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„Fešáka Huberta“ ANO 2011 NECHCE PÉVÉČKO
opět vyšetřuje policie! VÍME PRVNÍ:
Avizovaná koalice se ještě nedojednala

VE HŘE JE KSČM!

Prostějov/mls

Tak se mu to znovu podařilo! Oběť známého sňatkového
ho
zpodvodníka Miroslava Janiše už žije prakticky jako bezyt
domovkyně. Přitom právě kvůli němu prodala svůj byt
áv Rožnově pod Radhoštěm. Nyní ale musí přespávat po znástmých a ubytovnách. A to i přesto, že společně s Janišem vlasthu
ní domeček v Plumlově. Tam se však Libuše M. ze strachu
ého
už bojí jen vkročit, natož přebývat. Na „osudového muže svého
á...
života“ tak opět podala trestní oznámení. A zřejmě není jediná...
áze,
Více o nových událostech anabáze,
oval,
o níž Večerník již několikrát informoval,
dání.
najdete na straně 11 dnešního vydání.

Zápletka v jednání. Lídrovi hnutí PéVéčko Jiřímu Pospíšilovi nebylo zkraje víkendu do zpěvu. Plánovanou
koalici s ČSSD totiž narušilo rozhodnutí sněmu ANO 2011, které s kvartetem vedeném stávajícím náměstkem
spolupracovat nechce! Na snímku vlevo jednička jejich kandidátky Hana Naiclerová. 2x foto: archiv Večerníku

Mistr svého oboru. Nezaměstnaný Miroslav Janiš žije už minimálně dvacet let z přízně a vlídných srdcí osamělých žen. Vše nasvědčuje
tomu, že živnost sňatkového podvodníka nepověsil na hřebík ani poté, co byl prostějovským soudem odsouzen k tříletému podmíněnému
trestu.
Foto: archiv Večerníku

Prostějov/mik - Z pátečního jednání o budoucí radniční koalici zbyly jen trosky! Na setkání se sociálními demokraty přišel pouze vyjednávající tým ANO 2011, který lídrovi ČSSD Miroslavu Pišťákovi
suše oznámil, že do koalice půjde, ale nikoliv s PéVéčkem! Je to konec náměstků Jiřího Pospíšila a Ivany
Hemerkové na radnici? Nemusí být. Náhradou původně
mělo být spojení s ODS a KDU-ČSL. Podle exkluzivních
informací Večerníku je ale nejžhavější variantou koalice
s KSČM. Hnutí ANO 2011 tak může zůstat mimo hru.

INZERCE

ZKsKE:>Wa1W/z^<s >KhEh
ϬĐŵ

Øϱ

WŽƐŬůĄĚĞũƚĞƐŝƉŝǌǌƵ
ǌƓĞƐƚŝƌƽǌŶǉĐŚŬŽƵƐŬƽ͊

Ŭƽ
ϯŬŽƵƐ
Ě
Ž

ǎ
ŝ
ũ

ƌŽǌǀŽǌ ǁ͘ƐƉŝǌǌĂ͘Đǌ
ǁǁ

730 517 000
Znáte z Rádiia Haná
á a Kiss Hády

9 771212 667008

2

Nezapomeňte si změnit hodiny

zimní čas 2014 začíná již tuto neděli 26. října 2014, 3:00 -> 2:00

Krimi
168 hodin
s městskou policií
Zatoulaní ptáci

V průběhu minulého týdne
hned dvakrát strážníci přebírali
od občanů nalezené ptáky. Nejprve se jednalo o poraněného
strakapouda, který se ve čtvrtek
16. října nacházel ve Finské
ulici, načež skončil v rukou
ochránců přírody. Dalším opeřeným nálezem byl papoušek
Korela. Toho objevil rovněž
minulý čtvrtek tamější bydlící
u dveří domu na ulici Tylova
a telefonicky vyrozuměl operační středisko městské policie.
Hlídka papouška převezla na
služebnu. Pokud se nepřihlásí
majitel, bude předán do jednoho z prostějovských zverimexů.

Chtěla oklamat taxikáře

Ve dvě hodiny v noci minulou
středu 15. října nahlásil řidič taxislužby potíže se zákaznicí, která mu odmítla zaplatit za jízdu.
Strážníci zjistili, že i přes upozornění na částku jízdného, která
činila okolo čtyř set korun, žena
do taxíku nasedla. Po dálnici
jízdu však odmítla a vyžadovala
cestu přes obce, čímž se částka
ještě navýšila o desítky korun.
Přitom věděla, že má u sebe jen
sto dvacet korun. Jakmile mělo
dojít k úhradě za službu, cenu
nemínila respektovat. Tímto je
pětadvacetiletá žena podezřelá
z přestupku proti majetku. Událost byla postoupena správnímu
orgánu a součástí řízení bude
i náhrada jízdného.

Peněženka v trávě

V pátek 10. října po dvacáté
hodině se dostavila na obvodní oddělení Policie ČR mladá
žena nahlásit ztrátu peněženky,
kde měla občanský průkaz, platební karty a další osobní věci.
V tomto čase měli již policisté
poznatek, že její peněženku nalezli strážníci, a to přímo v trávě na náměstí T. G. Masaryka.
Proto byla poslána na služebnu
městské policie. Zde byl nález
šťastné majitelce předán.

Klíče v zámku
se mohly vymstít

Ponechat klíče v zámku není
nejlepším řešením. O tom se
minulé pondělí 13. října přesvědčila seniorka, která doma
upadla a vzhledem ke svému
věku nebyla schopna bez pomoci vstát. Sousedka sice slyšela její volání o pomoc, ale
i přesto že měla klíče od jejího
bytu, nemohla se dostat dovnitř. Přivolaní strážníci rozhodli
o otevření bytu za pomocí hasičů. Vše dobře dopadlo, lékařské
pomoci nebylo zapotřebí.

Kopnul do dveří

Minulé úterý 14. října ve večerních hodinách za pomocí městského kamerového systému byl
zjištěn jednadvacetiletý mladík,
jak poškodil na budově hlavního
nádraží vchodové dveře. Nejprve několikrát strčil ramenem
do dveří a poté do nich udeřil
nohou, až vypadla hliníková lišta. Předběžný odhad způsobené
škody činil jeden tisíc korun. Pro
podezření z přestupku proti majetku byla celá událost předána
správnímu orgánu k dořešení.

Cyklista na záchytku

Na chodníku ležel muž, vedle
něj jízdní kolo. Tento pohled se
naskytl oznamovateli, jenž ve
středu 15. října vše nahlásil na
tísňovou linku městské policie.
V Letecké ulici strážníci uvedenou osobu nalezli. Třiadvacetiletý mladík měl na čele otok
a odřeninu, kterou si způsobil
pádem. Jelikož jeho poranění nebylo vážné a z odběru krve v nemocnici byla zjištěna hodnota tři
promile alkoholu, skončil muž
na záchytné stanici v Olomouci.
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Své útraty neplatil, a tak na to DOPLATIL!
Mladý podvodník již skončil
ve vazbě, měl toho na krku víc...

Prostějov/mik - Policisté z obvodního oddělení v Prostějově objasnili hned tři případy podvodného jednání,
ke kterým došlo v červenci
letošního roku v Prostějově.
Po třech měsících bude tedy
podvodník, který si z hotelů
dělal noclehárny „zadarmo“,
pohnán k soudu.
„Během uvedeného letního
měsíce si neznámý pachatel
v jednom z restauračních zařízení objednal zboží, zkonzumoval
ho, ale nezaplatil. Ve dvou případech se ubytoval v hotelových
zařízeních, ale ani tam útratu
nezaplatil. Celková škoda byla
vyčíslena na patnáct tisíc korun,“ popsala chování chlapíka
Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje.

Ilustrační foto
Policisté na případu intenzivně
pracovali a po pachateli pátrali.
Na základě vyhodnocení všech
informací a poznatků pak případ
v uplynulých dnech objasnili
a podezřelého z tohoto protiprávního jednání zjistili. „Jedná se
o třiadvacetiletého muže z Pro-

Kriminalisté odhalili výrobce pervitinu:

DALŠÍ ZÁSAH NA DROGOVÉ SCÉNĚ
Prostějov/mik - Policie lapila
chlapíka, který více než dva
roky vyráběl pervitin. Doposud mu sice prokázala pouze dvacet gramů této drogy,
přesto může jít pětatřicetiletý
chlapík až na pět let do vězení!
„Prostějovští kriminalisté zahájili trestní stíhání pětatřicetiletého
muže z Prostějovska, kterého
obvinili ze spáchání přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy,“ uvedla
Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje.

Podle jejího dalšího vyjádření
policisté lapili vařiče pervitinu, který si drogu nevyráběl
jen doma. „Nejméně od června 2012 do října letošního roku
měl na různých místech v Prostějově příslušnými chemickými
postupy vyrobit více než dvacet
gramů pervitinu. U muže byly
zajištěny věci sloužící k výrobě drog, které budou zaslány
na kriminalistickou expertizu.
V případě prokázání viny a odsouzení hrozí obviněnému trest
odnětí svobody v rozmezí od
jednoho roku do pěti let,“ potvrdila Urbánková.

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

stějovska. V případě prokázání
viny a odsouzení mu za trestný
čin podvodu hrozí až dvouletý
pobyt za mřížemi. V současné
době se nachází ve vazební věznici, kde byl umístěn pro majetkovou trestnou činnost,“ řekla
Urbánková.

Na prodejnu šel sekerou,
pak vykradl restauraci

Bedihošť, Kralice na Hané/
pk - Chtěl si udělat bohatý
víkend, tak šel krást a bylo
mu asi jedno co. Nejprve
se mu totiž nezdařil pokus
získat něco zdarma v zahrádkářské prodejně sídlící
v Bedihošťi, tudíž se následně vydal o pár kilometrů dál
a loupil v kralické restauraci.
„V pátek sedmnáctého října
kolem páté hodiny ráno se
pokusil vloupat do prodejny
zahradnických potřeb v Bedihošti neznámý pachatel. Při
svém pokusu použil sekeru,
kterou se snažil vypáčit zadní vchod do prodejny. Byl
však vyrušen a z místa ute-

kl,“ popsala první skutkovou
podstatu trestného činu Marta Vlachová, tisková mluvčí
Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje.
Jak dále prozradila, to jej ale
neodradilo a svůj záměr dokonal v nedaleké obci Kralice na
Hané. „Zde vypáčil dveře do
restaurace na ulici U Lázní.
Z baru odcizil dosud nezjištěné množství cigaret, tři
lahve vodky, dále vypáčil
dva výherní automaty a odcizil z nich peníze. Celkem
pachatel způsobil za jedno
ráno předběžnou škodu za
sedmnáct tisíc korun,“ sdělila
Vlachová.

Policisté pátrají po šoférovi,

který v Seloutkách poškodil zeď

Prostějov/mik - Policisté Dopravního inspektorátu v Prostějově se obrací na veřejnost se
žádostí o pomoc při objasnění
dopravní nehody, ke které došlo ve čtvrtek 9. října v Seloutkách. Zatím neznámý řidič
tady poškodil zeď u silnice
a ujel.
„Dne devátého října letošního roku někdy v čase mezi půl
sedmou až půl osmou ráno
v obci Seloutky, v pravotočivé
zatáčce v křižovatce na obce
Určice, Prostějov a Domamyslice, zatím nezjištěný řidič
s neustanoveným vozidlem pravděpodobně neodhadl boční odstup od betonovo - kamenné zdi
a narazil do ní. Z místa nehody
ujel. Hmotná škoda na zídce

byla vyčíslena na pět tisíc korun.
Zda došlo ke škodě na vozidle,
nebylo vzhledem k ujetí řidiče
zjištěno,“ uvedla ke karambolu
Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje.

Vzhledem k tomu, že se až do současné doby nepodařilo řidiče
ani vozidlo vypátrat, obrací se policisté se žádostí o pomoc na
případné svědky nehody. „Jakékoliv informace, které by vedly
k řádnému objasnění nehody a zjištění vozidla a řidiče, mohou
občané sdělit buď osobně, nebo telefonicky na Dopravní inspektorát v Havlíčkově ulici v Prostějově. Volat mohou na čísla
974 781 251, 974 781 580, případně kdykoliv na bezplatnou telefonní linku 158,“ apeluje na veřejnost mluvčí krajské policie.

SBĚRAČ KOVŮ PŮJDE DO VĚZENÍ, dvoukolák mu zabavili
Cikánský zlodějíček Michal Mirga toho má na kontě víc než dost
Přišlo mi obdivuhodné, že je sám
unese. Přesto jsem na něj zavolala městskou policii,“ vypověděla
paní Ivana, která obžalovaného
dle předložené fotografie bezpečně poznala.
Strážníci se na místo dostavili okamžitě a mladíka na místě zadrželi.
Myslíte si, že se takto lapený zlodějíček na místě policistům přiznal?
Ale kdepak! Na služebně Policie
ČR nabídl skutečně „exkluzivní“
vysvětlení celé události. „Ulicí
jsem pouze procházel, když mě
nějaký chlap poprosil, abych mu
pohlídal vozík. Kam pak zmizel, to
nevím, už jsem ho neviděl. A proč
jsem měl při tom hlídání na ruce
pracovní rukavice? Tak to bylo
proto, aby na dvoukoláku nebyly
moje otisky prstů!“ cigánil, až se
hory zelenaly, na služebně Policie
ČR dvaadvacetiletý Michal Mirga.

K soudu se už nedostavil a požádal, aby se jednalo v jeho nepřítomnosti. Před senátem na
něj ale vyšla najevo mimo jiné
i skutečnost, že se vloupal také do
zahradního domku v prostějovské
Sportovní ulici. Vylomil dveře,
rozmlátil okno a ukradl prodlužovačku. Na místě však zanechal
právě otisky prstů. „Škoda není
moc vysoká, ale už mně opravdu dochází trpělivost. Žiji sama
a nedávno mi někdo vykradl chatu, pak ukradl kolo a nakonec mi
ještě tenhle zloděj zdemoloval zahradní domek,“ svěřila se u soudu
poškozená starší paní.
Michal Mirga byl už navzdory svému nízkému věku za
krádeže několikrát odsouzen.
„Když mu byl udělen trest obecně prospěšných prací, nevykonal
jej ani z části. Nyní si ve vězení

Vloupání
Vl
á í ddo
sklepních kójí

Někdy v době od středy 15.
do soboty 18. října se do
sklepní kóje v domě na ulici
Tylova v Prostějově vloupal
zloděj. Po překonání dveří vedoucích do sklepního
prostoru vnikl do dvou kójí.
Z jedné odcizil plastový
kufřík, který obsahoval vrtačku s pneumatickým příklepem a sadu vrtáků. V další
kóji odcizil pánské trekové
kolo černošedé barvy. Také
poškodil dveře spojující
chodbu dvou domů. Tímto
jednáním způsobil celkovou
škodu za šestnáct tisíc korun.

Očesal elektrokolo

Ze spáchání přečinu krádeže
je podezřelý zatím neznámý
pachatel, který v noci ze středy 15. na čtvrtek 16. října ve
společné chodbě domu na ulici Dolní v Prostějově odcizil
z uzavřené plastové schránky,
umístěné na nosiči elektrokola, nabíječku na baterii kola
a sadu nářadí. Majiteli způsobil škodu za jeden tisíc korun.
V případě zjištění pachatele
mu za uvedený přečin hrozí
až dvouletý pobyt za mřížemi.

Sebral písemnosti

Najdou ho? Zatím neznámý
řidič se v Seloutkách nevlezl na
silnici a poškodil zeď. Pátrá po
něm policie. Foto: Policie ČR

ze soudní síně...

Prostějov/mls - Hovorově používané sloveso cigánit ve spisovné češtině znamená lhát, vymýšlet si či přehánět. Nejrůznější
zloději a podvodníci bez ohledu
na rasovou příslušnost na policii
či u soudu „cigání“ velice často.
Zkouší to znovu a znovu, ačkoliv sami musí tušit, že jim to
asi nikdo „nesežere“. V oboru
cigánění nepochybně vyniká
i nezaměstnaný Michal Mirga
z Držovic, který minulé úterý
čelil obžalobě u prostějovského
soudu. Večerník byl u toho!
Na mladého zloděje tahajícího
železné traverzy z areálu bývalého
Agrostroje upozornila všímavá
kolemjdoucí. „Bylo to letos v létě
někdy dopoledne. Šla jsem kolem
a všimla si, jak menší černovlasý
mladík na klasický dvoukolák
nakládá těžké železné traverzy.

ČERNÁ KRONIKA

Předminulý pátek 10. října
odpoledne došlo ke vloupání
do vozidla Volkswagen Transporter na ulici Za velodromem
v Prostějově. Zloděj na něm
rozbil jedno z oken a z vnitřních prostor odcizil zde ponechanou tašku s písemnostmi.
Celková hmotná škoda byla
vyčíslena na čtyři tisíce korun.

Hodily se i stěrače

V noci z pátku 10. října na sobotu 11. října došlo k vloupání
do osobního automobilu na
ulici Fanderlíkově v Prostějově. Zatím neznámý pachatel
do vozidla Peugeot vnikl po
poškození zámku dveří a odcizil z něj autorádio a stírací
části předních stěračů. Majiteli způsobil škodu za tři a půl
tisíce korun.

Spadla klec

Přišel o něj. S podobným dvoukolákem vyrážel nezaměstnaný
Michal Mirga na lup, soud v úterý rozhodl o propadnutí této věci ve
prospěch státu.
Foto: internet
odpykává původně podmíněný
roční trest, který mu byl později
přeměněn v trest nepodmíněný,“
dodala na konto obžalovaného
soudkyně Ivona Otrubová, která
Mirgovi prodloužila trest o dalších patnáct měsíců! „Žádný jiný

druh trestu mu totiž nezabrání
v tom, aby kradl dál,“ konstatovala soudkyně.
Rozsudek dosud není pravomocný, obhájkyně obžalovaného si ponechala lhůtu pro možnost odvolání.

po kvartetu hledaných

Prostějovští kriminalisté zahájili trestní stíhání šestadvacetiletého muže z Prostějovska,
kterého obvinili ze spáchání
přečinů krádeže a porušování
domovní svobody. Toho se
měl dopustit v pěti případech
v době od první poloviny července do druhé poloviny září
letošního roku v Prostějově na
ulicích Jana Zrzavého, J. B.
Pecky a Esperantské. Zaměřoval se na krádeže jízdních
kol a světel z chodeb domů.
Svým jednáním způsobil
škodu odcizením a poškozením za pětatřicet tisíc korun.
Minulé pondělí 13. října si
už mladík převzal usnesení
o zahájení trestního stíhání pro
uvedené trestné činy, hrozí mu
až tři roky vězení.

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.

MARTIN DEDÍK

MARIO HANGURBADŽO

PAVEL SEKANINA

PETR NOVÁK

se narodil 27. března 1998 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 11. října 2014. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 17
do 18 let a měří 155 centimetrů.
Další údaje k popisu osoby se
v databázi nevyskytují.

se narodil 19. března 2000 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 14. října 2014. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 14
do 15 let, měří mezi 162 až 166
centimetry, má hubenou postavu,
hnědé oči a černé vlasy.

se narodil 19. září 1968 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 15. října 2014. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 45
do 50 let, měří asi 179 centimetrů,
má hubenou postavu, nosí knír
a plnovous.

se narodil 27. června 1975 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 6. srpna 2012. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 37
do 38 let a měří mezi 170 až 180
centimetry. Bližší údaje k hledané
osobě nejsou známy.

AKTUÁLNÍ
KRIMI ZPRÁVY
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Zpravodajství

TRAGÉDIE profesionálního řidiče u Mořic
S návěsem sjel z dálnice a převrátil se. Na místě zahynul

Ze zatím naprosto nepochopitelných příčin došlo
minulý čtvrtek 16. října o půl čtvrté odpoledne na
sjezdu z dálnice u Mořic na Němčicku k tragické dopravní nehodě. Řidič návěsu s pískem se
bůhvíproč převrátil do příkopu a pak tvrdě narazil
do silničního náspu. Havárii neměl šanci přežít
a jeho mrtvé tělo hasiči několik hodin vyprošťovali
z kabiny...
Prostějovsko/mik
„Z prvotního šetření vyplývá, že se nákladní návěsová
souprava DAF, tvořená tahačem a přípojným návěsem
se ze zatím přesně nezjištěných příčin při sjezdu z exitu D1 ve směru na Vyškov,
při odbočování směrem na
Mořice, převrátila na levý
bok. Tím vyjela mimo silnici do levé silniční příkopy
a kabinou narazila do náspu.
Při nehodě utrpěl šestatřicetiletý řidič smrtelná zranění,
kterým na místě podlehl.
U zemřelého byla nařízena
pitva,“ seznámila se základ-

ními fakty tragédie Irena
Urbánková, tisková mluvčí
krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje.
Jak krajská policejní mluvčí dodala, hmotná škoda na
vozidle a přepravovaném
materiálu byla vyčíslena
na 1 320 000 korun. Zatím
ale není vůbec jasné, proč
profesionální řidič takto
nešťastně havaroval... „Na
místě nehody zasahovaly
všechny složky Integrovaného záchranného systému
a byli přítomni také znalci
z oboru silniční dopravy.
Přesné okolnosti nehody
a míra zavinění jsou předmě-
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tem dalšího policejního šetření,“ vyjádřila se Urbánková.
Tragicky zemřelý řidič vezl
na korbě tuny písku, které
se z velké většiny vysypaly
do příkopy a také na vozovku. „Na místo vyjeli profesionální hasiči z Kojetína
a Prostějova a o pomoc byla
požádána i jednotka profesionálních hasičů z Kroměříže. Uvnitř kabiny havarovaného nákladního vozidla
byl zaklíněný řidič, který
následkům nehody podlehl.
Hasiči provedli protipožární
opatření, zajistili místo nehody a asistovali Policii ČR.
Než vyprostili řidiče z kabiny
a havarované vozidlo z příkopu, osvětlovali místo nehody
a likvidovali uniklé provozní
kapaliny,“ popsala činnost
hasičů jejich krajská mluvčí
Vladimíra Hacsiková.
Policisté uzavřeli exit z dálnice D1 u Mořic kvůli vyšetřování tragické havárie
až do jedné hodiny páteční
v noci.

Děsná smrt. Po nárazu do náspu byla kabina náklaďáku zcela zdemolovaná. Řidič návěsu neměl šanci přežít, příčiny nehody nejsou
stále jasné.
1x foto: Policie ČR, 1x foto: HZS Olomouckého kraje

Školství povede po Říhovi

NOVÝ ŠÉF
Prostějov/mik - Dosavadní
dlouholetý vedoucí odboru školství prostějovského
magistrátu František Říha
definitivně končí. A radní
už za něj sehnali náhradu.
V konkurzu na uvolněné uspěl
současný zástupce Základní
školy Palackého Petr Ivánek
(na snímku).
„Výběrového řízení na obsazení
postu vedoucího odboru školství,
kultury a sportu se zúčastnilo
celkem šest uchazečů. Rada města
dne sedmého října vyjádřila souhlas se jmenováním Petra Ivánka
právě do funkce vedoucího tohoto
odboru. Jeho nástup je datován
k prvnímu lednu 2015,“ informovala nás Ivana Hemerková,
náměstkyně primátora Statutárního města Prostějov.
Večerník ještě minulý týden
stačil oslovit úspěšného vítěze
výběrového řízení. „Čeká mě velmi zajímavá práce a přiznám se,
že je to pro mě také velká šance na
profesní růst. Dosud jsem působil
čtyři roky ve funkci zástupce
ředitelky na ZŠ Palackého,
předtím jsem učil částečně na této

Foto: Michal Kadlec
škole a částečně i v Bedihošti,“
prozradil v exkluzivním vyjádření
Petr Ivánek. Na zcela novou práci
se těší. „Rád bych pokračoval
v dosavadní velmi výborné práci
pana Říhy a zároveň bych přidal
i několik svých nápadů. Na odbor
školství nastupuji už od prosince
jako referent a do konce roku
mně pan Říha bude předávat své
zkušenosti. A od prvního ledna
už to bude na mně..,“ usmál se
nový šéf odboru školství, kultury
a sportu.
A právě v tomto období na
přelomu roku vám Večerník
přinese s novým šéfem školství
exkluzivní interview.

Počet ohrožených dětí v Prostějově drasticky vzrostl. Večerník zjišťoval příčiny...

NEUVĚŘITELNÉ: ČTYŘLETÉ HOLČIČCE ZJISTILI ŽLOUTENKU A SYFILIS!
„Za rozvrat rodin mohou nejčastěji dluhy a drogy,“ konstatuje Regina Šverdíková

Nežijeme zrovna v poklidné a bezstarostné době.
Své o tom vědí například pracovníci pobočky Fondu
ohrožených dětí v Prostějově. Jenom za loňský rok
zaregistrovali 173 případů, které museli urgentně
řešit. V tomto počtu velmi závažných událostí figurovalo hned 317 dětí, přičemž některé z nich putovaly
z důvodu podezření na týrání přímo do Klokánku.
Azážitky to nebyly zrovna příjemné... „Jednou dokonce po přijetí čtyř sourozenců zjistili lékaři čtyřleté dívence žloutenku typu C a syfilis,“ prozradila exkluzivně
pro Večerník Regina Šverdíková, vedoucí pobočky
Fondu ohrožených dětí v Prostějově. „Byl to jeden
z nejotřesnějších případů, co si pamatuji...,“ utrousila.
Prostějov/mik
„Naše pobočka funguje od října 1997- Za dobu sedmnácti let
jsme se zabývali celkem 946
případy rodin, a to nepočítám
jednorázové události, kdy jsme
poskytovali pomoc či poradenství,“ konstatuje Regina
Šverdíková, vedoucí pobočky
Fondu ohrožených dětí v Prostějově s tím, že řada lidí se
vrací opakovaně. „Jde o rodiny,
které si předávají špatné vzorce
chování zpravidla z generace
na generaci. Někdejší děti se
nám již objevují v rolích rodičů
a přes své odhodlání řešit svůj
život jinak než jejich rodiče,
toho bohužel často nejsou
schopni. Každý rok tak kromě
nových případů přibývá i řada
INZERCE

těch z minulých let,“ prozrazuje poměrně smutnou skutečnost
ze své každodenní práce zkušená pracovnice sociální sféry.
Jak vyplývá ze statistických
čísel, které Večerníku poskytl
Fond ohrožených dětí, postižených, kteří jsou nuceni vyhledat
pomoc této organizace, rapidně
stoupá. „Počty klientů, a to těch
dospělých i dětí, nám dosti výrazně vzrostly hlavně tento rok.
Jak víme z doslechu, pozvolné
navyšování v letech minulých
šlo na vrub skutečnosti, že si
klienti kontakt na nás vzájemně
mezi sebou předávají. Letošní
nárůst je však skutečně mimořádný. Mám za to, že na stále
větší procento lidí dopadají
dlouhodobé problémy související s dluhy, přibývá také rodin,

počet případů řešených fondem ohrožených dětí v Prostějově
Zdroj: FOD Prostějov

které přišly z různých důvodů
o bydlení. Lidé pak často končí
na různých ubytovnách, kdy se
často rodina rozdělí. Na jedné
z nich mohou být maximálně
rok, takže dochází k častému
stěhování a je pak velmi těžké
z tohoto kolotoče nějak vystoupit. Obecních bytů je málo, na
komerční nájemné lidé často nedosáhnou hlavně kvůli vysoké
kauci a neochotě pronajímatelů
umožnit pronájemcům přihlásit se v novém bytě k trvalému
pobytu. Na ten jsou totiž vázány
sociální dávky na bydlení,“ vysvětluje nejčastější úskalí rodinných problémů Šverdíková.
Ale nejenom finanční tíseň
přivádí klienty do pobočky Fondu ohrožených dětí.
V poslední době totiž do živo-

ta rodin hodně promlouvají
i drogy. „Vyhrocené situace
v rodinách si vybírají daň
i v podobě většího zneužívání
návykových látek. Přibylo nám
matek požívajících ve větší
míře alkohol a jiné omamné
látky, hlavně pervitin,“ potvrzuje šéfka fondu. Další velkou
skupinou jsou děti svými rodiči zanedbávané. Rodiče neumějí nebo nechtějí hospodařit
s financemi tak, aby pokryli potřeby rodiny, svým potomkům
se dostatečně nevěnují a zanedbávají jejich zdravý vývoj.
Tyto děti pak mají do budoucna velmi špatné postavení ve
společnosti. V těchto rodinách
se bohužel také stává, že před
výplatou dávek není dostatek
financí a děti nemají co jíst,“

vypočítává zarážející aspekty
současného života mnohých
rodin Regina Šverdíková.
Večerník také zajímalo, jaký
nejhorší případ prostějovský
Fond ohrožených dětí řešil.
„Nevím, jestli se to dá nějak
změřit či porovnat... Nerada
vzpomínám například na
případ chlapce, kterého sexuálně zneužíval jeho otec. Podávali jsme trestní oznámení,
otec skončil ve vězení, ale
když se vrátil, matka chlapce se přidala na jeho stranu
a syna, v tu dobu již zletilého,
i když ještě studujícího, vyhodili z domu... Chlapci jsme našli bydlení, ale ztratil oporu své
rodiny, kontakt se sourozenci.
To, co prožil, jeho další život
velmi poznamenalo,“ uvedla
jeden z případů, z něhož doslova mrazí. „Před dvěma lety
jsme také z důvodu zanedbávání v rodině zajišťovali přijetí
v Klokánku pro čtyři sourozence. Matka požívala drogy,
v noci často ponechávala děti
samotné, v minulosti se s nimi
často stěhovala z místa na místo. Šokem pro mě bylo, když
se po přijetí dětí do Klokánku
zjistila při lékařské prohlídce
u čtyřleté dívenky žloutenka
typu C a syfilis. Co si děti prožily, vycházelo najevo postupně tak, jak získávaly důvěru
´tety´ v Klokánku a začaly se
svěřovat. Raději nemluvit...,“

Nelehká práce. Regina Šverdíková se svými kolegy řešila už
stovky případů pomoci rozvráceným rodinám, ve kterých trpěly
hlavně děti.
Foto: archiv Večerníku
přidala druhý otřesný příběh
Regina Šverdíková. Jak na
závěr ještě zkonstatovala, Fond
ohrožených dětí v Prostějově
citelně v našem městě postrádá
službu pro týrané děti v podobě

Městem projdou
oživlé mrtvoly
Prostějov/red - Pokud se 31. října v ulicích
města potkáte s prapodivnými stvořeními, nezoufejte. Nemáte halucinace, ani vás nešálí zrak.
Prostějovem se totiž vydají oživlé mrtvoly. Jestliže
chcete být jednou z nich, přihlaste se organizátorům
co nejdřív. Zájem o tuto mimořádnou akci je totiž
velký. PROSTĚJOVSKÝ Večerník u toho bude,
neboť se stal hlavním mediálním partnerem!
„Ačkoliv existuje mnoho stvoření, za které se dá
převléci, bylo by skvělé, kdyby se každý účastník
pokusil vypadat jako zombie. Upíři, vlkodlaci,
víly, čerti, démoni a smrtky jsou ideální na tradiční
průvody masek, Halloween či Mikuláše. Buďme
jeden den v roce prostě ´zombíky´. Snažte se vypadat
co nejmrtvolněji,“ vzkazuje přes Večerník jedna z organizátorek Veronika Juračková.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Klokánku. Ale i v tomto ohledu
se už blýská na lepší časy.
O aktuální situaci ohledně
zřízení Klokánku v Západní
ulici přinese Večerník informace v příštím čísle.

Publicistika
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Barometr

Číslo týdne
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Spadla
S
dl klec!
kl ! P
Prostějovská
těj ká kriminálka
k i i álk učinila
přítrž řádění šestadvacetiletého mladíka,
který vykrádal kolárny a chodby domů na
Jenom „kecy“!
nejrůznějších místech Prostějova. ŠestaBěhem uplynulého
dvacetiletému muži teď za krádetýdne přišla na adresu
že v ulicích Jana Zrzavého,
Večerníku spousta rozvášněEsperantské, B. Pecky
ných reakcí na výsledky komuaj. teď hrozí třílenálních voleb. Mnozí si stěžovali na to,
tý kriminál.
že politická reprezentace se příliš nezměnila.
Na zpětný dotaz, zda stěžovatelé u voleb
byli, jsme obdrželi zápornou odpověď...

Osobnost týdne
MIROSLAV PIŠŤÁK
M

Konečně se po delším čase
v prostějovské porodnici narodila dvojčátka! Ve středu měl
Večerník možnost pořídit snímek Tobiáše a Zity Formánkových. Není třeba zdůrazňovat.,
že maminka Lucie Krchňáková
má z dvojnásobného rodinného
přírůstku dvojnásobnou radost.
Blahopřejeme!

-

Ač tomu
t
někteří Prostějované ne-

Výrok týdne
„STADION MÁ BÝT
PRO EXTRALIGU,
ALE CHODIT BUDEME
ZAS TAK NA JIČÍN!“

již prozradil další plány.

Fanoušek prostějovského
hokeje si povzdechl
nad současnou mizérií
prvoligových Jestřábů

ŘÍJNOVÉ LETOPISY aneb NAŠE MĚSTO V PROUDU PODZIMNÍHO ČASU
Martin Mokroš

Analýza
Pojďme se dnes zrelaxovat pohledem do
starých kronik a letopisů, třeba nám to
uklidní rozjařené, stále
ještě povolební nervy...
Pohled do minulosti
nás mnohdy uklidní více, než šťopička něčeho ostřejšího.

Říjen 1949 byl velmi bohatý
na události z nejrůznějších oblastí života našeho města. Své
dějiny začal psát závod Elitex
ve Vrahovicích, ze kterého se
posléze vyvinula známá Minerva, a dnes je de facto pokračovatelem podnik AMF
Reece, který je znám výrobou
speciálních šicích strojů, takže vlastně se nám tady svým
způsobem to oděvnictví drží,
když už OP lehl popelem... Ve
stejné době jsme si opět polepšili v dopravě. Poté, co byla zavedena letecká linka do Prahy
a to ne první. Velkolepé byly
v roce 1949 také oslavy pět set
let narození Matěje Rejska.
Tento významný stavitel,
sochař a kameník, který se
sám podepisoval Matthias
Raysek de Prostieyov Baccalerus Pragensis, dostal
i svoji pamětní desku, dodnes
umístěnou na naší, již stoleté,

radnici. Důležitá poznámka,
jsou uváděny celkem tři možné roky narození, ale holt ve
středověku byl v těchto věcech
občas zmatek. Jako pikantní
působí v době církevních restitucí připomínka toho, že v říjnu
1949 byl zřízen Státní úřad pro
věci církevní, při ONV zavedena funkce tajemníka pro věci
církevní a dále vydán soubor
zákonů o hospodářském zabezpečení církví. No a v padesátých letech bylo pak s církvemi
pěkně komunistickým režimem
zatočeno, je dobré si to připomenout právě dnes. 30. říjen
1949 byl významný pro prostějovské hvězdáře, neboť tento
den byla slavnostně na budově
Husovy školy zahájena činnost
astronomické
pozorovatelny. Slavnostně byla za účasti
představitelů města a okresu
předána do užívání kopule
o váze deseti tun a hvězdářský
dalekohled Newton. Správcem
hvězdárny se stal Adolf Neckař

a předsedou jakési správní rady
doc. PhDr. Bohumil Hacar.
Připomínáme si také šedesát
let od smrti jednoho z prostějovských starostů Viléma
Otáhala, který zemřel 16. října
1954. Tento sociální demokrat
se proslavil především svojí
starostlivou péčí o prostějovské
muzeum a to ve funkci správce
i jednatele muzejního výboru.
Do funkce starostenské se dostal v roce 1928 po smrti svého
předchůdce Stanislava Manharda a vydržel v ní do roku
1933. Za doby jeho řízení bylo
například dokončeno přestěhování vojenského učiliště z Chebu do Prostějova, a to do objektu nových leteckých kasáren.
Stavěly se činžovní domy, byly
vydlážděny ulice a náměstí,
což přispívalo ke zmírnění tehdejší nezaměstnanosti v rámci
hospodářské krize po „Černém
pátku 1929“ na burze v New
Yorku, která následně zasáhla
i Evropu.

Před padesáti lety, v roce 1964,
byl čestným občanem města
jmenován ukrajinský partyzán
M. M. Glider, který bojoval za
druhé světové války ve svazku
2. československé paradesantní brigády a také s partyzány
a v Prostějově pak působil jako
instruktor výsadkářů. Asi by se
podivil, co se dnes děje v jeho
zemi, jak ji rdousí jeho kdysi
ruští bratři ve zbrani.
A jsme v roce 1969, kdy
i v Prostějově normalizace postupuje mílovými kroky. Došlo
k čistkám v řadách prostějovských komunistů, neboť
kdo se v srpnu 1968 nezachoval „správně“ a nesouhlasil
se sovětskou okupací, musel
takzvaně odejit z vysokých
okresních stranických funkcí a
na pozice se dostali příznivci nových normalizačních prosovětských poměrů. Byla také zřízena
okresní prověrková komise, která hodnotila činnost všech místních komunistů v srpnu 1968.

A jsme opět u podniku Elitex,
dnes již podruhé. V roce 1979
byla totiž otevřena nová výrobní
hala v hodnotě tehdejších třiceti
milionů korun, což tehdy byla
neuvěřitelně vysoká suma peněz.
Rok 1984 se v Prostějově nesl
ve znamení oslav osmdesáti let
místní kopané, přestože oficiální datace hovoří již o roku 1903,
kdy se objevil u místního klubu
poprvé název SK Prostějov a za
jehož činností stál místní sportovní nadšenec profesor Jan
Svozil. Dodejme, že ve stejné
době tedy v roce 1904 zahájil
oficiálně svoji činnost také oddíl cyklistický.
Končíme rokem 1989. Přestože
kroniky pro říjen neuvádí ve
městě nic zásadně zajímavého,
tak je potřeba především říci, že
to byl poslední měsíc totalitního
režimu a vlády jedné strany, to
je myslím informace zcela zásadní. Uplynulo již 25 let a dá
pánbůh, že se vláda jedné strany a totalita již nikdy nevrátí...

Nevoličem proti své vůli fejeton Multifunkční maminky

Tomáš Kaláb
Komunální volby máme úspěšně
za sebou. Tedy jak kdo. Cestu do
volebních místností si našlo v našem městě pětatřicet zapsaných
voličů. Asi se všichni shodneme,
že na místní volby, které bezprostředně ovlivňují dění v našem

nejbližším okolí a skoro každý
nějakého toho kandidáta osobně
zná, je to zoufale málo.
Já byl mezi těmi, kteří k volebním místnostem putovali, ovšem
za trochu jiným účelem. Ne že
bych nebyl z domácí „vysoké“
politiky dostatečně otrávený.
Jaké souznění duší jsem pociťoval, když jsem slyšel povzdechy,
že s každými dalšími volbami lze
vybírat méně a méně dle svého
gusta z nabídky voliči se vemlouvajících subjektů. Ale na místní
úrovni přece nemáme jen tu více,
tu méně zprofanované partaje,
jejichž tváře na obrazovce už raději nevnímáme. O přízeň voličů
se ucházejí i lokální uskupení,
jejichž ambice nepřesáhnou katastr našeho města.
Na rozdíl od běžného voliče jsem
díky profesi prošel několik volebních místností, které se vesměs

glosa týdne

podobaly jako vejce vejci. Lehce znuděné obličeje vyhlížející
každého příchozího, doufajíc,
že jeho jméno začíná právě na
to písmeno, jež má dotyčný ve
volebních seznamech přiděleno.
V opačném případě zrak pomalu
sklouzl k rozluštěné křížovce, rozečtené kapitole či vím já čeho na
tabletu, případně notebooku.
Kvůli administrativním průtahům při stěhování a absenci trvalého pobytu jsem toho „svého“
člena volební komise v těchto
volbách nezaměstnal. Jak jsem
ale v sobotu večer zjistil, hlas těm
„mým“ kandidátům ani moc nechyběl. Aspoň něco.

Petra Hežová
Co všechno musí žena umět
předtím, než se stane matkou?
Možná bych měla ještě dodat
‚dobrou‘ matkou. Ne každá
žena se totiž dá považovat za
dobrou mámu, přestože má na
vrubu třeba už i půltucet mrňat.
Špatnou mámou ale nemyslím

tu, která sem tam svému juniorovi pleskne jednu výchovnou.
Ať už se totiž psychologové nebo
kdovíjací vědátoři a rádoby mravokárci usnesli na čemkoliv, jeden pohlavek ještě nikoho nezabil a osobně jsem důkazem toho,
že občas taková výchovná facka
dělá zázraky. Správná máma by
ale měla odhadnout ten správný
okamžik, kdy je tenhle zásah
nezbytný a ne hned řezat dítě
hlava nehlava jen co se vzbudí...
Nebo naopak úzkostlivě tolerovat
všechny jeho lotroviny s tím, že
z toho ten bobeček za čas vyroste.
To ale samozřejmě není vše. V zásobě musí máma mít také nepřeberné množství pohádek, rad
a doporučení, které musí vystačit
na celý život, například: „Neseď
blízko u televize, kazíš si oči“,
nebo „raději si vezmi šál a rukavice, jinak nastydneš,“ a snad
u všech maminek oblíbená zásada

Konstelace
hvězd Prostějova
Nálada všech Prostějovanů se bude v těchto dnech vyvíjet podle po--

Agentura

Berani - 20.3. až 18.4. Neskákejte v práci ani doma
z jednoho problému na druhý. Vyřešte nejdřív jeden, pak druhý. Je zřejmé, že stres vás bude provázet celým týdnem, ale úspěšného řešení dosáhnete
pouze díky klidnému uvažování.
Býci - 19.4. až 19.5. Do poloviny týdne se nemusíte
bát, že přijde nějaká špatná zpráva. Od čtvrtku se
ale mějte na pozoru, něco se na vás chystá! Jobovky spíše čekejte z domácího prostředí, kde jste delší
dobu kritizováni za nepořádek.
Blíženci - 20.5. až 19.6. Na partnera pohlédnete
jinýma očima, budete si všímat maličkostí na jeho
vzhledu. Nevnímejte je ale příliš kriticky, naopak
protějšek se pro vás ještě přitažlivější. Potěšíte ho
komplimenty, které vám bude rád vracet.
Raci - 20.6. až 21.7. V těchto dnech budete schopní
zvládnout všechno, co si umanete. Každé ráno se
probudíte plní energie, které během dne jako by
neubývalo. Jenom si dejte pozor, ať to v některých
okamžicích zase nepřeženete.
Lvi - 22.7. až 21.8. V lásce budete velmi rozporuplní. Osud vám přeje, ale vy jako byste to ani neviděli.
Neustále se zaobíráte depresivními myšlenkami
a na všem hledáte mouchy. Nejlepším lékem na
vaše stavy bude společnost veselých přátel.
Panny - 22.8. až 21.9. Kila navíc naskakují snadno
a příjemně, s jejich shazováním už to bude svízelnější. I zde je ideálním řešením prevence. Co se
takhle konečně domluvit s kamarády a navštívit
fitcentrum? Nebo se do sportování dáte sami?

A pak že nebude žádná Změna!
Čtyři nově zvolení zastupitelé
za hnutí Všechno zůstane při
starém, vtrhli do vrcholného orgánu města jako uragán a hned
připravili několik návrhů, kterak
změnit dlouhá léta zažité zvyky.
Jak slovutná Agentura Hóser,
která je všude první, zjistila, Honza Nicnevrátil se s mnoha věcmi
párat nebude, až už na ustavujícím zasedání nově zvoleného
zastupitelstva začátkem listopadu
přednese spoustu drastických
změn.
„Zaprvé se mi zdá, že komunální
politici při jednáních až moc nezřízeně pijí a jí. Místo toho, aby
schválili plošné bombardování
sídla společnosti Manthellan,
věčně se cpou bagetami a zapíjí
je nezdravou kofolou. Prosadím
návrh, aby se zastupitelé během
jednání mohli občerstvovat pouze čistou vodou z radniční studny,“ prozradil Agentuře Hóser
Honza Nicnevrátil. Politici na
jeho slova zareagovali rozdílně.
„Pít jenom vodu? To se pode
mnou primátorské křeslo roz-

časí. A jelikož má být krásně a zima je ještě na hony vzdálena, dá se
předpokládat týden plný úsměvů. Doba bude vhodná také na nová
seznámení i výnosné obchody.

...ještě
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Váhy - 22.9. až 21.10. Potomky či mladší příbuzné
postavíte do latě. Uslyší od vás, že utrácejí za hlouposti. Co se ale týká prohýřených peněz, měli byste
si sami sáhnout do svědomí. Co takhle přestat si vydržovat milence či milenku?
Štíři - 22.10. až 20.11. Pozvání kamarádů na noční
večírky bude nutné odmítat, na společné klábosení
si musíte najít jiný termín. Musíte mít na paměti,
že poslední dobou jste pod drobnohledem nadřízených, takže žádné pozdní příchody do práce!
Střelci - 21.11. až 20.12. I když se vám teď daří,
mějte na paměti, že konkurence je neúprosná. Nespěte na vavřínech a hledejte cesty, jak ji doběhnout.
V poslední době jste v pracovní usilovnosti hodně
polevili, což se může záhy vymstít.
Kozorohové - 21.12. až 19.1. Uprostřed týdne vás
potěší zpráva o stavu vašeho finančního konta. Lehce nabyté peníze by vás ale neměly vykolejit, chovejte se úplně stejně, jakoby jste byli pořád chudí.
A hlavně nepůjčujte nikomu ani korunu!
Vodnáři - 20.1. až 18.2. Na svém pracovišti máte
řadu dobrých kontaktů. Vždy víte, na koho se můžete obrátit, když potřebujete rychlou a spolehlivou
pomoc. Nyní je vhodný čas pro navazování dalších
pracovních i osobních přátelství.
Ryby - 19.2. až 19.3. Ve vašem vztahu s partnerem
to pořádně zabouří. Už nějaký ten čas hledáte jeden
na druhém chyby a o hádky není nouze. Buďto tento vztah okamžitě rozpusťte, nebo se oba seberte
a uspořádejte společný usmiřovací výlet.

čistého spodního prádla, protože
„nikdy nevíš, kdy tě porazí auto,
a pak aby ses v nemocnici propadla hanbou“. Mamka ale musí
být i obstojná zpěvačka, dítě totiž
prověří její pěvecké kvality lépe
než odborná porota v „Superstar“.
Při mé poslední jízdě vlakem
jsem se stala nedobrovolným
posluchačem jednoho takového
hudebního vystoupení. Maminka
se dala do veřejného, ale ne příliš
zdařilého zpěvu písně ze seriálu Včelka Mája a rozjívenému,
zhruba dvouletému děvčátku nezbylo, než s očima navrch hlavy
poslouchat i spolu se zbytkem
užaslých spolucestujících, kteří
urychleně využili možnosti nenápadně opustit vagón dřív, než se
„...Mája zas vrátí mezi nás“. Svůj
účel ale netradiční zpěv splnil
a děvčátko se podstatně zklidnilo,
takže jednoznačně bod pro zpívající mamku.

Zastupitelé bez chleba a vody
hodně neroztřepe! Každý ví, že
držím přísnou dietu a tak tento
návrh sám uvítám. Bagetama se
stejně nikdy necpu,“ zasmál se
na celé kolo primátor Miroslav
Nakaseseděl. Do Nicnevrátila
si ale rýpnula dnes už opoziční
zastupitelka Milada Bitva u Sokolova. „Kdyby na jednáních
zastupitelstva několik hodin právě pan Nicnevrátil neexhiboval
s Manthellanem, neměli bychom hlad a nemuseli pojídat
připravené občerstvení. Jestli
jeho návrh projde, požádám
manžela, aby mi doma něco napekl a tajně to na radnici donesl.
Sním si to třeba na záchodě,“
nechala se slyšet paní Miládka.
Další z návrhů nového člena
městského zastupitelstva a jeho
zelené či pirátské kumpanie,
míří na zasedací pořádek v obřadní síni. „Nehodláme dál tolerovat rozesazení jednotlivých
zastupitelů podle členství ve
stranách. Socani, komanči, topkaři i modří ptáci sedí vedle sebe,
napovídají si a mnohdy od sebe
i opisují. Mám za to, že podle no-

vého zasedacího pořádku všechny rozesadíme, aby u sebe nebyli
členové ze stejného politického
subjektu. Já bych si například
představoval, že si hačnu mezi
pana doktora Augustuse a nejinteligentnějšího Čecha pana
Blumíka,“ zahleděl se zasněně
do dálky Honza Nicnevrátil. „To
tak, ještě zezelenám,“ utrousil
ovšem právě Tomáš Blumík
z ODS.
„Já proti Honzovi zvanému Za
lepší zítřky kulturáku nic nemám. Na druhé straně je o mně
známo, že největší prostor k debatování na zastupitelstvu mám já.
A to si hodlám podržet i další čtyři
roky. Nebudu poslouchat někoho
hned vedle sebe, jak je ukecanější než já,“ uvedl pro Agenturu
Hóser zastupitel za KSČM Josef
Augustus.
Za Agenturu Hóser Majkl
Text v této rubrice je
smyšlený, nikterak pravdivý
a redakce Večerníku se od
něj distancuje.
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aneb VAŠE NÁZORY
NÁS ZAJÍMAJÍ

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

Ukliďte si, politici!

Když kandidáti do zastupitelstva hlásali v předvolebních
kampaních, že udělají vše pro
dodržování pořádku, určitě by
si teď měli sáhnout do svého
svědomí! Zajímalo by mě totiž,
kdy konečně z ulic zmizí plakáty, reklamní panely a podobné
věci, které měly upoutat potenciální voliče. Předpokládal
jsem, že hned v pondělí vyrazí
dotyční do ulic a začnou vše
uklízet. Zmýlil jsem se. A to
nemluvím o tom, že obličeje
v nadživotní velikosti hlásající,
že to v Prostějově vezmou od
podlahy a dají vše do pořádku,
na nás budou z různých billboardů zírat ještě nějaký ten měsíc! Vždyť někde jsou ještě billboardy z parlamentních voleb...
Jan Landovský, Prostějov

Jsem z toho zmatená

Zvolili jsme si toho, koho jsme
každý chtěli. Z konečných výsledků komunálních voleb mám
ale v hlavě tak trochu zmatek.
Co je vůbec v novém zastupitelstvu levice a co pravice? Nebo
drží se dnes vůbec někdo těchto
pravidel? Měla jsem za to, že
sociální demokraté vyzvou do
koalice komunisty, ale místo
toho s nimi budou zase ve spolku bývalí „ódéesáci“, kteří před
volbami změnili dres jenom
proto, aby se udrželi ve vedení
města. A co slavné Babišovo
ANO? Celou předvolební kampaň mělo založenou na tom, že
pan Pišťák a spol. dělají všechno
špatně. Najednou je paní Naiclerová ta, která to všechno obrátí
v dobro. A teď se s nimi paktuje!
Holt, politika je svinstvo a raději
příště nevolit...
Jana Opletalová, Prostějov

Nažeňte tam dělníky!

Není divu, že stavba nového
rondelu je naplánována až do
konce roku! Přijeďte se podívat
do Krasic, jak se maká na nové
kruhové křižovatce. Dělníci
jsou tu jen pár hodin dopoledne a pak se tu objeví až mezi
čtrnáctou a patnáctou hodinou
odpoledne, aby si sklidili nádobíčko. Proč to nestaví firma,
která dokázala postavit křižovatku v Olomoucké nebo rondel v Dolní za pár týdnů?
Petr Novák, Prostějov

Je to v noci potřeba?

Každý víkend se potýkáme
s problémem rušení nočního
klidu v Olomoucké ulici, kde
nás budí opilá omladina, když se
vrací z noční diskotéky v Moravě. Co mě ale také namíchlo ve
tři hodiny ráno, byla houkající
sanitka projíždějící touto ulicí.
Vážím si práce záchranářů, ale
je zapotřebí mít v tuto noční až
ranní dobu puštěnou na plné
pecky sirénu, když silnice jsou
úplně prázdné a řidiči sanitky
nikdo nezavazí? Ta sanitka jela
před třetí hodinou směrem na
Držovice a za deset minut se
zase vracela zpátky. Pokaždé
vzbudila půlku ulice!
František Dohnal, Prostějov

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

...ještě
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
Minulý týden jsem byla u jednoho odborného lékaře. Při odchodu
Volby do zastupitelstva, které proběhly předminulý víkend, jsou za
námi. Konečné výsledky vešly ve známost a nyní je již jen na politicích, co z nich upečou. A jak už to bývá, někteří občané jsou s výsledkem voleb spokojeni, jiní naopak a dalším je to zase úplně jedno.
A co vy? Jaké pocity sdílíte z letošních komunálních voleb. Na to se
Večerník v uplynulém týdnu...

V Kostelci obnovili tradici

JSTE SPOKOJENI
S VÝSLEDKY VOLEB?

CzechTeku

Daniel CHYTIL
Prostějov

Monika MLČOCHOVÁ
Seloutky

ANO

NE

„Ano, dle konečných výsledků jsem naprosto spokojen.
K volbám jsem se sice bohužel
tentokrát nedostal, ale stejně
vyhrála strana, kterou bych
šel volit. Myslím si, že vítězná ČSSD dokáže město vést
dobře a také vhodným směrem, tak jako tomu bylo doteď.
Takže jsem rád, že vyhrála ta
nejsilnější a nejlepší strana.
(úsměv)“

„U voleb jsem sice byla, ale
spokojená vůbec nejsem.
Zvoleni byli opět ti stejní kandidáti, jako tomu bylo doteď.
Ale ono vlastně ani nebylo
pořádně koho volit. Zastupitelstvo u nás doposud neprovedlo téměř žádné změny,
nejen mně přijde, že neprojevují žádnou aktivitu. A podle
výsledků voleb tomu tak bude
patrně i nadále...“

Mnozí saunující se poznali sami na sobě, jaký přínos sexuálním funkcím jim lázeň tohoto druhu poskytuje. Velmi
stručně řečeno, jde o zvýraznění fyziologických změn při
přípravě k pohlavnímu styku, jakož i při jeho pocitovému
vyvrcholení vzniklém prakticky jediným pouhým, ale dokonalým zahřátím v saunové lázni.
Diskutabilní, leč nabývající na oblibě, je využívání veřejných
saun k neskrývaným sexuálním aktivitám heterosexuálních
či homosexuálních partnerských dvojic anebo skupin přímo
v prohřívárně, případně ve sprchách sauny. Ani těmto formám využívání prostorů sauny k sexuálním aktivitám nelze
ovšem upřít obvyklý vliv fyzikálních faktorů saunové lázně
na povzbuzení libida i ke vzniku erekce, i když erotická motivace je prioritní. Jak se ale říká, proti gustu žádný dišputát. Jestliže je sexuální aktivita prvním záměrem pobytu
v sauně, nikoli k regulérnímu saunování se, tak proč ne?
Ale pozor! Každá zvýšená tělesná námaha v horku obecně
a zejména, je-li doplněna alkoholem, může způsobit vážné
poškození srdečního svalu a smrt.

