OSMNÁCTILETÝ MLADÍK SE CHTĚL OBĚSIT! KVŮLI NEŠŤASTNÉ LÁSCE...

Překonáváme rekordy:
DNES POPRVÉ 40 VELKÝCH STRAN

SERVIS PŘED STARTEM VOLEJBALOVÉ SEZÓNY

čtěte na straně 2

SKLÍČKA NA VAŠE AUTÍČKA JEDINĚ OD

.cz

www.

AKCE ŘÍJEN !!
K výměně čelního skla
na pojišťovnu
stěrače zdarma!!!
montujeme kvalitní autoskla

HLEDEJTE NA STRANÁCH 33, 34 a 40

PROSTĚJOV: Drozdovice 87 (u SV. Anny)
Tel.: 776 71 78 73, 582 331 753
autosklo@hleda.cz
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UTAJENÁ SCHŮZKA!
Medailová trojice již sestavuje pro město „staronovou“ vládu

BYLI JSME

ČSSD + ANO 2011 + PéVéčko

s pohodou
ČS SD po ra zil a
AN O 20 11!
Zk lam án ím je
vý sle de k ,,to pk y“,
Ús vit pr op ad l...
jak dopadly komunální volby
přepočtené procenta mandáty
platných hlasů

U TOHO!

Usedli za jeden stůl. V salonku Hotelu Tennis Club přistihl Večerník v neděli odpoledne vyjednávající týmy ČSSD, ANO 2011 a PéVéčka. Pouhých čtyřiadvacet hodin po uzavření
volebních místností již vyjednávaly o možné koaliční spolupráci. Co z toho plyne? nalistujte stranu 14!
2 x foto: Michal Kadlec

* podrobný servis konečných výsledků ze všech 97 míst regionu * graficky zpracované údaje
* přímé reportáže * ohlasy a exkluzivní rozhovory * analýzy, komentáře
komentáře * perličky, zajímavosti
* VELKÁ ANKETA MEZI LÍDRY STRAN *
VŠE O VOLBÁCH HLEDEJTE NA STRANÁCH 5 až 12

Úsvit př.dem.
Moravané
Koruna Česká
Rep.str. ČMaS

3,52%
1,60%
0,88
0,76%

INZERCE

9 771212 667008
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PRŮBĚH VÍKENDOVÉHO VOLEBNÍHO DĚNÍ JSME PRO VÁS POPRVÉ SLEDOVALI ON-LINE!
PODÍVEJTE SE NA VÝVOJ SITUACE, KLIKNĚTE NA WWW.VECERNIKPV.CZ!
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Krimi
168 hodin
s městskou policií
Načepoval nezletilým

Strážníci uplynulý čtvrtek
9. října okolo dvacáté hodiny
zjistili v provozovně v centru
města trojici sedmnáctiletých
dívek požívající pivo. Obsluhující číšník si neprověřil věk
přítomných a podal jim alkoholický nápoj. Tímto se dopustil přestupku. Na místě mu
byla udělena bloková pokuta.
Maximální částka za toto jednání je jeden tisíc korun, pokud
by případ skončil u správního
řízení, hrozí přestupci pokuta
až do výše tří tisíc korun.

Energie za 30 tisíc...
„O zákazu podomní nabídky
zboží a služeb nic nevíme!“
Těmito slovy hájili předminulý čtvrtek 2. října své jednání
pánové pohybující se po domě
a zvonící na zvonky bydlících.
Hlídka je z místa vykázala, neboť vyšlo najevo, že nabízeli
občanům změnu dodavatele
energií. Blokové řízení oba
nezvaní návštěvníci odmítli.
Z tohoto důvodu pro podezření z přestupku, a to porušení
Tržního řádu města Prostějova,
byla událost postoupena správnímu orgánu. Ten má možnost
udělit pokutu až do výše třiceti
tisíc korun.

Radši na sběrný dvůr
Minulý čtvrtek 9. října odložil
muž plastový kryt od televize
k popelnici. Počínání řidiče
motorového vozidla si povšiml oznamovatel a nahlásil
jej na tísňovou linku 156.
Hlídka provinilce zkontaktovala a ten poté skelet televizoru převezl do sběrného dvora.
Pro tentokrát byl přestupek
vyřešen domluvou. Nemusí
to však vždy takto dopadnout.
Odkládání odpadu mimo vyhrazená místa je totiž zakázáno a správní orgán může udělit
trest až do výše padesáti tisíc
korun.

Vyhnali je z kašny
Kašna neslouží k jízdě na
kole. V neděli 5. října v podvečerních hodinách bylo přijato na linku 156 sdělení o nevhodné činnosti mládeže na
náměstí Spojenců, a to jízdu
na skateboardech a jízdních
kolech přímo v kašně. Hlídka
v uvedené lokalitě zastihla
skupinu dětí. K poškození
zařízení nedošlo. Všechny
z místa ihned vykázala a vysvětlila jim jejich nepatřičné
chování.

Poctivá nálezkyně
Minulé pondělí 6. října dopoledne oznámila žena prostřednictvím linky 156 nález
peněženky v blízkosti Penny
marketu v Plumlovské ulici.
Vyslaní strážníci od ní peněženku s osobními doklady
a finanční částkou 1 700 korun
převzali. Poté zkontaktovali
v místě bydliště sedmačtyřicetiletou ženu, které věci patřily. Nálezkyně jí rozhodně
udělala velkou radost, neboť
svým příkladným jednáním jí
ušetřila spoustu starostí. O tři
dny později od této události se
v podobné situaci ocitla devětačtyřicetiletá žena. Ta ztratila
kabelku, kde měla doklady,
mobilní telefon i peněženku
s obnosem. V nočních hodinách oslovila hlídku s tím, co se
jí přihodilo. Mezi tím již druhá
hlídka při dohledu na veřejný
pořádek tuto dámskou kabelku objevila v ulici Rejskova. Veškeré věci byly uvnitř
a skončily v rukou majitelky.
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MLADÍK SE POKUSIL OBĚSIT NA DĚTSKÉM HŘIŠTI!
Do nemocnice se dostal v kritickém stavu...

Musel to být děsivý pohled. Na dětském hřišti mezi paneláky se předminulou neděli večer
houpal oběšenec! Život teprve osmnáctiletého
muže se díky pohotovosti přítomných obyvatel
a včasnému zásahu lékařů nakonec podařilo
zachránit. Za zoufalým činem stála dle místních
nešťastná láska...
Prostějov/mls
Hodně zvláštní místo pro dobrovolný odchod ze života si vybral teprve osmnáctiletý mladík. Měl přitom obrovské štěstí,
že si jeho neuvážlivého počínání
všiml vrstevník venčící na sídlišti psa. „V neděli pátého října
před dvaadvacátou hodinou se
na dětském hřišti poblíž ulice
Brněnská v Prostějově pokusil
o sebevraždu osmnáctiletý mladík, který byl ve vážném stavu
převezen do nemocnice v Prostějově k hospitalizaci,“ potvrdil

Večerníku informaci pocházející zprvu od obyvatel přilehlých
paneláků Josef Bednařík, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého
kraje.
Večerník pochopitelně zjišťoval, jak na tom mladík
v současnosti je. „Jeho stav byl
po přijetí do nemocnice velmi
kritický. Nicméně po několikadenním pobytu na oddělení
ARO se jej lékařům podařilo
zlepšit. Nyní je pacient stabilizovaný,“ prozradila nám v pátek
odpoledne Radka Miloševská,

tisková mluvčí společnosti Agel,
provozující prostějovskou nemocnici. Oběšence si při činu,
který mohl skončit tím nejhorším, všiml jiný mladík, který
procházel kolem při venčení
psa. Zachoval se přitom velmi
pohotově, čímž svému vrstevníku fakticky zachránil život.
„Zavolal okamžitě záchranku
i policii. Jelikož mu sám nebyl
schopen pomoci, běžel sem do
hospody. Kolegyně s jedním
štamgastem ho pak odvazovali, záchranka tu byla hned,“
popsala exkluzivně Večerníku
děsivé okamžiky obsluha Hostince U Anděla nacházejícího
se nedaleko od místa, kde si
mladík chtěl vzít život. „Ani
jednoho z těch dvou kluků
jsem neznala. Myslím, že nejsou odsud. Kdosi mi na Facebooku ukazoval jeho fotku,
ale nic mi to neříkalo,“ dodala.

Hodně nešťastný start pro dva Prostějovany...

Zloději rozmlátili okna a vykradli dvě auta
Prostějov/mik - První den
v týdnu a hned dva naštvaní
majitelé aut. Bodejť by nebyli rozezleni, když jim někdo
plechové miláčky doslova vybrakoval! Obzvláště o smůle
může hovořit řidič, kterému
z auta zaparkovaného ve
Vrahovické ulici někdo sebral věci v hodnotě přes
třicet tisíc korun. Proč je ale
ve vozidle nechával?!
„V pondělí šestého října došlo
ke dvěma případům vloupání
do vozidel. V dopoledních
hodinách se zatím neznámý pachatel vloupal do vozidla Fiat

Doblo, které bylo zaparkované
na ulici Žitné v Prostějově.
Řidič se od vozidla vzdálil
zhruba na deset minut. Když
se k němu vrátil, zjistil, že je na
autě rozbité okno a z vnitřních
prostor zmizela peněženka
s celým obsahem. Kromě
peněz v ní byly i osobní
doklady a platební karta.
Škoda byla vyčíslena na tři tisíce dvěstě korun,“ seznámila
Večerník s prvním případem
Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého
kraje. „V průběhu dne pak

ještě došlo ke vloupání do
vozidla Škoda Felicia, které
bylo zaparkované na ulici
Vrahovické. Zatím neznámý
pachatel na autě rozbil jedno
z oken a z vnitřních prostor odcizil zde ponechanou
tašku. Byla v ní peněženka
s osobními doklady, peníze
a platební karta. Neznámý
pachatel odcizil také firemní
notebook a platební kartu,“
dodala informace o druhém
vloupání mluvčí krajské policie s tím, že v tomto případě
majitel spočítal škodu na
31 500 korun.

Tady to bylo. Osmnáctiletý mladík se pokusil oběsit na lanové pyramidě
hřiště ve vnitrobloku mezi ulicemi Tylova a Dobrovského v Prostějově.
2 x foto: Martin Zaoral a internet

Trafikantka narazila,

prodala „kusovky“ dětem!
zákazníkům z důvodu, že nemají peníze na celou krabičku.
Prodej zmíněným mladistvým
připustila, neboť v okamžiku,
kdy se jeví jako zdánlivě starší, věk si neověřuje a cigarety
prodá,“ popsala Večerníku celou událost Jana Adámková,
tisková mluvčí Městské policie
v Prostějově.
Trafikantka je ale teď podezřelá
ze spáchání hned dvou přestupků. „Žena porušila zákaz prodeje jednotlivých cigaret a rovněž
zákaz prodeje cigaret osobám
mladším osmnácti let. Případ
byl předán správnímu orgánu
k dořešení,“ dodala Adámková.

ze soudní síně...

HLEDALA ZOUFALE PRÁCI, PŘIŠLA O POSLEDNÍ PENÍZE...
Soud v případě „letadla“ Katalogu obchodu a služeb stále nerozhodl

Prostějov/mls - Po pětadvaceti
letech ztratila paní Ludmila
M. zaměstnání, a tedy i zdroj
obživy. Všechny síly proto napřela k tomu, aby se jí podařilo
co nejdříve najít nové pracovní
uplatnění. V jejím věku asi padesáti roků to ovšem nebylo nic
snadného.
Při hledání narazila na společnost
Katalog obchodu a služeb, která
poptávala „asistentku do kanceláře“. Jelikož s podobnou prací
měla už dlouholeté zkušenosti,
rozhodla se do toho jít. Ukázalo
se to však jako cesta do pekel.
Nejenže si v novém zaměstnání nic nevydělala, ještě dokonce
přišla o peníze, které si musela
půjčit. Minulé úterý se přidala
k dalším poškozeným, kteří v této
věci vypovídali u prostějovského
okresního soudu. Večerník byl
u toho! Zástupce společnosti Katalog obchodu a služeb Robin Chládek, který působil v Prostějově,
paní Ludmile vysvětlil, že pokud
chce u společnosti pracovat, musí

zaplatit jistý „garanční poplatek“.
Ten činil sedmadvacet tisíc korun.
Teprve pak s ní uzavřel takzvanou
smlouvu o spolupráci. „Byla jsem
v zoufalé situaci, práci jsem nutně potřebovala. Půjčila jsem si
tedy od rodiny dvacet tisíc a poplatek zaplatila. Následně jsem
podepsala smlouvu, o které jsem
se naivně domnívala, že je to pracovní smlouva. Byla jsem ráda,
že mám práci. Přitom jsem zcela
věřila panu Chládkovi, který mi
všechno vysvětloval a působil přitom velmi seriózně,“ vypověděla
před senátem Okresního soudu
v Prostějově Ludmila M.
Náplní práce sympatické dámy
mělo být původně nabízení stavebního materiálu. „To se mi
však příliš nedařilo, ze strany
možných klientů mi bylo řečeno, že námi nabízené produkty
jsou drahé. Nedlouho na to mi
pan Chládek řekl, že efektivnější bude, pokud budu hledat nové ´zaměstnance´, kteří
stejně jako já složí garanční

poplatek. Za každého z nich
jsem měla mít provizi třináct
tisíc korun. Nikoho takového
se mi ovšem sehnat nepodařilo. Za půl roku své spolupráce
se společností Katalog obchodu
a služeb jsem si tak nevydělala vůbec nic. Někdy loni na
jaře jsem našla prostějovskou
kancelář v Netušilově ulici vyklizenou, aniž by mi o tom někdo řekl. Pan Chládek posléze
nereagoval ani na mé e-maily,
ani na telefonáty,“ vypověděla
paní Ludmila.
Ve stejné době pak v pořadu České televize „Černé ovce“ viděla
reportáž o společnosti, se kterou už půl roku spolupracovala.
„Mluvilo se tam o tom, že jde
o podvod a jedná se o typické
letadlo. Právnička mi následně
poradila, ať podám trestní oznámení, což jsem posléze i učinila,“ uzavřela svoji výpověď
paní Ludmila s tím, že peníze jí
pan Chládek ani nikdo z vedení
společnosti dosud nevrátil.

Podle obžalovaného měla
paní Ludmila dostatek času,
aby si předloženou smlouvu
o spolupráci a dodatky k ní
v klidu prostudovala. Z ní pak
mělo vyplývat, co vše za svůj
garanční poplatek získala a jaké
z toho měla výhody. „Také není
pravda, že bych paní svědkyni
neodpovídal na e-maily či telefonáty,“ dodal Robin Chládek.
Faktem je, že paní Ludmila
rozhodně není jedinou, kdo má
s jednáním Robina Chládka
a společnosti, kterou zastupoval
problém. U prostějovského
soudu figuruje celkem pět poškozených, dá se předpokládat, že jejich skutečný počet je
však výrazně vyšší. Vzhledem
k rozsahu obhajoby i jednotlivých svědeckých výpovědí je
však dokazování viny v této
kauze poměrně zdlouhavé. Ani
druhý jednací den tak prostějovský soud verdikt nevynesl.
Hlavní líčení bylo odročeno až
na leden příštího roku.

Okradena za jízdy

Ze spáchání přečinu krádeže
je podezřelý zatím neznámý pachatel, který v úterý
7. října krátce po poledni okradl jednašedesátiletou ženu,
která šla s jízdním kolem po
chodníku po Joštově náměstí
v Prostějově směrem na dálniční nadjezd. V nestřeženém
okamžiku jí z košíku umístěného na jízdním kole, odcizil
celou kabelku. Paní v ní měla
svazek klíčů, dva mobilní telefony a peněženku s penězi
a osobními doklady. Neznámý pachatel jí způsobil škodu za dva a půl tisíce korun.
V případě jeho zjištění mu hrozí
až dvouletý pobyt za mřížemi.

Podvedl stařenku

Ze spáchání přečinu podvodu
je podezřelý třiačtyřicetiletý
muž z Prostějovska, který
měl v červenci letošního roku
převzít od devadesátileté
seniorky zálohu ve výši pěti
tisíc korun, zakoupit stavební materiál a provést práce
na rodinném domě. Stavební úpravy však do dnešního
dne neprovedl a peníze ženě
nevrátil. V případě prokázání
viny a odsouzení mu za přečin podvodu hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi.

Boty vzal z BMW

Nedá si pokoj! Robin Chládek
u prvního hlavního líčení tvrdil,
že u firmy Merafield pracuje
jako administrátor, který zadává
data do počítače. Na webových
stránkách uvedené „moderní
a dynamické“ společnosti je
však stále veden jako vedoucí
brněnské pobočky této „realitky“.
Foto: www.realitymerafield.cz.

po kvartetu hledaných
Prostějov/mik

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

Na vině je kachna

Minulé pondělí 6. října krátce před osmou hodinou ráno
došlo na kruhovém objezdu
v Průmyslové ulici v Prostějově k dopravní nehodě,
kterou má na svědomí divoká
kachna. Z prvotního šetření
vyplývá, že dvaapadesátiletému řidiči nákladního vozidla
Iveco náhle vlétla do čelního
skla divoká kachna. Nárazem
došlo k jejímu usmrcení. Alkohol byl u řidiče vyloučen
dechovou zkouškou, celková
hmotná škoda byla vyčíslena
na pět a půl tisíce korun.

Co osmnáctiletého kluka vedlo
k tomu, že se rozhodl skoncovat
se životem? O tom se lze jen dohadovat. Soudě dle většinového názoru lidí obeznámených
s případem, se však mladík
k zoufalému činu rozhodl po
bolestivém rozchodu s dívkou...

Prostějov/mik - Bylo by naivní si myslet, že jde o ojedinělý
případ. Na tento ale strážníci
přišli ve chvíli, kdy načapali
tři kouřící mladistvé chlapce
a ti jim „práskli“, kde cigarety
získali. V průšvihu je teď trafikantka, která jim prodala
takzvané kusovky.
„Při kontrole tří chlapců ve věku
od patnácti do šestnácti let, kteří
kouřili cigarety a zdržovali se
v prostorách nedaleko základní
školy, vyšlo najevo, že kuřivo si
po kusovkách zakoupili v novinovém stánku v centru města.
Prodavačka strážníkům sdělila,
že jednotlivé cigarety prodává

ČERNÁ KRONIKA

PATRIK HORVÁT

JAROSLAV JACÁK

RADEK TRUNDA

JAN FORAL

se narodil 5. dubna 1983 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila
prostějovská policie celostátní
pátrání dne 18. července 2014.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 30 do 35 let, měří 175 centimetrů, má obézní postavu, hnědé
oči a černé vlasy.

se narodil 15. září 1977 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 7. července 2014.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 36 do 37 let a měří mezi 170
až 175 centimetry. Bližší údaje
k hledané osobě nejsou známy.

se narodil 21. prosince 1997 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 8. září 2014. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 16
do 17 let, měří 175 centimetrů,
má hubenou postavu, hnědé oči
a hnědé vlasy.

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

Trestného činu krádeže vloupáním se dopustil neznámý pachatel, který v noci z úterý 7. na
středu 8. října v ulici Zahradní
v Prostějově po překonání
uzamčených dveří vnikl do
zaparkovaného vozidla BMW.
Ze zavazadlového prostoru
odcizil běžecké boty, tašku
s iontovými gely, péřovou
vestu s peněženkou, ve které
byla finanční hotovost pět tisíc
korun a platební karty. Celkově
tak způsobil majiteli škodu kolem dvaceti tisíc korun.

Nadýchali přes
dvě promile

Z trestných činů maření úředního rozhodnutí a ohrožení
pod vlivem návykové látky
je podezřelý čtyřiadvacetiletý
muž z Plumlovska, který byl
ve čtvrtek 9. října po jedenadvacáté hodině v obci Buková
kontrolován jjako řidič vozidla
Škoda Fabia. U muže byla
provedena dechová zkouška,
která byla pozitivní s výsledkem 2, 56 promile alkoholu
v dechu. Dále bylo zjištěno,
že má vysloven zákaz řízení
do prosince tohoto roku. Muž
byl na místě zadržen. Další
podnapilý řidič byl kontrolován o den později, tj. v pátek
10. října před jedenáctou hodinou dopolední v obci Lipová.
Pětapadesátiletému muži bylo
naměřeno provedenou dechovou zkouškou 2, 48 promile
alkoholu v dechu. Muži byl
zadržen řidičský průkaz a zakázána další jízda.

Zpravodajství
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NOVÝ
BAZÉN
BUDE!
ZÁHADNÁ SMRT STAŘENKY
Z DRŽOVIC: UBIL JI NĚKDO?

Prostějov/mls - Všechny okolnosti tohoto
případu by vydaly
na román. Na jeho
konci najdeme tělo
osmaosmdesátileté
Marie Končákové
bezvládně ležící v předsíni svého bytu
se zakrvácenou hlavou. Nedlouho po
tom stará paní umírá, načež její dosavadní domov v Držovicích je necitlivě
a kompletně vyklizen. Z věcí nezůstalo
pozůstalým absolutně nic a rodina musela ženu pohřbít ve vypůjčených šatech.
Syn Jaroslav v exkluzivní zpovědi pro
Večerník tvrdí, že uvedené skutečnosti
spolu úzce souvisí. A zároveň je přesvědčen, že jeho mamince do hrobu někdo
pomohl! Jednoznačné důkazy pro toto
závažné tvrzení však nemá. Nezjistila je
ani policie, která celý ošemetný případ
„raději“ odložila...

Více se o podivuhodném
případu dočtete na straně 13!

Městské lázně se rozšíří

Místo činu. Jaroslav Končák před domem v Olomoucké ulici, ve kterém našel bezvládné
tělo své staré maminky. Jeho polovina patřila svého času fotbalovému bossovi Bořivoji
Krestovi. Nemovitost po smrti staré paní opět změnila majitele.
Foto: Martin Zaoral

Čtete na straně 23
Takhle to bude vypadat! Vladimír Průša poskytl exkluzivně Večerníku vizualizaci přístavby Městských
lázní v Prostějově.
Zdroj: Domovní správa Prostějov

V PROSTĚJOVĚ RAPIDNĚ STOUPÁ POČET ŽÁDOSTÍ O BYT V DPS
Vytrhne městu trn z paty soukromý investor a jeho dům pro seniory?

Důchodců, ale i občanů středního věku, kteří se bez
pomoci druhých už neobejdou, v Prostějově rapidně přibývá. Stejně tak roste poptávka těchto lidí po
umístění v objektech se sociální péčí, kde o ně bude patřičně postaráno. Aktuálně Domovní správa
v Prostějově eviduje 239 zájemců o byt v domě
s pečovatelskou službou. Přitom vloni dokázala kladně vyřídit jen šestatřicet žádostí, letos do 9. října dokonce pouhou polovinu loňského počtu. Večerník se
tak na tuto problematiku trochu více zaměřil...
Prostějov/mik
Jak jsme už v průběhu tohoto roku
informovali, magistrát se stále
rozhoduje, zda má vzít výstavbu
dalších „dépéesek“ do vlastních
rukou nebo tyto investice nechat
na soukromnících. Pověstný
trn z paty by přitom městu mohla vytrhnout společnost, která
se chystá na svých pozemcích
v Čechovicích postavit dům pro
seniory s kompletními sociálními
službami.
Prostějovská radnice proti soukromým iniciativám v sociální
oblasti, pokud jsou vyřešeny
majetkoprávní poměry, není
rozhodně proti. „Pro město je
samozřejmě výhodnější právě
zájem a investice soukromníků.
O nějaký výnosný byznys se
přitom v žádném případě nejedná. Naopak jakákoliv investiční
výstavba je hodně velkou ránou
pro rozpočet, a pokud nedosáhne-

me na dotace, může se stát dobře
myšlený plán nedostupným. Byť
jde ve skutečnosti o snahu postavit něco hodně užitečného,“
konstatovala pro Večerník Alena
Rašková, náměstkyně primátora
Statutárního města Prostějov.
O tom, že dva nebo dokonce
i tři velké domy pro seniory
či zařízení s pečovatelskou
službou v Prostějově opravdu
citelně chybí, přitom není sebemenších pochyb! „Nedávný
demografický průzkum jednoznačně prokázal, že v Prostějově
bude seniorů neustále přibývat
a budou potřebovat jednak takzvané malé bydlení, a v druhé
řadě i pečovatelskou službu.
V současné době máme v Prostějově zhruba dvě stě čtyřicet žádostí o bydlení v domech s pečovatelskou službou. Přitom město
podobných bytů vlastní zhruba
tři stovky, ale jak je patrné, není to
dostačující. Přibližně stejný počet

2010
124
2011
160
2012
186
2013
210
2014
239

POČET ŽÁDOSTÍ
O BYT V DPS

POČET PŘIDĚLENÝCH
BYTŮ V DPS
2010 - 31
2011 - 54
2012 - 31
2013 - 36
2014 - 18
Zdroj: Domovní správa Prostějov

seniorů musíme totiž odmítat,“
potvrzuje náměstkyně primátora
pro sociální oblast.
A tak opravdu nejrychlejším východiskem, jak z to-

Tomáš Medek prodal už i barák!

Prostějov/mik - Podle informací z katastru nemovitostí proběhl v minulých dnech
prodej vloni rekonstruované budovy v ulici
Újezd. Ano, přesně té, kterou si k obrazu svému ne tak dávno opravil podnikatel Tomáš
Medek. Muž, po jehož neslavném konci podnikání se společností MPS Holding zůstala
v Prostějově pachuť nesplněných slibů...
První problém s Tomášem Medkem a Modřanskou potrubní nastal nesplněním investičního plánu v průmyslové zóně, kdy město jen
horko těžko získávalo zpět pozemek, který už
ležel doslova ladem. Podnikatel s kdysi velkými plány podporoval od roku 2006 v Prostějově řadu akcí a projektů, mimo jiné byl
i u začátku nástupu volejbalového oddílu žen na profesionální scénu. Po odchodu
z Modřanské potrubní byl tváří MPS Holding a honosil se titulárním partnerstvím
hokejového i fotbalového klubu. Bohužel,
představitelé obou sportovních klubů dodnes
žehrají na to, že Medek nedodržel smluvní
závazky a předčasně finanční podporu utnul.
Dokonce si navíc rozpůjčoval nemalé finanční prostředky od tehdejších spolupracovníků
a dluhy zanechal i u svých obchodních partnerů.
Podle informací Večerníku nyní koupil nemovitost na prostějovské ulici Újezd, kde sídlilo
vedení MPS Holding, podnikatel zabývající se
finančnictvím.
Tomáše Medka se Večerník snažil oslovit a požádat jej o vyjádření, jeho mobilní telefon byl
ale koncem uplynulého týdne nedostupný.

hoto problému ven, je podpořit
soukromé
aktivity.
Aktuálně například mimoprostějovská společnost Balher
požádala město o vyjádření

k investičnímu záměru postavit
na pozemku v Čechovicích dům
pro seniory. Podle informací Večerníku by se mělo jednat o dvě
přízemní bezbariérové budovy

Je to málo. Největší komplex městských domů s pečovatelskou
službou funguje v Hacarově ulici. Kapacitou ale poptávce seniorů
nestačí.
Koláž Večerníku
s malometrážními byty a zajiště- Jak se Večerník ještě dozvěděl,
v sociálním zabezpečení města
nou pečovatelskou službou.
„Za poslední měsíce jsme regis- nechybí jen místa v domech pro
trovali i další dva žadatele. Ti ale seniory. „Ano, cítíme stále ještě
chtěli stavět nadstandardní bydle- absenci některých služeb, které
ní, které by bylo spíše pro movi- se na první pohled jeví problematější seniory, kteří by si vše pocho- ticky. Konkrétně jde o ubytování
pitelně zaplatili. A to už je možné pro duševně nemocné občany,
považovat za výhodné zejména které například postihne takzvapro investora, nikoliv pro sociální ná stařecká demence, a nedokáží
potřeby našich občanů. Otázkou se sami o sebe postarat. Nebo
totiž je, kolik movitých seniorů možnost ubytování pro mentálně
mezi námi je... Ovšem klasický postižené ženy a v poslední době
dům s pečovatelskou službou zaznamenáváme i potřebu někorozhodně žádným kšeftem pro lika ubytovacích prostor pro bezkohokoliv není. Víte, při výstavbě domovce na vozíčku nebo lidi bez
podobných zařízení musí město přístřeší, kteří nejsou kvůli fyzické
i soukromník žádat stát o dotaci, indispozici schopni vyhledat služna kterou je v podobných záleži- by Azylového centra Prostějov,“
tostech nárok. Ovšem další nákla- uzavírá dnešní téma s poukázády se vracejí hodně dlouho, někdy ním na mírně nelichotivou situaci
až za dvacet let,“ pokyvuje hlavou náměstkyně prostějovského primátora.
Rašková.

ŠOKOVANÁ „misska“ se vrátila z Indie
Prostějov/mls - Téměř tři měsíce strávila půvabná prostějovská rodačka Zuzana Juračková
v hlavním městě Indie (snímek vlevo). Někdejší
kandidátka na titul České miss tak v Dillí na vlastní kůži poznala život řídící se pravidly, která jsou
pro Evropana často naprosto nepochopitelná.
„V Indii mě šokovalo snad úplně všechno,“ konstatovala po svém návratu sympatická kráska, která se

hrála
a
z
i
s
a
Zuzank ovce“
v „Růž

Repro TV Nova

Trpký konec. Tomáš Medek (ve výřezu) z Prostějova definitivně prchá. Poslední zpráva hovoří, že podal budovu, kde sídlilo ředitelství MPS
Holding v ulici Újezd.
Foto: Michal Kadlec a archiv Večerníku

Foto: archiv Z. Juračkové

dokázala vypořádat
mimo jiné i se
všudypřítomnou
špínou a nekalými
úmysly indických
mužů...
Kromě celé řady aktivit se Zuzana Juračková zúčastnila
i natáčení hojně sledovaného seriálu Ordinace v růžové zahradě (horní snímek vpravo). Díl, ve kterém se objevila v epizodní
roli pacientky s pochroumanou rukou, běžel na obrazovce TV
Nova uplynulý čtvrtek. V krátké scéně se ji velmi obratně snažil
„sbalit“ mladý doktor Jáchym Kalina v podání Lukáše Hejlíka.
Záměry mu však poněkud kazil jeho kamarád z nemocnice, který
při této příležitosti upozorňoval na Kalinovu pověst velkého „Don
Juana“.

Pokračování najdete na straně 37 dnešního rozšířeného vydání.

Publicistika
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Barometr

Číslo týdne

32

+

Lá ě se rozrostou.
Lázně
t
D
Domovníí správa Prostějov Večerníku odhalila své plány
ohledně rozšíření městských lázní. Pokud
nové vedení magistrátu projeví náA teď rychle
klonnost tomuto projektu, ke stauklidit! Až do poré budově se přistaví nová
sledních okamžiků místy
s bazénem určeným
až dráždily předvolební panevýhradně pro rodily, takzvaná „áčka“, které politické
če s malými
strany a hnutí rozmisťovaly doprostřed
dětmi.
chodníků, před autobusové zastávky či
dokonce u sloupů semaforů na křižovatkách.
A tak nebylo divu, že spousta z nich byla poničena...

Osobnost týdne
JAN RÉVAI

Dvaatřicet z pětatřiceti možných. Přesně takhle vysoká byla
účast komunálních politiků při
úterním mimořádném a současně posledním jednání stávajícího zastupitelstva. Nepřítomni byli jen tradiční absentéři
pánové Faltýnek, Spurný a Nevrla. A tak všechny body byly
bez problémů schváleny.

-

Světově proslulá divadelní hra Tančírna

i populární představitel řady televizních rolí
a vynikající tanečník, který je známý i jako
porotce v soutěži StarDance. Není divu, že
v hledišti byly nadšené nejen fanynky...

Výrok týdne
„UŽ SU TAKY
ZELENÝ.
ALE NE
POLITICKY!“
Primátor Miroslav Pišťák se
při prezenci na zastupitelstvu
zaradoval, že jeho jméno
svítilo zelenou barvou

JEDNA SKORO VŮBEC NE O VOLBÁCH aneb o nich budete číst všude jinde...

Analýza
Martin Mokroš
Začnu zcela netradičně u sportu
a to u dvou nejpopulárnějších
- hokeje a fotbalu. Když Prostějov slavil postup svých hokejových miláčků do druhé nejvyšší
soutěže v republice, tak jsem
nejen od mnoha fanoušků slyšel,

Jak avizuji v titulku, o volbách tady nepadne skoro
ani slovo, jelikož o nich budete podrobně informováni na jiných místech Večerníku. Je docela možné, že se již dozvíte i složení nové radniční vládnoucí koalice a případně i jméno nového primátora, protože tohle všechno se může klidně upéct
již během uplynulého víkendu. Ale třeba také ne...
V každém případě máme jistotu, že teď budeme
zase na čtyři roky ušetření slovních „průjmů“, ve
kterých nám někteří kandidáti slibovali hory doly,
ale nějak nám zapomněli sdělit, kde na to hodlají
vzít. Já se dnes budu věnovat relativně okrajovým
tématům, která však zajímají většinu spoluobčanů.
že za dva roky budeme chodit na
extraligu a jezdit k nám Sparta,
Kometa, Pardubice anebo Zlín.
Tak ten Zlín k nám možná jezdit opravdu bude, jelikož hraje
v extralize tak mizerně, že vypadá na sestup právě do „naší“ první ligy. My v této soutěži zůsta-

neme nepochybně také a o něco
déle než si všichni ti nadšenci
myslí. Pokud byste totiž sledovali hokej delší dobu a trochu
odborněji, věděli byste, že úděl
nováčka bývá těžký. Musí přejít
na vyšší rychlostní stupeň, měří
síly s daleko zkušenějšími sou-

Když jsou chodníky noční můrou
glosa týdne

Tomáš Kaláb
Noční můry jsou zpropadená věc, a nemusí být ani
v Elm Street, stačí ty naše

vlastní české „streets“. Mám
s nimi své bohaté zkušenosti...
Bydlel jsem donedávna v jiném
městě na jiném sídlišti, kterému dali stavebníci do vínku
úžasné chodníky z panelových
bloků. Jaká to dokáže být projektantova pomsta, znají řidiči
ze socialistických dálnic u nás
či v bývalé NDR. Za dvě desítky
let drsné podnebí Vysočiny do
nich vykotlalo takové díry, že
by za ně zub času dostal jistě
Nobelovku. Jezděte si po nich
s kočárkem a choďte s malými
dětmi!
Po letech slibů a zdůvodnění,
proč jsou jiné lokality zrovna
teď důležitější, jsme se nového
chodníku z nových pevných
dlaždiček konečně dočkali. Trochu ale pozdě. Před domem se
zrovna činili dlaždiči, když jim
přes práci skákali stěhováci

s naším nábytkem. Prostě
„pešek“, znáte to. Teď máme
v okolí našeho nového domova
v Prostějově asfaltové chodníky. Tu boule, tu vlna jako na
nově postavené dálnici, mezi
jednotlivými úseky pukliny
s pruhem zeminy. Když už
dlaždice, tak pořádně uvolněná, takže po dešti abyste dávali
kalhoty rovnou do pračky či čistírny. Řeknu vám, žádný komfort. Závidím lokalitám, které
mají krásné nové chodníky díky
dotacím na cyklostezku, vinoucí
se hned vedle. I když na příkladu okraje Sídliště Svobody
u Plumlovské ulice je patrné, že
to jde i bez ní.
Ve skrytu duše doufám, že noví
zastupitelé budou pamatovat
i na chodníky v okolí ulice Brněnské. Zbavit se noční můry
by rád asi každý...

Konstelace hvězd Prostějova
Už vyhoďte z hlavy jakékoliv myšlenky na to, kdo bude vést toto
město v dalších čtyřech letech, volby jsou už nenávratně pryč!
Prostějovany tento týden budou čekat mnohem osobnější problémy, spiknou se proti nim snad všechny úřady...

Berani - 20.3. až 18.4. Nedá se vám vytknout
snaha, ale kam šlápnete, tam pár let tráva neroste. Uberte trošku na elánu a snažte se jakýkoliv
problém pojímat pragmaticky. Řešte ho pomalu
a s rozmyslem, vezměte si příklad z kolegů.
Býci - 19.4.až 19.5. Uprostřed tohoto týdne dojde
k zajímavému setkání. Člověk, který se na první
pohled bude tvářit nepřístupně, bude nakonec vaším nejlepším přítelem. Ale pozor, nic není zadarmo, takže při obchodních jednáních buďte opatrní.
Blíženci - 20.5. až 19.6. V nejbližších dnech vás
čeká odměna ve formě finanční prémie od nadřízeného. Nebude to žádná velká suma, ale na druhé
straně vás může těšit, že konečně někdo ocenil
vaši déletrvající snahu i výsledky.
Raci - 20.6. až 21.7. Nebojte se učinit zásadní
životní rozhodnutí. Dlouho jste váhali, ale právě
nyní přichází váš čas, kdy budete muset nasměrovat svůj život k úspěšným zítřkům. Navíc se můžete ve středu dočkat výhry ve Sportce.
Lvi - 22.7. až 21.8. Tento týden vás přesvědčí
o tom, že učit se můžete v každém věku. Důležitý
člověk vás totiž nachytá při velké neznalosti, takže
kromě studu vás pohltí chuť doplnit si své vědomosti. Nic vám nebrání v dálkovém studiu.
Panny - 22.8. až 21.9. Nebudete se cítit zrovna
nejlépe a navíc vaše chuť pouštět se do jakékoliv
práce bude mizivá. Co naplat, zůstaňte doma, tady
snad nikoho špatnou náladou otravovat nebudete.
Přijdete ale o důležité kontakty.
...ještě

+

Váhy - 22.9. až 21.10. Doběhne vás člověk, o kterém jste si doposud mysleli, že by ani mouše neublížil. Zdání ale klame, ten dotyčný vás připraví
o čas i peníze. Nezbude nic jiného, než se svého
práva domoci soudní cestou, podejte oznámení.
Štíři - 22.10. až 20.11. Neměli byste tak často zvyšovat svůj hlas, hádkami ještě nikdo nic nevyřešil.
I tento týden vás naštve spousta lidí, vy ale každopádně zachovejte klid a dívejte se na problémy
hodně z patra. A hlavně proboha v klidu!
Střelci - 21.11. až 20.12. V těchto dnech to hodně
přeháníte s jídlem, takže se nedivte, že nakynete
do závratných rozměrů. Měli byste začít vážně
přemýšlet o pohybu a o tom, co vaší obezitě říká
váš partner. Ten určitě není spokojen.
Kozorohové - 21.12. až 19.1. Musíte být připraveni na velké zklamání, které vám tento týden
připraví váš nejlepší kamarád. Ten totiž selže
v rozhodující chvíli, což pro vás bude znamenat
naprostý kolaps v dosavadních životních plánech.
Vodnáři - 20.1. až 18.2. Nedívejte se po druhých
a sami zaberte. Vaše pracovní výkonnost v posledních týdnech výrazně poklesla, takže je nejvyšší
čas pořádně kopnout do vrtule. A pozor, vaší nečinnosti si začínají všímat vaši nadřízení.
Ryby - 19.2. až 19.3. Konečně budete mít tento
týden více času sami na sebe a na rodinu. Pracovní
stres poleví, takže veškerou sílu nyní nasměrujte
k rodinnému krbu. Tady si totiž vaši nejbližší začínají myslet, že už pomalu ani do rodiny nepatříte.

peři, v jejichž sestavách se objevují někdy i bývalí reprezentační
bardi, kteří si dokážou povodit
hokejové mládí jak kačenku na
provázku. A tak naším cílem by
měla být hlavně stabilizace kádru, rychlé nabírání zkušeností
a pak následná záchrana soutěže.
Určitě ze strany fanoušků našim
hokejistům nepomůže zbytečná
kritika, tlak na brutální změny
kádru (což by mohlo hrozit i ze
strany netrpělivých majitelů), ale
naopak trvající podpora v těžkých časech vyjadřujíc se hlavně
pořádným a slušným fanděním.
Dejme klukům čas, více uvidíme po půlce první ligy.
Zmínkou o poločasu se přesouvám k fotbalu. Tady máme
vcelku jasno, mančaft hraje
v MSFL v pohodě na špici, až se
bojím, abychom v tomto směru
neusnuli na vavřínech a nezačali
lumpačit. V každém případě výkony „eskáčka“ jsou obzvlášť

fejeton

milým překvapením. Vždyť
v kádru působí několik místních
odchovanců, což ukazuje, že
s mladými to jde, ne že ne. Jen
se musí poctivě a dlouhodoběji
pracovat. Nic nejde hned.
Další naše místní „velké“ sporty
se teprve rozjíždějí, takže hodnocení mužského basketbalu
a ženského volejbalu až zase někdy jindy. Tenis nám dělá radost
průběžně, tam jsme zcela klidní,
prostě v tenisovém areálu Za
Kosteleckou se stále daří, tak jen
tak dál.
A teď z jiného soudku. Často
jsem tady na tomto místě žehral,
že mám pocit, jak podnikání
v našem městě upadá, výlohy
se likvidují a objevují se pouze
herny, pojišťovny i obchůdky
našich malých, milých, usměvavých spoluobčanů. Teď mne zasáhla dobrá zpráva, že partička
mladých žen si otevírá obchod
s dámskou obuví. Řeknete si

- no a? Odpovím rychle. Jedná
se o Češky, na své podnikání si
vydělaly poctivou prací, nestojí
za nimi nějaký podivný kapitál
zavánějící ledasjakou činností
a mají do všeho spoustu nadšení
i energie. Z pochopitelných důvodů neříkám ani jméno, ani sídlo obchodu, aby mne někdo nenapadal ze skryté reklamy. Chci
jen naznačit, že to i v našem
městě jde dělat poctivě, slušně
a s nadšením. A to i v době, kdy
se neustále hovoří o krizi podnikání či diskriminačních zásazích
státu vůči drobnému podnikání.
Je to možná signál našim absolventům určitých typů škol, že je
dobré řádně dostudovat a pak
využít své teoretické znalosti
v praxi. Mám na mysli především obory podnikatelského
typu, případně obory v nejrůznějších druzích služeb - flákání se
a nicnedělání ještě nikomu z běžných obyvatel peníze nepřineslo.

Konec gentlemanů

v Čechách i na Moravě

Petra Hežová
Tak se mi zdá, milé dámy, že
jsme si to začátkem století pěkně
zavařily. Všechny ty sufražetky
a bojovnice za ženská práva sice
udělaly kus práce a urvaly pro nás
volební i jiná oprávnění, zato nás
ale načisto připravily o veškerou
mužskou galantnost, které jsme

se po konci středověku těšily...
Třeba na zdvořilé líbání ručky,
které ve filmech pro pamětníky
bere dech divačkám předválečných snímků, si vzpomenu
vždy, když dojde na seznámení
s novým kolegou nebo známým
mých známých. Ne všichni
muži v okolí jsou totiž vhodní
k líbání, a to ani k tomu na tvář.
To jim ale nebrání, aby se na vás
bez okolků vrhli a ani trošku
nepomůžou výmluvy na nachlazení, opary na rtu ani přetrvávající odér česnekové pomazánky.
Když je po všem a celá ta líbací
procedura je konečně u konce,
věřte mi, že si nic na světě nepřejete víc než si otřít tváře, vlhké
od těch vítacích a seznamova-

cích polibků á la: ‚Ahoj, já jsem
Karel, těší mě‘. Tak potěšení je
zajisté zcela na jeho straně, protože jen před chvílí jsem právě
tohohle nového známého viděla
hulákat na prodavačku v krámě
proto, že před ním obsloužila jiného zákazníka.
Jo, milé dámy, pokud toužíte po tom, aby vám některý
muž galantně otevřel dveře bez
toho, aby vám hladově civěl
na zadek nebo aby vás pustil
v autobuse sednout bez nutnosti
zlomit si před jízdou nohu, budeme se muset snažit podobně jako
ty revoluční průkopnice na začátku století. Historie je koneckonců
plná důkazů o tom, že co si my
ženy nevydupeme, to nemáme.

Agentura
nedávno rozhodlo o koupi krasického rybníka. A právě tady vznikne projekt s názvem Aquapark
II. „Dlouho jsme se rozmýšleli
nad tím, jak celou plochu využít.
Původně bylo v plánu rybník obnovit, nasadit sem kapry a chobotnice, vysadit po březích nové
vrby a sehnat vodníka. To se nám
ale zdá zastaralé, a proto jsme
v souvislosti s nedávnou kritikou
ohledně plavání přišli s daleko
originálnějším nápadem,“ prozradil Agentuře Hóser Jiří Nikamnepospíchal. „S Jirkou jsme
u flašky becherovky vymysleli, že
využijeme celého prostoru k výstavbě celého komplexu plaveckých bazénů. Budou tam celkem
tři, jeden pro děti do patnácti let s
hloubkou vody půldruhého metru, druhý pro dospělé do sedmdesáti let s hloubkou čtyři metry a
ten třetí bude čistě pro seniory ke
stům let. Tady počítáme s hloubkou třiceti centimetrů,“ poskytla
bližší informace Ivana Hemeráková. Jak oba náměstci dále podotkli, celý plán by měl z městské

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 čtveřici nejzajímavějších, který vám nyní
předkládáme...

Kamion přes ostrůvek

Nová křižovatka v okolí železničního přejezdu v Olomoucké
ulici se mi velmi líbí. Je prostorná pro všechny osobní automobily a hodně jsem uvítal i takzvané chytré semafory při výjezdu
ze Sladkovského ulice. Ale jednu mouchu to má, kterou bude
potřeba vychytat. Právě při
výjezdu ze Sladkovského na
Olomouckou jsem jel za kamionem, jehož řidič si to zamířil
doleva přes přejezd. Jenomže
neměl nárok to stočit, a tak přejel zadními koly přes středový
ostrůvek dělící hlavní komunikaci. Na toto zřejmě projektanti
příliš nemysleli, řidiči velkých
nákladních aut tady budou mít
opravdu velké potíže.
Jiří Vystrčil, Prostějov

Proč tak dlouho?

Jsem velmi nespokojen s délkou uzavírky v Krasické ulici.
Může mi někdo vysvětlit, když
na jiných místech Prostějova je
město schopno zajistit výstavbu
kruhové křižovatky za jediný
měsíc, proč to nejde u nás na
Krasické? Tato ulice se má po
dostavění rondelu otevřít až pár
dní před Vánoci, to znamená, že
celková doba uzavírky potrvá tři
měsíce! Proč v tomto případě nikomu nevadí, že Plumlovská je
nyní zahlcena auty, protože právě tudy vede hlavní objízdná trasa, to rovněž nemohou pochopit.
Myslím si, že i kdyby v případě
rondelu v Krasické se pořádně
došláplo na dělníky, určitě by
byli taktéž schopni ho postavit
za mnohem kratší dobu. Místo
toho vidíme, že třeba i půl dne
není na stavbě ani noha.
Petr Kalabis, Prostějov

Zlámat ruce!

Vandalové si dovolují čím
dál tím víc a nevadí jim, že
kazí práci druhých. V pondělí
6. října jsem procházela Smetanovými sady a zhrozila jsem
se, když jsem spatřila na dvou
nedávno vysazených javorech
v aleji zlámané větve. Pachatelům bych v případě dopadení
nechala zlámat ruce!
Božena Dvořáková, Prostějov

Bylo už na čase

Z rybníku v Krasicích se stane „Plavečák“

A pak že v Prostějově nebude
kde plavat! Ještě v předvolebním
mumraji se našla spousta kecalů,
kteří se báli o budoucnost projektu rekonstrukce koupaliště za velodromem. Prý plavecký stadion
natolik potřebujeme, že bez možnosti zaplavat si by vyhynula půlka obyvatelstva. Na tuto ošťarnou kritiku zareagovalo zatím
furt ještě fungující vedení města
a bouchnutím do stolu vymyslelo
další dva plavací projekty.
„Dvojnásobně budeme rozšiřovat městské lázně. Novou
součástí tohoto komplexu v Blahoslavově ulici bude bazén pro
rodiče s malými dětmi, takže od
těch nejmenších plavců budeme
mít pokoj,“ seznámil Agenturu
Hóser s investičním plánem pro
rok 2015 Zdeněk Fišerák, náměstek primátora pro plavecké
bazény. To ale není všechno, s
dalším jedinečným plánem přišli
v zastupitelstvu nezařazení náměstci Jiří Nikamnepospíchal s
Ivanou Hemerákovou. Jak totiž
i ti nejmenší Hóseři vědí, město

aneb VAŠE NÁZORY
NÁS ZAJÍMAJÍ

kasy vysát přibližně půl miliardy
korun. „Je to pořádnej balík, ale
nebojte se nic, my tuto částku
vysoudíme na Manthellanu za
nactiutrhání,“ šokovala dalším
prohlášením Hemeráková.
Výstavba plaveckých stadionů
v Prostějově se v posledních
týdnech a měsících stala hitem.
Kdekdo se předhání v plánech,
jak široké veřejnosti poskytnout
co největší možnosti k tomuto
sportovnímu vyžití. Nejdále zašel lídr hnutí Zůstane všechno
při starém Jan Nicnevrátil. Ten
na protest proti absenci plaveckého bazénu ve městě skočil
šipku do dětského brouzdaliště v
současném aquaparku v Krasicích. Jeho demonstrativní pokus
skončil těžkým otřesem mozku,
zlomeninou nosu a ztrátou obou
ušních boltců...
Text v této rubrice je
smyšlený, nikterak pravdivý
a redakce Večerníku se od
něj distancuje.
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S radostí jsem uvítal zprávu
z Večerníku, že se chystá rekonstrukce podchodu pod železničním přejezdem ve Vrahovické
ulici. Abych pravdu řekl, chodím
tudy nebo projíždím na kole několikrát denně a podchod raději
několik let už nevyužívám. Už
proto, že uvnitř to páchne močí
a kolikrát tu lze nalézt i mnohem
odpudivější tělní výměšek. Od
večerních hodin a v noci se sem
navíc slézají bezdomovci, kteří
zde mnohdy přespávají. A pak
na někoho takového v těchto
místech během noci narazte...
František Dohnal, 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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Komunální volby 2014
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PROSTˇEJOVSKO

a komunální volby 2014

aktuality z politiky hledejte na www.vecernikpv.cz
Klasik by řekl, volby skončily, ZAPOMEŇTE! Jenomže pro pětatřicet komunálních politiků to všechno
v Prostějově teprve začíná. Právě tento počet vyvolených dostal od svých voličů důvěru a očekává se
od nich, že začnou okamžitě a z plných sil makat pro
město. Oné důvěry se opět nejvíc dostalo sociálním
demokratům v čele s Miroslavem Pišťákem, který
tak s největší pravděpodobností hraničící s jistotou
obhájí post primátora Prostějova. A bude záležet jen
na něm, koho vyzve ke spolupráci při dalším vedení
města na dobu čtyř let. Přestože letošní komunální
volby a hlavně jejich výsledky se vyznačují velkou
roztříštěností politického spektra v novém zastupitelstvu, sestavit zdatnou koalici, byť s křehkou většinou mandátů, by neměl být problém.
Komunální volby 2014
pro vás sledoval a texty zpracoval kolektiv
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.

KONEČNÉ VÝSLEDKY KOMUNÁLNÍCH VOLEB
DO ZASTUPITELSTVA STATUTÁRNÍHO MĚSTA PROSTĚJOV

25,51%

před přepočtením hlasů

65,24%
Nevoliči

15,79%

6,98%

VOLEBNÍ ÚČAST
V PROSTĚJOVĚ

6,28%
1,6%

3,52%
ČSSD

ANO

Pévéčko Změna

KSČM

TOP 09

ODS

KDU-ČSL

0,28%

0,76%

ÚSVIT Moravané Republikáni

Koruna Česká

SEČTENO a PODTRŽENO, mandáty jsou rozdány
Prostějov/pk - Statutární město Prostějov má odvoleno a
vybráno. Vítězství v komunálních volbách držela od prvopočátku vedoucí ČSSD a tak to i
zůstalo. Sociální demokraté vyhráli se ziskem 25,51 procenty
všech možných hlasů. Druhé
skončilo hnutí ANO 2011 s
15,79 procenty, třetí nově založené PéVéčko s 11,01 procenty. O čtvrté místo se podělili
KSČM a Změna pro Prostějov
se shodným ziskem 10,44 pro-

Fotoreportáž

34,76%
7,38%

centa, na šesté příčce skončila
TOP 09 a Nezávislí Prostějované se ziskem hlasů 7,37
procenta, sedmá je ODS, která
obdržela 6,97 procent hlasů a
osmá KDU-ČSL 6,27 procenta. Pod pětiprocentní hranicí
zůstaly čtyři subjekty, které se
tak do zastupitelstva nepodívají
- Úsvit přímé demokracie 3,52,
Moravané 1,60, Koruna Česká
0,88 a poslední Republikánská
strana Čech, Moravy a Slezska
0,76 procenta.

Z konečných výsledků je logicky už známé i rozdělení
mandátů. ČSSD bude mít 10
zastupitelů, ANO 2011 získalo šest pomyslných křesel, po
čtyřech mandátech získala trojice PéVéčko, Změna pro Prostějov a KSČM, trojici svých
zástupců vyšle do lavic TOP
09 a Nezávislí Prostějované, po
dvou zástupcích získali ODS
a KDU-ČSL. Naopak na celé
čáře propadl Úsvit přímé demokracie, za nímž stojí posla-

44 585
Právě tolik
obálek odevzdali voliči ve volebních
místnostech po celém
Prostějovsku.

Voliči
11,01% 10,45%
10,45%

čísla voleb

nec Radim Fiala a například
i Pavel Drmola či hokejový
trenér Jaroslav Beck. Přestože
jeho lídryně se nechávala neochvějně slyšet ambicemi na
úspěch, prostějovské občany
Úsvit nezaujal. To, že mimo
hru zůstávají také zbývající tři
politické strany či hnutí, už
takovým překvapením není.
Naopak se to všeobecně čekalo. Moravané, Koruna česká
ani Republikáni příliš šancí
neměli.

97

Tolik obecních zastupitelstev na Prostějovsku bude
mít po letošních volbách
nové osazenstvo.
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Rekordní počet osmi politických subjektů se díky
voličům probojoval do
nového
prostějovského
zastupitelstva.
Tradiční
levicové i pravicové strany
žehrají na roztříštěnost
politického spektra, ale co
se dá dělat…

2

To nebylo ani o prsa,
ale přímo o chlup!
Komunistům v Prostějově
pomohly ke čtvrtému místu
ve volbách pouhé dva hlasy!
Kandidátům KSČM dalo
důvěru 41 912 voličů, pro
Změnu pro Prostějov hlasovalo „jen“ 41 910 občanů.

82,15%

jak
ja
ak see vo
volilo
oliilo v pprostějově...
roostěějoověě...

3 x foto Michal Kadlec

Nejvyšší účast z celého
prostějovského
regionu
byla v Bílovicích-Lutotíně.
K urně tam zamířilo více
jak osmdesát procent
voličů.

28,99 %

Naopak nejnižší účast zaznamenali v Srbcích, jen o
kousek nad nejmenší obcí
v regionu bylo Statutární
města Prostějov...

0

Nakonec odvolil. Josef Augustin z KSČM nemohl nejprve najít Většina první den. Více lidí přišlo do volebních místností v pátek, Návrat nepomohl. Ve Vrahovicích vrátili volební okrsek z místní
svoji volební místnost, pak ale obálku odevzdal tam, kde měl.
stejně tak na školu Jana Železného na Sídlišti Svobody.
školky do domu služeb, ale i sem se dostavilo málo voličů.

Prostějovské zastupitelstvo je z více než třetiny NOVÉ
Lavice opustilo třináct politických matadorů
Prostějov/mik - V nově složeném Zastupitelstvu Statutárního města Prostějova bude
poměrně značný průvan.
Třináct ku třinácti. Takový
je poměr mezi těmi, kteří
opouštějí lavice v obřadní
síni radnice a logicky těmi,
kteří je nahradí.
Zřejmě už do politického důchodu míří sociální demokraté
Jiří Pospíšil, Petr Lepša, Petr

Sedláček a Jiří Schlesinger.
Místo v novém vrcholném
orgánu města nezbylo ani pro
komunistu Jaroslava Čížka,
lidovce Miroslava Chytila,
bývalé členy ODS Radka Zacpala, Radima Fialu a Michala
Müllera, a ani na Václava Kopečného, Danuši Pelikánovou
a Stanislava Spurného z TOP
09. Již dříve avizoval odchod
z komunální politiky dlou-

holetý radní Zdeněk Peichl
z ODS, který ani nekandidoval.
A nová krev, která tyto politiky v zastupitelstvu nahradí?
Nováčkem za ČSSD je Jana
Halvadžievová, lidovce Chytila nahradí stranická kolegyně
Zuzana Bartošová. Absolutními nováčky v řadách zastupitelů budou Hana Naiclerová,
František Švec, František Jura,

Marcela Župková a František
Filouš (ANO 2011), dále Martin Balák s Janem Krchňavým
(PéVéčko), Jan Navrátil, František Fröml, Věra Palacká a
Petr Kapounek (Změna pro
Prostějov).
Přinese třináct nových tváří v zastupitelstvu opravdu
čerstvý vítr do komunální
politiky ve prospěch celého
města?

Nově složené Zastupitelstvo Statutárního
města Prostějov pro období 2014-2018
Česká strana sociálně demokratická
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Miroslav Pišťák
RNDr. Alena Rašková
MUDr. Pavel Holík
Božena Sekaninová
PhDr. Alois Mačák, MBA
Ing. Zdeněk Fišer
Bc. Pavel Smetana
Mgr. Milada Galářová
Ing. Bedřich Grulich
Jana Halvadžievová

1
2
11
10
4
3
5
6
7
8

3 684
3 656
496
3 433
3 410
3 307
3 144
3 137
3 044
2 996

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

Ing. Jaroslav Faltýnek
Ing. Hana Naiclerová, MBA
Mgr. František Švec
Mgr. František Jura
Marcela Župková
Ing. František Filouš

4
1
2
5
3
6

2 394
2 296
2 109
2 045
1 987
1 935

1.
2.
3.
4.

Mgr. Ivana Hemerková
Mgr. Jiří Pospíšil
MUDr. Martin Balák
PaedDr. Jan Krchňavý

2
1
3
10

2 147
1 999
1 793
1 667

1.
2.
3.
4.

PaedDr. Jaroslav Šlambor
JUDr. Josef Augustin
Ing. Václav Šmíd
Ivana Copková

1
2
3
4

1 651
1 604
1 400
1 307

1.
2.
3.
4.

Ing. Jan Navrátil
Ing.arch. František Fröml
PhDr. Věra Palacká
Petr Kapounek

1
3
4
2

2 029
1 581
1 484
1 341

1.
2.
3.

PhDr. Václav Kolář
Ing. Aleš Matyášek
MUDr. Aleš Nevrla

4
1
6

1 479
1 354
1 308

1.
2.

Ing. Tomáš Blumenstein
Ing. Milada Sokolová

1
2

1 472
1 415

1.
2.

Ing. Petr Kousal
MVDr. Zuzana Bartošová

1
2

1 092
1031

ANO 2011

Pévéčko

Komunistická strana Čech a Moravy

Změna pro Prostějov

TOP 09 a nezávislí Prostějované

Občanská demokratická strana

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová

Ani jednoho zastupitele nezískala v prostějovském regionu Republikánská strana Čech, Moravy a Slezska.
A dopadla tak nejhůř ze
všech subjektů, jež se ucházeli o voličské hlasy.

10,8

Zoufalost! Volební účast
byla v Prostějově velmi
nízká, ovšem ve volebním
okrsku číslo 1 na radnici byla přímo tragická!
Necelých jedenáct procent
ze dvou tisíc oprávněných
voličů je opravdu zoufalost.

96,46%
Nejdrtivěji
ze
všech
zvítězila kandidátka „Pro
spokojené občany“ v Kladkách, pro niž se vysolovili takřka všichni příchozí
voliči. Úsvit přímé demokracie dostal jen necelá
čtyři procenta.

60

Ke kuriózní situaci došlo
ve volební místnosti na
radnici. O šedesát minut
dřív před otevřením přišel
v pátek volit mladší občan,
který si o celou hodinu
spletl čas. Jak se Večerník
dozvěděl, šlo o syna
náměstkyně primátora…

100

Jubilejním stým voličem
v lipovské místní části
Hrochov se stal v sobotu
dopoledne muž pocházející
z domu číslo popisné 100.
„Je to taková úsměvnost,
všechny nás to pobavilo,“
zaznělo z volební komise.
Celkově na Hrochově
odvolilo 124 ze 154 zaregistrovaných voličů a v Lipové jako celku 480 ze 614
občanů.

Zpravodajství

MIZERNÁ VOLEBNÍ ÚČAST NAHRÁLA TRADIČNÍM STRANÁM
V sobotu byly vylidněné ulice, a i volební místnosti...
Je to za námi. Komunální volby byly mezi prostějovskou veřejností očekávány s napětím, o to více
zklamala mizivá chuť lidí přijít odevzdat svůj hlas.
Volební účast činila v Prostějově nakonec pouhých 34,76 procenta. To nahrálo nejvíce tradičním a zavedeným stranám, přestože nová hnutí
jim určitě vzala spoustu hlasů. Ne ale tolik, jak si
někteří věční kritici dosavadního vedení města slibovali. Od prvních okamžiků sčítání hlasů v sobotu odpoledne bylo zřejmé, že takzvaně „o parník“
opět vyhraje ČSSD…
Prostějov/mik
První den voleb, během pátečního odpoledne, se zdálo,
že Prostějovany možnost zvolit si nové vedení magistrátu
skutečně zaujala. Jenomže
nakonec moc práce neměli
volební komisaři, ani strážníci, kteří dohlíželi na zdárný
a bezpečný průběh voleb. „Ob-
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drželi jsme od primátora jasné
pokyny ohledně zabezpečení
veřejného pořádku ve městě.
V součinnosti s Policií ČR budeme ve zvýšené míře dohlížet
na to, aby nedošlo k narušení
průběhu komunálních voleb
v Prostějově,“ prozradil Večerníku v pátek těsně po otevření volebních místností Jan
Nagy, velitel Městské policie

Slavíme, na zdraví! Přes počáteční skepsi se v sobotu večer přece jen
ve volebním štábu ČSSD otevřelo šampaňské!
Foto: Michal Kadlec
v Prostějově. O den později ale konstatoval, že situace
byla v Prostějově tak klidná, že
nebylo zapotřebí ani nic řešit.
Večerník situaci ve volebních
místnostech podrobně mapoval
a ti, kteří přišli odevzdat hlas
své vyvolené straně, se poměrně ochotně svěřovali. „Já patřím
ještě do staré gardy, takže zlatí
komunisti! Volím je už celá desetiletí,“ řekla ve Vrahovicích

Ludmila Kočařová. Překvapily
ale i jiné reakce. „Věřím Andreji
Babišovi, proto volím ANO. Ale
z Prostějova nikoho z tohoto
hnutí bohužel neznám,“ přiznala trošku nelogicky Božena
Vyhlídalová, rovněž z Vrahovic.
Podobně zajímavě odpovídali
na dotazy Večerníku i na jiných
místech v Prostějově.
To pravé napětí ale vygradovalo až v sobotu odpoledne po

uzavření volebních místností. Všichni lídři stran a hnutí,
i přes prachmizernou volební účast, netrpělivě očekávali
první, byť dílčí výsledky sčítání hlasů. První údaje na internetových stránkách Českého
statistického úřadu se ale začaly objevovat až po čtvrté hodině odpolední. Od začátku si
držela obrovský náskok ČSSD
před ANO 2011 a tak to také
při konečném večerním sčotu
zůstalo. „Jsem šťastný, ale ne
zas až tak moc. Jednak jsem
očekával větší procento hlasů
a jednak bude nové zastupitelstvo hodně rozdrobené. Vždyť
se tam dostalo osm subjektů.
Jednání o koalici v tuto chvíli
považuji za patovou situaci,“
svěřil se Večerníku ještě v sobotu večer Miroslav Pišťák,
lídr ČSSD.
O šestnáct hodin později, v neděli odpoledne, už ale vyjednávání o koalici tak patově nevypadalo…

Spletl se o šest kilometrů!

Prostějov/mik - Zklamání prožil hned v pátek odpoledne uvědomělý volič Tomáš Starosta (na snímku). Těsně po čtrnácté
hodině byl vykázán z volební místnosti okrsku číslo 1 na prostějovské radnici. „Pán sice bydlí v Prostějově, ale trvalé bydliště má hlášeno v Kostelci na Hané. Musí jít volit tam,“ vysvětlil
Večerníku předseda volební komise Miroslav Chytil. „Tož co,
sednu na kolo a jedu,“ opáčil bez zaváhání Tomáš Starosta.

„Bonus dvou náměstků zafungoval,“

analýza pavla šaradína

V Prostějově ČSSD zvítězila s přehledem říká o úspěchu PéVéčka Ladislav Mrklas

Původně to měl být těsný souboj mezi ČSSD
a ANO 2011. Nakonec o koňskou délku
v Prostějově zvítězili sociální demokraté.
V rámci České republiky jde o úctyhodný
výkon, srovnáme-li Prostějov s ostatními statutárními městy. ČSSD sice oslabila, ale to
je celorepublikový trend. Stejně jako nástup
menších stran a určitá roztříštěnost zastupitelstva. Škoda jen zbytečné agresivní rétoriky ANO 2011, uzavírání koalice na přibližně
vládní úrovni mohlo být jednodušší. Ale i tak
je spolupráce dvou velkých rivalů nakonec
nejpravděpodobnější.
Před volbami jsem srovnával pozice tří hanáckých měst, kromě Prostějova i Přerov
a Olomouc. V tomto kontextu jsou zajímavé výsledky ODS. Tento tradiční subjekt zde
dopadl nejhůře, což vzhledem k přerovským
problémům majícím základ v řadě afér, jistě
překvapí. Pouhé dva mandáty jsou pro stranu
ASI zklamáním. ODS nepomohla ani silná antikomunistická rétorika. Překvapením je dobré
umístění Změny pro Prostějov, nástup tohoto
subjektu kopíruje celorepublikový trend, stejně jako podpora nezávislého PéVéčka.

Výsledek
voleb
ukázal, že připravovaná alternativní
koalice ANO +
KDU-ČSL + Změna a TOP 09 není
možná. Vzhledem
k dobrému umístění a vítězství sociální demokracie
by bylo vhodné, aby post primátora obhájila
i v dalším období. Bude ku prospěchu, bude-li
výsledná koalice postavena na širším základě,
již kvůli potřebné stabilitě města. Prostějované
ve volbách politikům vzkázali, že sice chtějí
změnu, ale velmi malou.
Jednu ze základen Úsvitu najdeme v Prostějově,
neúspěch hnutí je velkým zklamáním pro jeho
lídry. Stejně jako v nedalekém Přerově. Naopak
Úsvit zabodoval v Kostelci na Hané, kde ale
neměl přímou konkurenci. Největším překvapením je zřejmě pozice sociální demokracie, pro
niž hlasovalo téměř 45 procent voličů. Předpokládám, že oslavy tam trvaly dlouho do noci...
Pavel Šaradín

Na „jedničku“ dorazila jen desetina voličů
„Chalupy a zahrádky zajímají lidi asi víc,“
řekl suše předseda komise M. Chytil

Prostějov/mik - Nepsaná základna všech volebních okrsků – číslo 1 přímo na radnici,
zažila v pátek a sobotu jedno
velké zklamání. Předseda komise Miroslav Chytil zaznamenal vůbec nejnižší volební
účast po roce 1989!
„Nečekal jsem žádné zázraky,
ale tohle je i na mě moc. Máme
registrovány zhruba dva tisíce
oprávněných voličů, odevzdat
svůj hlas ale přišlo jen něco málo
přes dvě stě. Volební účast je tak
v tuto chvíli 10,8 procenta,“
prozradil Večerníku půlhodinku
před uzavřením místnosti Miroslav Chytil, šéf volební komise
okrsku číslo 1 v Prostějově.
Právě v tomto okrsku je ale
vždy volební účast u jakýchkoliv voleb hodně ošemetná.
„Problém je v tom, že z těch
zmíněných dvou tisíc voličů
je zhruba šestnáct stovek lidí

Stejně jako v rámci mimořádného speciálu, který
Večerník vydal těsně před komunálními volbami,
i tentokrát jsme požádali o rozhovor renomovaného politologa Ladislava Mrklase. Co říká na výsledky, a jak vidí budoucí vedení magistrátu? Dočtete
se v následujícím exkluzivním interview.
Petr Kozák

Kdo je podle vás skutečným vítězem voleb
v Prostějově?
„Přes určitý pokles jím je bez
pochyby primátorova ČSSD.
Podobně jako v dalších větších
městech sice oslabila, ale voliči v Prostějově rozdali karty
způsobem, kdy koalice bez
účasti sociálních demokratů
není asi fakticky možná, protože spojenectví hnutí PéVéčko
a Změny pro Prostějov lze po
kampani téměř stoprocentně
vyloučit. Kdo by pochyboval
o úspěchu ČSSD v takovéto
situaci, měl by se podívat třeba
do sousedního Přerova.“
Jak hodnotíte zisk
hnutí PéVéčko, které

je asi největším překvapením
prostějovských voleb?
„Různá lokální hnutí bez napojení na celostátní strany uspěla
napříč republikou a zisk PéVéčka odpovídá tomuto trendu. Bonus dvou náměstků v čele kandidátky zafungoval a zejména
preferenční zisk Ivany Hemerkové svědčí o tom, že voličům
příliš nevadil jejich přestup
z ODS do nového hnutí.“
A co ostatní strany?
„Protestní koalice zelených, pirátů a nezávislých
v podobě Změny pro Prostějov
dosáhla na pěkných deset procent, ale díky slabosti potenciálních partnerů zůstane v zastupitelstvu na opoziční koleji.
Zklamáním může být výsledek
pro TOP 09, která si dělala zá-

Kdo dřív přijde,
ten dřív volí

přihlášených trvalým pobytem
na radnici. To znamená, že buď
jde o bezdomovce, nebo občany, kteří prostě běžné trvalé
bydliště nemají ze zištných důvodů. A všechny tyto lidi volby moc nezajímají, dokonce ve
skutečnosti mohou v současnosti bydlet úplně někde jinde,

třeba i na konci republiky,“ vysvětluje Miroslav Chytil.
I přesto ale překvapuje pouhá desetiprocentní volební účast v hlavním volebním okrsku. „Podívejte
se, jak je venku hezky. Lidi zřejmě
víc než komunální politika zajímá
chalupa se zahrádkou,“ krčil rameny Miroslav Chytil.

Foto: archív Večerníku
„Už před volbami jsem hodně
sázel na velkou koalici ČSSD
a ANO 2011. Možná překvapivě
tyto dva favorité voleb nemají
samostatně většinu, a pokud se
rozhodnou pro spolupráci, jak
se to už děje v mnoha městech,
i v Prostějově, budou do hry potřebovat třetího. Nabízí se ´nestranické´ PéVéčko, jehož členové
už s ČSSD vládli. Když ANO
nebude chtít opustit svou opoziční mluvu z období před volbami,
teoretickou většinu má i koalice
levice (ČSSD-KSČM) s PéVéčkem, ale tam jde jen o jeden hlas
a to by nemuselo fungovat.“

Komunální volby 2014 na prostějovský způsob
Prostějov/peh - Prostějovští světlila vedoucí volební komise
voliči nepodcenili přípravu třicátého volebního okrsku.
a dali se do plnění volebních
povinností už první den koUčesaná, neučesaná,
munálních voleb. Osud našeho města nám voličům totiž
spokojená, nespokojená
rozhodně není fuk!

Kde jste? Předseda komise volebního okrsku přímo na radnici Miroslav Chytil jen marně vyhlíží voliče. Z centra města si sem našla
cestu pouhá desetina oprávněných voličů.
Foto: Michal Kadlec

lusk na lídra pravice, ale nakonec se strachovala, aby předstihla občanské demokraty,
což se jí povedlo až v úplném
závěru sčítání. I tak, ale platí,
že TOP 09 ztratila hlasy i mandáty, což se nečekalo. Občanští
demokraté tak trochu vstali
z mrtvých a dosáhli asi více,
než se původně tipovalo. Zajímavé je i to, že oba zastupitelé „modrých“ - Blumenstein
a Sokolová - předstihli v osobních hlasech lídra TOP 09 Matyáška a na pravici je předstihl
jen „notorický“ skokan Václav Kolář. V zastupitelstvu se
pak se stejným počtem křesel
udrželi lidovci, pro které je to
solidní výsledek. Jásat nemohou naopak komunisté, kteří
v době, kdy volič hledal různé
alternativy, přišli o jeden mandát. Naopak se potvrdil očekávaný propadák Úsvitu, přestože
je Prostějov domácím hřištěm
dvojky hnutí – Radima Fialy.“
Které koaliční uspořádání je podle vás nejpravděpodobnější?

Krátce před oficiálním zahájením voleb se před volebními
místnostmi tvořily hloučky uvědomělých občanů, kteří si po odvolení pospíchali užívat načatého víkendu. „Asi pět nebo deset
minut před otevřením místnosti
tu už postávali dva lidé, odvolit
si bohužel mohli ale až s úderem
druhé hodiny odpolední,“ vy-

Před budovou ZŠ Jana Železného se to pilně hemžilo voliči po
naprostou většinu dne. „Se situací v našem městě jsem spokojený a tomu jsem přizpůsobil svoji
volbu. Důležitou roli v mém rozhodování hrálo i to, jak se která
strana staví k potřebám seniorů
a vůbec nás, občanů,“ přiznal
pan Hladký, který si pochvaloval zejména působení Miroslava Pišťáka ve funkci primátora města. Ne všichni byli ale
s průběhem volebního aktu spokojení. „Lituji, že jsem k volbám

vůbec šla. Paní v komisi byla velice nepříjemná, takže se ani nedivím, že si někteří lidé řeknou,
že k volbám vůbec nepůjdou.
Pokud je to tak i v ostatních volebních síních, tak můžou celé
volby zrušit,“ postěžovala si volička v pátém volebním okrsku.
V prvním dnu voleb zavítalo
do každé z volebních místností
v průměru dvě stovky voličů
a členové volebních komisí doufali, že následující den voleb se
voličská účast ještě o trochu
zvýší. I přes množství přijatých
hlasů se členové volebních komisí následného sčítání hlasů
neobávali. „Ve volební komisi
jsem už potřetí a nemohu si stěžovat. Dobře se tu o nás starali,
měli jsme výbornou kávu a já
osobně jsem měla štěstí i na velice příjemné kolegyně,“ přiznává

s úsměvem Marie Kociánová,
která zasedla ve volební komisi
v ZŠ Dr. Horáka.

Šťastný konec?
S úderem dvaadvacáté hodiny
se dveře volebních místností
uzavřely a zapečetily, aby byly
následně znovu otevřeny nadcházející den v osm hodin. Účast
voličů ale zdaleka nebyla tak
vysoká, jako první den voleb.
"Účast je bohužel slabší," krčí
rameny členka volební komise
druhého okrsku. Čtrnáctá hodina
znamenala uzavření volebních
místností a nekonečné počítání
hlasů, z čehož jako vítězové vyšli favorizovaní členové ČSSD.

anketa Syn jinak, a jeho matka taky!

Jsou pro vás letošní komunální volby ve znamení změn nebo
jste spokojení se současným stavem věcí v našem městě?
„Myslím si, že
dosavadní vedení tu bylo už
dlouho a teď
by to chtělo už
nějakou změnu.
Uvítala bych někoho mladého,
pokud možno
vysokoškolsky
vzdělaného s širokým rozhledem. Jestli se něco po volbách změní,
netuším. Prozatím to vždy byly jen sliby,
ale chápu, že záleží na spoustě okolností,
jestli vůbec jde něco měnit,“ míní paní
Lukášová

„Rozhodoval
jsem se podle celorepublikového
dojmu, jak na mě
jednotlivé strany
působí. S tím, jak
se to v současnosti
vyvíjí, jsem celkem spokojený,
proto jsem volil
ANO 2011, které
mě na svou stranu
získalo svými činy a volebním programem. Rád bych, aby se po volbách zlepšila situace v soudnictví, protože současný
stav je opravdu otřesný,“ doufá Leopold
Jodl

„Líbila se nám
předvolební kampaň ČSSD, vše
měli
kvalitně
zorganizované
a jsme spokojení
i s tím, co současní představitelé
v našem městě
dosud dokázali, Tak se nezlob, mami! Zdeněk Konšel volil jinou stranu než jeho maminka Božena.
proto jsme se rozFoto: Michal Kadlec
hodli dát jim svůj
hlas. Myslíme si, že dosavadní vedení se Prostějov/mik - Jak se ti dva mohou doma snést? Večerníku se před jednou z volebních místností
osvědčilo a budou v tom dobrém i nadále podařilo zastihnout zajímavou dvojici voličů. Paní Božena Konšelová se synem Zdeňkem přišla
pokračovat. Se situací v Prostějově jsme na radnici v družném rozhovoru, zpátky ale odcházeli tak trochu zaražení. „Já jsem volil Úsvit,“
spokojení a žádné výrazné změny neoče- prozradil syn s tím, že s maminkou se v politice zrovna neshoduje. „Já jsem pochopitelně dala hlas
káváme,“ chválili si manželé z Prostějova. sociální demokracii. S klukem si to doma nějak vyřídím,“ zatvářila se bojovně Božena Konšelová.
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Večerník sledoval sčítání výsledků společně s politiky. Navštívili jsme hned půltucet prostějovských štábů
Výsledky komunálních voleb s napětím sledovala většina populace, mezi nimiž nechyběli i samotní členové kandidujících stran a hnutí v Prostějově. Více jak polovina z nich měla své štáby, ve BYLI JSME
kterých jejich lídři v kruhu svých spolustraníků netrpělivě pozorovali a také komentovali on line zpracovávání výsledků. Večerník za nimi vyrazil, aby vám zprostředkoval ty první dojmy ze sobotního
večera.
Sociální demokraté se radovali tradičně ve svém sídle v Netušilově ulici, stejně jako komunisté v Lidické ulici. Tradici zachovali také zástupci KDU-ČSL, kteří se nakonec těšili z obhajoby dvou
mandátů v Lidovém domě na Vápenici. Občanští demokraté se soustředili na výsledky ve vinárně Národního domu, hnutí PéVéčko slavilo volební úspěch v H-Clubu ve Wolkerově ulici a ANO U TOHO!
2011 se svého premiérového vstupu do zastupitelstva dočkalo v jednom z barů v Dolní ulici.
Naopak další vyslanci kandidujících stran se v sobotu večer víceméně nescházeli. Pouze zástupci Úsvitu přímé demokracie se těsně před dvacátou hodinou šourali do Národního domu jako zmoklé slepice... Do
Jednotlivé štáby navštívili: Michal Kadlec, Tomáš Kaláb a Petra Hežová
zastupitelstva se totiž nedostal ani jediný jejich kandidát a vedle tří outsiderů tak zůstali jediní mimo hru.

