Přijďte k volbám
10. - 11. října 2014

Spojuje nás práce, plníme své sliby.
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SKLÍČKA NA VAŠE AUTÍČKA JEDINĚ OD
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AKCE ČERVENEC !!
Při výměně čelního skla
v naší provozovně, Vám
ZDARMA VYLEŠTÍME
SVĚTLA U VOZIDLA.

HISTORICKY PRVNÍ BESEDA
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S POLITIKY SE VYDAŘILA

montujeme kvalitní autoskla
PROSTĚJOV: Drozdovice 87 (u SV. Anny)
Tel.: 776 71 78 73, 582 331 753
autosklo@hleda.cz

... A ZASE MÁME O 4 STRANY VÍC

Infos Art, s.r.o. , Barákova 5, 796 01 Prostějov

Nehleď a jeď

Tel.: 588 882 111, e-mail: infos@infos.cz, www.infos.cz

...ještě

Součástí vydání
je celobarevný

TV PROGRAM
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Předvolební šílenství vrcholí:

DNES NAVÍC SPECIÁL XXL

od soboty 11. 10.

Cena Ročník

15 Kč 18
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Číslo

Pondělí

6. října 2014

stran

Ještě nemají ani jeden hlas,
A UŽ PEČOU KOALICE!
JAK TIPUJE VEČERNÍK
RADNIČNÍ KOALICI?

Prostějov/mik, pk - Obyčejný člověk by řekl, nač stahovat kalhoty, když brod je ještě daleko. Jak
ale Večerník zjistil, tímto se neřídí někteří lídři politických stran a hnutí v Prostějově, kteří už teď
vyjednávají o povolebních koalicích na radnici! Ne že by přímo stahovali kalhoty, tak daleko jim do
soukromí Večerník nevidí, ale víme, že křesla v zastupitelstvu a hlavně v radě města jsou pro některé
snad už ROZDĚLENA! Alespoň někteří se podle toho už nyní chovají. Aktivní je v tomto směru
především stávající opozice a před třemi roky založené hnutí.
Jak to všechno ale dopadne, poznáme všichni až tuto sobotu
více čtěte na straně 11
večer. Potvrdí se odhad a tipy Večerníku? Foto: koláž Večerníku

koalice
ČSSD, KSČM, PéVéčko

šance
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ANO 2011, TOP09,
KDU-ČSL, Změna pro Pv 15 %
ANO 2011, TOP09,
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ČSSD, ODS, PéVéčko
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ČSSD, ANO 2011, ODS

4%

Úsvit, Změna pro Pv,
Koruna česká

0,1 %

ostatní varianty

4,9 %
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* volební systém * návod, jak volit * analýzy
* rozhovory * zajímavosti * perličky

VELKÁ ANKETA LÍDRŮ
VŠECH STRAN A HNUTÍ
KANDIDUJÍCÍCH V PROSTĚJOVĚ

INZERCE

Věrni značce, věrni Prostějovu!

ANGLIČTINA PRO DĚTI
od malička do 19 let

Pozvánka na
UKÁZKOVOU

HODINU ZDARMA

ANGLIČTINA, KTERÁ PŘINÁŠÍ
SKUTEČNÉ VÝSLEDKY!
Z ÁP
M I L A D A S O K O L O VÁ
P AV E L VAV R O U C H

9 771212 667008

J A N Z AT L O U K A L

TO M Á Š B LU M E N S T E I N

0
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+420 604 792 446

PR Á IS
V
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info@anglictinaprodetiprostejov.cz

V PŘÍŠTÍM ČÍSLE PŘINESEME KONEČNÉ VÝSLEDKY VOLEB ZE VŠECH MÍST PROSTĚJOVSKA!
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168 hodin
s městskou policií
Místo pistole hračka

To, že lidé jsou všímaví, potvrzuje i oznámení, kdy minulé pondělí 29. září na linku
156 nahlásila žena obavu
z pohybujícího se muže po
náměstí T. G. Masaryka se
zbraní v ruce. Strážníci dotyčného nalezli. Zjistili ale, že
chlapík nesl maketu pistole,
šlo o dětskou hračku...

Svinčík před domem
Strážník okrskové služby
zjistil před domem odložený
odpad. Jednalo se o stavební
materiál, starý stůl, tabule,
dřevo a další. Muž, který je za
toto odpovědný, byl v tomto
roce již jednou pro stejnou
událost řešen ve správním
řízení. Jak je patrné, ponaučení si nevzal. Pro podezření
z přestupku proti veřejnému
pořádku, a to z neoprávněného založení skládky, odkládání odpadu mimo určená
místa, byla celá záležitost
postoupena správnímu orgánu. Ten má možnost uložit
pokutu až do výše padesáti
tisíc korun.

Nekradl, bylo to jeho!
Předminulou sobotu 27. září
před dvaadvacátou hodinou
bylo přijato sdělení na tísňovou linku 156 o muži, který odmontoval přední kolo
z bicyklu zamčeného u stojanu
a odcházel z místa. Ihned byla
do uvedené lokality vyslána
hlídka, načež podezření o krádeži se nepotvrdilo. Strážníci
totiž následně zjistili, že se
jedná o majitele jízdního kola,
jenž měl defekt. Proto provedl tento úkon. Tímto se vše
vysvětlilo. I přesto, že nešlo
v tomto případě o protiprávní
jednání, městská policie děkuje všímavému oznamovateli.
Vždy je lepší podezřelou situaci prověřit.

Šrajtofli mu našli
Jednačtyřicetiletý muž zapomněl v úterý 30. září odpoledne v nákupním středisku
Interspar peněženku, v níž zanechal finanční hotovost přes
tisíc korun, platební karty
i doklady. Měl ale štěstí. Zaměstnanci ochranky šrajtofli
nalezli a toto nahlásili na linku 156. Strážníci nález převzali., majitel věcí zakrátko
dorazil na místo a peněženka
s obsahem mu byla vrácena.

Hledaná se neschovala
Minulé úterý 30. září okolo
čtrnácté hodiny zadržela hlídka celostátně hledanou patnáctiletou slečnu na městské
tržnici. Zde seděla společně
se svými vrstevníky. Strážníci jji ppřevezli na obvodní
oddělení Policie ČR k dalším
úkonům.

ZÁHADA BANKOMATU: zmizel skoro MILION KORUN!
Policie o podivuhodném případu z Plumlova mlčí před starostou i veřejností

Je to vůbec možné? Vězte, že ano! Když Večerník
ve středu obdržel první informaci o vyloupení bankomatu v Plumlově, očekával oficiální zprávu od
policie. Ta ale nepřišla ani v následujících dvou
dnech a byť v pátek mluvčí krajské policie záhadnou krádež potvrdila, odmítla odpovědět na veškeré další konkrétní otázky. Tudíž jsme se pro
podrobnosti záhadného případu vydali na vlastní
pěst. A Večerník už zhruba ví, jak z Plumlova necelý jeden milion korun zmizel!
Plumlov/mik
Podle informací Večerníku ze
dvou na sobě nezávislých zdrojů
došlo k vyloupení bankomatu na
náměstí v Plumlově minulé úterý 30. září a to přímo za světla,
během denních hodin! Navíc
se tak stalo, prosím pěkně,
i přesto, že podle cedule na
vstupních dveřích vedoucích
k bankomatu je celý prostor
hlídán kamerami. Nemluvě

pak o tom, že přístavek s bankomatem je pouhých padesát
metrů od služebny policie!
„Mohu potvrdit, že se tímto
případem zabýváme, policisté
na případu intenzivně pracují
a probíhá jeho prověřování. Od
občanů či případných svědků
přivítáme jakékoliv informace,
které mohou přispět k objasnění případu,“ odpověděla stroze
Večerníku Irena Urbánková,
tisková mluvčí Krajského ředi-

V Moravské ulici bleskově

VYKRADLI DODÁVKU

Prostějov/mik - Jak málo stačí k tomu, aby zloděj využil své
šance! Během pouhé půlhodinky se zatím nepolapený chmaták
proboural do kabiny dodávkového auta, z níž ukradl na sedadle
ledabyle položenou šrajtofli. Majitel si může rvát vlasy, zvláště
když v peněžence měl firemní peníze!
„Ze spáchání přečinu krádeže je podezřelý zatím neznámý pachatel,
který se ve čtvrtek druhého října v odpoledních hodinách vloupal do
nákladního vozidla Ford Tranzit zaparkovaného v Moravské ulici
v Prostějově. Ve chvíli, kdy od něj řidič krátce po třetí hodině odpoledne odcházel, vozidlo bylo v pořádku. Když se k němu ale za necelou půlhodinu vrátil, zjistil, že je na něm rozbité okno a z kabiny
zmizela peněženka s firemními penězi,“ popsala bleskovou krádež
Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.
Jak dodala, majitel dodávky utrpěl šestitisícovou škodu. „Celková
škoda odcizením byla vyčíslena na dva a půl tisíce korun, poškozením
ještě o tisíc korun výše. V případě zjištění pachatele mu za uvedený
přečin hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi,“ prozradila mluvčí krajské
policie.

telství Policie ČR Olomouckého
kraje. Další podrobnosti už ale
nesdělila, odmítla odpovědět
i na otázku, kolik peněz z bankomatu zmizelo.
„Nebudete mi to věřit, ale já
o té krádeži skoro taky nic nevím,
a to jsem starosta. Dozvěděl
jsem se o tom od známého, který se náhodou mihl na náměstí
a viděl okolo bankomatu policisty. Žádnou oficiální zprávu
jsem neobdržel, ani mě policie
neinformovala,“ posteskl si
Večerníku Adolf Sušeň, starosta
Plumlova.
„Prý ho vykradli v úterý, ale ve
středu bankomat normálně fungoval. Nebyl ani nijak poškozen,
a už vůbec ho nevytrhli ze zdi a
neodvezli, jak to vídáme často
ve zprávách. Je to opravdu záhada, ale prý z něj někdo ukradl
skoro milion korun,“ svěřil se se
svými poznatky muž středního
věku, kterého Večerník oslovil
na náměstí v Plumlově.

Jak jsme ještě v průběhu zbytku
minulého týdne zjistili, z plumlovského bankomatu bylo údajně ukradeno přibližně devět set
tisíc korun. A skutečně raritou
je, že tento balík peněz zmizel bez jakéhokoliv poškození
přístroje, což může znamenat
i fakt, že někdo zcela nepozorovaně „vymačkal“ přístupový kód u zásobníku peněz

a bankovky jednoduše vybral!
Samozřejmě tato hypotéza předpokládá, že zloděj musel znát
určitý kód.
Bude tedy policie pachatele hledat i například mezi zaměstnanci bank a lidmi z tohoto oboru?
Uvidíme, snad policie v průběhu dalších dní poskytne k této
„Záhadě bankomatu“ nějaké
podrobnější informace.

NAJÍŽDĚL AUTEM!
ném stání zareagoval značně
hrubými vulgarismy na adresu
hlídky. Po tomto jednání byl
vyzván k prokázání totožnosti,“
popsala Jana Adámková, tisková mluvčí Městské policie
v Prostějově.
Ovšem to nebylo všechno, další
reakce hrubiána byly ještě mnohem nebezpečnější a strážníci
se najednou ocitli v ohrožení
zdraví. „Místo předložení dokladů muž nasedl do vozu
a nastartoval. Opakované výzvy
hlídky neakceptoval a dokonce

Ilustrační foto
několikrát najel vozem na strážníka. Pro podezření z trestného
činu tak byla na místo přivolána
hlídka Policie ČR, která si celý
případ převzala k dalšímu šetření,“ dodala Jana Adámková.

ze soudní síně...

Trojice podvodníků OBLAFLA zástupkyni Providentu
Autor léčky půjde sedět, dívka odcházela s pláčem...

Prostějov/mik - To se hned
tak někomu nepovede! Trojice podvodníků stanula minulé úterý před Okresním
soudem v Prostějově za to, že
společně se čtvrtým do party, který však policií nebyl
dopaden, velmi promyšleně
vylákala od zástupkyně úvěrové společnosti Provident
půjčku. Peníze si jednotliví
aktéři rozdělili mezi sebe.
Soudkyně Ivona Otrubová
pak skupinku „podělila“ zaslouženými tresty, přičemž
hlava tříčlenné podvodnické
partičky půjde sedět natvrdo!
David Holub, Ivan Pohlodko a teprve jednadvacetiletá
Barbora Ovečková. To jsou
hlavní herci komedie, kterou
24. ledna loňského roku sehráli
s cílem podvodně získat půjčku. Podle státního zástupce
Stanislava Miklendy vše vymyslel a zorganizoval David

Holub. Společně s Ivanem Pohlodkem totiž disponovali občanským průkazem na jméno
Anatolije Bondarenka. Dodnes
nebylo prokázáno, zda uvedená dvojice občanku ukradla,
nebo ji našla. Ale David Holub
vymyslel lišácký plán, jak cizí
průkaz totožnosti využít. Do
něj zahrnul ještě bezdomovce
a mladou dívku.
„Dne 24. ledna 2013 si půjčili byt v domě v Císařské ulici
v Brodku u Prostějova s cílem
nalákat sem obchodní zástupkyni úvěrové společnosti Provident a získat od ní půjčku ve
výši pětadvaceti tisíc korun.
Žadatelem o půjčku byl bezdomovec, kterému obžalovaní Holub a Pohlodko dali cizí
průkaz totožnosti. Aby tato
léčka byla důvěryhodnější, obžalovaná Barbora Ovečková si
podle domluvy zahrála na jeho
dceru. Zástupkyně Providentu
skutečně do vypůjčeného bytu

přijela a po sepsání úvěrové
smlouvy na základě nacionálů
na jméno Anatolije Bondarenka peníze nastrčenému bezdomovci vyplatila. Ten navíc do
smlouvy uvedl nejenom falešné jméno, ale zároveň i nepravdivé informace o svém zaměstnání, kdy tvrdil, že pracuje
v prostějovských Železárnách
a vydělává dvacet tisíc korun
měsíčně,“ shrnul v závěrečné
řeči podstatu podvodu státní
zástupce Stanislav Miklenda.
Na podvod se přišlo až ve
chvíli, kdy společnost Provident začala vymáhat splátky
po pravém Anatoliji Bondarenkovi. „Tento muž policii
jasně prokázal, že o půjčku nepožádal a ani ji nezinkasoval.
Několik dní předtím navíc nahlásil ztrátu občanky a v době
spáchání podvodu byl prokazatelně jinde než v Brodku
u Prostějova,“ uvedla soudkyně Ivona Otrubová.

Policie po pár dalších týdnech
povedenou trojici vypátrala,
zmíněného bezdomovce ale
nikoliv. I tak se ale senát prostějovského okresního soudu
se třemi zbývajícími podvodníky nepáral. Ivan Pohlodko
byl uznán vinným z toho, že
umožnil spáchání trestného
činu ve formě pomoci a soud
mu vyměřil trest odnětí svobody v trvání 12 měsíců s podmínečným dokladem na dobu
dvou let. Barbora Ovečková
obdržela podle vyjádření soudkyně Ivony Otrubové výchovný trest v podobě šesti měsíců
odnětí svobody s podmínkou
na patnáct měsíců. „Obžalovaná se k činu přiznala v plné
míře a policii i soudu vypověděla vše podle pravdy. Není
však možné přehlédnout, že se
na podvodu podílela,“ odůvodnila trest soudkyně Otrubová.
Nejhůře dopadl osnovatel celého podvodu David Holub.

Jelikož poměrně nedávno
ho soud již za jiné podvodné jednání poslal na patnáct
měsíců k nepodmíněnému
trestu, v úterý mu soudkyně Ivona Otrubová sečetla
celý účet. „Obžalovaný David Holub oslovil společnost
Provident se žádostí o půjčku,
sehnal bezdomovce i cizí občanský průkaz a obohatil se
na úkor poškozené úvěrové
společnosti. Jednoznačně bylo
prokázáno, že byl hlavním organizátorem celého podvodu.
Proto ho odsuzuji k souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání dvou let nepodmíněně do
věznice s dozorem,“ rozhodla
Ivona Otrubová.
Zároveň jsou všichni tři odsouzení povinni nahradit společnosti Provident způsobenou škodu. Obě strany sporu
si ponechaly zákonnou lhůtu
pro možnost odvolání.

po kvartetu hledaných
Prostějov/mik

KRIMI
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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.

ČČmajznul
j l i dresy
d

Trestného činu krádeže vloupáním se dopustil neznámý
pachatel, který o předminulém
víkendu, konkrétně v noci ze
soboty 27. na neděli 28. září
v ulici Olomoucká v Prostějově vnikl do zaparkovaného
vozidla Citroën. Z automobilu
odcizil sportovní lékárničku
a tři dresy. Celkově způsobil
škodu přes 5 600 korun.

Čin kouzelníka! Z bankomatu v Plumlově zmizel pořádný balík peněz.
Jestli je pravda, že prostor hlídají kamery, proč policie pachatele ještě
nemá, nebo jej minimálně neukáže veřejnosti? 2x foto: Michal Kadlec

Na zasahující strážníky

Prostějov/mik - To si dovolil
příliš! Strážníci městské policie minulé úterý zasahovali
u přestupku šoféra, který
zaparkoval na chodníku.
Provinilec vše řešil sprostými
nadávkami a vzápětí dokonce na muže zákona najížděl
autem!
„V úterý třicátého září v dopoledních hodinách hlídka při průjezdu ulicí Pod Kosířem zjistila
osobní vůz stojící na chodníku.
Řidič se nacházel u vozidla. Na
upozornění strážníků o nevhod-

ČERNÁ KRONIKA

JOSEF DRTIL

RICHARD ŠMÍDA

LENKA KONEČNÁ

JIŘÍ ČERVENKA

se narodil 13. listopadu 1975 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 30. září 2014. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 40
do 42 let a měří mezi 180 až 185
centimetry. Další údaje k hledané
osobě nejsou známy.

se narodil 25. dubna 1991 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 25. září 2014. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 23
do 30 let, měří mezi 200 až 205
centimetry, má hubenou postavu
a hnědé oči i vlasy.

se narodila 27. srpna 1996 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledanou vyhlásila
prostějovská policie celostátní
pátrání dne 3. září 2014. Její
zdánlivé stáří je v rozmezí od 17
do 19 let, měří mezi 160 až 170
centimetry, má střední postavu,
modré oči a hnědé vlasy.

se narodil 22. června 1965 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 20. května 2014. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 45
do 50 let, měří 180 centimetrů,
má střední postavu a hnědé vlasy.
Bližší údaje nejsou známy.

A nedá si říct...

Minulý čtvrtek 2. října kolem
šesté hodiny večer kontrolovali
policisté v Rostislavově ulici
v Prostějově řidiče vozidla
Peugeot. Při kontrole zjistili,
že pětadvacetiletý muž má
Magistrátem města Prostějova
až do září roku 2015 vysloven
zákaz řízení všech motorových
vozidel. Nyní mu za přečin
maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání hrozí až
tříletý pobyt za mřížemi.

Cyklista pod párou

Z přestupkového jednání je
podezřelý třiadvacetiletý muž
z Prostějova, který byl předminulou sobotu 27. září po
dvaadvacáté hodině na ulici
Pražské v Prostějově kontrolován jako cyklista. U muže
byla provedena dechová
zkouška, která byla pozitivní
s výsledkem měření 2,03 promile alkoholu v dechu. Policisté zakázali muži další jízdu.
Podezřelému hrozí za tento
přestupek sankce od pětadvaceti do padesáti tisíc korun.

Kolo z garáže

V úterý 30. září nahlásila
majitelka vloupání do jedné
z garáží na ulici Esperantské
v Prostějově. Zatím neznámý
pachatel z pravděpodobně neuzamčené garáže odcizil horské jízdní kolo Superior a dvě
pneumatiky na vozidlo Audi.
Majitelce tím způsobil škodu za šestadvacet tisíc korun.
V případě zjištění pachatele
mu za přečiny krádeže a porušování domovní svobody hrozí
až dvouletý pobyt za mřížemi.

Bral i zahradní bazén

Ze spáchání přečinu krádeže
je podezřelý zatím neznámý
pachatel, který se v noci ze
soboty 27. září na neděli 28.
září vloupal do jedné z garáží
v Prostějově. Z ní odcizil nejen
kompletní zadní část vozidla
Audi S8, gumový zahradní
bazén s filtrací a schůdky, čtyři
pneumatiky značky Micheline
Alpine, ale i čtyři kusy dveří na
vozidlo Volkswagen Sharan.
Majiteli tak způsobil celkovou
škodu za téměř třiašedesát tisíc
korun. Zloději vzhledem k výši
škody hrozí až pět let kriminálu.

Razie na šoféry

Minulé pondělí 29. září v dopoledních hodinách proběhla
na území Prostějova dopravně
bezpečnostní akce zaměřená
na alkohol za volantem. Během
akce zkontrolovali policisté
543 motorových vozidel, kdy
bylo zjištěno osmnáct přestupků. Sedmnáct z nich bylo
vyřešeno blokovou pokutou
v celkové výši korun. Ve zbylém případě byl přestupek oznámen k příslušnému správnímu
orgánu. Nejčastějším prohřeškem byl špatný technický stav
motorových vozidel.

www.
vecernikpv.cz
vecernikpv
.cz
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Schyluje se k rekonstrukcím

Ex-šéf zkrachovalého OP
nádraží v Prostějově? František Tuhý u soudu:
„Hlavák“ i místní to potřebují jako SŮL!

Prostějov/pk, mik - Jak Večerník zjistil, když všechno půjde
tak jak má, mohli bychom se
v nejbližší možné době konečně dočkat generálních
oprav obou vlakových nádraží v Prostějově. Je potřeba
držet palce prvnímu náměstkovi hejtmana Olomouckého
kraje, aby zahájená jednání
s Českými drahami a Správou
železničních dopravních cest
měla i dobrý konec!
V minulých dnech se Večerník
exkluzivně dozvěděl, že vicehejtman Alois Mačák už o obou
zmíněných investicích jedná s
vedením Správy železničních
dopravních cest! „Co se týká budovy místního nádraží, všichni
víme, v jakém dezolátním stavu
je. Ve středu prvního října jsem
absolvoval jednání s ředitelem
SŽDC Pavlem Surým. Došlo
mezi námi k dohodě, že jakmile

BYLI JSME
U TOHO!

„M
ilio
n
si z y naví
a
c
Děl slouž jsem
pře al jsemil.
sča
sy!“
Půjde to? Pokud to dobře dopadne, můžeme se brzy dočkat rekonstrukce stařičké budovy místního nádraží i nástupišť nádraží hlavního.
Foto: Michal Kadlec
stařičká budova místního nádraží bude převedena z majetku Českých drah do vlastnictví
SŽDC, pan Surý okamžitě nechá zjistit technický stav nemovitosti. A přislíbil, že pokud se
zjistí, že budova se dá zachránit,

bude co nejdříve rekonstruována
tak, aby splňovala standard jednadvacátého století,“ prozradil
Večerníku Alois Mačák, první
náměstek hejtmana Olomouckého kraje a prostějovský radní.
(dokončení na straně 6)

Chtěl se obhájit. V přestávce hlavního líčení odpovídal František Tuhý na nepříjemné otázky televizního redaktora. Dlouho mu to však
nevydrželo a na dotaz, zda mu těch šestadvacet milionů korun za to vše stálo, už neodpověděl, rozhovor ukončil a ke kameře se otočil
zády...
Foto: Martin Zaoral

reportáž ze soudního jednání v Brně najdete na straně 13 dnešního vydání

STOPROCENTNÍ ÚČAST PŘI JEDNÁNÍCH MÁ JEN ŠEST ZASTUPITELŮ
„Holubník“ ze zastupitelstva si dělali zejména poslanci, ale i pánové Nevrla a Chytil

Zvolili jste před čtyřmi lety správně? Tuto otázku
může za vás nyní částečně zodpovědět Večerník,
alespoň co se týká účasti jednotlivých komunálních politiků při jednáních Zastupitelstva města
Prostějova. Naše redakce má totiž k dispozici
statistiky účasti či neúčasti všech pětatřiceti zastupitelů. Úvodem nutno říct, že seznam není zcela
kompletní, prvních pět záznamů chybí. Účast jsme
tak počítali ze záznamů od jednání konaného dne
20. prosince 2011, tedy od chvíle, kdy v obřadní síni prostějovské radnice bylo instalováno automatické hlasovací zařízení a tím i přístupnější záznam
o přítomných zastupitelích…
Prostějov/mik
PROSTĚJOVSKÝ Večerník
sečetl a podtrhl účast pětatřiceti
zastupitelů při celkem devatenácti jednáních. Spočítali jsme,
že jediných šest komunálních
politiků se dostavilo na všechny
schůze. Jedničku s hvězdičkou
tak zaslouží Jaroslav Šlambor
(KSČM), Pavel Smetana, Jiří
Pospíšil a Zdeněk Fišer (všichni ČSSD) a také Jiří Pospíšil
s Ivanou Hemerkovou (oba
dříve ODS, poslední půlrok
nezařazení). Pokud bychom
měli odpovědnost zastupitelů
v docházce hodnotit jako ve
škole, pak si ještě jedničku na
svém vysvědčení úplně na kon-

ci volebního období odnesou za
jednu jedinou neúčast Tomáš
Blumenstein (ODS), Michal
Müller (ODS, nyní nezařazený),
Bedřich Grulich, Petr Lepša,
Alena Rašková, Petr Sedláček
(všichni ČSSD) a Ivana Copková (KSČM).
Naopak voliči vsadili na
špatnou kartu v případě tří
prostějovských poslanců,
kteří si z našeho městského
zastupitelstva dělali spíše
holubník. Jistě, jejich vytíženost v parlamentních funkcích se dá chápat, ale na druhé
straně jedno jediné odpoledne
pětkrát do roka si čas udělat
mohli, aby zastupovali své voliče. Absolutně nejvíce „áček“

Kolikrát se zastupitelé účastnili jednání
5

Faltýnek Jaroslav (ČSSD, nezařazený)
Holík Pavel (ČSSD)

7
8

9

Nevrla Aleš (TOP 09), Chytil Miroslav (KDU-ČSL)
Fiala Radim (ODS, nezařazený)

12
13

Kousal Petr (KDU-ČSL), Sekaninová Božena (ČSSD), Peichl Zdeněk (ODS)
Sokolová Milada (ODS)

Převážně byli u toho. Až na výjimky se v uplynulém volebním
období scházeli členové zastupitelstva v poměrně hojném počtu.
14
Foto: Michal Kadlec
a
předseda
Komise
pro mládež
(ČSSD).
Ten
přijel
na
pouhých
15 Zacpal Radek (ODS, nezařazený), Schlesinger Jiří (ČSSD)
sedm schůzí. Podobně je na a tělovýchovu Pavel Smetana
tom poslanec Radim Fiala (ne- (ČSSD). „Vidíte, to jsem si ani
16 Pelikánová Danuše (TOP 09)
zařazený) s devíti podpisy na neuvědomil! Je ale pravda, že
prezenční listině. řadových jakmile pan primátor zastupiSpurný Stanislav (TOP 09), Matyášek Aleš (TOP 09),
17 Kolář Václav (TOP 09), Čížek Jaroslav (KSČM), Pišťák Miroslav (ČSSD), zastupitelů si účastí příliš hla- telstvo svolá, udělám vždycky
vu nelámali ani Miroslav Chy- všechno pro to, abych si na
Mačák Alois (ČSSD), Galářová Milada (ČSSD)
til (KDU-ČSL) a Aleš Nevrla daný termín udělal čas. A to koBlumenstein Tomáš (ODS), Müller Michal (ODS, nezařazený).
(TOP 09) s pouhými osmi pří- likrát i na úkor svého zaměstnáGrulich Bedřich (ČSSD), Lepša Petr (ČSSD), Rašková Alena (ČSSD),
18 Sedláček Petr (ČSSD), Copková Ivana (KSČM), Kopečný Václav (TOP 09) tomnostmi na jednáních.
ní i rodiny. Vzhledem k tomu,
Co se týká prvního muže magis- že jsem dostal tak obrovskou
Hemerková Ivana (ODS, nezařazený), Pospíšil Jiří (ODS, nezařazený),
trátu, primátora Miroslava Piš- důvěru od svých voličů, to po19 Fišer Zdeněk (ČSSD), Pospíšil Jiří (ČSSD), Smetana Pavel (ČSSD), ťáka, ten absentoval pouze na važuji za povinnost,“ svěřil se
Šlambor Jaroslav (KSČM)
Zdroj: Magistrát města Prostějova dvou jednáních zastupitelstva. Večerníku Pavel Smetana.
Poznámka: Statistika účasti je sestavena podle seznamu z doposud posledních 19 jednání to- Dlužno ale říci, že v jeho přípa- Jestli to tak cítili všichni prohoto vrcholného orgánu města
dě to bylo kvůli těžké nemoci stějovští zastupitelé napříč posi zapsala pravá ruka Andreje jednání Zastupitelstva města který se také na jednání zastu- a hospitalizaci v nemocnici. litickým spektrem, to můžete,
Babiše Jaroslav Faltýnek (ne- Prostějova absolvoval pou- pitelstva z Prahy do Prostějova Jedním z těch, kteří nevyne- vážení čtenáři a voliči, poznat
zařazený), který z devatenácti hých pět! Druhým z poslanců, příliš nehrnul, je Pavel Holík chali ani jedno jednání, je radní z uvedeného grafu...
Šmíd Václav (KSČM), Augustin Josef (KSČM)

M. Černošek: „Chci podpořit ty, co podporují sport!“ VÁNOCE JSOU TADY!

Prostějov/pk - Sportovní
manažer Miroslav Černošek
(na snímku) není, jakožto
první muž marketingových
společností TK PLUS a
Česká sportovní jen úspěšným byznysmanem, ale
také občanem Prostějova,
v němž se narodil a přes veškeré nabídky z různých míst
zde dodnes zůstal žít a také
zajišťovat sportovní či kulturní dění.
„Snažím se jako sportovní pro-

motér a tedy svým způsobem
obchodník se sportovními projekty být od politiky vzdálen.
Ale nejde to. Máme podporu státu a ten vždy někdo vede, Olomouckého kraje a samozřejmě
i Statutárního města Prostějov,“
říká v exkluzivním rozhovoru
pro Večerník Miroslav Černošek, spolumajitel marketingové
společnosti TK PLUS Prostějov.
„Jako rodilého Prostějovana
mě tak blížící se komunální
volby pochopitelně zajímají.

Foto: archív Večerníku

Rád bych tedy vyjádřil podporu těm, co mají kladný vztah ke
sportu, kultuře a rozvoji města
obecně. Vážíme si přízně stávajícího vedení magistrátu
v čele s panem primátorem
Miroslavem Pišťákem i jeho
kolegů,“ vzkazuje jasné poselství směrem k prostějovským
občanům M. Černošek.
Exkluzivní rozhovor s bossem
prostějovského sportu si můžete přečíst na straně 6 dnešního vydání.
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Město zase hledá stromek

Prostějov/mik - To není bláznovství, ale holá skutečnost!
Možná si to dnes ještě málokdo uvědomuje, ale Vánoce
jsou tady cobydup! Však
také prostějovský magistrát
už zase hledá někoho, kdo
by městu daroval stromek
na náměstí T.G.Masaryka.
Trumfne letošní jehličnan
ten loňský ze Seloutek?
„Také letos jsme se obrátili na
občany se žádostí o darování
vánočního stromu. Nabídky
od dárců očekáváme do jedenatřicátého října,“ potvrdila
Večerníku Ivana Hemerková,
náměstkyně primátora Statutárního města Postějova. Jak
dodala, už nyní se někteří lidé
radnici ozvali! „Do dnešního dne se nám několik dárců
přihlásilo a dokonce pracovníci magistrátu si už několik
stromků zajeli osobně prohlédnout,“ překvapila náměstkyně
primátora.
Vánoční strom by měl být
podle požadavků magistrátu
solitér, aby byl pěkně rozvět-

Hledá se krasavec. Vloni si
Prostějované pochvalovali nádherný stříbrný smrk ze Seloutek. Bude letošní vánoční strom
na náměstí ještě hezčí?
Foto: Michal Kadlec
vený, výška stromu by měla
být zhruba osmnáct až dvacet
metrů. „Také záleží na tom, kde
strom roste. Měl by být dobře
přístupný tak, aby jej šlo snadno
pokácet,“ dodala Hemerková.

Publicistika
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Barometr

Číslo týdne

543

+

Slavnostní
Sl
t í tečka.
t čk T
Takhle
khl rychle
hl a úspěšně
zvládnutou investici je třeba oslavit! Městské i krajské celebrity se sešly v Olomoucké ulici. Bleskově zrekonstruovaná
Záhada a tutkomunikace i přejezd byly zprolání. Jak mohl z banvozněny již 8. září a lokalita
komatu v Plumlově za
byla okamžitě otevřebílého dne a bez násilí zmizet
na pro dopravní
skoro milion korun? Mohl! Úterní
provoz.
záhada se vyšetřuje, ale policie před veřejností podrobnosti tohoto neuvěřitelného
případu tutlá. Pachatel, který zřejmě znal kód
zásobníku na bankovky, doposud zjištěn nebyl.

Osobnost týdne
JOSEF FRANTIŠEK

Přesně tolik aut stačili jen
během pondělního dopoledne
zastavit a zkontrolovat policejní hlídky na Prostějovsku.
Ke cti řidičů je potřeba říct, že
odhaleno bylo pouze osmnáct
přestupků. V drtivé většině šlo
o špatný technický stav vozidla a policisté rozdali pokuty
celkem za 2 900 korun.

-

Otaslavickému rodákovi připravili
v sobotu v této obci u příležitosti
100. výročí jeho narození velkolepou oslavu. Hrdinný pilot a účastník slavné letecké bitvy o Anglii
sestřelil sedmnáct německých
letadel. Zahynul 8. října 1940
během hlídkového letu.

Výrok týdne
„NA KOBLIHY
KAŠLU, CHCU
ZADARMO
PIVO!“
Jeden z občanů přítomných
na předvolebním mítinku
nejmenovaného hnutí měl
skutečně jasnou prioritu

JE TO DŮLEŽITÉ, BLÍŽÍ SE TO, CO TO JE...?
Dnešní analýzu jsem zcela netradičně začal hádankou a jsem moc zvědavý, jak si na ni odpovíte, neboť
já tu odpověď od vás, vážení čtenáři, neuslyším. Tedy
pokud se se mnou někdo někde v našem městě nedá
do řeči. Ti, kteří mne znají, tak si zřejmě řeknou, že
jsem měl na mysli blížící se komunální volby, které proběhnou nadcházející pátek a sobotu, ale najde se jistě
i další skupina, která odpoví, že jsem také mohl mít na
mysli termín kvalifikačního utkání s Tureckem na Euro
2016. A někteří ještě „superznalci“ mého „životaběhu“
Martin Mokroš
budou tipovat, že jsem měl na mysli rozjezd nejlepší
No, musím se tentokrát přiznat, hokejové ligy na světě NHL, ve které fandím na život
že politika zvítězila před sportem, a na smrt klubu Edmonton Oilers.
a ač jsem skutečně velký sportov-

Analýza

ní a především hokejový fanda,
tak jako nejdůležitější beru onen
souboj u volebních uren. Ale neříkám, že mne, obzvláště po zcela
nečekaném úspěchu našich fotbalových barev proti Holandsku,
nebude zajímat i ona fotbalová
kvalifikační bitva. Věřte tomu,
že horko bude tentokrát při obou
událostech...
Větší prostor proto na tomto
místě budu věnovat dnes oné
záležitosti volebně-komunální.
Z důvodů daných volebním zá-

konem zde teď nebudu agitovat
konkrétně, koho máte volit, i když
pochopitelně ze zásady tvrdím,
že volit by se neměly ty strany,
které naplňují skutkovou podstatu
trestného činu založení, podpory
a propagace hnutí směřujícího
k potlačení práv a svobod člověka
a tu konkrétně komunisté, které
jsem měl na mysli, naplňují přímo
bohatě. Ale mám hned na začátku
zcela jednu konkrétní prosbu a to:
„Vážení voliči, pojďte, prosím,
volit!“

Proč o to prosím? Upřímně, máme
v našem státě několikero druhů
voleb. Zcela vás chápu, když nechodíte volit v eurovolbách. Tyto
podivné volby, kdy se rozdávají
trafiky do zcela ještě podivnějších,
nám vzdálených institucí, které
pak vymýšlejí spoustu neuvěřitelných hloupostí, jenž nám ztrpčují
život a ve kterých náš stát dělá stejně jen „podržtašku“, jsou opravdu
k ničemu. Ještě vás chápu, když
nejdete k volbám senátním, protože činnost této instituce připomíná

Přestěhovat nebo vyhořet? glosa týdne
Tomáš Kaláb
Staré přísloví říká, že snad prý
je lepší ta druhá možnost. Ze
zkušenosti nemohu porovnávat,
neboť zásah hasičů se mi naštěstí zatím vyhnul. Zato se stěhováním jakési zkušenosti mám.
A když už jsme u těch příměrů,

řeknu vám, lidi, zlatých „pět
švestek“... Ty si prostě sbalíte do
uzlíčku a jdete.
Míval jsem silné podezření, když
jsem tu a tam v televizi viděl sbalený kufr před dveřmi naznačující, že dotyčný obyvatel již za nimi
není vítán, že obsahuje pouze
zlomek osobních věcí stěhovaného. Ano, je tomu tak. Když jsem
z jednoho nejmenovaného supermarketu nanosil hory prázdných krabic, které lačně zívaly po
obsahu, zdálo se mi to množství
poněkud přemrštěné.
Nebylo. Ráno v den „D“ se po
bytě téměř nedalo chodit, takže
příjezd party stěhováků jsme brali jako spásu. Šéf, který se rozhodl pro dodávku s vozíkem, takové

množství věcí podle první obhlídky sice neočekával, leč nemrkl
brvou a zatímco ostatní pracanti
nosili, on rovnal a rovnal...
Jestli znáte tu reklamu na nábytkářský řetězec, v níž malé
autíčko veze na střeše náklad
až do korun stromů, máte přibližnou představu, jak vypadal
finálně naložený vozík za plnou
dodávkou. Ani jsem si nepokládal otázku, kolik toho do nového
obydlí dovezou a doufal, že třeba
nebudou cestou řezat zatáčky.
Dovezli všechno. Nový byt byl
ten večer snad ještě plnější, než
ten starý ráno. Našel jsem místo
k spočinutí a vděčně usnul. Ale
to následující ráno...! Jakže bylo
to přísloví???

Konstelace hvězd Prostějova
Ať už fandíte politice nebo ne, nejen celý Prostějov a okolí budou jednoznačně žít víkendovými komunálními volbami. A co víc,
v mnoha rodinách se dají očekávat i rozvleklé diskuze a hádky
mezi jednotlivými členy. Tak hvězdy, koho volit?

Berani - 20.3. až 18.4. Nebraňte se dalšímu sebevzdělávání. Ať je vám dvacet nebo padesát let,
pořád máte možnost přiučit se něčemu novému.
Buďte připraveni na to, že možnost zvýšit si kvalifikaci vám tento týden někdo nabídne.
Býci - 19.4. až 19.5. Nebuďte vztahovační. Ne
všechno, co se okolo řekne, platí na vaši adresu.
Spíše si více všímejte chování svých příbuzných,
které se vám vůbec nebude zamlouvat. Pořádek si
tedy nejprve udělejte ve vlastní rodině.
Blíženci - 20.5. až 19.6. Vaše práce v nejbližších
dnech nebude příliš efektivní. Brzdit vás budou
především myšlenky na sváry v partnerském životě. Pokud si ho nevyřešíte, nečekejte ani v práci od
svého šéfa vysoké odměny.
Raci - 20.6. až 21.7. Tento týden raději vypněte
mobilní telefon. Bude vám vyzvánět každou chvíli, a jestliže se nechcete zbláznit, opravdu ho vyřaďte z provozu. Užívejte si klidu a nenechte se
rušit při jinak pohodovém rozjímání.
Lvi - 22.7. až 21.8. V zaměstnání se dostanete do
řečí, které vám rozhodně nebudou příjemné. Můžete se sice bránit, ale jenom tím přilijete olej do
ohně. Vykašlete se na všechny škarohlídy a soustřeďte se na práci. Při ní hledejte své štěstí.
Panny - 22.8. až 21.9. Partner přijde s návrhem,
který vám v první chvíli vyrazí dech. Všem překvapením ale nebude konec, protože o víkendu
vás čeká zpráva, na kterou budete muset okamžitě
zareagovat. Budete tak v jednom kole.
...ještě
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Váhy - 22.9. až 21.10. Nestává se často, aby vás
někdo oblafnul. Jenomže v následujících dnech
se stanete obětí dobře vymyšlené lsti. Částečně
ztratíte doposud získané úspory, takže nezbývá nic
jiného, než se obrátit na policii.
Štíři - 22.10. až 20.11. Než se rozhoupete k tomu,
abyste něco udělali, trvá to strašně dlouho. Pak se
nedivte, že i tento týden ke všemu přijdete pozdě
a z dobrých výsledků se bude těšit někdo jiný. Tak
si zkuste aspoň vsadit sportku.
Střelci - 21.11. až 20.12. Vaší jedinou starostí tohoto týdne bude, abyste se líbili svému okolí. A je
úplně jedno, zda jste muž či žena. Každopádně
budete tak úzkostlivě dbát na svůj zevnějšek, až se
stanete terčem vtípků od svých kolegů.
Kozorohové - 21.12. až 19.1. Spoustu věcí v těchto dnech odfláknete a neustále se budete pokoušet
zbavit se odpovědnosti za výsledky v pracovní
činnosti. Pak se ale nedivte, že v zaměstnání okolo
sebe moc přátel zrovna nenajdete.
Vodnáři - 20.1. až 18.2. Víte, kde už tento týden
potkáte člověka, se kterým byste chtěli strávit zbytek života? V autobuse! Proto nechejte auto v garáži a používejte městskou hromadnou dopravu.
Nového seznámení nebudete litovat.
Ryby - 19.2. až 19.3. Nenechávejte důležité věci
na poslední chvíli, můžete tak přijít o velké peníze!
Každopádně jako první si vyřiďte resty na finančním úřadu, kde po vás už nějaký čas touží. Nezapomeňte rovněž na sliby, co jste dali příbuzným.

také tak trochu výskyt UFO. Budu
vás zcela chápat, když nepůjdete
příště k prezidentským volbám,
jelikož to, co se dělo minule a jak
vše nakonec dopadlo, mne budí
ze sna ještě dnes. Ale už vás méně
chápu, když nejdete k volbám
parlamentním, ještě méně když
nejdete k těm krajským a už vůbec
ne, když ignorujete určení příštích
komunálních zastupitelstev.
Vždyť v komunálních volbách přece rozhodujete o tom,
v jaké obci budete žít. Nevyužít
v tomto svého volebního práva
je velmi, ale opravdu velmi nemoudré, protože tím pak dáváte
najevo, že vás ona obec vlastně
vůbec nezajímá! Je s podivem,
že celý rok slyším z různých stran,
co by se mělo dělat, jak se to, nebo
ono dělá špatně a jak by tam ti a ti
vůbec neměli být. Ale když je pak
šance vše svým volebním hlasem
dát najevo a změnit, mnoho z vás
tak neučiní. Zcela nesnáším argument a odpověď, že to bude po
volbách zase stejné. Kdo viděl
již kandidátky stran a hnutí,
které lze zcela bez problémů

prostudovat na www.volby.cz
a nebo již třeba doma v teple
ve volební obálce, pak zjistil,
že se na scéně objevují jména
nová-neokoukaná a že jsou to
lidé, které můžete vidět dnes
a denně, mluví stejně jako vy.
Ale na rozdíl od vás to chtějí
zkusit účastí na kandidátce
„tam nahoře“ změnit. A tak
máte šanci je svým hlasem podpořit, nic vám nebrání to udělat,
jelikož cesta do volební místnosti
a vlastní volební akt nezabere více
jak čtvrt hodiny.
Na tomto místě bych ale také
rád přibrzdil nadšení z kroužkování či křížkování kandidátů stran. Při komunálních
volbách totiž hrozí, že ve svatém nadšení budete kroužkovat či křížkovat sympatická
jména ze všech zúčastněných
seskupení, ale pokud některé
seskupení nedosáhne pěti procent, tak vaše hlasy propadnou
jiným... A tak bych doporučoval,
kroužkujte klidně kandidáty, jaké
chcete, ale zároveň zakřížkujte to
jedno jediné vaše nejoblíbenější

uskupení, stranu, hnutí, a pak
máte jistotu, že váš hlas pomohl
tam, kde jste opravdu chtěli nejvíce. Není to tak složité a koneckonců podrobný návod vyšel již
ve Večerníku a najdete ho i na
internetu.
Nevím jak vy, ale abych obsáhl
obě dvě důležité páteční události,
tak vám zde předestřu svůj vlastní
páteční plán na 10. října. Nejdříve v klidu odpoledne „zavolit“
a večer pak v klidu „zafandit“
našim fotbalistům s Tureckem,
neboť pokud nevyhrají nebo
alespoň nezískají bod, pak bylo
vítězství s Holandskem zcela k ničemu. Samozřejmě můžete volit
i v sobotu 11. října, a to až do dvou
odpoledne, ale znáte to, nákupy,
domácí práce, někdo dokonce
i manželské povinnosti, případně
hrozí „pofotbalová“ kocovina, pokud budete sledovat fotbal v nějakém tom restauračním či barovém
zařízení, a tak být vámi, držím se
tentokrát hesla: „Co můžeš udělat
dnes, neodkládej na zítřek.“ Tak
co, zkusíme to všichni společně?
„Zavolit“ a „zafandit“?

fejeton Módní vítězství XXL

Petra Hežová
Není to tak dávno, co jsem
namátkou přepínala programy
v televizi, když se na obrazovce objevil záznam z exkluzivní módní přehlídky, na jejíž
realizaci se podílely ty největ-

ší špičky módního průmyslu.
Se zájmem jsem sledovala
módní novinky nadcházející
sezóny v naději, že se návrhářské ikony konečně vzpamatují
a věnují trochu své kreativní
pozornosti i těm z nás, které
nemáme míry jako třináctiletá
anorektička po útoku tasemnice. Moje naděje byly zklamány hned, jakmile se na přehlídkovém mole zjevily útlé
dívenky se znuděnými výrazy
a propadlými tvářemi, které
na sobě vláčely neforemné
pytle s rádoby důmyslnými
prostřihy nebo naopak na tom
či onom místě nesmyslně nahuštěnými kusy látky.
Vážně si některý z renomovaných návrhářů myslí, že
by si někdo při smyslech
něco takového na sebe

oblékl? Najednou jsem upřímně zatoužila potkat někoho
v jednom takovém modelu jen tak na ulici, abych si
ověřila, nakolik je ten módní prostřih v látce funkční
při nastupování do autobusu
nebo vlastně i při obyčejné
chůzi, která, zdá se, dělala
problémy i modelce na obrazovce. Čert ví, jestli to bylo
ne úplně padnoucím outfitem
nebo téměř hmatatelným nedostatkem jídla, který se na
viditelně hladové modelce
projevil tu a tam pod šaty
rýsujícími se žebry. Vypínám
telku téměř s úlevou, že kontury mých žeber jsou obaleny
poctivou vrstvou tuku, a tak
by mi chvála bohu žádný ten
módní výstřelek ani náhodou
nepadl. Ještě že tak!

Agentura
Tuhoslav plánuje obnovit OP!

Když umíte jednat s lidmi, otevřou
vám svoje srdce! A přesně tak se
stalo v případě Agentury Hóser
a její žádosti bývalému generálnímu řediteli Oděvního podniku
v Prostějově Františku Tuhoslavovi o rozhovor. A přestože dnes
čiperný důchodce oblečený do
roztrhaných tepláků kolegům
z Večerníku odpovídal v Plumlově
na otázky jen na půl pusy a neřekl
vlastně skoro nic, Hóserovi se podařilo prolomit bariéry mlčení!
„Vám odpovím na cokoliv, patříte k nejserióznějším tiskovým
agenturám v Evropské unii.
A věřím, že mé názory a plány
zveřejníte přesně,“ zalichotil
Agentuře Hóser František Tuhoslav. A dokonce dva ze třiatřiceti
našich redaktorů pozval k sobě
domů na Hrádeček v Plumlově!
„Podívejte se, já se včil nejdříve
musím vymotat z toho soudu.
Chtějí mě zavřít kvůli tomu, že
jsem si údajně ztopil nějakých
šestadvacet mega do své kapsy.
To je ale nehorázná blbost. Nešlo
o žádné prémie, byla to veřejná
sbírka mezi tehdejšími zaměstnanci Oděvního podniku. Byl

jsem totiž tenkrát ve finanční tísni
a švadleny se na mě složily. Jednoznačně vše prokážu, mám na
to doklady,“ šokoval Agenturu
Hóser František Tuhoslav.
On sám věří, že Krajský soud
v Brně ho osvobodí. „Kdybych
šel do basy, nemohl bych uskutečnit velké plány, které s Oděvním podnikem mám,“ uzemnil
znovu naše dva pisálky Tuhoslav. Na následný tlak redaktorů
Hósera bývalý generální ředitel
mamutí oděvní firmy prozradil,
že v krátké budoucnosti hodlá
obnovit masovou výrobu oděvů
v Prostějově. „Tak trochu mě zaskočila demolice budov Oděvního podniku. Ale nevadí, postavím
zase nové. A v nich zaměstnám
odhadem sedm tisíc švadlen,“
popsal střízlík z Plumlova. Ale
kde na to chce vzít peníze? „To
je jednoduché, mám nějaké
úspory, a pak jsem se domluvil
se zástupci společnosti Manthellan, že místo výstavby nějakého
proradného obchodního centra
mi pomůže s realizací obnovy
Oděvního podniku. Já mu pak
budu šéfovat a s Manthellanem

se budu dělit o zisk fifty-fifty,“ popsal svoji vizi František Tuhoslav.
Pokud se jeho plány opravdu vyplní a netahá nás za fusekli, sedm
tisíc nových pracovních míst by
Prostějovu zcela jistě pomohlo.
„Tak určitě! Ale na druhé straně nechápu, jak pan Tuhoslav
chce znovuobrozený Oděvní
podnik řídit z basy. Já totiž věřím,
že ho zavřou, až ztuhne! A pak,
pozemky po zbouraných budovách kupuje město, a hodlá zde
postavit nový zimní stadion pro
extraligu,“ brzdí plány Františka
Tuhoslava první náměstek primátora Prostějova Jiří Nikamnepospíchal.
Jak se tedy bude celá záležitost
nadále vyvíjet? Není třeba pochybovat o tom, že Agentura Hóser
bude kauzu i nadále sledovat
a snad svým zobákem vyklove
další žhavé novinky.
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 dvojici nejzajímavějších, který vám nyní
předkládáme...

Takhle vypadá
opravdový idiot!

V pondělí 22. září jsem doprovázel svoji pětiletou dcerku
k lékaři na nové poliklinice.
Na parkovišti nebylo místo,
a tak jsme zaparkovali o kousek dál a zhruba tři sta metrů
jsme došli pěšky. Ve chvíli,
kdy jsme byli na chodníku
naproti autobusovým zastávkám, uslyšel jsem za sebou
zvuky jak z Masarykova
okruhu. Po kruhovém objezdu
si to „krosil“ mladík ve „vytuněné“ Ladě, která hrozila
rozpadnutím každou vteřinou,
a mířil si to přímo k poliklinice. Že svým způsobem jízdy
ohrožoval ostatní a řevem
motoru obtěžoval ty, kterým
třeba nemuselo být zrovna tak
dobře, jako našemu „Schumimu juniorovi“, mu vůbec nevadilo. Raději jsem se snažil
dcerku co nejrychleji uklidit
z dosahu jízdní dráhy, a nejen
já tak nějak po našem jsem si
na adresu budoucího mistra
světa ulevil. Moje „mládě“ se
na mě jenom udiveně podívalo
a zeptalo se: „Kdo to byl, tati?“.
„Tak takhle vypadá opravdový
IDIOT, dítě moje!“ Nic jiného
jsem ani říct nemohl. Na závěr
bych tedy chtěl tmavovlasému
mladíkovi, který nám takhle
zpříjemnil pondělní ráno, poděkovat a popřát mu jediné:
„Doufám, že ti, mladíku, co
nejdříve někde zabaví řidičák,
prohlásí tě za nesvéprávného a už nikdy nebudeš moct
řídit vůbec NIC! Jsi FAKT
FRAJER!“
Nejsem chronický stěžovatel
na kohokoliv a cokoliv, ale
když někdo jezdí jak dobytek
ve vraku u „špitálu“, tak silně
pochybuji o jeho duševním
zdraví.
Michal Vrána, Prostějov

Konečně se stěhuje
S radostí jsem přijala zprávu
o tom, že Úřad práce v Prostějově se bude stěhovat
do nových a hlavně větších
prostor na náměstí Spojenců.
Během posledních patnácti let
jsem totiž už třikrát byla delší
čas klientkou tohoto úřadu
a můžu vám říct, že jen těžce
jsem snášela potupné stání ve
frontě na chodbách v budově
v Plumlovské ulici. Nebylo si
zde ani kde sednout a nebylo
ani výjimkou, kdy přede dveřmi jednotlivých kanceláří jsme
všichni stáli i dvouhodinové
fronty, než jsme konečně přišli
na řadu ke svému zprostředkovateli práce. Věřím, že v nových prostorách bude i nějaká
ta důstojná čekárna, přece jen
si myslím, že nezaměstnaní
nejsou podřadní lidé.
Jana Oklešťková, Prostějov

Máte něco
na srdci?

Chcete vyjádřit svůj názor
k článku, který jste si přečetli?

PIŠTE NÁM
SVÉ NÁMĚTY!
na e-mail:

VECERNIK@PV.CZ!
...ještě
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aktuality z politiky hledejte na www.vecernikpv.cz
JE TO TADY! Už není kam couvnout, máme na to
posledních pět dní. Skutečně posledních MAXIMÁLNĚ sto dvacet hodin, abychom si rozmysleli, komu
do volební urny hodíme svůj hlas a tím mu dáme
důvěru. Víru k tomu, aby se podílel na co nejefektivnějším řízení města. Není žádných debat o tom, že
komunální volby konané už tento pátek a sobotu budou v Prostějově těmi nejnapínavějšími od listopadu
1989. A k nějaké té zápletce samozřejmě můžete
přispět i vy, Proto vám během posledních více než tří
měsíců Večerník poskytoval podrobný předvolební
servis. A čím více voličů přijde odevzdat svůj hlas,
o to větší to bude detektivka při sčítání hlasů.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník přeje všem občanům
tohotoregionu,abyveměstěiobcíchvolilisrozvahou,
a hlavně s jistotou a přesvědčením, že svoji důvěru
dali těm pravým!
Připravili: Michal Kadlec a Petr Kozák

Členové Úsvitu kritizují kauzu Manthellan, ale mají krátkou paměť

Kdo smlouvu prosazoval? Jejich kandidát PAVEL DRMOLA!
Prostějov/mik - Hodně podivně působí nedávné vyjádření lídra hnutí Radima
Fialy k problematice žaloby
společnosti Manthellan na
město Prostějov. Nutno totiž
v této souvislosti poznamenat,
že k žádné šlamastyce okolo
obrovské investice v centru města by nedošlo, kdyby
před lety bývalý místostarosta Pavel Drmola dělal svoji
práci lépe a pořádně. Právě
za ním, jakožto předkladatelem hlavního materiálu, jdou
první stěžejní problémy či
nesrovnalosti. Ano, ten Pavel

Drmola, který je nyní na třetím místě kandidátky právě
„Fialova“ Úsvitu...
„Žaloba je pro mě signálem,
že investor přestává počítat
s realizací stávajícího záměru. V roce 2017 tedy musíme
připravit investiční záměr
nový. Záměr diskutovaný
s občany a doprovázený nezpochybnitelným
výběrovým řízením,“ uvedl ve svém
předvolebním proslovu za
hnutí Úsvit přímé demokracie Radim Fiala, který ze
čtvrtého místa kandidátky
Úsvitu kandiduje i do pro-

stějovského zastupitelstva.
Zapomněl ale pan poslanec,
kdo vůbec přišel s návrhem
uzavřít smlouvu s Manthellanem a nahradit stávající
historické jádro Prostějova
novou obří obchodní galerií?
Byl to totiž bývalý místostarosta Prostějova Pavel Drmola, který se nyní oklikou
snaží vrátit zpátky na radnici
z třetího místa kandidátní listiny hnutí Úsvit! Tudíž kritika z úst či pera pana poslance
spíše působí jako střelba do
vlastního hnízda... Nebo že by
šlo jen o ztrátu paměti?

Už si nepamatuje? Pavel
Drmola v roce 2010, kdy navrhl
a podílel se na prosazení investičního záměru společnosti Manthellan. Foto: archiv Večerníku

VEČERNÍK ODHADUJE TĚSNÝ BOJ MEZI ČSSD a ANO 2011
Bude o to „fous“! Nejméně šancí mají Moravané, Republikáni a Koruna Česká
Ale pozor, volební preference
navyšují i komunisté, tudíž není
vyloučena ani koalice ČSSD
s KSČM. V tomto případě by ale
lidé okolo současného primátora
města Miroslava Pišťáka a lídra KSČM Jaroslava Šlambora
museli nutně oslovit ještě třetího
parťáka, kterým by podle zpráv
Večerníku mohlo být PéVéčko.
Jenže, ani to nemusí stačit a pak
by přicházela v úvahu například
čtyřkoalice s ODS či sdružením
TOP 09 a Nezávislí Prostějované. Variant je v každém případě
několik. Sestavování koalice ale
ponechme stranou...
Jak to podle nás dopadne?
Pět dní před otevřením volebních místností je dle Večerníku

Poslední předvolební odhad Večerníku

6. října 2014

největším favoritem ČSSD, sociálním demokratům ale šlape
na paty Babišovo ANO 2011.
Třetí by měla skončit KSČM,
o čtvrtou příčku budou bojovat
TOP09 a Nezávislí Prostějované
s ODS, v závěsu se pak ponesou
PéVéčko, KDU-ČSL a Změna
pro Prostějov. Jen těsně pod pětiprocentní hranici skončí zástupci
Úsvitu přímé demokracie, bez
šance na vstup do zastupitelstva
jsou Moravané, Republikáni
a Koruna Česká, která jako jediná nesložila celou kandidátku.
Budeme mít pravdu? Vše vyhodnotíme v příštím čísle Večerníku, kde také nejdete nejen konečné výsledky, ale i porovnání
všech tří našich nekvalifikovaných odhadů, které jsme zveřejnili v červnu, srpnu a nyní tedy
v říjnu. Tipněte si také!
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výsledky komunálních voleb,
které budeme znát v sobotu 11.
října okolo osmnácté hodiny.
Podle dříve sestavených odhadů nesoucí datum 23. června
a 18. srpna a několika předvolebních průzkumů se dle nás
situace lehce změnila. Mírně ve
svých šancích posílilo ambiciózní hnutí ANO 2011 se svou
lídryní Hanou Naiclerovou, ale
podle Večerníku to na hlavní
favority voleb ČSSD nebude
stačit. Pokud se ovšem potvrdí
to, co si šuškají vrabci na střechách, mohly by dát tyto dva
politické subjekty dohromady
většinu a sestavit tak koalici
bez toho, že by vyzvali ke spolupráci některou další stranu.

it
Úsv

Prostějov/mik - Už jen pár
desítek hodin mají voliči na
to, aby se pořádně rozmysleli,
komu dají svůj hlas opravňující toho kterého kandidáta či
kandidátku do zastupitelstva
podílet se v příštích čtyřech letech na vedení města. PROSTĚJOVSKÝ Večerník přinesl
v průběhu předvolební kampaně už dva nekvalifikované
odhady pravděpodobných výsledků letošních komunálních
voleb. A nyní je na řadě třetí a
poslední. Šance jednotlivých
stran a hnutí se podle našeho
názoru více vyrovnaly.
Jak se redakce Večerníku „trefila“, nebo naopak mýlila, to
ukáží až definitivní a kompletní
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Spojuje nás práce, plníme své sliby.

RODINNÉ ODPOLEDNE
S PROSTĚJOVSKOU ČSSD

8.10.2014

15:00 - 17:00 hod., náměstí T.G.M. u Zlaté brány
PROGRAM:
Hudební produkce
Vystoupení mažoretek Hvězdiček
Vystoupení taneční školy Pirouette
Soutěže pro děti
Skákací trampolína
www.cssd-prostejov.cz
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Opravdu poslední Křižovatka u přejezdu v Olomoucké ulici OTEVŘENA KOMPLETNĚ
Investice za čtyřicet milionů korun proběhla nezvykle rychle
zastupitelstvo!

Prostějov/mik - Nedávná sešlost prostějovských komunálních politiků dne 23. září byla
původně prezentována jako
poslední a rozlučkové jednání zastupitelstva. To ale nikdo
netušil, že koalice se na něm
domluví se zástupci opozičních
stran o odložení tří nejdůležitějších bodů souvisejících s Manthellanem a výstavbou Galerie
Prostějov. Opravdu poslední
a mimořádné zastupitelstvo je
tak na pořadu toto úterý.
„Svolávám šestatřicáté zasedání
Zastupitelstva města Prostějova
na úterý sedmého října od šestnácti hodin do jednací síně radnice,“ potvrdil Večerníku Miroslav
Pišťák, primátor Statutárního
města Prostějov.
Po takzvaném předkrmu v podobě revokace usnesení zastu-

pitelstva z dubna letošního roku
o schválení výkupu pozemku od
Českých drah pro potřebu výstavby cyklostezky v blízkosti
místního nádraží, přijdou na řadu
očekávané „chuťovky“. „Půjde
o schválení pořízení druhé změny územního plánu Prostějova,
následně se bude jednat o ukončení pořizování regulačního plánu pořizovaného podle podnětu
společnosti Manthellan a velkou
diskuzi zastupitelů očekávám
také při projednávání zrušení
Územního plánu zóny části centra Prostějova,“ konstatoval primátor Pišťák.
Není snad ani třeba dodávat,
že úterní jednání zastupitelstva,
opravdu poslední v tomto volebním období, je otevřené pro širokou veřejnost. A pochopitelně
u toho bude i Večerník.

Proč se mimořádně schází

městské zastupitelstvo?

Jde o projednání pořízení druhé změny územního plánu města Prostějova, ukončení pořízení regulačního plánu dle podnětu společnosti MANTHELLAN, a.s. a zrušení územního plánu zóny části
centra města Prostějova.
O co jde? V novém územním plánu města Prostějova nebyl nedopatřením řešen problém parkování v centru města. Celá situace
zřejmě vznikla tak, že investor, společnost MANTHELLAN, a.s.
a město Prostějov v rámci projednání územního plánu spoléhali jeden na druhého. Společnost MANTHELLAN, a.s. nevyužila plné
moci, která jí byla udělena městem Prostějov. Nedošlo k zapracování do schváleného územního plánu. Kolem této záležitosti se
rozvinula bouřlivá debata. Jsme před komunálními volbami, proto
opoziční a nové politické subjekty nacházejí v této záležitosti společné téma. Je to ale „Mnoho povyku pro nic“, jak napsal William
Shakespeare. Stávající zastupitelstvo neudělalo žádné nenávratné
kroky ve věci Manthellan, které by mohly způsobit újmu městu.
Další rozhodování bude ležet na budoucích zastupitelích, kteří
vzejdou z nastávajících komunálních voleb.
Radek Zacpal,
předseda finančního výboru města Prostějova

Schyluje se k rekonstrukcím

nádraží v Prostějově?

Foto: Michal Kadlec
(pokračování ze strany 3)
Co se týká hlavního nádraží,
tady proběhla před lety rekonstrukce interiéru nádražní budovy. Ostatní prostory včetně
vnějšího pláště nádražní haly
a celého okolí však čekají na
opravy už drahně dlouhou dobu.
Ale i v tomto směru se hnuly první ledy.
„V současnosti se zpracovává
takzvaná studie proveditelnosti
a teprve z ní vyplyne, co by na hlavním nádraží a jeho okolí bylo důle-

žité rekonstruovat. Jedna z prvních
věcí, o které jsem jednal, je naprosto nevhodný podchod pod železničním přejezdem ve Vrahovicích.
To je skutečně nedůstojné místo
a generální opravu potřebuje jako
sůl,“ uvedl Alois Mačák. Jak dodal,
rekonstrukce budovy hlavního nádraží i železničního svršku a nástupišť je ještě během na dlouhou trať.
Večerník bude samozřejmě vývoj okolo připravovaných rekonstrukcí prostějovských nádraží
i nadále sledovat.

Olomouckou ulicí a dokonce už i přilehlými ulicemi
Barákovou a Sladkovského se dá od čtvrtečního
odpoledne projíždět autem bez jakéhokoliv omezení. Politické celebrity města a Olomouckého
kraje, zástupci policie, Správy železničních dopravních cest i majitelé stavebních firem totiž
s velkým předstihem otevřeli po náročné rekonstrukci celou křižovatku.
Prostějov/mik

Původně měly rekonstrukční
práce pokračovat až skoro do
závěru října, ale stavební firmy
se pochlapily a od uplynulého
čtvrtku už řidiči mohou křižovatku
okolo železničního přejezdu
v Olomoucké ulici využívat bez
omezení celou. Šlo o společnou
akci tří investorů - Olomouckého kraje, města Prostějova
a Správy železniční dopravní
cesty. Celkové náklady na
rekonstrukci uvedeného prostoru dosáhly zhruba čtyřiceti
milionů korun.
„V rámci celé revitalizace došlo
k úpravě povrchu, byl vybudován ostrůvek na hlavní komunikaci, na Barákově ulici
vzniklo parkoviště, byla provedena rekonstrukce inženýrských
sítí, včetně veřejného osvětlení.
Souběžně probíhaly práce na
železničním přejezdu včetně osa-

zení signalizačního zařízení,“
popsala Jana Gáborová, tisková
mluvčí Magistrátu statutárního
města Prostějova. Jak dodala,
v příštím roce ještě přibudou
protihluková opatření, konkrétně
budou vyměněna okna lidem bydlícím v Olomoucké ulici.
Při čtvrtečním slavnostním
otevření celé křižovatky padala
z úst představitelů města i Olomouckého kraje jen samá slova
chvály. „Chvála je na místě.
Rekonstrukce této křižovatky
se připravovala už dva roky
a jenom kvůli tomu, že se
podařilo
absolutně
sladit
práce všech tří zúčastněných
firem, mohlo dojít k tak rychle
a kvalitně odvedené investici,“
poznamenal přímo na místě
Alois Mačák, první náměstek
hejtmana Olomouckého kraje
a prostějovský radní. „Když jsem
první srpnový týden odlétala na
dovolenou a volal mi kolega

Otevřeno! První náměstek hejtmana Olomouckého kraje a prostějovský radní Alois Mačák, náměstkyně
primátora Prostějova Alena Rašková a ředitel Správy železniční a dopravní cesty Václav John slavnostně přestřihli pásku a otevřeli tak křižovatku pro veškerou dopravu.
2x foto: Michal Kadlec
Fišer, že se objevily komplikace
v podobě nedodání světelné signalizace, myslela jsem, že omdlím. Nedivte se, že jsem si na
letišti v Ruzyni musela dát panáka. Pak se ale během pár hodin
naštěstí všechno vyřešilo, další
průběh rekonstrukce jsem pak už
sledovala spokojeně na dálku,“
prozradila náměstkyně primátora
Prostějova Alena Rašková.
Celá křižovatka je nyní
otevřena pro běžný provoz.
Jak se osvědčí, otestují samotní řidiči. Mnohé určitě
překvapí nové přechody pro
chodce v bezprostřední blízkosti křižovatky, stejně jako
semafory vybavené kamerou
při výjezdu ze Sladkovského
ulice na Olomouckou.

