolo
bez závad, až na utkání FC Ptení – FK Němčice nad
Hanou, kde byla vznesena námitka kapitána FC Ptení
ohledně udělení ŽK. Komise STK shledala námitku
jako neopodstatněnou. IV. třída 7. kolo bez závad,
až na utkání TJ Jiskra Brodek u Konice – TJ Pavlovice u Kojetína, utkání zahájeno o 25 minut později z
důvodu opožděného příjezdu hostů. Předáno Komisi
rozhodčích. Dorost 7. kolo bez závad. Starší žáci bez
závad, až na utkání TJ Sokol Plumlov – FC Dobromilice, nedostavil se hlavní rozhodčí Martin Halenka, předán do Komise rozhodčích. Starší žáci 7+1
bez závad. Mladší žáci bez závad. Na turnaji starší
přípravky 13.9.2014 nastoupil za družstvo TJ Sokol
Mostkovice neoprávněně Šimon Stejskal. Rozhodčí
Lukáš Hubený a Jiří Horák se předávají Komisi rozhodčích. Mladší přípravka turnaj 20.9.2014 pořadatel FC Kralice na Hané bez závad, turnaj 20.9.2014
pořadatel FK Němčice nad Hanou bez závad.
2. Změny termínu utkání:
II. třída 6. kolo TJ Sokol Určice „B“ – Sokol Olšany. Původní termín 13.9.2014 v 16.00,

bude sehráno 25.9.2014 v 16.30. Dohoda klubů.
Dorost 6. kolo Sokol v Pivíně – FC Kralice na
Hané. Původní termín 14.9.2014 ve 13.30, bude sehráno 29.10.2014 ve 14.30. Dohoda klubů.
Starší žáci 6. kolo FC Hvozd – TJ Jiskra Brodek
u Konice. Původní termín 14.9.2014 v 10.00, bude
sehráno 26.9.2014 od 16.00. Dohoda klubů.
Starší žáci 8. kolo FC Dobromilice – TJ Sokol Určice. Původní termín 28.9.2014 ve 13.30, bude sehráno 27.9.2014 ve 13.30. Dohoda klubů.
Mladší žáci 6. kolo FC Kralice na Hané – TJ Jiskra Brodek u Konice. Původní termín 14.9.2014
ve 13.30, bude sehráno 3.10.2014 v 16.00. Dohoda
klubů.
3. Pokuty:
TJ Sokol Mostkovice 500 korun za neoprávněný
start hráče družstva ve 2. kole starších přípravek. Porušení RS čl. 23 bod 1.
4. Různé:
Oddíl TJ Sokol Vrahovice předložil doklad o uhrazení členství ve FAČR svých hráčů Klič Jan ID
84091579, Šedivý Antonín ID 87081144.

Zapsal Pavel Peřina, sekretář OFS,
odsouhlasil Roman Minx, garant STK

Disciplinární komise OFS Prostějov
na svém zasedání dne 25. září 2014 rozhodla:
1. Žádost o prominutí zbytku trestu – 1 SU podmíněně:
Fiferna Lukáš (TJ Sokol Držovice) – žádosti se vyhovuje, činnost
uvolněna podmíněně od 26.9.2014 do 30.12.2014, DŘ 57/1.
Kolařík Michal (TJ Sokol Plumlov) – žádosti se vyhovuje, činnost
uvolněna podmíněně od 26.9.2014 do 30.12.2014, DŘ 57/1.
Zapsal Pavel Peřina, sekretář OFS,
souhlasil Jaroslav Čížek, předseda DK

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

WWW.OFSPROSTEJOV.CZ!
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 přímé reporty  zpravodajství  pozápasové ohlasy

Podzimní šlágr třetiligové soutěže skončil v Zábřehu na Moravě dělbou bodů, pro hosty nezaslouženě...

DVA BODY A PRVNÍ MÍSTO UNIKLY PROSTĚJOVU AŽ V NASTAVENÍ
„Eskáčko“ předvedlo nadstandardní výkon, střelce zastoupil stoper Hloch

V netradičním sobotním termínu přivítal průběžný lídr Moravskoslezské fotbalové ligy Zábřeh na
Moravě v tabulce jen o skóre horší 1.SK Prostějov.
Přestože Zábřeh hraje své domácí zápasy tradičně v neděli, tentokrát musel fotbal ustoupit setkání
Hanáků s hejtmanem Olomouckého kraje, které
se letos konalo právě v tomto městě. První půle
přinesla fotbal na hranici možností třetí ligy, z vedení se radovali hosté, když se po Koudelkově centru prosadil Hloch. Hubený náskok, který se přes
dobré šance nepodařilo navýšit, bránilo „eskáčko“
po celý druhý poločas. Nakonec však ale vzal za
své, a to až v nastaveném čase, kdy se Zábřežští
prosadili ze standardní situace. Oba týmy tak zůstávají na svých pozicích, počet bodů zaokrouhlili
na rovných dvacet.
Zábřeh na Moravě/tok

P

řestože některé hráče postihly zdravotní potíže, základní
jedenáctku Prostějova to neohrozilo, a tak nastoupila osvědčená
sestava z minulých kol. Domácí
trenér Balcárek příliš širokým
kádrem neoplývá, takže i on vsadil na prověřené borce.
ýznamu utkání odpovídala
divácká kulisa, domácí kotel byl od nástupu hráčů zřetelně
slyšet, z opačné strany se nenechal zahanbit ani hlouček prostějovských příznivců. Ti nestačili
už ve třetí minutě žasnout, jak se
hned trojice hráčů řítila sama na
domácího gólmana
asisna Šustra, asis
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se individuálně neprosadil
k
Fládr, vzal vše na své kopačky muž z opačnéé strany hřiště.
„Zachytil jsem soupeřo
soupeřovu
ovu rozehrávku na polovině
olovině hřiště,
přihrál dopravaa Kou
Koudymu
udymu
(Koudelka - pozn.red.)
n.red.) a něco
pokračuj
uju dál
mi říkalo, ať pokračuju
k bráně. Tam mi Kroupa odclože jsem
m centr
nil obránce, takže
římo naa nohu
zprava dostal přímo
álenějšíí tyči,“
a mířil ke vzdálenější

V

popsal po zápase gólovou situaci Pavel Hloch.
akkoli to ani fandové, ani
hráči nedávali znát, zábřežské řady to přece jen dost zaskočilo. Vzpamatovali se až
po deseti minutách, kdy po
Binarově nepřímém volném
kopu hlavičkoval Bačík přímo
na Bureše. Odpovědí hostů
byla Machálkova hlavička těsně nad břevno po Koudelkově
centru. Pět minut před přestávkou se do dvou podobných

J

BYLI JSME

Pospíšil si tentokrát nepospíšil. Záložník Zábřehu (č. 11) v obležení tří hráčů Prostějova (zleva Zelenka,
Fládr a Rus). Takto se dařilo bránit nájezdy domácích až do poslední minuty...
Foto: Tomáš Kaláb

V

74. minutě Krčmařík po ky, Šustr ale reflexivně vyrazil.
Po přestávce byl obraz hry
jasně daný: domácí se vrhali
centru Rajnohy hlavičkoval Zhruba deset minut před kondo útoku ve snaze o vyrovná- nad bránu, na druhé straně Kou- cem mohlo být o výsledku dení, „eskáčko“ pozorně bránilo delka posunul míč na Hirsche, finitivně rozhodnuto. To Kroupa
a spoléhalo na brejky. Po dese- který zprava vlétl do šestnáct- dostal svou oblíbenou přihrávku
ti minutách druhé půle vyzval
Binar Krčmaříka, Bureš byl
ale na místě. Neuplynula ani
hodina hry a domácí lavička
zůstala nečekaně oslabena
o lodivoda, který nerozdýchal jeden z výroků sudího,
a ten ho na oplátku vyhostil
MORAVSKOSLEZSKÁ FOTBALOVÁ LIGA – 8. KOLO
na tribunu...
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 17. První přímé ohrožení Bureše Kovářem, gólman hostů míč vyrazil
a obrana následně situaci vyřešila odkopem
25. HOSTÉ JDOU DO VEDENÍ! Po sérii několika příležitostí si
Hloch narazil s Koudelkou, načež jeho centr poslal přesně k tyči a překonal
tak bezmocného Šustra - 0:1
 36. Bačík hlavičkou prověřil Burešův postřeh
 38. Machálek hlavičkoval těsně nad břevno
 39. Krčmaříkova hlavička Burešovi do protipohybu, vzápětí z podobné
situace Bačík hlavičkoval mimo
 45. Machálek se dostal do brejku, v šestnáctce jej zoufale potáhl jeden
z domácích obránců, hostující forvard to sice ustál, jeho pokus z úhlu ale
Šustr kryl.
 58. Hlavní sudí vykázal trenéra domácích Balcárka na tribunu
 78. Po Koudelkově přihrávce musel Šustr řešit Hirschovu střelu
 82. Kroupa mohl rozhodnout, jeho samostatný postup a pokus o kličku
ovšem k cíli nevedly
 85. Krčmařík měl na hlavě vyrovnání, Bureš byl opět na místě
90.+3. V POSLEDNÍ CHVÍLI VYROVNÁNO! Čep si nabíhá na
trestný kop a zblízka hlavou překonává Bureše - 1:1
zaznamenal Tomáš Kaláb

naběhl obránce Čep a hlavou
rozjásal zábřežský Městský stadion.
remízou byli vzhledem
k průběhu hry logicky spokojenější domácí, na druhou
stranu bod z venku a obzvlášť
z trávníku vedoucího celku soutěže se také počítá. V následujícím kole hostí 1.SK Prostějov
na domácím trávníku od 15:30
hodin rezervu Zlína. Pozvánku
na tento zápas najdete na straně
22 dnešního vydání.
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U TOHO!

střídání: 62. Kotůlek za Kyselého,
lého,, 87.
87. Ka
K
Kapl
pl zza Pospíšila

příležitostí za
sebou dostal
Zábřeh - nejprve po centru
zleva hlavičkoval
nebezpečně do protipohybu Krčmařík, Bureš vytáhl balón na roh,
o chvíli později po Swiechově nabídce těsně vedle
tyče hlavičkoval Bačík. Poslední slovo před pauzou patřilo Prostějovu, když Machálek
měl na kopačce druhý gól, brejkovou situaci ale nezužitkoval.

do uličky a šel sám na Šustra,
místo střely ale volil pokus
o kličku, která mu totálně nevyšla. Vyrovnat mohl naopak
Krčmařík, osamocený na malém
vápně hlavičkoval k tyči, Bureš
se ale opět vytáhl.
ozhodčí nastavil pět minut
a tato doba se ukázala jako
osudná pro konečnou podobu
skóre. Střídající Krejčíř musel
uprostřed hřiště zastavit pronikajícího soupeře, na dlouhý nepřímý kop si z vlastní šestnáctky
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1. SK Prostějov:

Bureš
Zatloukal

střídání: 77. Pančochář za Langera
89. Krejčíř za Koudelku

Rus

trenér: FRANTIŠEK JURA

DOKONALÝ POČIN
PAVEL
V E L HHLOCHH

1.SK PROSTĚJOV
Vprůběhuuplynulésezónynasobědostzapracoval
a po vydařené podzimní části by možná našel své uplatnění i ve vyšší soutěži. Jarní půlsezóna jej sice přibrzdila, ale v současnosti je
úhelný kámen zadních řad 1.SK Prostějov.
Situace řeší s přehledem, jistě i efektivně. A to
si ještě tento stoper našel v podzimním šlágru
v Zábřehu čas na skórování! Místo že by „jen“
rozehrál Koudelkovi a vracel se zpět na své
místo, cosi ho nutilo mazat k soupeřově brance
a tam jistě zakončil. Pokud by se v Zábřehu vyhlašoval nejužitečnější hráč, byl by jím bezesporu právě on!

Jiří BALCÁREK - SK Sulko Zábřeh:

„Soupeř byl lepším týmem, hrál v pohybu, dobře kombinoval,
nám tato činnost naopak vázla. Neudrželi jsme balón na soupeřově polovině, o přestávce jsem hráče nabádal ke zvýšení nasazení.
A nakonec vůlí a bojovností jsme utkání v poslední minutě vyrovnali. Standardní situace jsme trénovali celý týden, takže jsem
věřil, že z této herní situace gól dáme. Předpokládal jsem ale, že
ho vsítíme dřív a soupeř přece jen otevře hru, protože k šancím
jsme se jinak nedostávali. Vzhledem k avizovanému šlágru jsme
byli poněkud svázaní, což se podepsalo na atraktivitě hry pro oko
diváka. Jsme samozřejmě rádi, že se nám momentálně daří a jedeme na vítězné vlně, ale vzhledem k úzkému kádru naše ambice
nemohou být kdovíjak přehnané.“

FRANTIŠEK JURA – 1. SK Prostějov:

„Výsledek utkání beru jednoznačně jako ztracené dva body, protože jsme tady byli lepším týmem, dokonce jsme předvedli snad
vůbec nejlepší výkon za poslední dobu! Je samozřejmě naše mínus, že jsme nevyužili dvě vyložené šance, které by o vítězství
definitivně rozhodly. Taky se nám nedařilo hlídat si ofsajdové pozice. Bohužel v poslední minutě jsme inkasovali ze situace, v níž
je soupeř silný, hráč na malém vápně měl být osobně bráněný, což
byla naše velká chyba. Jsme teď samozřejmě všichni zklamaní,
ale ze svého pohledu musím kluky pochválit za kvalitně odvedený
výkon. Za předvedenou hru jsme si tady zasloužili vyhrát!“

Jan Koudelka: „V Zábřehu
jsme ZTRATILI dva body!“

Zábřeh na Moravě - Křídelní záložník prostějovského „eskáčka“
Jan Koudelka (na snímku) začal
v Zábřehu sezónu 2013/2014,
vydržel zde ale zhruba jen dva
měsíce. Přitom vůbec nešlo
o herní kvality, ovšem jak to
někdy v životě bývá, ozvalo se
zdraví. Lékaři totiž Koudelkovi
diagnostikovali
diagno
cukrovku, která jeho začínající kariéru načas
zbrzdil V sobotu se do Zábřezbrzdila.
hu na Moravě opět vrátil, zdejp
šímu publiku
se však ukázal již
v dresu Prostějova. A předvedl
hod dobře, prsty měl i ve
se hodně
vedouc gólu „eskáčka“. Na
vedoucím
výhru to ale nakonec nestačilo.
„Remíz venku není špatná, ale
„Remíza
js
měli jsme
mít tři body,“ proJa Koudelka zklamaně
nesl Jan
pozá
v pozápasovém
rozhovoru pro
Večern
Večerník.
Tomáš Kaláb
Tomá

Ze zábřežského angažmá jste si neodnesl nejlepší vzpomínky, jak se vám
tady hrálo?
„Nedá se říci, že by mně zdejší
angažmá nevyšlo, projevily se
zde ale naplno moje zdravotní potíže. Mám tady z loňska
kamarády, takže jsem se rád
vracel. Čekal jsem ale, že zde
vyhrajeme, zvlášť když byl ještě
v poslední minutě stále stav jedna nula pro nás. Remízu venku
bychom asi měli brát, ale je to
škoda...“
Považujete tedy konečný výsledek spíše za
ztrátu dvou bodů, než zisk jednoho?
„To zcela určitě. Měli jsme ještě
nějaké brejkové situace, které
mohly definitivně rozhodnout,
za stavu dva nula by bylo hotovo. Pak jsme v nastavení dostali

Foto: Josef Popelka
vyrovnávací gól, což samozřejmě mrzí. Jak říkám, bod zvenku
je sice fajn, ale mohli a měli jsme
mít tři!“
Považujete po kvalitativní stránce toto utkání
za hodné souboje dvou lídrů
tabulky?
„Oba soupeři měli v zápase dobré momenty, nejprve jsme měli
šance my, ve druhé půli byla iniciativa na straně domácích. Řekl
bych, že utkání mělo dobrou
úroveň. Diváci mohli být spokojeni, my určitě ne...“
Byl jste u zrodu gólové
situace, čekal jste na
hrotu takového střelce?
„Já jsem od Pavla Hlocha dostal
balón a nějak jsem si nevšímal,
že běží dál. Říkali jsme, že budeme nastřelovat míč před branku,
a že tam v tuhle chvíli byl zrovna
Pavel, bylo spíše štěstí.“
S rezervou Zlína vznikají poněkud divoká
skóre, jak vidíte následující
zápas?
„S těma ´béčkama´ je to vždycky těžké... Je to dost o tom,
jací hráči se na konkrétní zápas
sejdou, ale myslím, že doma
bychom měli vyhrávat. Jdeme
zápas od zápasu a naším cílem je
vyhrát každý.“

Fotbal
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Konicko

Kralicko

Určicko

Plumlovsko

Prostějovsko

kam PŘÍŠTĚ na DIVIZI E?
9. kolo, sobota, 4. října 2014, 15:30 hodin: Slavičín - Přerov (neděle

vecernikpv.cz

seniorské soutěže
Přebor Olomouckého KFS
předehrávané 15. kolo: Medlov Nové Sady 1:2 (0:1), branky: Vašíček
- Kopp,Andreev. Hněvotín - KojetínKoválovice 0:5 (0:2), branky: Cibulka 2x,Bosák,Galetka,Drápal. Konice
- Šumperk 0:1 (0:1), branky: Janků.
Kralice - Mohelnice „B“ 0:1 (0:0),
branky: Kutal. Šternberk - Klenovice
5:0 (3:0), branky: Hlaváček 2x,Kuba
2x,Coufal. 1. HFK „B“ - Chválkovice
0:0. Želatovice - Dolany 3:1 (1:1),
branky: Calábek,Čtvrtníček J.,Kovařík
- Boscato. Velké Losiny - Litovel
5:1 (2:1), branky: Navrátil 2x,Linet
p.k.,Kováč,Nýdecký - Šilberský.
8. kolo: Klenovice - Chválkovice 2:1
(1:0), branky: Všianský,Smékal p.k. Toman. Mohelnice „B“ - Litovel 2:2
(1:2), branky: Macák,Knýř - Dragon
2x. Šumperk - Dolany 3:1 (1:1),
branky: Křepelka 2x,Skopal - Bednář.
Kojetín-Koválovice - Medlov 2:1 (2:0),
branky: Bosák 2x - Vytřísal. Hněvotín
- Želatovice 1:1 (0:0), branky: Lošťák
- Matušík. Konice - Velké Losiny 1:1
(1:1), branky: Antl - Uvízl. Kralice - 1.
HFK „B“ 4:2 (1:1), branky: Lehký
2x,Dostál p.k.,Nečas - Štěpánek,Reichl.
Nové Sady - Šternberk 5:1 (2:1),
branky: Režný 2x,Škoda 2x,Vacek Vinkler.
1. Nové Sady
8 1 1 33:11 25
2. Velké Losiny 7 1 2 26:13 22
3. Šumperk
6 2 2 15:7 20
4. Kralice
5 2 3 17:13 17
5. Kojetín
4 3 3 16:11 15
6. Želatovice
4 2 4 18:18 14
7. Konice
4 2 4 15:17 14
8. Mohelnice “B“ 4 1 5 17:20 13
9. Šternberk
4 0 6 18:19 12
10.Chválkovice 3 3 4 11:14 12
11.Dolany
3 3 4 13:20 12
12.Medlov
3 2 5 17:20 11
13.Litovel
2 4 4 17:20 10
14.1. HFK “B“
2 3 5 16:21 9
15.Hněvotín
2 3 5 10:20 9
16.Klenovice
3 0 7 13:28 9
I.A sk. „B“ muži:
8. kolo: Náměšť na Hané - Ústí „A“ 0:4 (0:1),
branky: Pančochář,Pokorný,Sencovici,Orava.
Slatinice - Mostkovice 1:0 (1:0), branky: Brhel.
Hlubočky - Opatovice 1:5 (0:3), branky: Frýdek - Dostál 2x,Šigut 2x,Klvaňa. Lipová - Beňov
4:1 (0:1), branky: Ohlídal,Spáčil,Vybíhal,Liška
- Machač. Lipník - Troubky 4:1 (1:0), branky:
Ferenc 3x,Zelenay - Baďura. Čechovice - Dub
nad Mor. 3:2 (1:1), branky: Klváček 2x,Varga
- Šálek,Došlík. Bělotín - Štěpánov 2:0 (2:0),
branky: Lhotský,Novosad.
1.Ústí
8 0 0 27:8 24
2.Bělotín
7 0 1 26:10 21
3.Čechovice
5 0 3 20:13 15
4.Štěpánov
4 1 3 16:15 13
5.Lipová
4 0 3 22:18 12
6.Opatovice
4 0 4 18:14 12
7.Mostkovice
4 0 4 11:13 12
8.Náměšť na Hané 3 2 3 16:22 11
9.Slatinice
2 3 3 7:17 9
10.Beňov
2 2 4 22:22 8
11.Lipník
2 2 4 14:15 8
12.Troubky
2 0 6 15:19 6
13.Dub nad Mor. 1 1 5 10:19 4
14.Hlubočky
1 1 6 9:28 4
I.B sk. „A“ muži:
8. kolo: Ústí „B“ - Hor. Moštěnice 3:3
(1:1), branky: Rebenda 2x,Palacký Karas,Šebák,Suchánek. 1.FC Vikt. Přerov
„B“ - Brodek u Př. 2:2 (2:0), branky:
Čechák,Sohlich - Omelka,Mádr. Otinoves
- Plumlov 1:6 (0:3), branky: Švára Křupka 3x,Hladký,Bureš,vlastní. Tovačov
- Všechovice 1:2 (0:1), branky: Nemrava
- Bancík 2x. Kojetín-Koválovice „B“ Vrchoslavice 2:2 (1:1), branky: Janováč 2x Horák P.st.2x. Pivín - Čekyně 1:1 (1:0), branky:
Švéda - Červenka. Kostelec - Radslavice 3:0
(2:0), branky: Baláš,Merta,Mori.
1.Ústí „B“
4 4 0 26:11 16
2.Plumlov
5 1 2 20:14 16
3.Všechovice
5 0 3 22:13 15
4.Čekyně
4 2 2 23:16 14
5.Radslavice
4 2 2 18:16 14
6.Kojetín „B“
3 3 2 17:11 12
7.Kostelec
3 1 4 16:15 10
8.Pivín
2 4 2 10:14 10
9.Hor. Moštěnice 3 1 4 20:29 10
10.Vrchoslavice 2 3 3 17:20 9
11.Brodek u Př. 2 2 4 13:18 8
12.Otinoves
2 1 5 20:27 7
13.Tovačov
2 1 5 11:21 7
14.1.FC Vikt.
1 3 4 13:21 6
I.B sk. „B“ muži:
8. kolo: Nové Sady „B“ - Zvole
2:4 (1:1), branky: Sedlář,Blaha Jílek,Ospálek,Nejedlý D.,Nejedlý O..
Hvozd - Lutín 2:2 (1:1), branky:
Vánský,Bílý V. - Blechta,Rec. Protivanov - Paseka 4:2 (2:2), branky:

Dohrávka 6. kola: Určice - Dolní Benešov 2:4 (0:2).
8. kolo: Přerov - Určice 3:1 (2:0), Brumov - Mohelnice 1:0 (0:0), Havířov - Dolní Benešov 2:0 (2:0), Vítkovice - Petrovice 1:2 (1:1), Kozlovice - Nový Jičín 5:0 (2:0), Velké Karlovice - Lískovec 2:2 (2:0),
Rýmařov - Hranice 3:1 (1:0), Valašské Meziříčí - Slavičín 4:2 (2:1).

a další...

Fotbalové zpravodajství
Víkend v číslech

Výsledky DIVIZE sk. E

5. října, 10.15), Hranice - Valašské Meziříčí, Lískovec - Rýmařov (neděle 5. října, 15.30), Nový Jičín - Velké Karlovice, Petrovice - Kozlovice, Dolní Benešov - Vítkovice, Mohelnice - Havířov (16.00), Určice
- Brumov (neděle 5. října, 15.30).

www.vecernikpv.cz

průběžná tabulka PO 8 odehraných kolech

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

Mužstvo
FC Elseremo Brumov
Lokomotiva Petrovice
FK Mohelnice
1. FC Viktorie Přerov
MFK Vítkovice
FC TVD Slavičín
Jiskra Rýmařov
MFK Havířov
SK Hranice
FK Kozlovice
Valašské Meziřící
FC Dolní Benešov
TJ Sokol Lískovec
FC V. Karlovice+Karolinka
FK Nový Jičín
Sokol Určice

Určice porazil v Přerově exprostějovský Tomáš Kazár I.A třída: Čechovice i Lipová si došly pro vítězství

ži
ž konečně neinkasoval hned
v prvních minutách, k bodům to
ale ani tak nevedlo. Domácí hrá(2:0)
či totiž byli efektivnější v koncovce a měli v sestavě zejména
Tomáše Kazára, jenž posbíral
Branka: Kazár 3 – Machynek. Rozhodčí: Bartoň – Dohnálek, Gasnárek.
spoustu zkušeností v Sigmě Olomouc i 1.SK Prostějov.
Sestava Určic:
„Výsledek je špatný, ale krutý.
Nejezchleb – Zelina, Bokůvka, Zbožínek, Javořík – Zapletal (80. Vaněk),
V první půli jsme udělali tři chyNovák, Svozil, Hochman – Los, Haluza (70. Machynek). Trenér: Evžen
by
b a dostali jsme dvě branky, herKučera.
ně
n jsme ale nebyli horší a dostali
jsme
se do čtyř gólovek, rozhodj
Přerov, Prostějov/jim - Herní na konečný výsledek to ale nijak čí odpustil domácím penaltu a
projev Určic v sobotním utkání patrné není. Zatím stále posled- podle kluků nám neuznal regulérproti Přerovu se nedal srovnat s nímu celku divizní „E“ skupiny ní branku, když se míč od břevna
tím středečním proti Dolnímu se po delším čase podařilo po- odrazil půl metru za čáru,“ smiřoBenešovu (více o tomto souboji hlídat si úvod střetnutí a jediný val se s dalším negativním skóre
čtěte na straně 21), při pohledu prostějovský zástupce v soutě- určický trenér Evžen Kučera.

Hosté však ani tentokrát neudrželi poločasové čisté konto a
potvrdili, že disponují nejméně
účinnou defenzivou. Stalo se tak
díky dvěma brankám v samotném
závěru první půle. „Udělali jsme
chyby na soupeřově polovině, kdy
jsme měli spoustu času na zaražení akce. Nevyužili jsme toho a
vznikly rychlé brejky. Sami jsme
si díky kombinační hře vytvořili také velké šance, jenže jsme z
osmi příležitostí dali jen jednu
branku,“ netěšilo Kučeru.
Radost měl naopak z herního
projevu mužstva. „Zatím to byl
náš nejlepší zápas, dokonce ještě
lepší než při výhře nad Hranicemi. Velmi kvalitní utkání, jemuž

Kralice na Hané, Prostějov/
jim – Středeční utkání kralickým fotbalistům vůbec nevyšlo
a proti nováčkovi z Mohelnice
„B“ nedokázali vstřelit ani jednu branku a na vlastním trávníku ztratili všechny tři body.
Alespoň částečně si tak náladu
spravili o tři dny později, když
se jim v gólově mnohem bohatším utkání podařilo skolit
rezervu Holice. Kralice jsou tak
momentálně čtvrté, hned za suverénní trojicí Nové Sady, Velké
Losiny, Šumperk.

místě. „I proto jsem v pátek při Nyní totiž na kralické hráče čeká ku. Ten je zatím uprostřed vyrovhodnocení klukům říkal, ať mají pouze jedno střetnutí. V sobotu nané tabulky a získal o pět bodů
hlavy nahoře, že se to někdy stane. od půl čtvrté na hřišti Šternber- méně.
Tři týdny jsme hráli středa-sobota
FC Kralice na Hané
FC Kralice na Hané
a byla potřeba trocha odpočinku a
FK Mohelnice „B“
1.HFK Olomouc „B“
potrénování standardních situací i
0:1 (0:0)
4:2 (1:1)
taktiky. Při „anglických“ týdnech
Rozhodčí:
Kulička
–
Štětka,
Branky
Kralic:
15. a 87. Lehký, 46.
na to moc času není,“ poukázal.
Neoral, 71. Dostál z penalty. RozhodNyní se Kralice pohybují tam, kde Kouřílek.
si přeje, pod nejhůře šesté místo by Sestava Kralic: Běhalík – No- čí: Knoll st. – Přikryl, Jelínek.
jít nechtěl. „Není to nic jednoduché- votný, Hlačík, Martinka, Vitásek Sestava Kralic: Běhalík – Novotný
ho hrát uprostřed týdne, když kluci (85. Šín) – Valtr, Kawij, Dočkal, (76. Troneček), Hlačík (25. Répal),
chodí do školy či do práce, na kaž- Neoral, Dostál (73. Troneček) – Martinka, Vitásek – Valtr, Kawij (80.
Šín), Dočkal, Nečas, Dostál – Lehký.
dého to má jiný vliv. Jsem rád, že to Lehký.
Trenér: Petr Gottwald.
skončilo,“ oddechl si Petr Gottwald. Trenér: Petr Gottwald.

1.FC Viktorie Přerov
TJ Sokol Určice

3:1

u nás chyběly pouze branky a
které rozhodl tříbrankový Kazár.
Nám se podařilo už pouze snížit
na 1:3 a při další tutovce v samotném závěru Machynek neuspěl,“
upozornil, že to mohlo být ještě
větší drama.