Ve štábu ČSSD panovala

jen opatrná RADOST

Nestranný člověk by očekával
třesk špuntů od šampaňského
a bujaré oslavy. Nic takového se
ale ve štábu ČSSD v sídle okresního výboru v Netušilově ulici
nedělo. Člověk by snad v sobotu
večer ani nepoznal, že se ocitnul
mezi přesvědčivými vítězi komunálních voleb!
„Já si myslím, že příliš velký důvod k oslavám není. Nově zvolená
politická scéna je totiž natolik rozdrobená, že žádného výrazného
vítězství nikdo vlastně nedosáhl,“
nezatvářil se před Večerníkem příliš
šťastně Miroslav Pišťák, lídr ČSSD.
A to i přesto, že právě sociální demokraté jasně porazili hnutí ANO
2011, které mnozí považovali za
spolufavorita komunálních voleb v
Prostějově. „Tuto skutečnost nechci
komentovat, na celkové hodnocení
si má vždycky člověk nechat trochu
více času. Pro mě je důležité, že sociální demokracie zvítězila, i když
naše vítězství není takové, jaké jsem
osobně očekával. Plánoval jsem
o nějaké to procento víc. Netvrdím,
že je to zklamání, ale patřím mezi
realisty a musím si uvědomit, že hlas

Příliš nejásali. Když byly oznámeny konečné výsledky komunálních
voleb, sociální demokraté se příliš neradovali. Miroslav Pišťák v tu chvíli
už tušil, že volby dopadly určitým patem.
Foto: Michal Kadlec
lidu je hlas Boží a voliči rozdělili
letos svoji důvěru mezi vícero stran
či hnutí. Výsledky dopadly určitým
patem. Ale každopádně děkuji všem
našim voličům za to, že ocenili naši
dosavadní práci,“ řekl exkluzivně
Večerníku Miroslav Pišťák.
Jeho stranický kolega a současný
první náměstek hejtmana Olomouckého kraje Alois Mačák byl
s výsledky voleb mnohem spokojenější. „Jsem velmi rád, že se nám
podařilo zvítězit. S panem primátorem Pišťákem skládáme lidem účty
za dvacet let naší práce. A tak jsem

Hnutí ANO 2011 slavilo PéVéČKO PŘEKVAPILO!
druhé místo ve volbách
Volební štáb hnutí ANO 2011
se vtěsnal do irské hospůdky
Peter´s Pub na Dolní ulici. Po
celý večer vládla uvolněná atmosféra, druhé místo v ryze prvních
prostějovských volbách lze za
současné konstelace považovat
za úspěch.
„S druhým místem jsme víceméně počítali, na výsledcích se však
podepsala na komunální volby výjimečně malá volební účast, která
nám nebyla nakloněna,“ konstatovala Hana Naiclerová na zřejmé

nesmírně rád, že město Prostějov
vzkvétá a že většina občanů dokázala naši práci ocenit. Těší mě, že jsme
takto výrazně uspěli a naše vyjednávací pozice o složení koalice je více
než slušná,“ konstatoval s úsměvem
Alois Mačák.
Nakonec tak přece jen ve volebním štábu ČSSD pár lahví
šampaňského „bouchlo“. „Uvědomme si, že jsme vyhráli,“ rozčísla
nepřirozené ticho uvnitř bašty vítězů
Alena Rašková, která by podle všeho měla obhájit pozici náměstkyně
primátora.

rozdíly v disciplinovanosti voličů
jednotlivých stran, které zapříčinily
značný odstup od vedoucí ČSSD.
„Přesto chci především poděkovat
těm voličům, kteří si k volbám našli cestu, pokud přitom volili nás,
jsme jim za to zavázáni,“ obrátila
se lídryně hnutí k občanům města.
Okolo půl osmé večer, kdy byly
známé počty mandátů, se neformálně sešla šestice nově zvolených
zastupitelů ANO 2011. Tématem
byly možnosti koalic, které svými
Na rozdíl od některých zavedehlasy narýsovali voliči....
ných značek se nedávno založené hnutí PéVéčko těšilo přízni
voličů a lze je do jisté míry považovat za vítěze voleb. Jak si
je vědom jeho lídr Jiří Pospíšil,
mohou totiž být oním pověstným jazýčkem na vahách při
sestavování městské rady.
„Politické hnutí jsme dali dohromady někdy v červnu a za pár
měsíců jsme dosáhli ve volbách
solidního výsledku. Třetí místo
je z našeho pohledu jednoznačně
úspěch,“ zhodnotil exkluzivně pro
Večerník rozdání karet voliči Pospíšil. „Na povolební vyjednávání
máme myslím dostatek času, určitě nebudou jednoduchá. Subjektů

v zastupitelstvu je hodně, což vždy
ztěžuje nalezení potřebné dohody. S většinou ostatních lídrů se
osobně známe, takže si myslím,
že budeme schopni sestavit takové
zastupitelstvo, které bude pracovat ve prospěch Prostějovanů,“
předpokládá dosavadní první náměstek.
Kolegům ve volebním štábu poděkovala také Ivana Hemerková.
„Musím říci, že za čtyři volební
kampaně, které jsem v komunální
politice zažila, byla tato díky vám
nejpohodovější. Vytvořili jsme na
kandidátce dobrý tým, který slušnou kampaní dokázal voliče oslovit,“ ocenila práci všech, kteří se
na kampani Pévéčka podíleli.

„Budeme významnou součástí opozice,“
Komunisté ztratili
mandát, ale jsou na koni připravují se na novou roli v ODS
„Nezříkáme se odpovědnosti,
můžeme jednat o koalici,“ shodují se
Konečné výsledky komunálních
voleb sledovali ve svém sídle v Lidické ulici pochopitelně i představitelé prostějovské Komunistické
strany Čech a Moravy. Ještě
v sobotu dopoledne dlouholetý
zastupitel Josef Augustin Večerníku prozradil, že cílem komunistů
je získat místo dosavadních pěti
mandátů ještě o jeden navíc. Nakonec ale od voličů obdrželi pouhé čtyři, zklamání ale kupodivu
necítí. Naopak!
Prostějovští komunisté mají totiž
po roce 1989 za jistých okolností
jedinečnou možnost poprvé usednout v radě města a stát se tak součástí „vládnoucí“ koalice. „Běžný
pohled na konečné výsledky voleb
jsme přijali s rozpaky, osm subjektů v zastupitelstvu je věc nevídaná.
A pokud se díváme na rozdílnosti ve
volebních programech těchto stran
a hnutí, bude podle mého názoru
velký problém při sestavování koalice. To bude pořádně velký oříšek.
V Prostějově se bohužel věci neposunuly tak, že buď tady existuje levice, nebo pravice. Je tady spousta
nových hnutí, jejichž další postupy
jsou zatím nečitelné. Nebojím se
říct, že z nového zastupitelstva se
stane takový kočkopes,“ vyjádřil se
Večerníku upřímně lídr kandidátky KSČM Jaroslav Šlambor těsně
po konečném sečtení hlasů voličů.
„Také já jsem toho názoru, že složit
koalici bude nyní velký problém.
Navíc na předvolebních mítincích
zazněla z úst představitelů nových
hnutí spousta negativních vyjádření
na dosavadní práci zastupitelů. Je
těžké tedy v tuto chvíli těsně po volbách odhadovat, kdo a s kým uzavře
spolupráci,“ míní Josef Augustin.
Oba dva čelní představitelé prostějovských komunistů však na
přímou otázku Večerníku, zda by
si uměli představit účast v koalici
společně s ČSSD a PéVéčkem,
odpověděli víceméně kladně. „Zopakuji to samé, co ostatně máme
zakotveno i ve volebním programu.

Půjdou do toho? Jaroslav Šlambor s Josefem Augustinem Večerníku prozradili, že pokud budou osloveni ČSSD, nebudou se komunisté
bránit domluvě o koalici.
Foto: Michal Kadlec
My jsme ochotni jednat a spolupracovat v podstatě s každým, kdo
projeví dobrou vůli něco pro Prostějov dobrého udělat. Před nikým
se neuzavíráme a naše pozice je aktuálně vhodná k vyjednávání. Jestli
se ptáte na konkrétní složení koalice,
odpověď nezáleží na mně, vítězem
voleb je ČSSD a bude na ní, koho
vyzve ke spolupráci,“ uvedl Jaroslav Šlambor. „Budeme čekat, zda
nás sociální demokraté osloví. Pokud se tak stane a dojde ke koalici,
kterou Večerník naznačil, věřím
tomu, že jsme schopni se domluvit.
Musí ale pochopitelně dojít k pozitivnímu střetu volebních programů
všech tří subjektů,“ přidal se Josef
Augustin.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz
Vše o volbách z Prostějovska

Nečekali žádnou revoluci,
přesto v sobotu večer litovali
ztráty jednoho mandátu. Občanská demokratická strana
se v prostějovském zastupitelstvu poprvé v novodobé historii stane součástí opozice. Po
velmi úspěšných dvou desetiletích, kdy se tato tradiční pravicová strana střídala ve vedení
města a úzce spolupracovala
se sociálními demokraty, se
tak připravuje na zcela novou
a odlišnou roli.
Ještě těsně před konečným sečtením hlasů se prostějovská ODS
držela nad sedmi procenty získaných hlasů a s TOP 09 soupeřila
o třetí mandát. Nakonec „topka“
o dvě desetiny procenta občanské demokraty přetlačila, těm
tak zbyly pouhé dva mandáty.
„Je to smůla, ale takový je život.
Celkově si myslím, že komunální volby dopadly podle očekávání. ČSSD zvítězila na celé čáře,
naopak ANO 2011 sice slaví na
celostátní úrovni, ale v Prostějově tak dobře nedopadlo. Co se
týká nás, pochopitelně nás mrzí,
že to nedopadlo lépe. Velmi těsně nám utekl třetí mandát, mohli
bychom tak mít výhodnější pozici,“ řekl exkluzivně Večerníku
v sobotu večer lídr občanských
demokratů Tomáš Blumenstein
ve vinárně Národního domu, kde
prostějovská ODS měla svůj volební štáb. „Ano, s největší pravděpodobností máme před sebou

Truchlivo? Ne, veselo! Občanští demokraté ve vinárně Národního domu sice neslavili, ale neměli ani důvod
ke smutku. Zbraně rozhodně neskládají.
Foto: Michal Kadlec
zbrusu novou roli v opozici.
Nikdy jsme v ní ještě nebyli, na
druhé straně, poslední rok, kdy
od nás utekli oba dva náměstci primátora, jsme už de facto
v jakési opozici byli,“ dodal Blumenstein.
Podobné názory zastává i „dvojka“ na kandidátce ODS. „Musím ale přiznat, že jsem hodně
překvapena, s jakým rozdílem
vyhrála ČSSD. To je poměrně
výborné. Na druhé straně mě
stejně tak, ale opačně, překvapil

propad TOP 09. Karty jsou teď
rozdané a myslím, že se rýsuje
koalice sociálních demokratů
s komunisty. Ostatně na úrovni
kraje to už pro ČSSD není nic
nového. K těmto dvěma stranám zřejmě přibude PéVéčko,“
dívá se na věc realisticky Milada Sokolová. Také ona je připravena převzít novou roli opoziční zastupitelky. „Nemám v krvi
žádný boj, ale budu se snažit být
dobrou a hodně aktivní členkou
opoziční strany,“ prohlásila stá-

le ještě radní Prostějova, která
by ráda zůstala pracovat v kulturní komisi.
Možná ale občanští demokraté
házejí flintu do žita předčasně, i jejich dva mandáty se při
budoucím sestavování koalice
mohou hodit. „Vždycky jsme
připraveni jednat, ale musíme
si uvědomit a přiznat, že se
ziskem dvou mandátů nás asi
nikdo potřebovat nebude,“ byl
v sobotu večer jiného názoru
Tomáš Blumenstein.

KDU-ČSL slavila v Lidovém domě
Volební výsledky potěšily také
členy zdejší KDU-ČSL. U neformálního posezení v Lidovém
domě na Vápenici proto nechyběla dobrá nálada, obložené
chlebíčky, výborné koláčky ani
bílé vínko na přípitek.
Dvoudenní volební maraton je
za námi a KDU-ČSL se počítá
mezi strany, které mohou slavit.
S výsledkem 6,27 procent hlasů si obhájili své dva mandáty
Petr Kousal a Zuzana Bartošová. „Jsme jedinou stranou, která
neztratila žádný mandát, přesto
musím přiznat, že jsme doufali
v trochu víc,“ přiznává jednička kandidátky KDU-ČSL Petr
Kousal. „Tento výsledek je pro
nás znamením, že naše kampaň
byla dobře zvládnutá a možná, že
kdyby se nám podařilo dotáhnout
některé technické detaily do konce, například dostat naše dobře
zpracované volební noviny k více
voličům, že by výsledek mohl
být ještě příjemnější," krčí rameny Petr Kousal. Špičky zdejší

KDU-ČSL se shodly na tom, že
stěžejní hodnotou, která je s voliči
spojuje, není ani ne tak víra jako
spíš křesťanské hodnoty a důraz
na rodinu, které se v politických
jednáních dostává jen velmi malé
pozornosti. „Evropská unie se
zajímá víc o správnost či nesprávnost názvu 'pomazánkové máslo'
místo toho, aby se zajímala, jak se
žije v dnešní společnosti rodinám
či seniorům,“ přisadil si Jindřich
Miklas. Jak si představují zástupci KDU-ČSL případnou koalici,
ve které by byli ochotni působit?
„V koalici bychom rádi působili
se stranou, která nám umožní prosadit náš volební program. I proto
rozhodně vylučujeme spolupráci
s KSČM. Naopak bychom uvítali
spolupráci se stranami, se kterými
máme dobré zkušenosti, což jsou
TOP 09 a Změna pro Prostějov,“
shodují se vítězové z KDU-ČSL.
Co říkají na případnou koalici
s vítěznou ČSSD? „To je otázka
volebního programu, kde vidím
pro nás trochu zádrhel v tom, že

se nezmiňují o tom, co udělali
dobře nebo špatně, co by rádi dělali do budoucna a například jsem
tam nenašel ani zmínku o tom,
jak se staví k problému zbourání či nezbourání Společenského
domu. V tom vidím problém
v komunikaci mezi nimi a námi,"
připustil Petr Kousal
A co z Lidového domu zaznělo
směrem k voličům? „Tento výsledek nás samozřejmě velice motivuje se o to víc snažit, abychom
si v příštích volbách u voličů získali ještě větší přízeň. Děkujeme
všem voličům, kteří se dostavili
k volbám a dali nám svým hlasem důvěru, kterou rozhodně
nezklameme. Do budoucna bychom rádi zavedli tradici setkávání s voliči společně s nějakým
kulturním programem, kdy by
se sami mohli vyjádřit k aktuální situaci. Samozřejmě budeme
pokračovat ve snaze o oživení
centra města, například by se
mi líbilo v zimním období zařídit na náměstí T. G. Masaryka

Slavnostní přípitek. Na splněné předvolební sliby a přízeň voličů po
celou dobu funkčního období.
Foto: Petra Hežová
kluziště podobně, jako je tomu
v Olomouci a máme samozřejmě mnoho dalších nápadů. A
pokud by se některému voliči
v průběhu našeho působení v
městském zastupitelstvu zdálo,
že tak docela neplníme to, co
jsme slíbili, či měli jiné připo-

mínky, mohou nám napsat na
mailové adresy: zuzana.bartosova@email.cz a kousalp@email.
cz,“ doplnila Zuzana Bartošová, která se netají tím, že by
v budoucnu ráda vystřídala na
místě primátora města Prostějov Miroslava Pišťáka...

Komunálný volby 2014

Podrobný přehled výsledků
všech 97 volebních míst
Alojzov

(5 volených zastupitelů)
1. Nezávislí kandidáti Alojzov 77,15% (601 hlasů,
5 mandátů, Alena Pluhařová - 124); 2. Za životní prostředí 11,68%
(91 hlasů, 0 mandátů, Jozef Paníček - 49); 3. Sdružení nezávislých
kandidátů od rybníka 11.17% (87 hlasů, 0 mandátů, Tomáš Svoboda - 24). VOLEBNÍ ÚČAST: 82,13%

Bedihošť

(9 volených zastupitelů)
1. KSČM 58,58% (2410 hlasů, 5 mandátů, Jiří Zips - 442); 2.
KDU-ČSL 21,37% (879 hlasů, 2 mandáty, Jaroslav Frýbort - 195);
3.Sdružení ODS a Nezávislých kand 20,05% (825 hlasů, 2 mandáty, Luděk Smýkal - 117).
VOLEBNÍ ÚČAST: 63,89%

Bílovice - Lutotín
(9 volených zastupitelů)

1. OBČANÉ PRO OBEC 47,01% (1401 hlasů, 5 mandátů, Miroslav Hochvald - 170); 2. Nezávislí pro obec 46,88% (1397 hlasů, 4
mandáty, Jan Toman - 186); 3. Úsvit přímé demokracie 4,83%
(144 hlasů, 0 mandátů, Michal Šmucr - 38); 5. KDU-ČSL 1,04% (31
hlasů, 0 mandátů, Martin Minář - 17) 5. Česká pirátská strana 0,23
% (7 hlasů, 0 mandátů, Petra Minářová Ošťádalová - 7).
VOLEBNÍ ÚČAST: 82,15%

Biskupice

(7 volených zastupitelů)

1. Nezávislí kandidáti 2014 100% (667 hlasů, 7 mandátů, Dana
Stodolová - 87).
VOLEBNÍ ÚČAST: 47,76%

Bohuslavice

(7 volených zastupitelů)
1. Sdružení přátel Bohuslavic 33,14% (525, 3 mandáty, Roman Jedlička - 104); 2. Cesta ke spokojenosti 20,33% (238
hlasů, 1 mandát, Miroslav Pluháček - 78); 3. ČSSD 18,06%
(286 hlasů, 1 mandát, Jan Jančí - 85); 4. Moravané 15,03% (238
hlasů, 1 mandát, Pavel Foret - 49); 5. KDU-ČSL 13,45% (213
hlasů, 1 mandát, Edita Juřičková - 37);
VOLEBNÍ ÚČAST: 65,50%

Bousín

(7 volených zastupitelů)
1. NESTRANÍCI PRO BOUSÍN A REPECH 51,97% (303
hlasů, 4 mandáty, Petr Ondráček - 47); 2. Sdružení KSČM, NK
48,03% (280 hlasů, 3 mandáty, Marie Nováková - 48).
VOLEBNÍ ÚČAST: 47,76%

Brodek u Konice

(9 volených zastupitelů)

1. SNK obce Brodek u Konice 58,23% (2302 hlasů, 5 mandátů,
Radomír Novák - 351); 2. HASIČI pro rozvoj obce 21,96% (868
hlasů, 2 mandáty, Milan Burget - 168); 3. KDU-ČSL 19,81%
(783 hlasů, 2 mandáty, Marcela Buriánová - 171).
VOLEBNÍ ÚČAST: 67,89%

Brodek u Prostějova
(7 volených zastupitelů)

1. Měníme Brodek 46,16% (1648 hlasů, 4 mandáty, Radek
Rozmánek - 327); 2. ČSSD 30,06% (1073 hlasů, 2 mandáty, Iva
Pluhařová - 267) 3. KDU-ČSL 19,55% (698 hlasů, 1 mandát,
Hana Oulehlová - 199); 4. Ústvit příme demokracie 4,23% (151
hlasů, 0 mandátů, Bohumil Moudrý - 45).
VOLEBNÍ ÚČAST: 47,91%

Březsko

(7 volených zastupitelů)

1. Sdružení nezávislých kandidátů Březsko 84,63% (677 hlasů,
6 mandátů, Rudolf Hloušek - 106); 2. KDU-ČSL 17,93% (123
hlasů, 1 mandát, Jiří Burget - 63).
VOLEBNÍ ÚČAST: 67,89%

Budětsko

(7 volených zastupitelů)

1. Za obec krásnější 52,17% (744 hlasů, 4 mandáty, Jiří
Sedláček - 135); 2. Sdr. nez. kan. HASIČI pro obec 32,68%
(466 hlasů, 2 mandáty, Jiří Páleník - 100); 3. KDU-ČSL 15,15%
(216 hlasů, 1 mandát, Jan Klváček - 41).
VOLEBNÍ ÚČAST: 64,31%

Buková

(7 volených zastupitelů)
1. Sdružení nezávislých kandidátů 42,82% (552 hlasů, 3 mandáty, Milan Kolísek - 125); 2. Pro kulturní rozvoj obce 31,26%
(403 hlasů, 2 mandáty, Helena Ježková - 100); 3. SNK obce Buková 25,91% (334 hlasů, 2 mandáty, Jan Kolář - 79); .
VOLEBNÍ ÚČAST: 70,40%

Čehovice

(7 volených zastupitelů)

1. ČEHOVICE 2014 58,10% (1241 hlasů, 4 mandáty, Božena
Spáčilová 220); 2. PRO ČEHOVICE 25,56% (546 hlasů, 2
mandáty, Tomáš Polák - 104); 3. KSČM 16,34% (349 hlasů, 1
mandát, Rostislav Svoboda - 87) .
VOLEBNÍ ÚČAST: 75,88%

Čechy pod Kosířem
(7 volených zastupitelů)

1. KDU-ČSL 38,25% (1320 hlasů, 3 mandáty, Milan Kiebel - 417);
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Konicko
K
onicko K
Kostelecko
ostelecko N
Němčicko
ěmčicko Plumlovsko
Plumlovsko Protivanovsko
Protivanovsko

Volební zpravodajství
ČSSD 16,20% (559 hlasů, 1 mandát, František Střída - 178); 4.
SNK - Čechy pod Kosířem 2014 15,04% (519 hlasů, 1 mandát,
Iveta Slámová - 157); 5. Sdružení ODS, NK 12,87% (444 hlasů, 1
mandát, Radoslav Smékal - 157).
VOLEBNÍ ÚČAST: 60,81%

Čelčice

(7 volených zastupitelů)
1. Pro obec Čelčice 73,29% (1427 hlasů, 6 mandátů, Karel Černý
- 220); 2. KSČM 23,52% (458 hlasů, 1 mandát, Pavel Hrubý - 79);
3. KDU-ČSL 1,64% (32 hlasů, 0 mandátů, František Smutný - 17)
; 4. Ladislav Konečný, NK 1,54% (30 hlasů, 0 mandátů, Ladislav
Konečný - 30).
VOLEBNÍ ÚČAST: 67,55%

Čelechovice na Hané
(9 volených zastupitelů)

1. Sdružení NK a STAN 56,38% (2728 hlasů, 5 mandátů,
Jarmila Stawaritschová - 350); 2. KSČM 31,95% (1546 hlasů, 3
mandáty, Zdeněk Dokulil 218). VOLEBNÍ ÚČAST: 55,62%

Dětkovice

(7 volených zastupitelů)

1. Sdruž. nez. kandidátů 2014 50,17% (905 hlasů, 4 mandáty,
Jitka Provazová - 170); 2. KDU-ČSL 49,83% (899 hlasů, 3 mandáty, Josef Hýbl - 199).
VOLEBNÍ ÚČAST: 61,81%

Dobrochov

(5 volených zastupitelů)

1. KDU-ČSL 54,66% (528 hlasů, 3 mandáty, Miroslav Kříž - 119);
2. SNK - Dobrochov 27,64% (267 hlasů, 1 mandát, Jana Ryvolová - 74); 3. ZMĚNA 17,70% (171 hlasů, 1 mandát, Antonín
Janči - 44).
VOLEBNÍ ÚČAST: 75,19%

Dobromilice

(7 volených zastupitelů)
1. KDU-ČSL 39,19% (712 hlasů, 3 mandáty, Pavel Drnovský 151); 2. TOP 09 25,26% (459 hlasů, 2 mandáty, Pavel Kumžák 84); 3. KSČM 20,58% (374 hlasů, 2 mandáti, Vladimír Piňos 119); 4. Hana Žondrová, NK 7,82% (142 hlasů, 0 mandátů, Hana
Žondrová - 142); 5. Zlata Zajícová, NK 7,15% (130 hlasů, 0
mandátů, Zlata Zajícová - 130);
VOLEBNÍ ÚČAST: 55,49%

Doloplazy

(7 volených zastupitelů)

1.KSČM 55,60% (775 hlasů, 4 mandáti, Ladislav Sypko - 164); 2.
Svobodná volba 38,81% (541 hlasů, 3 mandáty, Karel Bátěk 98); 3. Jaroslav Obruča, NK 5,60% (78 hlasů, 0 mandátů, Jaroslav Obruča - 78).
VOLEBNÍ ÚČAST: 53,59%

Drahany

(11 volených zastupitelů)
1. Sdružení nezávislých kandidátů 42% (1446 hlasů, 5
mandátů, Ivan Sedlák - 175); 2. Nestraníci 37,82% (1302
hlasů, 4 mandáty, Milan Marek - 176); 3. ČSSD 20,19% (695
hlasů, 2 mandáty, Zuzana Vymětalová - 106).
VOLEBNÍ ÚČAST: 75,91%

Držovice

(7 volených zastupitelů)

1. STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 31,92% (1373 hlasů, 3 mandáty, Blanka Kolečkářová - 286); 2. ODS 14,07% (605 hlasů, 1
mandát, Jaroslav Studený - 226); 3. SNK “Za Držovice I” 13,42%
(577 hlasů, 1 mandát, Jakub Martinek - 182); 4. TOP 09 10,07%
(433 hlasů, 1 mandát, Martin Ryšťák - 177); 5. Sdr. nez. kandidátů
“Hasiči” 9,51% (409 hlasů, 1 mandát, Lubomír Hrazdil ml. - 105);
6. NEZÁVISLÍ 7,77% (334 hlasů, 0 mandátů, Leopold Pírek 107);
7. SNK “Za Držovice III” 7,11% (306 hlasů, 0 mandátů, Eva Klevetová - 115); 8. SNK “Za Držovice II” 6,14% (264 hlasů, 0
mandátů, Hana Weinerová - 110); . VOLEBNÍ ÚČAST: 56,86%

Dřevnovice

(7 volených zastupitelů)

1. Za rozkvět obce 100% (729 hlasů, 7 mandátů, Bohumila
Charvátová - 138).
VOLEBNÍ ÚČAST: 45,55%

Dzbel

(7 volených zastupitelů)
1. Náš Venkov 79,67% (666 hlasů, 6 mandátů, Jana Konečná 111) 2.Úsvit přímé demokracie 20,33% (170 hlasů, 1 mandát,
Pavel Slezáček - 54).
VOLEBNÍ ÚČAST: 65,89%

Hačky

(7 volených zastupitelů)
1.KDU-ČSL 66,01% (233 hlasů, 5 mandátů, Jiří Havlíček - 46); 2.
Sdruž. nezáv. kandidátů Hačky 33,99% (120 hlasů, 2 mandáty,
Miroslav Žítek - 44).
VOLEBNÍ ÚČAST: 79,55%

Hluchov

(7 volených zastupitelů)

1. Hasiči Hluchov a nezávislí 69,36% (833 hlasů, 5 mandátů,
Vladimír Dvorský - 149) 2. Sdružení občanů Hluchova 30,64%
(368 hlasů, 2 mandáty, Oldřich Dospiva - 73).
VOLEBNÍ ÚČAST: 61,25%

Horní Štěpánov

(15 volených zastupitelů)
1. Za stabilitu a další rozvoj ob 60,53% (4769 hlasů, 9 mandátů,
Josef Zemánek - 342); 2. ČSSD 39,47% (3110 hlasů, 6 mandátů,
)
František Hartl - 260).
VOLEBNÍ ÚČAST: 75,84%

Hradčany - Kobeřice
(9 volených zastupitelů)

1. Sdr. nezá. kandidátů Hradčany 45,78% (597 hlasů, 5
mandátů, Karel Svoboda - 135); 2. SNK Kobeřice 44,86% (585
hlasů, 4 mandáty, Jiří Obruča, František Vychodil - 97); 3. MVDr.
Zuzana Weinlichová - pro kr 6,52% (85 hlasů, 0 mandátů, Zuzana Weinlichová - 85); 4. Roman Voznica 2,84% (37 hlasů, 0
mandátů, Roman Voznica - 37).
VOLEBNÍ ÚČAST: 64,24%

Hrdibořice

(9 volených zastupitelů)
1. SNK Hrdibořice 100% (518 hlasů, 9 mandátů, Bohumil
Kovařík - 67).
VOLEBNÍ ÚČAST: 44,97%

Hrubčice

(7 volených zastupitelů)
1. SNK Hrubčice 41,52% (992 hlasů, 4 mandáty, Milan Mlateček
- 228); 2. KSČM 20,34% (486 hlasů, 1 mandát, Jan Kromka - 93);
3. KDU-ČSL 19,25% (460 hlasů, 1 mandát, Jaroslav Drábek 125); 4. Sdružení ODS a nezávislých kan 18,88% (451 hlasů, 1
mandát, Jiří Zatloukal - 87);
VOLEBNÍ ÚČAST: 60,42%

Hruška

(7 volených zastupitelů)
1. KSČM 36,17% (302 hlasů, 3 mandáty, Radka Šopíková, Martin
Šmíd, Jiří Janáček - 58); 2. Kandidátka nezávislých Hruška
33,17% (277 hlasů, 2 mandáty, David Barnet - 68); 3. Sdruž.
nezávislých kand. Hruška 30,66% (256 hlasů, 2 mandáty,
Tomáš Majer - 51).
VOLEBNÍ ÚČAST: 66,84%

Hvozd

(15 volených zastupitelů)

1. KDU-ČSL 59,45% (2410 hlasů, 9 mandátů, Josef Šmíd - 300);
2. ČSSD 40,55% (1644 hlasů, 6 mandátů, Pavel Papaj - 164).
VOLEBNÍ ÚČAST: 65, 05%

Ivaň

(7 volených zastupitelů)
1. Sdružení nezávislých Ivaň 67,43% (1035 hlasů, 5mandátů, Martin Kroupa - 168); 2. Nezávislí společně pro Iváň 32,57% (500 hlasů,
2 mandáty, Zbyněk Svačina - 77).
VOLEBNÍ ÚČAST: 58,71%

Jesenec

(7 volených zastupitelů)

1. Spokojený Jesenec 54,45% (459 hlasů, 4 mandáty, Jan Kvapil 101); 2. Vaše volba 45,55% (384 hlasů, 3 mandáty, Dominik
Bečvář - 85).
VOLEBNÍ ÚČAST: 61,33%

Kladky

(9 volených zastupitelů)
1. Pro spokojené občany 96,46% (954 hlasů, 9 mandátů, Kateřina
Šertlerová - 116); 2. Úsvit přímé demokracie 3,54% (35 hlasů, 0
mandátů, Dana Koutná - 18).
VOLEBNÍ ÚČAST: 48,33%

Klenovice na Hané

(11 volených zastupitelů)

1. S VÁMI PRO OBEC 21,11% (813 hlasů, 2 mandáty, Věra
Hyžďálová - 96); 3. KDU-ČSL 17,19% (662 hlasů, 2 mandáty,
Václav Horák - 105).
VOLEBNÍ ÚČAST: 57,67%

Klopotovice

(7 volených zastupitelů)
1. Sdružení nezávislých kandidátů 69,60% (776 hlasů, 5
mandátů, Marta Nesvatbíková - 117); 2. Komunistická str. Čech
a Moravy 30,40% (339 hlasů, 2 mandáty, Patrik Pover - 60).
VOLEBNÍ ÚČAST: 71,25%

Konice

(15 volených zastupitelů)
1. STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 26,33% (3667 hlasů, 4
mandáty, František Novák - 466); 2. KDU-ČSL 19,52% (2719
hlasů, 3 mandáty, Petr Ullman - 318); 3. ČSSD 14,85% (2068
hlasů, 2 mandáty, Petr Vařeka - 402); 4. KSČM 14,67% (2043
hlasů, 2 mandáty, Svatopluk Odehnal - 265); 5. ODS 12,62%
(1758 hlasů, 2 mandáty, Leo Doseděl - 204) 6. ANO 2011
12,02% (1674 hlasů, 2 mandáty, Petr Krejčí - 210).
VOLEBNÍ ÚČAST: 46,18%

Kostelec na Hané
(15 volených zastupitelů)

1. ČSSD 44,62% (6106 hlasů, 7 mandátů, Ladislav Hynek - 637);
2. KDU-ČSL 22,92% (3136 hlasů, 4 mandáty, František Horák
- 454); 3. Úsvit přímé demokracie 9,55% (1307 hlasů, 1 mandát, Roman Kocourek - 174); 4. TOP 09 19,46% (2663 hlasů, 3
mandáty, David Ševčík - 348); 5. KSČM 2,57% (352 hlasů, 0
mandátů, Mojmír Drápal - 65); 6. Strana svobodných občanů
0,88% (121 hlasů, 0 mandátů, Josef Zbořil - 121).
VOLEBNÍ ÚČAST: 44,39%

Koválovice - Osíčany
(9 volených zastupitelů)

1. SNK Koválovice-Osíčany 50% (825 hlasů, 5 mandátů, Josef
Polášek - 121); 2. NESTRANÍCI 36% (594 hlasů, 3 mandáty, Andrea Hošáková - 77); 3. SDH Koválovice-Osíčany 13,03% (215
hlasů, 1 mandát, Kamil Květoň - 40); 4. Ladislav Prokop , NK
0,97% (16 hlasů, 0 mandátů, Ladislav Prokop 16).
VOLEBNÍ ÚČAST: 79,34%
,

Kralice na Hané

(9 volených zastupitelů)

1. Nezávislí 2014 17,62% (988 hlasů, 2 mandáty, Pavel Kolář 216); 2. ANO 2011 13,02% (730 hlasů, 1 mandát, Petr Neoral 163); 3. PRO KRALICE 2014 13,02% (730 hlasů, 1 mandát, Jiří
Macháček - 112); 4. Sdružení ODS, NK 11,99% (672 hlasů, 1
mandát, Václav Répal - 162); 5. Koalice pro Kralice 11,42%
(640 hlasů, 1 mandát, Radim Maleček - 137); 6. ZMĚNA
11,31% (634 hlasů, 1 mandát, Miroslav Vágner - 128); 7. KDUČSL 10,63% (596 hlasů, 1 mandát, Jiří Svozil - 100); 7. Pro Kralice n/ H 2014 6,94% (389 hlasů, 1 mandát , Ladislav Dudík 126); 8. Moravané 4,05% (227 hlasů, 0 mandátů, Lada Souralová
- 46).
VOLEBNÍ ÚČAST: 58,01%

Krumsín

(9 volených zastupitelů)

1. SNK - Společně pro Krumsín 51,82% (1450 hlasů, 5
mandátů, Jaroslav Střelák - 204); 2. Změna pro Krumsín 25,02%
(700 hlasů, 2 mandáty, Karel Bureš - 113); 3. KDU-ČSL 23,16%
(648 hlasů, 2 mandáty, Petr Janeček - 110).
VOLEBNÍ ÚČAST: 67,42%

Laškov

(9 volených zastupitelů)
1. Laškov 2014 - 2018 47,52% (1294 hlasů, 5 mandátů,
Ladislav Jedlička - 228); 2. KDU-ČSL 35,29% (961 hlasů, 3
mandáty, Pavel Spáčil - 177); 3. ČSSD 17,19% (468 hlasů, 1
mandát, Jan Vévoda - 65).
VOLEBNÍ ÚČAST: 67,89%

Lešany

(7 volených zastupitelů)
1. “Za Lešany 2014” 100% (834 hlasů, 7 mandátů, Pavel
Komárek - 127).
VOLEBNÍ ÚČAST: 52,98%

Lipová

(9 volených zastupitelů)
1. Společně pro občany 49,37% (2063 hlasů, 5 mandátů,
František Šustr - 300); 2. Sdružení nezávislých kandidátů
32,26% (1348 hlasů, 3 mandáty, Lukáš Havelka - 168); 3. KDUČSL 10,05% (420 hlasů, 1 mandát, Josef Havelka - 92) 4. VOLBA
PRO SLUŠNÉ LIDI 8,33% (348 hlasů, 0 mandátů, František Barták - 51).
VOLEBNÍ ÚČAST: 78,18%

Ludmírov

(11 volených zastupitelů)
1. Zodpovědnost a pořádek v obci 58,34% (1399 hlasů, 7
mandátů, Jan Zapletal, Jiří Šoupal - 151); 2. SNK - PRO ROZVOJ
OBCE 41,66% (999 hlasů, 4 mandáty, Miroslav Pavlíček - 132).
VOLEBNÍ ÚČAST: 54,97%

Malé Hradisko

(9 volených zastupitelů)

1. Sdružení nestraníků 64,09% (1044 hlasů. 6 mandátů,
Marian Fiedler, Lucie Pospíšilová - 141); 2. Nezávislí kandidáti 35,91% (585 hlasů, 3 mandáty, Zuzana Kašparová
- 89).
VOLEBNÍ ÚČAST: 65,27%

Mořice

(7 volených zastupitelů)
1. Mořice pro obč. - obč. pro Mořice 21,78% (418 hlasů, 2
mandáty, Martin Obruča - 71); 2. Za spokojený život v
Mořicích 21,10% (405 hlasů, 2 mandáty, Jaroslav Knap - 128);
3. Naděje a budoucnost Mořic 15,95% (306 hlasů, 1 mandát,
Martin Rudyk - 58); 4. PRO SPOKOJENÉ OBČANY 13,39%
(257 hlasů, 1 mandát, Zdeňka Loučková - 85); 5. PRO
MOŘICE 12,77% (245 hlasů, 1 mandát, Jan Dostál - 50); 6.
SNK “NAŠE MOŘICE” 9,22% (177 hlasů, 0 mandátů, Petr
Kučka - 65) 7. Hasiči za lepší Mořice 5,78% (111 hlasů, 0
mandátů, Klára Firdová - 23).
VOLEBNÍ ÚČAST: 69,12%

Mostkovice

(11 volených zastupitelů)
1. Šance pro obec 56,75% (4187 hlasů, 7 mandátů, Jaroslav Peška
- 552); 2. SPOLU 13,01% (960 hlasů, 1 mandát, Jitka Vánská 173); 3. SNK - za prosperující obec 10,86% (801 hlasů, 1 mandát, Martin Dostál - 173); 4. SNK SOKOLSKO-HASIČSKÁ
7,24% (534 hlasů, 1 mandát, Zdeněk Zatloukal - 107); 5. KDUČSL 7,21% (532 hlasů, 1 mandát, Ludvík Benýšek - 104); 6. ČSSD
4,93% (364 hlasů, 0 mandátů, Magdaléna Všetičková - 75).
VOLEBNÍ ÚČAST: 55,97%

Myslejovice

(15 volených zastupitelů)

1. SNK - sdružení za rozvoj obce 61,25% (3632 hlasů, 10
mandátů, Anna Ondrouchová - 283); 2. Za prosperující obce
23,32% (1383 hlasů, 3 mandáty, Svatopluk Marák - 145); 3.
Nezávislí kandidáti 15,43% (915 hlasů, 2 mandáty, Karel
Coufal - 112).
VOLEBNÍ ÚČAST: 73,45%

Němčice nad Hanou
(15 volených zastupitelů)

1. ČSSD 26,67% (3237 hlasů, 4 mandáty, Ivana Dvořáková 368); 2. KDU-ČSL 13,39% (1625 hlasů, 2 mandáty, Radoslav
Borovička - 177); 3. ANO Němčicím 12,37% (1502 hlasů, 2
mandáty, Ivana Korvasová - 152); 4. SNK města Němčice
nad Hanou 11,72% (283 hlasů, 3 mandát, Jan Vrána - 283);
5. SNK Evropští demokraté 11,20% (1359 hlasů, 2 mandáty, Jiří Zatloukal - 172); 7. Společ. organizace Němčíce
na Hané 8,96% (1087 hlasů, 1 mandát, Vladimír Kyselák 163); 8. KSČM 7,54% (915 hlasů, 1 mandát, Milan Tesařík 105).
VOLEBNÍ ÚČAST: 52,68%

sledovali jsme on-line pro vás na
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z celého Prostějovska
Nezamyslice

(15 volených zastupitelů)

1. SNK “Za rozvoj městyse Nezamysl 46,54% (3960 hlasů, 7
mandátů, Jiří Doubrava - 429); 2. OBČANÉ NEZAMYSLICÍM
29,43% (2504 hlasů, 5 mandátů, Drahomír Crhan - 257); 3.
KDU-ČSL 18,40% (1566 hlasů, 3 mandáty, Dagmar Pavlíková
- 198); 4. KSČM 5,63% (479 hlasů, 0 mandátů, Antonín Cetkovský - 93).
VOLEBNÍ ÚČAST: 58,45%

Niva

(7 volených zastupitelů)
1. Pro obec Niva 100% (966 hlasů, 7 mandátů, Libuše
Němcová - 123).
VOLEBNÍ ÚČAST: 65,54%

Obědkovice

(7 volených zastupitelů)
1. “Zastupitelé pro občany” 100% (401 hlasů, 7 mandátů, František
Vysloužil, Tomáš Trnečka - 60).
VOLEBNÍ ÚČAST: 36,89%

Ohrozim

(7 volených zastupitelů)
1. Sdr. nez. kan. Ohrozim 2014 74,07% (1357 hlasů, 5mandátů,
Michal Lukeš - 220); 2. KDU-ČSL 25,93% (475 hlasů, 2 mandáty,
Jaroslav Somr - 108).
VOLEBNÍ ÚČAST: 69,39%

Ochoz

(7 volených zastupitelů)
1.Martin Bílý, NK 15,82% (93 hlasů, 1 mandát, Martin Bílý - 93); 2.
Jiří Dostál, NK 14,12% (83 hlasů, 1 mandát, Martin dostál - 83); 3.
František Hájek, NK 13,61% (80 hlasů, 1 mandát, František Hájek
- 80); 4. Pavel Svoboda, NK 12,76% (75 hlasů, 1 mandát, Pavel Svoboda - 75), 5. Pavel Dostál, NK 11,73% (69 hlasů, 1 mandát, Pavel
Dostál - 69); 6. František Bříza, NK 11,22% (66 hlasů, 1 mandát,
František Bříza - 66); 7. Hana Bílá, NK 10,71% (63 hlasů, 1 mandát,
Hana Bílá - 63); 8. Ladislav Bílý, NK 10,03% (59 hlasů, 0 mandátů,
Ladislav Bílý - 59).
VOLEBNÍ ÚČAST: 72,90%

Olšany u Prostějova

(15 volených zastupitelů)

1. SNK - Pro rozvoj naší obce 85,50% (10690 hlasů, 13mandátů,
Milan Elfmark - 785); 2. Sdr. nez. kand. - Za rozvoj obce
14,50% (1813 hlasů, 2 mandáty, Josef Běhal - 168).
VOLEBNÍ ÚČAST: 64,86%

Ondratice

(9 volených zastupitelů)
1. Společně pro obec 58,82% (790 hlasů, 5 mandátů, Petr
kvapil - 131) 2. SNK - ZA JEDNOTU OBCE 41,18% (553
hlasů, 4 mandáty, Miloš Zámečník - 95); .
VOLEBNÍ ÚČAST: 56,68%

Otaslavice

(9 volených zastupitelů)

1. “Společně pro Otaslavice” 27,85% (1418 hlasů, 3 mandáty,
Mojmír Sokol - 221); 2. Sdr. nez. kand. - Za rozvoj obce
25,84% (1316 hlasů, 2 mandáty, Marek Hýbl - 325); 3. MYSL.
NA BUD., NEZAP. NA TRADICE 19,58% (997 hlasů, 2
mandáty, Roman Palát - 293); 4. KDU-ČSL 13,59% (692
hlasů, 1 mandát, Josef Kaláb - 182); 3. “Strana pro občany” SNK 13,14% (669 hlasů, 1 mandát, Božena Bartošová - 229).
VOLEBNÍ ÚČAST: 58,53%

Otinoves

(7 volených zastupitelů)
1. Za Otinoves, ve které je rados 73,39% (924 hlasů, 5 mandátů,
Jindřiška Pitáková - 143); 2. PRO OTINOVES 26,61% (335
hlasů, 2 mandáty, Luboš Sekanina - 62).
VOLEBNÍ ÚČAST: 77,64%

Pavlovice u Kojetína
(9 volených zastupitelů)

1. Nez. kan. obc. Pavlovice a Unčice 100% (694 hlasů, 9
mandátů, Milan Lešikar - 91).
VOLEBNÍ ÚČAST: 48,75%

Pěnčín

(7 volených zastupitelů)
1. Nezávislí 68,99% (1348 hlasů, 5 mandátů, Ladislav Popelář 249); 2. KDU-ČSL 31,01% (606 hlasů, 2 mandáty, Petr Tichý 129).
VOLEBNÍ ÚČAST: 55,41%

Pivín

(9 volených zastupitelů)
1. “Za obec Pivín” 47,19% (1613 hlasů, 4 mandáty, Jan Vrána 229); 2. KDU-ČSL 31,19% (1066 hlasů, 3 mandáty, František Sedlák - 183); 3. “Pro budoucnost Pivína” 21,62% (739 hlasů, 2
mandáty, Květoslava Žondrová - 142); .
VOLEBNÍ ÚČAST: 69,84%

Plumlov

(15 volených zastupitelů)
1. KDU-ČSL 24,46% (3303 hlasů, 4 mandáty, Jana Zelená - 294);
2. SDRUŽENí NEZÁVISLÝCH 23,78% (3211 hlasů, 4 mandáty, Martin Hyndrich - 372); 3. Sdružení ODS, NK 21,01% (2837
hlasů, 3 mandáty, Adolf Sušeň - 372); 4. TOP 09 12,21% (1649
hlasů, 2 mandáty, Otakar Svoboda - 166); 5. ČSSD 9,68% (1307
hlasů, 1 mandát, Viktor Hýbl - - 143); 6. KSČM 8,84% (1194 hlasů,
1 mandát, Ivan Mirga - 173).
, %
VOLEBNÍ ÚČAST: 50,46%

Polomí

(7 volených zastupitelů)
1. Stanislav Pišťák, NK 17,08% (97 hlasů, 1 mandát, Stanislav Pišťák - 97); 2. KDU-ČSL 16,37% (93 hlasů, 1 mandát, Jaroslav zapletal - 65); 3. Leo Pišťák, NK 15,85% (90
hlasů, 1 mandát, Leo Pišťák - 90); 4. Josef Machač, NK
12,15% (69 hlasů, 1 mandát, Josef Machač - 69) 5. Alois
Klváček, NK 11,27% (64 hlasů, 1 mandát, Alois Klváček 64); 6. Vlastimil Nemerád, NK 10,74% (61 hlasů, 1 mandát, Vlastimil Nemerád - 61); 7. Strana svobodných
občanů 10,21% (58 hlasů, 1 mandát, Martin Kusý - 58); 8.
Miroslav Čmel, NK 6,34% (36 hlasů, 0 mandátů, Miroslav Čmel - 36); .
VOLEBNÍ ÚČAST: 82,95%

Prostějov

(35 volených zastupitelů)

1. ČSSD 25,51% (102351 hlasů, 10 mandátů, Pišťák Miroslav 3684); 2. ANO 2011 15,79% (63355 hlasů, 6 mandátů, Faltýnek
Jaroslav Ing. - 2394); 3. PéVéčko 11,01% (44159 hlasů, 4 mandáty, Hemerková Ivana Mgr. - 2147); 4. KSČM 10,45% (41912
hlasů, 4 mandáty, Šlambor Jaroslav PaedDr. - 1651); 4. Změna
pro Prostějov 10,45% (41910 hlasů, 4 mandáty, Navrátil Jan Ing.
- 2029); 6. TOP 09 a nezávislí Prostějované 7,38% (29597 hlasů, 3
mandáty, Kolář Václav PhDr. - 1479); 7. ODS 6,98% (27987 hlasů,
2 mandáty, Blumenstein Tomáš Ing. - 1472); 8. KDU-ČSL 6,28%
(25192 hlasů, 2 mandáty, Kousal Petr Ing. - 1092); 9. Úsvit přímé
demokracie 3,52% (14134 hlasů. 0 mandátů, Haluzová Jelena
- 481); 10. Moravané 1,60% (6439 hlasů, 0 mandátů, Kloc René
MUDr. - 423); 11. Republikánská strana Čech, Moravy a Slezska
0,76% (3068 hlasů, 0 mandátů, Kučerová Hana Ing. - 139); 12. Koruna Česká 0,28% (1112 hlasů, 0 mandátů, Makový Pavel - 366).
VOLEBNÍ ÚČAST: 34,76%

Prostějovičky

(7 volených zastupitelů)

1. Sdruž. nez. kand. - Za Prostějovičky 58,94% (676 hlasů, 4
mandátů, Zdeňka Růžičková, Roman Petržela - 96); 2. Sdr. nez.
kand. Prostějovičky 41,06% (471 hlasů, 3 mandáty, Jiří Dvořák 82).
VOLEBNÍ ÚČAST: 77,93%

Protivanov

(11 volených zastupitelů)

1. Sdružení nezávislých kandidátů-Protivanov 59,28% (3977
hlasů, 7 mandátů, Kitner Miloslav RNDr. Ph.D. - 410); 2. Nestraníci 24,88% (1669 hlasů, 3 mandáty, Kolář Alois - 216); 3. KDU-ČSL
15,84% (1063 hlasů, 1 mandát, Hanák Michal Ing. - 145).
VOLEBNÍ ÚČAST: 76,76%

Přemyslovice

(13 volených zastupitelů)

1. Nezávislí 54,28% (3904 hlasů, 7 mandátů, Rozsíval Josef
- 399); 2. Nezávislí pro Přemyslovice 34,02% (2447 hlasů, 5
mandátů, Smékal Milan Ing. - 306); 3. ČSSD 11,69% (841
hlasů, 1 mandát, Polcr Pavel - 127).
VOLEBNÍ ÚČAST: 60,30%

Ptení

(11 volených zastupitelů)
1. SNK PTENÍ 67,88% (3301 hlasů, 8 mandátů, Porteš Jiří - 491);
2. KDU-ČSL 32,12% (1562 hlasů, 3 mandáty, Šmidra Pavel - 200).
VOLEBNÍ ÚČAST: 59,71%

Raková u Konice
(7 volených zastupitelů)

1. Pavel Hudeček, NK 12,66% (89 hlasů, 1 mandát); 2. Petr Hajkr,
NK 11,10% (78 hlasů, 1 mandát); 3. Miroslav Kýr, NK 10,95%
(77 hlasů, 1 mandát); 4. Jaromír Mikulka, NK 9,96% (70 hlasů, 1
mandát); 5. Marcela Hajkrová, NK 8,82% (62 hlasů, 1 mandát); 5.
Alena Jedličková, NK 8,82% (62 hlasů, 1 mandát); 7. Jiří Svoboda,
NK 7,25% (51 hlasů, 1 mandát); 8. KDU-ČSL 6,69% (47 hlasů,
0 mandátů, Bartek Vojtěch - 47); 9. Rudolf Guzik, NK 6,40%
(45 hlasů. 0 mandátů); 10. Josef Čapka, NK 5,26% (37 hlasů, 0
mandátů); 11. Zdeněk Hudeček, NK 4,27% (30 hlasů, 0 mandátů);
11. Miroslav Seitler, NK 4,27% (30 hlasů, 0 mandátů); 13. Simona
Hajkrová, NK 2,13% (15 hlasů, 0 mandátů); 14. Zdeněk Koutný,
NK 1,42% (10 hlasů, 0 mandátů).
VOLEBNÍÚČAST:68,64%

Rakůvka

(7 volených zastupitelů)
1. Josef Mikulka, NK 15,00% (60 hlasů, 1 mandát); 2. Jan
Vogl, NK 13,50% (54 hlasů, 1 mandát); 3. Petr Muzikant,
NK 12,50% (50 hlasů, 1 mandát); 4. Pavlína Freibergová,
NK 11,50% (46 hlasů, 1 mandát); 5. Miroslav Muzikant, NK
11,25% (45 hlasů, 1 mandát); 5. Jaroslav Žítek, NK 11,00%
(44 hlasů, 1 mandát); 7. Pavel Mikulka, NK 9,75% (39 hlasů,
1 mandát); 8. Zdeněk Okleštěk, NK 8,25% (33 hlasů, 0
mandátů); 9. Petr Tomek, NK 7,25% (29 hlasů. 0 mandátů).
VOLEBNÍ ÚČAST: 75,29%

Rozstání

(11 volených zastupitelů)

1. ČSSD 53,93% (1590 hlasů, 6 mandátů, Szymsza Jiří - 214);
2. KDU-ČSL 46,07% (1358 hlasů, 5 mandátů, Kraus Petr Ing.
- 161).
VOLEBNÍ ÚČAST: 58,14%

Seloutky

(7 volených zastupitelů)
1. Za prosperitu Seloutek 100% (1227 hlasů, 7 mandátů, Kaprál
František - 184).
VOLEBNÍ ÚČAST: 53,07%
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PŘIŠLO

Skalka

(7 volených zastupitelů)
1. Sdružení nezávislých kandidátů Za obec krásnější 100% (737
hlasů, 7 mandátů, Frgal Antonín - 112).
VOLEBNÍ ÚČAST: 71,09%

Skřípov

(7 volených zastupitelů)

1. SNK Petrova Cechu Skřípov 47,05% (711 hlasů, 4 mandáty,
Kadlec Miroslav - 130); 2. SNK Skřípov 2014 14,43% (218 hlasů, 1
mandát, Crha Igor Bc. - 43); 3. SNK obce Skřípov 11,58% (175 hlasů,
1 mandát, Schölzl Otto - 42); 4. Nezávislí pro Skřípov 9,60% (145
hlasů, 1 mandát, Ošlejšková Ivana - 32); 5. KDU-ČSL 7,41% (112
hlasů, 0 mandátů, Růžička Václav Mgr. - 27); 6. SNK Za rozkvět
obce Skřípov 6,22% (94 hlasů, 0 mandátů, Veselý Zdeněk - 17); 7.
Nové sdružení nezávislých občanů 3,71% (56 hlasů, 0 mandátů,
Fialová Denisa - 10).
VOLEBNÍ ÚČAST: 78,67%

Slatinky

(7 volených zastupitelů)

1. SNK - Za další rozvoj obce 48,67% (1044 hlasů, 3 mandáty,
Chudobová Iveta - 191); 2. TOP 09 26,34% (565 hlasů, 2 mandáty, Čepec Tomáš - 96); 3. Rovně 24,99% (536 hlasů, 2 mandáty, Hrazdil František - 121).
VOLEBNÍ ÚČAST: 69,06%

Smržice

(9 volených zastupitelů)
1. Sdružení ODS a nezávislých kandidátů 35,97% (2467 hlasů, 4
mandáty, Lebedová Hana Ing. - 380); 2. Sokolská jednota - SNK
22,26% (1527 hlasů, 2 mandáty, Melicherová Petra MUDr. - 272);
3. Sdružení nezávislých kandidátů-Nezavíslí 2014 10,66% (731
hlasů, 1 mandát, Vojtilová Kateřina Mgr. - 119); 4. KDU-ČSL
10,05% (689 hlasů, 1 mandát, Prášil Jan Ing. - 164); 5. Strana
svobodných občanů 10,05% (689 hlasů, 1 mandát, Vrtal Martin JUDr. - 95); 6. Nezávislí občané Smržic 7,06% (484 hlasů,
0 mandátů, Skácel Vladimír - 90); 7. ČSSD 3,97% (272 hlasů, 0
mandátů, Kalinec Ctibor - 53).
VOLEBNÍ ÚČAST: 58,81%

Srbce

(5 volených zastupitelů)
1. Srbce společně 100% (88 hlasů, 5 mandátů, Váňová Jana - 17).
VOLEBNÍ ÚČAST: 28,99%

Stařechovice

(7 volených zastupitelů)
1. Sdružení nezávislých kandidátů pro Stařechovice I 51,18%
(977 hlasů, 4 mandáty, Vaněk Radim - 225); 2. Sdružení nezávislých kandidátů pro Stařechovice II 48,82% (932 hlasů, 3 mandáty,
Menšíková Pavlina - 193).
VOLEBNÍ ÚČAST: 68,78%

Stínava

(5 volených zastupitelů)
1. Sdružení nezávislých kandidátů ve Stínavě 100% (503 hlasů, 5
mandátů, Hubík Hubert Ing. - 67). VOLEBNÍ ÚČAST: 65,65%

Stražisko

(9 volených zastupitelů)

1. Nezávislí 46,88% (1068 hlasů, 4 mandáty, Kröner Jaroslav - 163); 2.
Nezávislí za rozvoj obce 38,50% (877 hlasů, 4 mandáty, Černý
Pavel - 123); 3. KDU-ČSL 14,62% (333 hlasů, 1 mandát, Stojanová
Jarmila - 80).
VOLEBNÍ ÚČAST: 75,70%

Suchdol

(9 volených zastupitelů)
1. Nezávislí 39,70% (1168 hlasů, 4 mandáty, Zahálková Jitka
Ing.Mgr. - 202); 2. ČSSD 29,91% (880 hlasů, 3 mandáty, Korčák
Zdenek - 145); 3. KDU-ČSL 23,96% (705 hlasů, 2 mandáty, Koutný Pavel - 183); 4. KSČM 6,42% (186 hlasů, 0 mandátů, Přikryl
Zdeněk - 69).
VOLEBNÍ ÚČAST: 70,41%

Šubířov

(7 volených zastupitelů)

1. Nezávislí 60,02% (503 hlasů, 4 mandáty, Müller Lukáš RNDr.
Ph.D. - 84); 2. Pro lepší Šubířov a Chobyni 39,98% (335 hlasů, 3
mandáty, Snášelová Vlasta - 82).
VOLEBNÍ ÚČAST: 65,75%

Tištín

(9 volených zastupitelů)
1. SNK Pro rozvoj Tištína 100% (1005 hlasů, 9 mandátů, Szakoš
Pavel - 126).
VOLEBNÍ ÚČAST: 37,91%

Tvorovice

(7 volených zastupitelů)

1. Nezávislí kandidáti Lepší obec pro všechny 53,58% (636 hlasů,
4 mandáty, Hýblová Ludmila Bc. - 100); 2. KDU-ČSL 46,42% (551
hlasů, 3 mandáty, Pírková Milena - 96). VOLEBNÍ ÚČAST: 65,15%

Určice

(15 volených zastupitelů)
1. Nezávislá volba 66,19% (6806 hlasů, 10 mandátů, Kouřil Petr
- 502); 2. Občané pro Určice 33,81% (3476 hlasů, 5 mandátů,
Tománek Petr - 271).
VOLEBNÍ ÚČAST: 69,18%

NEPŘIŠLO

Víceměřice

(7 volených zastupitelů)
1. Víceměřice - Náš domov 35,40% (492 hlasů, 2 mandáty, Novotný Eduard - 141); 2. Společně pro obec 26,83% (373 hlasů, 2
mandáty, Buriánek Petr - 121); 3. SNK Víceměřic 24,82% (345, 1
mandát, Pliska David Ing. - 64); 4. Pro Vícov 2014 19,65% (180
hlasů, 1 mandát, Zbožínková Jarmila - 50).
VOLEBNÍ ÚČAST: 62,57%

Vícov

(7 volených zastupitelů)
1. KDU-ČSL 38,96% (672 hlasů, 3 mandáty, Rozsívalová Jana 137); 2. ČSSD 21,22% (366 hlasů, 2 mandáty, Musil Jan MVDr. 81); 3. SNK Vícov-Nebuďme lhostejní 20,17% (348,
2 mandáty, Malčík Zdeněk - 67); 4. ČSSD 12,95% (339 hlasů,
1 mandát, Luňáček Radim Ing. - 82). VOLEBNÍ ÚČAST: 65,92%

Vincencov

(7 volených zastupitelů)
1. Sdružení nezávislých kandidátů Šance pro Dvorek 100% (372
hlasů, 7 mandátů, Pospíšilová Jarmila JUDr. - 57).
VOLEBNÍ ÚČAST: 63,21%

Vitčice

(7 volených zastupitelů)
1. Sdružení Nezávislých kandidátů obce Vitčice 77,94% (590 hlasů,
6 mandátů, Grepl Mojmír - 87); 2. Sdružení nezávislých kandidátů
Vitčice II 22,06% (167 hlasů, 1 mandát, Spáčil Josef - 31).
VOLEBNÍ ÚČAST: 80,42%

Vranovice-Kelčice
(7 volených zastupitelů)

1. SNK Za rozvoj obce Vranovice-Kelčice 50,28% (1148 hlasů, 4
mandáty, Blažková Irena - 261); 2. Sdružení nezávislých kandidátů
Vranovice-Kelčice 22,43% (512 hlasů, 2 mandáty, Cetkovský Josef
Ing. - 119); 3. Občané pro Vranovice-Kelčice 16,16% (369 hlasů,
1 mandát, Svoboda Alois - 69); 4. KDU-ČSL 7,71% (176 hlasů, 0
mandátů, Sokele Raimund - 47); 5. Vranovice-Kelčice 2014 3,42%
(78 hlasů, 0 mandátů, Novotný Vilém Ing. - 19).
VOLEBNÍ ÚČAST: 68,32%

Vrbátky

(15 volených zastupitelů)
1. SNK Pro rozvoj obce Vrbátky 40,70% (4069 hlasů, 6 mandátů,
Zatloukal Ivo Ing. - 426); 2. Žijeme zde společně 33,22% (3321
hlasů, 5 mandátů, Šálek Martin Ing. - 349); 3. ALTERNATIVA
26,09% (2608 hlasů, 4 mandáty, Burešová Miroslava MUDr. 241).
VOLEBNÍ ÚČAST: 53,79%

Vrchoslavice

(11 volených zastupitelů)

1. Obec pro občany 58,56% (2117 hlasů, 7 mandátů, Svozílek
Dušan Ing. - 235); 2. Občané Vrchoslavic 41,44% (1498 hlasů,
4 mandáty, Lecián Vladimír - 168).
VOLEBNÍ ÚČAST: 68,81%

Vřesovice

(7 volených zastupitelů)

1. KDU-ČSL 78,40% (1437 hlasů, 6 mandátů, Fica Josef - 235);
2. KSČM 21,60% (396, 1 mandát, Křivinka Radek - 104).
VOLEBNÍ ÚČAST: 67,71%

Výšovice

(7 volených zastupitelů)
1. Změna Pro Výšovice 56,53% (1099 hlasů, 4 mandáty, Syslová Veronika Mgr. - 170); 2. ANO 2011 43,47% (845 hlasů, 3
mandáty, Štěpánek Leo Ing. - 140).
VOLEBNÍ ÚČAST: 72,07%

Zdětín

(7 volených zastupitelů)
1. Združení nezávislých kandidátů 100% (928 hlasů, 7 mandátů,
Kříž Robert - 143).
VOLEBNÍ ÚČAST: 57,62%

Želeč

(15 volených zastupitelů)
1. Sdružení nezávislých kandidátů Želeč 100% (1791 hlasů,
15 mandátů, Bronislava Augustinová - 166).
VOLEBNÍ ÚČAST: 46,33%

velká fotogalerie na

www.
vecernikpv
.cz

Komunální volby 2014
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Kandidáti v regionu řešili

V Kostelci a Němčicích bude vládnout ČSSD,

s Plumlovem hlásí pat
výsledky voleb až po práci Konice
Večerník zjišťoval bezprostřední ohlasy

Prostějovsko/mlsZatímco
v Prostějově se v restauracích
a vinárnách sešly volební štáby jednotlivých stran, politici
z menších měst a obcí v regionu „komunálky” tak náruživě
neprožívali. Na uplynulý víkend si obvykle udělali úplně
jiný program.
„Odvolila jsem v pátek ve tři hodiny, od té doby řeším jiné věci.
Přes víkend vždy musím stihnout
vše, na co nemám přes týden čas.
Tentokrát jsem umývala okna
u maminky v jejím bytě. Kolem
poledne jsem byla na pohřbu
v Nezamyslicích, v pondělí totiž
zemřel provozovatel restaurace
v Němčicích. Teď ještě dodělávám okna u nás doma a zároveň
se starám o vnučky. Co se týče
voleb, jsem samozřejmě zvědavá, jak to dopadne, ale zatím to
moc neřeším. Výsledky budou
známy tak kolem sedmé hodiny,
pak se možná s ostatními lidmi
z naší kandidátky sejdeme. Už

na výsledky ve čtyřech městech regionu

Povolební úklid. Čas po uzavření volebních místností trávila starostka Němčic nad Hanou Ivana Dvořáková umýváním oken svého
rodinného domu.
Foto: Martin Zaoral
nyní tuším, že účast u nás bude
poměrně vysoká, za což jsem
ráda,“ prohlásila nedlouho po
uzavření volebních místností exkluzivně pro Večerník starostka
Němčic nad Hanou Ivana Dvořáková.

Podobná situace byla i v dalších
obcích v regionu. „Výsledky voleb
mě v sobotu večer nebudou zajímat,
my co už máme více než osmnáct
let, máme v tento čas jiné zájmy,“
vyjádřil se například mnohoznačně
konický místostarosta Petr Vařeka.

Šustr byl na oslavě, Kröner v montérkách

Prostějovsko/mls, jim - Velkou
pozornost na sebe vlivem událostí v posledních čtyřech letech
poutaly volby v Lipové a na
Stražisku. A v obou obcích na
Konicku mohou slavit současní
starostové.
Na Stražisku sice skončila kandidátka Jaroslava Krönera s opozičním uskupením vedeným Pavlem
Černým nerozhodně 4:4, rozhodující deváté místo ale obsadí Jarmila

Stojanová, která bude mít pravděpodobně blíže ke stávajícímu vedení. A v Lipové zvítězil František
Šustr naprosto drtivě, jeho skupina získala téměř polovinu všech
odevzdaných hlasů a bere tak pět
z devíti mandátů a nemusí s nikým
tvořit koalici.
„Jsem na oslavě a výsledky zatím
nesleduji. Vy jste ten, který tehdy
psal o Lipové, že? Tak s vámi se
už více bavit nebudu, na shleda-

nou,“ byl skoupý na slovo úřadující lipovský starosta. To Jaroslav
Kröner byl o poznání ochotnější.
A zatímco přijímal gratulace, podělil se po telefonu o několik myšlenek. „Výsledek mě potěšil, děkuji všem občanům. Myslím si, že
dali najevo, že jsou spokojeni a že
se tu na obci něco udělalo. Vážím
si této důvěry. Na oslavnou fotku
to ale nyní nebude, jsem v montérkách,“ smál se zkušený politik.

Vše o volbách z Prostějovska
www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz
INZERCE

Prostějovsko/mls - Do výsledků voleb se i v jednotlivých
městech v regionu výrazně
promítl výrazně vyšší počet
kandidátek. Přesto stále rozhodovaly zejména osobnosti.
V tomto smyslu může slavit
především současný starosta
Kostelce na Hané Ladislav
Hynek (ČSSD) a starostka
Němčic nad Hanou Ivana
Dvořáková (ČSSD). Solidní
prostor pro další vyjednávání má i konický starosta Jan
Novák (Starostové a nezávislí).
Naopak do svízelné situace se
dostal dosavadní první muž
Plumlova Adolf Sušeň (ODS).

V Konici se bude muset
domluvit celé zastupitelstvo
K volbám v Konici nedorazila
ani polovina voličů. Jejich výsledky jsou ovšem neuvěřitelně
vyrovnané. Do zastupitelstva se
ve městě dostaly všechny kandidátky! Nejvíce hlasů (26,33%)
získala kandidátka Starostové
a nezávislí v čele se současným
starostou Františkem Novákem.
Ten dostal i nejvíce hlasů (466),
což mu dává silný mandát pro
povolební vyjednávání. Stávající první muž Konice však bude
muset hledat kompromis napříč
politickým spektrem. V patnáctičlenném zastupitelstvu totiž
bude mít jeho kandidátka pouze
čtyři mandáty. Druhá v Konici
skončila KDU-ČSL (19,52%)
a bude mít tři mandáty. Další čtyři kandidátky - Ano 2011, ODS,
ČSSD a KSČM pak získaly po
dvou mandátech. „Během příštího týdne by se měli sejít všichni
zastupitelé a budeme se domlouvat, co dál. Obdobná situace
u nás byla i po posledních volbách, věřím, že i tentokrát u nás

převládne ochota ke spolupráci,” demokraté a dlouhodobý kritik
komentoval výsledky František vedení města Jiří Zatloukal, který
Novák.
obdržel 172 hlasů.

V Němčicích
starostka obhájila,
lehké to mít nebude
Ve městě na jihu regionu přišlo
k urnám něco přes polovinu
voličů. Relativně s přehledem
zde zvítězila ČSSD (26,66%,
4 mandáty) vedená současnou
starostkou. Ivana Dvořáková
přitom získala 368 hlasů, což je
jednoznačně nejvyšší počet hlasů
ze všech kandidátů. Na druhém
místě skončila kandidátka SNK
města Němčice nad Hanou vedená současným místostarostou
Ing. Janem Vránou (19,87%,
3 mandáty). Tyto dvě strany
přesto v Němčicích nebudou mít
v patnáctičlenném zastupitelstvu
většinu. Dva mandáty totiž získaly ještě KDU-ČSL, ANO Němčicím a SNK Evropští demokraté.
Do zastupitelstva se kromě toho
ještě dostali také Vladimír Kyselák (Společenské organizace
Němčice nad Hanou) a Milan
Tesařík (KSČM). „O prostou
většinu v zastupitelstvu se v tuto
chvíli bát nemusíme. Už jsme se
předběžně domluvili jak se SNK,
tak s panem Kyselákem. Podpořit by nás mohl i Milan Tesařík
z KSČM. Nicméně přála bych
si, aby se na budoucím rozvoji
Němčic podíleli všichni zastupitelé. Také bych byla ráda, kdyby
jednou pro vždy platilo to, na
čem jsme se už dříve společně
dohodli,“ vyjádřila se v sobotu
v noci Ivana Dvořáková, která
zřejmě pohodlně obhájí post starostky. Při jednáních zastupitelstva
v Němčicích to však nebude mít
vůbec jednoduché. Není totiž vyloučeno, že při něm bude i nadále
docházet k ostrým sporům. Do
zastupitelstva totiž pronikl i kontroverzní kandidát SNK Evropští

V Kostelci zůstává
starosta v pohodě
V Kostelci na Hané se lidé k urnám právě nehrnuli, účast zde
dosáhla pouze 44,39% oprávněných voličů. Volby zde skončily
drtivým vítězstvím ČSSD v čele
se současným starostou Ladislavem Hynkem (44,62%). Většina
v patnáctičlenném zastupitelstvu
však ČSSD těsně unikla. Jednat
proto bude muset s KDU-ČSL
(22,92%, 4 mandáty), TOP 09
(19,45%, 3 mandáty) či Úsvitem
(9,55%, 1 mandát). V kosteleckém zastupitelstvu tak budou
tentokrát chybět nejen zástupci
ODS ale i KSČM. „Z výsledku
mám radost. Vytvořit koalici
podle mě nebude problém, dokážu si představit spolupráci
jak s KDU-ČSL tak i s TOP 09.
O povolební spolupráci však
budeme jednat až v průběhu
nadcházejícího týdnu,“ netajil
spokojenost starosta Kostelce
Ladislav Hynek.

V Plumlově uspěla KDU-ČSL,
situace je zamotaná
V Plumlově je jasná jediná věc. Volební účast zde těsně překonala padesát procent. Kdo tu však zvítězil?
Tak to se s jistotou nedá říct. Situace
zde asi nemůže být zamotanější.
Volby v Plumlově mají totiž hned
tři vítěze. Tím prvním je KDU-ČSL
vedená Gabrielou Jančíkovou. Tato
kandidátka získala vůbec nejvíce
hlasů (24,46%). Stejný počet čtyř
mandátů má i Sdružení nezávislých
(23,78%) vedené současným místostarostou Martin Hyndrichem. Až
za nimi skončila kandidátka Sdružení ODS, NK (21,01%) v čele se
současným starostou Adolfem Suš-

Bude novou starostkou?
V Plumlově zvítězila kandidátka KDU-ČSL vedena politickou
novickou Gabrielou Jančíkovou.
Foto: internet
něm, která obsadí pouze tři místa
v zastupitelstvu. Faktem zůstává,
že právě Adolf Sušeň získal největší počet hlasů ze všech kandidátů
a to 372, stejný počet hlasů získal
i Martin Hyndrich. Třetí pak byla
Jana Zelená z KDU-ČSL s 294
hlasy. Všichni tři vítězové voleb
budou muset komunikovat i s TOP
09 (2 mandáty) ČSSD (1 mandát)
a KSČM (1 mandát).
Jako zatím nejvážnější kandidát
na post starosty se v tuto chvíli
jeví právě Gabriela Jančíková.
Sestra dlouholetého opozičního
zastupitele Marka Otruby pracující ve zdravotnictví vyniká nevyčerpatelnou energií a spoustou
svých vedlejších aktivit. Známá
je třeba svojí dlouholetou prací
s dětmi z místní ZUŠ i jako motor
většiny oblíbených akcí Spolku
plumlovských nadšenců. Dokáže
si sebe samu představit jako budoucí starostku? „Tak tuto otázku
zatím ponechám bez komentáře.
Pravdou je, že jsme ve volbách
zvítězili a je nyní na nás, abychom vedli povolební jednání.
Nechceme bojovat, ale spolupracovat,“ vyjádřila se pro Večerník
Gabriela Jančíková. Zklamaný
naopak byl dlouholetý plumlovský starosta. „Pro mě osobně je to
trošku prohra, nicméně ještě uvidíme, jak to všechno nakonec dopadne. Každopádně budeme hledat cesty napříč celým politickým
spektrem,“ konstatoval Adolf
Sušeň, který Plumlov s jednou
pauzou vedl celkem šestnáct let.

Ze života města
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Konicko Kostelecko Němčicko Plumlovsko Protivanovsko

Volební zpravodajství
 reportáže z obcí  ohlasy  komentáře  perličky
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Prostějovsko/mls, jim - Kde
se situace po letošních volbách změní? A kde naopak
zůstane vše při starém?
Z obrovského kvanta informací týkajících se všech obcí
v regionu pro vás Večerník
vybral ty nejzajímavější.

ANO ve Výšovicích
dovládlo

Zatímco celorepublikově jde
ANO 2011 od jednoho úspěchu
k druhému, ve Výšovicích je to
zcela jinak. Dlouholetý starosta
Výšovic Ladislav Okleštěk se
svojí kandidátkou ANO 2011 neuspěl. Hnutí obdrželo 43,57%, více
hlasů však dostala Změna pro Výšovice s lídrem Jakubem Haluzou,
a to 56,53%. Sám poslanec Parlamentu ČR obdržel jen 36 platných
hlasů a do sedmičlenného zastupitelstva nezasedne. Vůbec nejvíce
hlasů obdržela Veronika Syslová
ze čtvrtého místa kandidátky
Změny pro Výšovice.

Starostka Lešan
nepronikla do zastupitelstva. Jako jediná

Dlouholetá starostka Ing. Vladislava Bábková v čele obce po
osmi letech končí. Jako jediná
z osmi kandidátů se do sedmičlenného zastupitelstva vůbec
nedostala! Podíl na tomto překvapivém výsledku má zřejmě fakt,
že dlouhodobě otevřeně mluvila o
tom, že kandidovat vůbec nechce
a objevila se až na posledním
místě jediné kandidátky. Nejvíce
hlasů v Lešanech získal Pavel
Komárek.

Totální fiasko
Úsvitu v Kladkách

Pět z původních sedmi kandidátů
hnutí Úsvit před volbami v Kladkách odstoupilo. Dle oficiálního
prohlášení strany za tím měl stát
nátlak současného starosty Josefa
Hofmana. „Je to naprostý nesmysl. Uplynulý týden jsem strávil na
služební cestě, nechápu, jak jsem
na někoho mohl vytvářet nějaký
nátlak a jak bych mohl dospělého
člověka donutit k tomu, aby pře-

REGION JEDNOZNAČNĚ OVLÁDLI NEZÁVISLÍ A KŘESŤANÉ
Zájem o obecní politiku byl na Prostějovsku nejvyšší v Olomouckém kraji

Prostějovsko/mls - V menších
městech a obcích regionu si
lidé vzájemně vidí až do talíře.
Při volbách do zastupitelstev
se neorientují podle stranické
příslušnosti, ale podle toho, co
je kdo zač a zda je ochotný ve
svém volném čase něco udělat
pro rozvoj obce. To se potvrdilo i při letošních komunálních volbách, kdy měly navrch
politicky nezávislé osobnosti.
Z tradičních stran své velmi
dobré postavení potvrdila snad
jen KDU-ČSL. Výrazný ústup
naopak zaznamenala ODS.

Vysoká
volební účast
Volby v obcích na Prostějovsku
táhly. Statistici dokonce u nás
zaznamenali nejvyšší volební
účast v Olomouckém kraji a to
49,92%. Pro srovnání například
na Olomoucku přišlo k urnám
pouze 41,19% oprávněných
voličů. Statutární město Prostějov
se svojí účastí 34,76 % mělo

přitom druhou nejnižší účast ze
všech obcí na okrese. Méně lidí
už přišlo pouze v Srbcích (28,99
%). Naopak nejvyšší účast byla
tentokrát v Bílovicích-Lutotíně
(82,15%), druhý těsně skončil
Alojzov (82,13%), třetí byly
Vitčice (80,42%) a až na čtvrtém
místě skončily Hačky (79,55%),
které volební účasti na okrese
tradičně vévodily.