Rekonstrukce křižovatky v Olomoucké
Kolik co stálo, a KDO TO PLATIL?
Olomoucký kraj
Stavební úpravy silnice v Olomoucké ulici včetně rozšíření komunikace.
Náklady: 9,15 milionu korun

Statutární město Prostějov
Stavební úpravy ulic Barákova a Sladkovského včetně přeložky
kanalizace, veřejného osvětlení, opravy chodníků, zeleň,
parkoviště v Barákově ulici a světelná signalizace křižovatky.
Náklady: 12,98 milionu korun

Správa železniční a dopravní cesty
Rekonstrukce
železničního
přejezdu
včetně
nového
zabezpečovacího zařízení se závorami, nové zabezpečovací
zařízení v Českobratrské ulici a nový samostatný přechod pro
chodce přes koleje se závorami.
Náklady: 17,85 milionu korun

„Nová hala bude sloužit mládeži, nejde Charitativní bruslení s Dianou
o uzavřenou komunitu,“ ujišťuje Černošek pod záštitou primátora Pišťáka
Prostějov - Jak píšeme na straně 3, nejen na aktuální téma o vybudování nové haly pro Národní olympijské centrum v Prostějově, hlouposti kritiků veškerých
projektů, které ve skutečnosti rozvíjí města a proslavují
Prostějov po celém světě, hovořil Večerník se sportovním manažerem Miroslavem Černoškem. „Získat jsem
dotaci na hala Národního olympijského centra, je největší a nejnáročnější věc, co jsem kdy dělal,“ říká v exkluzivním rozhovoru rpo Večerník Miroslav Černošek..
Petr Kozák
V poslední době se vyrojila
řada kritiků aktivit vaší
společnosti včetně Národního
olympijského centra, které bylo
Prostějovu přiděleno. Čím si to
vysvětlujete?
„Když se poprvé zrodila myšlenka,
že by tenis mohl mít olympijské
centrum, tak jsem považoval za
velice prospěšné, prestižní a prioritní se tomuto tématu věnovat.
Záhy jsem zjistil, že výsledky
prostějovského tenisu jsou tak excelentní, že Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy a zejména Český olympijský výbor
na tuto variantu slyší. Když se
k tomu přidala možnost spojení
s volejbalem, v němž jsme aktivní
a ještě nějakou dobu chceme, síla
projektu se zvýraznila natolik, že
by mě nikdy nenapadla možnost,
že by se našli tací, kteří budou tuto
výrazně kladnou myšlenku odsuzovat. Osobně to naopak považuji
za jednu z největších věcí, kterou
se mi v Praze podařilo dojednat.
A také nejnáročnější. (úsměv) Vždyť
naším soupeřem byla čtrnáctka kra-

jských a takřka sedmdesát bývalých
okresních míst z celé České republiky. Obzvlášť v těžké době, kdy se
podpora sportu všeobecně snižuje.
A Prostějov se mezi vybranou
šestku dostal!“
Jaké by měla mít hala
vyžití?
„Na základě předběžných dohod,
které jsme uzavřeli, by dopoledne
byla k dispozici mládeži a školám,
odpoledne sportujícím občanů
a večer by mohla vyřešit i ten problém, který se zjevil kolem Manthallanu s pořádáním společenských akcí.
A stávající vedení města na to slyší.“
Jaký vidíte největší přínos
Národního olympijského
centra pro Prostějov?
„Jednak budou moci vidět krásný
sport v krásném prostředí. Hlavně
ale v tom, že to nebude nějaká
uzavřená komunita pro Berdych
a Kvitové, ale bude to pro děti
z prostějovských škol a okolí.
Mohou získat určitou motivaci,
když se budou připravovat vedle
špičkových hvězd, které prorazily
ve světové konkurenci. Chtěl bych
pro to při této příležitosti vyzvednout
stávající spolupráci s magistrátem,

které je veškerým pozitivním
projektům nakloněno. A ve světě je
díky tomu Prostějov velmi známým
a úspěšným
pojmem.“
p
Ještě jednou se zeptám,
proč při všech těch pozitivech existuje skupina lidí, kteří
vám nepřejí...?
„Jsem mírně řečeno vyveden z míry
názory některých nových politických hnutí, které kritizují špatné
hospodaření města. Asi žijí na
Měsíci, jinak tomu absolutně nerozumím. Vždyť sousední Přerov má
dluh na jednoho občana zhruba deset tisíc korun. Nebo krajské město
Olomouc, tady dluží jeden občan
dokonce patnáct tisíc. Lídři těchto
nových hnutí stále opakují, že chtějí
vést město s jinými či jinak. Ale já se
ptám,
p , proč?“
Co říkáte zároveň na ataky
vůči vaší společnosti?
„Promiňte mi určitou suverénnost.
Ale v Česku se nosí kritizovat nebo
nepřát úspěšným. A my se takovými
cítíme. A děláme to pro Prostějov
a jeho občany! Návštěvy na našich
akcích jsou excelentní, vždyť v dešti
sledovalo slavného tenoristu Calleju
dva a půl tisíce diváků. Právě tento
koncert a reakce asi dvou křiklounů
v médiích, stejně jako reakce na
Národní olympijské centrum je něco,
čemu ne že nerozumím, ale považuji
to za hloupost nebo schválnost. A ještě jedna věc! Podle studie prezentace
Prostějova v médiích, kterou jsme
zadali jedné agentuře v Praze, jsou
informace o našem městě téměř
z padesáti procent spojeny s akcemi
TK PLUS nebo jeho hvězdami, jako
jsou Kvitová, Berdych a mnozí jiní.“

Prostějov/red - Klub Sociálně
demokratických žen Prostějov
včera uspořádal spolu s Klubem Onko Diana Prostějov akci
s názvem „Charitativní bruslení
s Dianou“, která proběhla pod
záštitou pana primátora Statutárního města Prostějov Miroslava Pišťáka.
Již před šestnáctou hodinou začali
přicházet do Víceúčelové haly na
zimní stadion první návštěvníci
této charitativní akce, jejíž výtěžek z dobrovolného vstupného
bude předán Nadačnímu fondu
dětské onkologie KRTEK. Na začátku předvedli své umění krasobruslařky ze Skating Clubu Brno
a Kraso-bruslení Prostějov. Po této
úžasné exhibici mladých krasobruslařských talentů následovalo
volné bruslení návštěvníků. V rámci programu pozdravil přítomné

sám primátor Miroslav Pišťák. Dalším bodem programu byla ukázka
hokejového utkání v podání mladých hokejistů z LHK Jestřábi
Prostějov. Poté organizátoři připravili soutěže pro nejmenší bruslaře,
které byly oceněny sladkostmi
a drobnými dárečky. Celým dvouhodinovým programem provázel
účastníky moderátor pan Petr Zakopal, který dokázal svým neotřelým způsobem pobavit přítomné.
„Celou akci lze považovat za
zdařilou, a výtěžek z dobrovolného vstupného ve výši osmi tisíc
korun pomůže Nadačnímu fondu
dětské onkologie Krtek. Ženám
ze SDŽ Prostějov a Klubu Onko
Diana Prostějov patří za tento
skvělý nápad velký dík stejně tak
jako návštěvníkům, kteří přispěli
na dobrou věc,“ vzkázal primátor
Miroslav Pišťák.

Primátor u ledu. První muž radnice si našel čas i na charitativní
akci na zimním stadionu.
Foto: archiv Večerníku

Plán města je jasný, rondel u zámku už příští rok
„Věřím, že kruhové křižovatky na Poděbradově náměstí
přijdou na řadu v roce 2016,“ říká Alena Rašková

Prostějov/mik - Potvrzeno!
Jednou z velkých investičních priorit Olomouckého
kraje v příštím roce je mimo
jiné realizace okružní křižovatky na Přikrylově náměstí
u prostějovského zámku. Jak
Večerník v nedávné minulosti
pravidelně informoval, právě
tento rondel dostal přednost
před podobným řešením na
Poděbradově náměstí.

Prostějovští radní řešili hodně
dlouho, zda ve svých dopravních
plánech dát přednost výstavbě
dvou menších rondelů na Poděbradově náměstí, nebo zohlednit stále problematičtější provoz
v Kostelecké ulici a postavit rondel na Přikrylově náměstí. Prioritu nakonec dostala druhá verze.
Rozhodnutí vedení magistrátu
je logickým vyústěním vývoje
dopravní situace na vnitřním

Zdroj: Magistrát města Prostějova

okruhu města. „Doprava v okolí
Poděbradova náměstí se za poslední dva roky výrazně zklidnila, a to hlavně díky jižnímu
kvadrantu. I jako obyčejná řidička si všímám, že situace je daleko komplikovanější v Kostelecké ulici, a to hlavně u výjezdu
směrem na Přikrylovo náměstí.
Proto i já jsem podpořila variantu, že upřednostníme výstavbu
rondelu v této lokalitě,“ potvrdila Večerníku Alena Rašková,
náměstkyně primátora Statutárního města Prostějov. „K tomuto
závěru jsme dospěli na základě
vyhodnocení konkrétní situace.
Křižovatka na Přikrylově náměstí je velmi zatížená, přičemž
hlavně Kostelecká ulice trpí velkými kolonami vozidel. Odbor
rozvoje a investic „oprášil“ šest
let starý projekt kruhové křižovatky na Přikrylově náměstí,
který ovšem tenkrát nemohl být
zrealizován. Tenkrát totiž Dopravní inspektorát policie ČR
zastával názor, že další rondel na
vnitřním okruhu by se nesladil se
světelným zařízením. Pak se ale

vybudoval rondel na Petrském
náměstí a najednou se zjistilo, že
semafory sladit s rondely jdou,“
podotkla dále Rašková.
Jak se Večerník v minulých
dnech ujistil, projekty jsou připraveny jak na okružní křižovatku na Přikrylově náměstí,
tak na dva rondely na Poděbradově náměstí. „Na základě aktuální potřebnosti jsme se domluvili s Olomouckým krajem, že
jako první postavíme právě rondel mezi zámkem a Kosteleckou
ulicí. Ta je dlouhodobě zahlcena
dopravním provozem, kdežto situace na Poděbradově náměstí se
díky jižnímu kvadrantu razantně
zlepšila,“ zopakoval již známou
skutečnost náměstek prostějovského primátora pro stavební
investice Zdeněk Fišer.
Ať už hovoříme o jakémkoliv
rondelu na vnitřním okruhu
Prostějova, jejich výstavba by
nemohla proběhnout bez náklonnosti Olomouckého kraje.
V těchto případech ale funguje
bezchybná spolupráce mezi
městem a prvním náměstkem

Už příští rok! Podle Večerníkem exkluzivně získaného plánku bude nový rondel na Přikrylově náměstí
splňovat ta nejpřísnější kritéria.
Foto: Michal Kadlec
hejtmana Aloisem Mačákem.
Také on přiznává, že rozhodování mezi Poděbradovým
a Přikrylovým náměstím bylo
hodně složité. „Obě dvě prostějovské lokality jsou z hlediska
dopravy problematické a ještě
před dvěma lety jsme byli přesvědčeni, že prioritní řešení si
zaslouží Poděbradovo náměstí.
Jenomže postupem času se řidiči
naučili využívat jižní kvadrant,

čímž se doprava hlavně v Plumlovské a Brněnské ulici rapidně
zklidnila. Lidé si také zvykli na
severní obslužnou komunikaci,
což je samozřejmě dobře, ale tím
se naopak zahltila Kostelecká
ulice, kudy se právě přes severní
obslužnou dostávali lidé ze dvou
západních sídlišť - Svobody
a Hloučela. Tím pádem se dopravní problém právě v této lokalitě stal pro město palčivější,

a tudíž plánovaný rondel na Přikrylově náměstí dostal přednost.
Aktuálně to vidím tak, a věřím
tomu, že k jeho výstavbě dojde
příští rok,“ uvedl Alois Mačák.
Jak ještě upozornila náměstkyně
primátora Alena Rašková, plány
na dva rondely na Poděbradově
náměstí rozhodně v šuplíku neskončí. „Věřím, že tato dopravní
investice přijde na řadu v roce
2016,“ dodala optimisticky.

Komunální volby 2014
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OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA
TRADIČNÍ PROSTĚJOVSKÁ PRAVICE

VĚRNI ZNAČCE, VĚRNI PROSTĚJOVU!

M I L A D A S O K O L O VÁ
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ŠEST DŮVODŮ, PROČ VOLIT VELKÝM KŘÍŽKEM
KANDIDÁTKU ČÍSLO 6 – ODS A TÝM T. BLUMENSTEINA
1. Hlas pro ODS je hlasem pro zrušení daně za odpad, jehož
prosazení nám ušetří 600 korun za každého člena rodiny.

2. ODS se v Prostějově nebála obměnit a postavila do čela

novou generaci osobností, které už něco dokázaly i mimo
politiku – například projektanta a předsedu Mensy ČR Tomáše
Blumensteina a předsedkyni Okrašlovacího spolku Miladu
Sokolovou.
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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.

3. Kandidáti ODS nejsou zatíženi žádnými skandály a aférami,

V Tomáši Blumensteinovi máme nového lídra,
kterého v čele kandidátky doplňuje předsedkyně
Okrašlovacího spolku Milada Sokolová.

4. ODS má na kandidátce 35 osobností, přičemž za každou z nich

Nebáli jsme se také sáhnout po nezávislých
kandidátech, kteří podporují náš program.

5. ODS je tradiční prostějovská pravice, jejíž kandidáti nepodlehli

Rozumíme našemu městu a nechceme jen kritizovat.
Mnoho se již v našem městě povedlo, ale musíme
jít dál.

ODS také v Prostějově na rozdíl od zbytku republiky voliče
nezklamala a dobře vládla.
je prostějovský příběh a každá z nich by byla posilou pro
prostějovské zastupitelstvo.

módní vlně přeběhlictví a převlékání kabátů. Kdo je věrný
značce, bude věrný i Prostějovu!

6. Máte-li rádi silné politiky, jejichž příjmení začíná na B., volte

Blumensteinův tým, protože jiný politik na B. v Prostějově
nekandiduje, i když se objevuje na předvolebních plakátech.

My přicházíme s konkrétními návrhy
a víme, jak je ﬁnancovat.

VOLTE è. 12
www.kscm-prostejov.wgz.cz

V popředí zleva:
Zuzana Böhmová, Václav Šmíd, Ivana Copková,
Jaroslav Šlambor, Jana Kirchnerová, Lukáš Koudelík

Ve druhé řadě zleva:
Jaroslav Čížek, Josef Augustin,
Zdeněk Gottwald, Zdeněk Vysloužil

Mùžete se na nás spolehnout...

Jaroslav Šlambor: Volby, volby, volby...

Vážení a milí čtenáři,
není to příliš originální, ale začnu otázkou, která by měla být
duší, podstatou, nejdůležitější
informační hodnotou voleb, totiž programem. Ten podmiňující
způsob jsem nepoužil náhodou.
Měla by být, ale nejspíš není.
Podle mého názoru nehraje
program toho kterého uskupení
při rozhodování komu dát hlas,
u voličů až tak zásadní roli. Důvodů pro tento postoj je poměrně
dost, zmíním krátce jen dva. Ten

první je obecný, druhý se týká
strany, která mě nominovala.
PR agentury moc dobře vědí,
co přitahuje pozornost a ukládá
se do podvědomí, aby se znovu
objevilo ve správnou chvíli při
rozhodování. Podmínkou je, aby
to sdělení bylo jednoduché. Obličej, slogan, kobliha, nebo třeba
výhoda, resp. její slib. Mohu vás
ujistit, funguje to. Z předchozího je
zřejmé, kam mířím. Program jako
tuctový, dlouhý na způsob telefonního seznamu, příliš atraktivní
zřejmě není. Resumé z předchozího by mohlo vyústit v otázku:
budou voliči ještě volit politiky
a politiku, nebo volbami hodnotit
reklamní kampaně, financované
vlivovými strukturami v pozadí?
Nejsem natolik naivní, abych si
neuvědomoval, že ta otázka je položena kategoricky, tj. ano/ne. Ale
tak život nefunguje. Spíše jde o to,
aby vedle síly peněz občas měla
šanci uspět i myšlenka. Rozumí
se obecně prospěšná. A tu šanci

ji může dát, kdo jiný, než volič,
který najde cestu k podstatě voleb
(co bude reprezentace čtyři roky
realizovat), a to pokud možno bez
ideologických, případně jiných
předsudků. Což mě vede k druhé
poznámce, týkající se KSČM.
Jsem přesvědčen, že vcelku primitivní dlouholetá antikomunistická
propaganda zanechala stopy ve
vědomí lidí a výsledkem je mnohdy i značně deformovaný pohled
na to, co z „dílny“ této strany vychází. Pokud budete náš program
číst, doporučuji položit si otázku: je to v zájmu mém, v zájmu
města a jeho komunity? Zajištění
parkingu v sídlištích, podle mě,
žádný velký ideologický náboj
nemá... Zpracovatelé programu
KSČM (mimochodem je dílem
zkušených komunálních politiků i zástupců nastupující mladé
generace) byli vedeni snahou
postihnout nejdůležitější problémy a navrhnout smysluplná řešení realizovatelná v horizontu let

2014 až 2018. V této souvislosti je
třeba otevřeně říci, že ne u všech
našich návrhů máme jasnou,
jednoznačnou představu jak je
realizovat. Například bývalá Jezdecká kasárna. Existují jako dlouhodobý, svým způsobem ostudný
problém. Navrhujeme: zařadit
jej do agendy města a po široké
diskusi zahrnující prostějovskou
veřejnost, předložit návrh řešení!
Možná se rozhodne i o zbourání,
nevím. Ale zvolit nejjednodušší
řešení (rozuměj zbourat), nepřipustit do diskuse jiná alternativní řešení, se mi nezdá správné.
V našem programu vycházíme ze
staré východní moudrosti: „…kde
je cíl, je i cesta“. Jinými slovy, je
na nás, abychom projevili dostatek vůle a odhodlání prosazovat
myšlenky, které jsme předložili a
podepsali s vědomím, že jsou veřejně kontrolovatelné.
Na závěr mi dovolte, tak trochu
v rozporu s tím, co jsem předeslal
v úvodu, zdůraznit bod progra-

mu, který považujeme za zcela
zásadní, nebo chcete-li stěžejní.
Zaměstnanost. Snad přesněji nezaměstnanost. Možnost pracovat
pokládáme za zásadní podmínku
udržení a rozvoje kvality života
města. Město i přes omezené
možnosti musí systematicky
a důsledně vytvářet podmínky
pro růst hospodářského potenciálu města a celého regionu. Že to
jde, ukazuje příklad spolupráce
města s firmou Mubea, která se
postupně stala největším zaměstnavatelem regionu a v příštích
letech plánuje výrobu rozšířit
a zajistit tak práci dalším pěti
stům Prostějovanů.
Co říci závěrem? Radit dospělým
lidem jak a co mají dělat, byť se
to týká „jen“ voleb, mi připadá
nepatřičné. Tak raději popřeji
všem čtenářům vše dobré. To
samé vyřizuji od ostatních žen
a mužů kandidujících za Komunistickou stranu Čech a Moravy.
Jaroslav Šlambor

Region

8-9

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 6. října 2014

Konicko Kostelecko Němčicko Plumlovsko Protivanovsko Dobromilice: sedmiletou holčičku srazilo auto
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Regionální zpravodajství


Expres
z regionu
V Koře
Kořenci
řenc
ncii po
pořá
pořádají
řád
řá
áda
dají
dají
golfové mistrovství
Kořenec/mls - Čtvrtý ročník otevřeného mistrovství Golf clubu
Prostějov se bude konat v neděli 12.
října na hřišti Golfresortu v Kořenci.
Turnaj je otevřen hráčům všech klubů. Z hlavní kategorie vzejde mistr
a mistryně klubu, v ostatních otevřených kategoriích se můžete utkat
o pěkné ceny. Akreditace spojená se
snídaní ve formě rautu proběhne od
7:00 do 9:30, vyhlášení výsledků
proběhne kolem 15:00.
Na Žraloku vypuknou
vepřové hody
Plumlov/mls - Vepřové hody
a prodej hotových zabijačkových
specialit proběhne tuto sobotu 11.
října od 11.00 hodin v ATC Žralok v Plumlově. Připraveny budou
dršťková a zabijačková polévka,
bramborové knedlíky plněné
škvarkama, jitrnicový a jelitový
prejt, zabijačková roláda, speciální zabijačkový povolební guláš
a spousta dalších laskomin.
Houbaření v Březině
může přijít pěkně draho
Protivanov/mls - Správci vojenského újezdu Březina zaznamenali
zvýšený počet případů porušování
podmínek povolení ke vstupu. Za
toto porušení se považuje vstup
a vjezd na území mimo povolenou
dobu. „Vstup a vjezd na území vojenského újezdu Březina bez platného povolení je přestupkem na
úseku obrany státu a za toto jednání
může být udělena peněžitá sankce
do výše tří tisíc korun,“ upozornil
přednosta Vojenského újezdu Březina Radek Malaník.
INZERCE

776 159 120

region@vecernikpv.cz

Policisté ji podezřívají z porušení zákona!

www.vecernikpv.cz

Dobromilice/mik - Vystoupila
z autobusu, s největší pravděpodobností se pořádně nerozhlédla
a vstoupila do silnice. To byla pro
sedmiletou holčičku osudová chyba. Řidič, který ji vzápětí srazil, ji
naštěstí okamžitě se zlomeninou
končetiny odvezl do nemocnice.

„V pátek třetího října po čtrnácté hodině došlo v Dobromilicích
k dopravní nehodě mezi chodkyní a osobním vozidlem. Sedmiletá dívka za stojícím autobusem
v zastávce bez rozhlédnutí vstoupila do vozovky přímo před
projíždějící vozidlo Volkswagen

Transporter, které řídil pětatřice- ského ředitelství Policie ČR Olotiletý muž. Při střetu utrpěla dív- mouckého kraje.
ka otevřenou zlomeninu. Holčič- Jak vzápětí dodal, dechová zkouška
ku i její matku odvezl zmíněný na alkohol byla u řidiče negativní.
řidič do nemocnice v Prostějově „Nehoda je v šetření, kdy dívka je
k ošetření,“ uvedl k nešťastné podezřelá z porušení zákona o pronehodě v Dobromilicích Josef vozu na pozemních komunikacích,“
Bednařík, tiskový mluvčí Kraj- dodal mluvčí krajské policie.

Uplynulou
sobotu
v
Otaslavicích
vzdali
hold
leteckému
esu
SCHVALOVÁNÍ PENĚZ NA STAVBU BYLO DRAMA řidič nacouval
Mostkovice:

Plumlov má moderní sběrný dvůr, otevřen bude již brzy

do cyklisty

Město mohlo dokonce přijít o miliony korun z dotací

Do nového sběrného dvora v ulici Cvrčelka budou
moci už brzy zamířit obyvatelé Plumlova. Vznikl
na místě, kde fungovalo staré sběrné místo. Lidé
zde budou moci ukládat všechny druhy odpadu.
Městu se na něj podařilo získat dotace, takže
z rozpočtu na výstavbu šlo pouze 381 680 korun.
Kromě těch musel Plumlov doplatit i vícepráce.
Zároveň však reálně hrozilo, že město sběrný
dvůr přijde na desetinásobek.
Plumlov/mls
Nový sběrný dvůr obyvatelům
Plumlova nabízí patřičné vybavení na uložení nebezpečného
i objemného odpadu. Lidé sem
tedy budou brzy moci zavézt
třeba i elektroniku, oleje, zářivky, akumulátory či zbytky barev.
A poradí si zde i s vyřazenými
kusy nábytku, umývadly, pneumatikami, různými přístroji
a zařízeními či koberci.
Nový sběrný dvůr bude nepochybně přínosem pro obyvatele
Plumlova. Přesto vše neproběhlo úplně hladce. Celkové náklady na výstavbu sběrného dvoru
v Plumlově činily 3 816 800 korun. Z toho pětaosmdesát procent
uhradila Evropská unie, dalších
pět procent šlo z rozpočtu ČR.
Na město pak zůstal příspěvek
ve výši 381 680 korun. Hrozilo
však, že Plumlov dotací vůbec

neobdrží. Zastupitelstvo totiž
původně neschválilo uvolnění
peněz na výstavbu dvoru. Proč?

Pochybil
projektant stavby?
Pochybnosti kolem financování
stavby sběrného dvoru se objevily vzhledem k vícepracím, které
město přišly na 335 084 korun.
„Podloží pod komunikací nemělo dostatečnou nosnost. To měl
projektant zjistit při geologickém
průzkumu ještě před zahájením
stavby. Město by pak nemuselo
na vícepráce doplácet,“ upozornil Večerník opoziční zastupitel
Marek Otruba, který zároveň
kritizoval současné vedení města
vzhledem k tomu, že o vyplacení
nákladů na vícepráce ostatní zastupitele včas neinformovalo.

Zatím je zavřený. Nový sběrný dvůr v Plumlově by měl být zprovozněn již ve druhé polovině října.
Foto: Martin Zaoral
světlil Adolf Sušeň. Jelikož však
plumlovští zastupitelé i poté měli
pochybnosti o postupu projektanta,
který byl zároveň i technickým dozorem stavby, při hlasování návrh
Podle plumlovského starosty se na proplacení peněz na sběrný dvůr
jednalo o okolnosti, které nemohl neprošel.
nikdo při zpracování projektu tušit.
„Geologický průzkum nemusel být
součástí projektové dokumentace,
Zastupitelé
na špatnou nosnost podloží se prozměnili
názor
to přišlo až v průběhu stavby. Bylo
přitom nezbytné, aby se podloží
zpevnilo. Bez toho by sběrný dvůr Jak se ukázalo, tento fakt by měl
nevznikl. Z tohoto důvodu jsme se pro Plumlov fatální následky.
rozhodli vícepráce proplatit,“ vy- „Pokud město neschválí peníze

Na problémy se přišlo
až při stavbě

z rozpočtu, nemá v takovém případě ani nárok na přiznání dotace a reálně hrozí, že necelé čtyři
miliony korun bude následně
muset hradit ze svého,“ upozornil František Kocourek, vedoucí
hospodářsko-správního odboru
plumlovské radnice. Takové hrozby se většina zastupitelů Plumlova zalekla. I proto sami navrhli
nové hlasování. V tom už bylo
rozpočtové opatření týkající se
sběrného dvora odsouhlaseno.
Nic tedy nebrání tomu, aby město přijalo téměř 3,5 milionů korun dotací.

Mostkovice/mik - Naštěstí jen lehkým zraněním cyklisty skončila dopravní nehoda, ke které došlo minulé úterý
30. září krátce před čtvrtou hodinou odpoledne
v křižovatce ulic Stichovská
- Ohrozimská a K mlýnu
v Mostkovicích.
„Z dosavadního šetření vyplývá, že ke střetu mezi
osobním vozidlem značky
Volkswagen Caddy, které
řídil osmatřicetiletý muž,
a devětašedesátiletým cyklistou došlo v okamžiku,
kdy řidič s vozidlem couval
směrem do křižovatky z ulice
K mlýnu a cyklista jel od
Ohrozimské ulice, ve směru od uvedené křižovatky.
Cyklista byl sanitním vozem převezen do nemocnice
na ošetření,“ uvedla Irena
Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje.
Požití alkoholu před jízdou
bylo u obou účastníků nehody na místě vyloučeno
dechovou zkouškou, celková
hmotná škoda byla vyčíslena
na 5 500 korun. Nehoda je
v šetření policistů Dopravního inspektorátu v Prostějově.

V Klenovicích odhalili zfetovaného šoféra

Klenovice na Hané/mik - Policisté zadrželi dalšího řidiče
pod vlivem drogy. Tentokrát se tak stalo uplynulý pátek dvě
hodiny po půlnoci. Mladík přišel o řidičák i možnost pokračovat v jízdě.
„V pátek 3. října krátce před druhou hodinou ranní kontrolovali
policisté v Klenovicích na Hané řidiče vozidla Škoda Felicia.
U dvaadvacetiletého muže provedli test Drugwipe 5S na

omamné a psychotropní látky, který byl pozitivní na pervitin.
Po poučení se mladý muž podrobil lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu v nemocnici,“ uvedla
Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje.
Jak dodala, policisté muži ovlivněnému drogami na místě zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu.

Hřejivé, podzimní
zpravodajství z Prostějovska

Rekonstrukce by měla skončit v listopadu
o půl milionu snížila. „Z našeho
rozpočtu půjde jen něco přes
půl milionu korun, až osmdesát
procent nákladů by měla pokrýt
dotace,“ vyjádřil se pro Večerník
konický starosta Jan Novák
s tím, že termín dokončení prací
je stanoven na začátek letošního
prosince.
Potřebným zateplením práce na
poliklinice neskončí. Opravy
by se výhledově měla dočkat
i střecha polikliniky. Vedení
města chce, aby budova byla
v budoucnu bezbariérová, ve hře
je i vybudování výtahu.
V současnosti se v budově polikliniky nacházejí ordinace
praktických a dětských lékařů,
gynekologická, endokrinologi-
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O
Otaslavice/mls
- „Metle“ zažily uplynulou sobotu vskutku
velkou
slávu. V obci se konaly
v
oslavy
100. výročí narození leos
stíhacího pilota Josefa
te
U TOHO! teckého
Františka.
Odvaha a vlastenecFr
tví dovedly tohoto místního rodáka až za kanál
La Manche, kde den po svých šestadvacátých
narozeninách našel smrt. Ještě před tím se během jediného měsíce stihl stát pilotem s největším počtem sestřelů celé bitvy o Anglii, která
byla klíčovým leteckým soubojem celé druhé
světové války.
Dopolední program oslav stého výročí Josefa
Františka byl zahájen bohoslužbou v místním kostele. Právě před ním se půl hodiny po poledni zformoval početný průvod, který prošel obcí a zastavil
se u pomníku tohoto místního rodáka. Ten svým
tvarem připomíná směrovku letounu Hurricane,
v němž František létal. Vznikl před domem, kde
Josef František prožil většinu svého dětství i studentských let. „Jeho rodný dům se nachází o dvě

čísla popisná níže,“ upozornil starosta Otaslavic
Rostislav Drnovský, který Josefa Františka nedávno navrhl na nejvyšší státní vyznamenání České
republiky Řád Bílého lva. „Návrh už schválil parlament i vláda. Poslední slovo bude mít prezident
České republiky, který tato ocenění uděluje,“ prohlásil Drnovský.
Na pečlivě připravenou akci dorazili politici,
armádní velitelé, zástupci České obce legionářské, aeroklubu Josefa Františka, svazu
letců či sokolů. Hold otaslavickému rodákovi vzdal i velitel českých vzdušných sil Libor
Štefánik či velitel 601. skupiny speciálních sil
Karel Řehka. „Josef František byl příkladem
pravého muže a vojáka. Svým životem dokonale naplnil vojenskou přísahu, která nám stanoví
i imperativ Druh druha neopouštěj,“ vyjádřil
se při této příležitosti prostějovský primátor
a zároveň zástupce České obce legionářské Miroslav Pišťák.
Příležitost vzpomenout na fascinující osobnost
druhé světové války si nenechaly ujít desítky

Fotoreportáž
Fotoreportáž

jaká byla oslava legendárního letce...

Do centra Čelechovic se vrátí
Čelechovice na Hané/tok Pár dnů před komunálními
volbami se na čelechovickém zastupitelstvu schvalovalo ožehavé téma - změna
územního plánu a smlouva
o spolupráci s firmou Armex
Oil, která v areálu bývalého
cukrovaru hodlá obnovit
sklad pohonných hmot. To
samozřejmě s sebou přinese
i zvýšený průjezd kamiónů
obcí. Námitky proti změně
územního plánu podpořené
za jediný týden 229 podpisy
zastupitelstvo smetlo se stolu
a smlouvu dvoutřetinovou
většinou schválilo.

Vše pro vaše mazlíčky
nek v Mostkovicích, v níž se specializují
zejména na produkty pro psy. „Pyšníme
se například padesáti druhy různých
značek granulí pro psy, díky čemuž se
řadíme mezi přední firmy v celé České
republice!“
Zákazníci si mohou zboží vybrat buď
na naší prodejně v Mostkovicích č. 315
(naproti občerstvení Ranč) nebo na e-shopu www.krmivakominek.cz. „Pro
zákazníky máme připravené pravidelné

akční či zlevněné zboží, věrnostní zákaznické karty, dárky, vzorky krmiv a nově
také dopravu po Prostějovsku až domů
úplně zdarma,“ vzkazuje majitel prodejny
Petr Komínek.
A největší výhoda obchodu? Oproti jiným
prodejnám nabízí veškeré věci za nejlepší
internetové ceny. Ušetřete proto peníze
a přijďte, nebudete litovat!
Více hledejte na www.krmivakominek.
cz, nebo na telefonním čísle 607 880 947.

U TOHO!

Rušno v Čelechovicích. Zastupitelstvo v čele se starostkou Jarmilou Stawaritschovou bylo vůči nespokojeným občanům, za které
vystupoval Viktor Palánek, spíše v defenzivě. Foto: Tomáš Kaláb

rolog se již před dvěma roky ze
sklepa polikliniky přestěhovali
do uvolněných prostor po záchrance.

Chovatelské potřeby a krmiva Komínek Mostkovice

BYLI JSME

KM Prona, jej hodlá odkoupit
děčínská firma Armex Oil s.r.o.,
která kromě provozování vlastních čerpacích stanic podniká
v distribuci pohonných hmot.
Jako jedno z logistických center
si vybrala právě Čelechovice,
kde již existuje zkolaudovaný
sklad LTO.
Současný územní plán předpokládal výrobní využití pouze pro zadní část areálu přiléhající k železniční vlečce,
zatímco v přední části směrem
k Cukrovarské ulici počítal
s výstavbou a zelení. To ovšem
nový vlastník potřebuje změnit
tak, aby celý areál spadal do vý-

Prokoukne. Hlavní budova zdravotního střediska se od letošního září zahalila do lešení.
Foto: Martin Zaoral
cká a logopedická ambulance
a pracují tu i kožní a oční
lékařka. Další čtyři lékaři:
chirurg, ortoped, urolog a neu-
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Slavnostní chvíle. Jako poslední z celé řady čestných hostů se u nového pomníku Josefa Františka poklonil
starosta Otaslavic Rostislav Drnovský, který místního rodáka navrhl na Řád Bílého lva. Foto: Martin Zaoral

kdo byl josef františek?
3x foto: Martin Zaoral

S plnou parádou. Odpolední program v Otaslavicích byl za- Čestní hosté. Do Otaslavic mimo jiné dorazili politici, špičky Vzpomínka na rodáka. Středobodem celého sobotního
hájen průvodem obcí, do něhož se kromě pozvaných hostů české armády, zástupci České obce legionářské, svazu letců dění byl nový pomník před domem, kde Josef František strávil většinu svého dětství a studentských let.
či sokolů. Nechyběl ani prostějovský primátor M. Pišťák.
zapojily desítky lidí z obce i okolí.

Představujeme regionální podnikatele...

Mostkovice/pr - Nejnovější prodejna
chovatelských potřeb na Prostějovsku
byla otevřena v říjnu roku 2012. V sortimentu naleznete veškeré potřeby a krmiva zejména pro psy a kočky, dále také
pro akvaristiku, teraristiku, chov hlodavců, ptactva i hospodářských zvířat.
„Nabízíme více jak pět tisíc produktů,
přičemž sortiment postupně nadále rozšiřujeme,“ prozradil Večerníku Petr Komínek, majitel prodejny Krmiva Komí-

místních občanů. „Na Josefa Františka si pamatuji jako na zaměstnance prostějovské Wikovky,
kde dělal motoráře. Kolem domu, kde žil, jsem
také denně chodil do školy. Podobné vzpomínkové akce jsme pořádali i za komunismu, ale to víte,
tehdy se někteří lidé báli na ně přijít,“ vyjádřil se
pro Večerník Karel Michalec z Otaslavic.
Na oslavy dorazili i přespolní.„Moje babička
a matka Josefa Františka byly sestřenice, které
byly velkými kamarádkami. Krátce po válce dostala jeho maminka od britské i československé armády řadu různých metálů. Později v padesátých
letech je raději ukryla u nás. To víte, za komunistů
se nechtěl nikdo moc chlubit tím, že jeho příbuzný bojoval v Anglii. Kde nakonec ta vyznamenání
skončila, to už ale ani sama nevím,“ exkluzivně
nám prozradila Marie Mazalová z Prostějova.
Po slavnostním setkání u domu v místní části zvané „Kout“ si mohli lidé osobnost Josefa
Františka ještě podrobněji připomenout při prohlídce otaslavického muzea, které stejně jako
místní škola nese jeho jméno.

HLUK
a
kamionová
doprava
www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv.cz
Názor občanů hájila jen třetina zastupitelstva

Konická poliklinika se už opravuje
Konice/mls - Kdo si počká, ten
se dočká. Toto rčení platí i pro
budovu polikliniky v Konici.
Dělníci nyní pracují na jejím
zateplení. Okna, která pamatovala výstavbu polikliniky
v první polovině minulého
století, už byla vyměněna.
Do budovy denně míří desítky
pacientů. „Polikliniku pamatuji už jako kluk. Pokud vím,
okna se za tu dobu zatím nikdy
neměnila. Je dobře, že se do
oprav konečně pustili,“ prohlásil
čtyřiašedesátiletý pan Petr.
Zakázku získala společnost
Miroslava Zavřela z Prostějova.
Náklady na projekt se původně
odhadovaly na 3,5 milionu korun, veřejná soutěž je přibližně

Nejlepší stíhač bitvy o Británii Josef František by se zítra dožil sta let

Už čtvrt hodiny před začátkem
čtvrtečního jednání zastupitelstva
se zasedací místnost obecního
úřadu v Čelechovicích na Hané
začala plnit občany, kterých se
nakonec sešlo hned několik desítek, což bylo dalším důkazem
citlivosti projednávaného tématu. O co jde? Po čtyřech letech
klidu ožívá areál bývalého cukrovaru, situovaného v samém
centru obce. Od současného
formálního vlastníka, firmy

robní zóny. Praxe bude taková, že
vlak přiveze pohonné hmoty, které se uskladní v nádrži, odkud je
kamióny budou rozvážet zákazníkům v okolí. Občané budou
tedy muset skousnout pohyb
až deseti pětadvacetitunových
cisteren denně mezi sedmou
a dvacátou hodinou, v odůvodněných případech dokonce
od šesti do dvaadvaceti hodin.
Za to Armex Oil slibuje obci
revitalizaci (či spíše demolici)

stávajícího areálu a roční příspěvek šedesát tisíc korun na
sportovní, kulturní či jiné společenské aktivity.
„Navrhovanou smlouvou prokazujeme svoji dobrou vůli
o dohodu s obcí, nic nás k tomu
nenutí,“ sdělil občanům bezelstně
zástupce firmy ing. Stránský.
Právník současného vlastníka Dr.
Holeček naopak zdůraznil neblahé soudní a následně finanční důsledky pro obec, pokud by svým
rozhodnutím zmařila již vynaložené, ovšem blíže nespecifikované investice. Perlou bylo shrnutí
diskuse starostkou Stawaritschovou. „Zastupitelstvo si myslí,
že nalezlo s investorem shodu,
občané s tím ale nesouhlasí...“.
V zájmu koho tedy zastupitelstvo rozhoduje?
Námitky proti změně územního plánu smetlo zastupitelstvo
dvěma třetinami hlasů, stejným poměrem nový územ-

ní plán schválilo a následně
poměrem sedm ku dvěma
i smlouvu s Armex Oil. „Bohužel skupina představující většinu
zastupitelstva učinila tak, jak
avizovala. Přestože tvrdí, jak jsou
vstřícní k veřejnosti, vůbec nevzali v potaz názor lidí, kteří by
o celém záměru chtěli jednat,
chtěli by se k němu v širší diskusi
vyjádřit. V námitce jsme navrhovali různé cesty, které umožňovaly změny územního plánu odložit, znovu se k problematice vrátit
a nalézt jiný kompromis než fakt,
že uprostřed obce bude obnovena průmyslová výroba, která
byla ještě v únoru 2014 považovaná za značně nevhodnou,“
zhodnotil verdikt zastupitelstva
spolupředkladatel námitek proti
změnám územního plánu Viktor
Palánek.
Večerník se bude tématu věnovat ještě v některých z příštích
čísel Večerníku.

INZERCE

Narodil se 7. října 1914 v Otaslavicích, zemřel 8. října 1940 v Cuddington Way v Ewellu, v anglickém hrabství Surrey, jako český stíhací pilot,
letecké eso bitvy o Británii ve druhé světové válce. Do československého
letectva vstoupil v roce 1936. Po okupaci Československa (15. března
1939) uprchl do Polska stejně jako mnoho jiných československých letců.
Přes Francii se František dostal do Velké Británie a byl přiřazen k 303.
stíhací peruti na letišti Northolt, kde létal na stíhačkách Hawker Hurricane. Během měsíce září 1940 dosáhl 17 jistých sestřelů německých letadel a jednoho pravděpodobného a stal se nejlepším spojeneckým pilotem
celé Bitvy o Británii. V úterý 8. října 1940 se Františkův Hurricane zřítil
v Cuddington Way v Ewellu během hlídkového letu. Důvody havárie se nepodařilo objasnit. Podle jedné teorie asi prováděl prvky letecké akrobacie blízko bydliště svého děvčete, podle jiných pamětníků na něm v té době byly patrné příznaky vyčerpání a únavy
z boje. Je možné, že příčinou havárie byla kombinace obou těchto faktorů. Za svého života i posmrtně byl oceněn mnoha vyznamenáními, jako
vůbec první cizinec obdržel třeba britskou Distinguished Flying Medal se
stužkou. Po roce 1989 byl na počest tohoto pilota pojmenován prostějovský
aeroklub sídlící na vojenském letišti, kde bylo vojenské letecké učiliště.

Komunální volby 2014

A. Mačák: „Jsem připravený i nadále

podporovat smysluplné aktivity“

„Rád bych alespoň ve stručnosti uvedl, co jsem v tomto
volebním období postupně
pomáhal realizovat. Vzhledem k tomu, že se přes
patnáct let věnuji dopravní
problematice,
zdůrazním
zejména tuto oblast včetně
některých již realizovaných
nebo připravovaných investičních akcí.
Za poslední čtyři roky co
působím také ve funkci náměstka hejtmana, byla Olomouckým krajem proinvestována v okrese Prostějov
částka zhruba dvě miliardy
korun. Dopravní infrastruktura je bezesporu základem prosperity. V našem městě jsme
realizovali například okružní
křižovatku Na Petrském náměstí, okružní křižovatku
U Rodenů, rekonstrukci ulice
Dolní nebo ulice Olomoucká.

Podařilo se mi zajistit poskytnutí finančních prostředků
také na cyklistické stezky
nebo bezpečnostní prvky.
V příštím roce je k realizaci
připravena a dohodnuta například přestavba okružní křižovatky na Přikrylově náměstí
(u zámku) 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. Tak jako doposud považuji za důležité podporovat
v rámci možností sport, kulturu a sociální oblast. Jsem
připravený i nadále podporovat smysluplné aktivity.
Dovolím si i touto cestou požádat spoluobčany, aby přišli
k volbám a dali nám možnost
i nadále se podílet na rozvoji
našeho pěkného města. Plníme sliby, které dáme! Máme
velmi zkušeného lídra, současného primátora Miroslava
Pišťáka a realistický volební
program.
PhDr. Alois Mačák, MBA
člen Rady města Prostějova
a náměstek hejtmana
Olomouckého kraje
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Páteční zábavné odpoledne s prostějovskou ČSSD A ještě jinak poplatek za odpad....

Hry i tanec. Na náměstí T.G. Masaryka se v pátek odpoledne bavili nejen prostějovští občané, ale i
politici. Náměstek hejtmana Alois Mačák si dokonce střihl taneček.
2 x foto: archív ČSSD
Prostějov/pr - Volební kam- Taneční škola Freedance Jany růže. Občané měli příležitost si
paň je v plném proudu, Balešové v následujícím blo- osobně tváří v tvář promluvit
a tak i ČSSD v Prostějově ku předvedla mnohé ze svého nejen se stávajícím primátorem,
uspořádala minulý pátek umění. Dalším číslem programu jeho náměstky, radními a zastupředem avizovanou akci pak byla Zábavná show s Jinál- piteli za ČSSD, ale též s novými
s názvem „Zábavné odpoledne kem, která především zaujala ty kandidáty na kandidátce této
s prostějovskou ČSSD“. Akce nejmenší účastníky. Následo- strany. Příjemné slunné počasí,
začala svižným rock and rol- vala hudební produkce již výše ale i přátelská atmosféra napolem, na své si přišly děti v rámci zmiňované skupiny, která byla mohly ke zdárnému průběhu
různých doprovodných akcí až zcela „nečekaně“ přerušena se- této akce.
vše vyvrcholilo seskokem para- skokem parašutistů na náměstí Do konce volební kampaně již
šutistů. Nechybělo ani předsta- před radnicí. Toto překvapení, zbývá pouhých pět dní, v tomvení jednotlivých kandidátů.
do poslední chvíle organizátory to čase se budou prezentovat
Po úvodním vystoupením prostě- celé akce utajené, zajistili prostě- zástupci jednotlivých kandidujovské hudební skupiny PV Rock jovští parašutisté. Následně před jících stran. O tom, kdo bude
and Roll Klasik se přítomným plným hledištěm předvedly svůj řídit chod města, rozhodnou obobčanům představili kandidáti um a šarm mažoretky Hvězdič- čané svojí zodpovědnou volbou,
ČSSD v Prostějově, usilující o prá- ky. Nechyběla ani nafukovací a vystaví tak účet dosavadním
vo zastupovat občany v měst- skluzavka, malování na tváře či vládním stranám v Prostějově.
ském zastupitelstvu včele s pri- balónková show pro nejmenší To, jak bude vypadat Prostějov
mátorem Miroslavem Pišťákem. a v neposlední řadě i rozdávání v následujících čtyřech letech,
Kandidáty přijel podpořit i bý- předvolebních materiálů.
je pouze na občanech města
valý místopředseda Evropského Každou přítomnou ženu jistě a jejich uvážení. Prostějovská
parlamentu Dr. Libor Rouček.
potěšila již tradiční oranžová ČSSD věří v jejich moudrost.

V minulém vydání Večerníku
se vysokoškolský učitel a představitel prostějovských občanských demokratů Petr Sokol
vyslovil ke zrušení poplatku za
odpad.
Vznesl tři základní argumenty:
Za prvé, prý je jedno, zda se používá termín daň nebo poplatek
za odpad. Není to jedno. Ten,
kdo chce „řídit radnici“, by měl
být v terminologii precizní.
Za druhé, vysoutěžením městských komunálních služeb
odděleně (zvlášť svoz odpadu,
péče o zeleň, pohřebnictví) prý
dojde ke stlačení ceny dolů.
Zřejmě má někdo k dispozici
křišťálovou kouli. Navíc každý, kdo se pohybuje v reálném
byznysu ví, že soutěžení většího „balíčku služeb“ přinese
logicky větší úspory, neboť pro
účastníky výběrového řízení
bude velký projekt znamenat
větší interes než malá zakázka.
Nejsem proti náročnému výběrovému řízení - jasné a podrobné
určení podmínek pro jednotlivé
činnosti, ale prioritně jako celek.
Současný ceník komunálních
služeb vznikl v období výrazného vlivu prostějovské ODS,
jedná se o sebekritiku úrovně
nastavených cen?
Je potřeba zavnímat výsledky
„Výzkumu spokojenosti obyvatel Prostějova za rok 2014“.
V detailním hodnocení veřejných služeb dosáhla nejvyššího
hodnocení občanů města Prostějova oblast komunálních služeb.
Prozíravým přístupem města
je k dispozici moderní technika
a technologie u poskytovatele
těchto činností. Došlo totiž k výrazným investicím.
Nepochybuji o tom, že pracovníci realizující v současné době
práce v rámci komunálních slu-

žeb si uvědomí, že uskutečněním tohoto záměru ODS dojde
k ohrožení stability jejich zaměstnání.
Za třetí, prý je problém v nastavení kritéria od kolika let by
platilo zrušení poplatku pro seniory a rodiny s malými dětmi. To
opravdu není žádná „kosmická
raketa“.
Tyto dvě skupiny obyvatel je potřeba rozhodně podpořit a nastavení parametrů jistě zvládneme.
Mám zkušenosti s obtížnou situací mnoha seniorů. Je to smutný příběh a je naší povinností ji
změnit.
Znovu zdůrazňuji, osobně
jsem pro cílenou optimalizaci - snížení výše poplatku za
odpad, ovšem souběžně se zavedením dalšího motivačního
programu za třídění. Nejsem
pro nereálné, populistické výkřiky do tmy.
ČSSD má návrh konkrétního
řešení s názvem „Víc třídím,
výrazně míň platím“, zpracován.
Zavedení spravedlivého systému motivačních poplatků za
odpad by tyto nejen výrazně snížilo, ale zároveň zachovalo odpovědnost občanů v této oblasti.
Ing. Bedřich Grulich
radní a předseda komise
životního prostředí

INZERCE

Spojuje nás práce, plníme své sliby.

2.

1.

11

3.

RNDr. Alena RAŠKOVÁ

Ing. Zdeněk FIŠER

náměstkyně primátora, 64 let

náměstek primátora, 59 let

4.

5.

Miroslav PIŠŤÁK

PhDr. Alois MAČÁK, MBA

Bc. Pavel SMETANA

primátor, 75 let

náměstek hejtmana, technik, 50 let

živnostník, 44 let

Přijďte k volbám 10. - 11. října 2014

Ze života města
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MĚSTSKÁ KASA SE PŘEDÁ S VELKÝM PŘEBYTKEM DAŇ Z NEMOVITOSTÍ
Po Prostějovu je na tom tak dobře jenom Praha

Poslední příležitost vystavit závěrečný účet. Nikoliv
roku, ale rovnou celého uplynulého volebního období. A účet v pravém slova smyslu, protože půjde
o peníze a celkové hospodaření města. Vedení
magistrátu a hlavně primátor Statutárního města Prostějov Miroslav Pišťák (na snímku) neměli
v roce 2010 jednoduchou úlohu poté, co rok předtím vlivem katastrofálního stomilionového výpadku
v příjmech ze sdílených daní museli sáhnout hluboko do finančních rezerv. Od té doby byly ale roční
rozpočty bezproblémové, město navíc obdrželo na
začátku roku 2014 absolutně nejvyšší rating.
Prostějov/mik
Městský rozpočet se za uplynulé
pololetí roku 2014 vyvíjí podle
prostějovského primátora Miroslava Pišťáka nadmíru příznivě.
Optimisticky vypadá i sčot za
třetí čtvrtletí, přestože výsledky za toto období ještě nejsou
oficiální. „Velice dobře se letos
vybírají daně, tudíž aktuálně je
městská pokladna v přebytku
bezmála sto milionů korun. Na
základě tohoto faktu konstatuji,
že městské finance předám na
podzim nově zvolenému zastupitelstvu ve výborné kondici,“
uvedl první muž radnice Miroslav Pišťák. „Lidově řečeno, pře-

dám ji plnou. Podle prvních údajů je na tom městský rozpočet
velice dobře. Můj hrubý odhad
v tuto chvíli je ten, že za pololetí
je městská pokladna v kladném
saldu ve výši mezi devadesáti
a stem milionů korun. To je
velmi pozitivní informace, ale
všechno se to může ještě změnit.
Musíme si uvědomit, že pokaždé při pololetním hodnocení
výsledků rozpočtu zde existuje
časový nesoulad mezi příjmy
a výdaji. Jak všichni víme, většina městských investic se proplácí až ve druhé polovině roku.
Tudíž až na jeho konci bude
zastupitelstvo vědět, zda optimismus je na místě či nikoliv.

Já osobně jsem ale přesvědčen,
že konečný výsledek městského
rozpočtu za rok 2014 dopadne
velice dobře,“ vysvětlil Pišťák.
Absolutní vrchol ekonomického blaha nastal pro Prostějov
už na jaře tohoto roku. Jeden
z nejpřednějších ekonomických analytiků Petr Vinš
z agentury Moody´s oznámil
členům vedení města, že Prostějov získal o stupeň lepší ratingové hodnocení než vloni, tedy
Aa.1cz s pozitivním výhledem.
A tím se stal absolutně nejlépe
hodnoceným městem v republice! „Hlavním faktorem pozitivně
ovlivňujícím národní rating statutárního města Prostějov na úrovni

VELKÁ PODZIMNÍ SOUTĚŽ s prostějovskými kandidáty ODS
ZNÁ SVÉ VÝHERCE!

Aa1.cz je kontinuální pokles jeho
zadluženosti zesílený závazkem
současného vedení města udržet nízkou úroveň dluhu. Rating
města je dále podpořen dosavadními solidními provozními
a rozpočtovými výsledky. Je však
zároveň omezen ambiciózním investičním plánem Prostějova, který vedl k navýšení kapitálových
výdajů,“ zdůvodnil Petr Vinš.
„Za hospodaření města hovoří
jedině fakta, nikoliv domněnky. A pokud srovnám ekonomické výsledky Prostějova
s jinými statutárními městy
v Olomouckém kraji, tak musím
říct, že jsme na tom velmi dobře.
Prostějov nemá miliardový dluh
jako Olomouc a není ani zmítán
skandály spojenými se zadáváním veřejných zakázek jako
sousední Přerov,“ konstatoval
Radek Zacpal, prostějovský zastupitel a předseda finančního
výboru.
Navíc v posledních čtyřech
letech město použilo na stavební investice celkem neuvěřitelných 700 milionů korun.
„Když hovoříme o investicích,
je to podmíněno i tím, že na té
pověstné uzdě pořád držíme
neinvestiční výdaje. To znamená hlavně výdaje na provoz

Foto: archív Večerníku
a správu magistrátu. Jenom
připomenu, že dlouhá léta
uplatňujeme při plánování
a následném schvalování městského rozpočtu koeficient neinvestičních nákladů jedna celá
a nižší. Tuším, že to bylo před
třemi nebo čtyřmi lety, kdy
jsme tento koeficient dokonce snižovali na nula celá osm.
Tedy veškeré náklady na chod
magistrátu byly pokráceny
o dvacet procent oproti předešlému roku,“ připomněl na
závěr důležitý faktor výborného hospodaření města jeho
primátor Miroslav Pišťák.

město nezvýšilo už deset let

Prostějov/mik - Prostějovská radnice už dlouhá léta
nesáhla ke zvýšení daně
z nemovitosti s výjimkou jediného roku 2012, kdy ale do
systému výběru těchto daní
zasáhla sama vláda České
republiky. Přesto rok co rok
proudí do městské pokladny
stále více peněz.
„Už více než deset let jsme nesáhli k tomu kroku, že bychom
jako radnice sama o sobě zvyšovali tuto daň. Samozřejmě,
tento příjem městské pokladny
je lidově řečeno nejjednodušší
a lehce se od občanů vybírá.
My jsme ale nikdy nechtěli
zatěžovat peněženky našich
občanů víc, než je absolutně
potřebné. Konstantní výší daní
jsme také chtěli výrazným způ-

sobem podpořit prostějovské
podnikatele a rovněž investory
zvenčí. A podle toho, že každý
rok se vybraná částka zvyšuje,
soudím, že se nám náš záměr
podařil,“ svěřil se Večerníku
Miroslav Pišťák, primátor Statutárního města Prostějov, který je zároveň strážcem městské
kasy.
Potěšitelný je zároveň fakt, že
finanční úřad, který je správcem a výběrčím daní z nemovitostí, posílá magistrátu rok
od roku stále větší obnos peněz. Čím to? Prostějované totiž vlastní čím dál tím více nemovitostí. To zaprvé. Za druhé
jsou větší příjmy zdůvodňovány rostoucím zájmem investorů o nemovitosti v Prostějově,
zejména pak o pozemky.

Ovládne radnici sociální demokracie
nebo hnutí ANO 2011?
Největší favorit na ovládnutí radnice: ČSSD, KSČM a PéVéčko!

Ceny rozdány. Soutěž s Občanskou demokratickou stranou byla slavnostně ukončena v redakci Večerníku. Hlavní cenu převzal z rukou lídra ODS Tomáše Blumensteina Jaromír Přecechtěl z Bedihoště. Šest
stovek na zaplacení poplatku za odpad si odnesl i Antonín Dušek, kandidát za hnutí ANO 2011, které jinak
brojí proti odpuštění poplatku. Jaké to ale paradoxy...
3x foto: Michal Kadlec
Na stránkách PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku probíhala
VELKÁ PODZIMNÍ SOUTĚŽ
s prostějovskými kandidáty
Občanské demokratické strany,
která obsahovala tři kola. Vyhrát se dalo po každém z dějství,
ale hlavně na samotný závěr
„Všichni, kdo správně odpověděli, byli zařazeni do celkového
slosování o hlavní cenu - úhradu
letošního poplatku za odvoz odpadu pro celou rodinu,“ nastínil
pravidla Petr Sokol, šéf prostějovské buňky ODS. A jeho slova
můžeme potvrdit. Stejně jako
velký zájem, který jste o celé klání projevili.
V prvním kole se zapojilo do soutěže 178 soutěžících, ve druhém
103 a ve třetím 142 čtenářů, kteří
znali správnou odpověď na vždy
odlišnou otázku. Ta z minulého
vydání zněla, kolik peněz se vybralo na dobročinném koncertu
pro prostějovský Klokánek, který
nedávno spoluorganizovala Milada Sokolová a němž vystoupila

skupina Hradišťan? Patronkou
třetího kola byla Milada Sokolová,
předsedkyně Okrašlovacího spolku města Prostějova.
Do slosování jsme zařadili již zmíněných 142 soutěžících, kteří odpověděli naprosto přesně. Z osudí
pak byli vylosováni další dva výherci, kteří se těšili na originální Blumensteinovu šestistovku.
Štěstí se usmálo na Lenku Szabó,
Mlýnská 38, Prostějov a Evu Rozehnalovou, Finská 9, Prostějov.
Výhra, která jim uhradí letošní
poplatek za odvoz odpadu, jim
byla předána v sobotu 4. října.
Ve stejný den došlo k předání i dalších cen, takže během sobotního
odpoledne bylo v redakci Večerníku pořádně rušno. Pro výhry si
došli Petra Pohanková z Bedihošti,
Oldřich Lošťák, Valerie Dvořáková a Antonín Dušek z Prostějova.
I oni si tak odnesli nejen poukaz
s Blumensteinovou „šestistovkou“, ale zejména pravých 600
korun! Největší štěstí při losování hlavní výhry pak měl Jaromír

Přecechtěl, Nerudova 458, Bedihošť! Ten tak vyhrál odpuštění
odpadu pro celou čtyřčlennou
rodinu, což v praxi znamenalo
2 400 korun v hotovosti.
„Jsem moc rád, že se tolik lidí zapojilo do soutěže a že všichni výherci chválili náš návrh zrušit daň
za odvoz odpadu. Chtěli bychom
jim ještě jednou touto cestou poděkovat,“ uvedl Tomáš Blumenstein, hlavní patron soutěže a lídr
prostějovské ODS do víkendových
komunálních voleb. Ceny předávali i „dvojka“ Milada Sokolová
a třetí v kandidátní listině Jan
Zatloukal.
Všichni přítomní si pak drahnou
chvíli ještě pěkně popovídali, než
se rozloučili a šťastná sedmička
šla spokojeně s vyhranými penězi
domů. „V každém případě uspořádáme i další soutěž a za odpuštění odpadu budeme bojovat, ať už
voldby dopadnou jakkoliv. Jsme
přesvědčeni, že nejde o populistické gesto, ale zájem občanů,“ dodal
T. Blumenstein.

Prostějov/mik, pk - Velké spekulace se rojí prostějovským
politickým zákulisím. Ten
povídá ono, druhý zase tohle,
a všichni dohromady vědí
všechno. Nebo lépe řečeno
nic. Osud totiž máte v této fázi
v rukou vy - voliči! Až pak
přijdou na řadu leckdy tvrdá,
jindy zase dopředu jasná
jednání, protože výsledky
voleb jiné varianty de facto
nenabízí Momentálně je ale
možné,že se může stát cokoliv. Večerník se proto zamyslel
a na základě nejčastějších kuloárních zpráv pro vás zpracoval následující informace.
První spolupracující grupa
o sobě dala vědět už před
měsícem, kdy hned čtyři politické subjekty spojily své síly
a sepsaly prohlášení proti
úmyslu současné radniční
koalice jednat na zastupitelstvu o důležitých bodech okolo
jednání s Manthellanem, ale
i bourání Jezdeckých kasáren.
Seskupení ANO 2011, KDUČSL, Změny pro Prostějov
a TOP09 by prý opravdu zasedlo k jednomu stolu a klidně by
si trouflo vést prostějovský
magistrát. „Byl by to zajímavý
kočkopes, v němž by se spojila údajně pravicová TOP 09
s ultralevicovými zelenými
a piráty, kteří tvoří jádro

Změny pro Prostějov,“ okomentoval tuto variantu jeden
z významných hráčů na politickém poli, který si však přál
zůstat v anonymitě. „Pravdou je, že když vedle pánů
Matyáška a Navrátila zasedla
paní Naiclerová, tak jsem to
pochopil, ale působnost pana
Kousala jako představitele
křesťanů mi v této skupině do
hlavy moc nejde,“ přidal se
další politolog.
Večerník má ale informace
i o jiných jednáních. Při nich
hraje velkou roli současný
první náměstek primátora
Jiří Pospíšil. Jako nejžhavější
favorit na sestavení koaliční
„vlády“ nad Prostějovem jsou
totiž nyní považovány sociální demokraté s komunisty
a právě PéVéčko s dvojicí
lídrů Jiřím Pospíšilem a Ivanou
Hemerkovou. „S některými
možnými budoucími partnery jedná Pospíšil, s jinými
zase náměstkyně Hemerková.
Těch variant s kým půjdou
do koalice, je vícero,“ potvrdil Večerníku zdroj z radnice, který si pochopitelně
nepřál být jmenován. V kuloárech se totiž živě debatuje
i o povolební spolupráci
PéVéčka s představiteli ANO
2011 a TOP09 a Nezávislé
Prostějované. Za tímto spojením lze hledat i mediálního
guru Prostějova Ladislava
Burgra z agentury Vendi, který

ostatně „topku“ a ANO 2011
v předvolební kampani zastupuje a spolupracuje i s prvně
jmenovaným hnutím.
Jenomže Večerník nabízí ještě
jiné kombinace. Hodně nahlas se začíná šuškat o spojení
mezi dvěma subjekty, které se
ještě nedávno na sebe dívaly
s velkým despektem. Koalice ČSSD s ambiciozním
hnutí ANO 2011 v čele s Hanou Naiclerovou se také jeví
hodně pravděpodobně. Podle
předvolebních průzkumů by
totiž jedině právě ČSSD
a „Babišovci“ mohli teoreticky
dát potřebnou nadpoloviční
většinu v zastupitelstvu a nepotřebovali by přitom k tomu
třetího „do party“. „Nebudu
v tuto chvíli říkat, s kým bychom spolupracovali a s kým
ne. Dáme se ale každopádně
dohromady s těmi, kterým
záleží na dalším pokračování
úspěšného
hospodaření
města,“ řekl ve středu při historicky první veřejné besedě
lídrů kandidujících stran
a hnutí v Národním domě
Miroslav Pišťák, lídr sociálních demokratů a stávající
primátor Statutárního města
Prostějov.
Očekávaný úspěch ANO 2011
by však mohl otevřít dveře
do prostějovské radnice také
pravostředové koalici tohoto
hnutí s KDU-ČSL, ODS a TOP
09 a Nezávislí Prostějované.

I tato varianta by znamenala
historický průlom. Na druhou
stranu přes veškeré třenice nelze vyloučit ani setrvání stávající koalice mezi ČSSD, ODS
a PéVéčkem. „Musely by se
ale obrousit hrany,“ utrousil poznámku na adresu této
možnosti muž obeznámený se
vztahy v prostějovské politice.
A tak pozor, velkou šanci dostat se poprvé v historii po
listopadu 1989 do rady města
větří již zmínění komunisté.
A řekněme si otevřeně, KSČM
má se svojí stabilní voličskou
základnou skutečnou naději
a může svým potencionálním
partnerům nabídnout solidní
počet mandátů. Jen teoretická
je možnost, že by se k žezlu
dostalo hnutí Úsvit Tomia
Okamury, které by si případně
mohlo přibrat seskupení
Strany zelených a Pirátů pod
názvem Změna pro Prostějov
či třeba Koruna česká, černý
outsider voleb.
Toto všechno jsou ale jen čiré
spekulace a hry. Kdo nakonec
posbírá ty nejlepší karty včetně
trumfového esa, budeme vědět
v sobotu večer. Pak už půjde
do vážných a nekompromisních diskusí. Někteří se budou ve svých štábech radovat,
jiné partaje naopak ovládne
smutek... V každém případě
Večerník pro vás bude sledovat nejen výsledky voleb, ale
i navazují koaliční jednání.