DIVIZE, sk. E
Určicím tak nezbývá nic jiného,
než se pokusit v neděli obrat o
body vedoucí Brumov. Obě mužstva dělí v tabulce již osmnáct
bodů, hostitelé se ale nevzdávají
předčasně. „Soupeři s lepší kvalitou nám vyhovují, chtějí hrát a

jsou to pěkné zápasy. I Přerov nám
vyhovoval. Musíme prostě začít
vyhrávat, teď tomu chyběla jen
trocha štěstí,“ smutně konstatoval.
Víkendový souboj začíná v Určicích v neděli o půl čtvrté a hosté
dorazí z jihovýchodní Moravy
povzbuzeni bilancí sedmi výher,
jedné remízy a jen jedné porážky,
navíc disponují nejnebezpečnějším útokem. A i v případě porážky mají jistotu, že o první místo
nepřijdou. Totéž pravděpodobně
platí i pro domácí, vinou krutého
skóre se zřejmě ani při zisku tří
bodů nedostanou před Nový Jičín
a Velké Karlovice, jež mají na
čtrnáctém a patnáctém místě o tři
body více.

Kralice se výhrou udržely na špici krajského přeboru
„Na středu bych nejraději zapomněl,
byla to obrovská nevydařenost z
obou stran. My jsme hráli špatně a
Mohelnice přijela s jednoduchou
taktikou, které jsme se přizpůsobili.
Bylo to jako utkání okresního přeboru,“ nenadchlo představení kouče
Kralic Petra Gottwalda.
Mohla se podle něj projevit i velká
únava hráčů, vždyť mužstvo hrálo
již třetí „anglický“ víkend v řadě.
„Vůbec nám to nevyšlo, bylo to
špatné a nepovedené utkání. To se
ovšem občas stává a důležité je povznést se přes to,“ povídal.

Naopak sobotní duel byl zcela
odlišný. „Šance byly na obě strany a mohli jsme rozhodnout už v
prvním poločase, po němž to bylo
1:1. Uklidnila nás až druhá branka
v šestačtyřicáté minutě, na 3:1 zvyšoval dvacet minut před koncem z
penalty Dostál. Hostům se sice podařilo vsítit kontaktní gól, my jsme
však měli míč na kopačkách, nepouštěli je před šestnáctku a korunovali jsme to brankou na 4:2,“ rekapituloval utkání „Petr Gottwald.
Kralicím se tak navzdory jedné
porážce podařilo zůstat na čtvrtém

Konice ztrácela s absolutním čelem a už je v minusu

Konice, Prostějov/jim - Dvojice
nesmírně kvalitních soupeřů zavítala v posledním týdnu do Konice. V areálu „Pod Kučerákem“
se nejprve představil třetí Šumperk a na samotném konci týdne
ještě rovněž druhé Velké Losiny.
Při porovnání s nejkvalitnějšími
celky současného pořadí krajského přeboru Konice nijak nepropadla, při skóre 1:2 z celého
dvojutkání se jí ovšem podařilo
ukořistit pouze jeden bod.
„Ve středu jsme se potýkali se zraněními a navíc Čižmar přijel až pět
minut po začátku, takže jsme zpo-

čátku hráli v deseti. Kvůli obnovenému zranění lýtka jsem nemohl
hrát ani já, takže jsme to látali a
nastaly různé změny,“ vracel se k
obtížím při skládání sestavy na neoblíbená středeční vložená kola hrající asistent Konice Radek Řehák.
Prvotním úkolem bylo neinkasovat
žádný brzký gól, to se ovšem nepodařilo. „Z první a jediné střely
jsme dostali branku a my jsme je
ohrožovali jen sporadicky, bylo
to takové utkání bez šancí. Jejich
cílem bylo hrát na brejky a žádný
gól nedostat, spíše to bylo takové
remízové střetnutí,“ přemítal.

si cenil toho, že se Konici podařilo výsledky mohou kluky povzbudit.
vyrovnat a remízový stav platil i Je důležité dát se teď do kupy a
po konci utkání. „Měli jsme ně- porazit Holici, to bude souboj o
jaké pološance, ale brejky jsme
nedotáhli. Soupeře jsme do ničeho
Sokol Konice
nepustili, s nimi se daří jen máloFK JV-SAN Šumperk
komu vítězit, takže bod je dobrý,“
0:1 (0:1)
díval se Řehák na vše realisticky.
Rozhodčí: Boháč – Sedláček,
Mínus jeden bod v tabulce pravdy Lizna.
je sice pod plán týmu, nijak tra- Sestava Konice: Rec – Václagicky se na to ale nedívá, vždyť vek, Bílý, Růžička, F. Drešr (85.
MIA REALITY
čtrnáct bodů zatím znamená po- Řehák) – Gottwald (80. Jurník),
klidné sedmé místo. „Více mě Kořenovský, Čižmar, Sedláček –
Krajský přebor
mrzí porážka se Šumperkem, to Kamený, Bláha.
Do utkání zasáhlo na domácí stra- nám moc nevyšlo. S druhým a Trenér: Roman Jedlička.
ně i pět nachlazených hráčů, proto třetím týmem jsme ale nepropadli,

V neděli pak na něj i jeho spoluhráče čekal ještě náročnější soupeř.
„Prvních dvacet minut nás přejeli.
Po pěkné kombinaci se ujali vedení 1:0 a dále pokračovali v aktivitě,
pak jsme to srovnali a dobře bránili, soupeř měl jen centry a náznaky,
byla to spíše taktická bitva mezi
šestnáctkami,“ poukazoval.

šest bodů,“ přeje si Radek Řehák
výhru v nedělním dopoledním
střetnutí v Olomouci.

Sokol Konice
TJ Sokol Lázně Velké Losiny
1:1 (1:1)
Branky Konice: Kamený. Rozhodčí: Kulička – Štětka, Koláček.
Sestava Konice: Rec – Burget, Řehák, Bílý, F. Drešr – Václavek (80.
Gottwald), Sedláček, Kořenovský,
Bláha – Kamený (85. M. Drešr), Antl
(88. Machač).
Trenér: Roman Jedlička.

Klenovicím ani výhra nepomohla k postupu výš

Šternberk, Klenovice na Hané,
Prostějov/jim - Nejprve velký
debakl, poté radost ze zisku tří
bodů. Uplynulý pracovní týden
zahájily Klenovice středečním
vloženým kolem na půdě Šternberku. A nebyl to příliš vydařený výlet, domů si totiž přivezly
ranec naplněný hned pěti trefami. Chuť si tak spravily alespoň
v sobotu odpoledne, když dokázaly v samotném závěru využít
ruky soupeře ve vápně a následného pokutového kopu.
„Ve středu jsme si jasně řekli,
že budeme vycházet z obrany, a
během čtyř minut jsme dostali
dva góly. Psychicky jsme na tom
Pospíšil M.2x,Sedlák D.,Grmela Geier,Paul. Babice - Velká Bystřice
3:1 (0:0), branky: Niesner 2x,Seyfried
- Gottwald. Velký Týnec - Slavonín 2:5
(1:1), branky: Ehrenberger,Vereš - Alka
2x,Florián,Semjon,Korol. Haňovice - Doloplazy 2:2 (2:2), branky: Krajc,Merten Sladký,Zapářka. Jesenec - Šumvald 4:0
(2:0), branky: Tichý P. 2x,Tichý J.,Burian.
1.Babice
6 1 1 17:12 19
2.Protivanov
6 0 2 27:14 18
3.Haňovice
5 2 1 26:11 17
4.Jesenec
4 2 2 14:9 14
5.Zvole
4 2 2 14:12 14
6.Nové Sady “B“‘ 4 1 3 29:17 13
7.Paseka
4 1 3 20:15 13
8.Doloplazy
3 1 4 24:14 10
9.Šumvald
3 1 4 10:22 10
10.Lutín
2 3 3 12:14 9
11.Hvozd
2 1 5 14:22 7

projevila. „Nezasloužili jsme si
vyhrát, k ničemu kloudnému jsme
se nedostali, jen jsme trefili tyčku
a dostali se ke dvěma střelám na
bránu,“ smutnil.
V sobotu to už bylo něco jiného
a s Chválkovicemi se podařilo na
nepovedené vystoupení zapomenout. „Řekli jsme si, že nechceme dopadnout stejně. Kombinovali jsme, snažili jsme se více o
střelbu, byli jsme aktivnější a
soupeře jsme do ničeho nepouštěli. Měli jsme ho dobře zmapovaného, měli šikovného stopera
a útočníka, jinak spíše průměrné
mužstvo,“ těšila Navrátila vydařená příprava.

Plány se podařilo vyplnit a již po
necelé čtvrthodině se mezi střelce zapsal Všianský a do dalších
šancí se dostal stejný hráč i Šlézar, zatímco hosté byli v ofenzivě
bezradní. „Soupeř poté otevřel
hru a podařilo se mu z protiútoku vyrovnat, když nám zaspala
obrana. Vyvinuli jsme ale větší
tlak a hosté chtěli bod udržet,
takže betonovali. Jenže v předposlední minutě předstoper srazil
po standardce míč rukou ve vápně,“ popsal rozhodující moment
Navrátil.
Hlavním problémem Klenovic zůstává navzdory zdolání Chválkovic
propustná obrana a téměř tři inka-

sované branky na zápas. „Je to o
celém mužstvu, zaměřujeme se na
to. Někteří jsou dobří dopředu, ale
nechce se jim bránit, není to jako v
I.A třídě. Půjde to ale nahoru, důle-

žité je, že jsme vyhráli, a věřím, že
se kluci uklidní,“ svěřil se Navrátil.
V tomto týdnu jedou klenovičtí
fotbalisté do Litovle, v sobotu se
začíná již o půl čtvrté odpoledne.

FK Šternberk
TJ Sokol Klenovice na Hané
5:0 (3:0)

TJ Sokol Klenovice na Hané
SK Chválkovice
2:1 (1:0)

Rozhodčí: Zavřel – Koláček,
P. Pospíšil.
Sestava Klenovic: Polák – Krč,
Lakomý, T. Cetkovský, Všianský – Rozehnal, Šlézar, Hatle,
Pekař – Jahl (88. Komárek),
Klimeš.
Trenér: Petr Navrátil.

Branky Klenovic: Všianský, Smékal z penalty. Rozhodčí: Zelík – Sedláček, Dorušák.
Sestava Klenovic: Polák – Smékal,
Lakomý, T. Cetkovský, Liška – Rozehnal, Hatle, Šlézar, Pekař (62. Klimeš) – Jahl (89. Podešva), Všianský.
Trenér: Petr Navrátil.

10.Frýdlant n.O. 1 2 5 14:24 5
11.MFK Vítkovice B 1 2 5 11:22 5
12.FK Šumperk B 1 2 6 14:30 5
13.FK Nový Jičín 1 1 6 6:16 4
MS divize dorostu sk. E
14.SK Sulko-Zábřeh 1 1 7 9:31 4
8. kolo: Hranice - Šumperk B 2:1 (0:0), 15.FK Slavia Opava 1 0 7 9:22 3
Vsetín - Nový Jičín 1:1 (0:1), SK Uničov Krajský přebor starší dorost
Slavia Opava 4:2, Frýdlant n.O. - Havířov
3:3 (3:0), Jeseník - Čechovice 4:0 (3:0), Dohrávka 6. kola: Černovír - Mohelnice 0:2
Přerov - Val. Meziříčí 5:2 (4:2), Krnov - (0:0), branky: Volek,Svoboda. KMK Zubr
Sulko Zábřeh 8:1 (2:1).
Přerov - Konice 4:2 (2:1), branky: Goldemu
1.SK Hranice
9 0 0 34:8 27 nd,Skopal,Matulík,Hradilík - Kováč,Motl.
2.SK Uničov
7 0 1 41:14 21 8. kolo: Velké Losiny - Nové Sady
3.FK Jeseník
7 0 2 30:21 21 2:2 (2:0), branky: Hilbert,Hegner 4.MFK Havířov
6 1 1 39:20 19 Antoníček,Pazdera. Černovír - Určice 3:3
5.1.FC Přerov
6 1 1 27:9 19 (0:1), branky: Vysoudil,Guskovič,Kudlička
6.Valašské Meziříčí 6 0 3 28:24 18 - Zapletal 3x. Šternberk „A“ - Chválkov7.FK Krnov
5 0 3 29:21 15 ice 3:2 (1:1), branky: Sklenář,Valtr,Koryťák
8.Sokol Čechovice 3 1 5 13:27 10 - Janů,Němec. Litovel - Opatovice
9.FC Vsetín
2 1 5 8:23 7 0:11 (0:5), branky: Rolinc 4x,Šindelek

3x,Veselka 3x,Zdražil. Kostelec - Mohelnice 0:1 (0:0), branky: Rozsypal. Velký
Týnec - Konice 4:2 (1:1), branky: Coufal
T. 2x,Coufal O.,Rác - Vychodil,Kováč.
KMK Zubr Přerov - Nemilany 3:1 (1:0),
branky: Skopal,Matulík,Ilík - Hořava.
1.KMK Zubr Přerov 8 0 0 32:10 24
2.Opatovice
6 1 0 35:8 19
3.Mohelnice
6 0 2 16:9 18
4.Určice
5 1 1 25:17 16
5.Černovír
4 2 2 18:12 14
6.Chválkovice
4 1 3 33:16 13
7.Velké Losiny
4 1 3 23:13 13
8.Velký Týnec
3 0 4 17:13 9
9.Nové Sady
2 1 5 23:21 7
10.Konice
2 0 6 22:24 6
11.Nemilany
2 0 5 14:16 6
12.Šternberk
2 0 5 11:28 6
13.Kostelec
1 1 5 12:29 4
14.Litovel
0 0 8 4:69 0

Krajská soutěž skupina “A”- dorost
8. kolo: Tovačov - Protivanov 2:1 (1:1),
branky: Smolka,Kořínek - Nejezchleb.
Němčice nad H. - Želatovice 3:3 (1:2),
branky: Vejvoda,Chlud,Charvát - Matlocha
2x,Jemelka S.. Šternberk „B“ - Doloplazy
0:11 (0:7), branky: Šetler 2x,Rabenseifer
2x,Drexler 2x,Götzel,vlasntí,Bielecz,Bednář
ík,Gajdoš. Kojetín-Koválovice - Hustopeče 2:1 nedohráno. Langer,Šťastný - Kolář.
Lipník - Chomoutov 3:0 (1:0), branky:
Pospíšil 2x,Caletka. Náměšť na Hané Brodek u Př. 2:5 (1:2), branky: Doležal 2x
- Kudlička 2x,Baďura,Kaláb,Mazal. Slatinice - Smržice 0:2 (0:1), branky: Vaca,Bajer.
1.Lipník
8 0 0 40:6 24
2.Chomoutov
6 0 2 26:6 18
3.Smržice
6 0 2 19:12 18
4.Želatovice
5 1 2 25:12 16
5.Tovačov
5 1 2 23:15 16

nebyli dobře a bylo jen otázkou,
jakou dostaneme nakládačku.
Nic se nám nedařilo, pozdě jsme
přistupovali a nekombinovali. Po
poločase to tak bylo 3:0 a bylo po
zápase,“ vracel se k vloženému
patnáctému kolu trenér poražených Petr Navrátil.

MIA REALITY
Krajský přebor
Po hodině to už bylo 5:0 a tento stav vydržel v platnosti až do
konce. Hosté se museli obejít
bez obou svých krajních obránců
a absence Smékala s Liškou se
12.Velká Bystřice 2 1 5 8:26
13.Slavonín
2 0 6 12:19
14.Velký Týnec 0 2 6 15:35

7
6
2

6.Doloplazy
4
7.Slatinice
3
8.Brodek u Př.
3
9.Protivanov
3
10.Náměšť na Hané 2
11.Němčice nad H. 2
12.Hustopeče
2
13.Kojetín
1
14.Šternberk “B“ 0

2
0
0
0
2
2
0
2
0

2
5
5
5
4
4
5
4
8

34:18 14
23:21 9
25:35 9
14:25 9
23:26 8
19:22 8
17:22 6
15:21 5
5:67 0

Moravskoslezská liga dorostu U-19
8. kolo: HFK Olomouc - HS Kroměříž 0:1 (0:1), Sparta Brno - Vítkovice 0:4 (0:1), Třinec - MFK Vyškov
6:0 (3:0), Frýdek-Místek - SK Líšeň odloženo, Znojmo - MSK Břeclav 4:0 (2:0), Havlíčkův Brod - 1.SK
Prostějov 4:1 (1:0), Šumperk - Hodonín 5:1 (1:0).
1. FK Šumperk
5 1 1 13:6 16
2. SK Slavia Kroměříž 4 3 0 17:5 15
3. 1.SK Prostějov 5 0 2 17:11 15
4. Frýdek-Místek 4 1 1 16:5 13

sovali gól hlavou po natrénovaném
autu a nastala trápená. Ukopali jsme
to a do ničeho jsme je už nepustili.
Chtělo by to opět udělat nějakou sérii, ať nejsme pod tlakem.“

Prostějovsko/jim – Další kolo má za sebou druhá nejvyšší soutěž
Olomouckého KFS. Třikrát v řadě se museli fotbalisté Čechovic smířit s tím,
že jim všechny body sebral soupeř. Opakovalo se to proti Náměšti, Bělotínu
i Štěpánovu a tuto nelichotivou sérii ukončila až vydřená domácí výhra nad
Dubem nad Moravou. Zvítězit se podařilo i lipovským hráčům, na tři body
z Troubek navázali doma proti Beňovu. A pokud porazí i při středeční dohrávce předposlední Dub nad Moravou, mohou se bodově dotáhnout na
třetí Čechovice. Naprázdno tak vyšly jen Mostkovice, pro něž je porážka se
Slatinicemi třetí v pořadí.
TJ Sokol Čechovice
TJ Sokol Dub nad Moravou
3:2 (1:1)

Branky Čechovic: Klváček 2,
Varga. Rozhodčí: Jílek – Lepka,
Kopecký. Sestava Čechovic: Piták
– Mach, Vinklárek, Jano, Prášil (46.
Frys) – Varga (75. Jansa), Haluza
(70. Chmelík), Machynek, Drmola

– Klváček (80. Žídek), Halouzka.
Trenér: Jaroslav Klimeš.
Hodnocení trenéra Čechovic
Jaroslava Klimeše:
„Po předchozích neúspěších jsme
před vlastními fanoušky, kteří opět
přišli v hojném počtu, chtěli navázat na naše předešlé výkony. Začali
jsme aktivně, hráli jsme po zemi,

SK Slatinice
TJ Sokol Mostkovice
1:0 (0:0)

Rozhodčí: P. Pospíšil – M. Pospíšil,
Silný. Sestava Mostkovic: Lukáš – V.
Vojtíšek, R. Hanák, Chmelař, Jamrich
– Kapounek (80. J. Hanák), Pořízka,
oni ale hráli odzadu a po dvace- M. Vojtíšek (85. Škobrtal), Bureš (75.
ti minutách začalo trápení. Kluci Zbořil) – Ordelt (46. Pospíšil), Šlamchtěli, byla na nich ale patrná křeč, bor. Trenér: Jiří Kamenov st.
hrálo se to na sílu, lehkost chyběla.
Vypadalo to, že se po úvodní branHodnocení trenéra Mostkovic
ce chytneme, po individuální chybě
Jiřího Kamenova:
ovšem soupeř vyrovnal. Druhý po- „Špatné pocity jsem měl už před
ločas nám ovšem vyšel a brzy jsme zápasem, postupně se totiž začal navedli 3:1, dařilo se nám do hry dát plňovat katastrofický scénář. Zranil
kombinaci i řád. Až pak jsme inka- se nám totiž syn, Musil, Milar je po

operaci, Všetička s Jamrichem měli
chřipku. Podle umístění soupeře v tabulce to na komplikaci nevypadalo,
ale ukázalo se, že ztráta tolika hráčů
je pro nás zásadní. Smolně jsme prohráli, kluci ale bojovali. Oni hrozili z
brejků a dostávali se z toho do šancí
i gólů, my jsme nevyužili tři čtyři
tutovky. Nyní musíme doma porazit
Hlubočky, byť s dosavadními dvanácti body nikdo nepočítal. Soutěž
je strašně vyrovnaná a po čtyřech
výhrách jsme třikrát v řadě prohráli,
musíme opět začít vyhrávat.“

čil, Žilka – Takáč (70. Burget),
Vybíhal, Růžička (80. Barták), Z.
Koudelka – Liška (85. Macourek),
Dostál (75. Petržela). Trenér: Pavel Růžička.

Hodnocení hrajícího trenéra
Lipové Pavla Růžičky:
„Od začátku jsme byli lepším týmem a vytvořili jsme si spoustu
šancí, v prvním poločasu jsme je
ale neproměňovali, když jsme zahodili hned pět tutovek a naopak
sami inkasovali ze standardky. V
dobrém výkonu jsme pokračovali
SK Lipová
i po přestávce a zápas se nám díky
FC Beňov
lepší koncovce podařilo otočit.
4:1 (0:1)
Hřiště bylo sice ještě měkké, ale už
Branky Lipové: Liška, Spá- způsobilé na hru, věřím, že ve střečil, Vybíhal, Ohlídal. Rozhodčí: du budeme až na výjimky v plné
Langhammer – Habich, Straka. síle. Chtěli bychom se pohybovat
Sestava Lipové: Števula – Barák uprostřed tabulky a snad to zvlád(20. P. Koudelka), Ohlídal, Spá- neme a vyhrajeme i nad Dubem.“

I.B třída, skupina „A“: Plumlovský Křupka hattrickem zdolal Otinoves
Prostějovsko/jim - Pouze Kostelci a Plumlovu se v
osmém kole „A“ skupiny I.B třídy Olomouckého KFS
podařilo z regionálních zástupců zvítězit. Plumlov to
dokázal v přestřelce na půdě Otinovsi, Kostelci se
to podařilo díky udržení čistého konta a vyzrání na
obranu vysoko postavených Radslavic. Naprázdno
nevyšel ani Pivín, s aktuálně čtvrtou Čekyní získal
bod za remízu 1:1. Přesně dvojnásobný výsledek
se zrodil na trávníku Koválovic, kde se Vrchoslavice
o body podělily s kojetínským „béčkem“. A protože
body ztratila i rezerva Ústí, patří Plumlovu jen o
skóre druhé místo. Naopak Otinoves je třetí od konce, jen o bod lépe než poslední Přerov „B“.
tických důvodů odmítl podělit o
sestavu. Sestava Plumlova: Laštůvka – Vrána, Kutný, Ullmann,
Branky: Škvára – Křupka 3, Klváček – Fabiánek (65. Bureš),
Hladký, Bureš, vlastní. Rozhodčí: Ševcůj, Zabloudil, Křupka – FrýVrána – Menšík, Navrátil. Trenér bort (80. Ježek), Hladký. Trenér:
Otinovsi Tomáš Hrdlovič se z tak- Jan Pešek.

TJ Otinoves
TJ Sokol Plumlov
1:6 (0:3)

Hodnocení trenéra Otinovsi
Tomáše Hrdloviče:
„Chybělo mi hned pět hráčů, konkrétně Pavlínský, Hrdlovič, Lizna,
Konečný a Kohout, od toho se to
odvíjelo. I brankář musel nastoupit v
základní sestavě a mohu před hráči
jen smeknout. Tento zápas musíme
hodit za hlavu, je dobře, že prohrál
rovněž Tovačov, u nich už musíme
bodovat. Pokud budeme kompletní,
měli bychom to zvládnout. Věřím, že
se ještě zvedneme, mrzí mě však, že
stále dostáváme tolik gólů, takhle to
nejde a beru to na sebe, protože tuto
sestavu jsem si vybral já. Dneska jsme
si dali dva vlastní a jeden jsme dostali
po špatně zahraném ofsajd systému.“

Hodnocení trenéra Kostelce
na Hané Ivo Vykopala:
„Soupeř byl sice před utkáním druhý
v tabulce, ale porazili jsme ho zcela
zaslouženě. Podařilo se nám proměnit
tři šance, další dvě a půl tutovky jsme
ale nedali. Měl jsem poněkud potíže
složit sestavu a až do poslední chvíle
jsem čekal, s kým budu moci počítat,
nad čtyřmi hráči totiž visel otazník. I
proto jsem rád, že přišli rovněž Aleš
TJ Sokol v Pivíně
Horák, dorostenec Zatloukal a zraTJ Sokol Čekyně
něný levý obránce Juračka, navíc
1:1 (1:0)
nastoupil se sebezapřením Tomáš
Trenér Pivína Jaroslav Svozil nebyl Menšík a Baláš. Strašně si toho vážím
a jsem za to rád. Děkuji všem. Do
po nedělním utkání k zastižení.
dvacáté minuty to bylo 2:0, když se
nejprve krásnou střelou prosadil BaTJ FC Kostelec na Hané
láš, poté při přečíslení našel Preisler
TJ
Sokol
Radslavice
Hodnocení trenéra Plumlova
nabíhajícího Mertu, jenž byl faulo3:0 (2:0)
Jana Peška:
vaný a penaltu proměnil Móri. A třetí
„Do Otinovsi jsme jeli vzhledem k Branky: Baláš, Móri z penalty, Mer- branku dal samotný Merta.“
jejich domácí bilanci s určitým re- ta. Rozhodčí: Vičar – Majer, Fojtek.
FK Slavoj Kojetín „B“
spektem. Potvrdilo se to v úvodu, kdy Sestava Kostelce na Hané: Drčka –
TJ Sokol Vrchoslavice
nás soupeř zatlačil, postupně jsme ale Synek, Móri, Baláš, Chytil – Vařeka,
převzali otěže zápasu a zaslouženě si Grepl, T. Menšík, Vyhlídal – Merta
2:2 (1:1)
vezeme všechny tři body. Do druhé (60. Zatloukal), Preisler. Trenér: Ivo Branky Vrchoslavic: P. Horák st.
půle jsme sice šli jen v deseti po vy- Vykopal.
2. Rozhodčí: Tomeček – Hodáň,
loučení Vrány, až na pár standardních
situací soupeře jsme ale i tak dominovali. Hattrickem se o výsledek zasloužil Křupka a jejich vlastnímu gólu
výrazně pomohl Ševcůj, pochvalu si
ale zaslouží celé mužstvo. Naše góly
pramenily z toho, že se nám dařilo
posílat míče za obranu a v koncovce
jsme překvapivě zachovali klid.“

TJ Sokol Protivanov
TJ Sokol Paseka
4:2 (2:2)
Branky Protivanova: 22. M.
Pospíšil, 27. a 48. Grmela, 77.
D. Sedlák. Rozhodčí: Pitner –
Vachutka, Antoníček. Sestava
Protivanova: R. Vybíhal – M.
Bílek, J. Vybíhal, Dvořák, M.
5. RSM Hodonín 4
6. 1.SC Znojmo FK 4
7. MFK Vyškov
4
8. FC Havlíčkův Brod 3
9. FK Fotbal Třinec 3
10.MFK Vítkovice 2
11. MSK Břeclav
2
12.FC Sparta Brno 1
13.1.HFK Olomouc 0
14.SK Líšeň
0

1
0
0
1
1
1
1
0
0
0

2
2
3
2
3
3
4
6
7
5

16:16
15:6
13:17
14:7
14:12
9:9
8:17
3:22
3:13
6:18

13
12
12
10
10
7
7
3
0
0

Moravskoslezská liga dorostu U17
8. kolo: Karviná - Fastav Zlín 0:0 (0:0), HS Kroměříž
- Zbrojovka Brno 0:3 (0:1), Sigma Olomouc - SK
Líšeň 8:1 (3:0), Baník Ostrava - Vysočina Jihlava 1:1
(1:0), Znojmo - SFC Opava 1:7 (0:0), FC Hlučín 1.SK Prostějov 4:4 (2:2), MFK Vyškov - Hodonín
1:0 (1:0), HFK Olomouc - Třinec 1:2 (1:2), 1.FC
Slovácko - Frýdek-Místek 8:0 (3:0).
1. FC Zbrojovka Brno 10 1 0 51:6 31

Sedlák – D. Sedlák (K. Nejedlý), M. Pospíšil, Kropáč, T.
Pospíšil (V. Nejedlý) – Grmela
(R. Sedlák), F. Pospíšil (Milar).
Trenér: Josef Pospíšil.
Hodnocení trenéra Protivanova
Josefa Pospíšila:
„Byl to atraktivní fotbal s nábojem, bojovali jsme a hráli
2. FC Baník Ostrava 9
3. SK Sigma Olomouc 8
4. FC Fastav Zlín
8
5. 1.FC Slovácko
7
6. FC Vysočina Jihlava 6
7. MFK OKD Karviná 5
8. SK Slavia Kroměříž 4
9. 1.SC Znojmo FK 5
10. Slezský FC Opava 4
11. FK Fotbal Třinec 3
12. MFK Frýdek-Místek 3
13. MFK Vyškov
2
14. FC Hlučín
2
15. 1.SK Prostějov 2
16. 1.HFK Olomouc 1
17. RSM Hodonín
1
18. SK Líšeň
1

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

29:4
44:10
35:6
35:11
26:14
21:11
22:13
14:20
21:22
14:13
12:45
11:32
15:23
21:43
11:31
4:31
7:58

28
26
26
21
20
16
15
15
14
12
10
9
8
7
5
3
3

velice útočně. Zpočátku jsme
byli lepší, nevyužili jsme ale
své šance a soupeř nám hned
z první možnosti dal branku.
Podařilo se nám srovnat, vzápětí jsme však opět prohrávali.
Po krásné akci jsme i na toto
dokázali rychle odpovědět a
brzy po přestávce jsme přidali
ze standardky třetí gól. Soupeř
měl jen jednu tutovku, kterou
nedal, my jsme z rychlého
brejku přidali čtvrtou branku a
měli jsme i další vyložené šance. Doma se nám zatím daří
vyhrávat a minule jsme přidali
body i venku, současné druhé místo mě překvapuje, je to
nádherný podzim. Oproti předešlým sezonám v I.B třídě je
rapidní rozdíl v tom, že se nám
daří využívat šance.“