V rytmu tekna. V Kostelci si daly dostaveníčko dva regionální soubory vyznávající taneční hudbu.
Foto: Jiří Možný

Je tomu již osm let, co se v české přírodě naposledy uskutečnila největší freetekno
akce v celé střední Evropě - CzechTek. Až na přelomu léta a podzimu letošního
roku se příznivci tohoto hudebního stylu dočkali. V Kostelci na Hané a konkrétně na
tamějším fotbalovém pažitu se totiž uskutečnil jednodenní open air festival. Zatímco
tak v Prostějově není jisté pokračování diskotéky na Olomoucké ulici, v městě vzdáleném šest kilometrů musí řešit zcela jiné starosti... Nebo snad radosti?
Kostelec na Hané/jim
Opět se změnila nejen lokalita, ale i termín masové
akce. Mezi roky 1994 a 2006
se totiž konala vždy poslední
červencový víkend, nyní se
tak stalo až o třetí zářijové
neděli. Dosud předposlední
ročník v roce 2005 byl po zásahu policie rozehnán a tradici ukončil festival uspořádaný ve vojenském prostoru
Hradiště.
Rok 2014 tak s sebou přináší
návrat ke kořenům a ke spokojenosti místních obyvatel
i hlídkujících pořádkových

jednotek se vše obešlo bez
komplikací i škod na veřejném či soukromém majetku.
A do akce nemusel dokonce
ani slzný plyn či vodní děla.
Přispěla k tomu i skutečnost, že se na zelenou plochu
umístěnou na konci obydlené oblasti vydalo čistě dívčí
osazenstvo, navíc jen v počtu
něco málo přes dvacet krasavic. Jednalo se o dva barevně
odlišené výběry, které spolu
vzájemně soupeřily v tom,
kdo se dokáže lépe rozpohybovat na danou hudbu.
Přítomno sice bylo i několik
dalších desítek hostů, kte-

ří se ale neodvázali natolik,
aby se přidali. Celé dění tudíž sledovali vsedě či vestoje
a navíc zpovzdálí.
Přestože se areálem rozléhal
potlesk, choreografové obou
týmů Marek Jelínek s Jaroslavem Karafiátem nebyli
s předvedenými tanečními
kreacemi zcela spokojeni
a připustili, že ještě bude potřeba některé prvky vypilovat.
Přesto se ale shodli, že se
v tomto kalendářním roce
ještě jednou střetnou, tentokrát se tak stane už tuto neděli 26. října v Mostkovicích.
A Večerník bude opět u toho!

jak šel čas Prostějovem ...

Knihařská ulice

Foto: Internet

Návrat ke

„starým” případům

Čechovice si na další zisk poháru

pro vítěze Ligy mistrů počkají...
Prostějov/mls

PONDĚLÍ 21. ŘÍJNA 2013

Fotbalisté Čechovic „B” si alespoň na chvíli užívali pocit mužstva,
které vyhrálo nejkvalitnější klubovou fotbalovou soutěž. Tento
posvátný grál všech fotbalistů dovezli na prostějovské předměstí
zástupci televize Prima Cool za vítězství v soutěži Vyhraj pohár pro
svůj tým, která proběhla na Facebooku. Trofej dorazila do Čechovic
půl hodiny před začátkem zápasu Přeboru OFS Prostějov Sokol
Čechovice „B“ - Sokol Určice „B“ a hned si získal mezi přítomnými
fanoušky obrovskou pozornost. Utkání začalo znělkou Ligy mistrů
a hráči obou mužstev mohli zažít to, co nejlepší fotbalisté z celého
světa, kteří hrají tuto nejprestižnější evropskou soutěž. Po utkání, které
skončilo vítězstvím domácích 4:1, došlo k předání poháru do rukou
hráčů a také cen od firmy Adidas a Heineken.

ŘÍJEN 2014

Bydlel tu kat. Název Knihařská ulice se užíval již od roku 1833, k oficiálnímu pojmenování došlo dne 31. května 1881 podle knihařského řemesla,
které se zde provozovalo. Do roku 1892 a v letech 1940 až 1945 byla ulice
zvána německy Buchbinder-Gasse. Jedná se o zadní trakt v centru města,
původně zde bývaly dvě kašny. V uličce za Besedou bydlel kat, který prý měl
u domu i popravní kámen. Velká část západní strany je dnes zbouraná a na
místě stojí školní hřiště s tělocvičnou. Na adrese Knihařská č. 5 stojí dodnes
bývalá hradební bašta.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Libušinka

Vybíráme pro vás „půltucet“

Podobná událost jako loni v říjnu se v Čechovicích asi hned tak opakovat
nebude. Hráči tamní rezervy si sice cennou trofej, o které sní snad
každý fotbalista, měli možnost osahat, na její zisk si ovšem minimálně
nějaký ten rok budou muset počkat. Přesvědčivé vítězství nad určickou
rezervou bylo nepochybně cenné, v dalším průběhu sezóny se jim
však nijak výrazněji nedařilo. V konečném účtování Přeboru OFS
Prostějov-II.třídy nakonec skončili s 38 body na desátém místě. A to
na postup do Ligy mistrů ani nikam jinam stačit nemohlo. Ani letos to
zatím nevypadá, že by čechovická rezerva „jela” na postup. Po desíti
odehraných kolech byla se ziskem dvanácti bodů devátá. To ovšem nic
nemění na faktu, že počet i nadšení spřízněných fanoušků by tomuto
klubu mohla řada soupeřů z nejvyšší okresní soutěže závidět!

Prezident Václav Klaus

navštívil OP Prostějov

Úplně poslední akcí prezidenta České republiky Václava Klause v Olomouckém kraji byla
návštěva Oděvního podniku Prostějov. O Klau10
sovi je známo, že našemu největšímu výrobci
konfekce fandí. Zmínil se o tom i při setkání
lety s prostějovskými občany.
V
Vzpomenul,l jjak těsně před odle- Lívii měla konat módní přehlídka,
tem na oficiální návštěvu Španěl- trpělivě čekali. Václav Klaus se po
ska se prezidentský štáb dozvěděl, příchodu všem omluvil.
že na setkání s královskou rodinou „Kdybych tušil, že tady na mě
musí mít všichni frak. V hodině čeká tolik lidí, tak bych panu Tudvanácté jim tak potřebné obleky hému řekl, že u něj nemůžeme
ušili právě v Oděvním podniku zůstat ani o minutku navíc,“ řekl
Prostějov.
s úsměvem prezident a připomněl,
Prezident s první dámou dorazi- že právě v těchto okamžicích
li do prostějovského gigantu ve končí jeho třídenní návštěva Oločtvrtek 21. října 2004 vpodvečer. mouckého kraje. Následná módní
Přivítali je generální ředitel OP přehlídka se mu rovněž moc líbiFrantišek Tuhý s chotí, následně la. „Oděvní podnik ukázal svou
se prezident setkal s vrcholným kvalitu, a to nejen v šití pánských
managementem společnosti. Jed- obleků, ale i šatů pro dámy. Já
nání se z předpokládaných něko- osobně jsem si tady rovněž vybral
lika minut protáhlo. Zaměstnanci něco nového. Obohatil jsem si tak
Oděvního podniku Prostějov sbírku obleků z prostějovského
v předváděcím sále, kde se pro Oděvního podniku,“ dodal první
prezidenta Klause a jeho choť muž České republiky.
napsáno
před

... tentokrát ze sortimentu:

PRO CHVÍLE POHODY...

Oreo
sušenky
66g

Kolonáda
Lázeňské
oplatky 195g

Opavia
Zlaté kolečka
146g

Zlaté žloutkové
věnečky
150g

Zlaté oplatky
citrónové
146g

Florenta
s mandlovou
náplní 112g

15,50

51,90

29,90

19,50

19,90

20,90

-

24,90 (140g)

-

18,90

-

-

16,90

55,90 (200g)

21,90

15,90

19,90

22,90

14,90

49,90

29,90

19,90

19,90

19,90

13,90

49,90

29,90

19,90

19,90

19,90

12,90

24,90 (140g)

29,90

15,90

15,90

15,90

Naše RESUMÉ
Je neděle po obědě a nastává
okamžik, který by si měl vychutnat. K dobré kávičce či kakau
si dát něco dobrého, a alespoň
na chvíli se zastavit. Stále více
populárnější jsou Oreo sušenky,
které koupíte nejvýhodněji v Intersparu, kde si už rovnou můžete vzít
i lázeňské oplatky, jež za stejnou
cenu nabízí i Lidl. V Intersparu
koupíte nejvýhodněji i Zlaté oplatky citrónové, Florenty a společně
s Billou také Zlaté žloutkové
věnečky. Do Billy pak zajděte i pro
Opavia Zlaté kolečka.
Ať vám chutná!
Průzkum proveden
ve středu 15. října 2014

Zpravodajství
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TROSKY OP JEŠTĚ NEZMIZELY, TUHÝ SE VRÁTÍ K SOUDU
Proces s bývalým generálním ředitelem bude pokračovat 12. listopadu
Co se vleče, neuteče! Zatímco odstřel osmi budov zkrachovalého Oděvního podniku Prostějov
byl otázkou dvou vteřin, s úklidem trosek ve
Vrahovicích majitelé areálu příliš nepospíchají.
Obdobně se protahuje i vyšetřování okolností,
kdy při odstřelu letící kámen lehce zranil přihlížející
diváky. Co se naopak už přiblížilo, tak to je další
termín odročeného hlavního líčení s bývalým generálním ředitelem OP Františkem Tuhým.
Prostějov/mls

rychle a efektivně. Budovy
byly kompletně odstrojené
během pár týdnů a šlo vidět, že
na odstřel noví majitelé opravdu pospíchají. Proto mi přijde
zvláštní, že se to na podzim
takhle zadrhlo,“ zauvažoval
muž.
Vedení Astoria Group, která
areál na konci insolvenčního
řízení získala za osmapadeát
milionů
korun,
s tímto názorem nesouhlasí.
„Nic se nezadrhlo, práce stále
pokračují. Máme stanoven i termín jejich ukončení, nicméně
ten vám prozrazovat nebudu.
Není totiž jisté, zda se nám ho
podaří dodržet. Záležet přitom
bude na spoustě faktorů, mimo
jiné i na počasí,“ reagoval na
dotazy Večerníku Ondřej Batta, jednatel společnosti Astoria
Group a zároveň zaměstnanec
společnosti PV Recykling.

Koncem letošního června
někdejší oděvní gigant po
největším odstřelu v tuzemsku kompletně lehl k zemi.
Pokud by někdo k budovám
OP Prostějov zavítal nyní, tedy
tři a půl měsíce po odstřelu, byl
by překvapen, že to zde pořád
vypadá velmi podobně jako
o prázdninách. Jak se Večerník
na vlastní oči přesvědčil,
z trosek šesti budov zůstává
zatím na místě stále více než
dost. Není přitom vyloučeno,
že většina stavební suti
nebude odvezena ani po
dokončení úklidových prací.
„První týden po odstřelu
tady jezdil jeden náklaďák za
druhým. Říkal jsem si, že to
budou mít raz dva odvezené.
Jenže teď tady pracuje
maximálně jeden bagr a to
ještě ne každý den,“ informoval nás jeden z lidí pracujících
O pokutě za letící kámen
poblíž zdemolovaného areálu,
který nad takovým postupem se má rozhodnout v listopadu
netajil překvapení. „Od chvíle,
kdy objekt získali noví vlast- Podobná situace jako s úkliníci, se na demolici Oděvního dem trosek je i s vyšetřováním
kamene,
který
podniku pracovalo velice okolností

odlétl při odstřelu budov. Za
něj střelmistrovi hrozí pokuta padesát tisíc a demoliční
firmě až pět milionů korun. Jen zázrakem tehdy
nebyl nikdo vážněji zraněn.
Střelmistr Zdeněk Šobíšek
ovšem výpovědi svědků i dosti
průkazné video kolující po internetu ve finále zpochybnil.
Báňský úřad začátkem srpna pak zahájil správní řízení
a zatím vyslechl tři svědky.
S posledním předvolaným
jsou ovšem komplikace.
„Tento svědek byl předvolán
opětovně. Pokud se dostaví,
tak by správní řízení mělo být
uzavřeno snad ještě v listopadu,“ vyjádřil se Bohuslav
Machek, mluvčí Státního
báňského úřadu.

V kauze Tuhý budou
vypovídat první svědci
Výrazně složitější situaci než
Státní báňská správa bude mít
Krajský soud v Brně. Ten bude
rozhodovat o osudu bývalého
generálního ředitele Františka
Tuhého. Zatímco někdejší
symbol „města módy“ skončil
s dluhem víc jak dvě miliardy korun, jeho dlouholetý
a takřka neomezený šéf si měl
na odměnách neoprávněně
vyplatit šestadvacet milionů
korun. Za to před soudem
čelí obžalobě z trestného činu
zpronevěry a hrozí mu až deset let vězení. Sám Tuhý se
během prvního hlavního
líčení, které proběhlo kon-

Prostějovská NOVINKA: křižovatku

řídí „CHYTRÉ“ SEMAFORY
Prostějov/mik - Nedávno
zrekonstruovanou
křižovatku okolo železničního
přejezdu v Olomoucké ulici
si řidiči zatím pochvalují.
Zvláště ti, kteří dříve žehrali
na absolutní nemožnost dostat se rychle ze Sladkovského ulice, nebo například na
četné zácpy. Ale jak Večerník zjistil, celou křižovatku
automaticky řídí takzvané
„chytré“ semafory!
Množství semaforů, které
najednou začaly zcela „okupovat“ zmíněnou křižovatku,
nikdo moc nečekal. Původně
mělo být totiž signalizační
zařízení instalováno pouze při
výjezdu ze Sladkovského na
Olomouckou ulici a v činnosti
mělo být pouze v době, kdy
přes železniční přejezd přejížděla vlaková souprava. Na poslední chvíli se ale magistrát
rozhodl jinak.
„Bylo nám nabídnuto světelné signalizační zařízení, které
lidově řečeno samo řídí do-

rie na
togalekpv.cz
o
f
+
o
vide .vecerni
www

cem září a Večerník jej sledoval přímo ze soudní síně,
hájil tím, že si milionové
odměny ke svému dvou set
tisícovému platu zasloužil.
Argumentoval, že byl vrcholným manažerem úspěšného
podniku, přičemž často dělal
přesčasy a někdy pracoval
i o víkendu... Také upozornil
na skutečnost, že rozhodně
nebyl jediným, kdo si účtoval
na první pohled vysoké
odměny za práci pro Oděvní
podnik. Obžalobě se však
přesto nezdá především fakt,
že si Tuhý nechal vyplatit sám
sobě takto vysoké odměny
v době, kdy podnik hospodařil
Stihnou to ještě letos? Na úklidu trosek po Oděvním podniku Prostějov pracoval uplynulý pátek jediný
s výrazným dluhem a jeho ekobagr.
Foto: Michal Kadlec
nomické výhledy nesvědčily
o ničem dobrém.
stoupit první svědci, z nichž „Pokračování hlavního líčení movala Večerník Lenka SmutV listopadu by před senát někteří byli přímými pod- tohoto případu bylo stanoveno ná Poláchová, tisková mluvčí
brněnského soudu měli před- řízenými Františka Tuhého. na středu 12. listopadu,“ infor- Krajského soudu v Brně.

F o t o re
Fotoreportáž
eportáž

Zbyly jen ruiny. Zde stávaly budovy jednoho z největších textilních podniků v Evropě.

co zbylo po oděvním podniku ...
3x foto: Michal Kadlec

Soukromý pozemek. Po krachu gigantu
získala areál společnost Astria Group.

Hlavní vchod. Těmito dveřmi více jak čtyřicet let denně procházely tisíce lidí.

ROMÁN PRO BEZDOMOVCE pokračuje
„Kontroly budou důraznější,“ slibuje šéf strážníků

Řídí to kamera! Křižovatku v Olomoucké ulici nyní projedete mnohem snadněji než dřív. „Chytré“ semafory vás pustí i ze Sladkovského ulice.
2x foto: Michal Kadlec
pravu na křižovatce. Každý „Řidiči vyjíždějící ze Sladsemafor je vybaven kamerou, kovského ulice jsou s tímto
která sleduje počet aut stojí- opatřením maximálně spocích ve frontě. Jakmile tento kojeni, na druhé straně nám
počet dosáhne určitého bodu, ale nadávají šoféři, kteří byli
automaticky se rozsvítí pro ři- zvyklí projíždět Olomouckou
diče zelená. Zatímco toto zaří- ulicí bez zastavení, a to i přes
zení už v jiných městech běž- železniční přejezd! A teď musí
ně funguje, v Prostějově jde často zastavit a dát přednost
o absolutní novinku,“ prozra- vozidlům vyjíždějících z bočdil Večerníku Zdeněk Fišer, ních ulic. To je ale život, nikdy
náměstek primátora Statutár- se nezavděčíte všem...,“ dodal
ního města Prostějova.
s úsměvem Zdeněk Fišer.

Prostějov/mik - Zdá se, že
jde opravdu o román nikoliv
jenom na pokračování, ale
rovnou bez konce. Večerník
během posledního roku už
několikrát upozorňoval na
hnízda, která si zakládají
bezdomovci v blízkosti dálničního nadjezdu v Dolní ulici. A představte si, že v uplynulých dnech se zde objevilo
další! Dokonce s křesílkem,
ohništěm a pánvičkou…
„Já už se tomu musím smát, je
to tady pokaždé skoro stejné...
Přijdou strážníci, bezdomovce vykážou, technické služby
odtud uklidí matrace, křesla
a další bordel, ale za pár hodin se sem všichni zase vrátí,“
poskytl Večerníku svědectví
jeden z pracovníků nedaleké
sběrny druhotných surovin.
Aktuální snímek nově zřízeného hnízda Večerník poslal
prostějovské městské policii
a její vedení požádal o vyjádření. „Bohužel, máte pravdu,

problém se stále opakuje. Naším okrskářem jsou pravidelně
a často prováděna opatření,
všechny případy nedovoleného záboru veřejného prostranství jsou oznámeny i do správního řízení k uložení pokuty.
Úklid prostoru v Dolní ulici
vždy zajistí magistrát a poslední kontrola okrskářem proběhla na začátku tohoto týdne,“
konstatoval pro Večerník v pátek 17. října Jan Nagy, velitel
Městské policie v Prostějově.
Zmíněné nové hnízdo bezdomovců se objevilo u mostu ale
hned v úterý. „Proběhne další
kontrola a bude důraznější,“
slibuje Nagy.
Lidé bez trvalého přístřeší jsou
ale nezmaři a tak určitě není
vyloučeno, že Večerník brzy
prostějovským
strážníkům
zase pošle nějakou tu fotografii nového „obydlí“ u sběrny
v Dolní ulici. Jde prostě
o věčný problém, jenž se netýká ovšem jen Prostějova...

Bydlení pod širákem. Bezdomovci si z místa u sběrny v Dolní ulici
udělali vyloženě své domácí prostředí.
2x foto: Michal Kadlec

Kostelecká ulice se dočká Rekonstrukce Spitznerových sadů konečně začala
generální opravy. Konečně Z. Fišer: „Cizímu pozemku se vyhneme!“
Prostějov/mls - Celá
pravá strana Kostelecké ulice od křižovatky s Přikrylovým náměstím až
po kruhový objezd
u Víceúčelové haly-zimního stadionu
v Prostějově projde
již v dohledné době
kompletní
rekonstrukcí.
Stane se tak konečně něco, po čem lidé
nejen z této části města dlouhodobě volali.
Opravy se dočkají
chodníky, vjezdy, parkovací i odstavné plochy. „Stavební firma
práce zahájí určitě Konečně! Neutěšený stav odstavných
ještě letos. Dokon- ploch v Kostelecké ulici by se již brzy měl
čení rekonstrukce je zlepšit k lepšímu. Foto: archiv Večerníku
naplánováno na jaro
příštího roku, kdy by mimo jiné měla proběhnout i výsadba zeleně a květin,“ upřesnil pro Večerník Zdeněk Fišer, náměstek
prostějovského primátora.

Prostějov/mik
Jak
Večerník už na konci letních prázdnin informoval,
rekonstrukce Spitznerových
sadů v Prostějově, původně
plánovaná na jaro letošního
roku, musela být kvůli majetkoprávním nesrovnalostem odložena. Naštěstí ne
na neurčito. V parku se
v minulých dnech začalo
konečně pracovat!
„Problém s několika metry čtverečními pozemku se
nepodařilo vyřešit, majitel
je nehodlá prodat a zároveň
nesouhlasí, aby přes jeho
parcely vedly opravené cesty
napříč Spitznerovými sady.
Museli jsme tedy změnit
projekt a kvůli nutnému opakování stavebního řízení se
dostáváme k rekonstrukci
parku až teď. Cizí pozemky
nenarušíme, cestu povedeme trošku jinudy, prostě
se jim vyhneme,“ vysvětlil
Večerníku Zdeněk Fišer,

inzerce

Už se maká. Dělníci se ze všeho nejdřív pustili do nového chodníku
mezi parkem a strojnickou školou.
Foto: Michal Kadlec
náměstek primátora Statutárního města Prostějov pro
stavební investice. Podle
jeho slov všechny stavební
práce proběhnou ještě letos. „Budou rekonstruovány
chodníky okolo parku a vybu-

dována nová cestní síť uvnitř.
Pochopitelně včetně nového
oplocení. Nová výsadba
zeleně proběhne částečně
také ještě letos, ve větší míře
ovšem s příchodem jara
příštího roku,“ dodal Fišer.
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ŠÍLENSTVÍ NEKONČÍ...

V PLUMLOVĚ SE DOHODLI NEČEKANĚ! Starostou zůstává Sušeň Dle mnohých TOP09 a ANO 2011

Spolupráci dvou dříve
znesvářených táborů přineslo povolební jednání
v Plumlově. Vítěz voleb
z KDU-ČSL ustoupil
a dvě uvolněné funkce
přenechal svým novým
koaličním partnerům.
Práce na radnici tak i po
letošních volbách zůstane hlavním zdrojem příjmů pro starostu Adolfa
Sušně (ODS) a místostarostu Martina Hyndricha
(Nezávislí). Ve vedení
města zasedne i všeobecně uznávaný manažer a majitel oděvní firmy
Pavel Koutný. Jaká je situace v dalších městech
prostějovského regionu?

a místostarosty zůstanou lidé, kteří
obdrželi největší počet preferenčních hlasů,“ vyjádřila se pro Večerník Gabriela Jančíková, která
jako lídr kandidátky obsadí místo
druhé neuvolněné místostarostky.
V radě města se pak objeví
ještě Pavel Němec (TOP 09)
a také Pavel Koutný, který byl
na
kandidátce
Nezávislých.
Přitom páté místo v radě by
z volební matematiky mělo náležet právě KDU-ČSL. „Přesto
jsme se rozhodli je přepustit Pavlu Koutnému, neboť si myslíme, že má velké zkušenosti
a jeho přítomnost v radě bude ku
prospěchu města,“ dodala Jančíková, která vedla koaliční jednání.
Zároveň potvrdila, že KDU-ČSL
chce v první řadě splnit sliby, která
nastínila ve svém předvolebním
programu. „Pokud bychom byli
v opozici, tak bychom mohli pouze
přihlížet a těžko by se nám něco z
toho podařilo zrealizovat,“ vysvětlila.
Vstřícný krok ze strany vítězů voleb
uvítal i staronový starosta. „Je to poprvé za čtyřiadvacet let, co působím
v politice, kdy v Plumlově došlo
k takové všeobecné dohodě.
V tomto jdeme proti celorepublikovému trendu. Myslím, že ze
strany všech zúčastněných jde
o konstruktivní krok, který městu

zajistí jeho další rozvoj,“ vyjádřil se
s uspokojením Adof Sušeň.
Nezbývá, než se ptát: souhlasí
s tím i místní občané a voliči?

Jiná města to nechala
na příští týden
Přestože právě v Plumlově byla
povolební situace na první pohled
nejsvízelnější, podařilo se jim koaliční jednání paradoxně vyřešit ze
všech měst v regionu nejrychleji.
V Kostelci na Hané, Němčicích
nad Hanou i Konici totiž zatím
nic konkrétního domluveno
není. „Plánovaná schůzka všech
zastupitelů proběhne v pondělí
dvacátého října. Po ní by mělo
být jasněji,“ reagoval na dotaz Večerníku stávající starosta Konice
František Novák. Podobné je to
v Němčicích. „Stále vyjednáváme.
Snad už v nadcházejícím týdnu
budeme mít o složení rady jasno,“ vyjádřila se starostka Ivana
Dvořáková. O funkci místostarosty zatím není rozhodnuto ani
v Kostelci na Hané. „Jsme dohodnuti s ostatními, že se sejdeme
v nejbližších dnech a tyto věci dořešíme. Jinak máme jasno,“ uzavřel
starosta Ladislav Hynek, který se
svojí ČSSD zvítězil tak přesvědčivě, že o jeho pokračování v křesle
starosty nemůže být sporu.

VOLBY
„PROKAUČOVALY“
Diletantsky vedená kampaň agentury je oslabila

Prostějov/mik - Strana TOP
09 a Nezávislí Prostějované
i hnutí ANO 2011 vsadily
v Prostějově v předvolební
kampani na jednu a tu samou reklamní agenturu. Po
sečtení výsledků byla i od
některých kandidátů těchto
subjektů slyšet kritika snášející se na údajně totálně
zpackanou strategii kampaně, která v konečném důsledku stála za ztrátou několika
stovek hlasů voličů. TOP 09
oproti minulým komunálním volbám ztratila jeden
mandát v zastupitelstvu, a co
si budeme povídat, faktem
je, že v Prostějově oproti jiným městům totálně propadPlumlov, Prostějovsko/mls
li také „Babišovci“...
Strana KDU-ČSL v Plumlo„Mám ráda pana Babiše a vlově sice vyhrála volby, ale poni jsem v parlamentních volmyslnou většinu v zastupitelbách volila ANO 2011. Chtěla
stvu získala současná koalice.
jsem je volit i teď v Prostějově,
„Z toho důvodu jsme přistoupili
ale nikoho z tohoto hnutí tady
na kompromis. Ve funkci starosty
neznám. V žádných novinách
jsem se o nikom z nich skoro
nic nedočetla. Tak jsem dala
hlas sociálním demokratům,“
svěřila se Večerníku během
voleb Jana Otáhalová z Prostějova. Podobně se asi zařídily
Prostějov, mik, pk - Velmi rušno je na politickém prostějovském poli, především pak v jeho zákulisí. další stovky Prostějovanů, ktePřestože koncem uplynulého týdne všichni zainteresovaní ujišťovali, že vše podstatné se rozhodne až po ří žehrali právě na nedostatek

TĚSNĚ PŘED UZÁVĚRKOU:

ČSSD a PéVéčko chce do koalice s komunisty!

úterním setkání vyjednávacích týmů ČSSD a ANO 2011, podle informací Večerníku získaných těsně před
uzávěrkou tohoto vydání je o radniční koalici již rozhodnuto!
Vše nabralo jiný směr poté, co „Babišovci“ odmítli spojení s hnutím kolem dvou současných náměstků. Jak tři na
sobě nezávislé zdroje Večerníku potvrdily, vítězové komunálních voleb odmítli požadavek ANO 2011 a vyzvali
ke spolupráci jiné partnery! Nejprve se žhavě hovořilo o možné čtyřkoalici s ODS a KDU-ČSL, o víkendu však
ale bylo vše jinak. Už v sobotu se totiž primátor Miroslav Pišťák a jeho kolegové ze sociální demokracie setkali
se zástupci Pévéčka a Komunistické strany Čech a Moravy! Nová trojkoalice by tak vládla Prostějovu jen těsnou
většinou osmnácti mandátů v zastupitelstvu. Informaci nám ale odmítl kdokoliv ze zainteresovaných potvrdit.
Další podrobnosti Večerník dennodenně zjišťuje, aktuální informace najdete na www.vecernikpv.cz, do příštího
tištěného vydání pak opět sesumírujeme vše podstatné.

informací o kandidátech ANO
2011 i TOP09. Problém byl
v tom, že reklamní agentura
pracující pro tyto subjekty
až příliš vsadila na billboardové reklamy, které však
v komunálních volbách neoslovují veškeré skupiny obyvatelstva. „Když vidím na
plakátu pár obličejů společně
s heslem, že všechno bude jinak a bude líp, tak mě to spíš
odradí. Já o těch lidech potřebuji vědět víc, ale nikde jsem
o nich nečetl. A jestli je něco
dostupného na internetu, tak
s tím já pracovat neumím,“ podotkl pětašedesátiletý Jan Bereza z Prostějova. Jeho názor
jakoby jasně dokumentoval,
kde že byl ponejvíce zakopaný pes. Je totiž zřejmé, že
k urnám dorazila opětovně
především skupina lidí starší a střední generace. Mladé
voliče, kteří žijí ve světě sociálních sítí, nebo občany, jež
tráví většinu času na cestách,
pak kampaň vedená na internetu, Facebooku či zmíněných billboardech přijít
nedonutila.
„Ani já jsem si takhle vedenou
kampaň nepředstavoval. Billboardy dneska lidi už tak akorát

jenom naštvou, ale bohužel jsou
v majetku majitele reklamní
agentury, takže stranické peníze
vlastně zůstaly u něho. Hodně
se podcenila média, která mají
velkou sílu, různé prostějovské
tištěné noviny měly hrát hlavní
roli, jsou hodně čtené,“ nechal
se slyšet jeden z kandidátů Babišova hnutí, který si ale nepřál
být jmenován.
„S tímto názorem nemohu souhlasit. Ano, měli jsme hodně
billboardů, ale o jejich umístění
jsme rozhodovali sami, nikoliv
reklamní agentura. Je ale pravda, že před volbami jsme se
zaměřili hlavně na kontaktní
kampaň přímo s lidmi. Je nám
líto, že jsme jich neoslovili
svým programem tolik, jak bychom si všichni představovali.
Ale s prací reklamní agentury
v kampani jsme byli spokojeni,“
zareagovala na dotaz Večerníku
Hana Naiclerová, lídryně hnutí
ANO 2011 v Prostějově.
Podobně kupodivu mluvil
i první muž TOP09 Aleš Matyášek. „Nevidím problém
v reklamní agentuře. Také my
jsme upřednostnili kontaktní
kampaň, lidem jsme rozdávali
letáky, neřekl bych, že jsme
něco podcenili. Lidé měli

spoustu možností, kde se dozvědět mnohem víc o našich
lidech,“ tvrdí Matyášek.
Opačné názory ale mají voliči,
které v uplynulém týdnu Večerník oslovil. „O paní Naiclerové a jejich názorech jsem se
poprvé dozvěděl z Večerníku
a jeho reportáže z besedy s lídry stran a hnutí v Národním
domě. O ostatních nevím dodnes vůbec nic! A přece ANO
2011 nebudu v Prostějově volit
jenom proto, že se mi líbí Babiš. Ten na naší radnici sedět
nebude,“ shrnul nikoliv ojedinělé názory prostějovských
voličů Petr Linhart.
Faktem přes veškeré názory
zůstává, že vedená předvolební
kampaň prostějovské reklamní
agentury prostě voliče TOP09
a ANO 2011 stoprocentně
neoslovila. Zvolená strategie
vedla k tomu, že oba politické
subjekty v Prostějově hodně
ztratily. Vždyť v ostrém kontrastu jsou například výsledky ANO 2011 v sousedních
městech. V Olomouci hnutí
volby vyhrálo, v Přerově získalo bezmála čtvrtinu hlasů
všech voličů. V Prostějově
je ovšem volilo pouze 15,79
procent lidí...

KOMPLIKACE: VLÁDA PROSTĚJOVA JEŠTĚ ZDALEKA NENÍ JASNÁ
Jednání o koalici zkomplikovalo ANO 2011, které odmítlo spolupráci s hnutím PéVéčko

Prostějov/mik - Večerník v minulém čísle jako první informoval o nečekaném setkání
vyjednávacích týmů ČSSD,
ANO 2011 a hnutí PéVéčko,
které se uskutečnilo v neděli 12.
října odpoledne na půdě Hotelu
Tennis Club v Prostějově. V tu
chvíli se zdálo, že nová radniční
koalice se pomalu, ale jistě
rýsuje. Ovšem chyba lávky!
Předem avizovaná druhá
schůzka dopadla menším fiaskem, protože „Babišovci“
v čele s lídryní Hanou Naiclerovou předložili zástupcům
ČSSD několik radikálních
požadavků: do koalice ANO,
ale bez Jiřího Pospíšila a Ivany
Hemerkové z PéVéčka, zato
s ODS a KDU-ČSL! Stávající
primátor a jednička sociálních
demokratů Miroslav Pišťák si
vzal do úterý 21. října, kdy by
mělo proběhnout další jednání,
čas na rozmyšlenou.

Sněm ANO 2011
rozhodl překvapivě
Den před ohlášeným druhým
kolem jednání o budoucí koalici, se uskutečnil sněm hnutí
ANO 2011 v Prostějově. Ve
čtvrtek se uvnitř prostějovských
„Babišovců“ horečně jednalo
o tom, s čím mají předstoupit před
sociální demokraty a odpovědět
jim tak na nabídku koaliční
spolupráce. „Sněm našeho
hnutí se šestnáctého října sešel
v nadpoloviční většině a až na
jeden hlas bylo jednomyslně rozhodnuto o našem dalším postupu
při povolebním vyjednávání
s ČSSD,“ sdělila Večerníku Hana
Naiclerová, lídryně hnutí ANO
2011 v Prostějově. Nejdříve výsledek nechtěla blíže specifikovat, ale
na přímou otázku Večerníku, zda

byla rozhodnuto o dalším postupu
bez spolupráce s PéVéčkem, zato
s KDU-ČSL a ODS, přisvědčila.
„Ano, a znovu zdůrazňuji, bylo
to skoro jednomyslné rozhodnutí.
A s ním jsem na druhý den v pátek
seznámila zástupce ČSSD,“ potvrdila Naiclerová.

voleb, ČSSD si musí vybrat,
který partner je pro tuto stranu
schůdnější a stabilnější. Situace
teď není pro nás jednoduchá.
Společně s kolegy ale chceme
hájit zájmy města Prostějova
a budeme na tom spolupracovat
s lidmi, se kterými se domluvíme,“ zareagoval pro Večerník Jiří
Pátek? Žádný den „D“!
Pospíšil na požadavek ANO 2011
Jestliže někdo očekával, že v pátek sestavit koalici bez „jeho“ hnutí.
17. října bude lidově řečeno vyLidovci i „odéeska“
malováno a dojde k domluvě mezi
větří šanci
ČSSD, ANO 2011 a PéVéčkem
o společné vládě nad Prostějovem, Pokud sociální demokraté
byl zklamán. „Schůzka trvala kývnou na požadavek hnutí
poměrně krátce a byla pouze ANO 2011, rýsovala by se
dvoustranná. Společně se sociální- možnost i pro strany, které
mi demokraty jsme probrali i další s účastí v jakékoliv koalici příliš
varianty spolupráce a dohodli se nepočítali. Bezprostředně po
na dalším pokračování jednání, oznámení výsledků dokonce byli
které proběhne v úterý jedenad- přesvědčeni, že je čeká čtyřletá
vacátého října,“ okomentovala práce v opozici. Čtyřkoalice
páteční schůzku s vyjednavači ve složení ČSSD, ANO 2011,
ČSSD lídryně hnutí ANO 2011 KDU-ČSL a ODS by ale dala
Hana Naiclerová. Bohužel, ani dohromady rovných dvacet
primátor Miroslav Pišťák nebyl mandátů, což je stejně jako avio mnoho sdílnější. „Omlouvám zovaná varianta s PéVéčkem.
se, ale s kolegy jsme se dohodli, A je zřejmé, že tento počet se
že páteční jednání se zástupci dá považovat za pohodlnější
ANO 2011 nebudeme zatím moc většinu. „Opravdu nechci
komentovat. Mohu Večerníku jakékoliv možnosti či varianty
potvrdit jen to, že opravdu došlo komentovat,“ omluvil se znovu
pouze k dvoustrannému jednání. Večerníku lídr ČSSD Miroslav
S kolegy s ČSSD jsme si vyslechli Pišťák, který si nechává do úterý
zástupce ANO 2011 a poté se čas na přemýšlení. Má na to
dohodli na další schůzce. Musíme právo, jako vítěz voleb nyní drží
si promyslet, co protějšek navrhu- v rukávu všechny trumfy.
je,“ svěřil se exkluzivně Večerníku Ovšem lídři ODS a lidovců
Miroslav Pišťák.
nyní opravdu větří velkou šanci.
„Ano, ale musím zdůraznit, že je
Jiří Pospíšil:
předčasné něco plánovat, nebo
„Co na to říct...?!“
se dokonce nějak radovat. Pokud
Je nyní skutečně hnutí PéVéčko ale dostaneme šanci a budeme
vyšachováno ze hry? Jeho lídr moci v případné koalici proJiří Pospíšil byl v pátek nestálým sazovat naše plány, tak proč ne?
vývojem viditelně zklamán. Při případné nabídce od vítěze
„Co na to mám říct? O výsled- voleb by nám strašně záleželo
cích jednání a rozhodnutí sněmu na tom, jak by bylo postaveno
ANO 2011 jsem informace měl programové prohlášení budoucí
a mám, ale nemohu je komen- rady města. V tom případě bych
tovat. Všechno je nyní na vítězi očekával ještě velmi dlouhé

jednání,“ okomentoval aktuální
situaci exkluzivně pro Večerník
Tomáš Blumenstein, lídr ODS
v Prostějově. To Petr Kousal,
jednička kandidátní listiny KDUČSL, se v pátek večer zprávu
o aktuálním vývoji koaličního
jednání dozvěděl teprve poprvé
právě od Večerníku! „Děkuji
za tuto zprávu, jsem mimo
Prostějov, takže tyto informace
zatím nemám. Pokud jsme stále
ve hře a dostali jsme nabídku
od druhého nejsilnějšího uskupení v zastupitelstvu, jsem tomu
pochopitelně rád. Usilovali jsme
sice o jinou koalici, a to s ANO
2011, TOP09 a Změnou pro
Prostějov, konečné výsledky
voleb ale rozdaly karty trošku jinak. Teď má ovšem hlavní slovo
pan Pišťák a jeho ČSSD. Pokud
budeme osloveni touto vítěznou
stranou, určitě ji projednáme na
členské základně. Každopádně
se této variantě spolupráce
s ČSSD, ANO 2011 a ODS nebráníme,“ prozradil na rovinu
Petr Kousal.

Ve hře jsou ale
stále i komunisté
Mnozí politici stran a hnutí, které
v pátek Večerník oslovil,
ale nevěří, že ČSSD vyslyší
požadavky ANO 2011, které si
chce určovat partnery v koalici.
A to i přesto, že v komunálních
volbách skončili s odstupem na
druhém místě, čtyři mandáty za
vítěznou stranou. Na toto by prý
„Babišovci“ mohli dojet a nakonec není vyloučeno, že samo
bude vyšachováno a půjde do
opozice. V tom případě se nabízí
hned několik alternativ, jak by
vítězná ČSSD mohla dosáhnout
většiny v zastupitelstvu. Jednou z nich je spojení ČSSD
s PéVéčkem a Komunistickou stranou Čech a Moravy.
Ostatně tuto variantu Večerník

Proč? Od Jiřího Pospíšila (PéVéčko) se lídři hnutí ANO 2011 Jaroslav Faltýnek a Hana Naiclerová
(v předklonu) odvrátili. Nechtějí ho v koalici, konkrétní důvody ale odmítli sdělit. Foto: Michal Kadlec
ještě před volbami preferoval
jako
nejpravděpodobnější.
„Dosud žádné jednání na toto
téma neproběhlo, nikdo ze sociální demokracie nás ještě neoslovil. Upřímně říkám, že bychom
byli rádi, kdyby se tak stalo. Naše
reakce by ale byla odvislá od
toho, s čím by nás ČSSD oslovila.
V politice jsme proto, abychom byli schopni něco
ovlivnit.
v
Prostějově
A kdybychom dostali možnost
takto pracovat v rámci rady města,
této odpovědnosti bychom se
nezříkali. Ale na rovinu, stojíme
o to být součástí vládnoucí koalice,
avšak nikoliv za žádnou cenou,“
uvedl exkluzivně pro Večerník
Jaroslav Šlambor, jednička
KSČM zvolená do nového zastupitelstva. Na přímý dotaz, zda
by se politicky „snesl“ i s pravicovými politiky Jiřím Pospíšilem
a Ivanou Hemerkovou, odpověděl
rovněž přímo. „Skoro všichni se
i na nedávné besedě pořádané
Večerníkem vymezili od spolu-

práce s komunisty. My ale nikoliv. Pro nás jsou všichni partneři,
včetně PéVéčka,“ uzavřel rozhovor Jaroslav Šlambor.

Ani TOP 09 neskládá zbraně
Krátce se v pátek vyjádřil k situaci i lídr TOP 09 a nezávislých
Prostějovanů Aleš Matyášek. Jeho
strana ve volbách ztratila oproti
předchozímu období jeden mandát v zastupitelstvu, ale se třemi
má přesto i teď určité šance promluvit do jednání o koalici. „Ta
šance je pořád otevřená, ale těžko
říct, jak se v úterý vyjádří sociální
demokraté a zda ještě po tomto
termínu bude hledat jiné partnery,“
řekl Aleš Matyášek.
Padne zítra konečné
slovo? Těžko!
Již v úterý 21. října si tedy znovu k jednomu stolu sednou
vyjednavači ČSSD a ANO 2011.
Výsledek jednání lze v tuto chvíli
těžko předjímat, ale selským rozumem lze soudit, že konečného

rozhodnutí o novém složení
koalice známo nebude. Pokud
sociální demokraté kývnou na
požadavek ANO 2011, bude
to znamenat další dlouhé jednání s lídry KDU-ČSL a ODS.
Jestliže Miroslav Pišťák a jeho kolegové z ČSSD naopak poděkují
„Babišovcům“ za jejich čas
a pošlou je do opozičních lavic
zastupitelstva, budou na řadě
opět další jednání. Při nich ČSSD
a PéVéčko bude hledat minimálně
třetího do party, jímž mohou být
například komunisté, ale podle
kuloárních zpráv Večerníku je
zde zprvu nepřijatelná možnost
spolupráce s KDU-ČSL a ODS.
Variant na sestavení koalice je
pořád pochopitelně víc. Jediným
hráčem, s nímž se do holportu
nikdo nežene, je seskupený subjekt Změna pro Prostějov.
V každém případě konečnou
variantu se ale s největší
pravděpodobností v nejbližších
dnech nedozvíme. Nebo nastane
nějaká akce „Kulový blesk“?
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KONICKO KOSTELECKO NĚMČICKO PLUMLOVSKO PROTIVANOVSKO

VEČERNÍK podrobně zanalyzoval povolební stav ve všech 96 obcích na Prostějovsku
OSM OBCÍ URČITĚ BUDE MÍT NOVÉHO STAROSTU

Vězte, že žádná velká revoluce Prostějovsko po
letošních komunálních volbách nečeká. Z jejich
výsledků vyplývá, že jasná většina starostů svoje
postavení v čele obcí obhájila. Mnozí z nich také
dostali nejvíce hlasů ze všech kandidátů. Naopak
jiní ve funkci pokračovat na sto procent nebudou.
S určitostí se to v tuto chvíli dá říci zejména o těch,
kteří se rozhodli vůbec nekandidovat. Na většině
míst totiž jednání ještě pokračují, nebo ještě vůbec nezačali.

vem Hochvaldem. V obdobné situaci je i Josef Hýbl z Dětkovic, Milan Marek z Drahan, Viktor Pořízka
z Bousína, Ladislav Černý z Ondratic a Milena Pírková z Tvorovic. Pokud budou chtít starostové
v těchto obcích pokračovat, budou
se muset domluvit i se zástupci
ostatních kandidátek. To se například podařilo Adolfu Sušňovi
z Plumlova, který rovněž nebyl
v čele strany, která ve volbách dostala nejvíce hlasů, ovšem díky
vstřícnosti vítězů voleb z KDU-

Jak se vyvíjí situace v jednotlivých městysích a obcích prostějovského regionu
Alojzov
Starosta: Miroslav Grulich
100% Nej.
Tři kandidátní listiny bojovaly o přízeň voličů v Alojzově. Vítězem se s
drtivou převahou stalo sdružení Nezávislí kandidáti Alojzov se stávajícím
starostou M. Grulichem. Více hlasů
ovšem dostala na této kandidátce
třetí Anna Pluhařová. Ani jeden z pěti
mandátů nezískal subjekt Za životní
prostředí s lídrem Jozefem Paníčkem,
které obdrželo jen 11,68% a Sdružení
nezávislých kandidátů od rybníku,
které do voleb vedl Petr Pospíšil.

Bedihošť

Plumlov/mls
Březsko, Buková, Hruška, Lešany,
Pěnčín, Protivanov, Stařechovice,
Výšovice. Ve všech těchto obcích je
jisté, že současní starostové předají
pomyslné žezlo svému nástupci.
Do zastupitelstva se totiž rozhodli
nekandidovat Hana Kubová (Březsko), Miroslav Švec (Buková),
František Baláš (Hruška), Lubomír
Novák (Pěnčín), Karel Trnečka
(Protivanov) a Zdeňka Crhonková
(Stařechovice).
Pouze dva starostové kandidovali, ovšem do zastupitelstva se vůbec nedostali. Jedná se Vladislavu
Bábkovou v Lešanech a Ladislava
Okleštka z Výšovic. Oba tyto případy spojuje to, že starostové už
před volbami veřejně prohlašovali, že v čele obce už dále být nechtějí, a i proto se nechali napsat
až na poslední místo kandidátky.
V případě Vladislavy Bábkové za
tím stály zejména rodinné důvody.
Kdo bude jejím nástupcem? V této
souvislosti se mluví buď o současném místostarostovi Stanislavu Faltýnkovi, nebo o Pavlu Komárkovi,
který získal nejvyšší počet hlasů.
Dlouholetý starosta Výšovic Ladislav Okleštěk na podzim na
kandidátce hnutí ANO pronikl
do poslanecké sněmovny a od
té doby na jednání obecního zastupitelstva často chyběl. Určitým překvapením přesto je, že
i s Oklešťkem na kandidátce to
ANO v souboji se Změnou pro Výšovice ve volbách jasně projelo. Novým starostou ve Výšovicích se tak
zřejmě stane buď lídr Změny Jakub
Haluza, nebo Veronika Syslová,
která získala nejvyšší počet hlasů
od voličů.

Nechtějí pokračovat
Otazník rovněž visí nad působením
Marty Servusové v Nivě.

Starosta: Jiří Zips 100% Nej.
Komunisté, jejichž je Jiří Zips lídrem,
zde v devítičlenném zastupitelstvu
získali většinu pěti mandátů. ODS a
KDU-ČSL získaly po dvou mandátech. O pozici starosty je jasno.

Bílovice
Starosta: Jan Toman 50%
Zajímavá povolební situace je v Bilovicích-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
Velký zájem. V Lipové volili v průměru čtyři z pěti občanů a tamější Občané pro obec vedená dispečerem
účast patřila k nejvyšším v okrese.
Foto: Jiří Možný stavební firmy Ing. Miroslavem Hochvaldem. Jeho jméno přitom odkaTa se nechala napsat na druhé -ČSL bude ve své funkci i nadále zuje na oblíbenou místní hospodu U
Hochvaldů. Do zastupitelstva naomísto společné kandidátky a od pokračovat.
voličů pak nedostala ani nejvyšší Celkově se dá říci, že starostové na pak nepronikl ředitel prostějovského
počet hlasů. Novou starostkou v tradičně konzervativní Hané i v le- GJW Michal Šmucr (Úsvit).
Nivě se tak zřejmě stane Libuše tošních volbách v drtivé většině poBiskupice
Němcová. Podobné je to i s Ja- tvrdili svoji oblibu. Na jiném místě
Starosta: Dana Stodolová
nou Přecechtělovou v Srbcích. Zde této dvoustrany pak najdete jména
100% Nej.
podle uspořádání jmen za sebou všech, kteří ve volbách získali nejna jediné kandidátce lze usuzovat, vyšší počet hlasů ze všech kandidá- Jediná kandidátka, Dana Stodolová
byla v čele a získala nejvíce hlasů.
že novou starostkou se stane Jana tů v jednotlivých obcích.
Váňová.

Musí vyjednávat
V dalších obcích je to se starosty
více či méně nahnuté a jejich další setrvání ve funkci bude záležet
nejen na nich samotných, ale i na
dalším povolebním vyjednávání. Jedná se například o předsedu
Okresního mysliveckého spolku
Jana Tomana v Bílovicích-Lutotíně,
který sice ve volbách získal nejvíce
hlasů, nicméně většinu v devítičlenném zastupitelstvu bude mít kandidátka Občané pro obec vedená
dispečerem stavební firmy Mirosla-

OBCE, KDE STAROSTOVÉ NEKANDIDOVALI (3):
Pěnčín, Protivanov, Stařechovice

OBCE, KDE STAROSTOVÉ KANDIDOVALI, ALE NEPROŠLI (1):
Výšovice

OBCE, KDE STAROSTA VEDL NEVÍTĚZNOU KANDIDÁTKU (3):
Ondratice, Plumlov, Tvorovice

OBCE, KDE STAROSTA NEVEDL KANDIDÁTKU A PROŠEL (2):
Niva, Srbce

OBCE, KDE KAŽDÝ KANDIDOVAL ZA SEBE (4):
Ochoz, Polomí, Raková u Konice, Rakůvka

OBCE, KDE KANDIDOVALO TOLIK LIDÍ,
KOLIK SE VOLILO ZASTUPITELŮ (3):
Obědkovice, Pavlovice u Kojetína, Želeč

Kde se budou měnit starostové?
U
URČITĚ
ANO:
Březsko,
Buková, Hruška, Lešany,
B
y,
MOŽNÁ ANO:
Bílovice-Lutotín, Drahany, Bousín
SPÍŠ
NE:
S
Dětkovice,
Dobromilice, Držovice, Horní ŠtěpáD
nov,
n Kladky, Konice, Kostelec na Hané, Ludmírov, Mořice
URČITĚ NE:
Alojzov, Bedihošť, Biskupice, Brodek u Konice,
Brodek u Prostějova, Budětsko, Čehovice, Čechy
pod Kosířem, Čelčice, Čelechovice na Hané, Dobrochov, Doloplazy, Dřevnovice, Dzbel, Hačky, Hluchov, Hradčany-Kobeřice, Hrdibořice, Hrubčice, Hvozd, Ivaň, Koválovice-Osíčany, Krumsín, Laškov, Lipová, Malé Hradisko, Mostkovice

OBLÍBENÍ
STAROSTOVÉ:
Miroslav Grulich (Alojzov), Jiří
Zips (Bedihošť), Jan Toman (Bílovice- Lutotín), Jana Stodolová
(Biskupice), Radomír Novák
(Brodek u Konice), JUDr. Radek
Rozmánek (Brodek u Prostějova),
Jiří Sedláček (Budětsko), Ing. Milan Kiebel (Čechy pod Kosířem),
Karel Černý (Čelčice), Jarmila
Stawaritschová (Čelechovice na
Hané), Josef Hýbl (Dětkovice),
Ing. Miloslav Kříž (Dobrochov),
Pavel Drnovský (Dobromilice),
Ladislav Sypko (Doloplazy), Milan Marek (Drahany), Blanka Kolečkářová (Držovice), Bohumila
Charvátová (Dřevnovice), Jana
Konečná (Dzbel), Vladimír Dvorský (Hluchov), Karel Svoboda
(Hradčany-Kobeřice), Bohumil
Kovařík (Hrdibořice), Milan Mlateček (Hrubčice), Ing. Josef Šmíd
(Hvozd), Jan Kvapil (Jesenec),
Stanislav Cetkovský (Klenovice
na Hané), František Novák (Konice), Ladislav Hynek (Kostelec na
Hané), Josef Polášek (Koválovice-Osíčany), Mgr. Jaroslav Střelák
(Krumsín), Jaroslav Jedlička (Laškov), Ing. František Šustr (Lipová),
Marián Fiedler (Malé Hradisko),
Jaroslav Knap (Mořice), Jaroslav
Peška (Mostkovice), Anna Ondrouchová (Myslejovice), Ivana
Dvořáková (Němčice nad Hanou),
Jiří Doubrava (Nezamyslice), Michal Lukaš (Ohrozim), Martin Bílý
(Ochoz), Milan Elfmark (Olšany
u Prostějova), Jindřiška Pitáková
(Otinoves), Milan Lešikar (Pavlovice u Kojetína), Jan Vrána (Pivín),
Adolf Sušeň (Plumlov), Stanislav
Pišťák (Polomí), Zdeňka Růžičková (Prostějovičky), Jiří Porteš
(Ptení), Josef Mikulka (Rakůvka),
Jiří Szymsza (Rozstání), František
Kaprál (Seloutky), Antonín Frgal
(Skalka), Miroslav Kadlec (Skřípov), Hana Lebedová (Smržice),
Jitka Zachálková (Suchdol), Jaroslav Kröner (Stražisko), Vlastimil
Konšel (Určice), Eduard Novotný
(Víceměřice), Jana Rozsívalová
(Vícov), Jarmila Pospíšilová (Vincencov), Mojmír Grepl (Vitčice),
Irena Blažková (Vranovice-Kelčice), Ivo Zatloukal (Vrbátky), Dušan
Svozílek (Vrchoslavice), Josef Fica
(Vřesovice), Robert Kříž (Zdětín),
Bronislava Augustinová (Želeč).

Bohuslavice

7 zastupitelů, starosta
Miroslav Pluháček – 10 %
K výměně stráží se schyluje v Bohuslavicích. Starosta Miroslav Pluháček dostal až čtvrtý nejvyšší počet
hlasů a bude v zastupitelstvu ze své
kandidátky osamocen, naopak v čele
obce pravděpodobně stane dosavadní
fotbalový trenér a dvojnásobný držitel
akademického titulu Roman Jedlička.
Jeho strana zvítězila a získala tři posty,
stačí mu tak domluvil s jedním z dalších kolegů.

Bousín
Starosta: Viktor Pořízka (KSČM)
50%
Komunisté to v Bousíně těsně projeli.
Sdružení KSČM a nezávislých kandidátů získalo 48,03% a velmi těsně
podlehlo kandidátce Nestraníků pro
Bousín a Repechy (51,97%), která
bude mít v sedmičlenném zastupitelstvu většinu. Jejím lídrem je Jiří
Vítek. Nejvíce hlasů dostala Marie
Nováková.

Brodek u Konice
Starosta: Radomír Novák
100% Nej.
Starostova kandidátka SNK, kde byl
lídrem, získala většinu (5 z 9 mandátů). Taky dostal jasně nejvíce hlasů. V
Brodku u Konice zvítězily osobnosti
z kandidátky SNK obce Brodek u
Konice, které získaly 58,23% hlasů a
v devítičlenném zastupitelstvu získaly
většinu pěti hlasů. Na druhém místě
skončila kandidátka Hasiči pro rozvoj obce (21,9%) a třetí KDU-ČSL
(19,81%).