Ze stran v obcích
vládne KDU-ČSL
Zejména v malých obcích stranická
příslušnost k úspěchu ve volbách
ničím nepřispěje. Proto se nelze
vůbec divit, že nejvíce zastupitelů
(547 zastupitelů, 62,51%) získalo v regionu Sdružení nezávislých kandidátů a další místní
sdružení. Svoji výsadní pozici na
venkově obhájila i KDU-ČSL
(97 zastupitelů, 11,09%). Je to
dokonce o sedm zastupitelů
více než v posledních komunálních volbách v roce 2010. Třetí
skončila ČSSD (56 zastupitelů,

6,40%), což je téměř na chlup
stejný výsledek jako posledně (57
zastupitelů). Naopak ústup ze
slávy zažili komunisté, kterým
se zřejmě nedaří obnovit jejich
členskou základnu. Ze stran sice
skončily čtvrtí (32 zastupitelů,
3,66%) ovšem ve srovnání
s rokem 2010 přišli o celou
dvacítku zastupitelů! Obrovský
„sešup“ u nás dle očekávání
zažila ODS. Zatímco ještě před
čtyřmi roky za tehdy nejsilnější
pravicovou stranu do zastupitelstev na Prostějovsku zasedlo 52
zastupitelů, letos jich je pouze
dvacet! Nijak výrazněji u nás
neuspěly ani další politické strany
jako ANO (12 zastupitelů), TOP
09 (10 zastupitelů) či Úsvit přímé
demokracie, který na celém
okrese získal pouze dva zastupitele. Přitom podobně zaměřeným
Věcem veřejným se před čtyřmi
roky podařilo „urvat“ devatenáct
zastupitelů, letos z politické mapy
okresu zcela zmizely. Kuriozitou
je jeden zastupitel v regionu,
který bude hájit zájmy strany
Moravané.

hodnotil svůj postoj,“ vyjádřil se současný starosta a zároveň lídr kandidátky Pro spokojené občany Josef Hofman, jehož kandidátka Pro spokojené občany drtivě zvítězila, když
získala 96,46% hlasů.

Rybáři ovládli Skřípov

V relativně malé obci na Konicku šlo do voleb neuvěřitelných sedm kandidátek.
Mezi nimi jednoznačně uspělo pouze SNK „Petrova cechu Skřípov“, které získalo téměř
polovinu všech hlasů (47,05) a bude mít v sedmičlenném zastupitelstvu většinu čtyř mandátů. Do zastupitelstva se dostal ještě jeden kandidát SNK Skřípov 2014, Nezávislých pro
Skřípov a SNK obce Skřípov.

V Držovicích nemá starostka nic jisté

V jediné obci s vlastním hypermarketem se o přízeň voličů ucházelo sedm kandidátek a povolební situace se vyvinula zajímavě. Nejvíce hlasů sice získala kandidátka současné
starostky Blanky Kolečkářové Starostové a nezávislí (31,93%), která však v sedmičlenném
zastupitelstvu bude mít „pouze“ tři mandáty. Pokud chce získat většinu, bude se muset spojit
s některým z úspěšných kandidátů. Přemluvit bude muset někoho z kvarteta Jakub Martínek,
Martin Ryšťák, Jaroslav Studený či Lubomír Hrazdil.

V Drahanech propadl lídr vítězné kandidátky

Hodně složitá povolební situace je v Drahanech! Starosta obce Milan Marek sice
získal nejvíce hlasů (176), nicméně jím vedená kandidátka Nestraníci skončila až druhá
(37,81%) za Sdružením nezávislých kandidátů (41,99%), jejíž lídr Jiří Ondroušek se ovšem
do zastupitelstva vůbec nedostal! Do povolebního vývoje tak může promluvit i ČSSD
(20,19%), která má v jedenáctičlenném zastupitelstvu „rozhodující“ dva mandáty.

Na Stražisku rozhodne „osamocená“ zastupitelka

(Ne)oblíbenou roli pomyslného jazýčku na miskách vah bude mít zástupkyně
KDU-ČSL Jarmila Stojanová. V obci nejvíce hlasů získali Nezávislí v čele se současným
starostou Jaroslavem Krönerem (46,88%). Druhá kandidátka Nezávislí za rozvoj obce v čele
s Pavlem Černým získala v devítičlenném zastupitelstvu rovněž čtyři mandáty.
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V Bohuslavicích zvítězil fotbalový trenér

Patovým výsledkem skončily volby v Bohuslavicích. Situace tu je
dosti nepřehledná. Do zastupitelstva v obci jdou zástupci hned pěti
kandidátek! Nejvíce hlasů tu získalo Sdružení přátel Bohuslavic
(33,14%), což jim ovšem nezajistilo většinu v sedmičlenném zastupitelstvu. Zde budou mít jednoho
zástupce i Moravané, Cesta ke
spokojenosti, KDU-ČSL a ČSSD.
Do zastupitelstva se dostal i současný starosta Miroslav Pluháček
(Cesta ke spokojenosti), který je
však jediným, komu se to z jeho
kandidátky podařilo. Nejvíce hlasů a to 104 dostal trenér konických
fotbalistů Mgr. Ing. Roman Jedlička, který zřejmě bude i novým
starostou.

Totálněnepřehledné
Otaslavice

Volila i krása. Při průjezdu regionem zachytil reportér Večerníku i
tuto sličnou dámu, která ochotně zapózovala.
Foto: Jiří Možný

Nejtěsnější výsledek mají v Dětkovicích

V Dětkovicích o vítězi rozhodlo několik málo hlasů. Většinu v sedmičlenném
zastupitelstvu totiž bude mít kandidátka Sdružení nezávislých kandidátů vedená Ing.
Jitkou Provazovou, která získala 50,16%. Druhé KDU-ČSL v čele se současným starostou Josefem Hýblem získalo 49,83% hlasů. Faktem zůstává, že právě Josef Hýbl, získal
jednoznačně nejvíce hlasů (199) ze všech kandidátů a přes prohru své kandidátky není
vyloučeno, že bude ve funkci pokračovat.

Hradčany vs, Kobeřice 4:3

Je to jakoby se mezi sebou utkaly dvě obce. V Hradčanech-Kobeřicích přesto
bude dál starostovat jediný muž a to Karel Svoboda z Hradčan. Kandidátka SNK Hradčany totiž získala 45,78% hlasů a porazila tak SNK Kobeřice (44,86%). Poměr členů
zastupitelstva tak bude čtyři ku třem. A jelikož samostatní kandidáti MVDr. Zuzana
Weinlichová ani Roman Voznica se do zastupitelstva nedostali, pak je o vítězi voleb
z Hradčan rozhodnuto.

Ve Smržicích starostka obhájila

V „největší vesnici na Prostějovsku“ svoji pozici udržela starostka Hana Lebedová
(ODS), která jednoznačně získala nejvyšší počet hlasů (388). Většina voličů zřejmě ocenila její dlouhodobou práci pro obec, která i díky ní získala prestižní evropské ocenění za
péči o zeleň. Haně Lebedové, která k volbám přišla jako první a to krátce po páteční 14.
hodině, výrazněji neublížila ani kauza týkající se připravované změny územního plánu.
I po volbách se však Hana Lebedová bude muset mít na pozoru, kandidátka, kterou vedla,
totiž v devítičlenném zastupitelstvu obsadí „pouze” čtyři místa a tak bude muset hledat
koaličního partnera.

V Polomí bude vládnout Pišťák!

Hned dva jmenovci prostějovského primátora zasednou v zastupitelstvu vesničky na
Konicku. Nejvíce hlasů z jediné kandidátky získal Stanislav Pišťák, do sedmičlenného zastupitelstva pronikli Leoš Pišťák. Jediným kandidátem, který v obci neuspěl je Miroslav Čmel.

Nesmírně složité vyjednávání se dá
očekávat v „metlích“. Kandidátka
současného starosty Ing. Pavla Drnovského totiž získala pouze dva mandáty.
V Otaslavicích zvítězilo hnutí „Společně pro Otaslavice“ vedené Ing.
Mojmírem Sokolem. I přesto získalo
pouze tři mandáty, do devítičlenného
zastupitelstva v Otaslavicích totiž pronikli zástupci hned pěti kandidátek!
Aby to bylo ještě zamotanější, nejvíce
hlasů získal parťák současného starosty Marek Hýbl.

Bílovice: Rozhodovalo se v hospodě?

Zajímavá povolební situace je také v
Bílovicích-Lutotíně, kde zaznamenali nejvyšší volební účast na okrese. O přízeň se zde ucházelo hned
pět kandidátek, šanci na úspěch
měly jenom dvě. Současný starosta
a předseda Okresního mysliveckého spolku Jan Toman sice získal
nejvíce hlasů, nicméně většinu
v devítičlenném zastupitelstvu bude
mít kandidátka Občané pro obec,
vedená dispečerem stavební firmy
Ing. Miroslavem Hochvaldem. Jeho
jméno přitom odkazuje na oblíbenou místní hospodu U Hochvaldů.
Do zastupitelstva naopak nepronikl
ředitel prostějovského G.J.W. Michal Šmucr (Úsvit).

Večerník pro vás v terénu monitoroval průběh voleb po obcích Prostějovska
Velký zájem
v Bílovicích i Kostelci
Hned pět kandidátek se uchází
o celkem devět zastupitelských postů v Bílovicích-Lutotíně. A zájmu
kandidátů odpovídal i zájem voličů,
jen za prvních pětadvacet minut jich
do volební místnosti obce s přibližně pětistovkou obyvatel dorazilo
šestnáct.
Byl mezi nimi mimo jiné i Alois Filák, jenž chodí k volbám pravidelně.
„Myslím si, že je to povinnost každého, takže jsem o tom ani nepřemýšlel. Očekávám, že následující
roky budou podobně dobré, možná
i o trochu lepší. Já se hlavně těším na
důchod, do něho mi zbývá už jen pár
měsíců,“ pousmál se vitální muž.
A jeho slova víceméně potvrdila
i předsedkyně bílovické volební komise Marie Starovecká. „Jsme malý
okrsek a takhle vysoká účast hned
na úvod mě mile překvapila. Ještě
nebylo ani otevřeno a už tu někteří
čekali,“ podotkla.
Velký zájem občanů o komunální
volby panoval rovněž v Kostelci
na Hané, jen za první hodinu zde
do tělocvičny bývalé školní budovy
dorazila hned stovka oprávněných
voličů. „Já osobně jsem byla optimistkou a očekávala jsem to. Přece
jen jsme třeba na rozdíl od Prostějova poměrně menší a lidé tady mají
možnost hodně změnit. Zájem je
neporovnatelný s posledními volbami do Evropského parlamentu,“
konstatovala šéfka volební komise
Alena Rubešová. Jedním z těch, kteří si nenechali ujít možnost projevit
svůj názor hned v prvních minutách,
byl i Oldřich Lének. „Chodím ke
všem volbám, takže jsem ani nyní
neváhal. Byl bych rád, kdyby to zůstalo, jak je. Začalo se tu totiž něco

dělat a jediné, co nám chybí, je asi
ten bankomat,“ podělil se s Večerníkem o své dojmy.

V Určicích vznikla
protikandidátka,
v Seloutkách ne
Poměrně jednoduchou situaci stála
letos před obyvateli Seloutek. Na
výběr totiž měli jen z jedné kandidátky. I proto byla páteční účast
trochu nižší. „Během první hodiny
přišlo deset lidí, to stejné i za druhou
hodinu. A v šest večer jsme napočítali padesát voličů, což znamená
dvanáct a půl procenta. Svědčí to ale
i o spokojenosti a pohodlnosti lidí,
kdyby byli nespokojeni, tak by tu
kandidátů bylo více,“ okomentoval
situaci předseda tamější volební komise Karel Stránský.
Zajímavější tak byla situace v Určicích. Před čtyřmi lety zde byla
na výběr jen jedna listina, nyní ale
vznikla opozice vůči starostovi
Vlastimilu Konšelovi. A je to znát.
„Při volbách do Senátu i Poslanecké
sněmovny byl zájem velice malý,
teď je ale mnohem větší. Očekáváme i překročení sedmdesáti procent,
už nyní jsme tu měli sto třicet lidí,“
hlásila Večerníku v pátek krátce po
šesté hodině večerní Marcela Dvořáková.
A podle čeho se tedy občané Určic
rozhodovali? „Já volím srdcem
a byla jsem dopředu jistá, komu
dám svůj hlas. Osobně očekávám,
že i v dalších letech bude naše
obec prosperovat tak jako dosud,“
svěřila se při odchodu z obecního
úřadu Jarmila Benešová. „Nechala jsem si poradit, moc je neznám.
A vybrala jsem ty, kteří se mi zdáli
sympatičtí,“ prozradila Anna Mlčochová.

V Dětkovicích
se stála fronta

Trend, že komunální volby jsou
vždy nejatraktivnější, se potvrdil
také v Dětkovicích. V jednu chvíli
se tak v místnosti sešlo hned deset
voličů. A zatímco někteří odcházeli, další opět přicházeli. „Už nyní tu
máme osmnáct procent, my jsme
také odvolili. Rozhodovaly jsme se
podle zkušeností s kandidáty,“ sdělila Pavla Hurčíková trávící páteční
a sobotní den ve volební komisi.
Mezi příchozími občany byla také
Lenka Vaverková, pro niž je účast
při volbách povinností. „Nevynechala jsem ani jedny a platí, že co
si navolíme, to máme. Svých sedm
hlasů jsem dala těm, o nichž si myslím, že budou dobře pracovat pro
obec. Udělalo se tu toho hodně, nyní
je ještě potřeba dokončit to rozdělané,“ přeje si.

Vranovice už
překonaly čtvrtinu
Pouhé čtyři hodiny stačily k tomu,
aby překonaly Vranovice-Kelčice
vydání čtvrtiny z připravených obálek. „A to je teprve pátek podvečer,
ještě je před námi večer a celý zítřek,
kdy pravidelně přichází dav cestou
z kostela. Je to asi dáno i tím, že tu
máme na výběr hned z pěti kandidátek,“ nastínil situaci Milan Hasal.
Svůj názor přišel projevit rovněž
Miroslav Drábek, pravidelný účastník obecních voleb. „K ostatním
volbám už nechodím, přestalo
mě to bavit. Podle mě dosavadní
zastupitelstvo fungovalo dobře,
byl jsem s ním spokojen a přeji
si, ať pokračuje i nadále. Bylo by
dobré využívat evropských dotací

a budovat, ne pouze obec udržovat,“ přeje si do dalších čtyř let.
Naopak v Bedihošti byla volební
komise skoupá na slovo a odmítla
prozradit jakékoliv informace. Mnohem sdílnější tak byli odcházející
občané. „Jsem voličem pravice, takže mám dopředu jasno, koho volit
nebudu. Přál bych si tedy změnu
ve vedení obce a v dalších letech
obchvat Bedihošti, přestože to bude
náročný projekt. Jsme totiž průjezdná obec směrem na Kroměříž a Kojetín,“ vyřkl Jiří Smička.

V Kralicích se
pere devět stran,
zájem je enormní
A přibližně na třicet procent se vyšplhala kolem páteční půl osmé
hodiny večer účast v Kralicích na
Hané, z 1189 zaregistrovaných voličů si jich totiž cestu na úřad městyse
našlo tři sta padesát. Jen pět a půl
hodiny tak stačilo k tomu, aby už byl
překonán výsledek za celé volby do
Evropského parlamentu. Očekával
se napínavý boj mezi hned devíti
uskupeními. Ne každý si ale přál
změnu kurzu. „Bydlíme tu druhým
rokem a jsme zatím spokojeni. Měli
jsme na Kralice dobré reference
a funguje to tu opravdu dobře. Lidé
ve vedení obce se starají a pracují,“
vyjádřila se Jitka Čechová.

V Jednově lákala
v sobotu svatba
Krátce po sobotním odpečetění
suchdolské volební místnosti na
kulturním domě přilákaly nejpopulárnější ze všech voleb již 175 voličů
z 281, vysoký zájem si pochvalovali

i členové komisí v Jednově a Labuticích. „My jsme vždy nejlepší a věříme, že tomu tak bude i nyní,“ usmívali se v Labuticích. A podobně to
viděla i jednovská komise vyrušená
od vychutnávání si řízku s bramborovým salátem. „Čekali jsme mírně
víc, ale je to už přes polovinu a někteří ještě přijdou. Hodně lidí přišlo
v pátek po kostele, další dneska s
nákupem,“ poukázalo plně ženské
osazenstvo.
A zatímco tak místnost v budově
obecního úřadu zela prázdnotou, obklopilo nedaleký kostel Navštívení
Panny Marie několik desítek aut. Na
programu totiž byla svatba...

Lipová atakovala
osmdesát procent
Hlavní nápor během pátku, ale početná účast i v sobotu při cestě na
nákup. Tak by se dala popsat volební účast v Lipové a její místní
části Hrochov. Již tři hodiny před
zavírací dobou hlásily volební
komise překročení sedmdesátiprocentní hranice, v konečných
číslech se pak dostavilo téměř osm
lidí z deseti. „U některých víme,
že nepřijdou, protože tady nejsou,
přesto už v pátek se dostavilo více
než devadesát lidí a nyní jich je
112 ze 154 voličů. U nás ale bývá
vysoká účast i při krajských, parlamentních i senátních volbách,“
shodla se volební komise Hrochova.
A její přání bylo jediné, aby spolu
nové vedení dobře spolupracovalo.
„Důležité je, aby si sáhli do svědomí a nešli proti sobě. Všechny tři
dědiny jsme jedna rodina a měli by
dělat každého v obci bez výjimky.
Teď je to vynikající a mělo by to tak
zůstat,“ doplnili. A na Hrochově se

udála i jedna zajímavost, jubilejním
stým voličem se stal občan z čísla
popisného 100.
Hladký průběh s vysokou účastí
hlásila i Lipová. „Většina přišla v pátek a pak přišel nával od
osmi do devíti hodin, využili jsme
rovněž přenosnou urnu, když už
mělo odvoleno 279 lidí z maximálního počtu 382. Do budovy
tamější mateřské školy si našel
cestu mimo jiné i Václav Grepl,
jehož názor víceméně vystihl
pozdější výsledky. „Rozhodoval
jsem se podle obsazení. Lipová
je krásná dědina, spousta toho je
tu už vybudovaná, teď je to jen
o doladění zbytku. Jsme tu spokojeni, máme se dobře a přejeme
si hlavně zdraví,“ uvedl.

Největší zajímavostí
v Brodku návštěva
z Večerníku
Zájem o volby se projevil rovněž
v Horním Štěpánově. Obec s přibližně tisícovkou obyvatel se dostala
přes padesát procent a kopírovala
tak čtyři roky staré výsledky, kdy
bylo na výběr ještě více kandidátek.
„Chodím ke všem volbám, také
proto, že manželka sedí v komisi.
(smích) Už teď se tu dělalo dost a
přeji si opravu silnice a podporu
spolků. Jsem tu celkem spokojen
a myslím si, že žádná větší změna
není potřeba,“ poukázal Michal
Přikryl.
Poklidný průběh zaznamenala
i komise v Brodku u Konice. „Je
to taková klasika, účast kolem sedmdesáti procent. Chodí všechny
věkové skupiny a zpravidla celé
rodiny, jedinou perličkou jste vy,
ještě nikdy jsme tu neměli no-

vinářskou návštěvu,“ zaznělo.
Cestou z Jednova do Konice se
přes auto Večerníku dostalo hned
osmnáct nablýskaných kabrioletů,
za jejich volantem ovšem pravděpodobně neseděli nedočkaví voliči.
Tou nebyla ani žena středního věku
na procházce s dítětem. „Nemá to
cenu, nikdy jsem nebyla a ani letos nepůjdu, chleba stejně levnější
nebude,“ pronesla před konickým
zámkem, kde se nacházela volební
místnost.
„Je to taková klasika. Přišla asi
půlka lidí, takže můžeme být spokojeni. Chodí více starších, ale i
dost mladých lidí, letos jsme ve
více případech použili přenosnou
urnu. Projevuje se, že kdo nechodí
každý rok, nepřišel ani letos, celkově ale platí, že komunální volby
lákají více,“ vysledoval šéf volební komise Zdeněk Fišer.

Na Stražisku vše
uzavřel 94 letý volič
Nadprůměrnou účast znamenající
téměř 76 procent přineslo soupeření tří uskupení na Stražisku. I v
této obci přišla většina obyvatel
hned v pátek a v sobotu už byly
počty drobnější, přesto se zrodil
takto vysoký počet. „K volbám
téměř nechodím, teď ale nejsem
v práci, tak jdu. Všechny tu znám
a jakž takž to funguje, vždy je ale
co zlepšovat a mohlo by to být i
lepší,“ shrnul svůj pohled na věc
Adam Pospíšil, jehož doprovázely v sobotu krátce po poledni dvě
slečny.
Tím posledním a zároveň nejstarším se již tradičně stal za deset dvě
Josef Růžička. Právě on pravidelně
na Stražisku uzavírá všechny volby,
a to v pondělí 20. října oslaví již pětadevadesáté narozeniny.
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Lídři kandidujících stran a hnutí hodnotí volby exkluzivně pro Večerník

Před veřejností se schovávají Úsvit, Republikáni i monarchisté...
Prostějov/mik - Během neděle 12. října Večerník
oslovil lídry všech politických stran a hnutí, které
kandidovaly do Zastupitelstva statutárního města
Prostějova. Nabídku ke krátkému rozhovoru směřovanému k hodnocení výsledků voleb však někteří
ignorovali. Ze čtveřice neúspěšných zareagovali na
poslané otázky pouze Moravané. Lídři Úsvitu přímé
demokracie, Koruny České a Republikánů na e-mailovou výzvu vůbec nereagovali. Každému z lídrů
jsme položili dvě stejné otázky a jednu odlišnou-bonusovou přímo na tělo dotyčné stany či hnutí.
MIROSLAV PIŠŤÁK
(ČSSD)

* Pár desítek
minut
po vyhlášení
výsledků voleb jste byl
i přes vítězství
ČSSD poměrně zklamán.
Rozjasnila se vaše tvář s odstupem
dvanácti hodin?
„Sami už víte, že některé věci prožívám hodně emocionálně. Na druhé
straně jsem znám jako realista a pragmatik, umím si s hodně věcmi poradit.
Každopádně ani den po volbách mě
mírný pesimismus neopouští. Poměry
v zastupitelstvu a zejména v radě města budou hodně netypické.“
* Jak moc bude komplikovat řízení
města fakt, že do zastupitelstva se
dostalo hned osm politických subjektů?
„Politická situace v celé České republice je lidově řečeno přemnožená
a tím rozkolísaná. Při takovém počtu
stran a hnutí se jen těžko hledá nějaký průnik a vzájemná shoda. Zvláště
v Prostějově, kdy někteří se prezentují jen samou negativní kritikou, ničím
jiným.“
* Hodně se v tuto chvíli přetřásá
vaše možná koaliční spolupráce
s PéVéčkem a KSČM. Dáváte ale
přednost opravdu komunistům
nebo vzhledem k počtu mandátů
jistější spolupráci s ANO 2011?
„Takhle přímo nemůže otázka stát,
ale máte pravdu, že matematika je neúprosná. Při první verzi bychom jako
koalice měli dohromady osmnáct hlasů, s hnutím ANO 2011 rovných dvacet. Pokud se shodneme na zásadních
věcech, tak bych to viděl na tu druhou
alternativu. Ale nechci předjímat.“

INZERCE

HANA NAICLEROVÁ
(ANO 2011)

* Dopadly
výsledky komunálních
voleb podle
vašeho očekávání?
„Vzhledem k
velmi nízké
volební účasti a k tomu, že jsme v komunální
politice nováčkem, můžeme být
s výsledkem spokojeni.“
* Prosím odpovězte na rovinu,
budete usilovat o to, abyste se
prosadili do koalice, nebo jste
smíření s rolí v opozici?
„Vše je otázkou povolebního vyjednávání s ohledem na naše programové priority.“
* Oslovil vás už Miroslav Pišťák
s nabídkou koaliční spolupráce
a jste připravena převzít spoluodpovědnost za řízení města?
„S ČSSD proběhla informativní
schůzka, zjišťujeme programové
průniky tak, jako se všemi ostatními politickými subjekty.“

TOMÁŠ BLUMENSTEIN (ODS)

* Dopadly
výsledky komunálních
voleb podle
vašeho očekávání?
„Přes volební výsledek
necelých sedmi procent se nám
podařilo obhájit přítomnost v prostějovské politice i zastupitelstvu.
Ano, výsledek není nejlepší v naší
historii, ale jsou i města, kde se
ODS nedostala do zastupitelstva.

Jsme proto rádi, že naši voliči dali
alespoň takovou podporu tradiční
prostějovské pravici.“
* Prosím odpovězte na rovinu,
budete usilovat o to, abyste se
prosadili do koalice, nebo jste
smířeni s rolí v opozici?
„Koalici budou sestavovat vítězové voleb. Pokud nás osloví, jsme
připraveni s nimi jednat o prosazení našich programových bodů do
programu rady města. Pokud se to
nepodaří, budeme přísnou opozicí.“
* Vaším volebním tahákem bylo
prosazení odpuštění poplatků za
odpad. Jak těžké bude nyní pro
vás prosadit váš cíl v novém zastupitelstvu?
„Těžké to samozřejmě bude. Připravíme návrhy, jak potřebné úspory na komunálních službách dosáhnout a následně návrh na zrušení
poplatku za odpady a budeme se
snažit pro tyto návrhy získat dalších
šestnáct zastupitelů. Stejně budeme
postupovat i u koupaliště na Kostelecké, kde budeme bojovat proti
tomu, aby na jeho místě bylo něco
jiného. Závěrem bychom rádi poděkovali všem voličům, kteří nám
dali důvěru svými hlasy, a popřáli
vítězům voleb, aby spravovali naše
město moudře.“

ALEŠ MATYÁŠEK
(TOP
P 09)

* Dopadly
výsledky komunálních
voleb podle
vašeho očekávání?
„Těch variant,
jak
mohly
dopadnout,
bylo více. Ta, která nastala, je jedna
z nich. Co jsme neočekávali, je tak nízká volební účast. Takže v jejím světle
hodnotíme náš výsledek jako výzvu
tímto směrem. Tyto volby byly ve znamení velkého pohybu na politickém
reliéfu Prostějova. Do hry vstoupila
řada hnutí. Uvidíme, jak budou v zastupitelstvu pracovat. My chceme nadále
prosazovat principy našeho programu
a k tomu nám dali naši voliči mandát
i příležitost. Z tohoto pohledu hodnotím výsledek pro nás jako dobrý.
Jistěže mohou být subjekty spokojené
i nespokojené. My patříme mezi ty
spokojené z hlediska účasti a nespokojené z hlediska práce, kterou chceme
vykonat.“

* Prosím odpovězte na rovinu,
budete usilovat o to, abyste se
prosadili do koalice, nebo jste
smířeni s rolí v opozici?
„Je otázkou, co je myšleno tou
rovinou. Opět jsou varianty schůdnější, o nichž se zřejmě již nyní jedná. My účastníky jednání nejsme.
I v opozici je to o poctivé práci.
Máme zkušenosti, využijeme jich.
Pokud jde o smíření s naší rolí
v opozici, smířeni nejsme a nikdy
nebudeme. To první, oč budeme
usilovat, je však plnění našeho
programu, našich vizí a cílů. Jednoduše: spravedlivá podpora mládeže, hospodárné řízení města,
konec megalomanských investic,
vyřešení průšvihu Manthellan ve
prospěch občanů a nikoliv obchodní společnosti, podpora vzdělání,
podnikání a konečně sociální péče.
Takže koalice nikoliv za každou
cenu.“
* Jak velkým zklamáním je pro
vás zřejmý neúspěch TOP 09
v těchto komunálních volbách?
„Již v předchozích otázkách jsem
naznačil své hodnocení situace. Náš
výsledek nepovažuji za neúspěch,
i když by mohl být lepší. V každém
případě je to příležitost k další práci, aby příště lidé přišli k volbám
a volili. A příležitost se jistě neúspěchem nazvat nedá. Tedy nikoliv
zklamání, ale pobídka k práci. Výzva nevzdávat se.“

JIŘÍ POSPÍŠIL
(PÉVÉČKO)

* Dopadly
výsledky komunálních
voleb podle
vašeho očekávání?
„Naše politické hnutí uspělo, třetí místo
je obrovským úspěchem.“
* Prosím odpovězte na rovinu,
budete usilovat o to, abyste se
prosadili do koalice, nebo jste
smířeni s rolí v opozici?
„Samozřejmě se pokusíme být součástí koalice.“
* Pokud se rozhodnete stát se
součástí koalice, upřednostňujete
(pochopitelně kromě ČSSD) spolupráci s KSČM nebo ANO 2011?
„To je otázka jednání. Uvidíme, s
jakými variantami přijde vítěz voleb.“

JAROSLAV ŠLAMBOR
(KSČM)

* Dopadly výsledky komunálních voleb
podle vašeho
očekávání?
„Neřekl bych.
Na
druhou
stranu bylo
zcela zřejmé, že nová hnutí ´seberou´ hlasy těm zavedeným tradičním stranám. Věřil jsem, že
bychom mohli oněch pět mandátů
obhájit. Nestalo se, a tak výsledek
zůstal za očekáváním. Levice, bohužel, v těchto volbách významně
oslabila. Což je škoda. Není dobrým vysvědčením pro Prostějovany, že cestu k urnám našla pouhá
třetina možných voličů.“
* Prosím odpovězte na rovinu,
budete usilovat o to, abyste se
prosadili do koalice, nebo jste
smířeni s rolí v opozici?
„Myslím, že slovo usilovat není
ten správný výraz. Vítězem se
stala ČSSD a je tedy na ní, aby se
pokusila sestavit funkční koalici.
Očekávám, že nás k jednání pozve. A co se týče smíření s opoziční rolí – pokud bychom se s touto
rolí smířili, nemáme v politice co
pohledávat. Na druhou stranu, je
vždycky dobře, že existuje určitá
protiváha, vyvažující případná vychýlení vládnoucí koalice.“
*Oproti minulému volebnímu
období jste ztratili jeden mandát. Jak velké je to zklamání?
„Budu se sice opakovat, ale určité
zklamání to, alespoň pro mě, je.
Nebudu nyní, těsně po volbách
rozebírat proč. Možná bude ještě
příležitost se k tomu vyjádřit. Jsem
rád, že ten blázinec kolem voleb
skončil. Trvat to déle, stane se ze
mě totální skeptik.“

JAN NAVRÁTIL
(ZMĚNA PRO PROSTĚJOV)

* Dopadly
výsledky komunálních
voleb podle
vašeho očekávání?
„Ne až tak
docela. Hlavně jsme očekávali větší volební účast
v Prostějově než 35 procent, což vypovídá o pokračující deziluzi voličů

z politiky a rovněž jsme doufali v jinou
koalici, než jaká nastala. Za obdržené
čtyři mandáty pro Změnu pro Prostějov samozřejmě velice děkujeme.“
* Prosím odpovězte na rovinu, budete usilovat o to, abyste se prosadili
do koalice, nebo jste smířeni s rolí
v opozici?
“V dané volební konstelaci nejdeme
do formující se koalice. Věříme ale,
že ani v opoziční roli se neztratíme
a přineseme do zastupitelstva tolik potřebnou změnu.“
* Co hodláte udělat vůbec jako první v novém zastupitelstvu?
„Jako zastupitelé fungujeme už od
včerejška a na jednání rady a zastupitelstva nečekáme. Po zobrazení výsledků voleb jsme uspořádali první veřejnou schůzi našeho zastupitelského
klubu, zvolili si mluvčího a nastínili si
plán dalších schůzek. Dále je nejvyšší
čas věnovat se rozpočtu na rok 2015
a přípravě návrhů bodů z našeho programu. Uvidíme, co stihneme připravit do ustavujícího zastupitelstva, které
má řádný termín 4. listopadu.“

PETR KOUSAL
(KDU-ČSL)

* Dopadly výsledky komunálních voleb
podle vašeho
očekávání?
„Volby
dopadly podle
našeho reálného odhadu,
jsme jediná strana, která ve volbách
mandát neztratila. Ale doufali jsme
vzhledem k našemu kvalitnímu volebnímu programu a pestré kandidátce v zisk jednoho mandátu navíc
oproti minulému období.“
* Prosím odpovězte na rovinu,
budete usilovat o to, abyste se prosadili do koalice, nebo jste smířeni
s rolí v opozici?
„Volby jsou soutěží politických stran
a hnutí a každý chce vyhrát. Abychom byli ve vítězné koalici, tak
s tímto krédem jsme přece do voleb šli.
Smíření s rolí v opozici bezprostředně
po volbách nejsme, ale za každou cenu
do vítězné koalice nepůjdeme.“
* Pane Kousale, není ještě vyloučeno, že se můžete stát součástí
koalice. V ní ale mohou být i komunisté…
„Spolupráce s KSČM je pro nás nepřijatelná. Nejen kvůli absolutním ideovým rozdílům, ale i proto, že v nucené

opoziční koalici v předchozím zastupitelstvu spolupráce nefungovala.“

MARTIN PEKÁČEK
(MORAVANÉ)

* Dopadly výsledky komunálních voleb
podle vašeho
očekávání?
„Co se týče
výsledků Moravanů,
tak
jsme očekávali
samozřejmě lepší výsledek, co se týče
ostatních výsledků, víceméně se žádné
zcela zásadní překvapení nekonalo.“
* Jak velké zklamání z výsledků voleb panuje ve vaší straně?
„Z výsledků nás Moravanů samozřejmě panuje velké zklamání. Na druhou
stranu nám udělal radost výsledek
Změny pro Prostějov, která nám byla
programově nejbližší, a i když Moravané v zastupitelstvu nebudou, tak
věřím, že pan Navrátil bude dělat poctivou politiku ve prospěch města i za
nás. Naším základním cílem ale bylo,
aby se po volbách neopakovala koalice ČSSD, ODS a PéVéčko (vzniklé
z ODS) a po šestnácti letech vznikla
koalice na jiném půdorysu. To se sice
podaří, ale nová koalice se neobejde
bez ČSSD, takže k zásadní změně
bohužel nedojde, což považuji za větší
zklamání než náš volební propadák.“
* Večerník předpovídal Moravanům maximálně 1,5% hlasů a stal
se okamžitě terčem vaší kritiky.
Získali jste 1,6%. Stále nám zazlíváte náš předvolební odhad?
„Večerník se snažil celou dobu přesvědčit, že Moravané jsou bez šance
na úspěch. To se vám podařilo, proto jsou naše volební výsledky, jaké
jsou... Pokud bychom vlastnili Večerník my, tak je náš výsledek úplně
jinde. Večerníku jako nejčtenějším
regionálním novinám se podařilo
výsledky ovlivnit tím, jak po celé
předvolební období chrlil jeden neobjektivní článek za druhým. Na druhou
stranu je nutné objektivně přiznat, že
i bez zásahů Večerníku bychom se
do zastupitelstva nejspíše nedostali,
dnes už jsou i v komunální politice
některé subjekty schopné investovat
do kampaně statisíce, a tomu jsme
nemohli konkurovat. A pro příště se
z toho musíme poučit. A jen tak mimochodem - naposledy jste nám přiřkli jedno procento, takže i tak jste se
o šest desetin spletli!“
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Němčice nad Hanou/mls - Zastupitelstvo Němčic nad Hanou vyhovělo
žádosti Tomáše Strogana z místní
římskokatolické farnosti a rozhodlo
se z rozpočtu města přispět na financování opravy fasády kostela sv.
Maří Magdalény v Němčicích. Výše
příspěvku je tři sta tisíc korun.

V Konici vystoupí
italský tenorista
Konice/mls - Zajímavá hudební
událost se plánuje na tuto středu
15. října do Konice. V obřadní
síni místního zámku zde vystoupí
tenorista Giancarlo Ruggieri. Italského zpěváka doprovodí na klavír
Zdeněk Brož, přičemž vše doplní
baletní vystoupení Soni Ruggieri.
Zazní klasické italské, francouzské
a španělské písně, americké písně
z filmového plátna a muzikálu, operetní árie a klasické neapolské písně.

V Němčicích budou
malovat na hedvábí
Němčice nad Hanou/mls - DDM
Orion Němčice nad Hanou zve
všechny „tvořilky“ na malování
hedvábných šátků konturou a barvou. Akce se bude konat v neděli
19. října od 15.00 hodin. V ceně
vstupného je veškerý materiál, lektorka a drobné občerstvení. Domů
si odnesete hotový vlastnoručně
malovaný šátek a dobrý pocit. Na
hedvábnou inspiraci je třeba nahlásit se na DDM Orion nebo na telefonním čísle 606 569 277.

V Tovačově plánují
výlov rybníka
Tovačov/mls - Akce, kterou pravidelně v hojném počtu navštěvují
i lidé z Prostějova a okolí, se bude
konat příští víkend v Tovačově.V
sobotu 18. a neděli 19. října zde proběhne slavnostní výlov Hradeckého
rybníka. Připraveny budou atrakce
pro děti i ochutnávka rybích specialit, zajištěn bude prodej živých ryb. K
poslechu bude hrát kapela Šediváci.

INZERCE

776 159 120

Opar nad „Podhraďákem“ voněl po vepřovémE
Vepřové hody letos nabídly i povolební guláš

Podzim v Plumlově s sebou každoročně přináší typickou mlhu vznášející se nad hladinou zdejšího
Podhradského rybníku. Uplynulou sobotu kolem oběda ovšem tento opar voněl tak krásně, až se sbíhaly
sliny! V blízkém kempu Žralok se totiž konaly povolební vepřové hody, jimiž se kemp loučil s letošní sezonou. Večerník u toho nemohl chybět!
Plumlov/mls
Dobré jídlo i pití lidi vždy přitáhne.
A když vyjde počasí, tak už není vůbec co řešit. Nelze se tedy divit, že ve
slunečním sobotním dopoledni mířily
do kempu Žralok desítky návštěvníků.
Pochutnat si zde mohly na zapečené
jitrnici, jitrnicovém a jelitovém prejtu,
škvarkové pomazánce, tlačence či
řadě dalších pochoutek známých z domácích zabijaček. Největší zájem byl
jednoznačně o čerstvý ovárek. Při
něm si ve Žraloku pomlaskávaly
i velmi štíhlé dívky, u nichž by člověk předpokládal, že jejich jídelníček tvoří výhradně bílý jogurt
a vláknina. „Na diety mě tedy nikdy
moc neužilo, bez kusu prasete si nedo-

kážu svůj život představit. Na druhou
stranu od dětství sportuji, dlouho jsem
dělala gymnastiku a tancovala. Teď
zase pravidelně běhám a chodím do
bazénu, takže váhu naštěstí moc řešit
nemusím,“ prozradila Večerníku recept, jak si udržet štíhlou linii navzdory
vepřovým orgiím šestadvacetiletá
Markéta z Plumlova.
V nabídce plumlovského rodinného
řeznictví byl i zabijačkový povolební guláš, který se servíroval buďto
s knedlíkem, nebo s chlebem. Bylo to
příznačné. Vždyť v době, kdy se vepřové hody rozjížděly, mířili k urnám
poslední voliči a mnozí kandidáti už
netrpělivě vyhlíželi výsledky, které
měly rozhodnout o budoucím směřování měst a obcí. Výsledky i průběh
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Šel na dračku. Největší zájem při sobotních vepřových hodech
v kempu Žralok byl jednoznačně o čerstvý ovárek. Foto: Martin Zaoral
voleb se však mezi návštěvníky vepřových hodů kupodivu příliš neprobíraly. „Volit jsem byla už včera večer,
podpořila jsem lidi, které dobře znám.
Jinak se ale o dění v zastupitelstvu moc
nezajímám, jenom doufám, že se ti, co
se dostanou na radnici, nebudou zbytečně hádat a domluví se na tom, co
je pro Plumlov důležité. Těch věcí je

Na Konicku se kradlo
ve velkém

Konicko/mik - Policisté z obvodního oddělení v Konici přijali minulé pondělí
hned tři oznámení o krádežích, ke kterým došlo v době od pátku 3. října právě
do pondělí 6. října v Šubířově, Ludmírově a Stražisku.
„Zatím neznámý pachatel navštívil jedno
pohostinství, ze kterého odcizil LCD televizor, peníze a několik krabiček cigaret různých značek. Způsobil tak celkovou škodu
za dvanáct a půl tisíce korun. Dalším navští-

M
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veným objektem je neobydlená chalupa, ze
které zmizela motorová sekačka za 2 000
korun. Posledním vykradeným objektem
je přístřešek s propanbutanovými lahvemi.
Neznámý pachatel z něj odcizil pět desetikilových lahví a jednu dvoukilovou. Celková
škoda byla v tomto případě vyčíslena na
téměř sedmi tisíc korun,“ vypočítala škody
Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Jak dodala, ve všech případech zahájili policisté úkony trestního řízení pro podezření
ze spáchání přečinu krádeže, na který trestní
zákoník stanoví trest odnětí svobody až na
dva roky.

určitě dost, stačí se podívat tady na ten
kemp, ten by už pořádnou opravu dost
potřeboval,“ rozhlédla se kolem sebe
Markéta.
Vepřové hody se letos konaly v kempu Žralok podruhé a doplnily tak
domácí zabijačku, která se dlouhá
léta v průběhu zimy koná na nádvoří
plumlovského zámku.

region@vecernikpv.cz
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CYKLISTA PLIVAL NA LÉKAŘE

Ptení/mik - Tak s tím se policisté
a lékaři už dlouho nesetkali. Cyklista, kterému po jeho havárii
vyjeli pomoci, začal po záchranářích plivat a dokonce se pokoušel
rozbít vnitřek sanitky. Policisté
ho museli spoutat, krátce poté
navíc přišli ještě na to, že kolo
lehce zraněný mladík těsně před
nehodou ukradl!
„V sobotu čtvrtého října krátce
před půl desátou večer přijali
plumlovští policisté oznámení
o ležícím cyklistovi na silnici mezi
Ptenským Dvorkem a Ptením.
Ten byl nalezen projíždějící řidičkou, která vše oznámila na
policii. Po příjezdu policisté zjistili, že třiadvacetiletý cyklista při
jízdě zřejmě nezvládl řízení kola
a upadl na silnici. Na místo
byla ihned přivolána sanitka,“
informovala Večerník Irena
Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.
Tím ale zásah policie neskončil,
z cyklisty se nakonec vyklubal
zloděj a ještě k tomu pěkný

raubíř. „Muž byl na ošetřující
záchranáře agresivní, plival po
nich a snažil se poškodit vnitřní
zařízení sanitního vozu. Policisté
využili svého zákonného oprávnění, proti muži použili donucovací prostředky a nasadili mu
pouta. Mladý cyklista odmítl jak
dechovou zkoušku, tak i následné
vyšetření spojené s odběrem krve
v nemocnici,“ při popisu případu
doslova šokovala mluvčí krajské
policie.
V rámci následného šetření nehody navíc policisté zjistili, že
horské jízdní kolo za tři tisíce
korun, na kterém opilý cyklista
havaroval, krátce před tím odcizil v Ptenském Dvorku. To bylo
vráceno majiteli. „Muž je nyní
podezřelý ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu, který nadále
šetří policisté dopravního inspektorátu. Zároveň je podezřelý
z přestupku proti majetku, který
prověřují policisté z obvodního
oddělení v Plumlově,“ uzavřela
Irena Urbánková.

Závažná havárie mezi Hvozdem a Ludmírovem
Těžce zraněný řidič se doplazil pro pomoc

Hvozd/mik - Těžkým zraněním řidiče
skončila havárie osobního vozidla, ke
které došlo minulé úterý 7. října krátce
po poledni na silnici třetí třídy ve směru
z obce Hvozd na Ludmírov. Mladý šofér se
dokázal z převráceného auta sám vyprostit
a doplazil se zpět k silnici pro pomoc.
„Ze zatím přesně nezjištěných příčin jednadvacetiletý řidič vozidla Škoda Octavia po
projetí pravotočivé a následně levotočivé
zatáčky vyjel mimo komunikaci do lesního
porostu. Vozidlo nárazem poškodilo dva
stromy, převrátilo se přes střechu a zůstalo na
ní stát. Řidiči se podařilo z vozidla vyprostit
a s vypětím sil se doplazil zpátky k silnici.
Tady byl nalezen řidičem projíždějícího vozidla, který okamžitě přivolal zdravotnickou záchrannou službu,“ popsala závažnou havárii
Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Mladý muž podle prvotní lékařské zprávy
utrpěl těžké zranění, se kterým byl letecky
transportován do olomoucké fakultní ne-

Obrovské štěstí. Mladý řidič se z tohoto převráceného vraku auta dostal sám,
načež se následně doplazil zpátky na silnici pro pomoc.
Foto: Policie ČR
mocnice. „Požití alkoholu před jízdou bylo
u mladíka vyloučeno dechovou zkouškou.
Hmotná škoda byla vyčíslena na sto tisíc

korun. Přesné příčiny nehody a její okolnosti
jsou předmětem dalšího policejního šetření,“
dodala Irena Urbánková.

Osmaosmdesátiletou Marii Končákovou našel
její syn v bezvědomí se zakrvácenou hlavou...
Ve svém bývalém domě
prožívala peklo
Prostějov/mls - Paní Marie Končáková
zemřela loni v září. Dodnes je její smrt zahalena spoustou otazníků. Napadl starou
paní někdo zákeřně zezadu, nebo ve svém
věku ztratila vědomí, upadla a zranila
se sama? Faktem je, že starší dáma byla
převezena do nemocnice, ze které byla
propuštěna. Následně ale umírá a není
přitom vůbec vyloučeno, že za její smrt
mohou i zranění, která utrpěla. Jak k nim
tedy přišla?
„Mluvil jsem s maminkou, když se v nemocnici probrala z nejhoršího. Říkala, že šla
ze záchodu, který byl na společné chodbě,
a slyšela, jak někdo schází ze schodů. Víc už
si nepamatovala. To by přímo ukazovalo na
fakt napadení. Našel jsem ji totiž v předsíni za
dveřmi jejího bytu, jak leží na břiše. Zraněná
přitom byla vzadu na hlavě. Nemyslím, že
pokud by spadla a omráčila se, že by se dokázala sama doplazit do bytu a přetočit na
břicho,“ má jasno její syn Jaroslav Končák
o tom, že jeho maminka byla přepadena. Večerníku poskytl exkluzivní zpověď.

Polovina domu patřila
Bořivoji Krestovi
Celý případ má hodně složité pozadí. Marii
Končákové totiž kdysi patřila část domu, kde
žila. Kvůli dluhům svého syna o tuto část
ovšem přišla. „Renovoval jsem automobilové veterány. Dostal jsem se do finančních
problémů kvůli tomu, že mi manželé ze Švýcarska za auta nezaplatili. Pak se vše zamotalo, firmu jsem převedl na člověka, z něhož se
vyklubal prvotřídní podvodník. Od té chvíle
se to se mnou vleklo,“ vysvětluje Jaroslav
Končák, který i se svojí rodinou původně žil
právě v domě se svojí maminkou.
Druhá polovina tohoto domu patřila prostějovskému fotbalovému bossovi Bořivoji Krestovi. Ten si sem dle Končáka rád vodil řadu
„veselých” žen. Kresta ale i právě díky svému
marnotratnému životnímu stylu nasekal dluhy.
Jeho četní věřitelé začali vytvářet velký tlak na
to, aby se celý dům prodal. „A s tím jsme se
svezli i my...,“ domnívá se Končák.

Dům v Olomoucké ulici ležící již na katastru Držovic tedy získal nového majitele.
Jaroslav Končák se svojí rodinou se z něj
musel odstěhovat, jeho maminka však něco
podobného kategoricky odmítla. „Chtěla
v něm za každou cenu dožít. Udělali jsme
s právníkem nového majitele smlouvu, že
jí to bude umožněno. Musela ovšem platit
nájem, který řádně hradila,“ vysvětluje situaci Končák.
Vztahy mezi rodinou a novým majitelem
domu navzdory tomu byly po celou dobu

Policie
případ odložila!
oboustranně velmi napjaté. „Museli jsme se
potýkat se spoustou naschválů, do domu
jsme třeba měli zakázaný vstup, takže jsme
letité mamince museli podávat jídlo oknem!,“ zmínil jednu z mnoha patálií Končák.
Loni na podzim došlo vše tak daleko, že paní
Končáková měla navzdory všem předchozím
dohodám svůj byt vyklidit. Vše ale komplikovaly i spory s exekutory. „Podařilo se nám získat vyjádření z ministerstva spravedlnosti, že
vystěhování v jejím případě není kvůli pokročilému věku možné,“ tvrdí Jaroslav Končák.

Před smrtí se vše vyhrotilo
Vztahy s tehdejším majitelem domu se krátce
před smrtí staré paní velice vyhrotily. „Myslím, že právě on o napadení mé maminky ví
víc, než zatím přiznal. Sousedka vypověděla,
že tam majitel domu v inkriminovaný den
skutečně byl, přestože se v něm zdržoval jen
málokdy,“ obvinil bývalého majitele domu
Končák. Jednoznačné důkazy pro svá tvrzení
ovšem nemá.
Nicméně jeho teorii podle něj potvrzuje i to,
že byt byl nedlouho po smrti jeho maminky
kompletně vyklizen a věci zmizely. „Byt byl
po incidentu přelepen policejní páskou. Když

už jsem se do něj krátce po smrti dostal, byl
vyklizený a našel jsem v něm pouze žluté
exekutorské nálepky. Po mamince mi tak
nezůstalo absolutně nic, ač tuším, kde ty věci
skončily...,“ stýská si dnes Končák.
Faktem je, že po smrti staré paní majitel domu
v Olomoucké ulici nemovitost rychle prodal.
„Nové vlastníky neznám. Slyšel jsem, že dům
byl nabídnut hodně pod cenou, jen aby se ho
bývalý majitel zbavil,” uzavřel své vyprávění
Končák.

Došlo k opakovanému napadení?
S dotazy k tomuto konkrétnímu případu
se Večerník obrátil přímo na Policii ČR.
Ta nám ovšem zaslala pouze vyjádření
k incidentu, který se stal už v srpnu 2012.
„Na základě vyžádaných lékařských zpráv
a z proběhlých lékařských vyšetření nebyly
u tehdy sedmaosmdesátileté paní zjištěné
žádné známky úrazu cizí osobou. Tyto informace potvrdila i ona sama ve své výpovědi.
V tomto případě tedy nedošlo ke spáchání
protiprávního jednání,“ zareagovala Irena
Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje s tím,
že Policie ČR případ letos v polovině ledna
odložila.
Nad vyjádřením policie Jaroslav Končák
pouze vrtí hlavou. „Pravdou je, že maminka
byla tehdejším majitelem domu napadena už
v létě 2012 a že i tento případ policie vyšetřovala. Rozhodně však nikdy nevypověděla, že
by si zranění způsobila sama. Naopak dobře
věděla, kdo jí to udělal. Co se týká loňského
napadení, tak i to bylo na policii ohlášeno
a kriminalisté ho odložili. Oficiálním důvodem mělo být to, že se moji maminku už
nepodařilo vyslechnout,“ kroutil hlavou nešťastný a bezradný syn.

Kde je tedy pravda?
Z oficiální zdravotní zprávy ovšem skutečně
nevyplývá, že by existoval přímý vztah mezi
smrtí paní Končákové a jejími zraněními.
Přesto stále nelze vyloučit, že se stará paní
skutečně stala obětí násilného přepadení.
A to následně přispělo k tomu, že za šest
týdnů po něm zemřela. Minimálně její syn je
o tom stále skálopevně přesvědčen...

Volby 2014, zpravodajství
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Budoucí KOALICE se sešla v Hotelu Tennis Club! Jaké jsou alternativy
„Spojení s dvaceti mandáty vidím jako dobrou cestu,“
prozradil Večerníku lídr vítězné strany Miroslav Pišťák

Komunální volby jsou minulostí a v zákulisích se již
pečou koalice. Jedna taková vzniká v Prostějově, kde se z výsledkového patu rodí
spolupráce vítězné strany ČSSD, druhého v pořadí ANO
2011 a třetího v závěsu, jímž se stalo PéVéčko! Společně
dohromady by tato trojkoalice dala s přehledem nadpoloviční většinu mandátů v zastupitelstvu, konkrétně rovných
dvacet.
Dopomohla tomu náhoda, ale také exkluzivní podprahové
informace, které Večerník během víkendu postupně získával. V areálu tenisových kurtů Za Kosteleckou ulicí jsme
tak byli včera odpoledne očitými svědky vyjednávání nejvyšších představitelů zmíněných tří subjektů. Ajak se podle
prvních zpráv zpoza zavřených dveří zdá, bude co nevidět
ruka v rukávě. „Všichni se shodli na tom, že mohou najít určitý konzensus. Další schůzka proběhne v pátek,“ prozradil
exkluzivně Večerníku dobře informovaný zdroj.
Prostějov/mik, pk
Nedělní odpolední setkání vyjednávacích týmů ČSSD, PéVéčka
a ANO 2011 vyplývá z logiky věci.
Jak už v sobotu večer řekl Večerníku lídr vítězných sociálních demokratů Miroslav Pišťák, při současné
roztříštěnosti politického spektra
v novém zastupitelstvu půjde hlavně o matematiku. Přestože v první
chvíli se rýsovala možná koalice
mezi ČSSD, PéVéčkem a KSČM,
nyní je všechno jinak. Toto uskupení by totiž dalo dohromady jen
těsnou většinu z pětatřiceti mandátů, tedy celkem osmnáct. A pakli-

že se sociální demokraté společně
s PéVéčkem rozhodli vzít raději
do party „Babišovce“, dají tak dohromady o dva mandáty v novém
zastupitelstvu víc.
Ani jeden ze zástupců zmíněných
politických subjektů nebyl v neděli ve dvě hodiny odpoledne rád, že
díky přítomnosti Večerníku nebyla jejich schůzka zas až tak utajena! „Proč tady jste a jak jste se o tom
dozvěděli? To je podivné,“ zareagoval nepříliš vlídně poslanec Jaroslav
Faltýnek z ANO 2011, který v Prostějově zásluhou preferenčních hlasů
dokonce na komunální kandidátce
přeskočil lídryni Hanu Naiclerovou.

Večerník přesto zdokumentoval
schůzku vyjednávacích týmů v Hotelu
Tenis Club Za Kosteleckou ulicí a díky
tomu se naši čtenáři už nyní mohou
dozvědět, že nová radniční koalice se
už peče! „Byla to takzvaně oťukávací
schůzka, k žádným konkrétním závěrům jsme ještě nedošli. Dohodli jsme
se ale na pokračování našich jednání
v pátek sedmnáctého října,“ prozradil
Večerníku zhruba hodinu po setkání
s možnými budoucími partnery v radě
města Miroslav Pišťák, který jako
lídr ČSSD obhájil post primátora. Na
otázku, zda právě spojení s PéVéčkem
a ANO 2011 je skutečně nejreálnější,
odpověděl s úsměvem. „Už jenom
proto, že jsme se shodli na dalším
pokračování jednání, svědčí o tom, že
vše je na dobré cestě. Ano, toto spojení
s celkovým počtem dvaceti mandátů
vidím jako reálné. Moudřejší budeme
ale v pátek,“ uvedl Miroslav Pišťák.

Kdo jednal o koalici
v Hotelu Tennis Club?
ČSSD
Miroslav Pišťák
Alois Mačák
Alena Rašková
PéVéčko
Jiří Pospíšil
Iva Hemerková
Martin Balák
ANO 2011
Jaroslav Faltýnek
Hana Naiclerová
František Filouš

složení KOALICE?
NEJPRAVDĚPODOBNĚJŠÍ
ČSSD + ANO 2011 + PéVéčko = 20 mandátů

„NÁHRADNÍ“ MOŽNOST
ČSSD + KSČM + PéVéčko = 18 mandátů

První námluvy. Že se spojí ČSSD s PéVéčkem, se čekalo. Ale
jejich vyjednávající týmy se v neděli odpoledne setkaly se zástupci
ANO 2011!
Foto: Michal Kadlec
Stejně tak to vidí i lídr Pévéčka Jiří Pospíšil. „Jistě, my jsem rovněž spokojeni. Na druhé schůzce už chceme jednat
o prioritách každé strany a pokusíme
se najít shodu. Podle mého dojmu
a názoru vypadá jednání s hnutím
ANO 2011 slušně a nadějně,“ potvrdil
Jiří Pospíšil. Lídryně ANO 2011 Hana
Naiclerová je ve svých vyjádřeních
zatím opatrná. „S ČSSD a PéVéčkem
proběhla informativní schůzka, zjišťujeme programové průniky tak, jako se
všemi ostatními politickými subjekty,“
řekla Večerníku Hana Naiclerová.
Sice to na sobě nedávají znát, ale tak
trochu zklamaní z tohoto vyjednávání jsou prostějovští komunisté.
Právě oni byli ještě v sobotu večer pasováni do role třetího do party v nově se
tvořící koalici v zastupitelstvu. ČSSD
si ale nakonec vybrala hnutí ANO
2011. „Nic oficiálně zatím nevím, tuto
informaci o schůzce ČSSD, PéVéčka

a ANO 2011 slyším poprvé od Večerníku. Trošku mě to překvapuje, i když
toto složení koalice se nabízelo samo.
Mrzí mě ovšem, že sociální demokraté
nás neoslovili jako první, alespoň kvůli
konzultaci stávající situace. Navíc je
pro nás málo pochopitelné, že pan primátor Pišťák dává přednost spolupráci
s odpadlíky ODS, tedy ryze pravicové
strany. Vždyť my máme stejný počet
čtyř mandátů jako PéVéčko,“ vyjádřil
se pro Večerník Jaroslav Šlambor, lídr
kandidátky KSČM. „Pro mě to zas až
tak velké překvapení není. Ostatně, vítěz voleb si oslovuje, koho chce, je to
jeho věc,“ uzavřel toto téma suchým
tónem Josef Augustin, dlouholetý zastupitel za KSČM.
Až do pátku 17. října se tedy koaliční jednání zřejmě nepohnou moc
dopředu. Budeme tedy na konci
týdne moudřejší o skladbě staronové vlády nad Prostějovem?

SCI-FI SPOJENÍ
ANO 2011 + Změna pro Prostějov + PéVéčko
+ TOP 09 + KDU-ČSL + ODS = 21 mandátů
Prostějov/mik - Večerník si tak trochu pohrál s čísly a sestavil tři
nejpravděpodobnější koalice, které při současném stavu a roztříštěnosti politických subjektů v nově zvoleném zastupitelstvu přicházejí v úvahu. Jak už exkluzivně své čtenáře informujeme na
jiných místech tohoto vydání Večerníku, výrazným způsobem se
pokročilo v jednáních o „nové vládě“ v neděli odpoledne, kdy se
v Hotelu Tennis Club sešly týmy ČSSD, ANO 2011 a PéVéčka. Ale
pozor, stále nezatracené je i spojení, v němž by hodně důležitou roli
hráli komunisté. Na druhé straně by se ovšem mohla dát dohromady pravice a zajistit si ještě pohodlnější většinu v zastupitelstvu.
Jenomže tato alternativa se jeví jako hodně hororová. Pravice je
totiž v Prostějově naprosto nejednotná a tato koalice šesti stran či
hnutí by byla hodně nesourodá. Ale, co kdyby...?

Zastupitelé schválili ústupky Manthellanu Smlouva podepsána: Město
Protinávrhy opozice na odložení tentokrát neprošly

Až čtyři dny před komunálními volbami mimořádně
svolané zastupitelstvo schválilo hned tři ústupky vůči
společnosti Manthellan, která v blízké budoucnosti
hodlá přímo centru Prostějova U Špalíčku vybudovat obří obchodní centrum. V úterý 7. října tentokrát
už neuspěly žádosti opozičních zastupitelů o to, aby
tak důležité body jednání byly odloženy a rozhodli
o nich až nově zvolení komunální politici. Drtivou většinou hlasů pak dosluhující zastupitelé schválili pořízení druhé změny územního plánu, ukončení pořizování regulačního plánu a zároveň i zrušení územního
plánu centra Prostějova. To vše na podněty společnosti Manthellan, která aktuálně hrozí až půlmiliardovou žalobou...
Prostějov/mik
„V předžalobní výzvě mě investor
označil jako osobu, která zavinila
zdržení realizace projektu výstavby obchodního centra. Jestliže
nyní předkládám tyto tři body ke
schválení, doufám, že mě nikdo
nepodezříváte z toho, že nadržuji
společnosti Manthellan a budu bojovat v její prospěch. Pravdou však
je, že smlouvu o smlouvě budoucí soud nezrušil a za její neplnění
nám teď hrozí sankce. Pokud změnu územního plánu neschválíme,
hrozí všem zastupitelům, že po
nich město bude požadovat náhradu škody,“ poznamenal směrem ke
všem zastupitelům Zdeněk Fišer,
náměstek primátora Statutárního
města Prostějov.

Společnosti Manthellan vadí, že
schválením nového Územního plánu města Prostějova jsou údajně
poškozena její investorská práva.
Například tím, že by pod obchodním centrem U Špalíčku nemohla
postavit podzemní garáže. Navíc
kritizuje magistrát, že zdržuje
schválení regulačního plánu, bez
kterého nelze stavět. „Ve zněních
těchto materiálů připravených ke
schválení není navrženo přímo vyhovět Manthellanu, ale je zde jasně
stanoveno pouze prověřit veškeré
požadavky tohoto investora na pořízení podzemních garáží. A pokud
těmto požadavkům nevyhovíme,
porušíme tím smlouvu o smlouvě
budoucí, která je bohužel stále platná,
a jak jsem již řekl, za neplatnou ji
může prohlásit pouze soud,“ vy-

Bez problémů. Zastupitelé nakonec v úterý drtivou většinou hlasů schválili
všechny tři ústupky společnosti Manthellan.
Foto: archiv Večerníku
světlil ještě Zdeněk Fišer. Zároveň
dodal, že schválením pořízení druhé
změny územního plánu město nijak
nepoškodí ani neovlivní budoucí
zastupitele. „Nyní bychom jen zadali objednávku na pořízení změny
a teprve nové zastupitelstvo rozhodne, zda bude souhlasit se zadáním.
Celý proces veřejných projednávání
tak bude teprve na začátku,“ uklidnil
i opoziční zastupitele Zdeněk Fišer.
„Dnes skutečně nerozhodneme o žádných změnách, které by v budoucnu

byly nezvratné. Nově zvolené zastupitelstvo se pak samo určí, jak bude
v problematice výstavby Galerie Prostějov pokračovat,“utvrdil prostějovský
primátor Miroslav Pišťák.
Všechny tři body vyplývající z požadavků společnosti Manthellan byly
nakonec poměrně drtivou většinou
zastupitelů schváleny. Pro zrušení
Územního plánu části centra města dokonce zvedlo ruku pětadvacet
z jednatřiceti zúčastněných představitelů vrcholného orgánu města.

25:4:1:1:4
Hned pětadvacet rukou se zvedlo pro zrušení Územního plánu
části centra města, čtyři členové byli proti, jeden se zdržel a jeden
nehlasoval. Kvarteto se pak z mimořádného jednání omluvilo.

Vše o víkendových volbách hledejte na...

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

prodalo pozemky společnosti MUBEA

Prostějov/mik - Ve čtvrtek
9. října stvrdili svými podpisy první
náměstek primátora Jiří Pospíšil
za Statutární město Prostějov
a Štěpán Urbanec s Miroslavem
Mikulou za firmu MUBEA záměr
rozšířit výrobu této společnosti
v Prostějově. Prodej pozemků pro
výstavbu dalšího areálu schválilo na
svém zasedání 23. září Zastupitelstvo města Prostějova.
Na dvou pozemcích o výměře 57 171
metrů čtverečních a 15 700 metrů
čtverečních hodlá společnost MUBEA zásadním způsobem rozšířit své
investice v Prostějově a vytvořit zde
výrobní centrum světového významu.
„К současným 932 zaměstnancům
přibude dalších pět set. Začátek
výstavby nového výrobního areálu
je v plánu během roku 2015 a uvedení do provozu se předpokládá
v průběhu roku 2017,“ zopakoval
bezesporu pozitivní fakta Jiří Pospíšil,
první náměstek primátora Statutárního
města Prostějov.
Společnost MUBEA patří k celosvětovým lídrům v oblasti odlehčených konstrukcí pro automobily,
jméno
společnosti
je synonymem pro špičkovou
kvalitu a mezi její zákazníky patří
všichni významní světoví výrobci
automobilů. Po světě má osmadvacet závodů, přičemž po realizaci
investice bude právě Prostějov
největším celosvětovým závodem s výzkumným a vývojovým pra-covištěm. V současné
době má MUBEA v Prostějově ve
stipendijním programu i devětaosmdesát učňů a středoškolských
studentů a v rámci spolupráce
s univerzitami osm vysokoškolských
studentů. Význam společnosti nejen
pro Prostějov, ale i pro celý region,
ocenil při své červencové návštěvě

Mimořádný okamžik. První muž prostějovského magistrátu Miroslav
Pišťák pochválil zástupce obou smluvních stran, samotný prodej pozemků
pak stvrdili svými podpisy jednatel společnosti MUBEA Štěpán Urbanec
a první náměstek primátora Jiří Pospíšil.
2x foto: Michal Kadlec

bilní, která skutečně významně ovlivňuje

a do budoucna ještě bude ovlivňovat
”
práce,
zaměstnanost na Prostějovsku,“ koná
r
b
o
„D
ny
a
statoval Jiří Pospíšil.
r
t
s
ě
ob
l
i
„Podpis smlouvy o prodeji
l
á
k
v
á
poch
pozemků s tak významným inav Pišť
l
s
o
r
i
vestorem je pro město mimořádná
rM
o
t
á
m
i
pr
událost. Něco takového se
také premiér České republiky Bohuslav Sobotka.
„Je to pro nás velmi dobrá zpráva, že
se firma rozhodla rozšířit svou výrobu
právě v našem městě, protože zde působí
už patnáct let, navíc jde o společnost sta-

v Prostějově neodehrává každý den.
Jsem rád, že po dlouhé a usilovné
práci mnoha pracovníků magistrátu
a mého prvního náměstka k tomu
došlo. Dobrá práce,“ neskrýval spokojenost Miroslav Pišťák, primátor
Statutárního města Prostějov.

INZERCE

Milí Prostějované,
jménem volebního štábu KDU-ČSL vám děkujeme za vaši
účast v letošních komunálních volbách a za hlasy, které jste
dali našim kandidátům. Věříme, že vaši důvěru nezklameme.
ing. Petr Kousal
a MVDr. Zuzana Bartošová,
nově zvolení zastupitelé,
místopředsedové MěO KDU-ČSL Prostějov

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
Svaz tělesně postižených v ČR,
o.s.,místníorganizacevProstějově,
Kostelecká 17 zve své členy
i nečleny na zájezd 8.11. do
Maďarska – Mosonmagyaróvár
– termální lázně. Bližší informace
v kanceláři č.106 nebo na tel.č.
588 008 095, 724 706 773.
Zveme vás na společné zamyšlení nad otázkami a záhadami života. Přednášející biotronik Tomáš
Pfeiffer odpovídá na písemné
i ústní dotazy posluchačů.
Vstupné je dobrovolné. Neděle
19. října 2014 v 9:00 hodin.,
Společenský dům, Komenského 6.
Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených celiakií a Dermatitis herpetiformis Duhring
„Sedmikráska“, Prostějov, Kostelecká č. 17 pořádá KURZY
BEZLEPKOVÉHO PEČENÍ.
Kurz proběhne v pátek 24. října
2014 od 15:00 do 19:00 hod.
v kuchyňce ZŠ Melantrichova
v Prostějově. Termíny dalších
kurzů: 7. 11., 21. 11., 5. 12. 2014
ve stejném čase a na stejném místě.
Kurzy jsou zdarma. Rádi poradíme
maminkám, které začínají s bezlepkovým pečením. Výrobky, které
se Vám nedaří upéct, zařadíme do
dalšího kurzu bezlepkového pečení. Tento kurz je realizován v rámci
projektu Zdravé město Prostějov.
Těšíme se na setkávání s vámi.
Informace na tel. 777 140 734
p. Ludmila Bednářová

MC Cipísek
Volné herny pro rodiče s dětmi do 5 let – herny probíhají od
13. října 2014 vždy v pondělí od
15:00 do 17:00 hodin.
Individuální poradenství – psychologické a logopedické – dle
objednání
Pokračovací kurz efektivního
rodičovství – večerní kurz dle
rozpisu pro absolventy základních
kurzů ER
O rodičovství aneb opáčko pro
pokročilésekonávsobotu18.října
– seminář pro absolventy kurzů
efekt. rodičovství, ostatní zájemci
dohodou.
Městská knihovna Prostějov
úterý 14. října od 10:00 hod.
- Senior klub
středa 15. října od 17:00 hod.
– Jiřina Šiklová – současná společnost očima sociologa – přednáška současné socioložky

Semtamník
pondělí 13. října od 14:30 do 15:30
hodin - Rehabilitační cvičení
čtvrtek 16. října od 8:00 do 11:00
hodin - Tvoření z keramické hlíny v Lipce.
pondělí 20. října od 11:00 hodin
- Návštěva solné jeskyně v ul.
Budovcova. Sraz účastníků v prostorách jeskyně, či dle dohody v kanceláři SONS a společný přesun.

TIP Večerníku
TOM SAWYER
KDY: čtvrtek 16. října 2014, 19:00 hodin
KDE: Divadlo POINT, Olomoucká 25, Prostějov

víceúčelová hala - zimní stadion

BRUSLENÍ
PRO VEŘEJNOST
pátek 17.10. 18:00 - 19:00 hodin
neděle 19.10. 12:45 - 13:45 hodin

uvedl základní statistická fakta Jaroslav Mikšaník, pracovník krajského Úřadu práce v Olomouci. .
V průběhu září bylo v Olomouckém kraji nově zaevidováno
4 528 uchazečů o zaměstnání, z toho 155 osob, které přišly do evidence úřadu práce z důvodu ukončení svého samostatného podnikání na živnostenský list. Počet nově
registrovaných je výrazně vyšší
než v předchozím měsíci o 1 889
osob, to je o dvaasedmdesát procent, a je zhruba stejný jako v roce
2013. „Z evidence během září ale
odešlo celkem 4 924 uchazečů.
Bylo to o 1 648 osob více než
v předchozím měsíci o 907 osob
více než ve stejném měsíci minulého roku,“ připomněl Mikšaník.
Meziměsíční vývoj nezaměstnanosti v jednotlivých okresech

Podzimní
zpravodajství
z Prostějovska

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz
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...
Josef Krajčír 1958
Prostějov
Irma Medková 1925 Prostějov
Bohuslav Machala 1928 Prostějov
Bohuslav Zapletal 1957 Prostějov
Ing. Jaroslav Jurák 1928
Prostějov
Vladimír Děrda 1924 Prostějov
Jaromír Možný 1926
Želeč
Antonín Drmola 1945
Brodek u Prostějova

Rudolf Stropek 1948 Prostějov
Ladislav Slouka 1936 Prostějov
Jan Dopita 1931
Prostějov
Josef Kaplánek 1935
Určice
Marie Roztomilá 1934 Prostějov
Arnošt Gregor 1920
Ptení
Oldřich Beneš 1963
Želeč
Jaroslav Černý 1942
Ptení
František Studnař 1939 Vyškov
Libuše Zapletalová 1925 Vyškov

Rozloučíme se...
Pondělí 13. října 2014
Anna Pechová 1932 Němčice n. H. 11.00 Obřadní síň Demelova
Anna Mikulášková 1931 Prostějov 14.00 Obřadní síň Prostějov
Středa 15. října 2014
Miloslava Zedníčková 1942 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Josef Smékal 1943 Klenovice na Hané 11.45 Obřadní síň Prostějov

Olomouckého kraje byl podobný
- ve všech okresech počet nezaměstnaných klesl. V absolutních
číslech počet nezaměstnaných
nejvíce poklesl v okrese Olomouc
(- 189 osob). Naopak k nejmenšímu poklesu došlo v okrese Přerov,
a to pouze o 0,6 %. „Co se týká
přímo Prostějova, tady meziročně
nezaměstnanost poklesla nejvíce,
a to celkem o jedenáct procent.
Aktuálně je zde 5 294 lidí bez
práce a na úřadu práce je hlášeno
533 volných míst. To znamená,
že na jedno místo je bezmála
deset uchazečů o zaměstnání,“
vypočítal Jaroslav Mikšaník.
Na konci září bylo v evidenci krajského Úřadu práce v Olomouci
19 144 žen. V evidenci bylo dále
3 703 osob se zdravotním postižením a 2 485 absolventů škol

středa 15. října

pátek 17. října

sobota 18. října

Hrají: M. Zbudilová, A. Borovcová, F. Sovíček, M. Osladil, O. Kroupa, O. Kučera,
A. Přikrylová, A. Dobrovolná,
A. Flajsarová, E. Hlahůlková,
A. Špičák, V. Hrubá, E. Valkovičová, J. Trunečka, V. Korsová
a další
První představení TOMA
SAWYERA v desáté sezóně
Divadla Point je naplánováno
na tento čtvrtek, kdy soubor
Pointík uvede svou první inscenaci na motivy klasického
románu Marka Twaina právě o legendárním uličníkovi
a jeho kamarádech.
Jak bylo předznamenáno, jedná
se o prvotinu nejmladších divadelníků rozvětveného souboru

Divadla Point, studentů převážně z Gymnázia Jiřího Wolkera.
Začátkem minulé sezóny zahájili tito nezkušení studenti práci
na uceleném divadelním tvaru,
inscenaci Tom Sawyer. Během
půl roku se naučili, jak vzniká
divadelní inscenace, a kolik
práce se za ní skrývá. Vzniklo
roztomilé představení plné písniček a tance. Najdou se v něm
i strašidelné scény a především
hodně legrace. Představení je
určené pro celou rodinu a soubor se s ním zúčastnil několika
přehlídek a festivalů v České
republice.
Nenechte si ujít toto představení již tento čtvrtek v Divadle
POINT.

15:30 7 trpaslíků
17:30 Drakula, neznámá
legenda
20:00 Strážci Galaxie
americké sci-fi

neděle 19. října

15:30 7 trpaslíků
17:30 Strážci Galaxie
20:00 Drakula, neznámá
legenda

KINOKLUB DUHA
sobota 18. října

15:00 Do pohádky za zvířátky
17:30 Kozí příběh se sýrem
český animovaný film
20:00 Krásno
česká černá komedie

úterý 14. října
19:00 BÁTHORYČKA

čtvrtek 16. října
19:00 KUMŠT

pátek 17. října
19:00 V Paříži bych tě
nečekala, tatínku

neděle 19. října

19:30 Jo, není to jednoduché

DUHA

Kulturní klub u hradeb
Prostějov

pondělí 13. října
a úterý 14. října

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

úterý 14. října
a středa 15. října

9:00 a 10:15
Na kouzelném paloučku

středa 15. října

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

čtvrtek 16. října

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

pátek 17. října

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

neděle 19. října

18:00 – 22:00 Taneční večer
nejen pro seniory

APOLLO 13

DIVADLO POINT
čtvrtek 16. října

19:00 Tom Sawyer

sobota 18. října
19:00 Testosteron

pátek 17. října
21:00 Break Boogie

sobota 18. října
20:00 FNM & RHCP

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ
- LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
a mladistvých. Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 6 125 uchazečů o zaměstnání, to je šestnáct
procent všech uchazečů vedených
v evidenci.
K 30. září 2014 v Olomouckém
kraji evidovali celkem 2 811 volných pracovních míst.
Nejvíce, celkem 496, je volných
pracovních míst pro kvalifikované dělnické strojírenské profese
(soustružníky, zámečníky, svářeče
a nástrojaře, mechaniky a opravá-

Zdroj: Úřad práce
ře strojů), což je osmnáct procent
z celkové nabídky. Nadále je stále
vysoká poptávka zaměstnavatelů
po řidičích nákladních automobilů, zejména do kamionové dopravy, dále po řemeslnících z oblasti
stavebnictví, skladníky, obsluhu
vysokozdvižných a paletovacích
vozíků, jeřábníky, obsluhu stavebních strojů a stabilně vysoký
zájem je i o pracovníky ochrany
a ostrahy, prodavače, číšníky a servírky a kuchaře.

Podzimní úklid 2014 běží v plném proudu

Prostějov/red - Jak Večerník
informoval v minulém vydání,
podzimní úklid probíhá v Prostějově již od pondělí 6. října.
Počínaje tímto dnem jsou po
městě rozmisťovány velkoobjemové vany a odpad se bude
třídit podle jeho druhů. Těch
může být celá řada.
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. Kontejnery budou
na místě vždy v určený den
od 15.00 hodin do naplnění,
nejdéle však do 18.00 hodin.

úterý 14. října

17:30 Andělé všedního dne
20:00 Kmen – Art film
ukrajinsko – holandské drama

17:30 7 trpaslíků
německá animovaná pohádka
20:00 Drákula, neznámá
legenda

V Prostějově došlo meziročně k nejvyššímu poklesu nezaměstnanosti

Olomoucký kraj/mik - V září
se celkový počet uchazečů o zaměstnání v Olomouckém kraji
oproti minulému měsíci mírně
snížil, a to o 1,1 procenta na
37 133 osob. Počet hlášených
volných pracovních míst se naopak zvýšil o tři procenta na 2 811
a podíl nezaměstnaných osob se
snížil o 0,2 procentního bodu na
hodnotu 8,3 procenta.
K 30. září 2014 evidoval Úřad
práce ČR, krajská pobočka v Olomouci celkem 37 133 uchazečů
o zaměstnání. Podle očekávání
došlo oproti předchozímu měsíci
k obvyklému mírnému poklesu
nezaměstnanosti o 396 osob. Ve
srovnání se stejným obdobím
loňského roku je nynější počet
nezaměstnaných nižší o 2 180
osob, tedy celkem o 5,5 procenta,“

17:30 Andělé všedního dne
20:00 Divoké historky
špan. – arg. černá komedie

17:30 Drákula, neznámá
legenda
am. dobr. film
20:00 Drákula, neznámá
legenda

Foto: Divadlo Point

MĚSTSKÉ
DIVADLO

pondělí 13. října

čtvrtek 16. října

Dne 22. října 2014 se koná Den
otevřených dveří od 9:00 do
17:30 hodin – Denní stacionář pro
osoby s psychickým onemocněním, Polišenského 1, Prostějov

Domovní správa, s.r.o

KINO METRO 70

17:30 Andělé všedního dne
20:00 Divoké historky

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

Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově
nadále poskytuje služby nevidoVýstava obrazů brněnské
výtvarnice Heleny Zemánkové se mým a slabozrakým občanům na
uskuteční v kavárně Galerie ND adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
v Prostějově do 30. října 2014.
ICM Prostějov
Během podzimních prázdnin dne
Ekocentrum IRIS
27. a 29. října 2014 bude mít ICM
Husovo nám. 67, Prostějov
pátek 17. října od 10:00 do 12:00 Prostějov otevřeno od 10:00 do
a od 14:00 do 21:00 hodin – den 16:00 hodin.
otevřených dveří aneb 35 let činnos- Každý všední den můžete v otevíti Českého svazu ochránců přírody. rací době ICM Prostějov navštívit
sobota 18. října od 9:00 do 12:00 Galerie pro duši.
– Den stromů – nám.T.G.Masaryka
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
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 13. října 2014

Rozmístění kontejnerů v Prostějově

13. října: Šárka – Spitznerova, Dolní – parkoviště u věžáků č. 26,
Jezdecká – Puškinova,
Husovo náměstí – u školy.
14. října: Arbesovo náměstí, sídl. E. Beneše – za obchodem, sídl. E.
Beneše – Květná, Sportovní - V. Nezvala.
15. října: Trávnická – střed, Švabinského, Svatoplukova – střed, Joštovo náměstí.
16. října: Dobrovského – Tylova, Libušinka, Dobrovského – parkoviště za obchodem, Vodní – Mlýnská.
17. října: Nerudova – domov důchodců, Kostelecká 11-15, náměstí
Spojenců, Bezručovo náměstí.
Bližší informace o odvozu
velkoobjemových van můžete
získat u společnosti .A.S.A.
Technické služby Prostějov
na tel. 582 302 757 nebo 737

242 185. Rovněž tak na Magistrátu města Prostějova na Odboru správy a údržby majetku
města na tel. 582 329 559
u paní Kovaříkové.