SK Jesenec
SK Šumvald
4:0 (2:0)
Branky: P. Tichý ml. 2, J. Tichý,
Burián. Rozhodčí: Nezhyba –
Motal, Milar. Sestava Jesence:
Kýr – Burián, Zajíček, Horák,
Žouželka – Burget, P. Tichý ml.,
Čížek (80. Z. Tichý), Továrek,
Kořenovský (46. Ullmann) – J.
Tichý. Trenér: Petr Tichý starší.
Hodnocení trenéra Jesence
Petra Tichého:
„Zápas proběhl v klidu a pohodě, kluci zahráli suprový ‚špíl‘.
Začíná se projevovat naše práce, tedy hra na jednoho útočníka, kdy vlastně útočí hned pět
hráčů. Rozdíl byl v rychlosti
a vlastně ve všem a mohlo to

Pošusta 2x,Opletal,Krbeček,Majzlík. Mohelnice
- Slavonín 12:1 (5:0), branky: Cikryt 7x,Petrecký
2x,Malík,Mayer,Horáček - nehl.. Kozlovice
- Čechovice 1:0 (0:0), branky: Malík. Konice Velké Losiny 3:0 (2:0), branky: Štugel,Pač,Marek.
Zábřeh - Želatovice 13:0 (8:0), branky: Tareš
5x,Appl 3x,Jílek 2x,Bureš,Krátký,Nádeníček.
Brodek u Př. - Jeseník 0:4 (0:2), branky:
Švaňka,Horák,Sekuras,Pospíšil. Černovír Šternberk 9:2 (3:1), branky: Kuchyňa 3x,Gronich,Š
iška,Hrstka,Vrba,Švancara,Grézl - Smrček,Vavroch.
1.Mohelnice
6 0 1 45:7 18
2.Jeseník
5 1 1 24:7 16
3.Konice
5 1 1 20:9 16
4.Nové Sady
4 3 0 34:6 15
5.Černovír
5 0 1 30:10 15
6.Čechovice
4 1 1 22:4 13
7.Velké Losiny
3 1 3 8:19 10
Krajský přebor - starší žáci
8.Kozlovice
3 1 3 10:22 10
2 2 3 22:14 8
8. kolo: Lipník - Nové Sady 0:5 (0:2), branky: 9.Zábřeh

10.Šternberk
11.Lipník
12.Brodek u Př.
13.Želatovice
14.Slavonín

2
2
1
0
0

1
0
0
1
0

4 17:27 7
5 10:25 6
6 5:25 3
6 6:44 1
7 4:38 0

Krajský přebor - mladší žáci
8. kolo: Lipník - Nové Sady 4:1 (3:1), branky:
Horák 2x,Štěpánek,Gloner - nehl.. Mohelnice
- Slavonín 1:3 (1:1), branky: Vykoupil Lang 3x. Kozlovice - Čechovice 1:4 (0:0),
branky: Kuban - Robeš,Ohlídal,Zahradníč
ek,Šubrt. Konice - Velké Losiny 7:2 (3:1),
branky: Kučera 3x,Ošlejšek 2x,Janeček,Bílý
- Hanulík,Janíček. Zábřeh - Želatovice
3:2 (3:1), branky: Čulík,Nízký,Resler Braun,Vojtěchovský. Brodek u Př. - Jeseník
2:12 (1:6), branky: Cetkovský,vlastní - Cundrla
4x,Bouchla 2x,Dostál 2x,Zetkovka,Latzel,Sitař,v
lastní. Černovír - Šternberk 2:4 (2:1), branky:

skončit ještě výraznějším rozdílem. Byli jsme jasně lepší,
měli jsme spoustu šancí a hosté
asi ani nevystřelili na branku.
Za současné umístění jsme
rádi, stále ovšem máme v tabulce pravdy mínus jeden bod, což
by ovšem mělo stačit na čistý
střed tabulky. Jako nováček se
musíme držet při zemi, poznáváme soupeře a oni nás.“

FC Hvozd
TJ Sigma Lutín
2:2 (1:1)
Branky Hvozdu: Vánský,
J. Bílý. Rozhodčí: Ženožička – Valouch, Vojtek. Sestava
Hvozdu: Koutný – Szekulics,
Bílý, Z. Poles, J. Bílý – Vrba,
Vánský, P. Grulich, Beňa (75.
O. Petržela) – P. Muzikant,
Lehar,Krbeček - Stráněl 2x,Mátl,Teichmann.
1.Čechovice
5 1 0 30:11 16
2.Zábřeh
5 1 1 25:19 16
3.Kozlovice
5 0 2 21:16 15
4.Šternberk
4 1 2 31:18 13
5.Černovír
4 0 2 38:19 12
6.Jeseník
4 0 3 32:21 12
7.Želatovice
4 0 3 27:22 12
8.Lipník
3 1 3 20:30 10
9.Mohelnice
3 0 4 32:18 9
10.Slavonín
2 2 3 26:26 8
11.Konice
2 2 3 20:24 8
12.Nové Sady
1 2 4 9:14 5
13.Brodek u Př.
1 0 6 18:58 3
14.Velké Losiny
0 0 7 10:43 0

Okresní přebor mladších žáků
8. kolo: Sokol Držovice-FC Kralice 1:1 PK 2:1, FC
Kostelec na Hané-Smržice 14:0 (8:0), Sokol Brodek
u PV-Jiskra Brodek u Konice 2:2 PK 2:3, Sokol
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Sportika - II.třída
Dohrávka 6. kola: Sokol Určice B-Sokol Olšany
5:2 (1:0), branky: Zapletal 3, Dreksler, Vaněk Antoníček, Pospíšil.
8. kolo: Haná Prostějov-Sokol Určice B 4:2 (3:0),
branky: Krupička, Martinák, Zatloukal, Čermák Kadlec, Mohelník, Sokol Držovice-Skalka 2011
0:5 (0:2), branky: Karásek, Labounek, Prokop,
Rýva, Vogl, Sokol Zdětín-Sokol Olšany 4:1 (3:0),
branky: Řehulka 4 - Outrata, Horní Štěpánov-Sokol
Vrahovice 1:4 (1:3), branky: Navrátil - Kratochvíl 2,
Dvořák, Kučera, Sokol Brodek u PV-Smržice 2:0
(1:0), branky: Kaplánek, Šimeček, Sokol Čechovice
B-Haná Nezamyslice 0:3 (0:1), branky: Mariánek 2,
Oulehla, Sokol Přemyslovice-FC Kralice B 1:4 (0:2),
branky: Grulich - Dvořák 2, Petržela, Řezáč.
1. Sokol Vrahovice 8 6 2 0 30:14 21
2. Horní Štěpánov 7 6 0 1 28:9 18
3. Haná Nezamyslice 7 5 1 1 26:7 16
4. Haná Prostějov 8 4 1 3 17:13 14
5. Skalka 2011
8 4 1 3 17:17 14
6. Sokol Určice B 8 3 2 3 20:17 13
7. Sokol Zdětín
8 4 1 3 19:23 13
8. Sokol Čechovice B 8 3 2 3 17:17 12
9. Sokol Brodek u PV 7 4 0 3 16:17 12
10. FC Kralice B
7 2 2 3 11:11 9
11. Sokol Olšany 8 2 1 5 14:20 7
12. Sokol Držovice 8 1 1 6 12:30 5
13. Sokol Přemyslovice 8 1 1 6 13:26 4
14. Smržice
8 1 1 6 18:37 4
Kanonýři: 8 - Klimeš Libor (Horní Štěpánov),
Nakládal Petr (Sokol Čechovice B), 7 - Horák Pavel
(Haná Nezamyslice), Hošák Jaroslav (Sokol Olšany),
Studený Jan (Sokol Vrahovice), Řehulka Martin
(Sokol Zdětín), 6 - Cupal Jan (Horní Štěpánov),
Mariánek Tomáš (Haná Nezamyslice), Zdráhal Luděk
(Sokol Zdětín), Šimeček Roman (Sokol Brodek u PV).

Ehrenberger. Sestava Vrchoslavic: Jurčík – Zdražil (55. Olšanský), Šmíd, Zatloukal, Spiller
– Hradil, P. Horák st., Polášek, P.
III. třída
Horák ml. – Konupka (70. Louč- 8. kolo: Sokol Bedihošť-Sokol Mostkovice B 4:1
ka), Lacina. Trenér: Roman Šmíd. (2:0), FC Dobromilice-Sokol Tištín 3:4 (1:1), Sokol
Otaslavice-Sokol Kladky 4:1 (2:1), FK Němčice-Sokol
Hodnocení trenéra Vrchoslavic Čechy pod Kosířem 3:0 (3:0), Sokol Protivanov B-FC
Romana Šmída:
Ptení 0:3 (0:1), Sokol v Pivíně B-Haná Nezamyslice B
„Zápas se mi moc nelíbil, v Ko- 3:1, FK Výšovice-Sokol Vícov 0:1 (0:1).
válovicích mají malé hřiště, navíc 1. Sokol Kladky 8 7 0 1 29:13 21
blátivé. Těžko se tam kombino- 2. FK Němčice
8 6 2 0 18:8 21
valo, navíc jsme nepodali ideální 3. Sokol Otaslavice 8 5 1 2 21:13 16
výkon a hodně jsme kazili. Vedli 4. Sokol Vícov
7 4 2 1 17:6 15
jsme, poté ovšem došlo k nedoro- 5. Sokol Tištín
8 4 1 3 24:16 13
zumění a po laciném gólu jsme do- 6. FC Ptení
8 3 2 3 14:13 13
stali vyrovnávací gól, ihned po ná- 7. Sokol Protivanov B 7 4 0 3 16:13 12
vratu ze šatny jsme dostali i druhý. 8. FC Dobromilice 8 4 0 4 20:19 12
Poté jsme byli lepší a zaslouženě 9. FK Výšovice
8 2 2 4 9:10 10
jsme vyrovnali, Pavel Horák starší 10. Nezamyslice B 8 2 1 5 11:21 8
navíc mohl zkompletovat hattrick. 11. Sokol Bedihošť 8 2 1 5 17:24 7
I tak si ale zaslouží pochvalu. I s 12. Sokol Čechy p. K. 8 2 1 5 21:34 7
bodem jsem nakonec spokojen, 13. Mostkovice B 8 1 2 5 7:19 6
domácí byli lepší v první a my ve 14. Sokol v Pivíně B 8 1 1 6 10:25 4
druhé půli. Přesto jsme mohli vy- Kanonýři: 8 - Bosák David (Sokol Tištín), 7 - Špaček
hrát, Konupka byl sám před bran- Jakub (FC Dobromilice), Štěpánek Radomír (Sokol Vicov),
kářem, do šance se dostal i Hradil, 6 - Navrátil Miloš (Sokol Kladky), Sekanina Jan (FC Ptení).
trefili jsme břevno.“

I.B třída, skupina „B“: Jesenec i Protivanov opět stoprocentní
Prostějovsko/jim – Výtečný pohled se nadále skýtá fanouškům regionálních zástupců v „B“ skupině I.B třídy. V
osmém pokračování soutěže se podařilo naplno bodovat
jak hráčům Protivanova, tak Jesence a oba nováčci se
drží na absolutní špici tabulky. Jesenci patří čtvrtá pozice
a Protivanovu dokonce díky zaváhání Haňovic již druhé
místo. O fous lepší jsou jen Babice. Naopak Hvozd zatím
stále strádá, doma proti Lutínu se mu podařilo alespoň remizovat, ale opět z toho nebyly vytoužené tři body.

Z
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

L. Poles. Trenér: Karel Procházka.

IV. třída

8. kolo: Pavlovice u Koj.-Sokol Přemyslovice 4:0,
Morávia Doloplazy-Sokol Tvorovice 2:4, BiskupiceSokol Brodek u PV B 2:4, Želeč-Sokol Vrahovice
B 2:5, Sokol Plumlov B-Sokol Ivaň 4:1 (1:1), Jiskra
Brodek u Konice-FC Kostelec na Hané B 5:0.
1. Brodek u Konice 6 5 1 0 34:4 17
2. Sokol Plumlov B 6 4 2 0 24:7 15
3. Sokol Vrahovice B 6 5 0 1 22:13 15
4. FC Kostelec n/H B 6 4 1 1 29:10 13
5. Sokol Tvorovice 6 4 1 1 17:8 13
6. Pavlovice u Koj. 6 4 0 2 16:15 12
7. Brodek u PV B 5 2 1 2 14:14 8
8. Sokol Přemyslovice 6 1 0 5 7:15 3
9. Morávia Doloplazy 5 1 0 4 10:20 3
10. Sokol Ivaň
6 1 0 5 7:17 3
11. Biskupice
6 1 0 5 8:24 3
12. Želeč
6 0 0 6 6:47 0
Kanonýři: 14 - Merta Petr (FC Kostelec na Hané B),
10 - Žondra Radim (Jiskra Brodek u Konice), 5 - Hauer
Vincenc (Jiskra Brodek u Konice), Jozek Jakub (Morávia
Doloplazy), Kučera Martin (Sokol Vrahovice B), Sovík
Evžen (Sokol Plumlov B), Trajer David (Sokol Plumlov B).

Hodnocení trenéra Hvozdu
Karla Procházky:
„Musel jsem se obejít bez
šesti hráčů základní sestavy,
kvůli zraněním a nemocem
mi chyběli Vyroubal, Vydržel,
Deutsch, bratři Coufalové a
David Grulich, bylo to hodně
znát. Soupeř byl jasně lepší
a za remízu můžeme být rádi
a šťastni. Projevila se špatná
trénovanost některých hráčů,
ale v obraně jsme si až na
dva okamžiky vedli dobře.
Zachytal nám Víťa Koutný a
Okresní přebor dorostu
výsledný bod má cenu zlata.
Teď by se nám měl vrátit Peťa 8. kolo: Sokol Brodek u PV-Haná Nezamyslice
Vydržel a snad se nám podaří 1:1,PK 3:1, FC Kralice - volno, Sokol Plumlov-Sokol
v Pivíně 3:3, PK 3:1.
vítězit.“

1. Sokol Brodek u PV 4 2 1 1 8:7 8
2. Sokol Plumlov 3 1 1 1 8:8 5
Čechovice B-Sokol v Pivíně 4:0 (2:0), Macháň 2, 3. Sokol v Pivíně 3 1 1 1 7:6 4
Burget, Růžička, FK Výšovice-FK Němčice 0:8.
4. Haná Nezamyslice 3 1 1 1 4:5 4
1. FK Němčice
5 5 0 0 34:0 15 5. FC Kralice
3 1 0 2 4:5 3
2. Sokol Čechovice B 6 5 0 1 25:11 15
3. FC Kostelec n/H 5 3 1 1 26:5 11
Okresní přebor žáků
4. Brodek u Konice 4 2 2 0 18:5 9 dohrávané 6.kolo: Sokol v Pivíně-Sokol Určice 0:5,
5. Sokol v Pivíně 5 2 1 2 7:12 8 FC Hvozd-Jiskra Brodek u Konice 1:2 (1:0).
6. Sokol Držovice 5 1 1 3 16:13 5 8.kolo: Sokol v Pivíně-FC Kralice 2:1, FC
7. Brodek u PV
5 1 2 2 7:12 5 Dobromilice-Sokol Určice 1:15, FC Hvozd-Sokol
8. FK Výšovice
5 1 0 4 7:25 3 Plumlov -Nehlášeno, Haná Prostějov-Sokol
9. Smržice
6 1 0 5 11:52 3 Protivanov 31:0 (13:0), Jiskra Brodek u Konice - volno.
10. FC Kralice
4 0 1 3 4:20 1 1. Sokol Určice
3 3 0 0 25:4 9
2. Haná Prostějov 2 2 0 0 22:1 6
Okresní přebor žáků 7+1
3. Brodek u Konice 3 2 0 1 9:10 6
Dohrávané 2. kolo: Sokol Brodek u PV-Sokol 4. FC Kralice
3 1 0 2 11:10 3
Přemyslovice 9:0, Sokol Bedihošť-Sokol Klenovice 6:1. 5. Sokol v Pivíně 1 1 0 0 1:0 3
1. Sokol Brodek u PV 3 3 0 0 33:4 9 6. Sokol Plumlov 3 1 0 2 6:6 3
2. Sokol Klenovice 5 3 0 2 17:23 9 7. FC Hvozd
2 1 0 1 8:13 3
3. Sokol Bedihošť 3 1 0 2 10:20 3 8. FC Dobromilice 3 1 0 2 6:12 3
4. Sokol Přemyslovice 3 0 0 3 6:19 0 9. Sokol Protivanov 4 0 0 4 1:33 0

Lední hokej

Hokejisté Prostějova obrátili duel s Kladnem a v nájezdech udolali i „Beckovu“ Kadaň

3 SN

2

0:2

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

JESTŘÁBI SE DOČKALI I DOMA, TŘINÁCTÉ MÍSTO ALE NEOPUSTILI

RYTÍŘI KLADNO

1:0

1:0

0:0

1:0

Branky a nahrávky: 31. Kučera (Roupec, Duba), 48. Korím (Kubica, Belay),
rozhodující nájezd Černý – 5. Hořava (Stach, Tenkrát), 10. Havlíček (Dragoun).
Rozhodčí: Jílek – Rozlílek, Štofa. Vyloučení: 3:5. Bez využití. V oslabení: 0:0.
Střely na bránu: 42:40. Diváků: 1616.

Sestava lhK jestřábi
Šimboch
Roupec, Kolibár, Vosátko,
Korím, Malý, Jedlička
Stejskal, Luňák, Venkrbec
Kajaba, Černý, Poulíček
Kubica, Belay, Indra
Sršeň, Duba, Kučera
Medek.

Trenéři:
Tomáš Sršeň starší
a Petr Zachar.

Sestava Rytíři kladno:

3 SN
1:0

Celkem čtyři body se podařilo v uplynulých sedmi
dnech získat prostějovským hokejistům. Poprvé
v sezoně se jim podařilo bodovat na domácím kluzišti. V ani jednom z případů sice nebyli stoprocentní, ovšem jak ve středu Kladno, tak v sobotu Kadaň
se jim podařilo zdolat na samostatné nájezdy.
Přispěla k tomu i pozměněná sestava včetně prostřídaných formací, kouč Jestřábů Tomáš Sršeň se
mimo jiné odhodlal k rozbití první útočné formace
Kajaba-Venkrbec-Indra a dal zpátky dohromady
nejúdernější trojici loňského ročníku, tedy sestavu
Stejskal-Luňák-Venkrbec.
Prostějov/jim

Vladař – Růžička, Kania, Kehar, Látal, Chalupa, Gutwald – Eberle,
Dragoun, Rudovský, Tenkrát, Stach, Hořva, Havlíček, Pitule, Melka,
Redlich, Lukáč, Dalecký. Trenér: Jiří Čelanský.
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LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

Obranná šestice zůstala beze
změny a pro oba duely obsadil
pozici brankářské jedničky Juraj Šimboch. Toto se ukázalo
být velice správným tahem,
talentovaný brankář zapůjčený
z Třince totiž čelil téměř osmdesáti střeleckým pokusům,
za svá záda však pustil celkově
pouze čtyři puky.

A stejně úspěšná byla i prostějovská
ofenziva, která se stále potýká
s problematickou koncovkou.
Třináct gólů v sedmi zápasech
znamená v průměru méně než
dva góly na zápas, což potvrdil
i uplynulý týden. V normální hrací
době i prodloužení se Jestřábům
podařilo skórovat vždy pouze
dvakrát. A obrana zatím stačí
přesně na průměr soutěže, rovných
dvacet obdržených branek je těsně

Závora. Lubomír Vosátko dal kadaňskému soupeři jasně najevo, že cesta do útočného pásma je zavřená,
i proto zůstala výhra na Hané.
Foto: Jiří Možný
pod průměrem tři na jedno utkání.
V součtu to tak stále znamená
třináctou pozici, ovšem jen tři
body za osmým Kladnem a šest za
druhými Litoměřicemi.
Ze sestavy vypadl hned ve středu
Viktor Coufal, v sobotu chyběl
rovněž Marek Indra. Místo nich

dostal šanci v obou utkáních Frank
Kučera a pro sobotu se vrátil i Lubomír Kovařík. „Je to z výkonnostních důvodů, od hráčů čekáme víc.
Co se Marka Indry týče, nebyli jsme
spokojeni s jeho hrou v minulém
zápase, tak jsme ho vysadili. Neznamená to, že nebude příště hrát,“

odůvodnil po sobotním utkání lodivod Sršeň zásahy do sestavy.
Hlavní trenér Prostějova poté
naznačil, že i vzhledem k hned trojici
utkání a dalekému cestování dojde
k rozložení zátěže na vyšší počet
hráčů. Sestava se tak v tomto týdnu
bude pravděpodobně opět měnit.

SK KADAŇ

1:1

0:1

0:0

1:0

Branky a nahrávky: 16. Venkrbec (Stejskal, Roupec), 37. Kubica (Černý),
rozhodující nájezd Černý – 31. Račuk (Ton), 59. L. Novák (J. Novák). Rozhodčí:
Přikryl – Rittich, Guth. Vyloučení: 4:6. Využití: 1:1. V oslabení: 0:0. Střely na
bránu: 21:39. Diváků: 1135.

Sestava lhK jestřábi
Šimboch
Roupec, Kolibár, Vosátko, Jedlička,
Malý, Korím
Trenéři:
Tomáš Sršeň starší
a Petr Zachar.

Stejskal, Luňák, Venkrbec
Kajaba, Černý, Poulíček
Kovařík, Belay, Kubica
T. Sršeň ml., Duba, Kučera
Medek.

Sestava SK KADAŇ:
Mouček – Mazanec, Stehlík, Pavlas, Trefný, Mrázek, Tejnor, Opalek
– Ton, Chlouba, Kadlec – L. Novák, Charousek, J. Novák – Chrpa,
Hejcman, Račuk – Berlev, Hammerbauer. Trenér: Jaroslav Beck.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 7. KOLE


Tým

Z

V

VP

PP

P

Skóre

Bodů

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

SK Horácká Slavia Třebíč
HC Stadion Litoměřice
Salith Šumperk
Piráti Chomutov
HC Dukla Jihlava
HC Benátky nad Jizerou
AZ Havířov
Rytíři Kladno
HC Most
HC Slovan Ústí nad Labem
ČEZ Motor České Budějovice
SK Kadaň
LHK Jestřábi Prostějov
HC Rebel Havl. Brod

7
7
7
6
7
7
7
7
7
7
7
6
7
7

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

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

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

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

26:17
22:17
31:27
18:12
21:18
19:16
21:22
21:17
19:23
20:26
22:21
18:20
13:20
12:27

17
13
13
12
12
11
11
10
10
10
9
8
7
1

Přehled výsledků 1. ligy ČR
6. kolo: HC Most – AZ Havířov 4:0
(1:0, 1:0, 2:0). Branky: 22. Gerhát
(Smolka, Divíšek), 33. Charousek (Nedrda, Tauš), 49. Kubinčák (Petruška,
Alinč), 56. Slavíček (Nedrda, Grin). Diváci: 337 * SK Kadaň - ČEZ Motor
České Budějovice 4:3 (1:0 - 0:1 - 3:2).
Branky: 16. Hammerbauer (Berlev),
48. Chlouba (Mazanec, Ton), 49. Novák
(Novák, Charousek), 58. Chlouba – 31.
Straka (Nouza, Vráblík), 53. Punčochář
(Švec), 59. Vráblík (Boháč, Pajič). Diváci: 250 * HC Benátky nad Jizerou
- HC Slovan Ústí nad Labem 1:2 (0:0
- 1:0 - 0:2). Branky: 29. Havlas (Král,
Beránek) – 46. Roubík (Rod, Vágner),
53. Budínský (Roubík, Rod). Diváci:
301 * HC Rebel Havlíčkův Brod HC Dukla Jihlava 4:6 (1:2 - 2:2 - 1:2).
Branky: 9. Endál (Rousek, Zucker), 30.
Švaňhal (Troliga), 32. Semrád (Kuchta), 46. Maliník (Micka, Semrád) – 8.
Štěpánek (Důras), 17. Březina (Zeman,
Dobrovolný), 31. Čáp (Čachotský),
34. Mikeš (Dobrovolný, Podlipnik),
44. Zeman (Čachotský, Zadražil), 60.
Melenovský (Čáp, Čachotský). Diváci:
1348 * Piráti Chomutov - SK Horácká Slavia Třebíč 4:1 (0:0 - 2:1 - 2:0).
Branky: 39. D. Kaše (O. Kaše, Šagát),
40. Hovorka (O. Kaše, Dušek), 43.
Drtina (Hovorka, Hřebejk), 47. Sinisalo (Růžička, McGregor) – 36. Havel
(Erat). Diváci: 2071 * LHK Jestřábi
Prostějov - Rytíři Kladno 3:2 po s.n.
(0:2 - 1:0 - 1:0 - 0:0 - 1:0). Branky:
31. Kučera (Roupec, Duba), 48. Korím
(Kubica, Belay), rozh. náj. Černý – 5.
Hořava (Stach, Tenkrát), 10. Havlíček
(Dragoun). Diváci: 1616 * Salith Šumperk - HC Stadion Litoměřice 7:3 (1:0
- 3:1 - 3:2). Branky: 2. Žálčik (Moskal,
Staněk), 23. Žálčik (Moskal), 26. Vávra
(Brunec), 28. Plášek (Velecký, Haas), 53.
Drtil (Velecký), 55. Berger (Vrdlovec,
Sedlák), 60. Sedlák (Holík) – 38. Míka

(Novák, Švagrovský), 43. Bílek (Rys),
47. Bílek (Kalla, Rys). Diváci: 860.
7. kolo: ČEZ Motor České Budějovice - HC Most 6:0 (1:0 - 3:0 - 2:0).
Branky: 13. Rob (Růžička, Prokeš), 25.
Heřman (Růžička), 25. Nouza (Švihálek, Straka), 31. Prokeš (Chmelíř, Rob),
42. Nouza (Vráblík, Straka), 52. Prokeš
(Heřman, Suchánek). Diváci: 3307 *
HC Slovan Ústí nad Labem - Piráti
Chomutov 1:3 (1:1 - 0:1 - 0:1). Branky: 1. Kolafa – 6. Šagát (O. Kaše, D.
Kaše), 36. Koma (Růžička), 52. Hřebejk (Kämpf, Skinner). Diváci: 1279
* AZ Havířov - HC Benátky nad Jizerou 4:2 (1:1 - 2:1 - 1:0). Branky: 3.
Loskot (Jiránek, Říčka), 25. Tomi (Krisl,
Šlahař), 33. Říčka (Loskot, Jiránek),
47. Sztefek (Pechanec, Daneček) – 3.
Bittner (Krejčík, Mikyska), 26. Špaček
(Krejčík). Diváci: 1650 * HC Stadion
Litoměřice - Rytíři Kladno 6:3 (1:0
- 2:2 - 3:0). Branky: 3. Bílek (Dvořáček), 24. Dvořáček (Plášil, Doležal), 35.
Dvořáček (Černoch, Špelda), 52. Novák
(Šulc), 54. V. (Kalla, Rys), 58. Švagrovský (Novák, Chlapík) – 23. Kolářík
(Redlich, Dalecký), 39. Růžička (Eberle), 54. Dalecký (Redlich, Lukáč). Diváci: 1650 * LHK Jestříbi Prostějov - SK
Kadaň 3:2 po s.n. (1:0 - 1:1 - 0:1 - 0:0
- 1:0). Branky: 16. Venkrbec (Stejskal,
Roupec), 37. Kubica (Černý), rozh. náj.
Černý – 31. Račuk (Ton), 59. Novák
(Novák). Diváci: 1135 * HC Dukla
Jihlava - Salith Šumperk 3:2 (0:0 0:0 - 2:2 - 1:0). Branky: 43. Čachotský
(Zeman), 44. Melenovský (Seman). 60.
Sedlák (Podlipnik) Diváci: 1328 * SK
Horácká Slavia Třebíč - HC Rebel
Havlíčkův Brod 5:2 (2:1 - 1:1 - 2:0).
Branky: 3. Havel (Erat, Dolníček), 20.
Zuzin, 35. Holec (Zuzin), 54. Čuřík
(Wasserbauer), 58. Křivohlávek (Čuřík)
– 5. Zucker (Endál), 31. Sedláček (Babka) Diváci: 1730.