Na ZŠ Majakovského ve Vrahovicích rozdal Alois Mačák
ceny dětem za tradiční soutěž v malování
Vrahovice/mik, pk - K slavnostní události došlo ve čtvrtek 2. října odpoledne na Základní škole Majakovského
ve Vrahovicích. První náměstek hejtmana Olomouckého
kraje, prostějovský radní
a člen zdejší školské rady Alois
Mačák přijel dětem předat
ceny za soutěž v malování obrázků z letních prázdnin.
„Jedná se o tradiční soutěž,
kterou na Základní škole Majakovského ve Vrahovicích pořádáme již deset let. Nyní bylo
úkolem dětí namalovat své zážitky z letních prázdnin, další
soutěž se ale blíží a žáky bude
čekat zadání obrázků z adventního času předvánočního,“
svěřil se Večerníku při slavnostním vyhlášení výsledků
soutěže malých vrahovických
malířů Alois Mačák. „Porota to

má vždycky těžké, ale vyhodnocujeme vždy deset výherců.
Letos poprvé v historii jsou
v první desítce samá děvčata.
Jsem ale velmi rád, že za posledních deset let jsme z těchto soutěží v malování udělali
úspěšnou tradici a děti je nesmírně prožívají,“ dodal Alois
Mačák s tím, že nejvydařenější
obrázky od dětí si schovává
a snaží se na ně napsat říkadla.
„Do soutěže se zapojují žáci
úplně všech tříd naší školy.
Využívají pomoci a rad odborných učitelů, nebo si soutěžní obrázky malují přímo
doma,“ připomněla ředitelka
ZŠ Majakovského Martina
Rozsypalová s tím, že garantem soutěže na škole je Mgr.
Sandra Zatloukalová. „Doslova
s nadšením maluje celá škola,
to znamená žáci od první do

deváté třídy. A ti co jsou nemocní, dokreslují své obrázky
doma,“ uvedla Zatloukalová
s úsměvem. „Ortel poroty je tak
očekáván vskutku netrpělivě.
Následuje radost desítky vybraných a zklamání ostatních,“
uvedla dále určitelka ZŠ Majakovského, kde se pak tradiční

soutěž mezi dětmi probírá ještě
několik dnů. „Dárky pana Mačáka jsou vybrány adekvátně
věku dětí, zcela se trefí do jejich
vkusu, takže vždycky vzbudí
obrovské nadšení. Už teď se
všichni těší na Vánoce, jak budou zase malovat,“ dodala Sandra Zatloukalová.

pořadí v dětské soutěži Zážitek z prázdnin
1.místo:
2.místo:
3.místo:
4.místo:
5.místo:
6.místo:
7.místo:
8.místo:
9.místo:
10. místo:

Terezie Zábojová,
Alena Ležáková,
Barbora Koukalová,
Natálie Horáková,
Michaela Pořízková,
Lucie Marciánová,
Nikola Francová,
Natálie Přikrylová,
Kateřina Krajíčková,
Jolana Janečková,

6. třída
9. třída
7. třída
5. třída
5. třída
1. třída
9. třída
4. třída
7. třída
2. třída

Společný snímek. Děti ze ZŠ Majakovského ve Vrahovicích převzaly ceny za soutěž v malování od
Aloise Mačáka.
Foto: Michal Kadlec

Komunální volby 2014

TABLET VYHRÁLA JANA ZAORÁLKOVÁ

Vyhrála tablet. Historickou soutěže s prostějovskou
ČSSD ovládla Jana Zaorálková. Hlavní výhru převzala
z rukou radního Pavla Smetany.
Foto: Martin Zaoral

PROSTĚJOVSKÝ Večerník společně s prostějovskými kandidáty České strany sociálně- demokratické připravil pro všechny čtenáře VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽ.
Ten nejlepší a nejšťastnější z vás přitom mohl vyhrát
TABLET. Štěstí se nakonec usmálo na Janu Zaorálkovou z Prostějova.
K tomu, abyste byli zařazeni do slosování, stačilo znát
správnou odpověď na námi položenou otázku, zaslat ji jakýmkoliv způsobem do redakce Večerníku a pak jen čekat,
zda-li se právě na vás usměje štěstí...
Osobnost ČSSD, kterou jste měli poznat z nápovědy, byl
Oldřich John. Jméno muže, který se ve třicátých letech
stal starostou Prostějova a současně tak i nejmladším starostou v Československu, správně znalo hned 223 soutěžících. „Chtěli bychom všem čtenářům a věřím, že i našim
příznivcům poděkovat za jejich zájem, kterého si velmi
vážíme. Prostějované opět prokázali svůj velký přehled
o historii,“ pousmál se Pavel Smetana, radní a předseda
Komise pro mládež a tělovýchovu, který v nadcházejících
volbách kandiduje za ČSSD na pátém místě.
A byl to právě on, kdo v sobotu odpoledne přímo v redakci
Večerníku poblahopřál šťastné vítězce, kterou se stala Jana
Zaorálková, Krasická 43, Prostějov. Z rukou komunálního
politika následně obdržela zbrusu nový tablet. „Užijte si jej
co nejvíc to jen půjde,“ sdělil Smetana výherkyni, která se
vzápětí nechala slyšet, že již brzy bude mít narozeniny. „Tak
jste mi dal pěkný dárek,“ usmála se.

Vedení TOP 09 na výjezdu Prostějovskem
Prostějovsko/red - Poslanci, poslankyně a další členové výkonného výboru TOP 09 se v pondělí
29. září zúčastnili výjezdního
zasedání v Olomouckém kraji.
Ti z nich, kteří se věnují sociální
problematice a podpoře drobného
podnikání a farmaření, navštívili
Prostějovsko, konkrétně Konicko.
V doprovodu poslankyně Jitky
Chalánkové i lídra prostějovské
kandidátky TOP 09 a Nezávislí Prostějované Aleše Matyáška
v rámci doprovodného programu
navštívili Dům pokojného stáří
v Bohuslavicích. Tady hovořili,
spolu se zástupci Charity i některých
obcí, především o možnostech financování péče o seniory. Jedním
z hostů diskuze byl i starosta Konice
František Novák.
Poté se debata přesunula do netradičního prostředí hostince U posledního mohykána ve Vojtěchově.
INZERCE
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Diskuse. Po návštěvě Domu pokojného stáří v Bohuslavicích a ve Vojtěchově
se představitelé TOP 09 setkali v Olomouci s arcibiskupem Janem Graubnerem.
Foto: archiv TOP 09
„Velmi živě se probíraly problémy trápící drobné zemědělce,
farmáře i živnostníky, kteří navzdory těžkostem doby dokáží
úspěšně podnikat i v této nejchudší
a nejpotřebnější oblasti našeho
regionu. Za to jim patří úcta a

obdiv,“ uvedl Tomáš Chalánek,
předseda krajského výboru TOP 09.
V pondělí odpoledne před oficiálním jednáním, se všichni, vedeni
Miroslavem Kalouskem, setkali
s olomouckým arcibiskupem Janem
Graubnerem.

INZERCE

Vážení
a milí spoluobčané,
Jsme na začátku týdne,
který vyvrcholí volbami,
jež jsou každému z nás
ze všech typů voleb nejblíže. Společně zvolíme
obsazení
zastupitelstva
našeho města. TOP 09
a nezávislí Prostějované,
vás po řadu týdnů seznamovali se svými představami
o správě věcí veřejných
v našem městě. Usilovali jsme o kampaň klidnou
a slušnou. K programům
a metodám našich soupeřů jsme se zásadně nevyjadřovali. Máme svůj
originální program, který
stojí na třech pilířích. Prvním je zkušenost minulých
4 let v opozici. Druhým je
vůle ke spolupráci nejen
s ostatními stranami, kterou jsme v minulém období trochu postrádali, ale
i přímo s vámi – jednotlivci, podnikateli i velkými firmami. Třetím pilířem, je transparentnost
a hospodárnost. Neženeme se za neekonomickými
projekty, které by město
zbytečně zatěžovaly. Jdeme
uvážlivě cestou naplňování představ každého z nás
o městě, v němž žijeme. Ať
se jedná o správu a přístup
k úřadu, vzdělání našich
dětí, starost o starší spoluobčany a ty, kteří potřebují naši
společnou pomoc. Jde nám
o harmonický rozvoj města
a jsme přesvědčeni, že náš

program, pokud bude mít
šanci k uskutečnění, k němu
ukazuje cestu. Ze všech deseti položek, mi dovolte zdůraznit jednu jedinou. Starost
o růst mladé generace. Město Prostějov musí být městem našich dětí. Musí mít
možnost kvalitního vzdělání
i mimoškolních aktivit. Proto chceme prosadit rovnoprávný systém podpory. Ať
mají všechny děti, ale i my,
aktivní dospělí, rovné podmínky. Ne to není rovnostářství, vždyť nikomu nebudeme dávat nic zadarmo. Jen

pomůžeme, budeme s těmi,
kdo chtějí spolupracovat.
Nebudeme dávat nikomu
přednost před ostatními. Toto
je naše filozofie i v ostatních
oblastech našeho programu.
Vždyť rozvíjí-li se jen něco,
to ostatní upadá. A to si nemůžeme dovolit. Vážíme
si obětavé práce všech, kdo
v nerovných podmínkách
ještě vydrželi. Změníme to,
ale jen s vaší pomocí.
Letos můžete jít volit,
protože TOP 09 a nezávislí Prostějované ví, že to
jde jinak!

Zpravodajství

Krajské ředitelství Policie ČR funguje už bez J. Skříčila
Za jeho vedení odcházeli rozezlení kriminalisté!
Jak Večerník v minulém čísle předeslal, funkci ředitele
Krajského ředitelství Policie ČR už nevykonává Jaroslav
Skříčil. Po jeho rezignaci se vyrojily různé spekulace,
do kterých se promítly dřívější projevy nespokojenosti
a dokonce i vzdoru od jeho podřízených. Není totiž tajemstvím, že v poslední době krajskou policii opustila
hned pětice elitních kriminalistů...
Olomoucký kraj/mik
„Funkce ředitele je po všech
stránkách velmi náročná a značně
psychicky vyčerpávající,“ uvedl
v prohlášení pro média nyní už
bývalý ředitel Krajského ředitelství Policie ČR v Olomouci Jaroslav Skříčil s tím, že už má nové
pracovní nabídky a zvažuje je.
O ukončení služebního poměru
žádal až ke konci letošního roku,
takže do té doby bude na ředitelství zastávat jinou pozici. Než policejní prezident vybere nového
ředitele, povede krajskou policii
Libor Krejčiřík, jeden z dosavadních Skříčilových náměstků.

Jak uvedl server idnes.cz, v posledních letech poměry na olomouckém policejním ředitelství opakovaně šetřila generální
inspekce bezpečnostních sborů.
V roce 2012 například prověřovala údajné vazby policejního náměstka Karla Kadlece
na olomouckého podnikatele
Ivana Kyselého. Jejich vztah se
měl promítnout do vyšetřování
hospodářských kauz, které souvisely s Kyselého podnikáním
s realitami. Inspekce po několika
měsících vše uzavřela s tím, že se
náměstek nezákonného jednání
nedopustil. Později si na Karla
Kadlece u generální inspekce

13

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 6. října 2014

stěžovali jeho podřízení z řad
dlouholetých a zkušených kriminalistů, které měl v zaměstnání urážet. Inspekce opět žádné
pochybení ze strany vedení krajské policie nezjistila a ředitel Jaroslav Skříčil i tehdy svoji funkci
ustál. Od podzimu 2013 ovšem
šest zkušených policistů z odboru
obecné kriminality postupně dalo
výpověď. To, že důvodem jejich
odchodu byla pochybení jejich
nadřízených nebo dlouhodobé spory s nimi Jaroslav Skříčil odmítl.
Poukazoval na to, že inspekce nic
takového nezjistila.
Je ale veřejným tajemstvím, že
značné nesváry uvnitř olomoucké
krajské policie, pod níž spadá
také Územní odbor Policie ČR
v Prostějově, značně vadil někdejšímu policejnímu prezidentovi
a prostějovskému rodákovi Petru
Lessymu, který Jaroslava Skříčila
chtěl odvolat už před dvěma lety.
A skutečnost, že ovzduší na olomouckém ředitelství je záhodno

Skončil. Nyní už snad jen Jaroslav Skříčil ví, jak to doopravdy
s jeho rezignací na post krajského ředitele policie opravdu bylo.
Foto: Policie ČR
pročistit, si uvědomoval i současný prezident české policie Tomáš
Tuhý. I z tohoto důvodu působí
Skříčilova rezignace jako nucená
a po domluvě s prezidentem.
Jaroslav Skříčil nosil policejní
uniformu dvacet let. Nejprve jako
okresní ředitel, později šéfoval
krajskému ředitelství pro severní
Moravu, od roku 2010 stál v čele
nově vzniklého olomouckého
krajského ředitelství. „Jsem moc
rád, že mi pan policejní prezident

vyšel vstříc a dohodli jsme se
na časovém postupu tak, aby co
nejdříve mohl být zahájen proces
výběru mého nástupce,“ uzavřel
svůj odchod z funkce bez dalších
komentářů Jaroslav Skříčil.
Otázkou je, co jeho rezignace
znamená pro další vývoj Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje. Přijde stabilizace, nový impuls či snad dojde
na rozsáhlejší čistky? Večerník
bude situaci nadále sledovat.

DESET LET KRIMINÁLU
za pokus o vraždu přítelkyně

Prostějov/mik - Na pořádný
malér si v květnu loňského
roku zadělal čtyřiatřicetiletý
Radek K. z Prostějova. Pod
vlivem alkoholu a marihuany
totiž brutálně napadl bývalou
přítelkyni. Krajský soud ve
Zlíně poslal letos v červnu
Prostějovana za pokus o vraždu
na deset let do vězení. A Vrchní
soud v Olomouci mu tento trest
minulé úterý potvrdil.
Mladý Prostějovan zaútočil na
svou expřítelkyni v Kroměříži
koncem května 2013. Po půl
jedenácté večer si k ní přišel
pro osobní věci a domáhal se
vstupu do jejího bytu. Tam ji
pak vulgárně urážel, fyzicky
napadl a rdousil, až ztratila
vědomí. Pak se žena probrala
a s mobilním telefonem v ruce
se zamkla v jiné místnosti, odkud zavolala policii. Muž jí
pak dál vyhrožoval zabitím
kuchyňským nožem. Křičel, že
ji dorazí a odmítal z jejího bytu
odejít.

Zranění, která při škrcení
žena utrpěla, soudní znalci vyhodnotili jako velmi závažná.
Obžalovaný podle nich mohl
ženě způsobit smrt nebo mohlo
dojít k nevratnému poškození
mozku. Další poranění žena
utrpěla poté, co upadla na zem
a obžalovaný do ní opakovaně
kopal.
Vrchní soud v Olomouci rozsudek Krajského soudu
ve Zlíně potvrdil, přitom
čtyřiatřicetiletému
Radku
K. z Prostějova hrozil mnohem větší, osmnáctiletý trest.
„Obžalovaný s policií a soudem
nespolupracoval. Nevypovídal,
nedoznal se ani neprojevil lítost nad tím, čeho se dopustil.
Měl v trestním rejstříku osm
záznamů za krádeže a loupež
a přesto dál pokračoval
v páchání trestné činnosti,“
upozornil předseda senátu
s tím, že žena útok a intenzivní
škrcení přežila hlavně díky aktivní sebeobraně.

V parčíku u Milosrdných stojí nový pomníček

Prostějov/tok - Uplynulou sobotu odpoledne byl za přítomnosti
nejvyšších představitelů města
- primátora Miroslava Pišťáka
a jeho náměstkyně Ivany Hemerkové, ale také převora Řádu
milosrdných bratří Martina
Macka a vedení spolku Komitét
pro udržování památek z války
roku 1866 odhalen v parčíku
u Milosrdných pomník pruského
poručíka Frankenberga.
Jak se na dvě desítky přítomných
dozvěděly, Ernst von Frankenberg-Proschlitz se narodil v dnešním
Kaliningradě, tehdejším východním
Prusku. V polním tažení roku 1866
sloužil jako poručík a plukovní ad-

jutant. Se svou jednotkou se účastnil
27. června 1866 bitvy u Trutnova,
3. července bitvy u Hradce Králové
a 15. července srážky u Tovačova.
Při pobytu na Moravě onemocněl
23. července tyfem, kterému podlehl 27. srpna právě v nemocnici
Milosrdných bratří v Prostějově.
Jeho tělo bylo pohřbeno na klášterním hřbitově a jeho pluk mu nechal
na hrob umístit jednoduchý pískovcový náhrobek zdobený reliéfem
pruské přilby.
V průběhu let byl klášterní hřbitov
zrušen a stala se z něj zahrada, která
postupem času pustla. V devadesátých letech náhrobek ze zahrady
zmizel a mnoho let byl považován

za nenávratně ztracený. V roce 2011
se podařilo zcela náhodou tento
náhrobek nalézt u soukromého
sběratele. Po krátkých jednáních
Komitét 1866 náhrobek převzal
a v roce 2012 ho nechal odborně
zrestaurovat v dílně sochaře Milana
Sušeně v Radslavicích.
Nyní se tedy náhrobek poručíka Frankenberga vrací zpět do
Prostějova. Jelikož je celý areál
kláštera dlouhodobě nepřístupný, byl po dohodě s prostějovským magistrátem náhrobek
umístěn na Vojáčkově náměstí
v těsné blízkosti kláštera. Jak zdůraznil primátor Pišťák, je potřeba
si vážit památky všech obětí váleč-

ných konfliktů, nejen těch z obou
světových válek.
A ještě jedna věcná poznámka pomník neobsahuje žádné prvky
z barevných kovů a je čistě z pískovce, proto je naděje, že si osud
tohoto vojáka budeme moci u jeho
pomníčku dlouho připomínat.

To byla sláva. Náměstkyně primátora Ivana Hemerková, primátor Statutárního města Prostějov
Miroslav Pišťák, převor Martin
Macek a představitelé Komitétu
1866 Jiří Jemelka a Jiří Synek
(zleva doprava) mezi členy vojenských historických jednotek.
Foto: Tomáš Kaláb

Šofér při otáčení Bývalý generální ředitel zkrachovalého Oděvního podniku
SRAZIL CYKLISTKU pobírá nyní důchod kolem čtyřiceti tisíc korun měsíčně
Přitom ještě šest let nesmí řídit!

Prostějov/mik - To je hrozné
co se děje na silnicích a kdo po
nich vůbec jezdí! Uporstřed
minulého týdne došlo na
křižovatce ulic Olomoucká
a Lužická v Prostějově k havárii vozidla se starší cyklistkou,
která po srážce musela být
převezena do nemocnice. Policisté záhy zjistili, že ji zranil
šofér, který za volantem nemá
ještě šest let co pohledávat!
„Ve středu prvního října krátce
po půl čtvrté odpoledne došlo
na ulici Lužické v Prostějově
k dopravní nehodě mezi osobním vozidlem a cyklistkou.
Z prvotního šetření vyplývá,
že šestačtyřicetiletý řidič vozidla Seat Cordoba, který jel
po Olomoucké ulici směrem
k Vápenici, se chtěl v křižovatce
s ulicí Lužickou otočit a při tomto
manévru pravděpodobně nedal
přednost v jízdě šedesátileté
cyklistce. Ta jela po Olomoucké
ulici směrem na Držovice. Došlo
ke střetu, po kterém upadla
cyklistka na zem. Sanitkou byla

INZERCE

převezena do nemocnice na
ošetření a podle prvotní lékařské
zprávy utrpěla lehké zranění
s neupřesněnou dobou léčení,“
popsala Večerníku karambol auta
s cyklistkou Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.
Ihned po této havárii dali
policisté oběma účastníkům
„dýchnout“, ale ani u jednoho
požití alkoholu před jízdou
nezjistili. Přišli však na velmi
závažnou věc. Řidič Seatu totiž
neměl za volantem vůbec co
dělat! „Při šetření nehody policisté zjistili, že řidič vozidla má
Okresním soudem v Olomouci
vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel až do března
roku 2020. Nyní je podezřelý za
spáchání přečinu maření výkonu
úředního rozhodnutí a vykázání,
za který mu hrozí až tříletý pobyt za mřížemi,“ potvrdila Irena
Urbánková s tím, že okolnosti
nehody a míra zavinění jsou
předmětem dalšího policejního
šetření.

Prostějov, Brno/mls - Jeho měsíční plat činil minimálně dvě
stě tisíc korun. To však bylo
Františkovi Tuhému málo.
A tak si někdejší generální ředitel a předseda představenstva
OP Prostějov během tří let sám
schválil odměny přesahující
šestadvacet milionů korun. A to
i přesto, že závazky podniku už
v té době přesahovaly miliardu
korun. Právě kvůli astronomickým dluhům nakonec oděvní
gigant zaměstnávající tisíce lidí
zkrachoval. František Tuhý své
jednání obhajoval minulé úterý
u Krajského soudu v Brně. Večerník byl u toho!
Bylo v zájmu zadluženého OP
Prostějov, aby si generální ředitel František Tuhý nechal vyplatit odměny ve výši dvacet šest
milionů korun? Je v pořádku,
aby si tyto peníze schvaloval
fakticky sám sobě? Tak to jsou
hlavní otázky, na které od úterý
minulého týdne hledá odpověď

trestní senát Krajského soudu
v Brně v čele se soudcem Tomášem Kurfiřtem.
Obžalovaný František Tuhý ani
po krachu Oděvního podniku
v ničem z toho nevidí problém.
„Jako ředitel firmy, která zaměstnávala tisíce lidí, jsem si
mimořádné odměny zasloužil.
Řízení Oděvního podniku Prostějov vyžadovalo mnoho přesčasů. Dělal jsem i o víkendech,
které jsem často trávil například
na zahraničních cestách,“ vypověděl Tuhý, který připustil, že
mu na konto během let 2004
až 2008 k jeho dvousettisícovému platu „připlulo“ dalších
15,6 milionů korun. „Zbývajících deset milionů a šest set tisíc korun z odměny jsem musel
zaplatit na daních a odvodech.
Podklady pro mé odměny připravil náměstek Hrubý, za představenstvo to podepsal Milivoj
Žák, načež vše schválila valná
hromada akcionářů,“ vyjádřil se
dále František Tuhý, který je i po
krachu někdejšího gigantu přesvědčen, že on sám podnik řídil

dobře. „Za mého vedení žádné
větší problémy nebyly, podnik
své dluhy včas hradil a byl stabilní,“ hájil se Tuhý.

nějaké právní problémy týkající
se výplaty mých odměn, pak mě
na ně nikdy nikdo neupozornil.
Přitom jsme k tomu měli určené
právní oddělení vedené členem
představenstva Romanem HanuManagement musel
sem,“ reagoval František Tuhý,
dostávat patřičný plat který po krachu OP Prostějov, po
němž zbyl dluh ve výši 1,8 miliardy korun, žije v plumlovské
Podle státního zastupitelství vile odkázán „pouze“ na starobní
ovšem už v době šéfování důchod. Jeho výše se ale pohyFrantiška Tuhého nebyla si- buje kolem čtyřiceti tisíc korun!
tuace v Oděvním podniku
nikterak růžová. Jak padlo „Kdybych podnik řídil,
u soudu závazky podniku už
tehdy přesahovaly miliardu nikdy by nezkrachoval“
korun. I proto státní zástupce
Františka Tuhého viní ze zpronevěry, za kterou mu hrozí až Právní zástupce Františka Tuhédeset let vězení. „Nepřišlo vám ho celkem správně upozornil, že
zvláštní, že si v této době schva- jeho klient není jediným, komu
lujete odměny sám sobě?“ dota- byly mimořádné odměny vyzoval se obžalovaného soudce pláceny. Přestože Tuhý tvrdí, že
Tomáš Kurfiřt. „Takhle jsem s jeho odměnami nikdo z ako tom nepřemýšlel. Měl jsem cionářů nikdy neměl problém,
vždy na mysli další rozvoj pod- faktem zůstává, že v roce 2008
niku a je jasné, že jeho manage- musel nedobrovolně a za dosti
ment musel být patřičně moti- dramatických okolností post gevován k práci. Pokud snad byly nerálního ředitele opustit. Další

vývoj v zadluženém a potápějícím se oděvním „Titaniku“ pak
už sledoval pouze coby člen dozorčí rady podniku. „Pod mým
vedením by Oděvní podnik zvládl i krizi, dluhy by byly splaceny
a stovky, ne-li tisíce lidí by stále
měly práci,“ prohlásil v úterý sebevědomě František Tuhý. Soud
dosud o vině ani případném
trestu Františka Tuhého nerozhodl, hlavní líčení bylo na dosud neurčený termín odročeno.

Kdo ty dluhy zaplatí?
Oděvní podnik Prostějov po
krachu zanechal dluhy ve výši
2,2 miliardy korun, jeho kompletním rozprodejem se podařilo
získat pouze 409 milionů korun.
Hlavní výrobní areál ve Vrahovicích vystavěný v šedesátých
letech byl za 58 milionů korun
prodán společnosti Astria Group,
která ho letos o prázdninách poslala k zemi. Vyklizené pozemky
chce nabídnout k prodeji.

Kultura v Prostějově a okolí...
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pozvánka na vernisáž...

Petr Sládek přichází s originálními portréty
Prostějov/pav - Známý prostějovský fotograf Petr Sládek
navázal na svou loňskou výstavu a pokračuje ve focení
širokoúhlých snímků. Svou
druhou sérii tentokrát však
„oživil“. V Galerii U Hanáka tento pátek 10. října od
17.30 hodin zahájí výstavu
s názvem „Lidé Prostějovska
v panoramatech“. Na rozdíl
od minulých fotografií, které zobrazovaly architekturu
našeho města, tyto snímky
jsou zaměřeny na zajímavé
osobnosti, jež autor zachytil
v jejich charakteristickém
prostředí.

Výstava, kterou můžete od pátku vidět U Hanáka, nemá v rámci našeho regionu i celé republiky obdoby. Petr Sládek přichází
jako vždycky s něčím novým
a originálním. Po vtipných „burákovkách“ a velmi úspěšných
„zimních krajinkách“ začal fotit
širokoúhlé snímky, což samo
o sobě není úplně obvyklé.
Ovšem vytvořit „panoramatický
portrét“, to je nápad jedinečný
a u nás zřejmě ještě dosud neuskutečněný.
Tím, že zasadil známé osobnosti
do jejich typického prostředí, jejich originální portréty dokreslil.
Místo, kde lidé žijí či pracují,

o nich mnohdy hodně vypovídá.
Na výstavě tak můžete vidět,
kde žijí i tvoří fotografové Karel
Novák a Bob Pacholík, primá- Již osmá sezóna festivalu „Divadelní pátky“ byla
tora v obřadní síni na radnici či
například paní Wichterlovou ve zahájena uplynulý pátek 3. října v sále němčického
své nádherné vilce na Stražisku kina OKO. Netradičně se jako první divákům
nebo ředitele knihovny Aleše představil místní Divadelní soubor Na Štaci komedií
Procházku mezi regály.
V Galerii U Hanáka bude Zdeňka Podskalského „Žena v trysku století“. Tento
k vidění jedenáct panora- divadelní kousek sice útočí na bránice diváků již od
matických fotografií, z nichž března loňského roku, přesto smích opět rozezněl
největší jsou dlouhé přes dva
a půl metru. Pokud máte rádi celé hlediště od začátku do konce.
originální fotografické umě- Němčice nad Hanou/pav skou atmosféru, která je pro němní, máte jedinečnou možnost
čické „Pátky“ charakteristická,
navštívit výstavu, jaká tady Tradiční festival amatérských di- němčická starostka.
vadel zahájila starostka Němčic Výborné představení místníještě nebyla.
Ivana Dvořáková a vyjádřila přá- ho souboru dobrou náladou
ní, aby ho provázela pohoda a lás- doslova čišelo. V komedii
ka k divadlu. „Doufám, že se tady o věčném „boji“mezi muži
budeme potkávat nejen z důvodu, a ženami, který trvá už
abychom viděli skvělá představe- od nepaměti, zářila přeMilka
Polákoní, ale také proto, abychom si po- devším
povídali i o běžných starostech, vá v roli pravěké ženy
o tom, co nás těší nebo trápí. a následně tetičky Vilmy. TonVždyť divadlo je to, co nás spo- da Bartošík hrál roli pravěkého
juje,“ vyzdvihla komorní a přátel- muže taky velmi přesvědčivým

V Němčicích nad Hanou zahájili „Divadelní pátky“

Panoramatický portrét. Karel Novák při práci ve svém bytě a zároveň ateliéru.

Žena gotická. Středověcí rytíři zbožňovali své dámy očima i rukama.
Foto: Michal Wolf

Foto: Petr Sládek

Výstava Gender se těší přízni návštěvníků

Prostějov/peh - Velkoformátové fotografie mladého prostějovského fotografa Jakuba
Svobody si v rámci projetu
Gender prohlédlo v prostorách prostějovského muzea
již na osm stovek návštěvníků. Mediálním partnerem výstavy je i PROSTĚJOVSKÝ
Večerník.
Módní vize začínajících návrhářů si už od 12. září můžete na
velkoformátových fotografiích
mladého prostějovského fotografa Jakuba Svobody prohléd-

nout v prostorách velkého sálu
muzea a tuto možnost doposud
využilo podle manažera projektu Jindřicha Skácela na osm stovek návštěvníků.
„Výstavu jsme nastartovali těsně před prostějovskými hodovými slavnostmi a už v prvních
dnech si expozici prohlédly více
než tři stovky návštěvníků,“
pochvaluje si galerista Jindřich
Skácel. Pokud jste do prostor
prostějovského muzea zatím nezavítali, máte možnost ještě do
23. listopadu. A právě na listo-

pad připravují organizátoři akce
malé překvapení. „Na měsíc
listopad plánujeme velkolepou
derniéru, jejíž součástí bude
módní přehlídka unisex modelů,
kterou bude moci ocenit zhruba padesátka návštěvníků. Víc
návštěvnických míst zřejmě nebude možné zaručit, vzhledem
k omezenému prostoru velkého
sálu muzea,“ nastínil detaily plánované akce Skácel.
Máme se tedy na co těšit, Večerník vás bude pochopitelně
v předstihu informovat.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

OKEM „ŠÉFKY”
prostějovské kultury

amatérských divadel, občanská
sdružení jako je například Historia, bohaté aktivity fotograNa konci týdne nás čekají ko- fických spolků, velmi aktivní
munální volby, a tím skončí základní uměleckou školu, výi mandát všech lidí odpověd- stavy výtvarného umění, tradičných na radnici za různé oblas- ní i nové galerie.
ti. Já jsem se věnovala kulturní
oblasti a pravidelně vás v tomto Spravedlivější podpora
a rozhýbané centrum
okénku informovala o tom, co
se děje v prostějovské kultuře. Osobně mne potom těší, že se
Dnes je čas na malé bilancování. podařilo kulturní komisi pod
Bylo mi ctí stát čtyři roky v čele mým vedením nastavit spraměstské kulturní komise. Nej- vedlivější podporu neziskové
větší radost mám bezpochyby kultury ze strany města a v jejím
z toho, že mne zkušenosti z této rámci zároveň přispět k tomu,
funkce definitivně přesvědčily po čem dlouho volali mnozí
o tom, že Prostějov je kulturní Prostějované - rozhýbat kulměsto, plné nadaných lidí a kaž- turou střed města. Podařilo se
dý, kdo chce v našem krásném nám vypsat speciální grantový
městě prožít kulturní zážitky, tu program právě za účelem ožimá spoustu příležitostí. Dokázat vení městského centra a pevně
bych to mohla stovkami pozvá- věřím, že téměř každý z vás
nek. Je těžké někoho vyzved- osobně zažil některý z výsledků
nout, ale zmíníme živou scénu našeho snažení.

Na kulturu ve městě
buďme hrdí - je na co!

Společně pro Prostějov

Ráda bych také na tomto místě
poděkovala všem svým kolegům
za čtyři roky spolupráce. V kulturní komisi jsme se snažili řešit
problémy bez ohledu na to, z jaké
jsme pocházeli strany. I díky
tomu se nám ledacos povedlo
a jsem za to velmi ráda. Také bych
ráda vyjádřila díky všem lidem
působícím v prostějovské kultuře.
I s nimi se mi osobně spolupracovalo velmi dobře a konstruktivně.
Buďme všichni hrdí na prostějovskou kulturu. Je opravdu na co!
Milada Sokolová, radní
a předsedkyně kulturní komise
při Radě města Prostějova

Děkovačka. Na závěr si herci přišli pro zasloužený potlesk.
Foto: Michal Wolf

způsobem. Prostě, lepší zahájení Divadelních pátků si snad
publikum nemohlo přát. Není
divu, že se při závěrečném hodnocení plnila hlasovacími žetony zejména sklenice s tím nejvíc usměvavým „smajlíkem“.
V rámci Divadelních pátků budou
mít diváci možnost zhlédnout až
do března ještě čtyři představení.
Dalším v pořadí bude 7. listopadu pásmo humorných monologů
o posledních věcech člověka
„Ať žijí nebožtíci“ v podání DS
Domu kultury z Krupky.

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

ALKEHOL: „ŽIJEME TÍM, O ČEM ZPÍVÁME!“
Rozhovor se zpěvákem Otou Herešem nejen o pití...

Prostějov - Dvaadvacet let na scéně v nezměněné sestavě, šestnáct
vydaných alb, téměř dvě stě padesát písní o pití a zdroj inspirace už
v názvu kapely. Ano, mnohé z vás
už určitě napadlo, že řeč je o skupině Alkehol. Tahle pražská partička to naplno rozbalila předminulý
pátek v prostějovském rockovém
klubu Apollo 13. Pravověrní fanoušci si koncert užili se vším všudy, ve
velkém se popíjelo, zpívalo i tančilo
a samozřejmě zazněly všechny největší pecky Alkeholu. Krátce před
začátkem koncertu dostal Večenrík
možnost vyzpovídat hlavního zpěváka Otu Hereše (na snímku).
Exkluzivní rozhovor se ale překvapivě netočil jen kolem alkoholu...
Pavla Vašková
Na začátek se vás zkusím zeptat
stejně jako nedávno skupiny Turbo. Kterou novinářskou otázku vážně
nemáte rádi?
„Asi to bude ta, kterou nám dávají nejčastěji. Jak vznikl název Alkehol? Takže doufám,
že dnes to znovu vysvětlovat nemusíme?!
(smích)“

Dobře, tak tedy nemusíte. Kdy začnete hrát?
„Až dopijeme rum.“ (se smíchem ukazuje na litrovou láhev hnědé tekutiny pozn.red.)
Vždycky se takhle posilňujete
před koncertem?
„Jistě, to je součást naší image, že žijeme
tím, o čem zpíváme.“
akže předpokládám, že v Prostějově přespíte. Nebo máte nějakého
řidiče?
„Máte pravdu, dnes tady přespíme. S řízením to řešíme tak, že se ráno všichni sejdeme před hotelem, a kdo z nás je nejmíň zelený, ten řídí.(smích)“
Kdo v Alkeholu skládá písničky?
„Kuna (Petr Buneš – pozn.red.) a já.“
Alkohol je pro vás věčným zdrojem inspirace. Jak to děláte, že vás
napadají pořád další písničky s tímto tématem? A opravdu jsou všechny o pití?
„Co se týká textů, to je v pohodě, to je dvaadvacet let pořád stejné. Horší je to s hudbou.
Kolikrát něco napíšu a musím si projít naše
písničky pozpátku, jestli už jsem něco takového náhodou nenapsal. Všechny ty písničky jsou totiž na čtyři akordy. (smích) No,
a devadesát procent z nich je fakt o chlastu. Jednou nebo dvakrát jsme zkusili napsat
úplně jinou písničku, ale ty prostě neměly
úspěch. Naši fanoušci nás mají rádi tak, jak
nás znají, tak to nebudeme měnit.“

Foto: Pavla Vašková
Co poslední dobou na koncertech
hrajete? Staré fláky, nebo i něco
nového?
„Hrajeme písničky, které lidé znají. Máme
rádi, když publikum zpívá, takže nové věci
zařazujeme do programu postupně a až ve
chvíli, když už je mají fanoušci naposlouchané. Proto nejsme zvyklí hrát nic z nové
desky.“
A chystáte nějakou?
„Ano, snad můžu slíbit, že nová deska vyjde do Vánoc, a teprve až bude na světě, začneme z ní pomalu něco hrát.“

INZERCE

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
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

Ekocentrum IRIS
Husovo nám. 67, Prostějov
pondělí 6. října od 16 do 18:00
hodin – Keramika – tvořivá dílna
pátek 10. října od 15 do 17:00
hodin – Skřítci Kolářových
sadů – akce pro rodiny s dětmi
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.

Semtamník
úterý 7. října – Návštěva interaktivní aktivity v prostorách
Arcibiskupského zámku Kroměříž. Odjezd z Pv autobusem
od Alberta v 9:15, zpět z Kroměříže autobusem ve 12:36 nebo
14:05 h. Pojedeme pouze v příJK Murhof Jesenec vás srdeč- padě předem nahlášené účasti.
ně zve k tradičním jezdeckým čtvrtek 9. října od 13:00 do
hrám spojených s dnem
16:00 hodin - Pletení z pedigu
otevřených dveří na hřebčíně v klubovně SONS.
v Jesenci v sobotu 11. října
2014 od 11:00 hodin.
MC Cipísek
MC Cipísek připravuje pro roMěstská knihovna Prostějov
diče a děti:
pondělí 6. října 2014 v 17:00 ho- Mimiklub pro maminky s midin – Richard Pachman: Tylda minky (besedy s odborníky, pohybové a hudební aktivity,apod.)
ICM Prostějov
Broučci, Zajíčci a Méďové
Otevírací doba ICM Prostějov je (programy pro rodiče s dětmi od
od 12:00 do 17:00 hodin.
18 měsíců do 4 let)
Internet pro veřejnost bude do- Cipískova školička (adaptační
stupný od 14:00 do 17:00 hodin program pro děti před nástupem
do školky)
Tři desítky obrazů vystaví v zámku Plumlov malířka, sochařka Výstava obrazů brněnské
a fotografka Lilian Amann. výtvarnice Heleny ZemánVýstava s názvem „Malby kové se uskuteční v kavárně
a kresby“ potrvá do 31. října Galerie ND v Prostějově do
2014
30. října 2014.
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově
nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým občanům na adrese: Kostelecká 17,
Prostějov.

Budovy magistrátu jsou pokryty

VEŘEJNÝM INTERNETEM

Prostějov/red - Celkem 26 vysílačů rozmístěných ve všech
budovách prostějovského magistrátu, tedy na náměstí T. G.
Masaryka, Školní, Havlíčkově a Křížkovského ulici, zajišťuje
nově pokrytí veřejným internetem.
„Připojení je bez hesla, stačí pouze vyhledat na mobilním
zařízení síť s názvem HotspotMMPV a zájemce bude připojen
bez dalších podmínek. Chtěli jsme cestu k veřejnému internetu
pro občany co nejvíce ulehčit, proto jsme volili nejjednodušší
a nejméně technicky náročnou cestu připojení,“ vysvětlila vedoucí odboru informatiky Vladimíra Kresanová.
Jediné omezení je v podobě uměle snížené rychlosti připojení, která
umožní klientům magistrátu bez problémů prohlížet webové stránky,
dostat se do mailové pošty, komunikovat po sociálních sítích, ale
neumožňuje stahování velkých objemů dat, jako jsou filmy a software. „Veřejným internetem jsou pokryty zejména chodby, čekárny,
zasedací místnosti, obřadní síň, některé kanceláře a radniční věž
včetně prostoru náměstí T. G. Masaryka,“ dodala Kresanová.

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

Nejsou již mezi námi...
Florián Hauer 1938 Olomouc
Pivín
Prostějov Jan Horáček 1932
Jan Pořízka 1927
Drahany Eva Měchurová 1929 Prostějov
Josef Huber 1942
Prostějov Vlasta Mačkalová 1935
Prostějov
Jiří Koutný 1930
Němčice nad Hanou Jindřich Slavík 1938 Dětkovice
Jan Škondra 1943 Dětkovice Antonín Čechmánek 1957
Kobeřice
Zdenka Brančíková 1931
Lešany Jindřich Fládr 1935 Drahany
Zikmund Ambros 1947
Zdeněk Macháček 1940
Kobylničky
Kralice na Hané
Jaroslav Kabrhel 1947
Ptení Lenka Čentéšová 1968 Kobeřice
Břetislav Tichý 1946

Rozloučíme se...
Pondělí 6. října 2014
Jaromír Možný 1926 Želeč 13.00 kostel Želeč
Úterý 7. října 2014
Antonín Drmola 1945 Brodek u Pv 14.00 kostel Brodek u Pv
Středa 8. října 2014
Ing. Jaroslav Jurák 1928 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
Rudolf Stropek 1948 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov
Ladislav Slouka 1936 Prostějov 14.00 kostel Vrahovice
Pátek 10. října 2014
Jan Dopita 1931 Prostějov 11.00 kostel C+M Prostějov
Josef Krajčír 1958 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
Irma Medková 1925 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov
Bohuslav Machala 1928 Prostějov 13.15 Obřadní síň Prostějov
Sobota 11. října 2014
Josef Kaplánek 1935 Určice 11.00 kostel Určice
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TIP Večerníku

ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE
KDY: čtvrtek 9. října 2014 od 17:30 hodin
KDE: Kino METRO 70, Školní ulice, Prostějov
Hrají: Marián Labuda st.,
Vojtěch Dyk, Vladimír Javorský, Eliška Křenková, Bolek
Polívka, Zuzana Bydžovská,
Klára Melíšková, Ondřej Sokol
a další...
Našimi hrdiny jsou lidé, kteří si nechávají život prokluzovat mezi prsty. Neměli
by. Pro některé z nich to
totiž dneska večer skončí.
A proto se v jejich blízkosti
objevili andělé. Jejich podoba a názory vás asi zaskočí.
Ono je to vzájemné. Lidskému
oku neviditelní strážci našich
osudů bývají zase pro změnu
překvapeni překážkami, které
sobě a jim dobrovolně stavíme
do cesty. Podle mimořádného
románu Michala Viewegha
Andělé všedního dne, natočila
režisérka Alice Nellis originální příběh, v němž pomyslné
andělské perutě nosí Marián
Labuda, Vojtěch Dyk, Eliška
Křenková a Vladimír Javorský.
Tihle čtyři se snaží provést své
lidské svěřence jejich nejtěžKulturní klub Určice ve spolupráci se Základní školou
a Mateřskou školou v Určicích
pořádá burzu dětského oblečení
v Sokolovně v Určicích. Prodej
dětského oblečení proběhne
v pátek 10. října od 13:00 do
19:00 hodin a v sobotu 11. října
2014 od 9:00 do 11:00 hodin
a od 13:00 do 16:00 hodin.

středa 8. října

17:30 Kouzlo měsíčního svitu
20:00 Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel

úterý 7. října

18:00 Já se nebojím

středa 8. října

19:30 Tančírna

čtvrtek 9. října

9:00 Zpívat nás baví
11:00 Zpívat nás baví

pátek 10. října

9:00 Zpívat nás baví
11:00 Zpívat nás baví

DUHA

Kulturní klub u hradeb
Prostějov

čtvrtek 9. října

Foto: internet
ším dnem. Učitel autoškoly
Karel (Bolek Polívka) se souží
v citově prázdném manželství
s Marií (Zuzana Bydžovská),
které si kompenzuje sny o své
studentce Ester (Klára Melíšková). Ta však právě pohřbila
manžela a zatím není připravená na nové vztahové dobrodružství. Zdeněk (Václav Neužil) se chce dneska večer zabít,
protože mu jeho kamarád Filip
(Ondřej Sokol) přebral ženu.
Těžce to nenese jen on, ale
i jeho esotericky založená matka (Zuzana Kronerová), která

www.
vecernikpv
.cz

Foto: internet

se kvůli tomu navíc rozhádala
se svou nejlepší kamarádkou,
výše uvedenou Marií, protože
Filip je její syn. Tenhle složitý
vztahový propletenec rozetne
osud už za pár hodin. Přestože
andělé mají být nestrannými
pozorovateli, nedá jim to, aby
se alespoň částečně nepokusili
situaci zachránit.
Nenechte si ujít tuto českou
tragikomedii, která je novinkou na plátnech a kino METRO 70 v Prostějově vám nabízí
skvělou podívanou již tento
čtvrtek.

Domovní správa, s.r.o
víceúčelová hala - zimní stadion

BRUSLENÍ
PRO VEŘEJNOST

sobota 11.10.
15.15 - 17.15 hodin

- vany budou na místě vždy v určený den od 15.00 hodin do naplnění, nejdéle však do 18.00 hodin.
Naplňování každé vany odpadem
bude sledováno a třídění odpadu
kontrolováno pověřeným pracovníkem svozové firmy .A.S.A.TS
Prostějov, s.r.o., jelikož jsou určeny pouze pro velkoobjemový
a zahradní odpad. Do těchto
van není možné odkládat odpad nebezpečný (barvy, ředidla,
akumulátorové baterie, pneumatiky) a žádný průmyslový nebo
živnostenský odpad. Dále není
povoleno dávat do van větší
množství inertního odpadu (rumisko, hlína).

6. 10.
sídl. Hloučela - C. Boudy
sídl. Hloučela - Ant. Slavíčka
sídl. Hloučela - V. Špály
sídl. Hloučela - J. Zrzavého
7. 10.
Sídl. Svobody - u staré benziny
Sídl. Svobody - na okruhu
Šmeralova - proti teplárně
Šmeralova - dál k rybníku
8. 10.
Waitova - Dr. Horáka
Mozartova
Okružní ul.
B. Němcové
9. 10.
Česká - Máchova
Riegrova
Drozdovice - u trafiky
Vícovská - V. Škracha
10. 10.
Fanderlíkova - u FTL
Fanderlíkova - školka
Kpt. O. Jaroše
Za veledromem (naproti č.8)

Oznámení o vypnutí elektrické energie
Obec: Horní Štěpánov
Dne: 09.10.2014 od 07:30 do
16:30. Vypnutá oblast: horní
část obce Horní Štěpánov – od
č. 269 sm. část Žleb vč. č. 279,
281, 282, 283.
Dne: 13.10.2014 a 16.10.2014
od 07:30 do 16:30. Vypnutá
oblast: horní část obce Horní
Štěpánov – od č. 256 a 236
oboustranně po konec obce
po č. 267a sm. část Žleb vč. č.
279, 281, 282, 283.
Dne: 21.10.2014, 24.10.2014
a 27.10.2014 od 07:30 do
16:30. Vypnutá oblast: horní část obce Horní Štěpánov
- od 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.

14:00 Pondělní Bijásek
– Lego
17:30 Kouzlo měsíčního svitu
americký romantický film
20:00 Stoletý stařík, který
vylezl z okna a zmizel
švédská komedie
14:00 Úterní Bijásek – Lego
17:30 Kouzlo měsíčního svitu
20:00 Hráč – Art film
litevsko – lotyšský thriller

Harmonogram úklidu

Z důvodu
vodu plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka
elektrické energie:

MĚSTSKÉ
DIVADLO

pondělí 6. října

úterý 7. října

PODZIMNÍ ÚKLID 2014
Prostějov/red - Podzimní úklid
proběhne v Prostějově stejně
jako loni v měsíci říjnu. Bude
zahájen v pondělí 6. října 2014.
Počínaje tímto dnem budou po
městě rozmisťovány velkoobjemové vany v termínech níže
uvedeného seznamu.
Stejně jako každý rok se bude
odpad třídit na velkoobjemový
(jedná se o odpad z domácností,
který je rozměrný a není možno
ho umístit do popelnic například
staré koberce, linolea, starý nábytek, vyřazené oblečení, textil
a obuv) a biologický (odpad ze
zahrad), který se bude odkládat
do speciálních pytlů. Kontejnery

KINO METRO 70

Dn
Dne:
ne: 30
330.10.2014
0 10 2014 od 07:30 do
13:30. Vypnutá oblast: celá
horní část obce Horní Štěpánov – ve směru od Hrochova
do středu obce po č. 140, 137,
142, 63, 68 a 75.
Obec: Skřípov
Dne: 20.10.2014 od 07:30 do
14:30 celá obec Skřípov vč.
ZD. Odběratelská trafostanice
Skřípov ZD (č. 300819)
Obec: Raková, Rakůvka,
Klužínek, Hačky, Bohuslavice
Dne: 20.10.2014 od 07:30 do
14:30. Vypnutá oblast: celé
obce Klužínek mimo ZD,
Rakůvka, Raková vč. FVE,
Hačky, Bohuslavice vč. FVE
mimo trafostanic ZD a Charita.
Obec: Unčice, Pavlovice,
Srbce, Vitčice, Vrchoslavice,
Dlouhá Ves,
Dne: 21. 10. 2014 od 7:30 do
16:00 hod. Vypnutá oblast:
celé obce Unčice, Pavlovice,
Srbce, Vitčice, Vrchoslavice
- Dlouhá Ves + část obce Vrchoslavice od Dlouhé Vsi po
č.6 a 10 s postranními ulicemi,
motorestu, včetně všech pod-

nikatelských sub
subjektů
ubbjek
jektů v uvedených obcích.
Obec: Konice
Dne: 22.10.2014 od 07:30 do
16:30
Dne: 04.11.2014 od 07:30 do
16:30. Vypnutá oblast: část města
Konice - část Masarykova nám.
s č. 41 (pošta), 42, 47, 48, 49, 50,
51, 62, 63, ul. Karafiátova od č.
9 po č.18 (mimo č.12), celá ul.
Švehlova, část ul. Kostelní s č.
511, 907A, 908A a 46 (budova
zámku).
Obec: Vojtěchov
Dne: 23.10.2014 od 07:30 do
14:30. Vypnutá oblast: celá
obec Vojtěchov vč. tábora. Odběratelská trafostanice Vojtěchov Dětský tábor (č. 300822).
Obec: Pěnčín
Dne: 23.10.2014 od 07:30
do 14:30 hod. Vypnutá
oblast: část obce Pěnčín oboustranně od č. 244 (sm.
Kandie) a č.30 (za školou)
sm. horní konec po č. 219
a 45 vč. školy přilehlých uliček
po č. 236, 237+ nov. RD a č. 25,
26.
E.ON Česká republika, s.r.o.

17:30 Andělé všedního dne
česká tragikomedie
20:00 Andělé všedního dne

pátek 10. října

17:30 Andělé všedního dne
20:00 Annabelle
americký horor

sobota 11. října

17:30 Andělé všedního dne
20:00 Annabelle

pondělí 6. září
a úterý 7. října

17:00 – 19:00/ 19:30 – 21:30
Taneční kurz pro střední
školy (lektor J. Halíř)

středa 8. října

17:00 – 19:00 Taneční
kurz pro střední školy

čtvrtek 9. října

neděle 12. října

17:00-19:00 19:30-21:30
Taneční kurz pro střední
školy

KINOKLUB DUHA

18:00-23:00 Taneční kurz
pro dospělé (Dana Hubená)

17:30 Andělé všedního dne
20:00 Andělé všedního dne

pátek 10. října

středa 8. října

15:00 Bio Senior – Příběh
kmotra

sobota 11. října

15:00 Za kamarády
z televize 9
pásmo pohádek
17:30 Khumba
jihoafrický animovaný film
20:00 Vlk z Wall Street
americké drama

APOLLO 13

úterý 7. října
20:00 Final session for change

SVÉ TIPY

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

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ
- LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 6. DO 12. 10. 2014

TELEFON 582 344 130

POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek
od 15:00 hodin. Pozorovatelné jsou skvrny, protuberance, filamenty
a další útvary ve fotosféře i chromosféře. Vstupné 20 Kč.
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí, ve čtvrtek, v pátek, v sobotu a v neděli ve 19:30 hodin. Měsíc prochází
úplňkem a začíná couvat, pozorovatelné jsou kromě Měsíce další
zajímavé objekty letního hvězdného nebe (dvojhvězdy, hvězdokupy, mlhoviny…) Vstupné 20 Kč.
Pohádková středa - v 15:30 hodin uvádíme pohádku: Hrdina Perseus. Vstupné 20 Kč.
Výstava „Z HISTORIE OPTICKÉHO PRŮMYSLU V PŘEROVĚ“ je dostupná pouze v měsíci říjnu a je součástí všech pozorování a akcí. Mimo špičkovou sportovní optiku je k vidění též
jediný astronomický teleskop renomovaného výrobce Meopta.

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:
7. 10. BLOK č. 18
Rejskova * Přikrylovo nám. * Daliborka * Partyzánská * Šafaříkova *
Havlíčkova * Sladkovského * Sladkovského cyklostezka
8. 10. BLOK č. 20
E. Valenty * Veleslavínská * Sídl. E. Beneše kom. + parkoviště 2 u ul.
Veleslavínské * Sídl. E. Beneše kom. + parkoviště 3 u kotelny * Sídl.
E. Beneše kom. + parkoviště 4 u Promedica * E. Valenty - zálivka parkoviště * Olomoucká komunikace + chodník (sídliště E. Beneše
- most Hloučela) * Cyklostezka (sídliště E. Beneše - most Hloučela)
9. 10. BLOK č. 21
Sídl. E. Beneše - vnitroblok * Sídl. E.Beneše - vnitroblok - parkoviště 1 za Elektro Spáčil * Sladkovského - E. Valenty - chodník * Olomoucká (Barákova II - Vrlova) * Za Místním nádražím (Havlíčkova
- sportovní hala) * Olomoucká - Havlíčkova (Za Místním nádražím)
* Olomoucká - Havlíčkova parkoviště (Za Místním nádražím) * Barákova II (Olomoucká - Kotkova) * Kotkova * Tovačovského * V.
Outraty (Olomoucká - Kotkova) * Sladkovského parkoviště, výkupny
ovoce, u pošty a budovy nádraží

Studie protipovodňových opatření
Prostějov/red - Rada města na
své poslední schůzi rozhodla
o výběru nejvhodnější nabídky
zpracovatele Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření pro ochranu města Prostějova.
Na základě doporučení výběrové
komise schválila jako zpracovatele společnost PÖYRY Environment Brno, která předložila ekonomicky nejvýhodnější nabídku

ve výši 1,4 milionu korun. Realizace této veřejné zakázky bude
financována z prostředků města
a z dotace poskytnuté Operačním
programem životní prostředí ve
výši 90 procent uznatelných nákladů. „Ze studie vyplyne, jaká
protipovodňová opatření mají být
realizována. Jedná se především
o lokalitu Vrahovic, potenciálně
ohroženou rozvodněním říčky
Romže,“ vysvětlil Zdeněk Fišer,
náměstek primátora.

Rozhovor Večerníku
Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 6. října 2014
Exkluzivní interview s primátorem Statutárního města Prostějova o politice i soukromí
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„SNESU KRITIKU, ALE NESOUHLASÍM S DESTRUKCÍ SNAD ÚPLNĚ VŠEHO“
Miroslav Pišťák těsně před volbami otevřeně hovořil o stavu města, soukromí i členství v KSČ

Prostějov - V komunální politice se pohybuje přesně
dvacet let. Za tu dobu prožil horší i lepší časy, ale aktuálně
coby hlavní strážce městské pokladny dovedl Prostějov
k absolutní prosperitě a bezdlužnosti. Miroslav Pišťák
v exkluzivním předvolebním rozhovoru pro Večerník ale
zároveň popsal i to, na co je v poslední době často dotazován. Na svoji minulost v KSČ i členství v Lidových
milicích. Faktem ale zůstává, že současným výsledkem
jeho práce je prosperující město, které hned po Praze
vykazuje nejlepší výsledky hospodaření.
Michal Kadlec
Na radnici působíte už dvě
dekády. Jak vzpomínáte na
začátky své éry komunálního politika?
„Poprvé jsem byl zvolen do Zastupitelstva města Prostějova v roce
1994. O rok později jsem byl zvolen uvolněným předsedou kontrolní komise rady města. Členem
rady jsem se stal až zhruba v polovině toho prvního mého volebního
období. Byla to pro mě tehdy do
určité míry léta učňovská. Seznamoval jsem se s chodem městského úřadu a myslím si, že od té doby
o práci dnes už magistrátu něco
vím. Po druhých volbách jsem už
byl zvolen místostarostou a od té
doby, tedy od roku 1998, mám
zodpovědnost za rozpočet a hospodaření města.“
Dvacet roků v politice, to by
laik řekl, že z toho člověk
musí pomalu zešílet?! Vy ale
k tomuto stavu máte daleko, ne?
„Já doufám, že ano! (smích) Pochopitelně i já některé záležitosti
beru emocionálně, ale nechci na
sobě dávat pocity až příliš najevo.
Jistě, někdy je to trošku problém,
protože si člověk musí občas ulevit také tvrdším slovem a přiznám
se, že čas od času je to i můj případ. Pro mě ale těch dvacet let na
radnici byla práce jako každá jiná,
i když pochopitelně pocit osobní
zodpovědnosti především za to, jak
se městu bude dařit ekonomicky,
byl enormně velký. Vzpomínám si
také, že v určitých letech ještě jako
místostarosta jsem měl pravomoc
rozhodovat o použití disponibilních finančních prostředků do výše
stopadesáti milionů korun. Byla to
velká odpovědnost a přiznám se,
že jsem po pár letech uvítal zrušení této pravomoci. Celkově si ale
troufám tvrdit, že za těch dvacet let
jsem v roli jakéhosi strážce městské pokladny obstál dobře.“
Stalo se něco například
v průběhu posledních čtyř
let, kdy jste primátorem, co vás
pořádně rozčílilo s tím, že bylo
zapotřebí bouchnout do stolu?
„Některé situace byly takové dramatické, naštěstí ale nikdy nešlo
o nic zásadního.. (úsměv) Čas od
času se může stát, že na věc můžete
mít jiný názor než vaši kolegové.
Nejdůležitější je, že jsme se vždycky domluvili a tolik zmiňované
hospodářské výsledky města jako
celku jsou prokazatelně dobré.“
A naopak, co vás nejvíce
potěšilo?
„Podívejte se na tuto zeď v zasedací místnosti rady města. Vidíte ta

ocenění? Ta jsme s kolegy přebírali ve Španělském sále Pražského
hradu jjako excelentní vítězové
soutěže o nejlepší úřad České republiky. Tak toto mi udělalo asi
největší radost.“
Jak na vaše dlouholeté působení reaguje vaše rodina? Prožívá například manželka
vaši práci?
„Prožívá ji v tom smyslu, že si mě
příliš neužívá. Mám ale to štěstí, že
manželka je velmi tolerantní a smířená s tím, že výkon takových funkcí znamená obrovské časové vytížení. Navíc, když přijdu večer domů,
nemám už příliš chuť mluvit, takže
se mnou už velká zábava není. A to
se třeba mé paní nemusí líbit...“
Dokážete se po návratu
domů dívat třeba ještě
na televizní noviny?

jím. Nebylo to moje příliš šťastné
období. Byl jsem deset let členem
Komunistické strany Československa, ze které jsem byl v roce
1970 vyloučen. Tři roky, v době
mého působení v Agrostroji Prostějov, jsem byl rovněž členem Lidových milicí. V roce 1969 jsem
se ještě stal na velmi krátkou dobu
před vyloučením ze strany předsedou celozávodního výboru KSČ
v Agrostroji. Zároveň podotýkám,
že jsem byl Státní bezpečností
veden jako prověřovaná osoba

místního nádraží. A není naší vinou, že se zatím neuskutečnila
plánovaná rekonstrukce samotné
nádražní budovy. Velmi mne těší
kompletní rekonstrukce budovy Městské knihovny, a tady jen
zdůrazním, jak moc si vážíme
její činnosti. Dále se pokračuje
v opravách prostějovského zámku, rekonstrukci základních škol
a školek, revitalizaci parků i také
ve výsadbě nové zeleně. Zdárně
také probíhají dopravní stavby,
úspěšně se postupuje v revitali-

Foto: archív Večerníku

„Přiznám se, že občas některé zprávy
v televizi prožívám hodně emocionálně.
Celostátní politika mě totiž na rozdíl
od té komunální často nadzvedává ze židle.“

INZERCE

$ãVHY¼V]LPD]HSW¼

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

s jejich krycím názvem Kameník.
Mám však dvě platná lustrační
osvědčení, že jsem se Státní bezpečností nikdy nespolupracoval.“
Už jenom pár dní zbývá do
konce tohoto volebního období. Co se během čtyř let vašeho primátorství povedlo?
„Nebudu uvádět vše, co se za ty
čtyři roky podařilo, bylo toho skutečně mnoho. Uvedu jen některé
příklady. Cením si realizace generální rekonstrukce předprostoru

být kritizováni, ale nemohu souhlasit s destrukcí snad všeho. Souhlasím s tím, že řada věcí se může dělat
ještě lépe. To rozhodně ano.“
Vzhledem k výsledkům
hospodaření a k mnoha
zmíněným ekonomickým oceněním, je Prostějov bohaté město?
„Kdysi za Rakouska-Uherska byl
Prostějov velmi bohatým městem.
Kdybych ale teď věděl, podle čeho
mám posuzovat, zda jsme dnes
zámožné město, tak bych zřejmě
v první chvíli jen pokrčil rameny.
Majetek města se pohybuje řádově v miliardách korun, navíc do
něho každoročně investujeme další
miliony. A jsou tu další hodnoty,
historické. Radnice, Národní dům
a další pamětihodnosti. Ano, z tohoto pohledu bohatí rozhodně jsme,
navíc jsme v současnosti naprosto bez dluhů. Ale že bychom měli
někde ve sklepě radnice uloženy
bedny se zlatem nebo na účtu pět
set milionů korun, to zase ne...
(úsměv)“
V právě končícím volebním
období došlo k zásadní
změně. Prostějov se stal statutárním městem…
„Do určité míry šlo pouze o administrativní změnu. Na druhou stranu jde o velmi prestižní záležitost,
protože statutárních měst v republice příliš mnoho není. Zvýšila se
tím tedy celková prestiž Prostějova
a také naši představitelé mají nyní
možnost zasahovat do legislativního procesu tohoto státu.“
V jakém stavu tedy aktuálně město je?
„Naše město je v dobré ekonomické kondici. O tom, že se snažíme
nezatěžovat občany například zvyšováním daně z nemovitostí, svědčí skutečnost, že řadu let tuto daň
nezvyšujeme. Dařilo se nám také
dobře získávat nejrůznější dotace.
Prostějov také společně s městy
Olomouc a Přerov dosáhl toho, že
takzvaná Olomoucká aglomerace
byla zařazena k dalším šesti velkým
územním celkům v rámci ITI, které
mohou čerpat finance z Evropské
unie na integrované územní investice. I tato skutečnost by mělo být jednou ze záruk dalšího rozvoje našeho
města. A úplně závěrem: věřím, že
ve volbách desátého a jedenáctého
října prostějovští občané zváží výsledky naší práce, tedy všechny pro
a možná i proti. Dovolím si je požádat, aby nám dali důvěru a umožnili
tak realizovat náš volební program.“

kdo je

Primátor Miroslav Pišťák prozradil,
že na televizní noviny se dívá jen zřídka
„Ale ano, i když netvrdím, že se na ně
dívám každý den. Přiznávám se ale,
že některé zprávy v televizi prožívám
hodně emocionálně. Celostátní politika mě totiž na rozdíl od té komunální často nadzvedává ze židle.“
Blíží se volby, zastavme se
u etapy vašeho života, kterou vám mnozí vytýkají. Jak
dlouho jste byl členem KSČ
a Lidových milicí?
„Je to část mého života, kterou
všude uvádím a vůbec ji neta-

koupaliště v Kostelecké ulici.
Tato otázka je odvislá od vyřešení
dvou problémů, a to získání dotace
a také diskuze, co dále s koupalištěm ve Vrahovicích. Můj osobní názor je, že potřebná jsou obě.
A k možnosti obnovit koupaliště
v Kostelecké ulici znovu opakuji,
že případná realizace Národního
olympijského centra nebrání výstavbě tohoto koupaliště.“
Na co jste v souvislosti s vedením města nejvíce hrdý?
„Na co můžeme být oprávněně
hrdí, je bezesporu hospodaření
mě
města.
Do konce tohoto roku bude
zad
zadluženost
Prostějova nulová.
Cee ty čtyři roky současného voCelé
leb
eb
lebního
období jsou roky úspěšným a výsledky hospodaření tomu
mi
o
odp
odpovídají.
Město se dokázalo vyr
rov
rovnat
i s problémy roku 2009, kdy
p
plá
plánovaný
příjem z takzvaných
sdí
sdílených
daní činil jen dvaaosmdes procent. Naštěstí takovému
desát
exc
excesu
v dalších letech již nedochá
cházelo
a v současné době se daňov výtěžnosti daří. Co je nutné
ňové
tak zdůraznit, že všechny ty roky
také
jsm dokázali najít finance na stajsme
veb investice a bylo na ně i s povební
mo získaných dotací vynaloženo
mocí
tak
takřka
sedm set milionů korun.“
Podporují vaši spokojenost
také mnohá ocenění, které
magistrát
pod vaším vedením
ma
obd
obdržel?
„Zc určitě! Co si zaslouží pozor„Zcela
nos a ocenění je také oblast veřejnost
nýc zakázek města, kdy nedošlo
ných
ž
k žádnému
pochybení a ani jedno
výb
výběrové
řízení nám nebylo v těchto lletech zrušeno. Pokud se týká důležité
lež části městského rozpočtu, což
jsou
jso neinvestiční provozní náklady,
i ta
tady si magistrát počíná jako dobrý hospodář
a tuto výdajovou stránh
ku rozpočtu si velmi hlídá. Nechci
zno uvádět všechna ocenění, kteznovu
s
rá statutární
město Prostějov a jeho
ma
magistrát
získalo, takže připomenu
jen jedno: Národní cena kvality
České
republiky - Excelentní orČ
ganizace roku 2013!“
... ale najdou se i kritici, že
ne všechno je v Prostějově
růžové!
„O tom, že v Prostějově není všechno jen špatně, hovoří i výsledky
výzkumu spokojenosti obyvatel
s místním společenstvím v Prostějově, který realizovala a vyhodnotila Střední odborná škola podnikání
a obchodu v Prostějově. Zcela určitě se najdou věci, za které můžeme

miroslav pišťák
zaci sídlišť, opravách chodníků
a dalších investičních akcích. Jenom uvedu, že za poslední čtyři
roky bylo opraveno 32 472 metrů
čtverečních chodníků ve městě.“
Existuje něco, co zůstalo
nedokončeno?
„Musíme si přiznat, že něco na
řešení teprve čeká... Míním tím
zejména otázku parkovacího systému i problém prostějovských
koupališť. Tady zmíním volání
občanů po obnovení bývalého

Narodil se 6. června 1939 v Prostějově. Po absolvování Základní školy v Palackého ulici se vyučil
soustružníkem a v roce 1956 nastoupil v Agrostroji
a při zaměstnání vystudoval ještě Střední ekonomickou
školu. V roce 1970 po určitých politických událostech
pracoval krátký čas na Metru v Praze, pak jako lamač
kamene na Stražisku, dělník hrazení bystřin u Moravských státních lesů a v roce 1978
se vrátil zpět
p do Prostějova.
j Nastoupil
p do skladu bytového
y
textilu tehdejšího
j
ppodniku Textil Ostrava. V roce 1990 vyhrál výběrové řízení na vedoucího Ústavu sociální péče pro
mentálně postižené v Nezamyslicích. O další čtyři roky později již byl zvolen do Zastupitelstva města Prostějova a začala jeho kariéra komunálního politika postupně na postech
zastupitele, radního, místostarosty, starosty a primátora. Miroslav Pišťák je od roku 1964
ženatý a má jednoho dospělého syna.
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www.tkplus.cz
Prostějovský

Ročník

VEČERNÍK

18

/ 40

Pondělí

Číslo

6.října 2014

BASKETBAL
SKVĚLÝ START

Ariete vyhrálo všechny
tři zápasy nové sezóny
Kooperativa NBL
čtěte
na stranách

PROSTĚJOVSKÝ TENIS ZÁŘIL V PEKINGU

28

BOX

MLÁDEŽ TK AGROFERT PRO ZMĚNU SBÍRALA TITULY

SMUTNÁ PREMIÉRA

Peking, Prostějov/lv

Prostějovští "Býci"
se z Prahy vrátili
s krutou porážkou
čtěte
na stranách

31

rozhovor
NOVÉ JMÉNO VK AGEL

Kdo to hraje na liberu?
Představuje se Julii
Kovářová, za svobodna Jášová
čtěte
na straně

32

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

volejbal

SOBOTA 11. 10.
.