OD 13
13. DO 19
19. 10
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
a v pátek, v 19:30 hodin. Měsíc je viditelný až nad ránem, takže večerní
obloha nabízí zajímavé objekty letního hvězdného nebe (dvojhvězdy,
hvězdokupy, mlhoviny…). Navíc jsou z večera viditelné přelety
Mezinárodní kosmické stanice (ISS). 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:
14. 10. BLOK č. 24
Barákova I * Českobratrská * Nám. Padlých hrdinů * Erbenova *
Nám. U Kalicha * Kollárova * Nám. Spojenců * Divišova * Slovenská * Milíčova * Al. Krále * Lužická * Budovcova * Budovcova
parkoviště * Vnitroblok Olomoucká - Budovcova
15. 10. BLOK č. 25
Svatoplukova * Třebízského * Přemyslovka * Vrahovická – autobusové nádraží * Janáčkova * V. Ambrose * Karlov * Vrchlického
16. 10. BLOK č. 29
Družstevní * Družstevní - vnitroblok * Mozartova * Mozartova vnitroblok * Rumunská * Dr. Horáka (Mozartova - Bulharská)

Oznámení o vypnutí elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka
elektrické energie:
Obec: Myslejovice
Dne: 27.10.2014 od 08:30
do 11:30. Vypnutá oblast:
Odběratelská
trafostanice
Myslejovice ZD (č. 300712)
- VYPNUTÍ SE NETÝKÁ
DOMÁCNOSTÍ
Obec: Vřesovice
Dne: 27.10.2014 od 11:00 do
14:30. Vypnutá oblast: odběratelská trafostanice FVE
Vřesovice 3. (701740) - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ

Obec: Ondratice
Dne: 27.10.2014 od 11:00 do
14:30. Vypnutá oblast: Odběratelská trafostanice Ondratice pískovna (č. 300723)
- VYPNUTÍ SE NETÝKÁ
DOMÁCNOSTÍ
Obec: Ptenský Dvorek
Dne: 28. 10. 2014 od 7:00
do 14:30 hod. Vypnutá oblast: Odběratelská trafostanice Ptenský Dvorek pila (č.
300780) - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ. Odběratelská trafostanice Ptenský
Dvorek: Agrop (č. 320675)
- VYPNUTÍ SE NETÝKÁ
DOMÁCNOSTÍ
Obec: Brodek u Konice
Dne: 29.10.2014 od 07:30 do

15:00. Vypnutá oblast: jednostranně část ul. Květná od č. 363
po č.368, ul. Družstevní s č. 384 ,
385, garáže a ČOV na ul. Nová.
Obec: Prostějov
Dne: 30.10.2014 od 07:30 do
16:30
Dne: 05.11.2014 od 07:30 do
16:30. Vypnutá oblast: celá lokalita lesoparku Hloučela - ul.
Kostelecká a Za Kosteleckou č.
3742, 252/6, 5024, 5006, 5122,
5123, 100, 910A, 901A, 900A
Kynologický svaz, 912/55
Správa silnic Ol. kraje, Česká
myslivecká jednota, č.3742, ul.
Hloučelní - pan Zajíček, RS
plynu, STS s.r.o., SIGNUM
s.r.o. Odběratelská trafostanice
Pv Qualite (č. 300628). Odbě-

ratelská trafostanice Pv Veterina (č. 300631). Odběratelská
trafostanice Pv STS (č. 300624)
Obec: Kralice na Hané
Dne: 30.10.2014 od 07:30
do 15:00 hod. Vypnutá
oblast:
ul.
Bedihošťská
- novostavby RD na pravé
straně od č. 331 po č. 338.
Obec: Hradčany, Kobeřice,
Dobromilice
Dne: 30.10.2014 od 07:30 do
16:30 hod
Dne: 06.11.2014 od 07:30 do
18:00 hod. Vypnutá oblast:
celé obce Hradčany, Kobeřice vč. ZD, obec Dobromilice
- mimo ZD a část od pohostinství s hřištěm, č. 336, směrem
na Doloplazy vč. přilehlých

ulic. Odběratelská trafostanice Kobeřice Zd (č. 300648)
- VYPNUTÍ SE NETÝKÁ
DOMÁCNOSTÍ. Odběratelská trafostanice Hradčany ZD
(č. 300696) - VYPNUTÍ SE
NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ
Obec: Ochoz
Dne: 31.10.2014 od 09:30 do
12:30 hod. Vypnutá oblast: trafostanice FVE Ochoz (702091)
- VYPNUTÍ SE NETÝKÁ
DOMÁCNOSTÍ
Obec: Jesenec
Dne: 31.10.2014 od 12:00
do 15:00 hod. Vypnutá oblast: trafostanice FVE Jesenec (702092) - VYPNUTÍ SE
NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ
E.ON Česká republika, s.r.o.

Rozhovor Večerníku
Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 13. října 2014
Exkluzivní interview s finalistou soutěže Muž roku 2014, který vyhrál čtenářskou anketu magazínu Žena-in
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„Stoupl jsem v ceně, takže mi chodí nabídky na práci v modelingu i reklamě,“
říká prostějovský rodák PETR ZAPLETAl, který doufal i v umístění na pódiu

Prostějov - V dalším díle rozhovorů se zajímavými osobnostmi se Večerník vydal za Petrem Zapletalem, který
se probojoval do finále prestižní soutěže Muž roku 2014,
obdoby České Miss mezi něžnější polovičkou lidstva. Jak
jsme podrobně informovali v minulých vydáních, již dvaadvacátého srpna proběhlo v náchodském divadle za
účasti celebrit vyvrcholení tohoto stále více populárního
klání. A z téměř tisícovky přihlášených krasavců se až do
finálové dvanáctky probojoval právě i Prostějovan Petr
Zapletal. Na medailové umístění však nedosáhl. Nejen
o dojmech ze své účasti, ale například i o spolupráci
se zpěvačkou Michaelou Noskovou, se můžete dočíst
v následujícím interview, které Večerník získal jako jediné
periodikum z celé České republiky...
Aneta Křížová
Jaké byly vaše prvotní pocity,
když jste na pódiu zjistil, že
jste se neumístil na prvních třech
příčkách?
„Byl jsem mírně zklamaný. Popravdě
jsem doufal, že se umístím mezi prvními
třemi nebo čtyřmi. Samozřejmě jsem si
ale uvědomoval obrovskou konkurenci
a byl jsem tak rád za finálové umístění
i za výhru v doplňkové kategorii, kterou
vytvořila čtenářská anketa magazínu
Žena-in. To mě skutečně moc potěšilo.“
A jaké jsou vaše dojmy z celé
soutěže nyní, pár týdnů od finálového galavečera?
„Cítím se vyrovnaný a jsem rád, že
jsem se dostal až do finále této soutěže.
Mohl jsem díky tomu poznat spoustu
zajímavých lidí a nabrat zkušenosti,
které jsou k nezaplacení. Navíc ředitel
soutěže David Novotný nám říkal, že
mnohdy kluci, kteří se neumístili, byli
později mnohem úspěšnější než vítězové. Takže pro budoucí působení v této
branži mě to určitě nemrzí... (úsměv)“
Co říkáte na vítěze, kterým se
nakonec stal Tomáš Dumbrovský?
„Můj favorit to zrovna nebyl... (smích)
Od přátel jsem se ale doslechl, že v Prostějově kdysi hrával juniorský hokej,

a že je to moc fajn kluk. Avšak během
celé soutěže jsem ho určitě za favorita
opravdu nepovažoval. Jeho vítězství
mě tak překvapilo.“
Kdybyste měl možnost zasednout v porotě a zvolit Muže
roku, jak by vaše hodnocení vypadalo?
„Samozřejmě nechci působit zatrpkle,
ale z prvních třech finalistů bych bral jen
Honzu Pippingera z Teplic. Mně osobně
scházela disciplína, kde by měl finalista
možnost promluvit a více se projevit.
Navíc těžko se něco takového posuzuje.
Já jsem s kluky strávil hodně času, naopak porota je během soutěže viděla pouze třikrát až čtyřikrát. Ale tak už to asi ve
většině podobných soutěží chodí.“
Proč si myslíte, že jste se nestal
vítězem Muže roku 2014 vy
osobně...?
„Podle mého nejsem vhodnou tváří pro
letošní reprezentování České republiky.
Sice jsem si získal sympatie spousty lidí
v obecenstvu mezi diváky, ale bohužel to
na pódiové umístění nestačilo.“
Vraťme se na chvíli ještě do
Náchodu. Jak probíhal váš den
před velkým finále?
„Tak měli jsme sraz ve dvě hodiny odpoledne a ihned jsme šli zkoušet obuv
i choreografii na samotný večer. Následně byl chvíli prostor, sednout na víno
a povykládat si s kluky, ale brzy ráno

S celebritou. Ve volné disciplíně se prostějovský „Muž roku“ představil se zpěvačkou Míšou Noskovou. A šlo jim to náramně.
Foto: archív P. Zapletala
INZERCE

„Byla to fakt obrovská zkušenost,
a kdybych stál opět před rozhodnutím,
zda se přihlásit, tak neváhám, a s chutí
jdu do toho! Každý musel ukázat během
měsíce nějaký posun, což mě motivovalo.“
Petr Zapletal si atmosféru i dění soutěže velice pochvaloval
j
á li takže
kž dden před
ř d fi
ál bbyll
jsme
vstávali,
finále
poměrně hektický. S mým spolubydlícím Mirou Šujanem jsme měli problém
usnout, takže finálový den nezačal úplně
nejlépe... (smích)“
Jaký tedy byl samotný finálový
večer?
„Z mého pohledu utekl strašně rychle.
I když měl skoro tři hodiny, měl jsem
pocit, jako bychom čtyřikrát zapózovali, a už se vyhlašoval vítěz. Celkově
jsem byl ale spokojený a finálový večer
si užil,což je podstatné. Navíc jsem vyhrál jednu z vedlejších cen, takže jsem
mohl zažít na vlastní kůži i stužkování
a dekorování vítěze... (úsměv).“
V disciplíně se zpěvačkou Michaelou Noskovou jste zpíval
píseň od Waldemara Matušky. Jak se
vám spolupracovalo s touto profesionálkou?
„Musím přiznat, že během doby, kterou
jsme měli na trénování naší disciplíny,
byla Míša na dovolené v Americe. Poté
ještě prodělala plastickou operaci, takže
jsme přípravě moc nedali a já měl docela obavy, jak naše finálové vystoupení
dopadne. Ale nakonec vše proběhlo
v pohodě, Míša se skutečně ukázala jako
profesionálka, která takové vystoupení
zvládne bez větší přípravy. Osobně jsem
byl spokojen.“
Proč jste si vybral zrovna Waldemara Matušku a píseň „Láska je lék“?
„Mám moc rád starší písničky a zároveň
jsem musel vybírat písničku, která je
v mých pěveckých schopnostech. Tuhle
píseň mi doporučila moje máma, za což
jí moc děkuji. Navíc si myslím, že tematicky se tato píseň k našemu vystoupení
hodila.“
Jaké pro vás bylo vystupovat
před zaplněným náchodským
divadlem?
„Představit se plnému hledišti mi nedělalo problém. Největší průpravou mi byly
školní módní přehlídky na Dotecích
módy v prostějovském divadle. Snad
jen trošku jsem měl trému se představit
a říct pár vět o sobě. Ale po chvíli nervozita opadla, a vše dopadlo dobře. (úsměv)“
I když jste nevyhrál, probojoval jste se až do finále. Co vám
soutěž dala?

„Jednak
J d k samozřejmě
ř j ě obrovskou
b k zkušekš
nost, potom jsem měl také možnost poznat alespoň trošku český showbyznys
a lidi z něj, což bylo také určitě moc fajn,
a v neposlední řadě nakouknout do světa
modelingu a reklamy a pootevřít si tam
vrátka, což je asi to nejvíc, co mi tato
soutěž dala. Měl jsem možnost se seznámit s lidmi, které běžně vidím v televizi
a přesvědčit se, že ve většině případů to
jsou normální a mnohdy fajn lidé.“
Přihlásil byste se do klání Muž
roku znovu?
„Celé dění okolo podniku a vůbec atmosféra v průběhu castingových kol byla
fajn. Každý musel ukázat během měsíce
nějaký posun, což mě motivovalo. Byla
to fakt obrovská zkušenost, a kdybych
stál znovu před rozhodnutím, zda se přihlásit, tak neváhám, a s chutí jdu do toho.
(úsměv)“
Na co tedy nejraději vzpomínáte?
„Musím přiznat, že celá soutěž byla
jedním slovem super. I podle slov ředitele Davida Novotného se sešla parta
kluků, jaká tu možná nebyla za celou
historii. Ale nejraději asi vzpomínám na
soustředění v Novém Městě nad Metují
a zážitky z něj.“
Čekala vás v souvislosti se soutěží Muž roku ještě nějaká
akce?
„V září proběhla přehlídka Ladies Night,
kterou jsme absolvovali všichni společně v Ostravě. Pokud vím, tak další akce
prozatím plánované nejsou. Ovšem vše
další už nesouvisí tak úplně se soutěží,
ale jedná se o zájmy agentury, do které
jsme se všichni se vstupem do soutěže zaregistrovali. Takže mé povinnosti
ohledně Muže roku finálovým večerem
de facto opravdu již skončily. (úsměv)“
A máte již nějaké nabídky
v modelingu?
„Jak jsem vám již dříve řekl, součástí postupu do finále byla nabídka vstupu do
modelingové a reklamní agentury, kde
jsem jako finalista stoupl na ceně, takže
mi chodí nabídky na práci. Už během
finálového večera a afterparty jsem byl
osloven pár lidmi s několika nabídkami
na spolupráci a určité možnosti se objevily i v dalších dnech. Takže uvidíme, co
vše budoucnost přinese... (úsměv)“

Co byste
C
b
závěrem
áě
vzkázal
ká
všem vašim fanouškům
ouškům
a také čtenářům Večerníku?
val všem,
„Určitě bych moc rád poděkoval
ce. Samokteří mi fandili a drželi mi palce.
kyni, kteří
zřejmě také rodině a mé přítelkyni,
m letí ode
mě v soutěži podporovali. Všem
mě velké díky!“
Fešák. Petr Zapletal při módní přehlídce v plavkách oslňoval dámy v publiku
svým zářivým úsměvem. Při vyhlašování si pak převzal cenu, kterou mu přiřkl
hlasy čtenářek ženského magazínu (dolní snímek).
Foto: archív P. Zapletala

kdo je

petr zapletal
Finalista soutěže Muž roku 2014, který se narodil
15. listopadu 1986 v Prostějově. Vystudoval Střední
průmyslovou školu oděvní, po maturitě dva roky studoval na Univerzitě Palackého v Olomouci environmentální studia. Několik let se věnoval lednímu hokeji
a také závodní cyklistice. Mezi jeho největší záliby patří
automobily, motorismus a veškerý sport. Soutěže „krásy“ se zúčastnil poprvé a hned se
dostal do samotného ffinále Muže roku 2014. Ačkoliv se na stupně
p vítězů nevešel,, získal
první místo ve vedlejší čtenářské anketě magazínu Žena-in. Účast v soutěži Muž roku
2014 Petr Zapletal bere jako obrovskou zkušenost i možnost poznat český showbyznys,
případně si pootevřít vrátka do světa modelingu.
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basketbal

Pondělí

Číslo

13.října 2014

ČTVRTEK 16. 10.

18:00

ČESKÝ POHÁR ŽEN – 2. KOLO

TJ OP PR OS TĚ JO V
BA SK ET BA LL NY MB UR K
Hala Sportcentra DDM Prostějov

zápas

SOBOTA 18. 10.

10:30

TURNAJ V ZÁPASU ŘECKO-ŘÍMSKÉM

Sokolovna na Skálově náměstí v Prostějově

SOBOTA 18. 10.

15:00

2. LIGA, SK. JIŽNÍ MORAVA – 5. KOLO

TJ SOK OL II PRO STĚ JOV
TJ SOK OL VEL KÉ ME ZIŘ ÍČÍ
Hala ZŠ a RG Prostějov ve Studentské ulici

basketbal

NEDĚLE 19. 10.

JESTŘÁBI MAJÍ KÁŇU!
Prostějov/jim

27. ROČ NÍK ME MO RIÁ LU
GUS TAV A FRI ŠTE NS KÉH O

házená

TRHÁK TÝDNE

17:00

MATTONI NBL – 7. KOLO

AR IET E PR OS TĚ JO V
NH OS TR AV A
Hala Sportcentra DDM Prostějov

JIŽ TŘIATŘICÁTÝM HRÁČEM ZA DVANÁCT KOL(!), JENŽ V ROČNÍKU 2014/2015
14/2015
OBLÉKL DRES JESTŘÁBÍHO „A“-MUŽSTVA, SE V SOBOTU VEČER STAL TOMÁŠ
KÁŇA. ŠESTADVACETILETÝ VÍTKOVICKÝ ODCHOVANEC DOSÁHL NEJVĚTŠÍHO
TŠÍ
ŠÍHO
HO
ÚSPĚCHU PŘED PĚTI LETY, KDYŽ SE PROPRACOVAL K ŠESTI STARTŮM V NH
N
NHL
L
ZA COLUMBUS BLUE JACKETS. NYNÍ TEDY PŘEVLÉKL „MODRÝ KABÁT“
T““ Z
ZA
A
ČERVENO-ČERNO-ZLATÝ DRES. AKTUÁLNÍ DOHODA ZNÍ PODLE SPORTOVNÍHO
NÍH
HO
MANAŽERA PROSTĚJOVSKÉHO KLUBU POUZE NA PĚT ZÁPASŮ. PO NICH
CH
HS
SE
E
ROZHODNE, CO S BÝVALÝM ÚTOČNÍKEM VÍTKOVIC, MLADÉ BOLESLAVI,
I, ÚS
Ú
ÚSTÍ
STÍ
NAD LABEM, PORUBY, CELKŮ ALASKA ACES, PEORIA RIVERMAN, COLUMBUS
MBU
US
BLUE JACKETS, SYRACUSE CRUNCH, SPRINGFIELD FALCONS, KARLOVÝCH
OVÝC
CH
VARŮ, CHOMUTOVA, ORLOVÉ A NAPOSLEDY KAZAŠSKÉHO ARYSTAN
YST
S AN
N
TEMIRTAU BUDE DÁL...
KOMPLETNÍ HOKEJOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ, KTERÉ OBSAHUJE MIMO JINÉ
NÉ
PODROBNĚJŠÍ INFO K PŘÍCHODU FORVARDA SE ZKUŠENOSTMI Z NHL,
L,
NAJDETE TRADIČNĚ NA STRANÁCH 26 A 27.

Otinoves čelila podruhé v řadě konfrontaci

Otinoves, Prostějov/jim, tok - Proč trenér Otinovsi Tomáš Hrdlovič jako jediný neuvádí
při hodnocení utkání soupisku? Nestojí za
tím něco nekalého a třeba nasazení některého
hráče „načerno“? Zřejmě takové myšlenky
se v uplynulých dvou kolech honily hlavou
funkcionářům Radslavic a Brodku u Přerova.
O poločase utkání devátého i desátého kola totiž
musela celá sestava předstoupit a nastala kontrola hráče po hráči!
„Důrazně prohlašuji, že v Otinovsi žádní ´černoši´
nehrají a nebudou hrát, moje jméno se pod to nikdy
nepodepíše,“ vehementně hájil sebe i celý tým již po

minulém dějství. A svá slova nyní mohl jen zopakovat, ani v jednom případě totiž kontrola neodhalila nic
nekalého a potvrdila, že je Otinoves „čistá“. „Hrubě
se mi něco takového nelíbí, hráči si to opravdu
nezaslouží. Je to sice povoleno, ale pokud se něco
zkouší pořád, měly by za to být postihy,“ vybízí
k úpravě fotbalových řádů.
Nováček I.B třídy, skupiny „B“ Olomouckého KFS
se těmito nepříjemnostmi nenechal vykolejit a z posledních dvou soubojů tak bere maximální počet šesti
bodů. I díky nim je Otinoves nově uprostřed tabulky,
se třinácti body je sedmá a její náskok na poslední
místo je pětibodový.

Foto: internet

NIKAS SPADL
na Velkém Taxisu

ROZKOL V KLENOVICÍCH!
Klenovice na Hané/jim - Tvrdé probuzení z idylického postupového snu prožívají hráči
i funkcionáři TJ Sokol Klenovice na Hané. Zatímco v uplynulém ročníku vyhrál tento
výběr v I.A třídě hned třináct
zápasů v řadě a s předstihem
si zajistil právo účasti v krajském přeboru, nyní naopak

prochází těžkým obdobím,
když ho děravá defenziva poslala i vinou výsledků 1:7, 2:5
či dvakrát 0:5 na úplné dno.
A harmonický vztah nevydržel
ani mimo hřiště, což vyvrcholilo tím, že klub opustil sportovní
manažer a jeden ze strůjců předešlého historického úspěchu
Jan Kubalák (na snímku)!

Tentokrát to nevyšlo. Nikas v Pardubicích sice zvítězil při letošní první jarní kvalifikaci na Velkou pardubickou, ale při samotném vrcholu sezóny bohužel nedostal možnost ukázat, co vše
v něm vězí...
Foto: internet
Foto: Jiří Možný

reportáž z Velké pardubické si můžete
přečíst na straně 31 dnešního vydání

Tomáše Berdycha

zastavil Simon
Šanghaj, Prostějov/lv - Na
finálovou účast v Pekingu se
marně pokusil navázat Tomáš
Berdych. Během hvězdně obsazeného turnaje postoupil do
čtvrtfinále, další rozlet zastavil Giles Simon. Francouzský hráč zvítězil 7:6, 4:6, 6:0,
přesto se prostějovský tenista
přiblížil k postupu na závěrečný Turnaj mistrů.
(dokončení na straně 31)

boje na zelených trávnících aneb
DIVIZE „E“ – 11. KOLO
TJ SOKOL URČICE
MFK VÍTKOVICE
NEDĚLE 19. 10. 2014 15:00 HODIN
Fotbalový areál v Určicích

KRAJSKÝ PŘEBOR – 11. KOLO
FC KRALICE NA HANÉ
SOKOL KONICE
SOBOTA 18. 10. 2014 15:00 HODIN
Fotbalový areál v Kralicích na Hané

KAM ZA F TBALEM
I.A TŘÍDA, SK. „B“ – 11. KOLO
TJ SOKOL MOSTKOVICE
FK SPARTAK LIPNÍK NAD BEČVOU
NEDĚLE 19. 10. 2014 15:00 HODIN
Fotbalový areál v Mostkovicích

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 11. KOLO
TJ SOKOL PLUMLOV
TJ SOKOL V PIVÍNĚ
SOBOTA 18. 10. 2014 15:00 HODIN
Fotbalový areál v Plumlově

www.lhkjestrabi.cz
www.lhkjestrabi
.cz

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 11. KOLO
TJ FC KOSTELEC NA HANÉ
TJ OTINOVES
SOBOTA 18. 10. 2014 15:00 HODIN
Fotbalový areál v Kostelci

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 11. KOLO
TJ SOKOL VRCHOSLAVICE
TJ SOKOL HORNÍ MOŠTĚNICE
NEDĚLE 19. 10. 2014 15:00 HODIN
Fotbalový areál ve Vrchoslavicích

SPORTIKA II. TŘÍDA – 11. KOLO
TJ HANÁ NEZAMYSLICE
TJ HANÁ PROSTĚJOV
SOBOTA 18. 10. 2014 15:00 HODIN
Fotbalový areál v Nezamyslicích

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ
KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

?

Správná odpověď a výherce

Poznáte, kdo je na fotografii?
Také druhé říjnové číslo 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 chutnou
a lahodnou cenu, kterou opětovně věnovalo OBČERSTVENÍ ŠPIZZA. Těšit se tak můžete
na DVĚ PŮLMETROVÉ
ŠPIZZA PIZZY V CELKOVÉ

Správná odpověď z č. 40: na snímku byl dům č. 28 z Rejskovy třídy.
Vylosovaným výhercem, který získává PENĚŽITOU
ODMĚNU 400 Kč, kterou věnovala firma M&M
STŘECHY, se stal David NAVRÁTIL, Okružní 95, 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 16. ŘÍJNA, 12.00 hodin. Jméno výherce zveřejníme v PONDĚLÍ 20. ŘÍJNA.
Dnes můžete zápolit o POUKAZ na nákup zboží v hodnotě
400 Kč, který věnovala prodejna PYŽAMKA CZ-Alena
Rubešová, kterou najdete v Plumlovské ulici v Prostějově.

Kdo je na fotografii? Poznáte?

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

......... HOSPŮDKA NA JEDENÁCTCE
V PLUMLOVSKÉ ULICI NABÍZÍ ŠIROKÝ
VÝBĚR Z BOHATÉHO MENU!

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

TIP
k obrazovce
ŽIVOT A DOBA
SOUDCE A. K.
(7/13)
SERIÁL ČR (2014)

PONDĚLÍ 13. 10. 2014

20:00 HODIN
ANOA, BRKO, ČIPY, FANGO, HLÍNA, HOSTÉ, CHŮDA, LILA,
MATRACE, MAZAL, NATÉ, OMYL, OVÁL, PASY, PLECHY,
POUŠŤ, PRYČNA, ROUP, SLUCH, ŠERM, ŠVÉD, TRENÉR,
ÚCHYLKA, VLACH, VLEZY, YZOP

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 16. ŘÍJNA 2014, 12.00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„SLADKÉ MÁMENÍ“. Vylosovanou výherkyní se stala
Hana MUSILOVÁ, Krokova 28, Prostějov, která se tak
může těšit na POUKÁZKU K NÁKUPU SORTIMENTU
V CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč, kterou věnoval partner
minulého dějství, jímž byla prodejna PALLA CHINKY,
sídlící na náměstí Spojenců 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 rádi
navštíví nějaké to restaurační zařízení...
Partnerem dnešního kola je totiž HOSPŮDKA NA JEDENÁCTCE z Plumlovské ulice v Prostějově. Vyhrát tak
můžete POUKÁZKU NA KONZUMACI V CELKOVÉ
HODNOTĚ 400 Kč!
Jméno šťastného výherce či výherkyně zveřejníme v příštím vydání PV Večerníku, které vyjde v PONDĚLÍ 20. ŘÍJNA 2014.
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Režie: R. Sedláček, R. Špaček,
B. Sláma
Hrají: D. Švehlík, D. Kolářová,
J. Bartoška, M. Daniel, J. Čvančarová, I. Bareš, I. Uhlířová
Spor miliardáře Pauluse a jeho
ženy pokračuje. Tentokrát nejde
o syna, ale o peníze. Vypořádání
mezi manželi. Soudci Adamu
Klosovi je jasné, že to bude ještě
složitější, než dříve, a navíc je opět
v mimořádně nepříjemné situaci,
kdy proti němu stojí Paulusova
advokátka - jeho vlastní matka.
Suma, o kterou se manželé soudí,
je ohromná.To stačí na to, aby měl
proces velkou publicitu a soudce plnou hlavu starostí, věcných
i mravních. Boj, který musí
Adam Klos koučovat, je podle
očekávání drsný. Adam však
zachytí zajímavý motiv, týkající
se Paulusovy staré matky. Vztah
s krásnou terapeutkou kupodivu

HODNOTĚ 430 Kč, které si
poskládáte sami z těch nejrůznějších kousků.
V minulém, celkovém součtu již
stojedenaosmdesátém pokračování tohoto originálního klání
uspěli všichni ti, kteří správně
poznali, že se jedná o Bohuslava
Sobotku. Předseda vlády České
republiky a současně šéf ČSSD
již do Prostějova zavítal několikrát a tak není divu, že jej poznala
poměrně slušná skupina našich
čtenářů...
Z 345 správných odpovědí, jenž
jsme zařadili do osudí, se usmálo štěstí na výherkyni, kterou se
stala Markéta PALIČKOVÁ,
Kostelecká13,Prostějov.Prostřednictvím Večerníku obdrží chutnou a lahodnou cenu v podobě
poukázky na OBČERSTVENÍ
V HODNOTĚ 500 Kč od partnera minulého kola, kterou
byla opětovně firma BRUTUS!
Výhru si lze vyzvednout v redakci Večerníku.
Ti další z vás mohou zkusit své
štěstí třeba hned v rámci tohoto čísla, přičemž tentokrát jsme zabrousili do sportovních vod a graficky
mírně poupravili účastníka včerejší
Velké pardubické, který se stejně
jako loni představil na koni ze stáje
na Prostějovsku jménem Nikas...
Poznáte, o koho se jedná?.
Na odpovědi ze stodvaaosmdesátého kola čekáme v redakci znovu DO ČTVRTKU
16. 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 ŠPIZZA, zveřejníme
v příštím čísle, jenž vychází opět
v PONDĚLÍ 20. ŘÍJNA 2014.
Hodně štěstí při bádání!

VYHRAJ NĚCO PRO ZDRAVÍ

Také druhé říjnové vydání 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 novému 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 produkty
z prostějovské lékárny BENU, která sídlí v Olomoucké ulici.
A jelikož pravidla zcela jistě všichni znáte, můžete se bez zbytečného ostychu pustit do bádání a současně začít usilovat
o motivační prémii, jíž je tentokrát vůbec poprvé POUKÁZKA
S CELKOVOU HODNOTOU 400 Kč NA POTRAVINOVÉ DOPLŇKY A VITAMÍNY, KTEROU VĚNOVALA
LÉKÁRNA BENU!
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 16. ŘÍJNA 2014, 12.00 hodin.
Správné vyluštění z minulého čísla znělo 4 - 8 - 3 - 5, načež
v pořadí celé historie tohoto klání se už celkově stodevětašedesátým výhercem v řadě stal Jiří Havelka, Libušinka 19, Prostějov.
Přímo v sídle redakce si tak může vyzvednout POUKAZ V CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč. Tu věnovala prodejna FINKOVÁ-PONOŽKY OD MARUŠKY, sídlící v ulici Kateřinská
v Olomouci, jenž byla partnerem uplynulého kola soutěže.
Jméno dalšího výherce, který se může těšit na výrobky pomáhající udržet zdraví, zveřejníme opět v příštím čísle, které VYCHÁZÍ
V PONDĚLÍ 20. ŘÍJNA 2014.
Nezbývá tedy, než abyste se opět vrhli na nějakou tu zábavu, soutěžit s námi je ta správná šance!

neskončil a neskončilo ani pátrání po tajemném anonymu, který
Adamovi vyhrožuje smrtí. Policie nalézá konkrétního člověka,
z jehož počítače byl výhružný
e-mail odeslán. Ale on sám anonymem není, stopa vede dál.
V soudní síni se soudce zarputile
drží svého nalezeného motivu
a to nakonec skutečně vede
k výsledku - naprosto nepředpokládatelnému. Vlastně je to bomba. A další vybuchne i v Adamově životě...

VÍCE NEJEN O TOMTO ÚSPĚŠNÉM SERIÁLU
NAJDETE V MAGAZÍNU TV POHODA!
Správné řešení z čísla 40: ...KARAOKE PÁRTY V HOSTŮDCE U MAJDY KAŽDÝ LICHÝ PÁTEK. Vylosovanou výherkyní je Jindřiška BRÁZDILOVÁ,
kpt. Jaroše 33, Prostějov. Poukaz v hodnotě 400 Kč si lze vyzvednout v redakci Večerníku. Dnešní tajenku nám zašlete e-mailem nebo zatelefonujte do
čtvrtku 16. října 2014, 12.00 hodin. Výherce získá poukaz v celkové hodnotě 400 Kč od partnera křížovky, kterým je SALÓN ILLA.

Nabídka realit a nemovitostí, inzerce

Plumlovská 34, 796 01 Prostějov,
info@realitypolzer.cz
BYTY

Kvalitní
služby
od roku
1992

777 251 878

Rodinné domy:

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

E–mail: jhreality@jhreality.cz

ww
ww.jjhrealiity.c
cz

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

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

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

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

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

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

GARÁŽE – PRODEJ:

Pv, Janáčkova ul.
Pv, ul. C. Boudy

Kč 239.000,Kč 249.000,-

BYTY – PRONÁJEM:

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

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

Kč 1.000,-/měsíc
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:
SUPERNOVINKA:

1) RD 2+1 Konice
2) Pozemek - orná půda Želeč - 3,5 ha
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

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

PRONÁJMY:

1+1 Sídl.Svornosti
2+1 Drozdovice
2+1 Olomouc Nové sady

6 tis.Kč/měs. vč.ink.
7,5 tis.Kč/měs. vč.ink.
6,5 tis.Kč/měs. + ink., k 1.1. 2015

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
1.490 tis.Kč
RD 3+1 Mojmírova, 193 m2
RD 3+kk Myslejovice, zahr.
1.490 tis. + provize RK
RD 7+1 Kralice, zahr., garáž
2.350 tis.Kč + provize RK
RD 3+kk Smržice, zahr., pozem.
2.250 tis.Kč
RD 5+1 Kobeřice - po rek., 783 m2
2.350 tis.Kč
RD - 2 byt.jedn.,hospoda, 2 garáže, stodola, zahr. - Ptení 3.600 tis.Kč
RD Čelechovice - 4 byty, zahr., garáž
3.590 tis.Kč
RD 4+kk Nový Malín - novostavba
3.900 tis.Kč
5.490 tis.Kč
Prodej RD 8+2 Slatinky - dvougen., 280 m2
Nájemní dům blízko centra - 3 byty, sauna, zahr., rekonstr. 5.700 tis.Kč

Chaty a chalupy:

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

Pozemky:

Čechovice - 10.708 m2 (3 parcely), sítě v dosahu
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

Seč 650 tis.Kč
1.500,- Kč/m2
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 + 2,5 tis.Kč/měs.
Kanceláře - 2x - blízko centra, 9 a 12 m2,
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 m28,5 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

Plumlov - RD 4+1 s
dvorkem, garáží a
menší zahrádkou,
možnost rozšíření ob.
plochy do podkroví,
SLEVA-1.750.000,-Kč
výměra pozemku 263 m2.
Hrubčice- RD 4+1,
řadový koncový se
zahradou a garáží,
pozemek 801 m2.
CENA: v RK
KONICE - RD typu OKAL5+1 s garáží a bazénem
(25m3). Dům je po
rekonstr., zatepl. fasáda, plast. okna, nové rozvody, vytápění kond. kotlem
na zemní plyn s ohřevem TUV, nová střešní krytina.
Celková výměra pozemku 237 m2. CENAv RK
PROSTĚJOV-RD 2+1 s garáží
a zahradou na ulici
Javoříčská. Při rekonstrukci je nožno ve 2.NP vybudovat další pokoj. ZP je 107 m2,
zahrada 96 m2.
CENA 1.600.000 Kč
Držovice - prodej
RD 5+kk se zahradou a koupacím jezírkem, po přestavbě z r
2010, už. pl. 190 m2,
pozemek 417 m2.
CENA: 5.250.000,-Kč
RD Hruška - 3+kk
s hospodářskou budovou v centu obce.
Chlévy, sklady, dílna, možnost prostory využít i pro podnikání - dílna, sklady ap. Výměra
pozemku je 721 m2.
Cena k jednání v RK

Byty:

BYT 3+1, cihla,
78,70 m2 ve 4.NP,
nám. Padlých hrdinů.
Dům porevitalizaci.
CENA:1.050.000Kč
BYT 2+1, Raisova
po rek., DB, 1. patro,
45 m2, zděný, zasklená lodžie, klidná
lokalita.
CENAv RK

VÍCE NEMOVITOSTÍ NA:
WWW.REALMORAVIA.CZ

REALITNÍ KANCELÁŘ
VNB REALITY
Hlaváčkovonám.1(ATRIUM),Prostějov
Ing. Marie Vymazalová, 774 421 818
aktuálně NABÍZÍ:
* BYT 1+1, B.Šmerala
640.000 Kč
* BYT 2+1, J.Zrzavého 700.000 Kč
* BYT 3+1, centrum
1.350.000 Kč
* RD po rek. Konice
1.500.000 Kč
* RD po rek.Cholina
1.499.000 Kč
* RD 2gener Senice n/H 1.660.000 Kč
* RD 2gener Čelechovice 1.880.000 Kč
* Pozemek-Držovice
1.070.000 Kč
Ing. Zuzana Kučerová, 774 409 430
aktuálně NABÍZÍ:
* BYT 1+1, sídl.Svornosti 640.000 Kč
* BYT 2+1, Dobrovského 830.000 Kč
* BYT 3+1, Tylova
1.200.000 Kč
* BYT 3+1, A.Slavíčka 1.290.000 Kč
* BYT 3+1, Krasická
1.450.000 Kč
* RD 6+1, Určice
950.000 Kč
* RD 5+1, Vřesovice
1.980.000 Kč
* Pronájem bytu 1+1 5600 Kč vč.ink.
PRO NAŠE KLIENTY HLEDÁME:
* BYTY 1+1, 2+kk, 2+1 v Prostějově
* BYT 3+1 do 1.500.000 Kč
* Rodinné domy v PV a okolí
* Chaty a zahrady Plumlov, Seč
* Pozemky Prostějov-Západ, Držovice
Více na: WWW.VNB-REALITY.CZ

Volejte: 739 322 895
1+1 Sidl. Svornosti OV cihla
630.000Kč
3+1 Anglická OV 70m2
1.080.000Kč
3+1 Kostelecká po rek.
1.289.000Kč
3+1 Okružní 85m2 cihla OV 1.339.000Kč
3+1 Křížkovského 120m2
1.350.000Kč
3+kk Sidl. Svornosti 86m2, po rekonstrukci,
možnost garáže
1.750.000Kč
4+1 Sidl. Svobody po rek.
1.439.000Kč
Volejte: 723 335 940
1+1 Krokova 43m2, OV
601.000Kč
2+kk PV 60m2 cihla, garáž
650.000Kč
2+1 Jezdecká 58m2 cihla
1.000.000Kč
2+1 Družstevní 65m2 po rek. cena v RK

DOMY
Volejte: 739 322 895
RD Štarnov
239.000Kč
RD 3+1 Lipová zahrada, garáž
cena k jednání 599.000Kč
RD 5+1 Určice
939.000Kč
Chata Plumlovská přehrada 1.349.000Kč
RD 5+1 Kralice na Hané
2.399.000Kč
Pozemek s chatou Mostkovice 690.000Kč
Volejte: 723 335 940
RD 3+1 Klopotovice zahrada 395.000Kč
RD Vrchoslavice
445.000Kč
RD 2x3+1 u Němčic garáž
cena v RK
RD 5+1 Vrchoslavice po rek.
1.500.000Kč

N O V O S TAV B Y N A K L Í Č
Volejte: 739 322 895
RD 4+kk Pv-Vrahovice
2.392.000Kč
RD 4+1 Pv-Vrahovice
2.800.000Kč
RD 4+kk Plumlov
2.970.000Kč
RD 3+kk Pv-Krasice 71m2
2.927.900Kč
RD 4+kk Pv-Krasice 89,5m2
3.337.000Kč
RD 4+1 Pv- Krasice 111m2
3.741.000Kč
RD 4+kk Kelčice
2.665.740Kč
CENY VČETNĚ POZEMKŮ
Nabízíme výstavu RD na vlastním pozemku, provedení nízkoenergetická dřevostavba nebo klasická
zděná stavba. Nízké garantované ceny, prověřená
kvalita, individuální přístup. Volejte: 739 322 895

PR O N Á J MY
2+1 Italská

Volejte: 739 322 895
5.200Kč + el.

Volejte: 723 335 940
1+1 Tylova 60m2 po rek.
5.500Kč +ink
1+1 Kollárova
5.600Kč vč. ink
2+kk Tylova 65m2 po rek.
5.500Kč +ink
2+1 Špály 50m2
7.500Kč + ink
2+1 Olomoucká 100m2
6.000+ink
3+1 Tylova 100m2 po rek.
8.000Kč +ink
4+1 Tylova 147m2 po rek.
10.000Kč +ink
2+kk Daliborka
5.500Kč+ink
3+1 Němčice 74m2
5.000Kč+ink
RD 3+1 u Konice
9.000Kč+ink

O S TAT N Í
Volejte: 723 335 940
Rekreační pozemek Suchý 800m2
v RK
Garáž Šmerala 20m2 nová
350.000Kč
Pron. prostor Manharda 100m2 6.000Kč+ink
Pron. Kom prostor Průmyslová 300Kč/m2/rok
Pronájem kom.objekt PV 500m2 10.000Kč+ink
Pronájem hala Smržice 1.000m2 320Kč/m2/rok
Pron. kom. objektu Kralice s bytem 18.000Kč+ink.
Volejte: 739 322 895
Pronájem bistroWolkerova
8.000Kč+ink
Prodej bistro Wolkerova
1.649.000Kč
Pronájem garáže Močidýlka
700Kč
Garáž Krapkova
150.000Kč
Pronájem obchodních prostor Kostelecká
15.000Kč

PR O K LI E N TY H LE D Á M E
VOLEJTE: 739 322 895
Byt 3+1 poblíž centra, platba v hotovosti.
Byt 1+1 v osobním vlastnictví. Platba hotově.
Pozemek pro výstavbu RD Prostějov a okolí.
Pronájem bytu 1+1 nebo 2+1 v PV.

VOLEJTE: 723 335 940
Odkoupení orné půdy
Byt 2+1 cihlový
Dům 3+1 v Kostelci N/H
Chatu v okolí Plumlova

PRODÁME I VAŠI
NEMOVITOST
STAČÍ ZAVOLAT
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facebook.com/NabytekStugel
www.VIP-Stugel.wz.cz
tel.: 777 690 311

REALITY

UZÁVĚRKA

Pronajmu dlouhodobě zděnou garáž Pron. cihl. bytu 2+1 po rek. ul. Šliza Mechanikou v Pv. Montážní jáma, kova PV. Vl. kot. a měř. Náj. 5.500,zatep. vrata. Cena dohodou. Tel.: + ink. Tel.: 604 820 358
725 309 265
Autopark, Francouzská ul. sídl. západ
Stavební firma hledá pozemek pro nabízí kryté garážové stání. Tel.:
výstavbu RD. PV a okolí. 739 322 895. 604 430 934

pro nabídku

Koupíme RD do 1mil. Tel.: 774 101 818. Prodám byt 1+1, OV – cihla na
S.Svornosti,
Vrahovice.
Tel.:
K pronájmu 130 m2 +70 m2 terasy. 776 181 071
Výloha 3x7m. Atraktivní kancelář
nebo salon. Cena 10.000Kč/měsíc.
Tel.: 602 553 222
Pronájem bytu 2+1 v RD, 72m2,
v Pv za 7 000 Kč. Tel.: 739 250 495

kanceláří
pro následující
číslo je

ve čtvrtek

16. 10. 2014
do 12.00 HODIN

Pronajmu byt 1+1. Nájem 5 000 Kč
+ ink. Tel.: 608 887 354
Koupím novostavbu RD v PV.Tel.:
774 421 818
Koupím byt po rekonstrukci nebo
i v původním stavu. Platím v hotovosti.
RK nevolat. Tel: 732 388 718 (i SMS)
Prodám řadovou garáž za Mechanikou. Volná ihned. Tel.: 731 079 246
Prodám garáž naproti oken sídl.
Svornosti 7/15. Tel.: 777 80 66 88
Hledáme ke koupi byt 4+1,5+1. Tel.:
774 101 818
Prodám byt 1+1 (Okr. ul.) a 2+1 (Dol.
ul.) v pův. stavu. Tel.: 774 595 035
Pronajmu nebytové prostory v PV,
cena od 3 000 Kč - parkoviště ve
dvoře. Dále byty od 3 500 Kč. Tel.:
725 549 790
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)

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

Cena od: 2.880.000,- Kč

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

SLUŽBY

Hledám pronájem domu či chalupy Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
se zahradou. Za nabídky děkuji. Tel.:
Stolařství V. Jančík.
775 236 467
Domamyslická 104, PV.
PRONAJMU OBCH. PROSTOR
www.stolarstvijancik.cz,
V CENTRU PROSTĚJOVA. CelTel.: 604 820 358
kem cca 150m2 vč. skladů a soc.
MAČKALSTAV S.R.O.
zař. plynové ústřední top. Zázemí
vhodné i pro cukrárnu, lékárnu, provádíme stavební práce, obklady
kavárnu, nebo jinou podobnou a dlažby, rekonstrukce, zateplení bučinnost inf. 606 954 318
dov a RD. 774 655 459, 608 538 035
www.mackalstav.cz
Pronájem garáže Pv-Krasická ul., el.,
uzamčený objekt. Dlouhodobě. Tel.: Malířské práce - dobrá kvalita, cena,
739 322 781
Tel.:606 874 416
Prodám nebo pronajmu velmi pěkný
nový cihlový byt v OV 2+kk Krasická ul. s velkou terasou. Nájem 6.500
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.

NABÍZÍME VÝKUP
ORNÉ PŮDY
VOLEJTE: 739 322 895

Koupím zahradu v okolí PV. Nejlépe
přímo od majitele. RK nevolat! Cenu
respektuji. Tel.: 734 481 013

DOPORUČUJEME
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Koupíme byt 2+1 v blízkosti nemocnice. Tel.: 774 421 818

PROVÁDÍME I VÝKUP
NEMOVITOSTÍ
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Čištění hrobů z terasa, přebroušení
přímo na místě. Tel.: 721 817 009
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce strojem UNC,
výkopové, terénní práce.
Obklady a dlažby, rekonstrukce koupelen včetně všech instalačních prací.
Zednické práce a zateplení, pronájem
a stavba AL lešenína krátké období
(nátěry). A-stavby.plumlov@seznam.cz
Tel.: 608 780 615
Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367.

Plazmový generátor – likvidace parazitů, bakterií a virů s 100% účinností.
Bc. Ivo Kroupa, tel.: 605 86 41 40 Nabízím službu osobního trenéra
v široké nabídce pohybových aktiwww.kroupovi.net
vit. Více na www.osobnitrener.8u.cz
Opravy a úpravy oděvů
nebo 732 636 316
Obuvi a batohů
Sobra – auto.cz, Žeranovská 3. Tel.:
Opravy deštníků
Vedle knihkupectví u radnice
608 933 033. Na trhu již 21 let opra702 870 751
víme vše, zkušenosti, autoservis
Provádíme také opravy plavek,
osobní a dodávky, ND - obchod,
spodního prádla a zcelování
pneuservis.
Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343

Rekonstrukce
605 459 652

Nabízíme výstavbu rodinného domů 4+1 na klíč
Pv-Krasice
Pozemek 562m2. Obytná plocha 90m2. Možnost
úprav dispozice, přístavby garáže apod.
Cena 3.337.200Kč
Volejte: 739 322 895

Nabízíme prodej RD 3+1 Lipová zahrada, garáž.
Vhodný k trvalému bydlení i na chalupu, nedaleko od lesa.
Cena 599.000Kč.
Volejte: 739 322 895

www.realitypolzer.cz

Tel.:

Provádíme dokonalé strojové čištění
Kominictví: provádíme frézování čal. sedacích souprav a koberců.
K pronájmu 200 m2 - nová pro- dehtu 150 Kč / m, čištění komínů M. Revay tel.: 604 439 302, 582 382 325
dejna v patře. Výloha 3x7 m. Cena a roční kontroly. Tel.: 602 481 262 www.revay.cz
12.000Kč/měsíc. Tel.: 602 553 222

FINANCE

Nabízíme výstavbu RD 4+1 na klíč Prostějov –
Vrahovice, lokalita Trávníky.
Obytná plocha domu 94,8m2. Pozemek 506m2.
Možnost volby z více projektů.
Cena 2.800.000Kč
Volejte: 739 322 895

koupelen.

Koupím rodinný dům v PV a prodám
RD a chatu v Mostkovicích v chatové
Vyplatíme všechny vaše EXEKUCE Půjčka až 100 000 Kč, nad 100 000
oblasti. Bez realitky. Tel: 732 755 910
a poskytneme vám jednu půjčku. Kč se zástavou nemovitostí. Tel.:
Koupíme byt 1+1 a 2+1, platba v ho- Pracuji pro více věřitelů Volejte: 777 965 734. Pracuji pro více věřitelů.
tovosti. 774 409 430
777 551 492
Peníze pro všechny ihned při podpisu!
Prodám byt 1+1 v OV, Krasická ul. v Pv.
!PENÍZE PRO KAŽDÉHO!
Zvýhodněné podmínky, žádné poplatCena dohodou. Tel.: 604 149 993. RK Rychlá realizace – vyplácení z vlast- ky. Volejte: 775 021 212
nevolat!
ních zdrojů od 3 věřitelů. Konzultace na
739 066 462
PŮJČKA bez poplatků: 734 601 906
Pronajmu 1+1, tř. Svornosti, Pv. Cena
6 000 Kč vč. ink. Jen vážní zájemci. Malá půjčka 10 000 až 80 000 Kč. Pra0'8;i.#8/8º2.#6#"
Tel.: 724 711 106
cuji pro více věřitelů. Tel.: 777 551 492
2Č,èª/'8/-é
6GN
Pronajmu v centru města Pv 2 ob- Půjčka 5 000 Kč až 50 000 Kč, rychle
8;iiª2Č,è-;1&6+5ª%
chody. Tel.: 777 135 540
až do domu, bez poplatku předem. Tel.:
<#/ö560#0%Č/
777 965 734. Pracuji pro více věřitelů
#&Č%*1&%Č/
Pronajmu byt 1+1, 40m2, po rekon6GN
strukci. Nájem 5.000 Kč + ink. Tel.: Půjčky, úvěry. Splatnost až 15 let
2Č,è-;24121&0+-#6'.'
oproti zástavě nemovitosti. Bez proka604 308 672
zování příjmů. Výkup za hotové. Tel.:
-éCå-é
Hledáme větší byt 3+1, nejlépe po 775 439 282, 733 121 568
6GN
rekonstrukci, 774 409 430
2Č,è-;0#<56#87
Půjčka až 300 000 Kč pro OSVČ, rych0'/18+6156+
Prodám byt 1+1, 42m2 na Okružní lé vyřízení. Tel.: 777 965 734. Pracuji
-éCå-é
ul. Tel.: 604 878 877
pro více věřitelů.
47è+6/Čä'6'$;6'/è+&1/'/
6GN
Pronájem zavedeného baru. Nájem Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze
3UDFXMLSURYtFHYČĜLWHOĤ
7.000 Kč/měs+inkaso. 774 421 818
ještě dnes. Tel.: 603 218 330

Řádková a sloupcová inzerce, vzpomínky

AUTO - MOTO

KOUPÍM

PRODÁM

PRÁCI NABÍZÍ

Koupím jakoukoli Š - Felicii. Tel.: Galerie umění Prostějov (bývalá
G. Bašta) vykupuje a zdarma oceňu778 018 269
je veškeré obrazy a starožitnosti. Neprodávejte překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší ceny. Školní 49,
tel.: 608 805 775, Jindřich Skácel.
Zdravotní sestra, 32 let se 7 letou praxí, hledá místo v ordinaci na plný úva- Koupíme starožitný nábytek,
zek. Tel.: 776 146 995
obrazy,zbraně,vojensképředměty,
hodiny, porcelán, sklo, hračky,
37. letý přijme práci jako skladník nebo moto věci a jinou veteš. Vykoupomocný dělník. Tel.: 604 878 877
píme také celé pozůstalosti a zajišťujeme komplexní vyklízecí
práce. Seriózní jednánía platba
hotově. Tel.: 773 113 303

PRÁCI HLEDÁ

OZNÁMENÍ

ART Kavárna Avatarka vás zve na
výstavu obrazů od 30.9.2014 do
2.11.2014. Lenka Holátková-Studená
z koncertů /akryl/.
Doučování AJ pro děti a začátečníky.
Tel.: 775 263 893

SEZNÁMENÍ
55. letý hledá štíhlejší ženu pro budoucí společný život z Pv a okolí.
Tel.:737 065 580
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V trafice u Lázní nabízíme prodej Centrum regenerace v Prostějově.
peisef cardu od 100 Kč výše a kredi- Ihned zapracujeme do růzty do všech sítí. Tel.: 603 445 601
ných pozic. Možnost i VČ. Tel.:
602 810 644.
Prodej palivového dříví. Tvrdé, měkké. Doprava zajištěna. Prostějov, Přijmeme pracovníky do pekař.
výroby (směnný provoz). Info:
Olomouc, Přerov. Tel.: 734 481 013
582 342 095
ZD Moravan Domamyslice
Sad Mostkovice.
Hledám šikovného stolaře na ŽL.
Prodej jablek. Konzumní i do kvasu
Tel.: 608 863 532
(pro maloodběratele i velkoodběratele).
Po – pá: 7.00 – 15.00 hod.
Bezpečnostní a úklidová agentura
Tel.: 602 510 465
přijme do HPP pracovnici úklidu.
Pracovní úvazek 30h/t, pracovní
Prodám jablka Spartan, Starking doba 16.00 - 22.00 hod., pracoviště
Aukční ceny ihned v hotovos- a jiné odrůdy á 5 Kč. Denně od Kralický Háj. Informace na tel. čísle:
ti zaplatíme za kvalitní obrazy 16 hod. Procházka Pavel, Vícov 4.
602 786 692
17.-20. století, zlaté a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbraně, stří- Máte problém si koupit botičky Přijmeme obsluhu za bar. Pá + so brné předměty, šperky a veškeré na vaše nožičky? Přijďte k nám noční provoz (20.00 - 05.00 hod.).
starožitnosti. Prosíme pouze kva- a my vás obujeme. Prodejna Ivka, Avalon music bar, tel.: 777 757 280
litní a hodnotné předměty, nejlépe Plumlovská 21 nabízí novou kolekcelé sbírky či pozůstalosti. Info ci podzimní a zimní obuvi (kožená, ROUTE 66, Konice přijme kuchaře
René Simon, tel.: 736 127 661, vyměkčená, ortopedická a zdra- /-ku. Pracovní doba 7-21 hod, krátký,
simonrene@seznam.cz
votní) i v nadměrných velikostech. dlouhý týden. Tel.: 777 990 022
Dále u nás nakoupíte teplé papuče,
Koupím Haki lešení nebo trub- důchodky, vyteplené gumáky a jiné Fa PRO LEN s.r.o.
kové. Cena dle dohody. Tel.: žádané zboží. Tel.: 603 445 601
Hledá vhodného uchazeče se zna734 481 013
lostí NJ, případně AJ pro pobočku
Prodám plyn. k.Destila DPL 31, oběh. v PV. Požadujeme SŠ vzdělání s mač. Grundfos, Duomix. Zn.: levně. turitou, Ř.P. skupiny B, znalost práTel.: 582 366 509
ce na PC podmínkou, spolehlivost,
odpovědnost a ochotu přizpůsobit
Prodám novou nevybalenou remosku se potřebám firmy. Nabízíme plat
s okénkem na 4 l. Jde o elektrický hrnec 16 000 Kč - 20 000 Kč. Prac. doba
Tefal Uniflex, který peče, vaří atd. Úspo- 7:00-15:30. Nástup IHNED. Tel.
ra energie, všechny doklady, paragon. 588 517 760 od 7:00-15:30 hod.,
Pv. Cena 2.000 Kč. Tel.: 774 194 194
kamila.burgetova@prolen.cz

VZPOMÍNÁME
Rok za rokem ubíhá, čas
prý rány hojí, vzpomínky
však stále bolí.

Dne 19.
19 října 2014
uplynou 3 smutné roky od
úmrtí
ú í mého
éh tatínka
í k
pana
p
ana Miloše BOHDÁLKA

21. říj
října 2014
ad
dne 21
uplyne už 10 smutných let
od úmrtí mé maminky
paní
Františky BOHDÁLKOVÉ.
Stále vzpomíná dcera
Jana s rodinou.

Dne 19. října 2014
vzpomeneme
15. smutné výročí úmrtí
pana Vladimíra KOŘÍNKA
z Čechovic.
S láskou vzpomíná dcera
a syn s rodinami.
Za tichou vzpomínku všem,
kteří ho měli rádi, děkujeme.

Těžko se s Tebou loučilo,
těžko je bez Tebe žít. Láska
však smrtí nekončí, v srdcích
Tě navždy budeme mít.
Čas ubíhá a nevrací, co vzal,
ale láska, úcta a vzpomínky
v srdcích žijí dál.

RŮZNÉ

Bezpečnostní a úklidová agentura
přijme do HPP ženu v invalidním
důchodu, nejlépe z Prostějova.
Hřebčín v Jesenci nabízí ustájení pro Místo výkonu Prostějov, pracovvšechny kategorie koní včetně pas- ní úvazek 25h/t. Informace na tel.
tevního ustájení. Kvalitní zázemí pro č.: 602 786 692
koně, majitele, individuální přístup.
Bližší informace na tel.: 607 693 597
STUDIO 365 hledá nové tváře pro
modeling od 9-27 a 28-45l..
Hledám doučování pro studentku
T.: 605 427 271, 9-12h.
gymnázia – matematika, fyzika. Tel.:
www.studio365.eu
733 759 822
Hledám elektrikáře a pomocné dělníky
na ŽL, nebo brigádně. Tel.: 774 989 007

Dne 19. října 2014
4
Dne 16. října 2014
by se dožil 95. let
náš milovaný tatínek
pan Bedřich ŠEVČÍK
z Drozdovic.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. Děkuje dcera
Anička a syn
Beďa s rodinami.

Hledám důchodce/-kyni do sběrny
opravy oděvů na náměstí v Pv. Tel.:
702 870 751
Stavební firma se sídlem v Pv
přijme do pracovního poměru řidiče
nákladního vozidla. Praxe min. 8 let
v oboru. Nástup možný od 1.1.2015
Tel.: 608 984 766
Přijmu truhláře pro výrobu nábytku,
nutná praxe v oboru a samostatnost.
Truhlářství ve Vyšovicích. Dotazy na
tel.: 731 114 501
Nová práce - nová firma. Přijmeme
4 pracovníky do výroby - kontrola
etiket, lepení kolků, skládání výrobků
do kartonů. Pro muže i ženy, pracoviště Pv. Jednosměnný provoz, nástup ihned. Info: Personální agentura
Pv, Kravařova 9. Tel.:722 553 345

Děkujeme Pohřební
službě pana Makového
za profesionální přístup
a květinovou výzdobu při
posledním rozloučení
pana Jindřicha SLAVÍKA.
Rodina Přichystalova,
Slavíkova a Kaplánkova.

Dík za to, čím jsi nám v životě byl,
za každý den, který jsi s námi žil.
Tvůj odchod stále bolí,
na Tebe zapomenout nedovolí.

www.vecernikpv.cz

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ
INZERCE
pro další číslo je

v PÁTEK
17. října
v 10.00 hodin

Přijmeme řidiče taxi. Info na
www.me-taxi.cz nebo tel.: 777 140 499

Čas ubíhá a nevrací, co vzal,
ale láska, úcta a vzpomínky
v srdcích žijí dál.

Dnes, tj. 13. října 2014
uplynul 2. smutný rok,
co nás navždy opustila
paní Květoslava FILIPI
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkují
dcera, syn, vnoučata a rodina.

Kdo žije v srdcích
svých milých, není mrtev,
je jen vzdálen.

Malířské a natěračské práce, malba
místnosti od 15 Kč/m2, nátěr dveří
od 300 Kč. Provádíme nátěry fasád,
oken, radiátorů. Na přání i úklid. Nově
provádíme malování na klíč. Tel.:
777 844 033 www.malovani-vrana.cz
Hledáme zedníky a další šikovné pracovníky do naší stavební firmy. Zkušenosti výhodou. Tel.: 777 943 299

Vzpomíná manželka
a děti s rodinami.

Dne 18. října 2014
vzpomeneme 2. smutné
výročí, kdy nás navždy opustil
pan Antonín KOŠŤÁLEK
z Otaslavic.
Za vzpomínku děkují
manželka a děti s rodinami.

Dne 17. října 2014
uplyne 10 let od úmrtí
pana Rostislava KREJČÍHO
ze Seloutek.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka, syn a dcera.

Nohejbal
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PRVNÍ LIGA NEBUDE, nohejbalisté Prostějova padli i v odvetě

inzerce

Čakovicím vyšly koncovky, navíc měly v sestavě mistra Evropy
TJ SOKOL I PROSTĚJOV

0 1 3

AVIA ČAKOVICE

2 5 5

Praha, Prostějov/jim - Předminulou sobotu 4. října sehráli
nohejbalisté Sokola I Prostějov
na horké půdě Avie Čakovice
„B“ odvetný zápas o postup do
první ligy nohejbalu. Pokud si
chtěli vynutit rozhodující třetí zápas na domácí půdě, pak
toto střetnutí museli zvládnout.
Již o týden dříve v Prostějově
si slíbili, že svou kůži neprodají
lacino a budou bojovat do posledního zbytku sil. A to také
vrchovatě splnili. Bohužel, na
postup to nestačilo...
Druhé utkání nejlepších dvou
celků druhé ligy nabídlo vy-

nikající podívanou, která svou
kvalitou a dramatičností ještě
předešlý souboj v Prostějově.
Většinu duelů rozhodl až míč
za stavu 9:9 ve třetím setu. Bohuežl v koncovce se více vedlo
opět pražskému oddílu, jenž
tak vedle návratu „áčka“ do
extraligy slaví i postup „béčka“ do první ligy.
Hned první souboj dvojic byl
velkou nohejbalovou bitvou,
v níž prostějovský pár Procházka-Valenta se střídajícím
Wiesnerem po prohraném
prvním setu zvedla svou hru,
zvýšila bojovnost a odměnou

byl získaný první důležitý bod
po výhře 2:1 na sety. Druhá
dvojka Klaudy-Šlézar si vedla
ještě lépe, když dokázala uhrát
v každém setu závěrečné míče
a vyhrála své utkání 2:0, čímž
tak ostala hostující celek do slibného trháku 2:0, což dávalo do
dalších bojů velké naděje.
Bohužel „trojky“ byly pro celek
Sokola I Prostějov ještě smůlovatější než tomu bylo na domácí půdě. Nejprve Procházka,
Wiesner, Roba a střídající Omelka opravdu nešťastně prohráli až
závěrečným míčem 1:2, následně i druhé hanácké trio Klaudy,
Šlézar a Valenta nedokázalo po
vyhraném prvním setu a vedení
ve druhém dotáhnout duel do
úspěšného konce. A prohrálo
opět o jediný míč 1:2 na sety.
Pořádající celek se tak dostal
zpátky do zápasu - 2:2!
Zlomový moment mohl přijít
v singlu, kde si svůj miniduel zopakovali domácí Kučera
a prostějovský singlista Roba.
Ten vyhrál první set a vše vypadalo opět velmi nadějně, ovšem

Kučera je na podzim ve velké
formě. Dalším setem srovnal
na 1:1 a za stavu 8:8 zahrál neskutečné „prasátko“, které se jen
tak nevidí. Opět z toho byl vítězný stav 10:9 ve třetím setu pro
domácí a vedení 3:2 na utkání.
Pokud si celek Prostějova chtěl
udržet naději na celkové vítězství, musel vyhrát nutně obě následující otočené trojice. V první
partii to dokázal, když sestava
Klaudy, Šlézar a Valenta získala
utkání 2:1 na sety, tentokrát jak
jinak než závěrečným míčem.
Avšak trojka vedená Wiesnerem
svůj souboj nezvládla a Prostějov se dostal poprvé do velkých
problémů - 4:3.
To se potvrdilo hned v následujícím utkání dvojic. Duo Klaudy-Šlézar znovu v rozhodujícím
setu prohrálo o jediný míč 9:10,
když nedokázalo ukončit závěrečný útok. Ten celek domácích
odvrátil a ukončil téměř nevídaným způsobem a neuvěřitelným
štěstím. Celkově tedy 5:3 pro
Čakovice „B“ a jejich postup do
první ligy mužského nohejbalu.

„Utkání se mi nehodnotí lehce, kluci bojovali fantastickým
způsobem. Domácí celek navíc
oproti utkání v Prostějově nasadil
do hry dvojnásobného mistra Evropy Martina Suchého a zkušený
hráč Čakovicím velmi pomohl
jak ve dvojicích, tak i ve trojicích. Když jsme končili zápas
v Prostějově, myslel jsem, že větší smůla nás již nemůže v dalším
zápase potkat, teď vím, že jsem
se mýlil...,“ žehral s evidentním
smutkem v hlase Richard Beneš,
kouč prostějovských nohejbalistů. Jak dále uvedl, za dobu svého
trenérského působení snad ještě
nezažil větší smůlu v koncovkách setů. „Nic se nedá dělat,
musíme se již nyní zaměřit na
další ročník soutěže. Našimi nejlepšími hráči byli všichni kromě
Lukáše Wiesnera, kterému se
opravdu nevedlo,“ zhodnotil vystoupení svých svěřenců.
K němu se Večerník v některém z příštích čísel ještě navrátí a za celou sezónou nohejbalového oddílu TJ Sokol I
Prostějov se ohlédne.

Staň se i ty mistrem Evropy v nohejbale!

Tak jako každé sportovní odvětví, potřebuje i nohejbal doplňovat
svou hráčskou základnu, a proto
pořádá jeden z nejúspěšnějších
mládežnických oddílů regionu,
jedenatřicetinásobný mistr ČR
mládežnických kategorií - TJ
Sokola I Prostějov, každé pondělí
a pátek od 15.30 hodin v sokolovně na Skálově náměstí v Pro-

stějově nábor mladých hráčů do
žákovského kolektivu nohejbalu.
Nábor je soustředěn zejména na
ročníky narození 2004 a 2005.
Součástí přípravy nohejbalu
bude i sálová kopaná. Družstva
mládeže vedou zkušení nohejbaloví trenéři s licencí Ing. Beneš
a Petr Matkulčík, kteří jsou
zárukou trvalého růstu kvality

všech nových adeptů nohejbalu.
Zveme do svých řad další zájemce o toto tradiční ryze české
odvětví sportu, které je na mezinárodním poli velmi úspěšné.
Staňte se i vy v budoucnu ligovými nohejbalisty Sokola I Prostějov nebo dalších ligových klubů
v naší republice. Přibližně každý
třetí dorostenec Sokola I Prostě-

obchodní partneři nohejbalového oddílu TJ Sokol I Prostějov
Ilustrační foto
jov je nebo v minulosti byl v kádru juniorské reprezentace ČR,
v našem oddíle vyrostl juniorský
mistra světa Jakub Klaudy a juniorský mistr Evropy Kristián
Pacejka. Každý nový člen obdrží
drobný dárek na uvítanou v oddíle a pro ty nohejbalové naděje,

které vydrží s tréninkem do jara
2015, bude zorganizován zájezd
na extraligový zápas mistra České republiky mužských družstev
do Modřic.
Bližší informace lze získat na
telefonním čísle 736 536 930.
výbor oddíl nohejbalu

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

Chcete pomoci od dluhů?
Jsem člověk pomáhající lidem,
kteří chtějí žít bez dluhů
Insolvenční zákon upravuje způsob řešení dluhů dlužníka, kterým je oddlužení tj. osobní bankrot. Při splnění zákonem daných podmínek, se může dlužník jednou provždy vypořádat se svými dluhy. Osobní bankrot funguje na spojení všech dluhů, kde věřitelé jsou
uspokojeni částečně a zbytek až do výše 70% dluhů je dlužníkovi odpuštěn. Podáním návrhu oddlužení k soudu, se zastavují veškeré, na
Vás vedené exekuce i nařízené dražby majetku a již Vám nenarůstají úroky.
t
t
t

Pokud máte poctivé úmysly a chcete řešit svoji tíživou finanční situaci, domluvte si bezplatnou konzultaci.
Určeno pro zaměstnané, nezaměstnané, živnostníky i OSVČ. (můžou být i malé dluhy z podnikání)
Dále nabízím právní poradenství, včetně sepsání veškerých právních smluv a návrhů (i na počkání).

Tomáš Novák Dr. H.C., Nerudova 11, Prostějov, tel. 775 220 192
návštěvy po telefonické dohodě po-pá 9-18

www.osobni-oddluzeni.eu
Chcete vědět kolik budete splácet v oddlužení?
Například: Máte celkem 400 tisíc dluh, momentálně splácíte 8-12000,– měsíčně. Pokud se domluvíme na osobním oddlužení, budete
splácet měsíčně jen 2000 Kč a za 60 měsíců jste úplně bez dluhů. To samé platí i pro dluh 200 tisíc, kde splácíte jen 1000 Kč měsíčně, atd.
Jednoduše splatíte jen necelou třetinu svých dluhů.

BEZPLATNÉ KONZULTACE: 775 220 192

AUTO - ROLNÝ v.o.s.
www.autorolny.cz
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Body ze sousedského derby zůstaly na Hané Matoušková už pálí za Spartu
Domácí zahodili spoustu šancí, hosté víc než na snížení neměli

TJ Haná Prostějov
TJ Sokol Držovice

2:1
(1:0)

Branky: 22. Mašík, 59. Strouhal - 80. Žáček. Střely na branku: 9:3. Střely mimo branku: 7:3. Rohové kopy: 10:2. Rozhodčí: Řezníček - Krátký,
Duda. Žluté karty: Pella, Žáček, Krčmář (všichni D). Diváků: 50

Sestava TJ Haná Prostějov:
Lošťák - Jančiar, Čermák, Zbožínek, Kazda - Martinák (62. Pejřimovský),
Krupička, M. Kolář (46. Světlík), Frňka (51. Strouhal) - Mašík - Zatloukal.
Hrající trenér: Martin Kolář.

Sestava TJ Sokol Držovice:
Budaj - Hošek, Žáček, Valenta, Krčmář - Hausknecht, Pella, Šatný, Popelka (46. Koutný) - Fiferna, Rolný. Hrající trenér: Marek Valenta.
Prostějov/ol, jp - Poslední čtyři zápasy mezi těmito celky vyhráli vždy
fotbalisté Držovic v poměru 3:1, 4:2,
2:1 a 6:1. Pátým pokusem z posledních let se prostějovským „Hanákům“ podařilo tuto nepříjemnou
bilanci zvrátit a po přesvědčivém
výkonu si v probíhajícím ročníku
nejvyšší soutěže OFS Prostějov
připsat další plný bodový zisk. A
tak zatímco hosté se krčí na předposledním místě průběžné tabulky
s pouhými pěti body, k čemuž naposledy přispěli v pátém kole, hráči TJ
Haná Prostějov pro změnu atakují
čelo tabulky. Posledních sedm kol v
řadě totiž shodně vyhráli!
Oba soupeři si v sobotu odpoledne na
„umělce“ areálu SCM Za Místním
nádražím v Prostějově nic nedarovali
a tak jeden ostrý souboj střídal druhý.
Do první šance se dostali domácí,
kdy už v šesté minutě přihrál unikající Mašík Zatloukalovi, který zblízka
střílel vedle Budajovy branky. O tři
minuty později chytil hostující brankář trestný kop v podání Jirky Zbožínka, načež v 19. minutě šel míč po
ose Martinák - Mašík - Martin Kolář
od posledně jmenovaného přímo do
náruče držovického gólmana. Skóre
se však již změnilo o chvíli později. V
probíhající dvaadvacáté minutě si střílený centr Martináka „narazil“ Mašík
o tyčku a svůj druhý pokus poslal do
opuštěné branky - 1:0. Ve 27. minutě

se ve vápně hostů uvolnil Martinák,
ale jeho střelu tečoval držovický bek
mimo branku. V poslední čtvrthodince se pak už nic zásadního na trávníku
neodehrálo, a tak šli do kabin s těsným
náskokem domácí.
Na obou stranách se hned v úvodu
druhého poločasu objevily nové tváře.
Domácí hrající trenér Martin Kolář
přenechal místo urostlému forvardovi
Světlíkovi a mohl tak své svěřence
lépe kočírovat. Držovický Popelka
vinou svalového zranění přenechal
místo teprve sedmnáctiletému Koutnému, který se tak alespoň na několik
okamžiků potkal tváří v tvář se svým
trenérem Martinákem z dorosteneckého výběru Smržic.
Prostějovský tým byl herně lepší a
jeho hráči stupňovali tlak hned od
úvodu druhé pětačtyřicetiminutovky,
kdy útok střídal útok. Po rohovém
kopu Krupičky hlavičkoval Čermák,
ale trefil pouze pozorného Budaje.
Hosté se k brance soupeře dostávali
jen sporadicky, přesto zahrozili, když
nedorozumění mezi domácími beky
využil Rolný, avšak jeho muška byla
nepřesná. Po hodině hry domácí přidali druhou branku. Při postupném útoku
našel Mašík „čerstvého“ Strouhala a
ten střelou podél gólmana rozesmutněl
držovický celek definitivně - 2:0. V 63.
minutě zahrával domácí Krupička další z mnoha rohových kopů, jeho centr
přistál na hlavě Světlíka, který ale hla-

Byl blízko. Prostějovský Zatloukal (u míče) se dostal k několika slibným
gólovým příležitostem, prosadit se však nedokázal. Foto: Alena Lošťáková
vičkoval mimo branku. V jednasedmdesáté minutě se dostali do ojedinělé
šance hosté, střelecký pokus Fiferny na
bližší tyč zblízka vykopl gólman Lošťák. Čtvrthodinku před koncem pádil s
míčem na Budaje osamocený Světlík,
ale jeho lob skončil opět vedle branky.
Z následného protiútoku zahrozili
hosté Rolným, ale Lošťák tváří v tvář
útočníkovi Držovic jeho střelu zneškodnil. Držovice se ale přece jenom
dočkaly branky, když střela Žáčka v
80. minutě prošla vápnem a skončila u
zadní tyče domácí branky - 2:1. Ještě
v samotném závěru mohl skórovat

domácí Zatloukal, ale hostující brankář jeho střelu vyrazil na roh. Pak už
přišel závěrečný hvizd a sedmá výhra
domácího souboru v řadě oproti níž je
prohloubení držovické krize doslova
propastí jako Macocha...
V jedenáctém kole je na pořadu
ryze „HANÁcký souboj“. Prostějovská Haná se totiž v sobotu od
15.00 hodin představí na půdě své
sestřičky z Nezamyslic. Držovice
se ve stejném termínu představí
po dvou venkovních zápasech opět
na svém hřišti, když přivítají Sokol
Zdětín.

Martin KOLÁŘ - hrající trenér TJ Haná Prostějov:
„První poločas byl od nás rozháraný, dlouho jsme se nemohli dostat do
potřebného tempa. Pak jsme ale převzali otěže a myslím, že jsme měli zápas
pod kontrolou. Ve druhém poločase si tým vytvořil snad šest vyložených
šancí, kdy jsme mohli navýšit vedení, bohužel vstřelili pouze jednu branku.
V závěru jsme si nechali dát lacinou branku a zbytečně dohrávali nervózní.
Byli jsme ale celkově fotbalovější a výhru si zasloužili.“

Marek VALENTA - TJ Sokol Držovice:
„Bohužel se teď nemůžeme dostat z útlumu, ve kterém se naše mužstvo
nachází... Příčiny je třeba hledat hlavně sami v sobě, ale je pravdou, že
máme problémy se sestavou. Někteří kluci jsou mimo hru skrz zranění.
Další nepustí do hry pracovní povinnosti či karetní tresty a my tak musíme
pokaždé improvizovat. Souhlasím, že soupeř byl fotbalovější, vypracoval
si více šancí a vyhrál zaslouženě. Nám se až ve druhé půli naskytlo několik
příležitostí. Snížení přišlo ale příliš pozdě, na víc jsme se už nezmohli.“

Jedenapadesátiletý (!) nestor v dresu Hané Prostějov Ivan Jančiar:

a naskočila i do Ligy mistryň

Šiauliai (Litva), Prostějov/jim - Rodačka ze Seloutek
Gabriela Matoušková předvádí svůj gólový apetit i na
Letné. Kmenová hráčka Kostelce na Hané přinášela
svými trefami v předešlých letech radost na Slovácku
a v pražské Bohemce, rychle se však adaptovala i ve
Spartě Praha, kde od léta hostuje.
Nositelka rudého dresu s číslem 26 začala hned úvodní
kolo nové prvoligové soutěže v základní sestavě. A stalo
se tak shodou okolností při malém pražském derby proti
klokanům, v jejichž kádru si před rokem začala zvykat na
hlavní město. Mezi střelkyně se sice hned napoprvé neprosadila, i tak mohla mít radost ze tří bodů.
Na premiérovou branku v dlouhodobě nejlepším domácím
klubu si tak musela ještě chvíli počkat. A dočkala se v duelu
třetího kola proti Hradci Králové. To opět naskočila do zahajovací jedenáctky a jen po pár desítkách sekund rozvlnila
síť za soupeřovou brankářkou. Právě její gól ze třetí minuty
byl nakonec vítězný a i díky němu jsou loňské vicemistryně
stále bez ztráty bodu.
Uplynulou středu 8. října se navíc dvaadvacetiletá útočnice
dočkala i další premiéry. Připsala si premiérový start v Lize
mistryň. I vlivem lehčího zranění se proti domácímu celku
Gintra Universitetas dostala na trávník až v závěrečných
minutách za stavu 1:1 a tento výsledek se již nezměnil.
„Byla jsem sice zraněná, ale i tak jsem si zápas užila.
Hrozně jsem se na boj v Champions League těšila, což
vlastně my všechny. A moc jsme chtěly vyhrát, jsme odhodlané soupeřky v odvetě rozhodně porazit,“ věří v postup
do dalšího kola play off nejprestižnější evropské klubové
soutěže.

Foto: sparta.cz
Odvetné střetnutí proti tomuto litevskému soupeři sehrají
Sparťanky na svém hřišti ve středu 15. října od 18.00 hodin. V případě průchodu dál bude soupeřem letenských
fotbalistek v další fázi lepší z dvojice Apollon Limassol
- Bröndby Kodaň.
Kariéru Gabriely Matouškové bude Večerník i nadále
sledovat.