„Když nebudu hrát extraligu, vždy rád přijedu pomoci,“
zalíbilo se v Prostějově beku Pardubic Karolu Korímovi
Prostějov - Při předsezónním přípravném utkání
proti Prostějovu se Karol Korím (na snímku) stejně jako jeho kolega z pardubické sestavy Patrik
Poulíček uvedl brankou, o pár týdnů později se již
oba dva sešli na Hané. Od jednadvacetiletého slovenského obránce se očekávalo, že přinese zkvalitnění defenzivy a pozvedne přesilovky i oslabení,
a odchovanec Nitry o tom zatím přesvědčuje, byť
se kromě účasti na ledě při využité přesilovce pěti
proti třem nachomýtl i ke kadaňskému vyrovnání
na 2:2. Na Hané se opět setkal se spoustou kamarádů a věří, že se týmu bude dařit.
Jiří Možný
Duel s Kadaní nakonec
rozhodovaly
nájezdy.
Očekávali jste až tak vyrovnaný zápas?
„Ano. Kadaň má mladé houževnaté mužstvo, je to 'béčko' Chomutova. Každý tam hraje naplno,
protože se chce dostat do chomutovského 'áčka'. Žádný souboj
nevypustili a věděli jsme, že budou hrát rychlý kontaktní hokej,
jednoduchý. Dobře jsme se na to
připravili a osmapadesát minut
jsme hráli to, co jsme chtěli, pak
se jim podařilo vyrovnat při našem oslabení. Myslím si, že jsme
zaslouženě vyhráli na nájezdy,
štěstíčko se přiklonilo k nám, to
k tomu patří.“
Zdálo se mi ale, že tempo
zdaleka nebylo tak strhující jako třeba ve středu proti
Kladnu. Souhlasíte?
„Možná to tak viděli diváci,
ovšem my i soupeř jsme do toho
dali všechno. Možná některé pa-

sáže byly vyhecovanější než jiné,
ale hráli jsme na sto procent. Šli
jsme si za vítězstvím, čehož jsme
dosáhli.“
Jak došlo k tomu smolnému vyrovnání krátce
před koncem?
„Byl jsem na ledě, takže to vím
přesně. Vyhodili jsme puk na druhou stranu, oni to rozjeli, rychle
to založili do našeho pásma. Jejich útočník vystřelil, já jsem to
ztečoval, nějak to ale došlo k druhému hráčovi, který to dával gólmanovi mezi nohy. Smolný gól.“
Doma jste dvakrát v řadě
vyhráli na nájezdy, jaká
to je vzpruha po tak dlouhém
čekání na body?
„Vzpruha to je výborná. Dneska
jsme si věřili, že můžeme uspět,
i když to bylo těžší, složitější.
Dali jsme do toho všechno, diváci nás hnali dopředu a hodně
nás nakoplo to středeční vítězství
proti Kladnu. To nám dalo hodně sebevědomí. Teď jsem tu na
čtvrtý zápas a vidím, že tu máme

zkušeného harcovníka Černého,
který dokáže využít každý nájezd.
Dotáhl nás k vítězství.“
j
Jak jste se zatím stihl zabydlet v Prostějově?
„S polovinou kluků jsem hrát
v dorostu či juniorce, takže to pro
mě nebylo nic neznámého. Spoluhráči mě přijali úplně suprově,
trenéři mi dávají důvěru a já se
jim za to snažím odvděčit výkony
na ledě.“
Koho z prostějovských
hráčů jste například
znal?
„S Martinem Belayem a Robinem Malým jsme hráli v Boleslavi, se Zdeňkem Kubicou
v Hradci Králové v první lize,
s Jurajem Šimbochem v rodné
Nitře. Mám tu hodně známých
a šlo se mi do tohoto prostředí
v dobrém duchu.“
Přišel jste jako výrazná
posila do obrany. Jste zatím sám se sebou spokojen?
„Musíme to brát jako celek, jeden
hráč nevyhraje zápas. Naše lajna
dala již několik gólů, i v přesilovkách, a když si ale sedneme,
tak dokážeme uspět proti komukoliv.“
Byl jste členem extraligového kádru. Jak vnímáte, že nyní nastupujete „jen“
v první lize?
„Beru to tak, že musím makat
na sto procent, abych odevzdal
v extraligových i prvoligových
zápasech maximum a dostal se
zpět do pardubického kádru.
Když ale nebudu hrát extraligu,
vždy rád přijedu pomoci zde do
Prostějova, abych se vyhrál, získal nové zkušenosti. Vždy je lepší

Jestřáby čeká trojboj
a zejména dlouhé cestování
Již dnes se hraje v Mostu, ve středu přijedou Benátky,
v sobotu čeká Prostějov dlouhá cesta do Ústí nad Labem

Prostějov/jim - Na extraligovou porci utkání se mohou
v tomto týdnu těšit prostějovští hokejisté. Zápasově bohaté
dny zahájí už dnes, tedy v pondělí 29. září, reprízou barážo-

vého dvojutkání s Mostem, do severozápadních Čech, teno dva dny později zavítají na tokráte do Ústí nad Labem.
Hanou Benátky nad Jizerou,
v jejichž dresu loni na podzim
nastupoval Ondřej Vitásek,
a vše završí sobotní výlet opět

hrát zápasy
y každý týden než jen
trénovat.“
Pozorujete
orujete velký rozdíl
mezii extraligou a první
ligou?
„Ano, je to hlavně o technice hráčů, tam jsou
ou vyspělí borci, kteří
hráli i NHL.
L. Je to ale i o taktice,
kdy si každý
ždý drží svůj prostor.
Ale i první liga má úroveň.“
V příštím domácím
utkání
ání vás ve středu čekají Benátky,
tky, očekáváte takový
zápas jakoo s Kadaní?
„Mohu potvrdit,
vrdit, že to bude podobné. Oni též hrají takový hrozný hokej na oko diváka, ale je to účinné.
Také budou
ou nastřelovat puky,
napadat ve dvou. Je to nepříjemný soupeř,
peř,
ale budeme
me
si muset po-

Foto: Jiří Možný

„Dali jsme do toho úplně všechno,
diváci nás hnali dopředu a hodně
nás nakoplo vítězství proti Kladnu.
To nám dalo hodně sebevědomí.“

obránce v jestřábích službách KAROL KORÍM
o vítězném utkání proti Kadani

radit. Nejprve ale v pondělí jedeme
do Mostu, tam věřím, že nějaké
bodíky pobereme, když budeme
hrát tak kolektivně, jak jsme hráli
doposud
doma.“
p
Nyní vás čeká takový
extraligový rytmus v podobě tří zápasů za týden. Vyhovuje vám to?

„Já to vnímám jako super, vždy
je lepší hrát než trénovat a nejraději bych měl celou sezonu tři
zápasy týdně. Je to ale vylosované tak, že se někdy hrají dva
zápasy a potom se více trénuje.
Víceméně mi ale vyhovuje,
když se hraje stále, tedy tříkolově za týden.“

Kam příště....
8. kolo, pondělí 29. září: Piráti Chomutov – HC Rebel Havlíčkův Brod,
Salith Šumperk – SK Horácká Slavia Třebíč, Rytíři Kladno – HC Dukla
Jihlava, SK Kadaň – HC Stadion Litoměřice, HC Most – LHK Jestřábi
Prostějov, HC Benátky nad Jizerou – ČEZ Motor České Budějovice,
HC Slovan Ústečtí Lvi – AZ Havířov
9. kolo, středa 1. října: AZ Havířov – Piráti Chomutov, ČEZ Motor České Budějovice – HC Slovan Ústečtí Lvi, LHK Jestřábi Prostějov – HC
Benátky nad Jizerou, HC Stadion Litoměřice – HC Most, HC Dukla
Jihlava – SK Kadaň, SK Horácká Slavia Třebíč – Rytíři Kladno, HC Rebel
Havlíčkův Brod – Salith Šumperk
10. kolo, sobota 4. října: Piráti Chomutov – Salith Šumperk, Rytíři Kladno – HC Rebel Havlíčkův Brod, SK Kadaň – SK Horácká Slavia Třebíč,
HC Most – HC Dukla Jihlava, HC Benátky nad Jizerou – HC Stadion
Litoměřice, HC Slovan Ústečtí Lvi – LHK Jestřábi Prostějov, AZ Havířov – ČEZ Motor České Budějovice
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„Užívám si to, je to pro mě obrovská zkušenost,“
Jaroslav Beck: „Příště hovoří o první lize gólman Kladna Daniel Vladař
Návrat na rodnou hroudu se úplně nevydařil

budeme chtít víc než bod...“

Prostějov/jim - S prázdnou se
Jaroslav Beck zpět do Kadaně nevracel a těšil ho alespoň
bod získaný na půdě soupeře.
Trenér Západočechů si ovšem
přál, aby jeho příjezd na Hanou byl vítězný. Prostějovský
rodák naposledy spojil své síly
s Jestřáby v neúspěšné sezoně 2009/2010, poté zamířil na
opačný konec republiky a pomohl chomutovským Pirátům
k dvěma titulům v juniorské
extralize, ani mu se ovšem
nepodařilo „áčko“ udržet
v nejvyšší soutěži dospělých.
Od léta je pak hlavním koučem
Kadaně a při cestě do Prostějova měl o motivaci postaráno.
„Samozřejmě doma chce každý
vyhrát. S bodem jsem ovšem
vzhledem k vývoji spokojen.
Příště budeme chtít víc. Atmosféra úžasná, hokej slušný, nějaký bod vezeme, takže dobré,“
ohlížel se za druhou sezonní prohrou svého celku na nájezdy.
Po první třetině hráče důrazně
upozorňoval, že chybí pohyb,
celkově to dlouhou dobu z obou
stran připomínalo spíše letní
střetnutí. „Podívejte se také, jaké
je venku teplo, navíc Prostějov
výborně bránil a to neprospívá
hokeji nahoru dolů. Nebylo tam
moc místa a ti mladíci tu skulinku hledají těžko, probíjejí se. Tak
to někdy v hokeji je, ale dobrý
bod. Možná bychom si však
dva zasloužili my, v poslední
sekundě jsme trefili tyčku,“ bilancoval.
Mrzela ho zejména zbytečná
vyloučení, po nichž se domácí
dostali hned v první třetině do
vedení. „Byly to hloupé fauly.
Jeden z přehnané aktivity, druhý
naprosto zbytečný. To se nám
podařilo i v Havířově, tady zápas
rozhodl gól téměř z brankové
čáry. Tyto góly nám tam prostě

Prostějov - Již na první pohled zaujme Daniel
Vladař (na snímku) svou téměř dvoumetrovou výškou, šanci v prvoligovém Kladně i reprezentačních
týmech ale dostává teprve sedmnáctiletý gólman
zejména díky svým spolehlivým výkonům. A velký
talent českého hokeje, jehož kariéra chvíli upadala
po neshodách v pražské Spartě, dlouho držel středočeské Rytíře i na Hané. Leč druhé výhry mezi
dospělými se zatím nedočkal. I přesto si dál drží
průměr pod dvě branky na zápas a úspěšnost zácenta.
sahů nad hranicí 94,5 procenta.
Jiří Možný

Neuspěl. Jaroslav Beck (na snímku vpravo) se v Prostějově představil v roli trenéra po pěti letech, výhry se nedočkal. Foto: Jiří Možný
padají, ale věřím, že se to změní. Michal Černý je dítě štěstěny,
a když to projde přes gólmana od
krku až po kolena, tak je k tomu
potřeba štěstí. A on to umí, navíc
Kadaň nevyhrála nájezdy asi dva
roky,“ nezatracuje mladý tým
a současně upozornil na dlouhodobě neúspěšnou bilanci.
Právě Kadaň je totiž typickým
příkladem farmy, v níž hraje
minimum zkušených, ale převážná většina mladých hokejistů. „Máme čtrnáct hráčů ročníků 1992 až 1994 a čtyři hráče
zkušenější, z toho dva obránce
a dva útočníky. A to je všechno.
Gólman dvacetiletý, takže mladý
mančaft. Myslím si ale, že v těch
záložních týmech pro extraligové nebo v našem případě bývalé
extraligové mužstvo by to tak
mělo být,“ konstatoval.
V tabulce patří Sportovnímu klubu dvanáctá pozice díky dvěma
výhrám a dvěma remízám po
šedesáti minutách, opakovaně se
navíc objevují zprávy o možném
konci prvoligového hokeje ve

městě. „Je to jedno k druhému.
To jsou všechno věci, které létají vzduchem, hráči to vnímají,
k nějakému klidu to nepřispívá,
zvlášť když jezdíme s takovou
odrostlou mateřskou školkou. Má
to všechno vliv,“ uznává Beck,
že se to může projevovat na výsledcích. Atmosféra v mužstvu
je ale výborná, tu si nemůžeme
vynachválit, dobře se s klukama
pracuje,“ dodal jedním dechem.
Po letech strávených v Chomutově zažívá angažmá v jiném
klubu, byť většina hráčů prošla
právě chomutovskou mládeží,
používá tamější výstroj a dokonce celé mužstvo přijelo i chomutovským autobusem. „Práce
je v podstatě totožná. Vazba na
Chomutov je přímá, akorát s tím
rozdílem, že hráči nemohou kvůli
stejné soutěži přeskakovat. Máme
tam ale kluky, kteří vyrostli v chomutovské juniorce, těch je tam
převaha, zhruba čtrnáct patnáct.
Cítíme se tam dobře a ta práce
nás nějakým způsobem oslovuje,“
srovnával Jaroslav Beck.

„Spíše motivující. Já osobně se
to snažím tolik nevnímat, třeba
Máte za sebou druhý start mamka je na toto ale úžasná, ta
v první lize mužů. Můžete všechno shromažďuje, má takový
být i přes porážku se svým vystoupením spokojen?
„Zápas jsem si užil, je to pro mě
obrovská zkušenost, vždyť v sedmnácti letech mohu chytat mezi dospělými. K zápasu bych se ale nerad
vyjadřoval, protože jsem plný emocí. Když ovšem vedeme 2:0, tak bychom to měli vyhrát a nemůžeme to
svádět na nikoho jiného než sami na
sebe. Musíme se ponaučit, vyříkat si
to v kabině a příští zápas vyhrát.“
Co se poté stalo, že se Jestřábům podařilo vyrovnat
a ještě zvítězit?
„Prostějov hrál přesilovku a dostal
se do zápasu, naše tempo naopak
trochu opadlo, nehráli jsme tolik
s chutí. I tak bychom tyto zápasy měli
dovést do vítězného konce, když
venku po pěti minutách vedeme 2:0.
Mrzí mě, že jsme dneska nevyhráli.“
Jak na vás zatím první liga
dospělých působí?
„Zatím mám jen pozitivní slova.
Sice se dneska prohrálo, ale já si blok, kam to vše střádá. (úsměv) Já
to užívám. Je to pro mě obrovská se to ale snažím nevnímat a pořád
zkušenost a jsem rád, že dostávám na sobě především pracovat.“
Pravidelně chytáte rovněž
takový prostor. Učím se od kluků,
za kladenskou juniorku, nevíceméně od nich opisuju. (smích)
máte utkání až moc?
Je to fantastické.“
Hovoří se o vás jako o dru- „Ne, to ne. Já jsem spokojen a trenéhém Dominiku Haškovi. Je ři o tom se mnou mluví. Probírám
to pro vás spíše zavazující, nebo s nimi, jak se cítím, kolik toho unesu, kolik ne. Nemůžu si stěžovat.“
motivující?

V mužstvu máte i zkušeného Jana Cháberu, právě od
něj se nejvíce učíte?
„Ano. A také od pánů Kučery, Jirátka, což jsou naši brankářští trenéři.
Nemůžu si na nic stěžovat. Radí
nám, pomáhají nám a je jasně vidět,
že se zlepšujeme. Doufáme, že to
takto půjde dál.“
Kvůli stadionu musíte hrát
všechna utkání na hřištích soupeřů. Jaká je to komplikace?
„Handicap to zatím skutečně je,
ale pak, až se sezona rozběhne,
tak zase pposledních dvacet zápasů
p
budeme
me hrát doma,
do což ppro

dal gól. Má na to talent. Strašně mě
mrzí, že jsme dneska nevyhráli.“
Hecovali jste se před zápasem?
„Samozřejmě, na sociálních
sítích. A bohužel spadlo mu to tam.
Nebyl to žádný krásný gól, ale platí.“
Jediným úspěšným střelcem při nájezdech byl jednačtyřicetiletý Michal Černý.
Čím na vás vyzrál?
„Musím ho pochválit, nájezd opravdu udělal výborně. Sice jsem ho měl
chytit, ale naznačil mi a já jsem mu
to ‚sežral‘ i s navijákem. Pak si mě
položil a neměl už problém umístit
to do prázdné brány.“
Jak se vám líbila atmosféra, kterouvytvořilošestnáctsetdiváků?
„Před zápasem jsme si řekli, že
o Prostějovu toho moc nevíme, jen
to, že se tu fandí a bývá tu úžasná
atmosféra. A tak to také bylo. Prostě
parádní, všichni fandili a utvořili výbornou atmosféru.“

„Z působení na Spartě se znám
s Frankem Kučerou. Jsme kamarádi,
takže se hecujeme a bohužel mi
dneska dal gól.“
brankář Rytířů DANIEL VLADAŘ
o náboji v souboji s Prostějovem

Foto: Jiří Možný
nás může být výhoda. Za každý
bod venku jsme rádi a snažíme se
jich udělat co nejvíce.“
Prostějov se do první ligy
vrací po šesti letech, znáte
někoho z mužstva?
„Ano, z působení na Spartě se znám
s Frankem Kučerou, který tam tehdy byl taky. Jsme kamarádi, takže
se hecujeme a bohužel mi dneska

Nemůžu se nezeptat, čelíte i pár vtípkům v šatně,
když se jmenujete Vladař
a chytáte za Rytíře?
„No, mám více přezdívek, navíc jsem benjamínkem týmu.
(smích) Všichni do mě šijí, nemůžu si ale stěžovat, jinak jsou
na mě všichni strašně hodní.
Obzvlášť Petr Tenkrát a Míla
Hořava, to jsou úžasní kluci, dokázali toho v hokeji strašně moc.
Snaží se mi co nejvíce pomoct,
radí mi, říkají mi, ať makám, že
to můžu daleko dotáhnout, a já si
toho vážím.“

Kladenští Rytíři nebyli na koni, výhru v bitvě jim nezajistil ani Vladař Jestřáby čeká trojboj
SN
Prostějov/jim – V polovině desáté minuty zvyšoval Ondřej
Havlíček na 2:0 pro Kladno
a nic nenasvědčovalo tomu, že
by se měli Jestřábi na čtvrtý
pokus dočkat prvních domácích bodů. Leč domácím hráčům se ve výborném utkání, v
pozměněném složení útočných
formací a za hlasité podpory
fanoušků zdařil velký obrat,
jenž korunoval proměněným
nájezdem ten nezkušenější z
prostějovské sestavy, tedy Michal Černý.
Úvod zápasu vyšel hostům na
výbornou. Vyloučení Robina Malého sice ještě ustáli bez úhony,
ovšem již v polovině páté minuty
přesně zamířil Miloslav Hořava
a z úhlu překonal Juraje Šimbocha
– 0:1. Přesilovku si poté zkusili
i domácí, leč také jim zcela
nevyšla a navíc hned po jejím

uplynutí využil Dragounova vysunutí mezi beky již zmíněný
útočník s lemieuxovským číslem
66. Jestřábi se ovšem nevzdali.
V první dvacetiminutovce jim
tam sice ještě nic nepadlo, po přestávce už ale ano. Kubica ještě ve
své ložence ležícího kladenského
brankáře nepřehodil a poté neuspěli ani Poulíček s Kajabou, na
začátku druhé poloviny hracího
času už se však snížení dočkali.
To Roupec zavezl puk do útočné
třetiny a zpětnou přihrávkou nabil
Kučerovi, navrátilec do sestavy
jako první překonal teprve sedmnáctiletého gólmana Kladna Daniela Vladaře. Zbytečného faulu
za útočnou brankou se dopustili
i hosté a po Stachově zákroku
na Poulíčka z toho dokonce byla
čtyřminutová přesilovka.
Domácí sice měli problémy dostat
se do pásma, přesto z toho vznikly
dva nebezpečné pokusy. Malého
dělovka od modré se odrazila až
od zadního mantinelu, Belay neuspěl před prázdnou bránou svou
bekhendovou dorážkou.
A v závěru prostřední části zatrnulo i Jestřábům. Sršeň hákoval

v útočném pásmu a jen šestadvacet sekund smolně podrazil soupeře na červené čáře Indra. Domácí
ale obětavě bránili a dvojici beků
výrazně pomohl i urostlý Venkrbec, efektním máchnutím lapačkou se ukázal rovněž Šimboch.
Třetí třetině začala jestřábím nedorozuměním ve středním pásmu
a Eberle jel sám na Šimbocha,
mířil ovšem nepřesně. Poté už ale
začal velký tlak domácích, kdy
hosté obrazně nevěděli, čí jsou.
Rozhodně to nebyli Rytíři na
koni, Jestřábi byli u všeho dříve,
nutili soupeře k osvobozujícím
vyhozením a hrálo se převážně za
kladenskou modrou čarou.
Hostům nepomohl ani oddechový
čas vybraný v pětačtyřicáté minutě a na počátku osmačtyřicáté
minuty se už domácí dočkali. To
se jim podařilo odvrátit zakázané
uvolnění, které se také klidně mohlo pískat, a po přihrávce Kubici se
z levého kruhu trefil Korím – 2:2.
Utkání tak mířilo do prodloužení,
sekundy před koncem základní
části ho ale mohl odvrátit Láďa
Stejskal. Najel si mezi kruhy
a dostal přihrávku zprava, jen o pár

PETR ZACHAR – LHK Jestřábi Prostějov:

„První třetina se nám moc nepovedla. Kladno nás přebruslilo a celkově
přehrávalo. Nevím, čím to bylo, jestli respektem, nebo kvalitou Kladna. Od druhé třetiny jsme hru vyrovnali, začali jsme dohrávat osobní
souboje a remíza po šedesáti minutách je spravedlivá. Nájezdy už jsou
loterie, jsme rádi, že se pak štěstí přiklonilo na naši stranu. Určitě stěžejním momentem utkání byla nevyužitá přesilovka pět na tři z pohledu
Kladna. Pokud bychom tam inkasovali, už by to bylo hodně těžké.“

JIŘÍ ČELANSKÝ – Rytíři Kladno:

„Předvedli jsme strašně nezodpovědný výkon, směrem dozadu jsme byli
hodně lehkovážní a nabídli jsme i po dvoubrankovém vedení domácím,
aby do zápasu vstoupili a ožili. To nás provázelo padesát minut. Po stavu
2:0 jsme si mysleli, že je hotovo, a vytrestali jsme se. Slabá disciplína a
dopadlo to takto, prohráli jsme. Mrzí mě Milošův nájezd, vidím to na
tréninku, tohle je jedna z jeho variant koncovky. Rozhodčí mi řekl, že
si myslí, že se dotkl kotouče a gól neuznal. Věříme, že sérii venkovních
zápasů jsme schopni zvládnout líp, ale máme jen půlku bodů.“
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A ani samotné prodloužení nemuselo mít dlouhé trvání, když Černý vybídl ke střele Korím. Slovenský bek
hostující v Prostějově z Pardubic se
ale druhé zápasové trefy nedočkal.
Vítěze nakonec určily až nájezdy.
Hořavův pokus neplatil, protože
se asi jednalo až o dorážku, nao-
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a o čtyřiadvacet let mladšího Vladaře překonal. Následně si Dragoun položil Šimbocha, ale minul,
Stejskal také neuspěl a ani Havlíček
nedokázal překabátit gólmana. Dva
ze tří bodů tak zůstali na Hané a
Prostějov opět po jedenácti letech
porazil Kladno.

Beck se nevrátil vítězně, i sobotní nájezdy rozhodl Michal Černý
SN
Prostějov/jim - Oba zápasy prostějovských hokejistů
v uplynulém týdnu dospěly až
do samostatných nájezdů, ty
měly v obou případech jen jednoho úspěšného střelce. Stejně
jako ve středu proti Kladnu,
tak i v sobotu proti Kadani se
o výhru domácího týmu postaral nestárnoucí matador Michal
Černý. Nikdo další se k němu
sice nepřidal, spolehlivý Juraj
Šimboch ovšem při atraktivním
rozuzlení nepustil do sítě ani
jeden puk, takže Prostějov na
rozdíl od minulé sezony v dovednostní soutěži zatím exceluje.
Krásné počasí venku, spousta nepřesností i minimum střel vybízely
spíše k tomu, že se jedná o některý
z přípravných utkání a ne zápas
sedmého kola první ligy. Utkání nevalné úrovně a povětšinou
nuda, kterou z hlediště sledovala
suverénně nejnižší prostějovská
návštěva tohoto ročníku, velice

řídce zaplněné ochozy a podle oficiálních čísel jen něco málo přes
jedenáct set diváků.
Samotné střetnutí zahájilo vyloučení hostující a vzápětí i domácí
jednasedmdesátky, před oběma
bránami ovšem potrestání Romana Chlouby a Robina Malého
příliš vzruchu nepřineslo. Paradoxně nejzajímavějšími situacemi
z první poloviny úvodní třetiny tak
bylo bolestivé poležení si na ledě
v případě kadaňského Dominika
Tejnora a jeho spoluhráče Marka
Račuka.
Mnohem zajímavější tak byla až
dvojnásobná a velice laciná početní výhoda Jestřábů. Nejprve
putoval na konci čtrnácté minuty
na trestnou lavici Berlev, minutu
po něm vysekl Roupcovi v útočném pásmu hůl Charousek. Přesně
sedmapadesát sekund tak mohla
trvat domácí přesilovka pěti proti
třem, Jestřábům ale stačila necelá
půlminuta. Nejprve si předávali
puk beci Malý s Korímem, poté
prvně jmenovaný našel v levém
rohu Stejskala, jenž okamžitě nabil na kruhu připravenému Venkrbcovi. A téměř dvoumetrový
pořízek se z první nemýlil – 1:0.

Místo Marka Indry zaujal ve
formaci s Martinem Belayem
a Zdeňkem Kubicou v posledních
utkáních absentující Lubomír Kovařík. Útočníkovi ročníku 1993 se
však podařilo do statistik zapsat
jen dvěma trestnými minutami
na počátku druhé třetiny. Pří této
šanci se Kadaň neprosadila, hostům se tak podařilo vyrovnat až
v polovině zápasu.
Po jedenácti sekundách jednatřicáté minuty doklepl do sítě vyražený
puk po předchozí střele od modré
čáry Marek Račuk a platil tak stav
1:1. Ten nezměnila ani početní výhoda domácích po špatném střídání
svěřenců Jaroslava Becka, ale i tak
po druhé třetině odcházeli do kabin
spokojenější Jestřábi. Tři a čtvrt minuty před přestávkou totiž překonal
Moučka i Zdeněk Kubica.
Jednobrankové vedení drželi domácí i díky výtečnému Šimbochovi až do počátku předposlední
minuty normální hrací doby. V tu
chvíli ovšem vyloučeného Kolibára vrátil zpět do hry Lukáš Novák.
Muselo se tak jít do pětiminutového nastavení.
V prodloužení domácí nevyužili
dvouminutovou možnost čtyři na

tři, kterou na jejím počátku podpořili i oddechovým časem, a málem
je to stálo výhru. To když po pravé
straně unikl Račuk a v poslední
sekundě nastřelil bližší tyč.
Došlo tak na nájezdy, v nichž
si na prostějovském gólmanovi

postupně vylámali zuby Kadlec,
Lukáš Novák i Račuk, naopak
Michal Černý již v první sérii
uspěl precizně provedeným blafákem. Z domácího dvojutkání
tak Jestřábi ukořistili celkem
čtyři body.