10:00
14:00

2. LIGA ŽEN, SKUPINA „C“ - 3. a 4. KOLO

TJ OP PROSTĚJOV
TJ NOVÝ JIČÍN
Hala Sportcentra DDM Prostějov

basketbal

SOBOTA 11. 10.
NEDĚLE 12. 10.

15:00
10:00

EXTRALIGA JUNIOREK - 2 a 3. KOLO

TJ OP PR OS TĚ JO V
SO KO L HR AD EC KR ÁL OV É
TJ OP PR OS TĚ JO V
KA RA TR UT NO V
Hala Sportcentra DDM Prostějov

házená

NEDĚLE 12. 10.

10:30

2. LIGA MUŽŮ, JIŽNÍ MORAVA – 4. KOLO

TJ SOKOL KOSTELEC NA HANÉ - HK

TJ FATRA SLAVIA NAPAJEDLA

Sportovní hala v Kostelci na Hané

basketbal

NEDĚLE 12. 10.

17:00

KOOPERATIVA NBL - 5. KOLO

AR IET E PR OS TĚ JO V
BK DĚ ČÍN
Hala Sportcentra DDM Prostějov

boje na zelených trávnících aneb
KRAJSKÝ PŘEBOR – 10. KOLO
TJ SOKOL KLENOVICE NA HANÉ
FC DOLANY
SOBOTA 11. 10. 2014 15:00 HODIN
Fotbalový areál v Klenovicích na Hané

TRHÁK TÝDNE

I.A TŘÍDA, SK. „B“ – 10. KOLO
SK LIPOVÁ
TJ SOKOL MOSTKOVICE
NEDĚLE 12. 10. 2014 15:00 HODIN
Fotbalový areál v Lipové

NA MILIONOVÝCH TURNAJÍCH V ČÍNSKÉM PEKINGU UDĚLALI VELKOU DÍRU DO SVĚTA HRÁČI PROSTĚJOVSKÉHO TK
AGROFERT. PETRA KVITOVÁ A TOMÁŠ BERDYCH POSTOUPILI AŽ DO ZÁVĚREČNÝCH SOUBOJŮ O TITUL, LU
LUCI
LUCIE
CIE ŠAFÁŘOVÁ
SI ZAHRÁLA OSMIFINÁLE. „V ZÁVĚRU SEZONY NAŠI NEJLEPŠÍ PŘEDVÁDĚJÍ OPRAVDU
VÝB
VÝ
VÝBORNÉ
BORNÉ VÝKONY.
PŘEDEVŠÍM PRO PETRU A TOMÁŠE JE TO DALŠÍ VELKÝ ÚSPĚCH.
PĚCH. V PEKINGU SE
PŘEDSTAVILA ABSOLUTNÍ SVĚTOVÁ ŠPIČKA A FINÁLE PŘI TÉTO
TO KONKURENCII MÁ
VELKOU VÁHU. VŠICHNI JIM TO HODNĚ PŘEJEME,“ KONSTATOVALA
TOVALA S Ú
ÚSMĚVEM
SMĚ
SM
ĚVEM
ŠÉFKA PROSTĚJOVSKÝCH TENISOVÝCH PROJEKTŮ PETRA ČERNOŠKOVÁ.
ERNO
OŠK
ŠKO
OVÁ. „TOMÁŠ
SE PŘIBLÍŽIL K POSTUPU NA TURNAJ MISTRŮ, PETRA ZASE UKÁZALA
ÁZALA SVOJI FORMU
ÁZ
PŘED BLÍŽÍCÍM SE FINÁLE FED CUPU,“ DODALA ČERNOŠKOVÁ SPOKOJENĚ.
TAKÉ V LETOŠNÍM ROCE DOMINOVALI MLADÍ TENISTÉ TK
K AGROFERT
PROSTĚJOV V ŠAMPIONÁTECH DRUŽSTEV. VE TŘECH VĚKOVÝCH
KATEGORIÍCH ZÍSKALI ZLATÉ MEDAILE, HNED PĚT TENISTŮ
STŮ BYLO
OPORAMI VÍTĚZNÉHO VÝBĚRU JIHOMORAVSKÉHO TENISOVÉHO
HO SVAZU
V MINITENISE. STARŠÍ ŽÁCI PAK ZÍSKALI STŘÍBRO, KDYŽ AŽ VE FINÁLE
PROHRÁLI SE SPARTOU. „BYLA TO DALŠÍ ÚSPĚŠNÁ SEZONA, V NÍŽ JSME
POTVRDILI POZICI NEJLEPŠÍHO KLUBU V ČESKÉ REPUBLICE,“ ZHODNOTILA
HODNOTILA
ÚSPĚCHY KLUBOVÝCH NADĚJÍ ŠÉFKA PROSTĚJOVSKÝCH TENISOVÝCH
NISOVÝCH
PROJEKTŮ PETRA ČERNOŠKOVÁ.
PODROBNĚJŠÍ TENISOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ NAJDETE NA STRANĚ
ANĚ 31
A OHLÉDNUTÍ ZA MLÁDEŽNICKÝMI ŠAMPIONÁTY PRO VÁS
VEČERNÍK PŘIPRAVIL V RÁMCI EXTRA PŘÍDAVKU
Foto: internet
NA STRANĚ 36 DNEŠNÍHO VYDÁNÍ!!

NIKAS SE UŽ TĚŠÍ NA VELKOU PARDUBICKOU Novou posilou Jestřábů
Hvozd/mls - Všem milovníkům koňských dostihů se už zvyšuje tep! Tuto neděli 12. října totiž
odstartuje 124. ročník proslulé, legendární a neopakovatelné Velké pardubické. A i tentokrát
budeme mít komu fandit. Na start nejtěžšího překážkového dostihu v Evropě se znovu postaví statečný Nikas ze stáje Stanislava Popelky. Ta se nachází v malebném údolí mezi LudProstějov/jim - Slabá efektivita
mírovem, Ponikví a Hvozdem.
v zakončení a také zdravotní
problémy několika útočníků
přiměly vedení prostějovských
hokejistů k dalšímu zásahu
do sestavy. Výsledkem snahy
je příchod místního rodáka
a odchovance zdejšího hokeje Václava Meidla, jehož
posledním působištěm bylo
Ústí nad Labem! Naopak
pozice gólmanů se nemění,
naznačovaný příchod sparťana ve službách Benátek
nad Jizerou Jana Lukáše se
vedení Jestřábů dotáhnout
Hrdina. Stříbrný kůň z loňské
nepodařilo!
Velké pardubické Nikas ve společ„Mladá Boleslav si stáhla zpět
nosti trenéra Stanislava Popelky
do týmu Zdeňka Kubicu, jako
(vpravo) a majitele Petra Kupky ze
náhradu jsme chtěli získat někoho
Stínavy.
Foto: Martin Zaoral
vyššího a ideálně z regionu.

Meidl, naopak Lukáš nepřijde
V kontaktu jsme spolu byli již
loni, ale tehdy to nevyšlo, podařilo
se to až teď. Je z Prostějova,
potýkal se se zraněním a Ústí už
stabilizovalo kádr, takže okolnosti nám nahrávaly,“ těší sportovního manažera Jestřábů Jiřího
Vykoukala návrat osmadvacetiletého centra zpět na Hanou.
A radost má i hlavní kouč Tomáš
Sršeň, jenž v posledních dnech
musel velice složitě lepit sestavu.
„Znám ho, potkal jsem se s ním
před lety v Havířově. Byl velice
dobrý a silný, teď poslední dvě
sezony měl ale vinou zranění
slabší. Chce prokázat svou kvalitu a pomoci mužstvu, je to již
zkušený hráč, jenž něco odehrál
i v extralize,“ podělil se o dojmy.
(dokončení najdete na straně 27)

Honejsek již není "Bluesmanem"
Espoo (Finsko), Prostějov/jim
- Pouze tři utkání čítalo první
finské angažmá Antonína Honejska. Prostějovský odchovanec a jarní extraligový vítěz se
Zlínem laboroval od konce sezony se zraněním, kvůli němuž
musel odříci i reprezentační
sraz, a nepodařilo se mu ideálně připravit na nový ročník,
do něhož vstupoval jako hráč
Blues Espoo.
Třiadvacetiletý útočník zazářil
v uplynulém play off, když v sedmnácti utkáních nasázel sedm
gólů a na dalších pět přihrál,
i díky tomu mohl poté do svého
rodného města přivézt Masary-

kův pohár. Podobně jako jeho
spoluhráč Petr Zámorský poté
odešel do finského Blues Espoo,
zde se ale neprosadil. Odehrál
jen dva zápasy s jednou brankou
a dvěma zápornými body, další
zápas přidal v nižší tamější soutěži za Kiekko-Vantaa, ani tam se
mu ale výrazněji nevedlo a duel
skončil s bilancí jedné nahrávky
a jednoho mínusového bodu.
V pátek se tak obě strany dohodly na ukončení spolupráce
a jeho agent shání účastníkovi
mistrovství světa do 18 i 20 let
nové angažmá. V zákulisí se nejvíce spekuluje o jeho návratu do
Zlína.

KAM ZA F TBALEM
I.A TŘÍDA, SK. „B“ – 10. KOLO
TJ SOKOL ČECHOVICE
FC BEŇOV
NEDĚLE 12. 10. 2014 15:00 HODIN
Fotbalový areál v Čechovicích

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 10. KOLO
TJ SOKOL V PIVÍNĚ
TATRAN VŠECHOVICE
NEDĚLE 12. 10. 2014 15:00 HODIN
Fotbalový areál v Pivíně

www.lhkjestrabi.cz
www.lhkjestrabi
.cz

I.B TŘÍDA, SK. „B“ – 10. KOLO
FC HVOZD
TJ SK ZVOLE
SOBOTA 11. 10. 2014 15:00 HODIN
Fotbalový areál ve Hvozdu

I.B TŘÍDA, SK. „B“ – 10. KOLO
SK JESENEC
SKVELKÁ BYSTŘICE
SOBOTA 11. 10. 2014 15:00 HODIN
Fotbalový areál v Jesenci

II. TŘÍDA – 10. KOLO
TJ HANÁ PROSTĚJOV
TJ SOKOL DRŽOVICE
SOBOTA 11. 10. 2014 15:00 HODIN
Fotbalový areál Za Místním nádražím

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ
KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

?

Správná odpověď a výherce

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 6. října 2014

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

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

Správná odpověď z č. 39: na snímku byl dům z ulice
Křižkovského v Prostějově. Vylosovaným výhercem, který
získává POUKAZ na nákup sorimentu v hodnotě 400 Kč
věnovaný firmou RI OKNA, se stal Petr TRAJER,
E.Beneše 10/16, Prostějov.
Naše dnešní otázka již tradičně zní:
Kde v Prostějově najdete objekt na snímku?
Své odpovědi pište na e-mail: SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
posílejte do redakce nebo telefonujte 582 333 433 a to DO
ČTVRTKU 9. ŘÍJNA, 12.00 hodin. Jméno výherce zveřejníme v PONDĚLÍ 13. ŘÍJNA.
Dnes můžete zápolit o PENĚŽITOU ODMĚNU 400 Kč,
kterou věnovala firma M&M STŘECHY.

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

JAK SE JMENUJE PALAČINKA
S ČOKOLÁDOU, BANÁNEM A PERNÍKEM?
NO PŘECE ...... ......

Kdo je na fotografii? Poznáte?

Hádejte, bavte se! A berte život s nadhledem...

TIP
k obrazovce

BESTIÁŘ
ROMANTICKÉ
DRAMA ČR (2007)

PÁTEK 10. 10. 2014

22:30 HODIN

ALFA, ALJAŠKA, CUKR, GRÁF, HOKEJKY, IKAROS, JEANS,
KAVAL, KVIZ, LEKCE, NOHY, OPRAVNA, OSADA, PAKL,
PTÁK, RASA, ROPOVOD, SHÍH, SJEZD, SNÍH, TARAKÁN,
TRUMF, VLAK, VPIS

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 9. ŘÍJNA 2014, 12.00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„PRODEJ VÍN“. Vylosovanou výherkyní se stala Vlasta
FARNÍKOVÁ, J. Zrzavého 10, Prostějov, jenž se tak
může těšit na POUKÁZKU PRO KONZUMACI
SORTIMENTU V CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč, kterou
věnoval partner minulého dějství, jímž byla HOSPŮDKA
NA JEDENÁCTCE z Plumlovské ulice v Prostějově. 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 mají rádi
něco sladkého...
Partnerem dnešního kola je firma PALL A CHINKY sídlící na nám. Spojenců v Prostějově. Vyhrát můžete POUKÁZKU NA KONZUMACI V CELKOVÉ HODNOTĚ
400 Kč!
Jméno šťastného výherce či výherkyně zveřejníme v příštím vydání PV Večerníku, které vyjde v PONDĚLÍ 13. ŘÍJNA 2014.
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Režie: Irena Pavlásková
Hrají: D. Jurčová, K. Roden,
M. Vašut, T. Matonoha, J. Čvančarová, K. Hádek, M. Etzler,
K. Moučková, M. Dočolomansk
Ambiciózní Karolina studuje
vysokou školu, pracuje jako redaktorka módního časopisu a jako lektorka v kurzech nonverbální komunikace. Její uspořádaný život nečekaně naruší vztah
s poněkud egocentrickým burziánem Alexem, který jí přináší
řadu hořkých zklamání. Alex je
sice pozorný, ale myslí především na sebe a všímá si spíš svých
kamarádů než Karoliny. Vztah,
plný nejistoty, zklamání a znovu probouzených nadějí, vyvádí
Karolinu stále víc z rovnováhy
a vyčerpává ji. Přesto dává Alexovi přednost před pozorností
nesmělého Honzíka. Když o několik měsíců později zjistí, že

V minulém, celkovém součtu
již stoosmdesátém pokračování tohoto originálního klání
uspěli všichni ti, kteří správně
poznali, že se jedná o členy
skupiny Alkehol. Oblíbenou
rockovou kapelu, která nedávno
vystoupila v prostějovském klubu Apollo 13 a sklidila u svých
věrných příznivců obrovský
úspěch, poznala notná skupina
našich čtenářů...
Ze 325 správných odpovědí, jenž
jsme zařadili do osudí, se usmálo
štěstí na výherce, kterým se stal
Viliam GRNÁČ, Prostějovská
79, Mostkovice. Prostřednictvím
Večerníku obdrží chutnou a lahodnou cenu v podobě DVOU
PŮLMETROVÝCH PIZZ,
které si poskládáte sami z těch
nejrůznějších kousků! Cenu
v HODNOTĚ 430 Kč věnovalo OBČERSTVENÍ ŠPIZZA.
Poukaz 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 politických vod a graficky mírně poupravili jednoho
z lídrů velké politické strany,
která momentálně kormidluje děním v České republice...
Poznáte, o koho se jedná?.
Na odpovědi ze jedenastoosmdesátého kola čekáme v redakci
znovu
DO
ČTVRTKU
9. ŘÍJNA 2014, 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 BRUTUS, zveřejníme v příštím
čísle, které vychází tradičně
v PONDĚLÍ 13. ŘÍJNA 2014.
Hodně štěstí při bádání!

Alex žije s mnohem starší Patricií, opustí ho a rozhodne se být
stejná potvora, jako jsou podle
jejího názoru muži. Nezávislá,
sobecká bestie, která bude kosit
chlapy. Vyspí se s čerstvě ovdovělým pianistou i přízemním
farmářem Markem, flirtuje s duševně nevyrovnaným ministrem
Jarmilem Dobrým, ale když to
zkusí na Honzíka, zklamaný
mladík ji odmítne. Zdá se, že ani
jako bestie nebude mít Karolina
štěstí. A tak když se po čase znovu ozve Alex, neodolá a přijme
jeho nabídku k sňatku. Vzápětí ji
však čeká další hořké zklamání...

BÁDEJ S TEPLEM OD NOHOU?

I první číslo v měsíci říjnu 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 dnes premiérově zápolí
o cenu z olomoucké prodejny FINKOVÁ-PONOŽKY OD
MARUŠKY, sídlící v tamní ulici Kateřinská.
A jelikož pravidla zcela jistě všichni znáte, můžete se bez zbytečného ostychu pustit do bádání a současně začít usilovat o motivační prémii, kterou je tentokrát vůbec poprvé POUKÁZKA
S CELKOVOU HODNOTOU 400 Kč PRÁVĚ OD PRODEJNY FINKOVÁ-PONOŽKY OD MARUŠKY!
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 9. ŘÍJNA 2014, 12.00 hodin.
Správné vyluštění z minulého čísla znělo 1 - 3 - 1 - 2, načež
v pořadí celé historie tohoto klání se už celkově stojedenaosmašedesátou výherkyní v řadě stala Naďa KAŠPÁRKOVÁ, Sídl.
Svornosti 5/11, Prostějov. Je tak načas poslední, kdo si přímo
v sídle redakce může vyzvednout POUKÁZKU V CELKOVÉ
HODNOTĚ 400 Kč, kterou věnoval obchůdek RENATY
VAŠÍČKOVÉ, jenž byl partnerem uplynulého kola soutěže.
Jméno dalšího výherce, který se může těšit na široký výběr ze
sortimentu prodejny, zveřejníme znovu v příštím čísle, které
VYCHÁZÍ V PONDĚLÍ 13. ŘÍJNA 2014.
Nezbývá tedy, než abyste se opět vrhli na nějakou tu zábavu,
soutěžit s námi je ta správná šance!

VÍCE NEJEN O TOMTO VELEÚSPĚŠNÉM TRHÁKU
NAJDETE V MAGAZÍNU TV POHODA!
Správné řešení z čísla 39: ...CENTRUM MEDVÍDEK POHLÍDÁ VAŠE DĚTI. Vylosovanou výherkyní je Anna Hofmannová, Palackého 742, Kostelec na Hané.
Poukaz v hodnotě 400 Kč si lze vyzvednout v redakci Večerníku. Dnešní tajenku nám zašlete e-mailem nebo zatelefonujte do čtvrtku 9. října 2014, 12.00 hodin.
Výherce získá poukaz v celkové hodnotě 400 Kč od partnera křížovky, kterým je HOSPŮDKA U MAJDY.

Nabídka realit a nemovitostí, řádková inzerce

Tel.: 773 542 542
Kvalitní
služby
od roku
1992

e-mail: info@impulsreality.com

Prodej novostavby RD Skalka

Prodej pozemku, Vrahovice

Prodej novostavby RD Skalka. Prodej RD 5+1, dvojgaráž, velký
Cena: v RK Prodej pozemku na stavbu RD, Vrahovice, celková
pozemek, 2870 m2.
Prodej RD Prostějov ul. Jana Švermy
Cena: 790.000 Kč
plocha:1665m2

Rostislavova
Rostislavova
8
8
796 01796
Prostějov
01 Prostějov

Pronájem nebytových prostor, ul. Trávnická

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

E–mail: jhreality@jhreality.cz

ww
ww.jjhrealiity.c
cz

Prodej RD, 5+1, podsklepen, garáž, balkon, udrž zahr., Cena: v RK

Prodej bytu 4+1, Prostějov ul.Křižkovského

Po rekonstrukci na ul. Trávnická, 80m2. Cena: 8000 Kč/měs.

Pronájem nebytových prostor, centrum PV

Smržice, okr. Prostějov. Prodej RD u cyklostezky, velikost 4-5+1
(obytná plocha 180 m2), sklep, veškeré inž. sítě. Zast. plocha 187
Cena: Kč 1.299.000,m2, zahrada 387 m2.

Prostějov, Vrahovice, u hřiště. Novostavba RD 5+kk s garáží
a terasou. Nízkoenergetická stavba „B“. Obytná plocha 127 m2,
Cena: Kč 3.490.000,pozemek 288 m2.

Prodej družst cihl. bytu,sklep, spol. balkon. Cena: 1.090.000 Kč

Prodej pozemku, Záhoří
Pronájem nebytových prostor v centru města, 80m .
Cena: 17.000 Kč/měs.
Pronájem bytu 2+1, Prostějov ul. Moravská,
Prodej pozemku na Záhoří, celková plocha: 934m2. Cena: 390.000 Kč lodžie,vybaven, 61m2. Cena: 8.000 Kč/měs.
2

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

Lešany, okr. Prostějov. Prodej RD 5+1, garáž, terasa, bazén.
Cena: Kč 1.590.000,Pozemek 350 m2.

Bedihošť, okr. Prostějov. Zachovalá prvorepubliková vila 5+1 (lze
i dvougenerační) se zimní zahradou, podsklepená s garáží. Zast.
Cena: Kč 2.290.000,plocha 599 m2, zahrada 1095 m2.
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,-

Tel.: 582 330 058,
777 898 324,
e-mail:
avlk55@seznam.cz

Prodej řadových
rodinných domů,
Wichterlova ulice,
Prostějov12

REALITY
Pronajmu dlouhodobě zděnou garáž Pronájem bytu 2+1 v RD, 72m2,
za Mechanikou v Pv. Montážní jáma, v Pv za 7 000 Kč. Tel.: 739 250 495
zatep. vrata. Cena dohodou. Tel.:
Koupíme byt 2+1 v blízkosti nemoc725 309 265
nice. Tel.: 774 421 818
Koupím byt 2+1 v OV, západní část
Pronajmu byt 1+1. Nájem 5 000 Kč
města. 777 602 873
+ ink. Tel.: 608 887 354
REALITNÍ KANCELÁŘ
Koupím novostavbu RD v PV.Tel.:
VNB REALITY
Hlaváčkovonám.1(ATRIUM),Prostějov 774 421 818
Ing. Marie Vymazalová, 774 421 818
Pronájem bytu 1+1 v PV, klidná část,
aktuálně NABÍZÍ:
* BYT 1+1, B.Šmerala
640.000 Kč po kompl. rekonstrukci, možnost
* BYT 2+1, J.Zrzavého 750.000 Kč parkování ve dvoře, nízký nájem.
* BYT 3+1, centrum
1.350.000 Kč Info: 777 862 900, 775 368 478
* RD po rek. Konice
1.500.000 Kč
* RD po rek.Cholina
1.499.000 Kč Pronajmu cihlový byt 2+kk ve
* RD 2gener Senice n/H 1.660.000 Kč středu města Pv. Tel.: 774 170 275
* RD 2gener Čelechovice 1.880.000 Kč
* Pozemek-Držovice
1.070.000 Kč Koupím byt po rekonstrukci nebo
i v původním stavu. Platím v hotovosti.
Ing. Zuzana Kučerová, 774 409 430
RK nevolat. Tel: 732 388 718 (i SMS)
aktuálně NABÍZÍ:
* BYT 1+1, sídl.Svornosti 640.000 Kč
* BYT 2+1, Dobrovského 830.000 Kč Prodám řadovou garáž za Mechani* BYT 3+1, cihla, Tylova 1.200.000 Kč kou. Volná ihned. Tel.: 731 079 246
* BYT 3+1, zděný, včetně garáže,
Krasická
1.450.000 Kč Prodám garáž naproti oken sídl.
* RD 4+1, Česká
2.640.000 Kč Svornosti 7/15. Tel.: 777 80 66 88
* RD 5+1, Vřesovice
1.980.000 Kč
* Pronájem bytu 1+1 5600 Kč vč.ink. Hledáme ke koupi byt 4+1,5+1. Tel.:
* Pronájem kanceláře6500 Kč vč.ink. 774 101 818
PRO NAŠE KLIENTY HLEDÁME:
* BYTY 1+1, 2+kk, 2+1 v Prostějově Prodám byt 1+1 (Okr. ul.) a 2+1 (Dol.
* BYT 3+1 do 1.500.000 Kč
ul.) v pův. stavu. Tel.: 774 595 035
* Rodinné domy v PV a okolí
* Chaty a zahrady Plumlov, Seč
Pronajmu garáž ve Sladkovského ul.
* Pozemky Prostějov-Západ, Držovice Tel.: 732 619 482
Více na: WWW.VNB-REALITY.CZ
Pronájem kancel. plochy v přízemí
Koupíme RD do 1mil.Tel.: 774 101 818. v centru PV, 36m2 kanceláře s konfer. části, kuchyňka, vlast. wc, plyn
K pronájmu 130 m2 +70 m2 terasy. út, možnost parkování v domě. Tel.:
Výloha 3x7m. Atraktivní kancelář 777 862 900, 775 368 478.
nebo salon. Cena 10.000Kč/měsíc.
Tel.: 602 553 222
Pronajmu nebytové prostory v PV,
cena od 3 000 Kč - parkoviště ve
Hledáme větší byt 3+1, nejlépe po dvoře. Dále byty od 3 500 Kč. Tel.:
rekonstrukci, 774 409 430
725 549 790

GARÁŽE – PRODEJ:

Pv, Janáčkova ul.
Pv, ul. C. Boudy
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Kč 239.000,Kč 249.000,-

Koupíme RD okr. Pv i k částečné rekonstrukci. Tel.: 607 608 035
Sháním ke koupi RD v
PV,
Čechovicích, Mostkovicích nebo
směr Plumlov. Ne RK. Tel:
722 539 880 (možno i SMS)
Hledám pronájem domu či chalupy
se zahradou. Za nabídky děkuji. Tel.:
775 236 467
Pronajmu byt 1+kk.731 236 558
PRONAJMU OBCH. PROSTOR
V CENTRU PROSTĚJOVA. Celkem cca 150m2 vč. skladů a soc.
zař. plynové ústřední top. Zázemí
vhodné i pro cukrárnu, lékárnu,
kavárnu, nebo jinou podobnou
činnost inf. 606 954 318
Pronájem garáže Pv-Krasická ul., el.,
uzamčený objekt. Dlouhodobě. Tel.:
739 322 781
Prodám byt 1+1, 42m2 na Okružní
ul. Tel.: 604 878 877
Prodám nebo pronajmu velmi pěkný
nový cihlový byt v OV 2+kk Krasická ul. s velkou terasou. Nájem 5.500
Kč + 3.000 Kč inkaso + kauce. RK
nevolat. Tel.: 723 691 185
Pronajmu byt 1+4 po rekonstrukci.
K nastěhování k 1.11.2014. Blízko
centra města. Tel.: 602 477 886
Prodám byt 2+1v OV s garáží,
57m2 v Čechách pod Kosířem. Tel.:
775 195 020. RK nevolat.
Koupím zahradu v okolí PV. Nejlépe
přímo od majitele. RK nevolat! Cenu
respektuji. Tel.: 734 481 013
K pronájmu 200 m2 - nová prodejna v patře. Výloha 3x7 m. Cena
12.000Kč/měsíc. Tel.: 602 553 222

BYTY – PRONÁJEM:

Koupím rodinný dům v PV a prodám
RD a chatu v Mostkovicích v chatové
oblasti. Bez realitky. Tel: 732 755 910

GARÁŽE – PRONÁJEM:

Koupíme byt 1+1 a 2+1, platba v hotovosti. 774 409 430

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)
Pv, ul. Šmerala (u rybníka)

Kč 1.500,-/měsíc

Kompletní nabídku najdete na:

www.jhreality.cz

REALITY
POHODA
- pohodové vyřízení realitních služeb

Kostelecká 5, 796 01 Prostějov, v budově ČP
tel.: 607 915 184
reality.pohoda@seznam.cz,
www.realitypohoda.jsemin.cz

SUPERNOVINKA:

PRONÁJMY:

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

2

1 mil.Kč
30 Kč/m2
2.390 tis.Kč
850 tis.Kč
740 tis.Kč
499 tis.Kč
1.300 tis.Kč
340 tis. Kč
1.400 tis.Kč

RD 4+1 včetně garáže, užitná plocha 156 m2,
Cena Kč 3,970.000,Plocha pozemku 260 m2.

3,3 tis.Kč/měs.
6,5 tis.Kč/měs.
3,6 tis. Kč/měs. + ink.
7,5 tis.Kč/měs. vč.ink.

Prodej bytů Havlíčkova ulice, Prostějov
Cena Kč 2,690.000,Byt 3+1, 100 m2,
Cena Kč 2,878.000,Byt 3+1, 107 m2
vlastní kotel na vytápění a TUV,
možnost klientských změn.

1) RD 2+1 Konice
2) Pozemek - orná půda Želeč - 3,5 h
3) RD 3+kk Hrubčice - novostavba
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
Pronájem 2 pokojů v RD v Bedihošti
1+1 Okružní, 42 m2 - zařízená
2+1 Určická - pro nenáročné
2+1 Drozdovice

Nabízíme realizaci typových
přízemních řadových
RD 4+1 na klíč,
s obytným podkrovím
a garáží ve dvou variantách:

BYTY:

2+1 OV, 51 m2 - 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

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

RODINNÉ DOMY:

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
370 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 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
RD 3+1 Mojmírova, 193 m2
1.490 tis.Kč
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
2.350 tis.Kč
RD 5+1 Kobeřice - po rek., 783 m2
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
Prodej RD 8+2 Slatinky - dvougen., 280 m2
5.490 tis.Kč
Nájemní dům blízko centra - 3 byty, sauna, zahr., rekonstr. 5.700 tis.Kč

Možnost provedení úprav
dle požadavků klienta

Prodej nově
budovaných
podkrovních bytů
Havlíčkova ulice

GRATULACE

Chaty a chalupy:
Pozemky:

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

Komerční prostory:

Kancel.prost. - centrum, 17 m2, sam.WC, internet - nájem
5 tis.Kč + energie
Kancel.prost. - centrum, 30 m2, 2 místn., kuchyňka, sam.WC, klima nájem
7 tis.Kč + energie
2,5 tis.Kč/měs.
Kanceláře - 2x - blízko centra, 9 a 12 m2, 2 +
Dílna - 2x - blízko centra, 66 + 155 m2,
7.400 + 14.700,- Kč/měs.
11.700,- Kč/měs.
Tělocvična - pronájem - 262 m2, po dobu 24 h,
Obchodní prost. - Kostelecká - 60 m2
6,5 tis.Kč + ener.
- Kostelecká - 40 m2 8,5 tis.Kč + ener., klima, WIFI, zabezp.zař.
- Kostelecká - 50 m2, 2 místn., výloha
7,5 tis.Kč/měs.

Garáže:

Prodej: Určická - zděná
80 tis.Kč
Pronájmy - Plumlovská - plechová =
600,- Kč/měs., u Cílu
J.Kaštila - RD =
1 tis.Kč/měs.
Lidická - =
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

JIŽ JEN DO 30. 10. 2014

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

novostavba rodinného domu,
včetně pozemku

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

Cena od: 2.880.000,- Kč

Peníze pro všechny ihned při podpisu!
Zvýhodněné podmínky, žádné poplatky. Volejte: 775 021 212

DOTACE 435.000,- Kč
Více informací poskytneme
na tel.: 605 483 602,
nebo e-mail info@karon.cz

PŮJČKA bez poplatků: 734 601 906
!PENÍZE PRO KAŽDÉHO!
Rychlá realizace – vyplácení z vlastních zdrojů od 3 věřitelů. Konzultace na
739 066 462
Malá půjčka 10 000 až 80 000 Kč. Pracuji pro více věřitelů. Tel.: 777 551 492
Půjčka 5 000 Kč až 50 000 Kč, rychle
až do domu, bez poplatku předem. Tel.:
777 965 734. Pracuji pro více věřitelů
Půjčka až 300 000 Kč pro OSVČ, rychlé vyřízení. Tel.: 777 965 734. Pracuji
pro více věřitelů.
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.

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

FINANCE

Dne 3. října 2014
oslavili zlatou svatbu
manželé
Jana a Staňa HORNOVI.
Všechno nejlepší do dalších
společně prožitých let
a hlavně zdraví přeje dcera
Jana s rodinou.

UZÁVĚRKA

pro nabídku
realitních kanceláří
pro následující číslo je
ve čtvrtek 9. 10. 2014
do 12.00 HODIN
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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
Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343
Kominictví: provádíme frézování
dehtu 150 Kč/m, čištění komínů
a roční kontroly. Tel.: 602 481 262

KOUPÍM

PRÁCI NABÍZÍ

Galerie umění Prostějov (bývalá
G. Bašta) vykupuje a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitnosti. Neprodávejte překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší ceny. Školní 49,
tel.: 608 805 775, Jindřich Skácel.

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

Přijmeme pracovníky do pekař.
výroby (směnný provoz). Info:
Koupíme starožitný nábytek, 582 342 095
obrazy,zbraně,vojensképředměty,
hodiny, porcelán, sklo, hračky, Hledám šikovného stolaře na ŽL.
moto věci a jinou veteš. Vykou- Tel.: 608 863 532
píme také celé pozůstalosti a zajišťujeme komplexní vyklízecí Bezpečnostní a úklidová agentura
práce. Seriózní jednánía platba přijme do HPP pracovnici úklidu.
Pracovní úvazek 30h/t, pracovní
hotově. Tel.: 773 113 303
doba 16.00 - 22.00 hod., pracoviště
Aukční ceny ihned v hotovos- Kralický Háj. Informace na tel. čísle:
ti zaplatíme za kvalitní obrazy 602 786 692
17.-20. století, zlaté a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbraně, stří- Přijmeme obsluhu za bar. Pá + so –
brné předměty, šperky a veškeré noční provoz (20.00 – 05.00 hod.).
starožitnosti. Prosíme pouze kva- Avalon music bar, tel.: 777 757 280
litní a hodnotné předměty, nejlépe
celé sbírky či pozůstalosti. Info ROUTE 66, Konice přijme kuchaře
René Simon, tel.: 736 127 661, /-ku. Pracovní doba 7-21 hod, krátký,
simonrene@seznam.cz
dlouhý týden. Tel.: 777 990 022
Koupím Haki lešení nebo trub- Fa PRO LEN s.r.o.
kové. Cena dle dohody. Tel.: Hledá vhodného uchazeče se zna734 481 013
lostí NJ, případně AJ pro pobočku
v PV. Požadujeme SŠ vzdělání s maKoupím vířivou pračku Romo, kam- turitou, Ř.P. skupiny B, znalost prána Petry, ledničku, WC, dveře, okna. ce na PC podmínkou, spolehlivost,
odpovědnost a ochotu přizpůsobit
Tel.: 608 539 783
se potřebám firmy. Nabízíme plat
16 000 Kč - 20 000 Kč. Prac. doba
7:00-15:30. Nástup IHNED. Tel.
588 517 760 od 7:00-15:30 hod.,
kamila.burgetova@prolen.cz
Bezpečnostní a úklidová agentura
přijme do HPP ženu v invalidním
důchodu, nejlépe z Prostějova.
Místo výkonu Prostějov, pracovní úvazek 25h/t. Informace na tel.
č.: 602 786 692

Čištění hrobů z terasa, přebroušení
přímo na místě. Tel.: 721 817 009
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce strojem UNC,
výkopové, terénní práce.
Opravy střech, klempířské práce, montáž hromosvodů opravy vazby a sádrokartony – provádíme včetně zateplení
budov. A-stavby.plumlov@seznam.cz
Tel.: 608 780 615
Malířské práce - dobrá kvalita, cena,
Tel.:606 874 416

PRODÁM

VZPOMÍNÁME
Tvůj úsměv vítr vzal, nám jen
vzpomínky zanechal. Odešel
jsi, jak bůh si přál, v našich
srdcích však žiješ stále dál.

Dne 7. října 2014
uplyne 1. smutný rok
od chvíle, kdy nás navždy
opustila naše maminka
paní
Doubravka POSPÍŠILOVÁ
z Ptenského Dvorku.
Za tichou vzpomínku děkují dcery a syn s rodinami.

Nezemřela – žije v srdcích
těch, co ji milovali.

Dne 7. října 2014
uplyne 7 let od úmrtí
paní
Marie PŘIKRYLOVÉ
z Brodku u Konice.
Stále vzpomínají vnučky
Natálka a Adélka,
syn Ondřej s manželkou,
maminka Marie Vašků
a sourozenci s rodinami.

Hledám elektrikáře a pomocné dělníky
ZD Moravan Domamyslice
na ŽL, nebo brigádně. Tel.: 774 989 007
Sad Mostkovice.
Prodej jablek. Konzumní i do kvasu
(pro maloodběratele i velkoodběratele).
Po – pá: 7.00 – 15.00 hod.
Tel.: 602 510 465

GRATULACE

Prodám zánovní bílou automatickou pračku třídy A. Vrchní plnění,
úzká slim, český návod, jednoduchá
obsluha. V/š/h 90x40x60cm. Cena
ART Kavárna Avatarka Vás zve na 1.500 Kč. PV. Tel.: 774 194 194
výstavu obrazů od 30.9.2014 do
2.11.2014. Lenka Holátková-Studená
Máte problém si koupit botičky
z koncertů /akryl/.
na vaše nožičky? Přijďte k nám
a my vás obujeme. Prodejna Ivka,
Doučování AJ pro děti a začátečníky.
Plumlovská 21 nabízí novou kolekTel.: 775 263 893
ci podzimní a zimní obuvi (kožená,
vyměkčená, ortopedická a zdravotní) i v nadměrných velikostech.
Dále u nás nakoupíte teplé papuče,
důchodky, vyteplené gumáky a jiné
žádané zboží. Tel.: 603 445 601

OZNÁMENÍ

Prodám teravary za 13 000 Kč + příslušenství. Tel.: 733 383 405.

Ať úsměv a radost na Tvé tváři
neustále září, dnes narozeniny
slavíš, tak ať se hodně bavíš.
Hodně štěstí, zdraví, lásky…
ať nemáš žádné vrásky,
ať se směješ den co den, ať
splní se Ti každý sen, ať máš
kolem prima lidi,
co Tě vždycky rádi vidí.

Hledám člověka na doučování
matematiky pro žákyni 9. třídy.
Nabídky volejte po 15 hodině na tel.:
776 490 525

Dne 7. října 2014
uplyne rok, kdy nás navždy
opustila naše drahá

vzpomeňte s námi.
i.

Dne 8. října 2014
by se dožil 100 let náš
milovaný tatínek,
pan Alois SILNÝ
z Prostějova

Dne 9. října 2014
by se dožil 85 let
pan Milan HAVLÍK
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka Zdena,
dcera Jana a syn Milan.

Dne 4. října 2014
jsme vzpomněli 23. výročí,
kdy nás opustila
paní Libuše VLČKOVÁ

AUTO - MOTO

Dne 5. října 2014
oslavila své krásné
85. narozeniny
paní
Zdeňka HRABÁLKOVÁ
z Mořic.
Vše nejlepší přeje švagr
Jaroslav s celou rodinou
a syn Josef s rodinou.

PRÁCI HLEDÁ
Zdravotní sestra, 32 let se 7 letou praxí, hledá místo v ordinaci na plný úvazek. Tel.: 776 146 995
37. letý přijme práci jako skladník nebo
pomocný dělník. Tel.: 604 878 877

Dnes, tj. 6. října 2014
uplyne 11 let od tragické
smrti mého syna
Robina BLÁHY.
Za vzpomínku děkuje otec.

Koupím jakoukoli Š - Felicii. Tel.:
778 018 269

SEZNÁMENÍ

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

Hledám sympatickou, veselou
a štíhlou ženu k seznámení z PV
a okolí. Je mi 55/180/80. Tel:
737 065 580

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ
INZERCE

Všechno nejlepší k dožitým
93. narozeninám babičce
Libuši VLACHOVÉ
z Otinovse
přeje dcera Liba
a vnučka s rodinou.

RŮZNÉ

Dne 4. října 2014
si připomeneme 3. smutné
výročí úmrtí
pana Josefa ZAPLETALA
z Pěnčína.
S láskou vzpomínají
manželka, dcera, synové,
rodiče a sestra s rodinou.

Očím jsi odešla,
v srdcích jsi zůstala…

H&D, a.s., Olomoucká 37, Prostějov
hledá švadlenu - šičku. Pracoviště:
Olomoucká 37, Prostějov. Práce na
dohodu o provedení práce do konce
listopadu. Praxe v oboru nutná. Odměna: úkolová mzda. Nástup ihned.
Životopis zasílejte na e-mail: personal@hdas.cz. Informace na tel.:
582 305 645, pí Málková

Hledáte svoji obchodní příležitost?
V trafice u Lázní nabízíme prodej Máte disciplínu a hledáte budoucpeisef cardu od 100 Kč výše a kredi- nost? Volejte 608 854 549
ty do všech sítí. Tel.: 603 445 601
STUDIO 365 hledá nové tváře pro
modeling od 9-27 a 28-45l..
Prodej palivového dříví. Tvrdé, měkT.: 605 427 271, 9-12h.
ké. Doprava zajištěna. Prostějov,
www.studio365.eu
Olomouc, Přerov. Tel.: 734 481 013

Prodám jablka Spartan, Starking
a jiné odrůdy á 5 Kč. Denně od
16 hod. Procházka Pavel, Vícov 4.
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pro další číslo
je v PÁTEK
10. října v 10.00 hodin

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

Dne 10. října 2014
uplyne 1 rok, kdy nás
navždy opustila naše drahá
a milovaná maminka,
manželka, sestra,
švagrová a tetinka
paní Eliška DOSEDĚLOVÁ
z Domamyslic.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku
děkuje manžel Jaroslav,
syn Jaroslav, bratr Josef
s rodinou a sestra Libuše
s rodinou.

a dne 20. října 2014
vzpomeneme 25 let od úmrtí
pana Dušana SKALÍKA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje dcera Jana
s rodinou.

Zapalme svíce, kdo jsme je
milovali, vzpomeňme na hezké
chvíle, co jsme s nimi prožívali.

Dne 6. listopadu 2014
vzpomeneme 5. smutné
výročí úmrtí
pana Jiřího RŮŽIČKY

a dnes, tj. 6. října 2014
vzpomínáme 11. smutné
výročí úmrtí jeho dcery
paní Svatavy RŮŽIČKOVÉ
ze Ptení.
S láskou vzpomíná a nikdy
nezapomene nejbližší rodina.

v.cczz
www.vecernikpv.

Komunální volby 2014
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Spojuje nás práce, plníme své sliby.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

8.

7.

9.

Miroslav PIŠŤÁK

RNDr. Alena RAŠKOVÁ

Ing. Zdeněk FIŠER

PhDr. Alois MAČÁK, MBA

Bc. Pavel SMETANA

Mgr. Milada GALÁŘOVÁ

Ing. Bedřich GRULICH

Jana HALVADŽIEVOVÁ

Ing. Jiří POSPÍŠIL

primátor, 75 let

náměstkyně primátora, 64 let

náměstek primátora, 59 let

náměstek hejtmana, technik, 50 let

živnostník, 44 let

asistentka předsedy odborové
organizace, 57 let

ředitel pro strategii, 50 let

živnostník, 46 let

ekonomický ředitel, 58 let

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Božena SEKANINOVÁ

MUDr. Pavel HOLÍK

Ing. Vladimír PRŮŠA

Ing. Lenka ČERNOCHOVÁ

Petr KUDLÁČEK

Eva KŘEPELKOVÁ

Petr LEPŠA

Zdeněk VYCHODIL

Bc. Zuzana BRATTEROVÁ, L.L.M.

senátorka, 57 let

lékař, 57 let

ředitel DSP, 51 let

ředitelka pobočky ČČK, 44 let

správce sportovního areálu, 38 let

invalidní důchodce, 54 let

bezpečnostní technik, 41 let

externí pracovník, 71 let

ředitelka DD, 46 let

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

JUDr., Ing. Jiří PUDIL

Ing. Rudolf RAŠKA

Ing. Ivo KURFÜRST

Jiří SCHLESINGER

Ing. Miroslav HANÁK

Marie HÁJKOVÁ

Mgr. Soňa PROVAZOVÁ

Bc. Petr MUCHA

Miroslav HERINK

důchodce, 80 let

ředitel školy, 61 let

OSVČ, 46 let

důchodce - manažer, 68 let

elektroinženýr, 76 let

vedoucí odboru DSP, 64 let

sociální pracovnice, 36 let

OSVČ, 39 let

okrskový strážník MP, 44 let

28.

29.

30.

31.

32.

Miloslava HEJDŮŠKOVÁ

Mgr. Daniel ZÁDRAPA

Jaroslav ŠTUDENT

Jana HLADKÁ

Mgr. Jiří KOMÍNEK

ekonomka, 65 let

ředitel Muzea a galerie v Prostějově, 46 let

řidič, 48 let

důchodce – masérka, 61 let

vedoucí učitel odborného výcviku, 37 let

33.
Mgr. Miroslava TICHÁČKOVÁ
sociální pracovnice FOD, 48 let

34.

35.

Jiří FIALA

Josef ZATLOUKAL, DiS.

důchodce - spisovatel, 64 let

státní zaměstnanec, 41 let

Přijďte k volbám 10. - 11. října 2014

Volební program ČSSD Prostějov

www.cssd-prostejov.cz
Vážení spoluobčané,

·

čas se naplnil a Vy půjdete volit nové Zastupitelstvo města Prostějova.
Všichni, kdo bydlí v Prostějově, určitě hodnotili naši práci a já doufám, že
jsme obstáli. Naše město je nezadlužené, dobře hospodařící a celá řada
věcí se podařila.

·

Věřte, že slyšíme i kritiku a z případných
nedostatků jsme připraveni se poučit.
Odmítáme ale ty hlasy, které říkají, že všechno
bylo špatné a oni by to dělali jinak.
My chceme v dobrém hospodaření pokračovat
a zlepšovat život v našem městě, ale bez Vaší
podpory to nedokážeme.
Přijďte 10. a 11. října k volbám a volte č. 11.
Miroslav Pišťák
primátor města Prostějova

Co jsme splnili v letech 2010 - 2014
Dobré hospodaření:
·
celé čtyři roky výborný rating, patříme mezi nejúspěšnější města
·
nezadlužené město
·
dobře hospodařící společnosti vlastněné městem Domovní
správa Prostějov, Lesy města Prostějova
·
získali jsme cca 170 milionů Kč investičních dotací
·
užíváme elektronickou aukci - úspora v 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 ulici
a 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 milionů korun
navýšen počet míst ve školkách o 74

Sport:
·
každoroční podpora nejrůznějších sportovních aktivit v řádech
desítek milionů korun
·
rozvoj sportovišť, výstavba vícegeneračních hřišť
·
podpora posilování sportovních aktivit na národní i mezinárodní
úrovni
Kultura:
·
kompletní rekonstrukce městské knihovny za 20 milionů korun
·
práce na zámku za 50 milionů korun
·
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 hospodaření Domovní správy Prostějov –
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

·
·

11

další úpravy zámku
péče o Národní dům a jeho okolí

Školství:
·
pokračovat v energeticky úsporných opatřeních
·
zajištění dalších míst v mateřských školách
·
podpora učňovského školství ve spolupráci s Olomouckým
krajem a zaměstnavateli
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 Olomouckým 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

Fotbal
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FLÁDROVA PARÁDA NA TŘI BODY NESTAČILA
Proti zlínské rezervě se „eskáčko“ doma opět neprosadilo

1.SK Prostějov
1 FC FASTAV Zlín „B“

1:1
(1:0)

Branky: 44. Fládr - 61. Červenka. Rozhodčí: Trávníček - Vojkovský, Mikeska. Žluté karty: Jurič, Koller, Motal (všichni Zlín „B“).
Diváků: 520.

Sestava 1.SK Prostějov:
Bureš - Hirsch, Zatloukal, Hloch, Rus - Koudelka (55. Šteigl),
Zelenka, Fládr, Langer (46. Pančochář) - Machálek, Kroupa.
Trenér: František Jura
1. FC Slovácko „B“:
Adamuška - Blanař, Pavlíček, Jurič, Zavadil - Hradil, Motal,
Koller, Benčík - Červenka (90. Žůrek), Chwaszcz (42. Kalus).
Trenér: Jan Somberg.
P těj /t k - Zlínští
Prostějov/tok
Zlí ští mladíci
l dí i
vyrukovali na stadionu SCM Za
Místním nádražím v Prostějově
s nebojácnou hrou, a domácí jim
navíc ochotně pomohli svým výkonem k pozvednutí sebevědomí.
Přesto se „eskáčko“ těsně před
prvním odchodem do šaten ujalo vedení krásnou střelou Fládra
z přímého kopu. Po přestávce se
obraz hry zlepšil, zlínská rezerva
ale po nedůrazu ve středu hřiště
vyrovnala a měla na kopačce dokonce vítězný gól. Prostějov tak
při ztrátě Zábřehu promarnil
ideální příležitost k historickému
posunu do čela tabulky MSFL,
zůstává tak stále druhý o skóre.
Následující sobotu se představí na
hřišti nováčka z Líšně.
Oba trenéři byli před výkopem devátého (hraného desátého) kola třetiligové soutěže v rozdílných situacích.
Zatímco František Jura mohl vsadit
na osvědčenou základní sestavu

z posledních
l d í h kkol,l pro zlínského
lí kéh kkouče Jana Somberga je složení základní jedenáctky pro každý zápas do
poslední chvíle tajenkou.
Přesto se mladý tým hostů prezentoval od prvních minut aktivní hrou,
která dělala domácím jisté problémy,
zvlášť když sami pohybem příliš
neoplývali. Už ve 4. minutě vysunul
Motal Hradila, který nastřelil vnější
okraj břevna Burešovy branky. O pět
minut později si Zelenka z několika
protihráčů postavil slalomové branky, přihrál doleva Kroupovi, který
ovšem mířil nad branku. Prakticky
z protiútoku si do odkryté pravé strany opět naběhl Hradil, Bureš ho ale
včasným vyběhnutím odzbrojil.
Další pasáž hry oku početného obecenstva příliš nelahodila, víc ze hry
měli žlutomodří hosté, zatímco Prostějovu naštěstí fungovala obrana
bezchybně, proto k vyloženým šancím nedošlo před žádnou brankou
a Bureš s Adamuškou veškeré po-

kusy bezpečně likvidovali. Rušno
začalo být v poslední desetiminutovce. Nejprve Kroupa rychle vhazoval,
Zelenka po levém křídle potáhl balón a odcentroval, před bránou ale
nebyl nikdo z bílomodrých pro kýženou teč. Pět minut před přestávkou
pro změnu zprava centroval Koudelka, Machálek jen lehce tečoval míč,
který před Kroupou uklidila obrana
na roh.
V předposlední minutě první půle
si vysloužil žlutou kartu Jurič
a z následného přímého kopu se
parádně trefil Fládr, který poslal
svou vizitku Adamuškovi přímo do
šibenice - 1:0. Do kabin se tedy šlo
přece jen za optimistického stavu.
Podobné pocity ovšem nesdílel trenér Jura, který s hráči o přestávce
rozebral jejich (ne)výkon v prvním
dějství. To mělo viditelný efekt,
přesto to byl hostující Zavadil, který po čtyřech minutách přeběhl po
levé straně celé hřiště, zblokovaný
centr ale Bureš kontroloval. O chvíli
později Machálek mířil nad břevno.
V 54. minutě způsobil pozdvižení
svým verdiktem hlavní sudí, když
zákrok Kaluse na Pančocháře
uvnitř velkého vápna neposoudil
jako penaltový. Po hodině hry se
jako střelec opět předvedl jinak excelentní nahrávač Zelenka - přes Šteigla a Kroupu se k němu dostal míč,
který rezolutně napálil těsně vedle
pravé tyče.
Vzápětí ale bylo srovnáno. Po nepodařeném zpracování Burešova
výkopu se do brejku dostal Červenka, obešel i strážce domácí svatyně
a do prázdné branky zavěsil - 1:1.
Zbylá půlhodinka se nesla ve znamení snahy domácích o vstřelení vítězného gólu, mnohem blíž této metě ale
byli mladí „Ševci“. Deset minut před
koncem se Blanař prosmýkl obranou
až před Bureše a míč z jeho kopač-

BYLI JSME
U TOHO!

průběžná tabulka PO 10 odehraných kolech
Zajímavé souboje. Hosté v první půli zle zatápěli před gólmanem
Burešem, na pomoc obraně přišel i forvard Kroupa (na snímku uprostřed).
Foto: Tomáš Kaláb

Roman POPELKA - asistent trenéra 1.SK Prostějov:
„Jsou to určitě ztracené dva body. Soupeř byl kvalitní, běhavý,
čehož jsme si byli vědomi, v prvním poločase jsme ale hráli příliš
komplikovaně a nedokázali dostat balón do kombinace. Kluci byli
zbrklí, soupeř byl u míče vždy dřív, čímž získal převahu, my jen běhali
a nedostali se ani k odraženým balónům. Přesto jsme šli do vedení,
čímž ze hry do přestávky vytěžili maximum. Ve druhém poločase
jsme se sice zlepšili, zato však nedokázali dát druhou branku, když
chyběl potřebný důraz před bránou, a naopak nešťastně inkasovali.
Vezmeme-li v úvahu to nastřelené břevno, můžeme být rádi za remízu.
Chtěli jsme početnějším divákům potvrdit bod přivezený ze Zábřehu,
místo toho jsme dva ztratili, což nás samozřejmě mrzí.“
Jan SOMBERG - FC FASTAV Zlín „B“:
„Po pravdě nevím, mám-li být spokojen nebo ne... Ve druhé půli měli
domácí opticky více ze hry, nicméně tak jasnou gólovou šanci, když
jsme nastřelili břevno, oni neměli. Prvních čtyřicet minut utkání jsme
byli určitě lepším týmem, vytvořili jsme si šance, takže výsledná remíza trošičku mrzí. Na druhé straně musíme respektovat kvalitu soupeře
a bod odsud je pro nás jistě dobrý.“
ky odrazilo břevno zpět do pole,
naštěstí ještě před brankovou čáru.
Na druhé straně Adamuška neudržel
Zelenkovu střelu, v okolí ale nebyl
nikdo v domácím dresu na dorážku.
Ve druhém utkání po sobě se mohl

do listiny střelců zapsat stoper
Hloch, jeho umístěnou hlavičku po
Zelenkově rohu a Hirschově centru
ale Adamuška kryl. Zrodil se tak
opět výsledek 1:1, který v domácím
prostředí mrzí dvojnásob...

obchodní a mediální partneři fotbalového oddílu 1. SK Prostějov

PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK - hlavní mediální partner klubu

Karel Kroupa: „ Cítím, že si mě soupeři mnohem víc všímají“
Prostějov - Právě ve zlínském dresu se Karel Kroupa
stal před čtyřmi lety nejlepším střelcem druhé ligy, což
také cosi vypovídá o tom, jak byl v tomto klubu spokojen. V letním rozhovoru pro Večerník pouze zalitoval, že
dobu, kdy se mu nejvíc dařilo, strávil ve druhé lize. V
exkluzivním pozápasovém rozhovoru se tedy stočila řeč
i k reminiscencím na tento klub...
Tomáš Kaláb
Měl jste dnes nějaké
zvláštní pocity na časy
strávené ve Zlíně, byť šlo pouze o
rezervu?
„Kromě toho, že jsem se pozdravil
s některými členy realizačního
týmu, které znám z dob, kdy jsem
hrával ve Zlíně, vůbec ne. Jde o jiný

tým, mladé kluky, takže tu dobu mi
snad mohli trochu připomenout jen
ty dresy... (úsměv)“
Jak si vysvětlujete nepovedený výkon v prvním
poločase?
„Chtěli jsme být od začátku aktivnější
a zjednat si u soupeře respekt, vstřelit
rychlý gól, což se nám ale povedlo až
koncem poločasu. Soupeř si nenechal

vnutit naši hru, co do kvality musím
přiznat, že to byl z rezervních týmů,
proti kterým jsem dosud v Prostějově
hrál, ten nejlepší.“
O přestávce jste si asi hru
rozebrali, protože druhý
poločas byl znatelně lepší...
„Samozřejmě jsme si v kabině o
přestávce řekli co s tím, a přece jen
nám hra začala fungovat. Zpětně
nás musí mrzet, přestože jsme
šli do vedení, že jsme první půli
nevyužili lépe. Na druhou stranu
máme dostatečně zkušené mužstvo
na to, abychom byť hubený náskok
dokázali udržet.“
Po prvních utkáních v prostějovském dresu jste prorokoval, že tehdejší průměr dvou gólů

na zápas brzy skončí. Soupeři už vás
mají jistě přečteného...
„Ano, to se dalo očekávat. Cítím, že
si mě soupeři mnohem víc všímají.
Přesto je mojí herní povinností se
prosadit, takže se v každém zápase
pro to snažím udělat maximum.“
Příští týden se s Prostějovem
vracíte do Brna, byť na jeho
okraj. Líšeň je farmou Zbrojovky,
máte z tohoto pohledu představu,
co se od tohoto týmu dá očekávat?
„Nějaké poznatky k Líšni určitě
klukům řeknu, přece jen to je
donedávna známé prostředí. Co
se týče samotného zápasu, bude
jako každý jiný, dvakrát jsme teď
remizovali, takže se budeme snažit
přivézt co nejlepší výsledek.“

Zápasové
meníčko
MORAVSKOSLEZSKÁ
FOTBALOVÁ LIGA:
10. kolo: Líšeň – 1.SK Prostějov (sobota 11.10., 15.00, rozhodčí: Nováček
– Hájek, Černý).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DIVIZE, SKUPINA „E“:
10. kolo: Havířov – Určice (neděle
12.10., 10.15, Chlevišťan – Galásek,
L. Kneisl).
MIA REALITY
KRAJSKÝ PŘEBOR:
10. kolo, sobota 11. října, 15.00:
Nové Sady – Kralice na Hané (Juřátek
– Gallo, Hampl), Konice – Šternberk
(neděle 12.10., 15.00, Svozil – Vedral,
Vachutka), Klenovice na Hané – Dolany (Vojáček – Zelík, Bartůněk).
SMOOS I.A TŘÍDA,
SKUPINA „B“:
10. kolo, neděle 12. října, 15.00: Lipová – Mostkovice (Zaoral – P. Pospíšil, Grečmal), Čechovice – Beňov
(Chládek – Zemánek, Jelínek).
I.B TŘÍDA, SKUPINA „A“:
10. kolo, neděle 12. října, 15.00: Přerov „B“ – Kostelec na Hané (14.00,
Navrátil – Menšík, Odstrčil), Otinoves – Brodek u Přerova (Dorušák
– Vojtek, Ženožička), Kojetín „B“ –
Plumlov (Valouch – Konečný, Kološ),

Pivín – Všechovice (Grygar – Hampl,
Dokoupil), Ústí „B“ – Vrchoslavice
(10.00, Dömisch – Januš, Tomeček).
FGP STUDIO I.B TŘÍDA,
SKUPINA „B“:
10. kolo, neděle 12. října, 15.00:
Hvozd – Zvole (Vyroubal – Krpec,
Vrba), Jesenec – Velká Bystřice (sobota 11.10., 15.00, Ženožička – Valouch, Vojtek), Protivanov – Lutín
(Axamit – Vrána, Fojtek).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U19:
10. kolo: 1.HFK Olomouc – 1.SK
Prostějov (sobota 11.10., 10.00, hřiště
Lutín, Slabý – Ol KFS, Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U17:
10. kolo: 1.HFK Olomouc – 1.SK
Prostějov (neděle 12.10., 10.00, Adamec – Ol KFS, Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U16:
10. kolo: 1.HFK Olomouc – 1.SK
Prostějov (neděle 12.10., 12.00, Ol
KFS – Adamec, Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – starší:
10. kolo: Krnov – Čechovice (nedě-

le 12.10., 15.30, Šafrán – MS KFS,
MS KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – mladší:
10. kolo: Krnov – Čechovice (neděle 12.10., 13.15, MS KFS – Šafrán,
MS KFS).
RELAX CENTRUM
KRAJSKÝ PŘEBOR – dorost:
10. kolo: Litovel – Určice (sobota
11.10., 10.15, Vojtek), Černovír –
Kostelec na Hané (neděle 12.10.,
10.00, Křepský), Chválkovice – Konice (sobota 11.10., 12.30, Jelínek).
LION SPORT
KRAJSKÁ SOUTĚŽ – dorost:
10. kolo: Kojetín – Protivanov (neděle 12.10., 12.00, Oulehla), Němčice nad Hanou – Smržice (sobota
11.10., 10.00, Oulehla).
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV –
SPORTIKA II. TŘÍDA:
10. kolo, neděle 12. října, 15.00:
Haná Prostějov – Držovice (sobota
11.10., 15.00), Zdětín – Určice „B“,
Horní Štěpánov – Skalka, Brodek
u Prostějova – Olšany, Čechovice
„B“ – Vrahovice (sobota 11.10.,
15.00), Přemyslovice – Smržice,
Kralice na Hané „B“ – Nezamyslice.

Výsledkový servis msfl
9. (10. hrané) kolo: MSK Břeclav – SK Líšeň 1:1 (0:0) . Branky: 75.
Horváth – 55. Fall. Diváci: Neuvedeno * 1. HFK Olomouc – Hulín 1:1
(1:0). Branky: 10. Pezzotti – 90. Kopečný. Diváci: 120 * Prostějov – Zlín
B 1:1 (1:0). Branky: 44. Fladr – 62. Koller. Diváků: 520 * SK HS Kroměříž – SK Uničov 1:1 (0:0). Branky: 64. Ševčík – 54. Žmolík. Diváci:
206 * MFK Vyškov – FK Slavia Orlová - Lutyně 0:0 (0:0). Diváci: Neuvedeno * FC Hlučín – FK Sulko Zábřeh 2:2 (2:1) . Branky: 8. Heinik,
9. Badalyan – 6. Swiech, 57. Kyselý. Diváci: 243 * HFK Třebíč – SFC
Opava B 1:0 (1:0). Branky: 10. Komínek. Diváci: 120 * Sigma Olomouc B – 1. FC Slovácko B 3:2 (2:1). 2. Branky: 3. Schmidt, 37. Rolinc,
73. Štěrba – 21. Galuška, 59. Fojtášek. Diváků: 108.

III. TŘÍDA:
10. kolo, sobota 11. října, 15.00:
Bedihošť – Dobromilice, Otaslavice – Mostkovice „B“, Němčice
nad Hanou – Tištín (neděle 12.10.,
15.00), Protivanov „B“ – Kladky, Pivín „B“ – Čechy pod Kosířem, Výšovice – Ptení (neděle 12.10., 15.00),
Vícov – Nezamyslice „B“ (neděle
12.10., 15.00).
IV. TŘÍDA:
10. kolo, neděle 12. října, 15.00:
Pavlovice u Kojetína – Doloplazy,
Biskupice – Přemyslovice „B“,
Želeč – Tvorovice, Plumlov „B“ –
Brodek u Prostějova „B“ (Krumsín),
Brodek u Konice – Vrahovice „B“
(sobota 11. října, 15.00), Kostelec na
Hané „B“ – Ivaň.
PŘEBOR OFS
PROSTĚJOV DOROSTU:
10. kolo: Brodek u Prostějova –
Kralice na Hané (neděle 12.10.,
11.00), Nezamyslice – Pivín (sobota
11.10., 12.30).
OKRESNÍ PŘEBOR ŽEN:
7. kolo, neděle 12. října, 10.00:
Mostkovice – Ráječko, Drnovice
– Kostelec na Hané (sobota 11.10.,
15.30).
!zvýrazněné zápasy jsou tipem
redakce na vaši návštěvu!
-jim-

Foto: archív Večerníku
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Mužstvo

FK Sulko Zábřeh
1.SK Prostějov
SK Sigma Olomouc B
MFK Vyškov
SK HS Kroměříž
1.FC Slovácko B
FC Hlučín
FC Fastav Zlín B
HFK Třebíč
SK Uničov
1.HFK Olomouc
SK Spartak Hulín
MSK Břeclav
SK Líšeň
FK Slavia Orlová - Lutyně
SFC Opava B
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S
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14
13
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11
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7
0

kam PŘÍŠTĚ na MSFL?
10. kolo, sobota 11. října, 15:00 hodin: Opava „B“ – Slovácko „B“,
(neděle 12.10., 10:30), Hulín – Sigma Olomouc „B“, Orlová – 1. HFK
Olomouc, Zábřeh – Vyškov (neděle 12.10, 15:00), Zlín „B“ – Hlučín
(neděle 12.10., 10:30), Líšeň – 1.SK PROSTĚJOV, Uničov – Břeclav
(neděle 12.10., 10:15), Třebíč – Kroměříž

Sobotním soupeřem

1.SK bude poslední z nováčků

Prostějov/tok - V sobotu odpoledne
zajíždí
prostějovské
„eskáčko“ na hřiště posledního z trojice letošních nováčků
třetí fotbalové ligy. Přestože se
brněnská Líšeň nepyšní na rozdíl
od Vyškova bůhvíjakými výsledky, nelze ji v žádném případě
podcenit. Jedná se vlastně také
o neoficiální rezervní tým, neboť
působí jako farma prvoligové
Zbrojovky Brno.
Líšeň se dostala o úroveň výš díky
mimořádnému postupu právě na
popud Zbrojovky, v divizi D totiž
v minulé sezóně skončila až na
čtvrtém místě. Po dvouleté odmlce, kdy hrála až čtvrtou nejvyšší
soutěž, dostala Líšeň do nové
třetiligové sezóny i nového trenéra
- Josefa Mazuru.
Je-li vám jméno povědomé, pak
vězte, že jde o olympijského
vítěze z roku 1980. „Kostra týmu
je vytvořena z Líšně, šest sedm
hráčů do základní sestavy bychom
tu měli najít. Doplňovat je budeme
hráči ze Zbrojovky, bude záležet
i na jejích potřebách,“ nastínil Mazura tvorbu kádru před začátkem
letní přípravy. Přání, aby jeho
tým neměl starosti se záchranou
a hrál v klidných vodách MSFL, se
zkušenému kouči s prvoligovými
zkušenostmi zatím příliš neplní,
Líšeň je čtrnáctá s osmi body za
dvě vítězství a dvě remízy. Přitom
Líšeň vyhrála všech šest letních
přípravných zápasů, v průměru
nastřílela téměř pět branek na ut-

kání a porážku v létě utrpěla jen
v pohárovém zápase s exligovým
Znojmem.
Zajímavostí je, že v kádru figuruje
veterán Richard Dostálek, jinak
se jedná vesměs o mladé hráče.
Realizační tým se potýká s podobnými problémy jako všechna
„B“-mužstva, protože se až těsně
před víkendem dozví, s jakými hráči vlastně může počítat.
V předehrávaném pátečním utkání
devátého kola v Břeclavi nastoupili Mazurovi svařenci ve složení
Veselý – Čampa, Sus, Hanuš,
Matoušek – Lisický, Fall (Kubík),
Dostálek, Večeřa (Bohuslav) Krška, Milotínský (Ovsepjan).
A málem si domů odvezli výhru,
když byli ve druhé půli lepším
týmem.
„Těžko říct,“ reagoval asistent
trenéra Roman Popelka na dotaz, co očekává od tohoto týmu.
„Soupeř je to nevyzpytatelný, bude
záležet na tom, kolik tam pošle
Zbrojovka lidí. Je možné, že ten
kontingent bude vzhledem k síle
soupeře větší. Líšeň vede zkušený
trenér, tým má propracovanou
defenzivu, takže bude asi dobře
bránit a spoléhat na brejky. Bude
potřeba, abychom se přizpůsobili
v bojovnosti a nasazení a nenechali jim příliš prostoru,“ přece jen
přidal konkrétnější anticipaci
Popelka. Těžit může „eskáčko“
i z postřehů Karla Kroupy, který
se v prostředí Zbrojovky ještě
v červenci pohyboval.

zprávy od zeleného stolu...
Sportovně-technická komise OFS Prostějov na svém zasedání dne 2. října 2014 rozhodla:
1. Odehráno:
II. třída dohrávka 6. kola Sokol Určice „B“ – Sokol
Olšany 5:2 i 8. kolo bez závad. V utkání Sokol Zdětín
– Sokol Olšany byla vznesena námitka kapitána Sokola Olšany ohledně popsání přestupku udělení, STK
ji shledala jako neopodstatněnou. III. třída 8. kolo
bez závad. IV. třída 8. kolo bez závad, v utkání FC
Moravia Doloplazy – Sokol Tvorovice není uveden
u mužstva FC Doloplazy trenér. Dorost 8. kolo bez
závad. Starší žáci bez závad, 6. kolo FC Hvozd – Jiskra Brodek u Konice 1:2 a TJ Sokol v Pivíně – Sokol
Určice 0:5. Starší žáci 7+1 bez závad. Mladší žáci
bez závad, 1. kolo Sokol Čechovice – TJ Smržice
10:0. Starší přípravka turnaje 27.9.2014 pořadatelé
Určice i Mostkovice bez závad, Sokol Klenovice na
Hané – FC Kostelec na Hané 1:26.
2. Změny termínu utkání:
III. třída 6. kolo Sokol Protivanov– Sokol Vícov.
Původní termín 13.9.2014 v 16.00, bude sehráno
3.10.2014 v 16.30 hod. Dohoda klubů.
Starší žáci 7+1 8. kolo Sokol Klenovice na Hané
– Sokol Brodek u Prostějova. Původní termín

4.10.2014 v 10.00, bude sehráno 4.10.2014 v 13.30.
Dohoda klubů.
Mladší žáci 9. kolo Sokol v Pivíně – FC Výšovice.
Původní termín 5.10.2014 v 10.00, bude sehráno
28.10.2014 od 13.00. Dohoda klubů.
Mladší přípravka, skupina „B“ pořadatel Čechovice. Původní termín 14.9.2014, bude sehráno
28.10.2014 od 10.00.
3. Seznam hráčů potvrzený zákonným zástupcem
předložili:
TJ Sokol Protivanov (starší žáci), Sokol Brodek u Prostějova (mladší žáci).
4. Pokuty:
FC Morávia Doloplazy 200 korun za neuvedení trenéra družstva v zápise o utkání 8. kola. Porušení RS
čl. 30.
5. Různé:
Žádáme kluby starší přípravky ze zrušeného turnaje
z 13.9.2014 o zaslání náhradního termínu do příštího
zasedání STK.
Zapsal Karel Kubalák, sekretář OFS,
odsouhlasil Roman Minx, garant STK

Disciplinární komise OFS Prostějov
na svém zasedání dne 2. října 2014 rozhodla:
1. Nepodmíněně:
Leskovec Martin (TJ Biskupice) – 1 SU od 29.9.2014, DŘ 11/1a.
Nakládal Jakub (FC Morávia Doloplazy) – 1 SU od
29.9.2014, DŘ 19/1.
Neček Matěj (Sokol Olšany) – 2 SU od 29.9.2014, DŘ 13/1a.
Zapsal Karel Kubalák, 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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Vrahovice potvrdily výhrou nad Brodkem první místo v okrese Lipová může vyhrát kontumačně
TJ Sokol Vrahovice
TJ Sokol Brodek u Prostějova

1:0
(1:0)

Branka: 4. Kučera. Rozhodčí: Řezníček – Zatloukal, Milar.
Žluté karty: Kratochvíl, Procházka, Kučera – Zatloukal, Bureš,
Hudeček. Střely na branku: 12:2. Střely mimo branku: 9:5.
Rohové kopy: 4:1. Diváků: 50.