Brodek u Prostějova

Starosta: JUDr. Radek Rozmánek
100% Nej.
Městys se měnit (ne)bude! Ve volbách zvítězila kandidátka Měníme
Brodek (46,16% hlasů) v čele se
současným starostou JUDr. Radkem
Rozmánkem. Dokonce se jí podařilo
získat i většinu čtyř křesel v sedmičlenném zastupitelstvu, když KDU-ČSL získalo dva a ČSSD jeden
mandát. Propadla kandidátka Úsvitu
přímé demokracie.

Březsko
Starostka: Hana Kubová
0% - nekandidovala
Starostka vůbec nekandidovala. Jasně
zvítězila SNK Březsko, která bude
mít šest mandátů, KDU-ČSL jeden.
Lídr SNK Březsko Rudolf Hloušek
dostal nejvíce hlasů.

Budětsko:

Starosta: Petr Cetkovský 100%
tičlenném zastupitelstvu „rozhodujíSouboj nezávislých získalo Sdružení
cí“ dva mandáty.
s lídrem Petrem Cetkovským (67,43
Držovice
procenta), které vybojovalo kvintet
mandátů. Druzí Nezávislí s Petrem
Starostka: Blanka Kolečkářová
Svačinou obdrželi 32,57% a obsadí
90% Nej.
V jediné obci s vlastním hypermar- dvě místa. Nejvíc hlasů dostal s těsketem se o přízeň voličů ucházelo ným náskokem Martin Kroupa.
sedm kandidátek a povolební situace
Jesenec
se vyvinula zajímavě. Nejvíce hlasů
Starosta: Jan Kvapil 100% Nej.
sice získala kandidátka současné staBuková:
rostky Blanky Kolečkářové Staros- Kandidátka Spokojený Jesenec se
tové a nezávislí (31,93%), která však starostou v čele získala většinu čtyř
Starosta: Miroslav Švec 0% v sedmičlenném zastupitelstvu bude mandátů. Na v pořadí druhé sdružení
nekandidoval
Tři kandidátky. Nejvíce hlasů SNK, mít „pouze“ tři mandáty. Pokud chce Vaše volba zbyly tři mandáty.
lídr Petr Pořízka, nejvíce hlasů dostal získat většinu, bude se muset spojit s
Kladky
Milan Kolísek ze stejné kandidátky. některým z úspěšných kandidátů. PřeDalší dvě kandidátky SNK Obce mluvit bude muset někoho z kvarteta Starosta: Ing. Josef Hofman 90%
Buková a Pro kulturní rozvoj obce po Jakub Martínek, Martin Ryšťák, Jaro- Po kauze odstupu pětice tamních
slav Studený či Lubomír Hrazdil.
dvou mandátech.
kandidátů propadl Úsvit přímé demokracie, který získal jen 3,54 procenta
Čehovice
Dřevnovice:
hlasů. Vítězem se stalo sdružení Pro
Starosta: Milan Smékal 100%
Starostka: Bohumila Charvátová spokojené občany s 96,46%, které má
všech devět zastupitelů. Nejvíce hlasů
Starostou vedená kandidátka Čehovi100% Nej.
ce 2014 získala 4 ze 7 mandátů. Další Jediná kandidátka, v čele starostka, dostala Kateřina Šertlerová, starosta
byl čtvrtý.
dva má Pro Čehovice a jeden KSČM. dostala nejvíce hlasů. Je jasno.
Nejvíce hlasů ale získala Božena SpáKlenovice na Hané
Dzbel:
čilová ze stejné kandidátky.
Starosta: Stanislav Cetkovský
Starostka: Jana Konečná 100%
Čechy pod Kosířem:
100% Nej.
Nej.
Starosta: Ing. Milan Kiebel 100% Zvítězil Náš venkov, má šest mandá- Starosta Stanislav Cetkovský jednotů, Úsvit jeden. Jana Konečná byla v značně obhájil. Jím vedená kandiNej.
dátka SNK pro obec Klenovice n. H.
Získal jednoznačně největší počet čele a získala nejvíce hlasů.
získala 61,69% hlasů a většinu sedmi
hlasů. Byl na kandidátce KDU-ČSL,
Hačky:
mandátů v jedenáctičlenném zastukterá má tři mandáty. Další čtyři strapitelstvu. Po dvou místech bude mít
ny SNK, ČSSD, ODS, KSČM mají
Starosta: Josef Vychodil 100%
jeden mandát.
Starostova kandidátka KDU-ČSL do- kandidátka S vámi pro obec a také
stala nejvíce hlasů a bude mít pět za- KDU-ČSL.
Čelčice:
stupitelů ze sedmi. Nejvíc hlasů však
Klopotovice
Starosta: Karel Černý 100% Nej. dostal MvDr. Jiří Havlíček.
Starosta: Vladimír Bradík 90%
Starosta obhájil! Kandidátka Pro obec
Hluchov
V Klopotovicích komunisté neuspěČelčice v čele se současným starostou
Karlem Černým drtivě porazila zbylé Starosta: Vladimír Dvorský 100% li. Sdružení nezávislých kandidátů v
čele se starostou zde získalo 69,59%
tři kandidátky, když získala šest manNej.
dátů za 73,29% hlasů. Do zastupitel- Nic nového pod sluncem. Starosta hlasů, díky čemuž bude mít většinu
stva se pak dostal už jen Pavel Hrubý Vladimír Dvorský a jím vedená kan- pěti křesel v sedmičlenném zastupiz KSČM.
didátka Hasiči Hluchov a nezávislí telstvu. Komunisté získali pouze dva
zvítězili s 69,36% a v sedmičlenném mandáty za 30,40% hlasů. Nejvíce
Čelechovice na Hané:
zastupitelstvu získala jasnou většinu preferenčích hlasů dostala Marta NeStarostka: Jarmila Stawaritschová pěti křesel. Konkurenční kandidátka svadbíková.
Konice
Sdružení občanů Hluchova bude mít
100% Nej.
Starosta: František Novák
Starostka dostala ze všech kandidátů dva mandáty.
90% Nej.
nejvíce hlasů a její kandidátka má v
Horní Štěpánov
Neuvěřitelně vyrovnaná situace! Do
devítičlenném zastupitelstvu většinu
5 mandátů. Tři mandáty ještě dostalo Starosta: Vladimír Svoboda 90% zastupitelstva se ve městě dostaly
KSČM a jeden Strana svobodných Sdružení Za stabilitu a další rozvoj všechny kandidátky. Faktem zůstáobčanů.
obce vedené starostou Vladimírem vá, že nejvíce hlasů (26,33%) získala
Svobodou dostalo většinu, konkrétně kandidátka Starostové a nezávislí v
Dětkovice:
devět mandátů. Šest míst má ČSSD. čele se současným starostou FrantišNejvíc preferenčních hlasů dostal Jo- kem Novákem. Současný první muž
Starosta: Josef Hýbl 75% Nej.
Konice však bude muset hledat komNejtěsnější výsledek! V Dětkovicích sef Zemánek.
promis napříč politickým spektrem. V
o vítězi rozhodlo několik málo hlasů.
Hradčany-Kobeřice
patnáctičlenném zastupitelstvu totiž
Většinu v sedmičlenném zastupitelbude mít jeho kandidátka pouze čtystvu tu bude mít kandidátka Sdružení
Starosta: Karel Svoboda 100%
ři mandáty. Druhá v Konici skončila
nezávislých kandidátů, která získala
Nej.
50,16% hlasů, druhé KDU-ČSL Karel Svoboda by měl zůstat staros- KDU-ČSL (19,52%) a bude mít tři
získalo 49,83% hlasů. Starosta Josef tou. Kandidátka SNK Hradčany totiž zastupitele. Další čtyři kandidátky Hýbl KDU-ČSL dostal největší počet získala 45,78% hlasů a porazila tak Ano 2011, ODS, ČSSD a KSČM pak
hlasů.
SNK Kobeřice (44,86%). A jelikož získaly po dvou místech.
samostatní kandidáti MVDr. Zuzana
Kostelec na Hané
Dobrochov:
Weinlichová ani Roman Voznica se
Starosta: Ladislav Hynek
Starosta: Ing. Miloslav Kříž 100% do zastupitelstva nedostali, pak je o
100% Nej.
vítězi voleb z Hradčan rozhodnuto.
Nej.
Ve městě rozhodnou povolební jedTuto obec ovládla Křesťanská deHrdibořice
nání. ČSSD v čele se současným
mokratická unie-Čs. str. lidová se ziskem 54,66% hlasů, na druhém místě Starosta: Bohumil Kovařík 100% starostou Ladislavem Hynkem sice
jasně zvítězila (44,62%), většina v
skončilo SNK-Dobrochov (27,64%)
Nej.
a třetí skončila ZMĚNA se 17,70%. Jediná kandidátka, starosta v čele. Do- patnáctičlenném zastupitelstvu jí však
těsně unikla. Se sedmi mandáty má
Starosta (KDU-ČSL) má většinu čtyř stal nejvíc hlasů.
však velkou sílu a jednat bude buďto
mandátů, taky dostal nejvíce hlasů.
s KDU-ČSL (22,92%, 4 mandáty),
Hrubčice
Dobromilice:
TOP 09 (19,45%, 3 mandáty) či ÚsviStarosta: Milan Mlateček 100%
tem (9,55%, 1 mandát).
Starosta: Pavel Drnovský
Nej.
90% Nej.
Vítězem se stalo SNK Hrubčice
Koválovice-Osíčany
Starosta dostal nejvíce hlasů a jeho se 41,52%, což znamená zisk čtyř
KDU-ČSL sice zvítězila (39,19%). mandátů v sedmičlenném zastupi- Starosta: Josef Polášek 100% Nej.
Ovšem získala pouze tři mandáty, za- telstvu. Po jednom místě v něm zís- V obci se nic výraznějšího měnit netímco KSČM a TOP 09 mají po dvou kávají KSČM (20,34%), KDU-ČSL bude. Nejvíce hlasů získala kandidátmandátech. K většině v zastupitelstvu (19,25%) a Sdružení ODS a nezávis- ka SNK Koválovice-Osíčany vedená
současným starostou Josefem Poláštu tedy bude třeba vytvořit koalici.
lých kandidátů (18,88%).
kem, pro kterou se vyslovila přesně
Doloplazy
polovina všech voličů. Nestraníci zísHruška
kali tři mandáty a SDH KováloviceStarosta: Ladislav Sypko
Starosta: František Baláš 0%
-Osíčany jeden mandát.
100% Nej.
nekandidoval
V Doloplazích zvítězila KSČM Obec bude mít nového starostu, FranKralice
(55,59%), a tak starosta Ladislav tišek Baláš totiž ve volbách vůbec
Sypko bude moci pokračovat ve své nekandidoval. Hrušku navíc čekají 9 zastupitelů, starosta
funkci, neboť konkurenční Svobodná složitá povolební jednání. Zvítězili Pavel Kolář 50 %
volba získala za 38,80% hlasů pouze sice komunisté (36,17%) a v sedmi- Situace v městysi nacházejícím
tři mandáty v sedmičlenném zastu- členném zastupitelstvu budou mít se v těsné blízkosti Kostelce je
pitelstvu. Jaroslav Obruča se svou hned tři mandáty. Jenže další dvě kan- velice složitá. Do devítičlenného
kandidaturou nakonec neuspěl a do didátky a to SNK Hruška (30,66%) zastupitelstva prošli kandidáti
zastupitelstva se nedostal.
stejně jako Kandidátka nezávislých hned osmi uskupení, mezi nimi i
Hruška (33,17%) se mohou spojit a stávající starosta Pavel Kolář. Jeho
Drahany
vybrat starostu ze svého středu. Nejví- další pokračování v čele obce ale
nelze příliš přesně odhadnout. Jako
Starosta: Milan Marek 50% Nej. ce hlasů získal David Barnet.
lídr Nezávislých 2014 sice dostal
Hodně zamotaná povolební situace!
nejvíce hlasů ze všech, ale až další
Hvozd
Starosta obce Milan Marek sice zísjednání ukáží, jaké bude obsazení
kal nejvíce hlasů (176), nicméně jím
Starosta: Ing. Josef Šmíd 100%
v čele obce
vedená kandidátka Nestraníci skonNej.
čila až druhá (37,81%) za Sdružením Kandidátka KDU-ČSL, kde má staKrumsín
nezávislých kandidátů (41,99%), jejíž rosta většinu, získalo většinu v poStarosta: Mgr. Jaroslav Střelák
lídr Jiří Ondroušek se ovšem do za- době devíti zastupitelů. Ty doplňují
100% Nej.
stupitelstva vůbec nedostal! Do povo- zástupci ČSSD se šesti mandáty.
Starosta bude pokračovat! Těsnou
lebního vývoje tak může promluvit i
většinou hlasů zvítězila v KrumsíIvaň
ČSSD (20,19%), která má v jedenác-

Starosta: Jiří Sedláček 100% Nej.
V Budětsku zvítězil subjekt Za obec
krásnější se ziskem 52,17% hlasů,
které tak získalo většinu ze sedmičlenného zastupitelstva. Jejím lídrem
byl právě starosta Jiří Sedláček, který
dostal i nejvíce hlasů. O zbylé tři mandáty se podělí Sdružení nezávislých
kandidátů „Hasiči pro obec“ s 32,68
procenty a KDU-ČSL s 15,15%.

Starosta: Jiří Doubrava
90 % Nej.
Mezi občany uspěly tři subjekty ze
čtyř, jasně nejlépe se vedlo SNK Za
rozvoj obce Nezamyslice vedené současným starostou Jiřím Doubravou.
Toto sdružení získalo téměř polovinu hlasů a sedm mandátů z patnácti.
Přesně třetinu křesel získali Občané
Laškov
Nezamyslicím vedení Drahomírem
Starosta: Jaroslav Jedlička 100% Crhanem, zbylé tři posty patří lidovcům. Z jednotlivců byl nejpopulárnějNej.
ší starosta Doubrava, vysloužil si 429
Starostou vedená kandidátka Laškov hlasů.
2014 - 2018 získala většinu v podobě
Niva
pěti mandátů, tři získalo KDU-ČSL a
Starostka: Marta Servusová
jeden ČSSD. Starosta dostal suverén10 % Nej.
ně nejvíce hlasů.
V Nivě to měli voliči poměrně jedLešany
noduché, o přízeň se tu ucházela jeStarostka: Ing. Vladislava Bábková diná kandidátka a z devíti možností
se vybíralo sedm jmen. Dosluhující
0%
Dlouholetá starostka Ing. Vladislava starostka Marta Servusová se nechala
Bábková v čele obce po osmi letech napsat na druhé místo a získala třetí
končí. Jako jediná z osmi kandidátů nejvyšší podporu. Nejvíce hlasů zísse do sedmičlenného zastupitelstva kala lídryně Libuše Němcová a je tak
vůbec nedostala! Podíl na tomto pře- pravděpodobné, že právě ona se nově
kvapivém výsledku má zřejmě fakt, postaví do čela obce.
že dlouhodobě otevřeně mluvila o
Obědkovice
tom, že kandidovat vůbec nechce a
Starosta: Rostislav Němec
objevila se až na posledním místě
90 % Nej.
jediné kandidátky. Nejvíce preferenčních hlasů v Lešanech získal Pavel Kandidovala jediná strana, z níž do
zastupitelstva prošlo všech sedm
Komárek.
jmen. Starosta šel do voleb z prvního
Lipová
místa a těšil se téměř nejvyšší podpoře, přesto však František Vysloužil s
Starosta: Ing. František Šustr
pořadovým číslem tři a Tomáš Trneč100% Nej.
Kandidátka starosty Františka Šustra ka s pětkou získali o jeden hlas více získala většinu pěti mandátů v devíti- rovnou šedesátku.
členném zastupitelstvu. Tři zastupitele
Ohrozim
má SNK a jednoho KDU-ČSL.
Starosta Michal Lukeš
Ludmírov
100 % Nej.
Očekává se pokračování současného
Starostka: Jana Grézlová
starosty, jenž jako lídr Sdružení ne90% Nej.
Kandidátka Zodpovědnost a pořádek závislých kandidátů Ohrozim 2014,
v obci v čele se starostkou získala výrazně přispěl k téměř tříčtvrtinové
sedm mandátů z jedenácti. Čtyři podpoře obyvatelstva, což jako odmězastupitele jsou za SNK Pro rozvoj nu přineslo pět křesel ze sedmi. A práobce. Nejvíce hlasů obdrželi Ing. Jan vě Michal Lukeš byl nejpopulárnější,
když oslovil 220 voličů z celkového
Zapletal a Jiří Šoupal.
počtu 270, kteří přišli volit.

ně kandidátka současného starosty
Jaroslava Střeláka SNK - Společně
pro Krumsín (51,82% hlasů) díky
čemuž v devítičlenném zastupitelstvu
získala většinu pěti křesel. Zbývající
dvě kandidátky KDU-ČSL a Změna
pro Krumsín získaly shodně po dvou
mandátech.

Malé Hradisko

Starosta: Marián Fiedler
100% Nej.
Kandidátka Sdružení nestraníků v
čele se starostou získala šest mandátů.
Tři mají Nezávislí kandidáti.

Mořice
Starosta: Jaroslav Knap
80% Nej.
Starosta Jaroslav Knap dostal nejvíce
hlasů. Jeho kandidátka Za spokojený
život v Mořicích skončila těsně druhá
a bude mít dva mandáty. Stejně tolik
zastupitelů má Mořice pro občany občani pro Mořice s lídrem Martinem
Obručou. Jednoho zastupitele budou
mít v sedmičlenném zastupitelstvu
Mořic ještě Naděje a budoucnost
Mořic, Pro Mořice a Pro spokojené
občany.

Mostkovice
Starosta: Jaroslav Peška
100% Nej.
Starosta Jaroslav Peška vedl kandidátku Šance pro obec, která bude mít
sedm z jedenácti zastupitelů. V zastupitelstvu budou po jednom mandátu
mít ještě KDU-ČSL, Spolu, SNK
Sokolsko-hasičská a SNK za prosperující obec.

Myslejovice
Starostka: Anna Ondrouchová
100 % Nej.
Jasným vítězem se stalo SNK - sdružení za rozvoj obce vedené starostkou
Annou Ondrouchovou. Voliči ho
odměnili více než třípětinovou podporou, což znamená deset křesel z
patnácti. Kandidátka Za prosperující
obce má tři a Nezávislí kandidáti zbývající dvě. Mezi jednotlivci se těšila
nejvyšší podpoře současná starostka,
když se pro ni vyslovilo 283 občanů.

Němčice nad Hanou
Starostka: Ivana Dvořáková
90 % Nej.
V nejjižnějším městě okresu se o
patnáct křesel podělilo všech sedm
kandidátek. Opět zvítězili sociální demokraté vedení stávající starostkou,
společně s ODS, jejíž kandidátka se
„přejmenovala“ na SNK města Němčice nad Hanou, ale nadpoloviční většinu nedá a musí jim pomoci ještě někdo další. Poměrně suverénně si vedla
Ivana Dvořáková, když získala jasně
nejvíce hlasů, konkrétně 368.

Nezamyslice

ale byl nejpopulárnější Marek Hýbl
jako dvojka SNK Za rozvoj obce,
jenž předstihl i lídra v podobě starosty Drnovského. Základní otázka tedy
zní, kdo se s kým dohodne. Nabízí
se spolupráce starostova SNK s kandidátkou Myslíme na budoucnost,
nezapomínáme na tradici, kterou vedl
dosavadní místostarosta Roman Palát
s cílem získat ještě pátý hlas.

Otinoves
Starostka: Jindřiška Pitáková
100 % Nej.
Karty jsou rozdány jasně. Kandidátka
vedená Jindřiškou Pitákovou, která se
do čela obce postavila po zesnulém
Zdeňku Radovi, přesvědčila tři voliče
ze čtyř a pobrala pět křesel ze sedmi.
A lídryně uskupení Za Otinoves, ve
které je radost žít získala největší podporu, konkrétně 143 hlasů.

Ptení
Starosta Jiří Porteš 100 % Nej.
Jiří Porteš zažil ve Ptení velké vítězství. Coby lídr přivedl kandidátku k
více než dvou třetinám hlasů a plným
osmi mandátům z jedenácti, jejich lidovecká protikandidátka získala zbylé tři posty. A dosavadní starosta získal
téměř pětistovku hlasů, tedy o téměř
dvě stovky více než druhý nejoblíbenější kandidát v podobě Markéty
Kohoutové.

Raková u Konice

Starosta: Petr Hajkr 50 % Nej.
Podobně jako v Ochozi se vydali do
voleb v Rakové pouze samostatní
kandidáti. Ze čtrnácti lidí pronikla do
zastupitelstva rovná polovina, nejvíce hlasů si vysloužil Pavel Hudeček.
Hned za ním skončil dosavadní starosta Petr Hajkr. Oproti uplynulému
Pavlovice u Kojetína
čtyřletému období se obměnila téměř
polovina osazenstva a až následujíStarosta: Milan Lešikar
cí jednání ukáží, zda v čele obce ke
100 % Nej.
Obec známá v nedávné minulosti změně dojde, nebo ne.
vyhrocenými spory našla společnou
Rakůvka
řeč a do voleb vyslala jedinou kandidátku. Nejvíce hlasů získal současný
Starosta: Josef Mikulka
starosta jdoucí z první pozice a bylo
90 % Nej.
by velkým překvapením, kdyby se do Formou samostatné kandidatury se o
čela obce nepostavil i po ustavujícím hlasy ucházeli i v Rakůvce. A zde se
zasedání zastupitelstva.
občané zcela jednoznačně vyslovili
pro dosavadního starostu. Josef MiPěnčín
kulka získal šedesát hlasů, přičemž k
volbám přišlo čtyřiašedesát občanů.
Starosta: Lubomír Novák 0 %
Nového starostu již brzy poznají v Pokud tedy sám bude chtít v čele obce
Pěnčíně, dosavadní první muž obce pokračovat, je to velice pravděpodobse totiž rozhodl nekandidovat. A v né.
souboji dvou stran si se ziskem téměř
Rozstání
sedmdesáti procent hlasů a pěti křesel
ze sedmi vedli mnohem lépe Ne- Starosta: Jiří Szymsza 100 % Nej.
závislí. Je tak nasnadě, že se do čela Duel sociálních demokratů s lidovci
obce postaví Ladislav Popelář coby byl velice vyrovnaný, nakonec ale
lídr vítěze.
velice těsně skončil ve prospěch dosavadního vedení obce. Starosta Jiří
Pivín
Szymsza coby číslo jedna na listině
ČSSD získal nejvyšší počet hlasů a i
Starosta: Jan Vrána 90 % Nej.
Oproti volbám z podzimu 2010 se díky němu celá strana šest mandátů z
do boje o přízeň občanů nepustily jedenácti nabízených.
dvě, ale hned tři kandidátky. I přesto
Seloutky
získal současný starosta Jan Vrána a
nejpopulárnější politik obce se svým
Starosta: František Kaprál
Ochoz
uskupením téměř polovinu hlasů i
100 % Nej.
Starosta: Martin Bílý 90 % Nej.
mandátů, konkrétně sedmačtyřicet O pokračování Františka Kaprála v
V Ochozi se o přízeň neucházely stra- procent a čtyři křesla. To znamená pozici starosty Seloutek není třeba pony, ale samotní kandidáti. Na výběr nutnost utvořit koalici, ale téměř jisto- chybovat. Do voleb šla jediná kandibylo z osmi jmen a jen jeden neuspěl, tu, že se v čele obce nebude nic měnit. dátka, jejímž byl lídrem, navíc dostal
mezi lidmi si se ziskem třiadevadesáti
jasně nejvyšší počet hlasů.
Plumlov
hlasů vedl nejlépe současný starosta.
Skalka
A lze předpokládat, že bude v této po15 zastupitelů, starosta Adolf
zici pokračovat i nadále.
Sušeň 50 %
Starosta Antonín Frgal
více na jiném místě dnešního vydání
100 % Nej.
Olšany u Prostějova
Velice podobná situace jako v předPolomí
Starosta_ Milan Elfmark
chozím případě. Antonín Frgal vedl
100 % Nej.
z pozice starosty Skalky jedinou kanStarosta_ Stanislav Pišťák
Drtivým způsobem dopadly kodidátku a získal nejvyšší počet hlasů,
90 % Nej.
munální volby v Olšanech. S prací V Polomí se pustili do voleb převážně byť úplně stejně populární byl u občazastupitelstva bylo spokojeno více jen samostatní kandidáti a nejvíce se nů i Roman Pinkava.
než pětaosmdesát procent příchozích při nich vedlo současnému starostovi.
Skřípov
občanů, tudíž sdružení současného Stanislav Pišťák získal téměř stovku
starosty se mohlo radovat z odměny ze sto sedmi hlasů a lidé tak při téměř
Starosta Miroslav Kadlec
v podobě třinácti mandátů z patnácti. třiaosmdesátiprocentní účasti dali
100 % Nej.
A doložilo to ocenění Milana Elfmar- jasně najevo, že si změnu v čele obce Do sedmičlenného zastupitelstva se
ka, mimo jiné předseda Okresního nepřejí.
sice dostala hned čtyři uskupení, větfotbalového svazu Prostějov pobral
šinu ale v rukou drží SNK Petrova
Prostějovičky
785 hlasů, takže mu hlas nedalo jen
cechu Skřípov vedené současným
devětadevadesát lidí, kteří se dostavili
starostou, jenž rovněž u občanů obdrStarostka: Zdeňka Růžičková
do volebních místností.
žel nejvyšší podporu ze všech, kteří se
100 % Nej.
Souboj dvou sdružení nezávislých o ni ucházeli.
Ondratice
kandidátů Prostějovičky a Za ProSlatinky
Starosta_ Ladislav Černý
stějovičky skončil v poměru tři ku
10 % Nej.
čtyřem ve prospěch současného Starosta: Jaromír Crha 50 % Nej.
Napínavý souboj přinesly volby v obecního vedení. Starostka Zdeňka Zajímavě rozdali karty občané ve SlaOndraticích. O devět pozic se uchá- Růžičková získala stejně jako Roman tinkách. Kandidátka dosavadního stazely dvě devítičlenné kandidátky a Petržela šestadevadesát hlasů, jen o rosty získala tři posty ze sedmi a bude
lépe dopadla ta opoziční. SNK vede- jeden méně Pavel Kožnárek s Oldři- se muset dohodnout na spolupráci
né starostou oslovilo jen jednačtyřicet chem Pěnčíkem.
s TOP 09 nebo Rovně, aby dosáhla
voličů a získalo čtyři posty, listina
většiny. Navíc Jaromír Crha neuspěl
Protivanov
Společně pro obec naopak získala
ani jako lídr svého SNK, o více než
přízeň téměř šedesáti procent. Je tak
třicet hlasů více získala „dvojka“ Iveta
Starosta: Karel Trnečka 0 %
vysoce pravděpodobné, že se novým Jméno nástupce Karla Trnečky, jenž Chudobová.
starostou stane jednička Petr Kvapil, se po více než dvaceti letech v čele
případně dvojka Miroslav Sedlák. obce rozhodl nekandidovat, je zatím
Smržice
Oba se mimo jiné mohou pyšnit i nej- nejasné. Jeho pokračovatelé sice jasně
Starostka: Hana Lebedová
větší přízní obyvatel, když získali 131 vyhráli volby, když oslovili šest voličů
90 % Nej.
a 117 hlasů a jako jediní se dostali na z deseti a dopracovali to k sedmi za- Nejvíce hlasů získala od voličů dosatrojciferné číslo.
stupitelům z jedenácti, lídr kandidátky vadní starostka Hana Lebedová, jež
Jan Vybíhal ale dostal až čtvrtý nej- velice pravděpodobně bude řídit SmrOtaslavice
vyšší počet hlasů. Nejpopulárnějším žice i v dalších čtyřech letech. SdružeStarosta_ Rostislav Drnovský
byl Miloslav Kitner, přes čtyři sta hla- ní ODS a nezávislých kandidátů sice
50 % Nej.
sů se dostala ještě Simona Krönerová. nezískalo většinu, ale čtyři křesla z
Kdo bude stát v čele obce, kde až
devíti jí dává velký koaliční potenciál.
Přemyslovice
donedávna tekl potok do kopce? To
je zatím velice těžké předvídat. Před
Srbce
Starosta: Lubomír Štafa
čtyřmi lety tu Sdružení STAN a ne90 % Nej.
Starostka: Jana Přecechtělová
závislí kandidáti získalo stejně jako Nezávislí vedení současným staros10 % Nej.
ODS tři posty a do čela obce si zastu- tou získali téměř pětapadesát procent V nejmenší obci Prostějovska se o
pitelé vybrali Rostislava Drnovského, hlasů a sedm mandátů značí v konku- post zastupitele ucházelo šest kandiačkoliv on byl dvojkou občanských renci dalších dvou stran čistou většinu dátů soustředěných na jedné listině.
demokratů a u občanů byla plná čtve- v zastupitelstvu. Pokračování Lubo- Jako číslo dva na ní byla i současřice populárnějších lidí. Nyní se tu míra Štafy v čele obce ale nemusí ná starostka Jana Přecechtělová a i
prosadilo hned pět uskupení a tři man- být zcela jisté, více hlasů než on totiž podle uspořádání jmen za sebou lze
dáty získalo Společně pro Otaslavice získal Josef Rozsíval nacházející se usuzovat, že hlavní kandidátkou na
tvořené členy ODS. Mezi jednotlivci původně na čtvrté pozici.
starostku je Jana Váňová. Ta navíc

Přišli i mladí. Komunální volby přilákaly k urnám všechny věkové skupiny.
jako jednička získala i nejvíce hlasů, uskupení zbývající čtyři místa. Nabízí
byť společně se Silvií Balušíkovou a se tak varianta, že by se novým staMichalem Kočím.
rostou měl stát lídr vítězné strany Jiří
Petrovský, na podzim 2010 se ale zaStařechovice
stupitelstvo rozhodlo pro Milenu Pírkovou, takže nelze ani nyní vyloučit
Starostka: Zdeňka Crhonková
tuto možnost. A situaci ještě zamotává
0%
Velmi výraznou obměnou prošlo ob- Ludmila Hýblová, která získala nejsazení stařechovického zastupitelstva. vyšší podporu ze všech.
Vzhledem k redukci z devíti na sedm
Určice
členů i výraznému omlazení pokračují jen dva předešlí zastupitelé, dosaStarosta: Vlastimil Konšel
vadní starostka se stejně jako většina
100 % Nej.
osazenstva rozhodla nekandidovat. V Určicích zůstává vše při starém a
Nejvíce hlasů získal lídr vítěze Radim navzdory protikandidátce může éra
Vaněk, jenž je tak hlavním adeptem současného starosty bez problémů
na uvolněný post.
pokračovat. Jistotu mu dala dvoutřetinová podpora od občanů, což přineslo
Stínava
rovnou desítku křesel v patnáctičlenném zastupitelstvu. A Vlastimil
5 zastupitelů, starosta Pavel
Konšel skutečně přesvědčil většinu,
Bokůvka
jako jediný totiž dostal přes pět stovek
90 %
Lídrem jediné stínavské kandidát- hlasů, přesně 502.
ky byl Pavel Bokůvka, pokud by se
Víceměřice
ovšem zastupitelé při volbě starosty
drželi preferencí od voličů, stanul by v
Starosta: Eduard Novotný
čele obce původně čtvrtý Hubert Hu90 % Nej.
bík, jenž získal o tři hlasy více.
Do sedmičlenného zastupitelstva se
dostala hned čtyři uskupení, tři z nich
Stražisko
získala po dvou mandátech a ta čtvrtá jeden. Nejvíce hlasů získala listina
Starosta Jaroslav Kröner
Víceměřice - Náš domov a dosavadní
90 % Nej.
Na změnu v čele obce to nevypadá starosta se těšil nejvyšší podpoře ze
ani na Stražisku. Protikandidátka všech kandidátů. Lze tak usuzovat,
současného starosty Jaroslava Krö- že bude v této pozici pokračovat, byť
nera sice také získala čtyři hlasy, sáz- bude muset stejně jako před čtyřmi
kařskou terminologií se ovšem jako roky vzniknout širší shoda.
tutovka jeví předpověď, že lidovecká
Vícov
zastupitelka Jarmila Stojanová podpoří stávající vedení.
Starostka: Jana Rozsívalová
90 % Nej.
Suchdol
Na podzim 2010 to bylo jednoduché,
neboť lidovecká lídryně Jana RozsíStarostka: Jitka Zahálková
valová disponovala čistou většinou.
90 % Nej.
Pozici nejpopulárnější komunální Nyní si její kandidátka o jeden post
političky udržela v Suchdole starostka pohoršila a má tři křesla ze sedmi, i tak
Jitka Zahálková, její kandidátka na- se ale jeví jako bližší varianta, že bude
víc získala čtyři posty z devíti. Nelze v čele Vícova pokračovat. Mimo jiné
tedy předpokládat, že by tu ke změně i proto, že také letos získala jasně nejvyšší počet hlasů.
došlo.

Šubířov
Starosta: Jindřich Ritter
50 % Nej.
Starostou vedení Nezávislí sice získali
šedesát procent hlasů a čtyři zastupitelská křesla ze sedmi, jejich lídr ale
u občanů zcela propadl. Obdržel jen
jednasedmdesát hlasů, tedy nejméně
z celé postupující čtveřice. Naopak
nejvíce voliče oslovili Lukáš Müller s
Karlem Novákem, kteří získali shodně čtyřiaosmdesát hlasů. Nyní tak záleží na samotné straně, jak se rozhodne. Zda bude ctít vůli lidu, nebo dříve
určenou hierarchii.

Tištín
Starostka: Alena Wagnerová
90 % Nej.
V Tištíně se o devět postů ucházela
jen jedna devítičlenná kandidátka
vedená dosavadní starostkou Alenou
Wagnerovou. Ta získala téměř maximální počet hlasů, jen o jednoho
občana více se totiž podařilo oslovit
Pavlu Szakošovi, jenže před čtyřmi
lety kandidoval za jiný subjekt. I tak
se ale nejeví pravděpodobné, že by v
čele obce došlo ke změně.

Tvorovice
Starostka: Milena Pirková
50 % Nej.
Stejná situace jako před čtyřmi roky,
opět kandidátka paní starostky získala tři křesla ze sedmi, zatímco druhé

Foto: Jiří Možný

Vítězem voleb ve Vrbátkách se stalo
SNK Pro rozvoj obce Vrbátky v čele
se starostou obce. Čtyřicetiprocentní
podpora voličů znamená šest křesel
z patnácti a nutnost dohodnout se s
Alternativou či kandidátkou Žijeme
zde společně, což lze předpokládat.
Ivo Zatloukal navíc získal suverénně
nejvyšší podporu – 426 hlasů. Tedy o
necelou stovku více než jednička Žijeme zde společně Martin Šálek.

Vrchoslavice
Starosta: Dušan Svozílek
100 % Nej.
Ve Vrchoslavicích je to jasné. Starostova kandidátka získala sedm postů z
jedenácti, když oslovila téměř tři voliče z pěti, Dušan Svozílek navíc získal
nejvíce hlasů – přesně 235.

Vřesovice
Starosta: Dušan Svozílek
100 % Nej.
Ve Vřesovicích kralovali lidovci.
Přesvědčili téměř osmdesát procent
voličů, což znamenalo šest křesel ze
sedmi. Dosavadní starosta Josef Fica
se tak může těšit na další čtyři roky v
čele obce, sám to podpořil ziskem 235
hlasů.

Výšovice
Starosta: Ladislav Okleštěk
0 % Nej.
Dlouholetý starosta Výšovic a od
loňského roku též poslanec Ladislav
Okleštěk se nechal napsat na poslední
místo kandidátky ANO 2011 a zažil
dvojitý neúspěch. Jednak se do sedmičlenného zastupitelstva nedostal,
navíc také prohrál souboj se Změnou
pro Výšovice. Novým starostou se tak
stane buď její lídr Jakub Haluza, nebo
Veronika Syslová, která si získala nejvyšší oblibu u voličů.

Zdětín

Starosta: Robert Kříž 100 % Nej.
Stávající první muž obce Robert Kříž
vedl jedinou kandidátku a dostal suVincencov
verénně nejvyšší počet hlasů. Ze sto
pětapadesáti obálek byl zakřížkovaný
Starostka: Jarmila Pospíšilová
na sto třiačtyřiceti. Lze tak očekávat,
100 % Nej.
Občané Vincencova sestavili jen jed- že oblíbený politik bude ve funkci ponu devítičlennou kandidátku, na je- kračovat i další čtyři roky.
jímž prvním místě stanula dosavadní
Želeč
starostka Jarmila Pospíšilová. Ta také
získala nejvyšší podporu ze všech – Starostka: Bronislava Augustinová
konkrétně sedmapadesát hlasů.
100 % Nej.
Obsazení postu starostky se velice
Vitčice
pravděpodobně nebude měnit ani v
Želči. Obec s přibližně pěti sty padeStarosta: Mojmír Grepl
sáti obyvateli vybírala hned patnáct
100 % Nej.
Komunální volby ve Vitčicích skon- zastupitelů, přesto se na pomyslnou
čily drtivým triumfem stávajícího ve- startovní čáru postavila pouze jedna
dení, které díky téměř osmdesátipro- kandidátka vedená současnou starostcentní podpoře získalo šest ze sedmi kou. A Bronislava Augustinová také
zastupitelů. A nejpopulárnější byl s získala suverénně nejvyšší počet hlanecelou devadesátkou hlasů starosta sů, do vedení obce ji poslalo sto šestašedesát občanů. Pravdou ovšem je, že
Mojmír Grepl.
postupovali všichni, kdo kandidovali.

Vranovice-Kelčice

Starostka: Irena Blažková
100 % Nej.
Irena Blažková se může těšit na další čtyřleté funkční období ve funkci
starostky Vranovic-Kelčic. Její kandidátka oslovila polovinu voličů, za což
byla odměnou čtyři křesla z celkových sedmi, navíc jasně nejvíce hlasů
– 261. To znamená o téměř stovku víc
než v pořadí druhý Milan Burda.

Vrbátky
Starosta: Ivo Zatloukal
90 % Nej.

Nej. - vysvětlivky:

100 % = starosta vedl vítěznou
kandidátku, která má většinu, a získal současně nejvíce hlasů
90 % = starosta vedl vítěznou kandidátku, která buď získala většinu,
ale přeskočil ho kolega, nebo těsně
nemá většinu v zastupitelstvu
50 % = nejasná situace, může to
reálně dopadnout tak i tak
10 % = starostova kandidátka prohrála, nebo nebyl jejím lídrem
0% = starosta nekandidoval, nebo
se nedostal do zastupitelstva

Komunální volby 2014
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 20. října 2014

STŘÍPKY Z KOMUNÁLNÍCH VOLEB

aneb perličky a zajímavosti z hlasování do zastupitelstev měst, městysů a obcí 2014

Večerník zorganizoval setkání nejmladšího a nejstaršího zastupitele v regionu
Tak tomu se říká mladá krev do protipólu se zkušeností podpořenou dvěma dekádami působení v komunální politice. Zatímco devatenáctiletá Julie Kobzová
z Prostějoviček je absolutně nejmladší zvolenou zastupitelkou v regionu, pětasedmdesátiletý primátor
Statutárního města Prostějov Miroslav Pišťák je naopak
tím nejstarším členem ze všech zastupitelstev. Ryze
z obcí a městysů je pak tím nejdříve narozeným mužem čtyřiasedmdesátiletý důchodce Jaroslav Trnečka
ze Zdětína, „šestka“ Sdružení nezávislých kandidátů. Setkání generací. Devatenáctiletá Julie Kobzová z Prostějoviček se
Večerníku se ve čtvrtek podařilo zprostředkovat vzá- velmi ráda setkala s naopak nejstarším zastupitelem na Prostějovsku,
jemné setkání právě nejmladšího a nejstaršího zastu- prostějovským primátorem Miroslavem Pišťákem. Ani on neskrýval ve
Foto: Michal Kadlec
pitele či zastupitelky, který dostal důvěru v uplynulých čtvrtek odpoledne upřímné potěšení.
prostřednictvím
říct svůj názor
Po
krátkém
neformálním
rozhokomunálních volbách!

čísla z volebních místností...
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Plný tucet volebních stran
a hnutí kandidovalo do Zastupitelstva Statutárního města
Prostějov. Od pádu komunistického režimu a svobodných
voleb se jednalo o vyrovnání druhého nejvyššího počtu
z roku 1998. Historický rekord
se datuje z roku 1994, kdy se
o přízeň voličů ucházelo třináct
subjektů.

875 12 746

Tento počet svých zástupců občané zvolili v letošních komunálních volbách do zastupitelstev
měst, městysů a obcí prostějovského regionu. Takřka tři čtvrtiny, přesně 655 a 74,86% z nich
tvoří muži. Důvěru dostalo i 220
žen, což činí 25,14 procent vyvoleného osazenstva. Největší zastoupení má věková kategorie 40 až
44 let, naopak nejmenší do 19 let.

Takřka třináct tisíc odevzdaných
obálek se sešlo ve 44 okrscích
prostějovského regionu, což vytvořilo 401 216 platných hlasů
a účast 34,76 procenta. Oproti
volbám z před čtyřmi lety se jednalo o mírný pokles. V roce 2010
byla účast 37,03% a v 13 782
obálkách se sešlo 433 022. Rozdíl
byl už i v kolonce voličů, v seznamu jich bylo o 563 méně.

Prostějov/mik
Když Večerník požádal prostějovského nestora komunální politiky,
zda by přijal na radnici návštěvu
v podobě čerstvě zvolené zastupitelky Prostějoviček, devatenáctileté studentky Středního odborného
učiliště obchodního na náměstí
Husserla, Miroslav Pišťák neváhal
ani vteřinu. „Samozřejmě, já jsem
pro každou srandu, obzvláště
v mém věku,“ pousmál se první
muž magistrátu. A tak se i stalo.
Ve čtvrtek 16. října ve 14.00
hodin tudíž došlo v zasedací

místnosti rady města k historickému setkání. Večerník
Miroslavu Pišťákovi představil jeho o šestapadesát mladší
protějšek z Prostějoviček. „Je
pozoruhodné a velmi milé, že
tak mladí lidé chtějí něco udělat
pro svoji obec. Přeji vám, abyste se nenechala otrávit politikou
a myslela jen a jen na dobro, které kolem sebe můžete vykonat.
Jinak se klaním před vaší odvahou v tomto nádherně mladém
věku,“ pravil Miroslav Pišťák
směrem ke své velmi mladé
„kolegyni“.

voru ještě Večerník požádal Julii
Kobzovou o pár jejích dojmů.
„Pan primátor Pišťák na mě
udělal obrovský dojem. Doteď
jsem ho znala jenom z novin či
televize a jsem ráda, že k této
schůzce došlo. Vážím si ho,
ne pro jeho věk, ale pro to, co
všechno udělal pro Prostějov,“
vrátila poklonu Miroslavu Pišťákovi nejmladší zastupitelka regionu. Na otázku, co tak mladou
holku vůbec vedlo do politiky,
odpověděla s přehledem. „Mám
za cíl zastupovat v obci svoji věkovou kategorii, aby mladí měli
v Prostějovičkách možnost mým

hodně nahlas. Víte, doteď naši
obec řídili jen lidé středního či
vyššího věku a my mladší máme
pocit, že naše zájmy nebyly
mnohdy dostatečně hájeny. Chci
ale dobře zastupovat všechny
obyvatele Prostějoviček, mám
je všechny moc ráda,“ svěřila
se exkluzivně Večerníku devatenáctiletá Julie Kobzová.
„To se docela rýmuje, nejstarší
z Prostějova a nejmladší z Prostějoviček,“ uzavřel milé setkání
na prostějovské radnici Miroslav
Pišťák, který v komunálních
volbách dovedl jako lídr ČSSD
k prvenství.

Právník Augustin překonává řezníka Neumanna!

ŽENA ZA PULTEM MÍŘÍ DO ZASTUPITELSTVA! SLUŽEBNĚ NEJSTARŠÍ ZASTUPITEL TRHÁ REKORDY
„V obchodě zaskočí manžel,“ směje se Jana Halvadžievová

Prostějov/mik - Na jiný systém
ve svém životě si bude muset
zvyknout spolumajitelka večerky v Rejskově ulici Jana
Halvadžievová (ČSSD). Od
pultu obchodu se smíšeným
zbožím totiž míří rovnýma nohama do lavic pro zastupitele
statutárního města!
Prostějovanka Jana Halvadžievová je jednou ze třinácti zbrusu
nových zastupitelů. „Moje zvolení beru jako obrovskou výzvu
a opravdovou změnu v dosavadním životě. Ale nebojím se jí, za
mnou stojí silný tým sociálních
demokratů, který mi kdykoliv
pomůže,“ hlásí odvážně nová
zastupitelka. Jak vzápětí dodala,
v nové funkci hodlá udělat hlavně vše pro podporu drobných
podnikatelů. „Ke mně do obchodu chodí hodně živnostníků a velice dobře znám jejich problémy.

Od pultu na radnici. Jana Halvadžievová (na snímku vlevo) teď
kromě role obchodnice bude jako nově zvolená zastupitelka města řešit i politické problémy.
Foto: Michal Kadlec
Doufám, že v zastupitelstvu najdeme společnou cestu k tomu, jak
jim pomoci. Náš obchod provozuji
už šestnáct let a za tu dobu se mi se
vším možným svěřily stovky až tisíce lidí. Jsem vždycky ráda, když
jim mohu pomoci, byť někdy jen

Prostějov/mik - Věkově nejstarším zastupitelem na Prostějovsku je sice primátor
Miroslav Pišťák, ovšem zdaleka ne služebně. Jak Večerník
zjistil, vůbec nejdelší dobu sedí
v zastupitelských lavicích Josef Augustin (KSČM), který
v následujícím volebním období míří k úplně největšímu
historickému rekordu!
„Zastupitelem města jsem už od
roku 1981, takže ledasco pamatuji,“ potvrdil dlouholetý komu-

de lepší...,“
„Příště to bu mismus
ti
neskrývá op Makový
avel
lídr strany P
jim za to vděčný a děkuji. Je vidět, že
i takový malý človíček jako já může
získat podporu tolika lidí,“ směje se
jednička kandidátní listiny Pavel Makový (na snímku), sám majitel Pohřební
služby
Do budoucna vidí i přes černou barvu
své firmy především růžově. „Jednou
přijde doba, kdy Koruna Česká překoná
pětiprocentní hranici a naší účastí v zastupitelstvu dokážeme konečně něco
v Prostějově změnit,“ přidal Makový
skutečně hodně optimisticky.
Dodejme, že v letošních „komunálkách“ získali monarchisté 0,28,

Foto: archív Večerníku
po přepočtení hlasů na jednoho
kandidáta pak 0,88 procent platných
hlasů, což stačilo na jedenáctou
pozici. Horší už byli jen „Republikáni“...

I přes svoji nízkou účast na jednáních
byl doktor Nevrla opět zvolen...

Prostějov/mik - Díky své lékařské
praxi a profesi gynekologa požívá
Aleš Nevrla (na snímku), kandidující
za TOP 09 a Nezávislé Prostějovany,
obrovské popularity. Samozřejmě,
obzvláště mezi ženami. Není tedy příliš silného divu, že slaví úspěchy také
na politickém poli, a to přitom aniž by
veřejně vyvíjel nějak extrémní snahu.
V posledních „komunálkách“ byl pak
opakovaně zvolen do zastupitelstva,
přestože jeho účast na jednáních vrcholného orgánu magistrátu v letech
2014 - 2014 byla dle údajů z městského úřadu zcela nejhorší ze všech pětatřiceti členů.
Večerník před čtrnácti dny zveřejnil
statistiku účasti jednotlivých zastupitelů při společných jednáních svolaných
primátorem Prostějova. Z dostupných
materiálů vyplynulo, že Aleš Nevrla se
z devatenácti schůzí zastupitelstva účastnil pouze osmi z nich. Přesto jej voliči

poslali do lavice znovu, i když „topka“
získala jen tři mandáty a Nevrkla kandidoval ze šestého místa. Preferenční halsy
jej však posunuly vpřed.
„Myslím, že moje popularita se dá skutečně spojovat s mým zaměstnáním. Ale
zásadně odmítám, že bych se nezúčastňoval jednání zastupitelstva, vaše statistiky nebyly přesné. Určitě jsem byl na
radnici častěji než kolega Chytil, který
je dlouhodobě nemocný. Je pravda, že
moje práce mi několikrát neumožňovala
být na zastupitelstvu, ale minimálně dvakrát nebo třikrát ročně jsem tam byl,“ zareagoval pro Večerník Aleš Nevrla, staronový zastupitel za TOP 09 a Nezávislí
Prostějované.
Podobného názoru je ostatně i prostějovský lídr této pravicové strany. „Pan
Nevrla byl při své nepřítomnosti vždy
řádně omluven a nebylo to tolikrát, jak
uvedl Večerník. Možná se několikrát zapomněl na začátku jednání zaregistrovat,

náctého a dvacátého století,“ prozradil Večerník Josef Augustin
a vzápětí podotkl, že za třiatřicet
let činnosti v komunální politice
se vůbec necítí být opotřebovaný. „Unaven jsem kolikrát
z některých debat s kolegy v zastupitelstvu, ale ze svých vizí pro
další vývoj města rozhodně opotřebovaný nejsem,“ konstatoval
s úsměvem Josef Augustin.

Matador. Už při komunálních
volbách Josef Augustin mohl
tušit, že další volební období jej
může posunout k rekordu. Stalo se.
Foto: Michal Kadlec

INZERCE

dobře míněnou radou,“ svěřila se
Večerníku Jana Halvadžievová.
Na otázku, zda obchod neutrpí
její novou rolí v komunální politice, zakroutila bleskově hlavou.
„Vždycky zaskočí manžel,“ vyhrkla s úsměvem.

Lídr Koruny České je spokojen
Prostějov/mik, pk - Dlouhá léta
reprezentuje v Prostějově poměrně
málo známé uskupení s atraktivním názvem Koruna Česká,
monarchistická strana Čech,
Moravy a Slezska. A přestože
žádný výsledkový zázrak to ani
tentokrát v komunálních volbách
nebyl, lídra to nesmete... Navíc
on sám je s letošním výsledkem
monarchistů spokojen, přestože strana nepřekonala ani jedno procento
platných hlasů.
„Osobně hodnotím výsledek opravdu
pozitivně. Když se Koruna Česká před
čtyřmi lety poprvé zúčastnila komunálních voleb, obdrželi jsme více jak patnáct
set hlasů. Teď jich máme celkově přes
jedenáct stovek, takže jde sice o mírný
pokles, ale ten z důvodu roztříštěnosti
sil zaznamenaly všechny strany a hnutí.
Zároveň mě těší můj výsledek, kdy mi
lidé dali 366 preferenčních hlasů. Jsem

nální politik, který se je civilní
profesí právník. Skutečností je,
že v tuto chvíli tak míří k novým
metám. „Zvolením do nového zastupitelstva na roky 2014 až 2018
jsem už teď služebně nejstarším
členem tohoto vrcholného orgánu
města ve stoleté historii radnice.
A jestliže se dožiji druhého
čtvrtletí roku 2015, budu služebně nejstarším komunálním
politikem od roku 1852! Pokud
městské kroniky mají pravdu, tak
rekord zatím drží prostějovský
řezník František Neumann, který
byl městským zastupitelem přes
třiatřicet let na přelomu devate-

Foto: internet
nebo přišel později,“ myslí si Aleš Matyášek.
Tak snad v příštích čtyřech letech uvidíme doktora Nevrlu na zastupitelstvu
přece jen častěji...

Poděkování
TOP09
TOP09 a nezávislí Prostějované, kandidáti za TOP09 v Plumlově
a kandidáti za TOP09 v Kostelci na Hané děkují všem svým voličům
za projevenou důvěru ve volbách do zastupitelstev v Prostějově,
Plumlově a Kostelci na Hané. Uděláme vše pro to, abychom ji nezklamali.
Děkujeme rovněž všem voličům našich soupeřů, kteří přišli k volbám a projevili demokraticky svůj názor na další rozvoj našich měst.
Váš názor ctíme a respektujeme, i když nebyl hlasem pro nás.
Vážení a milí spoluobčané, volební boje jsou u konce. Před námi je
čtyřleté období práce. Účastí na kandidátní listině a programem,
který jsme zpracovali pro Prostějov, Plumlov i Kostelec na Hané
vyjadřujeme své odhodlání uskutečnit záměry, které považujeme
za nutné. Prací v zastupitelstvech, výborech a komisích budeme
usilovat o prosazení našich vizí, o zlepšení života v našich městech.
Volbami končí nejvíce viditelná část volebního cyklu. Nekončí však
práce na prosazení našich myšlenek. Nyní se z náměstí a ulic přesuneme k materiálům, počítačům a do jednacích prostor radnice
a zastupitelských klubů. Tak jako tomu bylo v minulém období, budeme spolupracovat s názorově blízkými stranami. Budeme hledat
řešení problémů. Těch minulých i těch, které před nás postaví budoucnost.
Bez ohledu na to jak kdo
volil nebo nevolil, přejme
si navzájem, aby to nastávající čtyřleté období
bylo dobré, ba lepší než
to minulé.

Ze života města
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Krasická je už celá rozkopaná, Jarmark 'Maminky maminkám'
představil zdejší šikovné tvořilky veřejnosti
řidiči našli skulinku při objížďce

Naplánovaná stavební
investice vedoucí k propojení Anenské ulice
s jižním kvadrantem přes
ulici Krasickou je v plném proudu. Občanům
z této části města se ale
nelíbí, že právě Krasická
má být uzavřena až do
Vánoc, a tak si řidiči našli
vlastní objízdnou trasu,
se kterou magistrát dříve
vůbec nepočítal...

Už od rondelu v Určické ulici
je dáváno všem účastníkům
silničního provozu dopravní
značkou najevo, že jižní kvadrant
je zaslepen a není možný jeho další
průjezd kvůli výstavbě rondelu
v Krasické ulici. „Lidi si ale našli
svoji objížďku. Na jižní kvadrant
klidně vjedou a těsně před rozkopanou křižovatkou v Krasické
ulici zahnou doleva a malými
uličkami se dostanou zpátky na
Krasickou u aquaparku. Nemusejí
tak celou lokalitu objíždět až přes
Plumlovskou, jak je oficiálně
stanoveno úřadem,“ prozradil
Večerníku jeden z prostějovských
taxikářů. Jeli jsme se přesvědčit,
a zjistili jsme, že měl pravdu!
Zato obyvatelé ulic V Polích, Dr.
Uhra a Vasila Škracha jsou teď
zlostí bez sebe. „Dřív jsme tu měli
poměrně klid, projelo tu minimum
aut. Teď je to tady k nevydržení,
řidiči si z nás skutečně udělali objízdnou trasu. Přitom ulice je tak
úzká, že se tady dvě auta jedoucí
proti sobě ani nevyhnou,“ konstatoval rozzlobeně senior bydlící v
ulici Vasila Škracha.