TOMÁŠ SRŠEŇ – LHK Jestřábi Prostějov:

„Utkání nebylo z naší strany až tak povedené jako ty předchozí dvě třetiny
s Kladnem. Nicméně jsme strašně rádi, že jsme dva body získali. Věděli
jsme, že si musíme dát pozor na soupeře, který dobře bruslí a mám tam
mladé kluky, kteří hrají agresivní hokej. Minulý zápas porazili Budějovice,
tak jsme věděli, že nás nečeká nic jednoduchého. Vyhráli jsme ale, to je
dobře. Přesilovka pět na tři nám hodně pomohla, je to nepsaný zákon, že
když ji nedáte, tak nemůžete vyhrát. Bohužel se nám nepodařilo přidat další
gól a odskočit. Kadaň pak vyrovnala hru, měla šance a chtěl bych pochválit
vynikajícího Šimbocha v bráně.“

JAROSLAV BECK – SK Kadaň:

„Byl to po dvě třetiny vyrovnaný duel. My jsme domácím darovali
přesilovku pět na tři, to byla hrubka, která se nám stávat nesmí. Ve třetí
třetině jsme byli jasně lepší, bohužel se nám podařilo pouze vyrovnat a
v prodloužení jsme dali tyčku v poslední vteřině. Co se týče penalt, tak
o nich se mi těžko hovoří, co vím z historie, tak Kadaň v nich asi dva
roky nevyhrála. Je to celkem zbytečně a trochu smolně ztracený zápas.
Třetí zápas o gól a je to škoda bodů, rozhodl to gól z brankové čáry, to
nás provází. Je to ale možná dáno tím, že máme mladý tým, mladého
gólmana, trochu nezkušenosti a musíme si pro štěstí víc jít.“

a zejména dlouhé cestování

(pokračování ze strany 26)
„Cílem je získat co nejvíce
bodů, musíme si ale uvědomit,
že hrajeme na šest beků, takže
to budeme muset prostřídat,
aby si trošku odpočinuli,
protože nás čekají dva dlouhé
tripy. Asi trošku sestavu
promícháme,“ naznačil další
promíchání sestavy hlavní
kouč Jestřábů Tomáš Sršeň.
Hráči Mostu se drží přibližně
v polovině tabulky a za
prvních sedm kol získali
o tři body více než jejich
prostějovský soupeř. Vděčí
za to zejména lepší koncovce,
v průměru se jim podařilo
nastřílet v každém zápase
o branku více.
Zklamání
minulé
sezony
slavilo jen jednu výhru po
šedesáti minutách, vynahradilo se to ale jedním vítězným
prodloužením a dvěma lépe zvládnutými nájezdovými bitvami. Zvláštností je, že v soutěži
chudé na nerozhodné výsledky
se mosteckým podařilo hned
čtyřikrát v řadě dovést utkání
do pětiminutového nastavení.
Jestřábi se musejí připravit
na velice komorní prostředí,
v tabulce návštěvnosti patří
Mostu při nezapočítání Kladna třetí pozice od konce,
hůře jsou na tom jen Benátky
a Kadaň. A to se ještě
na průměru kolem 750
platících lidí výrazně podílejí zápasy s někdejšími extraligisty Kladnem a Chomutovem, na něž zavítalo tisíc
a šestnáct set diváků.
V bráně se Most spoléhá na
Lukáše Horáka, v obraně nastupuje zkušený Kamil Charousek, útok se spoléhá na
zkušené Jana Alinče, Vojtěcha
Kubinčáka, Tomáše Divíška či
Tomáše Tauše.
„Bude to hrozně těžký zápas, mají tam hodně hráčů
otřískaných extraligou. Navíc
nás čeká dlouhá cesta a musíme
se na to pořádně připravit,“
uvědomuje si Tomáš Sršeň před
pondělním utkáním, jež začíná
o půl šesté večer.
O dva dny později se
pošesté v sezoně představí
Jestřábi doma, v tradičním
středečním čase od 18.00
hodin přivítají Benátky nad

Jizerou. Středočeši jsou zatím
na šestém místě, když získali
o čtyři body více než Prostějov,
v posledních dvou střetnutích
ale vyšli zcela naprázdno.
Minulý týden totiž nejprve
liberecká farma prohrála 1:2
s Ústím nad Labem, poté padla
i 2:4 v Havířově.
Na počátku minulé sezony se
právě v tomto dresu rozehrával prostějovský odchovanec
Ondřej Vitásek, jenž to poté
dotáhl až na mistrovství světa,
jeho comebacku na Hanou se
však fanoušci pravděpodobně
nedočkají.
Jeho
někdejší
spoluhráči se na venkovní
zápas vydají teprve potřetí
v ročníku, kromě již zmíněné
porážky s Havířovem zvládli
nájezdy v přestřelce s Mostem.
Hlavní zbraní Benátek je
spolehlivý gólman, jednadvacetiletý Jan Lukáš disponuje po
šesti zápasech výtečnými čísly,
má průměr pod dvě branky na
zápas a úspěšnost nad 94 procent. Nejlepším střelcem je zatím Josef Skořepa, nahrávačům
vládne Daniel Skalický.
A celotýdenní snažení o body zakončí Jestřábi v sobotu
od 17.00 hodin v Ústí nad
Labem. Někdejší extraligista topící se nedávnou dobu
ve finančních potížích je
aktuálně desátý se ziskem deseti bodů. Ty nastřádal díky
výhrám 4:2 nad Havlíčkovým
Brodem, 5:4 v Kadani a 2:1
v Benátkách, k tomu ještě uhrál
remízu v Mostu. V Ústí chodí
v průměru přibližně o tři
stovky diváků méně než
v Prostějově, s jejich pomocí
získali domácí jen tři body
nad posledním celkem tabulky. Poté totiž prohráli 1:6
s Kladnem a v sobotu 1:3
s Chomutovem. Gólmanskou
jedničkou je dvaadvacetiletý Michael Petrásek, dvojku mu dělá
o deset let starší Martin Volke.
V útoku tým táhne trojice Jaroslav Roubík, Vít Budínský,
Tomáš Rud, která posbírala
dohromady sedmadvacet kanadských bodů, nikdo další se
k nim výrazně nepřidal.
Součástí týmu je i prostějovský
rodák Václav Meidl, jenž ve
třech zápasech získal jednu
asistenci.

Basketbal
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Basketbalisté Prostějova vstupují do nového ročníku až dnešní dohrávkou proti USK

Kooperativa NBL
1. kolo: Nymburk - Ústí nad Labem 85:66 (20:24,
40:40, 62:54). Nejvíce bodů: Washington 22, R. Rančík 15, P. Houška 13 - Rahon 24, Laroche 14, Vette
11. Fauly: 21:19. Trestné hody: 24/17 - 16/12. Doskoky: 39:30. Trojky: 4:4 * Pardubice - Ostrava
84:71 (27:18, 40:39, 64:54). Nejvíce bodů: Kotas 21,
Kohout 15, Pandula 13 - Rohde 18, Číž 15, Dougherty
12, Beaumont a Goins po 10. Fauly: 23:23. Trestné
hody: 21/13 - 23/18. Doskoky: 34:44. Trojky: 9:5 *
Děčín - Jindřichův Hradec 97:81 (14:15, 41:29,
77:48). Nejvíce bodů: Bažant 20, Tucker 15, Kaša
a Vyoral po 14 - Robinson 26, Battle 19, Vošlajer a
Zuzák po 12. Fauly: 22:21. Trestné hody: 20/15 22/15. Doskoky: 39:32. Trojky: 14:8 * Opava - Kolín
85:68 (25:16, 41:33, 63:57). Nejvíce bodů: Gniadek
18, Šiřina 17, Dokoupil 16, Cvek 11 - Chán 13, Machač 11, Ličartovský 10. Fauly: 18:19. Trestné hody:
10/10 - 10/6. Doskoky: 29:34. Trojky: 9:4 * Svitavy
- Brno 80:71 (23:14, 39:32, 61:53). Nejvíce bodů:
Abercrombie 27, Šotnar 16, Macela a Špaček po 12
- Zachrla 24, Semerád 13, Marič 11, Krakovič 10.
Fauly: 19:27. Trestné hody: 26/16 - 12/10. Doskoky:
39:33. Trojky: 10:7 * Ariete Prostějov - USK Praha
(hraje se dnes, tj. v pondělí 29. 9.).

VEDENÍ ARIETE PŘED SEZONOU: UMÍRNĚNÝ OPTIMISMUS
Deset medailí v řadě získali během svého působení v nejvyšší domácí soutěži basketbalisté
Ariete Prostějov. Také v novém ročníku, který
nově ponese název Kooperativa NBL, nehodlají
hrát Orli druhé housle. Přes řadu změn tým prošel úspěšně přípravou, která vedení příjemně naladila. „Chceme hrát o medaile,“ shodla se před
startem prvoligového ročníku 2014/2015 klubová
generalita.
Prostějov/lv
V předcházejících sezonách se
na Hané podařilo vždy postavit
tým, který si uměl vyhovět a
rozuměl si i v kabině. Tomu odpovídaly výsledky. Naposledy z
toho rezultovalo ligové stříbro a
účast ve finále Českého poháru.
Týmová chemie funguje v kabi-

ně i po řadě odchodů. „Všechno
je v pohodě. Nemáme žádné
problémy a nálada je výborná,“
notují si hráči a na palubovce
pokračují v nesobeckém herním
stylu.
Hráči Ariete nebudou sice patřit
mezi nejužší kruh favoritů na
účast ve finále, přesto je touha
mužstva zahrát si o titul zřejmá.

„Když se bude dařit našim oporám, můžeme Pardubice hodně
potrápit,“ uvědomuje si kouč
Zbyněk Choleva. „Nově složený tým musí vycházet z obrany.
Pod vlastním košem nesmíme
promeškat ani sekundu. Pak je
tady šance na úspěch,“ dodal
trenér Ariete.
Do nové sezony vstupuje klub
s jediným otazníkem a tím je
dosud ne zcela naplněný rozpočet. Krátce před začátkem
sezony totiž basketbalový
klub odstoupil jeden z hlavních partnerů a tuto finanční
mezeru se zatím nepodařilo
zacelit. „Odešel partner, kte- První krok. Basketbalisté Prostějova vstoupili dle očekávání do Playrý byl pro náš rozpočet hodně -off vítězstvím
Foto: Milan Fojt
důležitý. Pracujeme na tom,
abychom výpadek nahradili. snadné. Přesto všichni věříme, konstatoval předseda klubu
V dnešní době to není vůbec že všechno dobře dopadne,“ Ivan Pospíšil.

KAM PŘÍŠTĚ na MATTONI NBL
2. kolo, sobota 1. října, 18:00 hodin:
NH Ostrava - GEOSAN Kolín (17:30), SLUNETA Ústí nad
Labem - BK Opava, USK Praha - ČEZ Basketball Nymburk
(24.02.2015 18:00), MMCITÉ Brno - Ariete Prostějov (18:30),
Lions J. Hradec - QANTO Tuři Svitavy (19:00), BK JIP Pardubice - BK Děčín
3. kolo, středa 4. října, 18:00 hodin:
BK Děčín - NH Ostrava, QANTO Tuři Svitavy - BK JIP Pardubice, Ariete Prostějov - Lions J. Hradec (05.10.2014 17:00),
ČEZ Basketball Nymburk - MMCITÉ Brno (02.01.2015
18:00), BK Opava - USK Praha, GEOSAN Kolín - SLUNETA
Ústí nad Labem (04.10.2014 17:45).

Basketbalistky zahájily
sezonu dvěma výhrami
Pelhřimov, Prostějov/jim – Tím
nejlepším způsobem zahájily
své druholigové účinkování
basketbalistky TJ OP Prostějov.
O úvodním hracím víkendu se
podvakrát utkaly s pelhřimovskými košíkářkami a v obou
případech mohly odcházet s
rukama nad hlavou. Doma i
venku si s jistotou dokráčely
pro dva body, což je dokonce
posunulo na vedoucí pozici celé
skupiny „B“.
„Vstup se nám vydařil, ale je to
teprve začátek. Využili jsme i pár
kadetek z úspěšného extraligového výběru, jimž sezona začíná až
později. Pak už se jejich zápasy
budou krýt s těmito druholigovými,“ upozornil na komplikaci při
skládání sestavy i koučování Željko Živkovič.
I proto se zkušený a uznávaný
trenér rozhodl soustředit zejména
na mládežnické kategorie a ženy
povede od dalších utkání v pozici
hlavního lodivoda Ivan Pospíšil.
„Malých změn doznal i kádr, na
půl roku nám do USA odešla Konečná, Verča Kyselá se rozhodla s
basketem skončit a sestry Svobodovy kvůli škole a práci nestíhají
vše. Přišlo i několik nových děvčat, jsou to dobré posily a zapadly
do kolektivu,“ zhodnotil Živkovič
letní úpravy.
Při domácích utkáním se prostějovský celek přesunul z tělocvičny
ZŠ Dr. Horáka do haly Sportcentra DDM a na úvod to přineslo
poklidnou výhru o téměř dvacet
bodů. Po první čtvrtině to bylo o
devět, po poločase o jedenáct a
deset minut čistého času před koncem o sedmnáct bodů.
Nic náhodě neponechaly Hanačky ani při venkovní odvetě.

První čtvrtku dokonce zvládly o
plných šestnáct bodů a stav 22:6
podpořily neméně úspěšnou desetiminutovkou v poměru 26:10. Při
poločasovém výsledku 48:16 tak
nebylo co řešit.
„Oba zápasy jsme zvládli v pohodě. V sobotu to ještě po polovině
bylo vyrovnané, když se projevovala nervozita a nedařila se nám
střelba z větší vzdálenosti, v neděli
jsme již měli velké sebevědomí a
předčili jsme je ve střelbě za dva i
za tři body,“ těšilo Živkoviče.
O tomto víkendu mají před sebou
Prostějovanky další dvě domácí
střetnutí. V sobotu od 15 hodin přivítají Příbor a o den později od 12
hodin ostravské „béčko“. „V prvních kolech jsme byli rádi za posílení, teď budeme hrát v užší rotaci a
jednáme ještě o několika hráčkách
z Brna. Snad to zvládneme v pohodě,“ věří Željko Živkovič.

TJ OP Prostějov
BK Pelhřimov
63:46
(20:11, 17:15, 14:8, 12:12)
Sestava a body TJ OP Prostějov: Fialová 7, H. Tilšarová 2, Frgálová 7, M. Krátká 14, Kalábová,
Švécarová 15, Kozáková 6, M.
Tilšarová 3, Melková, Chodilová
5, K. Krátká 2, Dufková 2. Trenér: Željko Živkovič.
BK Pelhřimov
TJ OP Prostějov
40:79
(6:22, 10:26, 15:14, 9:17)
Sestava a body TJ OP Prostějov: Fialová 12, Frgálová, M.
Krátká 14, Kalábová 18, Švécarová 14, Kozáková 11, M. Tilšarová
5, Chodilová 5, K. Krátká. Trenér: Željko Živkovič.

Tabulka 2. ligy, skupiny „B“:
1. TJ OP Prostějov
2. BK Brandýs nad Labem
3. Basket Slovanka Parker-Hannifin
4. TJ Sokol Manver Pečky
5. Gemini Zlín
6. Basket Poděbrady
7. BK Pelhřimov
8. BK Příbor
9. OSK Olomouc
10. SBŠ Ostrava „B“

2
2
2
2
1
2
2
1
0
0

2
2
1
1
1
0
0
0
0
0

0
0
1
1
0
2
2
1
0
0

142:86
132:96
125:113
123:127
67:54
86:130
86:142
54:67
0:0
0:0

4
4
3
3
2
2
2
1
0
0

USK Praha. Hodně nečitelný soupeř pro první kolo

Prostějov/lv - Tři, dva, jedna... Už dnes skončí čekání
basketbalistů na ostrý ligový start. Soupeřem Ariete Prostějov bude od 17:45
hodin v televizní dohrávce
1. kola USK Praha. Tým z
hlavního města prošel rovněž
velkou přestavbou, proto
nejde předem odhadnout
jeho síla. Orli i tak touží po

úspěšném vstupu do nového
ročníku Kooperativa NBL.
„Pochopitelně chceme zahájit sezonu vítězně. Musíme
si však uvědomit, že soupeř
má k dispozici hodně nových
kvalitních hráčů. Rozhodně to
není tým, kterému se v minulé
sezoně příliš nedařilo. Je pro
nás hodně nečitelný a bude
plný sil. Očekáváme těžký

souboj,“ předpokládá trenér
Ariete Zbyněk Choleva.
V létě převzat vysokoškoláky
Mirsad Alilovič, která nahradil Kennetha Scalabroniho.
Slovinský kouč je doma spjat
s lublaňskými kluby Slovan
a Olimpija, ve střední Evropě
se dosud nejvýrazněji zapsal coby osobní kouč Jana
Veselého. Preferuje agresivní

Hřejivé, podzimní
zpravodajství z Prostějovska

styl balkánského basketbalu
založený na rychlosti a velké
agresivitě a počítá s tím, že se
pod jeho vedením klub vrátí
do horní poloviny tabulky.
„Náš cíl je zlepšovat se zápas
od zápasu, snažit se vyhrávat a
směřovat vše k play-off,“ říká
Alilovič.
Ke splnění těchto plánů
bude klubu nově pomáhat

slovinský reprezentant Matej
Krušič a křídelník Mitja
Nikolič Smrdelj. „Bude to
těžký oříšek. Musíme být
soustředění celých čtyřicet
minut. Jen tak můžeme uspět.
To si přejí všichni hráči a jsou
připraveni udělat maximum
pro vítězství,“ říká Choleva.
Přijďte se dnes podívat na
atraktivní a rychlý basketbal!

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

„NĚJAKÉ BODY SE ODE MĚ ASI ČEKAJÍ...,“
uvědomuje si nový pivot Ariete Jan Tomanec
Prostějov - V novém angažmá se rychle pohodlně usadil Jan Tomanec, nový pivot basketbalistů
Prostějova. Nejlepší střelec předminulého ligového
ročníku si odskočil do Švédska, kde získal stříbrnou
ligovou medaili. Teď je opět připravený dávat důležité koše v Kooperativě NBL. „Příprava byla náročná,
zásluhou kouče máme natrénováno. Už se těšíme
na první mistrák,“ říká dobře naladěný Tomanec.
Ladislav Valný
Během posledního domácího angažmá jste střelecky deptal své soupeře. Budete
v tom pokračovat také v Prostějově?
„Počítám s tím, že nějaké body
se ode mě čekají, odpovědnosti
se nezříkám. Ale rozhodně nebudu mít problém, když se při

zakončení bude dařit jiným.
Jsem týmový hráč. Navíc předpokládám, že moje role bude
jiná než v předloňské sezoně.“
Proč si to myslíte?
„V Jindřichově Hradci
jsem hrál v průměru kolem
pětatřiceti minut a tým spoléhal především na mé střelecké
pokusy. V Prostějově to bude
jiné. Minut bude méně, skóro-

vat bude více hráčů. Když to
přinese konečný úspěch, budu
spokojený.“
Z loňské sestavy zůstali
v kabině tři hráči. Jak
probíhalo seznamování?
„Bez problémů. Kluci nám řekli, jak to chodí, noví se na ně tak
nějak nabalili. Jsme dobrá parta. Žádné jiskření v kabině není,
tak to má být.“
Vrátil jste se ze švédského
angažmá, jaká to byla
zkušenost?
„Dobrá, i když se tam hraje
trošku jinak. Soutěži říkají
´Brusinková liga´. Tady se hraje tvrději. Úroveň ale není ve
Švédsku špatná. Pro srovnání
- tamní mistr hrál s Děčínem
dva zápasy a jeden zápas vyhrál.“

Teď jste zpátky. Nemáte
obavy, že Prostějov bude
zpočátku působit nesehraným
dojmem?
„Chvilku to tak možná bude.
Ale během sezony se to určitě
zlepší. Myslím si, že v základní
části se z nějaké porážky nestřílí. A v play off už bude všechno
jinak.“
Co byste vzkázal příznivcům před úvodním utkání Kooperativy NBL, které sehrajete v pondělí proti USK?
„Přijďte se v pondělí podívat
na atraktivní a rychlý basketbal ! Chceme konkurovat
stříbrným ambicím Pardubic
a na dálku jim šlapat na paty.
Příprava byla velmi fyzicky
náročná, teď se těším na utkání, kdy to chceme spolu s ce-

Foto: www.orliprostejov.cz
lým týmem prodat. Věřím, že
jak to funguje v kabině, tak to
bude šlapat i na hřišti. Přijďte
se tedy přesvědčit, na úvod
chceme porazit posilněný tým
USK. Hlavně chceme předvádět atraktivní basketbal.“

Nová huť v generálce odpadla už v první čtvrtině
Ariete Prostějov
NH Ostrava

97:76

(21:16, 54:35, 73:50)

Body: Talley 23, Tomanec 20, Šteffel 17, Slezák 12, Nečas, Mrviš 8,
Kouřil 4, Marko 3 - Dougherty 21, Rohde 13, Zbránek, Goins 11. Diváků: 200.

Prostějov/lv - Derniéru před
začátkem dalších mistrovských zápasů Ariete Prostějov obstaralo střetnutí proti
Ostravě. Nová huť představila některé své posily, přesto
náporu domácího výběru
neodolala. Orli vyhráli s přehledem 97:76, když soupeře

Foto: Josef Popelka

dorazili na přelomu obou poločasů.
Začátek duelu přesto nebyl jednoznačnou záležitostí. Ostrava
až do 5. minuty držela naprosto vyrovnané skóre. Za stavu
8:8 Hanáci přitlačili. V obraně
ubránili několik nájezdů Nové
huti a získali mírný náskok. Ten

si udržovali až do konce úvodní
desetiminutovky. Krátká pauza
přišla za stavu 21:16.
Nasazené tempo udrželi domácí basketbalisté také v dalším
průběhu poločasu. Moravský
protivník se sice snažil, na rychlé kombinace svěřenců Zbyňka
Cholevy však nestačil. Domácí
střelci se prosazovali ze všech
pozic a Novou huť nešetřili. Pohledné akce končily snadnými
koši a přinesly vedení 54:35.
Přes veškerou snahu amerických posil v kádru Ostravy se
rozdíl ve skóre netenčil ani po
pauze. Především Talley se

staral o udržení náskoku a také
jeho zásluhou to bylo ve 30. minutě 73:50.
Tým Dušana Medveckého v
závěru rezignoval. Navíc přišel kvůli podvrtnutému kotní-

ku o Luďka Jurečku a zápas
pouze dohrával. V samotném
závěru se mu nepodařilo výsledek stlačit pod dvacet bodů
a Orli slavili zcela zasloužené
vítězství.

Zbyněk CHOLEVA
- Ariete Prostějov:
„Před začátkem sezony je tohle vítězství velkým povzbuzením. Mohli jsme si vyzkoušet další herní varianty. Jsem rád, že se nám opět dařilo střelecky. I v obraně to
bylo v některých okamžicích dobré, polevili jsme až pod dojmem velkého náskoku.
Jinak všichni hráli s chutí, což je dobře. Každý své minuty na palubovce dokázal
využít. I díky tomu jsme měli průběh střetnutí pod kontrolou.“
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SEN O PRVNÍ LIZE SE NOHEJBALISTŮM ROZPLÝVÁ...
V prvním utkání finále play off druhé ligy Sokol I Prostějov padl

Osm zápasů trvala letošní domácí neporazitelnost nohejbalistů Sokola I Prostějov ve druhé lize mužů. Tým vedený Richardem Benešem nejprve zvládl všech sedm
střetnutí v základní části soutěži a poradil si rovněž v semifinále play off s TJ Plazy, dlouhá série ovšem skončila
v tu nejnevhodnější dobu. Ve finálové řeži o historický
postup do první ligy dospělých měli prostějovští zástupci
jako první pořadatelskou výhodu, ovšem výsledkově se
jí využít nepodařilo. Po nesmírně vyrovnaných bitvách,
které udělaly výtečnou reklamu tomuto sportu, totiž vedou Čakovice „B“ 1:0 na zápasy. K triumfu a postupu do
první ligy je potřeba dvou výher, odveta je na programu
v Čakovicích už tento víkend. Případný třetí zápas by se
odehrál opět na prostějovských kurtech.
Prostějov/jim
Hned v úvodní „dvojce“ vyhrál
velmi dobrý domácí pár Klaudy-Šlézar nad Strejčkem s Kučerou
po těsných koncovkách 2:0 na
sety a Prostějov šel poprvé, ale
bohužel naposledy do vedení..
Blízko zvýšení náskoku byla
vzápětí druhá dvojice Sokola I

Valenta s Procházkou, jimž ještě
vypomáhal střídající Roba. Domácí borci zvládli první set a po
prohraném druhém byli v rozhodující sadě jeden míč od vítězství,
bod ovšem nakonec nejtěsnějším
možným způsobem (9:10 v rozhodujícím setu - pozn.red.) připadl Pražanům. „Kdybychom mečbol proměnili, tak bychom vedli

2:0, a kdo ví, co by to udělalo se
soupeřem. Je rozdíl, když to tak
najednou otočí a srovná na 1:1,
než když se prohrává 0:2. A to
stejné bylo ve trojicích, kde jsme
také měli mečbol, ale za stavu 9:9
jsme prohráli. Rozhodla tak druhá dvojka a trojka,“ analyzoval
Beneš klíčové souboje.
Ve trojicím byla bitva obou vyspělých soupeřů opět velmi a velmi
vyrovnaná. První trojka domácích
ve složení Valenta, Procházka
a Wiesner vybojovala naprosto
smírné utkání, když po vyhraném prvním setu se dosrali do hry
i hosté, kteří až závěrečnými dvěma míči rozhodli o vyrovnání.
V rozhodujícím setu to byla bitva
až do posledního míče, která skončila bohužel opět ve prospěch
šťastnějších hostů - 1:2 na zápasy.
Druhá trojice Prostějova ve složení Omelka, Klaudy, Šlézar opět
vyhrála první set, leč ve dvou dalších již byli důraznější a šťastnější
hosté, kteří vyhráli a zvýšili své
vedení již na 1:3 ve svůj prospěch.

Rozhodčí: Křepelka a Lokaj. Čas: 140 minut. Diváků: 100.

Výsledky jednotlivých zápasů:
Klaudy, Šlézar – Strejček, Kučera 2:0 (8, 9), Valenta, Procházka (Roba) –
Kubica, Kopecký 1:2 (6, -8, -9), Valenta, Procházka, Wiesner – Strejček,
Kučera, Fišer 0:2 (-7, -9), Klaudy, Omelka, Šlézar - Kubica, Kopáček,
Kopecký 1:2 (5, -8, -8), Roba – Kučera 1:2 (-9, 8, -8), Valenta, Procházka,
Wiesner (Ftáčník) – Kubica, Kopáček, Kopecký 1:2 (-6, 8, -7).

V singlových soubojích viděla
stovka diváků neúprosný souboj
mezi hvězdami dorostenecké
soutěže domácím Tomšem Robou a hostujícím Kučerou. První
set ve svůj prospěch získal hostující Kučera 10:9, ve druhém
setu po řadě dlouhých výměn,
přesných zpracováním a umístěných úderech slavil dílčí triumf 10:8 Roba a bylo srovnáno.
Rozhodující set po dramatické
koncovce získal Kučera a soupeř
tak zvýšil své vedení již na 1:4.
„Roba hrál s Kučerou dvakrát
a dvakrát ho porazil, jednou úplně
hladce. Dneska ale Kučera zahrál
výborně. Tomáš také zahrál veli-

prostějovský nohejbal podporují:
...ještě

+

exkluzivní mediální partner

„Měli jsme nejlepšího hráče první ligy,“

těšilo jednatele nezamyslické kolové Libora Košaře

Svitávka, Prostějov/jim - Již v
minulém čísle Večerník informoval o tom, že se oddíl Prima
Nezamyslice po roce vrací zpět
do extraligy v kolové. Nyní
přinášíme podrobnější ohlédnutí za úspěšnou sezonou, na
jejímž konci se bratrům Přikrylům podařilo vměstnat na
potřebné druhé místo.
„Hlavními faktory bylo, že
máme hráče Petra Přikryla, který
byl jednoznačně nejlepším hráčem první ligy, a návrat uzdraveného Martina Přikryla. Petr
Přikryl je ve třiatřiceti letech vyzrálým hráčem se zkušenostmi z
mezinárodních soutěží od juniorského věku,“ cení si kvalitní a
sehrané dvojice.
V posledních dvou letech si nezamysličtí borci vyzkoušeli obě
nejvyšší domácí soutěže, takže
mohou porovnávat, jak na tom
z hlediska úrovně jsou. „Rozdíl
mezi extraligou a první ligou je
značný. V loňském roce jsme sestupovali společně s Plzní a letos
obě mužstva slaví návrat. Celky
extraligy se pravidelně zúčastňují mezinárodních soutěží, ať
už je to Evropský nebo Světový
pohár,“ poukázal na utkávání s
celky z Německa, Rakouska a
Švýcarska, kde se v oblasti Bodamského jezera hraje nejlepší
kolová na světě.
O comebacku Nezamyslic se
rozhodlo až v závěrečném turnaji, tím nejpodstatnějším utkáním
byla výhra nad Přerovem. „Bylo
to velké drama. Prohrávali jsme
0:2 a do poločasu jsme srovna-

li na 2:2, Přerov se ujal znovu
vedení na 3:2, ale nejdramatičtějších bylo posledních třicet
vteřin před koncem, kdy jsme
otočili na 4:3, ale Přerov ještě
stihl čtvrtminutu před koncem
srovnat na 4:4. Po poslední rozehrávce jsme vybojovali trestný
úder a poslední střelou, vlastně
po vypršení základního času
jsme získali výhru 5:4 a tím i
rozhodující bodový náskok v
celkovém hodnocení,“ popisoval
strhující momenty Košař.
Pro nadcházející ročník počítá s
udržením vítězné sestavy a cílem
je zachránit se v elitní soutěži.

„Příprava na novou sezonu začala už v polovině srpna, teď nás
ještě do Vánoc čekají přípravné
turnaje. V lednu vše začne prvními koly Českého poháru a v únoru už bude následovat první kolo
extraligy,“ nastínil kalendář.
Zvláštností soutěží v kolové je,
že se hraje v lichém počtu sedmi
družstev. Sestupují vždy poslední dva, takže i z první ligy šly
nahoru hned dva celky. Tedy v
konečném účtování o skóre lepší
Plzeň i Prostějov. Před reorganizací platilo, že se soutěží účastnila šestice týmů a sestupoval i
postupoval jen jeden.

Pořadí třetího turnaje:

Konečné pořadí Elite I. ligy:
94:51
73:51
73:45
77:49
53:49
47:86
12:98

ce dobře, ale soupeř si lépe přitahoval míče na síť, byl víc na síti
a Tomáš naopak pořád v defenzivě,“ vypozoroval Beneš rozdíl
mezi oběma hráči.
Velmi důležitou bitvu obrácených
trojic pro sebe rozhodli - opět až
v závěrečném setu - hosté a vyhráli tak první finálový duel 5:1, což
vzhledem k vyrovnanému průběhu
všech utkání je až příliš krutým rezultátem.
„Kluci sice zahráli drobek pod
své možnosti, nemůžu však upřít
kvalitu. Soupeř nastoupil v úplně
jiné sestavě, než v jaké hrál po celou soutěž druhé ligy, měl tam tři
fluktuanty z extraligy, a to se projevilo. Dvakrát jsme zápas prohráli o bod, dvakrát o dva a byla
spousta třetích setů. Jsou prostě
vyhranější a o něco lepší, vždy
o dva míče,“ neskrýval zklamání bezprostředně po konci téměř
dvouapůlhodinové bitvy trenér
poražených Richard Beneš.
„Panuje maximální spokojenost,
byly to ale velké nervy. Soupeř byl
velice kvalitní a měli jsme s ním

Šťastnější. Hostující Čakovice přivezly na Hanou zkušenější sestavu, které se podařilo lépe zvládnout napínavé koncovky.
Foto: Jiří Možný
problémy. Na utkání jsme se připravovali, báli jsme se ale domácích.
Naštěstí jsme zahráli dobře obě
trojky a singl, to asi rozhodlo,“ těšilo kouče vítězů Martina Strejčka
staršího. On sám měl jasno v tom,
co převážilo skóre ve prospěch jeho
svěřenců. „Máme zkušenější hráče.
Martin Kopecký i Ondra Kubice
hráli dlouho extraligu, Martin Strejček ji hrál rok,“ poukázal s tím, že
náskok by neradi ztratili: „Chtěli
bychom postoupit do první ligy,
nezáleží to ale jen na nás, ale i na
našem 'áčku', jestli to postoupí.“
Čakovickým tak jakákoliv
domácí výhra při souběžném
postupu „áčka“ do extraligy
zaručí průnik do druhé nejvyšší
domácí soutěže. Ovšem ani Pro-
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radovala prostějovská tenistka
Wu-chan, Prostějov/lv - Jak
informujeme na straně 17,
nesmazatelně se zapsala
prostějovská tenistka do
historie nového, štědře dotovaného turnaje v čínském
Wu-chanu. Po skvělém
výkonu Petra Kvitová ovládla jeho premiérový ročník,
když ve finále porazila
kanadskou tenistku Eugenii
Bouchardovou. V repríze
wimbledonského duelu o
titul zvítězila hladce ve dvou
setech 6:3 a 6:4, čímž ov-

ládla čtrnáctý turnaj WTA
v kariéře.
„Mám za sebou skvělý týden.
Musím poděkovat Davidovi
(trenér Kotyza - pozn.red),
který se mnou cestuje celý
rok a nemá to se mnou někdy
lehké,“ prohlásila tenistka po
utkání přímo na kurtu.
Kvitová zahájila finále skvěle
a získala tři hry v řadě. Skvěle
podávala a díky tomu jí stačil
jediný brejk k zisku sady.
Česká tenistka měla utkání pod
kontrolou i v dalším průběhu.