Sestava Sokola Vrahovice:
Pokorný - Závodský, Šedivý, Procházka, Šmíd - Prucek, Dvořák, Kratochvíl, Tomeček – Studený, Kučera (89. Němec).
Trenér: Pavel Zapletal.
Sestava Brodku u Prostějova:
Fürst - Bureš, Frys, Zbořil, Hudeček - Kaplánek, Soldán,
Šimeček, Hangurbadžo - Zatloukal, Fialka.
Trenér: David Mezuliánek.
Vrahovice/jim - Lídrem Sportika II. třídy OFS Prostějov zůstává i po osmém kole celek Sokola Vrahovice. Tento tým se od
svého sestupu z I.B třídy rok od
roku posouvá tabulkou směrem
vzhůru, až se i díky odloženému
utkání Horního Štěpánova s Nezamyslicemi posunul před pár
týdny zcela do čela. A tuto svou
pozici stvrdili hráči Vrahovic
i sobotním zdoláním Brodku
u Prostějova, k pojištění náskoku jim navíc pomohla i porážka
Horního Štěpánova v Olšanech.
První poločas nabídl strhující
tempo, rychlou atraktivní hru
nahoru dolů se šancemi na obou
stranách. Do mnohem vyššího počtu příležitostí se dostávali domácí
a pomáhala jim k tomu i schopnost okamžitě po ubránění založit
nebezpečný protiútok.
Vrahovicím vyšel samotný vstup
do utkání. Hned ve třetí minutě
se po rohovém kopu z levé strany do míče z voleje opřel Studený, trefil však jen boční síť.
A jen minutu nato se už zelenobílí
mohli radovat, za obranou se ocitl
Martin Kučera a vystřelil po zemi
k pravé tyči tak přesně, že na to
gólman nedosáhl - 1:0. A v útočných snahách pokračovali domácí
i nadále. Po akci z levé strany se
do zpětné přihrávky opřel zpoza
vápna Michal Závodský, brankář
si však s pokusem poradil, na konci úvodní desetiminutovky se po
Tomečkově prostrčení mezi beky
ocitl sám před gólmanem Prucek,
ze souboje ale vítězně vyšel gól-

man Fürst. Bylo jen otázkou času,
kdy dojde k navýšení náskoku,
stále však zůstával stav 1:0. Po
přímáku z pravé strany se hostům
podařilo míč odhlavičkovat jen za
šestnáctku a následný Dvořákův
akrobatický volej skončil těsně
vedle. Poté domácí rychle vhodili
míč vlevo do běhu Dvořákovi, při
jehož centru zleva trochu zaváhal
gólman. Svou chybu ale ihned
napravil, když zneškodnil Zatloukalovu střelu z malého vápna.
A Kratochvílovu přímému kopu
od levé autové čáry zabránila
v cestě do sítě pravá spojnice.
Pokorného pozornost vyzkoušel
na opačné straně přímákem z poloviny hřiště Zbořil, před brodeckou bránou byl u centru zprava
nejrychleji Kratochvíl, jenž mířil
do protipohybu gólmana i vedle
bližší tyče.
Směrem dopředu se stále více
osmělovali i hosté, po jednom jejich nebezpečném centru zleva ale
odhlavičkující Šmíd založil rychlý brejk. Ten táhl po levé straně
Tomeček a gólman měl co dělat,
aby vytáhl jeho technický pokus
mířící do vzdálenější šibenice. Po
nákopu zleva zaváhal při zakončení nohou uvnitř vápna brodecký
Kaplánek, na druhé straně se zase
po zaváhání obrany tlačil před
bránu Kučera, ani nadvakrát ale
z bezprostřední blízkosti neuspěl.
Druhý poločas už tolik kvality
nepřinesl. Přibylo nepřesností
i zbrklosti, naopak ubylo tempo
a povětšinou se hrálo mezi šestnáctkami daleko od brány. I přesto

Olomouc, Prostějov/jim - Ve bude zabývat Sportovně-technická
středu 1. října od 16.00 hodin komise. Nechci předjímat její roměli poměřit síly fotbalisté Lipové zhodnutí, variantou je ale i kontua Dubu nad Moravou. Jenže nesta- mace a pokuta,“ upozornil předseda
lo se tak a navzdory propršenému krajské STK Josef Kalina.
dni na vině nebylo počasí. Již Tohoto postihu jsou si v Dubu
s předstihem totiž dali funkcionáři vědomi, s jeho případným udělením
hostujícího týmu najevo, že na ale nesouhlasí. „Pokud dostaneme
Prostějovsku kvůli termínu ve pokutu, tak se obrátím na odvolací
všední den odpoledne nedorazí.
a revizní komisi i výkonný výbor.
„Šlo nám o termín, v týdnu totiž Neměl jsem tehdy nic proti odložení
nejsme schopni dát mužstvo dohro- zápasu, jenže když se rozhodli jedmady. S Lipovou jsme se dom- nat čistě podle Rozpisu soutěže,
Atraktivní souboj. Při tomto pokusu vrahovický Martin Kratochvíl
louvali na úterý 28. října a mysleli tak se tím budeme řídit i my,“ věřil
(s číslem 8) na brodeckého Marka Fürsta nevyzrál, i tak se mohl
jsme si, že nám to svaz povolí nebo Odstrčilík ve schválení dohody mezi
radovat z výhry a uhájení první pozice.
Foto: Jiří Možný
že umožní vybrat si jiný termín kluby a sehrání o státním svátku.
se ale našlo pár momentů, které luhráčů ale ztroskotal na výbor- a aspoň pátek,“ vysvětlil předseda Krajský fotbalový svaz se
stojí za zmínku. Při pokusu o nůž- ném gólmanovi. Stejný hráč ještě oddílu TJ Sokol Dub nad Moravou ovšem rozhodl trvat na nutnosti
sehrát utkání do čtrnácti dnů
ky netrefil bránu vrahovický Dvo- o chvíli dříve stříleným centrem Josef Odstrčilík.
Aktuálně tak jeho týmu hrozí a výjimku zamítl. „Zajímalo by mě,
řák, po odraženém míči na okraj těsně minul vzdálenější tyčku.
velkého vápna přestřelil v gólovce Vrahovice si tak polepšily již na výsledkový i finanční postih. „Pos- jak by svaz postupoval, kdyby šlo
brodecký Kaplánek.
čtyřiadvacet bodů a o další tři lali nám dopis a tento týden se tím o odložení utkání na konci října.
Čtvrthodiny před koncem mohl se pokusí v sobotu již od 15.00
jít sám na gólmana Studený, Fürst hodin v městském derby na
ovšem včas vyběhl mimo poku- hřišti „béčka“ Čechovic. Brotové území a skluzem byl u míče dek u Prostějova naopak zůstal
první. A po ubráněném přímáku na rovné polovině a k rozšíření
Brodku se v protiútoku dostal svého bodového zisku bude mít
hned dvakrát za pět sekund do nejlepší příležitost přesně o den
„S Pardubicemi nás
čisté gólovky Studený. Napoprvé později doma proti Olšanům
potkal zápas-blbec“
i po následné přihrávce od spo- u Prostějova.
na
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Navíc počasí bylo ve středu desetkrát horší než předtím. A v článku
27 Rozpisu soutěže se píše, že
jediný, kdo může o odložení utkání
rozhodnout, je rozhodčí. Chápu, že
jsme tam nemuseli jezdit, ale když
budeme lpět na pravidlech, tak v Lipové nebyl rozhodčí a odložilo se to
jen proto, že zavolali,“ nevzdává se
bez boje a poukázal na skutečnost,
že častou praxí je posvětit termín,
pokud se na něm oba kluby dohodnou.
Lipovský trenér Pavel Růžička byl
z nastalého vývoje velice překvapen,
celou situaci ale zatím nechtěl příliš
komentovat. „Je dobře, že nám
v pondělí ze svazu volali o odložení
zápasu, celý den totiž pršelo a nedalo
by se hrát. Uvidíme, jak komise rozhodne, necháme se překvapit,“
konstatoval.

Okénko
Tomáše
Machálka
do
FNL...
Dnes z Opavy...

PAVEL ZAPLETAL – TJ Sokol Vrahovice:

„První půlka byla excelentní a měli jsme vést tři nula, ne pouze jedna.
Ve druhé půli už kluci možná trochu nemohli, tak to ale někdy ve sportu
je. Báli jsme se, že dostaneme nějakou branku a body budou fuč. Na některé prostě dolehla nervozita, obhajovali jsme totiž první místo. Soupeř
zjistil, že se s námi dá hrát, vletěl do nás a klobouk dolů před Brodkem,
druhou půlku hrál velice dobře. Kdybychom dostali branku, tak by to
bylo složité. Musím ale pogratulovat klukům, do ničeho kloudného soupeře nepustili a zvládli to. Vyzdvihl bych Martina Procházku, Romana
Tomečka, Jana Studeného, Martina Kučeru a Antonína Šedivého.
Všichni hráči jsou důležití, ale tato osa dělá celý tým. Je pravdou, že
jsme první a každý soupeř se na nás teď připraví.“

DAVID MEZULIÁNEK
– TJ Sokol Brodek u Prostějova:

„Kluky jsem pochválil, byl to jeden z těch lepších, které jsme odehráli.
Šancí moc nebylo, myslím si ale, že to byl dobrý zápas. Z naší strany
určitě lepší druhý poločas, kdyby domácí rozhodli v tom prvním, tak by
bylo po zápase. Myslím si, že jsme po většinu hry byli lepší, jen koncovka nám bohužel nevyšla. A musím pochválit našeho gólmana, chytal
výborně a podržel nás. Několikrát se stalo, že jsme to špatně odkopli
nebo jsme to neřešili fotbalově, takové hloupé kiksy, po nichž se domácí
dostávali do šancí. Pak jsme si řekli, co chceme hrát, vyvarovali jsme se
chyb a troufám si říct, že jsme poznali, že domácí až tak kvalitně nehráli. Oni ve středu pole nás nepřehrávali, povětšinou hráli dlouhé míče.
Postupem času náš výkon gradoval, akorát tomu chyběl gól.“

„Minulé okénko jsem končil přáním, abychom získali tři
body, ale vzhledem k výsledku nula pět to dnes, milí čtenáři, moc optimistické nebude... Zápas proti Pardubicím
jsme nevzali od toho správného konce a vlastně se dá
říci, že jsme jej ani od žádného konce vzít nestačili. Už ve
druhé minutě jsme obdrželi branku, další padla v patnácté
v podstatě z druhé akce soupeře. To nás samozřejmě poznamenalo, přesto jsme se snažili hrát stále aktivně. Když
jsme pak koncem prvního poločasu dostali třetí gól, bylo,
jak už to tak v podobných případech bývá, po zápase. Přišel
ještě před prvním střídáním, kterým se při takovém vývoji
zápasu snaží trenéři oživit hru.
Zjednodušeně lze vývoj utkání shrnout tak, že jsme měli na
kopačkách větší aktivitu, ale vůbec nic nám nevycházelo,
zatímco Pardubice předvedly téměř optimální efektivitu
svého útočného snažení. V poločase jsme přešli na systém 4-4-2, trenér nasadil dva útočníky, nejprve s Mrázkem, posléze s Kuzmanovičem. Snahu nám snad nikdo upřít nemohl, ale prostě to nebylo ono, ani z mé strany, ani vlastně z ničí...
takový zápas-blbec.
V závěru to už fanoušci nevydrželi, začali pískat a volat takové nepříjemné věci, což jsem zažil vůbec poprvé, a musím
přiznat, že to byl dost zvláštní pocit. Příslušnou negativní odezvu jsme konečně pocítili nejen bezprostředně od fanoušků,
ale následně i od klubového vedení, které k tomu pochopitelně řeklo své.
Zkušený kouč Martin Hašek nachystal Pardubice výborně po taktické stránce, byli na nás super nachystaní a od první
minuty nás začali presovat, což nám dělalo evidentně problémy. Pardubice neoplývají výraznými individualitami, ale je
to kompaktní tým se všemi pozitivy, které z toho vyplývají.
Do odvetného pohárového duelu ve středu s Třincem se musíme odpíchnout od jednoduchosti, píle a zodpovědnosti,
které nás zdobily v úvodních zápasech sezóny, ty se nám z našich výkonů trochu vytratily. K tomuto se musíme vrátit,
zabojovat, a když diváci uvidí, že dřeme, budou nám schopni odpustit i to, že třeba nepostoupíme. Zápas ale musí odpovídat vyšším parametrům. Mám pocit, že jsme chtěli začít hrát příliš kombinačně, ale na barcelonský styl fakt nemáme.
Zápasový los je pro nás docela příznivý, protože v dalším kole jedeme do Kolína, který se donedávna krčil na samém
chvostu tabulky. Nelze z toho ovšem dovozovat, že jde o slabý celek, jak jsem už říkal, druhá liga je vyrovnaná, a jim
vstup prostě nevyšel. Bude to soupeř jako každý jiný, budou jistě bojovat, protože body samozřejmě nutně potřebují.
Jednoduché to nebude, ale vzhledem k ostatním soupeřům je tento v této naší situaci asi ten nejpříjemnější.“

INZERCE

KANDIDÁTI ODS DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSTĚJOVA

Věrni značce,
věrni Prostějovu!
1. Ing. TOMÁŠ BLUMENSTEIN

2. Ing. MILADA SOKOLOVÁ

3. Bc. JAN ZATLOUKAL

4. Ing. PAVEL VAVROUCH

5.1*30&7ŁŐ.Ú04:

ƐĂĬåƋØŞųŅģåĩƋ±ĹƋØŞŵåÚŸåÚ±
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6. Ing. PAVEL BURŠA

7. ELIŠKA KOMÁRKOVÁ

8. Ing.'4ī*03&,=

9. Ing. JULIUS JUHÁSZ

10. TOMÁŠ LÁZNA

ĉíĬåƋØÚ±ļŅƴƾŞŅų±ÚÏå

ƅíĬåƋØŸĵƚƋåÒĹĝ
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18. PETR „PUPA“
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26. Ing.43)ī*/
&)&20
29 let, projektant
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28. DENISA ŠVECOVÁ

ĂŎĬåƋØģåÚĹ±ƋåĬŸŞŅĬåÒĹŅŸƋĜ

ĂƀĬåƋØ±ŸĜŸƋåĹƋĩ±
ŵåÚĜƋåĬåc´ųŅÚĹĝĘŅ
Ş±ĵ´ƋĩŅƴæĘŅƜŸƋ±ƴƚ

11. Mgr. MARTINA
7&)04:.Ú4:
ƐĉĬåƋØŞų´ƴĹĜÒĩ±Ø
ŞåųŸŅĹ´ĬĹĝĩŅĹǄƚĬƋ±ĹƋ

21. KARLA
ZATLOUKALOVÁ

13.)&:.):&3Ú0

ĉŎĬåƋØĜĹǆåĹƾų
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22. Ing. DANIEL ŠTÁBL

23. Bc./&09',&11

ĉƖĬåƋØǆĜƴĹŅŸƋĹĝĩ

33 let, bankovní
ŞŅų±ÚÏåØĵåǄĜĹ´ųŅÚĹĝ
ƴŅĬåģÆ±ĬŅƴƾųŅǄĘŅÚÒĝ

ƀƐĬåƋØÚƲÏĘŅÚĩƼĹèØ
projektantka

29. Mgr. VLASTIMIL
9(-=8.1

30. NIKOLA
09(-&7Ú904:

31. PhDr. PETR SOKOL,
Ph.D.

ĂƖĬåƋØŅÆÏĘŅÚĹĝǄ´ŸƋƚŞÏå

ƖŎĬåƋØŸƋƚÚåĹƋĩ±
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TŘICET PĚT OSOBNOSTÍ
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33. Ing. JUDITA
3&,=4:
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14. Bc. TOMÁŠ
:=149Ő.1
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24. MILENA
:=045&14:
ĂƀĬåƋØŞŅÚĹĜĩ±ƋåĬĩ±

34. Ing. TOMÁŠ IRÁNEK
ƐƅĬåƋØFĵ±Ĺ±ǆåų

15. ROMAN KUPKA
ƐƖĬåƋØåĩŅĹŅĵĜÏĩƾ
ĩŅĹǄƚĬƋ±ĹƋ
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MEZI NIMI I ČTYŘI ZNÁMÍ SPORTOVCI
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Konicko

Kralicko

Určicko

Plumlovsko

Prostějovsko

Fotbalové zpravodajství
vecernikpv.cz

Víkend v číslech
seniorské soutěže
Přebor Olomouckého KFS
9. kolo: Chválkovice-Nové Sady 2:4
(2:3), branky: Koňarik, Kvapil - Blaha 3,
Dvorský, Litovel-Klenovice 5:0 (1:0),
branky:, Schön 2, Dragon, Miklánek,
Navrátil, Dolany-Mohelnice „B“ 4:2
(2:2), branky:, Bednář 3, Boscato
- Kutal, Marák, Medlov-Šumperk
0:2 (0:1), branky: - Horák, Jurásek,
Želatovice-Kojetín-Koválovice 1:0
(0:0), branky:, Matušík, Velké LosinyHněvotín 0:1 (0:1), branky: - Novotný,
1.HFK „B“-Konice 2:0 (0:0), branky:,
Blažkovský, Krejčí,Šternberk-Kralice
0:2 (0:0), branky:, vlastní - Neoral..
1. Nové Sady
9 1 1 37:13 28
2. Šumperk
7 2 2 17:7 23
3. Velké Losiny 7 1 3 26:14 22
4. Kralice
6 2 3 19:13 20
5. Želatovice
5 2 4 19:18 17
6. Kojetín
4 3 4 16:12 15
7. Dolany
4 3 4 17:22 15
8. Konice
4 2 5 15:19 14
9. Litovel
3 4 4 22:20 13
10.Mohelnice „B“ 4 1 6 19:24 13
11.1.HFK „B“
3 3 5 18:21 12
12.Šternberk
4 0 7 18:21 12
13.Chválkovice 3 3 5 13:18 12
14.Hněvotín
3 3 5 11:20 12
15.Medlov
3 2 6 17:22 11
16.Klenovice
3 0 8 13:33 9
I.A sk. „B“ muži:
9. kolo: Štěpánov-Náměšť 1:3 (1:1), branky:, Zachar, vlastní - Fišara, Ošťádal, Dub
nad Mor.-Bělotín 0:3 (0:2), branky: - Cirkl 2,
Lhotský, Troubky-Čechovice 2:2 (0:1), branky:, Jakubec, Nemrava - Halouzka, Klváček,
Beňov-Lipník 5:3 (3:1), branky:, Zbořilák 2,
Horák, Machač, Nikolén - Ferenc, Zavadil,
Šindler, Opatovice-Lipová 0:1 (0:1), branky: - Liška, Mostkovice-Hlubočky 4:1 (0:1),
branky:, Kamenov 2, Šlambor 2 - Dulin, Ústí
„A“-Slatinice 3:2 (2:2), branky:, Holoubek,
Orava, Sencovici - Brhel, Pavlík.
1.Ústí
9 0 0 30:10 27
2.Bělotín
8 0 1 29:10 24
3.Čechovice
5 1 3 22:15 16
4.Lipová
5 0 3 23:18 15
5.Mostkovice
5 0 4 15:14 15
6.Náměšť na Hané 4 2 3 19:23 14
7.Štěpánov
4 1 4 17:18 13
8.Opatovice
4 0 5 18:15 12
9.Beňov
3 2 4 27:25 11
10.Slatinice
2 3 4 9:20 9
11.Lipník
2 2 5 17:20 8
12.Troubky
2 1 6 17:21 7
13.Dub nad Mor. 1 1 6 10:22 4
14.Hlubočky
1 1 7 10:32 4
I.B sk. „A“ muži:
9. kolo: Hor. Moštěnice-Vik.Přerov „B“ 2:0
(1:0), branky:, Karas, Suchánek, Čekyně-Ústí
„B“ 2:5 (2:2), branky:, Gřešák, Navrátil - Juřica
2, Sencovici 2, Bagar, Vrchoslavice-Pivín 3:3
(2:2), branky:, Konupka 2, Hradil - Martinec,
Tydlačka, Žondra, Všechovice-KojetínKoválovice „B“ 3:1 (0:1), branky:, Ferenc,
Kopečný, Kubica - Vondra, Plumlov-Tovačov
1:0 (1:0), branky:, Křupka, RadslaviceOtinoves 2:6 (0:4), branky:, Žejdlík 2 Pavlinský 2, Doseděl, Dostál, Hrdlovič, Hustý,
Brodek u Př.-Kostelec 2:2 (1:1), branky:,
Křižan, Piskovský - Baláš, Preisler.
1.Ústí „B“
5 4 0 31:13 19
2.Plumlov
6 1 2 21:14 19
3.Všechovice
6 0 3 25:14 18
4.Čekyně
4 2 3 25:21 14
5.Radslavice
4 2 3 20:22 14
6.Hor. Moštěnice 4 1 4 22:29 13
7.Kojetín „B“
3 3 3 18:14 12
8.Kostelec
3 2 4 18:17 11
9.Pivín
2 5 2 13:17 11
10.Otinoves
3 1 5 26:29 10
11.Vrchoslavice 2 4 3 20:23 10
12.Brodek u Př. 2 3 4 15:20 9
13.Tovačov
2 1 6 11:22 7
14.Vik.Přerov „B“ 1 3 5 13:23 6
I.B sk. „B“ muži:
9. kolo: Doloplazy-Nové Sady „B“ 3:2
(2:0), branky:, Jurčík 2, Drábek - Blaha
2, Slavonín-Haňovice 0:0 (0:0), Paseka-Velký Týnec 3:5 (1:2), branky:,
Vojtášek 2, Kučera - Dosoudil 3, Danilko
2, Šumvald-Protivanov 1:6 (1:2),
branky:, Richter - Pospíšil 5, Nejedlý,
Lutín-Jesenec 4:2 (0:1), branky:,
Bartl 2, Rec 2 - Burget, Tichý, Velká
Bystřice-Hvozd 4:3 (4:2), branky:,
Lošťák 2, Goldscheid, Nguyen - Vánský
2, Bílý, Zvole-Babice 0:1 (0:0), branky:
- Dušek.
1.Babice
7 1 1 18:12 22
2.Protivanov
7 0 2 33:15 21
3.Haňovice
5 3 1 26:11 18
4.Jesenec
4 2 3 16:13 14
5.Zvole
4 2 3 14:13 14
6.Nové Sady „B“ 4 1 4 31:20 13
7.Doloplazy
4 1 4 27:16 13
8.Paseka
4 1 4 23:20 13
9.Lutín
3 3 3 16:16 12

a další...

Výsledky DIVIZE sk. E
9. kolo: Hranice - Val. Meziříčí 4:0 (2:0), Nový Jičín - V. Karlovice
0:0 (0:0), Petrovice - Kozlovice 1:0 (0:0), Dolní Benešov - Vítkovice
3:1 (3:1), Mohelnice - Havířov 5:2 (2:2), Slavičín - Přerov 1:2 (0:0),
Lískovec - Rýmařov 3:1 (1:0), Určice - Brumov 0:0.

kam PŘÍŠTĚ na DIVIZI E?

www.vecernikpv.cz

10. kolo, sobota, 11. října 2014, 15:00 hodin: Přerov - Brumov,
Havířov - Určice (neděle 12. října, 10.15), Vítkovice - Mohelnice,
Kozlovice - Dolní Benešov (neděle 12. října, 14.30), Velké Karlovice - Petrovice, Rýmařov - Nový Jičín, Valašské Meziříčí - Lískovec,
Slavičín - Hranice (neděle 12. října, 10.15).

průběžná tabulka PO 10 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
SK Hranice
Jiskra Rýmařov
FC Dolní Benešov
MFK Havířov
FK Kozlovice
TJ Sokol Lískovec
Valašské Meziříčí
FC V. Karlovice+Karolinka
FK Nový Jičín
Sokol Určice

Po heroickém výkonu Určice vyválčily s lídrem divize bod I.A třída: Víkend bez porážky, nevyhrály jen Čechovice
První zápas pod koučem Zbožínkem hrály s Brumovem bez branek

0:0

TJ Sokol Určice
FC ELSEREMO Brumov

Rozhodčí: Hrůza - Smekal, Soukal. Žluté karty: Javořík, Vaněk - Strnad.
Diváci: 152.

Sestava Určic:
Nejezchleb - Hochman, Bokůvka, Zbožínek, Javořík – Los, Vaněk, Svozil,
Novák, Zapletal - Haluza. Hrající trenér: Ivo Zbožínek

Sestava Brumova:
Urbánek – Smolík, Kořenek, Kolář, Martinka – Naňák, Strnad, Polách,
Horáček – Juřica, O. Bartozel. Trenér: Miroslav Mičega

Určice/tok - První zápas po změně
realizačního týmu a ještě s lídrem
soutěže. V takové situaci se nacházely Určice před nedělním utkáním devátého kola divizní skupiny
„E“ proti Brumovu. Taktickým,
odpovědným a soustředěným výkonem uhrály bezbrankovou remízu, byť s trochou štěstíčka mohly sahat i po senzačním vítězství.
Novopečený hrající trenér Ivo Zbožínek neměl k dispozici zkušeného
Skopalíka ani na hřišti, ani na lavičce
coby svého asistenta (o změně na
lavičce trenéra si můžete přečíst na
straně 29 dnešního vydání – pozn.
red.). Pozice tedy nikterak záviděníhodná.
Hosté sice začali aktivněji, dvě střely
na jejich gólmana Urbánka ale záhy
vyslal agilní Los. Po deseti minutách
hlavičkoval po rohu Zbožínek těsně
nad bránu, míč skončil v ochranné
síti a místní hlasatel hlásil úvodní
branku - přání otcem myšlenky...
Los byl i nadále mužem činu, jeho

vysunutí Haluzou zmařil Urbánek,
do jehož náruče vzápětí směřoval
i nepříliš důrazný pokus Svozila.
Lámala se první půlhodinka, když
brumovská obrana musela odvracet
na roh střelu Hochmana a následně
Haluzy. Po tomto rohu Zbožínek mířil pro změnu těsně vedle zadní tyče.
Zbožínek neváhal vyrazit i do ofenzivy, předal míč Zapletalovi, tomu
ale zmařil záměry včas vyběhnuvší
Urbánek.
Závěr první půle patřil jednoznačně
hostům. Nejezchleb nejprve vychytal zkušeného Olina Bartozela, který
postupoval sám na bránu, o minutu
později opět zívala díra v domácí
obraně a oba aktéři se tváří v tvář
potkali znovu. Určický gólman míč
forvardovi ukázkově čistě vypíchnul. A do třetice zachránil Nejezchleb
svůj tým v 43. minutě, když v ložené
šanci vychytal Kořenka.
„Atmosféra je výborná a hra, kterou
předvádějí obě mužstva, je na tuto
soutěž nadstandardní,“ zhodnotil o

p
přestávce
dosavadní dění exkluzivně
pro
p Večerník starosta Určic Vlastimil
Konšel.
„Nenaplnila se naše noční
K
můra
m posledních zápasů, kdy jsme
inkasovali v úvodu zápasu. Se vší
úctou
k Evženu Kučerovi musím
ú
přiznat,
že změna v realizačním
p
týmu
se vyplatila,“ zasvěceně kot
mentoval
starosta.
m

BYLI JSME
U TOHO!

DIVIZE, sk. E
Ve
V druhé půli pokračovali domácí
v aktivním pojetí. Svozilovi zmenšil
gólman na poslední chvíli střelecký
úhel, Los se deset minut po pauze
uvolnil ve vápně, střela z otočky šla
ale přesně doprostřed branky. Zbožínek ještě jednou ze standardní situace
těsně přestřelil, a když se stejně vedlo
sedm minut před koncem po centru
zleva hostujícímu Bartozelovi, skončil zajímavý zápas bez branek. „Tréninky měly celý týden náboj, účast
byla stoprocentní, Zbožínek nás
perfektně připravil, takže bych řekl,
že změna byla znát,“ svěřil se Večerníku po zápase loni ještě kapitán
prostějovských starších dorostenců
Tomáš Novák. „Zboža nás správně
nahecoval, abychom zkusili v tomto
zápase získat nějaké body, a ono to
vyšlo,“ pochvaloval si novou atmosféru okolo týmu mladý záložník.
Určice sice zůstávají na posledním
místě s pěti body, do Havířova ale
následující víkend určitě s napraveným sebevědomím.

Nedali se. Tomáš Los (u míče) dokumentuje, že se hráči Určic lídra tabulky nezalekli. A odmenou jim byl aspoň
jeden bod.
Foto: Tomáš Kaláb

Ivo ZBOŽÍNEK - TJ Sokol Určice

„Po jednom týdnu se snad ani za trenéra nepovažuji, cítil jsem se stále víc jako hráč. Utkání mohlo skončit 1:1
nebo 2:2, šance byly na obou stranách. Naše dnešní nasazení bylo skutečně enormní, kluky musím jednoznačně
pochválit. Chyby se samozřejmě vyskytly, ale především potřebujeme určitou míru sebedůvěry kolem šestnáctky, abychom využívali brejkové příležitosti. Tentokrát jsme se museli odpíchnout hlavně od nasazení, vybojování
osobních soubojů, individuální zodpovědnosti. Věřil jsem, pokud dáme první gól, že vyhrajeme, na druhou stranu
jsme měli i trochu štěstí při soupeřových šancích, takže bod dnes bereme a odcházíme se vztyčenou hlavou.“

Miroslav Mičega – FC ELSEREMO Brumov

„Nebyli jsme v lehké situaci, hrál poslední s prvním, takže nás každý favorizoval, byť máme hodně mladé mužstvo. Zápas byl více o bojovnosti, méně o kvalitě, na obou stranách bylo několik šancí, takže si myslím, že remíza
byla spravedlivá.“

Běhalík vychytal ve Šternberku první nulu a Kralice slavily

na čtvrté pozici jen o skóre za
třetím Šumperkem. A právě vedoucí čtveřice Nové Sady, Velké
Losiny, Šumperk a Kralice se již
(0:0)
pomalu začíná vzdalovat ostatním.
„Tři body jsme získali, takže je
Branky: 50. Neoral, 60. Lehký. Rozhodčí: Motal – Jelínek, Lizna.
to dobré. První půle byla z obou
stran průměrná a šancí moc nebySestava Kralic:
lo, naopak se bojovalo uprostřed
Běhalík – Novotný (89. Troneček), Hlačík, Martinka, Vitásek (58. Répal) –
hřiště. Pak jsme si něco řekli, přiValtr, Nečas, Neoral, Dočkal, Dostál – Lehký (88. Šín). Trenér: Petr Gottwald.
dali jsme na bojovnosti, agresivitě
a využili jsme naší trénovanosti.
Šternberk, Prostějov/jim – Už kovním prostředí. Tým Pet- Vyhrávali jsme osobní souboje,
potřetí v probíhajícím ročníku ra Gottwalda tak navázal na získávali jsme míče uprostřed,“
krajského přeboru se podařilo předešlou domácí přestřelku s vystihl kouč vítězů podstatný mohráčům Kralic zvítězit ve ven- 1.HFK Olomouc „B“ a drží se ment, jenž stál za body pro hosty.

Úvodní branka padla po centru
do vápna a odraženém míči, jenž
připravený Neoral napálil do protipohybu gólmana, jemuž navíc
clonil chumel hráčů. „Poté jsme
ještě přitlačili s cílem dát druhý
gól a odskočit soupeři. Útočili
jsme po stranách a z našeho tlaku i
presinku vyplynul stav 2:0,“ těšilo
kralického trenéra.
Domácí se sice také dostali
do několika šancí, se všemi si
ale poradil jistý Ondřej Běhalík. „Šlo spíše o střely z dálky
nebo z úhlu, na Ondru ale bylo
stoprocentní spolehnutí a první
čisté konto si zasloužil. Mohu

Holice, Prostějov/jim – Již počtvrté za sebou se hráči Sokola Konice
nedočkali plného zisku tří bodů.
Na remízu s Velkými Losinami a
porážky se Želatovicemi a Šumperkem totiž navázala porážka
s rezervou Holice. Již počtvrté v
řadě se tak vraceli z cizích hřišť
s prázdnou. K panice ovšem není
důvod, díky vydařenému úvodu
jsou se čtrnácti body uprostřed
tabulky.
„Bohužel jsme sterilní v útoku a nemůžeme se prosadit ze šancí, které
jsme zpočátku dávali. Nyní zpravidla trefujeme brankáře. Naopak první gól soupeře byl náhodný, kdy míč

klidu, první zápasy nám vyšly až nad
očekávání a teď je to smolné. Proti
Šumperku, Želatovicím a Holici
(0:0)
jsme to nezvládli dovést do remízy,
mohli jsme tak mít o tři body více,“
sdělil Řehák.
Rozhodčí: Jelínek – Knoll st., Polanský.
Návrat zpět do konické sestavy si
naopak odbyl Tomáš Řehák, jenž
Sestava Konice:
jako střídající naskočil na závěrečRec
–
Burget,
R.
Řehák,
Bílý,
F. Drešr – Václavek (74. T. Řehák), Antl,
nou čtvrthodinku. „Konice a Uničov
Kořenovský, Sedláček, Bláha (59. M. Drešr, 80. Gottwald) – Kamený.
se domluvily a přestoupil k nám, po
Trenér: Roman Jedlička.
operaci kolena ale začíná teprve pomalu trénovat. Chyběl prakticky rok
a nyní už chodí aspoň na lavku a naskakuje na závěrečné minuty,“ těšil V desátém kole nejvyšší krajské fot- Šternberkem. Oba soupeře dělí v tase z návratu svého mladšího bratra balové soutěže dospělých se Konice bulce pouze dva body, ale hned čtyři
střetne doma v neděli od 15 hodin se pozice.
Radek Řehák.

0:2

FK Šternberk
FC Kralice na Hané

být spokojen i s celou obrannou semkli a výsledkem je i lepší venkovní bilance,“ vysvětlil důvody
fází,“ chválil.
Gottwald.
Nyní dojde na opravdovou zkoušku,
MIA REALITY
v sobotu od 15 hodin se totiž Kralice
představí v Nových Sadech. „V paKrajský přebor
měti mám oba zápasy s nimi, u nich
i doma nám body utekly. V obou
Liboval si i v tom, že jeho svěřenci případech jsme vedli, ale nakonec
do puntíku splnili taktické pokyny. jsme prohráli. Na zápas se ale těšíme
„Vycházíme ze zajištěné obrany a věříme, že je potrápíme více než
doma i venku a přináší to ovoce. Ve třeba Klenovice, věřím, že budeme
Velkých Losinách jsme neměli štěs- kompletní, teď nám chyběl Ondra Petí a v Litovli se nám to nepovedlo, tržela, jenž dostal antibiotika. Od úterý
dopustili jsme se spousty individu- už snad ale bude na tréninku,“ přeje si
álních chyb. Podařilo se nám ale další bodový přísun a potvrzení pozistabilizovat a posílit tým, kluci se ce na špici tabulky.

nedali jsme, do třicáté minuty jsme
ale byli lepší, byli jsme na míči,
měli jsme šance a vyplynul z toho i
náš gól. Poté ale domácí vyrovnali
hru. Nakopávali, hráli až zákeřně,
faulovali, kde se rozhodčí nedíval, takže jsme dostali nakopáno.
Troubky zatím bodů moc nemají
a musely získat další, hrály jednoduchý fotbal, přitvrdily, snažily se
nás rozhodit a okopávaly nás, to do
fotbalu nepatří. Po přestávce se jim
podařilo z brejku vyrovnat, poté šli
domácí po chybě při autovém vhazování sami na brankáře a otočili
výsledek. Poté ještě měli nějaké
šance a závary, nám se ale podařilo
(77. Frys) – Varga, Drmola, Zacpal, vyrovnat a bod bereme.“
Chmelík (50. Kolečkář) – Klváček,
TJ Sokol Mostkovice
Halouzka. Trenér: Jaroslav Klimeš.
FK Hlubočky
Hodnocení trenéra Čechovic
4:1 (0:1)
Jaroslava Klimeše:
Branky
Mostkovic:
Šlambor 2, J.
„Podařil se nám vstup do utkání.
Brzy jsme šli sami na brankáře, ale Kamenov ml. 2.

Prostějovsko/jim - Pěkně za sebou od třetího po
páté místo se po devátém kole „B“ skupiny I.A třídy
Olomouckého KFS srovnali všichni tři regionální
zástupci. Čechovicím se sice nepodařilo zvítězit v
Troubkách, i tak si udržely pomyslný bronz, Lipová
si jednou vstřelenou brankou zajistila všechny tři
body z Opatovic a v případě výhry v dohrávce nad
Dubem se bodově dotáhne na třetí místo, zdoláním posledních Hluboček si polepšily rovněž
Mostkovice. Aktuálně jsou páté, navíc již opět mají
kladné skóre. A právě souboj čtvrtého s pátým bude šlágrem nadcházejícího víkendu.
FK Troubky
TJ Sokol Čechovice
2:2 (0:1)
Branky Čechovic: 13. Klváček, 62.
Halouzka. Rozhodčí: Přikryl – Vičar,
Motal. Sestava Čechovic: D. Klimeš – Jano, Vlach, Vinklárek, Čech

Rozhodčí: Sigmund – Oulehla,
Knop.
Sestava Mostkovic: Lukáš –
Všetička, R. Hanák, Chmelař (85
Lexa), V. Vojtíšek – Šlambor (80. J.
Hanák), M. Vojtíšek, Jamrich, Bureš (46. Zbořil) – J. Kamenov ml.,
Dadák (75. Pospíšil). Trenér: Jiří
Kamenov st.

Hodnocení trenéra Mostkovic
Jiřího Kamenova:
„Potěšující pro mě je, že jsme
splnili roli favorita, první půle ale
dobrá nebyla a z brejku jsme inkasovali. Soupeř byl sice slabý, ale
narostla mu křídla a my jsme mu
nechávali prostor na zpracování a
otočení se s míčem. Po přestávce
nastalo zlepšení a naštěstí máme
Šlambora, který se trefil nejprve
na druhou tyč, následně i hlavou.
Poté se k němu dvakrát přidal i
syn, takže mohu být spokojen s

výsledkem. Za dva tři zápasy se
už nikdo nebude ptát, jak jsme
hráli, důležité ale je, že máme patnáct bodů. A musíme jít poctivě i
do dalších zápasů, byť nyní nelze
moc očekávat, že bychom v Lipové bodovali. Domácí jsou velkým
favoritem, mají zkušený tým a k
nim se nejezdí vítězit. Rádi bychom tam ale překvapili.“

FKM Opatovice-Všechovice
SK Lipová
0:1 (0:1)
Branka: Liška.
Rozhodčí: Dömisch – Januš, Tomeček.
Sestava Lipové: Števula – P.
Koudelka (65. Burget), Ohlídal,
Spáčil, Žilka – Takáč, Vybíhal,
Růžička (80. Macourek), Z. Koudelka (88. Barták) – Liška (85. Petržela), Dostál (53. Bross).
Trenér: Pavel Růžička.

Hodnocení hrajícího trenéra
Lipové Pavla Růžičky:
„Byl to zejména bojovný zápas s
minimem šancí, hrálo se povětšinou uprostřed hřiště. My jsme měli
dvě a z jedné jsme dali gól, druhou
nám těsně před přestávkou chytl
brankář. Vedli jsme si výborně v
obranné fázi, naše snaha dopředu
ovšem byla trochu limitována rozměry hřiště, kdy bylo málo místa
na brejky. Celkově ale mohu být
spokojen, domácí jsme nepustili do
žádné šance, až v poslední minutě z
přímáku z pětadvaceti metrů, kdy
nás ale gólman podržel. Byla to jejich jediná střela na bránu, v defenzivě si celý mančaft vedl výborně.
Doufám, že nyní proti Mostkovicím
předvedeme výkon jako při posledních dvou zápasech, pak máme šanci uspět. Mostkovice ale zkvalitnily
tým a neočekávám tak jednoznačné
utkání jako posledně.“

I.B třída, skupina „A“: Otinoves čelila konfrontaci a semlela soupeře
Prostějovsko/jim - Bez porážky pro regionální pětici nastupující v „A“ skupině I.B třídy Olomouckého
KFS skončilo víkendové deváté kolo této krajské
fotbalové soutěže. Vše načal již v sobotu Plumlov
těsnou výhrou nad Tovačovem, o niž se opět postaral Křupka, o den později se ve vší parádě ukázala
síla Otinovsi na půdě Radslavic. Nováček sice sám
v předešlých zápasech inkasoval spoustu branek,
nyní ovšem domácím naložil hned šest kousků,
navíc musel prokázat, že nemá ve svém kádru nikoho načerno. V dalších utkáních se Vrchoslavice
s Pivínem rozešly nerozhodně, remízou skončil i
zápas Kostelce na Hané v Brodku u Přerova.

TJ Sokol Vrchoslavice
TJ Sokol v Pivíně
3:3 (2:2)
Branky: Konupka 2, Hradil – Tydlačka, Martinec, Žondra. Rozhodčí:
Kouřílek – Kulička, Zavřel. Sestava Vrchoslavic: Jurčík – Hradil,
Zdražil (70. Jiříček), Zatloukal,
Spiller – P. Horák st., Polášek, Lacina, P. Horák ml. – Holub (80. Loučka), Konupka. Trenér: Roman
Šmíd. Sestava Pivína: V. Svozil
– Zbožínek, Vláčilík, R. Švéda –
Spálovský, Martinec, Vrba, Šišma

(65. Bartoník) – Sigmund – Sedlák
(60. Žondra), Tydlačka. Trenér: Jaroslav Svozil st.
Hodnocení trenéra Vrchoslavic
Romana Šmída:
„Opět jsme uhráli svou třígólovou
remízu. Jsem trošku zklamaný, zavinili jsme si to ale sami. Byli jsme
lepší v držení míče i na šance, ale
rovněž na kraťasy. Soupeř si nic
nevypracoval, ale po našich třech
minelách dokázal skórovat. To
rozhodlo. Všechny góly si byly po-

dobné, vždy nedorozumění obrany.
Fotbal je ale o chybách a my se toho
neumíme vyvarovat. Je to zbytečná
ztráta, zápasu navíc nepřidalo, že to
rozhodčí silně nezvládl a kazil na
obě strany. Musíme být důslednější,
protože gól vždycky dáme. Zkusíme tak jít i v Ústí štěstí naproti. Přeji
si, ať vyhraje ten, kdo bude lepší.“

Hodnocení trenéra Pivína
Jaroslava Svozila:
„Chtěli jsme hrát dlouho bez obdržené branky, ale hned ve třetí minutě přišel přetažený centr a chyba
brankáře, do dvacáté minuty se nám
ale zápas podařilo otočit na 2:1 a
měli jsme i dvě gólovky na 3:1.
Nepodařilo se nám a soupeř vyrovnal střelou z vápna gólem do šatny.
Po přestávce jsme chtěli uhrát bod
a byli jsme zalezlí a nefotbaloví,
soupeř nás potrestal tečovanou střelou na 3:2. Pak jsme hru otevřeli a
náš gólman chytil dvě stoprocentní
šance. V poslední minutě jsme po
náhodné chybě soupeře srovnali na
3:3. Bod bereme, byl to ale zápas
velmi slabé úrovně. Při zranění
Svozila byli od nás fotbaloví jen
Sigmund a Tydlačka. Jsme rádi, že
nás na poslední chvíli doplnil i Spálovský z Čechovic.“

TJ Sokol Plumlov
TJ Sokol Tovačov
1:0 (1:0)
Branka: Křupka. Rozhodčí: Balún – Ehrenberger, Šteier. Sestava
Plumlova: Laštůvka – Plajner, Kutný,
Ullmann, Klváček – Bureš (85. Gryglák), Ševcůj, Fabiánek (65. Matula),
Křupka (70. Zabloudil) – Frýbort (60.
Ježek), Hladký. Trenér: Jan Pešek.

Hodnocení trenéra Plumlova
Jana Peška:
„Při pohledu na tabulku se mělo jednat o pohodový zápas, opak byl ale
pravdou. Začali jsme dobře, soupeře
jsme napadali při rozehrávce, byli
jsme rychlejší a fotbalovější. V desáté
minutě nám sudí upřel jasnou penaltu,
což zpětně i sám uznal, naštěstí se v
osmnácté minutě prosadil náš kanonýr Křupka a šli jsme do vedení.
Bohužel se zhoršujícím se terénem
se zhoršovala i naše hra, míč nám odskakoval, kupili jsme zbytečné chyby
a do žádné loženky, která by vedla k
navýšení skóre, jsme se už nedostali.
Soupeř pohrozil jen ze dvou standardních situací, do hry jsme ho nepustili.
Byly to tak sice zasloužené, ale hodně
upracované tři body. Pohled na tabulku je pro celý mančaft povzbuzením
a motivací, uděláme vše pro to, aby-

chom se co nejdéle udrželi tak vyso- do otevřené obrany a domácí se drželi
ko. Rádi bychom si tedy nějaký bod s vypětím všech sil. Za druhý poločas
odvezli i z Koválovic.“
smekám před všemi, nejlepší byl ale
Ondra Chytil. Nyní proti Přerovu by
FK Brodek u Přerova
byly ideálem tři body, je to pro nás ale
TJ FC Kostelec na Hané
velká neznámá.“
2:2 (1:1)
Branky Kostelce na Hané: Baláš,
TJ Sokol Radslavice
Preisler. Rozhodčí: Vrána – EhrenTJ Otinoves
berger, OFS. Sestava Kostelce na
2:6 (0:4)
Hané: L. Menšík – Synek, Baláš, Branky Otinovsi: Pavlínský 2, P. HrChytil, Juračka – Móri, T. Menšík, dlovič, Zapletal, Hustý, Dostál. RozGrepl, Vyhlídal – Preisler, Vařeka. hodčí: Šafařík – Piták, Kaňok. Trenér
Trenér: Ivo Vykopal.
Otinovsi Tomáš Hrdlovič se z taktických důvodů odmítl podělit o sestavu.
Hodnocení trenéra Kostelce
na Hané Ivo Vykopala:
Hodnocení trenéra Otinovsi
„Získali jsme bod, ale ztratili jsme
Tomáše Hrdloviče:
dva. Udělali jsme totiž dvě chyby „Věděl jsem, že když budeme
a dostali jsme po nich dvě branky. kompletní, tak to mužstvo v sobě
Druhou příčinou bylo to, že jsme má a je schopno dát každému šest
nevyřešili správně fůru dobrých gólů. A nyní mi chyběl jen Kohout.
možností jak jít do otevřené obrany, Dali jsme rychlé branky, oni to
soupeř byl hratelný. První gól dal po pak otevřeli a hrálo se nám úplně
rohu Vařeky Baláš, poté jejich nejlep- jinak. Byli jsme důraznější, oni jen
ší hráč nacentroval na neobsazeného nakopávali do šestnáctky. Po polospoluhráče, který byl sám před bran- čase jsme tak vedli 4:0 a domácí
kářem. A stejný hráč pak sám zařídil uspořádali prasárnu – konfrontaci
obrat na 2:1, když naše obrana na- hráčů jednoho po druhém. Důrazprosto zaspala. Tímto nás ale soupeř ně prohlašuji, že v Otinovsi žádní
vyburcoval a vrátili jsme se zpátky „černoši“ nehrají a nebudou hrát,
do zápasu, zaslouženě jsme srovnali moje jméno se pod to nikdy nepoa pak jsme ještě patnáct minut chodili depíše.“

Konici posílil Tomáš Řehák, v Holici však nebodovala I.B třída, skupina „B“: Protivanov dál vítězí a prohání Babice

10.Velká Bystřice
11.Šumvald
12.Slavonín
13.Hvozd
14.Velký Týnec

3
3
2
2
1

1
1
1
1
2

5
5
6
6
6

12:29 10
11:28 10
12:19 7
17:26 7
20:38 5

Krajský přebor starší dorost
9. kolo: Chválkovice-Černovír 1:2
(1:2), branky:, Homola - Kudlička 2,
Konice-Šternberk „A“ -Nehráno Nové
Sady-Velký Týnec 4:0 (0:0), branky:,
Antoníček, Horák, Pazdera, Repčík,
Nemilany-Velké Losiny 3:7,OpatoviceZubr Přerov - Nehlášeno, MohelniceLitovel 13:0 (5:0), branky:, Ryba 4, Karas
2, Najman 2, Rozsypal, Selinger, Svoboda, Volek, Čaniga, Určice-Kostelec 18:2
(8:0), branky:, Zapletal 6, Bureš 3, Josif
3, Halouzka 2, Krajíček 2, Paul, Slezák Parák, Picek.

po standardce propadl mezi námi a z
otočky to soupeř trefil jako nikdy dříve, přesně do šibenice,“ přibližoval
střetnutí hrající kouč Konice Radek
Řehák.

MIA REALITY
Krajský přebor
Blízko vedení přitom byli hosté. Jenže rozhodčí byl jiného názoru a jejich
branku neuznal. „Měli jsme vést 1:0,
když Roman Kamený vystihl malou
domů. Nevím, co rozhodčí zamávali,
ale ofsajd to nebyl, protože nahrával
jejich hráč,“ nechápal zkušený stoper.
1.Zubr Přerov
2.Mohelnice
3.Opatovice
4.Určice
5.Černovír
6.Velké Losiny
7.Chválkovice
8.Nové Sady
9.Velký Týnec
10.Konice
11.Nemilany
12.Šternberk
13.Kostelec
14.Litovel

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

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

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

32:10
30:9
35:9
43:19
20:13
30:16
34:18
27:21
17:17
22:24
17:23
11:28
14:47
4:82

24
21
19
19
17
16
13
10
9
6
6
6
4
0

Krajská soutěž skupina “A”- dorost
9. kolo: Doloplazy-Náměšť na H. 5:0
(2:0), branky:, Sivanič 2, Drexler, Goldscheid, Malinek, Chomoutov-Šternberk
„B“ 6:0 (3:0), branky:, Dopirak, Nykl, On-

První poločas tak platil stav 0:0 a
skóre se změnilo až v závěrečné půlhodině. Nejprve po již zmíněné standardce, poté po brejku domácích.
„My jsme měli jen pár centrů a střely
z dálky, byl to však spíše remízový
zápas. Proti takovému soupeři bychom měli být zkušenějším týmem,
dělali jsme ale hodně chyb, ztráceli
jsme míč. Navíc se hrálo hned dopoledne na mokrém hřišti, takže balon
hodně jezdil,“ povšiml si.
Šance se tak rodily složitě a náznaky
přečíslení se nedařilo dotáhnout do
konce. „Bojujeme rovněž s marodkou a Čižmar s Růžičkou nám chyběli již třetí zápas. Můžeme být ale v

drejka, Pírek, Vybíral, Čtvrtlík, Hustopeče-Lipník 0:3 (0:2), branky: - Caletka, Marek,
Skřítecký, Želatovice-Kojetín-Koválovice
5:3 (2:3), branky:, Matlocha 3, Jemelka,
Vašina - Langer 2, Hrušák, Protivanov-Němčice nad H. 1:2 (1:1), branky:, Sedlák - Bartoš, Chlud, Smržice-Tovačov 2:0
(1:0), branky:, Bajer, Kovacevic, Brodek u
Př.-Slatinice 1:4 (0:1), branky:, Kudlička Škobrtal 2, Kurfürst, Ryšavý.
1.Lipník
9 0 0 43:6 27
2.Chomoutov
7 0 2 32:6 21
3.Smržice
7 0 2 21:12 21
4.Želatovice
6 1 2 30:15 19
5.Doloplazy
5 2 2 39:18 17
6.Tovačov
5 1 3 23:17 16
7.Slatinice
4 0 5 27:22 12
8.Němčice nad H. 3 2 4 21:23 11
9.Protivanov
3 0 6 15:27 9
10.Brodek u Př.
3 0 6 26:39 9

1.HFK Olomouc „B“
Sokol Konice

11.Náměšť na H. 2
12.Hustopeče
2
13.Kojetín-Koválovice1
14.Šternberk „B“ 0

2
0
2
0

5 23:31
6 17:25
5 19:26
9 5:74

8
6
5
0

Krajský přebor - starší žáci
Dohrávka 2.kola: Velké Losiny-Nové Sady 1:3
(1:1), branky:, Šabršula - Bittner, Kubeček, Opletal,
Čechovice-Slavonín 11:0 (5:0), branky:, Flajsar
3, Valdez 3, Baroš 2, Sklenář 2, Růžička, ŠternberkJeseník 0:7 (0:3), branky: - Zrník 4, Cundrla, Kozel,
Pospíšil, Kozlovice-Brodek u Přerova 1:0 (0:0),
branky:, Suchomel, Konice-Mohelnice 1:5 (1:3),
branky:, Klemsa - Cikryt 4, Mayer, Zábřeh-Lipník 3:4
(0:2), branky:, Jílek, Krátký, Tareš - Kubeša 3, Filipec.
9.kolo: Jeseník-Černovír 3:0 (2:0), branky:,
Pospíšil 2, Cundrla, Slavonín-Brodek u Přerova 1:0
(0:0), branky:, Holík, Nové Sady-Mohelnice 1:1
(1:1), branky:, Bittner - Cikryt, Želatovice-Lipník 2:0
(1:0), branky:, Braun, Kobliha, Velké Losiny-Zábřeh

0:5 (0:2), branky: - Finger 2, Bureš, Nádeníček, Tareš,
Čechovice-Konice 1:1 (1:1), branky:, Hájek - Paš,
Šternberk-Kozlovice 1:4 (1:2).
1.Mohelnice
7 1 1 51:8 22
2.Jeseník
7 1 1 34:7 22
3.Nové Sady
5 4 0 38:8 19
4.Čechovice
5 2 1 34:5 17
5.Konice
5 2 2 22:15 17
6.Kozlovice
5 1 3 15:23 16
7.Černovír
5 0 2 30:13 15
8.Zábřeh
3 2 4 30:18 11
9.Velké Losiny
3 1 5 9:27 10
10.Lipník
3 0 6 14:30 9
11.Šternberk
2 1 6 18:38 7
12.Želatovice
1 1 6 8:44 4
13.Brodek u Přerova 1 0 8 5:27 3
14.Slavonín
1 0 8 4:49 3

2:0

1:4 (0:4), branky:, Hanus - Braun 4, Velké
Losiny-Nové Sady 3:3 (0:1), branky:, Luks 3
- Bažant 2, Hada, Čechovice-Slavonín 12:2
(4:0), branky:, Ohlídal 5, Kováč 3, Robeš 2,
Vybíral 2 - Kohut, Toman,Šternberk-Jeseník
1:5 (1:1), branky:, Teichmann - Bouchal
2, Cundrla 2, Zelinka, Kozlovice-Brodek
u Přerova 5:2 (1:1), branky:, Kuban 3,
Bartůněk, Kolařík - Bundil, Cetkovský,
Konice-Mohelnice 1:7 (0:4), branky:,
Polhoš, vlastní - Pospíšil 2, Vykoupil 2, Bača,
Zapletal, Zábřeh-Lipník 5:2 (1:1), branky:,
Hampl, Krňávek, Langer, Nádeníček, Nízký Vybíral, Štěpánek.
9.kolo: Jeseník-Černovír 13:1 (7:1),
branky:, Dostál 5, Cundrla 4, Zelinka 3,
Buček - Špidla, Slavonín-Brodek u Přerova
2:4 (1:1), branky:, Klabačka, Toman - Cetko
Krajský přebor - mladší žáci
3, Bundil, Nové Sady-Mohelnice 2:5 (0:1),
Dohrávané 2. kolo: Černovír-Želatovice branky:, Bažant, Fojtík - Pospíšil 2, Kubíček,

Prostějovsko/jim – Jarní vicemistr prostějovského okresního přeboru se připravil na novou sezonu ideálně a po devíti kolech patří Sokolu Protivanov druhé místo v „B“ skupině
I.B třídy Olomouckého KFS. I po nedělní vysoké výhře nad Šumvaldem tak platí, že lepší
jsou jen Babice, byť pouze o bod. Mezi nejlepšími se i nadále drží rovněž Jesenec, jenž se
musel vyrovnat s citelným oslabením a nakonec ztratil vedení v Lutíně. A bodovat se nepodařilo ani Hvozdu, tento tým odjel do Velké Bystřice bez gólmana a při velké přestřelce
těsně padl. Nově je tak již předposlední, o dva body před Velkým Týncem.

SK Šumvald
TJ Sokol Protivanov
1:6 (1:3)
Branky Protivanova: F. Pospíšil 5,
V. Nejedlý. Rozhodčí: Zbýňovec –
Habich, Kreif. Sestava Protivanova:
R. Vybíhal – M. Bílek, J. Vybíhal,
Dvořák, M. Sedlák (75. Z. Pospí-

šil) – T. Pospíšil (46. Šindelka), M.
Pospíšil, Kropáč, D. Sedlák (78. V.
Nejedlý) – F. Pospíšil, Grmela (56.
R. Sedlák). Trenér: Josef Pospíšil.
Hodnocení trenéra Protivanova
Josefa Pospíšila:
„Hned ve druhé minutě po prvním doteku v útočné fázi a centru
od Marka Pospíšila dal svůj první
Kutra, Zapletal, Želatovice-Lipník 3:2 (1:2), gól František Pospíšil, jen o mibranky:, Braun, Lysák, Vojtěchovský - nutu později domácí vyrovnali.
Štěpánek 2, Velké Losiny-Zábřeh 1:5 (1:3), Do poločasu jsme po dalších dvou
branky:, Fiala - Nízký 2, Hampl, Hecl, Večeř, trefách sobotního oslavence vedli
Čechovice-Konice 1:1 (1:0), branky:, Robeš
- Polhoš, Šternberk-Kozlovice 0:1 (0:0).
1.Zábřeh
7 1 1 35:22 22
2.Kozlovice
7 0 2 27:18 21
3.Čechovice
6 2 0 43:14 20
4.Jeseník
6 0 3 50:23 18
5.Želatovice
6 0 3 34:25 18
6.Mohelnice
5 0 4 44:21 15
7.Šternberk
4 1 4 32:24 13
8.Černovír
4 0 4 40:36 12
9.Lipník
3 1 5 24:38 10
10.Konice
2 3 4 22:32 9
11.Slavonín
2 2 5 30:42 8
12.Nové Sady
1 3 5 14:22 6
13.Brodek u Přerova 2 0 7 24:65 6
14.Velké Losiny
0 1 8 14:51 1

3:1, stejný hráč přidal další dvě trefy i po změně stran. V sobotu měl
svátek, tak jsem zvědav, co bude
vyvádět, až bude mít narozeniny.
(smích) Náš výkon ale moc dobrý
nebyl, zejména s prvním poločasem jsem nebyl vůbec spokojen.
Soupeř má ale velice mladý tým,
navíc chtěli hrát až do poslední
minuty. V tomto je rozdíl mezi
okresním přeborem a I.B třídou a
obrovská výhoda a velké plus pro
kluky. Jsem vděčný za to, že nám

to stále funguje, předvádíme atrak- své režii. Jenže jsme nepřidali další
tivní ofenzivní fotbal.“
branku a nakonec jsme prohráli 2:4.
Do čeho domácí kopli, to jim tam
TJ Sigma Lutín
padlo. Klukům nemohu nic vytknout,
SK Jesenec
bojovali, dřeli, sešli se ale blbé faktory.
4:2 (0:1)
Je to škoda, stále však můžeme být v
Branky Jesence: P. Tichý ml., Bur- klidu. Soupeř nás ničím nepřekvapil,
get. Rozhodčí: Hubený – Nezhyba, jen to byl takový ‚den blbec‘.“
Halenka. Sestava Jesence: Kýr – BuSK Velká Bystřice
rián, Zajíček, Továrek, Horák (46.
FC Hvozd
V. Čížek) – Žouželka, P. Tichý ml.,
4:3 (4:2)
Burget, Kořenovský, Laštůvka – J.
Tichý. Trenér: Petr Tichý starší.
Branky Hvozdu: V. Bílý, Vánský, Vydržel. Rozhodčí: Axamit
Hodnocení trenéra Jesence
– Grečmal, Odstrčil. Sestava HvozPetra Tichého:
du: J. Bílý – Žouželka, Z. Poles, O.
„Kvůli práci se mi omluvili hned tři Procházka, Bílý – V. Bílý, P. Grulich,
hráči, navíc se na pátečním tréninku Vydržel, Vánský, P. Muzikant –
zranil náš kapitán David Čížek a o Beňa. Trenér: Karel Procházka.
přestávce musel kvůli kotníku střídat Zdena Horák. Naši hru to hodně
Hodnocení trenéra Hvozdu
ovlivnilo, vedli jsme až do sedmaseKarla Procházky:
dmdesáté minuty 1:0 a měli zápas ve „Museli jsme nastoupit v hodně

fotbalové
aktuality na

www.vecernikpv.cz

Okresní přebor mladších žáků
Dohrávka 6. kola: FC Kralice-Jiskra Brodek u
Konice 2:16. 9. kolo: FK Němčice-Sokol Držovice
5:0, Sokol v Pivíně-FK Výšovice, Jiskra Brodek u
Konice-Sokol Čechovice B 0:2, Smržice-Sokol
Brodek u PV 4:11 (2:6), FC Kralice-FC Kostelec
na Hané 1:7.
1. FK Němčice
6 6 0 0 39:0 18
2. Sokol Čechovice B7 6 0 1 27:11 18
3. FC Kostelec n/H 6 4 1 1 33:6 14
4. Brodek u Konice 6 3 2 1 34:9 12
5. Sokol Brodek u PV6 2 2 2 18:16 8
6. Sokol v Pivíně 5 2 1 2 7:12 8
7. Sokol Držovice 6 1 1 4 16:18 5
8. FK Výšovice
5 1 0 4 7:25 3

Z
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

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

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

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

S
21:12
15:11
22:8
22:15
16:16
22:16
19:13
24:20
13:16
11:16
21:21
13:18
17:26
10:14
12:21
12:27

B
23
21
20
20
16
15
15
15
13
13
12
11
10
8
8
5

Sportika - II.třída
9. kolo: FC Kralice B-Haná Prostějov 0:1 (0:0),
branky: Strouhal, Haná Nezamyslice-Sokol
Přemyslovice 3:0 (2:0), branky: Fialka, Moravec,
Oulehla, Smržice-Sokol Čechovice B 3:1 (1:0),
branky: Kalandřík, Kotlár, Martinek - Gréza, Sokol
Vrahovice-Sokol Brodek u PV 1:0 (0:0), branky:
Kučera, Sokol Olšany-Horní Štěpánov 2:0 (1:0),
branky: Pospíšil, Schmidt, Skalka 2011-Sokol
Zdětín 5:1 (2:0), branky: Chytil, Jura, Labounek,
Ondrejkovič, Pinkava - Kučera, Sokol Určice
B-Sokol Držovice 3:1 (2:0), branky: Zapletal 2,
Nakládal - Pella.
1. Sokol Vrahovice 9 7 2 0 31:14 24
2. Haná Nezamyslice 8 6 1 1 29:7 19
3. Horní Štěpánov 8 6 0 2 28:11 18
4. Haná Prostějov 9 5 1 3 18:13 17
5. Skalka 2011
9 5 1 3 22:18 17
6. Sokol Určice B 9 4 2 3 23:18 16
7. Sokol Zdětín 9 4 1 4 20:28 13
8. Sokol Čechovice B 9 3 2 4 18:20 12
9. Sokol Brodek u PV 8 4 0 4 16:18 12
10. Sokol Olšany 9 3 1 5 16:20 10
11. FC Kralice B 8 2 2 4 11:12 9
12. Smržice
9 2 1 6 21:38 7
13. Sokol Držovice 9 1 1 7 13:33 5
14. Sokol Přemyslovice 9 1 1 7 13:29 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), Tyl Lukáš
(Sokol Přemyslovice), Zdráhal Luděk (Sokol Zdětín),
Šimeček Roman (Sokol Brodek u PV).