DEFINITIVNĚ! Lipová
získala tři body bez boje

Olomouc, Prostějov/jim - Neodehraný souboj šestého kola skupiny „B“ I.A třídy Olomouckého
KFS mezi Lipovou a Dubem nad
Moravou se hrát nebude. Rozhodla
tak na svém čtvrtečním zasedání
Sportovně technická komise (STK)
Olomouckého krajského fotbalového svazu. Po kontumačním výsledku 3:0 se tak ze tří bodů může radovat Lipová, naopak hosté si kromě
porážky odnesli od disciplinární
komise i tisícikorunovou pokutu.
„Odvoláme se k odvolací a revizní
komisi, to je jediné, co nyní můžeme
dělat. Napíšeme tam důvody, proč
se nehrálo, a budeme věřit...,“ nevz-

dává se předseda fotbalového oddílu
TJ Sokol Dub nad Moravou Josef
Odstrčilík.
Příliš nejásal ani zkušený záložník zastávající roli hrajícího kouče Lipové.
„Děkuji za informaci, mám z toho ale
trochu smíšené pocity. Za výhru jsme
samozřejmě rádi, čekali jsme ale, že
utkání odehrajeme 28. října a o body
se utkáme na hřišti,“ reagoval na verdikt pro Večerník Pavel Růžička.
Tento výsledek „od zeleného stolu“
tak nováčka soutěže po úplném odehrání devíti kol posunul na třetí příčku,
o skóre před Čechovice. „Zatím je
předčasné něco hodnotit, s posledními třemi zápasy včetně dvou výher

venku jsem byl ale spokojen. První
dva celky jsou někde jinde a hrály by
důstojnou roli i v krajském přeboru,
zbytek bojuje o třetí místo,“ nastínil
Růžička.
Střetnutí se mělo původně sehrát v
neděli 14. září, kvůli vytrvalému dešti
a podmáčenému terénu ale fotbalový
svaz navzdory zápas odložil a jako
nový termín určil středu 1. října od
16 hodin. Nevyhověl tak požadavku
oddílů, aby se tak stalo na státní
svátek v úterý 28. října. Následně tak
hosté s předstihem na svaz oznámili,
že vinou pracovního dne nejsou
schopni dát mužstvo dohromady a do
Lipové nepřijedou.

Z klenovické euforie přišlo rychlé

„Měli jsme rozhodnout dřív a zbytečně v závěru neznervóznět“ vystřízlivění, cílem je dohrát sezónu...

Prostějov - Matador prostějovské kopané, urostlý bek a
stabilní pilíř obraných řad Hané Prostějov oslavil v minulém
roce „Abrahámoviny“. Přesto jeho fyzickou kondici by mu
mohl závidět leckterý teenager. Ivan Jančiar (na snímku)
pomohl svou důraznou hrou k dalšímu plnému bodovému zisku svého týmu, tu a tam se ze své pozice krajního
obránce objevil až u vápna soupeře, kam si nabíhal, aby
zásoboval spoluhráče přesnými centry. „V týmu vládne
pohoda, výsledkově se daří,“ svěřil se bezprostředně po
zápase v exkluzivním rozhovoru pro Večerník nestárnoucí
Ivan Jančiar.
Josef Popelka
Plujete na vítězné vlně. Kde
vidíte hlavní příčiny velké
změny oproti rozpačitému úvodu
sezóny?
„Mužstvo se zkonsolidovalo,
každý z hráčů k zápasu přistupuje
zodpovědně, trenér má navíc na
výběr z poměrně širokého kádru, takže tu funguje taková ta
zdravá konkurence. Každý bere

pozici, jakou mu kouč určí, pokud
zůstane na lavičce, je stoprocentně
připraven i na tuto roli.“
O svém vítězství jste mohli
rozhodnout dříve, nakonec se závěr vyvíjel docela
nervózně...
„Je to náš problém v několika posledních zápasech. Místo navýšení
vedení dovolíme soupeři vstřelit
lacinou branku, znervózníme a
děláme víc chyb než za celý průběh

zápasu. Jednoduše se na vítězství
nadřeme a zbytečně se pak strachujeme o výsledek. Dnešní zápas
toho byl jasným důkazem.“
Co bylo od obdržené branky
ve vaší hře špatně?
„Začalo to špatným odkopem, obránci se potom nedomluvili, nezakřičeli
na sebe, bohužel míč tak zaplaval až
na vzdálenější branku. A do hry se
vnesl zmatek. Naštěstí to ale dobře
dopadlo.“
Máte jedenapadesát roků,
což je na fotbalistu požehnaný věk. Jak dlouho vás
budeme moci ještě vídat na
prostějovských trávnících?
„Těžko říct... (úsměv) Fotbalem se
stále bavím, rozhodující ale bude
moje zdraví a co tělo dovolí. Stejně
tak je důležitý zájem trenéra, který
zatím je, tak uvidíme, jak dlouho
vydrží.“
Takže třeba do sta let?
„Přesně tak, třeba až do
té stovky, když mě dovezou na
vozíčku.“ (smích)

Foto: Josef Popelka
O víkendu vás čeká nezamyslická Haná. S čím vyrukujete na tohoto soka?
„Bude to těžké utkání, je to nepříjemný
soupeř hrající silovější fotbal. V minulosti se nám s Nezamyslicemi moc
nedařilo. Uvidíme, jak vše dopadne.
Jedno je ale jisté, radovat se bude určitě
Haná.“ (smích)

Zápasové
meníčko
MORAVSKOSLEZSKÁ
FOTBALOVÁ LIGA:
11. kolo: 1.SK Prostějov – Uničov
(sobota 18.10., 15.00, Petr – Hájek,
Nováček).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DIVIZE, SKUPINA „E“:
11. kolo: Určice – Vítkovice (neděle 19.10., 15.00, Gloser – Kozubík,
Poláček).
MIA REALITY
KRAJSKÝ PŘEBOR:
11. kolo, sobota 18. října, 15.00:
Medlov – Klenovice na Hané (Gallo – Vojáček, Dorušák), Kralice
na Hané – Konice (sobota 18.10.,
15.00, Zelík – Hampl, Křepský).
SMOOS I.A TŘÍDA,
SKUPINA „B“:
11. kolo, neděle 19. října, 15.00:
Opatovice – Čechovice (10.00,
Reich – Petr, Štětka), Mostkovice
– Lipník (Straka – Langhammer,
Habich), Ústí – Lipová (10.00, Machala – Kučera, Krpec).
I.B TŘÍDA, SKUPINA „A“:
11. kolo, sobota 18. října, 15.00:

Plumlov – Pivín (Sládek – Chládek, Kopecký), Kostelec na Hané
– Otinoves (Langhammer – Straka, OFS), Vrchoslavice – Horní
Moštěnice (neděle 19.10., 15.00,
Lasovský – Majer, Milar).
FGP STUDIO I.B TŘÍDA,
SKUPINA „B“:
11. kolo, sobota 18. října, 15.00:
Velká Bystřice – Protivanov (neděle
19.10., 15.30, Piták – Boháč, Vrána),
Zvole – Jesenec (Pumprla – Axamit,
Šmíd), Babice – Hvozd (Šteier – Piták, Vrba).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U19:
11. kolo: 1.SK Prostějov – Sparta
Brno (sobota 18.10., 10.15, Drápal
– Ol KFS, Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U17:
11. kolo: 1.SK Prostějov – 1.FC
Slovácko (neděle 19.10., 10.00,
Drápal – Ol KFS, Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U16:
11. kolo: 1.SK Prostějov – 1.FC

Slovácko (neděle 19.10., 12.00,
Ol KFS – Drápal, Ol KFS).
RELAX CENTRUM
KRAJSKÝ PŘEBOR – dorost:
11. kolo: Určice – Zubr Přerov (neděle 19.10., 10.00, Hubený), Kostelec na Hané – Litovel (neděle 19.10.,
11.00, Vachutka), Konice – Černovír
(neděle 19.10., 10.00, Knoll st.).
LION SPORT KRAJSKÁ
SOUTĚŽ – dorost:
11. kolo: Protivanov – Lipník (neděle 19.10., 11.00, Lizna), Brodek u
Přerova – Němčice nad Hanou (sobota 18.10., 15.00, Oulehla), Smržice – Kojetín (sobota 18.10., 10.45,
Lasovský).
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV
– SPORTIKA II. TŘÍDA:
11. kolo, sobota 18. října, 15.00:
Nezamyslice – Haná Prostějov,
Smržice – Kralice na Hané „B“
(neděle 19.10., 15.00), Vrahovice –
Přemyslovice, Olšany – Čechovice
„B“, Skalka – Brodek u Prostějova
(hřiště Klenovice na Hané), Určice
„B“ – Horní Štěpánov, Držovice –
Zdětín.

III. TŘÍDA:
11. kolo, neděle 19. října, 15.00:
Nezamyslice „B“ – Bedihošť
(10.00), Ptení – Vícov, Čechy pod
Kosířem – Výšovice, Kladky – Pivín „B“, Tištín – Protivanov „B“,
Mostkovice „B“ – Němčice nad
Hanou (sobota 18.10., 15.00), Dobromilice – Otaslavice.
IV. TŘÍDA:
11. kolo, neděle 19. října, 15.00:
Ivaň – Pavlovice u Kojetína (sobota
18.10., 15.00), Vrahovice „B“ –
Kostelec na Hané „B“, Brodek u
Prostějova „B“ – Brodek u Konice,
Tvorovice – Plumlov „B“ (sobota
18.10., 15.00), Přemyslovice „B“ –
Želeč, Doloplazy – Biskupice.
PŘEBOR OFS
PROSTĚJOV DOROSTU:
11. kolo: Kralice na Hané – Pivín
(neděle 19.10., 13.30), Nezamyslice – Plumlov (sobota 18.10., 12.30).
OKRESNÍ PŘEBOR ŽEN:
8. kolo, neděle 19. října, 13.30:
Kostelec na Hané – Kohoutovice.
!zvýrazněné zápasy jsou tipem
redakce na vaši návštěvu!
-jim-

Klenovice na Hané/jim - S odchodem manažera Jana Kubálka se
musí vyrovnat fotbalový klub v
Klenovicích. Po letním postupu
se mašina zadrhla a neúspěchy v
nejvyšší krajské soutěži přinesly
oběť...
„Rozhodl jsem se tak z pracovních,
osobních a zdravotních důvodů, na
Klenovice však budu vzpomínat
velice dobře a vždy jim budu fandit.
Kdykoliv mi mohou zavolat a dám
jim tip na hráče, musí si ale sami říct,
co chtějí hrát a jestli to není nad jejich
síly,“ objasnil exkluzivně pro Večerník
důvody svého odchodu zkušený fotbalový činovník.
V zákulisí se proslýchá, že za jeho
odchodem stojí právě spory a
odlišný náhled na další směřování
oddílu. „Nechtěl bych to příliš komentovat, projevil se ale předvolební
shon. Vše ale musí fungovat jako
jeden mančaft od shora až dolů a nyní
se čeká, co přinesou výsledky voleb.

V podobné situaci se ale nachází více
oddílů,“ nepřál si být Jan Kubalák
ještě před víkendovým děním v komunální politice nijak konkrétnější..
Předseda oddílu i dosavadní starosta
obce Stanislav Cetkovský uznal,
že aktuální situace není ideální, ani
on toho ale moc neprozradil. „Pan
Kubalák ukončil svou činnost pro nás
s tím, že si potřebuje odpočinout od
kopané, když ale budeme potřebovat,
vyjde nám vstříc. Nevzniklo to tak na
základě nedorozumění či neplnění
si povinností nebo závazků,“ odmítl,
že by klubem zmítaly výrazné nesrovnalosti či dokonce spory.
Pozice manažera zůstane minimálně
do zimy neobsazená a o dalším postupu klub teprve rozhodne. „Budeme
to řešit až o přestávce. Teď už se
kádrem nemusíme zabývat a v zimě
nám možná pan Kubalák pomůže,“
nastínil variantu, že vše ještě není
definitivní.
Největším přáním Klenovických
je nyní sezonu důstojně dokončit
a nedopustit, aby krásný fotbalový
areál s výbornými tréninkovými podmínkami osiřel. „Na klucích je deka.

Nehrají v optimální pohodě, což mají
v hlavách. Je to ale vyšší soutěž a musíme bojovat od začátku až do konce.
Šli jsme do krajského přeboru s tím,
že to zkusíme, a věřím, že se nám
podaří v těžkých chvílích lidi v klubu
stmelit,“ přeje si Cetkovský.
Hlavní kouč Petr Navrátil tak má
i navzdory sérii neúspěchů stabilní podporu oddílu a může se
vedle svého civilního zaměstnání
soustředit na práci pro „A“mužstvo. „Nikdo na něj netlačí, aby
odcházel, a budu se snažit, aby zůstal.
Záleží jen na něm. Problémem ale
je, že nemá skoro koho trénovat, v
týdnu se schází pět šest lidí. Nemůžu
se ale na ně zlobit, hrají fotbal zadarmo a mají své povinnosti,“ snažil se
předseda oddílu o smířlivý tón.
Strach má zejména z toho, aby bylo
soutěž vůbec s kým hrát. „Klub je
stabilizovaný, jenom se nám nedaří.
Nechceme vystupovat ze soutěže ani
vozit výprasky, od ničeho neutíkáme.
Cílem je dohrát ročník, problémem
ale bude, aby se nám hráči nerozutekli...,“ připustil Cetkovský, že někteří už
dali najevo svůj plán odejít...

zprávy od zeleného stolu...
Sportovně-technická komise OFS Prostějov na svém zasedání dne 9. října 2014 rozhodla:
1. Odehráno:
II. třída 9. kolo bez závad. III. třída 9. kolo bez
závad, dohrávka 6. kolo TJ Sokol Protivanov „B“
– TJ Sokol Vícov 0:2. IV. třída 9. kolo bez závad,
pozdní začátek utkání TJ Sokol Přemyslovice „B“
– FC Moravia Doloplazy z důvodu nepředvídané
objížďky, STK bere na vědomí. Dorost 9. kolo bez
závad. Starší žáci bez závad. Starší žáci 7+1 bez
závad. Mladší žáci bez závad, dohrávka 6. kolo
FC Kralice na Hané – TJ Sokol Brodek u Konice
2:16. Starší přípravka dohrávky TJ Sokol Olšany – TJ FC Kostelec na Hané 1:5, FK Němčice
nad Hanou – TJ Haná Nezamyslice 7:3, TJ Sokol
Klenovice na Hané – TJ Haná Nezamyslice 1:16.
Mladší přípravky turnaj skupina „A“ Kralice na
Hané bez závad, turnaj skupina „B“ Klenovice na
Hané bez závad.

2. Změny termínu utkání:
Starší žáci TJ Sokol v Pivíně – TJ Sokol Protivanov.
Původní termín 11.10.2014 ve 12.30 hodin, požadovaný termín 11.10.2014 od 10.00.
Starší žáci 7+1 TJ Sokol Přemyslovice – TJ Sokol Brodek u Prostějova. Původní termín 7.9.2014
v 10.00, požadovaný termín 19.10.2014 ve 12.30.
Dohoda klubů.
Mladší žáci TJ Sokol v Pivíně – FC Výšovice. Původní termín 5.10.2014 od 10.00, požadovaný termín 28.10.2014 od 10.00.
3. Soupisku družstva zaslal TJ Sokol Vrahovice.
4. Pokuty:
FC Moravia Doloplazy 200 korun za neuvedení trenéra družstva v zápise o utkání.
Zapsal Karel Kubalák, sekretář OFS,
odsouhlasil Roman Minx, garant STK

Disciplinární komise OFS Prostějov na svém zasedání dne 9. října 2014 rozhodla:
1. Nepodmíněně:
Pokorný Jan (TJ Sokol Určice) – 1 SU od 5.10.2014, DŘ 11/1.
Zahradníček Petr (TJ Sokol Držovice) – 1 SU od 5.10.2014, DŘ 19/1.
Šobr Martin (TJ Sokol Vícov) – 2 SU od 6.10.2014, DŘ 13/1a.
Novotný Pavel (Sokol Bedihošť) – 2 SU od 6.10.2014, DŘ 13/1a.
Zapsal Karel Kubalák, sekretář OFS,
odsouhlasil Jaroslav Čížek, předseda DK

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

WWW.OFSPROSTEJOV.CZ!
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V Kolářových sadech bavili děti Opilec za volantem Peugeotu

i dospělé stromoví skřítci smetl i značku na cyklostezce
Prostějov/peh - Rodiny s dětmi si užívali příjemné podzimní páteční odpoledne v Kolářových sadech i díky pracovníkům Ekocentra Iris, kteří pro
malé i větší šikuly připravili poučnou
i zábavnou skřítčí stromovou stezku.
V Kolářových sadech se znovu objevili stromoví skřítci a i tentokrát měli pro
děti připravené zábavné soutěže. Poučná
stezka nabídla devět soutěžních stanovišť, které mohli absolvovat nejen malí
šikulové, ale i rodiče a prarodiče s kočárky. „V Ekocentru Iris na rodiny s dětmi
nezapomínáme ani teď na podzim, proto
jsme pro ně připravili tuto skřítčí stezku,
při jejímž absolvování si mohou děti a
rodiče dosyta užít krásně barevné podzimní přírody,“ usmívala se Petra Orálková, vedoucí Ekocentra Iris:
„Letos si skřítkové z Ekocentra Iris
připravili celkem devět soutěžních
úkolů, mezi nimi hledání zvířat se
správným zbarvením, určování hub
a naučí se i vyrobit si růži ze spadaných javorových listů,“ přiblížila dále
Orálková, kterou potěšila účast nejen

Prostějov/mik - Hodně „naváto“ měl šofér osobního vozidla,
který předminulou neděli 5. října dvě hodiny po poledni
zatáčel z Palackého ulice na Plumlovskou. Silnice mu byla
natolik malá, že nejprve smetl dopravní značku a pak ještě
narazil do zdi!
„Z dosavadního šetření vyplývá, že ze zatím přesně nezjištěných
příčin vozidlo Peugeot, za jehož volantem seděl pětatřicetiletý
řidič, po projetí levotočivé zatáčky ve směru od ulice Palackého
směrem na Plumlovskou, najelo na krajnici, poté na chodník,
srazilo dopravní značku na cyklostezce a nakonec narazilo do
zdi jednoho z objektů. Pak řidič vozidlo zaparkoval a vystoupil
z něj,“ popsala Večerníku havárii Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Tato na první pohled banální nehoda nepozorného řidiče ale nakonec dopadla jinak. Všímavým svědkům se totiž chování řidiče
nepozdávalo a přivolali policii. „Policisté u řidiče povedli dechovou zkoušku, která byla pozitivní s hodnotou 1,74 promile alkoholu v dechu. Na místě mu byl zadržen řidičský průkaz a zakáSkřítčí stezka. Poznat druhy hub, vytvořit si růži z listů a řádně si užít podzimního
zána další jízda. Hmotná škoda byla vyčíslena na pětasedmdesát
sluníčka si do Kolářových sadů dorazily desítky soutěžících. Foto: Petra Hežová
tisíc korun. Havárie je nadále v šetření. Řidič je nyní podezřelý
ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, za ktemalých soutěžících s rodiči a praro- třetí třídy doprovodila do Kolářových rý mu, v případě prokázání viny a odsouzení, hrozí trest odnětí
svobody v rozmezí od šesti měsíců do tří let, peněžitý trest nebo
diči, ale i Turistického kroužku z Če- sadů i paní učitelka.
chovic. „Přišli jsme si užít zábavu a A protože skřítkové jsou milá stvoření, zákaz činnosti,“ prozradila Irena Urbánková.
něco nového se dozvědět,“ hlásil člen na každého absolventa skřítčí stezky
čechovického turistického kroužku, čekala odměna v podobě omalovánek,
kterého spolu se spolužáky z druhé a sladkosti a originální medaile.

V Jesenci zloděj vybílil dům Štarnov: z auta

Jesenec/mik - Pořádně rozezlení byli majitelé rodinného
domu v Jesenci z naprosto nečekané a hlavně nezvané návštěvy. Zloděj jim doslova a do písmene vybílil celý interiér,
sebral obrazy a vybavení kuchyně.
„Škodu za téměř sedmašedesát tisíc korun způsobil zatím neznámý pachatel, který se někdy v čase od úterý třicátého září do
pátku třetího října vloupal do domu v Jesenci. Z něj odcizil různé věci, jako například obrazy, polštáře, kávové soupravy, skleničky, kuchyňský robot a další,“ informovala Irena Urbánková, Štarnov/mik - Že se cenné věci a peníze už
tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého vůbec ne nenechávají přes noc v autě, si už
nyní bude pamatovat majitel škodovky ze
kraje.
Štarnova.
„V noci ze soboty čtvrtého na neděli pátého října došlo v obci Štarnov ke vloupání do vozidla
Škoda Pickup. Zatím neznámý pachatel do něj
vnikl po poškození jednoho z oken a odcizil
z něj zde ponechanou peněženku s penězi, osobními doklady a platebními kartami. Vzal i mobilní telefon. Majiteli způsobil celkovou škodu
odcizením a poškozením za téměř 39 500 korun,“ sdělila Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého
kraje.

zmizely peníze

www.vecernikpv.cz
.cz

NAJDETE ZDE VŠE O VOLBÁCH
INZERCE

Děti si užijí masážních lehátek,
perliček i VODNÍHO DĚLA...

Prostějov/mik - S největší pravděpodobností už příští rok by se
Prostějované, ale zároveň i lidé
z celého regionu, mohli dočkat podstatného rozšíření městských lázní
v Blahoslavově ulici. Domovní správa
totiž hodlá využít sousední zahradu
a nechá ke stávající budově přistavit
další, jejíž součástí bude dvacetimetrový bazén pro rodiče s malými
dětmi! Večerník jako vůbec první
médium obdržel vizualizaci této
investiční akce za bezmála čtyři desítky milionů korun!
„Rozšíření lázní je vyvoláno především
poptávkou rodičů s ma-lými dětmi, kteří
musí jezdit do okolních měst. Jedná se
o přístavbu krytého relaxačního bazénu
směrem do zahrady areálu lázní. Bazén
bude mít délku dvaceti metrů a šířku osm

a půl metru. Hloubka bude maximálně
1,1 metru a bude obsahovat masážní
vzduchová lehátka, dnové perličky,
masážní
sedadla,
vodní
dělo
i masážní trysky. Voda bude teplejší
než v plaveckém bazénu a na své
si tedy přijdou jak děti, tak relaxace
chtiví dospělí návštěvníci,“ vypočítal
exkluzivně pro Večerník veškeré technické parametry Vladimír Průša, jednatel Domovní správy v Prostějově.
Jak jsme se ještě dozvěděli, uvedený
nový bazén bude možné jednoduchými příčkami oddělit od klasického „plavečáku“ a samostatným
vchodem bude přístupný celý den
bez ohledu na tréninky místního
oddílu. „Velkou výhodou bude i propojení bazénové haly se saunou a párou
pomocí točitého schodiště. Součástí
rekonstrukce by měla být i kogenerační
jednotka, která do budoucna sníží
náklady na energie. Spolu s vyšší
návštěvností a tím i vyššími tržbami

tak očekáváme, že dotace provozu
z městského rozpočtu bude nižší než
doposud. Dalším vedlejším efektem
bude návštěva lázní obyvateli okolních
obcí, kteří při tom navštíví i jiné provozovny ve městě, například restaurace,
obchody, či cukrárny,“ předpokládá
pozitivní přínos Průša.
Hlavním cílem je však zajištění
služeb odpovídajících současným
požadavkům občanů Prostějova,
především rodinám s dětmi, aby za
podobnou zábavou nemuseli cestovat
do okolních měst. „Současně se uvolní plavecký bazén pro ty, kteří chtějí
skutečně plavat. Velkou výhodou je
skutečnost, že na rozdíl od aquaparku
nebo venkovních koupališť bude toto
zařízení využíváno celoročně,“ uzavřel
toto téma jednatel Domovní správy
v Prostějově.
Jak bylo již zmíněno, předpokládané
náklady na realizaci jsou okolo
40 miliónů korun.

Fotbal
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Konicko
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Určicko

Plumlovsko

Prostějovsko

Fotbalové zpravodajství
608 706 148

Víkend v číslech
seniorské soutěže
Přebor Olomouckého KFS
10. kolo: Nové Sady-Kralice 6:1 (4:0),
branky: Blaha 3, Andreev, Navrátil,
Režný - Nečas, Konice-Šternberk
1:1 (1:1), branky: Čižmar - Jurečka,
Hněvotín-1.HFK „B“ 1:0 (0:0), branky:
Hrdlovič, Kojetín-Koválovice-Velké
Losiny 1:1 (1:0), branky: Axamit Uvízl, Šumperk-Želatovice 5:2 (3:1),
branky: Vývoda 2, Horák, Podhorný,
Skopal - Kovařík, Čtvrtníček, Mohelnice „B“-Medlov 2:3 (1:1), branky:
Kloss 2 - Klabačka, Obíhal, Okrouhlý,
Klenovice-Dolany 0:3 (0:1), branky:
Bednář, Grossmann, Ješko, Chválkovice-Litovel 1:2 (0:0), branky: Kvapil Dragon, Šilberský.
1. Nové Sady 10 1 1 43:14 31
2. Šumperk
8 2 2 22:9 26
3. Velké Losiny 7 2 3 27:15 23
4. Kralice
6 2 4 20:19 20
5. Dolany
5 3 4 20:22 18
6. Želatovice
5 2 5 21:23 17
7. Kojetín
4 4 4 17:13 16
8. Litovel
4 4 4 24:21 16
9. Konice
4 3 5 16:20 15
10.Hněvotín
4 3 5 12:20 15
11.Medlov
4 2 6 20:24 14
12.Šternberk
4 1 7 19:22 13
13.Mohelnice „B“ 4 1 7 21:27 13
14.1.HFK „B“
3 3 6 18:22 12
15.Chválkovice 3 3 6 14:20 12
16.Klenovice
3 0 9 13:36 9
I.A sk. „B“ muži:
10. kolo: Náměšť-Slatinice 3:0 (3:0), branky: Šoupal 3, Hlubočky-Ústí „A“ 1:7 (1:2),
branky: Liďák - Orava 3, Černotský 2, Sencovici, Zbruš, Lipová-Mostkovice 1:0 (0:0),
branky: Dostál, Lipník-Opatovice 2:0 (0:0),
branky: Bureš, Šebesta,Čechovice-Beňov
0:5 (0:1), branky: Hrabovský, Machač, Pavlík,
Schlehr, Zbořilák, Bělotín-Troubky 2:1 (0:1),
branky: Cirkl 2 - Němčák, Štěpánov-Dub
nad Mor. 3:0 (1:0), branky: Tuška 3.
1.Ústí „A“
10 0 0 37:11 30
2.Bělotín
9 0 1 31:11 27
3.Lipová
7 0 3 27:18 21
4.Náměšť
5 2 3 22:23 17
5.Čechovice
5 1 4 22:20 16
6.Štěpánov
5 1 4 20:18 16
7.Mostkovice
5 0 5 15:15 15
8.Beňov
4 2 4 32:25 14
9.Opatovice
4 0 6 18:17 12
10.Lipník
3 2 5 19:20 11
11.Slatinice
2 3 5 9:23 9
12.Troubky
2 1 7 18:23 7
13.Dub nad Mor. 1 1 8 10:28 4
14.Hlubočky
1 1 8 11:39 4
I.B sk. „A“ muži:
10. kolo: Vik.Přerov „B“-Kostelec 5:0
(1:0), branky: Kratochvíl 2, Baran, Tomek,
Václavíček, Otinoves-Brodek u Př. 3:2 (2:0),
branky: Pavlinský 2, Janeček - Omelka 2,
Tovačov-Radslavice 0:0 (0:0), KojetínKoválovice „B“-Plumlov 2:4 (1:2), branky:
Polách, Polách - Hladký 2, Křupka, Matula,
Pivín-Všechovice 1:0 (0:0), branky: Vrba,
Ústí „B“-Vrchoslavice 4:3 (4:0), branky:
Skorna 3, Sencovici - Konupka 2, Holub, Hor.
Moštěnice-Čekyně 1:2 (1:1), branky: Bednář
- Navrátil 2.
1.Ústí „B“
6 4 0 35:16 22
2.Plumlov
7 1 2 25:16 22
3.Všechovice
6 0 4 25:15 18
4.Čekyně
5 2 3 27:22 17
5.Radslavice
4 3 3 20:22 15
6.Pivín
3 5 2 14:17 14
7.Otinoves
4 1 5 29:31 13
8.Hor. Moštěnice 4 1 5 23:31 13
9.Kojetín „B“
3 3 4 20:18 12
10.Kostelec
3 2 5 18:22 11
11.Vrchoslavice 2 4 4 23:27 10
12.Vik.Přerov „B“ 2 3 5 18:23 9
13.Brodek u Př. 2 3 5 17:23 9
14.Tovačov
2 2 6 11:22 8

sport@vecernikpv.cz

a další...

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

kam PŘÍŠTĚ na DIVIZI E?

www.vecernikpv.cz

11. kolo, sobota, 18. října 2014, 15:00 hodin: Hranice - Přerov, Lískovec - Slavičín (neděle 19. října, 15.00), Nový Jičín - Valašské Meziříčí, Petrovice - Rýmařov, Dolní Benešov - Velké Karlovice, Mohelnice
- Kozlovice, Určice - Vítkovice (neděle 19. října, 15.00), Brumov Havířov (neděle 19. října, 10.15).

průběžná tabulka PO 11 odehraných kolech

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

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

Určice venku opět nebodovaly, prohrály v Havířově I.A třída: Lipová přetlačila Mostkovice, Čechovice propadly

ce pokračovat nepodařilo. Naopak
p přišla porážka a i z šestého
výjezdu
v ročníku se tak hráči
v
(0:0)
Určic
vraceli s prázdnou.
U
Druhý
duel pod vedením dočasné
D
trenérské
dvojice Ivo Zbožínek,
t
Michal
Skopalík začali hosté
M
Branky: 50. Racko, 56. Hottek z penalty, 71. Skoupý – 87. Los. Rozdobře a celý úvodní poločas drželi
hodčí: Chlevičťan - Galásek, Kneisl. ŽK: Vagner, Hotter, Racko, Wojčisté konto. Na rozdíl od poslednínar – Novák, Svozil, Vaněk, Haluza. Diváků: 150.
ho
h utkání s vedoucím Brumovem
Sestava Určic:
se jim ale tento stav nepodařilo
Nejezchleb – Hochman, Vaněk, Zbožínek, Javořík – Los, Novák, Svozil,
udržet
až do konce.
u
Zapletal (59. Pavel) – Machynek (79. Zelina), Haluza (63. Bokůvka).
Rozhodl
úvod druhého poločasu,
R
Trenéři: Ivo Zbožínek a Michal Skopalík.
ten
t se naopak Určicím vůbec nevydařil.
V páté minutě druhé půle
v
Havířov, Prostějov/jim - V ním dokázal po výsledcích 4:0 a se po závaru uvnitř šestnáctky doHavířov
uplynulé sezoně byl Havířov 1:0 poradit v obou případech a stal k míči Racko a někdejší hráč
vítaným soupeřem pro Určice. jednomu z favoritů soutěže ne- prvoligového Slovácka poprvé
Tehdejší divizní nováček si s dopřál ani bod, na podzim 2014 rozjásal Slezany. No a jen šest mise mu ale v této úspěšné statisti-

3:1

MFK Havířov
TJ Sokol Určice

nut nato se rozhodl pronikajícího
útočníka zastavit Vaněk skluzem,
načasování mu ale nevyšlo.
A protože ke kontaktu došlo uvnitř
šestnáctky, hlavní rozhodčí ukázal
na značku pokutového kopu. Z něj
se nemýlil další někdejší hráč nejvyšší domácí soutěže Jakub Hottek a s přehledem poslal domácí
do dvoubrankového vedení.
Určice poté povedeným zákrokem
podržel Miroslav Nejezchleb, gólman hostí však i tak ještě jednou inkasoval. To když z hranice šestnáctky vypálil přesně na vzdálenější tyč
do protipohybu gólmana Skoupý.
Jedinému zástupci Prostějovska se
podařilo aspoň snížit, v posledních
minutách se úspěšně zahraným pří-

mým kopem připomněl domácímu ným vystoupením Michal Skopalík, jenž kvůli zranění musel sledomužstvu Tomáš Los.
„Po celý první poločas jsme doká- vat celé utkání pouze z lavičky.
Ztráta šestnáctých Určic na patnácté Velké Karlovice ovšem zůstává i nadále pouze tříbodová,
letošní nováček prohrál doma vysoko 0:4 s Petrovicemi.
zali hrát vyrovnaný fotbal, o osudu Dvanácté utkání podzimní seutkání ovšem rozhodly naše chyby. zony nastane pro Určice v neKdyž máme míč pod kontrolou, děli od patnácti hodin. To se na
neodkopneme ho, z toho padl prv- Hané představí Vítkovice vraní gól. Pak podle mne šel Vaněk v cející se tak alespoň do čtvrté
šestnáctce nepochopitelně do sklu- nejvyšší domácí soutěže. Hosté
zu a byla z toho penalta. Za stavu jsou zatím pátí, získali šest vý2:0 jsme byli psychicky dole a při- her a jednu remízu, o víkendu
šel třetí gól. V závěru utkání jsme si poradili s dlouho vedoucí
sice výsledek korigovali, ale to již Mohelnicí 3:0.
bylo pozdě,“ ohlédl se za neúspěš-

DIVIZE, sk. E

Dostál. Trenér: Pavel Růžička.
Sestava Mostkovic: Fischer –
Všetička, Milar, R. Hanák, V.
Vojtíšek – Kopečný, Šlambor, M.
Vojtíšek, Jamrich – Chmelař (80.
Kapounek), Dadák (46. Bureš,
75. Pospíšil).
Trenér: Jiří Kamenov st.

do druhé půle, deset minut bylo
naším nejlepším úsekem, jinak
jsme se trápili. Byl to spíše remízový zápas a je to velice vydřené a ubojované vítězství. Někdy
je ale lepší takto vyhrát, když se
nedaří, než když se daří a padne
tam všechno.“

Hodnocení hrajícího trenéra
Lipové Pavla Růžičky:
„Bylo to zajímavé a vyrovnané až
do konce. Herně se nám to moc
nepodařilo, soupeř byl ale kvalitní a těžko jsme se tam dostávali.
Za celý zápas jsme si vytvořili
va Lipové: Števula – P. Koudel- dvě šance a naštěstí nám to tam
ka (85. Bross), Ohlídal, Spáčil, po centru Lišky a střele Dostála
Žilka – Takáč, Vybíhal (70. Bur- spadlo. Při druhé možnosti včas
get), Růžička (80. Macourek), Z. vyběhl gólman a Petra KoudelKoudelka – Liška (75. Petržela), ku vychytal. Rozhodl asi nástup

Hodnocení trenéra Mostkovic
Jiřího Kamenova:
„Před zápasem jsem se potýkal
s velkou marodkou a měl jsem
z Lipové respekt, čekal jsem ale
mnohem lepší výkon ze strany
domácích. V prvním poločase
jsme klidně mohli vést 3:1, ale
bylo to 0:0 a zkraje toho druhého
se jim se štěstím podařilo rozhodnout zápas. Bojovali jsme a kluci
si to nezasloužili. Dali jsme gól

jsme nabuzeného soupeře do větší
šance nepustili, naopak my měli tři
šance Hladkého a tutovku Bureše,
ovšem bez efektu. Pak po ose Matula – Křupka – Hladký padl třetí gól
a Matula přidal uklidňující čtvrtý.
S třemi body jsme spokojeni a uděláme vše pro to, abychom se udrželi na
stávající úrovni.“

pokusíme na všem zapracovat a nastanou změny.“

Prostějovsko/jim - Nejlépe postaveným týmem
prostějovského okresu v I.A třídě je po desátém
kole Lipová. Nováček soutěže zvítězil již v pátém
střetnutí za sebou, přičemž potřetí v řadě neinkasoval, a posunul se tak na třetí místo za stoprocentní Ústí a jen jednou poražený Bělotín. Naopak
Čechovice schytaly v domácím prostředí debakl
od Beňova 0:5 a propadly se na páté místo, bodovat se nepodařilo ani Mostkovicím. Ty však
i přesto zůstávají nadále v horní polovině tabulky,
konkrétně na sedmém místě.
SK Lipová
TJ Sokol Mostkovice
1:0 (0:0)

Branka: Dostál. Rozhodčí: Zaoral – P. Pospíšil, Grečmal. Sesta-

Rozhodčí: Chládek – Zemánek,
Jelínek. Sestava Čechovic: Piták
– Vlach, Jano (70. Frys), Vinklárek, Čech – Varga (60. Jansa), Kolečkář, Zacpal, Drmola – Klváček,
Halouzka.
Trenér: Jaroslav Klimeš.

Hodnocení trenéra Čechovic
Jaroslava Klimeše:
„Takový zápas blbec, nedařilo se
nikomu nic, byli jsme pomalí, odskakoval nám balon při zpracování,
nepřihráli jsme si přesně. Je potřeba
ovšem říct, že navzdory postavení v
tabulce předvádí Beňov velice kvalitní fotbal. Předčil nás v důrazu při
osobních soubojích i produktivitě.
Do třinácté minuty jsme byli na míči
my, pak jsme po chybě inkasovali
a hostům narostla křídla. Druhou
branku jsme dostali asi v osmačtyřicáté minutě, následně přišla třetí
a už jsme odpadli. Nemělo to řád a
protrápili jsme se až do konce. Chtěl
bych se omluvit divákům, bylo pěkně a přišlo jich hodně, pokusíme se o
nápravu. V Opatovicích to ale bude
těžký zápas, musíme se odrazit.“

TJ Otinoves
FK Brodek u Přerova
3:2 (2:0)

TJ Sokol Ústí „B“
TJ Sokol Vrchoslavice
4:3 (4:0)

z ofsajdu a Martin Vojtíšek trefil
z pětatřiceti metrů spojnici tyčky
a břevna. Domácí se nedostali
do žádné loženky, dobře jsme je
ubránili a vše jsme uhlavičkovali.
Byli jsme lepší a měli jsme aspoň
na remízu. Nyní musíme zvládnout zápas s Lipníkem, poté nás
již čeká super derby s Čechovicemi, na které se moc těším.“

TJ Sokol Čechovice
FC Beňov
0:5 (0:1)

Kralice dostaly šestku, hattrick dal exkonický Blaha I.B třída, skupina „A“: Otinoves šplhá vzhůru, Kostelec padl s posledním
kasovaly sedm branek, hráčům
Kralic se vedlo jen o trochu lépe
a prohráli 1:6. Na postavení v
tabulce to ale velký vliv nemělo,
(4:0)
vítězové jsou i nadále první a
poražení čtvrtí.
„Výsledek výrazně ovlivnil první
Branka Kralic: Nečas. Rozhodčí: Juřátek – Gallo, Hampl.
poločas, v němž tři ze čtyř inkasovaných branek byly naprosto
Sestava Kralic:
zbytečné. Ve druhé půli jsme je
Běhalík – Novotný (46. Dočkal), Martinka, Hlačík, Vitásek (60. Neoral)
už téměř k ničemu nepustili, chtěli
– Valtr, Répal (33. Kawij), Nečas, Petržela (80. Šín), Dostál – Lehký.
jjsme ale vstřelit gól a trestali nás
Trenér: Petr Gottwald.
z brejků. Musím však uznat, mají
velice kvalitní tým,“ hodnotil treNové Sady, Prostějov/jim - Fot- celky. Nedávno se o tom na nér poražených Petr Gottwald.
balisté Nových Sadů dál zůstá- vlastní kůži přesvědčily Kleno- Pozitivně hodnotil úvodních dvavají postrachem pro regionální vice, které na vlastním hřišti in- cet minut, v němž měl jeho tým

6:1

FK Nové Sady
FC Kralice na Hané

utkání pod kontrolou, pak ale přišel první gól, když jeden z obránců později vyběhl. Brzy nato navíc přišla podařená akce Nových
Sadů a zranění Jakuba Répala,
jehož nahradil Petr Kawij. To se
promítlo i na úvodní změně rozestavení, kdy defenzivním štítem
zůstal jen Ondřej Petržela.

ný neuhlídal hráče, čtvrtý pak do
šatny z pokutového kopu,“ vracel
se ke gólům soupeře.
Do druhého poločasu poslal místo
Novotného Dočkala a stáhl tak hru
jen na tři obránce. „Tlačili jsme a
Nové Sady jsme k ničemu nepustili, pouze nám dvakrát utekli. Sbírali
jsme odražené balony, přečíslovali
je a měli nebezpečné centry, jenže
potřebujeme na jeden gól pět šancí.
MIA REALITY
Trefili jsme břevno, tyčku, Dostál
neuspěl, asi se ale projevilo i to, že
Krajský přebor
domácí byli uspokojeni vedením
„Ztrátou Répala se nám zbortil 4:0,“ přemítal.
střed, třetí branku jsme obdrželi ze O jedinou branku se zasloužil Nestandardky, když si Ondra Novot- čas a podílel se na ní i střídající

Neoral. Ten akci založil posunutím Lehkému do lajny, kralický
útočník poté prošel z úhlu do šestnáctky, naznačil centr a poslal pod
sebe na Nečase, jenž pálil k tyči.
Gottwald je přesvědčen, že tento
výsledek hráče nijak negativně
neovlivní, určité ponaučení je ale
potřeba si vzít. „Trochu mě zklamal přístup zkušených hráčů v
první půli, je potřeba to odjezdit,
odbojovat a kvalitně odehrát po
celých devadesát minut,“ nabádal.
Příležitost k nápravě dostanou
hráči Kralic v sobotu od 15.00
hodin, na pořadu bude derby s
Konicí.

Jedlička vyhrál volby, Šternberk ale neporazil
Konice, Prostějov/jim - Na více
frontách bojoval o uplynulém víkendu hlavní trenér konických fotbalistů Roman Jedlička. V pátek a
sobotu se ucházel o přízeň voličů ve
svých Bohuslavicích, v neděli pak
vedl ze střídačky hráče Sokola Konice proti Šternberku. A úspěšný
byl na obou frontách, ani jednou
neprohrál.
O trochu lépe pro něj ale přece jen
dopadla úvodní bitva. Jím vedená
kandidátka Sdružení přátel Bohuslavice získala třetinu hlasů a tři křesla
v obecním zastupitelstvu ze sedmi,

navíc získal nejvyšší počet hlasů ze chozí diváci totiž viděli dvě branky a
všech. I proto je tak hlavním kandi- každá z nich skončila během prvního
poločasu v opačné síti.
dátem na post příštího starosty obce.
Za domácí barvy se podruhé v sezoně
prosadil Milan Čižmar, čímž se v odMIA REALITY
dílovém pořadí dotáhl na Petra Antla.
Ještě o gól více má na kontě obránce
Krajský přebor
Martin Růžička a nejlepším z konické
A relativně spokojen mohl být i s ne- sestavy je šestigólový Roman Kadělním vystoupením svých svěřenců mený. To ho stále řadí mezi pět nejna fotbalovém trávníku v Konici Pod větších kanonýrů krajského přeboru,
Kučerákem. Soupeřem byl v neděli lépe jsou na tom jen Vilém Papica s
odpoledne o dva body méně úspěšný devíti brankami, Petr Dragon a Petr
Šternberk. A stejný rozestup zůstal Linet, kteří se trefili osmkrát, a se
mezi oběma celky i po utkání, pří- sedmi zásahy někdejší hráč Konice a

nyní Nových Sadů Jan Blaha. Ten si
polepšil díky hattricku nasázenému
do sítě Klenovic.
Třináctým soupeřem Konice v se(1:1)
zoně 2014/2015 budou Kralice, na
atraktivní regionální derby dojde v
Branka Konice: Čižmar. Rozhodčí: Svozil – Vedral, Vachutka.
sobotu od 15 hodin na půdě Kralic.
Oba týmy před tímto střetnutím dělí
Sestava Konice:
celkem pět bodů, lépe na tom jsou
Rec – Burget, R. Řehák, Bílý, F. Drešr – Václavek, Kořenovský, Sedládíky šesti výhrám a dvěma remízám
ček, Antl – Kamený, Čižmar. Trenér: Roman Jedlička.
domácí, zatímco koničtí mají do této
chvíle na kontě čtyři výhry, tři remízy a pět porážek. V tabulce pravdy nu na nulu či kladnou hodnotu této vedlo Konici. Nejprve doma vyhrála
si už ale Konice pohoršila na mínus statistiky.
3:1, v jarní odvetě se poté z Hané vrátři body a nedaří se jí tak držet plá- V minulé sezoně se při derby více tila s bezgólovou remízou.

Sokol Konice
FK Šternberk

1:1

Klenovice prohrály, vedení nepřijalo Navrátilovu rezignaci

Klenovice na Hané, Prostějov/jim
- Vstupy do utkání jako přes kopírák zažívají v poslední době hráči
Klenovic. Ani proti Dolanům se
jim nepodařilo čisté konto udržet
déle než několik desítek sekund a
výsledkem nakonec byla třígólová
porážka. Již potřetí z posledních
čtyř kol se navíc nováčkovi krajského přeboru nepodařilo ani
jednou skórovat. I proto zůstává
nadále na šestnácté pozici.
„Opět jsme nechytli začátek zápasu
a už ve druhé minutě jsme prohrávali
0:1. Opakují se stále stejné chyby,
vězí za tím špatná obranná činnost
všech hráčů. Každý chce útočit, zaI.B sk. „B“ muži:
pomínají ale na obranu,“ posteskl si
10. kolo: Nové Sady „B“-Babice 10:1 trenér Klenovic Petr Navrátil.
(3:0), branky: Andrýsek 3, Christomidis 2, Šrom 2, Blaha, Dvořák, Škoda 9.Paseka
4 1 5 24:24 13
- Seyfried, Hvozd-Zvole 2:2 (1:1), 10.Šumvald
4 1 5 13:29 13
branky: Bílý, Vánský - Doubrava, 11.Velká Bystřice 3 1 6 13:32 10
Nejedlý, Jesenec-Velká Bystřice 3:1 12.Hvozd
2 2 6 19:28 8
(1:1), branky: Tichý 3 - Kaczmarczyk, 13.Slavonín
2 1 7 13:21 7
Protivanov-Lutín 0:3 (0:1), branky: 14.Velký Týnec 1 2 7 21:40 5
Hamy 2, Bartl, Velký Týnec-Šumvald
1:2 (1:0), branky: Pospíšil - Kudrna,
MS Divize dorostu - sk. E
Pecháček, Haňovice-Paseka 4:1 (2:1), 10. kolo: Hranice - Val. Meziříčí 3:0 (2:0),
branky: Zavadil 2, Grossmann, Merten Krnov - Čechovice 7:0 (6:0), Vsetín - Vojtášek, Doloplazy-Slavonín 2:1 Sulko Zábřeh 2:0 (1:0), Frýdlant n.O. - Vít(1:0), branky: Drábek, Kovařík - Sem- kovice B 6:5 (1:3), SK Uničov - Nový Jičín
jon.
4:0 (3:0), Slavia Opava - Havířov 0:2 (0:1),
1.Babice
7 1 2 19:22 22 Přerov - Jeseník 3:1 (2:0).
2.Haňovice
6 3 1 30:12 21 1.SK Hranice
10 0 1 39:12 30
3.Protivanov
7 0 3 33:18 21 2.SK Uničov
9 0 1 49:16 27
4.Jesenec
5 2 3 19:14 17 3.FK Jeseník
8 0 3 33:25 24
5.Nové Sady „B“ 5 1 4 41:21 16 4.MFK Havířov
7 1 2 43:24 22
6.Doloplazy
5 1 4 29:17 16 5.1.FC Přerov
7 1 2 32:13 22
7.Lutín
4 3 3 19:16 15 6.FK Krnov
7 0 3 40:24 21
8.Zvole
4 3 3 16:15 15

V první půli se jeho tým snažil
roztahovat hru do stran a hrálo se
převážně mezi šestnáctkami, hosté se dostali jen do dvou příležitostí, Luděk Jahl v nich ale neuspěl.
„Ve druhém poločase jsme chtěli
výsledek zvrátit, otevřeli jsme
hru, opět ale nastala přečíslení a z
brejku jsme dostali druhou branku. Třetí pak přišla ze standardky,
zatímco my jsme se nacházeli ve
fotbalové křeči,“ konstatoval.
Možná se podle něj promítá i
menší počet tréninků, kdy by to na
krajský přebor chtělo tři tréninky
týdně a ne pouze dva. „Od pětašedesáté minuty už někteří hráči
šlapali vodu, tak jsem se to snažil
obměnit a prostřídat. Do hry jsem

po zranění nasadil Borovského trénovat Petr Navrátil. „Měl jsem
s Pytelou, je na nich ale vidět sto chutí přestat s fotbalem a prodlouhý výpadek. Nicméně mám bíral jsem to s předsedou klubu,
radost, že se již připojili zpět k dohodli jsme se, že zůstanu až do
konce podzimu a v listopadu asi
týmu,“ zmínil.
skončím. Po zápase v Konici si
posedíme s výborem a uvidíme,“
MIA REALITY
nastínil další vývoj pokračující
kouč Klenovic.
Krajský přebor
Pak asi nastane krátký odpočinek
Na marodce tak nyní zůstávají už od kopané. „Původně jsem přišel
jen Radek Cetkovský a Tomáš jen na výpomoc panu Kubalákovi,
Krč zápolící se streptokokem, ten nakonec jsem tu ale již dva a půl
bude mimo hru až do konce pod- roku a společně se nám podařilo
zimu. A stejně dlouho bude chybět dotáhnout mužstvo až tak daleko,
i Klimeš, jehož práce odvála do kde nikdy nebylo,“ poukázal.
zahraničí.
V aktuální tabulce jsou KlenoNaopak klenovičtí hráči mohou vice s devíti body ze dvanácti
i nadále počítat s tím, že je bude zápasů šestnácté, příležitost

branky: Grofek, Hrudník - Hořava, Slíž,
Šternberk „A“-Nové Sady 1:0 (1:0),
branky: Koryťák, Chválkovice-Konice
1:3 (1:1), branky: Luzar - Hvazda, Kováč,
Vodák.
1.Zubr Přerov
8 0 0 32:10 24
2.Mohelnice
7 0 2 30:9 21
3.Opatovice
6 1 0 35:9 19
4.Určice
6 1 1 43:19 19
5.Černovír
5 2 2 20:13 17
Krajský přebor starší dorost
6.Velké Losiny
5 1 3 30:16 16
4 1 4 34:18 13
10. kolo: Černovír-Kostelec 6:1 (2:0), 7.Chválkovice
3 1 5 27:21 10
branky: Hrabal 2, Bařinka, Marta, Slou- 8.Nové Sady
3 0 5 17:17 9
ka, Vysoudil - Božek, Litovel-Určice 9.Velký Týnec
2 0 6 22:24 6
0:8 (0:4), branky: Gábor 3, Zapletal 2, 10.Konice
2 0 6 17:23 6
Halouzka, Josif, Krajíček, Zubr Přerov- 11.Nemilany
2 0 5 11:28 6
Mohelnice 2:0 (0:0), branky: Golde- 12.Šternberk
1 1 6 14:47 4
mund, Hradilík, Velké Losiny-Opatovice 13.Kostelec
0 0 9 4:82 0
2:1 (0:0), branky: Bartel, Žák - Šindelek, 14.Litovel
Velký Týnec-Nemilany 2:2 (1:1),
7.Valašské Meziříčí 6
8.FC Vsetín
4
9.Sokol Čechovice 4
10.Frýdlant n.O. 3
11.FK Slavia Opava 2
12.MFK Vítkovice B 1
13.FK Šumperk B 1
14.FK Nový Jičín 1
15.SK Sulko-Zábřeh 1

0
1
1
2
0
2
2
1
1

5
5
6
5
8
7
7
8
8

29:29 18
11:23 13
17:36 13
24:29 11
12:26 6
16:29 5
17:34 5
6:24 4
9:33 4

Krajská soutěž skupina “A”- dorost
10. kolo: Náměšť na H.-Slatinice 0:4
(0:3), branky: Bilík, Garzina, Ryšavý,
Škobrtal, Tovačov-Brodek u Př. 6:0 (3:0),
branky: Kořínek 2, Hodina, Hýzl, Špalek,
Štimpl, Němčice nad H.-Smržice 1:3
(0:1), branky: Dorňák - Nezval 2, Holomek, Kojetín-Koválovice-Protivanov 1:3
(0:2), branky: Židlík - Milar 2, Liška, Lipník-Želatovice 2:1 (2:0), branky: Bureš,
Caletka - Vágner, Šternberk „B“-Hustopeče 0:10 (0:6), branky: Kolář 7, Macháň
2, Bartoň,Doloplazy-Chomoutov 2:3
(1:1), branky: Malinek, Šertler - Dopirák,
Hrabálek, Ondrejka.
1.Lipník
10 0 0 45:7 30
2.Chomoutov
8 0 2 35:8 24
3.Smržice
8 0 2 24:13 24
4.Želatovice
6 1 3 31:17 19
5.Tovačov
6 1 3 29:17 19

TJ Sokol Klenovice na Hané 0:3
(0:1)
FC Dolany

Prostějovsko/jim, tok - Téměř rovnoměrně napříč
čtrnáctičlennou tabulkou se po odehrání jubilejního
desátého kola „A“ skupiny I.B třídy Olomouckého
KFS rozprostírá pětice mužstev z Prostějovska.
I nadále se na druhém místě jen o skóre za Ústím
„B“ nachází hráči Plumlova, do horní poloviny ještě náleží i Pivín a Otinoves. Pivínským se podařilo
zdolat díky čistému kontu a jedné vstřelené brance
třetí Všechovice, Otinoves si poradila s Brodkem
u Přerova. Naopak Vrchoslavicím ani Kostelci na
Hané se zatím výsledkově moc nedaří a podtrhli to
o víkendu proti vedoucímu Ústí a v té době poslednímu Přerovu „B“. Od poslední příčky je tak nově dělí
jen dva a tři body.
FK Slavoj Kojetín „B“
TJ Sokol Plumlov
2:4 (1:2)

Hodnocení trenéra Plumlova
Jana Peška:
„V prvních pětatřiceti minutách jsme
Branky Plumlova: Hladký 2, byli jasně lepším týmem, dobře jsme
Křupka, Matula. Rozhodčí: Va- kombinovali a výsledkem bylo dvoulouch – Konečný, Kološ. Sestava brankové vedení, když se prosadil náš
Plumlova: Laštůvka – Klváček, ‚brankostroj‘ Křupka a Hladký. Pět
Ullmann, Fabiánek, Plajner – Bu- minut před přestávkou orazítkoval
reš (80. Vrána), Ševcůj, Zabloudil, soupeř nejprve tyč a následně břevKřupka (88. Simandl) – Frýbort no, z protiútoku šel Hladký sám na
(60. Matula), Hladký. Trenér: Jan gólmana a nedal, zato soupeř vstřelil
do šatny kontaktní gól. Ve druhé půli
Pešek.
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Moravskoslezská liga dorostu - U19
10. kolo: Vítkovice - HS Kroměříž 1:3
(1:1), HFK Olomouc - 1.SK Prostějov
1:1 (1:0), Třinec - MSK Břeclav 5:1 (2:0),
Sparta Brno - Hodonín 0:0 (0:0), Znojmo
- Frýdek-Místek 3:2 (2:0), Havlíčkův Brod SK Líšeň 6:1 (4:0), Šumperk - MFK Vyškov
0:2 (0:0).
1.Slavia Kroměříž 6 3 0 22:6 21
2.Frýdek-Místek 6 1 2 25:9 19

tějov 3:2 (2:0), 1.FC Slovácko - Hodonín
10:0 (5:0), Frýdek-Místek - Třinec 4:2 (2:1).
1.FC Zbrojovka Brno12 1 0 56:9 37
2.FC Baník Ostrava 11 1 1 44:8 34
3.1.FC Slovácko 10 0 2 54:12 30
4.FC Fastav Zlín 9 3 1 38:6 30
5.SK Sigma Olomouc8 2 2 45:15 26
6.FC Vysočina Jihlava7 2 4 30:20 23
7.MFK OKD Karviná 6 2 5 31:25 20
8.Slezský FC Opava 5 3 5 24:23 18
9.1.SC Znojmo FK 6 0 7 16:25 18
10.Slavia Kroměříž 4 5 4 25:17 17
11.Frýdek-Místek 5 1 7 27:52 16
Moravskoslezská liga dorostu - U17 12.FC Hlučín
4 3 6 24:26 15
10. kolo: Karviná - HS Kroměříž 2:2, 13.FK Fotbal Třinec 3 3 7 16:26 12
Sigma Olomouc - Fastav Zlín 0:3, Baník 14.1.SK Prostějov 3 1 9 26:46 10
2 3 8 11:47 9
Ostrava - Zbrojovka Brno 2:3 (2:0), Znojmo 15.MFK Vyškov
- SK Líšeň 1:0 (0:0), FC Hlučín - Vysočina 16.1.HFK Olomouc 2 2 9 16:38 8
Jihlava 6:2 (4:2), MFK Vyškov - SFC Opa- 17.RSM Hodonín 2 0 11 9:43 6
1 0 12 8:62 3
va 0:2 (0:1), HFK Olomouc - 1.SK Pros- 18.SK Líšeň
3.1.SK Prostějov 6
4.MFK Vyškov
6
5.FK Šumperk
5
6.1.SC Znojmo FK 5
7.FK Fotbal Třinec 4
8.RSM Hodonín 4
9.FC Havlíčkův Brod 4
10.MFK Vítkovice 3
11.MSK Břeclav 2
12.1.HFK Olomouc 1
13.SK Líšeň
1
14.FC Sparta Brno 1

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

2
3
3
4
3
3
3
4
6
7
7
7

23:12
17:18
13:13
22:14
20:14
16:18
21:10
12:13
9:23
6:14
13:34
3:24

19
18
16
15
14
14
13
10
7
4
4
4

Hodnocení trenéra Kostelce
na Hané Ivo Vykopala:
„Nedařilo se nám ani trochu, je to
největší ostuda za mé působení na
střídačce. Katastrofální obrana i
útok, absolutní nekázeň, nebojovnost, odehrané bez srdíčka, navíc
podcenění soupeře, jenž byl až dosud na posledním místě. Podzim
budeme muset odehrát v tomto duchu nahoru dolů, protože nemáme
tolik hráčů, aby se sestava mohla
radikálně proměnit, v zimě se ale

Prostějovsko/jim - Velice různorodě si vedla regionální trojice v desátém pokračování
„B“ skupiny I.B třídy Olomouckého KFS. Jen pár hodin poté, co vedoucí Babice utrpěly
zničující debakl 1:10 v Nových Sadech, nevyužili fotbalisté Protivanova možnosti posunout se na vedoucí pozici. Nováček krajské soutěže totiž padl doma s Lutínem a klesl na
třetí místo, hned za ním je naopak díky vítězství nad Velkou Bystřicí Jesenec. Alespoň částečně se dařilo i Hvozdu, pod vedením Rudolfa Švehly z toho byla domácí remíza se Zvolí.

Hodnocení trenéra Protivanova
Josefa Pospíšila:
Sestava Klenovic:
„Zalekli jsme se možnosti jít do čela
tabulky, soupeř na nás ale byl velice
Polák – Smékal (69. Pytela), Lakomý, T. Cetkovský, Liška – Rozehnal,
Rozhodčí: Axamit – Vrána, Fojtek.
dobře připraven. Šance jsme si nevyHatle, Šlézar (60. Borovský), Pekař – Všianský, Jahl (46. Komárek).
Sestava Protivanova: R. Vybí- tvořili a zejména první poločas byl z
Trenér: Petr Navrátil.
hal – M. Bílek, J. Vybíhal, Dvo- naší strany špatný, soupeř nás za to
řák, M. Sedlák (79. T. Pospíšil) potrestal první brankou hned v sedmk posunu výš nastane v nedě- raženeckou náladou a chceme – Kropáč, M. Pospíšil, Šindelka nácté minutě. Ve druhé půli jsme přili od 15.00 hodin v Medlově. nějaký bod. Asi budeme hrát na (68. V. Nejedlý), D. Sedlák (59. dali, přitlačili jsme soupeře a byli jsme
„My i oni usilujeme o záchranu a jednoho útočníka a ze zajištěné Z. Pospíšil) – R. Sedlák (38. Gr- lepší, se vším si ale poradil gólman. A
když náš tlak vrcholil, tak jsme dostali
oni udělají vše pro to, aby doma obrany na brejky,“ představil mela), F. Pospíšil.
druhou branku a vzápětí i třetí. Je to
uspěli. Nejedeme tam však s po- taktiku.
Trenér: Josef Pospíšil.
6.Doloplaz
7.Slatinice
8.Protivanov
9.Němčice nad H.
10.Hustopeče
11.Brodek u Př.
12.Náměšť na H.
13.Kojetín
14.Šternberk „B“

Rozhodčí: Navrátil – Menšík, Odstrčil. Sestava Kostelce na Hané:
Drčka – Synek (46. Lužný), Doležel,
Baláš (70. Bošek), Juračka – Chytil,
Vyhlídal, Móri, Grepl – Vařeka, Preisler. Trenér: Ivo Vykopal.

Branka: 70. Vrba. Rozhodčí: Grygar
– Hampl, Dokoupil. Sestava Pivína:
V. Svozil – Švéda, Vláčilík, Zbožínek
– Bartoník, Spálovský, Vrba, Šišma –
Zikmund – Sedlák (70. Žondra), Tydlačka (85. Pokorný). Trenér: Jaroslav
Svozil st.
Hodnocení trenéra Pivína
Jaroslava Svozila:
„Všechovice letos aspirují na postup,
mají v sestavě hráče z divizních Hranic či Vítkovic, oproti tomu my jsme
nastoupili hodně oslabeni, neměli
jsme k dispozici Svozila ani Filku.
Přesto ale nominovaní hráči splnili
snad poprvé to, co jsem po nich chtěl,
velice zodpovědně bránili a odevzdali
pro výsledek maximum. Gól padl po
povedeném brejku, který proměnil
náš ‚myslivec‘ Vrba, což je takový
místní Lafata. V závěru nás hosté
dostali pod tlak a měli dvě gólové
příležitosti, dvakrát jsme míč vykopávali z prázdné branky. Vítězství by
mělo kluky stmelit, rodilo se těžce a
s výsledkem jsem tedy nadmíru spokojen.“

Branky Otinovsi: Pavlinský 2, Janeček. Rozhodčí: Dorušák – Vojtek,
Ženožička. Trenér Otinovsi Tomáš
Hrdlovič se z taktických důvodů odmítl podělit o sestavu.
Hodnocení trenéra Otinovsi
Tomáše Hrdloviče:
„Dnes mohu být spokojen více
s výsledkem a třemi body, než
s předvedenou hrou. Kluci neodvedli tak zodpovědný výkon,
jako minulý týden v Radslavicích.
Patrně si mysleli, že jim vítězství
spadne samo do klína, ale míč je
stejně kulatý, ať hrajete s třetím odshora nebo odspodu. Museli jsme
bojovat a využít chyb soupeře, po
nichž padly dvě naše branky. Brodek nebyl snad ani lepší, ale určitě
fotbalovější. O poločase byli opět
všichni hráči konfrontováni, což
se mi hrubě nelíbí, to si opravdu
nezaslouží. Je to sice povoleno, ale
pokud to děláte pořád, měly by za
to být postihy. Z osmnáctičlenného
kádru mám pokaždé k dispozici
jiné hráče, ale nepodepsal bych se
pod soupisku, v níž by figurovali
nějací ‚černoši‘.“

Krajský přebor - starší žáci
10. kolo: Černovír-Kozlovice 4:0 (4:0), branky:
Blažek 2, Grézl, Švancara, Konice-Šternberk 7:0
(3:0), branky: Klemsa 3, Smrž 2, Hubený, Paš,
Zábřeh-Čechovice 0:4 (0:0), branky: Růžička
2, Černý 2, Lipník-Velké Losiny 9:0 (4:0),
branky: Kubeša 3, Vybíral 3, Dreiseitl 2, Tihelka,
Mohelnice-Želatovice 14:0 (10:0), branky:
Cikryt 7, Dočekal 2, Heidenreich 2, Kraus, Malík,
Petruška, Brodek u Přerova-Nové Sady 0:1
(0:0), branky: Majzlík, Jeseník-Slavonín 5:0
(2:0), branky: Cekuras 3, Cundrla, Horák.
1.Mohelnice
8 1 1 65:8 25
2.Jeseník
8 1 1 39:7 25
3.Čechovice
7 2 1 42:7 23
4.Nové Sady
6 4 0 39:8 22
5.Konice
6 2 2 29:15 20
6.Černovír
6 0 3 36:17 18
7.Kozlovice
5 1 4 15:27 16
8.Lipník
4 0 6 23:30 12

ale zasloužené vítězství hostů, využili
našich chyb. Jednou to přijít muselo,
že doma nevyhrajeme, sami jsme si
na sebe vytvořili tlak a neustáli jsme
to. Sice jsme moc chtěli, ale forma
nikomu po celou sezonu nevydrží.“

SK Jesenec
SK Velká Bystřice
3:1 (1:1)
Branky Jesence: J. Tichý 3. Rozhodčí: Ženožička – Valouch, Voj9.Zábřeh
10.Velké Losiny
11.Šternberk
12.Želatovice
13.Brodek u Přerova
14.Slavonín

3
3
2
1
1
1

2
1
1
1
0
0

5 30:22 11
6 9:36 10
7 18:45 7
7 8:58 4
9 5:28 3
9 4:54 3

Krajský přebor - mladší žáci
10. kolo: Černovír-Kozlovice 4:4 (2:1),
branky: Hanus, Lehar, Lezna, Machka Kuban 3, Polášková, Konice-Šternberk
2:1 (1:0), branky: Ryp, Šmíd - Teichmann,
Zábřeh-Čechovice 3:2 (2:0), branky:
Nádeníček 2, Hampl - Kováč, Zahradníček,
Lipník-Velké Losiny 8:0 (3:0), branky:
Vrzala 2, Štěpánek 2, Gloner, Horák, Mádr,
Vybíral, Mohelnice-Želatovice 1:2 (1:2),
branky: Brulík - Braun, Piska, Brodek u
Přerova-Nové Sady 2:0 (1:0), branky:
Bundil, Nevěřil, Jeseník-Slavonín 8:2

tek. Sestava Jesence: Kýr – Zajíček, Burian, Žouželka, Továrek
– Kořenovský, Čížek, P. Tichý,
Burget (90. L. Tichý) – J. Tichý, Z.
Tichý (50. Ullmann). Trenér: Petr
Tichý starší.

nám vrátil kapitán David Čížek a
naopak scházel Martin Laštůvka,
netradičně jsme hráli na dva útočníky a o výhru se hattrickem zasloužil
Jiří Tichý. Čtvrté místo a sedmnáct
bodů je pro nás ideální stav, po podzimu bychom jich chtěli mít dvacet.
Máme ale těžký los, teď jedeme
do Zvole, pak máme první Babice
a končíme třemi zápasy venku – v
Hvozdu, Protivanově a Nových
Sadech.“
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Sportika - II.třída
10. kolo: Haná Prostějov-Sokol Držovice 2:1
(1:1), branky: Mašík, Strouhal - Žáček, Sokol
Zdětín-Sokol Určice B 1:3 (1:2), branky:
Kučera - Kouřil, Nakládal, Zapletal, Horní
Štěpánov-Skalka 2011 4:0 (2:0), branky:
Němec 2, Matuška, Pukl, Sokol Brodek u
PV-Sokol Olšany 1:1 (0:0), branky: Fialka Pospíšil, Sokol Čechovice B-Sokol Vrahovice
0:2 (0:0), branky: Kratochvíl, Studený, Sokol
Přemyslovice-Smržice 6:0 (2:0), branky:
Havelka 2, Tyl 2, Horníček, Tutzak, FC Kralice
B-Haná Nezamyslice 0:2 (0:0), branky:
Mariánek, Moravec.
1. Sokol Vrahovice 10 8 2 0 33:14 27
2. Haná Nezamyslice 9 7 1 1 31:7 22
3. Horní Štěpánov 9 7 0 2 32:11 21
4. Haná Prostějov 10 6 1 3 20:14 20
5. Sokol Určice B 10 5 2 3 26:19 19
6. Skalka 2011 10 5 1 4 22:22 17
7. Brodek u PV 9 4 1 4 17:19 13
8. Sokol Zdětín 10 4 1 5 21:31 13
9. Čechovice B 10 3 2 5 18:22 12
10. Sokol Olšany 10 3 2 5 17:21 11
11. FC Kralice B 9 2 2 5 11:14 9
12. Přemyslovice 10 2 1 7 19:29 7
13. Smržice
10 2 1 7 21:44 7
14. Sokol Držovice 10 1 1 8 14:35 5
Kanonýři: 8 - Klimeš Libor (Horní Štěpánov),
Nakládal Petr (Sokol Čechovice B), Studený Jan
(Sokol Vrahovice), Tyl Lukáš (Sokol Přemyslovice),
7 - Horák Pavel (Haná Nezamyslice), Hošák
Jaroslav (Sokol Olšany), Mariánek Tomáš (Haná
Nezamyslice), Řehulka Martin (Sokol Zdětín),
6 - Cupal Jan (Horní Štěpánov), Kratochvíl Martin
(Sokol Vrahovice), Strouhal David (Haná Prostějov),
Zdráhal Luděk (Sokol Zdětín), Šimeček Roman
(Sokol Brodek u PV).

Branky Vrchoslavic: Konupka 2,
Holub. Rozhodčí: Dömisch – Januš,
Tomeček. Sestava Vrchoslavic: Jurčík – Jiříček (75. Olšanský), Šmíd,
Zdražil, Spiller – Zatloukal, Holub,
III. třída
P. Horák st. (85. Polášek), Lacina, P. 10. kolo: Sokol Bedihošť-FC Dobromilice 5:5
Horák ml. – Konupka. Trenér: Ro- (4:3), pk 3:4, Sokol Otaslavice-Sokol Mostkovice
man Šmíd.
B 4:1 (2:1), FK Němčice-Sokol Tištín 1:0 (1:0),
Sokol Protivanov B-Sokol Kladky 4:2, Sokol
Hodnocení trenéra Vrchoslavic
v Pivíně B-Sokol Čechy pod Kosířem 5:3,
Romana Šmída:
FK Vyšovice-FC Ptení, Sokol Vicov-Haná
„Opět jsme nastříleli tři branky, ale Nezamyslice B 6:0.
ani nyní jsme nezvítězili. První polo- 1. FK Němčice 10 8 2 0 22:9 27
čas patřil Ústí, které se ale na branky 2. Sokol Vícov 10 7 2 1 32:7 24
moc nenadřelo, druhý byl zase náš, 3. Sokol Kladky 10 7 0 3 32:20 21
ale my jsme museli útočit do plných 4. Sokol Otaslavice 10 6 1 3 25:16 19
a vykombinovat. Rozhodlo prvních 5. Sokol Tištín 10 5 1 4 26:17 16
patnáct minut, kdy jsme po našich 6. FC Ptení
9 4 2 3 17:13 16
školáckých chybách prohrávali 3:0. 7. Protivanov B 10 5 0 5 20:19 15
Nastřelili jsme tyčku a byli jsme i 8. FC Dobromilice 10 4 2 4 28:27 14
sami před gólmanem, nedali jsme 9. Nezamyslice B 10 3 1 6 17:27 11
však a z protiútoku jsme inkasovali. 10. FK Výšovice 9 2 2 5 9:16 10
Zdálo se, že je rozhodnuto, do dru- 11. Sokol Čechy p. K.10 3 1 6 26:39 10
hého poločasu ovšem nastoupilo jiné 12. Sokol Bedihošť 10 2 2 6 23:36 8
mužstvo Vrchoslavic a soupeř měl jen 13. Mostkovice B 10 1 3 6 11:26 8
jednu šanci. My jsme ho mačkali, dali 14.Sokol v Pivíně B 10 2 1 7 15:31 7
jsme tři góly, měli jsme spoustu dal- Kanonýři: 10 - Štěpánek Radomír (Sokol Vicov),
ších možností a rozhodčí nám upřel 9 - Bosák David (Sokol Tištín), 8 - Navrátil Miloš (Sokol
penaltu. Museli zabodovat doma proti Kladky), Sekanina Jan (FC Ptení), Špaček Jakub (FC
Horní Moštěnici.“
Dobromilice).

I.B třída, skupina „B“: Hvozd se staronovým koučem remizoval
TJ Sokol Protivanov
TJ Sigma Lutín
0:3 (0:1)

Rozhodčí: Vojáček – Zelík, Bartůněk.

FC Viktoria Přerov „B“
TJ FC Kostelec na Hané
5:0 (1:0)

TJ Sokol v Pivíně
Tatran Všechovice
1:0 (0:0)

Z
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

Vánský, Žouželka, V. Bílý – F. Coufal (70. D. Grulich), Vrba. Trenér:
Rudolf Švehla.

IV. třída
10. kolo: Pavlovice u Koj.-Morávia Doloplazy 7:0,
Biskupice-Sokol Přemyslovice 4:1, Želeč-Sokol
Tvorovice 1:1 pk 1:2, Sokol Plumlov B-Sokol Brodek
u PV B 7:1, Jiskra Brodek u Konice-Sokol Vrahovice
B 13:0, FC Kostelec na Hané B-Sokol Ivaň 12:0.
1. Brodek u Konice 8 7 1 0 50:4 23
2. Sokol Plumlov B 8 6 2 0 35:9 21
3. FC Kostelec n/H B 8 6 1 1 46:11 19
4. Sokol Tvorovice 8 5 2 1 25:9 17
5. Pavlovice u Koj. 8 5 0 3 24:20 15
6. Sokol Vrahovice B 8 5 0 3 23:30 15
7. Brodek u PV B 7 3 1 3 21:21 11
8. Přemyslovice B 8 2 0 6 12:19 6
9. Biskupice
8 2 0 6 12:32 6
10. Morávia Doloplazy 7 1 0 6 10:31 3
11. Sokol Ivaň
8 1 0 7 7:32 3
12. Želeč
8 0 1 7 7:54 1
Kanonýři: 14 - Merta Petr (FC Kostelec na Hané B),
Žondra Radim (Jiskra Brodek u Konice), 10 - Sovík
Evžen (Sokol Plumlov B), 7 - Piňos Petr (Sokol Brodek
u PV B).

Hodnocení trenéra Hvozdu
Rudolfa Švehly:
„Dnešní zápas se hrál nahoru dolů.
Hodnocení trenéra Jesence
V prvním poločasu jsme si vytvořili
Petra Tichého:
čtyři šance, ale nedali jsme ani jednu.
„Zápas se odehrával v poklidném
I tak jsme se dostali do vedení 1:0,
tempu, až se mi to ani nelíbilo. Byla
hosté ale z protiútoku srovnali a po
tam spousta nepřesností z naší i jepoločase to bylo 1:1. Po přestávce
jich strany, chyběla tomu lehkost a
jsme si řekli, že budeme bránit a hrát
fotbalovost, nepřihráli jsme si na tři
na brejky, z čehož se nám podařilo
FC Hvozd
metry. Sice jsme vedli, ale v pětavsítit druhou branku, soupeř nás ale
TJ SK Zvole
čtyřicáté minutě jsme inkasovali na
poté potrestal a vyrovnal na 2:2. Už
2:2 (1:1)
1:1 a rozhodli jsme až ve druhé půlpodruhé v řadě nám chyběl brankář
Branky
Hvozdu:
Vánský,
P.
Muzice. Remíza by tomu asi slušela, ale
jsme rádi za tři body. Věděli jsme, kant. Rozhodčí: Vyroubal – Krpec, a musel místo něj chytat hráč, vedl
že je to zápas o šest bodů a musíme Vrba. Sestava Hvozdu: J. Bílý – si ale velice dobře. Máme několik
Okresní přebor dorostu
doma vyhrát, možná i proto jsme Szekulics, Z. Poles, Bílý, L. Poles zraněných hráčů a klukům mohu za
výkon
jen
poděkovat.“
10.
kolo:
Sokol Brodek u PV-FC Kralice 5:1, Haná
–
P.
Muzikant
(90.
K.
Procházka),
hráli tak křečovitě. Do sestavy se
Nezamyslice-Sokol v Pivíně 5:1, Volno-Sokol
Plumlov.
1. Sokol Brodek u PV 6 3 2 1 14:9 12
(5:2), branky: Cundrla 3, Dostál 2, Bartoš, Okresní přebor mladších žáků
Okresní přebor žáků 7+1
2. Haná Nezamyslice 5 3 1 1 12:6 10
Bouchal, Zelinka - Cohl, Stavěl.
Dohrávané 2. kolo: Sokol Držovice-Sokol v Pivíně 2:1, 6. kolo: Sokol Bedihošť-Sokol Přemyslovice 4:2.
3. Sokol Plumlov 4 1 2 1 9:9 7
1.Zábřeh
8 1 1 38:24 25
Jiskra Brodek u Konice-FK Němčice 1:3, Smržice-FK 1. Sokol Brodek u PV 4 4 0 0 40:4 12
4. Sokol v Pivíně 4 1 1 2 8:11 4
2.Čechovice
7 2 1 49:18 23
2.
Sokol
Kl
e
novi
c
e
6
3
0
3
17:30
9
Výšovice 2:6 (0:3), FC Kralice-Sokol Čechovice B 0:6,
5 1 0 4 5:13 3
3.Kozlovice
7 1 2 31:22 22
3. Sokol Bedihošť 5 2 0 3 16:28 6 5. FC Kralice
FC Kostelec na Hané-Sokol Brodek u PV 11:0 (2:0).
4.Jeseník
7 0 3 58:25 21
4. Sokol Přemyslovice 5 1 0 4 14:25 3
1.
FK
Němčice
7
7
0
0
42:1
21
5.Želatovice
7 0 3 36:26 21
Okresní přebor žáků
2. Sokol Čechovice B 8 7 0 1 33:11 21
6.Mohelnice
5 0 5 45:23 15
Dohrávané 2.kolo: Sokol v Pivíně-Sokol Protivanov
Veškeré
úřední
zprávy
3. FC Kostelec n/H 7 5 1 1 44:6 17
7.Šternberk
4 1 5 33:26 13
Sokol Plumlov-Jiskra Brodek u Konice
a další aktuality mohou 11:0,
4. Brodek u Konice 7 3 2 2 35:12 12
8.Černovír
4 1 5 45:44 13
6:3 (1:1), Sokol Určice-Volno, FC Kralice-Haná
5. Sokol Držovice 7 2 1 4 18:19 8
9.Lipník
4 1 5 32:38 13
zástupci jednotlivých Prostějov 0:7, FC Dobromilice-FC Hvozd 2:2 pk 2:3.
6. Sokol v Pivíně 6 2 1 3 8:14 8
10.Konice
3 3 4 24:33 12
oddílů
i jejich příznivci 1. Sokol Určice 6 5 1 0 46:6 16
7. Sokol Brodek u PV 7 2 2 3 18:27 8
11.Brodek u Přerova 3 0 7 26:65 9
2. Haná Prostějov 5 5 0 0 71:1 15
nacházet
na
8. FK Výšovice
6 2 0 4 13:27 6
12.Slavonín
2 2 6 32:50 8
3. Sokol v Pivíně 5 4 0 1 17:7 12
9. Smržice
8 1 0 7 17:69 3
13.Nové Sady
1 3 6 14:24 6
internetových stránkách 4. Brodek u Konice 6 3 0 3 15:20 9
14.Velké Losiny
0 1 9 14:59 1
10. FC Kralice
7 0 1 6 7:49 1
5. FC Hvozd
6 1 3 2 13:19 8
WWW.
6. Sokol Plumlov 6 2 1 3 13:21 7
7. FC Kralice
6 2 0 4 24:20 6
OFSPROSTEJOV.
8. FC Dobromilice 6 1 1 4 10:41 4
9. Sokol Protivanov 6 0 0 6 1:75 0
CZ !

fotbalové aktuality na

www.vecernikpv.cz
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LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

JESTŘÁBI I PŘES HRÁČSKÉ ZMĚNY POKRAČUJÍ V PORÁŽKÁCH

HC BENÁTKY NAD JIZEROU

0:0

1:1

Body proti Havířovu i Budějovicím utekly v oslabení, tým opustil Švaříček

1:3

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.