Nezůstal kámen na kameni. Křižovatka v Krasické ulici spojující
jižní kvadrant je nyní rozkopána a nový rondel začne sloužit řidičům až před Vánoci.
Foto: Michal Kadlec
Problémy těchto obyvatel ale potrvají ještě dlouhé
týdny. Rondel na Krasické
má být dokončen až těsně
před Vánoci. „Jeho výstavba
je komplikovanější, a proto
zdlouhavější než podobné
investiční akce na jiných místech
Prostějova. Probíhají zde totiž
zároveň rekonstrukce všech
inženýrských sítí a podle nového
občanského zákoníku si každý
majitel sítě musí opravit to své.
A je hodně složité zkombinovat

Dárek pro každou ženu. Jako správná parádnice ani organizátorka Milada Sokolová neodolala nákupu u šikovných tvořilek.
Foto: Petra Hežová

Prostějov/peh - První jarmark by taky ne, vždyť pokud jste vi- tvořilek. Svými výrobky se přis názvem „Maminky mamin- děli na vlastní oči tu nádheru z ko- šla pochlubit i Renata Smrčková,
kám“ se setkal s mimořádně rálků, fima, keramiky či vlny, kte- jejíž stánek s ručně pletenými
příznivým ohlasem veřejnosti. rou jsou schopné zdejší majitelky dětskými oblečky obdivovaly
Pokud jste v sobotu ve Spole- šikovných rukou stvořit, nemohli všechny maminky. „O akci jsem
čenském domě chyběli, můžete jste si neodnést alespoň jeden se dozvěděla na internetu a řekla
jen litovat... Ale neděste se, Ve- z vystavených výrobků.
si, že bych to mohla vyzkoušet,“
černík u toho byl a přináší vám „Mám velikou radost, že se na svěřila se nám sympatická a šiprvním jarmarku sešli návštěv- kovná žena, která přiznala, že
opět přímou reportáž.
Okrašlovací spolek města Pros- níci i vystavovatelé v tak velkém uplést jeden takový svetřík pro
tějov ve spolupráci s účastnicemi počtu. Máme tu celkem čtyřicet malého caparta jí zabere pouhé
kurzu Okresní hospodářské ko- vystavovatelů s nabídkou umě- čtyři večery.
mory v Prostějově „Od kočárku lecké keramiky, originálních Pokud vám první jarmark 'Mak podnikání“ Markétou Valen- šperků z křišťálové pryskyřice, minky maminkám' unikl, nebo
tovou a Martinou Šponarovou korálků i fima, látkové a prou- pokud byste se v budoucnu samy
a pod záštitou Zdravého města těné dekorace do bytu i zahrady, rády pochlubily kreativními výProstějov uspořádal uplynulou prostě od každého něco. Jako na robky, nezoufejte. Organizátoři
sobotu v prostorách Společenské- správném jarmarku,“ neskrývala slibují, že se jarmark bude konat
ho domu první ročník jarmarku spokojenost spoluorganizátorka dvakrát do roka, krátce před Ve„Maminky maminkám“. A ten se akce Milada Sokolová, která ne- likonocemi a Vánocemi tak akoKdo chtěl, mohl si podle data na- mohl pochlubit mimořádně příz- odolala a odměnila se nákupem rát, abyste stihli nakoupit origirození najít v keltském stromo- nivým ohlasem návštěvníků. Jak stylových náušnic od mladých nální dárky i pro celou rodinu.
vém horoskopu charakteristiku
svého znamení. Připravena byla
i ochutnávka jablek z regionu
a vynikající jablečný čaj. Celým
2x ffoto: P
Petra H
Hežová
ž
dopolednem provázela hudební
skupina Jižní ryba, která příjemně doplnila celkovou prosluněnou atmosféru akce.
„Krásně nám to vyšlo, jsme moc
spokojení. K úžasné atmosféře
navíc přispělo teplé babí léto.
Akce přilákala spoustu návštěvníků, kolemjdoucí se zastavovali, zaposlouchali se do pěkných
písniček a prohlédli si výstavu.
Aktivit se zúčastnilo celkem sto
dvanáct dětí,“ uvedla spokojeně
Petra Orálková z Ekocentra Iris.
Dále také všechny pozvala na
Bohatý výběr. Bižuterie, prostírání, hračky a mnoho Šikovné ručičky. Nejhustší koncentrace tvořilek byla
pokračování oslav svátku strodalšího, to vše bylo k vidění na prvním jarmarku „Ma- v sobotu odpoledne ve Společenském domě. Věřili bysmů, které se uskuteční v pátek
te, že tyhle dokonalé postavičky jsou upletené z pedigu?
minky maminkám“.
24. října na Hloučele, kde se budou sázet stromky a keře.

práce plynařů, elektrikářů či telefonních společností,“ vysvětlil
dlouhý
termín
dokončení
výstavby rondelu v Krasické ulici
Zdeněk Fišer, náměstek primátora Statutárního města Prostějov.
Kromě uvedeného rondelu se
ještě letos stihne příprava pro vybudování komunikace mezi Krasickou a Anenskou ulicí, včetně
výstavby protihlukové zdi vedle
sportovního areálu u aquaparku.
Rondel u sběrného dvora je pak
v plánu příští rok.

Prosluněný Den stromů přilákal na náměstí nejen spoustu dětí

Na startu. Pro děti bylo připraveno několik úkolů, po jejichž splnění dostaly odměnu.
Foto: Martin Zaoral
Prostějov/pav - Sobotní slunečné dopoledne bylo jako
stvořené pro vycházku do
přírody. A tak pracovníci Ekocentra Iris a Okrašlovacího
spolku přinesli kus přírody
přímo na hlavní prostějovské

náměstí. U příležitosti oslav
Dne stromů uspořádali zábavný i naučný program pro
návštěvníky všeho věku. Hry
zaměřené právě na stromy
a keře nadchly především děti.
Svátek stromů se slaví po celém

světě, v České republice připadá
na 20. říjen. Ekocentrum Iris
a Český svaz ochránců přírody
ve spolupráci s Okrašlovacím
spolkem akci spojenou s tímto
datem uspořádaly již posedmé.
Od devíti do dvanácti hodin
probíhal na náměstí T. G. Masaryka program spojený právě
se stromy a s přírodou. Pro děti
bylo připraveno 6 stanovišť,
kde plnily úkoly. Například tak
musely poznat plody stromů,
různé druhy dřeva, pod miskami
najít kaštany či vyplnit křížovku.
Také si mohly vyrobit dřevěnou
medaili, na kterou si vypálily
své jméno či nějaký obrázek.
Dospělé návštěvníky také zaujala výstava o významu stromů
a přírody. Malí i velcí návštěvníci si mohli také prohlédnout
mláďata ježků, které prezentovala stanice pro handicapované
živočichy z Němčic nad Hanou.

Karel Plíhal představí své album „Vzduchoprázdniny“

Hravý mistr pointy zazpívá v „Kasku“

Prostějov/pav - Až do dnešních
osmnácti hodin si můžete
v předprodeji v Kavárně malého prince koupit zvýhodněný
lístek na koncert oblíbeného
téměř místního písničkáře
Karla Plíhala (na snímku).
Ten vystoupí již v pondělí 20.
října o půl osmé v hlavním sále
Společenského domu.
Kytarista, zpěvák, skladatel,
textař, hudební režisér a aranžér
pocházející z Přerova, který
dlouhá léta žil v Olomouci, koncertuje v Prostějově pravidelně.
Jeho pondělní vystoupení však
bude jiné v tom, že se odehraje právě ve velkém sále
Společenského domu. Několik
posledních vystoupení se uskutečnilo v Duze. Tomuto tichému,

jemnému písničkáři s hravým
humorem sluší spíše komornější
prostory, proto bude zajímavé
sledovat, jak mu „kasko“ sedne.
Karel Plíhal v Prostějově
představí především svoje poslední album „Vzduchoprázdniny“, které v roce 2012
obdrželo cenu Anděl v kategorii
Folk a Country. Jeho vystoupení
bývají velmi oblíbená, protože
vynikají hravostí, vtipnými texty
s pointou a čistým zvukem kytary, kterou Plíhal nikdy nestudoval, ale hraje na ni bravurně.
Tento folkař, šansoniér i bavič
v jedné osobě již přes třicet let
předvádí vlastně malé divadlo,
které soustřeďuje do velmi
úsporné, avšak velmi účinné
formy.

Foto: Internet
Nenechte si ujít jedinečný
zážitek, který vás svou příjemnou
atmosférou a hravým humorem
alespoň na chvilku odvede od
všedních starostí.
Lístky na koncert Karla Plíhala
by měly být k dispozici během
celého pondělí a zřejmě se vám
je povede koupit i těsně před koncertem.

Fotoreportáž

jak bylo na jarmarku...

Aplaus 2014: Kumšt nahradila komedie Ani za milión

Prostějov/peh - Do programu
letošního Aplausu nečekaně
zasáhlo náhlé onemocnění
slovenského herce Milana
Kňažka, který si měl střihnout jednu z hlavních rolí
v inscenaci Kumšt. Na pódiu
se tak místo Milana Lasici,
Mariána Labudy a náhle
ochořelého Kňažka představila Kamila Magálová a Marián Geišberg v krimikomedii
Ani za milión v režii Jakuba
Nvoty.
Zpráva o náhlém onemocnění
jednoho z ústřední herecké trojice Lasica, Labuda, Kňažko,
diváky pochopitelně zaskočila,
přesto ti, kteří se nechtěli nechat
připravit o příjemný divadelní Důstojná náhrada. Druhé představení Aplausu muselo pozměnit
večer a přes avizovanou změnu svůj program. Především Kamila Magálová ale Prostějovany určitě
programu usedli do hlediště, nezklamala. Foto: TK PLUS
o výjimečný kulturní zážitek představení Kumšt totiž více tivní komedie Ani za milión pod
nepřišli. Původně avizované než adekvátně nahradila detek- režisérskou taktovkou Jakuba

Nvoty v titulních rolích s Kamilou Magálovou a Marianem Geišbergem. Originální detektivní
zápletka, ve které nechybí řádná
dávka humoru, napětí a hlavně
kufr s rovným milionem eur si
užilo několik desítek prostějovských diváků, kteří mu mohli
věnovat svůj hlas v divácké anketě. Poslední možnost hlasovat
v rámci divácké ankety letošního
divadelního festivalu Aplaus budete mít 23. října, kdy v 19 hodin
vtrhnou na divadelní prkna herci
pražského Divadla Bez zábradlí ve složení Karel Heřmánek,
Dana Morávková, Josef Carda
a další, aby představili zdejšímu
publiku divadelní komedii Antonyho Jaye a Jonathana Lynna
Jistě, pane premiére! Pokud jste
příznivci kvalitního britského
humoru, nenechte si tuto inscenaci ujít!

Kauza Fešák Hubert: paní Libuše M. podala další trestní oznámení

„Bojím se ho! Vyhrožuje, že nás postřílí a dům podpálí...“
Prostějov/mls - Dlouhodobě
nezaměstnaný Miroslav Janiš
se živnosti sňatkového podvodníka věnuje již minimálně
dvacet let. Pouze dva případy
se škodou převyšující tři čtvrtě milionu korun se dostaly až
k prostějovskému soudu. Ten
ho nakonec i podmínečně odsoudil, netrvalo však dlouho
a „novodobý Casanova“ se
k podvádění žen opět vrátil!
Fešák Hubert alias šestapadesátiletý Miroslav Janiš. Muž, nad
nímž se opět stahují mračna. Libuše M. podle jejích slov dluží
minimálně půl milionu korun,
po poradě s právníkem na ostří-

leného sňatkového podvodníka
podala písemné trestní oznámení. Není to přitom poprvé.
První trestní oznámení však
po následné důkladné masáži
ze strany „mistra manipulace“
vzala zpět a rázem všechno zapírala i Večerníku. Jenže, lidé se
nemění...

Skončí podvodník
ve vazbě?
Libuše M. přišla o všechny růžové sny a došla jí trpělivost.
„Bojím se ho, když se napije,
bývá hodně agresivní. Opětovně vyhrožuje, že nás oba
postřílí a dům zapálí! Navíc
mi zase všechny věci naházel

na půdu. A kromě toho u nás
v Plumlově několik dní bydlela
nějaká další žena, nedalo se to
už všechno vydržet. Když jsem
se po čase chtěla vrátit, tak
mi ošklivě vyhrožoval, že si to
můžu zkusit...,“ svěřila se nám
před pár dny Libuše M., které
přitom polovina domu právoplatně patří.
Společně s Janišem koupili nemovitost za sedm set tisíc korun. Každému z nich připadla
polovina, přestože „Fešák Hubert“ na tom ekonomicky zainteresován nebyl. Vše bylo hrazeno paní Libuší z financí, které
získala po prodeji bytu, jehož
hodnota přesáhla celý milion
korun. O zbytek prostředků (asi
půl milionu korun) ji měl Janiš

připravit. „Nejraději bych byla,
kdyby skončil ve vazbě a já se
mohla do Plumlova vrátit,“ vyjádřila své na první pohled kruté
přání Libuše M.
Policisté se sice už případem
zabývají, přání Libuše M.
se jí ovšem zřejmě hned tak
nevyplní. „Věc jsem předal
policistům k prověření nových
okolností, které uvedla oznamovatelka ve svém trestním
oznámení. Výsledky vyšetřování však dosud nemám k dispozici. Jelikož v tomto případě
nebylo dosud zahájeno trestní
stíhání, nemůže tedy být podán
ani návrh na vzetí do vazby,“
reagoval na dotaz Večerníku
Jaroslav Miklenda, dozorující
státní zástupce.

Počet napálených
žen stále stoupá
Paní Libuše M. není jedinou
ženou, která na Miroslava
Janiše v průběhu uplynulého
měsíce měla podat trestní
oznámení. „Dluží mi čtyři sta
tisíc korun. Dlouho jsem věřila,
že peníze dostanu zpět, ale už
mi došla trpělivost. Na policii v
Prostějově jsem podala trestní
oznámení již patnáctého srpna,
ale zatím se nic neděje,“ vypověděla žena, která si nepřála být
jmenována, ale jejíž identitu má
redakce k dispozici.
A to není zdaleka vše. Dle nepotvrzených informací Večerníku

další trestní oznámení na pana
Janiše ze strany jiné zklamané
ženy evidují policisté v Šumperku. Dá se přitom předpokládat,
že podobných „stížností“ bude
přibývat. Dle svědectví Libuše
M. i celé řady dalších žen se totiž Miroslav Janiš nadále snaží
navazovat další a další známosti
s osamělými či zranitelnými ženami z celé Moravy.

Co na to
Miroslav Janiš?
Sňatkového podvodníka, který je
stále ve zkušební době podmíněného odsouzení, se Večerníku podařilo zkontaktovat. „Paní Libuši
nic nedlužím! Mám na to papír,

který podepsala a který je notářsky ověřený,“ tvrdil nám pan Janiš do telefonu. Vyzvali jsme ho,
aby nám tento dokument předložil. Miroslav Janiš se skutečně
do redakce dostavil, přinesl však
pouze doporučený dopis, který
paní Libuše zaslala na adresu Večerníku nedlouho poté, co vzala
zpět své trestní oznámení. Podle
Janiše jeho družka opustila dům v
Plumlově dobrovolně a nikdo jí v
návratu nebrání. Na otázku, kolik
žen na něj v poslední době podalo trestní oznámení, odmítl Miroslav Janiš jakkoliv reagovat...
Večerník bude případ i nadále sledovat. S informacemi kolem „Fešáka Huberta“ nás
můžete kontaktovat na e-mailu
vecernik@pv.cz!

Téma Večerníku
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INZERCE

Milí čtenáři Večerníku,
po obnovené premiéře seriálu tematických stran z minulého vydání
přinášíme dnes další aktuální problematiku, byť při pohledu z okna na nás
podzim ještě nepřichystal tu správnou atmosféru. Babí léto, však buď
jak buď, vystřídají již brzy plískanice
či mlhy a ono pochmurné počasí nemůže než evokovat tradiční Dušičky.
Tedy správně Památku zesnulých...
Ale ještě předtím, než se vydáte na
kratší či delší cestu na rodinný hrob,
měli byste znát pár praktických rad
i zajímavostí, které se k tomuto svátku vztahují. Počítejte také s tím, že
v tomto období jsou silnice plné tzv.
„svátečních“ řidičů, takže je někdy
potřeba se obrnit trpělivostí a dbát
zvýšené opatrnosti.
Texty na speciální straně:
Tomáš Kaláb a Michal Kadlec

Výzdoba hrobů k Dušičkám neodmyslitelně patří

Při výzdobě hrobů a vzpomínkových míst bývají
v tomto období použity spíše
umělé květiny a chvojové
kytice a věnce. Důvodem je
chladno nebo mrazíky obvyklé v tomto období, které
způsobí, že živé květiny
často zčernají poté, co jsou
položeny na hrob jako
symbol vzpomínky nebo
poděkování...
Vkusně aranžované květiny
umělé nebo sušené vydrží
podstatně déle, což je
velmi vhodné i z ekonomických důvodů. V letech, kdy je teplo, pokládají
příbuzní na hroby řezané živé
květiny nebo chryzantémy
v květináčích.
Jako květinový dar se dávají
věnce, kytice, květinami
vypichované misky, srdce,

PAMÁTKA ZESNULÝCH
Dodržujete tradici návštěvy
hřbitova o Dušičkách?

VČtšina oslovených
ProstČjovanĤ
navštČvuje
o Dušiþkách hĜbitov.
Památku zesnulých
dodržují témČĜ všichni
oslovení senioĜi.
StĜední odborná škola
vzorek: 350 respondentĤ
podnikání a obchodu, spol. s r.o. starších 15 let
Rejskova 4, 796 01 ProstČjov
realizace: studenti školy

málo často kříže aranžované
z květin. Aranžmá, jeho
cena, velikost, barva a styl
se řídí vkusem a jinými
možnostmi dárce, někdy,
zejména u sociálně výše
postavených a veřejných
osob, společenskými zvyky
a předpisy.
Letos lze očekávat na Dušičky
spíše teplejší počasí, proto se
v zahradnictvích s přípravou
výzdoby započalo teprve
minulý týden, aby i chvojová výzdoba předčasně neopadala. Více se zřejmě budou kupovat řezané květiny,
které by při absenci mrazíků
mohly vydržet nepoškozené.
Objednávky při-jímá vyhlédnuté květinářství letos od již
zmiňované poloviny října.
Výzdoba hrobů probíhá obvykle v týdnu předcházejícím

Dušičkám, samotného 2. listopadu se většinou již pouze
rozsvěcují svíce.
Trendem posledních let jsou
umělé svíčky s bateriemi, evokující „věčné světlo“. Pro
zákazníky je příjemné zjištění,
že ceny „dušičkového“ zboží
oproti loňsku nijak nevzrostly, dlouhodobě stagnují.
To ovšem neutěší ty, kteří do
výzdoby hrobu investovali

V tomto období bývají odcizeny i části hrobů a náhrobků
a dochází na hřbitovech k loupežím, krádežím vozidel
a přepadením. Návštěvníci hřbitova jsou okrádáni
o peněženky, tašky, kabelky, doklady, platební karty
a hotovost. Policie ČR proto radí, aby lidé nenavštěvovali
opuštěná místa v době, kdy se již na hřbitovech a v jejich
okolí ostatní lidé nepohybují. Policie ČR rovněž žádá
účastníky silničního provozu, aby v tomto období, s ohledem na vyšší počet nehod zejména v okolí pietních míst,
dbali zvýšené opatrnosti a byli vůči sobě slušní a ohleduplní.

Poslední věci člověka nechte vyřídit profesionály

K tématu Dušiček patří i ty nejméně příjemné záležitosti, kdy je potřeba zařídit důstojné
rozloučení s drahým zesnulým. Protože se na
pohřební ústavy obracejí logicky nejbližší pozůstalí, jejichž psychika bývá po skonu jejich
blízkého narušená, je potřeba vybrat si skutečné profesionály, kteří vše potřebné zařídí
a na smutku lidí neparazitují.
Prvním krokem je výběr pohřební služby, kdy je nejlépe dát na reference známých
a přátel. Určitě dbejte na tradici a serióznost
(i oblečení pracovníků a čistota kanceláře a pohřebního vozu může o lecčems svědčit). Poté je
nutné, s přihlédnutím k případnému přání nebožtíka, určit druh pohřbu, sestavit texty na stuhy a na
parte (pozor na faux pas při opomenutí některého
příbuzného). Objednat pohřeb je nutné co nejdřív,
za uložení těla inkasuje většina nemocnic poplatky po uplynutí 48 hodin.
Rozhodně se nenechte vmanipulovat do výběru
pohřební služby lékaři a zdravotnickým personálem. Zjistěte si ceny za poskytované služby, doplatků, měla by zahrnovat kompletní servis.
které musí být dostatečně transparentní. Faktura I zde se vyplatí vsadit na firmu s mnohaletou
by měla být vystavena na konečnou cenu bez tradicí.

Firma Václavková a spol.,

Soukromá pohřební služba

působí v Prostějově od roku 1993

Prostějov/pr - Firma Václavková
a spol., Soukromá pohřební služba
působí v Prostějově už přes dvacet let
a za ta dlouhá léta se snaží plnit přání
pozůstalých, ale i zákazníků, kteří docházejí do firemního obchodu. Druhá
nejstarší pohřební služba v Prostějově
je připravena splnit přání pozůstalých
pochopitelně i během Dušiček.
„Od roku 1993 jsme vybudovali vlastní vazárnu květin a malou
smuteční síň, která slouží pro rozloučení v úzkém rodinném kruhu. Stala se často vyhledávaným
místem pro poslední rozloučení.
Snažíme se vyjít vstříc pozůstalým,
abychom jim ulehčili jejich zármutek. Je na nás, jak budou lidé spokojeni, protože si někdy neví rady,
jak postupovat při vyřízení pohřbu,“ říká Dagmar Václavková,
spolumajitelka firmy Václavková

a spol., Soukromá pohřební služba.
„Naši zaměstnanci navíc procházejí různými školeními a kurzy, jde
například o školení hrobníků, řidičů. Naši pracovníci jsou také pravidelně školeni v oblasti bezpečnosti
a hygieny práce,“ dodává Dagmar
Václavková.
Firma Václavková a spol., Soukromá pohřební služba působí
také v Kralicích na Hané, kde
má provozovnu a obchod. „Stejně jako v Mlýnské ulici v Prostějově, tak i v Kralicích na Hané
prodáváme pohřební zboží a zhotovujeme kytice i věnce k různým
příležitostem. Pochopitelně jsme
v obou provozovnách připraveni
uspokojit každé přání zákazníků s ohledem na blížící se Svátek
zesnulých,“ připomíná Dagmar
Václavková.

Znak kvality. Dagmar Václavková, spolumajitelka firmy Václavková
a spol., Soukromá pohřební služba
v Mlýnské ulici v Prostějově se může
pyšnit oceněním kvality služeb.

Na Svátek zesnulých
 kytice  žardinky
 věnečky
…a vše dle přání zákazníka

určité peníze, a ještě před
svátky samotnými se právě
ten jejich hrob stal terčem
pobertů nebo vandalů. Kradou se věnce, kytice, svíčky,
lucerny a další předměty
ponechané na hrobech.
Těmto krádežím lze jen těžko
zabránit. Zloděj sám nebo ve
spolupráci s prodejcem se
pokouší ukradené věci opět
prodat.

Sídlo firmy. Pracovníci Soukromé pohřební služby Václavková a spol.,
v Mlýnské ulici jsou připraveni splnit i o Dušičkách přání zákazníků.

DUŠIČKY - OČ VLASTNĚ JDE?

Prostějov/pr - Slaví jej mnoho států
a národů, každý po svém. Zatímco
ve střední Evropě mají dušičky klidný průběh, v anglosaských zemích
a především v Americe si lidé na tento
den pečlivě připravují pestrobarevné
kostýmy na slavnostní veselice, vydlabávají dýně, které mají strašit...
Halloween se ale v posledních letech
dostává i do Česka, kde tento zvyk
u nás někdo uznává a někdo ne. Rozhodně k našim zemím patří na Dušičky
více právě uctění památky mrtvých
- řezanými květinami na hrob, tichou
vzpomínkou na ty, kteří už nejsou mezi
námi. A leckde i setkání s příbuznými
a blízkými, kteří jsou od nás daleko
a jindy si na setkání nenajdeme čas.
Tradicí je pokládat na hroby blízkých
květinové dary tzv. dušičkové věnce,
ať již umělé, rostlé, z mechu, nebo ze
šišek se stuhou „Vzpomínáme“. Možnost výběru je velký a obě naše provozovny jak na Kravařově ulici, tak
i v Drozdovicích „u Svaté Anny“ vám
nabízí široký sortiment výběru.

Přijímáme objednávky. Širokou nabídku dušičkového zboží nabízí Květinářství
Martiny Makové v Kravařově ulici číslo 13 (tel.: 603 814 572), a možné je ho zakoupit i
v pobočce Pohřební služby Pavel Makový v Drozdovicích číslo 79 (tel.: 582 341 368).

Region
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KONICKO KOSTELECKO NĚMČICKO PLUMLOVSKO PROTIVANOVSKO

Regionální zpravodajství


Expres
z regionu
Ve Lho
Lhotě
hotě
tě ppořádají
ořád
oř
řáddaj
ají
jí
Hubertovu jízdu
Lhota u Konice/mls - Tuto sobotu
25. října se v areálu stáje Arka ve
Lhotě u Konice bude konat tradiční
Hubertova jízda. Akce začne v 11.00
hodin vyjížďkou na koních do terénu, o dvě hodiny později bude zahájen program přímo ve stáji Arka. Pro
všechny, kteří si budou chtít zasportovat, tu bude připraven parkur.

V Drahanech chystají
Slavnosti ohně
Drahany/mls - V sobotu 25. října se
budou v Muzeu Drahanské vrchoviny v Drahanech věnovat archeologickému experimentu. V replikách
pravěkých i středověkých pecí
a výhní zažehnou oheň, budou kovat
železo, tavit bronz i pálit keramiku
a to nejrůznějšími způsoby. Zároveň
budou pro návštěvníky připraveny
i rozmanité originální dobroty.

V Konice budou k vidění
fotky ze Srí Lanky
Konice/mls - Dnes, tj. v pondělí 20.
října od 17.00 hodin se v zámecké
galerii v Konici koná vernisáž výstavy snímků Zlatuše Knollové, které
vznikly během autorčina pobytu
na Srí Lance. Slavnostní zahájení
výstavy bude spojeno s přednáškou
a ochutnávkou pravého cejlonského
čaje. Expozice bude na konickém
zámku k vidění až do pátku 14. listopadu.

V Němčicích vyberou
staré oblečení
Němčice nad Hanou/mls - Město
Němčice nad Hanou a Diakonie
Broumov pořádají Sbírku použitého
ošacení, která se uskuteční ve středu
22. října od 9.00 do 17.00 hodin v divadelní šatně v budově kina Oko.

776 159 120

region@vecernikpv.cz

www.vecernikpv.cz

NA STEZCE KOLEM PŘEHRADY BUDE I ČTYŘICETIMETROVÝ MOST
Stavba za devět milionů korun musí být hotova do příštích prázdnin

Projekt stezky pro cyklisty a bruslaře, která by měla vést
kolem plumlovské přehrady, už má přesné obrysy. Po
jednání s vlastníky pozemků už je známá trasa, kudy
povede. Je už na čase, vždyť náročná stavba musí být
dokončena nejpozději 30. června 2015! Jinak hrozí, že
přislíbené miliony z EU nedorazí.
Plumlov/mls
Projekt stezky letos na jaře získal z evropských dotací přislíbenu částku 6,3 milionů korun.
Dalším více jak dvěma miliony
na něj pamatuje plumlovský rozpočet. Vše ovšem musí být hotové už do příštích prázdnin, jinak
může být přísun peněz ohrožen.

Přitom stezka stále ještě nemá
stavební povolení. „Nejdříve
jsme museli měnit trasu, nyní
se předělával most, který povede přes Hloučelu. Máme však
přesný časový harmonogram,
kterého se chceme držet. Stále
platí, že stavět se musí začít už
letos,“ potvrdil nám znovuzvolený plumlovský starosta Adolf

Sušeň, který Večerníku poskytl
i situační mapu, kudy by stezka
měla vést.
Z ní vyplývá, že nová asfaltová
cesta začne nedaleko hráze Podhradského rybníku u stávající cesty kolem přehrady. Dále povede
směrem k pláži U Lázničků. Zde
se bude muset vypořádat s faktem,
že břeh je tu pravidelně podemílaný vodou. „V tomto místě povede
stezka po asi čtyřicet metrů dlouhém mostě, který bude postaven
z ocelobetonu a dřeva,“ vysvětlil
Sušeň. Pak už vše bude snadnější,
neboť stezka bude fakticky kopírovat stávající cestu. Skončí pak
u letního kina v Mostkovicích.

Jak to vypadá
v Dobromilicích?
Pod stejným časovým tlakem
jako v Plumlově jsou i v Dobromilicích. Po rekonstrukci starého šlechtického sídla by zde
i díky evropským milionům mělo
vzniknout regionální muzeum.
„Projekt jsme dopracovali a čekáme na vyjádření. Pokud bude
kladné, budeme se moci pustit do
výběrového řízení na firmu, která rekonstrukci provede,” informoval o aktuální situaci starosta
Dobromilic Pavel Drnovský.

Na začátku. Stezka kolem plumlovské přehrady bude začínat pod zámkem, následně překoná Hloučelu a zamíří k pláži U Lázničků. Skončí pak
u letního kina v Mostkovicích.
Foto: Martin Zaoral

Mezi Čelčicemi a Čehovicemi Želeč: Večer si dal pivo a burčák,

Mladý řidič pod vlivem pervitinu

Čelčice/mik - Zřejmě nepozornost mladého řidiče byla příčinou nehody, ke které došlo ve
středu u Čelčic. Ten na silnici
nepostřehl traktor odbočující
na pole a narazil do něho.
„Ve středu patnáctého října krátce
před jednou hodinou odpoledne došlo na silnici ve směru od
Čelčic na Čehovice k dopravní
nehodě mezi osobním vozidlem
a traktorem. Z prvotního šetření
vyplývá, že ke střetu došlo v okamžiku, kdy dvacetiletý řidič vozidla Renault Megane na rovném
úseku začal předjíždět traktor
Zetor. Jeho pětačtyřicetiletý řidič

Dobrochov/mik – Rychlostí
o více než třicet kilometrů
v hodině vyšší než je povoleno
a ještě k tomu pod vlivem silné
drogy prosvištěl Dobrochovem
dvacetiletý řidič ve Škodě Octavii. Že při tom mohl někoho zabít, to asi neřešil…
„V neděli dvanáctého října krátce
před polednem byl v Dobrochově
kontrolován řidič vozidla Škoda
Octavia. Krátce předtím mu byla
záznamovým zařízením naměřena rychlost dvaaosmdesát kilometrů za hodinu v místech, kde
je povolena pouze ´padesátka´.
U dvacetiletého řidiče byla pro-

se srazilo auto s traktorem ráno ho policie nachytala v autě prosvištěl ´škodovkou´ Dobrochovem
měl odbočovat vlevo na místo ležící mimo komunikaci,“ popsala
havárii Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Alkohol byl u obou řidičů na místě vyloučen dechovou zkouškou,
hmotná škoda byla vyčíslena na
sto šedesát tisíc korun. „Oba řidiči byli sanitkou převezeni do nemocnice na vyšetření, odkud byli
propuštěni domů. Podle prvotní
lékařské zprávy neutrpěli žádná
zranění,“ dodala Irena Urbánková s tím, že okolnosti nehody
a míra zavinění jsou předmětem
dalšího šetření.

Želeč/mik - Zbytkový alkohol hodně podcenil šofér, kterého
předminulou neděli zastavili u Želče policisté. Večer předtím si
totiž dal pořádně do nosu a není tedy divu, že druhý den ráno
policistům „nadýchal“. Navíc u sebe neměl řidičák.
„V neděli dvanáctého října krátce po deváté hodině ráno kontrolovali policisté na silnici mezi Brodkem u Prostějova a Želčí řidiče vozidla Škoda Felicia. U osmačtyřicetiletého muže provedli
dechovou zkoušku, která byla pozitivní s hodnotou 0,67 promile
alkoholu v dechu. Muž se k požití alkoholu přiznal a uvedl, že předešlého dne večer vypil zhruba půl litru burčáku a pivo,“ uvedla
Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.
To ale zdaleka nebylo všechno, policisté záhy zjistili, že šofér má
ještě další vroubek. „Při kontrole muži zákona zjistili, že řidič
u sebe navíc nemá řidičský průkaz. Na místě mu další jízdu zakázali,“ dodala Urbánková.

vedena dechová zkouška na alkohol, která byla negativní. Zato
test na omamné a psychotropní
látky byl pozitivní na pervitin. Po
poučení se muž odmítl podrobit
lékařskému vyšetření spojenému
s odběrem biologického materiálu v nemocnici. Policisté mu
na místě zadrželi řidičský průkaz
a zakázali další jízdu,“ sdělila
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje. Jak dodala,
nyní je mladý pirát silnic podezřelý ze spáchání přestupků proti
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Výlov v Tovačově: OBROVSKÉ RYBY I DAVY LIDÍ
Tradiční akce přilákala tisíce diváků včetně rybářů z Prostějova
Tovačov/mls - Takový nával
nebyl snad ani při Velké pardubické! Slunečné počasí o uplynulém víkendu vytáhlo k Hradeckému rybníku v Tovačově
tisíce lidí. Jeho výlov se tak letos
stal zřejmě jednou z nejvíce
navštívených akcí v celém Olomouckém kraji. Do Tovačova
ležícího kousek za hranicemi regionu zamířili lidé z celé Hané,
chybět samozřejmě nemohli ani

Prostějované. A tak se k vodě
vypravil i Večerník!
Bylo více kaprů, které rybáři vytáhli
z tovačovského rybníka, nebo lidí,
kteří se na výlov minulou sobotu
a neděli přišli podívat? Pokud bychom to chtěli vědět přesně, odpověď by se hledala velmi složitě.
Spočítat všechny ryby i návštěvníky
bylo totiž prakticky nemožné. „Loni
jsme z vody vytáhli pět set osmdesát metráků ryb, tento rok čekáme,

Fotoreportáž
Fotoreportáž

že by to mohlo být až o sto metráků více. Jedná se hlavně o kapry,
ale kromě nich jde ještě o amury,
tolstolobiky a dravé ryby jako například štiky. Dvě třetiny z nich po
výlovu půjdou do revírů českých
rybářských svazů, zbytek poputuje
na vánoční trh,“ sdělil Večerníku
v sobotu odpoledne Jiří Zahradníček
z Rybářství Tovačov.
Mezi četnými návštěvníky jednoznačně převažovaly rodiny s malý-

mi dětmi. Právě pro drobotinu byla
na břehu připravena řada atrakcí
včetně vláčku či kolotočů. Kromě
toho si přímo u rybníka mohly vyzkoušet i to, jaké to je vytáhnout
z vody svoji vlastní rybu.
Dospělí pak měli možnost nakoupit dobroty v některém z desítek
stánků lemujících přístupovou
cestu k rybníku. K mání tu mimo
mnoha jiného bylo také několik
druhů rybích specialit. V jednom

jak se lovily ryby...

3x foto: Martin Zaoral

Zajímavá podívaná. Úsilí rybářů v holín- Čerství kapři. Právě vytažené šupináče si Hlava na hlavě. Ulička mezi stánky s obkách a rukavicích přihlížely na břehu davy mohli návštěvníci rovnou odnést domu a tam čerstvením i dárkovými předměty připomínala
pomalu tekoucí řeku, kterou proudily tisíce lidí..
osmažit na pánvi.
diváků..
INZERCE

Petrův zdar. Rybáři se v Tovačově činili po celý víkend, z Hradeckého rybníka tahali jednu rybu za
druhou.
Foto: Martin Zaoral
z kiosků je připravoval i kuchař
honosící se titulem mistr Evropy
v přípravě pokrmů z ryb. Kdo pak
dával přednost domácí kuchyni,
ten si mohl z Tovačova odvézt
rybu, která byla přímo z vody vytažená sotva před pár minutami.
Všem přítomným pak vyhrávala
country kapela „Šediváci“.
„Jezdíme sem už asi pět let.
A vždy je zážitek sledovat rybáře
při práci. Čas od času z vody vytáhnou skutečně kapitální kus,
který se jinde hned tak nevidí. Na-

víc mně chutnají rybí krokety, které se tu dají sehnat. Doma je normálně nejíme, takže stojí za to na
ně sem jednou do roka vyrazit,“
nechal se slyšet pětačtyřicetiletý
Pavel Kovář z Prostějova, který do
Tovačova dorazil i s manželkou
a třemi dětmi.
Ani ostřílení návštěvníci tak vysokou návštěvnost v Tovačově zatím
nezažili. „Faktem je, že každý rok
sem dorazí davy lidí. Najít prostor
pro parkování nebývá úplně snadné.
Já vždy nechávám auto u kostela,

od něhož je to k rybníku sice ještě
celkem daleko, nicméně jsem měl
jistotu, že tam vždy nějaké místo najdu. Letos ovšem nebylo volno ani
tam,“ okomentoval letošní rekordní
návštěvnost Pavel Kovář.
Přímo na Prostějovsku mohli být
lidé v nedávné době svědky opakovaného výlovu Podhradského
rybníka v Plumlově či drozdovického rybníka v Prostějově.
Důvodem v obou případech byla
zejména oprava břehů či hráze
obou vodních nádrží.

OTINOVES:

Vloupání objasněno
Představujeme regionální podnikatele...

Zásoby dřeva a brambor na zimu
vám zajistí V.O.P. a S. Prostějov

Kralice na Hané/pr - Tentokrát se Večerník zaměřil na firmu V.O.P. a S., která
svou činnost datuje od roku 2009. Tato kralická společnost se pyšní velice širokou
působností v podnikatelské činnosti. Kromě skladů v Kralicích na Hané spravuje prostory v Otaslavicích a Střechovicích, s centrální prodejnou sídlící na Olomoucké ulici v Prostějově u benzínové stanice OMV.
Ať již poptáváte brambory na uskladnění, jmenujme například odrůdy Marabel, Bakara, Impala, Else, kde prodejní cena začíná od 4,90 Kč s odběrem od okolních zemědělců z Duban, Vrbátek, nebo palivové dříví, které firma V.O.P. a S. těží v okolních lesích.
Cena metru krychlového (kubíku) se pohybuje od 490 Kč, přičemž toto palivové dříví
je vhodné již přímo na topení. Další činností firmy je rizikové kácení stromů, těžební
práce či spolupráce s ostatními firmami v otázce dodávky dřeva na pořez.
Potřebujete-li tedy odvézt materiál či jakýkoli náklad, ale nejste majitelem přívěsného
vozíku, nemusíte si zoufat. Za cenu od 200 koru na den si v areálu firmy v Prostějově
můžete půjčit přívěsný vozík na, jak dlouhou dobu potřebujete. Možnost zapůjčení přepravných vozíků je i pro převoz zvířat.
Veškeré informace získáte na tel. čísle 734 481 013 nebo e-mailové adrese:
palivo.pv@seznam.cz

Plumlov/mik - Policisté z obvodního oddělení v Plumlově
objasnili krádež, ke které došlo v červenci letošního roku
v Otinovsi. Tehdy se neznámý pachatel vloupal do stavební buňky nacházející se
v katastru obce a odcizil z ní hřebíky, petrolejové lampy, zahradnické nůžky, a další věci.
„Škoda touto krádeží byla vyčíslena na tři tisíce šest set
korun. Policisté na případu
pracovali a na základě operativní činnosti, vyhodnocených
informací i poznatků tak případ
v uplynulých dnech objasnili a pachatele zjistili. Jedná se o dvacetiletého mladíka z Prostějovska, který se k činu přiznal. Ve zkráceném
přípravném řízení si vyslechl sdělení podezření ze spáchání přečinu
krádeže, za který mu, v případě
prokázání viny a odsouzení, hrozí
až dvouletý pobyt za mřížemi,“
potvrdila Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.

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

A GRATULUJEME!!!

Lukáš Frank
14. 10. 2014 51 cm 3,45 kg
Křelov

Zita Formánková
9. 10. 2014 46 cm 2,20 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!

Tobiáš Formánek
9. 10. 2014 47 cm 2,20 kg
Prostějov

Viktor Kučera
13. 10. 2014 49 cm 3,25 kg
Prostějov

Dan Skopal
13. 10. 2014 48 cm 2,95 kg
Olomouc

Z NEMOCNICE ...

Den prevence cévní mozkové příhody nabídne bezplatná vyšetření
Prostějov/Radka Miloševská
(manažerka pro marketing
a PR) - Cévní mozková příhoda
patří v České republice mezi
nejčastější příčiny úmrtí. Lidé
přitom velmi málo hledí na její
prevenci. Nemocnice Prostějov,
člen skupiny AGEL, se proto
rozhodla uspořádat Den prevence cévní mozkové příhody.
Zájemci, kteří se budou chtít
o tomto onemocnění dozvědět
více a budou chtít podstoupit

preventivní vyšetření nebo se
poradit s neurologem, mohou
přijít v úterý 21. října od 8.00
do 14.00 hodin do vstupní haly
Nemocnice Prostějov.
Cévní mozková příhoda ohrožuje stále víc lidí, a to kvůli
nezdravému životnímu stylu,
který nyní většina populace
vede. V rámci akce si budou
lidé moci nechat vyšetřit krevní
tlak a hodnotu krevního cukru.
Zdravotníci budou rovněž měřit

hodnotu tuku v krvi. „Budeme
tak moci včas odhalit, zda pacient není ohrožen vznikem cévní
mozkové příhody ve vyšší míře.
V případě takového nálezu poradíme, jak dále postupovat,“
uvádí MUDr. Gabriela Krejstová z neurologického oddělení
Nemocnice Prostějov.
Už dávno neplatí, že cévní
mozková příhoda postihuje zejména starší lidi. Za posledních
deset let se objevují případy cév-

ních mozkových příhod i u lidí
okolo čtyřiceti let. „Jak snížit rizika vzniku cévních mozkových
příhod pomocí včasné léčby
a vhodné výživy si lidé dozvědí
právě na dni prevence,“ prozrazuje MUDr. Gabriela Krejstová
a dodává, že cílem je zvýšit informovanost veřejnosti o problematice cévních mozkových příhod
a také upozornit na možnosti
prevence a nutnost včasného zahájení léčby tohoto onemocnění.

Prostějovský primátor Miroslav Pišťák
předal Jánského plakety dárcům krve

BYLI JSME

Prostějov/
ttok - Zlaté
a
stříbrné
J
Janského
plak
předal
U TOHO! kety
ve
čtvrtek
odpoledne v obřadní síni
prostějovského magistrátu
pravidelným dárcům krve
primátor statutárního města
Miroslav Pišťák. „Oceníme
občany, kteří dvacetkrát,
respektive
čtyřicetkrát
bezplatně darovali krev,“
informovala Večerník ještě
před zahájením slavnostního
předávání
Lenka
Černochová, ředitelka úřadu
Oblastního spolku ČČK.
Lavice sálu se do půl třetí
zcela zaplnily, oceněných
bylo totiž rovných sedmdesát. „Stříbrných dárců
je čtyřiapadesát, zlatých

šestnáct,“ doplmila základní
informace šéfka.
„Drobné dárky pro oceněné
předá zástupce prostějovské
nemocnice, která pro tento účel
oslovila sponzory, místní podnikatele, samotné plakety pak
přijmou z rukou pana primátora,“ avizovala Černochová.
První muž radnice Miroslav
Pišťák také celý slavnostní akt
zahájil. „Dárcem krve se už
bohužel nestanu, a to nejen vzhledem k svému věku, ale také
faktu, že jsem si svého zdraví
příliš nehleděl. Na druhé straně
jsem byl jednou při drobném
zákroku příjemcem cizí krve.
Chtěl bych při této příležitosti
onomu neznámému dárci
poděkovat,“ svěřil se primátor
Statutárního města Prostějov
zúčastněným, když jim děkoval
za projev jejich člověčenství.

„Vztah k ostatním lidem musí případ,“ vysvětlil Večerníku Po předání plaket násle- se postaraly žákyně Li- Pelové. Pro zájemce byla na
být člověku vlastní, nedá se s tím, že tímto pro něj darování doval ve čtvrtek malý kul- dové školy umění pod závěr připravena prohlídka
turní program, o který vedením
paní
učitelky radnice.
příliš uměle vypěstovat,“ krve rozhodně nekončí.
podtrhla lékařka transfuzního
oddělení prostějovské nemocnice Lukešová, která
3x foto: Tomáš Kaláb
připomněla citát německého
filozofa
Schopenhauera.
„Zdraví není vším, ale bez
zdraví je všechno ničím“.
Dobrovolní dárci totiž nejen
pomáhají svým bližním, ale
zároveň pečují o vlastní zdraví
vzhledem k prohlídkám před
každým odběrem.
A že jde v případě oceněných
o dlouhodobý závazek, potvrdil
příjemce stříbrné plakety Petr
Špičák. „V případě darování
krve je možných maximálně
pět odběrů ročně, u krevní Slavnostní okamžik. Ocenění zlatými pla- Díky. Primátor Miroslav Pišťák při předávání Došlo i na hudbu. Závěrečný kulturní proplazmy je frekvence vyšší. Dva- ketami darovali krev hned čtyřicetkrát.
Jánského plakety jednomu z krevních dárců.
gram obstaraly žačky LŠU Prostějov.
ceti odběrů lze tak dosáhnout za
čtyři až pět let, což je také můj

Fotoreportáž

jak
ja
ak see pře
předávaly
edávvalyy pplakety...
laaketyy...

ZOMBIE WALK
aneb Prostějov oživí
„Pochod oživlých
ý mrtvol“!

Prostějov/red - Účastníci zombie pochodu mají sraz v 16.00
hodin u Společenského domu
mu
v Komenského ulici a vyydají se dál do centra města.
a.
ět
Průvod by měl skončit opět
eu „Kaska“. Akce je nahlášen
na od 16.00 do 17:30 hodin
jako průchod městem.
„Je možné se domluvit na
další, přibližně tříhodinové
ové
párty ve Společenském ddomě.
mě
účastněných, abychom
ab
bychom
Potřebujeme ovšem znát skutečný počet zúčastněných,
věděli, zda se vejdeme do spodních prostor u vstupu, případně
řípadn
objednáme horní sál. Poté se rozhodne, kde si zombíci ještě užijí
trochu hudby. Prosíme tedy o skutečnou aktualizaci přihlášených,
abychom věděli, kterým směrem se ubírat,“ přidala důležitou
informaci stále ještěb radní za ODS Milada Sokolová, které se
myšlenka akce velice zalíbila. „Jsem ráda, že jej mohu organizačně podpořit, myslím, že to bude pro Prostějov víc než příjemné
zpestření podzimních dnů,“ dodala Sokolová.
Bližší informace naleznete na facebooku na stránce
www.facebook.com/events/341043612722791/?fref=ts

Co, kdy, kde, kam ...?


Svaz tělesně postižených v ČR,
o. s. v Prostějově, Kostelecká 17,
nabízí k zapůjčení kompenzační
pomůcky, např. polohovací lůžka,
ortopedické vozíky, chodítka, WC
křesla aj. Služby jsme rozšířili
i o rozvoz pomůcek. Bližší informace v kanceláři č. 106 nebo na
tel.č. 588 008 095, 724 706 773
Půjčovna rehabilitačních
a kompenzačních pomůcek
LAZARIÁNSKÉHO SERVISU
PV, Hacarova 2, zajišťuje
ortopedické vozíky, WC křesla,
chodítka – pevná, pojízdná,
podpažní, servírovací stolky
a polohovací lůžka (mechanická,
elektrická). Kontakt po telefonu
pí. V. Zapletalová 776 054 299
Semtamník
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.
úterý 21. října od 14:00 Beseda
1. – Úvod do problematiky, pojem zdraví a nemoci, farmaceutické loby, přílišná lékařská péče
může i škodit. – z Cyklu besed
o zdraví, především o tom, co
mohu sám udělat pro sebe. PhDr.
Hana Blahová. Klubovna SONS.
čtvrtek 23. října od 13:00 do
16:00 - Pletení z pedigu v klubovně SONS.
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

ICM Prostějov
Během podzimních prázdnin
dne 27. a 29. října 2014 bude
mít ICM Prostějov otevřeno od
10:00 do 16:00 hodin.
Každý všední den můžete
v otevírací době ICM Prostějov
navštívit Galerie pro duši.
SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH, Svatoplukova 15, Prostějov 796 01
Vážení klienti. I v tomto roce
vám nabízíme možnost využít
služeb našeho zařízení. Kromě
odborného sociálního poradenství, vám také nabízíme prodej
baterií do sluchadel a drobného příslušenství ke sluchadlům
(hadičky, čistící tablety, či ušní
tvarovky různých velikostí). Na
vaši návštěvu se srdečně těšíme.

Hanácký auto moto veterán
klub v AČR Prostějov pořádá
v sobotu 8. listopadu 2014 od
8:00 do 13:00 hodin MOTORISTICKOU BURZU před
supermarketem Tesco Prostějov
– Držovice.
Výstava obrazů brněnské
výtvarnice Heleny Zemánkové se
uskuteční v kavárně Galerie ND
v Prostějově do 30. října 2014.
Tři desítky obrazů vystaví
v zámku Plumlov malířka, sochařka a fotografka Lilian Amann.
Výstava s názvem „Malby
a kresby“ potrvá do 31. října 2014

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.
Ve čtvrtek 30. října 2014
v 18:00 hodin se koná vernisáž Individuální poradenství – psyvýstavy „Hanácky motive“
chologické a logopedické – dle
v Kavárně Národního domu
objednání
v Prostějově.
Pokračovací kurz efektivního
rodičovství – večerní kurz dle
Regionální pracoviště Tyflo- rozpisu pro absolventy základCentra Olomouc v Prostějově ních kurzů ER
nadále poskytuje služby nevidoDne 22. října 2014 se koná
mým a slabozrakým občanům na
adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
Den otevřených dveří
od 9:00 do 17:30 hodin –
Denní stacionář pro osoby
Ekocentrum IRIS
s psychickým onemocněním,
Husovo nám. 67, Prostějov
Polišenského 1, Prostějov
pondělí 20. října od 16:00 do
18:00 hodin – Tvořivá dílna Keramika
Srdečně zveme na večerní popátek 24. října od 15:00 do 18:00 sezení s Mix Triem v pátek
hodin – Stoletá Hloučela…a co 24. října 2014 v 18:00 hodin
dál? – akce na pomoc přírodě
v Lidovém domě, Vápenice 21,
sobota 25. října od 10:00 do Prostějov.
12:00 – Zasaď si svůj strom!
Kde? V sadu na Kosíři.
Charitativní akce 102. průzkumného praporu „VolejbáMěstská knihovna Prostějov
lek 2014“ se koná ve středu
úterý 21. října od 9:00 hodin 29. října 2014 v tělocvičně Reál– tvořivá knihovna
ného gymnázia a Základní školy,
středa 22. října v 17:00 hodin Prostějov
– Japonsko & Korea – do
Tokia pod stan
Domovní správa, s.r.o
víceúčelová hala - zimní stadion
Svaz tělesně postižených v ČR,
BRUSLENÍ PRO
o.s., místní organizace v ProstějoŠKOLY A VEŘEJNOST
vě, Kostelecká 17 zve své členy
i nečleny na zájezd 8.11. do Mastředa 22.10. 13:00 - 14:00 hodin
ďarska – Mosonmagyaróvár –
BRUSLENÍ PRO
termální lázně. Bližší informace
VEŘEJNOST
v kanceláři č.106 nebo na tel.č.
neděle
26.10.
15:00 - 16:00 hodin
588 008 095, 724 706 773.

TIP Večerníku
EKTOR

KDY: PÁTEK 24. ŘÍJNA 2014 OD 20:30 HODIN
KDE: SPOLEČENSKÝ DŮM,
KOMENSKÉHO ULICE, PROSTĚJOV
Je to tady! Největší podzimní
akce v Prostějově, na kterou
tak dlouho čekali všichni
přívrženci rappové hudby, se
velmi rychle blíží. Do Prostějova zavítá velmi populární
a přitom ještě mladý český
rapper EKTOR. A tak již
tento pátek se po půl deváté
večerní otevřou brány „Kaska“, přičemž do 21:00 hodin
se můžete těšit na uvítací
drink v podobě energického
nápoje Red Bull.
Ektor, vlastním jménem Marco Elefteriadis, který se narodil
4. prosince 1985, je známý svými sebevědomými a nekompromisními texty, či značně
asertivní povahou. Ve svých
skladbách často zmiňuje témata týkající se dealerství drog,
mezilidských vztahů, žen nebo
například svého velmi bujarého
stylu života.
Prostějov získal jako jedno
z mála míst tu čest hostit tohoto
rappera s jeho aktuálním albem
DETEKTOR, které vychází
právě v říjnu 2014. V pátek večer se ale můžete těšit také na

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...
Marie Skopalová 1931
Prostějov
Marie Dvořáková 1921 Kelčice
Dobromila Zatloukalová 1940
Štětovice
Libuška Mikulová 1932
Prostějov
Anna Pechová 1932
Němčice nad Hanou
Anna Mikulášková 1931
Prostějov

Josef Smékal 1943
Klenovice na Hané
Milan Hindrich 1941 Prostějov
Marta Svozilová 1955 Ostrava
Bohumila Schwetzová 1928
Prostějov
Božena Oulehlová 1928
Němčice nad Hanou
Františka Svobodová 1934
Kaple
Milada Tesárková 1914 Vrbátky

Rozloučíme se...
Pondělí 20. října 2014
Alois Páleník 1926 Prostějov
11.00 Obřadní síň Prostějov
Ludmila Kührová 1939 Vrbátky 11.45 Obřadní síň Prostějov
Středa 22. října 2014
František Opavský 1953 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Emília Kořená 1954 Pivín
14.00 kostel Pivín
Čtvrtek 23. října 2014
František Bureš 1926 Brodek u Pv 14.00 kostel Brodek u Pv
Pátek 24. října 2014
Jan Režný 1924 Prostějov
10.15 Obřadní síň Prostějov
Libuše Baláková 1933 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Vladimír Ondráček 1929 Prostějov 11.00 kostel C+M Prostějov
Hana Ambrožová 1958 Otaslavice
15.00 kostel Otaslavice

úterý 21. října

14:00 Bijásek – Zloba,
královna černé magie
17:30 Co s láskou
20:00 Lea a Darija – Art film
chorvatský film

Foto:Internet
Dj Chose, MOOZA + Dj CASTOR, Dj NOIR.
Předprodejní místa, kde jsou
již dnes vstupenky
k zakoupení:
* kancelář FINSYS, Palackého 33, Prostějov
* Bar Luto-Avanti, Svatoplukova ul., Prostějov
Konec této akce se předpokládá
ve dvě hodiny ranní. Počet míst
je omezen, takže si nezapomeňte včas rezervovat svá místa
a být součástí této skvělé párty!