Jediné malé zaváhání přišlo
až za stavu 5:2, kdy přišla
o svůj servis. O pár minut
později ale dokázala zápas
ukončit. Za vítězství Kvitová získala prémii 441 tisíc
dolarů a udržela pozici třetí
hráčky světa. „Opravdu to byla
parádní jízda,“ pochvalovala si
rodačka z Fulneku.
Česká jednička ve Wu-chanu
nejprve porazila Italku Karin
Knappovou 6:3, 6:0 a následně
Karolínu Plíškovou 6:3, 2:6,
6:4. ve čtvrtfinále přehrála

Orleáns, Prostějov/lv –
Semifinálovou účast na
silně obsazeném challengeru v Orleánsu si na své
konto připsal Jiří Veselý.
Turnajová trojka do utkání
s Ukrajincem Sergejem
Stachovským
neztratila
ani set, v semifinále však
narazila. Veselý prohrál
7:6, 5:7, 0:6 a po utkání
rozhodně nebyl spokojený.
„Podal jsem hodně slabý
výkon. Nemohl stačit, abych
porazil tak kvalitního hráče,
jako je Sergej. Porážka bolí
a musím na ni hodně rychle

zapomenout,“ přiblížil své
zklamání tenista TK Agrofert
Prostějov.
Adam Pavlásek se představil
v Kenitře v Maroku. Na
začátku porazil Sandro Erhata ze Švýcarska 6:3, 3:6,
7:6. Vzápětí doplatil na
těžký los a prohrál s nasazenou jedničkou Albertem
Ramosem-Vinolasem
ze Španělska 3:6, 1:6.
Podobně se vedlo Jaroslavu
Pospíšilovi v rumunském
Sibiu. Po úspěšném začátku
prohrál s Potitem Staracem
ve třech setech.

TJ Fatra Slavia Napajedla
Sokol II Prostějov

36:30
(18:16)

Rozhodčí: Kramoliš – Krupa. ŽK: 2:2. Vyloučení: 6:9. Přímá
diskvalifikace: Vacula – Raška. Sedmičky: 7/4:6/4. Diváků: 39.
Pětiminutovky: 2:2, 6:6, 10:7, 10:10, 12:13, 18:16, 19:19, 24:22,
24:25, 27:26, 33:28, 36:30.
Sestava a branky Prostějova:
Hrubý, Zacpal – Kozlovský 4, M. Jurík 1, T. Jurík 1, Jurečka 3,
Ordelt, Procházka 8, Bokůvka 3, Mikulka 2, Jura, Raška, Kosina
8. Trenér: Alois Jurík.

Jedenáct gólů jsme dostali z trháku,
dalších osmnáct z druhé vlny po
proskoku přes nezkonsolidovanou
obranu,“ poukázal na hlavní zdroj
domácích tref.
Střetnutí přesto bylo dlouho na
vážkách. Celý první poločas byl
nesmírně vyrovnaný a do jeho
koncovky šel Prostějov s mírným
náskokem, přesto odcházeli do
kabin spokojenější domácí. „Měli
jsme to pod kontrolou, poslední
dvě minuty jsme však prohráli 1:4.
Navíc jsme vyprodukovali celkem
dvacet technických chyb, což svědčí o ne stoprocentním soustředění,“
káral své hráče.

To stejně se opakovalo i na samotném konci zápasu. „Ještě osm minut před koncem to bylo 28:27 pro
Napajedla, zbývající úsek jsme ale
prohráli 3:8,“ posteskl si po utkání,
v němž rozhodčí nasadili poměrně
přísný metr. O tom svědčí počet
sedmiček, vyloučení i dvojice přímých diskvalifikací.
V nadcházejícím kole se hráči Sokola II Prostějov představí podruhé v
ročníku v domácí tělocvičně ve Studentské ulici, tuto sobotu od 15.00
hodin se pokusí o premiérovou
výhru. Soupeřem jim budou Hustopeče, které v prvním kole doslova
roznesly výsledkem 44:22 Kuřim.

Kostelec na Hané, Prostějov/jim
– Velice přesvědčivě se rozhodly
hájit domácí palubovku házenkáři Kostelce na Hané. Před týdnem
sice museli strpět jedenáctibrankový příděl na půdě Ivančic, nyní
si však takřka stejně jednoznačně
poradili s Telnicí. Soupeři povolili
jen jednadvacet přesných střel,
sami jich dokázali vyslat přesně
o deset víc. Kouč Jiří Grepl se tak
po návratu na kosteleckou střídačku dočkal prvních vítězných
pocitů.
„Do utkání jsme šli s respektem,
protože se jim podařilo bodovat v
Prostějově. Ukázalo se, že začátek
mají dobrý, když rychle vedli 2:0,
nám se ale podařilo srovnat a pak
už jsme je do vedení nepustili. Nakonec to bylo hodně suverénní,“
mohl se usmívat Jiří Grepl.
Na jihomoravského soupeře platila
přesně ta taktika, o níž se kouč kosteleckého Sokola snaží. „Přehrávali
jsme je rychlou hrou. Obrana pracovala, jak jsem si představoval,
někteří si sáhli úplně na dno, platilo to zejména pro Marka Grepla
a Humpolíčka. Za nimi byl navíc
vynikající Honza Mayer, to byl
rozhodující moment, díky němuž

Průběžná tabulka druhé ligy, skupiny Jižní Morava

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

TJ Sokol Kostelec na Hané-HK
Sokol Telnice

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

Z
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

V
2
2
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0

(13:8)

Rozhodčí: Baader - Novotný. Žluté karty: 3:1. Vyloučení: 6:4.
Sedmičky: 2:2. Diváků: 86.
Sestava a branky Kostelce na Hané:

Varha, Mayer – Přikryl 7, Smékal 7, M. Frelich, T. Frelich, Grulich
2, Vymětal 3, Varhalík 3, Zapletal 2, M. Grepl 4, Švec, J. Grepl,
Humpolíček 3. Trenér: Jiří Grepl.

jsme mohli chodit do rychlého přechodu,“ mnul si ruce.
Divákům se tak předvedená hra
musela líbit, k vidění totiž byla
atraktivní podívaná korunovaná
drtivým vítězstvím domácího
oddílu. „Na postavenou obranu
bychom měli větší problémy, bylo
ale vidět, že s narůstajícím skóre
klesala morálka soupeře a možná
se projevila i fyzická kondice hostů,“ pozoroval.
Premiéru v kosteleckém „áčku“
si odbyl ze Zubří zapůjčený Pavel
Přikryl a byl podle Grepla jednou
z podstatných postav. „Velice nám
pomohl a na pravé straně nás táhl.
Vyzdvihl bych ale celý kolektiv za
přístup a bojovnost, na druhou stranu bych to ale nepřeceňoval, stále
tam byly nedostatky,“ povšiml si
například ukvapené střelby.

Caroline Garciaovou z Francie 6:3, 6:4 a pak si poradila
s Ukrajinkou Elinou Svitolinovou 6:3 7:5. „Asi nejtěžší
utkání jsem odehrála proti
Karolíně, která má v poslední
době skvělou formu,“ ohlédla
se za svým vystoupením Kvitová.
Nedařilo se naopak Lucii
Šafářové, nasazená čtrnáctka
se rozloučila s turnajem hned
po prvním zápase, když ji
porazila Němka Sabine Lisická 7:5, 2:6, 6:3.

www.
vecernikpv.cz

Prostějov padl po brankových Kostelec už není bez bodu, deklasoval Telnici
31:21
hodech v Napajedlech

Napajedla, Prostějov/jim – Duely prostějovských házenkářů
bývají zárukou, že bude padat
spousta branek. Platilo to v uplynulých sezonách a nic se na tom
nezměnilo ani nyní. Již v úvodním kole byla na spadnutí šedesátigólová hranice, když se proti
Telnici zrodil výsledek 29:29, v
Napajedlech oba celky dohromady atakovaly sedmdesátku.
Hostům se totiž podařilo nastřílet o jednu branku více než týden
zpátky, o dalších šest kousků
ovšem byl úspěšnější i nováček
jihomoravské druhé ligy.
„Výsledek je krutý, bohužel utkání se
ale hraje celých šedesát minut. Vývoj
nasvědčoval tomu, že bude padat
hodně branek a obrana byla podprůměrná, na můj vkus do naší sítě padlo
hodně branek,“ smutnil po zápase
prostějovský kouč Alois Jurík.
Osobně si uvědomoval soupeřovu
sílu v útočné fázi, což se naplno
projevilo. „Totálně jsme propadali
ve vracení se do obrany a po vstřelené brance jsme ihned inkasovali.

stějov ještě nic nevzdává a věří,
že sérii ještě může vrátit zpět na
Hanou. „Bude to hrozně a hrozně
těžké, budeme ale bojovat a možná hrát i více v klidu. Neřekl bych
přímo, že nemáme co ztratit, bude
to ale hop nebo trop a kdo ví, co
soupeř, jak se mu bude dařit, třeba zrovna nebude mít svůj den,“
nepřestává věřit Richard Beneš.
„Neházíme flintu do žita, v Čakovicíchj budeme bojovat, jak se
na tým Prostějova sluší a když to
nevyjde, pokusíme se o postup
do první ligy v dalším roce. Tým
máme jeden z nejmladších v lize
a navíc máme samé vlastní hráče,
což nelze u mnoha dalších celků
říci,“ konstatoval lodivod prostějovských nohejbalistů.

V repríze finále Wimbledonu se opět

Semifinále z challengeru
Veselého netěšilo

1. Prima Nezamyslice 1 (Martin Přikryl, Petr Přikryl)
6
5
0
1
27:18
15
2. Start VD Plzeň 1 (Ondřej Kydlíček, Josef Reindl)
6
4
2
0
31:15
14
3. Spartak Chrastava 1 (Tomáš Brodský, Daniel Fadrhonc)
6
3
2
1
27:17
11
4. Spartak Přerov 1 (Libor Pánek, Pavel Přikryl)
6
2
2
2
24:18
8
5. Pankrác Praha 1 (Daniel Jenšík, Tomáš Otčenášek)
6
2
1
3
16:15
7
6. Spartak Přerov 2 (Filip Váňa, Radim Váňa)
6
1
1
4
15:27
4
7. MO Svitávka 2 (David Wamser, Filip Zahálka)
6
0
0
6
0:30
0
1. Start VD Plzeň 1
2. Prima Nezamyslice 1
3. Spartak Přerov 1
4. Spartak Chrastava 1
5. Pankrác Praha 1
6. Spartak Přerov 2
7. MO Svitávka 2

1:5

TJ Sokol I Prostějov
TJ Avia Čakovice „B“

Ve třetím kole zavítá Kostelec
do Brna, jeho soupeřem budou
hned v sobotu od 10.00 hodin
Maloměřice. To mimo jiné znamená specifické prostředí. „Hraje
se v nafukovačce, což pro nás bude
nepochybně handicap. Otázkou je
přesný povrch a také klima uvnitř,“
uvědomuje si. Nicméně cílem je
vrátit se zpět na Hanou s bodovým
ziskem. „Můžeme jít do utkání s
klidem, stále ale udržujeme bojovou náladu. Viděl jsem je na turnaji
v Prostějově, tam zahrály solidně
a překvapily mě svým výkonem,“
uznal kostelecký trenér Jiří Grepl.

R
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0

P
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
2
2

S
78:48
56:42
68:60
55:51
54:53
56:57
50:51
52:55
59:65
50:60
56:66
48:74

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

VÝSLEDKOVÝ
SERVIS Z HÁZENÉ
druhá liga,
skupina Jižní Morava
Výsledky 2. kola: Kostelec na

Hané – Telnice 31:21, Napajedla – Sokol II Prostějov
36:30, Hustopeče – Brno „B“
34:26, Bohunice „B“ – Kuřim
30:26, Velké Meziříčí – Juliánov 31:25, Ivančice – Maloměřice 26:23.

KAM Příště
3. kolo, sobota 4. října: Maloměřice – Kostelec na Hané (10.00),
Juliánov – Ivančice (neděle 5.10.,
18.00), Kuřim – Velké Meziříčí
(neděle 5.10., 15.30), Brno „B“
– Bohunice „B“ (19.00), Sokol II
Prostějov – Hustopeče (15.00),
Telnice – Napajedla (17.00).

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz
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Volejbalistky VK AGEL vyhrály Grand Prix Brno 2014! LIGA MISTRYŇ už zná
Přípravný miniturnaj ovládly i přes nečekanou porážku
od Olympu, neboť vzápětí přejely domácí celek

Pouze tři týmy nakonec vytvořily přípravný miniturnaj Grand Prix Brno 2014, jenž proběhl uplynulý víkend 26. a 27. září v Městské hale míčových sportů ve Vodově ulici. Přátelsky se zde utkaly každý
s každým domácí Královo Pole, Olymp Praha
a prostějovské volejbalistky, které dle předpokladů
celou akci vyhrály. Byť jen o fous... Večerník celý
průběh klání zmonitoroval.
Brno, Prostějov/son

VK AGEL Prostějov
PVK Olymp Praha
1:3 (-23, 22, -19, -15)
Sestava Prostějova: Zatloukalová, Borovinšek, Kossányiová,
Liannes, Bogdanovic, Markevich, libero Kovářová – Růžičková, Gambová, Soares.
Sobotní dopoledne „Agelkám“
vůbec nesvědčilo a v souboji finalistů posledních ročníků extraligy nečekaně, ovšem zaslouženě podlehly pražskému výběru.
„Velmi špatně jsme bránili, celá
hra byla poznamenaná slabší

nahrávkou a soupeř nás předčil
také na bloku. Prostě jsme ne- Radost až napodruhé. Zatímco v prvním utkání Grand Prix Brno
byli v pohodě, družstvo podalo 2014 Agelky podlehly Olympu Praha, poslední duel přípravného turnapodprůměrný výkon,“ přiblížil je proti Královu Poli už jasně vyhrály.
Foto: www.vkprostejov.cz
důvody výsledkové facky hlavní
3:0 (22, 18, 23), stačil hráčkám výkon. Ani předchozí zaváhání
trenér žen VK Miroslav Čada.
Prostějova i po předchozím s Olympem však není úplně na
KP Brno
klopýtnutí s PVK v odpoled- škodu. Aspoň si děvčata naplno
ním duelu proti domácímu uvědomila, jak moc jim ještě
VK AGEL Prostějov
kolektivu stejně hladký triumf chybí k optimální formě,“ glo0:3 (-17, -15, -21)
k prvenství v turnaji. Což se soval Čada.
Sestava Prostějova: Zatlouka- také povedlo. „Výborně zahrála
lová, Borovinšek, Kossányiová, Simon Liannes i obě blokařKonečné pořadí
Liannes, Bogdanovic, Gambo- ky Sonja Borovinšek s Anou
Grand Prix Brno 2014:
vá, libero Kovářová – Růžičko- Bogdanovic, o mnoho lepší 1. VK AGEL Prostějov 3 body
vá, Markevich, Soares.
jsme v porovnání s Brnem byli (skóre 4:3), 2. Královo Pole
Protože už v pátek večer Králo- útočně. Celkově holky zabraly Brno 3 (3:3), 3. PVK Olymp
vo Pole jasně porazilo Olymp a odvedly podstatně kvalitnější Praha 3 (3:4).

jízdní řád s přesnými termíny

Prostějov/son - Celé léto měli
účastníci volejbalové Champions League 2014/2015 na
to, aby stanovili přesná data
i začátky svých utkání v základních skupinách nového
ročníku nejvyššího evropského
poháru. Nyní už je tento proces
u konce a zápasový program
v Lize mistryň tak znají i ženy
VK AGEL Prostějov.
Ty vstoupí do grupy „A“ ve čtvrtek 13. listopadu od 17.00 hodin
českého času (19.00 tamního)
přetěžkým duelem na hřišti úřadujících vítězek prestižní soutěže
Dynama Kazaň. Po cestě do východního Ruska se premiérově
představí doma ve středu 26. listopadu od 17.30 hodin proti polskému šampiónovi Chemiku Police.
Ještě v tomto kalendářním roce
pak svěřenkyně trenéra Čady
stihnou již pouze jeden mač,
a to ve středu 10. prosince od
17.30 hodin opět na vlastní palubovce proti extrémně silné
Rabitě Baku z Ázerbájdžánu.
Zbylé tři souboje následně přijdou na řadu až po změně letopočtu ve druhé polovině ledna,

Program základní skupiny „A“
Champions League žen 2014/2015

1. kolo: Dynamo Kazaň - VK AGEL Prostějov
(čtvrtek 13. listopadu, 17.00 hodin), Chemik
k
Police - Rabita Baku (středa 12. listopadu, 18.00 hodin).
2. kolo: VK AGEL Prostějov - Chemik Police (středa
26. listopadu, 17.30 hodin), Rabita Baku - Dynamo Kazaň
(středa 26. listopadu, 14.00 hodin).
3. kolo: VK AGEL Prostějov - Rabita Baku (středa 10.
prosince, 17.30 hodin), Dynamo Kazaň - Chemik Police
(středa 10. prosince, 17.00 hodin).
4. kolo: Rabita Baku - VK AGEL Prostějov (čtvrtek 15.
ledna, 14.00 hodin), Chemik Police - Dynamo Kazaň (středa 14. ledna, 18.00 hodin).
5. kolo: Chemik Police - VK AGEL Prostějov (úterý 20.
ledna, 18.00 hodin), Dynamo Kazaň - Rabita Baku (čtvrtek
22. ledna, 17.00 hodin).
6. kolo: VK AGEL Prostějov - Dynamo Kazaň (středa
28. ledna, 17.30 hodin), Rabita Baku - Chemik Police
(středa 28. ledna, 14.00 hodin).
konkrétní rozpis najdete níže.
Připomeňme, že ze základní části
postoupí do play off dva nejlepší
týmy všech pěti skupin a další
tři celky s nejlepší bilancí na

třetích místech. Zbylé dva kolektivy ze třetích pozic a dvě družstva
s nejlepší bilancí na čtvrtých příčkách pak proniknou alespoň do
čtvrtfinále CEV Cupu.

Tým jede opětovně do Polska, Dvojice „Agelek“ postoupila s Německem ze základní

tentokrát do Bielsko-Bialy skupiny MS, Karg se však zranila a Weiss pouze střídá

Prostějov/son - S blížícím
se startem nového ročníku
UNIQA extraligy ČR úměrně
roste také počet přátelských
utkání volejbalistek VK AGEL
Prostějov. Po turnajích v Ostravě, Karpaczi a Brně se naše
ženy znovu vydají do Polska,
ovšem tentokrát k jednorázovému duelu. Čeká je ve středu
1. října od 18.00 hodin na hřišti
Aluprof Bielsko-Biala.
„Kdo naši přípravu průběžně
sleduje, tak ví, že jsme se s tímto soupeřem nedávno už střetli
na turnaji v Karpaczi. Při té příležitosti vznikla myšlenka, jestli
bychom se nemohli tréninkově
potkat ještě jednou, a po následném jednání jsme se skutečně
domluvili na druhém vzájemném ´přáteláku´. Přitom jsme
přistoupili na přání protivníka,

aby se zápas uskutečnil v jeho
hale,“ informoval hlavní Večerník Miroslav Čada, hlavní kouč
prostějovských volejbalistek.
V Bielsko-Biale to navíc tým
VK AGEL dobře zná, neboť
tam před pěti lety svedl jednu ze
svých slavných bitev v Champions League. Na podzim 2009
tehdy skvěle zvrátil nepříznivý
stav 0:2 na sety v konečné vítězství 3:2 a posléze i díky tomuhle
triumfu postoupil do play off.
Nyní se takříkajíc na místo činu
vrátí k přípravnému souboji.
„Aluprof momentálně nemá
tak silné družstvo jako předtím, v nadcházející sezóně ani
nebude hrát evropské poháry.
Přesto má na mezinárodní poměry stále dost slušný mančaft,
a byť jsme jej v Karpaczi porazili jasně 3:0, dokázal nás dosta-

tečně prověřit,“ upozornil Čada.
Původně měl v plánu během
tohoto týdne představit prostějovským fanouškům obměněný kolektiv u příležitosti
domácího utkání s některým
z českých soupeřů. „Jakmile
se však objevila možnost jít do
přípravného duelu s Bielsko-Bialou, rozhodli jsme se dát
přednost této variantě. Přece jen
potřebujeme do startu extraligy
co nejvíc mezinárodní konfrontace s kvalitnějšími celky, abychom byli na pozdější velkou
sílu týmů v Lize mistryň aspoň
částečně nachystaní. Naši příznivci tedy uvidí poloviny nový
kádr přímo v zápasové akci na
domácí půdě až osmnáctého
října při prvním mistrovském
utkání proti Olympu Praha,“
konstatoval Čada.

Itálie, Prostějov/son – Mezinárodní vrchol roku 2014
v ženském volejbalu prožívají na vlastní kůži dvě
členky VK AGEL Prostějov.
Nahrávačka Kathleen Weiss
i blokařka Stefanie Karg se
v létě staly novými posilami hanáckého klubu a obě
teď reprezentují Německo
na probíhajícím mistrovství
světa v Itálii. Jak se jim na
Apeninském
poloostrově
daří?
Německému družstvu jako
celku zatím na jeho poměry
spíš jen průměrně, neboť dvojnásobné vicemistryně Evropy
z let 2011 i 2013 pomýšlely
před startem turnaje minimálně na umístění v elitní desítce
a spíš tajně pokukovaly po bojích o medaile. Hned na úvod

však podlehly Dominikánské
republice těsně 2:3, a byť následně smetly papírově slabší
Argentinu i Tunisko hladce
3:0, zbytek základní skupiny
A již tak idylický zdaleka nebyl. Proti domácí Itálii přišla
porážka 1:3 a s Chorvatskem
další prohra 2:3, což sice znamenalo očekávaný postup do
druhé skupinové fáze (od 1. do
5. října), jenže až ze čtvrté pozice, navíc s dost poztrácenými
body. Na nějaký supervýsledek
to tedy rozhodně nevypadá.
Co se týče „Agelek“ v bundesmančaftu, Stefanie Karg
pevně patřila do základní sestavy a solidně bodovala, než
byla hned v prvním setu třetího
duelu s Tuniskem vystřídána. Následně proti Itálii vůbec nenastoupila a totéž proti

Bilance volejbalistek VK AGEL na MS žen 2014
Základní skupina A

Dominikánská republika – Německo 3:2 (-22, 21, 21, -24, 13):
Stefanie Karg v základní sestavě 10 bodů (8 útoků, 2 bloky), Kathleen Weiss střídající 1 bod (1 eso).
Německo – Argentina 3:0 (12, 13, 14): Stefanie Karg v základní
sestavě 6 bodů (6 útoků), Kathleen Weiss nenastoupila.
Německo – Tunisko 3:0 (7, 12, 7): Stefanie Karg střídaná 1 bod
(1 blok), Kathleen Weiss v základní sestavě 1 bod (1 útok).
Itálie – Německo 3:1 (-21, 17, 10, 18): Stefanie Karg nenastoupila, Kathleen Weiss střídající 0 bodů.
Chorvatsko – Německo 3:2 (-17, 23, -9, 21, 11): Stefanie Karg
nenastoupila, Kathleen Weiss střídající 2 body (1 útok, 1 blok).
Chorvatsku, což napovídá nepříjemnou zvěst pro VK: nejspíš zranění. Nejbližší týden
ukáže, zda je blokařka opravdu
zdravotně mimo hru, případně
s čím a na jak dlouho. Kathleen
Weiss je v německém nároďáku momentálně nahrávačskou

dvojkou, tudíž kromě předem
jasného mače se slabým Tuniskem buď jen střídala, nebo se
do utkání jednou nedostala vůbec. Každopádně uvidíme, co
šampionát uznávané a zkušené
plejerce přinese dál. Večerník
to bude sledovat!

Projekt Hledáme nástupkyně týmu VK AGEL Prostějov znovu slavnostně zahájil Pohár ZŠ Palackého mládeže
PARTNER PROJEKTU

Prostějov/son - Konec září
patří v Základní škole Palackého už tradičně propojení
dvou volejbalových akcí.
Úvodními turnaji odstartoval
12. ročník Poháru ZŠ Palackého ve volejbalu 6. až 8. tříd
a přehazované 1. až 5. tříd,
přičemž slavnostní zahájení
nové sezóny této soutěže provázela náborová akce „Hledáme nástupkyně týmu VK
AGEL Prostějov“ - úspěšného účastníka evropské Champions League.
Sportovní manažer hanáckého klubu Peter Goga přivedl
mezi natěšená děvčata celkem
osm členek hráčského kádru

„Agelek“: ve čtvrtek 25. září
dorazily Solange Soares, Simon Liannes, Ana Bogdanovic
a Michaela Zatloukalová, o den
později přišly Julie Kovářová,
Tatsiana Markevich, Andrea
KossányiováaBarboraGambová.
Goga všechny plejerky vždy
krátce představil a než si šly
s dětmi exhibičně zahrát jeden
set v přehazované, respektive ve
volejbalu, předal zástupci ředitele základní školy Petru Ivánkovi
šek s finančním darem. Částku
25 tisíc korun věnoval oddíl
VK AGEL prostřednictvím
nadace ČEZ podporující mládežnický sport.

Poté Pohár ZŠ Palackého 2014/15
slavnostně zahájil první náměstek
Statutárního města Prostějov Jiří
Pospíšil. V rámci celého klání
se každoročně od září do května
střetávají výběry základních škol
z celého Olomouckého kraje. Po
výše zmíněných exhibičních sadách pak následovala ve čtvrtek
i v pátek autogramiáda, při níž se
prostějovské volejbalistky podepisovaly mladým talentovaným
dívkám doslova na vše včetně
připravených týmových fotografií
„vékáčka“. Následně pak mohl
úvodními zápasy odstartovat nový
ročník pohárové soutěže pro sportující děti.

F o t o r e p o r tá
áž

Hromadné foto. Všichni účastníci jednoho ze dvou zahajovacích dnů Poháru ZŠ Palackého na společném snímku.

jak se hledaly talentované naděje...