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.

Prostějov/jim

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.

3
2

ČEZ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE
LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

1:1

0:1

Pro příznivce prostějovského hokeje zůstává i na
konci první čtvrtiny pohled na tabulku nelichotivý.
Úvodních dvanáct kol přineslo totiž jen osm bodů
a čtyřiadvacet nastřílených branek, což znamená
třinácté místo ze čtrnácti. A navíc dvanáctý Most je
vzdálen již na devět bodů, takže i po následujícím
trojboji bude platit, že Jestřábi budou patřit mezi
dva výsledkově nejhorší celky soutěže.

2:0

Branky a nahrávky: 14. Pajič (Boháč, Punčochář), 44. Švihálek (Nouza, Straka), 53.
Heřman (Růžička, Rob) – 19. Indra (Malý), 28. Roupec (Indra, Coufal). Rozhodčí: Zubzanda – Belko, Kokrment. Vyloučení: 3:8. Využití: 0:1. V oslabení: 0:0. Střely na branku:
47:34 Diváci: 4154.

Oba zápasy uplynulého týdne
přitom měl tým vedený Tomášem
Sršněm starším a Petrem Zacharem
dobře rozehrané a držel stav 2:1,
v ani jednom případě ho ale neudržel
a musel se smířit s porážkami
v normální hrací době. Opakoval se
tak scénář z Ústí nad Labem, kde
Jestřábi vedli 1:0 a 2:1.
„Je to možná dáno nezkušeností,
stále ale spoustu času trávíme na
trestné lavici po nesmyslných faulech. Je to pořád dokola, s tímto problémem jsme se potýkali již na konci minulé sezony a v letní přípravě,
zápasy s Havířovem a Českými
Budějovicemi to jen potvrdily. Musíme se z toho poučit,“ poznamenal
smutným hlasem sportovní manažer
„A“-týmu Jiří Vykoukal.
Dvojnásobnému mistru světa z let
1996 a 1999 se v uplynulých dnech
podařilo doladit příchody Václava

Meidla a Tomáše Káni, kteří již
odehráli první minuty za Prostějov,
pravděpodobně to nebyly poslední
zásahy do kádru.
„Obvolávám už asi půlku republiky, ale volných hráčů až tolik není,
nebo na ně finančně nedosáhneme.
Stále také věříme tomu, že se situace obrátí a chytnou se ti hráči, jimž
jsme dali šanci. Už je to vidět na
Kovaříkovi, Stejskalovi a Luňákovi,
snad se přidají i další,“ přeje si.
Výše zmíněný Meidl se do
Prostějova zatím vrátil na měsíc,
dohoda s Káňou zní na pět utkání,
z nichž to první nastalo v sobotu,
a další tři se konají v tomto týdnu.
„Tomáš je hokejista, který čekal
na angažmá, uvidíme jak týmu
pomůže. Čekáme od něj přínos
v útočné fázi a celkové aktivitě,
po pěti utkáních se budeme bavit
co dál. Snažíme se tým doplňovat
aspoň tímto způsobem,“ zmínil.
Zpět do sestavy se vrátili i pardubičtí

Byl oporou. Ondřej Kocián vystřídal v uplynulém týdnu mezi třemi tyčemi Juraje Šimbocha a v mnoha
případech svůj tým podržel, ani tak z toho ovšem nebyl aspoň jeden bod.
Foto: Jiří Možný
Korím s Poulíčkem a boleslavský
Kubica, ve středu se poprvé
v prostějovském dresu objevil
Dominik Matula. „Kubica přijede
i v pondělí a ve středu, bavil jsem
se o něm s Františkem Výborným
po zápase s Olomoucí a dohodli
jsme se tak. Není to jednoduché, musíme trenéry a manažery
přemlouvat, nikdo nečeká na
to, až mu zavoláme, aby nám

poskytl hráče,“ sdělil Vykoukal.
A přáním do nového týdne zůstává,
aby se podařilo urvat výhru i na
dva vstřelené góly. „Proti Havířovu
jsme dokázali dostat publikum
do varu, pak se ale krátce po sobě
nechají tři hráči vyloučit a vše korunujeme obdrženým gólem při
naší přesilovce. Brankáři nám chytají spolehlivě, ale nedaří se zatím
tolik v útoku, byť jsme věděli, že

nebudeme střílet tolik branek jako
ve druhé lize. Ideálem by tak bylo,
aby na body stačilo málo,“ poukázal
na statistiky.
A cestou k tomu bude i nadále
pokračovat na eliminaci zbytečných
faulů. „Hráči si musí uvědomit, že
to není jen dvouminutový trest pro
ně, ale že tím oslabují celý tým.
Musí mít respekt ke spoluhráčům
i fanouškům,“ vybízí.

Sestava ČEských budějovic:
Bláha (Kůdela) – Punčochář, Mucha, Suchánek, Vráblík,
Růžička,Chmelíř, Kříž – Kuchejda, Pajič, Boháč – Nouza, Straka,
Švihálek – Heřman, Rob, Prokeš – Vaniš

Sestava lhK jestřábi
Kocián (Šimboch)

Trenéři:
Tomáš Sršeň starší
a Petr Zachar.

Roupec, Kolibár, Malý,
Knesl, Skřivánek, Korim

Rozhovor Večerníku s navrátilcem do prostějovského klubu

Luňák, Indra, Coufal
Meidl, Černý, Káňa
Moučka, Poulíček, Kubica
Kovařík, Stejskal, Belay

„Sice výsledek nebyl ono, ale užil jsem si to,“ přiznal po comebacku Václav Meidl

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 12. KOLE


Tým

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

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

Z

V

VP

PP

P

Skóre

Bodů

12
12
12
12
12
11
12
12
12
12
12
12
12
12

7
7
6
6
6
6
6
6
5
5
5
2
1
1

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

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

3
4
3
4
4
3
5
5
5
6
5
4
8
10

36:25
40:30
33:26
44:30
34:25
33:30
37:38
34:43
35:27
28:27
39:39
31:45
24:40
20:43

24
23
22
21
21
20
20
19
18
17
16
16
8
4

Kam příště....
13. kolo, pondělí 13. října: LHK Jestřábi Prostějov – Piráti Chomutov, HC Stadion Litoměřice – ČEZ Motor České Budějovice, HC Dukla
Jihlava – AZ Havířov, SK Horácká Slavia Třebíč – HC Slovan Ústečtí
Lvi, HC Rebel Havlíčkův Brod – HC Benátky nad Jizerou, Rytíři Kladno
– SK Kadaň.
14. kolo, středa 15. října: Piráti Chomutov – SK Kadaň, Rytíři Kladno
– HC Most, Salith Šumperk – HC Benátky nad Jizerou, HC Rebel Havlíčkův Brod – HC Slovan Ústečtí Lvi, SK Horácká Slavia Třebíč – AZ Havířov, HC Dukla Jihlava – ČEZ Motor České Budějovice, HC Stadion
Litoměřice – LHK Jestřábi Prostějov.
15. kolo, sobota 18. října: HC Stadion Litoměřice – Piráti Chomutov,
LHK Jestřábi Prostějov – HC Dukla Jihlava, ČEZ Motor České Budějovice – SK Horácká Slavia Třebíč, AZ Havířov – HC Rebel Havlíčkův
Brod, HC Slovan Ústečtí Lvi – Salith Šumperk, HC Benátky nad Jizerou
– Rytíři Kladno, HC Most – SK Kadaň.

Prostějov - Hokejový ročník 2000/2001 byl až do
minulé středy posledním, kdy se v soutěžním utkání
představil v prostějovském dresu místní rodák a odchovanec Václav Meidl. Téměř dvoumetrový útočník
působil ve svém mateřském klubu naposledy v dorostenecké kategorii, načež se poté přes Zlín, Třinec a
Havířov dostal až na mistrovství světa do 18 let a další
tři roky strávil v Plymouth Whalers či Saginaw Spirit, týmech hrajících Ontario Hockey League. V draftu NHL
si ho jako celkově 81. hráče toho roku 2004 v p
pořadí
vybral Nashville Predators. V nejslavnější
jší soutěži světa ovšem nikdy šanci nedostal a přes stovky
ovky utkání za
Znojemské Orly, Olomouc, Kometu Brno,
rno,, Havlíčkův
Brod a Ústí nad Labem se tak na počátku
átku října 2014
nyní osmadvacetiletý hráč vrátil zpět na
a rodnou hroudu. Po nevydařeném debutu v „A“-týmu
mu Prostějova
Václav Meidl odpovídal na otázky Večerníku.
rníku.
Jiří Možný

Jaký to byl pocit mít na
sobě po tak dlouhé době
opět prostějovský dres?
„Je to po asi čtrnácti letech, takže
jsem si to užil. Fanoušci byli
fantastičtí. Sice výsledek nebyl
ono, ale samotný zápas mě bavil.
Vzpomněl jsem si na ´zimák´, jak
jsem začínal, naši mě sem vozili,
takže mi hlavou prolétly hlavně
začátky. Věděl jsem, že fanoušci
jsou zde jedni z nejlepších v první
lize, což je velké plus. Bylo to
celkově takové zvláštní. Zavládla
i troška nostalgie, už je to přece jen
trochu doba...(úsměv)“
Jak na vás zatím stávající mužstvo Jestřábů
působí?

„ne úplně špatně.
atně. Bojovalo se,
kluci tomu dávají
ávají sto procent,
akorát první liga je rychlostně
někde jinde, na což si někteří zvykají a potřebujíí čas. Byl to však
solidní výkon,, zápas rozhodly
individuální chyby
hyby a vyloučení.
Je potřeba se vyvarovat těchto
zbytečných nedostatků,
edostatků, protože
padesát minutt hrajeme dobře,
máme šanci bodovat
dovat a pak si to
pokazíme...“
Takže dle vás
byla klíčovým
momentem
dlouhá
přesilovka pět na tři?
„Určitě to rozhodlo.
hodlo.
Jede se na čtyři
pětky,
někteří
teří
kluci na oslabení
ení

Přehled výsledků 1. ligy ČR
8. kolo: Motor České Budějovice Piráti Chomutov 3:2 s.n. (0:0 - 0:1
- 2:1 - 0:0- 1:0). Branky: 43. Pajič
(Švihálek), 45. Heřman (Rob), rozh.
náj. Straka – 34. Kämpf (Gajovský,
Hovorka), 50. McGregor (L. Květoň).
Diváci: 4852 * SK HS Třebíč - HC
Most 5:1 (4:1 - 0:0 - 1:0). Branky:
4. Dočekal (Čech), 13. Havel (Erat,
Zdráhal), 15. Erat (Dočekal), 18. Bartoň
(Herman), 42. Herman (TS) – 13. Bojer (Válek). Diváci: 1470 * HC Dukla
Jihlava - HC Benátky nad Jizerou
4:0 (0:0 - 3:0 - 1:0). Branky: 26. Zeman (Čáp, Štebih), 31. Prokš (Štěpánek,
Březina), 36. Melenovský (Důras), 51.
Seman (Důras). Diváci: 1315 * Salith
Šumperk - Rytíři Kladno 3:2 (2:0 1:1 - 0:1). Branky: 14. Plášek (Vávra),
15. Haas (Velecký, Holík), 35. Žálčík

(Moskal, Gewiese) – 22. Chalupa
(Havlíček, Pitule), 54. Tenkrát (Havlíček, Kolářík). Diváci: 1580 * LHK
Jestřábi Prostějov - AZ Havířov 2:4
(0:0 - 1:1 - 1:3). Branky: 40. Indra
(Luňák), 46. Stejskal (Kovařík) – 32.
Tomi (Jakúbek, Šlehař), 51. Chmielewski (Krisl, Sztefek), 54. Fořt (Říčka), 58.
Pechanec (Sztefek). Diváci: 1520 * HC
Rebel Havlíčkův Brod - SK Kadaň
1:3 (0:0 - 0:2 - 1:1). Branky: 60. Chlubna (Semrád, Beran) – 22. Chlouba (Jíra,
Trefný), 37. Ton (Chlouba, Račuk), 59.
Ton (Račuk). Diváci: 421 * HC Stadion Litoměřice - HC Slovan Ústí nad
Labem 5:1 (2:1 - 2:0 - 1:0). Branky:
10. Švagrovský (Chlapík, Novák), 17.
Doležal (Antončík, Špelda), 39. Švagrovský (Novák), 40. Bílek (Kalla, Rys),
47. Doležal (Plášil, Kalla) – 5. Budínský

(Rod, Roubík). Diváci: 1550.
9.kolo: HC Most - HC Rebel Havlíčkův Brod 2:1 (0:0 - 2:1 - 0:0). Branky:
22. Slavíček (Charousek), 33. Petruška
(Alinč, Kubinčák), 53. Jurčík (Písařík)
– 23. Sedláček (Zucker, Kuchler). Diváci: 205 * HC Benátky - HS Třebíč
2:1 (0:1 - 2:0 - 0:0). Branky: 30. Plutnar
(Niko, Dlouhý), 37. Maďar (Bittner, Mikyska) – 13. Pekr. Diváci: 286 * AZ Havířov - HC Stadion Litoměřice 2:1 (1:0
- 0:0 - 1:1). Branky: 5. Šlahař (Jakúbek,
Tomi), 59. Valenta (Loskot, Jiránek) –
42. Málek. Diváci: 1795 *HC Slovan
Ústí nad Labem - HC Dukla Jihlava
4:3 (0:0 - 2:2 - 2:1). Branky: 27. Vávra
(Černý, Rod), 28. Kloz (Tůma, Pořický),
50. Gengel (Brož, Pořický), 60. Tůma
(Kloz) – 25. Melenovský (Podlipnik, Seman), 39. Čachotský (Čáp, Štebih), 60.

Podlipnik (Melenovský, Důras). Diváci:
1113 * Piráti Chomutov - Rytíři Kladno 1:2 (0:0 - 0:1 - 1:1). Branky: 60. D.
Kaše (V. Růžička, Hovorka) – 24. Tenkrát (Eberle), 43. Kužel (Melka, Eberle).
Diváci: 4099 * SK Kadaň - Šumperk
0:0 odloženo (0:0 - nedohr.) * ČEZ Motor České Budějovice - LHK Jestřábi
Prostějov 3:2 (1:1 - 0:1 - 2:0). Branky:
14. Pajič (Boháč, Punčochář), 44. Švihálek (Nouza, Straka), 53. Heřman (Růžička, Rob) – 19. Indra (Malý), 28. Roupec
(Indra, Coufal). Diváci: 4154.
Předehrávka 13.kolo: HC Most
- Salith Šumperk 2:3 po s.n. (1:1 1:1 - 0:0 - 0:0 - 0:1). Branky: 9. Alinč
(Kubinčák, Kousalík), 38. Petruška
(Kubinčák, Čížek) – 11. Žálčík (Staněk,
Moskal), 29. Sedlák (Moskal, Staněk),
rozh. náj. VrdlovecDiváci: 166.

chodí víc, tak se unaví, to pak
chybí ke konci, kdy jsou potřeba
síly na zvrácení. V dnešním hokeji
rozhodují především vyloučení
a ten, kdo jich má méně, tak
vyhrává. Prostě to tak je.“
Prostějov je prvoligovým nováčkem, vy jste
přišel jako matador. Jaké jsou
vaše osobní ambice?
„Jsem po operaci kolene a domluvil jsem se s Jirkou Vykoukalem (sportovní manažer klubu
– pozn.red.), že bych mančaftu
nějak pomohl. Zatím jsem tu na
měsíčním hostování a
pak se uvidí. Chtěl
bych klukům pomoci. Prostějov
je mi blízký,
začínal
jsem
tu s hokejem,
mám to tady rád.
Situace je, jaká
je, nesmíme ale
házet flintu do
žita, ale

semknout se a bojovat jako
jeden mančaft a pokud možno co
nejdříve se zvednout.“
Hrála při vašem rozhodování roli také
skutečnost, že máte momentálně
místní přítelkyni?
„(úsměv) Tak především rozhodovalo, že jsem doma a po zranění
potřebuji nabrat zpátky fyzičku.
Co si budeme povídat, dneska to
z mé strany nebylo ono, mám na
víc a chtěl bych týmu pomáhat.
Věřím tomu, že když ještě potrénuji, bude to lepší z mé strany,
tým začne vyhrávat a dělat
radost fanouškům, protože
ti si to zaslouží. A soukromý život pak bude o
to krásnější.. (smích)“
Utkání
s
Havířovem
si nenechalo ujít patnáct set diváků. Jak
jste si užil
atmosféru?

„Fanoušci jsou šestým hráčem
na hřišti a musím říct za kluky,
že to není lehká situace. Kladno,
Chomutov jsou mančafty s extraligovými hráči a také se motají
kolem středu. Přechod na první
ligu není jednoduchý ani z extraligy, takže jen bych chtěl poprosit fanoušky, aby byli trpěliví,
fandili a pomohli psychicky
klukům nějak se z toho společně
dostat.“
Nyní vás čekají právě
zkušení ssoupeři. Co proti
nim hrát?
„Jednoznačně se musíme vyvarovat zbytečných chyb a hrát
zodpovědně, hlavně
hlav bez faulů,
protože to jsou zzkušení hráči a
přesilovky budou trestat. Je třeba
hrát jednoduše, co nejvíce pět
na pět a snažit se prostě nějak to
urvat. Každý tým v první lize je
hratelný a může to dopadnout tak
i tak. Jak už jsem říkal, rozhodují
zejména přesilovky
přesilovk a individuální
chyby.“

„Přechod na první ligu není jednoduchý
ani z extraligy, takže bych chtěl poprosit
fanoušky, aby byli trpěliví, fandili nám
a psychicky pomohli klukům se zvednout.“
Foto: Jiří Možný

nová jestřábí posila VÁCLAV MEIDL poslal
výzvu směrem k prostějovským příznivcům

Ve statistikách Jestřábi zatím nevynikají
Prostějov/jim – Za účastníky první české hokejové ligy je téměř celá první čtvrtina
základní části a nabízí se tak chvilka na krátké brouzdání statistikami. V nich se zatím
prostějovským hokejistům příliš nedaří a zapadají spíše do průměru.
V tabulce produktivity je na tom z Jestřábů zatím nejlépe obránce! Nejvíce bodů totiž na úvodních dvanáct kol posbíral David Roupec – stačily mu k tomu dvě branky a šest asistencí. Až
zatím je nejlepší z útočníků, sedmibodový Marek Indra. A králem střelců zůstává i nadále Michal
Černý, získal si toto ocenění díky třem brankám.
Jednačtyřicetiletý zkušený hráč je na prvním místě ještě jedné statistiky, a sice s bilancí -9 je
společně s Lubomírem Vosátkem nejhorší z řad Jestřábů v bilanci účasti na ledě při vstřelení
branky. Z obránců se pouze Roupec dostal do kladných vod, mezi útočníky se to podařilo ještě
Viktoru Coufalovi, Martinu Belayovi, Franku Kučerovi a Lubomíru Kovaříkovi.
To při porovnání s konkurencí na nejlepší nestačí. Nejproduktivnějším hráčem soutěže je dvacetibodový šumperský forvard Patrik Moskal, na záda mu dýchají ústecký Jaroslav Roubík a
českobudějovický Josef Straka, oba mají na svém kontě bodů sedmnáct.
(dokončení na straně 27)
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Bojovnost Jestřábům nestačila, Havířov v závěru trestal Další trojboj, výzvami Jestřábů
Prostějov/jim - Ani gólové procitnutí Marka Indry s Vladimírem Stejskalem nedovedlo
prostějovský hokejový výběr
k první domácí výhře za tři body.
Jestřábům se sice podařilo ve
středečním utkání jedenáctého
kola první ligy gólem do šatny
vyrovnat a následně i dokonat
obrat, jenže stav 2:1 až do konce
neudrželi. A doplatili opět na vyloučení. Během pouhých čtyřiačtyřiceti sekund totiž poslal hlavní
rozhodčí na trestnou lavici hned
tři domácí hráče a ani vytrvalá a
hlasitá podpora fanoušků náskok
neuchránila. Hostům se totiž podařilo srovnat krok a po dalších
chybách soupeře i zvítězit.
V jestřábím brankovišti dostal po
dvou a půl týdnech šanci hned
od první minuty Ondřej Kocián
a právě jeho zásluhou platil více
než třicet minut bezbrankový stav.
Zejména v první třetině se přitom
řádně zapotil, poradil si ale s příležitostí z Třince zapůjčeného Chmielewského i Fořtově možnosti. Při

jedné z havířovských akcí sice
ztratil helmu, rozhodčí však hru
včas přerušil a k ohrožení nedošlo.
V úvodních čtyřiceti minutách se
oba týmy držely hry podle pravidel,
a zatímco Jestřábi měli po druhé
třetině osm trestných minut, havířovští hokejisté dokonce jen čtyři.
Při druhém Indrově vyloučení se
sice ve velké šanci objevil Pechanec, na Kociána si ale nepřišel a pokračovalo se tak stále za stavu 0:0.
Na prostějovského brankáře vyzrál
až v dvaatřicáté minutě nejproduktivnější hráč hostí Vojtěch Tomi.
Domácí hráči se sice snažili o tlak
a před bránou soupeře, hosté ale
podnikli brejk, na jehož konci se
ocitl dvacetiletý útočník sám před
gólmanem a nezaváhal - 0:1. Domácí ale měli připravenou včasnou
odpověď. Ostře pálící Meidl ani
dorážející Matula ještě neuspěli,
levé křídlo druhé útočné formace
následně nepřelstilo Danečka ani
z blafáku, ale krátce před pauzou
už přece jen platil stav 1:1. Zbytečného faulu se dopustil havířovský
Jiránek, domácím se podařilo hosty
dokonale zamknout před jejich bránou, Skřivánek s Roupcem nebezpečně ostřelovali svatyni Slezanů
a krátce po vypršení havířovského
trestu se pouhých třináct sekund
před sirénou prosadil Marek Indra.

A na konci šestačtyřicáté minuty
již platil stav 2:1. Chvíli po návratu
Duby a Chmielewského, kteří dostali po dvou minutách za hrubost,
si Stejskal z pravé strany nabruslil
před bránu a nad klečícím gólmanem poslal puk poblíž první tyče
do sítě. Radost slušně zaplněného
zimního stadionu vypukla naplno,
neměla však dlouhého trvání. Nastal totiž krizový okamžik v podobě dvouminutového oslabení tří
proti pěti. Nejprve hákoval Michal
Černý a na cestu dostal ještě desetiminutový osobní trest, tři sekundy
po něm sekal na brankovišti Knesl, a když už se domácím podařilo
vyhodit puk z pásma, tak všechny
překvapil hvizd rozhodčího a dvě
minuty pro překvapenou domácí
střídačku za nedovolené bránění
Roupce, jenž právě střídal. Dvojnásobné oslabení ještě Jestřábi velkou
obětavostí i jistotou v bráně ustáli,
krátce po jeho skončení a nutném
Indrově střídání kvůli spadené helmě ale dostal Chmielewski nabito
na levý kruh a z první vymetl bližší
horní růžek nad Kociánovou vyrážečkou - 2:2.
I Prostějovu se poté ještě naskytla
početní výhoda, naložili s ní však
prachbídně. Fořt se proháčkoval
mezi beky, kteří se před ním rozestoupili a s uctivým odstupem

Chomutov, Litoměřice, Jihlava

TOMÁŠ SRŠEŇ - LHK Jestřábi Prostějov:

„Do zápasu jsme vstoupili slušně, bohužel ve druhé třetině Havířov
převzal iniciativu. Nám se podařilo držet výsledkově krok a ještě se
dostat do vedení. Bohužel vlastní nedisciplinovaností jsme utkání prohráli. Jsou to pro mě zbytečné fauly a nemůžou se opakovat. Je těžké
bránit pomalu čtyři minuty v kuse oslabení ve třech, až do závěru jsme
hráli dobře, poté se to takto zvrtlo. Čtvrtý gól? Chtěli jsme s tím rychle
něco udělat a naskytla se nám příležitost hrát přesilovku, sice bez brankáře. Neměl by se první hráč nastřelit, ať se stane cokoliv, bohužel se to
stalo. Dostali jsme gól a tím se to rozhodlo.“

JAN DANEČEK - HC Havířov 2010:

„Jsme mužstvo, jemuž se venku nedaří, a konečně jsme někde chtěli vyhrát za tři body, protože se nám to ještě nepodařilo. Na obou mužstvech
bylo vidět, že je to strašně svázané a nervózní. Dvě třetiny jsme měli více
ze hry, nepodařilo se nám ale nějak gólově odskočit. My jsme potom byli
šťastnější v zakončení a dá se říci, že vyrovnaný zápas z obou dvou stran
se přiklonil na naši stranu. Přesilovka pět na tři byla velkou výhodou, ale
mohla být také velkou nevýhodou, protože jsme ji moc dobře nesehráli.
Naštěstí se nám už při hře pět na čtyři podařilo dát gól.“
ho
kličkou
h pozorovali,
li a kli
k sii poradil
dil
i s Kociánem, takže to bylo 2:3.
A to ještě chvíli předtím v podobné
situaci domácí brankář svým roztažením na čáře vychytal Jakúbka.
Poté dostali Duba s Loskotem
každý dvě minuty za hrubost a
při hře čtyři na čtyři to zkusili Jestřábi více než tři minuty před třetí
sirénou bez gólmana. Brzy však
ztratili puk a únik dva na jednoho

zakončil
střelou
k il Pechanec
h
l z pravého kruhu přes ležícího obránce
- 2:4. Necelou minutu a půl před
koncem se dvou faulů v rychlém
sledu dopustil Dresler a domácí
dostali ještě jednu přesilovkou
šanci, protože na trestné lavici
seděl současně Šlahař, ovšem ani
skutečně dvojnásobná přesilovka
v celkovém počtu šesti proti třem
už k ničemu nevedla.

Na jihu Čech hlavně i díky „Granlundovi“ opět bez bodu
České Budějovice, Prostějov/jim
– Počtvrté v řadě vyšli prostějovští
hokejisté bodově naprázdno. Po
neúspěších s Benátkami, Ústím a
Havířovem nedokázali uspět ani
proti Českým Budějovicím. Nad
domácím Motorem sice stejně
jako před týdnem na severozápadě Čech vedli, i tentokrát ovšem
o branku padli a zůstávají pevně
přikováni na předposlední pozici.
Premiéru v prostějovském dresu
si odbyl útočník Tomáš Káňa, do
sestavy Jestřábů se vrátili i Karol
Korím, Jaroslav Moučka a Patrik
Poulíček z Pardubic i mladoboleslavský Zdeněk Kubica. A právě
posledně jmenovaný forvard s čerstvými zkušenostmi z Ligy mistrů

se zapsal do statistik jako první, na
počátku šesté minuty totiž putoval
na trestnou lavici.
Domácí ale dvouminutovou početní
výhodu nevyužili, v čemž je o nedlouho později napodobili i hosté po
zákroku Jána Muchy. Vedení se tak
ujali českobudějovičtí plejeři, konkrétně se tak stalo v závěru čtrnácté
minuty po spolupráci extraligových
hokejistů. Punčochář poslal před
bránu své nahození, Daniel Boháč
se následně neukvapil a předložil
puk Pajičovi a někdejší Bílý Tygr
neomylně zamířil do horního růžku
– 1:0. Hostující hráče ale obdržená
branka nezaskočila a dál pokračovali v aktivním pojetí, za něž se brzy
dočkali odměny. Necelé dvě minuty
před pauzou vybojoval na útočné
modré čáře kotouč Indra, projel až
před gólmana a poradil si i s Bláhou
- 1:1.
Tento nerozhodný stav vydržel až
do osmé minuty druhé třetiny. To
přebýval na trestné lavici Boháč a

návrat do hry mu přesným nahozením dopřál Roupec. Postaral se tak o
šestou branku z řad prostějovských
obránců a upravil na 1:2. Stejný hráč
sice o pár desítek sekund krosčekoval a musel si také odpočinout,
přesto nechybělo moc, aby to bylo
o dvě branky ve prospěch Jestřábů.
Nejprve nepříjemně pálil Luňák,
poté jel sám na Bláhu Václav Meidl.
Ani jeden z nich však neuspěl.
Těsné vedení se hostům dařilo
dlouhou dobu držet a do šaten tak
odcházeli spokojenější, ovšem
brzy po návratu zpět na led bylo
po radosti. Po vzoru Granlunda si
za brankou Švihálek vložil puk na
hokejku a zavěsil – 2:2. A brzy nato
dopřáli hosté domácím i dvě přesilovky, při nichž musel vyniknout
Ondřej Kocián. No a necelou minutu po Indrově návratu zpět do hry
zakončil budějovický tlak Heřman.
Po asistencích Růžičky s Robem se
sedmadvacetiletý útočník Plzně či
Berouna trefil baseballovým způ-

PETR ROSOL – ČEZ Motor České Budějovice:

„Do zápasu jsme nenastoupili špatně, ale Prostějov hrál dobrý hokej,
prakticky prvních pětatřicet minut nás k ničemu nepustil a až posledních pět minut ve druhé třetině jsme je začali trochu ostřelovat. Při jejich brankáři trochu stálo štěstí, ale jinak to bylo naprosto vyrovnané
utkání. V poslední třetině jsme získali tlak, tlačili jsme se do brány a
díky fantastickému gólu Michala Švihálka jsme srovnali. Začali jsme
být psychicky nahoře a dohnali jsme zápas do vítězného konce.“

PETR ZACHAR – asistent LHK Jestřábi Prostějov:

„Myslím, že jsme viděli zajímavé utkání. Dá se říct, že dvě třetiny jsme
byli vyrovnaným soupeřem. Bohužel třetí třetinu jsme od té hry ustoupili,
přestali jsme hrát, začali jsme se bát o výsledek a zápas jsme ztratili“
sobem
přesně
b
ř ě - 3:2!
3 2! Rozhodnutí
R hd í
měl na hokejce velezkušený Josef
Straka. Někdejší reprezentant a
držitel desítek startů v KHL za Čerepovec, Kazaň a Jekatěrinburg získal svým napadáním puk a šel sám
na Kociána, prostějovský gólman
ovšem ale svůj tým podržel. Příležitost ke srovnání tak ještě dostal

Prostějov.
Dvaapadesát
i P
ěj
D
d á sekund
k d
před koncem fauloval Rok Pajič,
hosté si vzali oddechový čas a pustili se do hry v šesti. K odraženému
puku se pak dostal Luňák a měl
před sebou téměř prázdnou bránu,
střela mu však nesedla a Bláha byl
na místě. Premiéra Tomáše Káni za
Prostějov tak vítězná nebyla.

„Atmosféra byla super. To se vždy hraje úplně jinak,“

užíval si prostředí útočník Havířova Vojtěch Tomi
Prostějov/jim - Více než polovinu zápasu mezi prostějovskými
Jestřáby a Havířovem platil
bezbrankový stav. Teprve pak
ho svým gólem změnil nejpilnější sběratel branek i kanadských
bodů z tábora Severomoravanů
Vojtěch Tomi. Dvacetiletý útočník se dočkal již šesté prvoligové
trefy v sezoně a odstartoval tak
gólově bohatou část utkání, po
jejímž skončení si mohli užívat
oslavy se svými věrnými fanoušky právě hráči Havířova.
„Bylo to velice dramatické utkání.
Měli jsme strašně moc šancí, ty
jsme ale neproměnili. Stejně tak
jsme hráli i hodně přesilovek, tam
ještě také musíme hodně věcí vyladit, abychom je častěji proměňovali,“ konstatoval věkem stále ještě
junior Vojtěch Tomi. Brankový
účet načal moment z dvaatřicáté
minuty a ukázkové přečíslení tři
na jednoho. „Gól nás zvedl, vznikl
prací celé lajny. Zblokovaná střela,
vybojovaný puk, pak jsem dostal

pěknou nahrávku a šel jsem sám
na gólmana. Udělali jsme pak ale
zbytečný faul v útočném pásmu.
Přesilovku jsme sice ubránili,
ale inkasovat třináct sekund před
přestávkou byla škoda. Trenér
nás ovšem zvedl, říkal nám, že si
z toho nemáme nic dělat, vyhecoval nás k tomu, abychom makali
dál,“ poukázal havířovský forvard
na následný vývoj.
Se svými spoluhráči i protihráči se Tomi víceméně shodl, že
rozhodujícím pro celé střetnutí
bylo dlouhé oslabení Prostějova
v polovině poslední třetiny. „Dali
nám gól na dva jedna, mysleli si,
že to už složíme, ale my jsme zabojovali. Začali jsme hodně bruslit
a bojovat, vynutili jsme si fauly.
Snažili jsme se získat každý puk,
vyhrát každý souboj a domácí hráči už byli unaveni a neměli tolik
sil, aby to ubránili. Střídali tam nějaké dvojice a došly jim síly. Srovnali jsme tak a v oslabení jsme dali
gól na tři dva v náš prospěch, to

nás hodně zvedlo,“ těšilo nadějného útočníka.
Po utkání také vysekl poklonu
hostujícím i domácím příznivcům,
právě díky nim se hrálo po celou
dobu ve vysokém tempu a bylo
se nač koukat. „Věděli jsme, že
přijedou naši fanoušci, dlouho dopředu se to domlouvalo. Měli jsme
v hledišti podporu, táhli nás dopředu a my jsme jim splnili to, co oni
od nás tady očekávali. Obě strany
podporovalo velké množství fanoušků, atmosféra byla super. To se
vždy hraje úplně jinak. Mezi námi
je také asi nejmenší vzdálenost,
takže to má i prvky derby a bylo to
znát,“ užíval si zápasu.
A radost měl i z toho, jak se mu
po celou aktuální sezonu daří.
„Jsem spokojen. Hrajeme útočnou
hru, snažíme se z každé pozice
střílet, aby to tam padalo, někdy
se to povede. Jsem ve druhé lajně
s dobrýma klukama, dostávám dost
prostoru na ledě a snažím se dávat
góly, abych byl prospěšný na ledě

s Finy. To při výhře Växjö 3:1
znamenalo bodovat naplno.
Ve druhé třetině se zdálo, že se
tento cíl Spartě vzdaluje, když
prohrávala 1:2, poté ale dokázala
srovnat a ještě před druhým
odchodem do kabin i otočit.
Na 4:2 poté necelých deset
minut před koncem třetí třetiny
zvýšil Petr Kumstát a hosté již
dokázali pouze snížit. Dva góly
do prázdné brány jistily postup
a souboj v play off se švédským
Linköpingem.
A forvard s reprezentačními
zkušenostmi se začal gólově
prosazovat i v extralize, brzy
třiatřicetiletý forvard se v nové
sezoně nejvyšší domácí soutěže
trefil již třikrát a jen deset tref mu
chybí k tomu, aby se jako vůbec

jim podařilo vyhrát až třikrát v řadě.
Naposledy ale padli 1:2 v Havířově.
Pevnou součástí sestavy Litoměřic
je někdejší Jestřáb Šimon Antončík, jenž zatím zaznamenal jednu
asistenci a šest trestných minut. V
kolonce nejtrestanějších hokejistů je
zatím na prvním místě s pětadvaceti
minutami Ondřej Mikliš, o pět méně
jich má Jiří Černoch. V počtu kanadských bodů je zatím s dvěma brankami a deseti asistencemi nejlepší
Jaroslav Kalla, nejpřesnějšími střelci
jsou David Švagrovský, Vítězslav
Bílek a Jiří Rys. Obrana se spoléhá na zkušenosti v podobě Radka
Míky, Angela Krsteva či Lukáše
Špeldy a v bráně exceluje Tomáš
Král. Jeho průměr je gól a tři čtvrtě
a úspěšnost přes čtyřiadevadesát
procent.
V sobotu se na Hané představí
Dukla Jihlava nikoliv od 17.00
hodin, ale výjimečně až o půl hodiny později. A v prvním zápase z
toho byla výsledkově jasná výhra
rekordmana v počtu československých titulů 3:0. V nesmírně vyrovnané tabulce je Jihlava čtvrtá a má
jen tři body ztrátu na první místo a
naopak pětibodový náskok na dvanáctý Most. Tým z Vysočiny děsí
soupeře nejlepším útokem, za dvanáct zápasů vyprodukoval už 44
branek. Zasloužila se o to zejména
trojice Marek Melenovský, Tomáš
Čachotský a Michal Důras, každý z
nich již získal čtrnáct bodů. První z
nich je díky sedmi trefám nejlepším
střelcem, poslední z tria naopak s
jedenácti přihrávkami nahrávačem.
A na paty jim s deseti body šlape
ještě bek Zdeněk Čáp. Záda jim
kryjí stabilně se střídající Ondřej
Kacetl s Lukášem Sáblíkem, oba
mají úspěšnost kolem dvaadevadesáti procent a průměr mezi dvěma
a dvěma a půl brankami na utkání.

Martin Richter
pokračuje v Polsku
Sanok (Polsko), Prostějov/jim
– Na jaře oslavil prostějovský
odchovanec Martin Richter
svůj premiérový titul v polské
hokejové lize a po dlouhém
zvažování se šestatřicetiletý
bek rozhodl pokračovat ve
stejném působišti i v tomto
ročníku. Před časem ho sice
trápily problémy s kotníkem,
kvůli nimž se nemohl aktivně
zúčastnit střetnutí mezi olympijskými vítězi z Nagana a
tvůrci zlatého hattricku v podobě tří zlatých medailí z mistrovství světa, jeho zdravotní
stav se ale zlepšil natolik, že
ještě nemusel s kariérou hráče
skončit úplně.

Ve staronovém působišti již stihl
mistr světa z roku 2001 odehrát
devět utkání, připsal si v nich
jednu branku, šest nahrávek a dvě
trestné minuty. Podpořil tak svým
výkonem vysoké výhry 10:1 nad
Podhale a Polonií Bytom či 15:1
nad Katovicemi. V týmu mu dělají společnost i další Češi, Petr
Šinágl, Martin Vozdecký a s italským pasem hrající David Turoň.
Rodák z Prostějova v minulosti
oblékal mimo jiné i dresy Olomouce, Karlových Varů, finské
SaiPy, ruského CSKA Moskva,
Pardubic, Třince či Komety
Brno. A pokoušel se i o průnik
do kádru New Yorku Rangers,
jenž ho v roce 2000 draftoval.

Foto: Jiří Možný
a dostalo nás to výš,“ pochvaloval
si spolupráci s Martinem Jakúbkem
a Jakubem Šlahařem.
Devítinásobný reprezentant prošel
mladším dorostem, starším dorostem i juniorkou Vítkovic, dostal
dokonce i šanci v extralize dospělých a během dvou startů získal
první asistenci. A o průnik mezi

domácí elitu by se chtěl pokusit již
letos. „Doufám, že když se mi takto
bude dařit i dál a góly tam budou
stále padat, tak nějakou nabídku
dostanu. Trenéři a všichni kolem
to určitě sledují, největší šanci vidím právě ve Vítkovicích,“ přitakal
k ambicím na seniorskou extraligu
Vojtěch Tomi.

V Lize mistrů postupuje pouze Kumstát

v základních skupinách se ale
může radovat pouze jeden z
nich. A sice sparťanský útočník
Petr Kumstát. Právě on navíc
poslal holešovický oddíl do
další fáze, když vsítil vítěznou
branku proti Mannheimu a
dokonal tak obrat. Naopak
cesta Ondřeje Vitáska i Jiřího
Cetkovského skončila hned po
první části.
ve skupině „G“ měla Sparta
za soupeře finskou KalPu
Kuopio, švédské Växjö a
německý Mannheim. Situace
Foto: Internet
před závěrečným kolem byla
narýsovaná jasně. Díky lepším
Prostějov/jim - Celkem tři výsledkům se Švédy stačilo
prostějovští rodáci zasáhli do Pražanům získat proti Němcům
úvodního ročníku obnovené stejný počet bodů, jako získá
Ligy mistrů. Po skončení bojů jejich hlavní pronásledovatel

Prostějov/jim - Již potřetí za posledních šest týdnů mají před
sebou prostějovští hokejisté porci
hned tří utkání v jednom týdnu.
Vše zahájí v pondělí 13. října od
18.00 hodin proti Chomutovu, následně se přesně o dva dny později
představí v Litoměřicích a vše zakončí v sobotu netradičně od půl
šesté doma proti Dukle Jihlava.
Chomutovští Piráti byli od počátku
řazeni mezi hlavní favority soutěže a tuto pozici zatím naplňují. Po
dvanácti kolech jsou zatím třetí s
minimální ztrátou na České Budějovice a Třebíč, v normální hrací
době zatím Severočeši padli jen
třikrát. Stalo se tak vždy ve čtvrtém
utkání, naposledy v sobotu proti
Kladnu. Podle této série by tak
měli chomutovští hráči bodovat a
také bookmakeři jasně favorizují
hostující mužstvo. Hosté se vyrovnávají se sestupem z extraligy, ale
mohou se spolehnout na mix mládí i zkušeností. V bráně kryjí záda
Miroslavu Kopřivovi Miroslav Hanuljak s Janem Strmeňem, v obraně
jsou produktivní Jiří Drtina, Martin
Rýgl, Brett Skinner a Jaroslav
Koma, v útoku co jméno, to známá
tvář. Již devět bodů nasbírali Bryan
McGregor a Marek Hovorka, jen
o bod méně získal Antonín Dušek
a v kanadském bodování se daří
i Vladimíru Růžičkovi, Štěpánu
Hřebejkovi, příliš nezaostávají ani
David Kaše, Ondřej Kaše a Lukáš
Květoň.
Druhou čtvrtinu základní části
zahájí Jestřábi v Litoměřicích,
jimž by rádi oplatili úvodní porážku
1:4. Domácí se tehdy sice dostali
díky René Kajabovi do vedení, to
ovšem neudrželi. Od té doby pokračují Litoměřice víceméně ve střídání
výhry s porážkou, tuto bilanci porušili až v předminulém týdnu, kdy se

první Prostějovan stal členem
Klubu
hokejových
střelců
deníku Sport určeného pro
hráče, kteří v nejvyšší domácí
soutěži a reprezentaci nastřádají
alespoň 250 branek.
Ondřeji Vitáskovi a jeho Liberci
se už tolik nevedlo. Bílí Tygři
sice ve skupině obsadili druhé
místo, vinou pouze devíti bodů
ze šesti zápasů jim to ale při
srovnání celků na druhých
místech k posunu dál nestačilo.
Postup je stála závěrečná
porážka 1:3 v Oulu, se stejným
soupeřem Severočeši padli i 3:4
hned v prvním kole.
Čtyřiadvacetiletý bek se tak může
soustředit čistě na extraligové
boje, v nichž už ukončil své
čekání na premiérovou trefu. Po

gólu v reprezentaci a Lize mistrů
se tak trefil i v nejvyšší české
soutěži.
Při
reprezentaci
českého
klubového
hokeje
na
evropské scéně se nedařilo ani
Pardubicím, Východočeši vše
stvrdily porážkou 2:3 u italského
Bolzana. Nad účastníkem EBEL
sice vedli 2:1, ale závěr jim
nevyšel. Za celou skupinu tak
získali pouze bod doma proti
Turku a výhry se nedočkali.
U závěrečné porážky už nebyl
někdejší prostějovský útočník
Jiří Cetkovský, ale zastoupili
ho současní členové jestřábího
kádru – obránci Karol Korím s
Ladislavem Havlíkem a útočníci
Patrik Poulíček s Jaroslavem
Moučkou.

Foto: Internet

Ve statistikách Jestřábi

zatím nevynikají

Králem všech střelců je desetigólový Roubík o jednu trefu před
Lukášem Žalčíkem ze Šumperku, nejlepším nahrávačem je s patnácti příspěvky Moskal, druhý Tomáš Rod z Ústí jich nastřádal
dvanáct, Aleš Staněk ze Šumperku a Michal Důras z Jihlavy
jedenáct. A na čele +/- jsou s osmi kladnými body Jiří Dobrovolný
z Jihlavy a Jan Kloz z Ústí nad Labem.

inzerce
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Basketbalisté Prostějova už poznali, jak chutná první porážka, ale...

KAPITÁN PŘEPSAL STATISTIKY. MÁ PRVNÍ TRIPLE-DOUBLE

102BK JIP PARDUBICE
94 ARIETE PROSTĚJOV
poločas: 44:46
čtvrtiny: 23:25, 21:21, 25:17, 17:23
Střelba 2b.:
Trojky:
Trestné hody:
Doskoky:

43/21:53/32
15:3
22/15:34/21
37:36

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

23:21
27:22
9:16
19:17

Rozhodčí: Vyklický, Matějek, Baloun
Diváci: 750

Prostějov/lv

Sestava a body PardubiC:
Wall 27, Pandula 17, Půlpán 14, Škranc 13, Kohout 10, Bohačík P. 9,
Příhonský 7, Sanders 5, Šoukal 0, Rubeš 0, Potoček 0.
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Přes první týmovou porážku zažil kapitán
Prostějova Radek Nečas při středečním souboji
v Pardubicích nezapomenutelný zápas. Poprvé
v kariéře totiž dosáhl na triple - double. Jeho čísla
se zastavila na 16 bodech, 11 doskocích a jedenácti asistencích. „Je to premiéra. V Nymburku
mi několikrát chybělo pár asistencí,“ svěřila se
Večerníku opora Ariete.

Sehnal Marek
Novák Martin

0
0

Svůj počin přitom lídr prostějovských basketbalistů nijak
nepřeceňoval. Podle něj hráč
na tato čísla může dosáhnout
velkou minutáží. „Když jste na
palubovce nějakých třicet minut, body a doskoky se nějak
nasbírají. A asistence vyplývají
ze hry. Tentokrát to vyšlo na
mě,“ pousmál se Radek Nečas.

V Pardubicích Orli padli až
v prodloužení, Nečas však
potřeboval k pokoření uznávané hranice pouze řádnou
hrací dobu. V nastavení totiž
přidal pouze dva body, takže
pětiminutový bonus nepotřeboval. Zpočátku navíc ani
nevěděl, že si do osobních statistik zapsal ceněný úspěch.
„Na statistiky se moc nedívám.
Až David Šteffel mě upozornil,

že jsem měl i přes deset asistencí. To bych si sám rozhodně
nemyslel. Takže jsem docela
koukal,“ podotkl basketbalista,
kterého překvapily i dvě vystřelené trojky. „To jsem byl překvapený, protože žádný střelec
z dálky nejsem,“ pousmál se.
Skutečnost, že Nečas příliš nesleduje technické zápisy, platí
především u individuálních
statistik. Uznávaný kolektivní
a nesobecký hráč naopak sleduje celkové parametry týmu.
A tam není zatím příliš spokojený. „V prvních čtyřech zápasech jsme v průměru inkasovali sedmadevadesát a půl bodu.
To není dobré číslo. Potvrzuje,
že hlavně v obraně se musíme
hodně zlepšit. Na tom je třeba
zapracovat,“ uvědomuje si Radek Nečas

Měli navrch. V útočné fázi to Orlům vycházelo na jedničku, také v
obranné činnosti dominovali nad soupeřem Foto: Josef Popelka

87 ARIETE PROSTĚJOV

72 BK DĚČÍN

poločas: 46:40

čtvrtiny: 27:18, 18:18, 22:11, 20:25
Střelba 2b.:
Trojky:
Trestné hody:
Doskoky:

39/24: 39/17
5:6
37/24:25/20
36:38

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

15:12
24:30
10:6
12:17

Rozhodčí: Paulík, Vondráček, Znamínko.
Diváci: 550

První porážku zařídil „ex-Orel“ Dušan Pandula
Prostějov padl v Pardubicích až v prodloužení
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Sestava a body BK Děčín:
Jelínek 24, Vyoral 15, Tucker 7, Kaša 7, Stria 5, Jiříček 3, Kroutil 3, Bažant 2,
Bosák 2, Houška 2, Landa 2.

koše KOOPERATIVA nbl v číslech:
4.kolo: Ostrava - Ústí nad Labem 89:66 (21:12, 48:30, 67:53). Nejvíce bodů: Dougherty
29, Rohde 18, Číž 14 - Vette 14, Laroche a Pecka po 10. Fauly: 18:13. Trestné hody: 10/6 15/11. Doskoky: 34:24. Trojky: 5:1 * Děčín - Svitavy 83:67 (22:23, 47:31, 68:47). Nejvíce
bodů: J. Houška a Tucker po 13, Kaša 11, Jiříček 10 - Abercrombie 13, Votroubek 12, Špaček a Vaňák po 10. Fauly: 22:21. Trestné hody: 25/17 - 12/10. Doskoky: 36:31. Trojky: 4:9
* Pardubice - Prostějov 102:94 po prodl. (23:25, 44:46, 69:63, 86:86). Nejvíce bodů: Wall
27, Pandula 17, Půlpán 14, Škranc 13, Kohout 10 - Slezák 29, Nečas 16, Mrviš a Tomanec
po 11. Fauly: 27:22. Trestné hody: 22/15 - 34/21. Doskoky: 37:36. Trojky: 15:3 * USK
Praha - Kolín 80:76 (16:17, 29:39, 60:58). Nejvíce bodů: Nikolič 22, Mareš 18, Sehnal
12 - Chán 22, Hammond 18, Ličartovský 11. Fauly: 17:22. Trestné hody: 18/14 - 16/12.
Doskoky: 28:23. Trojky: 8:6 * Brno - Opava 69:93 (27:30, 48:53, 62:74). Nejvíce bodů:
Marič 17, Zachrla 15, Šmíd 11 - Šiřina 27, Klečka 24, Dokoupil 17. Fauly: 17:20. Trestné
hody: 14/7 - 8/6. Doskoky: 32:25. Trojky: 4:15.
5.kolo: Kolín - Brno 79:64 (28:20, 44:40, 70:50). Nejvíce bodů: Hammond a Chán po 24,
Ličartovský 9 - Dygrýn 16, Krakovič 14, Šmíd a Zachrla po 8. Fauly: 25:30. Trestné hody:
36/25 - 17/11. Doskoky: 45:40. Trojky: 6:7 * Opava - Jindřichův Hradec 90:94 po prodl.
(10:25, 35:46, 58:68, 81:81). Nejvíce bodů: Dokoupil 18, Šiřina 16, Cvek 15, Klečka, Blažek a Lyčka po 11 - Robinson 28, Zuzák 19, P. Novák 14, Autrey 13. Fauly: 27:24. Trestné
hody: 23/18 - 28/21. Doskoky: 21:31. Trojky: 10:9 * Prostějov - Děčín 87:72 (27:18 45:36
67:47). Nejvíce bodů: Talley Dylan 23, Mrviš Tomáš 14, Marko Roman 1 - Jelínek 24, Vyoral 15, Tucker 7, Kaša 7. Fauly: 24:30. Trestné hody: 37/24:25/20. Doskoky: 36:38. Trojky: 5:6 * SLUNETA Ústí nad Labem - USK Praha 82:86 (19:18 36:36 60:60). Nejvíce
bodů: Rahon 27, Laroche 14, Barber 11 - Mareš 19, Krusič 17, Nikolič 15. Fauly: 23:22.
Trestné hody: 54/31:45:29. Doskoky: 19:30. Trojky: 2:3.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA po neúplNÉM 5. kole


Tým

Z

V

P

Skore

Úspěšnost

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

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

4
1
4
4
5
4
4
4
3
4
5
4

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

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

100,0
100,0
75,0
75,0
60,0
50,0
50,0
50,0
33,3
25,0
20,0
0,0

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
Dohrávka 5. kola:
Svitavy - NH Ostrava (Po 13.10., 20:20), Nymburk - Pardubice (Pá 21.11., 18:00)
6. kolo, středa 15. října 2014, 18:00 hodin:
NH Ostrava - USK Praha (17:30), MMCITÉ Brno - SLUNETA Ústí nad
Labem (18:30), Lions J. Hradec - GEOSAN Kolín (19:00), BK JIP Pardubice - BK Opava, BK Děčín - ČEZ Basketball Nymburk (28.11.2014 18:00),
QANTO Tuři Svitavy - Ariete Prostějov (17:00).
7. kolo, sobota 19. října 2014, 18:00 hodin:
Ariete Prostějov - NH Ostrava ( 17:00), ČEZ Basketball Nymburk - QANTO
Tuři Svitavy (23.01.2015. 18:00), BK Opava - BK Děčín (20.10., 18:00), GEOSAN Kolín - BK JIP Pardubice (18.10., 17:45), SLUNETA Ústí nad Labem
- Lions J. Hradec (17:00), USK Praha - MMCITÉ Brno (18.10., 17:30).

Pardubice, Prostějov/lv, pk - Poprvé v sezoně okusili basketbalisté Ariete Prostějov, jak chutná
porážka. A nutno podotknout,
že tato premiérová hodně bolela
a byla pořádně hořká. V Pardubicích ztratili Orli zápas čtvrtého kola Kooperativy NBL až
v prodloužení po výsledku 94:102,
když rozhodující body v nastavení zaznamenal bývalý prostějovský hráč Dušan Pandula. Domácí
Východočeši přitom zvládli už
druhý nastavený čas v řadě a po
středečních zápasech byli bez porážky v čele tabulky.
Pardubice vtrhly do utkání razantně a po půldruhé minutě vedly 8:3.
Díky Slezákovi však hosté otočili

tickou bitvu. Prostějov svoji ztrátu
dotáhl, domácí přesto v závěru několikrát vedli o dva body. Koncovka
pak přinesla velké nervy. Pětadvacet
sekund před koncem proměnil oba
trestné hody jeden z bývalých hráčů Prostějova v pardubickém dresu
Ondřej Kohout (86:84), Ariete však
na nic nečekalo a Pavel Slezák po
deseti vteřinách srovnal. Závěrečný
pokus Levella Sanderse už byl neúspěšný, a tak se šlo za stavu 86:86 do
prodloužení.
To už se odehrálo v pardubické režii. Mrviš sice na chvíli poslal prostějovský tým do vedení, ale Jobi
Wall a Dušan Pandula otočili skóre
na 95:88 ve prospěch domácích. Půl
minuty před koncem dostal prostor
v přechodové fázi Kouřil a trojkou
ještě přitáhl svůj tým na rozdíl jediného koše - 97:94. Ovšem na druhé
straně kontroval košem stejné hodnoty Jobi Wall a bylo jasno.
Pardubice vynikaly zejména střelbou zpoza tříbodového oblouku,

Dušan BOHUNICKÝ - BK JIP Pardubice:
„Jsem velice rád za vítězství, které nás stálo spoustu sil. Věděli jsme, že Prostějov
hraje velmi týmově. I po obměně kádru, kterou si prošel, bylo vidět, že mají velice
dobrý posun míče. Hra nestojí jen na jednom nebo dvou hráčích, i když tentokrát to
bylo hodně o Pavlovi Slezákovi, ostatní se k němu až tak moc nepřidali. Cením si
toho, že jsme dokázali poměrně dobře eliminovat další hráče, dobře pokrýt některé
situace, na které jsme se připravovali. Do tempa jsme se dostali na konci prvního
poločasu a udrželi ho i převážnou část druhé půle.“

Zbyněk CHOLEVA - Ariete Prostějov:

„Mrzí nás ztráta vítězství po tak vyrovnaném zápase. Trápila nás střelba domácích.
Dostali jsme patnáct trojek a sami dali pouze tři. Přitom my jsme střelci...Ale nebyli
jsme v až tak komfortních pozicích, abychom mohli střílet, natož dávat. V tom byl
jeden z hlavních důvodů naší porážky. Navíc jsme z dlouhé vzdálenosti inkasovali
ve chvílích, kdy jsme mohli Pardubicím více odskočit. Navíc v momentech, kdy se
utkání mohlo lámat, jsme nedávali trestné hody, což nás také sráželo. Tyto momenty srážely naše sebevědomí. Jinak si myslím, že to byla dobrá partie.“

bilance 34/15 je excelentní. Mužem zápasu byl bezpochyby David Škranc, jehož příspěvek zněl:
22 minut, 13 bodů, 7 doskoků, 2 bloky, trojky 4/3 - užitečnost 18.
Orly táhli zejména dva lídři. Pavel

Slezák utkání skvěle rozjel a nakonec ho zakončil na 29 bodech,
6 získaných míčích a 6 doskocích.
Radek Nečas zapsal málokdy vídaný triple-double díky 16 bodům,
11 doskokům a 11 asistencím!

Děčínské „Válečníky“ položily dva frontální útoky Arite

šestatřicet bodů a položili základ celkového vítězství v poměru 87:72.
„Válečníci“ ze severu Čech
přijeli bojovat o vítězství, hned
v úvodu jim však hráči Ariete
ukázali, že nehodlají v domácím
Prostějov/lv - Úspěšný reparát prostředí prohrávat. Po čtyřech
za porážku v Pardubicích slo- minutách vedli 17:4, a i když
žili basketbalisté Prostějova. hosté do konce čtvrtiny snížili na
V dalším zápase proti elitnímu rozdíl devíti bodů, byli Orli pány
českému týmu uspěli, když na palubovce.
výrazně vylepšili obranu. Do Severočeši jsou pověstní svopoločasu inkasovali od ambi- jí zarputilostí a tu ukázali také
ciózního Děčína přijatelných na Hané. Rozhodně nehodlali

odevzdat svoji kůži bez odporu.
I díky tomu byla druhá desetiminutovka i výsledkově zcela
vyrovnaná. Domácí v poločase
vedli 45:36.
Druhý a definitivní úder si basketbalisté z Prostějova schovali
na třetí čtvrtinu. Úsek mezi 26.
a 30. minutou domácí vyhráli 9:0
a odskočili na luxusních dvacet
bodů - 67:47. Na vysokém vedení měl svůj podíl Dylan Talley,
který se po zdravotních problémech vrátil do sestavy a Děčínu
nastřílel třiadvacet bodů.

Zbyněk CHOLEVA - Ariete Prostějov:
„Většinu času jsme hráli aktivně, oproti utkání v Pardubicích byla lepší obrana, tentokrát už od první čtvrtiny. Hráli jsme týmově a utkání jsme měli pod
kontrolou. Dylan Talley byl klíčovým hráčem, je silný na nohách, přestože je
faulován, dá koš. Tradičně chválím vůdce Radka Nečase, k doskokům přidal
šest asistencí.“
V závěrečných
Orli
á ě č ý h minutách
i á h O
li
s naprostým přehledem kontrolovali svůj náskok. Dvě minuty
před koncem hosté snížili na

rozdíl
díl jedenácti
j d á i bbodů,
dů závěrečné
á ě č é
trestné hody Šteffela, Tomance
a Peterky však „Válečníky“ udržely v uctivé vzdálenosti.

Exkluzivní rozhovor s exprostějovským křídelníkem Dušaem Pandulou

„Byl to zvláštní pocit,“ přiznal po zápase proti svému bývalému týmu
Pardubice - Po třech sezonách změnil v létě klubové barvy Dušan Pandula. Bývalá opora Prostějova
zamířila do Pardubic a ve čtvrtém kole Kooperativa
NBL nastoupila poprvé proti svým nedávným spoluhráčům. „Byl to zvláštní pocit,“ uznal Pandula,
který nasázel Orlům sedmnáct bodů a především
v prodloužení byl nejlepším hráčem na palubovce.
Ladislav Valný

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

na 8:9 a těsný náskok si přes snahu
Východočechů udržovali až do konce čtvrtiny. Po deseti minutách Orli
vedli o dva body - 23:25. Ve druhé
desetiminutovce se Ariete dostalo
k několika otevřeným střelám a díky
tomu v 16. minutě vedlo už solidním náskokem třinácti bodů - 29:42.
V závěru poločasu ale svěřenci
kouče Cholevy neproměnili několik
trojek, čehož soupeř využil a dokázal vyrovnat. Poslední slovo patřilo
hostujícímu týmu, který do kabiny
odcházel za těsného vedení 44:46.
Vyrovnaná partie se na palubovce
odehrávala rovněž po změně stran,
kdy se Pardubicím začalo více
dařit v obraně. I díky tomu odskočili až na rozdíl devíti bodů a deset
minut před koncem vedly 69:63.
„Beksa“ v úvodu čtvrté čtvrtiny konkrétně v úseku mezi 30. a 32.
minutou - natáhla šňůru na 10:0
a osm minut před koncem vedla
74:63! A zdálo se být rozhodnuto.
Závěrečná pasáž ale přinesla drama-

Cítil jste před zápasem nějakou nervozitu?
„Hrát proti Prostějovu bylo
něco divného. Strávil jsem v

klubu tři úspěšné roky, které
byly příjemné. Nervozita to asi
nebyla, ale cítil jsem se jinak,
než v zápasech proti ostatním
klubům.“

Kamarádství a vzpomínky
šly stranou, především vaší
zásluhou jste vyhráli. Měl jste
velkou radost?
„Radost jsem měl. Přestoupil
jsem do jiného klubu, nic se ale
nezměnilo. Chci vyhrávat všechny zápasy. Když se podaří zvítězit, jsem spokojený.“
V Prostějově přes velkou
obměnu zůstali tři hráči
z bývalé sestavy. Byli jste před
utkáním v kontaktu?
„Napsali jsme si, trošku se vzájemně hecovali. Ale bylo to spíš

úsměvné. Měli jsme výborné
vztahy a na nich se ani mým přestupem nic nezměnilo.“
Měl jste možnost sledovat,
jak se oproti minulé sezoně
změnila hra Orlů?
„Prostějov zase hraje pěkný basketbal, v tom se nic nezměnilo.
Jeho hra není tvrdá jako třeba
v případě Děčína. O výsledku
rozhodovaly maličkosti. Myslím,
že se v prodloužení projevila naše
širší rotace.“

Foto: www.bkpardubice.cz
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„Eskáčko“ pokořilo domácí Líšeň a na den se usadilo na prvním místě v MSFL

Výsledkový servis msfl

POŘADATELÉ NEZVLÁDLI SVOU ROLI, HOSTÉ V OHROŽENÍ!

10. kol: FK Slavia Orlová - Lutyně – 1. HFK Olomouc 2:0 (0:0).
Branky: 55. Puškáč, 56. Kopel. Diváci: 105 * HFK Třebíč – SK HS
Kroměříž 3:1 (1:0). Branky: 2. Chlup, 81. Dočekal, 86. Svoboda – 50.
Neubert. Diváci: 150 * SK Spartak Hulín – SK Sigma Olomouc B 0:5
(0:3). Branky: 12. Rolinc, 35. Rolinc, 50. Falta, 52. Habusta. Diváci: 115
* SK Líšeň – 1. SK Prostějov 0:3 (0:2). Branky: 9. Zelenka, 20. Zelenka, 90+2. Kroupa. Diváci: 310 * SK Uničov – MSK Břeclav 3:1 (1:0).
Branky: 17. Jeřábek, 54. Krč, 84. Vasiljev – 77. Simandl. Diváci: 184 *
FC Fastav Zlín B – FC Hlučín 1:2 (1:0). Branky: 34. Hradil – 53. Ondrušík, 87. Hanus. Diváci: Neuvedeno * SFC Opava B – 1. FC Slovácko
B 1:2 (0:2). Branky: 90. Kiršner – 11. Dočekal (pen.), 13. Dočekal. Diváci: Neuvedeno * FK Sulko Zábřeh – MFK Vyškov 2:1 (1:1). Branky:
44. Komenda, 47. Komenda – 29. Čtvrtníček. Diváci: 260.

SK Líšeň
1.SK Prostějov

0:3
(0:2)

Branky: 10., 21. Zelenka, 90.(+2) Kroupa. Rozhodčí: Nováček Hájek, Černý. Žluté karty: Koudelka, Kroupa (oba Pv). Diváků: 310.

Sestava SK Líšeň: :
Veselý - Keresteš, Buchta, Široký (46. Matoušek), Čampa (82.
Vejmělek) - Lisický, Dostálek, Sedlák, Fall - Krška, Slančík (66.
Bohuslav). Trenér: Josef Mazura
1.SK Prostějov:
Bureš - Hirsch, Hloch, Zatloukal, Rus - Pančochář, Fládr, Zelenka (88. Soušek), Koudelka (78. Šteigl) - Machálek (90. Langer),
Kroupa. Trenér: František Jura
Brno-Líšeň/tok - Na téměř venkovském plácku okraje jihomoravské metropole neměli prostějovští fotbalisté se soupeřem
vážnější problémy a díky dvěma
Zelenkovým trefám na počátku
utkání si odvezli plný bodový zisk,
který v poslední minutě ještě ztvrdil Karel Kroupa. Mohli si však
odvézt i něco navíc, neboť pořadatelé nechali místní rádoby fanoušky ohrožovat hostující hráče
ve vlastní šatně a dokonce od nich
padaly bezostyšné výhrůžky, že
přivolají „partu Ukrajinců“!
K utkání desátého kola třetiligové
soutěže zajížděli fotbalisté Prostějova v sobotu do Líšně. Na kraji zálohy „eskáčka“ dostal po nějaké době
od počátku příležitost Pančochář
a za trenérovu důvěru se odvděčil
dobrým výkonem. Na ostatních
postech se úspěšná sestava neměnila. Z širšího kádru prvoligové Zbrojovky nastoupil v domácím dresu

třetí brankář Veselý a v poli Buchta,
Sedlák, Keresteš a Slančík.
Po úvodní oťukávací pasáži se do
první dobré šance přes obránce
propracoval Kroupa, jeho střelu ale
Veselý kryl. Už o minutu později ale
proběhl po pravém křídle Koudelka,
přihrál pod sebe na nabíhajícího Zelenku a jeho střela otevřela skóre zápasu - 0:1. Po deseti odehraných minutách výborný vstup do utkání se
měl ještě zvýraznit. Poté, co Fallova
technická střela minula pravou tyč
Burešovy branky, sklepl na druhé
straně Kroupa balón ze vzduchu na
Zelenku, který pohotovým skluzem
překvapil brankáře Veselého - 0:2!
Domácí těžili ve svém útočném
snažení především z aktivity Falla
na pravé straně. Po jednom centru
se míč dostal ve vápně k osamocenému Sedlákovi, ten ale mířil
mimo. Následně měl Zelenka hned
dvě dobré příležitosti zaznamenat
čistý hattrick. Nejprve po Kroupově

přiťuknutí šel sám na gólmana, míč
se ale mezi tři tyče nevešel, stejně
jako
střela z přímého kopu. „Tohle
j
mě mrzí víc, gólman měl zakrytý
výhled a na střelu by určitě nestačil reagovat. Měl jsem to trefit líp,“
zalitoval Zelenka po zápase. Těsně
před přestávkou se ještě připomněl
domácí Dostálek, jehož hlavička
po nepřímém kopu ale směřovala
přímo na Bureše.
Hned po návratu obou týmů na
nepříliš kvalitní trávník převzali
domácí aktivitu ve snaze o kontaktní gól, ta ale zhruba po deseti
minutách opadla. Po hodině hry se
dostal k nebezpečnému centru zleva
Pančochář, Kroupa na něj však ani
při své výšce nedosáhl. Prostějovské
lavičce zatrnulo v 65. minutě při ošklivě vypadající srážce Zatloukala
s Rusem při snaze odhlavičkovat
balón, která se naštěstí obešla bez
vážných následků. Fládr z přímého
kopu tentokrát trefil přímo Veselého.
Na druhé straně Bureš uzmul míč
těsně před nabíhajícím Matouškem,
který po vystřídání o přestávce znamenal největší ohrožení pro hostující obranu.
Čtvrthodinky před koncem rozehrál
Zelenka doprava na Koudelku, ten
vrátil před bránu Pančochářovi, míč
z jeho kopačky ale prolétl jen těsně
vedle levé tyče. A tak definitivum
představoval až brejk v závěrečné
minutě utkání, který po Šteiglově
centru proměnil Kroupa v třetí branku - 0:3.
Prostějovské „eskáčko“ si tak opět
vylepšilo skóre, které v bodové
přetahované se Zábřehem může
znamenat posun na první příčku
tabulky. „Soupeř byl lepší, kva-

průběžná tabulka PO 10 odehraných kolech

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

Byl to i boj. Místy se hrálo v Líšni na hranici maximálního nasazení, tvrdé souboje sváděl i obránce Hirsch.
Foto: Tomáš Kaláb

Josef MAZURA - SK Líšeň:
„Mezi desátou a dvacátou minutou jsme dostali dva góly a bylo po zápase
kvůli našim obrovským chybám. Ve druhé půli se hra spíše opticky srovnala. Tým, který vede dva nula, se logicky stáhne do obrany a čeká na brejkové
příležitosti. Pro Karla Kroupu je třetí liga málo, on se dokáže prosadit i v
první lize, čich na góly prostě má.“

František JURA - 1.SK Prostějov:
„První zhruba půlhodinky jsme hráli velmi dobře. Z hostujícího týmu nám dělal problémy Fall na pravé straně a pak samozřejmě standardní situace, z těch
byla Líšeň nebezpečná. Hráče jsme upozorňovali na nutnost si v těchto herních situacích dobře rozebrat soupeře. Prvních deset minut druhého poločasu
nás soupeř přimáčkl na vlastní polovinu, z naší strany jsme nedohrávali osobní
souboje, nedávali míče na zem, tato pasáž se příliš nepovedla. Soupeř si ale
podstatnou šanci nevypracoval. Pak se hra srovnala, my jsme se zaměřili na
brejky a dostali se do slibných příležitostí. Zelenkovi zápas vyšel skvěle, jezdil
po hřišti, napadal hráče, velká škoda, že mu tam nespadl hattrick. Od začátku
jsme byli jednoznačně lepším týmem a vítězství si zasloužili.“
litnější,
lit
ější ale
l 00:3
3 jje ttrochu
h příliš,“
říliš “
povzdechl si po utkání na lavičce
kouči Mazurovi exligový Richard
Dostálek. Právě on se později zcela neprofesionálně zapojil do slov-

Mužstvo

FK Sulko Zábřeh
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kam PŘÍŠTĚ na MSFL?

níí přestřelky
ř tř lk ve vstupu
t
kke kkabině
bi ě
hostí. Na rozdíl od Karla Kroupy,
který přispěl k opadnutí emocí,
tento veterán sportovní výsledek
poněkud nerozdýchal...

obchodní a mediální partneři fotbalového oddílu 1. SK Prostějov

11. kolo, sobota 18. října, 15:00 hodin: Kroměříž - Opava „B“ (pátek
17. 10., 18:00), Břeclav - Třebíč, 1.SK PROSTĚJOV - Uničov, Hlučín
– Líšeň , Vyškov – Zlín „B“, 1. HFK Olomouc – Zábřeh, Sigma Olomouc „B“ – Orlová (neděle 19.10., 10:15), Slovácko „B“ – Hulín (neděle
19.10., 10:15)

Vše o volbách
z Prostějovska

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Lukáš Zelenka: „Važme si toho, Okénko Tomáše Machálka do FNL..

kam jsme se propracovali!“
Brno-Líšeň - Na zkušeného špílmachra je na podzim
radost se dívat. To, že mu náramně prospěl příchod
Karla Kroupy, bylo patrné od počátku sezóny a v sobotu se tento fakt jen potvrdil. Vzájemná spolupráce
těchto dvou exligových hráčů je až nečekaně variabilní.
Zatímco zpočátku Zelenkovy „uličky“ vybízely ke skórování Kroupu, v posledních zápasech má střelecky navrch tvořivý záložník. Oba dohromady vstřelili patnáct
gólů, což jsou téměř tři pětiny z produktivity celého mužstva! „Jedeme na vítězné vlně, v kabině vládne pohoda,
udržme ji,“ uvedl se smíchem v exkluzivním rozhovoru
pro Večerník Lukáš Zelenka (na snímku druhý zprava).
Tomáš Kaláb
Jak si ceníte dvou branek,
kterými jste prakticky sám
zařídil výhru na hřišti Líšně?
„Samozřejmě jsem spokojený,
vyřešil jsem dvě první situace
tak, jak jsem měl. Ale dostal
jsem se ještě do dvou obrovských šancí během první půle.
Mrzí mě, že jsem nepřidal další
góly. Když jsem šel sám na bránu, dal jsem si to trochu dlouhé
a balón už trefil jen špičkou.
Ze standardní situace jsem měl

branku dát určitě. Brankář nic
neviděl, a kdyby to šlo do brány,
byl by hattrick... (úsměv) Je důležité, že jsme po dvou remízách
vyhráli a proměnili šance, které
jsme si vypracovali.“
Čím to, že se tvůrce hry
stal koncový hráč?
„Hodně mi pomáhají kluci vepředu, Machálek to za mě hodně oběhává, takže když se dostanu před
velké vápno, mám sílu před bránou něco vymyslet. Kromě čtyř
šancí v prvním poločase jsem se
i po přestávce dostával do několi-

ka brejkových situací, které jsem
měl vyřešit líp. Teoreticky jsem
mohl za zápas pět šest gólů udělat,
vyšly jen dva.“
Jste druhý nejlepší střelec
podzimu. Jak to, že poslední dobou vám tak „lepí“?
„Podílí se na tom více faktorů. Jak
jsem říkal, kluci kolem mě běhají,
taky hrajeme více v bloku, nejsme
už tak roztažení, jak jsme bývávali, sil pak zbývá víc. A samozřejmě
mně pomáhá Karel Kroupa, který
na sebe váže dva hráče, tím pádem
se mi otvírá víc prostoru.“
Jak vnímáte fakt, že
s týmem útočíte na první
příčku tabulky MSFL?
„Před sezónou jsem v něco takového ani nedoufal, je to překvapení! Jedeme na vítězné vlně,
sice jsme se trochu zasekli dvěma remízami, ale když si vezmete, že už devět zápasů v řadě
jsme neprohráli, tak je to super!
Jistě nehrajeme žádnej super
fotbal, jako Real nebo Barcelona, ale máme vpředu rozdílové
hráče a když kluci šlapou naplno, jde nám to. I na trénincích je

Foto: Tomáš Kaláb
pohoda, je třeba to udržet a vážit
si toho, kam jsme se dostali.“
Dá se říci, že do té míry
zapůsobila porážka ve
Vyškově?
„Ve Vyškově to byla jednoznačná
facka a všichni jsme si to uvědomili. I teď volám za stavu dva nula
na kluky, aby si nechtěli hrát na
super fotbalisty, to je na nic. My
musíme hrát jednoduše, běhat, přihraj a běž, pak se do šancí dostaneme. Když získáme balón, zkusit
najít mě, já to vrátím před bránu
a uděláme gól.“

Dnes z Kolína...

„Konečně zápas podle mých představ!“
„Ještě před ligovým zápasem jsme ve středu sehráli odvetu osmifinále
Poháru FAČR v domácím prostředí proti Třinci. Z prvního zápasu
jsme museli dohánět dvougólové manko, takže vše bylo otázkou první branky.
Ta nakonec nepadla ani na jedné straně. Na trávníku jsme plnili trenérovy pokyny a náš výkon určitě nebyl z nejhorších. Odehrál jsem celých devadesát minut, čehož si velmi cením, a dostal se do tří brankových příležitostí. Nejprve po střele ze strany se míč asi z metru ke mně
odrazil, nestačil jsem bleskově zareagovat, tak zapojil stehno, ale touto
částí nohy se mířit nedá. Takže břevno bylo moc nízko... (úsměv) Ještě v první půli jsem na přední tyči vracel po rohu odražený balón, ale
trefil jsem levačkou přesně úroveň brankářových rukou, letět ten míč
výš nebo po zemi, měl s ním určitě větší problém.
Ve druhém poločase jsem si v dobré situaci trochu přidržel obránce,
abych se dostal k míči, který byl ode mě trochu dál, a bylo to už asi
moc vidět... Postup jsme si zkrátka prohráli už v Třinci, soupeř si to
přijel jednoduše odbránit. Měli jsme tak osmdesátiprocentní držení míče, v první půli jsme je drželi deset minut
v tlaku, a kdyby tehdy padl gól, byl by průběh mnohem zajímavější. Udělali jsme maximum, dost jsme se nadřeli,
pro fanoušky je celkový výsledek samozřejmě zklamáním.
Jsme v týmu tři útočníci dohromady s jediným vstřeleným gólem po devíti kolech, ten jsem dal v Mostu. Kdo
z nás se střelecky chytne, bude dostávat příležitost. A to se mi podařilo právě v Kolíně, kde mi dal trenér opět důvěru na celých devadesát minut. Vše včetně stadionu, počtu diváků a bojovného stylu hry připomínalo třetí ligu. Na
každém stadionu jsou bezpečnostní opatření na naše fanoušky, ale pokud přijedou bez Poláků, což na venkovní
zápasy vždy, fandí se ve vší slušnosti.
Nedá se říct, že by Kolín byl nejslabším soupeřem, tým tvoří kluci z blízkého i vzdálenějšího okolí, pomáhají si
s dvěma dalšími kluby, ale v utkání jsme měli jednoznačnou převahu, větší držení míče a více šancí. Já měl kromě
gólu ještě dvě další, přelobovat brankáře se mi ale v obou případech nepodařilo. Gól jsem vstřelil netradičně hlavou, kdy jsem dostal optimální centr na přední tyč.
Protrhli jsme konečně šňůru bez vítězství, takže jsem si mohl připomenout pokřik, který jsem už téměř zapomněl.
Snad jsem trenéra přesvědčil natolik, že dostanu šanci i doma proti Varnsdorfu. Ten momentálně vede tabulku, ale
stačí, aby se špatně vyspali v den utkání, a vše může být rázem jinak. Každopádně takový zápas, jako dnes, jsem
si dlouho přál, mám z něj obrovskou radost.“

Se zdvihajícím se Uničovem přivítáme v Prostějově i Krče Kopečný na hostování do Mostkovic

Prostějov/tok - Další známá
tvář z minulé sezóny se objeví
o víkendu na stadionu SCM Za
Místním nádražím. V ročníku
2013/2014 totiž v Prostějově hostoval uničovský Aleš Krč, který
se v létě opět vrátil do sestavy
mateřského klubu.
Ve zmiňované minulé sezóně se
oba kluby potkaly už na podzim.
V úvodním kole v Uničově se
„eskáčko“ dostalo do vedení Zelenkou, po přestávce ale dopustilo obrat i otočení skóre. Domácí utkání
na závěr podzimu bylo okořeněno
rozlučkou s kapitánem Tomášem
Hunalem a bylo to vítězné loučení,
když vývoj skóre měl opačný průběh. Právě Krč spolu s Hirschem
v závěru rozhodli o výhře 3:1.