III. třída
Dohrávka 6. kola: Sokol Protivanov B-Sokol Vícov
0:2 (0:0).
9. kolo: Sokol Vícov-Sokol Bedihošť 7:1 (3:0),
Haná Nezamyslice B-FK Výšovice 6:0 (3:0), FC
Ptení-Sokol v Pivíně B 3:0 (0:0), Sokol Čechy pod
Kosířem-Sokol Protivanov B 2:0 (2:0), Sokol KladkyFK Němčice 1:3 (1:1), Sokol Tištín-Sokol Otaslavice
2:0 (1:0), Sokol Mostkovice B-FC Dobromilice 3:3
(1:3), pk 2:1.
1. FK Němčice
9 7 2 0 21:9 24
2. Sokol Vícov
9 6 2 1 26:7 21
3. Sokol Kladky 9 7 0 2 30:16 21
4. Sokol Tištín
9 5 1 3 26:16 16
5. Sokol Otaslavice 9 5 1 3 21:15 16
6. FC Ptení
9 4 2 3 17:13 16
7. FC Dobromilice 9 4 1 4 23:22 13
8. Sokol Protivanov B 9 4 0 5 16:17 12
9. Nezamyslice B 9 3 1 5 17:21 11
10. FK Výšovice 9 2 2 5 9:16 10
11. Sokol Čechy p. K. 9 3 1 5 23:34 10
12. Sokol Mostkovice B9 1 3 5 10:22 8
13. Sokol Bedihošť 9 2 1 6 18:31 7
14. Sokol v Pivíně B 9 1 1 7 10:28 4
Kanonýři: 8 - Bosák David (Sokol Tištín), Štěpánek
Radomír (Sokol Vícov), 7 - Kaláb Michal (Sokol
Otaslavice), Navrátil Miloš (Sokol Kladky), Špaček Jakub
(FC Dobromilice), 6 - Rieger Roman (Sokol Otaslavice),
Sekanina Jan (FC Ptení).

IV. třída
9. kolo: FC Kostelec na Hané B-Pavlovice u Koj.
5:1 (3:0), Sokol Ivaň-Jiskra Brodek u Konice 0:3
(0:2), Sokol Vrahovice B-Sokol Plumlov B 1:4,
Sokol Brodek u PV B-Želeč 6:0, Sokol TvoroviceBiskupice 7:0 (4:0), Sokol Přemyslovice-Morávia
Doloplazy 4:0 (2:0).
1. Brodek u Konice 7 6 1 0 37:4 20
2. Sokol Plumlov B 7 5 2 0 28:8 18
3. FC Kostelec n/H B 7 5 1 1 34:11 16
4. Sokol Tvorovice 7 5 1 1 24:8 16
5. Sokol Vrahovice B7 5 0 2 23:17 15
6. Pavlovice u Koj. 7 4 0 3 17:20 12
7. Brodek u PV B 6 3 1 2 20:14 11
8. Sokol Přemyslovice 7 2 0 5 11:15 6
9. Sokol Ivaň
7 1 0 6 7:20 3
10. Morávia Doloplazy 6 1 0 5 10:24 3
11. Biskupice
7 1 0 6 8:31 3
12. Želeč
7 0 0 7 6:53 0
Kanonýři: 14 - Merta Petr (FC Kostelec na Hané B),
12 - Žondra Radim (Jiskra Brodek u Konice), 8 - Sovík
Evžen (Sokol Plumlov B).

improvizované sestavě, bylo nás
přesně jedenáct a navíc nám z rodinných důvodů chyběl gólman
Víťa Koutný. To bohužel rozhodlo, protože jsme měli na vítězství.
Utkání bylo jako na houpačce, po
čtvrthodině jsme vedli 2:0, po poločase to bylo 4:2 pro domácí a
nám se už pak podařilo jen snížit.
Chtěli jsme neprohrát a byli bychom šťastni za remízu, nepovedlo
se ale. Měli jsme i další šance, umíme se do nich dostat, ale neumíme
je zakončit. Bohužel vždy někdo z
hráčů nemůže, dále Pepa Szekulics
byl v práci, David Grulich je zraOkresní přebor dorostu
něný, nebyl ani Vrba a Filip Coufal 9. kolo: Sokol Plumlov-Sokol Brodek u PV 1:1
má údajně ze čtvrteční malé kopa- (1:1), pk 3:2, Sokol v Pivíně-Volno, FC Kralice-Haná
né zlomenou nohu. Největší radost Nezamyslice 0:3.
tak mám z návratu Peťu Vydržela, 1. Sokol Brodek u PV 5 2 2 1 9:8 9
je na něm sice znát tréninkový de- 2. Haná Nezamyslice 4 2 1 1 7:5 7
ficit, hodně to ale zkvalitnilo naši 3. Sokol Plumlov 4 1 2 1 9:9 7
sestavu.“
4. Sokol v Pivíně 3 1 1 1 7:6 4
4 1 0 3 4:8 3
9. Smržice
7 1 0 6 15:63 3 5. FC Kralice
10. FC Kralice

6 0 1 5 7:43 1

Okresní přebor žáků 7+1
3. kolo: Sokol Klenovice-Sokol Brodek u PV 0:7, Sokol
Přemyslovice-Sokol Bedihošť 6:2.
1. Sokol Brodek u PV 4 4 0 0 40:4 12
2. Sokol Klenovice 6 3 0 3 17:30 9
3. Sokol Přemyslovice 4 1 0 3 12:21 3
4. Sokol Bedihošť 4 1 0 3 12:26 3

Okresní přebor žáků
9.kolo: Jiskra Brodek u Konice-Sokol v Pivíně
1:3, Sokol Protivanov-Volno, Sokol Plumlov-Haná
Prostějov 0:11, Sokol Určice-FC Hvozd 1:1, pk 2:3,
FC Kralice-FC Dobromilice 12:1.
1. Sokol Určice 6 5 1 0 46:6 16
2. Haná Prostějov 4 4 0 0 64:1 12
3. Sokol v Pivíně 4 3 0 1 6:7 9
4. Brodek u Konice 5 3 0 2 12:14 9
5. FC Hvozd
5 1 2 2 11:17 7
6. FC Kralice
5 2 0 3 24:13 6
7. Sokol Plumlov 5 1 1 3 7:18 4
8. FC Dobromilice 5 1 0 4 8:39 3
9. Sokol Protivanov 5 0 0 5 1:64 0

Lední hokej
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Prostějovští hokejisté získali v uplynulém týdnu pouze jeden bod...
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JESTŘÁBY KOSÍ ZRANĚNÍ, CHYTAT BUDE KOCIÁN

HC MOST
LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

1:0

0:1

Mladá Boleslav si stáhla z hostování Kubicu, premiéru si odbyli Havlík s Moučkou

0:3

Branky a nahrávky: 49. Bojer (Kousalík, Smolka), 57. Divíšek (Kubinčák,
Kousalík), 65. Smolka (Divíšek, Charousek) – 37. Korím, 44. Venkrbec (Roupec,
Luňák). Rozhodčí: Grech – Krátký, Svoboda. Vyloučení: 5:5. Využití: 1:1. V oslabení: 0:0. Střely na bránu: 34:21. Diváků: 340.

Sestava HC MOST:
Soukup – Kousalík, Čížek, Kasal, Charousek, Hora, Havelka,
Kokeš – Bojer, Divíšek, Smolka – Kubinčák, Alinč, Válek – Nedrda,
Slavíček, Tauš – Gerhát, Jurčík, Písařík. Trenér: Václav Baďouček.

Sestava lhK jestřábi
Šimboch

Trenéři:
Tomáš Sršeň starší
a Petr Zachar.

2
6

Roupec, Korím, Knesl,
Malý, Jedlička, Skřivánek
Kajaba, Venkrbec, Kubica
Poulíček, Černý, Indra
Kovařík, Luňák, Coufal
T. Sršeň ml., Duba, Kučera
Medek.

Prostějov/jim

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
HC BENÁTKY NAD JIZEROU

0:3

2:0

Vlivem náročného programu zahrnujícího tři utkání
i stovky kilometrů v autobuse během několika dní,
ale také kvůli nemocem a zraněním doznala sestava prostějovského „áčka“ v každém utkání velkých
změn. Ze sestavy koučů Sršně a Zachara tak vypadli Korím, Jedlička, Vosátko, Kajaba, Venkrbec,
Kubica, Stejskal, Kovařík. Premiéru v novém dresu si naopak odbyl Ladislav Havlík s Jaroslavem
Moučkou, po startech ve Valašském Meziříčí dostali šanci Marek Kaluža a Patrik Kuchta. A změny
budou pokračovat i v tomto týdnu, k týmu se totiž
připojí Václav Meidl a do brány se opět po krátkém
čase postaví Ondřej Kocián.

0:3

Branky a nahrávky: 28. Skřivánek (Coufal, Belay), 38. Kovařík (Coufal) – 5. Špaček (Hrníčko,
Maďar), 6. Plutnar (Pabiška, Jonák), 7. Hrníčko (Maďar, Bittner), 41. Špaček (Skořepa, Dlouhý), 46. Maďar (Bittner), 57. Špaček (Dlouhý, Skořepa). Rozhodčí: Kopeček – Kotlík, Zídek.
Vyloučení: 5:4. Využití: 0:1. V oslabení: 0:0. Střely na bránu: 30:42. Diváků: 1080.

„Spokojeni nejsme. Mysleli jsme,
že budeme bodovat mnohem
více, ale nepovedlo se. V Mostě
jsme to měli dobře rozehrané, ale
posledních osm minut se nám
nepovedlo, pokračovalo to pak
proti Benátkám. To byla katastrofa
a náš nejhorší výkon, naopak v
Ústí jsme opět sehráli slušný zápas,“ ohlížel se za trojbojem hlavní
trenér Jestřábů Tomáš Sršeň.
Proti Benátkám chybělo úplně
všechno, a když se domácí dostali zpátky do hry, tak si to po-

kazili úvodem poslední třetiny.
Naopak proti Ústí poprvé
v sezoně překonali hranici dvou
vstřelených branek a výrazně se
o to zasloužil dosud spíše kritizovaný Lukáš Luňák.
„V Mostě jsem ho nechal na
poslední minutě sedět, když
jsem stáhl hru na tři pětky, chyby
ale dělají všechny. Nejde tu jen
o body, ale v sobotu podal dobrý
výkon,“ chválil.
Osobně nemá radost z toho, že
musí neustále točit sestavu, je
to však vynuceno absencemi
i výsledky. „Zpočátku se nám

dobře jevila 'zelená' lajna Kajaba-Venkrbec-Indra, pak trošku odpadli a přišla zranění.
Jedlička bude týden bez tréninku,
stěžejní hráč Venkrbec asi dva tři
týdny, Kajabu snad pustí záda už
v pondělí na trénink,“ věří.
Kvůli nemoci navíc na poslední zápas neodjeli Vosátko,
Kovařík a Stejskal, šanci tak
dostali kluci z Valmezu. „Kaluža
s Kuchtou odehráli utkání lépe,
než když tam odcházeli, je ale
potřeba, aby výkonnost potvrzovali ve druhé lize, takže se
tam opět vrací. Změna nastane
i v brance. Pokud se ještě něco
nestane, tak proti Havířovu bude
chytat Ondra,“ prozradil Sršeň.
Radost naopak má z klesajícího
počtu vyloučení, hráčům se už
daří vyvarovat se zbytečných
faulů v útočném pásmu. A pozitivně se vyvíjí i spolupráce
s extraligovými Pardubicemi.
„V Ústí nastupoval Poulíček ve
dvou formacích a odvedl velice
dobrý výkon. Pozitivně se jevil
i Moučka, problémem jsou ale
jejich střídavé starty a zranění
v Pardubicích. Ty navíc nyní jedou na Ligy mistrů do Bolzana,“
upozornil na fakt, že nyní možná
budou hrát Jestřábi na tři pětky.

Mají nad čím přemýšlet. Po deseti zápasech zůstávají Jestřábi
s pouhými osmi body třináctí, za uplynulých sedm dní si polepšili
jen o jednu remízu.
Foto: Jiří Možný
A z extraligové výpomoci je
nadšený i sportovní manažer
Prostějova Jiří Vykoukal. „Korím
byl parádní v kabině i na ledě,
Havlík je ofenzivně laděný, ale
zápas zrovna nevyšel celému
týmu, Moučka byl parádní, jeho
výkon se mi líbil. Teď se ovšem
bohužel Pardubicím zranili
Mojžíš a Píša. A další ztrátou je,
že si Mladá Boleslav stáhla do
základní sestavy Kubicu. Pracujeme i na dalším posílení, ale
není to jednoduché. Očekáváme
zejména lepší výkony od našich
hráčů a možná budeme muset
i ty naše nejlepší poslat do druhé

ligy. A také potřebujeme podporu
fanoušků, v posledních zápasech
byla spíše komorní atmosféra
a naši mladí kluci potřebují
podporu,“ přeje si opět známou
a výraznou pomoc z hlediště.
Cíl je jednoznačný – dostat
se co nejdříve z předposlední
pozice. „Zdůrazňujeme klukům,
ať nesledují tabulku. Musíme
získávat body a atmosféra je
naštěstí dobrá, což se ukázalo
i v sobotu, náš přístup byl mnohem lepší. A my trenéři si tlak
nepřipouštíme, snažíme se svou
práci odvádět co nejlépe,“ těší se
Tomáš Sršeň na vítězné pocity.

Sestava lhK jestřábi
Šimboch (7. Kocián)

Trenéři:
Tomáš Sršeň starší
a Petr Zachar.

Roupec, Korím, Knesl,
Malý, Jedlička, Skřivánek
Kajaba, Venkrbec, Kubica
Poulíček, Černý, Indra
Kovařík, Luňák, Coufal
T. Sršeň ml., Duba, Kučera
Medek.

Lubomír Kovařík: „Musíme lidi svými výsledky a hrou zase přilákat“

SESTAVA HC Benátky nad jizerou:
Lukáš – Pabiška, Plutnar, Ulrych, Havlín, Beránek, Kajínek, Niko –
Špaček, Skořepa, Dlouhý – Vařecha, Mikšovský, Krejčík – Jonák,
Mikyska, Skalický – Bittner, Hrníčko, Maďar. Trenér: Filip Pešán.
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HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM

Prostějov - Své premiérové trefy po návratu zpět
do Prostějova se ve středu večer dočkal Lubomír
Kovařík. Dvacetiletý útočník patřící Zlínu, jenž již u
Jestřábů hostoval v sezoně 2012/2013 a krátce
i 2013/2014 ovšem ze svého zásahu přílišnou radost neměl. Sice se mu podařilo smazat nulu na svém kontě, k bodům to však
v utkání proti Benátkám nevedlo.
Jiří Možný

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

0:1

3:1

1:1

Branky a nahrávky: 23. Gengel (Brož, Petrásek), 32. Tůma (Kloz, Smetana), 34.
Černý (Rod, Roubík), 41. Budínský (Rod, Roubík) – 8. Skřivánek (Coufal, Luňák), 32.
Luňák (Indra, Roupec), 60. Luňák (M. Černý, Duba). Rozhodčí: Smitka – Hejl, Podrazil.
Vyloučení: 6:7. Využití: 1:2. V oslabení: 0:0. Střely na bránu: 35:30. Diváků: 481.

Sestava HC Slovan Ústí nad Labem:
Petrásek – K. Černý, Vágner, Kolafa, Smetana, Brož, Holomek,
Zdvořáček – Budínský, Roubík, Rod – Tůma, Kloz, Pořický – Gengel, Vávra, Přeučil – Markulinec, Suchan, Kuchynka. Trenér: Milan
Skrbek.

Sestava lhK jestřábi
Šimboch
Roupec, Kolibár, Malý,
Knesl, Skřivánek, Kaluža
Trenéři:
Tomáš Sršeň starší
a Petr Zachar.

Moučka, Černý, Poulíček
Indra, Luňák, Kučera
T. Sršeň ml., Belay, Coufal
Kuchta, Duba.

Tým

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

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

bylo spojeno s cestováním a zkusil
jsem si i jiný styl hokeje.“
Jak jste si zatím zvykl
v Prostějově?
„Parta je tu super, máme tu dobré
podmínky a jsem tu rád. S klukama jsme se potkávali už dříve,

„Musíme se víc tlačit do brány,
byť to bolí. A nahazovat puky
z rohů. Dneska už nepadají pěkné
góly, všechno jsou dorážky, teče.“

Ve středu přijede Havířov,
co od něj očekáváte?
„Z Havířova je to kousek, doufám
tedy, že přijde dost lidí a bude dobrá
atmosféra. Snad následující zápasy
zvládneme, vytvoříme nějakou
úspěšnou šňůru a bude se vyhrávat. Je to znát, když je plný zimák
a fandí se. Musíme lidi svými
výsledky a hrou přilákat. Je to jen
na nás.“

jestřábí útočník LUBOMÍR KOVAŘÍK
o receptu na více nastřílených branek

Švédsku. Chtěl bych hrát extraligu za Zlín, ale momentálně jsem
tady, tak budu odvádět maximální výkony tady. A co bude dál, to
se uvidí.“
Ze zmíněného výjezdu utkání Champions League
jste se ale vrátili s debaklem 0:8
od Djurgardenu. Jaké tedy jsou
vaše zážitky?
„Pocity jsou smíšené. Jeli jsme
tam vyhrát, bohužel jsme dostali
dost gólů a odjeli jsme s debaklem.
Nedá se nic dělat. Byla to ale dobrá
zkušenost a jsem za ni rád. Navíc to

takže se víceméně známe a v tom
problém nebyl. Přijali mě skvěle.“
V ani jednom utkání jste
nedali více než dvě branky.
Co k tomu chybí?
„Málo střelby... Musíme se víc
tlačit do brány, nahazovat to z rohů.
V současném hokeji už nepadají
pěkné góly, povětšinou jde
o dorážky, teče. Trenéři nám tuto
skutečnost opakují, nesmíme se
bát chodit více před bránu. Bolí to
tam, ale ty góly takto padají. Musíme se to naučit a je otázkou času,
kdy se to otočí.“

Foto: Jiří Možný

Přehled výsledků 1. ligy ČR

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 10. KOLE


Proti Benátkám jste zaznamenali již čtvrtou
domácí porážku. Kde hledat
příčiny?
„Začali jsme špatně, pak jsme
převzali hru, chtěli jsme vyrovnat
a myslím si, že na to i měli. Do
třetí třetiny jsme šli vyhecovaní,
věřili jsme si a mysleli, že to zvládneme. Bohužel nám nevyšel
její začátek. Dostali jsme špatný
gól a dá se říci, že tento moment
zlomil zápas.“
Co se tam stalo?
„Popravdě neviděl jsem to
moc dobře, protože mlha hodně
ovlivnila zápas. Viděl jsem, až jak
jedou dva na jednoho a jak to borec
doráží do prázdné brány. Musíme
se na to podívat, rozebrat si chyby,
které se už příště nesmí opakovat.“
Hrálo se za silné mlhy, jak
to mohlo zápas ovlivnit?

„Hrozilo zranění a bylo dobré, že
nás rozhodčí povolal, abychom
mlhu trochu roztrousili. Chvilku
to pomohlo, jenže o pár minut to
ale bylo stejné. Nevymlouváme
se na to ale, museli jsme se s tím
smířit a bojovat. Utkání to určitě
nerozhodlo. Když jsme tu hráli
s Třebíčí, tak bylo něco podobného. Bohužel počasí je takové...“
Těší vás osobně aspoň
premiérová branka?
„Jsem rád, že mi to tam konečně
spadlo, ale vyměnil bych jej určitě
za tři body a nějakou vítěznou
šňůru. Hlavně aby se vyhrávalo.“
Přece jen přišel jste coby
kanonýr, vnímáte to jako
povzbuzení?
„Ano. Trošku se mi zvedlo
sebevědomí, docela jsem se
střelecky trápil, takže jsem rád,
že jsem se konečně trefil.“
Několik utkání jste v sestavě chyběl, navíc hodně

střídáte spoluhráče. Jak se tyto
skutečnosti projevují na souhře?
„Trenéři takto určují sestavu
a musím si zvykat. Jsme hráči,
musíme se s tím smířit a bojovat. Minulý týden jsem byl navíc
se Zlínem na Lize mistrů ve
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26:22
31:35
36:37
27:39
20:33
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21
18
18
18
18
17
16
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14
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13
8
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8. kolo: HC Most – LHK Jestřábi
Prostějov 3:2pp (0:0, 0:1, 2:1 - 1:0).
Branky: 49. Bojer (Kousalík, Smolka),
57. Divíšek (Kubinčák, Kousalík), 65.
Smolka (Divíšek, Charousek) – 37.
Korím, 44. Venkrbec (Roupec, Korím).
Diváci: 340 * Piráti Chomutov – HC
Rebel Havlíčkův Brod 2:1 (0:0, 2:0,
0:1). Branky: 31. McGregor (D. Kaše),
34. Květoň (Dušek) – 50. Rousek (Babka, Maliník). Diváci: 2156 * SK Kadaň
– HC Stadion Litoměřice 4:3 (1:0, 1:3,
2:0). Branky: 13. Stehlík (Ton), 40. Kadlec (Berlev), 41. Ton (Račuk, Stehlík),
48. Chlouba – 27. Švagrovský (Novák,
Bílek), 33. Procházka (Černoch), 38.
Černoch (Dvořáček). Diváci: 300 * HC
Benátky nad Jizerou – ČEZ Motor
České Budějovice 1:3 (0:1, 0:1, 1:1).
Branky: 53. Plutnar (Skořepa, Dlouhý) – 18. Kuchejda, 27. Vráblík (Straka,
Nouza), 60. Nouza (Vráblík). Diváci:
266 * HC Dukla Jihlava – Rytíři
Kladno 3:1 (3:0, 0:0, 0:1). Branky: 8.
Prokš (Čáp, Melenovský), 15. Čachotský (Urbanec, Zeman), 19. Seman (Mikeš, Důras) – 50. Pitule (Melka, Tenkrát).
Diváci: 1806 * Salith Šumperk – SK
Horácká Slavia Třebíč 0:1 (0:0, 0:1,
0:0). Branky: 22. Vodný (Holec, Zuzin).
Diváci: 1260 * HC Slovan Ústí nad
Labem – AZ Havířov 5:4 (4:2, 0:0,
1:2). Branky: 1. Rod (Budínský, Rou-

bík), 5. Tůma (Pořický, Kloz), 8. Meidl
(Kolafa, Gengel), 14. Roubík (Černý),
46. Roubík (Rod, Budínský) – 6. Matějek (Klimša), 13. Pechanec (Krisl, Tomi),
54. Loskot (Říčka, Foltýn), 55. Loskot
(Foltýn) Diváci: 522.
9. kolo: HC Dukla Jihlava – Sportovní klub Kadaň 1:3 (1:0, 0:2, 0:1).
Branky: 2. Prokš (Březina, Dobrovolný) – 31. L. Novák (J. Novák), 36. Veselý (Hejcman, Kadlec), 59. Ton (Hammerbauer, Opalek). Diváci: 1158 *
ČEZ Motor České Budějovice – HC
Slovan Ústí nad Labem 2:0 (0:0, 1:0,
1:0). Branky: 30. Růžička (Straka), 60.
Kuchejda (Punčochář). Diváci: 3818 *
SK Horácká Slavia Třebíč – Rytíři
Kladno 2:3pp (1:0, 1:2, 0:0 - 0:1).
Branky: 19. Pekr (Bilčík, Burian), 27.
Havel (Dujsík, Kaut) – 29. Kania (Dragoun), 36. Eberle (Redlich, Zajíc), 64.
Eberle (Rudovský, Tenkrát). Diváci:
2130 * LHK Jestřábi Prostějov – HC
Benátky nad Jizerou 2:6 (0:3, 2:0,
0:3). Branky: 28. Skřivánek (Coufal,
Belay), 38. Kvařík (Coufal) – 5. Špaček
(Havlas), 6. Plutnar (Pabiška), 7. Hrníčko (Maďar), 41. Špaček (Skořepa), 46.
Maďar (Bittner), 57. Špaček (Dlouhý,
Skořepa). Diváci: 1080 * HC Rebel
Havlíčkův Brod – Salith Šumperk
4:2 (2:1, 1:0, 1:1). Branky: 8. Kotaška
(Endál, Sedláček), 9. Kuchta (Milfait,

Staněk), 33. Babka (Maliník, Pavlíček),
46. Endál (Zucker) – 11. Novotný (Vávra), 59. Žálčík (Moskal, Staněk). Diváci: 495 * AZ Havířov – Piráti Chomutov 2:1 (2:0, 0:1, 0:0). Branky: 7.
Klimša (Rimmel), 15. Sztefek (Pechanec, Sedláček) – 36. Dušek (Skinner,
Hřebejk). Diváci: 1738 * HC Stadion
Litoměřice – HC Most 2:1s.n. (0:1,
1:0, 0:0 - 0:0). Branky: 29. Chlapík
(Švagrovský, Novák), rozh. náj. Doležal – 11. Čížek (Nedrda). Diváci: 750.
10. kolo: HC Benátky nad Jizerou –
HC Stadion Litoměřice 0:1 (0:1, 0:0,
0:0). Branky: 10. Švagrovský (Chlapík, Novák). Diváci: 296 * AZ Havířov – ČEZ Motor České Budějovice
4:7 (1:2, 2:2, 1:3). Branky: 13. Lenďák
(Pechanec, Sztefek), 27. Fořt, 39. Pechanec (Sztefek), 43. Říčka (Foltýn) –
15. Švihálek (Nouza, Straka), 17. Straka
(Nouza, Vráblík), 22. Straka (Nouza),
23. Kuchejda (Pajič), 43. Nouza (Straka, Švihálek), 52. Kuchejda (Boháč),
54. Švihálek (Nouza). Diváci: 2426 *
HC Rebel Havlíčkův Brod – Rytíři
Kladno 1:6 (1:2, 0:3, 0:1). Branky:
14. Rousek – 7. Hořava (Dalecký), 7.
Tenkrát (Kania), 25. Strnad (Tenkrát),
28. Dalecký (Hořava), 31. Tenkrát
(Růžička), 52. Pitule (Hořava, Tenkrát).
Diváci: 767 * HC Slovan Ústí nad
Labem – LHK Jestřábi Prostějov

4:3 (0:1, 3:1, 1:1). Branky: 23. Gengel
(Brož, Petrásek), 32. Tůma (Pořický,
Smetana), 34. Černý (Rod, Roubík), 41.
Budínský (Rod, Roubík) – 8. Skřivánek
(Coufal, Luňák), 32. Luňák (Indra),
60. Luňák (M. Černý, Duba). Diváci:
481 * Sportovní klub Kadaň – SK
Horácká Slavia Třebíč 2:1 (0:0, 2:1,
0:0). Branky: 34. Charousek (Hammerbauer), 40. Račuk (Charousek, Ton)
– 26. Vondráček (Bartoň, Čuřík). Diváci: 300 * Piráti Chomutov – Salith
Šumperk 5:3 (2:1, 1:1, 2:1). Branky:
3. McGregor (Drtina, Růžička), 3. Dušek (Rutta), 35. Růžička (Hovorka, Drtina), 53. Gajovský (Sikora, Drtina), 60.
Růžička (Kaše D., Hovorka) – 19. Haas
(Velecký, Holík), 25. Velecký (Berger,
Geweise), 50. Berger (Haas). Diváci:
2467 * Diváci: 288 * HC Most - HC
Dukla Jihlava 4:12 (1:5 - 2:3 - 1:4).
Branky: 17. Bojer (Smolka, Mical),
23. Hora (Havelka, Mical), 27. Havelka (Mical, Bojer), 50. Kokeš – 9. Čáp,
10. Březina (Zadražil), 15. Melenovský
(Schejbal, Důras), 19. Čachotský (Čáp),
19. Melenovský (Důras), 24. Mikeš
(Čachotský), 28. Kuřítko (Důras), 29.
Čáp (Mikeš, Čachotský), 49. Mikeš
(Čachotský, Čáp), 55. Štěpánek (Prokš,
Březina), 57. Důras (Melenovský, Kuřítko), 60. Prokš (Štěpánek, Zadražil).
Diváci: 288.

JNOVĚJŠÍ NOVIN
ANI TY NE
KY

NEZMRAZÍME NA

Kam příště....
11. kolo, středa 8. října: ČEZ Motor
České Budějovice – Piráti Chomutov,
LHK Jestřábi Prostějov – AZ Havířov, HC Stadion Litoměřice – HC
Slovan Ústečtí Lvi, HC Dukla Jihlava
– HC Benátky nad Jizerou, SK Horácká Slavia Třebíč – HC Most, HC
Rebel Havlíčkův Brod – SK Kadaň,
Salith Šumperk – Rytíři Kladno.
12. kolo, sobota 11. října: Piráti Chomutov – Rytíři Kladno, SK Kadaň –
Salith Šumperk, HC Most – HC Rebel Havlíčkův Brod, HC Benátky nad
Jizerou – SK Horácká Slavia Třebíč,
HC Slovan Ústečtí Lvi – HC Dukla
Jihlava, AZ Havířov – HC Stadion
Litoměřice, ČEZ Motor České Budějovice – LHK Jestřábi Prostějov.

Lední hokej

Jestřábi měli Most „na lopatě“, nezvládli však závěr
SN
Most, Prostějov/jim - Přibližně tři minuty scházely prostějovským hokejistům minulé
pondělí k tomu, aby si z Mostu
přivezli plný bodový zisk. Po
brankách Koríma a Venkrbce
vedli na severozápadě Čech již
2:0, v posledních dvanácti minutách ovšem inkasovali hned
dvakrát a potřetí se tak stalo
v závěru prodloužení. Zpět na
Hanou se tak nakonec vrátili
pouze s jedním bodem a neprodloužili vítěznou sérii na tři
utkání.
V hostující sestavě dostali místo
odpočívajících Kolibára, Vosátka, Stejskala a Belaye příležitost
Knesl, Skřivánek, Indra a Coufal,
což znamenalo výraznou proměnu jednotlivých formací. O

první hrozby se starali domácí
a Šimboch se několikrát měl co
otáčet, aby všechny puky vykryl.
V úvodní třetině mu pomohl
rovněž Čížek, jemuž kotouč přeskočil před prázdnou bránou hůl.
Bezbrankový stav tak platil i ve
druhé třetině a téměř do druhé
pauzy. To se na stranu hostí přidalo velké štěstí, když mostecký
bek chtěl vyhodit puk po zadním
mantinelu, puk mu ale sjel a od
gólmana se dostal až za brankovou čáru. Do statistik si tak
druhou branku v prostějovském
dresu připsal Karol Korím - 0:1.
A Jestřábi byli na koni i nadále.
Zkraje posledního dějství řádné
hrací doby totiž putoval domácí
Zdeněk Tauš kvůli hákování na
trestnou lavici a jen jednadvacet
sekund nato dorazil Roupcovu
střelu od modré čáry Matouš
Venkrbec – 0:2. Hostům tak hrálo vše do karet a měli našlápnuto
k tomu, aby podruhé v ročníku získali tři body na ledě soupeře. Leč
tento náskok nevydržel Jestřábům

ani pět minut. Nejprve se nechal
vyloučit Poulíček a jeho trest se
Prostějovu podařilo odbránit. Na
počátku osmačtyřicáté minuty se
ovšem podražením provinil Lukáš
Luňák a dvě minuty pro jedno
z největších zklamání v jestřábím
kádru, které je pouze slabým odvarem loňského produktivního
útočníka, již nezůstaly bez odezvy.
Domácím stačila necelá minuta, když se Kousalík odhodlal
pro střelu od modré čáry, kterou úspěšně tečoval Bojer - 1:2.
Mostečtí hokejisté poté trpělivě
ostřelovali Šimbochovu svatyni,
až se nakonec dočkali. Ve svém
středu totiž měli zkušené extraligové hráče Vojtěcha Kubinčáka,
Tomáše Divíčka, Jana Alinče
i spoustu litvínovských mladíků.
Všichni tito hráči se dočkali na
konci sedmapadesáté minuty,
když předtím Juraj Šimboch
vychytal ve velkých šancích
Písaříka a Bojera. To Kousalík
vybojoval puk a přihrál Kubinčákovi, pětatřicetiletý forvard

VÁCLAV BAĎOUČEK – HC Most:

i Robin Medek, jenž poprvé dostal
šanci v celém utkání. Při absencích
Venkrbce, Sršně a Kubici totiž společně s Dubou a Kučerou utvořil
čtvrtou formaci a na konci pětadvacáté minuty vybojoval přesilovku.
A ze Sparty zapůjčený gólman liberecké farmy Jan Lukáš inkasoval
až těsně před polovinou utkání. To
Jestřábi opět využili nového pravidla o zakázaném uvolnění, Coufal
přihrál Skřivánkovi, mladý bek si
vybruslil na střed a propálil vše, co
mu stálo v cestě - 1:3. A ještě před
druhou pauzou se hráči předposledního celku tabulky dostali na
dostřel. Poprvé mezi střelce se totiž
úspěšnou dorážkou Coufalova výjezdu z levé strany zapsal Lubomír
Kovařík, jenž se napevno usadil
u soupeřova brankoviště. A stav
2:3 při odchodu do kabin vypadal
mnohem optimističtěji než při stejné situaci o necelou hodinu dříve.
Jenže ještě ani jednou v ročníku
nedokázali prostějovští hokejisté
vstřelit více než dvě branky. A tuto
překvapivou bilanci nezměnili ani
ve středu večer proti Benátkám
nad Jizerou. Navíc hustá a neprostupná bílá tma ani nestačila
padnout a už zvýšil Špaček na 2:4.
Pozici neměl obtížnou, coby nehlídaný dorážel z levé strany puk

TOMÁŠ SRŠEŇ – LHK Jestřábi Prostějov:

vybídl
bídl Divíška
Di íšk a spolupráce
l á
zkušeného dua vedla k vyrovnání na 2:2. Vzápětí navíc Písařík
minul odkrytou klec.
Potřetí v řadě tak prostějovské
utkání dospělo do prodloužení,
zkušený Michal Černý ovšem
nedostal možnost k tomu, aby
při nájezdech zkompletoval
vítězný hattrick. Hrálo se totiž

převážně
ř áž ě ve třetině
ř i ě Prostějova
P ěj
a jednatřicet sekund před koncem nastavení Smolka s pomocí
tyče dostal puk za brankovou
čáru i potřetí - 3:2. Přes léto posílení Severočeši se tak dočkali
pátého vítězství a prezentují se
zatím v hodně odlišném duchu
než před rokem, kdy prvoligovou existenci hájili až v baráži.

PETR ZACHAR - asistent LHK Jestřábi Prostějov:

„Výsledek hovoří za vše. Jak jsme v Mostě skončili poslední třetinu, tak
jsme dneska začali, i když jsme se na to připravovali. První třetina byla katastrofická, pak jsme se jakž takž vrátili do zápasu, ale zase začátkem třetí
třetiny jsme si celé utkání prohráli. Je neoddiskutovatelné, že výkon z naší
strany byl dneska velmi špatný. Soupeř nás předčil bruslením a v jednoduchosti. My jsme neustáli moc osobních soubojů, několikrát jsme se ocitli
na zadku, což asi rozhodlo. Měli jsme možnost dostat se do hry, ale naším
výkonem a přístupem ve třetí třetině jsme se o to sami připravili.“

FILIP PEŠÁN – HC Benátky nad Jizerou:

„V první třetině jsme měli výborný pohyb i přesto, že jsme přijeli poměrně
pozdě po šílené cestě. Dobře jsme se pohybovali, šli jsme tvrdě do zakončení. Pak se začala tvořit mlha a stále jsme s rozhodčími řešili, zda se zápas
ukončí, nebo jen přeruší. Už to hraničilo se zraněním a já sám jsem neviděl
půlku hřiště, takže si nedokážu přestavit, co hráči o dva metry níže na ledě.
Podlehli jsme divnému tempu utkání hodně ovlivněného těžkými podmínkami a úplně jsme přestali hrát. Naštěstí jsme v první minutě třetí třetiny
zachránili celý zápas, branka po dvaceti vteřinách hry rozhodla.“
do
d zcela
l odkryté
dk é kkasy. Časomíra
Č
í
se zastavila na hodnotě 40:13 a již
pouze v roli diváka to sledoval do
civilu převlečený Kajaba.
Pátou branku přidal pět minut nato
Maďar. S nájezdem Bittnera si ještě
Kocián poradil, jenže další útočník
Středočechů měl dostatek času na
několik dorážek a bylo de facto rozhodnuto - 2:5. Definitivní tečku za
zápasem udělal pohotovou doráž-

kou
před
k tři
ři a půl
ůl minuty
i
ř d koncem
k
Daniel Špaček, když osmadvacetileté křídlo s více než dvěma stovkami extraligových startů zkompletovalo svůj hattrick - 2:6.
Jeho tým tak ukončil třízápasovou sérii porážek v normální hrací
době a navíc se dočkal premiérové
venkovní výhry za tři body. Stejně
tak skončila i třízápasová bodová
série Jestřábů.

Ani tři branky do ústecké sítě nezajistily aspoň jeden bod
Ústí nad Labem, Prostějov/jim
– Podruhé během pěti dnů absolvovali Jestřábi cestu do Ústeckého kraje. Z pondělního utkání
proti Mostu si dovezli aspoň
remízu po šedesáti minutách,
v sobotu se z krajského města
se vrátili zcela s prázdnou. A to
přestože v zápase hned dvakrát
vedli a podařilo se jim celkově
skórovat dokonce třikrát, soupeř
vytěžil z mírné střelecké převahy
všechny tři body. Zatímco domácí se díky tomuto vítězství posunuli do horní poloviny tabulky,
hosté zůstali třináctí.
Premiéru v prostějovském dresu
si v utkání desátého kola první
ligy odbyl z Pardubic zapůjčený
útočník Jaroslav Moučka, poprvé
v první lize nastoupili rovněž bek
Marek Kaluža a útočník Patrik
Kuchta, do výběru Tomáše Sršně

staršího se při zraněních několika
opor vrátil i Tomáš Sršeň mladší.
V hostující bráně dostal popáté
v řadě přednost Juraj Šimboch
a hned na konci první minuty se
za důvěru odvděčil chyceným
nájezdem Jakuba Pořického. Třiadvacetiletý útočník se tak premiérové branky v první lize dospělých
nedočkal. Za Jestřáby to jako první
zkusil Patrik Poulíček, s ranou později vyhlášeného nejlepšího hráče
hostí si ale Petrásek také poradil.
Vedoucí trefy se ale i tak dočkali
prostějovští hráči a věrní fanoušci,
kteří tvořili část z necelých pěti set
návštěvníků ústeckého stadionu.
Krátce po návratu Tomáše Sršně z trestné lavice byl vyloučen i
domácí Brož a jen po třiačtyřiceti
sekundách hry ho zpět na led vrátil
Skřivánek. Mladý obránce totiž po
asistencích Coufala a Luňáka vymetl všechny pavučinky - 0:1.
Tento stav vydržel až do konce třiadvacáté minuty. Vstup do druhé
třetiny totiž lépe vyšel Lvům a Ladislav Gengel to korunoval trefou
z pravého kruhu - 1:1. Zpět na stranu hostí mohl vrátit náskok Poulí-

ček. Tři a půl minuty po srovnání
byl totiž faulován a hlavní rozhodčí
Smitka zkřížil ruce nad hlavou. Zákrok Kamila Černého ovšem z trestného střílení nepotrestal, s blafákem si ústecký gólman poradil.
Smírný stav tak platil až krátce po
přelomení zápasu do druhé poloviny. Lukáš Luňák se po předchozích
nevýrazných výkonech vzchopil
a v čase 31:06 se dočkal i prolomení střelecké smůly. Jenže domácí
měli připravenou brzkou odpověď
- 1:2. Jen po čtyřiceti sekundách
se k odraženému puku dostal jako
první David Tůma a nemýlil se.
A v polovině čtyřiatřicáté minuty
už Ústí vedlo. V době, kdy si trest
za držení odpykával Marek Indra,
se za přispění produktivního Rody
s Roubíkem zapsal mezi střelce
Kamil Černý - 3:2. A nevydařené
období hostů vzápětí podtrhl Tomáš Sršeň, jenž úspěšně podtrhl
protihráče. Stejným prohřeškem
se chvíli po jeho návratu provinil
i Moučka. Domácí se k využití
usnadněné pozice nenechali pobízet. Početní výhodu sice nevyužili,
ale jen šest sekund po Moučkově

v sobotu čeká šlapající Motor

„Dvě třetiny jsme hráli velice dobře, samozřejmě nám pomohlo, že si
domácí dali vlastní gól. Ve třetí třetině jsme dokázali zvýšit na 0:2, ale
potom jsme bohužel přestali hrát aktivně. Začali jsme prohrávat osobní souboje u mantinelu, začali jsme se dostávat pod tlak, soupeř nás
přehrával. Bohužel jsme nedokázali hrát pětašedesát minut koncentrovaně, takže jsme nemohli vyhrát. Ale musím uznat, že Most v poslední části hodně přidal a my jsme byli pod velkým tlakem. Musíme se
z toho poučit, je třeba hrát až do konce.“

Prostějovský tým nevyhrál doma v normální hrací době ani napošesté!
půlminuty později potrestal Luňákovo vyloučení střelou od modré
Plutnar. Přesné ráně dvacetiletého
beka pomohla i tyč - 0:2. Na počátku sedmé minuty se mezi střelce zapsal i Hrníčko a neuběhlo tak
ani čtyři sta sekund a už Jestřábi
prohrávali o tři branky. Do prostějovské brány se tak postavil Ondřej Kocián a halou se linul pískot
nespokojených fanoušků...
Z tohoto stavu se ještě dokázali
domácí hráči dostat a sahali po
bodech. Tato vidina se jim však
na začátku třetí třetiny na rozdíl od
husté mlhy rozplynula. Mlha byla
během utkání stále hustější, že si
hned několikrát pozvali rozhodčí
kapitány na konzultaci. Společně
se však dohodli, že zápas budou
chtít za každou cenu dohrát. I proto se od poloviny utkání zhruba
jednou na pět minut konalo víceméně veřejné bruslení, aby všichni společně mlhu odehnali. Tato
snaha ovšem byla vždy úspěšná
jen krátce.
Po hrůzné první třetině se domácím
podařilo vzchopit a druhá dvacetiminutovka naopak byla v jejich
gólového poměru. Po celé utkání
totiž platilo, že puky padaly jen na
jednu stranu, konkrétně do severněji položené klece. A přispěl k tomu

Ve středu přijede HAVÍŘOV,

„Jsem hrozně rád, že jsme dokázali stav dvoubrankové manko otočit
a získat aspoň ty dva body. Musím mužstvu poděkovat, že se nepoložilo, zabojovalo a dokázalo to. Bylo to pro nás důležité vítězství.“

Benátky vyhnaly Šimbocha z brány už v sedmé minutě...
Prostějov/jim - Už šestkrát se
představilo „A“-mužstvo Jestřábů svému publiku, ani v jednom
případě se jim ovšem neodměnilo plným počtem tří bodů. Mohli
sice společně slavit nájezdové výhry nad Kladnem i Kadaní, před
pár dny se ovšem v zápase proti
Benátkám nad Jizerou vrátili do
starých kolejí a stejně jako s Litoměřicemi, Třebíčí a Šumperkem
vyšli bodově naprázdno. V součtu tak doma získali jen čtyři body
z osmnácti, které byly ve hře. A to
je málo, hodně málo...
Špatný start a už se to ve středečním utkání devátého kola druhé
nejvyšší soutěže vezlo. Jako první
sice disponovali početní výhodou
Jestřábi, dvouminutový trest pro
největšího hříšníka soutěže s příznačným jménem Davida Kajínka
ovšem domácí nevyužili, když se
víceméně nedostali ani k žádné
příležitosti. A hosté trestali. Nejprve dostal Špaček v páté minutě
přesný pas zprava a v nájezdu sám
na Šimbocha nezaváhal - 0:1. O
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MILAN SKRBEK – HC Slovan Ústí nad Labem:

„Pro nás je důležitý každý bod, takže tři body jsou vynikající, ještě
k tomu se soupeřem, jako je Prostějov. Po této stránce byl pro nás
zápas výborný, ovšem závěr jsme si zase trochu zkomplikovali vyloučením. Na to si musíme dávat hodně veliký pozor.“

TOMÁŠ SRŠEŇ – LHK Jestřábi Prostějov:

„Mohli jsme vidět velmi zajímavé utkání. Ústí hrálo velice dobře, ale
myslím si, že jsme byli velice důstojným soupeřem. Bohužel odskočili na dva góly a pak už se s tím nedalo příliš co dělat. Hlavně takhle
musí naši kluci pokračovat dál a věřím, že se to otočí.“. Tento stav
vydržel až po konce třiadvacáté minuty.
návratu
zvýraznil
á
ý il úústecké
ké vedení
d í
třetí do party nejpilnějších sběratelů
kanadských bodů na straně Severočechů. Vít Budínský využil Rodovy přihrávky zpoza brány a dostal
puk za Šimbocha - 4:2.
Hosté se snažili s výsledkem ještě něco udělat a necelých šest
minut před koncem si vzali oddechový čas, jejich úsilí o korekci výsledku ale opět sráželo
několik faulů, po nichž museli
krátce čelit i oslabení tří na čtyři.
Poslední možnost dostali na počát-

ku
kdy ddostall trest
k poslední
l d í minuty,
i
kd
Gengel. A podařilo se jim dotáhnout aspoň na dostřel, Lukáš Luňák
totiž uzavřel svůj příspěvek na dvě
branky a jednu asistenci, poté to
ještě krátce zkusili bez gólmana.
Času už ale bylo málo a stav 4:3
byl i konečným výsledkem.
A v závěru museli jít do akce i pořadatelé, prostějovští fanoušci totiž
oslavili třetí vstřelenou branku odpálením pyrotechniky. To je však
zakázáno nejen na Hané, ale i na
severozápadě Čech...

soustředil hlavně na naši třetinu.“
Chytal jste již někdy
v podobných podmínkách?
Foto: internet
„Ty brďo, musím říct, že už jo, ale
někdy v žáčcích. V 'A'-mužstvu se abychom
vyhráli a jeli jsme domů.“
y
s tím setkávám poprvé. Říkal jsem
Souhlasíte s tím, že zápas
si, ať už je konec, protože to bylo
vinou extrémních poddlouhé a vleklo se to. Chtěl jsem, mínek neměl příliš tempo?

„Ano a obě mužstva dala poměrně
šťastné góly. My jsme tím Prostějov položili v první třetině a ve
druhé dali zase oni takové šťastné
branky. Myslím si, že v utkání ani
jedno mužstvo nehrálo to, co by
chtělo.“
Co šlo při obdržených
gólech udělat jinak?
„Vždy jde něco udělat líp nebo
jinak. Podíváme se na video a zkusíme se na to zaměřit. U prvního
gólu to bylo tečované, u druhého
nastal nedůraz, musíme líp komunikovat. Všichni včetně mě.“
Můžete se pochlubit výtečnými brankářskými
čísly. Čemu tento fakt přičítáte?
„Nemyslím si, že bych měl nějaké
excelentní statistiky, spíše to vy-

V plné polní. Jestřábům se zatím v nové sezóně nepodařilo
doma ani jednou bodovat naplno, na Havířov jsou ale připraveni a věří, že se konečně dočkají.
Foto: Jiří Možný
Prostějov/jim - Dvojice soupeřů nacházejících se v rozličném
rozpoložení prověří v následujících dnech prostějovské hokejisty. Nejprve se ve středu večer dostaví na Hanou Havířov
a jeho hráči budou chtít změnit dosavadní tristní venkovní
bilanci, poté se Jestřábi vydají do Českých Budějovic, kde se
v sobotu utkají s domácím výběrem, jenž po nevýrazném začátku vyhrál již počtvrté za sebou.
Havířovským patří v aktuálním pořadí první ligy desátá pozice.
V zápasech tohoto ofenzivně laděného týmu padá v průměru více
než šest a půl branky na zápas, větší část pak právě do sítě Slezanů.
V úvodních deseti utkáních se jednomu z geograficky nejbližších
soupeřů Jestřábů podařilo získat čtrnáct bodů, plných dvanáct
z nich ovšem na vlastním stadionu.
Jediné dva venkovní body se urodily hned ve druhém kole na ledě
Havlíčkova Brodu, kde se hosté radovali po výhře 4:3 v prodloužení. Poté následovaly porážky 0:4 v Mostu a 4:5 v Ústí nad Labem,
počtvrté se představí na soupeřově kluzišti právě v Prostějově.
Oba týmy spolu v posledních letech svedly několik druholigových
bitev, které vyvrcholily předloni napínavou semifinálovou sérií,
v níž se nakonec radoval soupeř. A naposledy se spolu oba soupeři
utkali v předsezónním období, tehdy na severovýchodě republiky
vyhráli domácí 3:1 a doma jim to Jestřábi oplatili v poměru 5:3.
Hlavní nebezpečí Havířova představuje desetibodový Vojtěch
Tomi, jenž za devět startů zvládl pět branek a stejný počet přihrávek. Hned za ním je sedmibodový Antonín Pechanec s Robertem
Říčkou. Naopak obránci zatím na výraznější zapojení čekají, trefil
se zatím jen jednou Foltýn s Lenďákem. V bráně se rovnoměrně
prostřídala trojice Matoušek, Svoboda, Daneček, všichni tři mají
průměr nad tři a půl branky a úspěšnost pod devětaosmdesát procent. Tedy žádná oslnivá čísla.
Utkání začíná ve středu 8. října od 18 hodin, a pokud se Lubomíru
Vosátkovi podaří včas uzdravit, bude moci společně s Davidem
Roupcem nastoupit proti oddílu, v němž strávil poslední měsíce.
České Budějovice tipovala většina lidí pohybujících se kolem hokeje na nejvyšší příčky. Vstup do sezony tomu ale neodpovídal
a v prvních šesti kolech přišly porážky 1:4 s Jihlavou, 3:5 v Třebíči, 4:7 v Šumperku a 3:4 v Kadani. Poté se však jihočeský Motor
rozjel na plné obrátky, v posledních čtyřech utkání zdolal Most
6:0, Benátky 3:1, Ústí nad Labem 2:0 a Havířov 7:4.
Klub toužící po návratu zpět do extraligy se tak rázem vyšvihl na
třetí místo se stejným bodovým součtem jako druhá Jihlava a jen
tři body za vedoucí Třebíč. Začali se také prosazovat zkušení hráči, od nichž se očekával hlavní bodový přísun, plně o tom svědčí
pohled do statistik.
Nejproduktivnějšími hráči je útočné duo Josef Straka, Tomáš
Nouza, oba zkušení třicátníci nastřádali patnáct bodů za šest gólů
a devět přihrávek. Prosazují se rovněž další známá jména, jako
jsou Rok Pajič, David Kuchejda, Daniel Boháč, Luboš Rob, Petr
Punčochář či Lukáš Chmelíř.
Duel startuje v sobotu od 17.00 hodin a do svého někdejšího kmenového oddílu se tak alespoň na skok vrátí odchovanec tamějšího
hokeje a nyní opora Jestřábů Vladimír Stejskal.

Novou posilou Jestřábů

Meidl, naopak Lukáš nepřijde
(pokračování ze strany 17)
Téměř dvoumetrový hráč prošel
před deseti lety draftem NHL, kde
si ho ve třetím kole vybral Nashville,
šanci v prvním týmu ovšem nikdy
nedostal. V českých soutěžích nastupoval za „A“-mužstva Havířova,
Znojma, Olomouce, Komety Brno,
Havlíčkova Brodu a naposledy Ústí
nad Labem. Nyní přichází na měsíční zkoušku, po níž se rozhodne o
jeho dalším osudu.

Blízko k angažmá v Prostějově byl i
jednadvacetiletý gólman Jan Lukáš,
jeho střídavé starty ze Sparty ovšem
i nadále pokračují ve středních Čechách. „Rozhodl se zůstat v Benátkách. Juraj Šimboch ale předvádí
výborné výkony a jsme s ním maximálně spokojeni, stejně tak je i Ondra Kocián kdykoliv připraven naskočit do hry a vzájemně se doplňují
a spolupracují,“ vysvětlil Vykoukal
neuskutečněnou transakci.

chází z loňské sezony, kdy jsem
hodně trénoval. Musím říct, že mi
to hodně pomohlo, a letos z toho
chci těžit. Uvidíme, v jakém rozsahu z toho ještě mohu těžit dál.
Není pro vás již první
liga trochu malá?
„No, tak sbírám zkušenosti, moc
jsem toho zatím neodchytal. Ale
samozřejmě bych chtěl jít dál, to
asi každý. A doufám, že tu možnost v nejbližší době dostanu a
poperu se o ni tak, jak bych si
představoval.“
p
Máte vyřízené střídavé
starty ze Sparty Praha.
Věříte v možnost i v tamějším
„áčku“?
„Doufám, že ji dostanu. Jsme tam
tři a zatím mám předběžné infor-

mace, že bych šanci mohl dostat,
tak uvidíme, jak to proběhne.“
Jak jste spokojen v Benátkách?
„Je zde mladý tým, zkušenosti
zatím váznou, třeba v obranných
činnostech. Mohl bych to ilustrovat na druhém obdrženém gólu.
Máme to složité v tom, že se tam
lidi strašně točí, ale je to dobré. Je
tu výborná parta, výborní kluci, od
toho se to odvíjí.“
Co jste před utkáním
očekávali od Prostějova?
„Pár kluků tu znám od vidění i ze
hry, takže jsem trochu věděl, ale
trenér asi nic moc. (úsměv) Od domácích jsme čekali útočný hokej,
asi to ta mlha trochu zkomplikovala.“

„Říkal jsem si, ať už je konec,“ přiznal olomoucký odchovanec a nyní gólman Benátek Jan Lukáš
Prostějov - Při středečním domácím střetnutí Jestřábů s Benátkami nebylo gólmanům co závidět. Po pár minutách hry se nad ledem začala tvořit hustá mlha,
kterou by snad neuvařil ani vodník Kebule, takže nebylo chvílemi vidět dál než od
brány ke kruhům. S těmito podmínkami se nejlépe vypořádal strážce benátecké
svatyně Jan Lukáš (na snímku). Olomoucký odchovanec zapůjčený do středočeského klubu ze Sparty Praha pustil za svá záda jen dva puky ze třiceti a potvrdil, že patří mezi nejlepší brankáře první ligy. V počtu zásahů je na úplném čele,
v úspěšnosti zásahů je třetí za budějovickým Bláhou a chomutovským Kopřivou,
jenž však odchytal jen polovinu střetnutí.
Jiří Možný

Předpokládám, že hlavní spokojenost panuje s
body. Co dalšího vám udělalo
radost?
„Já nevím, ale možná to jsou jen
body, které jsme potřebovali. Byl
to takový zvláštní zápas, nevím,

jak bych ho nazval. Bylo to takové rozkouskované a hodně
zvláštní. Mlha udělala svoje, takže mám takové smíšené pocity.“
Podle čeho jste se při
chytání orientoval?
„Já jsem viděl aspoň od modré
čáry, to byl můj bod a podle něj
jsem to hodnotil. Takže jsem se

Basketbal
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Basketbalisté Prostějova zvládli výtečně start v „anglickém“ duchu

ZAČÁTEK SOUTĚŽE UKÁZAL NEDOSTATKY V DEFENZIVĚ

79 ARIETE PROSTĚJOV

70

USK PRAHA

poločas: 46:40

čtvrtiny: 24:16,22:24, 19:19, 14:11
Střelba 2b.:
Trojky:
Trestné hody:
Doskoky:

49/22:49/24
10:4
8/5:14/10
28:37

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

20:13
20:18
9:3
5:21

Rozhodčí: Dolinek, Paulík, Kurz.
Diváci: 350

Prostějov/lv

Sestava a body Prostějova:
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Tři zápasy v průběhu sedmi dnů zvládli basketbalisté Ariete Prostějov na začátku sezony bez ztráty kytičky. Kromě domácích duelů s USK Praha a
Jindřichovým Hradcem vyhráli i středeční duel v
Brně. Společně s Nymburkem a Pardubicemi tak
drží stoprocentní bilanci a v průběžné tabulce jsou
druzí. Přesto start nového ročníku Kooperativa
NBL ukázal, že především pod vlastním košem
mají co zlepšovat.

100 Trenér: Zbyněk Choleva
8
4 Peterka Ondřej
0
0 Sehnal Marek
0

Sestava a body USK Praha:

„Zatím si neumíme poradit
s útočným doskokem našich
soupeřů. Ve všech zápasech
jsme dali našim protivníkům
nejméně čtrnáct opakovaných
pokusů a to je vážně vysoké čís-

lo,“ uznává problémy v obraně
trenér Zbyněk Choleva, podle
něhož tyto chyby pramení i z
menší sehranosti nové sestavy.
„Ještě to není ideální. Hráči si na
sebe musí zvyknout, pochopit,
co asi udělá spoluhráč v konkrétní situaci. Chce to čas,“ je si

vědom herních nedostatků lodivod Ariete.
Ani jeden tým herní nedostatky
Orlů nedokázal potrestat. Ale je
pravdou, že Orli ještě nenarazili
na top týmy. Přesto v některých
pasážích jednotlivých duelů měli
problémy. Střetnutí s USK Praha
zlomili až v závěru, s Brnem ztratili
během dvou minut desetibodový
náskok a Jindřichův Hradec jejich konto zatížil jednadevadesáti
body. „Zatím jsme vyhráli lepším
útokem. Prostě jsme týmy přestříleli. Na to ale nemůžeme spoléhat.
Někdy vám odejde střelba a úspěch
přichází z obrany. Tu opravdu musíme pořádně vylepšit. Silné týmy
by naše chyby uměly potrestat,“
konstatoval Choleva.

Dřelo to. Prostějovské Ariete se sice radovalo ze tří výher, ale všichni
si uvědomují herní nedostatky.
Foto: orliprostejov.cz

Krušič 20, Feštr 16, Nikolič 16, Křivánek 7, Sehnal 6, Mareš 3, Grunt 2, Štěrba
0, Ropek 0, Hartman 0, Hájek 0, Mareš 0.

66 MMCITÉ BRNO
91 ARIETE PROSTĚJOV
poločas: 40:43
čtvrtiny: 17:23, 23:20, 7:26, 19:22
Střelba 2b.:
Trojky:
Trestné hody:
Doskoky:

57/22:50:31
3:4
20/13:22/17
40:40

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

11:15
22:22
10:8
17:15

„Vysokoškoláci“ ztratili naději na úspěch až pět minut před koncem

Rozhodčí: Hruša, Vondráček, Holoubek
Diváci: XXX

Sestava a body BRNA:
Maric 14, Zachrla 12, Šmíd 11, Jedovnický 5, Šiška 5, Norwa 4, Kozina 3,
Semerád 1, Hrabovský 0, Dygrýn 0, Pumprla 0.

Sestava a body Prostějova:
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LIONS JINDŘICHŮV HRADEC

poločas: 54:57

čtvrtiny: 26:31, 28:26, 33:17, 30:19
Střelba 2b.:
Trojky:
Trestné hody:
Doskoky:

53/36:51/24
10:10
22/15:18/15
35:35

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

25:12
22:26
11:3
9:19

Rozhodčí: Kučera, Matějek, Kapaňa Lukáš
Diváci: 450

Sestava a body Prostějova:
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122 Trenér: Zbyněk Choleva
7
5 Sehnal Marek
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Sestava a body Jindřichova Hradce:

Prostějov/lv - Hned na
první pokus se nová sestava
prostějovských basketbalistů
radovala z ligového vítězství.
V pondělní televizní dohrávce
úvodního kola Kooperativa
NBL porazila USK Praha 79:70,
když proměnila hned deset trojkových pokusů.
V úvodní čtvrtině se především
útočilo. Po trojkových pokusech
Marka domácí rychle odskočili na
13:7, vzápětí ale hostující Nikolič

ský kapitán Jaroslav Prášil, který
se zranil během prvního mistrovského zápasu domácího mužstva.
Na prestižní souboj tak nedošlo...
Hráči Prostějova soupeři bodově
odskočili až na konci první čtvrtiny, kdy zastavili dva útoky v řadě a
Prostějov/lv - Po domácí premiéře zvýšili své vedení až na šest bodů.
zvládli basketbalisté Prostějova Krátkou pauzu u střídačky absoli první utkání na půdě soupeře. vovali za stavu 17:23 ve prospěch
V rámci druhého dějství vyhráli hostujícího celku.
na palubovce Brna s přehledem Hned zkraje druhé části Talley první
91:66, když rozhodující náskok trojkou Orlů v utkání zvýšil a průnik
získali ve třetí čtvrtině, kterou Sehnala v 15. minutě už znamenal
ovládli v poměru 26:7. Pouze dvouciferné vedení 36:26. Náslev hledišti zůstal bývalý prostějov- dující dvě minuty patřily Brnu. Po

Tým

Z

V

P

Skore

Úspěšnost

ČEZ Basketball Nymburk
Ariete Prostějov
BK JIP Pardubice
BK Děčín
QANTO Tuři Svitavy
BK Opava
SLUNETA Ústí nad Labem
NH Ostrava
USK Praha
BK Lions Jindřichův Hradec
MMCITÉ Brno
BC GEOSAN Kolín

1
3
3
3
3
3
2
3
2
3
2
2

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

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

85:66
287:229
249:220
243:215
242:228
250:242
156:161
225:226
154:168
245:297
137:171
134:184

100.0
100.0
100.0
66.7
66.7
66.7
50.0
33.3
0.0
0.0
0.0
0.0

KAM PŘÍŠTĚ
4. kolo, středa 8. října 2014, 18:00 hodin:
NH Ostrava - SLUNETA Ústí nad Labem (17:30), USK Praha - GEOSAN
Kolín, MMCITÉ Brno - BK Opava (18:30), Lions J. Hradec - ČEZ Basketball Nymburk, BK JIP Pardubice - Ariete Prostějov, BK Děčín - QANTO Tuři
Svitavy.
5. kolo, sobota 12. října 2014, 18:00 hodin:
QANTO Tuři Svitavy - NH Ostrava (13.10., 20:20), Ariete Prostějov - BK
Děčín (17:00), ČEZ Basketball Nymburk - BK JIP Pardubice (21.11., 18:00),
BK Opava - Lions J. Hradec, GEOSAN Kolín - MMCITÉ Brno (11.10.,
17:45), SLUNETA Ústí nad Labem - USK Praha (12.10., 17:00).

Zbyněk CHOLEVA - Ariete Prostějov:
„Jsme rádi za vítězství. Feštr vyzrál ve velkého hráče a Krušič s Nikoličem jsou
dominantní postavy soupeřova týmu a s těmi jsme měli velké problémy. Hlavně
Krušiče jsme neuměli pod košem zastavit. Nepříjemné byly především jeho útočné
doskoky. Naštěstí jsme měli dostatek střelců zvenku a díky tomu jsme utkání zachránili. Během zápasu jsme si vytvořili dvouciferný náskok, ten jsme ztratili. Tyto
vlny se nám nelíbí a musíme je odstranit. Naštěstí nás ve druhé půli podržel Mrviš,
který dal čtyři trojky i když měl problémy s nachlazením.“

Mirsad AlILOVIČ - USK Praha:
„Proti soupeřům jako Prostějov musíme hrát maximálně koncentrovaně, což se
nám v závěru nepovedlo. Pochopitelně nám ublížila technická chyba Nikoliče, která Prostějovu pomohla. O porážce se však rozhodlo o něco dříve. Během zápasu
jsme se dopustili jednadvaceti ztrát a to je vysoké číslo, pokud chcete myslet na
vítězství. Dalším problémem bylo, že jsme před utkáním nevěřili, že můžeme proti
tomuto soupeři uspět. To rovněž ovlivnilo průběh střetnutí.“

jeho sérii 11:1 bylo vyrovnáno a na
chvíli se domácí tým dokonce dostal
do vedení. V závěru poločasu se
však basketbalistům Ariete podařilo
zastavit tento nápor a po dvaceti minutách vedli 43:40.
Druhý poločas zahájili Orli šesti
body v řadě a ve 25. minutě už Mrviš z trestných hodů upravoval na
54:43. Brno se pak trápilo v útoku
a jejich zmar podtrhl nesportovní
chybou Norwa, níž basketbalisté
z jihomoravské metropole prohrávali o dvacet bodů (46:66) a do
konce 30. minuty se jejich manko
ještě navýšilo o další dva body.

V poslední čtvrtině oba týmy využily rozhodnutý výsledek a dali
prostor všem hráčům. Do střelecké
listiny se tak zapsala celá prostějovská sestava. Střídající hráči se

v tomto střetnutí opravdu činili a
dali téměř polovinu prostějovských
bodů. Přesto na palubovce dominoval Radek Nečas, autor šestnácti
bodů a třinácti doskoků.

Zbyněk CHOLEVA - Ariete Prostějov:
„První poločas nebyl z naší strany ideální. Ve třetí čtvrtině jsme se ale zlepšili v obraně a dokázali využít nepřesnou střelbu Brna. Tým dokázal hrát ve vysokém tempu, i
když soupeř měl více hráčů na střídačce. Mrzí mě vysoký počet útočných doskoků.
V této činnosti jsme měli problémy už v našem prvním utkání. Obrana ještě není
úplně bez chyb, vítězství na půdě soupeře se ale počítá.“

ORLI I LVI PÁLILI OSTRÝMI A DALI 210 BODŮ

PRŮBĚŽNÁ TABULKA po neúplNÉM 3. kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ve druhé půli se hosté osmělili ještě
více. Rychle sice prohrávali 40:50,
pak ale začali ztrátu dotahovat a
ve 27. minutě po trojce Křivánka
najednou vedli 55:54, vzápětí
se však na druhé straně prosadil
Slezák a Tomanec a domácí opět
překlopili skóre na svoji stranu.
Deset minut před koncem už vedli
šest bodů - 65:59. Ve 35. minutě
přesto ještě nebylo rozhodnuto.
Orli vedli pouze o dva body. Dva
rychlé koše Marka a trojka Mrviše
už ale přinesly uklidňující vedení.
K tomu ještě Nikolič vyfasoval za
zahození míče technickou chybu
a tu tým Ariete potrestal rovnými
čtyřmi body. Pak už mohli domácí
začít slavit premiérové vítězství
v nové sezoně.