Foto: Radek Váňa

3x foto: Radek Váňa

Podzimní
zpravodajství
z Prostějovska

www.
vecernikpv
.cz

V obležení. Na prostějovské volejbalistky se při autogramiádě Oslava bodu. Při exhibičním setu v přehazované se s dětmi ra- Trocha tréninku. Během akce se našel čas i na ukázku volejbalové přípravy
vrhli malí lovci autogramů.
dují Solange Soares a Simon Liannes.
tak, jak má správně vypadat.
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Boxeři uspořádali již poosmé Turnaj města Prostějova Kvitová bude hrát
Vše měli pod patronátem pánové Pišťák s Mačákem

Sobota 27. září patřila v prostějovské sokolovně od
dopoledne až do samotného večera boxu. Na pořadu totiž byl již osmý ročník Turnaje města Prostějova,
nad nímž převzali záštitu a jejž svou účastí ozdobili
primátor Statutárního města Prostějova Miroslav
Pišťák a první náměstek hejtmana Olomouckého
kraje i prostějovský radní Alois Mačák.
Prostějov/jim
„Byl to maraton devětatřiceti utkání všech kategorií od žáčků až po
muže a ženy. Zúčastnily se ho nejen
jihomoravské kluby, ale ŠKP Bratislava a Robotnická tělovýchovná
jednota Malacky ze Slovenska,“
mohl se i po náročném a dlouhém
dnu pousmát starosta DTJ Prostějov a hlavní organizátor akce Petr
Novotný.
Samotnému turnaji předcházelo
přivítání a představení všech oddílů, rozhodčích i vzácných hostů,
poté došlo na ocenění těch nejúspěšnějších oddílů uplynulého ročníku Jihomoravské oblasti. Ceny v
podobě diplomu, medaile a poháru
předával trenérům právě Alois Mačák.
V kategorii školní mládeže vévodilo Vojenské muzeum Loučka před
Kroměříží a BC DTJ Prostějov,
v kadetech brala opět zlato Loučka,
tentokráte před Prostějovem a Sokolem Mistřín, mezi juniory si pro
zlato dokráčeli borci DTJ Prostějov
před Kroměříží a Moravanem Prostějov.
V mužské kategorii posbíral nejvíce bodů Sokol Mistřín, stříbro
připadlo Dynamu Svitavy a bronz
Moravanu Prostějov. A ocenění

se dočkala i ženská kategorie, třetí
místo získaly Svitavy, o zlato se
podělily SK Prostějov a Řešeto
Znojmo.
Poté se již v ringu začalo boxovat. A připraveno bylo mimo
jiné i devět zástupců BC DTJ
Prostějov. Ondřej Dudek neměl
ve své hmotnostní kategorii soupeře a zápasu se nedočkal, pro
zbývající osmičku to již neplatilo.
„Adam Uhlík podal mezi žáčky
bojovný výkon a jeho souboj s
olomouckým soupeřem skončil remízou, Štěpán Sedlák nedal sokovi
z Malacek šanci a zvítězil, Adam
Špičák předvedl krásný technický
box, ale rozhodčí se přiklonili na
stranu soupeře,“ zhodnotil Novotný výkony první třetiny zástupců
oddílu.
Dále Karel Jaha svedl vyrovnaný a
vysoce kvalitní souboj se Špičákem
z SK Prostějov, Pavel Ján se dlouho úspěšně bránil slovenskému
účastníkovi mistrovství světa kadetů Michálkovi, než se projevily
zkušenosti soupeře, Stanislav Šmíd
zvládl mezi muži souboj nováčků a
předčil soupeře.
„Dále Ladislav Jindra si to prohrál
laxním přístupem, Rosťa Prokop
byl sice hodně nervózní před domácím publikem, zvládl to ale a za-

TURNAJ MISTRYŇ

Wu-chan, Prostějov/lv - Po triumfu v čínském velkoměstě
(čtěte na straně 27), které si prostějovská tenistka Petra Kvitová
velice oblíbila a tamní publikum
ji, půjde česká tenisová jednička
do dalších turnajů s čistou hlavou. Vysněný postup na Turnaj
mistryň se totiž stal realitou.
K postupu do Singapuru se upínalo
její úsilí. Přesto ráčka prostějovského TK Agrofert odmítá, že by si připouštěla nějaký extrémní tlak. „Vyhrála jsem grandslam a tím jsem si

Boxerské naděje. Borci BC DTJ Prostějov se v uplynulém ročníku Jihomoravské oblasti dostali mezi
nejlepší tři v juniorech, kadetech i školní mládeži.
Foto: Jiří Možný
slouženě vyhrál. Předvést se chtěli
i další poctivci, byli ale po nemoci
a nechtěli jsme riskovat jejich zdraví,“ vysvětloval Novotný.
Celá akce se tak podle něj vydařila sportovně i organizačně.
„Dopadlo to dobře. Naši zástupci
se předvedli v dobrém světle a
odvedli maximum, poděkovat
musím svým spolupracovníkům,
bez nichž by se to tak dobře nepovedlo. To znamená trenér juniorů
Martin Klíč, jeho asistent Miloš
Kaštyl, předseda oddílu boxu
Evžen Ohlídal i Jan Kraus. Děkuji
také Olomouckému kraji, městu
Prostějov a dalším sponzorům,“
neopomněl na Agroservis Morava, FTL, VaK Prostějov, autobuso-

vou dopravu Konečný, prádelnu a
čistírnu Vít Spáčil, maso a uzeniny
Makovec.
„Stále je co zlepšovat, ale jako dobrá myšlenka se ukázalo udělovat u
žáčků oběma soupeřům medaile
i diplomy, je to pro ně motivující.
A kdokoli další by měl zájem o
box, může přijít každé úterý nebo
čtvrtek od šestnácti hodin do DTJ
v Krasické ulici,“ připomněl Petr
Novotný nekončící nábor.
Událost si nenechalo ujít ani
mnoho desítek diváků, takže sokolovna byla plná téměř jako při
extraligových soubojích dospělých. „Nebudu tajit velké dojetí.
Je to osmý ročník, a když se člověk
rozhlédne kolem, je tu spousta

šťastných lidí i samotných sportovců a já mám z toho nejkrásnější
pocit. Také pan primátor je velmi
spokojený, je zde opravdu úžasná
atmosféra a platí heslo 'kdo si hraje, nezlobí'. S panem primátorem
jsme slíbili, že ten kulaťoučký desátý ročník určitě uspořádáme,“
předeslal patron turnaje Alois Mačák. A slova velkého poděkování
měl i k organizátorům. „Chtěl bych
vyzvednout Petra Novotného. Je
to výborný člověk a sportovec, zaslouží velký obdiv. Jsme rádi, že v
tak hojném počtu spousta a spousta
lidí zavítala do Olomouckého kraje
a do nejkrásnějšího města v České
republice, do Statutárního města
Prostějov,“ dodal Mačák.

splnila velké přání. Wimbledon je
přece jen víc, než Turnaj mistryň.
Na druhou stranu si moc vážím, že
můžu být opět po roce mezi osmi
nejlepšími,“ uvedla Kvitová.
Do prestižního turnaje nepůjde
s nějakým přesným cílem. Chce
však podat kvalitní výkon. „Ráda
bych na Masters udělala dobrý
výsledek, ale moc dobře vím, že
každý zápas bude extrémně náročný. V každém případě mám jasný
cíl na úplný konec sezony. Porazit
s českým týmem Německo ve
finále Fed Cupu,“ zmínila česká
reprezentantka ještě jeden velký cíl
končící sezóny.

„Letní tělocvična“ dovybavena

Prostějov/red - Na základě poskytnutí finanční veřejné podpory Statutárního města Prostějova Tenisovému klubu Prostějov
došlo k technickému dovybavení a rekonstrukci sanitárního
zařízení včetně mobiliáře v objektu „Letní tělocvičny“ v ulici
Za Kosteleckou, která se stala součástí Národního olympijského centra pro tenis a volejbal, jakožto jednoho ze šesti Olympijských center v České republice. Foto: archív TK Prostějov

Sportovní svět navždy
Překážkář Petr Svoboda:
„BÝCI“ JEDOU DO PRAHY „Čas 14,40 je šílený,
opustil Břetislav Tichý
ale já už v první řadě
Boxerská INTERLIGA startuje,

Prostějov/jim - Náhle a nečekaně přišel prostějovský
sport o uznávaného člověka
a dlouholetého maséra Břetislava Tichého. Osmašedesátiletý člen realizačního týmu
úspěšných
prostějovských
boxerů i kralických fotbalistů
byl ještě v sobotu přítomen
boxerskému turnaji v sokolovně, o den později se již
ovšem vydal z pozemského
světa do sportovního nebe...
„Byl to hodný chlap a skvělý člověk, který měl rád sport
i život. Bude nám velice chybět
a uctíme jeho památku minutou
ticha. S klubem spolupracoval
asi deset let a ještě v sobotu dě-

tem radil, co a jak mají dělat,“
zasáhla tato zpráva starostu
DTJ Prostějov a trenéra mužského výběru Petra Novotného.
Podobně zaskočeni byli i v Kralicích na Hané. „Celé Kralice
od fanoušků až po vedení mu
přejí vše nejlepší na nové cestě,
je nám po něm smutno a bude
nám chybět. Velice nás to zasáhlo, přišlo to strašně rychle
a nečekaně,“ soukal ze sebe
trenér „A“-mužstva Petr Gottwald. „Spolupracoval s námi
dobrých sedm let a budeme na
něj vzpomínat jen v dobrém,
byl takovou ikonou oddílu,“
doplnil jej klubový funkcionář
Václav Répal.

Prostějov/jim - Přehlídku toho
nejlepšího, co aktuální český box
může nabídnout, uvidí v neděli 5.
října Praha. Na programu totiž
bude úvodní kolo nově vzniklé
česko-slovensko-polské soutěže a
od 14.00 hodin se v hlavním městě
České republiky střetnou domácí
Big Board a dosavadní extraligový vládce BC DTJ Prostějov.
„Pojedeme tam v nejsilnější sestavě,
netroufám si ale odhadnout, jak to
dopadne. V některých vahách ještě
nemám zcela jasno a s Pavlem Dudou se rozhodneme až na poslední
chvíli, záležet bude rovněž na aktuální formě. Někteří ještě nemusí
být zcela rozboxovaní,“ rozjímal
kouč prostějovských „Býků“ Petr
Novotný.
V nejnižší hmotnostní kategorii do
56 kilogramů bude letos vinou pravidla o zahraničních posilách chybět

Maďar Norbert Kalucza, jeho pozici
by měla zaujmout posila z Dubnice
Filip Barák. „Premiéru si odbyde
proti Eriku Hulievovi, mezi nimi
to vždy bylo nesmírně vyrovnané.
Snad se mu to povede,“ přeje si Novotný.
Druhou novou tváří v hostující
sestavě bude Daniel Táborský,
jenž by se v druhé nejvyšší váze
do 91 kilogramů mohl stát hledaným nástupcem Petra Novotného. „Je to čerstvý reprezentant
a s Davidem Hoškem se velice
dobře zná. Připravovali jsme se na
něj a snad ho porazí,“ věří někdejší úspěšný boxer. Naopak jistotou
a stabilním tvůrcem bodů by měl
být i v počínajícím ročníku Maďar Ištván Bernáth. „Naposledy
to byla vyrovnaná bitva s Pavlem
Šourem, snad ale neponechá nic
náhodě, byť Pavel je zkušený bo-

rec,“ podělil se o svá očekávání.
I pražský výběr ovšem posiloval,
do šedesátky přišel Erik Agateljan,
do čtyřiašedesátky Zdeněk Chládek. „Zdeněk se vrací po zranění,
je velice sebejistý a věří si, Mirek
Šerban mu ale může ukázat, kdo
je lepší,“ těší se Novotný na pěkný
souboj. Mezi opory domácích dále
budou patřit i Michal Vodárek s Patrikem Klimentem, očekává se tak
velice vyrovnaný souboj. „Připrava
se vydařila, všichni jsou v pořádku,
vydařily se nám nedávné sparingy.
Snažíme se vygradovat formu a
snad bude vše ok,“ přemítal Petr
Novotný.
Reportáž z hlavního města najdete
pochopitelně již v příštím vydání
Večerníku, předstartovní servis k
sezóně vám po dohodě s oddílem
přineseme až před prvním domácím zápasem.

ATLETICKÁ VELKÁ CENA MĚSTA PROSTĚJOVA 2014 MĚLA ŘÍZ!
Na to, v jak skromných podmínkách se tradiční mítink koná,
je účast hvězd Veselého se Svobodou malým zázrakem

Prostějov/son - Pokud chcete
v prostějovském regionu najít
závod s nejdelší historií své existence, musíte zabrousit do královny sportů. Velká cena města
Prostějova v atletice měla totiž o
předminulém víkendu na programu již 68. ročník a téměř sedm
desítek let stáří jí pranic neubralo
na kvalitě ani půvabu. Tradiční mítink se přitom opakovaně
zaměřuje na top obsazení v běžeckém sprintu přes překážky. A
když se k tomu přidal i Memorál
Ed. Rozbořila, který oslavil čtvrtstoletí, bylo o zábavu postaráno.
Letošek nebyl v tomto ohledu žádnou výjimkou, když na Hané zápolili nad vysokými plůtky všechny
věkové kategorie od mladších
žákyň až po dospělé a mezi muži
dorazila do prostějovského areálu
RG a ZŠ ve Studentské ulici téměř
kompletní tuzemská špička v disciplíně 110 metrů překážek. „Každoročně se k nám snažím přivést finalisty mistrovství republiky daného
roku, tentokrát přijeli skoro všichni.
Dokonce jsme vůbec poprvé zaplnili všech osm drah a přihlásilo se
hned devět borců, tudíž jeden nemohl finálový běh ani absolvovat.
Taková účast co do kvantity i kvality mě samozřejmě těší,“ svěřil se
Večerníku ředitel Velké ceny Milan
Čečman.
Peníze za start na prostějovském
klání nedostávají závodníci v podstatě žádné, tak co je sem vlastně

táhne? „Já všechny ty kluky osobně
znám, snažím se jim v rámci možností trochu radit a předávat své zkušenosti. Oni to berou a myslím, že se
k nám každý rok dost těší. Mužské
překážky na Velké ceně mají pořád
dobrý zvuk a díky těm vzájemným
vztahům se daří úroveň závodu
držet na české poměry hodně vysoko,“ vysvětlil Čečman.
V letošním ročníku se sice žádný
ze sprinterů nedostal pod magickou
hranici čtrnácti vteřin, ale i výkon
14,01 vítězného Petra Peňáze má
svou hodnotu. Byť mladý talent
z Olympu Praha si víc než svého
času cenil skalpu oddílového kolegy a známého reprezentanta České
republiky Petra Svobody. „Do Prostějova jezdím moc rád, už jsem
tady startoval poněkolikáté a stále
se mi daří zlepšovat. Navíc porazit
Peťu Svobodu má pochopitelně
velkou cenu, i když v jeho normální formě bych asi neměl šanci.
Každopádně mít takovou hvězdu,
vzor a současně kamaráda přímo
v klubu coby tréninkového parťáka
je super, on nás všechny svým příkladem táhne nahoru za neustálým
zlepšováním. Být jednou tak úspěšný jako on mě velice láká,“ vyznal
se nadějný Peňáz.
Zatímco Svoboda zůstal výsledkově za očekáváním (druhé místo
za 14,40 sekundy), největší star 68.
edice hanácké akce předpoklady
naplnit dokázala. Slavný oštěpař
Vítězslav Veselý vytvořil hodem

myslím vždy na zdraví“

Středem pozornosti. S Petrem Svobodou se těsně po jeho
doběhu do cíle překážkového závodu chtěly vyfotografovat i jeho
mladé fanynky.
Foto: Michal Kadlec

Prostějov - Jeho pověstná atomovka tentokrát nevybuchla. Při Velké ceně města Prostějova 2014 měl
výkon Petra Svobody daleko i k běžnému granátu.
Vysmátý atlet však za poslední roky zažil takové
zdravotní martýrium s bolavou nohou, že ho podprůměrný čas 14,40 sekundy na 110 metrů překážek nemohl při vyvrcholení hanáckého mítinku nijak
rozhodit. Místo zklamání tak kolem sebe rozdával výbornou náladu. A PROSTĚJOVSKÉMU Večerníku
ochotně poskytl rozhovor...
Marek Sonnevend

Společně na závěr. Účastníci Velké ceny města Prostějova se rádi nechali zvěčnit těsně předtím, než
se rozjeli domů po všech koutech republiky.
Foto: Michal Kadlec
81,55 metru nový a velmi hodnotný rekord mítinku, čímž splnil slib
jeho šéfovi i jeden ze svých dílčích
cílů. „Víťa je skvělý kluk, se kterým se taky známe hrozně dlouho,
a mnoho let toužil zdejší maximum
překonat. Dlouho marně, i když sem
dost poctivě jezdil skoro každý rok,
účast vynechal jen kvůli zranění.
Rovněž v jeho případě platí, že účast
takové osobnosti v Prostějově je
možná pouze zásluhou výborných
osobních vztahů. Tím větší radost
mám, že ten rekord konečně udělal,
strašně mu to přeju,“ gratuloval Veselému Čečman.

Navzdory celkově příznivému
dojmu z právě skončeného dalšího
ročníku tradičního mítinku však
nehodlal malovat vše na růžovo.
„Samozřejmě moc děkuji za podporu veškerým partnerům v čele
se Statutárním městem Prostějov
a Olomouckým krajem, za něž
se přišli osobně podívat i předat
ceny nejlepším primátor Miroslav Pišťák a náměstek hejtmana
Alois Mačák. Oproti dřívějším dobám můžeme soutěžit na umělém
povrchu a nikoliv na škváře, což
byla ještě před pár lety v dnešní
moderní společnosti ostuda. Na

druhou stranu jsme snad jediným
regionem v České republice, který
nemá regulérní čtyřsetmetrovou
dráhu na atletiku. Ovál tady na
reálce má jen 333 metrů, navíc se
zde nedá závodit v mnoha běžných disciplínách a též zázemí pro
sportovce je velice improvizované,
rozhodně neodpovídající v současnosti běžným potřebám. Nerad si
stále stěžuji, ale atletika by si coby
královna sportů s početnou mládežnickou základnou podle mě určitě
zasloužila celkově lepší podmínky
na odpovídající úrovni,“ zdůraznil
Milan Čečman na závěr.

Co na prostějovský
závod říkáte?
„Já se sem rád vracím, pokud jsem
zdravý, protože se mi líbí zdejší
prostředí. Tady je to vždycky takový rodinný závod. Letos jsem však
už dopředu věděl, že asi nic moc
nezaběhnu. Poslední dobou jsem
totiž vůbec netrénoval, místo toho
jsem celý uplynulý týden strávil se
štábem České televize při natáčení
jednoho dílu pořadu Třináctá komnata. Proto jsem hlavně chtěl nic si
neudělat a zůstat zdravý, což se povedlo. Závod jsem si i tak dokázal
užít a těší mě, že vyhrál Petr Peňáz,
můj parťák z tréninkové skupiny
v Olympu Praha. On teď má motivaci do přípravy na halovou sezónu
a já zase motivaci mu tuhle porážku
vrátit. (úsměv)“
Nelitujete směrem k
vítězi a současně kamarádovi, že vyhrál a přesto jste
středem pozornosti vy?
„Mně se přesně tohle stávalo před
lety také. Třeba jsem porazil tehdejší překážkářskou celebritu Standu Sajdoka a stejně šli po doběhu
všichni za ním, zatímco mě si navzdory novému ´osobáku´ nikdo
nevšímal. Člověk zkrátka musí tyhle věci brát tak, jak jsou. Peťa je
ale velký talent, má všechno před

sebou a slávy si určitě ještě užije
spoustu. Když zůstane zdravý,
rozhodně mě bude prohánět ne jen
proto, že jsem zrovna netrénoval...
(se smíchem)“
Opravdu vás porážka
ani slabší výkon nemrzí?
„Fakt ne. Slíbil jsem, že do Prostějova přijedu a odběhnu to tady, což
jsem splnil. Čas 14,40 je sice šílený, ale za daných okolností jsem
skutečně myslel hlavně na zdraví
a v pohodě si to užít. Pro mě je po
té strašně dlouhé zdravotní pauze
rozhodující pouhá radost z toho, že
vůbec můžu běhat a nic mě přitom
nebolí. Letošní sezóna je tímhle
uzavřená, nohy jsou celé a já cítím
spokojenost z návratu do sportovní
kariéry.“
Jakou představu máte
o příštím soutěžním
roku?
„Já mám vždycky plnou hlavu
plánů, co bych chtěl udělat a splnit.
Hlavní pozornost ale budu v nejbližších měsících určitě upírat k halovému mistrovství Evropy v Praze, kde bych doma rád postoupil do
finále a tam skončil co nejvýš. Jenže zdraví je ošidná věc, o čemž mě
poslední tři roky dost přesvědčily.
Takže radši vše nechávám otevřené
a uvidím, co přijde. Nejpodstatnější
je zůstat zdravý a v pohodě.“

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s jednou z největších hvězd současné atletiky a novým rekordmanem Memoriálu Ed. Rozbožila

VÍTĚZSLAV VESELÝ: „PROSTĚJOV JE PRO MĚ SRDEČNÍ ZÁLEŽITOST!“
Na zdejším mítinku absolvoval oštěpař svůj první závod v životě, a proto se rád vrací

Prostějov - Tenhle příběh trval mnoho let, než dospěl ke svému happyendu. Jeho hlavní postavou
je Vítězslav Veselý, aktuálně jeden z nejlepších
oštěpařů planety, který během posledních sezón
vyhrál mistrovství světa i Diamantovou ligu, získal
stříbro na evropském šampionátu a skončil čtvrtý
na olympijských hrách. Jedna zdánlivě nedůležitá
meta mu však stále unikala: překonat rekord prostějovského Memoriálu Eduarda Rozbořila. Až do
předminulé neděle, kdy se konečně dočkal i splnění tohoto cíle, po němž skromný
ý sympaťák
y
Víťa
Veselý velmi
mi toužil. Na poměry velké hvězdy mezietiky až nečekaně moc. Při pětadvacánárodní atletiky
u hodil nejprve 81,15, aby následně dotém ročníku
sáhl ještě lepšího
epšího výkonu 81,55 metru, jímž o 257
centimetrů přehodil dosavadní maximum Patrika
Landmessera
era z roku 1996. Po splnění dlouhou lokálního charakteru se usměvavýý
dobého snu
chlapík ochotně
otně rozpovídal pro PROSTĚJOVSKÝ
Večerník, jemuž
emuž poskytl exkluzivní rozhovor...
dál. Takhle mám ppřed sebou noý
p
vou výzvu
do příštích
let. ŘeJe radost
st z nového re- ditel mítinku pan Čečman
kordu prostějovského klidně zase může lákat
mítinku skutečně
čně velká, jak je lidi na to, že přijena vás vidět...??
„To tedy určitěě je! (úsměv) Na
zdejší rekord jsem si brousil
zuby už hodně let, dvakrát nebo
du a opět se potřikrát mi k jeho překonání
kusím o další rekord.
usek a o pár
chyběl jen kousek
(úsměv)“
ád odolával.
odolávaal.l.
V minulých letech pocentimetrů pořád
ej
každé chyběla buď forProto jsem rád, že se mii jjej
lo přemoct.“
p
ma, nebo lepší zdravotní stav.
konečně povedlo
Šlo to snadno?
adno?
Tentokrát nestálo nic v cestě?
„Právě, že vůbec ne. Ne- „Naštěstí ne. Už dopředu jsem si
potkal jsem se zrovna s ideální říkal, že letos ten místní rekord
technikou, kdyžž jsem dělal ma- prostě musím přehodit, a snažil
ličko chybu při rozběhu v přene- se tomu i přizpůsobit svůj prosení. Právě na tom místě je tady gram v závěru sezóny. Minulé
vací kanál, který roky jsem do Prostějova přijel
totiž odvodňovací
chu změnil krok. v únavě hned z jiného závodu,
mi vždycky trochu
še dopadlo super, případně mě limitovalo nějaké
Ale nakonec vše
konán a možná zranění či jsem ze zdravotních
rekord je překonán
dobře, že ne ažž o tolik. (smích) důvodů vůbec nemohl dorazit.
il moc daleko, Tentokrát jsem se fakt moc snaKdybych hodil
chyběla by mi pak motivace žil nic si neudělat a zároveň být
posouvat zdejšíí maximum ještě v solidní formě, aby to konečně

padlo. Což se povedlo, mám
opravdu velkou radost. Pomohlo mi i prodloužené rozběžiště,
protože jsem se už nemusel rozbíhat z trávy. Ještě zbývá líp se
p p s tím kanálem... (úsměv)“
poprat
Třeba s ním pořadatelé
kvůli vám provedou nějakou úpravu, ne?
„To by asi konstrukčně ani nešlo, už je to takhle prostě vybudované. A navíc když by ten kanál nějak upravili a já bych pak
třeba za rok hodil míň než teď,
nebylo by na co se vymlouvat.
(
(smích)“
Chce se vůbec
atletovi v tak
pozdním termínu
ještě závodit?

Marek Sonnevend
nevend
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NEJLEVNĚJŠÍ A NEJRYCHLEJŠÍ
TEPELNÁ IZOLACE
půdních prostor a stropů.
Zateplete s nejnižšími náklady
a šetřete na energiích co nejvíce.
Bez složitých příprav,
bez zbytečných výdajů.
Tel.:
605 483 602
E-mail:
info@karon.cz

„Je pravda, že
na konci sezóny už často
převažuje únava a motivace
se hledá hůř.
Letos
jsem
však kvůli bolavému kolenu
během
během zimní přípravy dlouho nepravy
věděl, jestli vůbec
budu
budu schopný soutěžit,
soutěži
žit,t,
a postupné uzdrave
uzdravení
mii
ení m
do žil vlilo spo
spoustu
pous
po
ous
ustu
tu
sil. Líp se mi potom vy
vydrželo
ydr
drže
želo
že
lo

„Mám opravdu velkou radost, že to konečně
padlo. Pomohlo mi i prodloužené rozběžiště,
protože jsem se už nemusel rozbíhat z trávy.
Ještě mi zbývá líp se poprat s tím kanálem...“
tuzemská oštěpařská jednička Vítězslav Veselý
k překonanému rekordu a místním specifikám

makat až do teď
a můj současný stav v závěru roku je pro mě příslibem do budoucna. Doufám,
že zůstanu zdravý, v zimě
pořádně potrénuju a vydrží mi chuť. Momentálně jí
mám rozhodně dost.“
Nakolik vás uspokojil samotný výkon 81,55 metru z Prostějova?

Foto: Michal Kadlec

„Po pravdě jsem doufal, že by
mi to tady m
mohlo uletět ještě o něc
něco dál...(úsměv)
Po vyd
vydařeném Kontinentální
nentálním poháru, kde
jsem cít
cítil dobrou formu, jsem si mysl
myslel na nějakých
třiaosmdesát až osmdesát pět
metrů. Dopadlo to trochu blíž
k osmdesátce, aale každopádně
je fajn, že nový rekord v Prostějově teď už začíná
zač osmičkou.
Značí to určitou hranici světové
ř
třídy, a jak jsem řekl,
těch 81,55
souč
navíc dává současně
i prostor
zlepšo
k dalšímu zlepšování
v příštích
ročnících memor
memoriálu.“
Celou sezónu
sezó 2014 hodnotíte pozitivně?
pozi
mistrovství Ev„Určitě jo. Na m
ropy v Curychu jsem vytěžil
maximum možné
možného, protože na
osmaosmdesát m
metrů vítězného
Ruuskanena jsem v tu chvíli se
zkráceným rozbě
rozběhem prostě neměl a stříbro tak bylo pěkným
úspěchem. V D
Diamantové lize
jsem až do posl
posledního závodu
bojoval o prvens
prvenství, byť nakonec marně, a po
potěšil mě i start
na Kontinentální
Kontinentálním poháru. Za
svůj úplný vrchol letošního roku
ale považuji Zlato
Zlatou tretru, neboť
tam jsem zaháze
zaházel opravdu výborně a navíc ve skvělé divácké
atmosféře.“

Tady v Prostějově je naopak kulisa velmi komorní a prostředí hodně
skromné. Láká vás sem vůbec
jezdit?
„Mně se právě tyhle menší závody dost líbí a jejich kouzlo
mě oslovuje. Při velkých soutěžích na rozlehlých stadiónech
většinou skoro nikoho neznáte, je to tam takové neosobní
a chladné. Kdežto v Prostějově

nebo na podobně menších mítincích máte spoustu kamarádů,
navíc ke všem blízko a můžete
si s každým aspoň chvíli popovídat, což se mi líbí. Kromě
toho místní memoriál alias Velká cena byl úplně první závod,
který jsem v životě absolvoval,
tím pádem mám na Prostějov
dost osobní vzpomínky a je to
pro mě taková srdeční záležitost. Až doteď se zde potkávám
s mnoha stejnými lidmi jako
tenkrát, což je moc příjemné.
Oni mě přes rok vidí v televizi
a fandí mi, já pak přijedu sem
a můžeme o všem pokecat.
Když se mi navíc povede solidní výkon jako letos, máme
všichni společně tím větší radost. Menší mítinky si zkrátka
maximálně užívám i z toho důvodu, že při svém nabitém programu jich poslední roky absolvuju minimum. Každopádně do
Prostějova se vždycky strašně
rád vrátím, když to jen trochu
půjde. A vození v limuzíně mi
tady rozhodně chybět nebude.“
(směje se)

kdo je
vítězslav veselý

Reprezentant Č
České republiky v hodu oštěpem se narodil 27. února 1983 v Hodoníně,
má tedy 31 let. S atletikou začal poměrně
pozdě a možná i proto se na mezinárodní
scéně výrazně prosadil až ve vyšším věku.
V rámci tuzemska poprvé prorazil na vrchol
vítězstvím na šampionátu mužů v roce 2008, což pak ještě třikrát zoppakoval ((2010,, 2011,, 2012).) Světové špičce
p se jjal zdárně konkurovat
teprve poté, co ho trenérsky převzala oštěpařská legenda Jan Železný. Pod jeho vedením dokázal Veselý vyhrát mistrovství Evropy 2012
i mistrovství světa 2013, na olympijských hrách 2012 obsadil čtvrté
místo a z letošního evropského šampionátu přivezl stříbro za druhou
příčku. Kromě toho ovládl spoustu prestižních mítinků v zahraničí
a dvakrát triumfoval v celkovém hodnocení renomované Diamantové ligy (2011, 2012). Vítězslavův osobní rekord činí skvělých 88,34
metru, je členem oddílu TJ Dukla Praha a v civilním životě vystudoval Obchodní akademii ve Zlíně, následně i Fakultu tělesné výchovy
a sportu Univerzity Karlovy v Praze.