V letní pauze Uničovští podobně
jako Prostějov obměnili kádr. Šest
hráčů odešlo, především Richtr
s Ulmou, kteří zamířili do zahraničí, Bačovi skončilo hostování
a oba nastávající soupeři si vyměnili po jednom hráči, když opačným
směrem jak Krč, putoval Tomáš
Langer. Ke změně došlo i na postu
trenéra, místo Zdeňka Strouhala se
kormidla chopil zkušený Jiří Navrátil.
Tomu ale premiéra před domácími
diváky vůbec nevyšla, když proti
rezervě Slovácka utrpěl debakl 0:4.
Následovala pohárová porážka 0:3
od Třince a další „čtyřka“ v Hulíně,
pravda už aspoň s jedním gólem
na vlastním kontě. Navíc tehdy
Uničov přišel na tři zápasy právě

o Krče, který byl potrestán disciplinární komisí. První bod přišel
až následně doma s Orlovou, první
vítězství na půdě nováčka z Líšně.
Rozjezd byl sice pomalý, jakmile
se ale Uničov chytl, odehrál šest
zápasů bez porážky, cenná byla
především remíza na hřišti silné
Kroměříže. „Po úvodních debaklech jsme museli přizpůsobit
taktiku, zpevnit obranu s tím, že
hrajeme na jediného hrotového
útočníka, takže zase nepadá příliš
branek,“ osvětlil důvody zlepšení
Aleš Krč. „V Hulíně jsem měl
konflikt s rozhodčím, za což jsem
po odvolání dostal třízápasovou
stopku, jakmile jsem se vrátil do
sestavy, hned máme lepší výsledky,“ šibalsky vysvětlil Krč. „Dal

jsem dva góly a na čtyři nahrál, samozřejmě bych se chtěl střelecky
uplatnit víc, ale vše je podřízeno
taktice,“ uzavřel exkluzivně pro
Večerník sympatický forvard.
Uničov poslední dobou nastupuje
v sestavě:Uvízl - Heinz, O. Ševčík,
Vejvoda, Koutek - Vasilijev, Konečný, Žmolík (Řehák), Juřátek,
Jeřábek (Nuc) – Krč (Stříž).
„Uničov je náš tradiční soupeř
a měření sil s tímto klubem nebylo
nikdy jednoduché,“ připomněl trenér František Jura. „Těžký zápas
čekáme i teď, když se soupeř po
obtížném rozjezdu dostal do herní
pohody. Hrajeme ale doma, takže
náš cíl je jasný,“ zopakoval Jura základní klubovou premisu, že na domácím hřišti nechce ztrácet body.

Prostějov/tok, jim - Minulé pondělí 6. října vypršela možnost
podzimních přestupů v rámci
výkonnostní kopané. Do konce
listopadu jsou tedy kádry jednotlivých týmů uzavřené. V případě 1.SK Prostějov došlo k jediné změně, kdy z kádru odešel
útočník Vít Kopečný. „Směrem
dovnitř není potřeba dělat žádné
změny. Tým šlape,“ pochvaluje si
František Jura, trenér a generální sportovní manažer „eskáčka“.
„Víťa je nesmírně pracovitý hráč,
svědomitý na trénincích, navíc dosáhl jedny z nejlepších výsledků ve
fyzických testech. Je nezbytné, aby
měl herní praxi, proto jsme se rozhodli ho uvolnit do nižší soutěže,“
vysvětlil František Jura.

V úvahu připadala farma v Boskovicích, účastník krajského přeboru
Kralice, případně Mostkovice.
„Jediným kritériem výběru klubu
byl požadavek z naší strany, aby
hráč pravidelně nastupoval. To
nám bohužel ani Boskovice, ani
Kralice v rozhodující chvíli nebyly schopné garantovat,“ zdůraznil
Jura nutnost, aby Kopečný nastupoval v základní sestavě. Zbytek
podzimu odehraje tedy v I. A třídě
Olomouckého KFS. Mostkovický
trenér Kamenov o jeho služby totiž
eminentně stál.
„Pokud bych si měl vybírat sám,
byly Mostkovice moje volba, proto jsem s výsledkem naprosto spokojený,“ potvrdil sám Kopečný, že
hostování dopadlo nakonec podle

jeho gusta. „V Prostějově jsem
dvakrát střídal a odehrál jen asi pět
minut v mistrovských utkáních,
takže jsem pochopitelně rád, že si
pořádně zahraji,“ těší se na zbytek
podzimní sezóny. „S Kopečným
počítáme určitě do zimní přípravy,
je to pro nás perspektivní hráč,“
uzavřel toto téma trenér Jura.

„V pondělí k nám přišel na hostování, což je pro nás výrazná posila. Očekávám, že zrychlí naši
přechodovou fázi, je silný individuální, umí náběhy do prostoru
i tvrdě vystřelit. Díky němu a
Kubovi Jamrichovi tak mám
nyní v kádru hned dva levonohé hráče,“ lebedil si nad posilou
z 1.SK Prostějov mostkovický
kouč Jiří Kamenov.

Volejbal
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Vincourová se do Prostějova

NEVRÁTÍ, její odchod bude

ŘEŠIT SPORTOVNÍ SOUD
Prostějov/son - Až u mezinárodního sportovního soudu skončí s velkou pravděpodobností případ nahrávačky VK AGEL Pavly Vincourové, která se v rozporu
s platnou smlouvou rozhodla
v létě odejít do Itálie!
V jejím internetovém profilu je
coby momentální působiště již
uveden nováček tamní nejvyšší
soutěže Pallavolo Scandicci.
Jenže vedení prostějovského
klubu s „útěkem“ své hráčky
nesouhlasí, neboť druhá
strana nesplnila požadované
podmínky. Proto „vékáčko“
předalo celou věc k řešení
Mezinárodní volejbalové federaci, která musí vše prošetřit
a rozhodnout o řešení. Nejspíš
prostřednictvím
soudního
řízení.

„Snažíme
se
rozumně
dohodnout, ale vzhledem
k přístupu druhé strany je to
opravdu velice těžké,“ řekl
Večerníku už dříve Petr Chytil,
předseda správní rady VK
Agel Prostějov. „Až do definitivního vyřešení celé záležitosti
bude lepší ji nijak oficiálně
nekomentovat. Každopádně
volejbalová federace by měla
rozhodnout co nejdříve, neboť
už brzy odstartuje jak česká,
tak italská liga,“ podotkl sportovní manažer Agelek Peter
Goga s tím, že si za daných
okolností nedokáže reálně
představit momentální návrat
Vincourové do Prostějova.
Jak tahle kauza nakonec dopadne, budeme ve Večerníku
samozřejmě okamžitě informovat.

kam NA UNIQA EXTRALIGU
1. kolo, čtvrtek 16. října, 17.00 hodin:
KP Brno - Olomouc (18.00), Olymp
Praha - Frýdek-Místek, Ostrava - SG
Brno (18.00), Přerov - Šternberk, VK
AGEL Prostějov - volný los.

2. kolo, sobota 18. října, 17.00 hodin:
KP Brno - Šternberk (18:30), SG
Brno - Přerov (16:00), Frýdek - Místek - Ostrava, VK Agel Prostějov Olymp Praha, Olomouc volný los.

Stručné představení PVK Olymp Praha
Jeden z nejúspěšnějších oddílů v historii českého
ženského volejbalu získal během své existence (od roku
1957) celkem 16 extraligových titulů, ten zatím poslední
v roce 2008. Předchozí dvě sezóny skončily pro Olymp
dalšími pěknými výsledky v podobě stříbrných medailí.
Hráčská soupiska PVK Olymp Praha

Volejbalistky Prostějova vstupují do nejvyšší domácí soutěže

EXTRALIGOVÁ PREMIÉRA: V SOBOTU DOMA NA OLYMP!
Pikantní před vzájemným soubojem je, že se oba týmy pětkrát utkaly
během přípravy a ženy VK Agel Pražankám hned dvakrát podlehly...
Pauza mezi dvěma ročníky UNIQA extraligy žen
ČR letos trvala extrémně dlouho, bez několika
dnů celého půl roku. Volejbalistky VK AGEL
Prostějov navíc mají ve čtvrtečním úvodním
kole nové sezóny 2014/2015 volný los, takže
do nejvyšší národní soutěže vstoupí až v dějství
druhém. Bude to však stát za to, neboť v sobotu
18. října od 17.00 hodin přivítají v hale Sportcentra
DDM největšího rivala - PVK Olymp Praha!
Prostějov/son
Půjde o reprízu tří posledních
finálových bitev a tím pádem
také o souboj dvou aktuálně
nejsilnějších družstev republiky. Byť soubor z hlavního
města přes léto citelně oslabil.
Kádr totiž opustily tři klíčové opory: nahrávačka Iveta
Halbichová (přestup do Wiesbadenu), univerzálka Michaela Kvapilová (přestup
do Postupimi) a blokařka
Andrea Sládková (ukončení
kariéry). Kromě toho odešla
do nižší soutěže ještě smečařka Tereza Vinklerová, zatímco
náhradou na soupisku přibyly
vesměs mladé juniorské reprezentantky Marie Kurková (KP
Brno), Lucie Nová (České Bu-

dějovice), Pavlína Šimáňová
a Lucie Kalhousová (obě vlastní odchovankyně).
„Papírově by Olymp určitě
neměl být tak silný jako loni,
jenže spoléhat na to nemůžeme a ani nesmíme. V přípravě nás dokázal hned dvakrát
porazit, čímž naznačil i po
výrazném omlazení svůj potenciál. Navíc se může dál
zlepšovat, tím pádem nelze
absolutně nic podcenit. Sice
jsme v těch prohraných ´přátelácích´ pokaždé nastoupili
v nekompletní sestavě, ale
věřím, že i tak si holky z nepovedených zápasů odnesly
ponaučení. Aby do prvního
´mistráku´ šly na maximum
a extraligu otevřely jak vítězstvím, tak dobrým výkonem,“

přál si Miroslav Čada, hlavní
trenér prostějovských volejbalistek.
Jeho svěřenkyně nastoupily
právě proti pražskému PVK
během září a října celkem
k pěti vzájemným přípravným
duelům(!), což není zrovna
obvyklé a nadcházející mač
to dělá ještě zajímavějším než
normálně. Připomeňme, že
tyto střety postupně dopadly
z hlediska Prostějova 2:1, 2:0
(oba na turnaji v Ostravě), 1:3
(na turnaji v Brně), 1:3 a 3:1 (v
Praze). „Opravdu není běžné,
aby se dva týmy spolu tolikrát
utkaly během jedné přípravy.
Letos to však vyplynulo ze
situace i okolností a je to víc
sledované, protože se v lize
s Olympem potkáváme hned
na začátku. Podle mě ale tahle
skutečnost nebude pro soutěžní měření sil hrát nijak zásadní
roli,“ nadhodil kouč „Agelek“.
Neobává se Čada ani možnosti, že si Pražanky díky
dvěma přátelským triumfům
budou na „vékáčko“ teď víc
věřit? „To je možné, ale spíš
si myslím, že oni moc dobře
vnímali naši nekompletnost
v sehraných střetnutích. Na nás

Prásk. Stejně jako při finálové sérii minulé sezóny, i letos bude blok
prostějovského celku určitě připraven čelit náporu pražského celku.
Favoritem jsou domácí „Agelky“
Foto: www.vkprostejov.cz
je, abychom nyní v úplnější
sestavě zahráli mnohem lépe
a fanouškům při domácí premiéře obměněného družstva
ukázali kvalitní volejbal co nejvyšší úrovně. Klopýtnout hned
na startu rozhodně nechceme,“
ujistil lodivod VK Agel, jemuž
ovšem budou pravděpodobně chybět zraněné Stefanie
Karg i Andrea Kossányiová.
„V posledních deseti dnech
jsme se při trénincích maximálně soustředili na sehrávání
nové nahrávačky Kathleen
Weiss s celým kolektivem.
Snad to bude na hřišti vidět,“
doplnil M. Čada.

Olymp nemá na Hané co
ztratit a obecně jsou jeho cíle
po letním odchodu tří tahounek opatrnější než v předchozích sezónách. „V první
řadě bychom rádi bez problémů
postoupili do horní nadstavbové pětky, no a dál se uvidí.
Čeká nás hodně práce i dřiny na
cestě k postupnému zlepšování,
ovšem na extraligovou medaili
opět myslíme. Byť za vysoce
favorizovaným Prostějovem se
dá o stříbro a bronz tentokrát
předpokládat velmi vyrovnaný
těžký boj několika celků,“ uvedl Vladimír Pirunčík, prezident
PVK Olymp Praha.

Obchodní a mediální partneři VK AGEL Prostějov

Lucie Kalhousová - smečařka č.2
Zuzana Mudrová - blokařka č.4
Eva Hodanová - smečařka č.5
Simona Kopecká - nahrávačka č.7
Pavlína Šimáňová - blokařka č.8
Marie Kurková - nahrávačka č.10
Veronika Trnková - blokařka č.11
Tereza Škrampalová - smečařka č.12
Lucie Nová - univerzálka č.13
Blanka Jančaříková - univerzálka č.14
Michaela Mlejnková - smečařka č.16
Veronika Dostálová - libero č.17

Realizační tým PVK Olymp Praha

Hlavní trenér: Stanislav Mitáč
Asistent trenéra: Jakub Brečka
Vedoucí družstva: Ondřej Foltýn
Lékařka: Milada Drašarová
Fyzioterapeutka: Tereza Škrampalová

Německé posily Kathleen Weiss i Stefanie Karg
se během uplynulého týdne připojily k týmu VK

jak spolu hrály týmy loni...
Vzájemné zápasy v sezóně 2013/2014
4. kolo extraligy (21. listopadu 2013): Olymp Praha – Prostějov
1:3 (25, -20, -19, -20). 13. kolo extraligy (19. prosince 2013):
Prostějov – Olymp Praha 3:1 (-18, 18, 19, 19). 20. kolo extraligy
(6. února 2014): Prostějov – Olymp Praha 3:0 (16, 23, 20).
Finále Českého poháru (18. února 2014): Prostějov – Olymp
Praha 3:1 (17, -21, 25, 25). 25. kolo extraligy (27. února 2014):
Olymp Praha – Prostějov 3:1 (19, 23, -20, 21). Finále extraligy,
první utkání (12. dubna 2014): Prostějov – Olymp Praha 3:1
(-24, 18, 11, 22), druhé utkání (13. dubna 2014): Prostějov
– Olymp Praha 3:1 (18, -19, 23, 21), třetí utkání (15. dubna
2014): Olymp Praha – Prostějov 0:3 (-19, -19, -16).

Celková bilance:
Prostějov - Olymp Praha
42:3 na zápasy (129:33 na sety)

Prostějov/son - Odhlédneme-li od zranění, je kolektiv prostějovských volejbalistek od
včerejška konečně kompletní.
Německá nahrávačka Kathleen Weiss se totiž zařadila do
prostějovského družstva už
ve čtvrtek 9. října a její reprezentační kolegyně, blokařka
Stefanie Karg se k „Agelkám“
připojila v neděli 12. října.
Prvně jmenovanou si prostějovská výprava vyzvedla na
pražském letišti během svého
dvoudenního zápasového pobytu
v hlavním městě České republi-

ky. „S Kathleen jsme se domluvili, že po vyřazení Německa
z mistrovství světa a návratu
z Itálie dostane aspoň několik dní
volna na odpočinek, načež přiletí
do Prahy devátého října odpoledne. A my se pro ni zastavíme
přímo na letišti cestou autobusem
ze druhého přípravného utkání na
Olympu. Tak se i stalo,“ prozradil
hlavní Večerníku trenér týmu Miroslav Čada.
Než výběr „vékáčka“ dorazil do
Prostějova, měl kouč dostatek
času probrat s novou posilou vše
potřebné ohledně jejího okamži-

Nevydařená příprava v Praze: špatný výkon nestačil
na Olymp a čtvrteční přátelák s Drážďany byl zrušen
3:1

PVK Olymp Praha
VK AGEL Prostějov

(-14, 16, 17, 22)

Sestava Prostějova:
Zatloukalová, Borovinšek, Markevich, Liannes, Bogdanovic,
Gambová, libero Kovářová. Trenér: Miroslav Čada

Praha, Prostějov/son - Středa 8. října nebyla v přípravě
volejbalistek Prostějova na
novou sezónu 2014/15 zrovna
nejšťastnějším dnem. Nejprve
se výprava VK AGEL po příjezdu do Prahy dozvěděla, že
klub SC Drážďany zrušil kvůli
své početné marodce na čtvrtek plánovaný přátelský duel.
A vzápětí prostějovský tým
v jiném přípravném utkání,
které se vlastně stalo generálkou na vstup do UNIQA extraligy, nečekaně podlehl domácímu Olympu...

„Agelky“ v české metropoli uvítala nepříjemná zpráva. „Hned
jakmile jsme dorazili, tak na nás
čekala informace, že Drážďany
nedorazí k dohodnutému přáteláku. Prý mají čtyři zraněné hráčky
a bez dalších chybějících reprezentantek by pro čtvrteční zápas
těžko dali dohromady mančaft.
Samozřejmě nás to nepotěšilo,
ale takovou nepříznivou okolnost
nijak neovlivníme. Alespoň jsme
místo zrušeného utkání operativně
domluvili na stejný termín tréninkový duel proti Olympu, který
nám vyšel vstříc,“ popsal středeční

vývoj událostí Miroslav Čada, lodivod prostějovského celku.
Bohužel vzápětí následoval jiný
nemilý děj, tentokrát herní a výsledkový. Ženy VK AGEL totiž
v přípravném měření sil nestačily
pražskému rivalovi. Sice nastoupily bez zraněného dua Andrea
Kossányiová - Stefanie Karg
i ještě absentující členky nároďáku
Německa Kathleen Weiss, přesto
však překvapivé porážce zpočátku nic nenasvědčovalo. „Měli
jsme výborný start do zápasu,
kvalitně zvládali všechny činnosti
a díky tomu hladce získali první
set. Jenže od druhého nám odešla
přihrávka, nedařila se spolupráce
nahrávačky s útočnicemi a k tomu
jsme postupně kupili spoustu dalších nepřesností i chyb,“ posteskl
si Čada.
Druhou i třetí sadu tak jeho svěřenky ztratily až příliš jednoznač-

ně, ve čtvrté se přece jen trochu
zvedly. Leč rozjetý protivník už
ve své hale dovedl střetnutí do
vítězného konce. „Prostě jsme
podali špatný výkon a zaslouženě
prohráli. Přísnější měřítko snesla
pouze Julie Kovářová, která na
liberu dobře přihrávala i zasahovala v poli. Ostatní holky střídaly
lepší momenty s horšími, přičemž
těch druhých bylo mnohem víc,“
hodnotil výkony svých svěřenek
hlavní trenér volejbalistek.
Nad momentálně oslabeným kolektivem však pochopitelně neláme hůl. „Jde o nepříjemnou porážku v oficiální generálce na ligu, ale
s tím se vyrovnáme. Známe příčiny, a proto bych z toho nedělal
vědu. Lepší dostat facku teď, než
v úvodním ´mistráku´. Hráčky
si však samozřejmě musejí uvědomit své nedostatky a přidat po
všech stránkách,“ zdůraznil Čada .

tého naskočení do přípravy. „Protože do české extraligy vstoupíme
již osmnáctého října a evropská
Champions League začne za
měsíc, nemáme příliš mnoho prostoru. Z toho důvodu musí být sehrávání Kathleen s celým týmem
maximálně intenzivní, aby spolupráce nové první nahrávačky s
holkama co nejdříve fungovala na
základní kvalitativní úrovni a s blížící se Ligou mistryň šla neustále
nahoru,“ obecně vyložil kormidelník prostějovských volejbalistek.
Na rozdíl od Weiss bude moci
blokařka Stefanie Karg nasko-

čit do plné tréninkové zátěže
až později vinou zranění, které
utrpěla na světovém šampionátu. Jak už Večerník informoval,
šlo o těžký výron kotníku, jenž
druhá špičková bundes-posila
VK Agel momentálně léčí. „Stefi
do Prostějova přijela v neděli dvanáctého, aby hned pokračovala
v intenzivní rehabilitaci poraněné nohy. Denně je v péči našeho
fyzioterapeuta Davida Lisického
a věřím, že se její zdravotní stav
bude rychle zlepšovat. Jakmile to
půjde, zapojí se do společné přípravy,“ sdělil Čada.

Podobný program jako Karg
teď přitom má i smečařka Andrea Kossányiová, jež si nedávno natáhla kolenní vazy. Kdy
budou obě plejerky schopné
absolvovat své první soutěžní
střetnutí? „Těžko říct, jejich
návrat na hřiště nechceme uspěchat. Na druhou stranu zase není
moc na co čekat a jakmile budou
v pořádku, půjdou do zápasů.
Kdy přesně však nechci spekulovat. Každopádně uděláme vše,
aby to bylo co nejdříve,“ ujistil
úspěšný trenér, který se s „Agelkami“ vydává vstříc další obhajobě.

„Agelky“ si vítěznou odvetou zvedly náladu
1:3

PVK Olymp Praha
VK AGEL Prostějov

(-21, -19, 21, -18)

Sestava Prostějova:
Zatloukalová, Borovinšek, Markevich, Liannes, Bogdanovic, Gambová, libero Kovářová. Střídala: Soares. Trenér: Miroslav Čada.

Praha, Prostějov/son - Místo zrušeného přáteláku proti
Drážďanům sehrály prostějovské volejbalistky v Praze
tréninkové utkání s domácím
Olympem. A ve čtvrtečním
dopoledni, necelých dvacet
hodin po nevydařeném přípravném duelu se stejným
soupeřem tentokrát „Agelky“
zanechaly na palubovce haly
v Přípotoční ulici mnohem
příznivější dojem, což jim
vyneslo čtyřsetové vítězství i
logicky vylepšenou atmosféru
v celém kolektivu.
Hostující tým vyslal ve do cvičného střetnutí totožnou sestavu

jako o den dříve, přesto se herní
kvalita favorita zvedla o mnoho
procent. „Byli jsme podstatně
lepší na přihrávce a v útoku, také
Míša Zatloukalová dávala výrazně přesnější nahrávky v porovnání se středečním zápasem.
K tomu holky přidaly skoro po
celé utkání velice dobrý servis,
solidně nám fungovala rovněž
obrana. Prostě jsme podali celkově kvalitnější výkon po všech
stránkách, a to jak individuálně,
tak hlavně z týmového hlediska,“ těšilo kouče prostějovského
celku Miroslava Čadu.
Jeho družina měla pevně pod
kontrolou první, druhý i čtvr-

tý set, jednoznačnou převahu
ztratila pouze během třetí sady.
„Naším jasným cílem bylo odčinit špatný středeční výkon,
byť jde zatím jen o přípravu.
Mančaft měl zabrat, což také
udělal a díky tomu tenhle zápas
splnil svůj účel. Navíc si nové
posily hned dvakrát osahaly
nezvykle stísněné a specifické prostředí na Olympu, což
je směrem k lize jedině dobře.
A velké pozitivum vidím i ve
skutečnosti, že místo zrušeného
střetnutí proti Drážďanům jsme
mohli absolvovat tento přátelák
na hodně solidní úrovni, který
nám zvedl náladu,“ řekl Čada
s jistou úlevou. Trenérův závěrečný dovětek však vyloučil
i minimální uspokojení. „Teď
zbývá devět dní času na tvrdou
práci pro nabrání co nejlepší formy, než začne extraliga. Proto
musíme dál makat v maximální
intenzitě a kvalitě.“
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Prostějovští boxeři se vzpamatovávají Kulečníkový šampionát

z direktu, INTERLIGA SE ROZŠIŘUJE
Prostějov/jim - Pro výhru nebo
alespoň bodový zisk za remízu
si odjížděli do Prahy boxeři BC
DTJ Prostějov. Ačkoliv výsledek
12:4 pro domácí vypadá velice
jednoznačně a naznačuje drtivé
vítězství pražského BigBoardu,
v reálu nebylo k úspěchu až tak
daleko. Dle vyjádření kouče Petra
Novotného totiž v několika hmotnostních kategoriích chybělo
k výhře velice „málo“ - přízeň
rozhodčích...
„Jednoduše nás zařízli,“ okomentoval natvrdo počínání sudích Petr
Novotný, trenér BC DTJ Prostějov.
„K důvodu zajištění neutrality zápas
soudcovali dva Poláci a dva Slováci. Ukázalo se ale, že to není ideální
volba. Došlo k nesmyslnému ovlivnění hned několika zápasů. Profesionální výkon odvedl pouze jeden
ze slovenských sudích, druhý byl
slabý a oba Poláci evidentně chtěli,
abychom všechno prohráli! Věděli,
že pro ně můžeme být nebezpeční,
doma totiž v posledních letech ne-

máme konkurenci,“ nebral si servítky kouč poražených. Premiérový
souboj v novém ročníku interligy
2014/2015 tak Novotnému trochu
zkazilo iluze o nové mezinárodní
soutěži. „Už jsem ty nejhorší pocity trochu rozdýchal, je to ale špína!
Zejména je mi líto kluků, nechali
tam srdce a pak vypadají jak, s prominutím, blbci. Pro diváky může být
interliga velice atraktivní podívaná,
pokud ale budou rozhodčí takto
pískat i dál, tak znehodnotí soutěž.
Duelu byli přítomni i prezident
asociace pan Žáček a sekretář pan
Chocholoušek, kteří se ztotožnili
s mým názorem. Tak jsem zvědavý,
jestli s tím budou chtít něco dělat,“
neskrýval Petr Novotný ani pět dnů
po utkání silné rozhořčení.
S výkony svých svěřenců byl spokojen, kluci zaboxovali dobře. „Zvykli
jsme si venku vyhrávat a minimálně
remíza to měla být, ve třech zápasech nás ale sudí vyloženě poškodili,
což nemohu nikomu z kluků vyčítat. Je to ale škoda, měli formu. Z

tohoto pohledu snad ani nechci vidět
mistrovství republiky v Plzni, mám
z toho obavy,“ přiznal Novotný,
jehož naopak těší dlouhodobá podpora ze strany Olomouckého kraje
i Statutárního města Prostějov.
Největší radost mu i přes porážku
s Davidem Hoškem udělal ve váze
do 91 kilogramů Daniel Táborský. „Mile překvapil, zrovna on
byl poškozen doslova ostudným
způsobem. Z dalších kluků podal
perfektní profesorský výkon, jaký
jsem už dlouho neviděl, Robert
Bilík. Předvedl kvalitní technický box a prokázal mezinárodní
zkušenosti. Plně dodržoval taktiku a nepouštěl Patrika Klimenta
k nebezpečným útokům,“ chválil
a pozitivně zhodnotil i vystoupení
ostatních zástupců.
O zvýšenou motivaci do dalších
zápasů tak mají prostějovští boxeři postaráno a věří, že nyní už
budou hlavně vítězit. „Čas ale i tak
využijeme na přípravu, pilování i video, abychom se mohli ještě zlepšit.

Chtěli bychom se doma předvést
v plné parádě a ukázat divákům kvalitní box,“ přeje si Petr Novotný před
druhým pokračováním soutěže,
v němž se Prostějov střetne v sobotu
8. listopadu od 18.00 hodin v prostorách sokolovny s jihopolským
mužstvem Gorny Slask, které má
centrum v Glivicích.
To už se do interligy možná zapojí
šestice oddílů, k Prostějovu, Praze, Nitře, Dubnici a Rybniku se
totiž pravděpodobně přidá další
polský celek. „V jednání je ještě tuším Krakov, byli jsme kontaktováni,
jestli s rozšířením souhlasíme. Je to
zkušební ročník a je potřeba celou
soutěž zpropagovat, takže nejsme
proti“ prozradil Petr Novotný Večerníku aktuální horkou novinku ze
zákulisí.
Pokud se tak informace potvrdí, čekají na Prostějov po duelu s Glivicemi v tomto kalendářním roce ještě dvě střetnutí - na konci listopadu
v Nitře a v prosinci doma s druhým
polským týmem.

Obchodní partneři BC DTJ Prostějov:

v Prostějově ovládl hlavní favorit
Prostějov/md, jim - O uplynulém
víkendu se v klubu prostějovských kulečníkářů uskutečnilo
Mistrovství České republiky
v karambolovém kulečníku. Kdo
porazí sedmačtyřicetinásobného mistra republiky a jednoho
z nejlepších hráčů světa v této
disciplíně? Tak v tomhle duchu se
nesl celý turnaj. A odpověď zní:
nikdo! Marek Faus z BC Praha
nedal až do vyvrcholení turnaje
nikomu šanci. Válcoval soupeře
od začátku a až do konce a jeho
výkony zdaleka převyšovaly
všechny ostatní.
Do závěrečných bojů se nominovalo osm nejlepších hráčů, kteří
změřili své síly ve dvou sobotních
čtvrtfinálových skupinách, aby pak
v nedělním semifinále a finále rozhodli o titulu domácího šampiona
v disciplíně kádr.
Hned od úvodu turnaje o sobě dávali
vědět i tři junioři Adam Bača z Prahy, Adam Kozák z Ústí nad Labem
a Ondřej Hošek z Ponětovic. Z této
trojice úřadujících mistrů Evropy
družstev do jednadvaceti let se do
nedělního semifinále probojovali
oba Adamové.
V nedělním semifinále porazil Ma-

Medailisté. Zcela vlevo zlatý Marek Faus, vedle něj stříbrný
Adam Bača a zbylí medailisté Adam Kozák s Janisem Ziogasem.
Foto: Kulečník Prostějov.
rek Faus Janise Ziogase z Jablonce
a v druhém čistě juniorském semifinále Adam Bača po remíze až v dodatečném rozstřelu Adama Kozáka.
Titul mistra republiky a právo účasti
na mistrovství Evropy získal Marek
Faus z Prahy, když ve finále porazil
Adama Baču ze Žižkova. o třetím
místě společně skončili Adam Kozák a Janis Ziogas.
Marek Faus také dosáhl nejvyšších
jednotlivých výkonů v turnaji. Nejlepší utkání v turnaji 200 karambolů
na tři náběhy a největší série 213
karambolů a nejlepšího celkového

průměru 45,83. Prostějovský klub
zažil při tomto šampionátu i jednu
velkou českou premiéru, a sice používání časomíry při kulečníkovém
utkání.
Od sezony 2014-2015 zavedl
Českomoravský biliardový svaz
po šachovém vzoru pro všechna
mistrovství republiky časové limity
jednotlivých utkání, aby docílil plynulosti hry. Prostějovští kulečníkáři
tak byli svědky boje hráčů nejen se
soupeřem, ale také s vteřinovou ručičkou, která dělala problémy hlavně starším účastníkům turnaje.

Vše o komunálních volbách
z Prostějovska

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Koně ze Srdéčka měli v Pardubicích na dosah ZLATÝ HATTRICK
Dušan Andrés bohužel „neuseděl“ sklouznutí Nikase po Velkém Taxisu

Pardubice, Hvozd/mls - Koně
ze stáje na Srdéčku měli
v Pardubicích letos na dosah
zlatý hattrick. Stačilo však
jedno sklouznutí Nikase po
doskoku na Velkém Taxisu
a naděje na fantastický úspěch
byla pryč. Trenér Stanislav
Popelka se však může radovat
alespoň z úspěchů Al Bustana
i Modeny a především z toho,
že všichni tři koně se po náročných dostizích vrátí domů
v pořádku.
Ve stájích v malebném údolí
mezi Ludmírovem, Ponikví
a Hvozdem bude opět veselo.
Z Pardubic se sem vrátí dva

vítězové rámcových dostihů
Velké pardubické. Před očima
zcela zaplněného pardubického
závodiště své závody na jedničku zvládl nadějný Al Bustan,
který zvítězil v nejprestižnější
české steeplechase určené pro
čtyřleté koně. Přemožitele nenašla ani rodačka ze Srdéčka
Modena. Sestra velice úspěšného Mandarina dokázala triumfovat v Ceně Labe, tedy ve druhém nejprestižnějším dostihu
nedělního pardubické odpoledne. „Pokud zůstane zdravá, tak
by se příští rok měla objevit ve
Velké pardubické. Její nevýhodou bohužel je, že špatně snáší

cestování,“ vyjádřil se během kdy se na cílové rovince rvala
přímého přenosu České televize o vítězství s Al Jazem, Nikas už
měl po závodě. Šampión ze Srtrenér Stanislav Popelka.
déčka sice Velký Taxis perfektně
Nikas vedl pole,
skočil, bohužel krátce po dopadu
běžel však už bez jezdce
uklouzl a zkušený žokej Dušan
Andrés se následně poroučel
Do Velké pardubické v užším z jeho sedla. Nezraněný Nikas
okruhu favoritů vstupoval i Ni- i bez jezdce dále pokračoval
kas, který obhajoval svoji pozi- v dostihu. Přitom dokazoval
ci „nejlepšího ze zbytku světa”. svoji nespornou kvalitu a celou
Loni totiž skončil druhý hned dobu se držel na samém čele záza suverénní Orphee des Blins. vodního pole. „Kdyby to Dušan
A letos to mohlo být i lepší. Do Andrés useděl, jsem přesvědzávodu sice vstupoval s kurzem čený, že se společně s Nikasem
1:7, jak se ukázala největší favo- mohli v cíli rvát o přední umístěritka Orphee des Blins tentokrát ní. Na tohle se ovšem absolutně
k poražení byla. Bohužel v době, nehraje. Štěstí, které jsme měli

v předchozích dostizích, nás při
Velké pardubické prostě opustilo,” ohlédl se za Velkou pardubickou exkluzivně pro Večerník
trenér Stanislav Popelka.
Pokud vše půjde tak jak má,
můžeme se už v příštím ročníku těšit na tři zástupce maličké
stáje v nejtěžším překážkovém
dostihu v Evropě. Kromě Nikase a Modeny by do něj mohl
vlétnout i Borderland, kterému letos ve startu zabránilo
zranění. „Dopředu však nelze
předpovědět nic, všechno se
bude odvíjet od zdraví našich
koní,” uzavřel včerejší dostihový
svátek Stanislav Popelka.

Foto: Repro Česká televize

Prostějov při ofenzivní bitvě vybojoval zastavil Simon

Tomáše Berdycha

bod v Bohunicích
Bohunice, Prostějov/jim - Již
druhý nerozhodný výsledek
za pouhá čtyři odehraná kola
uhrál v jihomoravské skupině
druhé ligy házenkářský oddíl
Sokola II Prostějov. Hned na
úvod se o body podělil doma
s Telnicí, nyní si tento mínusový bod vzal zpátky po remíze
na palubovce Bohunic „B“.
A opět to byly brankové hody.
Oba celky jich nastřílely téměř
třicet a prokázalo se, že Prostějov je ofenzivně laděným
celkem.
„Remíza je to vzhledem k vývoji
utkání zasloužená a spravedlivá.

Prohrávali jsme i o čtyři branky
a v samotném závěru jsme sice
mohli vyhrát, ale i prohrát. S bodem jsem spokojen,“ uznal hostující trenér Alois Jurík, byť ho
na druhou stranu mrzela technická chyba v podobě přešlapu dvaapadesát sekund před koncem.
Domácí nastoupili se třemi fluktuanty z prvoligového „áčka“,
podle zkušeného kouče to ale až
tak moc znát nebylo. Horší bylo
vypořádat se s prostorově výraznými pivoty Bohunic. „Naštěstí
už mohl hrát Raška, který tvrdil
muziku, v obranné fázi nám ale
dělali velké problémy robustní

a snad stotřicetikiloví pivoti. Pětačtyřicet minut jsme s nimi měli
problémy, dokázali odblokovat
prostor pro spojky i získávat sedmičky,“ upozornil na hlavní problém na soupeřově straně.
V posledních patnácti minutách
už tomu ale bylo jinak a Prostějov získal vytoužený bod. „Byli
jsme jednoznačně lepší fyzicky
a v bráně byl opět kvalitní Zacpal, jenž nás držel nad vodou.
Udělali jsme sice šestnáct technických chyb, těší mě ale, že
se ke Kosinovi s Kozlovským
přidala křídla Jurečka s Procházkou,“ připomněl vydařené utkání

TJ Sokol II Prostějov
Legata Hustopeče

30:24
(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 Prostějova:
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.

na všech postech Jiřího Kosinu
pochválil i navzdory jen třem
vstřeleným brankám, těšilo ho
také, že se ve druhé půli prosadil Kozlovský, v němž dal devět
branek ze svých jedenácti. Naopak v tom prvním se moc nedařilo v útoku ani obraně, když Prostějov obdržel šest ze třinácti gólů
při trháku a další tři z nařízených
sedmiček.

V pátek přišel Alois Jurík
o zraněného Lukáše Münstera
a velice netrpělivě očekává návrat Tomáše Valacha, pro nejbližší utkání by si opět přál dva
body. „Hrajeme v tradičním čase
v sobotu od 15.00 hodin proti Velkému Meziříčí. Rádi bychom se
udrželi na vlně a budovali si odskok od týmů, které zatím příliš
nebodovaly,“ nastínil své plány.

Kostelec smetl Napajedla a usadil se na čele
34:21

„Pocity jsou to velice příjemné.
TJ Sokol Kostelec na Hané-HK
Přijel k nám velice těžký soupeř
a vítězství hřeje. Naše hra se opět
TJ Fatra Slavia Napajedla
(15:11) opírala o velice kvalitní obranu,
praktikovali jsme to, co jsme chtěRozhodčí: Krobothová – Malinek. ŽK: 2:1. Vyloučení: 6:0. Sedmičli. Dařil se nám rychlý přechod do
ky: 2:3. Diváků: 100.
útoku, v první půli s výhradami,
Sestava a branky Kostelce:
ve druhé na sto procent, až to byla
Mayer, P. Navrátil – Přikryl 12, Smékal 5, M. Frelich 1, T. Frelich, Gruskoro exhibice,“ jásal po utkání
lich 3, Ševčík, Vymětal 2, Varhalík 6, L. Chalupecký, M. Grepl, Palička
kostelecký kouč Jiří Grepl.
2, J. Grepl 3. Trenér: Jiří Grepl.
Velice dobře se opět mezi tyčemi
prezentoval Jan Mayer, spolehKostelec na Hané, Prostějov/jim si ale nepřišel a musel se smířit nout se mohl i na pomoc od svých
– Vítězná série kosteleckých há- s první ztrátou. Naopak domácí spoluhráčů, přestože v defenzivní
zenkářů neskončila ani v neděli výběr vyhrál již potřetí v řadě části scházel Josef Humpolíček.
dopoledne na štítu Napajedel. a jen horší poměr vstřelených „Zaskočil za něj Palička vracející
Nováček soutěže sice přijel na a obdržených branek ho odsu- se po delším zranění a vedl si veHanou se stoprocentní bodovou nul na druhé místo za vedoucí lice dobře. Kvalitní výkon podal
bilancí, na tým Jiřího Grepla Hustopeče.
i Martin Grulich a Přikryl na hro-

tu. Byl naším nejlepším střelcem
a předvedl jeden z nejlepších výkonů za Kostelec,“ těšilo trenéra
vítězů.
S přibývajícími brankami soupeř postupně rezignoval, takže se
podařilo překonat třicetigólovou
metu a náskok navýšit na dvouciferný rozdíl. „Naším záměrem
bylo vyvíjet neustálý tlak, po
němž bylo jen otázkou času, kdy
tomu soupeř podlehne. Napajedla
sice byla silná, ale dobře jsme si
s nimi poradili a dařilo se i Smékalovi. Soupeř má sice ve svém středu dost zkušených hráčů včetně
bývalých extraligistů, věděli jsme
ale o nich a eliminovali jsme to,“
užíval si zkušený lodivod.

Současný tým tak zatím kráčí ve
stopách toho loňského, jenž také
prošel podzimní částí s velkým
přehledem. „Zatím bych to ale
nijak nepřeceňoval. Stále jsme ve
vývoji, sehráváme se. Projevuje
se ale, že tréninková morálka šla
nahoru, dobrá je i náplň přípravy. Teprve je ale za námi začátek
soutěže a myslím si, že podcenění nehrozí. Jednak máme v týmu
také několik zkušených hráčů,
navíc jsem na pozici trenéra já,“
pousmál se.
O prodloužení úspěšné série se
kostelečtí hráči pokusí v neděli
večer, od 18 hodin se představí
na půdě loňského nováčka z Juliánova.

Nejprve Berdych oplatil Richardovi
Gasquetovi porážku z Davis Cupu
a porazil ho 6:3, 6:1. Celé utkání
trvalo pouze jednapadesát minut.
Berdych soupeři nepovolil ani jeden
brejkbol a sám zaznamenal 25 vítězných míčů a deset es. „Byl to opravdu hodně dobrý výkon,“ prohlásil
po postupu Berdych.
Českou jedničku nezastavil ani
chorvatský bijec Ivo Karlovič. Ten
sice nastřílel devatenáct es, přesto
prohrál ve dvou setech 3:6, 4:6 a ani

v jedné hře nedostal šanci prorazit
Berdychův servis. „Jízda pokračuje,“ poznamenal vítěz po úspěšném
mečbolu.
Ve čtvrtfinále ale narazil na Simona,
se kterým prohrál pět z osmi zápasů.
Francouz se radoval i v tomto duelu.
V prvním setu Berdych neproměnil
dva setboly. Pak sice srovnal skóre,
v rozhodující sadě ale získal pouze
devět výměn. Přes porážku se přiblížil k páté účasti na Turnaji mistrů
v řadě.

VÝSLEDKOVÝ SERVIS Z HÁZENÉ
druhá liga, skupina Jižní Morava
Výsledky 4. kola: Kostelec na Hané – Napajedla 34:21, Hustopeče
– Telnice 25:21, Bohunice „B“ – Sokol II Prostějov 29:29, Velké
Meziříčí – Brno „B“ 36:23, Ivančice – Kuřim nehlášeno, Maloměřice
– Juliánov nehlášeno.

Průběžná tabulka druhé ligy, skupiny Jižní Morava

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

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

Z
4
4
4
4
3
3
4
4
3
4
4
3

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

R
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
1
0

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

S
127:99
110:92
123:108
114:117
78:66
78:75
118:118
112:126
75:77
121:133
94:110
76:105

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

KAM Příště NA HÁZENOU
5. kolo, sobota 18. října: Prostějov - V. Meziříčí (15:00), Napajedla Hustopeče (16:00), Brno B - Ivančice (19:00), Telnice - Bohunice B
(10:00), SK Kuřim - Maloměřice (19.10., 15:00), Juliánov - Kostelec
n.H. (19.10., 18:00)

Inzerce
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Galerie Šantovka
1. NAROZENINY

Páteční narozeninový ostrov
aneb „Já chci žít nonstop“

Sobotní narozeninový ostrov
aneb „FASHION SHOOOW“

Nedělní narozeninový ostrov
aneb „Šantíkův den plný zábavy“

HLAVNÍ PÓDIUM:

HLAVNÍ PÓDIUM:

HLAVNÍ PÓDIUM:

16:00 – 16:20
První ochutnávka koncertu
Michala Davida

13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Fashion Show
16:30
Hudebně taneční show Dance Life Expo
19:00
FLASH MOB

11:00
Iluzionista Pavel Dolejška
14:00
Klaun a bublinář Pavel Roller
15:00
Iluzionista Pavel Dolejška
16:00
Klaun a bublinář Pavel Roller

Moderátor rádia Haná Lukáš Kobza

Od 19:00
Koncert Michala Davida

Hvězdný moderátor Libor Bouček

DOPROVODNÝ PROGRAM:
14:00 – 19:00
Rozdávání balónků z pacek Šantíka
14:00 – 19:00
Dětské tetování „Glier Taoo“
14:30, 15:30, 17:00, 18:00
Cooking show by Lobster
15:00
Krájení a rozdávání narozeninového
dortu Šantovka od Café Seneca
ve food courtu

DOPROVODNÝ PROGRAM:
10:00 – 18:00
Rozdávání balónků z pacek Šantíka
10:00 – 18:00
Dětské tetování „Glier Taoo“
15:30
Autogramiáda s Liborem Boučkem,
Lucií Kovandovou a Alžbětou Krovovou
11:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30
Cooking show by Lobster

16:30 – 17:00
Autogramiáda s Michalem Davidem

Párty

s Michalem Davidem

17. – 19. 10. 2014
Galerie Šantovka
Polská 1 201/1
779 00 Olomouc

GALERIESANTOVKA.CZ

Moderátor rádia Haná Lukáš Kobza

DOPROVODNÝ PROGRAM:

10:00 – 18:00
Pohádková cesta
10:00 – 18:00
Dětské tetování „Glier Taoo“
10:00 – 18:00
Rozdávání balónků z pacek Šantíka
11:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30
Cooking show by Lobster

Volejbal
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Nejvyšší volejbalová soutěž žen ČR startuje ve čtvrtek, úřadující šampión absolvuje svoji premiéru v sobotu
Říjen je každoročně měsícem, kdy začíná nejvyšší česká soutěž volejbalistek. Letos je start UNIQA extraligy žen ČR posunut kvůli mistrovství světa v Itálii až do pozdnějšího podzimu, což však nic nemění
na tom, že vám PROSTĚJOVSKÝ Večerník i tentokrát přináší podrobný informační servis o týmu VK
AGEL Prostějov před zahájením jeho ligových bojů v sezóně 2014/2015.
Přečíst si můžete postřehy šéfa klubu Petra Chytila, rozhovory s hlavním trenérem „A“-týmu Miroslavem
Čadou i s kapitánkou Solange Soares, článek o letních změnách v hráčském kádru „Agelek“
s představením nových posil, rozbor všech účastníků extraligy včetně tipu na konečné pořadí soutěže
a nechybí samozřejmě ani její rozlosování.
Další aktuální informace zpod vysoké sítě najdete i na stranách 30 a 31 dnešního vydání. A na závěr
tohoto úvodu jedna skvělá zpráva navíc: v pondělí 24. listopadu před domácí premiérou „vékáčka“
v novém ročníku evropské Champions League vydá Večerník tradiční volejbalový speciál!
Servis před startem volejbalové UNIQA extraligy žen připravil Marek Sonnevend,
foto: archív Večerníku a VK AGEL Prostějov

Hráčský kádr volejbalistek VK AGEL Prostějov 2014/2015
Jméno:

Post

Narozena

Výška/váha

1 ANDREA KOSSÁNYIOVÁ

smečařka

6. srpna 1993, Příbram

185,5/72

2 BARBORA GAMBOVÁ

smečařka

7. března 1992, Přerov

177/70

3 ANA BOGDANOVIC

blokařka

27. dubna 1989, Bělehrad

198/77

4 STEFANIE KARG

blokařka

22. října 1986, Hoyerswerda

189/70

5 KATHLEEN WEISS

nahrávačka

2. února 1984, Schwerin

171/66

9 SONJA BOROVINŠEK

blokařka

4. července 1980, Maribor

190/78

10 SOLANGE SOARES

univerzálka

1. července 1980, Belo Horizonte

182/69

11 SIMON LIANNES

univerzálka

18. října 1986, Guantanamo

188/70

12 JULIE KOVÁŘOVÁ

libero

14. září 1987, České Budějovice

179/62

15 TATSIANA MARKEVICH

smečařka

25. března 1988, Brest

185/68

16 MICHAELA ZATLOUKALOVÁ

nahrávačka

16. dubna 1995, Prostějov

180/74

Vedení klubu a realizační tým volejbalistek VK AGEL Prostějov 2014/2015
Předseda správní rady:
Petr CHYTIL
Sportovní manažer:
Peter GOGA
PR manažer:
Ondřej HUBÁČEK

Hlavní trenér:
Asistent trenéra:
Kondiční trenérka:
Lékař:
Fyzioterapeut:
Masér:
Statistik:

Miroslav ČADA
Ľubomír PETRÁŠ
Michaela JELÍNKOVÁ
MUDr. Pavel NAVRÁTIL
David LISICKÝ
Jan MÜLLER
Lukáš MIČEK

Změny v hráčském kádru volejbalistek VK AGEL Prostějov - léto 2014
ODCHODY
Klára Melicharová (TJ Sokol Frýdek-Místek)
Lucia Růžičková (přerušení kariéry)
Katie Carter (Fakro Muszyna, Polsko)
Quinta Steenbergen (Lokomotiv Baku, Ázerbajdžán)
Tijana Malesevic (Trefl Sopoty, Polsko)
Sara Hutinski (Volley-Ball Nantes, Francie)
Pavla Vincourová (Pallavolo Scandicci, Itálie)

Jdou do boje. Na tomto snímku vidíme ještě neúplný tým prostějovských volejbalistek po utkání v polské Karpaczi, po doplnění o hráčky
reprezentující své země na mistrovství světa dojde k oficiálnímu fotografování VK AGEL právě dnes, tj. v pondělí 13. října.

Slovo šéfa VK AGEL Petra Chytila:

Cílem je navázat

na minulé úspěšné roky
„Vážení příznivci sportu,
volejbal je krásná hra,
obzvláště v podání atraktivních a přitom výkonnostně špičkových žen
i dívek. Právě o takové
spojení se už téměř deset
let snažíme, a musím neskromně říct, že úspěšně.
Nyní stojíme na prahu
nové sezóny 2014/2015
s jasným cílem: pokračovat v nastoleném trendu
a navázat na skvělé dosavadní výsledky uplynulých let.
Již poměrně dlouho držíme pozici oddílové jedničky v českém volejbalu něžného pohlaví. Vyhrát šestkrát za sebou mistrovský titul
a sedmkrát v řadě národní pohár přitom byla s ohledem na
vytvořené nadstandardní podmínky i zázemí tak trochu povinnost, které si však přesto nesmírně cením. Ani pro vysokého
favorita totiž není jednoduché pokaždé splnit svou roli a naprosto spolehlivě dosahovat vytyčených met. Nám tohle zatím
stoprocentně vychází.
V nadcházejícím soutěžním ročníku bychom rádi tuto neposkvrněnou bilanci na domácí scéně prodloužili o další triumf
v extralize i další zisk Českého poháru. Jsou to jednoznačně
dané cíle, na něž reálně máme a které věřím, také znovu zvládneme naplnit. Vedle toho jsem rovněž hrdý na naši pravidelnou
účast v nejprestižnějším evropském poháru, byť prosadit se
mezi většinou mnohem movitějšími kluby hrajícími Champions League není vůbec snadné. My přesto neděláme v kvalitativně našlapané Lize mistryň ostudu a navzdory letošnímu extrémně těžkému losu základní skupiny to snad opět potvrdíme.
Čeho si ale vážím asi ze všeho nejvíc je skutečnost, že kromě dominance dospělé kategorii patříme již několik let mezi
absolutně nejlepší oddíly ČR též v mládežnické sféře. Dokázali jsme velice rychle vybudovat fungující systém výchovy
vlastních talentovaných hráček od náborů nejmenších volejbalových adeptek přes jejich zdokonalování vmladších žačkách,
starších žákyních, kadetkách i juniorkách až po finální přechod
mezi ženy. Také s mládeží jsme přitom dosáhli mnoha cenných
úspěchů a vidím jasný předpoklad, že v letošní sezóně potěšitelnou sbírku rozšíříme.
Závěr tradičně věnuji poděkování. Naše díky samozřejmě patří
všem věrným divákům, kteří svým fanděním pomáhají zejména ženskému A-družstvu nejen při domácích zápasech. Věřím,
že si zase najdou cestu do hlediště v co nejhojnějším počtu jak
na utkání Champions League, tak i na střetnutí českých soutěží.
A moc poděkovat chci pochopitelně společnosti AGEL coby
našemu titulárnímu partnerovi a městu Prostějov, Olomouckému kraji, Železárnám Annahütte i všem dalším partnerům za
podporu, díky níž můžeme volejbal provozovat na tak vysoké
úrovni a opakovaně nabízet veřejnosti sportovní zážitky nemalé hodnoty.
V nové sezóně 2014/15 nám prosím držte palce!“
Petr Chytil, předseda správní rady VK AGEL Prostějov

PŘÍCHODY
Kathleen Weiss (Foppapedretti Bergamo, Itálie)
Stefanie Karg (SC Drážďany, Německo)
Simon Liannes (Volero Curych, Švýcarsko)
Ana Bogdanovic (FOC Terville, Francie)

Vrcholová sezóna číslo osm: útok na sedmý ligový titul,
osmý Český pohár a důstojné prosazení v pohárové Evropě
Už loni jsme v podobném komentáři
psali, že prostějovský volejbal se stává
jednou z největších klubových stálic
na poli kolektivních sportů v České republice. Byl to nezpochybnitelný fakt,
a protože se za uplynulý rok na jeho
pravdivosti nic nezměnilo, můžeme
opět směle konstatovat: ženy VK
AGEL, to je dlouhodobá jistota vysoké
herní kvality i výborných výsledků.
Samo za sebe hovoří, že „Agelky“
jsou momentálně šestinásobnými
mistryněmi republiky (2009 až
2014), sedminásobnými vítězkami
Českého poháru (2008 až 2014) a od
ročníku 2008/2009 také každoročními
účastnicemi nejprestižnějšího evropského poháru Champions League,
kde již třikrát postoupily ze základní
skupiny do play off a letos přidaly
jiný úspěch v podobě čtvrtfinále CEV
Cupu.
Díky spolupráci se společností AGEL
coby titulárním sponzorem a zásluhou
výrazné podpory Statutárního města
Prostějov, Olomouckého kraje i dalších
partnerů se vedení prostějovského
oddílu daří udržovat stabilně vysoký,
na poměry volejbalu v České republice velmi komfortní rozpočet. K této

ekonomické výhodě je však třeba
přičíst rovněž kvalitní a naprosto profesionální práci všech členů klubu,
která následně vede ke stoprocentně
spolehlivému plnění veškerých cílů.

Komentář
Ty letošní jsou v porovnání s předchozími, vesměs úspěšnými roky zase
stejné. To znamená posedmé za sebou
vyhrát UNIQA extraligu, poosmé
v řadě získat Český pohár a vzdor
extrémní obtížnosti vylosované skupiny nepropadnout v evropské Lize
mistryň. Tradičně obměněný ženský
tým VK Agel sice nebude mít cestu
za těmito metami určitě vůbec jednoduchou, nicméně vzhledem k zachované kvalitě současného hráčského
kádru je připsání dalších úspěchů do
oddílové sbírky naprosto reálné.
A byť se v tomto volejbalovém servisu
věnujeme výhradně dospělé kategorii,
neměly by alespoň zde zůstat opomenuty pořád lepší a lepší mládežnické
„Agelky“. Ty během posledních let
nezadržitelně pronikly do národní

Další šance. Prostějovské volejbalistky se již posedmé zúčastní bojů v nejprestižnější evropské soutěži, kde by také rády dosáhly větších úspěchů.
špičky ve všech věkových kategoriích od
mladších žákyň až po juniorky, což dokládají například dvě zlata starších žákyň
z mistrovství republiky (2012, 2013) či
dvě extraligová stříbra kadetek (2013,
2014). Kromě toho i v nové sezóně míří

naše talentované naděje hodně vysoko
a touží podpořit českou dominanci svých
ženských vzorů z mateřského klubu.
Ať se to prostě vezme z jakékoliv strany, VK AGEL Prostějov může směle
očekávat další skvělou sezónu!

Hráčský kádr se opět změnil z poloviny

Původní plán vedení VK AGEL
Prostějov zachovat většinu hráčské soupisky A-týmu žen z minulé
sezóny ve stejném složení nevyšel.
Podobně jako v předchozích letech
nakonec došlo k poměrně výrazné
obměně kádru a nová je v něm plná
polovina volejbalistek. Podstatné
je, že za odcházející plejerky přišly
kvalitní posily a částečně přebudované družstvo by tak znovu mělo
mít svou sílu.
„Když vezmu tvorbu mančaftu tak, jak
postupně vše přicházelo, tak musím začít u smečařek. Tam jsme zůstali téměř
u stejného složení, pouze na místo Tijany Malesevic přišla Tatsiana Markevich,
která u nás již působila v první polovině
předchozího ročníku. Tuhle korekturu
osobně vítám, neboť u Tijany mi chyběla větší schopnost prosadit se v útoku,
zatímco Táňa mi připadne jako celkově
komplexnější hráčka včetně zakončení. Jen potřebuje být zdravá, což je ne-

zbytná podmínka,“ pustil se do rozboru
předseda správní rady VK Petr Chytil.
„Z blokařek zůstala zkušená a spolehlivá
Sonja Borovinšek, naopak druhá členka
loňské základní sestavy na tomto postu
Quinta Steenbergen šla za pro ni lákavější
nabídkou, stejně jako mladá Sara Hutinski. Za klíčové považuji, že místo kvalitní
Quinty se nám povedlo získat dle názoru
odborníků možná ještě silnější náhradu
v osobě dvojnásobné vicemistryně Evropy s Německem. Stefanie Karg je mezi
blokařkami mezinárodní třídou a spolu se
Sonjou jim bude krýt záda Ana Bogdanovic, tudíž jsme v téhle části kádru určitě
neoslabili,“ navázal Chytil.
„Na univerzál jsme chtěli někoho ještě
údernějšího než Katie Carter, i když ta se
během působení u nás zlepšovala. Nakonec jsme přivedli někdejší kubánskou
reprezentantku Simon Liannes, která před
vynucenou pauzou za nepovolené opuštění své země podávala skvělé výkony
na nejvyšší světové úrovni. Teď záleží na

tom, jak rychle se dokáže do top formy po
dlouhé zápasové přestávce vrátit. Potenciál
má ovšem značný,“ poukázal šéf vékáčka.
„Na místě druhé diagonální plejerky
a současně kapitánky i na místě libera
zůstalo obsazení stejné, neboť zůstaly
Solange Soares a Julie Jášová, nyní už
provdaná pod příjmením Kovářová. Za
setrvání obou těchto volejbalistek důležitých i pro soudržnost kolektivu jsme rozhodně rádi,“ zmínil nejvyšší muž našeho
klubu. „A na závěr se dostávám k postu
nahrávačky, kde sice ještě není definitivně dořešen aktuální stav, ale my vzhledem k momentální situaci bereme jako
hlavní tvůrkyni hry novou posilu Kathleen Weiss. Nejen coby dvojnásobná vicemistryně Evropy s německým nároďákem má oproti Pavle Vincourové výhodu
v bohatých mezinárodních zkušenostech
a experti ji v evropské hierarchii řadí
hodně vysoko. Za touto předpokládanou
oporou dostává šanci naše mladá odchovankyně Michaela Zatloukalová, podob-

ná příležitost se pak v průběhu sezóny
může otevřít rovněž pro další tři oddílové
naděje Evu Lakomou, Kristýnu Adamčíkovou a Pavlu Meidlovou. Rostoucí
kvalita mládeže VK Prostějov mě přitom
moc těší,“ zdůraznil Chytil.
„Z předchozích odstavců se dá vyčíst, že
celkově bychom oproti minulému soutěžnímu ročníku určitě neměli mít slabší
tým, spíš právě naopak. Zároveň si však
uvědomujeme, že v sestavě jsou některé
otazníky, které zodpoví až mistrovská
utkání. A navíc bude jako každoročně klíčové, aby se dala dohromady dobrá parta
a družstvo na hřišti i mimo něj společně
fungovalo co nejlépe, pokud možno na
hranici svých herních možností. V tomto směru důvěřuji dlouhodobě dobré
práci našeho realizačního týmu v čele
s hlavním trenérem Miroslavem Čadou.
V předchozích letech mančaft vždy dovedl k vytyčeným cílům a nepochybuji,
že totéž zvládne i tentokrát,“ uzavřel Petr
Chytil.
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Exkluzivní interview se stabilitou na trenérském postu prostějovských volejbalistek

MIROSLAV ČADA: „POMÁHÁ, ŽE VŠICHNI TÁHNEME ZA JEDEN PROVAZ!“
Šestkrát vedl prostějovské volejbalistky do nové
sezóny. A šestkrát s nimi dokázal vyhrát UNIQA
extraligu i Český pohár, nemluvě o schopnosti
pravidelně bodovat v nesmírně těžké konkurenci
evropské Champions League. Miroslav Čada teď
hodlá i ve svém sedmém roce na pozici hlavního
trenéra žen VK AGEL družstvo dovést ke stanoveným cílům. „Pevně věřím, že se to povede jako dosud vždy, což ale nikdy nebyla zásluha jen
hráček nebo moje. Spolu s holkama, vedením
klubu i celým realizačním týmem totiž tvoříme
výbornou partu táhnoucí za jeden provaz, jdoucí
za společnou touhou uspět. A právě tohle považuji
za rozhodující,“ zdůrazňuje zkušený lodivod
v exkluzivním rozhovoru pro klubové stránky
a PROSTĚJOVSKÝ Večerník.
Můžete se ohlédnout
za přípravou na novou
sezónu 2014/2015?
„Už v minulém roce jsme nastolili model, kdy hned od začátku
přípravy kombinujeme nabírání
fyzické kondice a herní prvky,
přičemž první složku má na
starosti kondiční trenérka Míša
Jelínková a volejbalové věci vedeme v trojici já, Luboš Petráš
a Lukáš Miček.Tenhle styl systematické, rovnoměrné a všestranné
zátěže se nám v předchozím
ročníku stoprocentně osvědčil,
takže nebyl důvod nic měnit.
A viditelně svědčí i současnému
kolektivu, neboť hráčky postupně
plní vše naplánované a jejich
připravenost i forma evidentně
roste.“
Co bylo a ještě bude
pro tréninkové období
nejdůležitější?
„Kromě získání nezbytného kondičního základu jsme se zpočátku
zaměřili na individuální volejbalové dovednosti a s přibývajícím

časem přidávali stále víc týmového sehrávání. Po letních
změnách v kádru si na sebe holky
musely zvykat v různých postaveních i jednotlivých herních
situacích především směrem do
obrany, zatímco útočně docházelo ke sladění druhé nahrávačky
Míši Zatloukalové se všemi
útočnicemi. Témuž se nyní
intenzivně věnujeme v případě
první nahrávačky Kathleen Weiss,
která dlouho chyběla kvůli účasti
na mistrovství světa a před startem extraligy máme na sehrání
celého družstva s ní jen devět
dní. Každopádně ve veškerých
oblastech, na nichž jsme během
přípravy makali, se nám povedlo
udělat výrazný pokrok a s prací
všech členek kádru tedy mohu
vyslovit spokojenost.“
Objevily se nějaké komplikace?
„Tou nejcitelnější určitě byla situace, která po nečekaném odchodu
Pavly Vincourové vznikla pro
mladou Michaelu Zatloukalovou.

Kouč „Agelek“ chválí posily Simon Liannes i Anu Bogdanovic
a v obměněném týmu vidí nadmíru slibný potenciál

Tu neplánovaný stav věcí hodil do
nutnosti, aby jako jediná přítomná
nahrávačka sama dlouho zvládala
přípravu s ženami po přechodu
z juniorské kategorie, což pro ni
bylo nesmírně těžké. Naštěstí se
podařilo domluvit na dočasnou
výpomoc Lucu Růžičkovou,
které patří velké díky, a navíc se
i samotná Míša se svou rolí poprala hodně statečně. Samozřejmě
se nevyhnula logickým výkyvům
výkonnosti a některé přátelské zápasy jí nevyšly, ovšem na druhou
stranu bylo i tohle pozitivní ve
smyslu maximální podpory od
všech spoluhráček. Holky celou
dobu stály za ní a snažily se jí
pomáhat, což pozitivně stmelilo
kolektiv. Nelehké to přitom měly
i Sonja Borovinšek sAnou Bogdanovic, protože kompletní přípravu
musely odtáhnout jen ve dvou
blokařkách. A Sonja to odnesla
určitým přetížením. Důležité je,
že jsme veškeré těžkosti zdárně
překonali a do sezóny tak půjdeme
zocelení.“
Jak se vám prozatím jeví
nové posily?
„Kathleen Weiss ani Stefanii
Karg nemohu v této fázi zatím
hodnotit, neboť po světovém
šampionátu teprve naskočily
nebo naskočí do naší přípravy.
Co se týká Simon Liannes, tak
jsem rád, že prokazuje svůj
velký talent a zdá se, že by
mohla být výraznou útočnou
oporou, v jakou jsme na ´účku´
doufali. Hodně dobře se jeví
také blokařka Ana Bogdanovic,
kterou jsme brali coby trojku
na daný post a její výkonnost

je dosud sympaticky vysoká.
Teď jen, aby holky v načatém
trendu pokračovaly. O přínosu
zkušených a úspěšných německých reprezentantek jmenovaných výše přitom nepochybuji, své kvality jistě brzy
ukážou. A co mě ještě těší je
rychle rostoucí forma Táni
Markevich i Báry Gambové po
delší zdravotní pauze. Celkově
má náš současný tým i po letních změnách slibný potenciál, který však musíme prodat
v soutěžních utkáních přímo na
hřišti.“
Olymp Praha, UP Olomouc i KP Brno papírově
oslabily. Můžete mít díky tomu
snadnější obhajobu národních
trofejí?
„To si moc nemyslím. Olympu, Olomouci i Královu Poli
sice opravdu odešlo několik
opor, jenže na druhou stranu
všem těmto klubům postupně
dorůstají
mladé
šikovné
volejbalistky, které teď budou zase o rok starší a tím
i lepší. Navíc ve svém nižším
věku nemají co ztratit a často
jim chybějí psychické zábrany,
což dává našim soupeřům jistou výhodu. Naší povinností
ale samozřejmě je jak v extralize, tak v Českém poháru opět
dominovat a pokud možno
bezpečně tyhle soutěže vyhrát.
I když třeba Frýdek-Místek dost
posílil a s několika cizinkami
na soupisce má medailové ambice, výkonnostně nahoru by
měla jít rovněž Ostrava. Nám
ostatně některé velmi vyrovnané

či dokonce ztracenéé přípravné
duely s českými protivníky
ukázaly, že není možné kohokoliv podceňovatt a naopak
musíme respektovatt sílu všech
níků.“
extraligových účastníků.“
A na závěr se nemohu nezeptat, jak vám
ám to šlape
pee
ve stávajícím realizačním
lizačním
týmu?
kvěle.
„Musím říct, že skvěle.
Během uplynulých let
ady
jsme dali dohromady
ků
skupinu odborníků
h
ve svých oborech
a společně vytvořilii
výbornou
partu,,
která táhne za jeden
n
provaz. A to i spolu
u
s hráčkami a vedením
m
klubu, jež nám vytváří
váří

„Olympu, Olomouci i Královu Poli sice
odešlo několik opor, na druhou stranu
všem postupně dorůstají šikovné hráčky,
které teď budou zase o rok starší a tím i lepší.“
Lodivod volejbalistek Prostějova Miroslav Čada
nesouhlasí s vizí, že VK Agel ubyla konkurence
skutečně vynikající podmínky
i zázemí. Oddílový šéf Petr
Chytil, sportovní manažer Peter
Goga, můj asistent Luboš Petráš,
kondiční trenérka Michaela
Jelínková, statistik a mládežnický
kouč Lukáš Miček, masér Honza

Müller, lékař Pavel Navrátil
a fyzioterapeut David Lisický
jsou po profesní i lidské stránce
takové kapacity, že je radost
s nimi spolupracovat. A zásluhou
téhle soudržné party odborníků
se nám v kooperaci s hráčkami

daří dělat v Prostějově volejbal
opravdu profesionálně na
vysoké úrovni odpovídající
současným nárokům vrcholového sportu v moderním
pojetí. Taková práce těší
a naplňuje: věřím, že nejen mě.“

Prostějov už dávno není jen „A“-tým Solange Soares: „S novou nahrávačkou může naše

družstvo mít trochu jinou herní tvář. Věřím, že lepší“

Osmým rokem hrají ženy VK AGEL na nejvyšší
(mezi)národní úrovni a celou tuto dlouhou dobu dělá s výjimkou několikaměsíční pauzy prostějovským
volejbalistkám kapitánku Solange Soares. Mezi
fanoušky velmi oblíbená univerzálka pocházející z
Brazílie a vlastnící i slovenský pas bude ze své stabilní pozice vést „Agelky“ také v nadcházející sezóně, od které sama očekává znovu jen to nejlepší.
Týmovou cestu za společnými úspěchy si přitom
hodlá ve volném čase zpestřit hraním fotbalu, jenž
coby rodilá Jihoameričanka bez přehánění miluje...
Sázka na mladé. Také letos se v Základní škole Palackého tradičně propojí dvě volejbalové akce. V tomto týdnu startuje
12. ročník Poháru ZŠ Palackého ve volejbalu 6. až 8. tříd a přehazované 1. až 5. tříd. Slavnostní zahájení
česká extraliga. Co vám
nové sezóny opětovně provázela náborová akce „Hledáme nástupkyně týmu VK AGEL Prostějov“ - úspěš- dala letošní příprava?
ného účastníka evropské Champions League.
„Byla jako obvykle velmi kvalitní
i komplexní a dala nám přesně to,
Stručné představení nových posil volejbalistek Prostějova
co jsme potřebovali. To znamená
nabrat kondici, volejbalovou jisANA BOGDANOVIC
SIMON LIANNES
totu a po letních změnách v kádru
Národnost: Srbsko.
Národnost: Kuba.
znova maximálně zapracovat na
Post: blokařka.
Post: univerzálka.
sehrání, celkovém sladění nového
Číslo dresu: 3.
Číslo dresu: 11.
kolektivu. V tomto směru je však
Narozena: 27. dubna 1989,
Narozena: 18. října 1986,
specifické, že dvě německé repreBělehrad.
Guantanamo.
ly až teď
zentantky se k nám připojily
Výška: 198 centimetrů.
Výška: 188 centimetrů.
gy, tudíž
krátce před startem extraligy,
Váha: 77 kilogramů.
Váha: 70 kilogramů.
na jejich začlenění do družstva
Hráčská kariéra:
Hráčská kariéra:
máme minimum času.“
CZ Bělehrad (Srbsko, do 2009), Spartak Subotica Guantanamo (do 2013),
Jaký dojem jste si odnes(Srbsko, 2009 až 2011), OK Kamnik (Slovinsko, Volero Curych (2013/14), VK AGEL Prostějov (od 2014).
la z přátelských utkání?
2011/12), Kolubara Lazarevac (Srbsko, 2012/13),
„Je to jen příprava a bezz ohledu
FOC Terville (Francie, 2013/14), VK AGEL Prostějov TATSIANA
na výsledky já osobně přáteláky
MARKEVICH
(od 2014).
nikdy moc nepřeceňuju.. SamoNárodnost: Bělorusko.
ávě pro
zřejmě jsou důležité právě
STEFANIE KARG
Post: smečařka.
my, ale
sehrávání i nabírání formy,
Národnost: Německo.
Číslo dresu: 15.
h setýmy nastupují v různých
Post: blokařka.
Narozena: 25. března 1988,
ých,
stavách, mnohdy oslabených,
Číslo dresu: 4.
Brest.
Narozena: 22. října 1986,
dky
a tím pádem nelze výsledky
Výška: 185 centimetrů.
Hoyerswerda.
Váha: 68 kilogramů.
žně.
brát vždycky úplně vážně.
Výška: 189 centimetrů.
Hráčská kariéra:
Nám některé přípravné záVáha: 70 kilogramů.
Kovrovščik Brest (Bělorusko, do 2005), Slavjanka Minsk pasy vyšly lépe a jiné hůře,
ůře,
Hráčská kariéra:
(Bělorusko, 2005 až 2007), Kommunalnik Mogilev celkově splnily svůj účel.
čel.
VfBW Hoyerswerda (Německo, do 2002), Olympia (Bělorusko, 2007 až 2010), Yesilyurt Istanbul (Turecko, Ovšem abychom se hododDrážďany (Německo, 2002/03), SC Drážďany (Ně- 2010/11), Azerrail Baku (Ázerbájdžán, 2011/12), RC ně radovali ze dvou skalpů
alpů
mecko, 2003 až 2014), VK AGEL Prostějov (od 2014). Cannes (Francie, 2012/13), VK AGEL Prostějov (od 2013).
oho
Bielsko-Bialy či jednoho
o naoporažení Drážďan, nebo
KATHLEEN WEISS
pak šíleli kvůli dvěma prohrám
Národnost: Německo.
s Olympem Praha, to by bylo
Post: nahrávačka.
čné. Rozv dané části sezóny zbytečné.
Číslo dresu: 5.
Narozena: 2. února 1984, Schwerin.
hodující budou až soutěžní duely.“
Výška: 171 centimetrů.
Co říkáte na nové posily?
Váha: 66 kilogramů.
„Simon Liannes i Ana
Hráčská kariéra: SC Schwerin (Německo, do 2000 a 2003 až 2008), VC Parchim
Bogdanovic se jeví velice dobře.
(Německo, 2000 až 2003), Martinus Amstelveen (Nizozemsko, 2008/2009), Sirio
A to jak z hlediska výkonnosti, tak
Perugia (Itálie, 2009/2010), Igtisadči Baku (Ázerbájdžán, 2010/11), Spes Conegliano (Itálie, 2011/2012), Volley tréninkové pracovitosti i lidského
Club Chieri (Itálie, 2012/13), Foppapedretti Bergamo (Itálie, 2013/14), VK AGEL Prostějov (od 2014).
zapojení do kolektivu. Z obou

holek mám výborný pocit, což se
však dá zatím říct o celém našem
letošním týmu. A věřím, že do
něj bez problémů zapadnou také
Kathleen Weiss a Stefanie Karg.
Každopádně vždy platí, že opravdovou soudržnost party ve vrcholovém kolektivním sportu naplno
prověří až soutěžní zápasy, hlavně
ty neúspěšné.“
Může hru týmu výrazněji ovlivnit příchod nové
první nahrávačky?

Kathleen Weiss coby nová hráčka
na tento klíčový post se k nám po
mistrovství světa připojila až tak
pozdě a k sehrávání s ní nemáme
příliš mnoho prostoru. Na druhou
stranu ona je nesmírně zkušená,
má vysokou mezinárodní kvalitu a za sebou spoustu velkých
úspěchů, takže nepochybuji, že
i tuhle složitější situaci zvládne –
a my společně s ní. V každém
případě asi nebudeme hrát na sto
procent svých možností hned od
začátku extraligy. Tohle si schováme na listopadový start Champions League, do níž chceme jít už
maximálně nachystané.“
Má stávající družstvo
VK AGEL kvalitu srovnatelnou třeba s minulým ročníkem?
„To se teprve uvidí a ukáže během
sezóny v jednotlivých utkáních,
zejména těch těžkých. Ale myslím, že po vynucených odchodech
některých loňských opor vedení
klubu dobře zapracovalo na doplnění týmu a přivedlo kvalitní
posily. Když se dobře sehrajeme
a všichni spo
společně budeme odvádět maximu
maximum pro kolektiv, tak
můžeme opět předvádět špičkový

role favoritů a outsiderů je vždy
jen na papíře a ve skutečnosti to
na hřišti může dopadnout úplně jinak. Pravdu ukáže teprve
samotný průběh jednotlivých
soutěží. Já osobně přitom vůbec
neřeším, jestli soupeři hráčsky
oslabili nebo posílili, protože tvrdím, že v první řadě se vždycky
musíme zaměřit sami na sebe.
Pokud budeme poctivě makat
a stabilně odvádět dobrou práci,
tak bychom znovu měli vyhrát
českou extraligu i národní pohár.
A navzdory nesmírně těžkému
losu naší základní skupiny rozhodně není vyloučen aspoň dílčí
výsledkový úspěch ani v Champions League.“
Víte, že jste započetím
osmého roku svého
prostějovského angažmá překonala osobní rekord v délce
působení v jednom oddílu
vytvořený na předchozí štaci
v Bratislavě, kde jste strávila
sedm let?
„Já se za žádnými rekordy nehoním, tudíž jsem nic takového
netušila. Ve své kariéře prostě jdu
rok za rokem a jsem tam, kde mě
chtějí a kde se i já samotná cítím

„Já se za žádnými rekordy nehoním,
tudíž jsem nic takového netušila.
Ve své kariéře prostě jdu rok za rokem
a jsem tam, kde mě chtějí a kde se cítím
dobře. Těší mě být součástí zdejšího
projektu, je smysluplný a někam vede.“
Populární ´Soli´ si osmým rokem v Prostějově
vytvořila rekord v setrvání na jednom místě
„To je jasné a samozřejmé. První
nahrávačka funguje jako hlavní
mozek celého družstva a přímo na
hřišti v podstatě řídí volejbal, který
mančaft produkuje. Tím pádem
určitě je nemalá komplikace, že

volejbal. Náš letošní mančaft určitě má slibný potenciál.“
Očekáváte snadnou obhajobu
mistrovského
titulu i Českého poháru?
„Něco takového bych si dopředu
nikdy netroufala říct, zvlášť když

dobře. Předtím to bylo sedm roků
ve Slávii UK Bratislava, teď je to
už osmou sezónu tady v Prostějově. Těší mě být součástí zdejšího
volejbalového projektu, protože
je po všech stránkách smysluplný
a někam vede.“

Téma Večerníku
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PNEUMATIKY NA AUTA
Kde nejčastěji nakupujete pneumatiky?

Milí čtenáři Prostějovského Večerníku,

po čase odloučení se na stránky vašeho oblíbeného
periodika vrací tématická strana zaměřená výhradně
na jedno odvětví. A tentokrát pro vás máme připraveny speciální tipy, které ocení každý motorista. Pomalu
se totiž blíží doba výměny letních pneumatik za zimní,
a proto vás už v předstihu nasměrujeme k odborníkům,
kteří vašim plechovým miláčkům poskytnou tu pravou
péči přesně pro ně, od zmíněné výměny pneumatik až
po doplnění kapaliny do ostřikovačů.
Jen si vzpomeňte, jak jste loni v zimě raději ani nezapínali ostřikovače, protože jste před zimou zapomněli
vyměnit letní směs za zimní. Tentokrát bude ale vše
jinak, protože je tu naše speciální strana a vy tak máte
dost času na to, abyste si v naší nabídce vybrali toho pravého odborníka přesně pro vás. Po zásahu jeho šikovných ruček si bude váš „vytuněný“ mazlík na
silnicích a dálnicích spokojeně vrnět, načež vy si tak
budete moci vychutnat pravý požitek z jízdy.
Sundejte teď proto na moment nohu z plynu a začtěte se do naší strany, kterou jsme věnovali právě vám
a vašemu automobilu či motocyklu.
Texty připravila: Petra Hežová

Posezení v autě, aby nás záda nebolela...