Hned první výjezd na půdu soupeře přinesl úspěch

Robinson 30, Battle 19, Zuzák 14, Autrey 8, Novák 7, Vošlajer 6, Aušprunk 4,
Andres 3, Šlechta 2, Hanuš 0, Stegbauer 0, Vartecký 0.



ukázal, že také umí mířit a bylo
vyrovnáno na 16:16. Náskok
Orlům vrátila závěrečná pasáž
desetiminutovky. Sérií osmi bodů
v řadě upravili na 24:16.
Po dalších třech minutách se
Hanáci propracovali až k vedení 31:18, snaživý protivník
přesto nerezignoval a dokázal
se proti nepřesně hrající obraně
prosadit. O jeho body se kromě
Nikoliče starali především Feštr
a Krušič. Zásluhou těchto hráčů
USK snížil až na rozdíl tří bodů.
Až v samotném závěru se pod
košem prosadil Tomanec, který
byl faulovaný. Prostějovský pivot
proměnil i trestný hod a proto
tým Ariete odcházel do kabiny za
stavu 46:40.

Prostějov/lv - Hodně divoké
utkání nabídl duel třetího kola
Kooperativy NBL mezi Ariete
Prostějov a Lions Jindřichův
Hradec. Střelci obou týmů se
na neděli dobře vyspali. Lépe
na tom nakonec byli domácí,
kteří vyhráli 117:93.
Na začátku včerejšího střetnutí
vedli domácí až o čtyři body, po
chybách obrany ale Lvi otočili

a během 5. minuty vedli 15:11.
Pak sice reagoval trojkou Slezák, přesto domácí v poslední
minutě čtvrtiny prohrávali 21:28
a po deseti minutách ztráceli šest
bodů - 26:31.
Orli měli problémy pod vlastním
košem i v dalším průběhu poločasu. Zusák a trojice Američanů
v sestavě Jihočechů řádili v útoku a dávali snadné koše. V 16.
minutě Hanáci za stavu 39:45
přidali a otočili až na 50:47. Pak
ale opět chybovali v defenzivě a
dovolili soupeři další obrat. Divoká dvacetiminutovka skončila
54:57 z pohledu domácí sestavy
a hráči měli o čem přemýšlet.

Po změně stran ještě hosté drželi
vedení další čtyři minuty, pak se
ale prosadila zlepšená hra Prostějova pod vlastním košem. Po
sérii 11:0 najednou basketbalisté
Ariete vedli 74:64 a i když hosté
ještě několikrát stlačili svoji ztrátu pod deset bodů, na začátku
poslední desetiminutovky úřadující vicemistr vedl 87:74.
Náskok hráče patřičně uklidnil
a v závěru si pořádně zastříleli.
Hranici stovky pokořili už na
začátku 36. minuty po trojce
Kouřila a pak v poklidu přidávali další úspěšné pokusy. Střelecký účet se nakonec zastavil na
úctyhodných 117 bodech.

Zbyněk CHOLEVA - Ariete Prostějov:
„Byly to střelecké hody, soupeři z Jindřichova Hradce se dařilo především v první
půlce a už to s námi vypadalo zle. Byli jsme vlažní, pozdě přistupovali k výpomocím. U Lions zářil Zuzák s výbornými Američany. Hlavně Robinson nám zatápěl.
Druhý poločas už byl lepší a je pravda, že výsledný rozdíl neodpovídá průběhu
utkání. Pro nás to nebylo vůbec jednoduché utkání, byli jsme bez Dylana Talleyho,
který má zhmožděný sval.“

Rozhovor s Romanem Markem
najdete na straně 29

koše KOOPERATIVA nbl v číslech:
Dohrávka 1. kola: Prostějov - USK Praha 79:70 (24:16, 46:40, 65:59). Nejvíce
bodů: Mrviš 17, Tomanec 14, Slezák a
Marko po 13, Talley 10 - Krušič 20, Nikolič
a Feštr po 16. Fauly: 20:18. Trestné hody:
8/5 - 14/10. Doskoky: 28:37. Trojky: 10:4 .
2. kolo: Ostrava - Kolín 99:66 (31:15,
56:33, 79:55). Nejvíce bodů: Dougherty
22, Rohde 20, Zbránek 19, Muirhead 13,
Dedek 11 - Chán 16, Ličartovský 13, Faifr
11. Fauly: 14:24. Trestné hody: 18/14 7/5. Doskoky: 28:31. Trojky: 9:7 * Ústí
nad Labem - Opava 90:76p (23:16,

40:29, 55:43, 70:70). Nejvíce bodů: Laroche 22, Pecka 16, Rahon a Vette po 16,
Čarnecký 13 - Šiřina 20, Sokolovský 19,
Blažek 15. Fauly: 18:27. Trestné hody:
34/23 - 14/11. Doskoky: 47:31. Trojky:
5:13 * Pardubice - Děčín 79:70 (22:16,
42:31, 58:49). Nejvíce bodů: Pandula
15, Bohačík 13, Příhonský 12 - Landa
15, Tucker 12, Jelínek 10. Fauly: 27:25.
Trestné hody: 22/16 - 37/29. Doskoky:
41:34. Trojky: 9:5 * Brno - Prostějov
66:91 (17:23, 40:43, 47:69). Nejvíce
bodů: Marič 14, Zachrla 12, Šmíd a

Krakovič 11 - Talley 18, Nečas a Šteffel
16, Tomanec 11. Fauly: 22:22. Trestné
hody: 20/13 - 22/17. Doskoky: 40:40.
Trojky: 3:4 * Jindřichův Hradec - Svitavy 71:83 (14:27, 33:38, 51:58). Nejvíce bodů: Zuzák 19, Battle 16, Novák
12 - Šotnar 19, Teplý 17, Abercrombie
17. Fauly: 24:19. Trestné hody: 16/10 22/17. Doskoky: 43:40. Trojky: 7:10.
3. kolo: Kolín - Ústí nad Labem 73:80
(23:18, 43:44, 63:62). Nejvíce bodů:
Hammond 22, Chán 18, Machač 14 Rahon a Laroche po 17, Vette 15. Fauly:

23:14. Trestné hody: 4/4 - 21/14. Doskoky: 29:31. Trojky: 7:4 * Děčín - Ostrava 76:55 (20:12, 39:20, 59:42). Nejvíce
bodů: Kaša 15, Jelínek 13, Bažant 12,
Vyoral 11 - Rohde 16, Dougherty 15,
Dedek a Zbránek po 6. Fauly: 19:18.
Trestné hody: 13/13 - 10/7. Doskoky:
38:31. Trojky: 11:2 * Opava - USK Praha 89:84 (23:17, 44:47, 65:69). Nejvíce
bodů: Blažek 24, Dokoupil 23, Šiřina 12
- Peterka 18, Krušič a Feštr po 17, Nikolič 16, Michal Mareš 11. Fauly: 20:25.
Trestné hody: 32/27 - 18/17. Doskoky:

20:38. Trojky: 12:7 * Svitavy - Pardubice 79:86 pp (16:24, 42:35, 53:53, 69:69).
Nejvíce bodů: Votroubek 23, Abercrombie 19, Šotnar 17 - Wall 25, Sanders 16,
Kohout 15. Fauly: 24:28. Trestné hody:
27/17 - 15/12. Doskoky: 34:44. Trojky:
10:8 * Prostějov - Jindřichův Hradec
117:93 (26:31 54:57 87:74). Nejvíce
bodů: Slezák 27, Tomanec 26, Peterka 19
- Robinson 30, Battle 19, Zuzák 14. Fauly: 22:26. Trestné hody: 22/15:18/15. Doskoky: 35:35. Trojky: 10:10 * Nymburk
- Brno (odloženo na 2.1. 2015).
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Evžena Kučeru vystřídalo Klenovičtí se dlouho drželi, nakonec ale schytali „búra“
v Určicích duo Zbožínek - Skopalík
Určice, Prostějov/jim - Úterní
sedmnáctou hodinou se uzavřelo působení úspěšného kouče
Evžena Kučery na lavičce fotbalových Určic. V obci nacházející
se jižně od Prostějova strávil
celkově tři a půl roku, když na
jaře 2011 vystřídal Františka Pitrona, a zažil tu úspěšné měsíce
korunované postupem do divize
v červnu 2013. Vydařená byla
i premiérová sezona ve čtvrté
nejvyšší domácí soutěži, vstup
do aktuálního ročníku se však
nevyvedl a devět kol přineslo
jen čtyři body. I proto se devětačtyřicetiletý lodivod rozhodl
odstoupit.
„Nikdy není člověk rád, když
odchází, nebyly však výsledky
a kluci potřebují změnu. Pocity
jsou všelijaké, neopouštím tým
v nejlepší době, ovšem jen proto,
aby se mužstvu dařilo líp,“ loučil
se Kučera. Nyní si chce dát aspoň
půl roku pauzy a fotbalem se pouze bavit. „Do Určic budu jezdit
pravidelně jako divák, a když mi
to vyjde, tak i ven, na trénincích
už ale nebudu. Budu jezdit i na
jiná utkání a jsem domluven s klukama, že si budeme chodit zahrát
fotbal do tělocvičny,“ nezůstane
někdejší bek Sokola II Prostějov či
Čechovic bez sportu.
A jasno už je i o tom, kdo fotbalového odborníka nahradí. „Práce
pana Kučery si velice cením a
není pravda, jak se někde objevilo, že jsme ho odvolali. Je to

Dvojrole. K pozici obránce nyní přibyla Ivo Zbožínkovi i pozice trenéra.
Foto: Jiří Možný
slušný člověk, sportovec tělem i
duší, který pro určický sport hodně udělal. Děkuji mu za veškerou
odvedenou práci, nyní 'A'-tým povedou pánové Ivo Zbožínek a Michal Skopalík. Jste první, komu to
říkám,“ odtajnil večerníku v úterý
večer jména nových trenérů předseda klubu Květoslav Petružela.
„Situace v klubu se vyvinula tak,
že asi nezbývalo nic jiného, než
abych trenérskou funkci společně
se Skopalíkem převzal. Vždy jsem
tvrdil a tvrdím to stále, že hrajícího
trenéra 'nikdy' dělat nebudu, ale
nikdy neříkej nikdy. Ovšem na
99,9 procenta tento souběh obou
rolí vydrží do zimy, pak budu buď
hráč, nebo trenér,“ okomentoval
svou novou pozici Zbožínek.
Nyní se tak učí obě role zvládat.
„Nechtěl jsem to takhle dělat, pro-

tože vím, že to není ono. Udělali
jsme dobré tréninky, cítil jsem z
mančaftu, že chce zabojovat. Chybí mi pohled z lavičky, z hřiště je
to přece jen jiné, ale popereme se s
tím. Dnes mi pomáhal Petr Kiška,
který toto mužstvo zná a chodil
s námi trénovat, takže nahradil
absentujícího Michala Skopalíka,
který má s ramenem nadále problémy,“ vysvětlil.
Michal Skopalík si totiž přetrhal
vazy v rameni a musel na neschopenku, kvůli omezeným vycházkám nebude stíhat venkovní zápasy a zřejmě ani domácí střetnutí
a tréninky. „Jeden měsíc nemohu
nic dělat, proto jsem ani nechtěl
na úterním tréninku nic slibovat.
Podzim už asi nestihnu, budu tak
klukům fandit aspoň na dálku,“
vzkázal velký srdcař.

Exkluzivní rozhovor s rozehrávačem Ariete Prostějov

„Děláme ještě hodně chyb,“ uznává Marko

Prostějov - V průměru rozdal
svým spoluhráčům od začátku sezony téměř čtyři finální
asistence. Konto soupeřů zatížil necelými devíti body. I
na začátku nové sezony patří
rozehrávač Roman Marko (na
snímku) mezi opory prostějovského Ariete. „Zatím jsme
všechno vyhráli. Pokud však
chceme hrát na špici soutěže,
musíme se pořád zlepšovat,“
tvrdí Marko.

Ladislav Valný
Ze tří zápasů máte tři výhry. Jste tedy spokojení?
„Kvůli sebevědomí a pohodě v
kabině je dobré, že jsme začátek
sezony zvládli. Z pohledu herního projevu to však zatím není
ideální. Děláme zatím hodně
chyb v obraně i útoku. Máme na
čem pracovat.“

Jak se vám líbí letošní
sestava týmu?
„Začátek přípravy byl zvláštní. Příliš se nám nedařilo, ale
to bylo v době, kdy tým nebyl kompletní. Pak přišly výhry před začátkem sezony a
v posledním týdnu i úspěchy
v mistrovských zápasech. Složení týmu proto musím hodnotit
pozitivně. A doufám, že nám to
půjde
p j i v dalších utkáních.“
V kombinaci je evidentně znát, že v kádru
z loňska zůstali pouze tři hráči. Vnímáte na palubovce, že
přišlo hned osm nových
hráčů?
„Je to cítit. V komunikaci to ještě není dobré. Musíme se sehrát.
Někdy na sebe jenom koukáme
a dostáváme snadné koše. Každý má nějaké zvyky, musíme
najít společnou řeč.“

Litovel, Prostějov/jim – Ještě ani
jeden bod si nepřivezli v tomto
ročníku krajského přeboru fotbalisté Klenovic z cizích trávníků.
Po těsných neúspěších v Konici
a Kojetíně, totiž přidali vysoké
příděly v Mohelnici, Šternberku
a naposledy i Litovli. Z posledních
tří venkovních zápasů navíc mají
drtivé skóre 2:15. I vinou silně
negativního skóre si tak z poslední
pozice nepolepšili.
„První poločas byl z naší strany
velice slušný a hrálo se vyrovnaně,
pak jsme ale odpadli a bylo to jako
v okresním přeboru,“ smutně krčil
rameny asistent Vladimír Krč, jenž
při neúčasti Petra Navrátila plnil roli
hlavního kouče.
V úvodní půli byli jako první
blízko vstřelené brance hosté,
Rozehnal ale po vykombinované

akci pouze nastřelil tyčku. Platilo
tak heslo „nedáš-dostaneš“ a jen
o tři minuty později se po taktéž
pohledné akci mohli radovat
domácí.
„Plnili jsme si své obranné povinnosti a byla to největší šance, do
níž jsme domácí pustili. Po změně
stran jsme se pak snažili vyrovnat,
dostali jsme Litovel pod tlak, po
hrubé individuální chybě jsme
ale v sedmdesáté minutě dostali
druhou branku, což byla voda na
mlýn pro domácí,“ popisoval
průběh střetnutí.
V závěrečných minutách se tak
hosté stále snažili o návrat do utkání, dopouštěli se přitom však
školáckých chyb a domácí je
z brejků trestali. Vše vyvrcholilo pokutovým kopem v poslední
minutě a uzavřením skóre na 5:0.

5:0
TJ Tatran Litovel
(1:0)
TJ Sokol Klenovice na Hané
Rozhodčí: Hampl – Gallo, Chládek.

Sestava Klenovic na Hané:
Polák – Smékal, Lakomý, T. Cetkovský, Pekař – Klimeš, Hatle, Rozehnal, Všianský – Jahl, Šlézar (73. Komárek). Trenér: Petr Navrátil.

„Je to krutý debakl, který neodpovídá předvedené hře. Někteří
hráči by se však měli zamyslet nad
sebou, jejich přístup k utkáním
není dobrý. Bohužel jsou někteří
nedisciplinovaní a dopouštějí se
hrozných chyb,“ mrzelo Krče.
Klenovičtí se ale předčasně nevzdávají a věří, že se ze současné
pozice úspěšně dostanou. „Je to

strašně vyrovnané a ve hře je stále
tříbodový systém. Neskládáme
zbraně, budeme bojovat a makat.
Teď nám uškodilo i to, že jsme
museli nastoupit v kombinované
sestavě, nemohl jsem počítat s pěti
hráči základní sestavy,“ upozornil.
V nadcházejícím kole do Klenovic
přijedou Dolany, zápas začíná v
sobotu v 15 hodin.

Orientační běžci ukončili dlouhé čekání na republikovou medaili
Smiřice, Prostějov/jim - Premiérový závod mistrovství České
republiky v orientačním běhu
sprintových štafet ukončil devítileté čekání prostějovských orientačních běžců na velkou medaili. Čtveřice Tereza Soldánová,
Tereza Janošíková, Josef Kočí a
Ondřej Vystavěl totiž ve východočeských Smiřicích vybojovala
pro SK Prostějov stříbrnou medaili v soutěži dorostenců.
„Tato atraktivní disciplína, kdy v
týmu běží vždy střídavě dvě ženy a
dva muži, byla na program republikových mistrovství zařazena vůbec poprvé, nebyly s ní tedy vůbec
žádné zkušenosti a ambice jednotlivých týmů se odhadovaly velmi
těžko. Ale našemu týmu jsem věřil
a jsem rád, že se mi potvrdil můj
tajný tip, že by to mohla být bronzová nebo stříbrná medaile,“ chvá-

lil své svěřence trenér Jiří Otrusina.
Dařilo se i druhému prostějovskému týmu. Družstvo ve složení
Sabina Pilcová, Jakub Chupek,
Veronika Grycová a Vojtěch Otruba obsadilo velmi pěkné třinácté
místo, když svými výkony zazářily
zejména první dva úseky. Po polovině závodu byla „béčková“ štafeta
dokonce na vedoucí pozici.
S napětím sledoval závod i předseda oddílu Dušan Vystavěl. „Na
prvním úseku běžící Terka Soldánová ze sebe vydala téměř vše a
předávala s nevelkou ztrátou Pepovi Kočímu, který předvedl jeden
ze svých nejlepších dosavadních
výkonů, a po polovině závodu naše
štafeta už byla v první šestce. Terka
Janošíková na třetím úseku naplno
předvedla své sprinterské schopnosti a štafetu vytáhla už na medailovou pozici a Ondra Vystavěl na

čtvrtém úseku sice vyrobil několik
drobných chybiček, ale celkově to
ustál a tak byla medaile naše,“ radoval se šéf prostějovského klubu
orientačních běžců.
Na tento štafetový úspěch následně
navázal mladší dorostenec Ondřej
Vystavěl i mezi jednotlivci. V závodě na klasické trati, která je nepsanou královskou disciplínou orientačního běhu, vybojoval v okolí
Nového Boru svou první individuální medaili. „Po 'bramborové' z
jarního sprintu ve Znojmě konečně
skutečná medaile. Závod na klasické trati však byl náročný nejen
svou délkou, ale v kategorii mladšího dorostu se na startu sešla velmi
početná a kvalitní konkurence,“
chválil šťastný předseda oddílu.
Celkem jednaosmdesát mladších
dorostenců bylo v sobotním semifinále rozděleno do tří rozběhů a

z každého z nich postupovalo do
nedělního boje o medaile šest nejlepších. V nedělním závodě Ondra
startoval hned na začátku startovního pole. Perfektním výkonem, a
podle jeho vlastních slov nejlepším
na klasické trati za hodně dlouhou
dobu, se dlouho držel na vedoucí
pozici a až v závěru se před něho
dostali dva závodníci. „Dařilo se i
našim dalším běžcům. Jakub Chupek výborným výkonem vybojoval
první místo v 'B'-finále mladších
dorostenců a Luboš Jeřábek obsadil
jednadvacáté místo ve veteránské
kategorii,“ připomněl další kvalitní
výsledky Dušan Vystavěl.
Vyvrcholení letošní sezóny v podobě mistrovství republiky štafet
a sedmičlenných týmů nastane o
tomto víkendu 11. a 12. října v okolí Plzně. I tady budou o čelní pozice
bojovat zástupci SK Prostějov.

Trojice koní ze stájí na Srdéčku zamíří do Pardubic
Ve slavném dostihu bude obhajovat fantastické druhé místo

tam před ním v závěru spadl
kůň, on zavrávoval a shodil
svého jezdce,” zavzpomínal
trenér Stanislav Popelka s tím,
Hvozd, Prostějov/mls - De- že Nikase do Velké pardubické
vítiletý Nikas bude chtít ve opět povede zkušený žokej DuVelké pardubické navázat na šan Andrés.
loňské druhé místo, které ob- Nikase měl původně v nejtěžsadil hned za suverénní klis- ším překážkovém dostihu v
Foto: archív Večerníku nou Orphee des Blins. „Kaž- Evropě doprovodit i další z koní
dé umístění do pátého místa žijících na Srdéčku. Tím měl
Jak dlouho může sehrá- budeme považovat za úspěch. být Borderland, který loni skonní trvat?
Nikas je zdravý a věřím, že je čil v druhém nejprestižnějším
„To se těžce odhaduje. Pár zápa- i v dobré formě. Už na jaře vy- dostihu pardubického dostihosů asi ještě ano. Ale přesto dou- hrál první kvalifikaci na Vel- vého odpoledne Ceně Labe na
fám, že to bude trvat co nejkratší kou pardubickou. V létě běžel solidním pátém místě. „Bordobu.“
v Pardubicích další dostih, ale derland se do Velké pardubické

kvalifikoval, bohužel se v létě
zranil. Nechceme riskovat jeho
nasazení a tak ho budeme šetřit
na následující sezónu,” vysvětlil
Stanislav Popelka.
Podobný osud bohužel potkal i
Čáriraye, který loni velmi lehce
zvítězil v jednom z rámcových
dostihů doprovázejících Velkou pardubickou. Pokud by byl
zdravý, měl by i tento „podzimní” kůň velmi solidní šance na
dobré umístění.
Do rámcových dostihů v Pardubicích tak v sobotu zasáhne ještě
odchovankyně stáje na Srdéčku
Modena. Nevlastní sestra slav-

ného Mandarina se představí v
prestižní Ceně Labe. „Věříme,
že může uspět, letos už dokázala v Pardubicích vyhrát dostih
druhé kategorie,” prohlásil o
své svěřenkyni Stanislav Popelka. Třetím do hry pak bude ještě
Al Bustan, který se představí ve
steeplechase pro čtyřleté koně.
Ve stájích Na Srdéčku podupává kolem třiceti koní. Na špičkové dostihy se připravuje asi
dvacítka z nich. Díky Stanislavovi Popelkovi bude mít Prostějovsko i letos při velkém svátku
všech milovníků koní opět svá
želízka ohni. Držme jim palce!

Prostějov nadchl hrou a vysoko zdolal Hustopeče

Prostějov/jim – Nejlepší výkon
v aktuální sezoně předvedli v
sobotu odpoledne házenkáři
Sokola II Prostějov. Na domácí palubovce v tělocvičně
ZŠ a RG Prostějov jim byly
soupeřem silné a zkušené Hustopeče, hostitelé se jich ale nezalekli a před necelou stovkou
diváků se ve výborném světle
ukázala obrana v čele s gólmanem Michalem Zacpalem
i útok tažený desetigólovým
Jiřím Kozlovským.
„Málokdy chválím, ale klobouk
dolů. Přijel k nám velice kvalitní soupeř, jenž dosud neprohrál,
a před utkáním jsem byl hodně
nervózní. Chyběl mi totiž obranář Raška a byl jsem hodně
špatný z toho, jak se nám podaří
pokrýt jejich osu,“ uvědomoval

si kouč vítězů Alois Jurík nebezpečí plynoucí z řad zkušené
trojice David Semerád, Zdeněk
Suchomel, Marek Jahoda, jíž je
dohromady sto patnáct let.
Celý týden se tak se svými hráči věnoval důkladné přípravě
a vynaložené úsilí přineslo své
ovoce. „Kluci od počátku plnili
úkoly a poločasové skóre 15:11
odpovídalo dění. Upozorňoval
jsem hráče, že Hustopeče zcela
jistě nesloží zbraně a bude důležité pohlídat si začátek druhé
půle, hostům se skutečně podařilo ve třiačtyřicáté minutě dotáhnout na 20:19, to ale bylo vše
a na rozdíl od Napajedel jsme
závěr zvládli,“ těšilo zkušeného
trenéra nejen konečné skóre, ale
i dílčí stav 10:5 v posledních sedmnácti minutách.

Základem bylo uhlídání ofenzivní síly soupeře, jenž na úvod
naložil Kuřimi čtyřiačtyřicet
branek a Brnu „B“ jen o deset
méně. Prostějovu se ovšem podařilo střelce Hustopečí zastavit
ještě o dalších deset pater níže na
čísle 24.
„Základem byl vynikající Zacpal
v bráně, jeho devětačtyřicetiprocentní úspěšnost rostla s výkonem celé obrany 0-6 a několikrát
nás velice těžkými zákroky podržel. Stála proti nám silně útočně laděná ekipa a čtyřiadvacet
branek značí velice dobře odvedenou práci,“ dostávalo se stavů
blaženosti známému zastánci
pevné defenzivy.
A dařilo se i v útoku. Hráči Sokola II se totiž dopustili jen třinácti technických chyb, navíc se

k osvědčené zakončující dvojici
Kosina-Kozlovský přidali i další. „Věděli jsme, že jejich střed
obrany bude jen těžce průchodný, bylo to však hratelné přes
křídla a krajní spojky. Neprosadili se sice Jurečka s Procházkou,
dařilo se ale spojkám Michalu
Juríkovi s Mikulkou a excelentní
byla spolupráce s pivotem, Tomáš Jurík stoprocentně využíval
možností,“ těšilo Aloise Juríka.
Radost mu dělal i mladík
Bokůvka, jenž opět potvrdil
oprávněnost své nominace,
po zranění se navíc předvedl i
Kozlovský. „Jirka byl u doktora a měl určité úlevy, když v
pondělí jen vyklusával a šetřil
ruku, naštěstí se však nepotvrdily špatné prognózy. Je úžasně
tvrdý k sobě a vynikající ve hře,

bylo znát, že hru dělají spojky,“
mohl se usmívat prostějovský
lodivod.
V nadcházejícím kole se Sokol II
představí v neděli od 15 hodin na
půdě nováčka Tatranu Bohunice „B“. Rezerva prvoligového
celku utrpěla vysoké porážky v
Juliánově i Králově Poli při souboji s Brnem „B“, doma si ale
dokázala poradit s Kuřimí.
„Každý náš zápas byl zatím
zcela jiný. V prvním kole proti
Telnici jsme podali katastrofální výkon, o týden později proti
Napajedlům to bylo lepší, ale
neudrželi jsme koncentraci po
celých šedesát minut, nyní to
už bylo téměř stoprocentní a věřím, že v tom budeme pokračovat,“ přeje si před víkendovým
duelem Alois Jurík.

Kostelec opět válcuje a veze body z Maloměřic

Maloměřice, Prostějov/jim Úspěšné vypořádání se s podmínkami nafukovací haly,
výborná defenziva, která umožnila soupeři jen dvacet inkasovaných branek, podařený vstup
do druhé půle i excelentní závěr
utkání. To vše pomohlo házenkářům Kostelce na Hané k vysoké výhře na půdě Maloměřic
a potvrzení předešlých dvou
bodů po ještě přesvědčivějším
zdolání Telnice.
„Bylo to vyrovnané utkání. V
prvním poločasu se oba soupeři
střídali ve vedení, ani jednomu
se ale nepovedlo odskočit na více
než dvě branky. Teprve v jeho závěru jsme trošku zaváhali a platil
tříbrankový rozdíl. Dopláceli jsme
na neproměňování šancí a povrch,

který se lepil na balon,“ vracel se
k úvodnímu dějství kouč Kostelce
Jiří Grepl.
Z nabytého vedení se ale Maloměřice dlouho netěšily. Úvodních
dvanáct minut totiž zvládli hosté
v poměru 5:1 a pokračovala přetahovaná z prvních třiceti minut.
„Vydařil se nám nástup, pak jsme
se o vedení tahali. Zlom nastal
sedm minut před koncem, kdy
jsme vedli o dvě branky, Mayer
chytil sedmičku, my jsme hned
zvýšili, domácí zbrkle vystřelili a
po dalším našem útoku to bylo už
o čtyři. Poté na nás nasadili osobku po celém hřišti a my jsme toho
využili,“ popisoval strhující závěr
střetnutí.
Posledních osm minut tak jeho
svěřenci zvládli v poměru 6:0 a

polepšili si i do plusového skóre
v celkové tabulce. „Dvacet branek svědčí o velice dobré práci
obrany a brankáře. Vsadili jsme na
obranu 1-5, kde na špici nastoupil
se sebezapřením Martin Grulich,
vzadu se dařilo Pepovi Humpolíčkovi a zapojili se do toho i krajní
spojky, takže jsme vytvořili dobrý
obranný val. Domácí tak stříleli z
nepřipravených pozic a my jsme
chodili do rychlého protiútoku“
odtajnil recept na vítězství.
K hráčům tak měl po závěrečném klaksonu jen slova uznání.
„Musím vyzvednout kluky za bojovnost a příjemně mě překvapil
gólman Mayer. Pokud v tomto budeme pokračovat, nemám strach o
výsledky. Přeji si, aby naše výkonnost šla ještě nahoru, máme totiž

SHC Maloměřice
TJ Sokol Kostelec na Hané-HK

20:26
(12:9)

Rozhodčí: Chalupa a Řeháček. ŽK: 3:3. Vyloučení: 1:2. Sedmičky: 4/2:0/0. Diváků: 45. Pětiminutovky: 2:2, 4:4, 6:6, 8:7,
10:9, 12:9, 13:10, 13:13, 16:15, 19:20, 20:23, 20:26.
Sestava a branky Kostelce:

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.

za sebou jen tři kola a mužstvo si
ještě musí sednout a sehrát se,“ nechtěl se zatím pouštět do hlubších
závěrů.
Spokojenost ale projevoval i s
útočnou fází, šestadvacet branek
venku, navíc v nezvyklém prostředí hodnotil velice kladně. „Když
jsme kompletní, tak je naše síla
obrovská. Věřím, že to potvrdíme

i teď proti Napajedlům. Máme výhodu domácího prostředí, tak snad
si diváci všimnou našich výsledků, přijdou a budou naším dalším
hráčem. Víme o zbraních soupeře
a pokusíme se je eliminovat,“ přeje si Grepl dva body i z utkání,
které v kostelecké sportovní hale
začíná v neděli o půl jedenácté
dopoledne.

30:24

TJ Sokol II Prostějov
Legata Hustopeče

(15:11)

Rozhodčí: Horsák – Videcký. ŽK: 3:1. Vyloučení: 5:1. Sedmičky: 2/1:2/2. Diváků: 90. Pětiminutovky: 2:2, 3:3, 5:4, 7:7,
11:9, 15:11, 18:13, 19:16, 21:19, 24:20, 27:21, 30:24.
Sestava a branky Kostelce:
Hrubý, Zacpal – Kozlovský 10, M. Jurík 4, T. Jurík 4, Jurečka, Ordelt, Procházka, Münster, Mikulka 3, Jura 2, Kosina 5, Bokůvka 2.
Trenér: Alois Jurík.

ale budou spoléhat na fluktuanty z ‚áčka‘ a starší dorostence z
extraligy. Je to snaživý soupeř s
vynikajícím Macháčkem v bráně,“ vybízí k obezřetnosti.

Nic snadného však neočekává a
přeje si zejména zůstat nohama
pevně na zemi. „Chtěl bych potvrdit tento výkon a přivézt body,
protože stále máme -1, domácí

VÝSLEDKOVÝ SERVIS Z HÁZENÉ
druhá liga, skupina Jižní Morava
Výsledky 3. kola: Maloměřice - Kostelec na Hané 20:26, Prostějov

- Hustopeče 30:24, Telnice - Napajedla 23:25, Brno B - Bohunice B
42:31, Kuřim - Valašské Meziříčí 28:31, Juliánov - Ivančice nehlášeno

Průběžná tabulka druhé ligy, skupiny Jižní Morava

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

Tým
Napajedla
Hustopeče
Ivančice
Kostelec n.H.
V. Meziříčí
Prostějov
Brno B
Juliánov
Maloměřice
Bohunice B
Telnice
SK Kuřim

Z
3
3
2
3
3
3
3
2
3
3
3
3

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

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

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

S
93 : 83
102 : 78
56 : 42
76 : 71
87 : 85
89 : 89
98 : 97
54 : 53
75 : 77
83 : 97
73 : 85
76 : 105

B
6
4
4
4
4
3
2
2
2
2
1
0

KAM Příště NA HÁZENOU
4. kolo, neděle 11. října: Kostelec na Hané – Napajedla, Hustopeče
– Telnice (10.30), Bohunice „B“ – Sokol II Prostějov (15.00), Velké
Meziříčí – Brno „B“ (sobota 11.10., 17.00), Ivančice – Kuřim (17.00),
Maloměřice – Juliánov.
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Volejbalistkám Prostějova se blíží start extraligové sezóny, v němž budou obhajovat mistrovský titul

ZDRAVOTNÍ KOMPLIKACE! ZRANILY SE KARG I KOSSÁNYIOVÁ Prostředek týdne stráví „Agelky“ v Praze
Prostějov/son - Zápasová příprava volejbalistek VK AGEL
na novou sezónu 2014/2015
vyvrcholí v probíhajícím týdnu
dvěma posledními přátelskými
duely. Oba se přitom uskuteční
na palubovce pražské haly v
Přípotoční ulici, kde je doma
PVK Olymp Praha. Tohoto rivala prostějovský tým vyzve ve
středu 8. října od 17.00 hodin,
aby se hned následující den
ženy Prostějova utkaly na stejném místě i s německým šampiónem SC Drážďany (čtvrtek
9. října od 15.00 hodin).
„Původně mělo být pořadí souMakáme. Svěřenkyně trenéra čady podstupují závěrečný dril přípravy peřů obrácené, ale finálním jedna novou extraligovou sezónu.
Foto: www.vkprostejov.cz náním jsme nakonec dospěli k tomuto programu. A jak už jsem
špatně a v první chvíli jsme se Lékařské vyšetření magnetickou vysvětloval dříve, proti Drážvšichni báli, že půjde o přetržené rezonancí v Brně totiž ukáza- ďanům nastoupíme v hlavním
vazy, tudíž minimálně půlroční lo, že Andrea má kolenní vazy městě ČR z důvodu, aby oni nepauzu. Tím pádem by ´Kossy´ s pouze natažené a nebude chybět
velkou pravděpodobností přišla zdaleka tak dlouho. Sice dostala
o celou nadcházející sezónu,“ berle a momentálně chodí s jepřibližoval původní černé scé- jich pomocí, ovšem již tři týdny
náře lodivod úřadujících mistryň od svého zranění by mohla zaČeské republiky. Vše ale naštěstí čít znovu trénovat,“ oddechl si
dopadlo mnohem příznivěji. Čada.
„Podobných úrazů kolene už A dovětek na závěr? „Mám jejsem v kariéře viděl naživo ně- diné přání: ať už se nikomu nic
kolik a zatím vždy vazy ruply. nestane a holky jsou zdravé,“
Teď mám radost, že je to jinak. zdůraznil zkušený stratég.

Brzy po startu UNIQA extraligy by ale mohly být pořádku

Dlouho si vedení VK AGEL lebedilo nad dobrým
zdravotním stavem hráček extraligového „A“-týmu
žen. Bohužel, jak už to ve vrcholovém sportu bývá,
tenhle potěšitelný stav nevydržel trvale a během
uplynulých dvou týdnů se zranily hned dvě prostějovské volejbalistky! Před blížícím se startem nového ročníku nejvyšší soutěže se tak jedná o nemilou
skutečnost. Ještěže start Ligy mistryň je letos odložen až na listopad...
Prostějov/son
Nejprve putovala na marodku
prostějovského klubu německá blokařka Stefanie Karg, jež
si ve čtvrtek 25. září při utkání svého národního výběru na
mistrovství světa proti Tunisku
přivodila výron v kotníku. „Šlo
o souboj na síti, kdy Stefi nohou
nešťastně dopadla soupeřce na
její nohu, což se ve volejbale
někdy stává. Nepříjemné je, že
si kotník zvrtla hodně a výron
tedy utrpěla těžký,“ popsal kouč
„Agelek“ Miroslav Čada. Dobu
rekonvalescence letní posily i
její předpokládaný návrat na

hřiště zatím nechtěl příliš odhadovat. „Dosud komunikujeme na dálku, proto nechci moc
spekulovat. Až Karg dorazí do
Prostějova, tak uvidíme více,“
prohodil Čada s tím, že samotná
plejerka věří v brzké uzdravení
ještě během října. Zda-li tomu
tak bude do příštího víkendu,
kdy startuje domácí extraliga, je
ve hvězdách..
Druhý přírůstek do stavu zraněných „zaznamenalo vékáčko“
zkraje uplynulého týdne. „Na
tréninku Andrea Kossányiová
po jedné smeči bez cizího přispění špatně dopadla a ustřelilo jí koleno! Vypadalo to dost

Reprezentantky. Dvě hráčky prostějovského klubu Pavla Meidlová a Sarah Cruz (na snímku
v první řadě zcela vpravo) byly mezi těmi, kdo před nedávnem slavnostně podepsaly na brněnském
setkání reprezentační smlouvy.
Foto: www.cvf.cz
nejen kadetek, ale i juniorek, případně lvíčat. Svědčí to o vysoké
volejbalové kvalitě našich děvčat a snad také o dobré trenérské
práci v prostějovském oddílu.
Ani tak moc nevadí, že holky
vždy na nějakou dobu vypadnou z klubové přípravy, neboť
s národním celkem pracují na
odpovídající úrovni. Spíš máme
pokaždé obavy jen z toho, aby
se z daného repre srazu vrátily
zdravé a použitelné pro naše
další soutěžní duely,“ nadhodil
šéftrenér mládeže VK Jaroslav
Matěj před víkendovými souboji extraligy juniorek i kadetek,
v nichž se mladé „Agelky“
doma utkaly se Šternberkem
(info na straně 31.)

MS: Karg už nehrála, Weiss dostala šanci
Itálie, Prostějov/son - Díky
vydařenému finiši se volejbalistky Německa na
mistrovství světa žen 2014
v Itálii nakonec vešly do
elitní desítky konečného
pořadí. Pro dvě zástupkyně
VK AGEL Prostějov v jejich
týmu však šampionát vyzněl
naprosto rozdílně.
Zatímco blokařka Stefanie
Karg se už v duelu základní
skupiny proti Tunisku nepříjemně zranila (výron kotníku - info na jiném místě této
strany) a tím pro ni turnaj
předčasně skončil, nahrávačka Kathleen Weiss dopadla
mnohem lépe. Po základní
části prosezené převážně na
lavičce totiž dostala v nad-

Bilance volejbalistek VK AGEL na MS žen 2014

Nadstavbová skupina E
Čína – Německo 3:0 (16, 23, 23): Německo – Belgie 3:0 (20, 15,
Kathleen Weiss v základní sesta- 21): Kathleen Weiss střídající 0
vě 1 bod (1 blok), Stefanie Karg bodů, Stefanie Karg nenastoupila.
nenastoupila.
Japonsko – Německo 3:2 (-23, Německo – Ázerbájdžán 3:0
24, 19, -16, 11): Kathleen Weiss (15, 23, 19): Kathleen Weiss
v základní sestavě 1 bod (1 útok), nenastoupila, Stefanie Karg nenastoupila.
Stefanie Karg nenastoupila.
stavbové grupě o poznání víc
herního prostoru, což je směrem k nadcházejícímu zapojení do přípravy našeho klubu
jedině dobře.
Co se výsledků německého
družstva týče, do nadstavby
vstupovalo s pouhými dvěma
body na kontě, k nimž proti
Číně a Japonsku přidalo je-

stále mají velmi kvalitní družstvo chystající se podobně jako
my na evropskou Ligu mistryň.
Určitě nás důkladně prověří,
a pokud navážeme na skvělý výkon z Bielsko-Bialy, může mít
tenhle zápas opravdu vysokou
úroveň,“ těší se Čada.
Úvodní mistrovské utkání následně volejbalistky Prostějova
čeká již příští sobotu 18. října
od 17.00 hodin doma proti
Olympu Praha.

Podzimní zpravodajství z Prostějovska

s kadetkami ČR další reprezentační soustředění

herní prvky a také tři úvodní
zápasy týmu pod hlavičkou
SCM-ČVS kadetky v 1. lize žen 2014/15, kde v letošní
sezóně působí. Holky si vedly
skvěle, když postupně zdolaly
Moravskou Slávii Brno 3:1
(20, 23, -23, 22), Havlíčkův
Brod 3:2 (-20, 19, -17, 11, 16)
i Opavu 3:2 (-23, -20, 10, 15,
11). A díky těmto vstupním
vítězstvím se svěřenky kouče
Aleše Nováka usadily v čele
průběžné tabulky druhé nejvyšší soutěže ČR.
„Samozřejmě máme radost
z toho, že je o naše mladé naděje ze strany nároďáku takový
zájem a že jich tolik pravidelně
jezdí na reprezentační srazy

Ve středu tam hrají
ěji
s PVK Olymp, o den pozd
proti SC Drážďany

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Meidlová, Cruz a Stavinohová absolvovaly

Mikulov, Prostějov - Sotva
prvním dvoukolem odstartoval nový ročník extraligových
soutěží volejbalových mládežnic, už trenérům VK AGEL
Prostějov chyběly v přípravě
tři klíčové hráčky. Národní
výběr kadetek České republiky měl totiž na programu
další soustředění před lednovou kvalifikací o postup na
Mistrovství Evropy 2015 této
věkové kategorie.
Tréninkový kemp tentokrát
proběhl od 24. do 27. září v Mikulově, kam se za „vékáčko“
vydaly smečařka Pavla Meidlová, univerzálka či smečařka
Sarah Cruz a libero Adéla Stavinohová. Na programu byly

museli po leteckém přesunu
do Prahy ještě cestovat autobusem na
Hanou. Poté,
co souhlasili
se vzájemným ´přátelákem´ v České
republice, jsme
jim na oplátku vyšli tímto způsobem vstříc,“
vyložil hlavní trenér VK Miroslav Čada.
Do metropole „Agelky“ vyrazí tuto středu před polednem, v
podvečer absolvují přípravný
mač s domácím Olympem a
následně ve stověžaté matičce
měst stráví noc. Čtvrteční odpoledne pak bude patřit závěrečné
generálce před startem UNIQA
extraligy. „Drážďany jsme nedávno potkali na turnaji v Polsku,

diný další. Tím pádem rychle
přišlo o šanci na postup do závěrečné fáze mistrovství, ale
v posledních dvou zápasech
si alespoň zvedlo náladu i reputaci díky jasným triumfům
nad Belgií a Ázerbájdžánem.
To mu zajistilo celkové desáté
místo v pořadí vrcholné reprezentační akce.

Další vítězný přátelák: VK AGEL vyhrál v Bielsko-Biale!
Bielsko-Biala, Prostějov/son
- Velmi kvalitní výkon podaly prostějovské volejbalistky
v dalším přípravném utkání,
k němuž nastoupily ve středu
večer na palubovce jednoho
z nejlepších polských klubů
posledních let BKS Aluprof
Bielsko-Biala. Díky vydařené
partii ovládly přátelský duel
ve čtyřech sadách a ukázaly,
že jsou dva a půl týdne před
vstupem do nového ročníku
UNIQA extraligy ČR na herním vzestupu.
V hanácké výpravě chyběly
nejen německé účastnice probíhajícího mistrovství světa
Kathleen Weiss a Stefanie
Karg, ale také zraněná Andrea
Kossányiová. Proto na sever
cestovala i mladá smečařka a
oddílová odchovankyně Pavla

Aluprof Bielsko-Biala
VK AGEL Prostějov

1:3 (-24, -16, 26, -15)
Sestava Prostějova: Zatloukalová,
Borovinšek,
Gambová, Liannes, Bogdanovic, Markevich, libero
Kovářová – Soares, Meidlová. Trenéři: Miroslav Čada
Lubomír Petráš.

Meidlová, pro niž to byla zápasová premiéra za ženy „vékáčka“.
Soupeř vyrukoval oproti nedávnému turnaji v Karpaczi
s kompletnější sestavou včetně několika reprezentantek
i dvojice českých plejerek Lucie
Mühlsteinová - Helena Horká.
„V tomto složení měla Bielsko-

-Biala nemalou sílu a směle pomýšlí na medaili v polské lize.
Proto mě moc těší, že jsme takového protivníka dokázali na
jeho hřišti porazit,“ spokojeně
konstatoval Miroslav Čada,
hlavní trenér „Agelek“.
Jeho svěřenkyně lépe zvládly
vyrovnanou koncovku úvodního setu a ve druhém suverénně kralovaly. Poté sice těsně
ztratily závěr nejdelšího třetího
dějství, ovšem pak zase přidaly
a zbytek střetnutí se změnil v
hostující exhibici. „Holky musím pochválit, předvedly zatím
nejlepší výkon ze všech dosavadních ´přáteláků´. Dobře
přitom zahrál celý tým a obzvláště vynikala univerzálka Simon Liannes, která excelentně
útočila ze všech pozic. Díky víc
než padesátiprocentní úspěš-

nosti v zakončení položila třicet
míčů na zem, k tomu přidala
i několik vítězných bloků a es.
Celkově tak dosáhla šestatřiceti
bodů, což je v jednom čtyřsetovém utkání paráda,“ vyzdvihl
lodivod prostějovských volejbalistek kubánskou letní posilu.
Slova chvály měl však i pro
další své ovečky. „Velký útočný potenciál pomohla Simon
rozvinout mladá nahrávačka
Míša Zatloukalová, která potvrdila svůj tréninkový pokrok
z posledního období. Tenhle
zápas se jí hodně povedl a je to
pro ni určitě vítané povzbuzení. Jmenovité ocenění zaslouží
ještě také Táňa Markevich za
výbornou přihrávku, ale jak už
jsem řekl, dobře zahrálo celé
družstvo. Jen tak dál,“ zdůraznil Čada.

Volejbalistky TJ OP chtějí v klidu udržet druhou ligu
Do soutěže sice vstoupily porážkami na půdě posíleného
„béčka“ Olomouce, ale věří v postupný herní vzestup

Prostějov/son - Díky tomu, že
vedení klubu na jaře přebilo
sestup do krajského přeboru
koupením soutěže, hrají volejbalistky TJ OP Prostějov i
nadále druhou ligu žen ve skupině C. Nový ročník 2014/2015
už přitom „oděvářky“ zahájily
předehrávaným dvojzápasem
v Olomouci s tamním béčkem a zisk prvního bodu
proti
celku
posílenému
o hráčky z extraligového áčka
je příslibem, že letošní sezóna
by mohla být lepší než ta minulá neúspěšná.
„Poskládat za současných okolností konkurenceschopný tým
nebylo snadné, ale nakonec
se nám to povedlo, byť z původní dohody s PVK Přerov
o jakémsi sloučení s jeho B-družstvem sešlo. Dali jsme

dohromady všechny holky,
které chtějí hrát, přidali k nim
Elišku Koblerovou s Terezou
Vymazalovou hostující právě
z Přerova i některá mladá děvčata z vlastní juniorky na doplnění. Navíc máme v záloze další
dvě posily nachystané zapojit se
během sezóny. Tím pádem čítá
kolektiv skoro dvacet jmen a s
tím se již dá něco dělat,“ uvedl
Ladislav Sypko, hlavní kouč žen
OP Prostějov.
O mančaft se Sypko stará
společně s asistentkou trenéra a současně svou dcerou
Danou Vlčkovou i tradičním
vedoucím týmu Břetislavem
Zbořilem. „Věřím, že nemáme slabý mančaft, ale jeho
jediným cílem bude zachránit
druhou ligu. Rádi bychom se
na rozdíl od minulého roku

Los volejbalistek TJ OP ve 2. lize žen „C“ 2014/2015
7. + 8. kolo (předehrávka 28. září): Olomouc B – Prostějov 3:1
(21, 17, -21, 22) a 3:2 (23, 13, -24, -22, 5). 1. + 2. kolo (4. října, 9.00
+ 13.00 hodin): Bílovec – Prostějov. 3. + 4. kolo (11. října, 10.00 +
14.00 hodin): Prostějov – Nový Jičín. 5. + 6. kolo (18. října, 10.00
+ 14.00 hodin): Kylešovice – Prostějov. 9. + 10. kolo (8. listopadu,
10.00 + 14.00 hodin): Prostějov – Opava. 11. + 12. kolo (15. listopadu, 11.00 + 15.00 hodin): Šlapanice – Prostějov. 13. + 14. kolo
(29. listopadu, 10.00 + 14.00 hodin): Prostějov – Vsetín. 15. + 16.
kolo (6. prosince, 10.00 + 14.00 hodin): Juliánov – Prostějov. 17. +
18. kolo (13. prosince, 10.00 + 14.00 hodin): Prostějov – Přerov B.
Domácí zápasy hrají oděvářky v Letní hale v ulici U velodromu.

Hráčský kádr volejbalistek TJ OP Prostějov 2014/15
Karla Buráňová (narozena 1998), Pavlína Částková (1985), Karolína Fieberová (1997), Petra Hartlová (1999), Michaela Jančíková
(1983), Eliška Koblerová (1996), Barbora Korhoňová (1991), Kateřina Korhoňová (1988), Lucie Kučerová (1987), Iveta Navrátilová (1992), Aneta Paňáková (1989), Martina Rašková (1999), Tereza Skládalová (1998), Adéla Skopalová (1990), Kateřina Veselá
(1984), Lucie Vykydalová (1991), Tereza Vymazalová (1998).
Realizační tým
Hlavní trenér: Ladislav Sypko. Asistenta trenéra: Dana Vlčková. Vedoucí družstva: Břetislav Zbořil.
pohybovali v klidném středu tabulky bez sestupových
starostí,“ prozradil lodivod
jasný cíl. Prostějovanky však
k němu vykročily dvěma porážkami na palubovce Olomouce
„B“. „Jenže soupeř se posílil
o některé členky svého ´áčka´,
zatímco my jsme po solidní přípravě bez přáteláků hráli první
utkání po dlouhé době. Vzhledem k tomu jsme si proti velké
výškové převaze nevedli vůbec špatně a bojovností vydřeli
cenný bod. Holky ukázaly, že
by to mohlo fungovat. Až se
vyladí spolupráce nové nahrávačky s útočnicemi, měli bychom jít volejbalově nahoru,“
věří Sypko.
Hodně si slibuje od soudržnosti personálně obměněné party.
„V letech 2010 až 2013, kdy
jsme předváděli velice slušné

výkony a stabilně se pohybovali
v lepší polovině tabulky, se dařilo těžit právě z bojovnosti, nasazení i toho, že celý tým společně táhl za jeden provaz. Teď se
mi zdá, jako bychom se znovu
vraceli na tuhle správnou cestu
kolektivního úsilí o co nejlepší
výsledky. Snad se tato slibná
perspektiva naplní. Už pomalu
stárnu a rád bych se ještě dočkal
podobného vzestupu, jaký se
nám povedl před pár lety. Anebo ještě dřív na začátku tisíciletí,
kdy jsme mezi roky 2005 a 2007
díky postupu výš dokonce působili v první lize. Na tak výrazný
úspěch se v dohledné době asi
navázat nepodaří, ale pohybovat
se nahoře v druholigové společnosti snad reálné je. Takové je
aspoň mé přání s výhledem do
nejbližších několika roků,“ uzavřel Ladislav Sypko.

Sport

BOXEŘI NA ÚVOD INTERLIGY VYSOKO PADLI V PRAZE
Prostějovští „Býci“ na úvod interligy vyhráli jen dva zápasy

Takto si vstup do mezinárodní soutěže prostějovští boxeři nepředstavovali... V duelu úvodního kola se v neděli
odpoledne představili na pražské půdě a tamější ring
byl pro ně až příliš horký. Při setkání absolutní domácí
rohovnické špičky se arbitři zpravidla přikláněli na stranu
pořádajícího celku a výsledkem tak byla drtivá porážka
několikanásobných extraligových vítězů 4:12. Ve druhém utkání se slovenské Nitře podařilo zvítězit v Polsku.
Praha, Prostějov/jim
„Je to pro mě velké rozčarování.
Pískali to mezinárodní sudí, dva
z Polska a dva ze Slovenska,
odepřeli nám ale vítězství nebo
minimálně remízu. Něco takového jsem ještě nezažil a je to
znehodnocení našeho výkonu,“
soukal ze sebe při zpáteční cestě
kouč oddílu Petr Novotný.
Boxerské souboje bývají zpravidla
pro hostující výběry složité a platilo to tak i v hlavním městě České
republiky. „Nevím, co si o tom
mám myslet. Máme jim co vracet
a věřím, že se už 8. listopadu doma
proti Nitře zvedneme a ukážeme
se v dobrém světle, přeje si.
Souboj prvního se třetím celkem
uplynulého ročníku nejvyšší domácí týmové soutěže začal no-

vic v prostějovském dresu Filip
Barák proti Eriku Hulievovi. A
více se v tomto souboji, tak jako
ve většině dalších duelů, vedlo
členovi pražského celku. „Filip je
poctivý, box má rád a doma dobré
zázemí, věřím v jeho schopnosti.
Proti Erikovi se snažil, ale nevyšlo
mu to. Soupeř byl lepší, rychlejší,
techničtější, Filip do toho ale dal
všechno a udělal zápas,“ chválil
svého svěřence Novotný.
Obdobně to dopadlo i ve vyšší
kategorii do šedesáti kilogramů.
Zde se musel Hamo Aperjan
sklonit před Aloyanem. „Doma
by Hamo vyhrál, moc chtěl, měl
tam ale několik slabších chvilek,
zbytečně inkasoval a rozhodčí se
toho chytili,“ posmutněl někdejší úspěšný boxer.
Naprázdno vyšel také Miroslav
Šerban ve čtyřiašedesátce. Ne-

musel sice čelit Zdeňku Chládkovi, ovšem i Štěpán Pitra byl
nad jeho síly. „Mira udělal zápas,
byl pěkně zabalen v krytu, rozhodčí však dali na kvantitu úderů
před jejich kvalitou,“ nerozuměl
verdiktu Novotný.
První body na hostující konto tak
přinesl až Robert Bilík v devětašedesátce. „Musím ho vyzdvihnout. Klimentovi vrátil porážku,
předvedl profesorský výkon a nenechal soupeře boxovat,“ chválil.
Po přestávce se jako první proti
sobě postavili Marek Andrýsek
a Michal Vodárek. „Marek se
svého soka nezalekl, předvedl
perfektní zápas a měl vyhrát.
Místo toho však prohrál a zvítězilo pouze jméno,“ smutně konstatoval Novotný. Navlas stejně
to dopadlo i v duelu Tomáše
Bezvody s Davidem Hunanyanem. „Tomáš předvedl svou hru,
zřetelně bodoval ve všech třech
kolech. Místo toho ale prohrál
dvě kola ze tří, to byl hřích do
očí bijící,“ neměl prostějovský
lodivod slov.
A 1:2 dopadlo vyznění tří kol i v
neprospěch Daniela Táborského
proti Davidu Hoškovi. „Šel do
soupeře, nenechal mu prostor

pro výpady. Byl sice v prvním
kole počítaný, ale měl prostě bodovat,“ měl jasno Petr Novotný.
Dílčí radost mu tak opět udělalo
až závěrečné vystoupení Ištvána
Bernátka proti Pavlu Šourovi.
„Bylo to jednoznačné, nedal mu
nejmenší šanci. Minule to bylo na
vážkách, teď se ale dobře připravil a nenechal nikoho na pochybách,“ usmíval se aspoň částečně.
V příštím kole zažijí Býci domácí premiéru, když se v sobotu 8.
listopadu i za pokračující podpory Olomouckého kraje a města
Prostějova střetnou s Nitrou.

(Huliev – Barák 2:0, Aloyan
– Aperjan 2:0, Pitra – Šerban
2:0, Kliment – Bilík – 0:2, Vodárek – Andrýsek 2:0, Hunanyan – Bezvoda 2:0, Hošek –
Táborský 2:0, Šour – Bernáth
0:2)
Další utkání: Rybnik/Glivice
(Polsko) – Nitra (Slovensko)
6:10

Rekordní účast. Na start závodu mezi lesy letos vyběhlo 41 mužů,
23 žen a 18 dětí. Ty běžely pětikilometrový okruh a zásah vandala
naštěstí jejich trasu nijak neovlivnil.
Foto: Martin Zaoral

v kvalifikaci Českého poháru

Brno, Prostějov/pač, son - Další
program mladých prostějovských volejbalistek se nesl v duchu kvalifikačních bojů o umístění v Českém poháru starších
žákyň. Letošní kvalifikaci hostilo město Brno v hale Veterinární
a farmaceutické univerzity a v
tělocvičně Sportovního gymnázia Ludvíka Daňka. V průběhu
soboty a neděle 27. a 28. září
nastoupily „Agelky“ ve složení
Sabina Kratochvilová, Klára
Dvořáčková, Eva Kabilková,
Veronika Vehovská, Jana Muzikantová, Markéta Zapletalová,

Adéla Kocourková, Viktorie
Krátká, Lucie Veselá, Viktorie
Nečasová, Terezie Ondroušková
a Adriana Jurčíková.
Herní rozlosování bylo holkám nakloněno, neboť družstvo Svitav se
ukázalo jako slabší soupeř a ranní
mač tak byl spíše rozcvičovací. Na
hřišti se postupně vystřídaly obě
dvě šestky a k vítězství 2:0 přispěly svým výkonem i nejmladší
hráčky. Po prvním zápase a posilňujícím obědu nastoupil náš tým
proti výběru České Třebové, který
se podařilo porazit díky razantnímu útoku i úspěšnému servisu.

Prostějov/jim - O nadcházejícím víkendu se v klubu prostějovských kulečníkářů v Tylově
ulici uskuteční Mistrovství České republiky v karambolovém
kulečníku. Prostějovský oddíl
je již tradičním organizátorem
domácích šampionátů a letos
se mu podařilo získat právo
uspořádat mistrovství v jedné
z technických disciplin - kádru.
V sobotu 10. října od desíti hodin
dopoledne do dvaadvacáté hodi-

Posledním vystoupením v základní skupině se poté stalo utkání
s Novým Jičínem. Přestože byl
první set úspěšný, druhý jsme ztratily vinou nedostatku pozornosti
při hře. Krátký útlum však holky
dokázaly překonat a z tiebreaku již
opět odcházely s úsměvem. Celý
sobotní den se tak nesl v duchu vítězství, díky kterým Prostějovanky
postoupily jako první ze skupiny a
mohly se radovat z brzkého odjezdu domů.
Sobotní
vysoké
nasazení
a maximální bojovnost však zmizely již v prvním nedělním střetnutí a boj se sousední Olomoucí
skončil pro děvčata prohrou 0:2.
Herní náboj se nepodařilo vzkřísit
ani při dalším duelu s Lanškrounem, holky však přestaly zásadně
chybovat a dotáhly zápas do zdárného konce (2:0). Následná delší
pauza poskytla dostatek času na
zotavení a do posledního utkání
vstoupily „Agelky“ opět s chutí
vítězit. I přes časté chyby v obraně
dovedly úspěšně zdolat znojemský
celek a umístit se na konečné druhé příčce.
Družstvo starších žákyň VK
AGEL Prostějov tak splnilo trenérská očekávání a kvalifikovalo
se do elitní osmičky úvodního
kola Českého poháru 2014/2015.

ny večer budou na pořadu boje ve
dvou čtvrtfinálových skupinách,
v neděli přijde na řadu od desíti
hodin semifinále a od čtrnácti hodin finále. Utkání ve skupinách
se budou hrát do 200 karambolů,
semifinále a finále do 250.
„Vstup je zdarma a návštěvníci
turnaje se mohou těšit na série
přes sto karambolů a v neděli se
v podání čtyř nejlepších hráčů
možná dočkají i dvoustovky. Vítěz bude reprezentovat Českou

republiku na březnovém mistrovství Evropy v německém Brandenburgu,“ zve všechny fanoušky této hry na adresu Tylova 52
předseda oddílu Martin Dostál.
Největším favoritem je Marek
Faus z BC Praha, mimo jiné několikanásobný mistr republiky
a jeden z nejlepších hráčů Evropy.
Pořadatelé děkují všem sponzorům, především Olomouckému
kraji a Statutárnímu městu Prostějov.

Snění Kvitové o dalším titulu
ukončila ve finále Šarapovová
Peking, Prostějov/lv - Návrat
Petry Kvitové na pozici světové
dvojky se na chvíli odkládá. Ve
finále exkluzivně obsazeného
turnaje v Pekingu prostějovská
tenistka prohrála s Marií Šarapovovou 4:6, 6:2, 3:6 a v nejnovějším vydání žebříčku WTA
spadne na čtvrté místo. To druhé
bude patřit vítězné Rusce. Přesto
má Kvitová za sebou povedené
asijské turné.
Po vítězství ve Wu-chanu, kde
si zajistila účast na Turnaji mistryň, postoupila do dalšího finále
a potvrdila výbornou formu z posledních týdnů. „Asie se vydařila.
Hrála jsem opravdu dobře a výsledky to potvrdily,“ ohlédla se za

posledními deseti zápasy Kvitová.
Během této série prohrála jediný.
V Číně Kvitová na kurtu zářila.
Nejprve porazila domácí tenistku
Pcheng Šuaj 6:4, 6:2 a následně
se na centrálním dvorci rozloučila
s končící kamarádkou Li Na. V osmifinále neměla žádnou práci, protože Venus Williamsová z turnaje
předčasně odstoupila. „Výhra bez
boje není nikdy zábavná,“ litovala
odstoupení soupeřky Kvitová.
Následovalo utkání s Robertou Vinciovou, které skončilo výsledkem
7:6, 6:4 pro prostějovskou hráčku.
Kvitová nezaváhala ani v dalším
duelu s Australankou Samanthou
Stosurovou. Druhé finále v řadě
vybojovala ve třech setech 6:3, 5:7,
6:2. „Byly to těžké zápasy. Hra Roberty mi nesedí a Samantha hrála
výborně. Oba výsledky měly vel-

kou cenu,“ poznamenala Kvitová.
Tři sety trvalo také finále. Na
začátku rozhodující sady Češka
rychle prohrávala 0:3 a i když dokázala snížit na rozdíl jediné hry,
k vyrovnání se nepropracovala
a musela soupeřce pogratulovat
k celkovému vítězství. „Maria
mi v koncovce nedala příležitost,
abych utkání ještě otočila,“ uznala
Kvitová.
Slušné výkony v Pekingu podala také Lucie Šafářová. Světová
„patnáctka“ přešla přes mladou
Italku Camilu Giorgiovou 7:6, 6:4
a Němku Monu Barthelovou 6:3,
6:3 do osmifinále. V něm prohrála
se Serenou Williamsovou 6:1, 1:6,
6:2. „Chtěla jsem hrát lépe, ale nešlo to. Teď se musím dát především
zdravotně dohromady a snad stihnu
turnaj v Moskvě,“ uvedla Šafářová.

Berdych nestačil pouze
na famózního Djokoviče

Doufám, že na nás běžci kvůli vičkách rozhodně neměli nechat
tomu nezanevřou. Příště se už ujít. Konat se bude pravděpodobněco podobného určitě opakovat ně opět první víkend v říjnu.
nebude,“ přislíbila Kožňárková.
Konečné výsledku
Přestože se o celé záležitosti po
běhu „Mezi lesy“
doběhu hojně diskutovalo, všechny negativní emoce velice brzy
Muži:
opadly. Nepochybně k tomu napo- 1. Ondřej Horák
Peking, Prostějov/lv- Také v pomohl i výtečný guláš, který byl spo- 2. Jiří Otrusina
sledním utkání „malého grandlečně s nápojem v ceně sedmdesáti- 3. Pavel Dvořák
slamu“ v Pekingu se na centkorunového startovného. Jeho chuť 4. Pavel Horák
rálním dvorci představil český
pak patřičně zvýraznil také pocit, 5. Jaroslav Trojan
tenista. Petru Kvitovou postuže kromě sabotéra všichni běžci
pem do finále mužské dvouhry
vyzráli i na mnohem silnějšího
Ženy:
napodobil Tomáš Berdych. Ve
nepřítele, kterým u každého z nás 1. Marie Delingerová
svém závěrečném vystoupení
bývá naše vlastní lenost.
2. Zuzana Svobodová
nestačil na Novaka Djokoviče.
Jestliže jste tedy příznivci pohybu 3. Kristýna Chmelková
Světová jednička vyhrála 6:0,
na čerstvém vzduchu, pak byste 4. Ivana Motyčková
6:2, přičemž Berdych první
si příští ročník běhu v Prostějo- 5. Jana Řezáčová
bod získal až ve dvanácté hře.

Starší žákyně VK druhé

Naděje. Tým starších žákyň už nějakou dobu potvrzuje svůj talent,
který naposledy prokázal v kvalifikačních bojích Českého poháru,
když prorazil na turnaji v Brně.
Foto: www.vkprostejov.cz

nejlepší čeští kulečníkáři

Big Board Praha
BC DTJ Prostějov
12:4

Čtvrtmaraton „Mezi lesy“ v Prostějovičkách se letos pěkně protáhl
nezabloudil. Dneska jsem se v
ideálním počasí skvěle proběhl
a za stejné peníze si užil bonus
několika kilometrů navíc,“ vtipkoval například Petr Janál. „Příští
rok dorazím zase, předpokládám,
že to už se tu poběží půlmaraton,“
dodal s úsměvem.
Faktem zůstává, že nezodpovědný vandal nadělal vrásky na
čele zejména organizátorům.
Ne všichni závodníci totiž byli
v očním kontaktu s těmi běžícími před nimi. Proto pořadatelé museli několik zpozdilých
účastníků doslova nahánět po
okolních obcích. Nakonec se
ovšem v cíli sešli všichni a organizátoři si tak mohli pořádně
oddychnout. „Tři hodiny před
startem jsme trasu doznačili. Nějaký ´dobrák´ asi na šestém kilometru značku umístěnou na kůlu
otočil. Jak jsme později zjistili,
vytrhal i další značky. Všem se
moc omlouváme,“ vysvětlovala
za organizátory Zuzana Kožňárková z občanského sdružení
Sopka, které akci společně s obcí
a místními hasiči pravidelně pořádá. „Letos jsme byli poprvé
zapsaní do seriálu Velké ceny
vytrvalců Olomouckého kraje, přípravy tak byly náročnější
než obvykle. Díky tomu k nám
ovšem dorazil téměř dvojnásobek
běžců než v minulých letech. Že
nám někdo takto zákeřně přeznačí trasu, to jsme ale absolutně
nečekali. Naši premiéru ve velké
ceně nám tím pořádně pokazil.