DUHA

Kulturní klub u hradeb
Prostějov

pondělí 20. října
a úterý 21. října

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

středa 22. října

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

čtvrtek 23. října

středa 22. října

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

čtvrtek 23. října

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

pátek 24. října

15:30 Škatuláci
am. dobr. anim. komedie
17:30 Co jsme komu udělali?
20:00 Soudce

sobota 25. října

pátek 24. října

MĚSTSKÉ DIVADLO

PROSTĚJOV

čtvrtek 23. října

19:00 Jistě, pane premiére!
Aplaus 2014

pátek 24. října

19:00 Moravská filharmonie
Olomouc

APOLLO 13

15:30 Škatuláci 3D
17:30 Soudce
20:00 Co jsme komu udělali?

neděle 26. října

15:30 Škatuláci 3D
17:30 Co jsme komu udělali?
20:00 Soudce

pátek 24. října

20:00 Abraxas

sobota 25. října

21:00 Paolo Mercy
BDey special

KINOKLUB DUHA
sobota 25. října
15:00 Do pohádky za zvířátky
17:30 Mikulášovy patálie
na prázdninách
francouzská rodinná komedie
20:00 Frajeři ve Vegas
americká komedie

SVÉ TIPY

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

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ
- LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 20
20. DO 26
26. 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 v období kolem novu, 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.

„Nesmíme čekat. Prosíme veřejnost o potřebné věci. Logistiku
zařídíme,“ dodává Václav Keprt.
Charita v olomoucké arcidiecézi bude materiál sbírat přes svou
síť místních Charit. Ty budou
přesné termíny sběru určovat
podle svých možností a regionální nabídky. Konkrétní termíny lokálních sběrů materiálu
budou průběžně zveřejňovány
informacemi v médiích a na
těchto webových stránkách.
Charita předpokládá, že sbírka
bude probíhat v říjnu a listopadu. Shromážděný materiál bude
průběžně tříděn a dle množství
zásob dopravován kamiony na
místa určení.

Blokové čištění
v Prostějově

ikpv.czz
www.vecernikpv.c
Kvůli nové kanalizaci se v Okružní bude kácet
Prostějov/red - Ještě do konce
roku 2014 plánuje společnost
Vodovody a kanalizace stavbu kanalizace v Okružní ulici
v Prostějově. Jde o v pořadí
třetí etapu, která je poslední etapou výstavby nového
kanalizačního sběrače. Tato
nová kanalizace je v souladu
s generelem odvodnění města
i v souladu s Územním plánem
Statutárního města Prostějova
a významně odlehčí přetěžovaným stokám ve středu města.
V ochranném pásmu stávající
veřejné kanalizace a současně
v trase výstavby nové veřejné
kanalizace se nacházejí vzrostlé
stromy. Topoly, lípy a javory,
však byly z pohledu vedení
kanalizačního potrubí nevhodně vysazeny. „Při realizaci
plánované stavby, to znamená
demontáži původního potrubí
a pokládce nového potrubí,
nelze zabránit zásahům do stávajících dřevin. Stavební akce

pondělí 20. října

14:00 Bijásek – Zloba,
královna černé magie
17:30 Co s láskou
americký romantický film
20:00 Fakjů pane učiteli
německá komedie

17:30 Co jsme komu udělali?
franc. komedie
20:00 Soudce
americké filmové drama

sbírá zimní věci pro Ukrajinu

Prostějov/red - Místní charity
spadající do olomoucké arcidiecéze vyhlašují materiální
sbírku pro lidi na Ukrajině.
V očekávání velmi složité situace
během nadcházející zimy bude

KINO METRO 70

17:30 Co s láskou
20:00 Fakjů pane učiteli

Charita v olomoucké arcidiecézi
potřeba teplé oblečení všeho
druhu, rukavice, deky, přikrývky, spacáky, lůžkoviny, ručníky
a zimní boty, a to jak pro dospělé, tak pro děti.
Pomoc je určena nejen uprchlíkům z východních částí Ukrajiny a Krymu, ale také potřebným
lidem na východě přímo postiženým válečným konfliktem.
„S velkým znepokojením sledujeme situaci prostých lidí na
Ukrajině. V nadcházející zimě
se ocitnou ve stavu bezprostředního ohrožení. Zima tam bývá
velmi krutá, mnohem horší než
u nás.“ komentuje důvody vyhlášené sbírky Václav Keprt, ředitel
Arcidiecézní charity Olomouc.
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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:
21. 10. BLOK č. 30
Brněnská - obslužná, Brněnská - vnitroblok, Krokova, Krokova - vnitroblok, Brněnská (SSOK) včetně kruh. objezdu + parkoviště
22. 10. BLOK č. 31
Bulharská, Bulharská - vnitroblok, Dr. Horáka (Určická - Bulharská),
Na Hrázi (Bulharská - Určická), Na Hrázi - vnitroblok, Okružní (Brněnská - Určická), St. Manharda (Bulharská - Určická), Waitova, Waitova - vnitroblok, Drozdovice zastávka (BUS)
23. 10. BLOK č. 35
Dolní - obslužná (Dolní 26 - 30), Dolní - parkoviště 1 (U TŘÍ BŘÍZ),
Vnitroblok U TŘÍ BŘÍZ, Dolní - parkoviště 2 C - SO 02, Dolní - parkoviště 3 A - SO 04, Dolní - parkoviště 4 A - SO 03, Dolní - parkoviště
5 A - SO 02, Dolní komunikace u parkovišť A - SO 01, Dvořákova
(Ječmínkova - Šárka), Spitznerova, Puškinova, Ječmínkova, Ječmínkova - Dvořákova parkoviště B - SO 01, Dolní - vnitroblok (Dvořákova - Dolní 26, 28, 30), Dolní (SSOK) včetně ostrůvků a přechodů,
Dolní vnitroblok (8 - 24)

Oznámení o vypnutí elektrické energie

Půjdou dolů. V Okružní ulici na sídlišti Šárka se kvůli výstavbě nové kanalizace budou kácet i vzrostlé stromy. Foto: Magistrát města Prostějova
byla konzultována s investorem, dvaceti kusů dřevin. „Dále je
hledaly se dostupné možnosti nutné, z důvodu přístupnosti
jak alespoň některé stromy za- mechanizace, provést ořez třichránit a nekácet. Společně byla nácti kusů stromů. Všechny
navržena trasa nové kanaliza- tyto dotčené stromy rostou na
ce, která co nejvíce respektuje pozemcích ve vlastnictví města
stávající zeleň. Dotčeny budou v blízkosti ulic Okružní a Šárka
pouze dřeviny, které přímo brání podél protihlukové stěny dálniprovedení stavby,“ upozorňuje ce,“ dodává Gáborová s tím, že
Jana Gáborová, tisková mluvčí za pokácené stromy bude proMagistrátu města Prostějova. vedena v dané lokalitě náhradní
Celkem se jedná o kácení osma- výsadba.

Z důvodu plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka
elektrické energie:
Obec: Rozstání
Dne: 4. 11. 2014 od 7:30 do
15:00 hod. Vypnutá oblast:
část obce od č. 14 oboustranně po konec obce sm.Lipovec,
dále celá ulice sm. Baldovec,
novostavby u hřiště.
Dne: 4. 11. 2014 od 8:00 do
11:30 hod. Vypnutá oblast:
část obce od č. 82 po č.162,
mimo č. 84, dále od č. 164, 166
a 160 po č. 187, 149 a 143.
Obec: Dřevnovice

Dne: 6. 11. 2014 od 8:30 do
11:30 hod. Vypnutá oblast: odběratelská trafostanice Dřevnovice ZD (č. 300695)
Obec:Koválovice
Dne: 6. 11. 2014 od 11:00 do
14:30 hod. Vypnutá oblast:
odběratelská trafostanice Koválovice ZD (č. 300705)
Obec: Konice
Dne: 7. 11. 2014 od 8:00 do
10:30 hod. Vypnutá oblast:
odběratelská trafostanice Konice ČOV (701777)
Obec: Služín
Dne: 7. 11. 2014 od 10:30 do
13:00 hod. Vypnutá oblast:
odběratelská trafostanice
E.ON Česká republika, s.r.o.
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Exkluzivní interview s lídrem vítězné strany prostějovských komunálních voleb

„NENÍ ČAS NA OSLAVY. JE POTŘEBA OPĚT ZAČÍT TVRDĚ MAKAT!“
Miroslav Pišťák přiznal, že předminulou sobotu večer zrovna dvakrát ´nejuchal´...

Prostějov - Ač před komunálními volbami mnozí prorokovali, že na prostějovské radnici dojde k zásadním
změnám ve vedení magistrátu, nestalo se tak. Miroslav
Pišták, ostatně jak Večerník prorokoval, dotáhl svoji oranžovou loď opět k vítězství. Obhájil post primátora a je teď
čistě na něm, jak se mu podaří sestavit životaschopnou
koalici. Večerník požádal znovuzvoleného prvního muže
radnice o rozhovor. A připomínáme, že k naší rozmluvě
došlo ve středu 15. října, kdy o koaličním partnerství nebylo zdaleka rozhodnuto.
Michal Kadlec
Jak je po těle novému vítězi
komunálních voleb?
„Tato otázka mě přivádí do rozpaků... Vítěz voleb je jedna věc a závažnost úkolu vytvořit rozumnou,
životaschopnou radniční koalici, je
věc druhá. A můžu vám říct, že je to
pořádná zabíračka!“
Je zřejmé, že aktuálně máte
plnou hlavu starostí, jak poskládat koalici. Unavují vás složitá
jednání natolik, že by vám to znechutilo další práci na radnici?
„Taková situace ještě zaplaťpánbůh
nenastala. Všechno je pochopitelně
velice složité. Na druhé straně to ale
může být jednoduché, vždyť matematika je jasná a neúprosná. Já však
tvrdím, že v zájmu našeho města
a občanů, byť to zní příliš frázovitě,
je potřeba se domluvit a začít makat.“
Zklamala i vás slabá účast
a malý zájem voličů o komunální volby v Prostějově?
„Nevím, jestli mám hovořit o zklamání. Je to prostě realita, která se někomu
z nás nemusí líbit. Nicméně výsledek
voleb včetně nízké účasti Prostějovanů jsou prostě holou skutečností a přiznám se, že já nemívám chuť se příliš
ohlížet dozadu. Teď máme nový cíl
a další šanci, jak zodpovědně pokračovat v Prostějově dál.“
Co jste vůbec během voleb dělal? Například opětovně zvolenou starostku Němčic nad Hanou
Večerník zastihl, jak se věnovala domácímu úklidu včetně mytí oken...

„Tak já se přiznám, že jsem doma
negruntoval, úplně takový vzorný
manžel nejsem! (úsměv) Na druhou
stranu letošní komunální volby jsem
ani až zas tak přespříliš neprožíval.
Samozřejmě, byl jsem v určitém
očekávání a cítil napětí, ale našel
jsem si čas i na přečtení knížky pěkně v klidu doma.“
Takže jste nebyl nervózní?
„Těžko říct, jestli jsem byl
nervózní. To by vám řekla snad moje
manželka, kterou to se mnou musela
vydržet. A pak i kolegové ve štábu,

Přece jen ale v Prostějově
do určité míry vládla nálada, že dojde na radnici k velkým
změnám. To jste skutečně neměl
obavy z toho, že byste nemusel obhájit primátorský post?
„Byl bych neupřímný, kdybych nepřiznal, že určitou radost z výsledků
voleb pro sociální demokracii skutečně mám. Ani ne tak z faktu, že
jsem se umístil jako první, ale že se
značná část Prostějovanů rozhodla
objektivně podívat nejen na čtyři uplynulé roky a zhodnotit, jestli
y špatně,
p
, nebo jjestli
všechno bylo
p něco udělali dobře.“
jsmee aspoň
Jak jste vítězství ČSSD
i svoje osobní oslavil ?
iznám se, že jsem
„Přiznám
iš neoslavoval. Po
příliš
ečném vyhlášení
konečném
ledků voleb jsem
výsledků
si okamžitě uvědoval, že vzhledem
moval,
ozprostření politického
k rozprostření
ktra v novém zastupispektra
tvu to bude hodně slotelstvu
žité.. Takže jsem minulou

„Jako paní starostka z Němčic
jsem negruntoval, neboť zase
až tak vzorný manžel nejsem!
Ale čas na čtení knížky pěkně
v klidu domova, jsem si našel“
Prostějovský primátor M. Pišťák o tom,
jak vůbec prožíval komunální volby...
s nimiž jsem sčítání výsledků prožíval. Ta očekávání byla skutečně relativně velká, takže by vyznělo falešně,
kdybych tvrdil, že mě to vůbec nezajímalo. To by byl nesmysl (úsměv)“

INZERCE
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sobotu opravdu příliš nejuchal, byť
malou skleničku jsem si posléze dal.
Jak ovšem neustále říkám, teď není
prostor na oslavy, naopak nadešel
čas pořádně makat!“
Na Prostějovsku jste v pětasedmdesáti letech nejstarším zvoleným zastupitelem. A právě věk je vám leckterými lidmi
vyčítán. Nestraší vás to?
„Pane redaktore, já si svůj věk uvědomuji, ale nedělám z toho příliš
velký problém. Prostě jsem se narodil ještě před začátkem druhé
y, a jje na ostatních,, aby
y
světové války,
posoudili, jestli moje práce a výkony ve funkci primátora jsou alespoň
trochu slušné. Věřím, že moje roky
se v tom negativním slova smyslu na mé prácii nikdy neprojevily.“
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TEL. 602 530 184

Pojďme k jiné zajímavosti.
Sociální demokracie získala v novém zastupitelstvu deset
mandátů. Z tohoto počtu budou
ve vrcholném orgánu města působit hned tři ženy. Vaše strana tedy
něžnějšímu pohlaví dává velký
prostor, že?
„To určitě ano, ale přivítal bych,
kdyby těch žen bylo v politice ještě
víc. A klidně napište, že nejsem příznivcem jakýchkoliv kvót. Je jasné,
že dámy to mají mnohem těžší,
protože mají daleko větší starost
o rodinu než-li většina mužů. A ony
kvóty, které v některých stranách
určují, kolik má kandidovat žen
a kolik mužů, mi připadají hodně
násilné.“
Ať už vyjednávání o koalici dopadne jakkoliv, platí
stále termín ustavujícího zastupitelstva na úterý 4. listopadu?
„Definitivně ještě nejsem rozhodnutý, kdy přesně zasedání svolám.
Nyní musíme čekat na konec lhůty
pro možná odvolání proti rozhodnutím ohledně případného zpochybnění voleb. Předpokládám ale
skutečně, že začátkem listopadu nastane den, kdy se sejde zastupitelstvo v novém složení. Nebude proč
otálet, máme totiž už na stole první variantu rozpočtu města na rok

2015 a je zapotřebí, aby se jím nová
rada i zastupitelstvo zaobíraly.“
S největší pravděpodobností máte před sebou další čtyři roky ve funkci primátora. Do čeho se jako pustíte
nejdřív?
„Budu se tvrdošíjně opakovat. První a nejdůležitější je pro mě právě
schválení nového rozpočtu. Jakmile
se tak stane, pak se teprve můžeme
bavit o dalších stěžejních úkolech.
Důležité pro město bude, abychom
měli připravený dostatek investičních projektů. Jak všichni víme,
Prostějov byl společně s Olomoucí
a Přerovem zařazen do jednoho celku, který může dosáhnout na hodně
peněz z Evropské unie.“
Jenomže právě v těchto
dnech se to v Olomouci
i Přerově, co se týká radničních
koalic, pořádně pere…
„Pochopitelně ta problémová jednání sleduji, ale myslím si, že je to
jejich věc. Jistě, pokud by politické
spory u našich sousedů měly být
takového kalibru, že by ohrozily
naše společné usilování o evropské
peníze, tak by to problém byl. Ale
mě osobně spíše zajímají problémy
Prostějova. Na ty se chci zaměřit
a udělat maximum pro to, aby se
zde občanům žilo co nejlépe.“

kdo je

miroslav pišťák
Kohopak asi volil...? Primátor Statutárního města
Prostějov Miroslav Pišťák pochopitelně nemohl ve volební
místnosti chybět. A komu patřil
jeho hlas, je více než zřejmé.
Foto: Michal Kadlec

Narodil se 6. června 1939 v Prostějově. Po absolvování Základní školy v Palackého ulici se vyučil
soustružníkem a v roce 1956 nastoupil v Agrostroji,
načež při zaměstnání vystudoval ještě Střední ekonomickou školu. V roce 1970 po určitých politických
událostech pracoval krátký čas na Metru v Praze, pak
jako lamač kamene na Stražisku, dělník hrazení bystřin u Moravských státních lesů
a v roce 1978 se vrátil zpět
p do Prostějova.
j Nastoupil
p do skladu bytového
y
textilu tehdejšího
j
podniku Textil Ostrava. V roce 1990 vyhrál výběrové řízení na vedoucího Ústavu sociální
péče pro mentálně postižené v Nezamyslicích. O další čtyři roky později již byl zvolen do
Zastupitelstva města Prostějova a začala jeho kariéra komunálního politika postupně na
postech zastupitele, radního, místostarosty, starosty a naposledy primátora. Na tento post
aspiruje
p j i ppo pprávě proběhnuvších
p
komunálních volbách 2014, v nichž jako lídr dovedl
ČSSD k vítězství. Od roku 1964 je ženatý a má jednoho dospělého syna.
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Pondělí

Číslo

20.října 2014

TRHÁK TÝDNE

rozhovor
SMUTNÁ MATOUŠKOVÁ

Exkluzivní interview
s prostějovskou fotbaliskou
v dresu pražské Sparty
čtěte
na straně

nohejbal

BERDYCH MÁ DESÁTÝ TITUL V KARIÉŘE

32
SOBOTA 25. 10.

Jubileum ze Stockholmu
mu zajistilo start na Turnaji mistrů!

OD 8:45

Stockholm, Prostějov/lv

DOMÁCÍ ŠAMPIONÁT DOROSTU

MČR JEDNOTLIVCŮ
Sokolovna , Skálovo náměstí a tělocvična ZŠ Palackého

basketbal

SOBOTA 25. 10.
NEDĚLE 26. 10.

12:00
13:00

EXTRALIGA KADETŮ – 4. a 5. KOLO

OR LI PR OS TĚ JO V
BC M SL EZ SK Á OS TR AV A
OR LI PR OS TĚ JO V
BC NO VÝ JIČ ÍN

Foto: internet

Hala Sportcentra DDM Prostějov

volejbal

SOBOTA 25. 10.

17:00

POZICI NASAZENÉ JEDNIČKY NAPLNIL NA TURNAJI VE STOCKHOLMU
TO
TOMÁŠ
BERDYCH. V BOJI O POSTUP NA ZÁVĚREČNÝ TURNAJ MISTRŮ SE
ČESKÉ
ČES
JEDNIČCE DAŘILO. PROSTĚJOVSKÝ TENISTA VE ŠVÉDSKU NEZAVÁHAL
A VYHRÁL JUBILEJNÍ DESÁTÝ TURNAJ NA OKRUHU ATP. VE FINÁLE
PORAZIL
P
GRIGORA DIMITROVA Z BULHARSKA VE TŘÍSETOVÉ ŘEŽI 5:7, 6:4,
6
6:4. VE STOCKHOLMU NAVÁZAL NA CELKOVÉ VÍTĚZSTVÍ Z ROKU 2012.
„„CELÝ TURNAJ JSEM SE ZLEPŠOVAL A NEJLEPŠÍ VÝKON PODAL PRÁVĚ
V POSLEDNÍM ZÁPASE, KTERÝ ROZHODL O TITULU,“ RADOVAL SE BERDYCH.
A Z TITULU RADOVAL SE I DALŠÍ HRÁČ TK AGROFERT. NEJVĚTŠÍ SOUČASNÁ
NAD
NADĚJE JIŘÍ VESELÝ PŘITOM TRIUMFOVAL NA OKRUHU ATP VŮBEC POPRVÉ.
STALO SE T
TAK V MOSKVĚ, KDE PO BOKU ČERMÁKA VYHRÁL SOUTĚŽ ČTYŘHER.
Obsáhlé tenisové zpravodajství včetně informací ke startu
Petry Kvitové na Turnaji mistryň najdete na straně 31 dnešního vydání.

VK AGEL Prostějov - sezóna 2014/2015

V neděli Orli

EXTRALIGA ŽEN – 4. KOLO

přivítají Nymburk

VK AGEL PROSTĚJOV
VK PŘEROV PRECHEZA

Prostějov/lv - Jednoznačným trhákem
osmého kola Kooperativa NBL bude utkání Ariete Prostějov s Nymburkem. Repríza
posledního finále se bude hrát již tuto neděli 26. října od 17.00 hodin v hale Sportcentra DDM.
„V týdnu se jiné ligové kolo nehraje, proto
se budeme připravovat výhradně a právě
na tento zápas. Na utkání se těšíme. Uvědomujeme si, že udržet
domácí neporazitelnost bude těžké, dopředu se ale nevzdáváme,“
tvrdí trenér Orlů Zbyněk Choleva.
Dosavadní výkony Prostějova na vlastní
palubovce naznačují, že může jít o kvalitní
utkání. Hanáci se pokusí vysokého favorita soutěže maximálně potrápit. „Je to pro
nás možnost porovnat síly s týmem, který
hraje evropskou soutěž. Bude to hodně zajímavé,“ zve fanoušky do hlediště Petr Fridrich, generální manažer Ariete Prostějov.

Hala Sportcentra DDM Prostějov

Družstvo žen VK AGEL Prostějov pro ročník 2014/2015. V horní řadě zleva: lékař Pavel Navrátil, kondiční
trenérka Michaela Jelínková, Tatsiana Markevich, Stefanie Karg, Ana Bogdanovic, Simon Liannes, Kristýna
Adamčíková, Michaela Zatloukalová, statistik Lukáš Miček a masér Jan Müller. Ve spodní řadě zleva: asistent
trenéra Ľubomír Petráš, Sonja Borovinšek, Kathleen Weiss, Julie Kovářová, hlavní trenér Miroslav Čada, Solange Soares, Andrea Kossányiová, Barbora Gambová a sportovní manažer Peter Goga. Foto: Jiří Vojzola

O premiéře volejbalistek v extralize čtěte na str. 30 a 31

házená

NEDĚLE 26. 10.

10:30

2. LIGA MUŽŮ, JIŽNÍ MORAVA – 6. KOLO

TJ SOK OL KOS TEL EC NA HAN É - HK
LEG ATA HUS TOP EČE
Sportovní hala v Kostelci na Hané

basketbal

NEDĚLE 26. 10.

17:00

KOOPERATIVA NBL – 8. KOLO

AR IET E PR OS TĚ JO V
ČE Z BA SK ET BA LL NY MB UR K
Hala Sportcentra DDM Prostějov

boje na zelených trávnících aneb
KRAJSKÝ PŘEBOR – 12. KOLO
TJ SOKOL KLENOVICE NA HANÉ
FC ŽELATOVICE
SOBOTA 25. 10. 2014 14:30 HODIN
Fotbalový areál v Klenovicích na Hané

I.A TŘÍDA, SK. „B“ – 12. KOLO
SK LIPOVÁ
SK SLATINICE
NEDĚLE 26. 10. 2014 14:30 HODIN
Fotbalový areál v Lipové

ŠKATULATA, HEJBEJTE SE

Frištenský má následovníky

Jestřáby opustilo kvarteto hráčů, přišel zatím jeden

Prostějov/jim - Zisk pouhých
osmi bodů za celou úvodní
čtvrtinu základní části si vynutil další zásah do kádru
prostějovského hokejového
„A“-mužstva. Tým, jenž
v poslední době doplnil Václav Meidl s Tomášem Káňou,
již o týden dříve dobrovolně
opustil Filip Švaříček, nyní
ho následovali další dva
obránci a dva útočníci.
Po porážce s Chomutovem
v mužstvu s okamžitou platností skončila letní posila
Lubomír Vosátko a také spolustrůjci jarního postupu Aleš
Knesl, Martin Belay a Frank

Kučera. Další trojice Vladimír
Stejskal, Viktor Coufal a Tomáš Sršeň mladší má nově vyřízené střídavé starty v druholigovém Valašském Meziříčí.
Tam již působí brankář Lukáš
Vydržel, obránce Marek Kaluža a útočníci Patrik Kuchta.
V sobotním vítězném utkání
proto Jihlavě v sestavě kvůli
nastřelenému kotníku chyběl
i Tomáš Káňa a jeho pokračování se bude řešit v tomto
týdnu, naopak po vyléčení zranění se zpět do sestavy vrátili
obránci Robert Jedlička s Janem Kolibárem i útočník René
Kajaba.

Po redukci kádru zůstalo koučům Tomáši Sršňovi staršímu
s Petrem Zacharem jen šest
beků - jmenovitě Roupec, Kolibár, Jedlička, Malý, Skřivánek
a z Pardubic zapůjčený Korím či
jeho záskok Havlík. Rozšířit tuto
sestavu by tak podle sportovního manažera Jiřího Vykoukala
měl Jakub Řezáč. Dvacetiletý
obránce je věkem stále ještě junior a sezonu začal ve zlínské
dvacítce a první zkušenosti mezi
muži získal loni v druholigovém
Valašském Meziříčí.
Více hokejových novinek
hledejte tradičně na stranách
26 a 27.

KAM ZA F TBALEM
I.A TŘÍDA, SK. „B“ – 12. KOLO
TJ SOKOL ČECHOVICE
TJ SOKOL MOSTKOVICE
NEDĚLE 26. 10. 2014 14:30 HODIN
Fotbalový areál v Čechovicích

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 12. KOLO
TJ SOKOL V PIVÍNĚ
TJ SOKOL RADSLAVICE
NEDĚLE 26. 10. 2014 14:30 HODIN
Fotbalový areál v Pivíně

Zápasnický potěr. Při sedmadvacátém ročníku tradičního klání se
v Prostějově představilo na sto deset zápasníků ze třinácti oddílů.
Reportáž ze sobotního Memoriálu Gustava Frištenského hledejte v příštím čísle Večerníku
Foto: Jiří Možný

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

I.B TŘÍDA, SK. „B“ – 12. KOLO
TJ SOKOL PROTIVANOV
TJ SK ZVOLE
NEDĚLE 26. 10. 2014 14:30 HODIN
Fotbalový areál v Protivanově

I.B TŘÍDA, SK. „B“ – 12. KOLO
SK JESENEC
TJ SOKOL BABICE U ŠTERNBERKA
NEDĚLE 26. 10. 2014 14:30 HODIN
Fotbalový areál v Jesenci

II. TŘÍDA – 12. KOLO
TJ HANÁ PROSTĚJOV
TJ SOKOL ZDĚTÍN
SOBOTA 25. 10. 2014 14:30 HODIN
Fotbalový areál Za Místním nádražím

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ
KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

?

Správná odpověď a výherce

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

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

Správná odpověď z č. 41: na snímku byl dům z ulice Lidická 4
(strojárna). Vylosovanou výherkyní, která získává POUKAZ
na nákup zboží v hodnotě 400 Kč od prodejny PYŽAMKA
CZ - Alena Rubešová, se stala Lenka JURČÍKOVÁ,
MORAVSKÁ 22, 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 23. ŘÍJNA, 12.00 hodin. Jméno výherce zveřejníme v PONDĚLÍ 27. ŘÍJNA.
Dnes můžete zápolit o POUKAZ v hodnotě 400 KORUN
věnovaným HOSTINCEM POD KAŠTANY.

Kdo je na fotografii? Poznáte?

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

NEPŘEBERNÉ MOŽNOSTI ........ PONOŽEK
NABÍZÍ PRODEJNA OD MARUŠKY

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

TIP
k obrazovce
PASTI, PASTI,
PASTIČKY...
FILM ČR (1998)

PÁTEK 24. 10. 2014

22:20 HODIN
AUTO, DRBY, DROB, HRÁCH, KABÁTY, KOPR, KRYL, LEST,
LÉTA, LOMY, MANDL, MAST, MDLO, OBOR, OMASTEK,
OSLE, PINT, PRÁM, PRSO, PŘINÉST, PTÁK, SMYK, SOUMRAK,
ŠLOH, TLOUK, UKRÁST, ÚKRYT

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 23. ŘÍJNA 2014, 12.00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„PROSTĚJOVSKÁ“. Vylosovanou výherkyní se stala
Marcela VLKOVÁ, V. Špály 5, Prostějov, která se tak může
těšit na POUKÁZKU PRO KONZUMACI SORTIMENTU
V CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč. Tu věnoval partner minulého dějství, jímž byla HOSPŮDKA NA JEDENÁCTCE
z Plumlovské ulice v Prostějově. Výhra je připravena k vyzvednutí přímo v redakci Večerníku!
Ti, kdo tentokrát neuspěli, však nemusí smutnit. Ba právě naopak, nejšťastnější z vás se může v případě úspěchu těšit na další
zajímavou cenu, která tentokrát potěší ty, kdo se už teď chce
připravit na blížící se zimu...
Partnerem dnešního kola je totiž prodejna FINKOVÁ-PONOŽKY OD MARUŠKY, sídlící v ulici Kateřinská v Olomouci. Vyhrát můžete POUKÁZKU NA NÁKUP NABÍZENÉHO
SORTIMENTU V CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč.
Jméno šťastného výherce či výherkyně zveřejníme v příštím vydání PV Večerníku, které vyjde v PONDĚLÍ 27. ŘÍJNA 2014.
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Režie: Věra Chytilová
Hrají: T. Hanák, M. Donutil,
Z. Stivínová, K. Roden, E. Holubová, M. Lasica
Na počátku je architekt Petr
a vadnoucí zájem o sex zkorumpovaného poslance a bývalého spolužáka Dohnala.
Ten totiž s Petrovou asistencí
znásilní mladou veterinářku
Lenku. Dívka však využije
své profese, oba muže uspí
a profesionálně vykastruje.
Všichni tři se tak dostávají do
eskalující spirály problémů.
Dohnal se snaží celou věc
ututlat před veřejností, Petr se
jen s velkým vypětím zbavuje
dívek, které mu víc než zřetelně dávají najevo svou přízeň
a Lenka, ta se zhroutí vinou
svého přítele, ekologického
aktivisty Michala, který ji
nejprve raní svým necitlivým

pokračování tohoto originálního klání uspěli všichni
ti, kteří správně poznali, že
se jedná o Dušana Andrése.
Žokeje, který seděl při Velké
pardubické v sedle koně Nikase ze stáje Stanislava Popelky
v Srdéčku na Prostějovsku, avšak
nešťastně spadl na Velkém taxcisu, poznala vcelku slušná skupina
našich čtenářů...
Ze 402 správných odpovědí, jenž
jsme zařadili, do osudí, se usmálo štěstí na výherkyni, kterou se
stala Šárka CIMLOVÁ, Sídl.
Svobody 65, Prostějov. Prostřednictvím Večerníku obdrží chutnou
a lahodnou cenu v podobě DVOU
PŮLMETROVÝCH ŠPIZZA
PIZZ, které si poskládáte sami
z těch nejrůznějších kousků!
Cenu v HODNOTĚ 430 Kč věnovalo OBČERSTVENÍ ŠPIZZA. Poukaz si lze vyzvednout
v redakci Večerníku.
Ti další z vás mohou zkusit své
štěstí třeba hned v rámci tohoto
čísla, přičemž tentokrát jsme
zabrousili do kulturních vod
a graficky mírně poupravili
hvězdné duo stále více populární TV Šlágr, které se chystá na
blížící se listopadové vystoupení
v Prostějově...
Poznáte, o koho se jedná?.
Na odpovědi ze stotřiaosmdesátého kola čekáme v redakci znovu DO ČTVRTKU
23. ŘÍJNA 2014, 12.00 hodin - volejte 582 333 433, pište
SMS na 608 960 042 či pošlete
e-mail na adresu:
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ!
Jméno výherce, který od nás
obdrží výše zmíněnou cenu
od občerstvení BRUTUS, zveřejníme v příštím čísle, které
vychází tradičně v PONDĚLÍ
27. ŘÍJNA 2014.
Hodně štěstí při bádání!

ZDRAVÉ LUŠTĚNÍ...

Také třetí říjnové číslo 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 tradičnímu 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 podruhé 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 POUKÁZKA S CELKOVOU HODNOTOU ROVNÝCH 500 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 23. ŘÍJNA 2014, 12.00 hodin.
Správné vyluštění z minulého čísla znělo 3 - 3 - 5 - 6, načež
v pořadí celé historie tohoto klání se už celkově stosedmdesátým výhercem v řadě stal Michal MACALÍK, Sídl. Svobody
51, Prostějov. Přímo v sídle redakce si tak může vyzvednout
POUKAZ V CELKOVÉ HODNOTĚ 500 Kč. Ten věnovala prostějovská prodejna lékárny BENU sídlící v ulici
Olomoucká v Prostějově, jež byla partnerem uplynulého
kola soutěže.
Jméno dalšího výherce, který může očekávat výrobky pomáhající udržet zdraví, zveřejníme opět v příštím čísle, které VYCHÁZÍ
V PONDĚLÍ 27. ŘÍJNA 2014.
Nezbývá tedy, než abyste se opět vrhli na nějakou tu zábavu,
soutěžit s námi je ta správná šance!

přístupem, poté zradou, když
se stane milencem její nejlepší
kamarádky Anny a nakonec
bezohledným pokusem využít
znásilnění Lenky k vydírání
Dohnala, náměstka ministra
pro životní prostředí, kterým
by zabránil výstavbě nového
dálničního obchvatu.

VÍCE NEJEN O TOMTO ÚSPĚŠNÉM SNÍMKU
NAJDETE V MAGAZÍNU TV POHODA!

Správné řešení z čísla 41: ...HÝČKETJE SVOJI PLEŤ SE SALONEM ILLA. Vylosovanou výherkyní je Eva Zatloukalová, Moravská 10, Prostějov.
Poukaz v hodnotě 400 Kč si lze vyzvednout v redakci Večerníku. Dnešní tajenku nám zašlete e-mailem nebo zatelefonujte do čtvrtku 23. října 2014, 12.00 hodin.
Výherce získá poukaz v celkové hodnotě 400 Kč od Salónu ILLA.

Nabídka realit a nemovitostí, inzerce

REALITY
POHODA

Kvalitní
služby
od roku
1992

- 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:

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

1) RD 4+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

PRONÁJMY:

Pronájem 2 pokojů v RD - Bedihošť
3,3 tis.Kč/měs.
1+1 Sídl.Svornosti
4 tis.Kč/měs. + ink.
2+1 Drozdovice
7,5 tis.Kč/měs. vč.ink.
2+1 Olomouc Nové sady
6,5 tis.Kč/měs. + ink., k 1.1. 2015

BYTY:

Dubany, okr. Prostějov. Prodej RD 3+kk s průjezdem. Zast. plocha
276 m2, zahrada 484 m2.
Cena: Kč 950.000,-

Hrubčice, okr. Prostějov. Prodej novostavby RD 3+kk, kryté
parkování, terasa s koupacím jezírkem. Zast. plocha 149 m2,
zahrada 900 m2.
Cena: Kč 3.622.500,-

Prostějov, Krátká ul. Prodej pozemku na stavbu RD 1512 m2,
veškeré inž. sítě.
Cena: Kč 3.090.000,-

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

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
330 tis.Kč + provize RK
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 se zahradou - Pv, Krasice
1.150 tis.+ provize RK
RD 5+1 Jesenec - velká zahr.
1.100 tis.Kč + provize RK
RD 5+1 Plumlov - s garáží
1.390 tis.Kč
RD 3+1 Mojmírova, 193 m2
1.490 tis.Kč
RD 3+kk Myslejovice, zahr.
1.490 tis. + provize RK
RD 7+1 Kralice, zahr., garáž
2.350 tis.Kč + provize RK
RD 3+kk Smržice, zahr., pozem.
2.300 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
Prodej RD 8+2 Slatinky - dvougen., 280 m2
5.490 tis.Kč
Nájemní dům blízko centra - 3 byty, sauna, zahr., rekonstr. 5.700 tis.Kč

Chaty a chalupy:

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

Pozemky:

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,BYTY – PRODEJ:

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

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

GARÁŽE – PRODEJ:

Pv, Janáčkova ul.
Pv, ul. C. Boudy

Kč 239.000,Kč 249.000,-

BYTY – PRONÁJEM:

1+1, Pv, Olomoucká ul. Kč 3.500,-/měsíc + inkaso (2.000)
1+1, Pv, Krasická ul.
Kč 4.500,-/měsíc + inkaso (1.700)
2+1, Biskupice
Kč 2.000,-/měsíc + inkaso (3.500)
3+1 + garáž, Pv, Brněnská ul. Kč 10.000,-/měsíc + inkaso (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

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

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

Garáže:
Prodej: Určická - zděná
80 tis.Kč
Pronájmy - Plumlovská - plechová =
600,- Kč/měs., u Cílu
J.Kaštila - RD =
1 tis.Kč/měs.
Lidická - =
1 tis.Kč/měs.
Disponujeme nabídkou chat, chalup, garáží
a komerčních prostor dle web. stránek RK Pohoda,
popř. zodpovíme tel.nebo osobně v kanceláři RK

19

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 20. října 2014

REALITY
Koupím byt 2+1 v OV, západní část Pronajmu nebytové prostory v PV,
města. 777 602 873
cena od 3 000 Kč - parkoviště ve
dvoře. Dále byty od 3 500 Kč. Tel.:
K pronájmu 130 m2 +70 m2 terasy. 725 549 790
Výloha 3x7m. Atraktivní kancelář
nebo salon. Cena 10.000Kč/měsíc. Pronajmu cihlový byt 2+1 na Tylové
ul., který je částečně zařízený. Tel.:
Tel.: 602 553 222
775 780 984
Pronajmu byt 1+1. Nájem 5 000 Kč
Hledám pronájem domu či chalupy
+ ink. Tel.: 608 887 354
se zahradou. Za nabídky děkuji. Tel.:
REALITNÍ KANCELÁŘ
775 236 467
VNB REALITY
Hlaváčkovonám.1(ATRIUM),Prostějov Koupíme byt 1+1 a 2+1, platba v hoIng. Marie Vymazalová, 774 421 818 tovosti. 774 409 430
aktuálně NABÍZÍ:
* BYT 2+1, J.Zrzavého 700.000 Kč K pronájmu 200 m2 - nová pro* BYT 3+1, centrum
1.350.000 Kč dejna v patře. Výloha 3x7 m. Cena
* RD po rek. Konice
1.500.000 Kč 12.000Kč/měsíc. Tel.: 602 553 222
* RD 2gener Senice n/H 1.660.000 Kč
* RD 2gener Čelechovice 1.880.000 Kč Koupím zahradu v okolí PV. Nejlépe
* Chata Laškov - Kandie
v RK přímo od majitele. RK nevolat! Cenu
* Pozemek-Držovice
1.070.000 Kč respektuji. Tel.: 734 481 013
Ing. Zuzana Kučerová, 774 409 430
Hledáme větší byt 3+1, nejlépe po
aktuálně NABÍZÍ:
* BYT 1+1, sídl.Svornosti 640.000 Kč rekonstrukci, 774 409 430
* BYT 2+1, Dobrovského 830.000 Kč
* BYT 3+1, Tylova
1.200.000 Kč Prodám byt 1+1, 42m2 na Okružní
* BYT 3+1, A.Slavíčka 1.290.000 Kč ul. Tel.: 604 878 877
* BYT 3+1, Krasická
1.450.000 Kč
* St. pozemek, Suchdol 460.000 Kč ÚZSVM, odbor Odloučené praco* Pronájem bytu 1+1 5600 Kč vč.ink. viště Prostějov vyhlašuje výběrové
PRO NAŠE KLIENTY HLEDÁME: řízení na prodej pozemků parc.č.
* BYTY 1+1, 2+kk, 2+1 v Prostějově 510/18 a 570/25 o výměře 1476 m2
* BYT 3+1 do 1.500.000 Kč
v k.ú. Dubany na Hané za minimální
* Rodinné domy v PV a okolí
kupní cenu 354 400,00 Kč. Pozemky
* Chaty a zahrady Plumlov, Seč
je možné zastavět stavbou RD, IS
* Pozemky Prostějov-Západ, Držovice v dosahu. Další informace poskytne
Více na: WWW.VNB-REALITY.CZ p. Hudcová na adrese Rejskova 28,
Prostějov, tel. č. 582 302 585, e-mail:
Pron. cihl. bytu 2+1 po rek. ul. Šli- yveta.hudcova@uzsvm.cz
kova PV. Vl. kot. a měř. Náj. 5.500,+ ink. Tel.: 604 820 358
Pronajmu v centru města Pv 2 obchody. Tel.: 777 135 540
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Prostějov vyhlašuje výběrové říze- Prodej, pronájem garáže v Mostkoviní na prodej rodinného domu Lešany cích „U Čápa“. Tel.: 603 357 152
č.p. 26 na pozemku p.č. 103 o výměře 1245 m2 a pozemky p.č. 103, 104, Prodám byt 2+1v OV s garáží,
105 a 106 – zahrada o výměře 602 m2 57m2 v Čechách pod Kosířem. Tel.:
za minimální kupní cenu 445.000,00 775 195 020. RK nevolat.
Kč. Další informace poskytne
p. Hudcová tel. č. 582 302 585, Pronajmu byt 1+1, 35m2, po rekonstrukci. Nájem 5.000 Kč + ink. Tel.:
e-mail: yveta.hudcova@uzsvm.cz
604 308 672
Prodám byt 1+1 (Okr. ul.) a 2+1 (Dol.
Vyměním byt 2+KK, cihla, OV,
ul.) v pův. stavu. Tel.: 774 595 035
klidná lokalita, nízké náklady PV
Koupíme RD okr. Pv i k částečné re- za větší OV, cihla, PV, nevolat RK,
725 549 833
konstrukci. Tel.: 607 608 035

Koupím 1+1 nebo 2+1 v Prostějově
na sídlišti u nemocnice. 732 388 718
Autopark, Francouzská ul. Sídl.
západ nabízí kryté garážové stání.
Tel.: 604 430 934
Prodám byt 1+1 v OV, Krasická ul. v Pv.
Cena dohodou. Tel.: 604 149 993. RK
nevolat!
Pronajmu dlouhodobě pěkný jednopokojový cihlový byt s lodžií a velkým sklepem od 1.12.2014. Cena vč.
inkasa 6.500 Kč. Tel.: 602 873 504
Prodám byt 1+1, OV – cihla na
S.Svornosti,
Vrahovice.
Tel.:
776 181 075
UZSVM, odbor Odloučené pracoviště
Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na
prodej pozemku parc.č. 1582 o výměře 403 m2, ostatní plocha v k.ú. Malé
Hradisko za minimální kupní cenu
20 800,00 Kč. Další informace poskytne p. Hudcová a adrese Rejskova 28,
Prostějov, tel. č. 582 302 585, e-mail:
yveta.hudcova@uzsvm.cz

FINANCE
Vyplatíme všechny vaše EXEKUCE
a poskytneme vám jednu půjčku.
Pracuji pro více věřitelů Volejte:
777 551 492
!PENÍZE PRO KAŽDÉHO!
Rychlá realizace – vyplácení z vlastních zdrojů od 3 věřitelů. Konzultace na
739 066 462

Dlouhodobě pronajmu 2+1 Vrahovi- Malá půjčka 10 000 až 80 000 Kč. Prace, nájem 4.500 Kč + inkaso+kauce cuji pro více věřitelů. Tel.: 777 551 492
2 nájmy. Volné od listopadu. Tel.:
603 503 366
Půjčka 5 000 Kč až 50 000 Kč, rychle
až do domu, bez poplatku předem. Tel.:
Prodám nebo pronajmu velmi pěkný 777 965 734. Pracuji pro více věřitelů
nový cihlový byt v OV 2+kk Krasická ul. s velkou terasou. Nájem 6.500 Půjčky, úvěry. Splatnost až 15 let
Kč + 3.000 Kč inkaso + kauce. RK oproti zástavě nemovitosti. Bez prokazování příjmů. Výkup za hotové. Tel.:
nevolat. Tel.: 723 691 185
775 439 282, 733 121 568

VÝKOPOVÉ PRÁCE

 bazény, studny a další
 kvalitní ruční dílo
 výhodná cena

VOLEJTE 704 060 308

MÁTE POSLEDNÍ DVĚ ŠANCE...

Půjčka až 300 000 Kč pro OSVČ, rychlé vyřízení. Tel.: 777 965 734. Pracuji
pro více věřitelů.
Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze
ještě dnes. Tel.: 603 218 330

Půjčka až 100 000 Kč, nad 100 000
Kč se zástavou nemovitostí. Tel.:
777 965 734. Pracuji pro více věřitelů.
Peníze pro všechny ihned při podpisu!
Zvýhodněné podmínky, žádné poplatky. Volejte: 775 021 212
PŮJČKA bez poplatků: 734 601 906

Řádková a sloupcová inzerce, vzpomínky

VZPOMÍNÁME

PRÁCI NABÍZÍ

KOUPÍM

SLUŽBY

Bezpečnostní a úklidová agentura přijme do HPP ženu v invalidním důchodu, nejlépe z Prostějova. Místo výkonu
Prostějov, pracovní úvazek 25h/t. Informace na tel. č.: 602 786 692

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

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

Centrum regenerace v Prostějově.
Ihned zapracujeme do růz- Koupíme starožitný nábytek,
ných pozic. Možnost i VČ. Tel.: obrazy,zbraně,vojensképředměty,
602 810 644.
hodiny, porcelán, sklo, hračky,
moto věci a jinou veteš. VykouFa PRO LEN s.r.o.
píme také celé pozůstalosti a zaHledá vhodného uchazeče se znalostí jišťujeme komplexní vyklízecí
NJ, případně AJ pro pobočku v PV. práce. Seriózní jednánía platba
Požadujeme SŠ vzdělání s maturitou, hotově. Tel.: 773 113 303
Ř.P. skupiny B, znalost práce na PC
podmínkou, spolehlivost, odpovědnost Aukční ceny ihned v hotovosa ochotu přizpůsobit se potřebám firmy. ti zaplatíme za kvalitní obrazy
Nabízíme plat 16 000 Kč - 20 000 Kč. 17.-20. století, zlaté a stříbrné minPrac. doba 7:00-15:30. Nástup IHNED. ce, hodiny a hodinky, zbraně, stříTel. 588 517 760 od 7:00-15:30 hod., brné předměty, šperky a veškeré
starožitnosti. Prosíme pouze kvakamila.burgetova@prolen.cz
litní a hodnotné předměty, nejlépe
ROUTE 66, Konice přijme kuchaře celé sbírky či pozůstalosti. Info
/-ku. Pracovní doba 7-21 hod, krátký, René Simon, tel.: 736 127 661,
simonrene@seznam.cz
dlouhý týden. Tel.: 777 990 022
STUDIO 365 hledá nové tváře pro
modeling od 9-27 a 28-45l..
T.: 605 427 271, 9-12h.
www.studio365.eu

Koupím Haki lešení nebo trubkové. Cena dle dohody. Tel.:
734 481 013

Koupím vířivou pračku Romo, kamHledám důchodce/-kyni do sběrny na Petry, ledničku, WC, dveře, okna.
opravy oděvů na náměstí v Pv. Tel.: Tel.: 608 539 783
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
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Těžko se s Tebou loučilo,
těžké je bez Tebe žít.
Láska však smrtí nekončí,

Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134

Dne 24. října 2014
4

MAČKALSTAV S.R.O.
provádíme stavební práce, obklady
a dlažby, rekonstrukce, zateplení budov a RD. 774 655 459, 608 538 035
www.mackalstav.cz
Malířské práce - dobrá kvalita, cena,
Tel.:606 874 416
Plazmový generátor – likvidace parazitů, bakterií a virů s 100% účinností.
Bc. Ivo Kroupa, tel.: 605 86 41 40
www.kroupovi.net
Opravy a úpravy oděvů
Obuvi a batohů
Opravy deštníků
Vedle knihkupectví u radnice
702 870 751
Provádíme také opravy plavek,
spodního prádla a zcelování

Dne 23. října 2014
uplyne 1. smutný rok, co nás
navždy opustila naše
milovaná dcera, maminka,
vnučka a sestra
Andrejka MÍŠKOVÁ.
Kdo jste ji znali a měli
rádi,vzpomeňte s námi.
Za celou rodinu děkuje
maminka, dcery Terezka
a Adrianka.

STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce strojem UNC,
výkopové, terénní práce.
Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367.

Přijmu dva brigádníky na stavbu, zedníky. Tel.: 608 718 813.
Zavedená firma hledá pro pobočku Prostějov pracovníka pro servisy,
montáže vrat a nakládací techniky na
HPP: Elektrikáře s platnou vyhláškou
50 (elektro), se znalostí elektroniky
a slaboproudových instalací. Řidičský
průkaz skupiny B. Zkušenosti s výše
uvedenými produkty výhodou. Požadujeme: flexibilitu, spolehlivost a profe- V trafice u Lázní nabízíme prodej
sionální přístup. Kontakt: 724 108 543 peisef cardu od 100 Kč výše a kredity do všech sítí. Tel.: 603 445 601
Přijmu automechanika i absolventa
-zaučíme. Tel.: 605 248 001
Prodej palivového dříví. Tvrdé, měkké. Doprava zajištěna. Prostějov,
Oděvní firma přijme švadlenu na šití Olomouc, Přerov. Tel.: 734 481 013
konfekce. Možnost zkrácené prac.
doby. Jednosměnný provoz. Dobré
ZD Moravan Domamyslice
platové podmínky. Informace na tel.:
Sad Mostkovice.
582 340 591, 777 793 100
Prodej jablek. Konzumní i do kvasu
(pro maloodběratele i velkoodběratele).
Hledáme zaměstnance do ženského
Po – pá: 7.00 – 15.00 hod.
kolektivu (i brigádně), manuální práce,
Tel.: 602 510 465
požadovaná zručnost. Tel.: 582 330 341
Máte problém si koupit botičky
na vaše nožičky? Přijďte k nám
a my vás obujeme. Prodejna Ivka,
Plumlovská 21 nabízí novou kolekZdravotní sestra, 32 let se 7 letou pra- ci podzimní a zimní obuvi (kožená,
xí, hledá místo v ordinaci na plný úva- vyměkčená, ortopedická a zdrazek. Tel.: 776 146 995
votní) i v nadměrných velikostech.
Dále u nás nakoupíte teplé papuče,
37. letý přijme práci jako skladník nebo důchodky, vyteplené gumáky a jiné
pomocný dělník. Tel.: 604 878 877
žádané zboží. Tel.: 603 445 601

PRODÁM

PRÁCI HLEDÁ

Dne 24. října 2014
vzpomínáme 5. smutné
výročí úmrtí našeho syna
Míši HORÁKA
z Klopotovic.
Vzpomínají rodiče
a sestra Lucka

Očím jsi odešel,
v srdcích jsi zůstal…

vzpomeňte s námi.
S láskou stále vzpomínají
bratr a sestra s rodinami.

Když zemře maminka,
i slunce zajde, v duši se
rozhostí zvláštní chlad. Těžko
pak ve světě se najde, kdo by
jak maminka uměl mít rád.

Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343

Čištění hrobů z terasa, přebroušení
přímo na místě. Tel.: 721 817 009

Hledáme zedníky a další šikovné pracovníky do naší stavební firmy. Zkušenosti výhodou. Tel.: 777 943 299

Očím jsi odešel,
v srdcích jsi zůstal.

Stolařství V. Jančík.
Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358

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

Přijmu truhláře pro výrobu nábytku,
nutná praxe v oboru a samostatnost.
Truhlářství ve Vyšovicích. Dotazy na
tel.: 731 114 501

Prázdný je domov, smutno je
v něm, chybíš nám, Míšo,
chybíš nám všem…

Dne 25. října 2014
uplynou 2 roky od úmrtí
paní Marie CELBROVÉ
roz. HROMČÍKOVÉ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkují synové Zdeněk
a Pavel s rodinou.

Dne 21. října 2014
vzpomeneme
nedožitých 65 let
pana Pavla KRASAVINA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka Ludmila,
syn Miroslav s Helenou,
dcera Bohdana a vnuci
Zdeněk a Aleš.

Kdo v srdci žije,
neumírá.

Nabízím službu osobního trenéra
v široké nabídce pohybových aktivit. Více na www.osobnitrener.8u.cz
nebo 732 636 316

Dne 25. října 2014
uplyne 1. smutný
rok co nás opustila
paní Rozália KULASOVÁ
z Mořic.
S láskou vzpomínají
dcery Jaromíra
a Anna s rodinami.

Oči se slzami zarosily,
zaplakaly bolem, když jsme
Ti naposled dávali sbohem.
Pro Tebe přestaly hvězdy svítit
a slunce hřát, ale kdo Tebe
miloval, nepřestane vzpomínat.

Sobra – auto.cz, Žeranovská 3. Tel.:
608 933 033. Na trhu již 21 let opravíme vše, zkušenosti, autoservis
osobní a dodávky, ND - obchod,
pneuservis.
Rekonstrukce
605 459 652

koupelen.

Tel.:

Provádíme dokonalé strojové čištění
čal. sedacích souprav a koberců.
M. Revay tel.: 604 439 302, 582 382 325
www.revay.cz
Opravy střech, klempířské práce, montáž hromosvodů opravy vazby a sádrokartony – provádíme včetně zateplení
budov. A-stavby.plumlov@seznam.cz
Tel.: 608 780 615

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

SEZNÁMENÍ

www.facebook.com/
vecernikpv.cz

55. letý hledá štíhlejší ženu pro budoucí společný život z Pv a okolí.
Tel.:737 065 580

Dne 15. října 2014
jsme vzpomenuli 11. výročí
úmrtí naší maminky, babičky,
paní Marie KAČEROVSKÉ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkují
synové a dcery s rodinami.

Dne 25. října 2014
by se dožil 70 let
pan Jan SLAVÍK
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka Nina.

To všechno už jen bylo, a nevrátí se zpět, co srdce snilo, žilo,
co bylo trn a květ. Od známých milých tváří jdu, poutník,
nevím kam, tak mnozí šli mi dříve, jdu jako oni, sám.
Jen ještě pohled zpátky s tím trpce němým rtem;
a kdož mi ruku stiskli, všem dík a sbohem všem!
Poděkování všem, kteří se přišli rozloučit s naší maminkou,
manželkou, babičkou a prababičkou,
paní Františkou BALCAŘÍKOVOU.
Zemřela 18. září 2014.
Uznání a dík patří pohřební službě p. Makového, kněžím,
ministrantům, paní Zdislavě Krausové a všem, kteří zesnulé
projevili úctu i lásku svou účastí na poslední cestě.
Alois Balcařík, Pavla Skopalová, Marie Oklešťková.

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

Dne 23. října 2014
by oslavila své
60. narozeniny naše
milovaná maminka a babička
paní Jana FRANCOVÁ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

z Prostějova, řidiče z FTL.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

www.vecernikpv.cz
UZÁVĚRKA ŘÁDKOVÉ

INZERCE

pro další číslo
je v PÁTEK 24. října
v 10.00 hodin

ŠŤASTNÁ STŘEDA
22. října 2014

vrať se na stranu 19!