Sednout si za volant není jen tak. Při řízení nás nesmí
nic rozptylovat tak, abychom se mohli soustředit na
jízdu. To ale nevyřeší křečovité svírání volantu ani nos
přišpendlený k přednímu sklu. Stejně jako správný
posed u počítače v kanceláři nebo v lavici ve škole i sed
za volantem má svá pravidla.
Začneme nastavením sedačky. Nejčastější chybou je příliš velká či malá vzdálenost sedačky
a nevhodný sklon opěradla, s čímž pak souvisí
i naprosto špatné držení volantu. Nelze si nevšimnout výrazného počtu řidičů, kteří v autě doslova leží a k tomu
telefonují či dojídají zbytky oběda. Příliš položené opěradlo znamená, že se řidič nemůže zapřít zády, takže se přidržuje volantu, aby z auta v zatáčkách nevypadl. Takový
řidič nemá nad autem vůbec žádnou kontrolu, řídí cukavě,
jeho jízda je neplynulá a reakce opožděné. Vedlejším produktem takového sezení ležení jsou i bolavá záda a křeče.
Opačným extrémem jsou řidiči doslova nalepení na
čelní sklo. Obvykle se takového posedu dočkáte od čerstvých držitelů řidičského oprávnění, kteří chtějí získat
větší rozhled, výsledkem je ale pravý opak. Navíc zrcátka
se tím řidiči přesouvají mimo zorné pole a je nucen pro
jejich kontrolu otáčet hlavou. To je nepohodlné a brzy ho
to omrzí, takže do nich pro jistotu přestane koukat úplně.
Pamatujte, že vzdálenost hrudníku od volantu by měla být

Jak na pneumatiky aneb co byste měli vědět...?

Zvolit ty správné pneumatiky ve chvíli, kdy nám ty staré dosloužily, není nic
jednoduchého, především pro začínající motoristy. Pneumatiky ale nekupujeme každý den, proto jistě nebude
na škodu, pokud si několik základních
údajů oživíme. A to i v případě, že jsme
zdatní a svědomití řidiči.

Při výběru pneumatik

... pro svůj vůz vycházíme z údajů ve velkém technickém průkazu, kde jsou uvedeny údaje o pneumatikách povolených
pro užívání na našem vozidle. Tyto údaje
se skládají z rozměru pneu (např. 205/55
R16), indexu nosnosti a z indexu rychlosti. Při nákupu vezmeme v úvahu náš styl
jízdy (klidný, agresivní), průměrný počet
najetých kilometrů v průběhu roku, četnost
a délku jízd a také typ a technický stav vozidla. Pokud si nejste jistí, který druh pneumatiky zvolit, nechte si poradit odborníky
v pneuservisu či prodejně pneumatik, kde
vám zajisté představí celou řadu pneumatik vhodných pro vaše vozidlo.

ky. To pracovníci pneuservisů dobře
vědí a výměnu provádějí automaticky.
Vyvážení je důležité pro potlačování vibrací a pomáhá zabraňovat předčasnému
opotřebení pneumatik a ložisek kol. Pokud to není součástí samotné výměny,
požádejte i o překontrolování geometrie
kol vozu a náprav. Tím se můžete vyhnout nepravidelnému nebo abnormálně
Péče o pneumatiky
rychlému opotřebení pneumatik.
Tlak v pneumatikách kontrolujte alespoň PROSTĚJOVSKÝ Večerník vám
jednou za měsíc, především pokud víte, přeje bezpečnou cestu a šťastný náže je před vámi delší jízda. Správně natla- vrat.
kované pneumatiky se vám odvděčí delší
životností a větší bezpečností. Nezapomeňte zkontrolovat i rezervu!

pro uskladnění pneumatik. Ty skladujeme v suché, chladné a temné místnosti.
Sluneční záření, vlhko, vysoké teploty
totiž pneumatikám škodí. Skladujete-li
pneumatiky bez speciálních ráfků, uložte
je vedle sebe nastojato a čas od času je
vhodné pneumatiky pootočit, abyste předešli deformaci.

Kdy na výměnu pneumatik?

Podle zákona o silničním provozu by
řidiči měli používat zimní pneumatiky
od 1. listopadu do 31. března. Důležitou roli ale hraje i dlouhodobá předpověď počasí a konkrétní místo, kde se
se svým vozidlem budete pohybovat.
Například zavátá silnice v Jeseníkách je
rozhodně důvodem k tomu, mít zimní
Kde a jak pneumatiky uskladnit? pneumatiky ať už je třeba i 4. dubna.
Abychom nebyli následující období při Při výměně pneumatiky je třeba vyměpřezouvání pneumatik nemile překvape- nit i ventil, který zaručuje vzduchotěsní, měli bychom dodržovat několik zásad nost a přispívá k životnosti pneumatiINZERCE

Foto: Internet

okolo pětadvaceti centimetrů. Z hlediska bezpečnosti je
také důležité správné nastavení hlavové opěrky a horního
úchytu bezpečnostního pásu, což se týká nejen řidiče ale
i spolujezdců.

Jak tedy správně sedět?
Nastavit si sedačku správně je ve skutečnosti velmi jednoduché. Vhodnou vzdálenost zjistíte poměrně jednoduše.
Stiskněte spojku (u vozu s automatem brzdu) a sedačkou hněte tak, abyste měli nohu na sešlápnutém pedálu
volně pokrčenou. Po pedálu se nesmíte natahovat, to už
sedíte moc daleko. Opěradlo uveďte do svislé polohy,
téměř pravého úhlu, ať se můžete pořádně opřít zády
a podélnou polohu volíme tak, aby při prošlápnutí pedálů byly nohy stále pokrčené v kolenou. Dále upravíme
výškovou polohu. A to tak, abychom měli dobrý výhled.
Pokud možno, aby mezi hlavou a stropem byla mezera
velká minimálně na výšku pěsti.
Takže až příště pojedete autem, zkuste si sedačkou
hnout do správné polohy. Nebojte se používat opěrku
na nohu. V zatáčce se do ní zapřete a hned uvidíte ten
rozdíl, jak je vaše tělo stabilnější a vy můžete najednou
volně řídit a vnímat víc informací skrze volant. Drží vás
totiž záda, nikoli ruce. Budete také uvolnění a ve výsledku i méně unavení.
INZERCE

VČtšina oslovených
ProstČjovanĤ poĜizuje nové
pneumatiky na osobní
automobil prostĜednictvím
servisu nebo prodejce auta.
Ve srovnání s rokem 2013
vzrostl nákup prostĜednictvím
internetu.
StĜední odborná škola
podnikání a obchodu, spol. s r.o.
Rejskova 4, 796 01 ProstČjov

vzorek: 250 majitelĤ
osobního auta
realizace: studenti školy

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Děti, Společnost, Kultura v Prostějově a okolí
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nejvýznamnější kulturní událost

DIVADLEM PROTANČILY DĚJINY, DIVÁCI TLESKALI DO RYTMU
První díl festivalu Aplaus nabídl hru plnou krásné hudby Tančírna

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

Klaudie Novotná
1. 10. 2014 45 cm 2,65 kg
Smržice

A GRATULUJEME!!!

Adéla Zápařková
5. 10. 2014 52 cm 3,55 kg
Ivanovice na Hané

Julie Derková
6. 10. 2014 50 cm 3,85 kg
Výšovice

Alexandr Maxmilián Krupa
4. 10. 2014 47 cm 3,10 kg
Prostějov

Maxmilián Svoboda
7. 10. 2014 53 cm 3,60 kg
Dubany

Leona Piňosová
3. 10. 2014 53 cm 4,35 kg
Rozstání

Karolína Dosedělová
6. 10. 2014 49 cm 3,30 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!

V LODIČCE SI DĚTI I MAMINKY HÝČKAJÍ
Nové rodinné centrum rozšiřuje svou nabídku

Prostějov/pr - Chcete vašemu
dítěti ulehčit budoucí nástup do
školky? Chcete, aby si mohlo
hrát v kolektivu svých vrstevníků? Nebo jste nastávající maminka a chybí vám rozsáhlejší
předporodní péče? Tohle vše
a ještě něco navíc vám nabízí Rodinné centrum LODIČKA, které
od začátku září najdete v Netušilově ulici. V nabídce prostějovského centra jsou kurzy pro rodiče s dětmi, předporodní kurzy
a cvičení pro těhotné i laktační
poradenství. Vše samozřejmě zajišťuje odborný personál.
Nově otevřené centrum Lodička
aktuálně nabízí deset kurzů pro maminky s dětmi již od čtyř měsíců do
zhruba tří let a v plánu je další rozšíření nabídky. K dispozici je jim zde
krásná herna plná hraček i prostor
pro odpočinek. Všechny kurzy
vedou školení pracovníci. Děti se
zde učí postupně začleňovat do
kolektivu pomocí různých řízených

aktivit. Mohou si společně hrát, cvičit, zpívat či si třeba malovat. První
ukázková hodina je zdarma. Každý
pátek odpoledne lze také využít volně otevřené herny.
Na rozdíl od některých jiných
zařízení podobného typu Lodička nabízí kompletní péči
i pro těhotné a maminky těsně po
porodu. Předporodní kurzy jsou
určeny všem nastávajícím maminkám, které se chtějí dozvědět něco
o těhotenství, o porodu a péči o novorozené miminko. Mohou si zde
také zacvičit pod vedením zkušené
porodní asistentky. Novopečené
maminky zase jistě ocení možnost
konzultace s laktační poradkyní například ohledně zdravé životosprávy nebo správné techniky kojení,
aby jejich miminko bylo zdravé
a spokojené. I pro ně je připraveno
speciální cvičení.
„Nápad založit toto centrum jsem
dostala, když jsem byla sama těhotná a začala jsem se zajímat, co

Námořníčci. Děti s maminkami při jedné z aktivit v rámci kurzu v RC
Lodička.
Foto: Pavla Vašková
mi v této oblasti v našem městě
mohou nabídnout, a zjistila jsem,
že je toho velmi málo. Navíc jediné mateřské centrum, co zde
aktuálně existovalo, kapacitně
nestačilo,“ prozradila Večerníku
Jana Valentová. „Tak má můj
malý místo pokojíčku celou hernu
i s kamarády,“ dodala s úsměvem.

A tím vlastně nevědomky vystihuje jednu z dalších výhod Lodičky, kterou je příjemná rodinná
atmosféra.
Aktuální nabídku a všechny
potřebné informace najdete na
webových stránkách http://www.
rclodicka.cz/ nebo na telefonu
Jany Valentové 602 313 741.

Alice Pávková
4. 10. 2014 46 cm 2,60 kg
Prostějov

Eliška Honelová
5. 10. 2014 50 cm 3,80 kg
Račice

Simona Svobodová
6. 10. 2014 50 cm 3,00 kg
Vyškov

Marek Kašpárek
3. 10. 2014 52 cm 3,55 kg
Prostějov

„Maminky maminkám“ už tuto sobotu!

Prostějov/pr - V Prostějově
se chystá další bohulibá akce
pro veřejnost. Stejně jako
úspěšný Restaurant Day ho
mají na svědomí Martina
Šponarová, Markéta Valentová a Milada Sokolová.
Tentokrát půjde o jarmark
„Maminky maminkám“, který
se bude konat již tuto sobotu 18.
října ve Společenském domě
v Prostějově.
„V Prostějově máme plno
šikovných maminek, které
háčkují, pletou a vyrábí spoustu
skvělých věcí. Proto jsme se rozhodly podpořit je v jejich činnosti
a uspořádat jarmark ´Maminky
maminkám´,“ konstatovala Martina Šponarová. A už dnes mají
organizátorky zajištěnu třicítku
majitelek šikovných rukou, které
představí mimo jiné výrobky z
fima a šperky z chirurgické oceli,
háčkované a pletené věci pro děti,
dřevěné bedýnky, šité doplňky do
bytu, sovičky, kapsáře. „Nově na
vás čeká i analýza vlasů, budeteli mít zájem,“ přidala Šponarová.
„Termín jarmarku jsme avizovaly dlouho dopředu, všichni
zúčastnění měli spoustu času něco
krásného vytvořit. Brzy budou
Vánoce, budeme mít možnost si
nakoupit originální dárky,“ pozvala na připravovanou akci Milada
Sokolová.
„V přízemí bude možnost zanechat kočárky, v předsálí čeká
program pro děti. Prezentace
výrobků bude v předsálí v prvním
patře,“ doplnila Markéta Valentová.
A
jelikož
organizátorky
obdržely reakce na účast nejen
od maminek, k vidění budou
i babičky a mladá děvčátka.
Název
organizátorky
již
ponechaly stejný. Jarmark vypukne ve 14.00 hodin.

Ilustrační foto
INZERCE

JARMARK
MAMINKy Maminkám

sítě angličtin Helen Doron. Angličtina pro děti
Helen Doron pravidelně obměňuje kurzy, zdokonaluje je a přizpůsobuje novým světovým
trendům výuky. Je zábavná, hravá a přesto
efektivní. Metoda kombinace slyšeného, viděného, prožitého, posunula efektivitu výuky na
nadstandardně vysokou úroveň. Portfolio kurzů
od batolat po teenagery je tak široké, že si může
vybrat každý. Angličtina také pořádá jako partner Cambridge mezinárodní jazykové zkoušky
pro své studenty.

BYLI JSME

na
alerie .cz
fotogecernikpv
.v
w
w
w

U TOHO!

Beze slov. Tančírna nabídla představení plné emotivní muziky i náročných
tanečních kreací, které zcela zaplněné prostějovské divadlo pravidelně oceňovalo potleskem už v samotném průběhu hry.
Foto: archiv TK PLUS
lidskými osudy mnoho prostoru.
Určitou „filozofickou“ rovinu
v tomto smyslu zastupoval snad
jen provozovatel tančírny, který
vše s odstupem pozoroval a duchem hudby, stejně jako blázněním svých hostů, se nikdy nenechal vyvést z míry.
Pochvalu nepochybně zaslouží
zejména výběr hudby, který měl
na starosti Ondřej Brzobohatý.
Díky tomu prostějovským divadlem často zněla velmi emotivní
muzika, která skvěle charakterizovala převládající náladu té oné
doby. Prostějovské publikum pak
už v samotném průběhu představení spontánním potleskem opakovaně oceňovalo taneční kreace herců, pro které účinkování

v Tančírně musí být náročné nejen
psychicky ale zejména fyzicky.
Zatímco v první polovině diváci krásnou hudbu spíše poslouchali, v té druhé už ji provázeli
zmíněným společným tleskáním
do rytmu, což účinkujícím očividně dodávalo pozitivní energii.
Největšího tsunami se v tomto
smyslu herci dočkali po skončení představení, když je publikum
prakticky nechtělo pustit z pódia.
Divadelní přehlídka Aplaus
dále nabídne již tento čtvrtek
16. října představení Kumšt
v podání Štúdia L + S z Bratislavy a přehlídku zakončí ve
čtvrtek 23. října hra „Jistě,
pane premiére!“ v podání pražského Divadla Bez zábradlí.

Zuzana Juračková se po měsících vrátila z Indie

V novém školním roce si Angličtina dala za
úkol sledovat úspěšnou kariéru svých studentů
na středních školách, gymnáziích a vysokých
školách, aby monitorovala a připravovala své
studenty na úspěšnou profesionální dráhu.
A to je pravděpodobně to, co motivuje každého rodiče.
Co ale dělá Angličtinu pro děti Prostějov-Helen Doron English jinou ještě úplně jinak, je
rodinná atmosféra, entusiasmus, péče a láska
s jakou se věnují lektoři Angličtiny pro děti

(pokračování ze strany 3)
Prostějovanka Zuzana Juračková zamířil za prací až
do daleké Indie. Podmínky
pro modeling jsou totiž v Asii
výrazně lepší než u nás. „Kdybych v Indii zůstala a živila
se tam jako modelka, tak si
žiji opravdu velmi dobře.
A například v Číně jsou ještě
výrazně lepší podmínky,“ potvrdila exkluzivně Večerníku
Zuzana Juračková, která
v současnosti žije v Praze,
ale do rodného Prostějova se
pravidelně vrací.
V Indii strávila dva a půl měsíce,
měla tedy dostatek času poznat
mentalitu tamního obyvatelstva,
která se od tuzemského ražení
dosti výrazně liší. „Rozdíly se
projevují skoro ve všem. Hodně
nevyvážený je například vztah
indické společnosti k nahotě. Jejich hudební klipy jsou často až
příliš sexy. Naopak po ulici jsme
i s ostatními holkami nemohly
chodit jen v šatech či šortkách
a tílku. Musely jsme být
důkladně oblečené.
INZERCE

BACK TO SCHOOL: ANGLIČTINA JINAK!
věrečná přehlídka a tábory. V průběhu roku proběhnou zatím tajené motivační soutěže pro studenty
(v minulém roce to byly Vánoční pohlednice, Kangi Story pro mladé spisovatele, English Star pro pěvecky a jinak hudebně nadané děti a teens).
Co ale dělá Angličtinu pro děti Prostějov - Helen Doron English jinou? Proč rodiče zůstávají
své Angličtině pro děti věrní? Angličtina pro
děti Prostějov je vyučována na vysoké profesionální úrovni, je garantována a supervidována
ze zahraniční, neboť je součástí mezinárodní

TK PLUS, která Aplaus ve spolupráci s Městským divadlem
v Prostějově pořádá.
Soudě dle reakcí v průběhu
i po skončení představení se
Tančírna pro jasnou většinu diváků ukázala jako volba šťastná. Inscenace se celá odehrávala
v taneční kavárně, kde se v různých
dobách setkává přibližně dvacítka
lidí. Zatímco časy a s nimi i muzika, způsob tance, móda či účesy
se v neustále měnily, charaktery
lidí „roztáčejících“ to na parketu
zůstávaly zhruba stále stejné. Ať
už je totiž u moci jakýkoliv režim,
je nepochybné, že každá doba má
své zbabělce i hrdiny, silné i slabé,
seladony i prosťáčky. V tomto
ohledu na sebe pozornost diváků zřejmě nejvíce poutal skvělý
tanečník a známý herec Jan Révai, který ve hře ztvárnil postavu
člověka ochotného v kterékoliv
době vlézt do první mocné zadnice, která se mu právě nabízí...
Jednotlivé charaktery se pak doslova protančily moderními českými dějinami od Belle Époque
přelomu devatenáctého a dvacátého století přes šarm první
republiky, tragédii druhé světové
války, budovatelství padesátých
let, uvolněnost let šedesátých,
spartakiádní normalizaci až po
hektičnost naší současnosti. Při
tomto „klipovitém“ průletu naší
historií nebylo pro výraznější
prokreslení příběhů jednotlivých
postav či hlubší zamyšlení nad

V plavkách se nemohla ukázat ani u bazénu...

HELEN DORON ENGLISH - ANGLIČTINA PRO DĚTI

Prostějov/red - Začátek nového školního
roku je pro Angličtinu Helen Doron a její klienty - rodiče a děti, časem plánů, bilancování
a hlavně předsevzetí. V tomto školním roce je
o Angličtině slyšet minimálně ve stejném nasazení jako v tom uplynulém...
Nové interaktivní kurzy, pokročilá angličtina pro
teenagery na mezinárodní klasifikaci úrovně angličtiny B1 a B2, Cambridge zkoušky YLE a nově
i PET/KET v únoru 2015, Halloween, Christmas
party, Masopust, Velikonoční Easter Egg Hunt, zá-

Prostějov/
mls - Desítky
dramatických
příběhů, několik lidských
charakterů, jeden parket. Tak
by mohla znít stručná anotace
k světově proslulé hře Tančírna, se kterou uplynulou
středu do Prostějova dorazilo
Divadlo Radka Brzobohatého. Zpracování moderních
českých dějin, natěsnaných na
parket jedné taneční kavárny,
nabídlo efektní podívanou,
která nepochybně potěšila uši
i oči. Kdo od představení očekával hlubší podtext, mohl být
zklamán, kdo si dokázal naplno užít neopakovatelné chvíle,
kdy už v průběhu představení
zcela zaplněné divadlo tleskalo do rytmu, ten odcházel
nadšený.
Tradiční znělka ve středu opět
po roce ohlásila už sedmý ročník divadelní přehlídky Aplaus.
„Sedmička bývá považována za
šťastné číslo, a tak doufám, že
to letos bude platit jak pro výběr představení, tak i pro míru
vaší spokojenosti. Jsem rád, že
se tu můžeme scházet a chtěl
bych za veškerou spolupráci
poděkovat zástupcům prostějovského divadla, městské rady
i zastupitelstva,” přivítal na úvod
diváky ve zcela zaplněném divadelním sále Miroslav Černošek, šéf marketingové agentury

svým studentům, a přístup k vyučování angličtiny jako k poslání spíše než k povolání.
DEMO HODINY A ZÁPISY DO KURZŮ
NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK probíhají...
Aktuální informace o Angličtině pro děti
najdete na internetových stránkách
www.helendoron.cz - LC Prostějov, webu
angličtiny www.anglictinaprodetiprostejov.cz
Nebo jednoduše napište na
info@anglictinaprodetiprostejov.cz
či zavolejte na telefonním čísle 604 792 446.

Když jsme se chtěly koupat ve
veřejném bazénu, musely jsme
celou dobu pobytu mít kolem
sebe omotaný ručník. Odhodit
jsme ho mohly pouze krátce
před tím, než jsme vlezly do
vody. To aby okolí vidělo co
nejméně,“ svěřila se Večerníku
se zajímavou perličkou Zuzana
Juračková, která se doslova
na každém kroku setkávala
s komplimenty indických
mužů. „Chovali se ke mně
většinou slušně. Jejich pohledy
však někdy byly opravdu až
nepříjemné. Poslední den pobytu se nám stala nepříjemná
nehoda. Když jsme seděly
s kamarádkou před obchodem, přišel za námi jeden
místní a říkal nám, že by jsem
měly odejít, protože jistí kluci
s námi mají nějaké nečisté
úmysly! Hodně nám tím pomohl, raději jsme se rychle V sárí. Zuzana Juračková nafotila snímky i v tradičním indickém oděpřesunuly jinam,“ zmínila se vu. Zatímco oblékání sárí je dle ní náročné a zabere poměrně dost
času, jeho svlékání už je hračkou. Foto: archiv Z. Juračkové
Zuzana Juračková.
Podrobnější informace o po- i těžkostech života v této druhé který pro vás připravujeme
bytu prostějovské krásky nejlidnatější zemi světa se do některého z dalších vydání
v Indii stejně jako o kráse dozvíte v obsáhlém interview, Večerníku.

Otec se synem vdechli

galerii N7 podzimní náladu
V nových prostorách
Galerie a kavárny N7
byla ve čtvrtek zahájena výstava známých
moravských malířů, otce a syna Kočárových.
Autoři mají za sebou
již osmdesátku výstav,
v Prostějově se ovšem
představují poprvé.
Otec Vladimír je známý svými kyticemi
a zátišími, syn Ondřej
ztvárňuje především
romantická snová zákoutí a mystické náměty. Večerník byl u toho!

Podzimní snová nálada. V nových prostorách galerie představil Ondřej
Kočár (vpravo) své mystické a zasněné olejomalby. Foto: Martin Zaoral

ndřej
Vladimír a O
KOČÁROVI
lebné
mají rádi ma utí
o
krajiny a zák

Prostějov/pav
Obrazy obou autorů spojuje
podzimní hřejivá nálada, teplé
odstíny barev, malebná zákoutí.
Vladimír Kočár se narodil
roku 1926 v Brně. Malbu
studoval na univerzitě, byl
členem Sdružení slezských
umělců a také členem Českého svazu výtvarných umělců.
Kromě kytic a zátiší maluje
také portréty. Ondřej Kočár se
narodil roku 1964 v Opavě. Na
univerzitě se zabýval malbou,
grafikou i jinými výtvarnými

technikami. V současnosti se
nejvíce věnuje olejomalbě.
Zobrazuje snová města a zákoutí, rád maluje i portréty. Ve
svých obrazech se snaží zachytit vyšší hodnoty lidského
bytí, za skutečným světem hledá cestu ke světu mystickému,
věčnému.
Ondřej Kočár se stal už natolik populárním, že se jeho
obrazy začínají napodobovat. „Nikdy bych nevěřil, že

budu mít svoje vlastní plagiátory. Ti ale často spěchají a obraz odfláknou. Já totiž všechny svoje obrazy maluji velmi
dlouho a často až v devíti
vrstvách. Plagiát od originálu
tak snadno rozeznáte,“ vysvětlil s úsměvem autor návštěvníkům výstavy. Dodal také, že
si pečlivě vybírá, komu obraz
prodá. „Nikdy bych neprodal
obraz člověku, který ho bude
mít jen jako doplněk ke koberci,“ poukázal na uměleckou
hloubku své práce.
Výstavu můžete v Galerii N7
na Náměstí Svatopluka Čecha vidět až do 30. listopadu,
otevřeno je ve všední den od
10.00 do 18.00 hodin, každou
sobotu pak od 9.00 do 12.30
hodin.

z vernisáže...
U Hanáka najdete širokoúhlý pohled na osobnosti Prostějovska

Výstavu jedinečných panoramatických portrétů

ušil PETR SLÁDEK galerii přímo na tělo

Prostějov/mls - V pátek
byla slavnostně zahájena
výstava, která nemá v rámci prostějovského regionu
i celé republiky obdoby.
Petr Sládek v průběhu uplynulého roku pracoval na
panoramatických
portrétech lidí z Prostějovska, kteří
žijí či pracují v jedinečném
a
vizuálně
zajímavém
prostředí. Vznikl tak cyklus
velkoformátových
snímků,
jejichž velikost se přímo
odvíjela od možností, které
skýtá prostějovská Galerie
u Hanáka ve Školní ulici.
Všechny obří fotky se do ní
vlezly skutečně jen tak tak,
stejně jako početní návštěvníci
slavnostní vernisáže.
Známému prostějovskému fotografovi Petru Sládkovi se po
čase opět podařilo přijít s něčím naprosto originálním. Po
vtipných „burákovkách“ a velmi

STROMY BUDOU
MÍT SVÁTEK

Prostějov/pav - Již tradiční akce Ekocentra Iris se
uskuteční v sobotu 18. října v dopoledních hodinách.
Přímo na náměstí T. G. Masaryka bude připraven
zajímavý program pro návštěvníky všech věkových
skupin.
Den stromů je svátek, který se slaví po celém světě od
poloviny devatenáctého století a má za úkol připomenout, jak důležitou roli v životě člověka hraje příroda.
Datum oslav Dne stromů se liší podle klimatických
podmínek jednotlivých zemí. V České republice připadá tento svátek na 20. října. V Prostějově se tedy bude
„slavit“ už o dva dny dříve.
Oslavu svátku stromů na náměstí pořádá již sedmým
rokem Český svaz ochránců přírody a Ekocentrum Iris.
Od devíti do dvanácti hodin budou připraveny aktivity
pro všechny návštěvníky. Dospělí budou mít možnost
prohlédnout si výstavu nebo se dozvědět něco zajímavého, děti mohou například počítat letokruhy, poznávat
plody keřů nebo vypalovat do dřeva obrázky.
Všichni jsou zváni také na ochutnávku jablek či čajů,
připravena je i ukázka malých ježků ze stanice pro handicapované živočichy a mnoho dalšího. Hudební kulisu
vytvoří skupina Jižní ryba.
Pokud přemýšlíte, jak využít sobotní dopoledne nebo
kam vyrazit s dětmi, máte zajímavou příležitost.

na
alerie .cz
fotogecernikpv
.v
w
ww

Stále ve střehu. I během slavnostního zahájení své výstavy si Petr Sládek
od fotografování neodpočinul. Takto na panoramatický fotoaparát svého
dědečka zachytil vystupující kapelu Jižní ryba.
Foto: Martin Zaoral
úspěšných „zimních krajinkách“
začal vytvářet panoramatické
snímky, které skládá z velkého
množství jednotlivých snímků.
Coby velký prostějovský patriot
tímto způsobem nejprve zachytil naše město a posléze se pustil
i do osobností, které v našem
regionu žijí a pracují. „Tento nápad vznikl v momentě, kdy jsem
viděl Jindru Skácela, jak sedí
s nohama nahoře za stolem
v Baště prostějovských hradeb
a kolem něj jsou rozprostřeny obrazy a sochy,“ prozradil Petr Sládek.
Fotograf
následně
tímto způsobem zvěčnil lidi,
které můžeme běžně potkat
v prostějovských ulicích.
Učinil tak ovšem vždy v jejich
charakteristickém
prostředí,
které každému z nich dodává
na jedinečnosti snad ještě víc
než jejich vlastní tvář. „Petr
Sládek neustále hledá svoji
vlastní originální cestu. A když
se podíváte na fotky kolem
sebe, je myslím vidět, že ji
hledá dobře,“ pochválil svého parťáka z prostějovského
Fotoklubu Bob Pacholík, který
výstavu uvedl. O zpříjemnění
atmosféry se posléze postrarala
trojčlenná kapela Jižní ryba,
která skromnému autorovi
zahrála i jeho oblíbenou píseň
Studený nohy od písníčkářky
Radůzy.

Celé expozici u Hanáka vévodí
portréty Miroslava Pišťáka
zachyceného v úchvatné obřadní
síni prostějovské radnice a fotografické legendy Karla Nováka
při práci v jeho nezaměnitelném
obývacím pokoji plném světla,
ryb a aktů krásných žen.
K dalším portrétovaným osobnostem patří například manželka
vynálezce kontaktní čoček
Linda Wichterlová v noblesním
prostředí rodinného letního sídla
na Stražisku, restaurátor a majitel muzea kočárů Václav Obr ve
své dílně, ředitel Aleš Procházka
mezi regály prostějovské knihovny, kastelán plumlovského
zámku Pavel Zástěra, přednosta
hlavního vlakového nádraží
a řada dalších.
Kromě originálního způsobu
zpracování všechny snímky
spojuje precizní technické provedení, které dá vyniknout
každičkému detailu jednotlivých prostředí a divákovi
umožní naplno si vychutnat
kouzlo unikátních mikrosvětů.
Kdo vernisáž originálních
portrétu nestihl, má šanci
ji vidět až do svátku svatého Martina. Výstava Petra
Sládka „Lidé Prostějovska
v
panoramatech“
bude
v Galerii u Hanáka ve Školní
ulici k vidění až do 11. listopadu letošního roku.

Víme víc...
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
Minulý týden jsem byla u jednoho odborného lékaře. Při odchodu
se se mnou paní doktorka mile rozloučila, já jsem se podívala směrem k zdravotní sestře do druhé místnosti, kam běžně chodím platit
třicetikorunový poplatek, ale ta měla výjimečně zavřené dveře, tudíž
jsem se vydala k odchodu. S paní doktorkou jsem se znovu rozloučila
a v duchu čekala, zda mě poprosí o poplatek, ale nic. Opustila jsem
tedy ordinaci. Posléze jsem se vydala směrem k východu ze zdravotního střediska, ale v tom jsem spatřila, jak za mnou až z ordinace
vyběhla zdravotní sestra s žádostí o třicetikorunový poplatek... Tak
tomuhle je od nového roku konec. Sněmovna totiž schválila zrušení
třicetikorunových poplatků u lékaře, které patrně mnoho lidí uvítá.
A co vy, jste také rádi? Na to se Večerník ptal v uplynulém týdnu...

NO TAK SOUDRUZI,

DO PRÁCE!

Brigádníci se dvakrát nepředřeli...

VÍTÁTE ZRUŠENÍ
TŘICETIKORUNOVÝCH
POPLATKŮ U LÉKAŘE?
Pavla TOLLERIÁNOVÁ
Prostějov

Jana SEDLÁKOVÁ
Prostějov

ANO

ANO

Partnerské vztahy nebývají jednoduché. V počátku jejich zrození, kdy jsme čerstvě zamilovaní a šťastní, se sice zdá být
vše bezstarostné a jednoduché, ale s postupem času růžová
clona opadává a my zjišťujeme, že i přes hluboké city, které
k partnerovi stále cítíme, se najednou začne ze vztahu vytrácet
nadšení a možná i romantika. I s tím se ale při troše snahy dá
něco dělat, někdy stačí i maličkost.
Například taková snídaně do postele. Nikde není psáno, že
ji vždycky po krásně promilované noci musí připravovat jen
muž ženě. I v opačném pořadí jistě bude úspěch zaručen. Jde
o nenáročné, ale vskutku vstřícné gesto, kterým svůj protějšek
vskutku potěšíte. Stačí vstát o víkendu trošku dříve a připravit
partnerovi přesně to, co má rád. Následná donáška až do postele a milý úsměv jistě rozzáří nejen víkendové ráno.
Pamatujte, že jakákoliv romantická maličkost může každý
vztah okořenit i vzkřísit. Byť je většina tipů cílena mužům, aby
věděli, kterak potěšit svou partnerku, jisté body by se směle
daly iniciovat i ze strany žen. Stačí jen trochu chtít a i malým
gestem můžete znovu zažehnout jiskřičku vášně...

Kluci, ne tak rychle! Kdo poslal tyto mladíky pracovat do parku na Husově náměstí, se Večerníku
vypátrat nepodařilo. Každopádně by ale z jejich svědomitosti radost neměl... 2x foto: Martina Čechová

Foto: Internet
„Rozhodně ano, ačkoliv sama
k lékařům příliš nechodím.
Protože když nemusím, tak
tam samozřejmě nejdu, byť
někteří to mají jinak... Pokud
už ale potřebuji vyhledat lékaře, tak se neohlížím na to, zda
platím či neplatím. Je dobře, že
budou poplatky zrušeny, určitě se uleví spustě lidem, kteří
lékaře musí vyhledávat pravidelně.“

„Jelikož k doktorům téměř
nechodím, tak mi to je osobně celkem jedno, ale určitě je
dobré, že bude třicetikorunový
poplatek zrušen. Bude to změna. Jsou lidé, kteří tam chodí
velice často, a pravidelné placení u lékařů je zmáhá. Doufám,
že se nenajde moc lidí, kteří by
z důvodu zrušení poplatků chodili nyní dobrovolně vysedávat
k lékařům...“

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

Návrat ke

„starým” případům

Tohle se vidělo naposledy snad před rokem 1989. Jenomže jak je vidět ze snímků čtenářky Večerníku, ani v této kapitalistické době se omladina společnosti zrovna dvakrát nepředře... Všem v redakci se okamžitě vybavila vzpomínka na film
„Dědictví aneb Kurvahošigutntag“, kde právě parta Bolka Polívky často více odpočívala, než makala.
Prostějov/mik
„Posílám vám pro pobavení
dvě fotografie chlapců - pracantů. Když jsem šla nakoupit,
potkala jsem je cestou v parku
na Husově náměstí. Vykračovali si s kolečkama a nářadím.

A tak jsem si pomyslela, že
snad revitalizace zeleně je již
v plném proudu. Když jsem
se však domů zhruba po dvaceti minutách vracela, naskytl
se mi tento pohled. Chlapci
v montérkách se projevovali
totálním pracovním nasaze-

ním,“ napsala Večerníku Martina Čechová z Prostějova.
Anám nezbývá než na adresu neznámých mladíků podotknout:
„No tak soudruzi, do práce!“ Nezbývá ovšem dodat: „Nemazli se
s nima!“ A v každém případě pak
platí: ČEST PRÁCI!

jak šel čas Prostějovem ...

Jiráskovo náměstí
Vždy tu býval ruch. Pojmenování získalo náměstí dne 26. srpna 1921
podle Aloise Jiráska (1851-1930), českého spisovatele a dramatika.
V období nacistické okupace v letech 1940 až 1945 bylo zváno německy
Jirásek-Platz. Jedná se o náměstí poblíž městského centra, kde byl na
křižovatce frekventovaných cest odjakživa rušný provoz. Na historickém
snímku je vidět barokní dům s mansardovou střechou, zbouraný v sedmdesátých letech minulého století.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Knihařská ulice

Vybíráme pro vás „půltucet“

... tentokrát ze sortimentu:
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Naše RESUMÉ
Po konci voleb není od věci, dát
si nějakou tu skleničkou něčeho
ostřejšího. Kdo rád holduje Fernetu stock citrus nebo Magisteru,
měl by navštívit Kaufland, pro
„obyč“ Fernet si zajet do Teska,
kde pak rovnou vzít z regálu
i Jägermeistera. Novinku od
Starorežné „Hanácká Medovák“
nabízí momentálně za exkluzivní
cenu Billa. A tradiční Becherovku
koupíte za stejnou cenu hned ve
čtyřech marketech.
Tak na zdraví!
Průzkum proveden
ve středu 8. října 2014

Továrnu na zpracování
pneumatik v Němčicích

smetl „HLAS LIDU“
Prostějov/mls

PONDĚLÍ 14. ŘÍJNA 2013

Práci by v ní našlo kolem stovky lidí, kteří jinak hledají uplatnění
v prostějovském regionu stále více a více obtížněji. Navíc by využívala
nejmodernější technologie, do ovzduší nevypouštěla žádné zplodiny
a pomohla by také vylepšit městský rozpočet. Přesto všechno se
dalo očekávat, že se proti plánované výstavbě továrny na zpracování
opotřebených pneumatik zvedne mezi lidmi z Němčic nad Hanou vlna
nesouhlasu...

ŘÍJEN 2014

A jak jsme předpokládali, tak se i stalo. Moderní továrna, jejímž
produktem by mimo jiné byla i ropa, v Němčicích neprošla. Přes
všechna výše zmíněná pozitiva byl odpor lidí z města na jihu regionu
proti její výstavbě příliš silný. Řada občanů se totiž obávala zejména
možných negativních dopadů na životní prostředí. „Na základě
převládajících záporných reakcí ze strany veřejnosti jsme oznámili
jednateli investora, že jeho záměr u nás není průchodný a on to
respektoval. Pokud mám dobré informace, chce nyní svůj projekt
realizovat někde na Ostravsku,“ ohlédla se minulé úterý za projektem
starostka Němčic nad Hanou Ivana Dvořáková s tím, že hlavním
problémem bylo umístění továrny v relativní blízkosti obytných domů.
Projekt tak skončil stejně jako plán na výstavbu fabriky na výrobu maziv
z odpadních tuků, o které se v Němčicích mluvilo několik let. I ten se
svého času setkal s odporem přibližně šesti stovek místních obyvatel.
Od této výstavby nakonec ustoupil sám investor, jelikož kvůli zdržení
„prošvihl“ šanci na získání dotací.
Město však stále nepřestává hledat investory, kteří by lidem z Němčic
mohli nabídnout nová pracovní místa. „V naší průmyslové zóně od jara
začne růst prodejna a servis zemědělské techniky, kde najde zaměstnání
dvanáct lidí. Jednáme i o možné budoucí výrobě komponentů pro
zdravotnictví a objevil se i plán vrátit do Němčic podnik na šití
zdravotnické obuvi. Dva posledně jmenované projekty jsou zatím
ovšem pouze ve stádiu záměru,“ vyjádřila se exkluzivně starostka
Dvořáková.

RONDEL v Olomoucké nebude
Nedošlo k dohodě s Českými drahami

Před časem jsme informovali o záměru města
vybudovat nový rondel na nebezpečném místě křižovatky ulic Olomoucká, Sladkovského
10
a Barákova. Jednalo by se skutečně o českou
raritu, neboť středem kruhové křižovatky by
lety vedl železniční přejezd.
D
í komise
ko
Dopravní
města ten- přejezdu z důvodu nedostatečto záměr podporovala, neboť ného místa v jeho okolí. Snažili
zmíněný rondel by značně jsme se na ministerstvu dopravy
ulehčil dopravní situaci v této zajistit výjimku, ale to se rovněž
lokalitě. Bohužel, jak jsme nepodařilo. V této fázi jsme tedy,
se dozvěděli na čtvrteční tis- co se týká vybudování kruhové
kové konferenci rady města, křižovatky, na bodu nula. Z tos vidinou rondelu se zde můžeme hoto důvodu se vracíme ke druhé
rozloučit. Město se totiž nedohod- variantě a zřídíme zde klasickou
lo s Českými drahami.
křižovatku se světelnou signali„Celá situace po ročním jednání zací. Bude zde sice potřeba pros Českými drahami nedopadla vést výkupy některých pozemků,
podle našich představ. Město ale doufáme, že s tímto nebudou
bohužel není schopno zajistit spojeny žádné problémy,“ sděvyhlášku o umístění dopravního lil Večerníku Vlastimil Uchytil,
značení ohledně železničního místostarosta Prostějova.
napsáno
před

Rozhovor Večerníku, basketbal
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Exkluzivní interview s talentovanou a úspěšnou basketbalovou reprezentantkou

„JEŠTĚ MINIMÁLNĚ PŮLROK V PROSTĚJOVĚ ZŮSTANU, PAK SE UVIDÍ“
Adéla Neubauerová získala v létě evropské stříbro, nyní zahajuje novou mládežnickou sezonu

Prostějov - Ročník 2013/2014 byl pro prostějovský basketbal mimořádně úspěšný. A není to jen zásluhou stříbrné
mužské složky, výrazně se o tento fakt zasloužily i ženy
a dívky TJ OP Prostějov. Vždyť kadetky skončily čtvrté v celé
republice, juniorky se vrátily do extraligy, ženy postoupily do
druhé ligy. A u prvních dvou vyjmenovaných úspěchů byla
i Adéla Neubauerová (na snímku). Šestnáctiletá rozehrávačka si následně sezonu ještě prodloužila v národním týmuČeskérepubliky,vněmžseběhemsezonyvypracovala
k nejdůležitějším postavám. Bodovým příspěvkem i přihrávkami se pak podílela až na postupu do finále mistrovství
Evropy kategorie „U16“ proti Rusku, navíc se zpět domů do
Prostějova vrátila coby členka All-Stars výběru celého turnaje. Těsně před startem nové sezóny Večerník vycházející
basketbalovou hvězdičku exkluzivně vyzpovídal.
Jiří Možný

pod košem takové střety, dá se tam
snadněji najet, není to tak tvrdé.
U juniorek se musí více hledat
střelecké pozice.“
Byla jste rovněž v širší nominaci pro světový šampionát do 17 let. Co vám scházelo
k průniku do konečné nominace?
„Trenéři brali zejména ty holky,
které byly o rok dříve na mistrovství Evropy, a přidali k nim dvě
tři, jež s nimi trénovaly. My jsme
měly vlastní srazy. Byly jsme
sice s nimi spojené, ale trénovaly
jsme v jiných časech. Chtěli to-

Jsou to již dva měsíce od
doby, co jste výrazně přispěla k zisku evropského stříbra.
Změnil vás tento úspěch?
„Zatím si s holkama až tolik neuvědomujeme, že jsme dosáhly druhého místa...(úsměv) Myslím si, že to
přijde až časem, až si vzpomeneme
a setkáme se. Pokládám to zatím za
svůj největší úspěch, celá sezona
byla velice úspěšná. Pomohla jsem
dostat náš tým do extraligy v juniorkách, s kadetkami jsme prošly až do
extraligového Final Four, kde jsme
sehrály vyrovnané zápasy.“
Když byste se k závěrečnému turnaji s odstupem
vrátila, co chybělo na republikovou medaili s Prostějovem?
„Semifinálový zápas proti nakonec druhému týmu SŠMH Brno
byl těžký. Oni mají posbírané
hráčky z celé republiky se zkušenostmi z extralig. V boji o třetí
místo proti USK Praha jsme měly
hodně velkou šanci, celý zápas byl
nesmírně vyrovnaný, chvíli jsme
i vedly. Až ke konci už nezbyly
síly. Měly jsme i mladší hráčky,
které sice dostaly prostor na hřišti,
ale moc se nezapojovaly.“
Pozorujete herní rozdíl mezi
kadetkami a juniorkami?
„Určitě. Juniorky jsou herně vy- tiž, aby byly zachovány oddělené
spělejší, odehrávají se tam tvrdší kategorie, aby se každá sehrávala
souboje. V kadetkách ještě nejsou zvlášť.“

V poslední sezoně jste sehrála zhruba šedesát utkání. Nepociťovala jste již únavu?
„Hrály jsme každý víkend, ale
v závěru ještě s reprezentačními srazy jsem jen cítila, že mám více odtrénováno. Takže jsem vše zvládala
v pořádku.“

Kdy vá
vás
ás
čekají další srazy ná
národního
odního týmu?
„Můj
Můj ročník 1998 se bude
připravovat
řipravovat na mistrovství
Evropy
vropy do osmnácti let,
které
eré se koná za dva roky.
Mistrovství světa je totiž
jednou
dnou za dva roky v každéé kategorii. Když holky
postoupily
ostoupily loni z U16, tak
my
y jsme letos postoupit
nemohly.“
emohly.“

„Zkušenosti a fakt, že mám více odtrénováno. Je to také v hlavě. Spoluhráčky spoléhají na to, co vymyslím. Vždy jsou nacvičené signály,
které rozehrávač nebo trenér zahlásí.
Pak se hraje už to, co kdo má hrát.“
Tuto pozici jste si vybrala
sama?

Foto: archiv A. Neubauerové

„Zkušenosti se nabírají spíše v tréninku
a s hráčkami z ženské extraligy bych
se mohla hodně přiučit. Trénink mi
momentálně dá určitě víc než zápas.“
klenot prostějovského basketbalu Adéla Neubauerová
o tom, proč nevylučuje brzkou změnu dresu
Hrajete na postu rozehrávačky. Co považujete za
svou hlavní přednost?

„Ne, to se určuje postupně v mládeži. Na postu pivota hraje nejvyšší
hráč, na rozehrávce ten s dobrým

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

BASKETBALISTKY PROSTĚJOVA STÁLE
NEPROHRÁLY A NYNÍ HOSTÍ NYMBURK
V kádru extraligového nováčka je rovněž mistryně Evropy Eva Horáková

61:35

TJ OP Prostějov
BK Příbor

(22:3, 9:20, 11:5, 19:7)

Sestava a body Prostějova: Fialová 15, Kalábová 7, Švécarová
16, Tilšarová 6, Melková 6, Chodilová 10, K. Krátká 1.
Trenér: Željko Živkovič.

Prostějov/jim - Vydařený
vstup hráček TJ OP Prostějov
do druhé ligy žen pokračuje.
Jak Večerník už informoval,
prostějovské basketbalistky si
v úvodním dvoukole poradily
s Pelhřimovem, na tyto čtyři
body pak navázaly při duelech s Příborem a Ostravou
„B“. Společně s Brandýsem
nad Labem tak svěřenkyně
trenéra Živkoviče zůstávají
jako jediné ve skupině „B“
neporaženy a coby nováček
se usadily na vedoucí pozici.
Utkání s Příborem bylo jen po
pár okamžicích jednoznačnou
záležitostí. Prostějovský tým
měl sice na soupisce pouze
sedm hráček, i v takto osiřelé
sestavě ale neponechaly nic náhodě a již po první čtvrtině vedly o devatenáct branek. Druhá

výsledkový servis
2. ligy žen,
skupina „B“
3. a 4. kolo: Brandýs nad Labem – Slovanka Praha 59:48,
OSK Olomouc – Pečky 57:70,
Zlín – Poděbrady 63:57, Pelhřimov – Ostrava „B“ 38:48, OSK
Olomouc -Poděbrady 57:58, Zlín
– Pečky 45:72, Pelhřimov – Příbor
43:55, TJ OP Prostějov – SBŠ Ostrava „B“ 73:53 a 61:35.

desetiminutovka sice přinesla
výpadek a vyšla mnohem více
soupeři, zbývající dvě části už
ale opět plně patřily Prostějovu
a výsledný rozdíl šestadvaceti
bodů je velice výmluvný.
O bodový přísun se postaralo všech sedm basketbalistek,
nejpilnější však byla trojice
Veronika Švécarová, Renata
Fialová a posila z Olomouce
Michaela Chodilová. Všechny
tři se prosazovaly za dva body
i z „šestek“, jedinou úspěšnou
trojku na konto přidala Martina
Kalábová.
A čtvrtou výhru v řadě přineslo následné střetnutí s rezervou
extraligové Ostravy. V tomto případě vyhrály Prostějovanky všechny čtyři čtvrtiny
a jejich náskok tak průběžně
narůstal. Po deseti minutách to

73:53

TJ OP Prostějov
SBŠ Ostrava „B“

(20:17, 20:13, 14:12, 19:11)

Sestava a body Prostějova: Fialová 4, M. Krátká 14, Kalábová 8,
Švécarová 11, Tilšarová 9, Melková 8, Chodilová 14, K. Krátká 5.
Trenér: Željko Živkovič

bylo jen o tři, ale po poločase
už o deset, po třech čtvrtkách
o dvanáct a na konci o dvacet.
Domácí výběr doplnila pro druhý duel předminulého víkendu
Michaela Krátká a díky třem
dvoubodovým pokusům, pěti
trestným hodům a jedné střele
zpoza perimetru se hned stala
nejlepší střelkyní vítězek. Čtrnácti bodů ještě dosáhla Chodilová a jedenácti Švécarová, celý
tým pak navíc díky příspěvku
ostatních dokázal utkání zvládnout i navzdory tomu, že hostující Dušková se zastavila až na
dvaadvaceti bodech.
A příležitost k prodloužení série
bez porážky dostanou hráčky
TJ OP Prostějov již v tomto týdnu. V dalším pokračování druhé
ligy žen se v sobotu 18. října od
18.00 hodin představí na půdě

PRŮBĚŽNÁ TABULKA po neúplNÉM 4. kole


Tým

Z

V

P

Skóre

Body

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

TJ OP Prostějov
TJ Sokol Manver Pečky
BK Brandýs nad Labem
SBŠ Ostrava „B“
OSK Olomouc
Gemini Zlín
BK Příbor
Basket Poděbrady
Basket Slovanka
BK Pelhřimov

4
4
3
3
4
3
4
4
3
4

4
3
3
2
1
2
1
1
1
0

0
1
0
1
3
1
3
3
2
4

276:174
265:229
191:144
158:164
223:233
175:183
192:227
201:250
173:172
167:245

8
7
6
5
5
5
5
5
4
4

aktuální druhých Peček o den
později změří od 10.00 hodin
síly v lázeňském prostředí s domácími Poděbrady.
Ještě předtím se ale opět
představí v hale Sportcentra
DDM prostějovským fanouškům. Ve čtvrtek 16. října od
18.00 hodin je totiž na pořadu
utkání druhého kola Českého
poháru. A soupeřem nebude
nikdo jiný než nováček Ženské basketbalové ligy Nymburk. „Moc se na to těším. Pro
holky to bude zajímavé, potkají
se s hráčkami nejvyšší soutěže
včetně cizinek. A díky tomu, že
se utkání koná v týdnu, můžeme
si pomoci i z mladších holek.
Věřím, že si to příznivci basketbalu nenechají ujít,“ sdělil svá
očekávání trenér prostějovského oddílu Željko Živkovič.
Chybět mu bude možná jen posila ze Šumperku Jana Kozáková, jinak by měla být stávající
sestava kompletní. „Šancí asi
moc nemáme, chtěli bychom
ale odehrát co nejlepší zápas
a pokusit se o překvapení. Nemáme co ztratit. Bude to ale
rozdíl, vždyť Nymburk má
v sestavě zahraniční hráčky
i autorku zlatého koše z mistrovství Evropy Evu Horákovou, rozenou Němcovou,“ poukázal Živkovič na tahák pro
fanoušky i samotné hráčky.

driblinkem, na křídle s dobrým pohybem a střelbou. Já za volbu vděčím hlavně trenérovi Pavlu Švécarovi, který mě vedl už od přípravky,
naučil mě všechny základy a na post
rozehrávačky mě dal on. Až loni
tým přebral pan Željko Živkovič,
který
ý moje dovednosti posunul dál.“
Jak jste již zmínila, od minulé sezony vás přebral
Željko Živkovič. Zpozorovala jste
Ž
zzměnu?
„„Musely jsme si na něj zvykat, ale
také nám hodně dal. Trenér Švécar
ta
nnás měl osm let a předal nám vše, co
mohl.
Kouč Živkovič nás zase učí
m
jiné
ji věci, které on pobral v kariéře.
Předtím
jsme byly ještě malé, tak
P
jsme
js moc nestřílely trojky, teď nás
uučí, že z každé volné pozice můžeme
vystřelit. Máme navíc ranní
ž
dobrovolné
tréninky, na ně může
d
chodit
každý, kdo se chce zlepšovat,
c
tam
ta se ještě všemu věnujeme individuálně.“
d
Na již vzpomínaném evropském šampionátu jste
se
s dostala i do All-Stars výběru,
krouží
kolem vás i věhlasnější česk
ké
k týmy?
„Nabídky
byly, ale už to bylo docela
„
pozdě
a šlo i o školu, takže minimálp
ně
n půlrok v Prostějově zůstanu, možná
n i celou sezónu. Pak by změna přijít
mohla,
to se ale teprve uvidí.“
m
Co vám mohou jiné kluby
nabídnout?
„Určitě lepší rozvoj. Větší kluby
mají vše lépe poskládané se školou,
třeba při dopoledním vyučování
mají místo tělocviku trénink, zatímco my ho máme brzo ráno. Pak
jdeme do školy a poté ještě máme
večerní tréninky. Jinde navíc mohou
trénovat s extraligovými hráčkami
žen, mají masáže a celkově zajištěnou regeneraci.“
Nemůže být přechod mezi
ženy jednodušší tady, kde
máte možnost nakouknout do
druhé ligy?
„To ano, ale tam hrají většinou
hráčky, které trénují se mnou. Také
jsem měla nabídku hrát už za ženy,
ale program se mi překrývá s kadetkami, takže by se to nestíhalo. Je to
i o tom, že zkušenosti se nabírají
spíše v tréninku a s hráčkami z žen-

ské extraligy bych se mohla hodně
přiučit. Trénink mi momentálně dá
určitě víc než zápas.“
Takže v nadcházejícím
ročníku budete nastupovat
hlavně za kadetky?
„Ano, za kadetky i juniorky. Obě kategorie se hrají střídavě, takže se mi
to krýt nebude. Opět tedy budu mít
každý
ý víkend dva zápasy.“
Na jaké cíle si letos věříte?
„S juniorkami bychom se
chtěly umístit v první polovině soutěže a v kadetkách počítám, že budeme
docela silné. Kdyby se zadařilo, tak
můžeme projít i do Final Four a bojovat o medaili. Každopádně se budeme snažit o co nejlepší umístění.“
Jak jste na novou sezónu
připravena, když pauza
moc dlouhá nebyla?
„Trvala zhruba tři týdny, snad to stačilo. Odpočívala jsem, chodila si jen
tak zaběhat, jezdila na kole, na balon
jsem ale vůbec nesáhla. Nelákalo
mě to, když jsem hrála basket celé
prázdniny.
(smích)“
p
Zbývá vám při tom všem
basketbalovém kolotoči
i nějaký volný čas?
„Moc ho není. Když ráno můžu,
tak jdu na trénink, poté do školy. Ze
školy se vracím ve čtyři, pak se učím
na další den, jdu na trénink a vracím
se domů opět až večer. To se najím
a jsem ráda, že po celém dnu lehnu
do postele. Ale baví mě to a chci se
dál zlepšovat.“

A máte nějaký vzor?
„V NBA Derrick Rose a Kyrie Irving, ženský basket moc ráda
nesleduji. Naši kategorii ano, ale
na ženy se v televizi moc nedívám,
přijde mi to takové pomalé. (smích)
Baví mě ho hrát, ale nebaví mě
sledovat ženské zápasy v televizi.
Fandila jsem Haně Horákové, která
už ale nehraje. Teď si vede docela
dobře Kateřina Elhotová, ale na
ženskou NBA se nekoukám. Sleduji
spíše
p mužský basket.“
A jaká je atmosféra v čistě
dívčím kolektivu?
„Známe se dobře, ale jsme ženské,
takže občas je v šatně i nějaké to pomlouvání. (smích) Někdy to není žádná sláva a trenér to s námi nemá jednoduché, ale už se známe nějakou dobu
a dokážeme si to vyříkat. (smích)“
Jak jste se vlastně dostala
k basketbalu?
„My jsme měli za domem koš,
který tam teď sice už není a nemám tak kde střílet, ale tehdy jsem
u něho byla neustále. Zhruba ve třetí
třídě mě mamka nebo taťka vzali
na utkání mužů. Řekli, že se pojedeme podívat, když mě to tak baví
házet si na koš. Jeli jsme a byla tam
i pozvánka na přípravku, tak jsem si
ji vzala a řekla si, že bych to chtěla
zkusit. Následně jsem šla na nábor
a od té doby hraju, chytlo mě to. Ještě předtím jsem zkoušela hrát tenis,
ale to by bylo moc finančně náročné,
tak jsem zůstala u basketu.“

kdo je
adéla neubauerová

Šestnáctiletá členka TJ OP Prostějov režírovala z postu rozehrávačky cestu prostějovských kadetek až do finálového turnaje
mistrovství republiky, výrazně se podílela
i na postupu juniorek mezi extraligovou
elitu. O své kvalitě přesvědčuje i na mezinárodní úrovni, zařadila se mezi klíčové hráčky českého výběru do 16 let, jenž si ze
šampionátu v Maďarsku přivezl stříbrné medaile, když po osmi
výhrách padl až ve finále. Za své výkony si mimo jiné vysloužila
nominaci do All-Stars turnaje. Velký talent prostějovského basketbalu, který zřejmě již brzy zamíří do vyšší soutěže. Má potenciál na to, prosadit se i ve vrcholové kategorii.

Juniorky i kadetky atakují čelo extraligy

Prostějov/jim - Ve výborné
formě zastihl úvod nové basketbalové sezony mládežnické
týmy TJ OP Prostějov. Kadetky
obhajující účast ve Final Four si
poradily s oběma nováčky a vyhrály jak v Proseku, tak v Pardubicích, juniorky coby novic
v nejvyšší domácí soutěži zdolaly finalistu uplynulého ročníku
Slovanku i dalšího postupujícího Jablonec nad Nisou.
Úvodní ostrý zápas této sezony
v podání juniorek nabídl velké
drama. Favoritem byla hostující Slovanka, jenže hned první
čtvrtinu pro sebe desetibodovým
rozdílem uzmuly domácí hráčky.
Pražankám se sice podařilo do
poločasu výrazně snížit manko,
na obrat to ale nestačilo. Zbývající
části totiž dopadly velice vyrovnaně a cenné vítězství, byť jen o dva
body, si prostějovské hráčky utéct
nenechaly. Bodově zcela vynikala
Adéla Neubauerová, šestnáctiletá rozehrávačka proměnila čtyři
trojky, čtyři dvoubodové pokusy
a tři trestné hody, takže výhru
svého týmu podpořila celkem
třiadvaceti body. Velice dobře jí
sekundovala Michaela Krátká, jež
k jedenácti bodům přidala hned
patnáct doskoků a postarala se
o cenný double. Z palubovky
téměř neslezla ani Renata Fialová,
tato trojice strávila na hrací ploše
přes čtyřiatřicet minut.
Veliké drama přinesl i druhý víkendový souboj proti Jablonci.
Po poločase to sice bylo o deset
a zdálo se, že Prostějovanky kráčejí
za poklidnými dvěma body, třetí
čtvrtinu ale hned o osm bodíků lépe
zvládly severočeské košíkářky a ve
velice atraktivním závěru to byla
přetahovaná o každý bod. Jen za
posledních deset minut padlo celkem čtyřicet bodů, o fous více jich
připadlo na domácí stranu, takže
hanácký oddíl zůstal neporažen.

21. a 22. kolo extraligy juniorek
TJ OP Prostějov - Basket Slovanka 62:60 (25:15, 11:18, 14:14, 12:13)
Sestava a body Prostějova: Fialová 7, H. Tilšarová 8, Frgálová 9,
M. Krátká 11, Švécarová 4, Neubauerová 23, M. Tilšarová, Neherová, Dufková. Trenér: Željko Živkovič.

TJ OP Prostějov - Bižuterie Jablonec nad Nisou
77:73 (18:14, 24:18, 14:22, 21:19)
Sestava a body Prostějova: Fialová 15, H. Tilšarová 2, Frgálová
10, M. Krátká 13, Švécarová 8, Neubauerová 18, M. Tilšarová 2,
Neherová 2, Dufková 7. Trenér: Željko Živkovič.

Bodově se opět nejvíce dařilo triu Neubauerová, Krátká,
Fialová, dvouciferný počet
získala ještě Terezie Frgálová
a v doskocích tentokrát kralovala Nikola Dufková. „Bojujeme
s tím, že je holek zatím málo, ale
důležité je, že jsou zdravé. A tyto
výsledky jsou pro ně velkým povzbuzením. Výhra nad Slovankou
byla překvapením pro všechny,
cením si i zdolání nováčka z Jablonce,“ těšil se z veleúspěšného
dvojutkání kouč Željko Živkovič.
A radost mu zatím dělají i kadetky, ty neponechaly ani v jednom
případě nic náhodě. Nejprve si
s přehledem poradily s Prosekem,
když zvítězily ve všech čtvrtinách.
Nejprve o sedm, pak o šest, následně o tři a nakonec o osm bodů.
Výsledný rozdíl tak činil plných
čtyřiadvacet bodů.
Hlavními tahounkami Prostějova
byly úspěšné členky juniorského
výběru, Hana Tilšarová zaznamenala čtyřiadvacet bodů, Adéla
Neubauerová jen o čtyři méně,
Michaela Krátká přidala dalších
třináct. Právě tyto hráčky dělaly
soupeřkám starosti i ve střelbě za
tři body, při „dvojkách“ se vedlo
rovněž Nikole Dufkové.
Necelý den nato si „Oděvářky“
smlsly také na Pardubicích, jako
by soupeřky byly jen z perníku.
Díky prvním třem čtvrtinám
a zejména té třetí, která skončila
v poměru 16:4, to bylo deset mi-

2. a 3. kolo extraligy juniorek
BK Prosek – TJ OP Prostějov 55:79 (13:20, 15:21, 11:14, 16:24
Sestava a body Prostějova: Tilšarová 24, Frgálová 5, Trčková 2,
M. Krátká 13, Neubauerová 20, Neherová 2, Dufková 9, Koudelová, Galíčková 4. Trenér: Željko Živkovič.

Studánka Pardubice – TJ OP Prostějov 52:68 (16:23, 8:16, 4:16, 24:13)
Sestava a body Prostějova: Tilšarová 11, Frgálová 4, Trčková 5,
M. Krátká 10, Neubauerová 24, Neherová 2, Dufková 16, Koudelová 2, Galíčková 4. Trenér: Željko Živkovič.

nut před koncem již o sedmadvacet bodů. Závěrečné minuty tak již
hostující hráčky trochu vypustily
a dovolily domácím výraznou korekci, vítězství v konečném poměru 68:52 si ale uniknout nenechaly.
V tomto střetnutí se podařilo Prostějovankám rozprostřít bodové
konto mezi větší počet hráček, nejlepší střelkyní tak byla se šestnácti
body Dufková, minimálně na
deset se dostaly rovněž Tilšarová,
Neubauerová a Krátká, prosadilo
se rovněž zbývajících pět děvčat.
„V prvním utkání domácí zpočátku kladly odpor a snažily se
bojovat, do poloviny to už ale bylo
o deset až patnáct bodů. Celkově
jsem mohl dát příležitost všem
hráčkám a podařilo se nám oba
duely vyhrát,“ měl důvody ke
spokojenosti prostějovský trenér
Željko Živkovič.
Jedinou starostí ženského klubu
je malý počet hráček, i proto pořádají nábory, na nichž se mohou předvést všechny zájemkyně o tento v Prostějově stále
úspěšnější sport.
„Do dívčího oddílu hledáme
ročníky 2003 až 2006 a na doplnění i ročníky 2000 až 2002, hlásit se mohou kdykoliv na telefon
739 100 427, trenérka žákyň
U11 a U12 Martina Kalábová
jim poskytne všechny potřebné
informace. Schází se ve čtvrtek
a pátek na ZŠ Jana Železného,“
upozornil uznávaný odborník.

Výsledkový servis
a průběžné tabulky
obou kategorií naleznete na internetové
adrese:

pv.cz
www.vecernik
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Extraliga žen začíná! Nakoukněme pod její pokličku

Již tento čtvrtek 16. října roztáhne
oponu nový ročník UNIQA extraligy
volejbalistek ČR. I před nadcházející
sezónou 2014/2015 se Večerník jako už obvykle rozhodl podrobněji zmapovat situaci v týmech účastníků
nejvyšší národní soutěže a na základě tohoto rozboru
odhadnout, jak by mohly víc než půlroční boje vrcholící
koncem dubna dopadnout...

Šimáňová a Lucie Kalhousová.
Z tohoto výčtu je zřejmé, že Olymp
Úřadující mistr republiky sice opět papírově dost oslabil, přesto nelvyměnil polovinu hráčského kádru, ze jeho možnosti podceňovat.
ale kvalita nových posil by se měla Pod vedením ostříleného kouče
minimálně rovnat plejerkám, které Stanislava Mitáče se totiž vždy
odešly. Tím pádem se od jasného dokáže zlepšovat.
favorita znovu očekává suverénní
SK UP Olomouc
cesta za zlatem, jež by znamenala
již sedmý mistrovský titul v řadě za O ještě víc hráčských opor než
sebou.
pražský výběr přišel další pravidelný medailista z extraligových
PVK Olymp Praha
palubovek. Hanácká parta se
Největší pronásledovatel šam- musí obejít bez Jany Napolitano
piónek z posledních tří let tentokrát Šenkové, Hany Dreksové, Ley
přišel o podstatnou část své síly. Na Murčinkové, Heleny Kojdové,
rozdíl od loňska nedokázal udržet Michaely Raškové a Markéty
kolektiv pohromadě, když jej opusti- Uhrové! Naopak přišla Američanka
ly tři velké tahounky Iveta Halbicho- Elysse Richardsonová a několik
vá, Michaela Kvapilová i Andrea děvčat bylo na olomouckou soupSládková a navíc rovněž Tereza Vin- isku přeřazeno ze spřáteleného
klerová. Náhradu představují Ma- Šternberka. Navíc klub ještě hledal
rie Kurková (SG Brno), Lu- další posily, s nimiž by vzrostla
cie Nová (České Budějovice) úroveň družstva do větší šířky, aby
plus dvě odchovankyně Pavla stále dobrá základní sestava měla

VK AGEL Prostějov

i schopné náhradnice. V každém
případě je útok na bednu v podání
svěřenek trenérského nestora Jiřího
Teplého pořád reálný.

VK Královo Pole Brno
Ani mančaft z jihomoravské metropole nezůstal zdaleka pohromadě. Z jeho klíčových členek
zamířily jinam Anna Širůčková
a Martina Michalíková, nezůstaly
ani některé mladší talenty. Lodivod Andre Gonzalez však z USA
přivedl blokařku Elizabeth Field,
kromě toho se KP stejně jako
Olymp může opřít o početnou
i kvalitní mládežnickou základnu, ze
které také letos čerpá pro doplnění
svého ženského celku. Též Brňanky
tedy zůstávají adeptkami na zisk
cenného kovu.

TJ Sokol Frýdek-Místek
Série pátých míst z uplynulých let se
už oddílu ze severu Moravy trochu
zajídá, proto se v létě snažil zapracovat na možném posunu výš. A díky
vstupu nového partnera LIMOS
se zdá, že medailový útok bude
uskutečnitelný. Frýdecká ekipa sice
přišla o Martinu Mukařovskou,
Kamilu Spáčilovou i Kateřinu
Holišovou, leč zápisy do kolonky
příchodů tyhle ztráty bohatě vynahradily. Smlouvu v TJ totiž podepsaly

Tip Prostìjovského Veèerníku
na konečné pořadí volejbalové
UNIQA extraligy žen ČR 2014/2015

Pořádná „škatulata, hejbejte
se“ zažila nejvyšší česká soutěž ženských družstev pod vysokou sítí během tohoto léta.
Většina účastníků UNIQA
extraligy volejbalistek změnila přibližně z poloviny svůj
hráčský kádr a odhadovat tudíž, jak to všechno dopadne,
není vůbec jednoduché. PRO-

STĚJOVSKÝ Večerník se
o tip přesto pokusil.
Jistotou je podle nás sedmý
mistrovský titul VK AGEL
Prostějov v řadě za sebou, neboť úřadující šampiónky jsou
nadále po všech stránkách
minimálně o patro výš, než
všichni soupeři. Od druhého
do šestého místa se však při

očekávaném vzestupu Frýdku-Místku i Ostravy mohou
další týmy seřadit skoro libovolně a vzhledem ke značné
vyrovnanosti až nevyzpytatelně. Proto sami uznáváme, že
pokud bychom výsledné pořadí stoprocentně trefili, šlo by
o tipérský majstrštyk. Uvidíme
na konci dubna 2015...

Jak tipuje Večerník UNIQA extraligu volejbalistek
1. VK AGEL Prostějov
2. TJ Sokol Frýdek-Místek
3. PVK Olymp Praha
4. SK UP Olomouc
5. Královo Pole Brno
6. TJ Ostrava
7. TJ Sokol Šternberk

Přehled přípravných utkání volejbalistek
VK AGEL Prostějov před sezónou 2014/15
Turnaj v Ostravě (13. a 14. září)
Základní část
BVK Bratislava 3:0 (15, 20, 21)
PVK Olymp Praha 2:1 (17, -19, 25)
TJ Ostrava 2:1 (-21, 26, 14)
Semifinále
BVK Bratislava 3:0 (17, 19, 15)
Finále
PVK Olymp Praha 2:0 (22, 14)
Konečné 1. místo
Turnaj v Karpaczi (19. až 21. září)
Impel Wroclaw 0:3 (-18, -18, -19)
SC Drážďany 3:1 (23, -16, 15, 20)
Aluprof Bielsko-Biala 3:0 (12, 20, 23)
Konečné 2. místo
Turnaj v Brně
PVK Olymp Praha 1:3 (-23, 22, -19, -15)
Královo Pole Brno 3:0 (17, 15, 21)
Konečné 1. místo
Utkání v Polsku
Aluprof Bielsko-Biala 3:1 (24, 16, -26, 15)
Utkání v Praze
PVK Olymp Praha 1:3 (14, -16, -17, -22)
PVK Olymp Praha 3:1 (21, 19, -21, 18)

Celková bilance

13 zápasů, 10 vítězství a 3 porážky, skóre 29:14

TJ Ostrava
Rovněž druhý oddíl od polských
hranic by rád dlouhodoběji atakoval
vyšší příčky a na jaře to stačilo na
šestou pozici. Přes léto ostravská
družina přišla o trojici Polek Karolina Michalkiewicz, Agnieszka
Starzyk, Alexandra Przepiórka
a kariéru ukončila Romana Elblová,
naproti tomu mezi zisky patří jiná
hráčka od našich severních sousedů
Sandra Guzowska plus tři velmi
solidní české volejbalistky Helena
Kojdová, Kamila Součková a Kamila Spáčilová. Tohle dává mladému trenérovi Zdeňku Pommerovi
dohromady hodně slibný potenciál,
který může zajímavě čeřit ligové
vody v horní polovině tabulky.

Jdou si pro zlato. Také v novém ročníku Uniqa extraligy žen chtějí Agelky dosáhnout na nejvyšší
vrchol sezóny v podobě zlatých medailí a navázat tak na předešlé úspěšné ročníky.
pokračuje a bez velkých změn
jde do nové sezóny i kádr Sokola.
Některé plejerky sice přešly do SK
UP, ovšem výběr TJ okolo poměrně
zkušených
harcovnic
Elišky
Ticháčkové, Markéty Janečkové,
Simony Janečkové, Martiny
Šenkové či Alexandry Sochorcové
rozhodně má svou solidní úroveň,
s níž se hodlá pokoušet o vylepšení
sedmého postu z minulého ročníku.

nedostal do play off. Tentokrát
by ovečkám Libora Gálíka nic
takového hrozit nemělo nejen
z toho důvodu, že UNIQA extraliga má jen devět účastníků
včetně mládežnického SG Brno.
Vedení VK totiž udrželo největší
opory Ditu Gálíkovou, Moniku
Dedíkovou i Renátu Langovou
a navíc přivedlo zajímavé posily
Martinu Mukařovskou, Kateřinu
Holišovou
nebo
Michaelu
VK Přerov Precheza
Raškovou. Ambice jsou vzhledem
TJ Sokol Šternberk
Předchozí sezóna přerovskému k tomuto doplnění jasné: postoupit
Propojená existence šternberského kolektivu vůbec nevyšla, když do vyřazovací fáze pokud možno
klubu s olomouckým nadále se z devátého fleku vůbec z lepšího než osmého místa.

VK SG Brno
Za celý soutěžní ročník 2013/2014
nezískal juniorský ansámbl soustředěný na jihu Moravy mezi
ženskou elitou ČR ani bod. Šlo
o vcelku logický důsledek faktu,
že kádr SG tvoří výhradně talenty
juniorského či ještě kadetského
věku, které na mnohem starší
i zkušenější soupeřky zatím nestačí.
Totéž lze očekávat letos, ale s tím
rozdílem, že by mladičké družstvo
rádo alespoň občas zabodovalo.
Poslední devátou příčku však téměř
stoprocentně neodvrátí.

Los základní části UNIQA extraligy volejbalistek ČR 2014/2015
1. kolo, čtvrtek 16. října, 17.00 hodin:

VK Královo Pole Brno - SK UP Olomouc (18.00),
PVK Olymp Praha - TJ Sokol Frýdek-Místek, TJ
Ostrava - VK SG Brno (18.00), VK Přerov Precheza
- TJ Sokol Šternberk, VK Agel Prostějov vvolný
olný los.
s
2. kolo, sobota 18. října, 17.00 hodin:

VK AGEL Prostějov - Olymp Praha, KP Brno Šternberk (18.30), SG Brno - Přerov (16.00),
Frýdek-Místek
Frýdek Místek - Ostrava, Olomouc
omouc vo
volný
olný los.
3. kolo, čtvrtek 23. října, 17.00 hodin:

Olymp Praha - Olomouc, Přerov – Frýdek-Místek, Šternberk – SG Brno,Ostrava - VK AGEL
Prostějov (18.00), KP Brno volný
olný los.
4. kolo, sobota 25. října, 17.00 hodin:

VK AGEL Prostějov - Přerov, KP Brno - SG Brno
(18.00), Frýdek-Místek – Šternberk, Olomouc Ostrava, Olymp Praha volný
ý los.
los
5. kolo, sobota 1. listopadu, 17.00 hodin:

Šternberk - VK AGEL Prostějov, Olymp Praha KP Brno, Přerov - Olomouc, SG Brno - Frýdek-Místek
Místek (30. října, 17.00), Ostrava
trava voln
volný
ný los.
6. kolo, čtvrtek 6. listopadu, 17.00 hodin:

8. VK Přerov Precheza
9. VK SG Brno

hned čtyři cizinky: Marta Jedrysik
a Agata Turbak z Polska, Kristina
Jordanska z Bulharska a Andrea
Štrbová ze Slovenska. Dorazila
i Natalie Radivojevičová, takže je
zřejmé, že tým kormidelnice Alexandry Dedkové chce konečně nechat za sebou alespoň někoho z tria
Olymp Praha, Olomouc, KP Brno.
Záleží, jak si dost obměněný kádr
sedne.

VK AGEL Prostějov - SG Brno, KP Brno – Frýdek-Místek (18.00), Olomouc - Šternberk,
Olymp Praha - Ostrava, Přerov volný los.

7. kolo, sobota 8. listopadu, 17.00 hodin:

Frýdek-Místek - VK AGEL Prostějov, Ostrava
- KP Brno, Přerov - Olymp Praha, SG Brno Olomouc, Šternberk volný los.
os.
8. kolo, sobota 15. listopadu, 17.00 hodin:

Olomouc - Frýdek-Místek, Olymp Praha Šternberk, Ostrava - Přerov, KP Brno - VK
AGEL Prostějov (17.30), SG Brno voln
volný
ný los.
9. kolo, čtvrtek 20. listopadu, 17.00 hodin:

VK AGEL Prostějov - Olomouc, Přerov - KP
Brno, Šternberk - Ostrava, SG Brno - Olymp
Praha, Frýdek
Frýdek-Místek
Místek volný los.
los
10. kolo, sobota 22. listopadu, 17.00 hodin:

Olomouc - KP Brno, Frýdek-Místek - Olymp
Praha, SG Brno - Ostrava (15.30), Šternberk Přerov, VK AGEL Prostějov volný
olný los.
los
11. kolo, sobota 29. listopadu, 17.00 hodin:

Olymp Praha - VK AGEL Prostějov, Šternberk
- KP Brno (30. listopadu, 17.00), Přerov - SG
Brno, Ostrava - Frýdek-Místek, Olomouc volný los.
12. kolo, sobota 6. prosince, 17.00 hodin:

VK AGEL Prostějov - Ostrava, Olomouc - Olymp
Praha, Frýdek-Místek – Přerov, SG Brno Šternberk, KP Brno volný los.

13. kolo, sobota 13. prosince, 17.00 hodin:

Přerov - VK AGEL Prostějov, SG Brno - KP
Brno, Šternberk - Frýdek-Místek, Ostrava Olomouc, Olymp Praha volný
ný los.
los
14. kolo, sobota 20. prosince, 17.00 hodin:

VK AGEL Prostějov - Šternberk, KP Brno Olymp Praha (18.00), Olomouc - Přerov, Frýdek-Místek – SG Brno (18. prosince, 17.00),
Ostrava volný los.
15. kolo, sobota 10. ledna, 17.00 hodin

SG Brno - VK AGEL Prostějov, Frýdek-Místek
- KP Brno, Šternberk - Olomouc, Ostrava Olymp Praha, Přerov volný los.
16. kolo, sobota 17. ledna, 17.00 hodin:

VK AGEL Prostějov - Frýdek-Místek, KP Brno
- Ostrava (18.00), Olymp Praha - Přerov, Olomouc - SG Brno, Šternberk volný los..
17. kolo, čtvrtek 22. ledna, 17.00 hodin:

VK AGEL Prostějov - KP Brno, Frýdek-Místek
– Olomouc, Šternberk – Olymp Praha, Přerov
– Ostrava, SG Brno volný los.
os.
18. kolo, sobota 24. ledna, 17.00 hodin:

Olomouc - VK AGEL Prostějov, KP Brno – Přerov (18.00), Ostrava – Šternberk, Olymp Praha
– SG Brno, Frýdek-Místek volný los.