PROSTˇEJOVSKO a komunální volby 2014
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aktuality z politiky hledejte na www.vecernikpv.cz

Vybrat si můžete osobnosti z různých stran

PROSTĚJOVSKÝ Večerník
ZVE VŠECHNY VOLIČE
DO PŘEDNÁŠKOVÉHO SÁLU
NÁRODNÍHO DOMU

Prostějovsko/mls - Komunální a pět kandidátů strany B, pětice povolby probíhají v České republi- sledních kandidátů strany A o své
ce každé čtyři roky. Jak známo, hlasy přijde.
letos se uskuteční v pátek 10.
a sobotu 11. října 2014. VolebVybíráme osobnosti,
ní právo je přitom stejně jako
u jiných typů voleb v tuzemsku
hlasy dostávají strany
podmíněno plnoletostí a svéprávností. Doplněno je o podmínku
trvalého pobytu v obci.
Také si myslíte, že je nejlepší zvolit
Tři dny před začátkem voleb je na vaši radnici jednotlivé osobnosti
zakázáno zveřejňování předvoleb- napříč různými politickými straních průzkumů a v den voleb je nami nebo hnutí? Možná se budejž přísně hlídána také samotná vo- te divit, ale je to omyl. Rozšířený
lební agitace vně a v bezprostřední a v dobré víře také hojně využívablízkosti volebních místností.
ný. Jenže nefunguje tak, jak by se
na první pohled mohlo zdát. Jak je
to možné?
Jak budeme volit?
Jednoduše, komunální volby totiž neznají preferenční hlasy! Tento volební
systém je přitom nejsložitější volební
Volič dostává jediný volební lís- mechanismus používaný v České retek. Má ovšem tolik hlasů, kolik je publice. Problém nastává především
členů zastupitelstva. Volbu lze pak při rozdělování hlasů na mandáty, kdy
provést třemi různými způsoby:
volič zdánlivě vybírá jednotlivé osobnosti bez ohledu na stranickou příslušVolič může na lístku označit nost, nicméně ve skutečnosti se jedná
jednu celou politickou stranu o hlasy pro danou stranu a hlasy pro
či hnutí. V takovém případě dostá- jednotlivé kandidáty se tak dají přirovvá všechny hlasy označená kandi- nat k preferenčnímu hlasování. Hlasy,
dátní listina.
které obdrží strana jako celek se sčítají
s těmi, které byly dány jednotlivým
Volič může vybírat kandidáty kandidátům. Jinými slovy, kroužkonapříč stranami, přičemž kaž- váním nelze podpořit jednotlivého
dému dává jeden hlas (takzvané kandidáta bez toho, abychom nepodpanašování). Hlasy ovšem v tomto pořili i jeho stranu, za níž kandiduje.
případě nejdou primárně zvolené- Křesla v zastupitelstvu se pak rozmu kandidátovi, ale straně.
dělují klasicky od prvního místa na
kandidátce, přičemž pokud některý
Volič nakonec může obě me- z kandidátů získal alespoň o deset
tody i zkombinovat. Ozna- procent více hlasů, než je průměrný
čí tak jednu stranu a dále vybere počet hlasů na jednoho kandidáu ostatních stran jednotlivé kandi- ta v rámci jeho strany, posouvá se
dáty. V tomto případě se odečítá na první místo listiny. Preferovaný
počet hlasů daný jiným kandidá- kandidát tak musí pro zisk mandátu
tům než zvolené straně odspodu. být výrazně lepší, a to v porovnání
Zaškrtnete-li tak například stranu A se všemi ostatními kandidujícími.

1,

OČEKÁVANÁ BESEDA 2,

„PTEJTE SE POLITIKŮ...“
3,
JE TADY!
Středa 1. října v 18 hodin
více na straně 34
inzerce

ANO, ale kolik
procent?

Jaké jsou základní principy voleb
do zastupitelstev měst a obcí v ČR?

Půjdete volit do městského zastupitelstva?

OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA
TRADIČNÍ PROSTĚJOVSKÁ PRAVICE

Kvůli dobrému úmyslu voliče
a systému voleb pak mohou nastat naprosto paradoxní situace. Lídr a několik kandidátů na
předních pozicích tak mohou
být zvoleni do zastupitelstva
i přesto, že získali méně hlasů než
osobnosti, které voliči favorizují
a jsou na nevolitelných místech.
Ty pak nejenže zůstanou bez
mandátu, ale hlasy určené jim
přispějí ke zvolení kandidátů
v čele.

Kolik budeme
mít zastupitelů?
Počet volených zastupitelů je závislý od počtu obyvatel obce. Obce
do 500 obyvatel mají zastupitelstvo
v rozmezí 5 až 15 členů, obce mezi
501 až 3 000 obyvateli 7 až 15 členů, obce mezi 3 001 a 10 000 obyvateli 11 až 25 členů, obce mezi 10 001
a 50 000 obyvateli 15 až 35, mezi 50
001 a 150 000 25 až 45, obce nad
150 000 obyvatel 35 až 55.
A konkrétně? Například Statutární město Prostějov má pětatřicetičlenné zastupitelstvo, v Kostelci na
Hané zasedá šestnáct zastupitelů,
v Konici, v Plumlově a Němčicích
nad Hanou pak shodně patnáctka
vyvolených, a například v Suchdolu devět, v Lešanech sedm a v Alojzově pět, což je de facto nejmenší
počet u všech dalších malých obcí.

glosa týdne
Na výsledku letošních komunálních voleb mne
zajímají především
dvě věci. Nakolik
voliči dají důvěru ODS, která má na celorepublikové úrovni
velmi pošramocenou značku. Do jaké míry
od tohoto dokáží odhlédnout a tam, kde měla
ODS slušné a poctivé komunální politiky, stranu podpoří. Druhá věc je podpora ANO 2011.
Hnutí se těší celostátní oblibě, stále jde o pozitivní značku, do určité míry protestní a její lídr
je nejpopulárnějším politikem v zemi. Všechno
jsou to bonusy, které kandidátům po celé republice mohou pomoci. A přesto úspěch ANO 2011
není všude zaručen. V médiích se v posledních
dnech objevují zprávy a komentáře ukazující,
že hnutí má zásadní vnitřní problémy, největším je snad kromě kandidátů s podivnou minulostí ideová nesoudržnost. Zásadní vliv na
výsledek ale bude mít kvalita kandidátů zrovna
v dané obci, konkurence a zcela jistě i spokojenost
občanů s dosavadními vládnoucími subjekty.
Můžeme si to ukázat na příkladu dvou blízkých
okresních měst, Přerova a Prostějova. V obou je
nejsilnější stranou ČSSD, obě města vede primátor z téže strany. Zatímco ten přerovský mandát
končí obžalobou a čekáním na soud, prostějovský prošel funkčním obdobím bez úhony. Obě
města jsou navíc v různé finanční kondici, Prostějov je jako jedno z mála měst v České republice bez dluhů. Což je v dnešní době úctyhodný
výkon, před nímž smeká klobouk samotné ANO
2011. I když jen to přerovské. Jeho lídr totiž na
webu porovnává obě města a všímá si zaostávání
Přerova za Prostějovem.
V Přerově má šanci na úspěch ANO 2011 mnohem větší než v Prostějově, kdy byl navíc Jaroslav Faltýnek dlouholetým členem ČSSD a radním. Jakákoliv kritika od lídrů ANO 2011 bude
totiž i kritikou jeho samotného...
Pavel Šaradín, politolog,
Univerzita Palackého Olomouc

VĚRNI ZNAČCE, VĚRNI PROSTĚJOVU!

M I L A D A S O K O L O VÁ
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Naše klíčové návrhy:

đ

Zrušíme daň za odvoz odpadu,
takže ušetříte 600 korun za každého člena rodiny.

đ

Zajistíme, aby strážníci přestali řešit dopravní
záležitosti a zaměřili se výhradně na bezpečnost
v ulicích.

đ

Investujeme do řešení parkování ve městě formou
výstavby lehkých parkovacích domů a nových
parkovišť.

đ
đ

Obnovíme koupaliště v Kostelecké ulici.

đ

Všechny smlouvy, dokumenty k výběrovým řízením,
faktury a výdajové doklady budou zveřejněny na
webu města a zároveň prosadíme přenosy z jednání
zastupitelstva.
Nebojíme se pravidelně skládat účty voličům
a nebudeme převlékat kabáty.

Prostějovská ODS se proměnila a nabízí Vám osobnosti,
které již něco dokázaly v oblasti mimo politiku. Za
každou z nich je konkrétní prostějovský příběh, který
je zárukou, že naši kandidáti budou v zastupitelstvu
přínosem pro rozvoj Prostějova.
V Tomáši Blumensteinovi máme nového lídra, kterého
v čele kandidátky doplňuje předsedkyně Okrašlovacího
spolku Milada Sokolová.
Nebáli jsme se také sáhnout po nezávislých
kandidátech, kteří podporují náš program.
Rozumíme našemu městu a nechceme jen kritizovat.
Mnoho se již v našem městě povedlo, ale musíme jít dál.
My přicházíme s konkrétními návrhy
a víme, jak je ﬁnancovat.
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to tu ještě nebylo...

AVÍZO: PTEJTE SE POLITIKÙ...

CHCETE SE ZEPTAT BUDOUCÍHO PRIMÁTORA ČI PRIMÁTORKY ÚPLNĚ NA COKOLIV, OSOBNĚ A PŘÍMO Z OČÍ DO OČÍ?
...ještě

+
TERMÍN:
MÍSTO:
PROGRAM:

INZERCE

POLITICKOU BESEDU
PRO OBČANY,

PROSTĚJOVSKÝ Večerník
připravuje ojedinělou

která má osvětlit i to, co je černé...

středa 1. října 2014, 18.00 hodin
přednáškový sál Národního domu, Prostějov
18.00 - 18.10
18.10 - 18.40
18.45 - 19.15
19.15 - 19.45
19.45 - 20.30

přivítání všech pozvaných hostů
představení volebních programů z úst jednotlivých
ivých lídrů
líd
vzájemná konfrontace kandidátů na primátora
slovo moderátora
občané „PTEJTE SE“

Pro účast v hledišti je NUTNÁ REZERVACE!
Stačí napsat e-mail na adresu: beseda@vecernikpv.cz,
načež k vám následně přijde potvrzení o rezervaci.
Pro bližší info můžete volat či psát SMS na tel. číslo 608 706 148.
Poznámka: pro příznivce každé politické strany je rezervováno 20 míst, zbývající
místa jsou plně v kompetenci organizátora.
...ještě

Mediální partneři:

+

A. Rašková: „Z hlediska dopravy
se Prostějov změnil k nepoznání“

(pokračování ze strany 11)
A plánuje se výstavba těchto sociálních zařízení?
„Registrujeme žádost soukromého investora, který v nejbližší době hodlá na
svém vlastním pozemku postavit dům
pro seniory naproti Intersparu v Čechovicích. Město mu poskytlo souhlasné
stanovisko, protože víme, že žádostí
seniorů o podobné bydlení je velmi
mnoho.“
Magistrát se k něčemu podobnému nepřipravuje?
„Město už v minulých letech několikrát stavělo domy s pečovatelskou
službou, ale vždy se státním příspěvkem. A vzhledem k tomu, že zatím
nevíme, kdy přijdou další peníze
z evropských fondů, a za jakých podmínek, nemůžeme se do tak nákladných investic pouštět. Ale v budoucnu to pochopitelně nevylučujeme.“

Nedávno jste v obsáhlém rozhovoru pro Večerník kritizovala
nespravedlivý systém vyplácení sociálních dávek. Stále jste optimistkou
a věříte, že se tento systém změní?
„Česká vláda musí nastavit taková pravidla, aby byla rovná pro všechny. Pořád si myslím, že to řešitelné je a budu
velice ráda, když to vyjde. Takovou
první vlaštovkou je rozhodnutí o novém systému vyplácení příspěvku na
bydlení. Ten se bude vyplácet nikoliv
podle počtu osob, ale podle velikosti bytu a podle ceny v místě obvyklé.
Není možné, aby stát platil majitelům
ubytoven dvanáct tisíc korun za ubytování člověka v bytě o jedenácti metrech
čtverečních!“
Dovolte poslední otázku. Co byste si v případě úspěchu v blížících
se komunálních volbách přála prosadit v následujících čtyřech letech?

„V oblasti dopravy by nás čekaly tři
jednoznačné úkoly, a to rondel na
Jiráskově náměstí, dvě kruhové křižovatky na Poděbradově náměstí
a pokusit se podobným způsobem
vyřešit i problémy na křižovatce
u kostela Milosrdných bratří. Zde také
máme dvě klasické křižovatky v těsné
blízkosti, což je už z hlediska dopravní propustnosti neúnosné. V sociální
oblasti bych byla ráda, kdyby se i nadále podporovalo mateřské centrum.
A udělala bych maximum pro to, aby
všechny sociální organizace působící
v Prostějově u nás zůstaly, přestože je
pro každou z nich rok od roku činnost
z finančního hlediska těžší a těžší. V neposlední řadě bych trvala na zajištění
daleko větší bezpečnosti pro seniory
v našem městě, protože právě občané
vyšší věkové kategorie jsou pro pachatele
trestné činnosti velmi lákavým terčem.“

INZERCE

Spojuje nás práce,
plníme své sliby.

11

Miroslav PIŠŤÁK
primátor

Přijďte k volbám 10. - 11. října 2014

www.cssd-prostejov.cz
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Prodej pozemků schválen: Mubea postaví v Prostějově své centrum celosvětového významu
Zatímco jinde zejí prázdnotou, průmyslová zóna u nás je plná

Prostějov/red - Zastupitelstvo města na své poslední a je velice pozitivní, že své největší „Máte pravdu, v dnešní době
schůzi schválilo prodej pozemků v průmyslové zóně centrum bude mít právě v našem se každé město snaží investoProstějově.“
rovi, který přináší tak vysoký
společnosti Mubea (můžete se dočíst na straně 6
ppočet ppracovních míst, vytvářet
dnešního vydání - pozn.red.). Na ploše přesahující
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Můžete nám přiblížit
podrobnosti tohoto podnikatelského záměru?
„Společnost
Mubea
hodlá
na těchto pozemcích postavit nové výrobní, vývojové
a rekvalifikační centrum, které
bude celosvětovou základnou
tohoto velmi úspěšného inovativního producenta komponentů
pro automobily všech významných
značek. Mubea hodlá v Prostějově
k dosavadním více jak třem mili-

recep

je
ardám korun investooprozrazu
íšil
vat další půldruhé mililiJiří Posp
ardy a vytvořit pět stovek
vek
nových pracovních míst,
přičemž momentálně tam
už pracuje devětsettřicetdva
tdva
lidí. Stavba centra má
Nabízí se otázka, jak
začít během příštího roku a uvejste
dokázal
uspět
dení do provozu je plánováno
v průběhu roku 2017. Jedná se v nabídce v mimořádně ostré
průmy-slových
o skvělou zprávu pro celý Prostějov konkurenci
a všechny Prostějovany. Mubea zón v ostatních lokalitách
má své závody po celém světě České republiky?

v našem městě rozvíjí
jjiž šestnáctým rokem
a za tu dobu tady získala řadu pozitivních zkušeností
s vedením města. Jak investor při
jednání de
deklaroval, rozhodujícím
argumentem pro něj byly vynikající zkušenosti s příznivým
podnikatelským
prostředím
vytvářeným v Prostějově napříč
politickým spektrem. A také
důvěra založená na dosavadních
výsledcích.“

INZERCE

Opozice byla
v zastupitelstvu
vidět i slyšet

Je tomu již čtyři roky, co po říjnových volbách obsadilo šest křesel v obřadní síni prostějovské radnice šest zastupitelů,
zvolených za novou stranu TOP09. Staronová koalice ČSSD a ODS zvolila do čela města známé tváře a tak vedení
města pokračovalo ve stejném duchu, jako v předchozím období. Postavení „opoziční“ strany je trochu složitější z hlediska systému práce a dostupnosti materiálů. Nicméně překážky jsou k tomu, aby se překonávaly a tak jsme se za pochodu učili, jak svému slibu „být zástupcem občanů“ čestně dostát. Naším nesporným úspěchem je vznik opravdové
opozice v zastupitelstvu. Její kontrolní funkce je nezastupitelná.
Jako jediní jsme téměř na každém zastupitelstvu předkládali písemně vypracované návrhy na lepší řešení dané problematiky. Navrhli jsme osvobození od poplatků za odpady pro rodiny se třemi a více dětmi na konci roku 2012, který
se nakonec jako jeden z mála podařilo prosadit. Je smutné, že návrhy opozice byly systematicky odmítány. Můžeme
jmenovat třeba podporu církevní základní škole, návrh na zrušení hazardních heren, nákup vybavení do školek. Nejvíce nás mrzí, že nebyl projednán náš návrh na spravedlivější systém přidělování finančních prostředků na volnočasové aktivity občanů a zejména mládeže. Byli jsme ze všech klubů jediní, kteří takový návrh předložili a budeme o jeho
zavedení usilovat i v nadcházejícím období.
Jsou ale i věci, které se podařily. Na prvním jednání zastupitelstva jsme navrhli zveřejnění zápisů z jednání na webu,
aby se všichni občané mohli seznámit s průběhem jednání. Podařilo se nám zorientovat v problému stavby Galerie
Prostějov a rozplést tajemné vazby a zádrhele. Obraceli jsme se na Ministerstvo vnitra i státní zastupitelství, abychom
celou záležitost objasnili. Žádali jsme informace po vedení města. Nebyly poskytnuty vůbec ochotně a většinou s velkým zpožděním oproti zákonným lhůtám. Dnes s jistotou můžeme říci, že v problému máme jasno. Vznikl zřejmě trikem na zastupitelích, kteří o jeho začátku v předminulém období hlasovali. Podařilo se nám získat vyjádření institucí,
které poukazují na možná úskalí a na to, jak je třeba s Manthellanem jednat.
V nadcházejícím období chceme jít dále a zavést on-line přenosy z jednání. Chceme uskutečnit maximum z našeho
kvalitního programu. Kandidujeme jako TOP 09 a nezávislí Prostějované, abychom nehájili pouze stranické zájmy,
ale abychom využili potenciál nezávislých aktivních osobností, které budou přínosem pro naše město. Budeme stejně
jako v minulém období pevně prosazovat zájem vás, občanů.

Z vašich slov vyplývá, že
tato důvěra je oboustranná, je tomu tak?
„Přesně, takových společností
si město nesmírně váží. Možná
si vzpomenete, že v únoru 2005
město prodalo pozemky této
firmě na výstavbu nového závodu s tím, že bude vytvořeno do
pěti set pracovních míst. V roce
2006 byl provoz otevřen, a jak
už bylo řečeno, Mubea dosud
v Prostějově investovala přes
tři miliardy korun a dnes tady
zaměstnává téměř tisícovku
pracovníků. A já oceňuji také
důraz firmy na oblast školství,
u nás má vlastní učňovské
středisko a formou stipendijních
programů podporuje další studenty, a to i na vysokých školách.“
Tímto
schváleným
prodejem pozemků je
průmyslová zóna ve východní
části města de facto zaplněna.
Co dál?

„Neusínáme na vavřínech, město
má vytipovány další pozemky
a místa. Vzhledem k tomu, že
probíhají intenzivní jednání, nechci je blíže komentovat, zmíním
pouze lokality v Kojetínské ulici
a takzvanou malou průmyslovou
zónu směrem na Brno.“
Čím to je, že ostatní města
mají problém průmyslovou
zónu zaplnit a v Prostějově se to
nebývale daří?
„Svědčí to o strategické podpoře
města podnikatelskému prostředí.
Postupnou realizací investičních
záměrů v průmyslové zóně
přichází do Prostějova na dvanáct
set nových pracovních míst.
Také díky tomu se podařilo vedení magistrátu předejít možné
krizové situaci na pracovním
trhu po krachu Oděvního podniku v roce 2011, někdejšího
největšího zaměstnavatele nejen
v Prostějově, ale v celém regionu.
A jak to děláme? Recept je jedno-

duchý, namíchat moderní marketingové nástroje s maximálním pracovním nasazením a zápalem pro
věc. Potenciální investory aktivně
vyhledáváme, zasíláme nabídky,
navazujeme kontakty, jednáme,
pružně reagujeme na jejich
požadavky... Je to tom, nesedět na
zadku a čekat, až někdo zaklepe na
dveře radnice. (úsměv)“

Klub Onko Diana: „V ČSSD se najdou
lidé, kteří nejsou lhostejní k druhým“
„Před jedenadvaceti lety jsem v Prostějově, spolu se
šesti ženami založila Klub Onko Diana, který sdružuje
ženy s onkologickým onemocněním z Prostějova
a okolí. Každých čtrnáct dní se pravidelně scházíme,
pořádáme přednášky, jezdíme na ozdravné pobyty, na
výlety, jsme jako jedna rodina.
Na naše první schůzky nám stačil prostor ve středisku
SPCCH na Šárce. Během krátké doby přibylo nových
členek až do počtu sedmdesáti. V té době nám vyšla vstříc
tehdejší předsedkyně Klubu sociálně demokratických žen
a dohodla nám s vedením ČSSD v Prostějově, že se můžeme
scházet v jejich prostorách v bývalé poliklinice.Aod té doby
začalo takové neoficiální sblížení našeho Onko Klubu Diana
s prostějovskou ČSSD.
Nyní máme již dvanáct let stále působiště v prostorách
klubu důchodců na ulici Svatoplukova, ale kontakt,

a troufnu si říct, že i přátelství, jsme s lidmi z této
strany nepřerušili, ba naopak. Zástupkyně ČSSD
Prostějov nás často navštěvují na schůzkách našeho
klubu, zajímají se o naši činnost, o naše starosti i radosti. Společně organizujeme nejrůznější dobročinné
aktivity a setkáváme se také na akcích pořádaných
prostějovskou ČSSD, kde si navzájem pomáháme,
bavíme se - prostě jsme spolu. Zástupci ČSSD
Prostějov nemohli chybět ani na loňských oslavách,
pořádaných k dvacátému výročí založení našeho
klubu.
Jsem moc ráda, že se v našem městě najdou lidé, kteří
nejsou lhostejní k druhým, a když je třeba, nabídnou
svou pomoc.“
Ivana Pořízková
předsedkyně Klubu Onko Diana Prostějov

Milada Sokolová: tak trochu jiná radní
Prostějov potřebuje ve vedení pracovité osobnosti

Prostějov/red - Komunální volby
nepochybně zamíchají složením
prostějovského zastupitelstva. Bez
ohledu na stranické preference
by ovšem mezi našimi zástupci na
radnici měli zůstat hlavně ti, kteří
se snaží Prostějov posunout dále
k modernímu a fungujícímu městu.

Přebíhat, jak fouká vítr?
Neumím …
Mezi takové bez pochyby patří dosavadní radní Milada Sokolová,
kterou veřejnost zná také jako dlouholetou předsedkyni Okrašlovacího
spolku. Sympatické je, že Milada
Sokolová nevyměnila před nadcházející volbami stranický dres,
přestože se její straně na celostátní
úrovni už tolik nedaří. „Bylo by to
jednoduché, ale já nerada podléhám
módním vlnám,“ říká letos čtyřicetiletá maminka tří dětí o svých politických zásadách.
Žádný problém
není malý
Milada Sokolová ale není politikem,
jak si ho dnes většinou představí-

me. Nedávno Večerníku řekla, že
by nemohla být poslankyní, protože
u problémů hledá ráda konkrétní
řešení a chce dotahovat věci do konce. Že se tím skutečně řídí, dokazují
nejenom desítky nových stromů
a keřů, které vysadil „její“ spolek
a díky kterým se nám ve městě lépe
dýchá, ale také jí iniciované kulturní
a dobročinné akce či samotná práce
v radě města. Tam se jí povedlo například posunout rozdělování peněz
na neziskovou kulturu ke spravedlivějšímu systému nebo vyřešit spoustu
konkrétních podnětů občanů. „Setkala
jsem se s tím, že třeba řešit to, že někde
ve městě chybí ´panáček´ na semaforu, není hodné politika, ale já to vidím
jinak,“ říká Sokolová. Její neobvyklou
chuť řešit podněty Prostějovanů potvrzuje i jedna z oslovených voliček:
„V naší čtvrti nás pravidelně obesílala
s anketou, co nás trápí a řadu podnětů
dokázala vyřešit.“ Odvahu ukázala
Sokolová také, když se nevyhýbala
dlouhým diskuzím s Prostějovany na
sociálních sítích.
Pokud chcete „tak trochu jinou
radní“ v zastupitelstvu na další

čtyři roky, podpořte její kandidátku velkých křížkem. Tím
dáte Miladě Sokolové 35 hlasů
a podpoříte ji více, než jen křížkem
u jejího jména.
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V popředí zleva:
Zuzana Böhmová, Václav Šmíd, Ivana Copková,
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Ve druhé řadě zleva:
Jaroslav Čížek, Josef Augustin,
Zdeněk Gottwald, Zdeněk Vysloužil
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Volební program ČSSD Prostějov
Co jsme splnili:
Dobré hospodaření:
·
celé čtyři roky výborný rating, patříme mezi nejúspěšnější města
·
nezadlužené město
·
dobře hospodařící společnosti vlastněné městem Domovní správa, Lesy města Prostějova
·
získali jsme cca 170 milionů Kč investičních dotací
·
užíváme elektronickou aukci - úspora řádu milionů
korun
Péče o životní prostředí:
·
revitalizace Smetanových sadů
·
rozšíření botanické zahrady o 1 600 m2
·
probíhá revitalizace školních zahrad
·
vysázeny stovky stromů, keřů, květin
Výstavba:
·
pokračuje rekonstrukce sídlišť
·
oprava ulic, chodníků
·
budování cyklostezek
·
autobusové zastávky v okrajových čtvrtích
Dopravní infrastruktura:
·
spolupodílení na výstavbě kruhového objezdu
U Rodenů
·
spoluúčast na vybudování odbočovacího pruhu
Olomoucké Vápenice a Dolní Šárka
·
spoluúčast na rekonstrukci přejezdu na Olomoucké,
Olomoucké a přilehlých ulic Barákova a Sladkovského
·
miniokružní křižovatka na Šárce
·
pokračuje propojení Plumlovská – Brněnská
Školství:
·
postavena nová budova pro II. stupeň na ZŠ Majakovského ve Vrahovicích
·
rekonstrukce přírodovědných učeben na základních
školách cca 14 mil
·
navýšení kapacity v počtu míst v MŠ
Sport:
·
každoroční podpora nejrůznějších sportovních aktivit
v řádech desítek milionů korun
·
rozvoj sportovišť, výstavba vícegeneračních hřišť
Kultura:
·
kompletní rekonstrukce Městské knihovny za 20 mil.
·
práce na zámku za 50 mil.
·
městské divadlo – rekonstrukce scénického ozvučení
a jevištní technologie

·
veřejná finanční podpora různým kulturním aktivitám
Sociální oblast:
·
veřejná finanční podpora organizací působících v této
oblasti
·
rozšíření azylového domu o část, určenou pro osamělé rodiče s dětmi
·
vytvoření Katalogu poskytovatelů sociálních služeb
v tištěné i elektronické podobě
Veřejný pořádek a bezpečnost:
·
práci městské policie hodnotí více než 80% spoluobčanů pozitivně
·
pro dobrovolné hasiče pokračovaly nákupy ochranných pomůcek a věcného vybavení, cisternový
automobil pro hasiče Žešov
·
vyhláška o zákazu umístění poutačů a reklam u provozoven hracích automatů
Kvalita veřejné správy oceněna Národní cenou kvality
České republiky – excelentní organizace - vítěz 2013

Co chceme prosazovat:
Hospodaření:
·
pokračovat v zodpovědném a úspěšném hospodaření
města
·
pokračovat v dobrém hospodaření Lesů města PV
·
pokračovat v dobrém hospodařené Domovní správy
PV – modernizace tepelného hospodářství s cílem
snížení ceny tepla pro občany
·
rozšíření průmyslové zóny s cílem navyšování počtu
pracovních míst
Investice:
·
intenzivní činnost pro získání nejrůznějších dotačních
titulů
·
pokračovat v regeneraci sídlišť
·
rekonstrukce zimního stadionu
·
zlepšení podmínek rekreačního plavání – rozšíření
městských lázní, rekonstrukce koupaliště Vrahovice,
obnova koupaliště Kostelecká při získání dotace
·
další úpravy zámku
·
péče o Národní dům a jeho okolí
Školství:
·
pokračovat v energeticky úsporných opatřeních
·
zajištění potřebného počtu míst v mateřských
školách
·
podpora učňovského školství ve spolupráci s Olomouckým krajem a zaměstnavateli

www.cssd-prostejov.cz

Kultura:
·
stálou péči o městskou knihovnu a městské divadlo
·
podpora Prostějovského léta i Prostějovské zimy
·
podpora Wolkerova Prostějova a studentského
Majálesu
·
podpora dalších aktivit prostřednictvím kulturních
grantů a veřejné finanční podpory
Sport:
·
podpora sportu od mládežnického až po vrcholový se
zvláštním zřetelem na podporu sportování dětí
Doprava:
·
spolupráce při vybudování parkoviště u nemocnice
·
spolupráce s Ol krajem při budování okružní křižovatky Kostelecká – Vápenice a křižovatky Poděbradovo náměstí
·
propojování cyklostezek
Životní prostředí:
·
rozšiřování ploch zeleně s výsadbou nových stromů
·
péče o biokoridor Hloučela
·
protipovodňová opatření
·
rekonstrukce mlýnského náhonu celé délce
·
řešení problematiky rybníka v Krasicích
Sociální oblast:
·
výstavba domů s pečovatelskou službou
·
podpora mladých rodin – místa ve školce
·
snižování životních nákladů – např. výše jízdného
v MHD, výše poplatku za komunální odpad
·
ve spolupráci se státními orgány důslednou kontrolou vyplácení sociálních dávek zamezit jejich
zneužívání
·
podpora neziskových organizací v oblasti sociální
a zdravotní péče
Bezpečnost:
·
podpora všech složek integrovaného záchranného
systému – městská policie, dobrovolní hasiči
·
pokračovat v projektu Zdravé město
·
pokračovat v programech prevence kriminality
·
další omezování hracích automatů
Práce magistrátu:
·
otevřená komunikace veřejnosti s komunálními
politiky ve všech oblastech života ve městě
·
spolupráce s osadními výbory s cílem zajišťování
potřeb okrajových částí města
·
podpora prostějovských podnikatelů