Fotbal
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Fotbalisté 1.SK Prostějov utrpěli první domácí ztrátu, uničovské brejky jim byli smrtící

ESKÁČKO ODMÍTLO BÝTI LÍDREM A V DERBY PADLO
V sobotním utkání MSFL zbytečně jitřil emoce ostudný výkon rozhodčích...

ie
galerpv.cz
+foto
videow.vecernik
na ww

Druhou porážku v podzimní části aktuálního ročníku
Moravskoslezské ligy a první
vůbec na domácím stadionu museli překousnout
hráči i diváci prostějovského „eskáčka“. Vývoj
utkání do značné míry ovlivnili rozhodčí. Po deseti minutách hry sudí odpískal diskutabilní penaltu
proti domácím, které následně poškodil ještě
v dalších dvou případech. A jelikož hostům vyšly
dvě z mnoha brejkových situací, konal se tříbodový
vývoz Uničova. Ztracené body se bude Prostějov
snažit získat zpět už tuto sobotu v Třebíči.
Prostějov/tok
Ještě nezačaly podzimní plískanice a fotbalisty Prostějova už
začínají kosit virózy. K Tomáši
Langerovi, jenž je opět na antibiotikách, a kterého tak zastoupil
na levém kraji zálohy Pančochář,
se zcela nečekaně přidal během
soboty i špílmachr Zelenka, který se sice k utkání dostavil, ale
už od pohledu mu po těle dvakrát dobře nebylo. Jak se bude
jeho zdravotní stav vyvíjet, bude
Večerník pochopitelně sledovat.
Uničov přijel s předpokládanou
sestavou a nastoupil s pětičlennou zálohou, na hrotu operoval
samotný Krč.
V první pětiminutovce vystřelil
cvičně na Uvízla domácí Šteigl,
který na poslední chvíli nastoupil
právě místo Zelenky. Hosté od
úvodního hvizdu čekali evidentně na chybu soupeře a brejkové
situace. Obojí přišlo už po deseti
minutách, kdy na půlící čáře lehce zaváhal stoper Hloch, dopředu si to po Krčově přiťuknutí
našlápl Jeřábek, kterého na
hranici šestnáctky zastavil Za-

tloukal. Dobíhající hlavní sudí
ukázal na značku pokutového
kopu, z něhož se nemýlil Juřátek, Bureš tentokrát tipoval
nesprávnou stranu - 0:1.
Nečekaný úvod svěřence kouče
Jury přece jen rozhodil, jejich
kombinace přesností příliš neoplývaly. Po nepřímém kopu
ve 24. minutě se do závaru před
Uvízlem zapojili Rus, Hloch
i Kroupa, žádný z nich ale neměl potřebný klid pro zakončení.
Vzápětí ale opět ve středu hřiště
získal balón Krč, posunul Jeřábkovi, který si obhodil Hirsche a svoje sólo zakončil přehozením Bureše - 0:2!
Domácí za celý první poločas
Uvízla vážněji neohrozili, jejich
střelecké pokusy končily mimo
tři tyče a když už Pančochář trefil jimi vymezený prostor, pak
to bylo do náručí připraveného
Uvízla. Deset minut před přestávkou vyhrál Vasiljev běžecký
souboj s Hlochem, jeho přízemní
střelu ale Bureš zlikvidoval. Na
druhé straně jen centimetry chyběly Kroupovi, aby dosáhl na
malém vápně na centrovaný míč.

Po přestávce se fotbalisté Prostějova v úvodních deseti minutách nadechli k velkému ná(0:2)
poru, hosty prakticky nepustili
z jejich poloviny, ale kromě
Šteiglovy nedůrazné střely
a Pančochářova pokusu po
Branky: 12. Juřátek z penalty, 25. Jeřábek. Rozhodčí: Petr - Hájek,
Koudelkově uvolnění, který
Nováček. Žluté karty: Zatloukal, Kroupa, Krejčíř, Koudelka - Heovšem odvrátila hostující obrainz, Vejvoda, Juřátek. Diváci: 430.
na a žádné nebezpečí Uvízlově
1.SK Prostějov:
brance nehrozilo. Domácí KouBureš - Hirsch, Hloch, Zatloukal, Rus (85. Soušek) - Koudelka,
delka s Pančochářem byli při
Fládr, Šteigl (55. Krejčíř), Pančochář - Machálek, Kroupa.
střelecké chuti i nadále, prostřeTrenér: František Jura.
lit zhuštěnou obranu ale neměli
šanci. To už na hrotu operoval
SK Uničov:
i Zatloukal, který se přepnul do
Uvízl - Koutek, Ševčík, Vejvoda, Heinz - Vasiljev (90. Řehák),
své druhé role útočníka.
Žmolík (87. Nuc), Konečný, Juřátek, Jeřábek - Krč (76. Stříž).
Okolo 70. minuty nejprve z příméTrenér: Jiří Navrátil
ho kopu Fládr zamířil těsně vedle
brankové konstrukce, z následujícího výkopu se před Burešem opět promarnil příležitost po- moucké Sigmy, která se tam
zjevil Jeřábek, domácí kapitán se sunout se do čela tabulky, kam vyšvihla v neděli dopoledne
ale přelstít nenechal. Totéž platilo naopak zamířila rezerva olo- jednoznačným vítězstvím 4:0.
i o pět minut později, kdy ho rychle po sobě ostřelovali Krč, Žmolík
a Jeřábek. Ten se v poslední desetiminutovce opět řítil sám na
Bureše, Hloch ale tentokrát své
Roman POPELKA - asistent trenéra 1.SK Prostějov:
předchozí zaváhání napravil.
„Porazili jsme spíše sami sebe, soupeř nám velké problémy nenadělal...
Poslední minuty se nesly ve Bylo jasné, že hru mají založenou na rychlých brejcích, do dvou tří jsme
znamení prostějovského nápo- je ale pustili sami. V poli nám nekladli významnější odpor a hru nechávali
ru, kromě Hirschovy hlavič- v naší režii. Druhým důvodem prohry byla absence naší koncovky, před
ky a Zatloukalem nastřelené bránou jsme se neprosadili, ke konci se střely odrážely od našich či soupeřoprotivníkovy ruky uvnitř vých hráčů a řekl bych, že ani za další zápas bychom dnes gól nedali. Vybrali
šestnáctky, kterou hlavní jsme si kopec smůly za několik předchozích zápasů. I přes nepříjemný úvod
i pomezní sudí neuvěřitelně jsme věřili, že se zápasem půjde ještě něco udělat. Zelenkovy přihrávky jistě
přehlédli, už k žádné změně mohly pomoci se prosadit v přehuštěné obraně, i tak jsme ale byli herně
skóre nedošlo. Závěr připo- jasně lepším týmem.“
mínal spíš karetní partii, proMiroslav HIRSCH - asistent trenéra SK Uničov:
tože emoce přece jen na obou
stranách zaúřadovaly. Korunu „Byli jsme si vědomi kvalit soupeře hrajícího na špici tabulky, speciálně jsme
všemu pak nasadil uničovský se připravovali na Kroupu, naši vysocí stopeři Ševčík s Vejvodou nebezpečné
asistent Hirsch vyjádřením, situace vyřešili. Většinu času jsme byli pod tlakem, ale hráli jsme na brejky,
že rozhodčí pískali perfektně z nichž dva nám vyšly, mohlo jich být ale i víc. Připouštím, že při nás stálo
a žádné situace, které by během štěstí, především při standardních situacích. Zelenkovu absenci jsme nečekali,
zápasu ovlivnili, on neviděl...
není to však běhavý hráč, jeho síla je v kvalitní finální přihrávce, takže těžko
Prostějov tak při souběžné posoudit, jestli to byla výhoda či ne.“
prohře Zábřehu na Moravě

1.SK Prostějov
SK Uničov

0:2

obchodní a mediální partneři fotbalového oddílu 1. SK Prostějov

Tomáš Zatloukal: „Byl to faul, ale penalta se pískat neměla!“

Prostějov - Všestranný fotbalista, který na podzim
pokračuje v solidních výkonech na postu stopera.
V utkání proti Uničovu si po delší době osvěžil i roli
útočníka, když se předtím stal jedním z hlavních aktérů penaltové situace v 11. minutě hry. „Nečekal
bych s riskantním zákrokem až do šestnáctky,“
odmítl nařízení pokutového kopu Tomáš Zatloukal
(na snímku).
Tomáš Kaláb
Co konkrétně předcházelo odpískání pokutového kopu?
„Udělali jsme chybu ve středu hřiště, já šel s protihráčem
a snažil se, aby nenahrál a nepronikl do šestnáctky. Blížili
jsme se k hranici velkého vápna, tak jsem ho musel zastavit,
a to se mi myslím povedlo. Ne-

říkám, že to nebyl faul, ale určitě to bylo vně pokutového území, jinak bych tímto způsobem
do soupeře nešel. Hlavní sudí
se ani nezeptal pomezního, ten
situaci taky neosvětlil, otazníky
zůstaly...“
Poznamenala tato situace další vývoj zápasu?
„Myslím, že určitě. Uničov šel
tímto do vedení, pokud by se
kopal jen trestný kop, mohl tr-

vat bezbrankový stav. Nemusela přijít ani druhá branka, protože penalta a brzký gól nás určitě
rozhodili.“
S taktikou soupeře založenou na rychlých brejcích jste museli počítat, přesto
to Uničovu dvakrát vyšlo...
„Bohužel jsme nechali balón
spadnout, terén byl mokrý
a hrbolatý. Jakmile se po dopadu bral na dlouhou nohu, tak se
soupeř těmito nákopy lehčeji
dostával do podobných brejků.
Je to škoda, ale takový je někdy
fotbal. (úsměv)“
Je první domácí porážka
v sezóně velkým zklamáním?
„Zklamání to jistě je, ale spíše
z toho pohledu, že se nám to
přihodilo se soupeřem, který
nebyl z těch nejlepších. Třeba

minule byla rezerva Zlína byla
kvalitativně úplně někde jinde.
V předchozích utkáních jsme
měli štěstí, které se k nám teď
obrátilo zády... Příště musíme
vyhrát.“
Vy jste si vyzkoušel
oba posty, tedy stopera
i útočníka v závěru zápasu...
„Bylo to v době našeho vrcholícího tlaku, centrů ale moc nechodilo, snažil jsem se narušovat
obranný val soupeře, ale bohužel
mi to příliš nevycházelo.“
Jak těžké může být nadcházející střetnutí v Třebíči?
„Bude třeba hrát zodpovědně
dozadu a spoléhat na brejky.
Hrát prostě tak, jako Uničov
u nás. Musíme je donutit k chybám, a pokud je udělají, využít
je.“

Foto: Josef Popelka

Výsledkový servis msfl
11. (12. hrané) kolo: Kroměříž - Opava „B“ 2:1 (1:0). Branky: 29. Šturma, 47. Neubert - 68. Lavrovič. Diváci: 377 * 1. HFK Olomouc – FK
Sulko Zábřeh 2:0 (1:0). Branky: 43. Lysoněk (pen.), 90+3. Šuba. Diváci: 243 * FC Hlučín – SK Líšeň 1:1 (0:0). Branky: 65. Badalyan – 81.
Lisický. Diváci: 197 * MSK Břeclav – HFK Třebíč 2:0 (0:0). Branky:
47. Lapeš, 70. Kunc. Diváci: Neuvedeno * 1. SK Prostějov – SK Uničov
0:2 (0:2). Branky: 13. Juřátek (pen.), 25. Jeřábek. Diváci: 430 * MFK
Vyškov – FC Fastav Zlín B 4:1 (2:1). Branky: 2. Urbančok, 31. Čtvrtníček, 47. Jeřábek, 64. Urbančok – 14. Červenka. Diváci: 661 * SK Sigma
Olomouc B – FK Slavia Orlová - Lutyně 2:0 (2:0). Branky: 18. Texl,
45+1. Rolinc, 57. Kalvach, 89. Kalvach. Diváci: 84 * 1. FC Slovácko
B – SK Spartak Hulín 4:1 (2:1). Branky: 32. Trávník, 42. Valenta, 57.
Trávník, 89. Trávník – 9. Šrom. Diváci: 284.

průběžná tabulka PO 12 odehraných kolech

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

Mužstvo

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

Z
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

V
7
7
7
7
6
6
5
5
5
5
4
3
3
2
2
0

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

P
1
2
2
4
3
4
3
3
4
5
5
6
7
6
7
12

S
27:11
23:11
26:15
28:21
26:16
17:14
21:18
17:16
16:16
16:17
11:18
17:21
18:26
7:16
12:23
4:27

B
25
24
24
22
21
20
19
19
18
17
15
12
11
10
9
0

kam PŘÍŠTĚ na MSFL?
12. kolo, sobota 25. října, 14:30 hodin: Opava „B“ – Hulín (neděle
26.10., 10:30), Orlová – Slovácko „B“, Zábřeh – Sigma Olomouc „B“
(neděle 26.10., 10:30), Zlín „B“ – 1. HFK Olomouc (neděle 26.10.,
10:30), Líšeň – Vyškov , Uničov – Hlučín (neděle 26. 10., 10:15), Třebíč
– 1.SK PROSTĚJOV, Kroměříž – Břeclav (pátek 24. 10., 18:00).

Dosáhne na Vysočině 1.SK
Prostějov opět na vítězství?
Prostějov/tok - O třetí vítězství nad Třebíčí budou tuto sobotu
odpoledne usilovat hráči 1.SK Prostějov. Dosavadní bilance
z minulého ročníku s Horáckým FK totiž byla stoprocentní,
navíc v obou zápasech se zrodil stejný výsledek 3:1.
Pro Třebíč to byla v minulém ročníku premiérová sezóna v MSFL
a klub na ni byl solidně připraven. Navíc zafungovala i určitá
nováčkovská euforie, protože po celý podzim se Horáci drželi ve
vedoucí trojici třetí ligy. V jarní části už se však začala projevovat
reálná síla týmu, která nakonec stačila na vcelku úspěšné sedmé
místo. Zajímavé je, že se Třebíči dařilo v porovnání s konkurenty
lépe venku než před domácím publikem, což dokumentuje i větší
počet branek vstřelený na soupeřových hřištích.
Letní přípravná utkání naordinoval trenér Zelníček se silnými
soupeři, nechyběla ani prvoligová Jihlava, s níž jeho svěřenci
uhráli lichotivé skóre 1:3. Prohráli i s její juniorkou, zatímco
extřetiligový Žďár i Pelhřimov jasně porazili. Právě ze Žďáru
se do Třebíče přesunul na hostování jihlavský gólman Kotnour.
Jiných podstatných změn Zelníčkův kádr přes léto nedoznal.
Rozjezd stávající sezóny byl pro horácký tým neslavný, po úvodní
remíze přicházely v srpnu samé porážky. Až v polovině září se
Třebíč „chytla“ ve Zlíně, kde porazila místní rezervu 1:0 a pak
to začalo. Výhra v olomoucké Holici a doma s Líšní znamenala
kýžený posun v tabulce. Přes zaváhání v Uničově se tým přenesl
a porazil rezervu Opavy a doma i silnou Kroměříž!
V posledním kole na půdě Břeclavi prohrála Třebíč 0:2
a nepotvrdila tak dobrou formu z posledních týdnů, když se díky
domácí obraně nedostala do vážnější šance. Sestavu tvořili Kotnour - Chalupa, Komínek, Havránek, Ošmera – Š. Svoboda, Podzemský, Dočekal (86. Benda), Dobrovolný - Chlup (71. Malý),
P. Svoboda.
„Třebíč se pohybuje okolo poloviny tabulky, takže jistou kvalitou samozřejmě disponuje, navíc je tento tým o jednu sezónu
zkušenější,“ charakterizoval příštího soupeře Roman Popelka, aasistent trenéra prostějovského „eskáčka“. „Musíme si vzít příklad
z výkonu Uničova a snažit se být podobně efektivní v proměňování
brejkových situací,“ našel Popelka paralelu s posledním domácím
duelem. Pro tento styl je ovšem zásadní otázka, bude-li k dispozici
Lukáš Zelenka, jehož oči mající přihrávky jsou pro brejkové situace nesmírně cenné.
Zápas 1.SK Prostějov v Třebíci začíná v sobotu 25. října od
14.30 hodin.

Exkluzivní rozhovor s Alešem KRČEM
najdete na www.vecernikpv.cz

inzerce

Nebojte se nechat se ODDLUŽIT!
Tomáš Novák Dr.H.C.: „Naše poradenství je zcela zdarma!“

Prostějov/pr - Tomáš Novák Dr.H.C. působí v Prostějově jako právní a finanční poradce, jeho specialitou je oddlužování neboli osobní bankroty. Do firemní
kanceláře v Nerudově ulici číslo 11 dochází denně spousta lidí, kteří se ocitají v tíživých finančních problémech. Není divu, že právě tato kancelář patří v tomto
ohledu mezi největší a nejúspěšnější v regionu.
„Jenom za letošní rok jsme se dopracovali k pozici největší kanceláře na počet klientů v celém regionu. Nejčastěji k nám přicházejí lidé s dluhy, které nejsou schopni splácet. Nebo jich mají tolik, že všechny splátky spolknou celý jejich příjem. Hrozící nebo již dokonce probíhající exekuce je dovedou k nám a my se jim ze všech sil snažíme
pomoci. A velmi se to daří,“ svěřil se Večerníku Tomáš Novák Dr.H.C.
Faktem je, že v současnosti bojuje s dluhy spousta lidí. „To je právě to nejhorší, že lidé s tímto problémem bojují a nechtějí přijít za odborníky, aby jim pomohli najít
řešení. Buď se bojí, nebo dokonce i stydí. Vždyť o nic nejde, mohou přijít do naší kanceláře a prostě si o svých problémech jenom promluvit. Neplatí za to vůbec nic,
naše poradenství je zdarma. Jde o to jen chtít, a pokud se dostatečně seznámím s jejich finančními trably, jsem schopen jim nabídnout okamžité řešení. Málokdo totiž
ví, že soud může rozhodnout o jejich oddlužení a vlastně jim tím odpustit až sedmdesát procent všech dluhů. Zbývajících třicet procent pak klient splácí v průběhu pěti
let. Splátky jsou po tuto dobu naprosto neměnné,“ vysvětlil Tomáš Novák Dr.H.C..
Osobní bankrot, či správněji řečeno oddlužení, může využít opravdu každý člověk. Mohou o něj dokonce požádat společně i manželé. „Oddlužení má ale dvě základní
podmínky. Klient nesmí být soudně trestán za hospodářský delikt a finanční podvody. Zadruhé musí mít zbytek dluhu z čeho splácet. Splátky se vypočítávají podle státem
schválených tabulek a člověk se po jejich zaplacení nesmí dostat pod životní minimální příjem. Ten mu musí zůstat. A může se jednat o jakýkoliv příjem, běžný pracovní,
ze sociálky, z důchodu, mateřské a podobně. A jakmile se člověk dočká oddlužení schváleného soudem, nemohou už na něj žádní exekutoři, veškeré exekuce jsou tímto
okamžitě zastaveny,“ dodává velmi důležitou věc odborník Tomáš Novák Dr.H.C..
Tak co, vážení Prostějované, stále se ještě chcete trápit dluhy, mít psychické problémy a bojovat mnohdy s větrnými mlýny? Raději navštivte odborníka. Tomáš
Novák Dr.H.C. V Nerudově ulici číslo 11 vám zcela jistě pomůže!

BEZPLATNÉ KONZULTACE: 775 220 192 www.osobni-oddluzeni.eu
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VŠECHNO JE ZASE JINAK: Sparta ne: Klára Waltrová přestoupila do Slovácka
Lipová s Dubem hrát bude!
Olomouc, Prostějov/jim - Přesně
v duchu jihoamerických telenovel se vyvíjí osud nesehraného
utkání 6. kola I.A třídy mezi
Lipovou a Dubem nad Moravou.
Nejprve se kvůli nezpůsobilému
terénu mělo hrát v náhradním
termínu ve všední den, což hosté
odmítli a dali včas najevo, že nepřijedou, načež Sportovně technická komise (STK) svazu rozhodla o kontumaci ve prospěch
domácích a Dubu udělila pokutu. Minulý čtvrtek už ale opět nic
z toho neplatilo a po revokaci
rozhodnutí se dohrávka uskuteční od 15 hodin o státním svátku
v úterý 28. října.
„Sám jsem z toho překvapen
a musíme se připravit na úterý.
Jako větší problém ale vidím,
máme hrát v neděli a pak hned
o dva dny později, to by nebylo

ideální. I proto bychom chtěli
víkendový zápas se Slatinicemi
přeložit na sobotu, pokud to ještě půjde,“ komentoval aktuální
situaci Pavel Růžička, hrající trenér Lipové.
Osobně věří, že bude mít k dispozici kompletní kádr, pozitivem
také je, že po rekonstrukci je již
připraveno horní hřiště a nemusí
se hrát na záložním dolním. „Už
jsme na něm hráli proti Mostkovicím, a pokud nebude pršet, tak
nevidím problém. Dnes (v pátek –
pozn. autora) jsme se o tom bavili
a mám přislíbeno od všech jráčů,
že budou mít volno,“ neočekává
lipovský ldoivod potíže se skládáním sestavy.
Mnohem větší radost z finálního
verdiktu ovšem projevoval předseda oddílu TJ Sokol Dub nad
Moravou Josef Odstrčilík. „Od-

volací a revizní komise (ORK)
rozhodla naprosto správně, je
to pro nás vítězství. Je mi jasné,
že v Lipové nevyhrajeme, nešlo
mi však o výsledek, ale o to, kdo
má pravdu. Jestli já, nebo STK,
což je orgán, který má dodržovat
pravidla. Napadal jsem jejich
rozhodnutí, protože zápas odvolali proti předpisům,“ dělil se
s Večerníkem o své dojmy.
Oddíl tak nemusí platit tisícikorunovou pokutu a vrátil se mu
i povinný vklad šest set korun
za podnět pro ORK. „Je to trochu vítězství i pro ostatní kluby,
pokud se dohodnou na termínu.
Svazové orgány jsou tu totiž od
toho, aby pomáhaly, místo toho
nám ale mnohdy práci ztěžují.
To bylo hlavním záměrem našeho měsíčního boje,“ vyjádřil se
Odstrčilík.

Krumsín, Prostějov/jim Před přibližně měsícem a půl
se zdálo být hotovou věcí, že
krumsínská fotbalistka Klára
Waltrová vymění své hostování v Kostelci na Hané za
přesun do Sparty Praha, uplynulé týdny ovšem rozhodly
o tom, že vše bude jinak. Patnáctiletá tvořivá hráčka se rozhodla jít ve stopách Gabriely
Matouškové, nic neuspěchat
a místo okamžitého stěhování
do Prahy se nejprve vydala do
bližšího, ale taktéž prvoligového Slovácka.
„Myslím, že jsem udělala
správné rozhodnutí. Všechno je
tu lepší než v Praze, i tréninky!
Tak jako tady se tam nemaká.
Zatím je vše dobré, holky jsou
fajn i škola a spolužáci,“ hlásila
Waltrová krátce po příchodu
na jihovýchodní Moravu. To
už bylo vše dořešené a do
klubu z Uherského Hradiště
skutečně přestoupila. A vyšlo
jí hned první utkání v novém
působišti, pod kanonádu 14:0
proti Baníku Ostrava se během
pětačtyřicetiminutového pobytu

na trávníku podepsala brankou
a asistencí.
Z finálního rozhodnutí má radost
i její maminka, jíž navíc zklamalo
jednání a celkový přístup letenského klubu. „Byla to katastrofa.
Nechtěli jsme jí bránit, aby si to
zkusila, je to ale nesrovnatelné
a jsem ráda, že to tak dopadlo. Nyní
má školu ve stejné budově jak intr,
takže se ani nemusí přezouvat, na
hřiště je to dvě stě metrů naopak
v Praze musela pořád cestovat,
hodinu na intr, to nepočítám cesty
domů,“ porovnala.
Klára tak může i nadále chodit na
gymnázium a studium je i mnohem levnější. „Říkali nám, že když
do Sparty přestoupí, bude mít vše
zdarma. To ale nebyla pravda a nepostarali se, jak slibovali. To znamenalo vysoké školné a ještě další
výdaje za internát, vrátili by nám
to až dodatečně podle prospěchu,“
upozornila maminka nadějné
hráčky.
Jistý náznak změny nastal až
v momentě, kdy už byla rodina rozhodnutá, že Sparta Praha příštím
angažmá Waltrové nebude. „Najednou volali, že ji chtějí, koupí

a dají na čtyři roky hostování do
Slovácka a pak se vrátí do Prahy.
Jenže ve Slovácku jsou všichni
přátelštější, Klárka je tam spokojená, rychle se skamarádila a uklidnila, navíc jí nabídli i střídavé
starty do Kostelce,“ pochvaluje si
její máma.
A rozuzlení potěšilo rovněž
předsedu TJ Krumsín Richarda Hofmana, jenž souhlasil
s přestupem mladé fotbalistky do
nyní jediného moravského prvoligového celku. „Podmínky Sparty
pro nás byly neakceptovatelné, co
se týče financí, samotného využití
hráčky i zázemí pro ni. Nyní má
mimo jiné denně čtyři jídla včetně
dvou teplých za sedmdesát korun
a nemusí platit školné. Navíc jednání byla jedna velká tragédie.
Oproti tomu pan Hlaváček ze
Slovácka v pátek zavolal a už
v pondělí byl tady,“ upozornil šéf
krumsínského oddílu.
Částka za přestup se nedá příliš
srovnávat s ciframi známými
z mužské kopané, to ale nebylo
prvořadé. „Dohodli jsme se, že
ji případně můžeme odkoupit
zpět za stejnou částku, pokud

Prvoligistka. I díky úsilí trenéra Slovácka Miloše Hlaváčka odešla Klára
Waltrová nakonec na jižní Moravu.
Foto: archiv Kláry Waltrové
bude mít zájem vrátit se na
Prostějovsko. Celkově byl jejich přístup velice profesionální
a obdivuhodný, na úplně jiné
úrovni než u Sparty, navíc jsme
se dohodli na určité spolupráci.
Je tak možné, že by sestavili
družstvo žen pro náš letní turnaj v malé kopané Haná Cup,“
představil další novinku Richard
Hofman.

Hráči Hvozdu mají Výsledky a tabulka malé
nyní dva trenéry kopané ČSRS Prostějov

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

„Když se mi začalo dařit, skolila mě viróza“
Tentokrát toho o zápase ve Varnsdorfu mnoho nenapíši, jelikož jsem ho sledoval pouze na internetu z domácího léčení.
Ve středu jsem se začal cítit mizerně a začalo být jasné, že
kvůli viróze sobotní zápas vynechám. Smůla. Jako jedinému
ze třech útočníků se mi totiž podařilo vstřelit dvě branky, takže
jsem počítal s tím, že od trenéra dostanu v následujících zápasech větší příležitosti. Touhle vynucenou absencí budu muset
o svou pozici opět bojovat.
U profesionálních fotbalistů bývá smlouva nastavena tak, že
výraznější zásah do ohodnocení bývá citelný až při tříměsíční
a delší absenci. Jinými slovy týdenní „neschopenku“ v zásadě
hráč nepocítí. Když už jsme se dotkli platových záležitostí,
je logicky nejvýhodnější hrát v základní sestavě, tedy víc než
poločas, a vyhrávat, pak jsou k dispozici i zajímavé bonusy za
výsledek. Hráč, který střídá, dosáhne zhruba na třetinu těchto
prémií.
Tréninky jsou každý den, přičemž jednou týdně se připravujeme dvoufázově, naopak den po zápase
bývá většinou volno. Podle výsledku zápasu může být následující ráno naordinován regenerační trénink.
Právě v těch případech, kdy je trénink ráno, a pak den před zápasem, přespávám v Opavě. Konkrétně
v Parkhotelu, který je přímo na stadionu a většinou s Petrem Ševčíkem. V ostatní dny dojíždím do Opavy
z Prostějova.
V případě výjezdů na venkovní zápasy jsme byli ubytováni například asi dvacet kilometrů od Mostu
v krásném prostředí Krušných Hor, kde byly přímo v areálu hotelu k dispozici dvě hřiště, ve druhém
případě to bylo na okraji Prahy, kde byl klid, a nic nepřipomínalo ruch velkoměsta. Klub tedy vybírá
hotelové komplexy s odpovídajícím zázemím.
Většina lidí si představuje profesionální fotbal jako krásnou práci se spoustou volného času, kterou by
chtěl dělat každý. Na jednu stranu se nedivím, pěkná práce to je, navíc zajímavě ohodnocená, času je dost.
Ten volný je ale třeba využít na vlastní přípravu a regeneraci, na věci, které hráči vyhovují individuálně
a na trénincích nejsou zařazeny. Na to si musí přijít každý sám.
Trénovat začnu zřejmě od středy, musím dobrat antibiotika a v úterý mám promoci. Hrajeme už v sobotu
dopoledne v Karviné, takže je otázka, do jaké míry do zápasu zasáhnu.

Hvozd, Prostějov/jim - Od
remízového utkání se Zvolí
se na lavičku Hvozdu vrátil
dlouholetý a úspěšný kouč tohoto mužstva Rudolf Švehla.
Dosavadní lodivod Karel Procházka ovšem svůj tým zcela
neopustil, jen se z něj vinou
souběžných angažmá na lavičce Bouzova a konického dorostu stal především hráč regionálního účastníka I.B třídy.
„Řešíme to spolu, ale hlavní
slovo má nyní pan Švehla. Potřebujeme body, nový herní styl,
změnit atmosféru a stereotypy
hráčů, proto jsme se takto rozhodli. Skutečně to nový impulz
přineslo, navíc pan Švehla je
kvalitním trenérem,“ zdůvodnil
změnu na pozici hlavního kouče
Karel Procházka.

Kostelecký lodivod
dostal trest i pokutu

Kostelec na Hané, Prostějov/jim - Čtyřzápasový zákaz výkonu
funkce na lavičce a k tomu ještě pětisetkorunovou pokutu si od
krajské disciplinární komise odnesl hlavní kouč kosteleckých
fotbalistů Ivo Vykopal. Provinil se urážkou hlavního rozhodčího
při utkání na půdě Brodku u Přerova, kde se nakonec jeho
hráčům podařilo vydolovat bod za remízu 2:2.
„Stalo se tak z taktických důvodů a účel to splnilo. Hra našeho
mužstva byla pomalá, ospalá, zakřiknutá a potřeboval jsem je
nějakým gestem pozvednout. Stálo mě to sice čtyři zápasy, ale aspoň
máme bod a i diváci uznali, že se mi podařilo všechny pobláznit,“
vysvětlil své chování Večerníku Ivo Vykopal.
Půlku trestu již má za sebou a na lavičce už bude chybět jen proti
Tovačovu a Kojetínu „B“, při jeho absenci na lavičce z toho zatím
byl jeden bod za víkendovou remízu s Otinovsí.
„Využil jsem jedné z věcí, která se mi nelíbila, a byl jsem opravdu rozezlen. Po zápase jsem se ale rozhodčímu omluvil, protože
jsem věděl, proč to dělám, a on mi ujasnil, že udělená karta byla
oprávněná. Posledních patnáct dvacet minut jsme ale byli lepší,
a kdybychom lépe řešili útoky do otevřené obrany, tak jsme tam
možná i vyhráli,“ vracel se Vykopal k nerozhodnému výsledku
z trávníku na Přerovsku.

Zápasové
meníčko
MORAVSKOSLEZSKÁ
FOTBALOVÁ LIGA:
12. kolo: Třebíč – 1.SK Prostějov
(sobota 25.10., 14.30, rozhodčí:
Cieslar – Priesol, Vojkovský).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DIVIZE, SKUPINA „E“:
12. kolo: Kozlovice – Určice (neděle 26.10., 14.00, Drápal – Lakomý, Dorušák).
MIA REALITY
KRAJSKÝ PŘEBOR:
12. kolo, sobota 25. října, 14.30:
Hněvotín – Kralice na Hané (Sedláček – Vojáček, Dorušák), Nové
Sady – Konice (Zelík – Silný, Slota), Klenovice na Hané – Želatovice (Motal – Kopecký, Lizna).
SMOOS I.A TŘÍDA,
SKUPINA „B“:
12. kolo, neděle 26. října, 14.30:
Lipová – Slatinice (Vičar – Kučera, Vyroubaů), Čechovice – Mostkovice (Vojáček – Zelík, Slota).
I.B TŘÍDA, SKUPINA „A“:
12. kolo, neděle 26. října, 14.30:
Přerov „B“ – Otinoves (14.00,
Majer – Milar, Lasovský), Tovačov – Kostelec na Hané (Halenka
– Svozil, Kašpar), Pivín – Radslavice (Vojtek – Valouch, Kaňok),
Ústí „B“ – Plumlov (10.00, Axamit

– M. Pospíšil, Odstrčil), Čekyně –
Vrchoslavice (sobota 25.10., 14.30,
Pitner – Lasovský, Pumprla).
FGP STUDIO I.B TŘÍDA,
SKUPINA „B“:
12. kolo, neděle 26. října, 14.30:
Nové Sady „B“ – Hvozd (10.15,
Hubený – Knoll st., Kopecký), Jesenec – Babice (Vrána – Menšík,
Přikryl), Protivanov – Zvole (Kovalec – Hetmánek, Lizna).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U19:
12. kolo: Vítkovice – 1.SK Prostějov (pátek 24.10., 14.30, hřiště Poruba, Priesol – MS KFS, MS KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U17:
12. kolo: Frýdek-Místek – 1.SK
Prostějov (sobota 25.10., 9.30, Zd.
Kneisl – MS KFS, MS KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U16:
12. kolo: Frýdek-Místek – 1.SK
Prostějov (sobota 25.10., 11.30,
MS KFS – Zd. Kneisl, MS KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – starší:
12. kolo: Vsetín – Čechovice (sobota 25.10., 10.15, L. Kneisl – Zl
KFS, Zl KFS).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – mladší:
12. kolo: Vsetín – Čechovice (sobota 25.10., 12.30, Zl KFS – L.
Kneisl, Zl KFS).
RELAX CENTRUM
KRAJSKÝ PŘEBOR – dorost:
12. kolo: Velké Losiny – Určice
(neděle 26.10., 10.00, Langhammer), Zubr Přerov – Kostelec na
Hané (sobota 25.10., 14.00, Menšík), Konice – Nové Sady(sobota
25.10., 10.00, Fojtek).
LION SPORT
KRAJSKÁ SOUTĚŽ – dorost:
10. kolo: Šternberk „B“ – Protivanov (sobota 25.10., 12.15, Janáček),
Němčice nad Hanou – Slatinice (sobota 25.10., 10.00, Dokoupil), Lipník nad Bečvou – Smržice (sobota
25.10., 12.00, Odstrčil).
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV –
SPORTIKA II. TŘÍDA:
12. kolo, neděle 26. října, 14.30:
Haná Prostějov – Zdětín (sobota
25.10., 14.30), Horní Štěpánov
– Držovice, Brodek u Prostějova – Určice „B“, Čechovice „B“
– Skalka (sobota 25.10., 14.30),
Přemyslovice – Olšany, Kralice
na Hané „B“ – Vrahovice, Neza-

On sám navíc potřeboval trochu
více času, aby všechny ostatní aktivity mohl stíhat, jak by
si přál. „Občas se mi to krylo
a musel jsem něco ošidit. Navíc
tu chceme I.B třídu udržet a opět
jsme společně s Konicí spustili
mládežnický program. Fotbal tu
chceme zachovat, byť je to kvůli
roztříštěnosti zájmu u dnešních
dětí těžké,“ dodal.
Zkušený trenér tak má za sebou
remízový comeback se Zvolí
i nerozhodný výsledek na půdě
vedoucích Babic. „Karel to tady
dal dohromady a já jsem skočil
do rozjetého vlaku. Času také
moc nemám a budeme to společně rozebírat, já to víceméně
vedu jen při zápasech,“ pousmál
se navrátilec na hvozdeckou
střídačku.

myslice – Smržice (sobota 25.10.,
14.30).
III. TŘÍDA:
12. kolo, neděle 26. října, 14.30:
Bedihošť – Otaslavice (sobota
25.10., 14.30), Němčice nad Hanou – Dobromilice, Protivanov
„B“ – Mostkovice „B“ (sobota
25.10., 14.30), Pivín „B“ – Tištín
(sobota 25.10., 14.30), Výšovice
– Kladky, Vícov – Čechy pod Kosířem, Nezamyslice – Pivín „B“.
IV. TŘÍDA:
2. kolo, neděle 26. října, 14.30:
Pavlovice u Kojetína – Vrahovice
„B, Brodek u Prostějova „B“ –
Ivaň (sobota 25.10., 14.30), Tvorovice – Kostelec na Hané „B“
(sobota 25.10., 14.30), Přemyslovice „B“ – Brodek u Konice (sobota 25.10., 14.30), Doloplazy –
Plumlov „B“, Biskupice – Želeč.
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV
DOROSTU:
2. kolo: Brodek u Prostějova – Pivín
(sobota 25.10., 10.45), Plumlov – Kralice na Hané (neděle 26.10., 10.00).
OKRESNÍ PŘEBOR ŽEN:
9. kolo, neděle 26. října, 10.00:
Mostkovice – Kostelec na Hané.
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu! -jim-

1. okresní liga mužů 2014/15
Druhé turnaje – hřiště Dřevnovice: SK Dřevnovice – SK Tomek Dobrochov 3:9, FC Mexico Víceměřice – SK Kobra Kobeřice 10:2, Dobrochov – Kobeřice 4:1, Víceměřice – Dřevnovice 2:5. Rozhodčí: Krátký.
Hřiště Brodek u Prostějova: SK Chaloupka Prostějov – MK Brodek u Prostějova 6:5, Brodek u PV – Spojené kluby Hluchov/Čehovice 4:6, TJ Otinoves – Chaloupka PV 1:10, Otinoves – Hluchov/
Čehovice 1:4. Rozhodčí: Lízna.
Třetí turnaje – hřiště Brodek u Prostějova: Brodek u PV – Dobrochov 3:7, Víceměřice – Otinoves 2:4, Víceměřice – Dobrochov 3:9,
Brodek u PV – Otinoves 2:3. Hřiště Čehovice: Kobeřice – Dřevnovice 1:1, Hluchov/Čehovice – Kobeřice 4:4, Dřevnovice – Chaloupka
PV 1:2, Chaloupka PV – Hluchov/Čehovice 6:4.
1. Dobrochov
5
0
1
43:19
15
2. Chaloupka PV
4
0
2
28:24
12
3. Hluchov/Čehovice
3
1
2
23:20
10
4. Víceměřice
3
0
3
26:25
9
5. Otinoves
3
0
3
18:26
9
6. Kobeřice
2
2
2
15:23
8
7. Dřevnovice
1
1
4
14:21
4
8. Brodek u PV
1
0
5
21:30
3

2. okresní liga mužů 2014/15
Třetí turnaje – hřiště Laškov: 1.FC Laškov – FC Juniors Hluchov
7:3, FC Ladzimil Čehovice – FC Béci 2:2, KMK Katastrofa Prostějov – L. Čehovice 12:0, Béci – Laškov 1:6. Rozhodčí Zatloukal.
Hřiště Vrbátky: TTCE Graphic Prostějov – FC Zavadilka Prostějov
2:3, MK Medvědi Prostějov – FK Vrbátky 6:5, Vrbátky – Zavadilka
PV 7:2, Medvědi PV – Graphic PV 5:1. Rozhodčí: Lízna.
1. Vrbátky
5
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1
36:12
15
2. Laškov
5
0
0
20:6
15
3. Medvědi PV
3
1
2
17:12
10
4. Katastrofa PV
2
0
2
15:4
6
5. Zavadilka PV
2
0
3
13:16
6
6. L. Čehovice
1
3
2
8:28
6
7. Béci
1
1
3
10:17
4
8. Graphic PV
1
1
4
7:22
4
9. J. Hluchov
1
0
4
8:17
3

Město Prostějov finančně podporuje malou kopanou.

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

zprávy od zeleného stolu...
Sportovně-technická komise OFS Prostějov na svém zasedání dne 16. října 2014 rozhodla:
1. Odehráno:
II. třída 10. kolo bez závad. III. třída 10. kolo
bez závad. IV. třída 10. kolo bez závad. Dorost
10. kolo bez závad. Starší žáci bez závad. Starší
žáci 7+1 bez závad, dohrávka 6. kolo Bedihošť-Přemyslovice 4:2. Mladší žáci bez závad. Starší
přípravka turnaje Lipová i Určice bez závad, dohrávka Haná Prostějov – Nezamyslice 5:1. Mladší
přípravka nehrála.
2. Změny termínu utkání:
Starší žáci dohrávka 5. kola Haná Prostějov – Pivín. Původní termín neděle 7.9.2014 od 10 hodin,
požadovaný termín úterý 21.10.2014 od 16 hodin,
dohoda oddílů, odehrají v rámci tréninku.
Starší žáci 3. kolo Brodek u Konice – Určice.
Původní termín sobota 25.10.2014 od 9 hodin,
požadovaný termín pátek 17.10.2014 od 16 hodin,
dohoda oddílů.

Mladší žáci 1. kolo Němčice nad Hanou – Pivín.
Původní termín sobota 18.10.2014 od 10 hodin,
požadovaný termín sobota 18.10.2014 od 14 hodin, dohoda oddílů.
Mladší žáci 3. kolo Pivín – Brodek u Konice.
Původní termín neděle 26.10.2014 od 10 hodin,
požadovaný termín neděle 2.11.2014 od 9 hodin,
dohoda oddílů.
Mladší žáci 1. kolo Brodek u Prostějova – Kralice
na Hané. Původní termín neděle 19.10.2014 od 13
hodin, požadovaný termín neděle 19.10.2014 od
10 hodin, dohoda oddílů.
3. Pokuty:
TJ Sokol Přemyslovice „B“ 200 korun za neuvedení trenéra družstva v zápise o utkání Biskupice
– Přemyslovice „B“.
Zapsal Karel Kubalák, sekretář OFS,
odsouhlasil Roman Minx, garant STK

Disciplinární komise OFS Prostějov na svém zasedání dne 16. října 2014 rozhodla:
1. Nepodmíněně:
Veškeré úřední zprávy a další aktuality
Kratochvíl Miroslav (trenér TJ Haná Nezamyslice „B“) –
mohou zástupci jednotlivých oddílů
zastavení činnosti ve všech funkcích na 4 SU od 12.10.2014
i jejich příznivci nacházet
podle DŘ čl. 11/3b + pokuta 1000 korun podle RS čl. 23/13.
2. Žádost o prominutí zbytku trestu – 2 SU:
na internetových stránkách
Šobr Martin (TJ Sokol Vícov) – žádosti se dle DŘ čl. 57
WWW.OFSPROSTEJOV.CZ!
nevyhovuje.
Zapsal Karel Kubalák, sekretář OFS, odsouhlasil Jaroslav Čížek, předseda DK
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 přímé reporty  zpravodajství  pozápasové ohlasy

Střetnutí jedenáctého kola krajského přeboru, které přineslo střet dvou rivalů, nešetřilo na brankách ani emocích

KONICE PROMĚNILA V KRALICÍCH VŠE A OVLÁDLA DERBY
Domácí dostali během sedmi dnů deset branek, hosté již potřetí zvítězili venku

Již pět zápasů trvá po uplynulém víkendu neporazitelnost konických fotbalistů při vzájemných soubojích
s Kralicemi. Vše začalo výhrou 2:0 na Hané v srpnu
2012, včetně tohoto zápasu hráči Konice čtyři bitvy
vyhráli a jednu remizovali. Hostům se tak podařilo
navázat na vítězství z půdy mohelnického „béčka“
i Chválkovic a polepšili si již na osmnáct bodů, díky tomu zůstává stále otevřený souboj o podzimního krále
okresního tria v krajském přeboru mužů. Kraličtí totiž
prohráli podruhé v řadě, navíc se souhrnným skóre
2:10, a před Konicí mají k dobru už jen dva body. Ze
hry o tento post jsou tak jen Klenovice, které bojují
o čtrnácté místo.
Kralice na Hané/jim

S

amotnému utkání předcházela minuta ticha k uctění
památky dlouholetého kralického maséra Břetislava Tichého,
jenž před několika týdny nečekaně zemřel. Poté již za krásného
slunečného počasí, které vybízelo
k úvahám, jestli náhodou není jiný
měsíc než říjen, začala samotná regionální bitva. Hra v podání obou
týmů zpočátku vypadala neuspořádaně, hrálo se převážně vzduchem a po zemi si přihrávali jen
střední obránci.
osté čekali na příležitost, kdy
budou moci vyslat dlouhý
míč za obranu, a tato taktika se
potkala s úspěchem. S trochou
nadsázky se dá říci, že si brankáři ani jednoho z celků nesáhli na
balon, neboť téměř všechny střely
letící na branku v ní také skončily.
Vše začal na konci úvodní dvacetiminutovky Petr Antl. Po jjednom
z dlouhých nákopů totiž do malého
vápna přilétla ostrá přihrávk
přihrávka
ka od levého rohového praporku
pporku a konický
k
ý
záložník či útočníkk se nemýlil.
nemýýlil. Šlo
o vůbec první střelu
řelu na branku
a hned z ní byl gól. Pře
Předcházel
edcházell
tomu centr z pravé
strany,
vé strany
y,,
který Sedláček jenn tečoval,
tečovall,,
a na opačné straně
ně propapropaadený míč na zadní
dní tyčku
ku
k Valtrovi, jehožž střílen
střílený
ný
centr zprava postrádal
trochu
ádal troc
chu
přesnosti. Poté domácí
omácí kopako
li první roh, hlavička
čka ale mířila
m
v těžké pozici vysoko
ko nad. A když
Neoral prodloužil hlavou
Běhalíkův
lavou Bě
ěhalíkův
výkop v tísni na rozběhnutého
zběhnutéhho Lehkého, scházel zase ve vápněě spoluhráč na adresovanouu přihrávku.
přihrávkku.
akmile se začalo
alo hrát rychle
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Sedláček.
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H

pár sekund. Ihned po rozehře se
totiž koničtí opět dostali do vápna
a volný balon uklidil mimo dosah
gólmana Kamený a hosté vedli
znovu o dvě branky. Žlutou kartu
navíc současně s tímto zásahem
dostal Jan Nečas. Stejný fotbalista
sice své hráče neustále burcoval,
současně ale musel klidnit emoce
a Valtra v přerušené hře doslova
odhodit od Čižmara, jenž kralického kapitána fauloval a dostal
žlutou kartu.
ralice poté mohly střetnutí
opět zdramatizovat, ale nepodařilo se jim trefit mezi tři tyče.
Ještě v první půli neuspěl po přímém kopu z pravé strany hlavičkující Répal, jehož do druhé půle
nahradil ofenzivněji laděný Kawij.
Ihned po pauze zahrávali domácí
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ROMAN JEDLIČKA – Sokol Konice:

Výjimka. Kraličtí fotbalisté (v bílém) se k přímému ohrožení soupeřovy brány téměř nedostali a nepodařilo se to ani Jakubu Répalovi (ve výskoku).
Foto: Jiří Možný
kvapivě nestřílel hned z první, ale
snažil se neúspěšně o zpracování
míče. A jen minutu nato připravili
šanci pro svého soupeře hosté. Po
nepřesném odkopu Běhalíka se
o zvýraznění konického náskoku
zasloužil Vydržel, jemuž se náramně vydařil lob ze třiceti metrů
a Koničtí se radovali počtvrté.
díky tříbrankovému vedení
v zádech se již hosté soustředili zejména na poklidné dohrání
utkání bez zbytečného vyloučení,
pomohla jim k tomu i možnost

prostřídat sestavu. A změnit se ještě mohlo i skóre, to se teprve šance
rýsovala před Řehákem, jenž už
ale neměl dostatek sil. Když ho

tedy obránce téměř dostihl, tak ještě ze znatelné vzdálenosti vypálil,
leč poněkud nepřesně. Velice přesně naopak o chvíli později mířil

I

KRAJSKÝ PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE - 11.KOLO

FC Kralice na Hané:
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Kamený
Vydržel
Čižmar

rohový kop
a jasně nejvýš
vyskočil Neoral,
hlavičkoval však
Sedláček
opět kousek nad.
A po dalším centru
zleva vypálil Nečas
o kousek vedle, až se
smutně chytil oběma rukama za hlavu.
o Konice čekala na brejky
a hned ten první ukázal, jakk
to může být nebezpečné. Přihrávka z levé strany prošla až na zadní
tyč k Antlovi, jenž ovšem pře-

 4. Míč z levé strany prošel až na zadní tyč, Valtr bez přípravy napřáhl,
jeho střílený pokus na vzdálenější tyčku ale přesný nebyl.
20. PRVNÍ STŘELA. Přízemní centr z levé strany našel na malém
vápně Antla, jenž pohodlně otevřel skóre - 0:1.
26. POD VÍKO. Pro zpětnou přihrávku z pravé strany si naběhl Sedláček a nekompromisně poslal balon pod břevno - 0:2.
32. TEČOVANÁ STŘELA. Po Lehkého akci a úspěšné přihrávce na
kraj vápna se ujal Valtrův pokus doskákající přesně k pravé tyči.
33. RYCHLÁ REAKCE. Ihned po rozehře se dočkala i Konice, připravený míč poslal za čáru Kamený - 1:3.
 50. Po centru z levé strany se do míče opřel Nečas, těžkému pokusu ale
trochu scházelo.
 57. Hosté podnikli brejk po levé straně, centr propadl malým vápnem
až na zadní tyč k Antlovi, jenž si ovšem chtěl ještě míč zpracovat a místo
střely nastal odkop od brány.
58. POVEDENÝ LOB. Běhalíkovi se rozehrávka nepodařila a našel
jen Vydržela, jenž mu bleskově vrátil balon do sítě - 1:4.
 73. Až na hrotu se ocitl stoper Řehák, při brejku už ale neměl dostatek
sil a jeho střele z větší dálky chyběla větší přesnost.
 77. Hostující Růžička poslal přímý kop do levé šibenice, Běhalík byl
však na místě a střelu vytěsnil.
zaznamenal Jiří Možný

„Podařil se nám první poločas. Vedli jsme, a i když domácí snížili,
tak jsme okamžitě dali gól a utkání jsme kontrolovali bez problémů.
Proměnili jsme šance, které jsme dříve neproměnili, proto jsme zaslouženě vyhráli. Minulý týden jsme z pěti gólovek nedali nic, teď
nám tam spadlo i to, co nemuselo, třeba góly Vydržela a Kameného.
Je to ale o tom, že nás soupeř do toho pustil. Už jsme letos venku
vyhráli dvakrát a věřili jsme si na Kralice, podobně jako si věříme
teď na Nové Sady. Byl jsem tu na každém utkání, viděl jsem, jak
hrají. A my se postupně lepšíme. Máme rychlost, přišel Peťa Vydržel a máme hlavy, přišel Milan Čižmar a postupně se to rozehrává.
Je škoda, že jsou všichni na vysokých školách a trénink v šestnácti
lidech máme jenom v pátek, pondělky a středy jsou slabší. Druhý
poločas jsme ale dvakrát měli štěstí, poté se ukázalo, že my sílu do
brejku máme. Loni jsme měli osmnáct bodů po podzimu a třepali
jsme se, teď máme osmnáct a ještě čtyři kola před námi. Před sezonou jsem chtěl být na úrovni Šumperka, bohužel jsme prohráli
vzájemný zápas.“
Růžička, skvělým zákrokem se ale
prezentoval Běhalík. To jeho protějšek utkání nedochytal, minutu
před koncem musel nuceně střídat.
onice si díky této výhře polepšila v tabulce pravdy na
rovnou nulu a opět se přiblížila
čelu tabulky, Kraličtí naopak

K

střídání: 46. Kawij za Répalaa
68. Vitásek za Valtraa
t é
trenér:
IVO GOTTWALD

T

IVO GOTTWALD – FC Kralice na Hané:

„Celý zápas jsme působili unaveně, bez jiskry, bez nápadu, bojácně.
Nedá se jednomu nebo druhému něco vyčítat, jako celek jsme se
od první minuty nedostali do hry. Utkání se nám nepovedlo a vždy,
když jsme se nadechli, tak jsme opět udělali nějakou hrubku, kterou
soupeř potrestal. Myslím si ale, že nás Konice nepředčila. Bylo to
oboustranně velice slabé utkání, ani oni nepodali dobrý výkon. Měli
ale štěstí, ze čtyř šancí dali čtyři góly. My jsme možnosti na kontaktní
gól také měli, ale nedali jsme je a nakonec jsme soupeři nabídli čtvrtou branku. Opakuji, bylo to naše nejhorší podzimní utkání, radost
mi udělalo jen počasí.. (hořký úsměv)“

R Ře
R.
Ř
Řehák
e

Bílý

Kořenovský

Rec
Růžička
F. Drešr

Sokol Konice:

střídání: 71. Burget za Antla
80. T. Řehák za Kameného
85. M. Gottwald za Kořenovského
89. Machač za Rece
trenér: ROMAN JEDLIČKA

DOKONALÝ POČIN
PPETR
E T R VVYDRŽEL
YDRŽEL

(SOKOL KONICE)
Jednadvacetiletý dlouhán patřil k hlavním tahounům Konice při cestě ke třem bodům. Nejprve v první půli zatáhl míč do vápna a po jeho zpětné přihrávce přidal druhou branku Sedláček. Následně stál
také u třetí branky Kameného a svůj podařený výkon
korunoval fotbalovou lahůdkou. Zhruba půlhodinu
před koncem zachytil odkop vyběhnutého gólmana
soupeře, míč si zpracoval a připravil na střelu, načež poslal milimetrově přesný lob do opuštěné klece
a postaral se tak o definitivní pojistku pro hostující
vítězství. Navíc se dočkal své premiérové trefy v ročníku a jako osmý konický hráč v pořadí se zapsal do
střelecké listiny.

utrpěli druhou domácí porážku
a průběžné stupně vítězů se jim
vzdálily. V dalším kole jedou
Kralice do Hněvotína a stejně
jako pro Konici v Nových Sadech začne další zápas krajského přeboru tuto sobotu již o půl
třetí odpoledne.

Konický střelec Roman Kamený:

„Nikoho z Kralic neznáme
a jako derby to nebereme“
Kralice na Hané - Sedm tref
stihl za dvanáct podzimních
kol nasázet konický kanonýr
Roman Kamený (na snímku).
Teprve devatenáctiletý útočník
z Horního Štěpánova prošel
mládeží Sigmy Olomouc a jeden
rok strávil v dorostu 1.SK Prospoté přišel v létě do Konice
tějov, p
hostování a rychle si přivykl
na host
mužský fotbal. Naposledy
na mu
o tom přesvědčil v Kralicích,
pohotově zvýšil náskok svékde po
ho týmu
tým na 3:1.

Jiří M
Možný
Připsali jste si páté podP
zimní
vítězství, jak jste si
z
zápas užil?
u
„Užil js
jsem si to výborně, ale až na
své emoce.
(smích) Byl to výborem
ný zápas
zápa a podařilo se nám porazit čtvrtého
v tabulce, navíc jsme
čtvrt
uhráli bbody venku. Je to skvělý
pocit.“
Zdálo se, že jste si chvíli
Z
koledoval o druhou žlutou kartu a vyloučení...
„Ano, zahrával jsem si. Ale naštěstí jsem ji nedostal a vystřídali
mě, abych mohl hrát další zápas
(smích)“
V létě o vás měly zájem
divizní Určice, na čem
jednání ztroskotala?
„Byl jsem tam na přípravě, jenže
jsem se v prvním zápase zranil
a čtrnáct dní jsem byl mimo. Pak
jsem se vrátil, ale řekli mi, že mě
pošlou na zbytek přípravy a půlku
sezony do Konice, tak jsem tady.“
A jak jste zatím spokojen?
„Přiznám se, že moc se mi sem
zprvu jít nechtělo. Ale parta je tu
výborná a hrají na mě, navíc nastupuji v základní sestavě. Jsem
tak zde velice spokojen a uvidí se,
jestli v Konici setrvám i po zimě,
nebo ne, ale rád bych.“
Jakou soutěží je dle vás
krajský přebor mužů?