Do Prostějova se sjedou

Výsledky 1. kola interligy:

SABOTÁŽ! BĚŽCI ZABLOUDILI V ZAKÁZANÉM PROSTORU
Prostějovičky/mls - Hodně
neobvyklý průběh měl čtvrtý
ročník běhu Mezi lesy v Prostějovičkách. Dosud nezjištěný
„dobrák“ otočil jednu z celkem
třiceti značek, které označovaly
trasu vedoucí vojenským újezdem Březina. Fakticky všichni
běžci si tak místo původně plánovaných 10,8 kilometrů trať o
více jak pět kilometrů protáhli!
Nedělní akce tak prověřila nejen
fyzickou zdatnost, ale také sportovního ducha všech účastníků.
Běh malebnou přírodou v prostorách, kam je v průběhu celého
roku vstup zakázán. A příjemnou
rodinnou atmosféru k tomu. To
vše tradičně nabízí čtvrtmaraton
„Mezi lesy“ v Prostějovičkách.
Jeho trasa je vždy plánovaná na
10,8 kilometrů. Letos ji však neběžel nikdo. Kvůli sabotérovi, který
trať „přeznačil“, museli běžci na
samém čele závodu improvizovat
a hledat cestu kudy se z vojenského prostoru vymotat. Po více jak
šestnácti kilometrech nakonec celé
pole čítající přes šedesát běžců dovedli zpět do Prostějoviček.
Přestože konečné pořadí závodníků prakticky ovlivněno
nebylo, v cíli bylo zajímavé
sledovat reakce účastníků.
Zatímco několik málo z nich
po doběhu naštvaně odhodilo
startovní číslo, většina celou záležitost brala sportovně. „Jsem
naprosto spokojený. Běžel jsem
tu letos potřetí. Vždy byla trasa
skvěle značená, nikdy jsem tu
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„Neměl jsem šanci. Novak byl
ve všem lepší,“ uznal Berdych.
V Pekingu ale pořádně zabojoval o
postup do Turnaje mistrů. V prvním
kole nedal šanci Felicianu Lópezovi,
když Španěla sestřelil 6:1, 6:2. Pak
porazil srbského soupeře Viktora
Troického 6:3, 6:4 a Američana
Johna Isnera 6:1, 6:4. Bez ztráty setu
odehrál i semifinále s Martinem Kližanem. Slovenského hráče vyprovodil z turnaje po výsledku 6:4, 6:1.
„Až do finále se mi dařilo. Hrál
jsem svoji hru, dokázal se na soupeře patřičně připravit. Třeba Johna

Isnera jsem dostal pod tlak. Neměl
prostor ke své hře a byl zranitelnější. Před utkáním s Martinem Kližanem jsem zase věděl, co můžu na
kurtu očekávat a tomu upravil taktiku,“ pochvaloval si své vystoupení
během turnaje Berdych.
Ve finále ale neměl nárok. „Narazil jsem ve finále na někoho, koho
jsem ještě v životě neviděl. Úplně
mě vymetl z kurtu. To, co předvedl, bylo naprosto mimořádné,“
přiznal prostějovský tenista, který
dokonce v koncovce nabízel raketu sběrači míčků.

Cyklista Viktor Vrážel
vyhrál závod v Polsku

Wyszków, Prostějov/jim, oš
– Pohár pro vítěze na akci
nazvané v originále Miedzynarodowy wyścig o puchar
burmistrza Wyszkówa si z Polska přivezl jezdec SKC TUFO
Prostějov Viktor Vrážel. Dvaadvacetiletý cyklista si severně od Varšavy vedl nejlépe
v kategorii do třiadvaceti let
a poměrně slušně se dařilo
i dalším prostějovským reprezentantům.
V prvním ročníku závodu o pohár
starosty města Wyszkówa se na
start v tomto mazovském městě
postavila téměř stovka závodníků
včetně těch z nejlepších polských
týmů BDC-Marcpol, CCC Polsat
Polkowice a Mexller. Na závodníky čekalo v součtu 121 kilometrů

rozložených do třech okruhů.
Prostějovský tým SKC TUFO
dorazil do Polska v sestavě Jakub
Filip, Viktor Vrážel, Luděk Lichnovský, Wojciech Pszczolarski, Václav Vomáčko a Matěj
Zahálka. Všichni závodníci pracovali velice dobře, nejlépe se
však dařilo Vráželovi, který v celkové klasifikaci obsadil sedmé
místo, a jak už bylo zmíněno,
zároveň první v kategorii U23.
Vedlo se i Luďku Lichnovskému, ten obsadil celkově sedmnácté místo a jako druhý se umístil
na první prémii. Pro celkové
vítězství si dojel Jaroslaw Kowalczyk z BDC-Marcpol, druhý se
umístil Tomasz Kiendýs z CCC
Polsat Polkowice a třetí Patrik Tybor z Dukly Trenčín.

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

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s novým jménem na soupisce prostějovských volejbalistek

JULIE KOVÁŘOVÁ: „I LETOŠNÍ OBMĚNĚNÝ TÝM MÁ POTENCIÁL“
Opora VK AGEL na liberu se rozpovídala o tom, co pro ni znamenala letní svatba a jak těžké je sehrávat nový kolektiv

Prostějov - Mezi nová jména v týmu volejbalistek
VK AGEL Prostějov patří i hráčka na liberu, přestože
se nejedná ani o jednu z několika letních posil hráčského kádru „Agelek“. Jak sportovní znalci už ale jistě
ví, z Julie Jášové se díky čtvrt roku staré svatbě stala
Kovářová, čímž současná sestava „vékáčka“ po této významné životní události vypadá ještě víc změněná, než ve skutečnosti je. Bez ohledu na úpravu
svého stavu však čerstvě sedmadvacetiletá plejerka
určitě bude znovu patřit k tahounkám úřadujících
mistryň ČR, stejně jako v minulé sezóně. Několik
málo dnů před startem mistrovské části sezóny se
Julie Kovářová rozpovídala pro oficiální klubový web
a PROSTĚJOVSKÝ Večerník.
Marek Sonnevend
S dovolením začnu tou
svatbou. Pro někoho znamená velký milník a naprosto
stěžejní věc, jiní ji třeba až tolik
neřeší. Co představuje pro vás?
„Je to podstatná změna jak v
čem. Třeba se musím jinak podepisovat nebo představovat, na
což si pořád nemůžu zvyknout.
Pro mě osobně však svatba určitě
byla velká událost už jen proto, že
ji plánuju pouze jednou v životě.
(úsměv) S manželem jsme spolu
hodně dlouho a letos vše dospělo
k tomu, že jsme se vzali. V našem
společném životě se tím zase tolik nezměnilo, ale nějakým mezníkem rozhodně procházíme.“
Novým příjmením jste
přišla o magické iniciály
JJ. Neuvažovala jste nechat si
aspoň na hřišti své jméno za
svobodna?
„To určitě ne, já tohle neuznávám.
Když jsem se vdala, tak si prostě
beru příjmení svého muže. Pro mě
je tento zvyk svatý, i s ohledem na
děti do budoucna jsem o jiném řešení vůbec neuvažovala.“
Nedobíraly si vás nějak na
téma svatba spoluhráčky?
„I když jsem v současném kádru vdaná asi jako jediná, tak
žádné vtípky neproběhly. MožINZERCE

tě něco přijde, ale zatím
ná ještě
na měě holky coby svatební
pnici nic nevymyslely.
průkopnici
íchem)“
(se smíchem)“
Složení týmu se
přes léto změnilo víc,
íc, než vedení
klubu původně plánovalo.
o. Není to z vašeho pohledu škoda,
když jste jako
družstvo
tvo na
konci minulé
sezóny
y začaly skvěkvěle fungogovat?
„Škoda
da
to určitě
itě
je, a velelká. Ten
en
tým měl
značný
ný
potenciciál, v závěávěru předchodchozího ročníku
očníku
jsme už byly
dobře sehrané
a výkonnostonnostně šly pořád
nahoru,
u, což
se projevilo
ojevilo
ve finále
le extraligy jasným
sným přehráním
m Olympu

Praha. Tudíž větší změny kádru
mrzí, neboť jsme mohly pokračovat v nastoupené cestě a být letos
herně dost vysoko.“
Začaly jste se zahájením
nové přípravy jakoby
znova od startu?
„Dá se to tak říct. I když se kolektiv změnil jen z poloviny, došlo
ý ppřesunům,, že
v něm k takovým

vlastně skoro všechno budujeme opět od začátku. Přišly nové
hráčky odlišné od těch z loňska
jak volejbalově, tak chováním.
Navíc teď s námi často trénují
vyloženě mladé holky z oddílové juniorky. Tím pádem nebylo
v přípravě tolik na co navazovat
a jedeme opravdu v podstatě nanovo.“

překvapilo. Porazit Drážďany
i Bielsko-Bialu má svou cenu, jen
chyběl aspoň set proti silné Wroclawi. Další zápasy navíc ukázaly,
že by to mohlo klapat.“
Příprava tedy ukazuje,
že i současný výběr VK
AGEL má slibný potenciál?
„Rozhodně ano. Náš letošní
ý určitě bude zase dobrý,
ý, jjen
tým

„Myslely jsme si, že tam spíš dostaneme
na prdel, jenže místo toho se nám povedlo
předvést hodně solidní volejbal. Dost jsme
čapaly v poli, slušně kombinovaly do útoku,
což mě osobně příjemně překvapilo...“
Libero Prostějova Julie Kovářová o tom,
jaký potenciál ukázalo družstvo už v Polsku
Co o pozměněném mančaftu napověděly úvodní
přípravné turnaje v Ostravě
pří
a Karpaczi i další přípravné
pro
prověrky?
„C se týče soupeřů, tak v Ostra„Co
vě to vypadalo, že v extralize asi
ne
nebude
Olymp těsně za námi
a pak další čtyři celky, ale spíš
p dost vyrovnaných družstev
pět
v první polovině tabulky. Některé
r kluby si totiž svým složením
polepšily a jiné zase pohoršily. Pokud jde o nás, v Polsku jsme hrály až nečekaně
dobře. Myslely jsme si, že
tam spíš dostaneme na prdel,
jenže místo toho se nám dva
zápasy ze tří povedlo zvládnout velmi kvalitně a předvést hodně solidní volejbal.
Dost jsme čapaly v poli, slušně kombinovaly do útoku
Foto: www.facebook.com a celkově hrály docela rychle, což mě osobně příjemně

potřebuje trochu času na sehrání
a celkové sžití kolektivu. Navíc
budou skoro až do půlky října
chybět dvě klíčové opory z německé reprezentace, které až
tak pozdě naskočí do družstva
a budeme si na sebe za pochodu
navzájem zvykat. Každopádně
složení kádru je dobré a věřím,
že na hřišti se to časem projeví.“
Tři roky jste působila
v bundeslize. Znáte díky
tomu nějak lépe zmíněné nové
posily Kathleen Weiss a Stefanii
Karg?
„Blokařku Stefanii Karg znám
hodně dobře. Všechny ty tři sezóny byla v Drážďanech a často
jsme tak hrávaly proti sobě, díky
čemuž vím, že je fakt dost kvalitní volejbalistka. Nahrávačku
Kathleen Weiss si pamatuji spíš
z nároďáku, kde vždycky byla
jednička na svém postu, pokud
jsme na Německo s českým

výběrem narazily. Teď už sice
dostává víc prostoru její mladší
parťačka a v repre je tedy dvojkou, ovšem herní kvalitu má
také hodně vysokou. Vždycky
jsme si s holkama říkaly, že je
hlavně moc šikovná při tvorbě
hry.“
Vidíte s ohledem na nutnost sehrávání jako výhodu, že Champions League
letos startuje o mnoho později
než loni?
„Určitě je to výhoda, ale pro
všechny týmy stejná. Každopádně nechápu, proč je mistrovství
světa tak strašně pozdě?! Pro
finalistky šampionát skončí až
dvanáctého října a česká extraliga začíná už šestnáctého, byť
my do ní vstoupíme o dva dny
později. Kdyby třeba naše dvě
Němky postoupily na mistrovství světa do bojů o medaile, tak
se k nám připojí skoro současně
se startem domácí soutěže. A to

je fakt extrém! Odsunutí začátku Ligy mistryň na polovinu
listopadu tedy vidím vzhledem
k termínu mistrovství světa jako
nezbytnost pro všechny.“
Na ambicích Prostějova
v nové sezóně se zřejmě
nic nemění, že?
„Na české scéně samozřejmě
musíme znovu vyhrát všechno,
to znamená získat další Český
pohár i mistrovský titul. Bohužel
v evropské Champions League
to bude hrozně těžké, protože
los nám tentokrát vážně vůbec
nepřál. O síle Dynama Kazaň
ani Rabity Baku se ani nemusíme bavit, tyhle kluby patří mezi
absolutně nejsilnější na světě.
No a Chemik Police je polský
mistr s rovněž velmi kvalitním
kádrem včetně nejlepších reprezentantek Srbska. Tím pádem
asi budeme složitě bojovat nejen
o jakýkoliv získaný bod, ale
i každý uhraný set.“

kdo je
julie kovářová

Volejbalistka VK AGEL Prostějov na
postu libera známá doposud výhradně
ppod svým
ý dívčím ppříjmením
j
Jášová se
narodila 14. září 1987 v Českých Budějovicích, má tedy sedmadvacet let.
Měří 179 centimetrů,, váží 62 kilogramů
g
a s hrou pod vysokou sítí začala v oddílu Slavia PF České Budějovice, odkud v roce 2003 přestoupila do Slavie Praha. Tam
naskočila do extraligy žen, v létě 2008 zamířila do Králova Pole
Brno a hned tři sezóny (2010 až 2013) pak strávila v německé
bundeslize v barvách Aurubisu Hamburk, než ji loni získal prostějovský klub.
Právě až s Prostějovem
j
dosáhla svých
ý největších
j
úspěchů
p
v ppodobě zisku mistrovského titulu i Českého poháru (2014), předtím ppomohla KP Brno ke dvěma extraligovým
g ý stříbrům i fináf
lovým
ý účastem v Českém ppoháru (2009,
(
, 2010).
) Od roku 2009
je Julie členkou ženské reprezentace České republiky, s níž vyhrála Evropskou ligu 2012 (navíc vyhlášena nejlepším liberem
celé soutěže) a skončila osmá na Mistrovství Evropy 2011. Před
nedávnem se vdala za svého dlouholetého přítele Petra Kováře,
také profesionálního volejbalistu.
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OSM STATEČNÝCH SE POSTAVILO DAVU...

Hlavní roli sehrál v diskuzi Manthellan a Galerie Prostějov
BYLI JSME PROSTĚJOVSKÝ
P
Večerník uspořádal
vve středu 1. října diskuzní veřejnou besed
du, která do té doby neměla v našem
U TOHO! m
městě obdoby. V přednáškovém sále
N
Národního domu se nejčtenějšímu regionálnímu periodiku podařilo za jeden stůl posadit
osm lídrů politických stran a hnutí, které kandidují
do Zastupitelstva Statutárního města Prostějova.
Který ze škarohlídů předpokládal fiasko celé akce
a nezájem ze strany veřejnosti, ten se škaredě pletl.
Nabitý sál a naprosto korektní, i když mnohdy tvrdá
diskuze mezi politiky usilujícími o post prostějovského
primátora jasně dokázala, že podobné akce dříve
známé pouze z televize tady opravdu chyběly.
Prostějov/mik

Kdo našel odvahu
a kdo zklamal?
Pozvání Večerníku přijali a ve
středu dorazili Oldřich Vrcha
(dvojka kandidátky Republikánská strana Čech, Moravy
a Slezska) a lídři svých subjektů
Jan Navrátil (Změna pro
Prostějov), Petr Kousal (KDUČSL), Tomáš Blumenstein
(ODS), Hana Naiclerová (ANO
2011), Aleš Matyášek (TOP09),
Miroslav Pišťák (ČSSD)
a Jaroslav Šlambor (KSČM).
Naopak na nabídku zúčastnit se
veřejné diskuze vůbec nereagovali Jelena Haluzová z Úsvitu
přímé demokracie, Pavel Makový
z Koruny České a ani Martin
Pekáček, lídr Moravanů. Přestože
zaplněný sál očekával přítomnost
a byl připraven pokládat otázky
Jiřímu Pospíšilovi, lídrovi nového
hnutí Pévéčko, současný první
náměstek primátora z nepochopitelných důvodů na poslední chvíli
svoji účast odřekl.
Soupeřem pro zúčastněné politiky nebyly jen otázky připravené
redakcí Večerníku, ale své slovo
dostala i veřejnost v sále. Tu
z větší části tvořili příznivci jednotlivých kandidujících stran a hnutí,
přišli však i občané Prostějova,
kteří stále nejsou rozhodnuti,
komu dají příští týden svůj hlas.
Stopadesát vteřin na to,
o co jim jde
Po představení jednotlivých
lídrů či v jednom případě jeho
zástupce politických uskupení
vyzvali moderátoři jednoho po
druhém, aby během dvou a půl
minuty představili ve stručnosti
svůj volební program. Jako první
přišel na řadu Oldřich Vrcha. Ten
však, co se týká priorit jeho strany, odkázal na webové stránky

Republikánů a obecenstvu, spíše
ve snaze promluvit lidem do duše,
vzkázal: „Nevolte strany, ale jednotlivé kandidáty. Podobná chyba se stala při minulých volbách
a pak se stalo, že se v zastupitelstvu objevili přeběhlíci. Já jim
říkám pazgřivci. Volte své lidi,
kterým naprosto důvěřujete, máte
nyní možnost jim dát hlas napříč
politickým spektrem. Pak se
omezí nebezpečí, že někdo zradí
svoji stranu, změní politický dres
a stejně ve funkci zůstane!“ Hned

vlídnější k mladým rodinám, aby
Prostějov disponoval dostatkem
míst v předškolních zařízeních,
a radnice bude přátelská k našim
seniorům. V tomto ohledu mám
na mysli více kapacit v domech s pečovatelskou službou.
A jednoznačně jsme pro město
bez hazardu, naopak uděláme vše
pro vznik nové církevní základní
školy,“ vypíchl z volebního programu KDU-ČSL její lídr Petr
Kousal.
Po něm se dostal ke slovu kandidát na primátora z Občanské
demokratické strany Tomáš
Blumenstein. „Hlavním bodem
volebního programu je zrušení
poplatku za odpad. Z našeho
pohledu se nejedná o populistický cíl, jak je to některými protikandidáty i médii označováno,
je to pravicové téma, kterého

Tomáš Blumenstein. Jak ještě
dodal, ODS hodlá pokračovat
v procesu otevírání radnice
občanům v informační rovině,
a to zveřejňováním všech smluv
a dokumentů na internetu.
Druhou polovinu krátkého
představování volebních programů načala Hana Naiclerová,
lídryně hnutí ANO 2011. „Naše
hnutí vzniklo jako akce nespokojených občanů. Asi bychom
se dohromady nedali, kdyby
vše, co se v této republice děje,
bylo správné. Nehodláme tolerovat korupci či klientelismus
a v roli řádného hospodáře chceme
na prostějovské radnici pečovat
o zbytky městského majetku.
Do hospodaření města chceme
zavést naprostou transparentnost
a jednoduchý přístup k informacím i osobní odpovědnost

erie
togalkpv.cz
o
f
&
videow.vecerni
na ww

Pod palbou otázek. Osm lídrů politických stran a hnutí odpovídalo nejen na dotazy připravené Večerníkem,
ale hodně nahlas se ozývali i diváci ze zaplněného sálu Národního domu.
2x foto: Michal Kadlec
po něm přišel na řadu Jan Navrátil se chceme držet. Zrušení úředníků za každé jejich rozhod(Změna pro Prostějov). „Jsem rád, šestisetkorunového poplatku je nutí. Oceňujeme nulovou dluhože se nás zde sešlo tolik, možná totiž téměř jediný způsob, jak vou službu, kterou vytvořilo
by to chtělo i větší sál. Naším může zastupitelstvo města ov- stávající vedení města. Na co nám
hlavním cílem je opravdová livnit daně občanů. Současně ale bezdlužnost je, když město
změna v politické kultuře, kdy říkáme, že jsme schopni od potřebuje investice? Potřebuje
občané budou více respektováni roku 2016 ušetřit v městském se rozvíjet a vytvářet příležitosti.
radnicí. Chceme, aby radnice byla rozpočtu takovou sumu peněz, Nechceme žít z podstaty a rovíce transparentní a více kontro- aby to negativním směrem zprodeje městského majetku,
lovaná,“ vyjímáme z úvodní řeči neovlivnilo rozpočet města,“ který už dochází,“ pronesla své
Jana Navrátila. „Jedním z našich zdůvodnil stěžejní bod svých názory první žena ambiciózního
hlavních cílů je to, aby město bylo politických plánů na radnici hnutí. Ke slovu se následně

dostal i lídr kandidátky TOP 09
a současný zastupitel za tuto stranu Aleš Matyášek. „Náš program
je postaven na konzervativních
hodnotách. Chceme se v zastupitelstvu věnovat problematikám
jak mladých lidí, tak i těm, kteří
chtějí v Prostějově podnikat.
A pochopitelně se chceme postarat i o ty občany, kteří poctivě
celý život pracovali a odevzdali
tomuto městu svoji aktivní část
života. Těm každopádně musíme zajistit důstojně strávené
stáří. V tomto ohledu hodláme
řešit nebývale velké množství
nevyřešených žádostí seniorů
v Prostějově o umístění do
domů s pečovatelskou službou
či zařízení pro seniory,“ uvedl
mimo jiného Aleš Matyášek.
V dalších minutách přišla řada na
lídra České strany sociálně demokratické a současného primátora Statutárního města Prostějov
Miroslava Pišťáka. „Chceme
i nadále pokračovat ve výborném
hospodaření města. Majetek
města se za poslední volební
období zvýšil na hodnotu čtyř
miliard korun a stavební investice činily přes sedm set milionů
korun. Každý si může tak udělat
obrázek o tom, jestli je to hodně
nebo málo. Jenom připomenu, že
rozpočet města je závislý na tom,
jak se daří celostátně vybírat daně.
My sami jsme ho nenavyšovali
tím, že bychom zvýšili daň
z nemovitostí. Nedělali jsme to
a ani to dělat nechceme. Netvrdím, že některé věci nelze
v Prostějově dělat lépe a vnímám
samozřejmě i kritické hlasy.
Pokud dostaneme od voličů
důvěru, jsem připraven společně
se svými kolegy spolupracovat
s každým, kdo se bude chtít podílet na dalším úspěšném rozvoji
města,“ nechal se slyšet primátor Miroslav Pišťák. Poslední na
řadě byl se svým krátkým projevem Jaroslav Šlambor, první
muž kandidátní listiny KSČM.
„Jednoznačně upřednostňujeme
levicový přístup ke správě
a řízení města. Chci tím říct, že
chceme respektovat potřeby
většiny obyvatel, ale respektovat hodláme také individuální zvláštnosti. Vycházíme
z
dlouholetých
zkušeností
a účasti našich kandidátů v zastupitelstvu, bohužel v opozici.
Náš volební program je realistický, vůbec nevycházíme vstříc
předvolebnímu populismu,“ sdělil
zaplněnému přednáškovému sálu
Národního domu v Prostějově Jaroslav Šlambor.
(pokračování na straně 35)

DOTAZ ČÍSLO 1: CHCETE SE STÁT PRIMÁTOREM?
Svým způsobem zřejmě nejzáludnější, ale tím i nejatraktivnější, byl ze strany Večerníku jednotný dotaz pro všechny lídry
(v případě Republikánů „dvojky“ na kandidátce) zúčastněných stran a hnutí. Jak odpověděli na dotaz, zda chtějí být příštím
primátorem či primátorkou města?

Jan Navrátil
Oldřich Vrcha
(RSČMS) (Změna pro Prostějov)

NE

NEVÍM

F o t o r e p o r tá
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Petr Kousal Tomáš Blumenstein Hana Naiclerová Aleš Matyášek Miroslav Pišťák Jaroslav Šlambor
(KDU-ČSL)
(ODS)
(ANO 2011)
(KSČM)
(TOP 09)
(ČSSD)
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ANO

ANO

ANO
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jak odhalili své plány kandidáti na budoucí primátory...
3x foto: Michal Kadlec

Že by? Tak co, pánové, dáme to po volbách dohromady? Možná Tak mi řekněte... Otevřené diskuze se nezříkali ani samotní Spal jako dub! Některé diváky v sále ostrá diskuze politiků tak
i tato otázka z úst Miroslava Pišťáka (ČSSD) padla na adresu Ale- voliči zúčastnění v sále. Většinou se řeč točila kolem Manthellanu, zmohla, že si prostě „ustlali“. Tohoto pána nedokázal vzbudit ani
še Matyáška (TOP 09) a Jaroslava Šlambora (KSČM). Kdo ví... jakoby právě toto byl jediný problém, který město pálí.
mnohdy bouřlivý potlesk příznivců té či druhé strany a jejich lídrů.

jak dopadli lídři kandidátek
aneb známkování
1 - Moravané

Radek PEKÁČEK

Lídr kandidátky hnutí s moravským nacionalismem
si sice věčně stěžuje na nedostatečný prostor ve
Večerníku, na pozvánku k účasti na besedě však ani
nezareagoval. A to i přes opakovanou výzvu.

2 - Koruna Česká

3 - Republikánská strana

Čech, Moravy a Slezska

6 - ODS

7 - ANO 2011

2

Hana NAICLEROVÁ

Příjemné překvapení. Jediná žena se mezi sedmičkou mužů neztratila. Mluvila stručně, věcně a kultivovaně. Pravdou ale je, že zatím ještě nemusí odrážet
útoky kritiků, nenese odpovědnost.

8 - Úsvit

přímé demokracie

a Nezávislí Prostějované

2-

Jelena HALUZOVÁ

Pokud chce být někdo politikem a navíc ve vysoké
funkci, měl by umět komunikovat s každým. Případ
účelově založeného hnutí nás ale přesvědčuje o opaku. Naše výzvy zůstaly nevyslyšeny...

5

Aleš MATYÁŠEK

Namísto očekávaných ataků na současné vedení
magistrátu předvedl projev hodný politického diplomata. Naznačil, že by nemusel být jen věčným kritikem, ale také nositelem myšlenek.

2

Jiří POSPÍŠIL

Bohužel zklamání. Přestože účast slíbil a potvrdil, tak
se nakonec omluvil necelé tři hodiny před začátkem!
V prohlášení jako oficiální důvod uvedl nesouhlas
s obsazením moderátorských postů...

5

Miroslav PIŠŤÁK

Musel použít notnou dávku diplomacie, aby vše ustál,
ale s „přesilou“ opozice se popral více než statečně.
Velký a zkušený politik, který se nebránil odpovědi na
žádnou otázku. Ukázal noblesu.

12 - KSČM

3

Tomáš BLUMENSTEIN

Představitel nové „odésky“ byl v nezáviděníhodné
roli, kdy na něj byly směrovány i dotazy týkající se
kroků, které učinili bývalí členové. K většině věcí se
postavil čelem. Mluvil souvisle, jasně a razantně.

11 - ČSSD

4

Petr KOUSAL

Nic objevného neřekl, na druhou stranu ale ani nic
nepokazil. Strana, která je vždy středoproudem politického dění se opětovně nevyhranila. Pozitivem je, že
lídr křesťanů věděl, o čem mluví.

10 - PéVéčko

3-

Jan NAVRÁTIL

Od lídra společenství, které je nositelem změny a stěžejního kritika současné koalice vládnoucí na radnici se čekalo víc. Mít jedno téma „Manthellan“ je
prostě málo. Chce to více vlastních nápadů.

5 - KDU-ČSL

5

Oldřich VRCHA

Narozdíl od výše jmenovaných „dvojka“ kandidátní
listiny republikánů dorazila. V tématech sice místy
„plaval“, tuhle zase nevěděl, o čem je řeč, ale celkově
působil slušně až mile. Nezklamal.

4 - Změna pro Prostějov

5

Pavel MAKOVÝ

Outsider letošních komunálních voleb taktéž nevyužil možnosti představit se veřejnosti a alespoň trochu
osvětlit, co vlastně a proč lidé z této kandidátní listiny
chtějí. Anonymita politikům nesluší...

9 - TOP 09



1-

Jaroslav ŠLAMBOR

Měl problém mluvit přímo k věci. Hovořil rozvláčně, témata zbytečně rozvíjel a místy reagoval až příliš podrážděně. Když se pokusil o vtip, nevyšlo to.
Na druhou stranu prokázal velký přehled.

RESUMÉ:

3-

Byla to historická premiéra takto velkého rozsahu. Ještě
žádné médium neuspořádalo na Prostějovsku tak monstrózní akci, která s sebou nesla mnohá rizika. Jak se
Večerníku ve spolupráci se Zastupitelstvem dětí a mládeže
podařilo zvládnout vše na jedničku organizačně (byť kritici a zlí jazykové se najdou vždycky), tak i příchozí aktéři
besedy se s celou situací popasovali na výbornou. Všichni se
snažili na dotazy odpovídat v rámci svých možností, a to je
třeba ocenit. Na druhou stranu očekávala se i trochu větší
razance, především v pasáži „Křížový výslech“, kdy se kandidáti zpovídali vzájemně a až zbytečně pasivně se šetřili.
Také od obecenstva se předpokládala mnohem silnější
upřímnost. Nebyl tak plně využit potenciál možnosti, zeptat
se na rovinu a z očí do očí. Opětovně se tak bohužel potvrdilo, že v restauracích a na internetu se kritizuje lépe...
Pozoruhodné také bylo, že dle diskuse soudit, že de facto
kromě tématu Manthellan nemá zřejmě Prostějov jiný problém, což je ke škodě věci a celého rozvoje města.
V každém případě PROSTĚJOVSKÝ Večerník děkuje
nejen všem osmi statečným, ale také zhruba dvěma
stovkám příznivcům za účast. Moc si toho vážíme a věříme,
že se nejednalo o poslední akci podobného druhu.
Hodnotil: Petr Kozák
(známkování provedeno dle školské stupnice)

Víme víc...
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
Příroda hraje všemi barvami, opadané listí křoupe pod každým
naším krokem, úroda dozrává, sklízíme plody a nejen zvířata se připravují na zimu. Ano, řeč je o podzimu, do kterého jsme se nedávno překlenuli. Každé roční období má to své, ale jedině na podzim
můžeme vidět unikátně zbarvenou přírodu, kterou nám žádné jiné
roční období nenabídne. A co vy, jak se cítíte v tomto období. Na to
jsme se vás ptali v uplynulém týdnu...

MÁTE RÁDI PODZIM?

vybírali POKUTY!

Sabina MORAVCOVÁ
Nezamyslice

Jana VORÁČOVÁ
Prostějov

ANO

ANO

„Určitě, ale musí být hezký.
Pak je to období, ve kterém se
v přírodě prolíná nejvíce barev,
což na mě působí velmi pozitivně. Krásně barevné stromy,
listí a vůbec celá příroda je nádherná. Tak to mám ráda. Pokud
však přijde ošklivý podzim,
kdy venku prší a je pochmurně, vyvolává to asi nejen u mě
nepříjemné téměř depresivní
nálady.“

„Ano, já mám ráda podzim se
vším všudy, ať je jakýkoliv.
Libuji si, když je hezký, prosluněný, listí na stromech má nádherné zbarvení, vane příjemný
vánek, zkrátka takové to babí
léto. Zároveň však mám ráda
i podzim, který je pochmurný,
sychravý s plískanicemi. To je
mi zase dobře v teple domova
pod dekou při knize či televizi...
(úsměv)“

INZERCE

ŠOK„Esenbáci“

přišel z osmdesátých let:

Máme vlčí mlhu nebo
se vrátili „komanči“?
Určitě plno podobných
otázek si položila nedávno spousta řidičů,
které v okolí Plumlova
a Ptení zastavovaly
policejní hlídky. „Ten
policajt se mi zdá nějakej divnej...,“ prohodil
při pohledu na chlápka v zelené uniformě
s červenými nárameníky jeden z šoférů vozidla
značky Škoda 1000.

Prostějov/mls
Zdají se vám tyto údaje povědomé? Hlavně se tedy Večerník
ptá čtenářů středního a staršího
věku, protože právě ti zcela jistě
uhodli, že popisujeme pořádnou „habaďůru“.
Všechno má totiž na svědomí Roman Nezhyba, známý
plumlovský sběratel veškerých relikvií Sboru národní
bezpečnosti Československé
socialistické republiky. „Právě
v neděli jedenadvacátého září
jsme ve spolupráci s Policií ČR
uspořádali v okolí Plumlova
retro akci z osmdesátých let minulého století. Pořizovali jsme
při tom snímky, které bude následně obsahovat nový kalendář
u příležitosti sedmdesátého výročí vzniku SNB v Československu,“ prozradil exkluzivně
Večerníku Roman Nezhyba.
„Sehnal jsem k tomuto účelu partu lidí, kteří nabídku rádi přijali.
Sami vlastní motorky nebo auta,
která brázdila naše silnice ještě za
dob hluboké totality. Co se týká
uniforem esenbáků, v tom nebyl problém. Mám jich tolik, že

Návrat ke

Řidičák, soudruzi! „Esenbáci“
po celém okrese podnikli razii
na řidiče. Kolik korun československých vybrali na pokutách,
to však není známo...
3x foto: Michal Kadlec
bych jimi mohl ošatit celý
současný policejní sbor
v Prostějově,“ smál se známý šprýmař.
Jak se Večerník na vlastní
oči přesvědčil, retro akce
se vydařila. U Podhradského rybníka, na náměstí
v Plumlově, v Žarovicích,
Ptení i Kostelci na Hané
vzbudily „esenbácké“ hlídky zastavující řidiče zaslouženou pozornost velkého
množství diváků. „Kalendář, který bude vytištěn za
pár týdnů, si už objednal
i policejní prezident,“ rozloučil se s naším paparazzim Roman Nezhyba.

„starým” případům

Lucie Gambová viní tátu z vraždy

své matky. Policie stíhání nevede
Prostějov/mls

PONDĚLÍ 7. ŘÍJNA 2013

Tak to je síla! Ukázat na vlastního otce jako na možného (spolu)viníka
smrti své maminky, to chce hodně velké odhodlání i pádné argumenty.
Šestadvacetiletá Prostějovanka Lucie Gambová obojí našla a v pořadu
„Na stopě“, který odvysílala Česká televize, otevřeně promluvila o tom,
že její otec ví o smrti Lenky Gambové víc, než kdy přiznal. Většina
lidí z okolí nešťastné rodiny s její verzí souhlasí. Bohužel tělo zmizelé
Lenky Gambové se od osudného jara 1999 nenašlo, a tak v této věci
ani nikdo nebyl doposud obviněn. Policie však stále čeká na svědectví
kohokoliv, kdo by do případu mohl vnést světlo.

ŘÍJEN 2014

jak šel čas Prostějovem ...

Ječmínkova ulice
Často se přejmenovávala. Jmenuje se podle krále. Ulice byla pojmenovaná dne 9. července 1896 podle hanáckého pohádkového krále Ječmínka. Během nacistické okupace byla v letech 1940 až 1945 zvána německy
Ječmínek-Gasse. Jedná se o poměrně krátkou ulici s převážnou zástavbou
rodinných a bytových domů, která se na své západní straně napojuje na Jezdeckou ulici. Historická fotografie znázorňuje vojenskou jednotku na koních
v Jezdecké ulici, která právě míří směrem od Ječmínkovy ulice do kasáren.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Jiráskovo náměstí

Vybíráme pro vás „půltucet“

... tentokrát ze sortimentu:

ZDRAVÁ SNÍDANĚ...

BeBe Dobré ráno
mini 300 g

Cini minis
225 g

Emco lupínky
kukuřičné
375 g

Chocapic
oříškový
425 g

62,90

51,90

39,90

84,90

49,90

84,90

-

-

-

-

-

-

62,90

51,50

36,90

89,90

49,90

89,90

65,90

-

-

84,90

47,90

84,90

42,90

49,90

-

59,90

69,90

59,90

62,90

55,90

38,90

85,90

54,90

94,90

Mysli
Nesquik dětské
jahody a mandle
cereálie 450 g
375 g

Při právě probíhajícím
babím létě máte jednu
z posledních šancí se
s partnerem či partnerkou pomilovat venku.
Sex venku v sobě spojuje romantiku, dobrodružství, případně
také dávku adrenalinu.
Chcete-li si ho užít a vyhnout se veřejnému pohoršení, volte
nenápadné milostné polohy i vhodné oblečení, které hrátky
dokáže maskovat.
Adrenalin je sice mocné afrodisiakum a sex na veřejnosti
má zajisté mnohá plus, ale vždy byste měli udělat patřičné kroky, abyste na svůj zážitek nevzpomínali v souvislosti
s lynčem, jímž na vaše dovádění zareaguje pobouřená
veřejnost. Pokud předem víte, že existuje značná pravděpodobnost, že váš výlet skončí erotickými hrátkami, nepodceňte rekvizity. Deka či dlouhá sukně partnerky nejenom do
značné míry zvýší míru pohodlí, ale můžete je využít i při
maskování intimních partií.
Nejnápadnější a zcela nezaměnitelné jsou při sexu samozřejmě typické pohyby, které vás náhodným kolemjdoucím
prozradí. Částečně můžete tento problém vyřešit volbou
vhodné polohy. Spolehněte se na vlastní fantazii a improvizujte v závislosti na zvoleném místě. Snažte se však zvolit
co nejméně nápadnou polohu, protože „misionáře“ nebo
„koníčka“ před přibíhajícími policisty zřejmě neobhájíte.

Naše RESUMÉ
Valí se to na nás ze všech stran
a něco na tom je. Doporučení
nejen lékařů, ale i nejrůznějších
odborníků na výživu zní: začít
den tím správným způsobem.
A tak BeBe Dobré ráno mini
nabízí nejlevněji Tesco, stejně
jako Cini minis, dětské cereálie
Nesquik a oříškový Chocapic.
Pro kukuřičné lupínky Emco si
zajděte do Billy, jahodové mysli
s mandlemi se vám vyplatí koupit
v Kauflandu.
Ať vám chutná!
Průzkum proveden
ve středu 1. října 2014

Ani rok od zveřejnění šokujícího svědectví Lucie Gambové se její
maminka Lenka nenašla. Zůstává sice stále v hledáčku policejních
pátračů, celý případ se však bohužel nikam neposunul. „Žádné nové
zprávy nemám a nevím o tom, že by policie vyšetřovala nějaké nové
informace,“ vyjádřil se v průběhu minulého týdne exkluzivně pro
Večerník Roman Svoboda, redaktor a moderátor České televize.
Právě on byl s Lucií Gambovou v úzkém kontaktu, díky čemuž se její
výpověď dostala na televizní obrazovky.
Manžel pohřešované ženy stále tvrdí, že jeho žena zmizela i s milionem
korun a zřejmě vycestovala někam do zahraničí. Faktem zůstává,
že po ní nechal pátrat až po patnácti dnech od jejího zmizení. Podle
vyjádření její dcery se Lenka Gambová chtěla se svým manželem dát
rozvést. Důvodem měly být mimo jiné jeho četné nevěry. Radkovi
Gambovi, který byl tehdy zámožným podnikatelem, v té době hrozilo,
že přijde o podstatnou část svého majetku. Přestože byl policií důkladně
vyšetřován, obviněn v této souvislosti ovšem nikdy nebyl. A není tomu
tak ani nyní. „V souvislosti s pohřešováním jmenované není vedeno
žádné trestní stíhání,“ potvrdila Večerníku Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.

BASKETBALISTÉ Prostějova
se představili v Mattoni NBL
Pompézní zahájení před premiérovou sezónou
v Matonni NBL
10 zvolil nováček
nejvyšší basketlety balové soutěže
BK Prostějov.
Tisková konference před zahájením letošního roku první ligy
se konala v kongresové hale Hotelu Tenis Club, a to za bohaté
účasti nejen regionálníchb, ale
i celostátních médií.
Celou tiskovkou provázel jako
moderátor Tomáš Rak, role překladatelky se chopila bývalá tenistka Petra Langrová. Jako první
si vzal slovo Miroslav Černošek,
spolumajitel marketingové společnosti TK PLUS, která zajišťuje
chod basketbalového klubu. „Pracujeme na projektu rok a myslím,
že basketbal v Prostějově má svoji
perspektivu. Získali jsme podporu
reklamních partnerů a dovolím si
říct, že i diváků. Takže se vše nabízelo k tomu, abychom vytvořili
kvalitní tým, který by se v první
napsáno
před

lize neztratil,“ uvedl Miroslav Černošek. „Podařilo se přilákat velké
hráče a mám radost, že trenérem
týmu je bývalý vynikající hráč
i kouč Predrag Benaček a barvy
Prostějova budou hájit řady vynikajících borců v čele s Czudkem,
Callahanem, Okáčem, Stuchlým,
či Lukiancem,“ dodal Černošek
a předal slovo místostarostovi města Miroslavu Pišťákovi.
„Mám čest tu zastupovat vedení
města, které dalo jasně najevo,
že jako jeden z nosných sportů si
vybralo basketbal. A není to jen
o slovech, ale o skutečné podpoře. Chtěl bych však poznamenat,
že velké podpory se nedostává
jen basketbalu, ale také například
lednímu hokeji a dalším sportům,“
nechal se slyšet Miroslav Pišťák,
který se jakožto nový člen dozorčí rady BK Prostějov vyjádřil
i k premiérovému ročníku v basketbalové Matonni NBL. „Jako
basketbalový fanoušek bych byl
spokojen, kdyby to kluci dotáhli
až na tu metu nejvyšší,“ uvedl
místostarosta Prostějova.

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

A GRATULUJEME!!!

Sofie Hlaviznová
26. 9. 2014 49 cm 3,00 kg
Prostějov

Erika Špatinová
30. 9. 2014 50 cm 3,50 kg
Lhota

Mikuláš Bořil
26. 9. 2014 51 cm 3,85 kg
Senice na Hané

Petr Novotný
27. 9. 2014 50 cm 3,40 kg
Čechy pod Kosířem
INZERCE

Jan Slavíček
27. 9. 2014 51 cm 2,90 kg
Otaslavice

Karel Virgler
27. 9. 2014 49 cm 2,60 kg
Prostějov

Kryštof Homola
29. 9. 2014 52 cm 4,10 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!

OSM STATEČNÝCH SE POSTAVILO DAVU..
(dokončení ze strany 33)

Do konfrontace se
lídrům moc nechtělo
Druhým bodem programu diskusního setkání, který Večerník
na lídry jednotlivých kandidujících stran a hnutí ve středu
večer připravil, byla vzájemná
konfrontace. Každý z přítomných měl možnost položit otázku
svému konkurentovi. Do té se
ale možná budoucím primátorům příliš nechtělo. Přesto se pár
odvážlivců našlo. „Chtěl bych se
zeptat pana primátora, proč ignoruje občany Domamyslic a proč
v této části města neproběhlo víc
setkání představitelů města s našimi lidmi,“ vytasil se s dotazem
na Miroslava Pišťáka republikán
Oldřich Vrcha. „Máte pravdu, že
těch setkání bylo příliš málo, na
druhé straně vy sám byste se měl
jako předseda osadního výboru
v Domamyslicích zamyslet nad
tím, proč na rozdíl od jiných osadních výborů jste se u vás sešli letos
pouze jednou,“ kontroval první
muž magistrátu.
„Mě by zase zajímala odpověď pana Blumensteina, jaký
je jeho názor na druhou změnu
územního plánu, která se má
projednávat na mimořádném
zasedání zastupitelů v úterý
7. října,“ směřoval Jan Navrátil (Změna pro Prostějov)
otázku na lídra ODS. „Nejedná se o druhou změnu, jde
o návrh zahájení pořízení druhé
změny Územního plánu města
Prostějova. Je to proces, který trvá
celou řadu měsíců. Podle mého
názoru považuji za zbytečné, aby
tak důležitý bod byl zařazen do
jednání zastupitelstva, které se sejde tři dny před volbami. Myslím
si, že tuto záležitost by mělo řešit
až nové zastupitelstvo,“ odpověděl Tomáš Blumenstein.
Vzájemnou konfrontaci kandidujících politiků pak ukončil lídr
KDU-ČSL. „Chtěl bych se zeptat pana Navrátila, zda v případě
jeho zvolení do funkce primátora
bude i nadále fungovat jeho firma
Habro,“ zajímalo Petra Kousala.
„Pevně věřím, že v případě mého
zvolení bude i nadále dobře fungovat moje rodina i moje firma,“
opáčil Jan Navrátil ze Změny pro
Prostějov.
Odpovězte stručně
a jasně - ANO nebo NE!
Patrně nejatraktivnější část předvolebního setkání s osmi statečnými přišla ve chvíli, kdy jednotliví lídři měli za úkol odpovídat na
vybrané otázky Večerníku. Jejich

úkol nebyl zrovna jednoduchý,
protože na dotazy měli odpovídat
jen velmi stručně, nejlépe ano či
ne. Poté, co nám hosté prozradili,
jestli chtějí být hlavou radnice,
začalo se ztuha. Na rovinu jsme
zjišťovali, zda lídři jsou či nejsou
pro výstavbu Galerie Prostějov
společností Manthellan. „Spíše
ne. Ovšem na toto téma opravdu
stručně odpovědět nelze,“ řekl
Šlambor. „Smlouva mě zavazuje, takže ano,“ uvedl primátor
Miroslav Pišťák. „Jednoznačně
ne,“ byl rázem hotov s odpovědí
Aleš Matyášek. „Obchodů máme
dost, tudíž ne,“ zareagovala Hana
Naiclerová. „Smlouva s Manthellanem je platná, takže říkám ano.
Na druhé straně musí být dodrženy původní zadávací podmínky,“
zastává názor Tomáš Blumenstein. Jasné ne výstavbě Galerie
Prostějov pak vyslovili také Petr
Kousal, Jan Navrátil i Oldřich
Vrcha, který se nebál sdělit, že jde
o podvod.
V následující debatě bylo také
zajímavé poslouchat vyjádření
všech lídrů na otázku, zda by
nejraději zrekonstruovali stávající Společenský dům nebo ho
zbourali a postavili „kulturák“
na jiném místě v Prostějově. Kupodivu všichni se shodli na tom,
že by nejraději opravili stávající
budovu Společenského domu!
„Musíme ovšem vyčkat do doby,
než se vyřeší problém s Manthellanem,“ připomněl zásadní skutečnost primátor Miroslav Pišťák.
Vzácně se všichni kandidáti na
primátora shodli i při odpovědích, zda by po svém nástupu
do funkce ve vedení města přemýšleli o nějakých zásadních
čistkách v úřednickém aparátu
magistrátu. „Samozřejmě bychom diskutovali o co nejefektivnějším chodu úřadu. Doposud
mám ale s pracovníky magistrátu
jen ty nejlepší zkušenosti,“ uvedl
Aleš Matyášek. „Myslím si, že
revoluční personální změny nejsou dobré v žádné firmě, tedy ani
na magistrátu. Záleží vždy jenom
na lidech, jak chtějí pracovat,“
podotkla Naiclerová. „Změny
sice chceme, ale nejsme sebevrazi,
abychom vyhazovali pracovníky,
kteří pracují dobře. Nepředpokládám tedy výrazné personální změny,“ přidal Navrátil.
Moderátor Večerníku se dále
politiků zeptal, zda jsou pro to,
aby městská hromadná doprava
v Prostějově fungovala zdarma.
„Zadarmo určitě ne, protože pak
si toho nikdo neváží. Určitě bych
ale změnil návaznost spojů. Není
možné, aby od hlavního nádra-

ží odjížděl poslední autobus ve
22.10 hodin, když ještě ve 22.14
přijíždí vlak od Olomouce,“
sdělil Petr Kousal. „Nejsem pro
dopravu zdarma, je to služba,
za kterou by se mělo platit,“
přidali podobné názory Tomáš
Blumenstein, Hana Naiclerová,
Aleš Matyášek i primátor Miroslav Pišťák. Jen Jaroslav Šlambor
navrhuje menší úpravy. „Také já
nejsem zastáncem provozování
této služby zadarmo. V našem
volebním programu ale navrhujeme, aby zdarma jezdily děti do
patnácti let a senioři od pětašedesáti let,“ zmínil lídr komunistů.
Vzápětí byli kandidáti na nové
posty v zastupitelstvu vystaveni
otázkám ohledně parkovacích
míst ve městě, výše veřejných
finančních podpor, problematiky domů s pečovatelskou službou, demolice jezdeckých
kasáren, kauzy okolo pořádání koncertu Josepha Calleji,
zřízení církevní základní školy
a mnoha a mnoha dalším dotazům. K atraktivním perličkám
ale mělo teprve dojít...

schopnost strážníků řešit i závažné trestné činy, ale většina kandidátů se opřela do systému jejich
práce. „Občané právem volají
po větší bezpečnosti ve městě,
ale nevím, zda se současným počtem strážníků je městská policie
schopna toto volání vyslyšet,“
poznamenal Jan Navrátil. „My
s prací městské policie nejsme
až tak spokojeni. Jsme přesvědčeni, že by strážníci více měli
kontrolovat diskotéky a bary,
kde se beztrestně nalévá mladistvým, kteří pak v ulicích dělají nepořádek. A to našemu městu Vrchol přípravy. Před zahájením besedy vysvětlil šéfredaktor Večerníku
nedělá dobrou vizitku,“ konsta- Petr Kozák společně s moderátory Tomášem Láznou a Martinem Zaotoval Kousal. „Vážím si práce ralem jejich aktérům vše podstatné.
2x foto: Michal Kadlec
našich strážníků, ale domnívám
se, že by se méně měli zabývat
otázkou dopravních přestupků
a více hlídat problémové lokality. Chybí nám více pochůzkářů
přímo v ulicích,“ poukázal na
jeden z problémů Blumenstein.
„Jak je možné, že městská policie řešila v loňském roce přes
sedm tisíc dopravních přestupků a pouze sto případů pouliční
kriminality? Uděláme všechno
pro to, aby došlo k přerozdělení
Hokejová extraliga v Prostějově: úkolů prostějovských strážníků.
máme na ni vůbec?
Je potřeba je dostat pryč z parko- ODS po odchodu z této strany nese vinu vedení města, jmenoOpět jasná otázka a požadavek višť zpátky na ulice,“ pozname- nesložili své funkce,“ přidal se vitě tehdejší místostarosta Pavel
na velmi rychlou odpověď. Ten- nala Hana Naiclerová.
k diskutujícím Tomáš Blumen- Drmola, mimo jiné kandidující
tokrát Večerník při diskuzním
stein. Po jeho vyjádření následo- nyní za hnutí Úsvit. Ten v roce
Nevolte pazgřivce,
večeru mířil do sportovního
val velmi dlouhý potlesk nabité- 2010 smlouvu o smlouvě buprostředí, kde se hodně živě pře- zaznělo na adresu přeběhlíků ho sálu, v němž diskuzi přihlíželi doucí předložil zastupitelstvu,
třásají nedávná silácká prohláše- Stručně se lídři kandidujících fanoušci všech zúčastněných i když věděl, že není „košer“.
ní vedení hokejových Jestřábů stran a hnutí vyjádřili k exce- lídrů politických stran a hnutí. Problémem také je, že nyní
ocílechvybojovatnejvyššísoutěž. sům, které bohužel současná Většina z diváků pak dala za tolik kritizovanou smlouvu
A co budoucí politická reprezen- státní i komunální politika pro- pravdu už dřívějšímu prohláše- schválilo v roce 2010 jednotace města, bude chtít podporovat vází. Ke změně politických dre- ní republikána Oldřicha Vrchy, hlasně všech třicet zúčastněných
hokejovou extraligu v Prostějo- sů došlo nedávno i v Prostějově, který vyzval voliče napříč poli- zastupitelů napříč politickým
vě? Tak v tomto případě čtenářům kdy ODS opustila kromě jiných tickým spektrem, aby nedávali spektrem! Dnes se někteří vypřinášíme jednoduchou odpo- i dvojice náměstků primátora Jiří hlas pazgřivcům, ale lidem, kte- mlouvají, že vlastně nevěděli,
o čem hlasují...
věď, na které se všichni zúčast- Pospíšil s Ivanou Hemerkovou. rým se dá věřit.
Vše zakončil jeden z přítomnění vesměs shodli. „Bavíme se „Pokud je někdo v nějaké straně
Lidé
se
ptali
nejvíce
ných diváků Radek Zacpal.
o podpoře soukromého spor- z ideových pohnutek, pak dost
na průšvih s Manthellanem
„Jak vás poslouchám, tak já jako
tovního subjektu. Samozřejmě, dobře nechápu, proč ten polihokejová extraliga by Prostějovu tický dres mění,“ poznamenal V samotném závěru diskusního odcházející zastupitel říkám, že
také slušela, ale dokáže vedení Jaroslav Šlambor. „Mně osob- večera dostali příležitost k do- pokud město nemá jiné téma,
Jestřábů pro ni sehnat peníze? ně to nevadí, ale je to špatně. tazům i samotní diváci. Měli než Manthellan, jsme na tom
Jistá finanční podpora od města, Každý, kdo byl zvolen za něja- možnost se jednotlivých poli- v Prostějově moc dobře!“
proč ne, ale bude vůbec nejvyšší ký program, by tento program tiků zeptat na cokoliv. Přesto- Vše pak definitivně uzavřela
hokejová soutěž v Prostějově měl celé volební období držet,“ že město řeší aktuálně desítky poslední otázka na církevní
kde hrát? Vždyť náklady na re- přidal se primátor Pišťák. „Po- problémů, řeč se točila přede- školu a samotné závěrečné
konstrukci zimního stadionu jsou kud ten dotyčný není v nějaké vším okolo tématu „Manthellan dvacetivteřinové řeči, v nichž
obrovské a bez dotací nejsou v si- funkci, je to jeho věc. Jestli ale a problematika výstavby Galerie většina přítomných pozvala
lách města,“ poskládal Večerník změní politickou příslušnost bě- Prostějov“ v centru města, navíc nejen přítomné diváky, ale
sumář z jednotlivých odpovědí hem volebního období a zůstane místo stávajícího Společenské- i všechny občany Prostějova
politických lídrů diskutujících na ve veřejné funkci, je to špatné,“ ho domu. I přes obrovskou slo- k víkendovým volbám. K nim
toto téma. „Takže, extraliga spíš uvedl Matyášek. „Aktuálně žitost celého problému a hrozící se přidává i Večerník: ZVOLne...“
jsme v situaci, kdy ODS se na žalobu ze strany společnosti TE SI BUDOUCNOST DLE
celostátní úrovni příliš nedaří. Manthellan se odpovědi jednot- SVÉHO, ALE HLAVNĚ
Kritika systému práce
A jak jste všichni mohli sledo- livých lídrů stran kandidujících VOLTE!
městské policie
vat, v průběhu uplynulých měsí- do zastupitelstva dělily na dvě
Rovněž poměrně vzácná shoda ců řada lidí od nás odešla. Je to části. Podle některých by o věci
video z akce na
zavládla mezi lídry politických ale jejich rozhodnutí. Bytostně měl rozhodnout soud, který by
www.
uskupení v hodnocení práce mi ale vadí, když dva současní snad mohl smlouvu s Manthelvecernikpv.cz
městské policie. Byla oceněna náměstci primátora zvolení za lanem zneplatnit. Podle jiných
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Agrofert zůstal i letos na vrcholu v mládežnických kategoriích

Čtrnáct týmových titulů v mládežnických kategoriích získali během posledních tří let tenisté
TK Agrofert Prostějov. Letos k nim přidali další. Tři naprosto samostatně, jeden v rámci Jihomoravského
výběru, který se opíral o výkony prostějovských
nejmladších hráčů. Pouze starší žáci na titul nedosáhli, přesto i konečné stříbro má svoji kvalitu.
„Za poslední čtyři roky nám
unikly pouze dva tituly ze dvaceti. To je obdivuhodná bilance.
Obhajovat dosažené úspěchy
je totiž vždy strašně náročné.
Nám se to daří a všichni z toho
máme obrovskou radost,“ prohlásila exkluzivně pro Večerník
Petra Černošková, šéfka prostějovských tenisových projektů.
Loni a před třemi lety TK Ag-

rofert získal všechny týmové
trofeje, letos mu jedna unikla.
Přesto si realizační týmy vysloužily od vedení klubu velkou
pochvalu. „Všichni naši trenéři opět odvedli skvělou práci.
Úspěchy nás pochopitelně těší,
ale v mládežnických kategoriích
je důležité, aby děti především
tenis bavil. Nejde jen o výsledky,
ale radost ze hry. Chce to hodně

trpělivosti a ta našim trenérům
nechybí. Současně ale máme
radost, že se potvrzuje správnost
našeho systému výchovy. Stále
nám dorůstají děti, které jsou
úspěšné,“ těší Černoškovou.
Klubu se vrací dlouhodobá
práce s mládeží. Zájem o tenis
potvrdila i nedávná tradiční
akce Hledáme nové vítěze Fed
Cupu a Davis Cupu za účasti
Petry Kvitové, Tomáše Berdycha a Jiřího Veselého, která
byla současně zápisem do tenisové školy. „Nemám přesné
číslo o počtu narozených dětí
v našem městě. Troufnu si však
říct, že o tenis projevilo zájem
hodně zajímavé procento, což
nás těší. Snažíme se co nejvíce podporovat zájem mláde-

že o sport. Jsme přesvědčeni,
že jde o nejlepší investice do
budoucnosti. Věřte, že děti, které přijdou z tréninku, opravdu
nemají chuť zkoušet alkohol
nebo drogy. O volnočasových
aktivitách dětí se toho hodně
povídá. My je dětem nabízíme,“ říká Miroslav Černošek,
jehož marketingová společnost
TK PLUS stojí za prostějovským tenisem. Z velké základny pak rostou ti nejlepší, kteří
získávají tituly. „I těm méně
úspěšným ale zůstane láska ke
sportu a to je stejně cenné jako
medaile,“ míní Černošek.
Klub z Prostějova je dlouhodobě nejúspěšnější v České
republice a ve své novodobé
historii nasbíral stovky titulů

ve všech věkových kategoriích. Současně pracuje na tom,
aby v příštích letech vybojoval
další. „Tenis je vlajkovou lodí
naši společnosti a tak to zůstane.
Chceme vychovávat nové špičkové hráče, kteří jednou nahradí
Petru Kvitovou nebo Tomáše
Berdycha,“ plánuje Černošek.
K výchově mladých talentů
výrazně pomáhá rovněž vedení Statutárního města Prostějov a Olomouckého kraje.
Obě instituce snahu TK Agrofert podporují. „Hodně si toho
ceníme. Prostějovská radnice
dlouhodobě oceňuje naši práci
a to samé platí také o hejtmanství. Naše společné úsilí směřuje
hlavně k mládeži a to je dobře,“
míní Černošková.

Velký zájem. O tenisové naděje nemá v současnosti prostějovský klub
nouzi, což potvrzují i zdařilé náborové akce.
Foto: Josef Popelka

Dorost dokázal obhájit loňský titul Starší žáci nestačili pouze na Spartu
Kurty pražské Sparty hostily
vrchol dorostenecké domácí
sezony. Titul obhájilo družstvo
Prostějova, které nejprve porazilo
pražský Olymp 9:8 a Prechezu
Přerov 8:1. V posledním střetnutí si Hanáci poradili s domácí
sestavou, kterou porazili 5:2.
O titulu bylo za stavu 5:1 rozhodnuto už po dvouhrách. Bronz
získal 1. ČTLK Praha po vítězství
nad Přerovem v poměru 6:3

Soupiska TK Agrofert Prostějov:
Miedler Lucas, Poljak David,
Kolář Zdeněk, Děrkas Zdeněk,
Hájek Petr, Starý Dominik, Chyba Miroslav, Sachko Vitalij, Kellovský Dominik, Novák Jakub,
Siniaková Kateřina, Schmiedlová Kristina, Melounová Petra,
Kolářová Tereza, Pantůčková
Magdaléna, Kilnarová Monika,
Hrabalová Kristýna, Hönigová
Sandra.

Minitenisté se opírali

Mladší žáci uspěli

o hráče z Prostějova v repríze posledního finále

Výběr Jihomoravského tenisového svazu, jehož páteř tvoří hráči z Prostějova, vyhrál Mistrovství České republiky družstev
nejmladší věkové kategorie dětí 5 až 7 let. Ve finále minitenisté
zdolali sestavu Pražského tenisového svazu po velké bitvě, kterou rozhodlo několik míčů.
Soupiska Jihomoravského tenisového svazu:
Sedlář Josef, Kumstát Jan, Mrva Maxim, Horáček Josef, Šichtař
Samuel, Čech Marek, Lebrušková Anna, Fryčáková Julie Nela.

Až do republikového finále se
probojovali starší žáci Prostějova, kteří se v rozhodujícím
duelu museli sklonit před
soupeři z pražské Sparty.
Družstvo z hlavního města si
rozhodující náskok vybojovalo
už po singlech. Prostějovské
body získal Tomáš Jiroušek
a Evžen Holiš, na čtyři body
Sparty to ale bylo málo. Noví
šampioni navíc získali další dva
body v deblech a Prostějov celkově porazili 6:3.
Soupiska
TK Agrofert Prostějov:
Molleker Rudolf, Jiroušek Tomáš, Muamba Nicaise, Holiš
Evžen, Žgirovský Alexander,
Kovařík David, Sedlář David,

Marančák Jan, Steinhauser Robert, Santaguida Thomas Jack,
Slavík Jakub, Jastremská Dayana, Kynčlová Anna, Drábková

Sabina, Cváčková Valentina,
Sisková Anna, Pillárová Alexandra, Kladivová Aneta, Zaviačič
Jessica.

Babytenisté využili domácí prostředí

Také v kategorii mladších žáků se
do finále republikového šampionátu probojovala stejná družstva
jako v minulém roce. V repríze
posledního finále dokázali opět
uspět tenisté a tenistky prostějovského TK Agrofert. Pražskou
Spartu porazili 6:3 a opět se radovali ze zisku vítězného poháru.
Na třetím místě skončil 1. ČLTK
Praha a na čtvrtém se umístili žáci
TK Neridé.

Soupiska TK Agrofert Prostějov:
Palovič Lukáš, Šmédek Jaroslav,
Svrčina Dalibor, Vítek Kryštof,
Vaculík Lukáš, Jurajda Adam,
Horák Ondřej, Zavřel Lukáš,
Alan Matyáš, Čech Filip, Santaguida Thomas Jack, Riedi Leandro, Huňková Denisa, Kostyuk
Marta, Suchánková Sara, Kočí
Kateřina, Pluhařová Terezie, Silná Alexandra, Hrubanová Gabriela, Klimovičová Linda.

Domácí areál přinesl další velký
úspěch prostějovským babytenistům. V průběhu IX. Mistrovství České republiky smíšených
družstev, které je současně Memoriálem Zbyňka Kocmana,
tenisové naděje nezaváhaly
a ve finále porazily jednoznačně
i pražskou Spartu. Zlaté medaile
získaly naprosto zaslouženě po
výsledku 5:1.
Soupiska TK Agrofert Prostějov:
Petr Vojtěch, Menšík Jakub,
Rouchal Dominik, Vašenka Daniel, Hrazdil Jan, Přecechtělová
Darina, Laštovička Luboš, Tomajková Kristýna, Jecho Adam,
Korec Zdeněk.

Exkluzivní rozhovor se šéftrenérem prostějovské tenisové mládeže

„CHCEME DOMINOVAT I V DALŠÍCH LETECH,“ PŘEJE SI IVO ŠILHÁNEK

Nikdo nemůže spočítat, kolik hodin stráví na kurtech šéftrenér prostějovské tenisové mládeže Ivo
Šilhánek (na snímku). Právě v areálu TK Agrofert
na něj můžete narazit nejčastěji. Buď přímo na dvorci nebo v jeho těsném sousedství. Nejčastěji v rozhovoru na tenisové téma. „Je to tak. V posledních
týdnech jsem si při odchodu z kanceláře všimnul,
že se začíná brzy stmívat. Jinak bych možná ani nezjistil, že přichází podzim,“ směje se Šilhánek, který
Večerníku poskytl v uplynulých dnech exkluzivní interview.
Vaše práce je hodně náročná na čas. Nemáte
toho, jak se říká, plné zuby?
„Mám velké štěstí. Můj velký koníček se stal mojí prací, takže to tak nevnímám.
Na kurtech jsem od sedmi
let. Vyrostl jsem tady. Navíc jsem prostějovský rodák
a je pro mě otázkou prestiže
a hrdosti, že můžu pomáhat

k úspěchům našich hráčů. Rozhodně si nestěžuji. Jsem naopak
hodně spokojený.“
Sezóny běží jedna za druhou. Nehrozí u toho, že
spadnete do stereotypu?
„To opravdu nehrozí...(úsměv)
Už proto, že tenis je individuální
sport. Hráči přestupují z kategorie do kategorie a každý potřebuje něco jiného. I proto je ja-

kákoliv sezona svým způsobem
jedinečná.“
j
Podle Tomáše Berdycha
je především v mladém
věku pro začínající tenisty důležitá podpora rodičů. Souhlasíte s tímto názorem?
„Platí to ve všech sportech.
I třeba v hokeji nebo fotbale.
Troufnu si však říct, že u tenisu
je příspěvek rodičů několikanásobně větší, než v kolektivních
sportech. Pro nás to jsou klíčoví partneři. Bez jejich pomoci
bychom tenis na takové úrovni
zkrátka dělat nemohli.“
Manažer Miroslav Černošek tvrdí, že pokud se
mladí lidé věnují sportu, nemají
pak myšlenky na zkoušení alkoholu nebo drog. Vnímáte při své
profesi i tuto funkci sportu?
„Jednoznačně souhlasím. Je dokonce jedna z hlavních, prioritních. Pravidelně s rodiči, jejichž
děti přecházejí mezi juniory
a pak do seniorské kategorie, bi-

lancujeme. A oni nám děkují za
spolupráci. Díky sportu získal
jejich život řád, děti mají dostatek sebevědomí i charakter. To je
hlavní příspěvek sportu do dalšího života.“
V kategorii minitenis bojovaly letos místo klubů
o tituly výběry krajů. Co byl
důvod této změny?
„Byla to úprava, kterou inicioval Český tenisový svaz.
V této kategorii není konečný výsledek až tak důležitý
a díky změně si na mistrovství zahrály děti z více oddílů.
V Jihomoravském výběru ale
hrálo hlavní roli pět našich hráčů. Takže medaile patří právem
hlavně Prostějovu.“
Prostějov sbírá tituly
pravidelně. Je to díky
tomu, že máte takový náskok
před konkurencí?
„Výsledkově to tak možná vypadá, ale za každým úspěchem
je hodně práce. Na paty nám

v posledních letech hodně šlape
Sparta, která se vydala stejnou
cestou jako v Prostějově. A jsou
tady i další silné kluby. V republice máme několik těžkých
soupeřů. Při štěstí na los můžete dostat přijatelného soupeře
v prvním kole, pak už je to ale
pokaždé velký boj. Konečný výsledek je třeba jasný, ale o každý
bod se musíme prát.“
Jak dlouho může vydržet
prostějovská tenisová dominance?
„Všichni si přejeme, aby se
nám dařilo co nejdéle. Máme
k tomu ideální podmínky.
Snažíme se maximálně využít
podporu společnosti Miroslava
Černoška, vedení města Prostějova a Olomouckého kraje. Výsledky naznačují, že se
nám to daří. V klubu děláme
vše proto, aby se nám dařilo
i v příštích letech. Příprava na
novou sezonu už začala a věřím, že bude opět úspěšná.“
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