Foto: Jiří Možný
„Pro začínajícího hráče, co vychází z dorostu, je to výborná
soutěž. Důrazná, otrká se.“
Konice má velice mladé
mužstvo,
usnadnilo
vám to adaptaci?
„Zpočátku jsem asi jako každý
začátečník seděl v koutu a poslouchal jsem. Ale pak se ledy
prolomily a kluci už mě berou
mezi sebe, takže je to parádní.“
Můžete být spokojen
i s podzimní částí z hlediska týmových výsledků?
„Nepočítalo se, že budeme takto
vysoko, je to super. Hlavně začátek se nám vydařil, teď se na to
snažíme navázat a udržet se na
šestém sedmém místě, to by bylo
ideální. A teď to byl náš nejpovedenější zápas. Body jsme potřebovali a povedlo se nám to.“
Jednalo se o regionální
derby, hecovali jste se
před zápasem?
„Jak řekl Radek Řehák (hrající
asistent Konice - pozn. autora),
my nikoho z Kralic neznáme,
maximálně já Hlačíka, s nímž
jsem hrával v dorostu Prostějova, a jako derby to nebereme.
Byl to pro nás normální zápas,
chtěli jsme ho vyhrát a šli jsme
si za svým.“

Fotbal
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Víkend v číslech
seniorské soutěže
Přebor Olomouckého KFS
11. kolo: Litovel-Nové Sady 0:3
(0:0), branky: Blaha, Navrátil, Škoda,
Dolany-Chválkovice 1:1 (1:0), střelci
nehlášeni, Medlov-Klenovice 2:1
(1:0), branky: nehlášeno - Šlézar,
Želatovice-Mohelnice „B“ 2:0 (1:0),
branky: Kašpárek, Kovařík, Velké
Losiny-Šumperk 2:3 (1:2), branky:
Navrátil, Šinogl - Křepelka 3, 1.HFK
„B“-Kojetín-Koválovice 4:2 (1:1),
branky: Blažkovský, Jíša, Krejčí,
Krumpolc - Axamit, Galetka, ŠternberkHněvotín 0:2 (0:2), branky: Hrdlovič 2,
Kralice-Konice 1:4 (1:3), branky: Valtr
- Antl, Kamený, Sedláček, Vydržel.
1. Nové Sady 11 1 1 46:14 34
2. Šumperk
9 2 2 25:11 29
3. Velké Losiny 7 2 4 29:18 23
4. Želatovice
6 2 5 23:23 20
5. Kralice
6 2 5 21:23 20
6. Konice
5 3 5 20:21 18
7. Dolany
5 3 4 20:22 18
8. Hněvotín
5 3 5 14:20 18
9. Kojetín
4 4 5 19:17 16
10.Litovel
4 4 5 24:24 16
11.1.HFK „B“
4 3 6 22:24 15
12.Medlov
4 2 6 20:24 14
13.Šternberk
4 1 8 19:24 13
14.Mohelnice „B“ 4 1 8 21:29 13
15.Chválkovice 3 3 6 14:20 12
16.Klenovice
3 0 9 13:36 9
I.A sk. „B“ muži:
11. kolo: Dub nad Mor.-Náměšť 5:1 (3:0),
branky: Šálek 2, Došlík, Hegr, Hronek - Heil,
Troubky-Štěpánov 4:1 (1:1), branky: Jakubec 2, Baďura, Nemrava - Rak, Beňov-Bělotín 4:1 (0:1), branky: Hrabovský 2, Machač,
Zbořilák - Hanák, Opatovice-Čechovice 3:1
(1:1), branky: Sigmund 2, Dostál - Halouzka,
Mostkovice-Lipník 1:5 (0:2), branky: Kopečný - Janíček 2, Ferenc, Sivák, Šebesta,
Ústí „A“-Lipová 3:1 (3:0), branky: Orava,
Pokorný, Sencovici - Petržela, Slatinice-Hlubočky 6:0 (1:0), branky: Bošek 2, Brhel,
Doležel, Kryl, Muchka.
1.Ústí
11 0 0 40:12 33
2.Bělotín
9 0 2 32:15 27
3.Lipová
6 0 4 25:21 18
4.Beňov
5 2 4 36:26 17
5.Náměšť
5 2 4 23:28 17
6.Čechovice
5 1 5 23:23 16
7.Štěpánov
5 1 5 21:22 16
8.Opatovice
5 0 6 21:18 15
9.Mostkovice
5 0 6 16:20 15
10.Lipník
4 2 5 24:21 14
11.Slatinice
3 3 5 15:23 12
12.Troubky
3 1 7 22:24 10
13.Dub nad Mor. 2 1 7 15:26 7
14.Hlubočky
1 1 9 11:45 4
I.B sk. „A“ muži:
11. kolo: Čekyně-Vik.Přerov „B“ 2:2 (0:0),
branky: Navrátil, Němec - Hrabal, Čechák,
Vrchoslavice-Hor. Moštěnice 1:2 (0:0),
branky: Lacina - Suchánek 2, VšechoviceÚstí „B“ 3:1 (2:1), branky: Kopečný, Rolinc,
Šindelek - Sencovici, Plumlov-Pivín 4:0
(1:0), branky: Matula 2, Fabiánek, Hladký,
Radslavice-Kojetín-Koválovice „B“ 1:4
(1:1), branky: Matyáš - Krčmář, Lízal, Rybovič,
Zezula, Brodek u Př.-Tovačov 1:0 (1:0),
branky: Hejč, Kostelec-Otinoves 1:1 (0:0),
branky: Móri - Zapletal.
1.Plumlov
8 1 2 29:16 25
2.Ústí „B“
6 4 1 36:19 22
3.Všechovice
7 0 4 28:16 21
4.Čekyně
5 3 3 29:24 18
5.Hor. Moštěnice 5 1 5 25:32 16
6.Kojetín „B“
4 3 4 24:19 15
7.Radslavice
4 3 4 21:26 15
8.Otinoves
4 2 5 30:32 14
9.Pivín
3 5 3 14:21 14
10.Kostelec
3 3 5 19:23 12
11.Brodek u Př. 3 3 5 18:23 12
12.Vrchoslavice 2 4 5 24:29 10
13.Vik.Přerov „B“ 2 4 5 20:25 10
14.Tovačov
2 2 7 11:23 8
I.B sk. „B“ muži:
11. kolo: Slavonín-Nové Sady „B“
2:7 (0:3), branky: Alka, Semjon Blaha 3, Režný 2, Christomidis, Šrom,
Paseka-Doloplazy 4:3 (2:1), branky:
Vojtášek 2, Paul, Vojtášek - Drábek,
Jurčík, Zápařka, Šumvald-Haňovice
0:1 (0:0), branky: Uvízl, Lutín-Velký
Týnec 4:1 (2:0), branky: Hamy, Körner, Pavelka, Wanke - Coufal, Velká
Bystřice-Protivanov 1:1 (1:0), branky:
Kryl - Kropáč, Zvole-Jesenec 2:1 (1:0),
branky: Hojgr, Nejedlý - Tichý, BabiceHvozd 1:1 (1:1), branky: Kršek - Poles.
1.Haňovice
7 3 1 31:12 24
2.Babice
7 2 2 20:23 23
3.Protivanov
7 1 3 34:19 22
4.Nové Sady „B“ 6 1 4 48:23 19
5.Lutín
5 3 3 23:17 18
6.Zvole
5 3 3 18:16 18
7.Jesenec
5 2 4 20:16 17
8.Doloplazy
5 1 5 32:21 16

sport@vecernikpv.cz

Výsledky DIVIZE sk. E
11. kolo: Hranice - Přerov 3:1(0:0), Lískovec - Slavičín 2:0(0:0), Nový

a další...

Jičín - Valašské Meziříčí 2:1(1:1), Petrovice - Rýmařov 1:0 (0:0), Dolní
Benešov - Velké Karlovice 1:1(1:1), Mohelnice - Kozlovice 1:2(1:1),
Určice - Vítkovice 1:3(1:1), Brumov - Havířov 1:2(0:1).

kam PŘÍŠTĚ na DIVIZI E?

www.vecernikpv.cz

12. kolo, sobota, 25. října 2014, 14:30 hodin: Přerov - Havířov, Vítkovice - Brumov, Kozlovice - Určice (neděle 26. října, 14.00), Velké
Karlovice - Mohelnice, Rýmařov - Dolní Benešov, Valašské Meziříčí
- Petrovice, Slavičín - Nový Jičín (neděle 26. října, 10.15), Hranice Lískovec.

průběžná tabulka PO 12 odehraných kolech

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

Mužstvo
Petrovice
Brumov
Přerov
Mohelnice
Hranice
Vítkovice
Havířov
Kozlovice
Slavičín
Rýmařov
Nový Jičín
Dolní Benešov
Lískovec
Valašské Meziřící
Velké Karlovice
Určice

DIVIZNÍ ZMAR aneb jen URČICKÁ PŮLHODINKA NADĚJE I.A třída: Regionální trio vyšlo bodově zcela naprázdno
„Prohráváme osobní souboje, každý nás přehraje,“ stěžuje si Zbožínek
optika může být, dokázali hosté po
deseti minutách. Nejprve po rychlém kontru se zjevil před Pitákem
osamocený Kovařík, pálil ale nad
břevno. O chvíli později se ale další
dva „muži v černém“ dostali za domácí obranu a Lukáš podél Pitáka
poslal Vítkovice do vedení – 1:2.
A to vzápětí ještě trefil centrem od
brankové čáry. břevno...
Domácí se sice snažili o vyrovnání,
neujala se ani Losova utěšená stře-

1:3

TJ Sokol Určice
MFK Vítkovice

(1:1)

Branky: 8 Los - 29. Kovařík, 56. Lukáš, 86. Kovář. Rozhodčí: Groser
- Kozubík, Poláček. Žluté karty: Machynek - Stanovsky, Taraba, Červeňák, Kovář, Jonek, Kovařík. Diváci: 156.

TJ Sokol Určice:
Piták – Zelina, Bokůvka, Zbožínek, Javořík (81. Pavel) – Zapletal (60. Novák), Vaněk (69. Haluza), Svozil, Hochman – Los – Machynek.
Hrající trenér: Ivo Zbožínek.

la z voleje, kterou Ognjanov vyrazil na roh. Pokryl i Zelinův pokus
zprava, a tak výsledková definitiva přišla pět minut před koncem.
Lukáš potáhl balón do šestnáctky,
kde se ve skrumáži nejlépe zorientoval Kovář, a o vítězi bylo rozhodnuto - 1:3.
Na tabulkovém postavení Určic
se logicky nic nezměnilo, z poslední příčky divizní skupiny „E“
se ne a ne odlepit...

MFK Vítkovice:
Ognyanov – Taraba, Červeňák, Prokeš, Dvořák – Lukáš, Kovář (87. Pilař),
Hruzík, Jonek (67. Bystrý) – Stanovský (72. Blucha), Kovařík.
Trenéři: Tomáš Pohorelli a Oldřich Jakubek.

Určice/tok - Druhý domácí zápas
po změně trenéra začal pro určické fotbalisty nadějně. Brzký gól a
neschopnost soupeře se zvučným
jménem založit kombinační akci
dávala naději na solidní výsledek.
To by ovšem musely Určice hrát
bezchybně v obraně. Po vyrovnávací brance se vše dostalo do starých kolejí a tři body doma opět
nezůstaly...
Hrající kouč Zbožínek zkusil postavit pozměněnou základní sestavu.
„Trenér se rozhodl pro oživení sesta-

vy, takže jsem jeden z těch, kteří zůstali na lavičce,“ komentoval záložník Tomáš Novák nezvyklý „dárek“
k dnešním narozeninám. Nahradil jej
Hochman, na pravém beku dostal
příležitost Zelina. Mezi tři tyče se
postavil Piták místo Nejezchleba, do
útoku Machynek místo Haluzy.
Od začátku měli domácí více ze hry,
aktivitu jim notně usnadnili hosté,
kteří byli všude pozdě, míče jim
prapodivně odskakovaly a úspěšnou přihrávku aby divák pohledal.
A jelikož se brzy Los ukázkově trefil

Nestačilo to. Domácí forvard Lubomír Machynek (s číslem 15) se
snaží o průnik, důraznější však byl hostující bek. Foto: Tomáš Kaláb
k pravé tyči vítkovické branky, šly nuvšímu Pitákovi a pak už pohodlUrčice nečekaně, ale zaslouženě do ně „dovezl“ míč až do brány – 1:1.
Od tohoto momentu se začal obraz
vedení – 1:0.
hry ponenáhlu měnit, byť strážce
vítkovické svatyně vystrašil bombou Hochman a po Svozilově
rohu hlavičkou těsně vedle tyče
Zbožínek. Na druhé straně se čtyři
Obraz hry se následující dvacetimi- minuty před přestávkou jen mírně
nutovku příliš nezměnil, až hosté nepřesnou střelou ze střední vzdáve středu hřiště rychle rozehráli, lenosti prezentoval Hruzík.
Kovařík dostal ideální přihrávku do Po přestávce měly Určice stále jauličky, vzápětí udělal kličku vyběh- koby víc ze hry, ale jak zrádná tato

DIVIZE, sk. E

Ivo ZBOŽÍNEK - hrající trenér TJ Sokol Určice:

„Soupeř nás jednoduše předčil v soubojích jeden na jednoho, bohužel
to udělá každý, naopak my neobejdeme nikoho! Záhadou je fyzická
kondice, protože začátkem druhé půle se nikomu nechtělo běhat, což nepochopím. Opravdový tlak jsme si nevytvořili, Losova střela ve druhém
poločase byla pěkná, mohlo to tam spadnout, ale kvalita byla dnes někde
jinde. Jakmile přijde silovější soupeř, který se nebojí hrát, jsme v pasti.
Lepší jsme byli pouze do vyrovnávací branky, která ale padá na náš vlastní vrub. Pak už se to vezlo...“
„Jsme rádi za tři body, uhrát je tady bylo těžké. Určice mají pět bodů,
takže hrají bez zábran, naproti tomu od nás se čeká, že něco předvedeme a
vyhrajeme. První poločas byl z naší strany špatný, byli jsme všude pozdě,
prohrávali osobní souboje, navíc přišel rychlý gól. Ve druhé půli jsme začali být trochu důraznější, čímž jsme zápas dotáhli do vítězného konce.“

2:1
TJ Medlov
TJ Sokol Klenovice na Hané

gól se štěstím. Jinak nás přímo Jenže klenovická radost netrvala
neohrožovali, jen měli pár střel z dlouho. Záhy to totiž bylo 2:1 pro
dálky,“ ohlížel se.
domácí. „Hatle měl míč a dával
malou domů brankáři, jenže se jí
zmocnil útočník, šel z boku sám na
MIA REALITY
Poláka, stoper ho křižoval, trochu
o něj před šestnáctkou brnkl a byl
Krajský přebor
z toho přímák. A následně přímá
Po přestávce to tedy hosté ve snaze střela do šibenice,“ popsal Navrátil
o vyrovnání otevřeli a svého cíle rozhodující okamžiky střetnutí.
nakonec přece jen dosáhli. „Měli Hráčům přitom neměl za předjsme míč pod kontrolou, hrálo se vedený výkon moc co vytknout,
na jejich polovině, ale až v osma- spíše jen chyby při obdržených
osmdesáté minutě jsme trefili brá- brankách. „Hrálo se na těžkém tenu. Stalo se tak po pěkné akci, kdy rénu, protože tam do čtvrtka pršesi Hatle s Rozehnalem narazili míč lo. Klukům nelze upřít bojovnost,
a centr před šestnáctku uklidil po porazili jsme se ale sami. Nyní už
nemáme co ztratit a podzim muzemi Šlézar,“ popsal vyrovnání.

síme nějak dohrát a neudělat si
ostudu,“ vyřkl své přání.
Nejbližším soupeřem Klenovic
budou v sobotu již od půl třetí
Želatovice. Ty jsou momentálně
na čtvrtém místě tabulky, když
se o skóre dostaly i před Kralice.
Doma tento celek čtyřikrát v řadě
vyhrál, naopak venku již třikrát v
řadě nezvítězil a naposledy se mu
to povedlo na počátku září v Litovli. „Cílem je přijatelný výsledek,
což pro nás v této situaci znamená
každý bod. Dole je to totiž hodně
vyrovnané,“ připomněl rozložení
tabulky a skutečnost, že desátý
Kojetín a patnáctou Mohelnici
„B“ dělí jen tři body.

Kostelečanky vládnou, Mostkovice už také vítězí
Kostelec na Hané, Mostkovice,
Prostějov/jim – Oblastní přebor Blanenska v dívčí kopané
je letos ve znamení regionální
dvojice. Také po osmi odehraných kolech platí, že fotbalistky
Kostelce neztratily ani bod a s
přehledem si hlídají první místo, důvody ke spokojenosti mají
i v Mostkovicích. Nejenže se dočkaly první branky, ale také už
mohly oslavit premiérové vítězství. To pak potvrdily i remízou
proti silným Kohoutovicím.
Kostelečanky se v tomto ročníku
již podruhé potkaly s Ráječkem,
neopakovalo se však domácí vítězství 17:0 z úvodního kola, ale v
platnost vzešel mnohem hubenější
výsledek. Tým Marka Jelínka navíc poprvé v sezoně inkasoval a
trenér vítězů nebyl přes tři body
ani trochu spokojen.
„Bylo to strašné. Soupeř nastoupil
jen s deseti holkami a náš výkon byl
9.Paseka
10.Šumvald
11.Velká Bystřice
12.Hvozd
13.Slavonín
14.Velký Týnec

5
4
3
2
2
1

1
1
2
3
1
2

5
6
6
6
8
8

28:27 16
13:30 13
14:33 11
20:29 9
15:28 7
22:44 5

MS Divize dorostu - sk. E
11. kolo: Nový Jičín - Slavia Opava 2:0
(1:0), Vítkovice B - SK Uničov 5:6 (3:1),
Sulko Zábřeh - Frýdlant n.O. 2:3 (2:1),
Šumperk B - Vsetín 7:2 (8:5), Val. Meziříčí
- Krnov 1:3, Jeseník - Hranice 2:1 (1:1),
Havířov - Přerov 3:4 (2:1).
1.SK Uničov
10 0 1 55:21 30
2.SK Hranice
10 0 2 40:14 30
3.FK Jeseník
9 0 3 35:26 27
4.1.FC Přerov
8 1 2 36:16 25
5.FK Krnov
8 0 3 43:25 24
6.MFK Havířov
7 1 3 46:28 22

katastrofální. Ještě horší než s Mostkovicemi, nedokázali jsme si přihrát,
hrají jen na sebe a myslí si, že to půjde samo. Přehrávaly nás hráčky zapůjčené z Kotvrdovic,“ smutnil.
Pochvalu si od něj vysloužila pouze obranná fáze, naopak ze záložní
řady se mu spíše tvoří vrásky na
čele. O branky se tak postarala střídající Látalová a obránkyně Hrazdilová. Možná se tak projevuje i
fakt, že v soutěži zatím nepoznaly
vyrovnaného soupeře. „Nevěděli
jsme, jak se nám družstvo podaří
zkonsolidovat, kolik budeme mít
hráček. Zdá se, že jsme dost kvalitní a něco bychom tam uhráli, stále
nás ale trápí post gólmanky. I nyní
jsme dostali branku po střele z dálky pod břevno,“ poukázal Jelínek
na další starost.
A o uplynulém víkendu se Kostelečanky dočkaly dalších tří bodů.
V přímém souboji o první místo
si poradily s Kohoutovicemi, kte7.Valašské Meziříčí 6
8. Frýdlant n.O. 4
9.FC Vsetín
4
10.Sokol Čechovice 4
11.FK Šumperk B 2
12.FK Nový Jičín 2
13.FK Slavia Opava 2
14.MFK Vítkovice B 1
15.SK Sulko-Zábřeh 1

0
2
1
1
2
1
0
2
1

6
5
6
6
7
8
9
8
9

30:32
27:31
13:30
17:36
24:36
8:24
12:28
21:35
11:36

18
14
13
13
8
7
6
5
4

rým nastřílely hned osm branek.
„Začátky obou poločasů jsme
měli hodně špatné, v obou jsme
dostali branku. Pak jsme se zlepšili a pomohly nám i standardky,
Smičková dala ze dvou rohů nekompromisně dva góly,“ těšil se z
příchodu letní posily Jelínek.
Nyní má před sebou druhé derby
tohoto ročníku, v neděli se od 10
hodin představí na půdě Mostkovic. „Bude to jiné než náš první
souboj. Jezdím se na ně dívat a
zápas od zápasu se zlepšují. Věřím, že však rozhodne naše zkušenost,“ přeje si kostelecký trenér
další vítězství.

Smičková, Zapletalová, Hrazdilová
– Adamová, Knápková, Hájková,
Pitáková, Urbanová – Marková. Střídaly: Vykopalová, Látalová, Zahradníčková, Trenér: Marek Jelínek.

pletal - Hradil, Hradilík, Skopal, KostelecLitovel 7:0 (2:0), branky: Konrád 2, Žídek
2, Muzikant, Parák, Picek.
1.Zubr Přerov
10 0 0 37:12 30
2.Mohelnice
8 0 3 32:11 24
3.Určice
7 1 2 53:22 22
4.Opatovice
7 1 1 39:12 22
5.Černovír
6 2 3 27:16 20
6.Velké Losiny
6 1 4 32:19 19
7.Konice
5 0 6 30:26 15
8.Chválkovice
4 1 6 35:22 13
9.Nové Sady
4 1 6 28:22 13
10.Šternberk
4 0 6 14:31 12
11.Velký Týnec
3 1 6 20:22 10
12.Nemilany
2 1 7 19:27 7
13.Kostelec
2 1 7 22:53 7
14.Litovel
0 0 11 4:97 0

(2:2), branky: Valeš 3, Ondrejka 2 - Dostál
2, Hustopeče-Doloplazy 4:1 (1:0), branky: Kolář 2, Hořelka, Macháň - Malinek,
Želatovice-Šternberk „B“ 11:1 (4:0),
branky: Jemelka 3, Matlocha 3, Dostál,
Rytíř, Stiskálek, Vlček, Vágner - Plachý,
Protivanov-Lipník 0:2 (0:0), branky: Bureš 2, Smržice-Kojetín-Koválovice 7:3
(3:2), branky: Cetkovský 3, Bajer 2, Doseděl, Holomek - Holota, Langer, Mirvald,
Brodek u Př.-Němčice nad H. 1:3 (1:1),
branky: Kaláb - Chlud, Rudolf, Vejvoda,
Slatinice-Tovačov 2:0 (0:0), branky:
Grepl 2.
1.Lipník
11 0 0 47:7 33
2.Chomoutov
9 0 2 40:10 27
3.Smržice
9 0 2 31:16 27
4.Želatovice
7 1 3 42:18 22
5.Tovačov
6 1 4 29:19 19
6.Slatinice
6 0 5 33:22 18

Mnohem více radosti tak projevoval kouč Mostkovic Jaroslav
Karafiát. Z historicky první dvojice domácích střetnutí se podařilo
jeho výběru vytěžit čtyři body.
Nejprve tři proti Drnovicím, poté
jeden proti Kohoutovicím.
„S Drnovicemi to byl vyrovnaný zápas, věřil jsem ale, že jsme
schopni gól dát. To se nám také
podařilo a měli jsme i další šance. Jsem velmi spokojen, holky to
TJ FC Kostelec na Hané
potřebovaly a odrazilo se to i na
TJ Tatran Kohoutovice
utkání proti Kohoutovicím,“ uží8:2 (3:1)
val si Karafiát střetnutí.
Branky Kostelce: Marková 2, Rovněž proti kvalitnějšímu soupeři
Smičková 2, Látalová 2, Vyko- se podařilo Mostkovicím ani jedpalová, Pitáková. Sestava Koste- nou neinkasovat, gólmanka Monilečanek: Drápalová – Šimková, ka Mikešová tak vychytala druhé

Krajský přebor starší dorost
11. kolo: Konice-Černovír 2:1 (0:1),
branky: Kováč 2 - Marta, Nové SadyChválkovice 1:0 (0:0), branky: Dobeš,
Nemilany-Šternberk „A“ 0:2 (0:2),
branky: Kangelaris, Škoda,OpatoviceVelký Týnec 3:1 (2:1), branky: Rolinc 2,
Walach - Coufal, Mohelnice-Velké Losiny
2:0 (0:0), branky: Coufal, Selinger, Určice- Krajská soutěž skupina “A”- dorost
Zubr Přerov 2:3 (0:2), branky: Bureš, Za- 11. kolo: Chomoutov-Náměšť na H. 5:2

průběžná tabulka oblastního přeboru žen

1.
2.
3.
4.
5.

Mužstvo
Kostelec
Kohoutovice
Ráječko
Mostkovice
Drnovice

Z
7
6
5
5
5

čisté konto za sebou a celkově již
přes dvě stě minut nedostala gól.
„Je to fantazie a klobouk dolů.
Náš tým má budoucnost a psychicky jsme šli strašně nahoru,
dokázali jsme to zvládnout,“ neskrýval nadšení.

TJ Sokol Mostkovice
TJ Sokol Drnovice
1:0 (0:0)

V
7
3
2
1
0

R
0
1
0
1
0

P
0
2
3
3
5

S
60:3
15:13
7:22
1:11
1:35

B
21
10
6
4
0

vá – L. Karafiátová, Domesová.
Střídaly: Ptačníková, Vaverková,
Kubátová, Kamenovová. Trenér:
Jaroslav Karafiát.

TJ Sokol Mostkovice
TJ Tatran Kohoutovice
0:0

Sestava Mostkovičanek: Mikešová – Kraváková, Kozlovská,
Štefková, Koudelková – JančíkoBranka: L. Karafiátová. Sesta- vá, B. Karafiátová, Soares, Hova Mostkovičanek: Mikešová lubová, Vinklerová – Domesová.
– Kraváková, Hasová, Štefková, Střídaly: L. Karafiátová, PtačníKoudelková – Jančíková, B. Ka- ková, Vaverková, Kamenovová.
rafiátová, Haluzová, Vinklero- Trenér: Jaroslav Karafiát.
7.Doloplazy
5
8.Němčice nad H. 4
9.Hustopeče
4
10.Protivanov
4
11.Brodek u Př.
3
12.Náměšť na H. 2
13.Kojetín-Koválovice 1
14.Šternberk „B“ 0

2
2
0
0
0
2
2
0

4
5
7
7
8
7
8
11

42:25
25:27
31:29
18:30
27:48
25:40
23:39
6:95

17
14
12
12
9
8
5
0

Moravskoslezská liga dorostu - U19
11. 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, 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 7 3 0 27:8 24
2.1.SK Prostějov 7 1 2 24:12 22
3.MFK Vyškov
7 0 3 21:20 21

4.MFK Frýdek-Místek 6
5.FK Šumperk
6
6.FK Fotbal Třinec 5
7.FC Havlíčkův Brod 5
8.1.SC Znojmo FK 5
9.RSM Hodonín 4
10.MFK Vítkovice 3
11.MSK Břeclav 2
12.1.HFK Olomouc 1
13.FC Sparta Brno 1
14.SK Líšeň
1

1
1
2
1
0
2
1
1
1
1
1

3
3
3
3
5
3
5
6
8
8
8

25:10
16:14
21:14
25:12
24:19
16:18
14:17
9:23
8:18
3:25
14:37

TJ Sokol Ústí
SK Lipová
3:1 (3:0)

Hodnocení hrajícího trenéra
Lipové Pavla Růžičky:
„Soupeř patří o třídu výše, má jasBranka Lipové: Petržela. Roz- ně na župní přebor a přehrávali nás.
hodčí: Machala – Kučera, Krpec. Chtěli jsme hrát ze zajištěné obrany
Sestava Lipové: Števula – P. a do třicáté minuty se nám to dařiKoudelka, Ohlídal (65. Barák), lo. Pak jsme po nešťastném odrazu
Spáčil, Žilka – Takáč, Macourek míče dostali první gól a do přestávky
(65. Petržela), Růžička, Z. Kou- ještě další dva a bylo rozhodnuto. Po
delka – Liška, Burget. Trenér: přestávce se hra vyrovnala, dali jsme
míč na zem a kombinovali jsme. ZáPavel Růžička.

sluhou Zdeňka Petržely se nám podařilo alespoň snížit nelichotivý stav.
Domácí si pak už vývoj pohlídali a
zaslouženě vyhráli. Mohli jsme tam
jen překvapit a nepodařilo se, teď nás
čekají dva důležité zápasy doma a
pak v Hlubočkách.“

FKM Opatovice-Všechovice
TJ Sokol Čechovice
3:1 (1:1)

Branka Čechovic: Halouzka.
Rozhodčí: Reich – Petr, Štětka.
Sestava Čechovic: Klimeš –
Čech, Zacpal, Jano, Hanák – Žídek
(65. Kolečkář), Drmola, Vinklárek,
Jansa (30. Varga) – Halouzka, Klváček (70. Frys). Trenér: Jaroslav
Klimeš.

Hodnocení trenéra Čechovic
Jaroslava Klimeše:
„Jeli jsme napravit domácí blamáž, zápas jsme odehráli víceméně dobře. Z porážky s Beňovem
jsme se oklepali a hráli jsme odzadu, bohužel jsme v patnácté minutě po individuální chybě dostali
první branku. Brzy jsme srovnali
a zbytek poločasu už byl bez
šancí, bylo to ale rychlé a mělo
to svůj náboj. Ve druhé půli nám
rozhodčí neuznal regulérní gól,

nedokážu si vysvětlit, jak mohl
odpískat ofsajd. Po chybě a špatném přebrání hráče jsme dostali
druhou branku a čtvrt hodiny před
koncem třetí, domácí už si to pak
zkušeně pohlídali a k ničemu nás
nepustili. Náš výkon šel vzhůru,
ale nevyšlo nám to výsledkově.
Nyní máme těžký los, čekaly nás
Opatovice a nyní derby a Ústí.“

TJ Sokol Mostkovice
FK Spartak Lipník nad Bečvou
1:5 (0:2)
Branka Mostkovic: Kopečný.
Rozhodčí: Straka – Langhammer, Habich. Sestava Mostkovic:
Lukáš – R. Hanák, Milar, Chmelař
(80. J. Hanák), V. Vojtíšek – Kopečný, Šlambor, M. Vojtíšek (70.
Pospíšil), Jamrich (46. Kapounek)
– Ordelt (55. Zbořil), J. Kamenov

ml. (80. Škobrtal). Trenér: Jiří
Kamenov st.

Hodnocení trenéra Mostkovic
Jiřího Kamenova:
„V žádném případě nejsem spokojen. Sice mi chyběli Pořízka, Musil
a Všetička a Martin Vojtíšek hrál
po nemoci, nechci se však na to
vymlouvat. Oni k nám přijeli s respektem, ovšem zahráli zodpovědně. My jsme si mysleli, že se to vyhraje samo, hráli jsme naivně, jako
by to byl přátelák. Všechno bylo
špatně, útočníci sice běhali, ale za
poločas dostali jen dva míče. Je to
pro nás facka před derby, omlouvám si to jen tím, že snad nechtěli
před zápasem s Čechovicemi ukázat, jak umí zahrát. Takto se v I.A
nehraje a byl jsem spokojen jen s
dvěma hráči...“

I.B třída, skupina „A“: Plumlov zdolal Pivín a už vede, druhé derby plichtou

Tomáš POHORELLI - MFK Vítkovice:

Klenovice přišly o bod z Medlova v nastaveném čase
střetnutí. K bodu ovšem teď
bylo velice blízko, po vyrovnání
krátce před koncem totiž remízu ztratili až v poslední minutě
(1:0)
ze standardní situace.
„Dopadlo to pro nás špatně a je to
už vážný stav. Kluci na sobě mají
Branka Klenovic: Šlézar. Rozhodčí: Gallo – Vojáček, Dorušák.
velkou deku, musí si ale sáhnout
Sestava Klenovic:
do svědomí, je to v nich. Vítězný
Polák – Smékal, Lakomý, Šlezar, Liška – Komárek (70. Pytela), Hatle,
gól jsme totiž dostali po naší kaRozehnal, Pekař – Všianský. Jahl (68. Borovský). Trenér: Petr Navrátil.
tastrofální chybě,“ zvedá varovný
prst trenér Klenovic Petr Navrátil.
Domácí se dostali do vedení v
Medlov, Prostějov/jim - I po ho bodového konta nedosáhli samotném závěru první půle, kdy
třinácti zápasech krajského ani v souboji o pomyslných při bejku propadl centr z křídla až
přeboru mužů zůstávají hráči šest bodů na půdě Medlova a na střed a pohodový útočník dokáKlenovic se ziskem devíti bodů prohráli tak již potřetí v řadě zal vystřelit přesně. „Bylo to vyposlední. Na další rozšíření své- a posedmé z posledních osmi rovnané utkání, domácí nám dali

Prostějovsko/jim - Ani Lipové, ani Čechovicím, ani Mostkovicím se o víkendu nepodařilo v I.A třídě Olomouckého KFS bodovat. Nejtěžšího soupeře měla třetí Lipová,
která zajížděla k suverénnímu Ústí. A také po víkendu platí, že loňský účastník
krajského přeboru neztratil v letošní sezoně ještě ani bod. Bodovat se nepodařilo
ani Čechovicím na hřišti dalšího nedávného účastníka nejvyšší krajské soutěže z
Opatovic a největší výprask dostaly Mostkovice. Letní postupující ze druhého místa
hostil Lipník a choval se jako příkladný hostitel, dovolil soupeři hned pět branek a
přenechal mu na cestu domů všechny body.

19
19
17
16
15
14
10
7
4
4
4

Moravskoslezská liga dorostu - U17
11. kolo: Třinec - Karviná 0:4 (0:1), Hodonín - Frýdek-Místek 6:1 (2:1), 1.SK
Prostějov - 1.FC Slovácko 0:6, SFC
Opava - HFK Olomouc 0:2 (0:0), Vysočina Jihlava - MFK Vyškov 6:1 (2:1), SK
Líšeň - FC Hlučín 0:2 (0:1), Zbrojovka
Brno - Znojmo 5:1 (3:0), Fastav Zlín -

Prostějovsko/jim - Hned dvě okresní derby nabídlo 11.
kolo „A“ skupiny I.B třídy Olomouckého KFS. V sobotu odpoledne se totiž ve stejný čas střetli Plumlov s Pivínem a
Kostelec na Hané s Otinovsí. V prvním z těchto utkání se
lépe vedlo domácím, kteří si suverénně došli pro další tři
body, což jim společně s porážkou Ústí „B“ pomohlo k posunu na první pozici v celé soutěži. Druhý duel skončil nerozhodně, když se oběma celkům podařilo jednou zamířit
přesně. Stejně jako Pivín vyšly naprázdno i Vrchoslavice.
V posledních letech ofenzivní král soutěže se letos zatím
hledá a nenašel se ani proti Horní Moštěnici. To sice dostal
méně než tři branky, sám se ale trefil jen jedenkrát a dál se
pohybuje mezi nejhoršími.
TJ Sokol Plumlov
TJ Sokol v Pivíně
4:0 (1:0)

Švéda – Bartoník (80. Biliš), Spálovský, Vrba (46. Pokorný), Šišma – Sigmund, J. Svozil, Sedlák (46. Žondra).
Branky: Matula 2, Hladký, Fabiá- Trenér: Jaroslav Svozil st.
nek. Rozhodčí: Sládek – Chládek,
Hodnocení trenéra Plumlova
Šafařík. ŽK Plumlova: Plajner, UllJana Peška:
mann za protesty. Sestava Plumlova:
Křeček – Plajner, Kutný, Ullmann, „Role favorita jsme se zhostili na výKlváček – Bureš (46. Matula), Za- bornou, v zápasu jsme jednoznačně
bloudil, Ševcůj, Křupka (70. Ježek) dominovali, soupeře jsme přehrávali,
– Hladký, Fabiánek (80. Simandl). byli jsme rychlejší, tvořivější a už po
Trenér: Jan Pešek. Sestava Pivína: prvním poločase mohlo platit větší
V. Svozil – Z. Svozil, Zbožínek, R. skóre. Ve druhém poločasu se blýskl

Matula, stačilo mu pětačtyřicet minut
na vstřelení dvou branek, pochvalu
si ale zaslouží všichni hráči, své šance ještě promarnili Křupka, Ježek,
Simandl, soupeř nám pohrozil jen
ze standardek. Za týden jedeme hrát
o podzimního krále do Ústí, tam se
teprve ukáže, jestli naše výkonnost
odpovídá umístění v tabulce. Bohužel
jedem nejdál a navíc se tam hraje v
neděli odpoledne. Jejich ‚áčko‘ kraluje v I.A třídě a snad si odtud aspoň
bodík přivezeme.“
Hodnocení trenéra Pivína
Jaroslava Svozila:
„Byl to jednoznačný zápas, domácí byli bojovnější, fotbalovější a
chtěli vyhrát. Ve všem byli lepší a
my jsme ani nevystřelili na bránu.
Do sestavy se mi sice vrátil ne ještě
zcela doléčený Svozil, přemlouval
jsem ho, protože to situace vyžadovala. Chyběli mi totiž čtyři hráči
základní sestavy, konkrétně Filka
mířící na operaci křížových vazů,
Tydlačka, Vláčilík a Martinec, jenž
s klenovickým Klimešem vyrazil
za prací do zahraničí. Pomýšlet na
jeden bod by bylo odvážné a gratuluji soupeři k prvnímu místu. Mu-

síme to hodit za hlavu a připravit šly různé zvěsti, proti nám se ale asi
se na Radslavice, to pro nás bude sešel. My jsme neřešili, co se o nich
stěžejní utkání.“
traduje, nabádá to ale ostatní kluby,
aby to zkoušely, a může se stát, že se
TJ FC Kostelec na Hané
na to přijde. Soupeř byl tvrdý, nepříTJ Otinoves
jemný, bojovný a běhavý, ničil hru a
my jsme naše šance nedokázali dát.“
1:1 (0:0)
Branky: Móri – Zapletal. Rozhodčí:
Hodnocení trenéra Otinovsi
Langhammer – Straka, Novák. SeTomáše Hrdloviče:
stava Kostelce na Hané: L. Menšík
– Synek, Chytil, Baláš (70. Lužný), „Pro nás je to dobrý bod, uhráli jsme
Juračka – Móri, T. Menšík, Grepl, Vy- ho u silného soupeře, i když je nyní
hlídal – Preisler, Vařeka. Trenér: Ivo Kostelec tam, kde je. Byl to velice
Vykopal. Trenér Otinovsi Tomáš Hr- dobrý zápas, Kostelec byl trochu lepdlovič se z taktických důvodů odmítl ší, fotbalovější, my jsme ale počítali s
tím, že bude chtít vyhrát. Hráli jsme
podělit o sestavu.
tedy ze zajištěné obrany na brejky,
jeden z nich se nám povedl a vedli
Hodnocení trenéra Kostelce
jsme. Pak jsme po velké chybě branna Hané Ivo Vykopala:
„Je to pro mě zklamání, protože káře dostali na 1:1, ale z další střely
soupeř se po naší špatné kombinaci jsme trefili břevno. Teď jedeme do
hluboko na jejich polovině dostal Přerova a očekávám, že ‚béčko‘
odkopem do brejku a dal gól, pak po bude posíleno o hráče z ‚áčka‘. Urjediné další střele za celé utkání ora- čitě to nebude lehké a můžeme jen
zítkoval břevno. Naopak my jsme získat.“
měli několik krásných přihrávek ze
TJ Sokol Vrchoslavice
strany do středu, nevyhodnotili jsme
TJ Sokol Horní Moštěnice
je ale tak, jak jsme měli. Spěchali
1:2 (0:0)
jsme a špatně jsme to vyřešili. Zápas
nedokážeme dovést do vítězství a Branka Vrchoslavic: Lacina.
dva body jsme ztratili. O soupeři Rozhodčí: Lasovský – Majer, Mi-

lar. Sestava Vrchoslavic: Jurčík –
Olšanský, Šmíd (75. Loučka), Zatloukal, Spiller – Holub, Polášek,
P. Horák st., P. Horák ml. – Lacina,
Konupka (60. Jiříček). Trenér:
Roman Šmíd.
Hodnocení trenéra Vrchoslavic
Romana Šmída:
„Připadám si trochu trapně, Horní Moštěnice jsou ale nejslabším
soupeřem, co proti nám hrál. V
první polovině jsme jim mohli
dát pět gólů, z toho Konupka tři,
nebyli jsme ale schopni přesně
vystřelit, nebo si nahrát. Poté jsme
udělali individuální chybu a po
nesmyslném faulu a pokutovém
kopu jsme prohrávali. Podařilo
se nám vyrovnat, pak však nastal
další kiks obrany a prohráli jsme
1:2. Opakuje se to stále dokola. Nejsme schopni dát gól, je to
smutné a nemá to logiku. Hned
v páté minutě nás poškodil rozhodčí, když se upískl a neuznal
nám regulérní gól, měli jsme ale
proměnit další naše možnosti. I ve
druhé půli jsme měli stoprocentní
šance, nebyli jsme ale schopni to
dotlačit, je cítit, že se trápíme.“

I.B třída, skupina „B“: Hvozd i Protivanov remizovaly
Prostějovsko/jim - Na cizích hřištích se o víkendu představila kompletní trojice regionálních zástupců v „B“ skupině I.B třídy Olomouckého KFS. Výsledkově
se jim ale příliš nevedlo. Zvítězit se nepodařilo nikomu, alespoň jeden bod pak
vytěžily pouze Hvozd a Protivanov. Paradoxně se nejvíce dařilo zatím nejméně úspěšnému celku z okresního tria, Hvozd totiž dokázal uhrát nerozhodný
výsledek na hřišti vedoucích Babic. Protivanovu se také podařilo remizovat, situaci mu ulehčil i soupeř hrající o deseti. Zcela naprázdno vyšel Jesenec, jenž
o jedinou branku padl ve Zvoli.
SK Velká Bystřice
TJ Sokol Protivanov
1:1 (1:0)
Branka Protivanova: Kropáč. Rozhodčí: Piták – Boháč, Vrána. Sestava
Protivanova: R. Vybíhal – M. Bílek,
J. Vybíhal, Dvořák (55. V. Nejedlý),
M. Sedlák – D. Sedlák (80. Milar),
Šindelka, Kropáč, Z. Pospíšil (68. T.
Pospíšil) – F. Pospíšil, Grmela. Trenér: Josef Pospíšil.
Baník Ostrava 1:2 (0:0), HS Kroměříž
- Sigma Olomouc 0:3 (0:0)
1.Zbrojovka Brno 13 1 0 61:10 40
2.FC Baník Ostrava 12 1 1 46:9 37
3.1.FC Slovácko 11 0 2 60:12 33
4.FC Fastav Zlín 9 3 2 39:8 30
5.SK Sigma Olomouc 9 2 2 48:15 29
6.FC Vysočina Jihlava 8 2 4 36:21 26
7.MFK OKD Karviná 7 2 5 35:25 23
8.FC Hlučín
5 3 6 26:26 18
9.Slezský FC Opava 5 3 6 24:25 18
10.SK Kroměříž
4 5 5 25:20 17
11.Frýdek-Místek 5 1 8 28:58 16
12.1.SC Znojmo FK 5 0 9 17:32 15
13.FK Fotbal Třinec 3 3 8 16:30 12
14.1.HFK Olomouc 3 2 9 18:38 11
15.1.SK Prostějov 3 1 10 26:52 10
16.RSM Hodonín 3 0 11 15:44 9
17.MFK Vyškov
2 3 9 12:53 9
18.SK Líšeň
2 0 12 10:64 6

Hodnocení trenéra Protivanova
Josefa Pospíšila:
„Možná je to trochu odvážné, troufnu si ale říci, že jsme přišli o body.
Domácí jen do dvanácté minuty dvakrát vykopávali míč z brankové čáry,
i pak jsme měli šance. Do sedmnácté
minuty to mohlo být 0:3, pak jsme
ale po špatné rozehře inkasovali na
1:0. Byli jsme fotbalovější, nepodařilo se nám ale správně zakončit. Na

Krajský přebor - starší žáci
11. kolo: Slavonín-Černovír 0:6 (0:4), branky:
Vrba 2, Blažek, Grézl, Kuchyňa, Švancara, Nové
Sady-Jeseník 1:2 (0:1), branky: Řezníček Polzer 2, Želatovice-Brodek u Přerova 1:1
(0:0), branky: Mohapl - Kocian, Velké LosinyMohelnice 0:10 (0:4), branky: Cikryt 5, Tuleja
2, Dočekal, Mayer, Petruška, Čechovice-Lipník
7:0 (2:0), branky: Grulich 3, Růžička 2, Páleník,
Černý, Šternberk-Zábřeh 0:7 (0:2), střelci
nehlášeni, Kozlovice-Konice 0:2 (0:2), branky:
Paš 2.
1.Mohelnice
9 1 1 75:8 28
2.Jeseník
9 1 1 41:8 28
3.Čechovice
8 2 1 49:7 26
4.Černovír
8 0 3 51:18 24
5.Konice
7 2 2 31:15 23
6.Nové Sady
6 4 1 40:10 22
7.Kozlovice
5 1 5 15:29 16
8.Zábřeh
4 2 5 37:22 14

1:1 srovnal až Kropáč po Šindelkově
centru, kdy ze zhruba dvaceti metrů
krásně skóroval. Soupeř hrál od přibližně padesáté minuty v deseti, kdy
dostal červenou jejich obránce, od
této chvíle jsme je zamkli. A dvě minuty před koncem brankář zázračně
vytáhl naši hlavičku. Domácí hráli
na brejky, my jsme ale měli mnohem
více šancí, jen se nám je nezadařilo
proměnit.“
9.Lipník
10.Velké Losiny
11.Šternberk
12.Želatovice
13.Brodek u Přerova
14.Slavonín

4
3
2
1
1
1

0 7 23:37 12
1 7 9:46 10
1 8 18:52 7
2 8 10:68 5
1 9 6:29 4
0 10 4:60 3

Krajský přebor - mladší žáci
11. kolo: Slavonín-Černovír 5:2 (3:1),
branky: Dlouhý, Kenša, Kohut, Poláček,
Stavěl - Lehar, Lezna, Nové Sady-Jeseník
1:6 (1:4), branky: Fojtík - Cundrla 3,
Buček, Dostál, Zelinka, Želatovice-Brodek
u Přerova 9:1 (4:0), branky: Braun 4,
Vojtěchovský 3, Piska, Zbořil - Černý, Velké
Losiny-Mohelnice 2:3 (1:1), branky:
Janovský, Luks - Brulík, Kubíček, Kutra,
Čechovice-Lipník 8:3 (4:2), branky: Ohlídal
2, Handl, Kováč, Paar, Robeš, Rozehnal,
Zahradníček - Vybíral 2, Křištek, Šternberk-

TJ SK Zvole
SK Jesenec
2:1 (1:0)
Branka Jesence: J. Tichý. Rozhodčí: Pumprla – Axamit, Šmíd. Sestava
Jesence: Kýr – Zajíček, Burian, Žouželka, Továrek – Kořenovský (50. Z.
Tichý), Čížek, P. Tichý, Burget, Laštůvka (46. Ullmann) – J. Tichý. Trenér: Petr Tichý starší.
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Sportika - II.třída
11. kolo: Haná Nezamyslice-Haná Prostějov
3:1 (2:0), branky: Fialka, Musil, Oulehla Strouhal, Smržice-FC Kralice B 5:0 (3:0),
branky: Filgas 2, Klus 2, Kalandřík, Sokol
Vrahovice-Sokol Přemyslovice 7:1, branky:
Závodský 3, Dvořák, Kočař, Kučera, Tomeček
- Cita, Sokol Olšany-Sokol Čechovice B 1:3,
branky: Jansa - Antoníček, Hodulák, Nakládal,
Skalka 2011-Sokol Brodek u PV 2:0, branky:
nehlášeno, Sokol Určice B-Horní Štěpánov
5:3 (2:3), branky: Zapletal 3, Maňak, Mlčoch
- Klimeš, Navrátil, Červenka, Sokol DržoviceSokol Zdětín 2:5 (1:5), branky: Rolný 2 - Kučera
2, Keluc, Lenďák, Zdráhal.
1. Sokol Vrahovice 11 9 2 0 40:15 30
2. Nezamyslice 10 8 1 1 34:8 25
3. Sokol Určice B 11 6 2 3 31:22 22
4. Horní Štěpánov 10 7 0 3 35:16 21
5. Haná Prostějov 11 6 1 4 21:17 20
6. Skalka 2011 11 6 1 4 24:22 20
7. Sokol Zdětín 11 5 1 5 26:33 16
8. Čechovice B 11 4 2 5 21:23 15
9. Brodek u PV 10 4 1 5 17:21 14
10. Sokol Olšany 11 3 2 6 18:24 11
11. Smržice
11 3 1 7 26:44 10
12. FC Kralice B 10 2 2 6 11:19 9
13. Přemyslovice 11 2 1 8 20:36 7
14. Sokol Držovice 11 1 1 9 16:40 5
Kanonýři: 9 - Klimeš Libor (Horní Štěpánov),
Nakládal Petr (Sokol Čechovice B), 8 - Studený Jan
(Sokol Vrahovice), Tyl Lukáš (Sokol Přemyslovice),
7 - Horák Pavel (Haná Nezamyslice), Hošák
Jaroslav (Sokol Olšany), Mariánek Tomáš (Haná
Nezamyslice), Strouhal David (Haná Prostějov),
Zdráhal Luděk (Sokol Zdětín), Řehulka Martin
(Sokol Zdětín).

III. třída
11. kolo: Haná Nezamyslice B-Sokol Bedihošť
4:4 (2:1), pk2:1, FC Ptení-Sokol Vícov 2:2
(1:1), pk5:4, Sokol Čechy pod Kosířem-FK
Výšovice 2:1 (1:1), Sokol Kladky-Sokol v Pivíně
B 6:2, Sokol Tištín-Sokol Protivanov B 2:0 (1:0),
Sokol Mostkovice B-FK Němčice 0:2 (0:1), FC
Dobromilice-Sokol Otaslavice 1:2 (0:1).
1. FK Němčice 11 9 2 0 24:9 30
2. Sokol Vícov 11 7 3 1 34:9 25
3. Sokol Kladky 11 8 0 3 38:22 24
4. Sokol Otaslavice 11 7 1 3 27:17 22
5. Sokol Tištín 11 6 1 4 28:17 19
6. FC Ptení
11 4 3 4 19:17 18
7. FC Dobromilice 11 4 2 5 29:29 15
8. Protivanov B 11 5 0 6 20:21 15
9. FK Výšovice 11 3 2 6 12:18 13
10. Nezamyslice B 11 3 2 6 21:31 13
11. Sokol Čechy p. K. 11 4 1 6 28:40 13
12. Sokol Bedihošť 11 2 3 6 27:40 9
13. Mostkovice B 11 1 3 7 11:28 8
14. Sokol v Pivíně B 11 2 1 8 17:37 7
Kanonýři: 12 - Štěpánek Radomír (Sokol Vicov),
10 - Navrátil Miloš (Sokol Kladky), Špaček Jakub (FC
Dobromilice), Bosák David (Sokol Tištín), Kaláb Michal
(Sokol Otaslavice).

IV. třída
11. kolo: Sokol Ivaň-Pavlovice u Koj. 1:6, Sokol
Vrahovice B-FC Kostelec na Hané B 4:2, Sokol
Brodek u PV B-Jiskra Brodek u Konice 1:4, Sokol
Tvorovice-Sokol Plumlov B 1:3, Sokol PřemysloviceŽeleč 0:1, Morávia Doloplazy-Biskupice 3:0.
1. Brodek u Konice 9 8 1 0 54:5 26
2. Sokol Plumlov B 9 7 2 0 38:10 24
3. FC Kostelec n/H B 9 6 1 2 48:15 19
4. Sokol Tvorovice 9 5 2 2 26:12 18
5. Pavlovice u Koj. 9 6 0 3 30:21 18
6. Sokol Vrahovice B 9 6 0 3 27:32 18
7. Brodek u PV B 8 3 1 4 22:25 11
8. Přemyslovice 9 2 0 7 12:20 6
9. Morávia Doloplazy 8 2 0 6 13:31 6
10. Biskupice
9 2 0 7 12:35 6
11. Želeč
9 1 1 7 8:54 4
12. Sokol Ivaň
9 1 0 8 8:38 3
Kanonýři: 18 - Žondra Radim (Jiskra Brodek u
Konice), 16 - Merta Petr (FC Kostelec na Hané B), 10
- Sovík Evžen (Sokol Plumlov B), Trajer David (Sokol
Plumlov B).

„Měli jsme dost šancí na tři body, ale
pouze jsme remizovali. Sice je to na
půdě prvního, takže je bod cenný, ale
při troše štěstí mohly být i tři. Hned ve
třetí minutě jsme šli sami na brankáře,
ale neproměnili jsme to. Celý první
poločas se hrál fotbal nahoru dolů,
opět se ale projevila naše bolest. V
pětačtyřicáté minutě jsme sice dali
branku, než jsme se ale rozkoukali,
TJ Sokol Babice u Šternberka
tak jsme ihned po rozehře během
FC Hvozd
pětadvaceti sekund inkasovali na 1:1
Hodnocení trenéra Jesence
1:1 (1:1)
a šlo se do kabin. Ve druhé půli jsme
Petra Tichého:
„Byla to katastrofa, velká herní bída. Branka Hvozdu: 45. L. Poles. Roz- se zatáhli a báli se o výsledek, domácí
Minulý týden jsme si nenahráli na dva hodčí: Šteier – Piták, Vrba. Sestava měli značnou převahu a míče létaly
metry a teď to pokračovalo. V posled- Hvozdu: Koutný – J. Bílý, Z. Poles, kolem našich tyčí. Do vyložené šance
ní minutě první půle jsme inkasovali Bílý, L. Poles – P. Muzikant, F. Coufal jsme je ale nepustili, snažilo se celé
ze standardky gól do šatny, po pře- (75. O. Procházka), Žouželka, V. Bílý mužstvo a naše obrana i záloha prastávce jsme to otevřeli a dostali na 2:0. – P. Grulich, Vrba. Trenér: Rudolf covala směrem dozadu velice dobře.
Okresní přebor dorostu
Bohužel nás bylo jen dvanáct, což je
Teprve později jsme se nastartovali a Švehla.
Dohrávané
1. kolo: Sokol Brodek u PV - volno,
na
mužstvo
zvyklé
střídat
čtyřikrát
čtvrt hodiny před koncem jsme snížili,
Hodnocení trenéra Hvozdu
Haná Nezamyslice-Sokol Plumlov 3:1, FC Kralicemálo.“
pak už jsme předváděli fotbal, na jaký
Rudolfa Švehly:
Sokol v Pivíně 1:1.pk7:6
1. Haná Nezamyslice 6 4 1 1 15:7 13
2. Sokol Brodek u PV 6 3 2 1 14:9 12
Zábřeh 0:6 (0:2), střelci nehlášeni, Okresní přebor mladších žáků
Okresní přebor žáků 7+1
Kozlovice-Konice 1:1 (0:0), branky: Dohrávané 1. kolo: FC Kostelec na Hané-Sokol Dohrávané 1. kolo: Sokol Přemyslovice-Sokol 3. Sokol Plumlov 5 1 2 2 10:12 7
4. Sokol v Pivíně 5 1 2 2 9:12 5
Polášková - Ryp.
Držovice 6:1 (2:1), Sokol Brodek u PV-FC Kralice Brodek u PV.
5. FC Kralice
6 1 1 4 6:14 5
1.Zábřeh
9 1 1 44:24 28
1.
Sokol
Brodek
u
PV
4
4
0
0
40:4
12
8:1, FK Výšovice-Jiskra Brodek u Konice 0:16,
2.Čechovice
8 2 1 57:21 26
FK Němčice-Sokol v Pivíně 9:0 (6:0), Kromka 3, 2. Sokol Klenovice 6 3 0 3 17:30 9
3.Jeseník
8 0 3 64:26 24
Okresní přebor žáků
3. Sokol Bedihošť 5 2 0 3 16:28 6
Václavíček 2, Chalánek, Handl, Kyselák, Ruber.
4.Želatovice
8 0 3 45:27 24
Dohrávané
1.kolo: FC Dobromilice-Sokol v Pivíně
4.
Sokol
Přemysl
o
vi
c
e
5
1
0
4
14:25
3
1. FK Němčice
8 8 0 0 51:1 24
5.Kozlovice
7 2 2 32:23 23
2:4, FC Hvozd-FC Kralice, Haná Prostějov-Sokol
2.
Sokol
Čechovi
c
e
B
8
7
0
1
33:11
21
6.Mohelnice
6 0 5 48:25 18
3. FC Kostelec n/H 8 6 1 1 50:7 20
Veškeré úřední zprávy Určice 7:0, Sokol Plumlov - volno, Jiskra Brodek u
7.Šternberk
4 1 6 33:32 13
Konice-Sokol Protivanov 7:0.
4. Brodek u Konice 8 4 2 2 51:12 15
8.Černovír
4 1 6 47:49 13
a další aktuality mohou 1. Haná Prostějov 6 6 0 0 78:1 18
5. Sokol Brodek u PV 8 3 2 3 26:28 11
9.Konice
3 4 4 25:34 13
zástupci jednotlivých
2. Sokol Určice 7 5 1 1 46:13 16
6. Sokol Držovice 8 2 1 5 19:25 8
10.Lipník
4 1 6 35:46 13
oddílů
i jejich příznivci 3. Sokol v Pivíně 6 5 0 1 21:9 15
7. Sokol v Pivíně 7 2 1 4 8:23 8
11.Slavonín
3 2 6 37:52 11
8. FK Výšovice
7 2 0 5 13:43 6
12.Brodek u Přerova 3 0 8 27:74 9
4. Brodek u Konice 7 4 0 3 22:20 12
nacházet na
13.Nové Sady
1 3 7 15:30 6
9. Smržice
8 1 0 7 17:69 3
6 1 3 2 13:19 9
internetových stránkách 5. FC Hvozd
14.Velké Losiny
0 1 10 16:62 1
10. FC Kralice
8 0 1 7 8:57 1
6. Sokol Plumlov 6 2 1 3 13:21 7
WWW.
7. FC Kralice
6 2 0 4 24:20 6
OFSPROSTEJOV.CZ ! 8. FC Dobromilice 7 1 1 5 12:45 4
9. Sokol Protivanov 7 0 0 7 1:82 0
jsme zvyklí. A měli jsme i šance na
vyrovnání. Zpočátku to bylo hodně
upracované, pak už to z nás spadlo.
Musíme zapracovat na tom, abychom
venku nepředváděli o polovinu horší
výkony než doma. Z tohoto zápasu
bych ale jinak velké závěry nedělal.
Jsme uprostřed tabulky a nic se neděje.“

fotbalové aktuality na www.vecernikpv.cz
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Hokejisté Prostějova přerušili sérii šesti zápasů bez bodu!

0
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Klub zakázal pyrotechniku, O vyhazovu hráčů, zákazu

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
PIRÁTI CHOMUTOV

0:2

0:0

0:1

Branky a nahrávky: 6. Sinisalo (Gajovský, Chrpa), 10. Rutta (Růžička), 46. Drtina (Kämpf).
Rozhodčí: Mikula – Barteček, Vengřín. Vyloučení: 8:8. Bez využití. V oslabení: 0:0. Střely
na bránu: 26:41. Diváků: 924.

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

Indra, Luňák, Coufal
Kovařík, Káňa, Meidl
Černý, Duba, Poulíček
Stejskal, Matula, Kubica.

SESTAVA Piráti Chomutov:
M. Kopřiva – Drtina, Rutta, Skinner, Rýgl, Mrázek, Šulík, Havel – D.
Kaše, Růžička, Hovorka – Květoň, Račuk, McGregor – Hřebejk,
Kämpf, O. Kaše – Sinisalo, Gajovský, Chrpa. Trenér: Břetislav Kopřiva.

5
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HC STADION LITOMĚŘICE

fans vyhlásili bojkot pyra i bojkotu fanoušků

Prostějov/jim – Před domácím zápasem s Jihlavou vydal hokejový oddíl
tiskovou zprávu, v níž zakázal používání pyrotechniky na prostějovském
zimním stadionu. Důvody tohoto kroku jsou bezpečnostní i finanční, s pochopením na straně „ultras“ se ovšem
tento krok zatím nesetkal.
Vedení Jestřábů si cení choreografie
fanoušků včetně vlajek a nápisů, s používáním pyrotechniky ale nesouhlasí.
„Dochází k bezprostřednímu nebezpečí úrazu fanoušků, včetně malých dětí
a také hrozí škody na majetku města
Prostějova. Z tohoto důvodu hrozí akutní
nebezpečí zavření stadionu pro domácí
utkání Jestřábů veřejnosti,“ vysvětluje se
v textu.
Dalším problémem také je, že následně
nelze kvůli dýmu večer využívat ledovou
plochu. Takže klubu vznikají peněžní
škody, neboť musí hradit vícenáklady.
„Tyto tradice používání pyrotechniky
jsou bohužel zastaralé a nejsou trpěny

na žádných jiných stadionech. Nemluvě
o tom, že jsou neseriózní k ostatním divákům na hokejovém utkání,“ zmínil klub.
Jiného názoru jsou ale fanoušci, kteří se
cítí tímto krokem poškozeni, považují ho
za porušení předchozí dohody s vedením
oddílu a ve svém prohlášení jasně konstatovali, že vyhlašují bojkot aktivního
fandění. „Upřímně nás mrzí, že vše pocítí
nejvíce samotní hokejisté našeho stoletého klubu, proti kterým opravdu není
současný bojkot mířený, ale skutečně již
nemůžeme jinak. Budeme doufat, že klub
s námi začne komunikovat na odpovídající úrovni a vše se vyřeší ke spokojenosti
všech. Především že opět budeme moci
hlasivkami podporovat náš milovaný
klub,“ uvádí se mimo jiné v obsáhlém
prohlášení.
Večerníkem oslovení diváci ale s přístupem klubu souhlasí a zopakovali argumenty klubu. Tedy že nelze po soutěžním
zápase využívat led, je to nebezpečné a do
uzavřených prostor to nepatří

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

1:0

3:2

1:0

Branky a nahrávky: 20. Procházka (Kalla), 27. Špelda (Dvořáček), 28. Míka
(Švagrovský), 36. Procházka (Mikliš), 59. Dvořáček (Volek) – 28. Kovařík (Malý),
30. Kubica (Meidl, Kajaba). Rozhodčí: Úlehla – Čížek, Křivohlavý. Vyloučení: 9:6.
Využití: 1:0. V oslabení: 0:0. Střely na bránu: 27:30. Diváků: 800.

Prázdno. Tradiční prostor prostějovského kotle zůstal v sobotu večer opuštěn
a jeho osazenstvo bylo rozptýleno po stadioně.
Foto: Jiří Možný

Sestava LITOMĚŘIC:

Uplynulý týden přinesl v prostějovském hokeji hodně podstatných událostí. Začalo to v pondělí večer
domácí porážkou Chomutova, která se ovšem při pohledu na situaci v obou mužstvech i ambice Pirátů
očekávala. Nešlo tak ani o výsledek, jako spíše o způsob, jakým k výhře hosté přišli, když se na tři body
ani příliš nenadřeli.
A den poté došlo i na zásahy do mužstva, které se již očekávaly. Vedle již dřívějších příchodů, došlo
poprvé i na výraznější odchod. Při pohledu na osobní statistiky nebyl konec Aleše Knesla ani Lubomíra Vosátka žádným velkým překvapením. Aleš bohužel na vyšší tempo nestačil a musel si pomáhat
nedovoleně, od někdejšího vítěze extraligy se očekávalo, že bude tahounem zadních řad. A místo toho
se topil v mínusech při účasti na ledě u vstřelených a obdržených branek a nezachránila ho ani jeho
pověstná bojovnost.
Zbývající dvě vyhozená jména ale překvapila. A také způsob, jakým se k tomuto vyjadřují, či spíše nevyjadřují trenéři, produkuje více otázek než odpovědí. Martin Belay s Frankem Kučerou plnili po celou
dobu pozice ve třetí či čtvrté lajně a na ledě se moc neobjevovali, navíc jako jedni z mála neoslabovali
tým fauly a nebyli na tom špatně ani při pohledu na +/-.
Pravdou je, že ofenziva naznala velkého oslabení ztrátou Kajaby s Venkrbcem, proč se ale pakovali
právě Belay s Kučerou a ne někdo z první či druhé formace, od nichž se zejména očekávají kanadské body? Trenéři nechtěli čtyři
odchody nijak komentovat.
To může také znamenat, že o tom
až tolik nerozhodovali a že
s nimi tak úplně nesouhlasili a
osobně by z týmu raději
vyřadili jiné hráče.
Podle čísel se mohl cítit zejména
Marek Indra, jenž je sice
nyní nejproduktivnější, ale stále zbytečně fauluje a neustále mu trenéři hledají spoluhráče, až na jeden
zápas je nevýrazný a za očekáváním Lukáš Luňák. Možná to bylo ale také gesto, že se něco s kádrem
udělat musí, ale že ti, od nichž se očekává více, ještě dostanou jednu šanci. To však stoprocentně vědí
jen ti přímo zainteresovaní, ven žádné podrobnosti nepronikly.
V závěru týdne pak vedení klubu oznámilo, že zakazuje používání pyrotechniky během utkání i po
jejich skončení. Zastánci tohoto způsobu oslav i povzbuzování se sice mohou cítit dotčeni, je to ale
logický a správný krok podložený dostatečnými argumenty. Výsledné kreace byly sice působivé, ale jak
se shodli i oslovení diváci při sobotním zápase, v uzavřených prostorách je to nevhodné.
Skalní fanoušci Jestřábů tak vyhlásili, že až do vyřešení situace nebudou klub nijak podporovat.
V tomto směru je tedy tak trochu úsměvné, že zrovna v utkání, kdy byli až do závěru slyšet jen hostující
fans, se právě Jestřábi dočkali tří bodů. Atmosféra tak byla hodně komorní a nezvyklá, hráči by si zasloužili povzbuzování a bouřlivé prostředí, jenže se ukázalo, že vítězit se dá i bez toho. A pokud je někdo
příliš pověrčivý, mohl by si přát, aby tento bojkot co nejdéle pokračoval, vždyť právě po jeho zahájení
konečně přišly body, které třeba zahájily úspěšnou sérii.
Jiří Možný

Komentář

Král – Šulc, D. Bílek, Míka, Plášil, Špelda, Mikliš, Málek, Kolář – V. Bílek,
Kalla, Procházka – Novák, Švagrovský, T. Doležal – Dvořáček, Volek,
Černoch – Z. Doležal, Antončík, Schwamberger. Trenér: Jiří Doležal.

Sestava lhK jestřábi
Kocián (28. Šimboch)
Korím, Roupec, Jedlička,
Skřivánek, Malý

Trenéři:
Tomáš Sršeň starší
a Petr Zachar.
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„Všichni jsme tomu věřili a dali do toho vše,“

Indra, Luňák, Coufal
Kabaja, Kubica, Meidl
Sršeň, Káňa, Poulíček
Kovářík, Duba, Stejskal
Černý.

usmíval se po zápase Robert Jedlička

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
HC DUKLA JIHLAVA

1:1

1:2

3:0

Branky a nahrávky: 4. Korím (Coufal, Stejskal), 36. Roupec (Černý), 42. Meidl (Skřivánek),
45. Kajaba (Indra, Malý), 47. Jedlička (Coufal, Meidl) – 1. Diviš (Čachotský), 28. Březina (Zadražil, Štěpánek), 30. Důras (Mikeš, Štěpánek). Rozhodčí: Škrobák – Lukš, Rampír. Vyloučení:
7:6. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0. Střely na bránu: 28:42. Diváků: 1240.

Sestava lhK jestřábi

Jiří Možný

Šimboch
Roupec, Kolibár, Skřivánek,
Korím, Malý, Jedlička
Kajaba, Meidl, Kubica
Kovařík, Luňák, Stejskal
Poulíček, Černý, Indra
Sršeň, Duba, Coufal.

Trenéři:
Tomáš Sršeň starší
a Petr Zachar.

SESTAVA DUKLY JIHLAVA:
Sáblík – Zadražil, Dobrovolný, Podlipnik, Urbanec, Štebih, Čáp, Schejjbal – Diviš, Březina, Zeman, Kuřítko, Mikeš, Seman, Melenovský,
Štěpánek, Čachotský, Malec, Důras. Trenér: Petr Vlk.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 15. KOLE


Tým

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

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

Prostějov - Po pětizápasové absenci proti Benátkám,
Ústí, Havířovu, Českým Budějovicím a Chomutovu
se uprostřed minulého týdne vrátil do jestřábí sestavy
Robert Jedlička (na snímku). Proti Litoměřicím se ještě
statný obránce radovat nemohl, proti jihlavské Dukle se
už ale dočkal. Nejen že se přímo na ledě mohl radovat z
ukončení sedmizápasové série porážek, navíc první domácí tříbodovou výhru v ročníku podpořil závěrečným
gólem na 5:3. Při pozápasovém rozhovoru tak bylo na
něm patrné velké uvolnění...

Z

V

VP

PP

P

Skóre

Bodů

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

9
8
8
8
8
7
7
7
6
6
6
2
2
2

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

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

3
4
5
4
6
5
5
5
6
8
8
5
10
12

40:26
41:27
44:31
38:34
44:44
53:41
45:37
51:45
44:33
33:37
39:55
35:52
31:51
26:51

31
27
27
26
26
25
25
24
23
20
19
18
11
7

Kam příště....
Dohrávka 15. kolo, pondělí 20. října:
České Budějovice - SK HS Třebíč (17:30).
16. kolo, středa 22. října: Piráti Chomutov – HC Most, SK Kadaň – HC
Benátky nad Jizerou, Rytíři Kladno – HC Slovan Ústečtí Lvi, Salith Šumperk
– AZ Havířov, HC Rebel Havlíčkův Brod – ČEZ Motor České Budějovice,
SK Horácká Slavia Třebíč – LHK Jestřábi Prostějov, HC Dukla Jihlava
– HC Stadion Litoměřice.
17. kolo, sobota 25. října: HC Dukla Jihlava – Piráti Chomutov, HC Stadion
Litoměřice – SK Horácká Slavia Třebíč, LHK Jestřábi Prostějov – HC Rebel Havlíčkův Brod, ČEZ Motor České Budějovice – Salith Šumperk, AZ
Havířov – Rytíři Kladno, HC Slovan Ústečtí Lvi – SK Kadaň, HC Benátky
nad Jizerou – HC Most.

Dočkali jste se první plné
domácí výhry v sezoně, takže radost po utkání byla pochopitelně obrovská...
„Cítili jsme na sobě tlak, ale ani ne
tak kvůli špatným výkonům, jako
spíše jen proto, že jsme neměli výsledky. Často jsme si to prohráli ke
konci zápasu a dopouštěli jsme se
zbytečných faulů, tentokrát se to
otočilo i přesto, že jsme měli spoustu
vyloučených. Překonali jsme to, vyhráli a je to zlaté. (úsměv)“
Po polovině zápasu platil
stav 1:3, co vás tak vyhecovalo k obratu?
„Každý zápas na střídačce žijeme a
tentokrát to bylo ještě silnější. Před
zápasem jsme si říkali, že už to konečně musíme zvládnout. Všichni
jsme tomu věřili, fakt jsme do toho
dali vše a vyšlo to.“
Kde myslíte, že nastal ten
rozhodující moment?

pomoct je fakt hrozné. Vždy bych
tam nejraději hned skočil a pral se
za to.“
Jak vás v utkání proti Jihlavě ovlivnil bojkot fanoušků?
„Jee to škoda, dost mě to mrzí. Na
druhou
uhou stranu je trošku chápu, nemyslím
yslím si ale, že by to měli zcela
bojkotovat.
jkotovat. Předloni třeba deset
minut
nut nefandili, což je určitý
náznak,
znak, že se jim něco
nelíbí.
Já o tom ale nelíbí. Jáotomalenemohu
ohu rozhodovat,
jestli
tli je to správně,
nebo
bo ne. Fanoušci
náss mohli ještě víc
podpořit,
dpořit, více se
semknout,
mknout, my toho
šestého
stého hráče, který nás
bude
de v domácích zápasech
ch tlačit, potřebujeme.
Věřím,
ěřím, že se to po tomto
zápase
pase spraví a budou
opět
ět hodně fandit.“

„Určitě gól na 3:2, brzy po něm
přišlo vyrovnání. Měli jsme tam
přesilovku, kterou jsme se dostali do
tlaku, což nám také hodně pomohlo.
Jihlava má v první lize dlouholeté
zkušenosti, hraje dobrý hokej do
útoku a je možné, že nás to také
vyhecovalo. Měli malinko smůlu,
nedali pár šancí, to nás nakoplo. Dali
jsme góly a už to udrželi, takže si
můžeme užívat neskutečné euforie.“
Vy sám jste výhru stvrdil
gólem na 5:3. Šlo by popsat
vaše dojmy?
„Radost byla obrovská. Ten pátý gól
nás uklidnil. Jak říkám, nastala neskutečná euforie a pro mě na chvíli
zatmění i obrovská radost.“
V týdnu jste se vrátil po zranění, jaké to bylo sledovat
jen z hlediště?
Foto: Jiří Možný
„Šílené. Už jsem to zažil minulý rok,
kdy jsem tam měl stopku, letos mě
Nepřipadal jste si tak chvízranění z Mostu překvapilo, bylo to
lemi jako v Jihlavě?
na dlouhých pět zápasů. A sledovat, „Já jsem to moc nevnímal, už od
jak tam kluci bojují, a nemoci jim počátku jsem se připravil na to,

že to z naší strany bouřit nebude,
takže mi to nevadilo. Fanoušky
jsem úplně vypnul a soustředil se
výhradně na hru.“
Mysleli jste i
na to, že jen
obtížně dáváte třetí
branku v zápase?
„Já osobně jsem
to nevnímal a každý zápas jsem
věřil, že ty
góly dáme.
Konečně se
potvrdilo, že
věřit si a jít
si za tím je ta
nejlepší cesta.“

síme si ovšem sednout a zamyslet
se nad tím. Věřím, že se to do dalších zápasů spraví.“
Nyní vás čeká Třebíč a
poté Havlíčkův Brod. Co
C
by na ně mohlo platit?
„Naší velkou zbraní je bojovnost
bojovn
a síla, musíme to uhrát těmito věcvě
mi. Doufám, že se nám od teď
teďka
bude dařit i gólově, musíme to ale
odbojovat jako dneska. Nechci
Nech
předbíhat, ale myslím si, že to
zvládneme.“
V uplynulém týdnu došlo
do
k prvnímu většímu řezu
ře
kádrem. Jak vás to zasáhlo?
„Je to hodně složité. Byli to kamakam
rádi, kteří tu s námi loni vybojovali
vybojov

„Fanoušci nás mohli ještě víc podpořit,
více se semknout, my toho šestého hráče,
který nás bude v domácích zápasech tlačit“
jestřábí obránce ROBERT JEDLIČKA
o bojkotu „kotle“ v hledišti, který nefandil
Opět jste se ale
nevyvarovali faulů v útočném pásmu...
„Je to pravda. Některé fauly pan
rozhodčí pískat nemusel,
nemusel ale ani
on to nemá jednoduché. Když to
člověk vidí shora, je to úplně jiný
pohled. Byly tam i zbytečné fauly,
podařilo se nám to ale ubránit. Mu-

první ligu, a srovnat se s jejich
jeji
odchodem pro nás nebylo jednojedn
duché.
duché Na druhou stranu takový je
život, my musíme jít dál a nesmí
nás to zastavit. Je možné, že nás
tento krok nakopnul, ale určitě nás
to neovlivnilo.“

Přehled výsledků 1. ligy ČR
13. kolo: SK Kadaň – Rytíři Kladno
4:2 (0:1, 3:0, 1:1). Branky: 22. Kadlec
(L.Novák, Charousek), 28. Stehlík
(Chlouba, Ton), 32. L.Novák (Charousek), 52. Jíra – 3. Dalecký (Růžička),
57. Rudovský (Havlíček). Diváci: 515 *
SK HS Třebíč – HC Slovan Ústí n/L
5:1 (2:1, 1:0, 2:0). Branky: 4. Wasserbauer (Holec), 7. Holec (Pekr), 32. Pekr
(Čuřík), 45. Pekr (Holec, Wasserbauer),
53. Havel (Dočekal) – 19. Roubík (Budínský). Diváci: 1220 * HC Dukla Jihlava – AZ Havířov 4:3 (2:1, 1:0, 1:2).
Branky: 9. Čáp (Čachotský, Melenovský), 15. Seman (Důras, Dobrovolný),
29. Malec (Důras, Kuřítko), 58. Kuřítko
(Čáp) – 3. Loskot (Matějíček), 42. Šlahař
(Jakúbek, Krisl), 58. Jiránek (Chmielewski, Foltýn). Diváci: 1084 * HC Rebel
Havlíčkův Brod – HC Benátky n/J
2:4 (1:2, 0:0, 1:2) Branky: 20. Kuchler

(Zucker, Kotaška), 53. Rousek (Půlpán,
Maliník) – 10. Plodek (Mikyska, Bittner), 14. Mikyska (Krejčík, Havlín), 49.
Krejčík (Plutnar, Špaček), 60. Skořepa.
Diváci: 289 * HC Stadion Litoměřice
– ČEZ Motor České Budějovice 5:2
(2:1, 3:1, 0:0) Branky: 1. Procházka (Bílek, Kalla), 20. Bílek (Procházka, Kalla),
26. Brandejský (Doležal, Antončík), 31.
Bílek (Kalla, Procházka), 39. Procházka
(Kalla) – 12. Straka (Nouza), 30. Boháč
(Pajič). Diváci: 850 * LHK Jestřábi
Prostějov – Piráti Chomutov 0:3 (0:2,
0:0, 0:1). Branky: 6. Sinsalo (Gajovský,
Chrpa), 10. Rutta (Růžička), 46. Drtina
(Kämpf). Diváci: 924.
14. kolo: SK HS Třebíč – AZ Havířov
0:1 (0:0, 0:0, 0:1). Branky: 42. Repe
(Pechanec). Diváci: 1410 * HC Most
– Rytíři Kladno 2:3pp (1:0, 0:1, 1:1
- 0:1). Branky: 3. Nedrda (Smolka, Sla-

víček), 47. Gerhát (Havelka, Válek) – 31.
Rudovský (Kania, Hořava), 54. Hořava
(Rudovský, Pitule), 62. Tenkrát (Havlíček,
Kania). Diváci: 543 * HC Dukla Jihlava
– ČEZ Motor České Budějovice 2:3pp
(0:1, 2:1, 0:0 - 0:1) Branky: 30. Štebih
(Březina, Čachotský), 36. Důras (Seman,
Podlipnik) – 3. Kuchejda (Punčochář,
Pajič), 25. Heřman (Rob, Chmelíř), 64.
Straka (Nouza). Diváci: 2108 * Piráti
Chomutov – SK Kadaň 2:0 (1:0, 1:0,
0:0). Branky: 9. Hovorka (Růžička), 29.
D. Kaše (Gajovský). Diváci: 2784 * HC
Stadion Litoměřice – LHK Jestřábi
Prostějov 5:2 (1:0, 3:2, 1:0). Branky: 20.
Procházka (Kalla), 27. Špelda (Dvořáček),
28. Míka (Švagrovský), 36. Procházka
(Mikliš), 59. Dvořáček (Volek) – 28. Kovařík (Malý), 30. Kubica (Meidl, Kajaba).
Diváci: 800 * Salith Šumperk – HC
Benátky n/J 4:1 (0:0, 1:1, 3:0). Branky:

29. Berger (Sedlák), 44. Vávra (Brunec),
46. Holík (Velecký), 56. Berger (Haas, Velecký) – 39. Havlín (Niko). Diváci: 1144 *
HC Rebel Havlíčkův Brod – HC Slovan Ústí n/L 2:1 (0:0, 1:0, 1:1). Branky:
34. Maliník (Kuchler, Kolář), 50. Rousek
(Jaroměřský) – 46. Budínský (Roubík).
Diváci: 627.
15. kolo: HC Benátky nad Jizerou
– Rytíři Kladno 0:4 (0:0, 0:2, 0:2).
Branky: 27. Dragoun (Pitule, Hořava),
35. Hořava (Rudovský), 42. Hořava (Pitule, Růžička), 60. Tenkrát. Diváci: 447*
HC Stadion Litoměřice – Piráti Chomutov 0:2 (0:1, 0:1, 0:0). Branky: 10.
Hovorka (Růžička, Drtina), 36. McGregor (Gajovský, Šulák). Diváci: 1700 *
HC Slovan Ústí nad Labem – Salith
Šumperk 3:5 (0:1, 1:2, 2:2). Branky:
34. Roubík (Budínský, Rod), 45. Roubík
(Budínský, Rod), 59. Roubík (Budínský,

Rod) – 9. Berger (Haas, Sedlák), 32.
Moskal (Staněk, Žalčík), 32. Brunec
(Plášek, Vrdlovec), 45. Berger (Haas,
Holík), 58. Vrdlovec (Muskal). Diváci:
893 * AZ Havířov – HC Rebel Havlíčkův Brod 3:2 (0:1, 2:1, 1:0). Branky:
23. Haas (Chmielewski, Ostrčil), 30.
Chmielevski (Pechanec, Horák), 52. Ostrčil (Valenta, Chmielewski.) – 3. Rousek
(Kuchler, Maliník), 39. Kuchler (Maliník). Diváci: 2198 * HC Most – Sportovní klub Kadaň 0:1 (0:1, 0:0, 0:0).
Branky: 7. Mazanec (Chlouba, Jíra).
Diváci: 284 * LHK Jestřábi Prostějov
– HC Dukla Jihlava 5:3 (1:1, 1:2, 3:0).
Branky: 4. Korím (Coufal, Stejskal), 36.
Roupec (Černý), 42. Meidl (Skřivánek),
45. Kajaba (Indra, Malý), 47. Jedlička
(Coufal, Meidl) – 1. Diviš (Čachotský),
28. Březina (Zadražil, Štěpánek), 30.
Důras (Mikeš, Štěpánek). Diváci: 1240.

Lední hokej

Na hokejovou porážku s Chomutovem nepřišlo ani tisíc lidí...
Prostějov/jim - Ještě na jaře extraligový Chomutov byl po svém
sestupu o patro níž dopředu pokládán za hlavního favorita letošního ročníku první ligy. Zdálo
by se tak, že se duel Prostějova
s Piráty stane lákavým soubojem
pro fanoušky. Jenže to se nestalo. Vinou neslavných výsledků
Jestřábů, souběžně vysílaného
souboje vítězící české fotbalové reprezentace v Kazachstánu
i samotného pondělního termínu
si cestu do Víceúčelové haly pro
zápas třináctého kola našlo jen
něco přes devět stovek fandů.
Tedy nejmenší počet od postupu
do druhé nejvyšší soutěže a návštěva srovnatelná snad pouze
s loňskými předvánočními duely
proti Novému Jičínu a Frýdku-Místku...
Prořídlý kotel se chvílemi snažil
pomoci k první domácí výhře za tři
body, na ledě se ale nedařilo. Jestřábi se nedokázali vyvarovat spousty

zbytečných zákroků, které neucházely pozornosti hlavního arbitra,
jenž ovšem hned několikrát nechal
bez povšimnutí evidentní fauly hostů, domácí navíc často působili neuspořádaně a zdálo se, jako by někteří
hráči netušili, kde se mají pohybovat
a co mají hrát. Naopak hosté byli
velice dobře sehraní a měli prakticky po celý zápas navrch, při lepším
dotažení některých akcí si mohli
z Hané odvézt výraznější vítězství.
Takto se víc unavili téměř čtyřsetkilometrovou cestou autobusem než
vynaloženým úsilím v samotném
utkání.
Bezbrankový stav platil pouhých
pět minut, poté finská posila Tomas Sinisalo zakončila za přispění
Gajovského s Chrpou do prázdné
brány - 0:1. A přesně v čase 10:00
se Jestřábům nepodařilo dostat puk
z vlastního pásma, čehož svým dalekonosným pokusem využil Jan Rutta. Nahrával mu Vladimír Růžička
mladší - 0:2. Od další pohromy Jestřáby několikrát ochránil Juraj Šimboch, mimo jiné si poradil i s Růžičkovým nájezdem, naopak směrem
dopředu to vůbec nešlo a akce často
končily ofsajdem, v mnoha případech posouzeným jako úmyslný.
Anebo jako při přesilovkové kom-

binaci, kdy na chvíli volný Indra
netrefil mezi kruhy ideálně puk po
přihrávce od pravého mantinelu.
Na počátku druhé půle přece jen
přišlo krátké zlepšení, když chomutovští hráči viditelně ubrali plynu
a navíc nabídli domácím dvě přesilovky, obrat jako proti Kladnu se
však nekonal. Při Vosátkově trestu
ujeli v oslabení Luňák s Malým,
jenž měl ovšem už těžkou pozici,
poté další přečíslení hasil faulující
Hřebejk. A při této výhodě nejprve
Coufal z levého kruhu po křižné
nahrávce dobře zamýšlenou bombou o fous minul, poté si sjel na
kruh Skřivánek, ale nepropálil puk
až do sítě. Když už totiž vyslali
prostějovští hokejisté přímou střelu, byl v bráně připraven Miroslav
Kopřiva, navíc chvilkové vzepětí
skončilo zbytečným Coufalovým
faulem v útočném pásmu a na
stranu Pirátů se občas přidali i sudí.
Jako v případě Indrova ofsajdu
po lobu přes obránce a několika
zavánějících zákrocích tělem či
hokejkou, jakým bylo třeba hákování unikajícího Meidla v poslední
minutě druhé části.
Šance Jestřábů na body tak žila až do
počátku šestačtyřicáté minuty. Definitivní rozuzlení přineslo na první

PETR ZACHAR – asistent LHK Jestřábi Prostějov:

„Rozhodla větší kvalita chomutovských hráčů. Bruslili, přehrávali nás,
byli jistější na kotouči a po zásluze vyhráli. My musíme naši slabší kvalitu vyrovnat větší bojovností, to nám tam chybělo. A musíme dodržovat
systém, držet si místa, vracet se zpátky, to jsme bohužel neudělali. Dále
nás položila vyloučení. S takovým soupeřem nemůžeme hrát oslabení,
i když jsme všechna ustáli, tak třeba ve druhé třetině jsme měli osm minut, to stojí síly, nejsou všichni hráči ve hře. Do šancí jsme se pořádně ani
nedostali, zato my jsme jim nabídli hodně brejků a rozdíl byl markantní.
Pokud do toho nedáme srdce a důraz, tak se těžko budeme prosazovat.“

BŘETISLAV KOPŘIVA – Piráti Chomutov:

„Jeli jsme do Prostějova s určitou obavou. V posledních dvou zápasech
jsme prohráli, máme dost zraněných hráčů a museli jsme tak nově složit
formace. Brzy jsme se poměrně lehce dostali do vedení, to nám pomohlo. Druhá třetina byla z naší strany špatná, hráče jsme dost kritizovali. Ve
třetí třetině jsme zabrali z hlediska obrany, takže jsme to udrželi. Spokojeni nejsme s hrou, taktéž přesilovky byly velice špatné. Jediné pozitivum
jsou tři body a ještě hra ve středním pásmu, tím mě potěšili. Celkově má
první liga dobrou úroveň, mužstva jsou kvalitní. Sešla se tu spousta hráčů, kteří nemohou hrát v extralize, třeba kvůli pravidlu o pěti mladých.“
pohled
hl d nepříliš
říliš nebezpečné
b
č é nahoh
zení od levého mantinelu v podání
Drtiny, devětadvacetiletý obránce
ale svým pokusem krátce po přejetí
modré čáry zaskočil prostějovského gólmana - 0:3. Poté se ještě do
šancí dostali na jedné straně Sinisalo
a na druhé Poulíček, zápas už se ale

víceméně
í é ě jen
j dohrával
d h á l a přibývaly
řibý l
spíše trestné minuty. Na ně skončil
zápas nerozhodně, na góly i střely
na bránu ovšem jednoznačně kraloval Chomutov.
Po úvodní čtvrtině první ligy tak
měli Jestřábi na kontě pouhých
osm bodů.

Prohráli posedmé v řadě, nepomohla ani výměna gólmanů
Litoměřice, Prostějov/jim - Druhou čtvrtinu základní části zahájili prostějovští hokejisté velice podobně té úvodní. Stejně
jako na počátku září prohráli
s Litoměřicemi o tři branky, navíc se jim opět nepodařilo překonat hranici dvou vstřelených
branek. Nepomohl tak ani první větší řez kádrem, a zatímco
Středočeši se díky třem bodům
a souběžným ztrátám Jihlavy
a Třebíče posunuli na druhé místo, jestřábí ztráta na dvanáctý
Most se prohloubila již na deset
bodů a poslední Havlíčkův Brod
se naopak přiblížil na jediný.
Hosté vstoupili do utkání bez
kvarteta Belay, Knesl, Kučera
a Vosátko, s nímž se vedení rozloučilo o den dříve (více na jiném
místě vydání - pozn.red.), naopak
zpět do sestavy se po zranění vrátili Robert Jedlička s René Kajabou.
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A v bráně dostal stejně jako při posledním venkovním duelu v sobotu v Českých Budějovicích šanci
Ondřej Kocián.
Tento zápas se mu ovšem na rozdíl
od toho víkendového příliš nepovedl a ještě před polovinou utkání přenechal po třetí inkasované brance
a při úspěšnosti zásahů pod sedmasedmdesát procent místo Juraji
Šimbochovi. Jestřábům se tentokrát dařilo hrát disciplinovaně
a dostali o tři dvouminutové tresty
méně než soupeř, k tomu navíc
vyslali na bránu více puků než
hokejisté Litoměřic, přesto se ani
tentokrát z výhry a navýšení bodového zisku na dvouciferný počet
neradovali. Domácí zahrozili již
v šesté minutě, to Novák poprvé
v utkání trefil tyčku, poté bez úhony i větších starostí přežili téměř
minutovou prostějovskou přesilovku pěti proti třem a v závěru třetiny
se dočkali i branky. To dostal Martin Procházka dostatek času, aby po
objetí branky došťoural kotouč až
za čáru - 1:0.
Druhou dvacetiminutovku začal
stejně jako tu první razítkem na
brankovou konstrukci Novák, poté

už jeho spoluhráči opět mířili do
černého. Nejprve se při Dubově
vyloučení prosadil od modré čáry
pálící Špelda (2:0), jen jednapadesát sekund po něm zvýšil na 3:0
taktéž od modré Míka. Po tomto
zásahu se Kocián poroučel na střídačku a hosty to probudilo. Jen osm
sekund po třetí inkasované brance
totiž Kovařík po přihrávce Malého
propálil vše včetně jednoho z nejlepších prvoligových gólmanů Tomáše Krále (3:1) a o další minutu
dvacet později vybídl Meidl zpoza
brány Kubicu, jenž se z mezikruží nemýlil - 3:2. Brzy nato navíc
hráli Jestřábi i přesilovku a opět
ostřelovali bránu Litoměřic, o její
druhou polovinu se ale připravili
nesprávným střídáním. A již za plného stavu na obou stranách vrátil
Litoměřicím klid Martin Procházka, jenž zakončil brejk tři na jednoho střelou mezi betony - 4:2. Tento
stav platil až do úplného závěru,
neboť Jestřábi i podruhé v zápase
pohrdli možností pěti proti třem,
tentokrát trvající dokonce minutu a jednačtyřicet sekund. Jenže
k přímému ohrožení brány nedošlo
a pokračující přesilovku pěti proti

JIŘÍ DOLEŽAL – HC Stadion Litoměřice:

„Nebylo to pěkné utkání, ale vyhráli jsme ho. V tom hokejovém zápřahu a únavě, ve které teď jsme, musíme být spokojeni s body, ale ne
s hrou. Možná jsme v první třetině přežili klinickou smrt, kdy soupeř
nevyužil přesilovku pět ku třem, pak jsme pár vteřin před koncem dali
branku na 1:0, a to nás trochu uklidnilo. Výborných bylo prvních deset
minut ve druhé třetině, kdy jsme odskočili na 3:0. Hosté museli něco
změnit, tak to změnili a měli dvě výborná střídání, kdy snížili na 3:2. Po
vstřelení čtvrté branky si myslím, že jsme měli utkání pod kontrolou.
Upozornili jsme kluky na to, že hosté přijedou bojovat o každý bod
a že to s nimi nebude jednoduché.“

TOMÁŠ SRŠEŇ – LHK Jestřábi Prostějov:

Dvojsouboj s Vysočinou:

Ve středu do Třebíče,

v sobotu na Havlbrod

Prostějov/jim - Klasický soutěžní
týden vyplněný středečním a sobotním utkáním, takový je program Prostějova v následujících
sedmi dnech. Po sobotní výhře
nad Jihlavou se střetnou s dalším
duem z kraje Vysočina, nejprve to bude výjezd za Horáckou
Slavií do Třebíče, poté víkendové
přivítání havlíčkobrodského Rebelu v domácím prostředí.
Nejbližší soupeři Jestřábů jsou na
tom zatím velice rozdílně. Třebíčským hráčům skvěle vyšel vstup
do sezony, když prvních pět zápasů vyhráli a v osmi z devíti kol
bodovali, v posledních dvou týdnech ale střídají výhru a porážku.
A na středu jim při pokračování
této série vychází stejně jako proti
Ústí nad Labem a Mostu tříbodový
zisk. Naopak Rebel získal oproti
Třebíči přesně o dvacet bodů méně
a místo atakování prvního místa se
nachází zcela na chvostu. Může za
to extrémně nevydařený vstup, kdy
prvních osm kol přineslo jen jeden
bod. A ani poté se to příliš nezměnilo, kromě výher nad Šumperkem
a Ústím nad Labem skončily zbývající zápasy bez bodového zisku.
Při úvodním soutěžním střetnutí
mezi Prostějovem a Třebíči provázela většinu duelu hustá mlha a lépe
se s těmito podmínkami vyrovnala
kvalitnější hostující sestava. Na
úvodní gól Buriana sice ještě odpověděl Kajaba, poté se ale krátce
po sobě prosadili Čuřík s Burianem
a Kajaba už jen snížil na 2:3. Hostující výhru pak zkraje poslední části
pojistil Bartoň.
Třebíčský oddíl využívá spolupráce s brněnskou Kometou, která tam
posílá některé své hráče. Naopak
přišel o svou gólmanskou jednič-

ku Tomáše Šturalu, který po velice
špatném startu extraligového Zlína
posílil „Berany“. Od té doby se tak
mezi tyčemi střídají Čiliak, Dusík,
Horčička a teprve osmnáctiletý
Vejmelka.
Nejproduktivnějším
hráčem Horácké Slavie je patnáctibodový Miroslav Holec, na paty
mu šlapou Roman Erat s Lukášem
Havlem, kteří jsou na tom také velice dobře v tabulce +/-. A z obrany
se do útoku nejvíce zapojují Jakub
Bartoň s Janem Zdráhalem.
Tři dny po tomto souboji s aktuálně
druhým celkem tabulky, jemuž se
nyní vzdálil vedoucí Chomutov na
čtyři body, se Jestřábi střetnou ve
velice důležitém střetnutí s Havlíčkovým Brodem. Pokud by se
Prostějovu podařilo doma zvítězit,
mohl by se výrazněji odpoutat od
posledního celku a opět se přiblížit
elitní dvanáctce. V prvním utkání
se mezi střelce zapsali Viktor Coufal s Michalem Černým, zatímco
jejich soupeř usedal hlavně na
trestnou lavici. Jestřábům se tehdy
podařilo svého soupeře i přestřílet
a výsledkem tak byla první výhra
po návratu do druhé nejvyšší domácí soutěže.
V dresu „A“-týmu Havlíčkova
Brodu se během letošního ročníku
protočilo již šestačtyřicet hráčů,
ideální sestavu však trenéři Rebelu
zatím stále hledají. V bráně mají
Dlouhý se Svobodou průměr nad
tři branky a úspěšnost pod dvaadevadesát procent, z obránců je nejproduktivnější Tomáš Semrád za
jeden gól a dvě asistence, v útoku
se Maliníkovi podařilo dvě branky
vstřelit a na šest přihrát. Nejlepším
kanonýrem je pětigólový Tomáš
Rousek, jen o branku méně vstřelil
Lukáš Endál.
dál.

„Odehráli jsme velice slušné bojovné utkání, opět jsme ale prohráli.
Nedali jsme dvě přesilové branky, to společně se zbytečně inkasovaným gólem na 4:2 rozhodlo. Za stavu 3:0 jsme vystřídali Ondru ani ne
tak proto, že by chytal špatně, ale potřebovali jsme dát mužstvu impulz,
navíc jsme si rychle něco řekli. Hráli jsme aktivně, měli jsme i štěstí
a povedlo se nám zkorigovat na 3:2, vyrovnat už bohužel ne.“
čtyřem
Kajabovo
sekání.
č ř ukončilo
k čil K
jb
ká í
Hosté se nevzdali a i v poslední
periodě se snažili o srovnání.
Šimboch si úspěšně poradil se
všemi pokusy domácích, ale
na opačné straně se i proti puku
z hole Skřivánka postavila tyčka.
Čtyři minuty před koncem si

domácí vzali oddechový čas, necelou minutu a půl po nich tak
učinili i hosté, kteří to v předposlední minutě zkusili rovněž bez
brankáře. Domácí je ale potrestali
a Dvořáček propasíroval puk přes
změť usilovně bránících těl až do
brány - 5:2.

Jestřábi díky famóznímu obratu porazili jihlavskou Duklu
Prostějov/jim - Až na devátý pokus se podařilo prostějovským
hokejistům urvat na domácím
kluzišti všechny tři body. Tentokrát to přitom oproti střetnutím
s Litoměřicemi, Kadaní, Šumperkem či Havířovem na jakýkoliv
bodový zisk dlouho nevypadalo.
Zatímco ovšem v několika předešlých zápasech ztratili Jestřábi
svůj náskok v samotném závěru,
nyní sami dokázali zvrátit nepříznivě se vyvíjející zápas. Přesně
od poloviny utkání prohrávali 1:3
a navíc se kvůli bojkotu nemohli
spolehnout na hlasitou podporu svého fanouškovského kotle.
I bez něj se však dokázali zvednout
a roztleskat dlouho tiché domácí
publikum...

Jádro prostějovských fans dalo
dopředu najevo, že na protest proti
zákazu používání pyrotechniky na
zimním stadionu nebudou až do
vyřešení celé situace nijak povzbuzovat „své“ hráče. Díky početné
skupině jihlavských fanoušků to tak
dlouho vypadalo, že se hraje na Vysočině a pořadatelem zápasu patnáctého kola první ligy je Dukla...
Hosty navíc hned v první minutě
rozjásal rychlou branku Richard Diviš. To když si po přihrávce kapitána
Čachotského vybruslil z rohu před
bránu a zakončil bekhendem – 0:1.
Ani domácí odpověď ale na sebe
nenechala dlouho čekat. Ještě na
konci první minuty se nechal vyloučit zkušený Marek Melenovský
a velice krátce po jeho návratu zpět
do hry se Jestřábům podařilo srovnat na 1:1. To když Coufal nabil na
modré Korímovi, jehož rána prolétla
až do sítě.
Dále to byla ovšem převážně jihlavská Dukla, kdo hrozil. Šimboch,

jenž si musel na konci šesté minuty
vyžádat lehkou úpravu výstroje, už
byl ale pro tuto část hry neprůstřelný. Úspěšně lapil všechny pokus od
modré čáry, rady si věděl i proti střelám z větší blízkosti. Mimo jiné se
vyznamenal proti Čachotského střele v oslabení i nájezdu a dorážce, to
vše při dalším Melenovského trestu.
Nerozhodný tak stav vydržel po
celý zbytek první třetiny a dále ho
změnil až v polovině osmadvacáté
minuty David Březina. Jednadvacetiletý útočník si mezi kruhy našel odražený puk a zamířil přesně,
čímž poslal Duklu podruhé v utkání do vedení - 1:2. Přesně v čase
30:00 ho navíc napodobil Michal
Důras. Nejproduktivnější hráč soupeře už měl jednoduchou situaci,
po předchozích dorážkách už posílal puk do odkryté brány - 1:3. Při
obou gólech rychle po sobě byli na
ledě Malý, Kajaba a Kubica, jenž
dokončil zápas s bilancí mínus tři...
Stav 1:3 vypadal hrozivě, navíc

se hosté opět neoprostili od zbytečných faulů v útočném pásmu,
což dokumentovala Meidlova hůl
v obličeji soupeře za jihlavskou
bránou a Coufalovo držení při protiútoku nováčka soutěže. Ještě do
druhé přestávky se ale ztrátu podařilo snížit na polovinu. A postaral se
o to nejproduktivnější hráč mužstva
David Roupec, jemuž nabil zkušený Michal Černý. A mladý obránce
se prosadil střelou po ledě mezi
betony, byla to již jeho třetí trefa
acelkovědevátýkanadskýbod–2:3.
A těsně před pauzou navíc domácím pomohl Čachotský, jenž fauloval při přečíslení Jihlavy.
Domácí trenéři se snažili dodat
týmu impulz i změnami formací,
takže chvíli spolu kroužili Kajaba,
Meidl, Indra a Černý, Duba, Kubica, při přesilovce v poslední části
rovněž Černý, Luňák, Duba, což se
pak změnilo na tria Černý, Coufal,
Kubica a Sršeň, Duba, Poulíček.
A závěrečná část byla zatím nejlepší

v jestřábím podání za celou sezonu.
Trápící se útok nejprve povzbudil
střelou pod víko Meidl (3:3), což
TOMÁŠ SRŠEŇ – LHK Jestřábi Prostějov:
se stalo krátce po vypršení početní
výhody, dvě a půl minuty po něm „Opět jsme zaspali začátek, dostali jsme brzy gól. Ta první třetina byla taková
rozjásal publikum Kajaba. Z kruhu nemastná, neslaná, nicméně jsme se postupně zvedali. Ve třetí jsme konečse trefil už počtvrté v ročníku a osla- ně prolomili smůlu, napadalo nám to tam a máme tři body. Začátky zápasů,
vil to skokem na plexisklo - 4:3. No hlavně doma nám nejdou, nevím, jestli musíme něco změnit, ale bylo to už
a povedenou pětiminutovku zakon- poněkolikáté. Nedělal bych z toho ale nějaké závěry, je to jeden vyhraný
čil Robert Jedlička, jenž svou dělov- zápas. Všichni jsme spokojeni, musíme si ale uvědomit, že Jihlava hrála
dobře, měla tam plno šancí. Pro celý tým a celý klub je to ale povzbuzení.“
kou dokonal obrat na 5:3!
Domácí si poté vzali oddechový
PETR VLK – HC Dukla Jihlava:
čas pro načerpání sil, asistent Petr „Musím soupeři pogratulovat k vítězství, zejména v poslední třetině
Zachar přitom všem zdůrazňoval, tomu šel naproti. Když to ale vezmu z našeho pohledu, tak po první
ať hlavně nefaulují. Jenže to se ne- třetině mohlo být po zápase. Hodně nám pomohla branka v první mipodařilo a jen půlminutu na to dostal nutě, co se týče ofenzivy, odehráli jsme první část velice dobře. Vydvě minuty Meidl. Toto oslabení se tvořili jsme si tam pět šest jasných příležitostí, ale neproměnili jsme je.
ale stejně jako v samotném závěru A když soupeř vycítil příležitost, že může body získat, tak byl zarputilý,
čtyři minuty pro Indru podařilo ustát. odvážný a musím říct, že zejména za poslední třetinu si to zasloužil. InA moc nechybělo pokusu Coufala, kasovaným gólům předcházela nedůslednost v našem obranném pásmu,
který skončil podle zvuku na tyči. věděli jsme ale, že to nebude nic jednoduchého, kluci odehráli už výborné
Time out si vzali krátce před kon- utkání u nás, přestože prohráli.“
cem i hosté, obrátit či alespoň zdramatizovat zápas už ale nezvládli.
podruhé
Lukáš
d hé v ročníku
č ík plný
l ý počet
č bbodů.
dů něě llepší
ší výkon
ýk nežž L
káš Sáblík
Nejlepším střeleckým výkonem Hosté je sice drtivě přestříleli, Ju- a s úspěšností k třiadevadesáti prosezony tak Jestřábi získali teprve raj Šimboch ovšem podal výraz- centům byl opět velkou oporou.

„Domácí měli dobré přesilovky, párkrát nám zatopili,“necítil se zcela bez práce gólman Pirátů Miroslav Kopřiva
Prostějov - Devět sezon strávil coby hráč Kladna
a Slavie Praha v extralize, loňský ročník odchytal
za Slovan Bratislava v KHL. Letos se však třicetiletý brankář s reprezentačními zkušenostmi Miroslav
Kopřiva musí spokojit jen s působením ve druhé nejvyšší české soutěži. Dvojnásobný vítěz juniorské extraligy draftovaný před jedenácti lety Minnesotou, jenž
oblékal rovněž dresy Houstonu Aeros v AHL, Austinu
Ice Bats v CHL a Texasu Wildcatters v ECHL, přijal
nabídku Chomutova, jemuž chce pomoci k návratu
do extraligy. A k umístění na čele přispívá průměrem
na hranici jedné a půl branky na zápas a úspěšnosti
nad čtyřiadevadesát procent. Po utkání v Prostějově
poskytl večerníku exkluzivní rozhovor.
Jiří Možný
Zdálo se, že jste se na čisté
konto ani moc nenadřel.
„Je to takové zdánlivé. Po většinu
zápasu jsme hráli u domácích ve
třetině, ale tahali jsme to hodně
po rozích. Moc gólových příležitostí jsme si nevytvořili a domácí
měli dobré přesilovky, párkrát

nám dokázali zatopit. Důležité
bylo, že jsme za stavu dva nula
neinkasovali, pak jsme přidali
třetí gól a bylo to rozhodnuto.“
Byl tento zápas typickým
obrázkem, že nemáte až
tolik práce?
„V tom je to těžké... Hrajeme hezký hokej, ale zatím nám koncovka
trochu vázne. Hodně se nadřeme

„V extralize je to těžké, protože
tabulkově jsem hrozně drahý,
za ty peníze si v současnosti klub
poskládá až dvě pětky na sezonu....“
Chomutovský brankář MIROSLAV KOPŘIVA
o původu svého angažmá na severovýchodě Čech
Hvězda. Miroslav Kopřiva potvrzuje své kvality i v první lize, proti Prostějovu si v lehké mlze poradil se
všemi střelami.
Foto: Jiří Možný
na góly a občas dostáváme takové
laciné, proto zápasy nevyhráváme
tolik, jak se čekalo a jak bychom
chtěli. Ale času dost, stále to skládáme, sehráváme a musíme být
v tomto trpěliví.“

Již poněkolikáté se
v Prostějově hrálo za přítomnosti mlžného oparu. Jaké
to pro vás bylo?
„Zpočátku třetiny to vždy bylo
v pohodě, pak to trošičku zhoust-

lo a bylo to malinko nepříjemné,
ale pro všechny stejné a nemůžeme se na to vymlouvat. Šlo hlavně o to, že kdyby někdo vystřelil
přes celé hřiště, tak se mi puk
občas ztratil, zase ale až tak špat-

ně nevidím, abych ho nenašel.
(smích)“
Chomutov byl pasován
do role hlavního favorita,
jak se s tím v kabině srovnáváte?
„Nebudeme se za nic schovávat
a tuto roli přijímáme. Tyto zápasy
jsou ale hrozně těžké, mančafty
nemají vůbec špatné hráče, někteří
jsou i na hraně extraligy a mohou
ji hrát, jsou ale tabulkově dražší.
A pak tu dostává šanci také spousta
mladých kluků. Rozhodně to není
špatná soutěž, my ale musíme bodovat a tyto zápasy vyhrávat. Když
chceme být úspěšní, tak za jakéhokoliv stavu a za jakýchkoliv podmínek prostě musíme vyhrávat.“
Jaké to pro vás je chytat
jen v první lize?
„Čekal jsem na nabídku z KHL,
ale pak se klub rozhodl, že si nechá své ruské gólmany a cizince
vezmou do útoku a obrany. Už
tam nebylo místo a v extralize je
to těžké, protože tabulkově jsem
hrozně drahý, za ty peníze si
v současnosti klub poskládá až

dvě pětky na sezonu! Takže přišlo hostování sem do Chomutova
a návrat zpět si musím vybojovat.“
Očekáváte, že sezonu v Chomutově také dokončíte?
„Uvidíme, jak bude vše probíhat,
nechávám to otevřené. Mám tady
smlouvu a ta je platná.“
Co zatím můžete říci
o kvalitách první ligy při
porovnání s jinými soutěžemi?
„To se vůbec nedá srovnat, stejně jako extraligu nejde porovnat
s KHL. Každá soutěž je specifická
svou hrou. Nelze říct, že je to pomalejší nebo rychlejší, prostě má svoje
a my na to musíme být připraveni.“
Na co jste si vy osobně
musel nejvíce zvykat?
„Právě na ten styl. Je zde hodně
mančaftů, které létají všude za
pukem, není to tak organizované
a proti takovým se i hůř hraje nějaký systém. Nabourávají nám ho
a je to složitější. I následné zakončení je tu trochu jiné,. Nechci to ale
podceňovat, není to špatná soutěž
a my prostě musíme být úspěšní.“
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Svěřenci kouče Cholevy drží pevnost prostějovské palubovky, avšak...

73 QUANTO TUŘI SVITAVY
64 ARIETE PROSTĚJOV
poločas: 29:37
čtvrtiny: 17:16, 12:21, 20:14, 24:13
Střelba 2b.:
Trojky:
Trestné hody:
Doskoky:

45/22:44/19
8:6
12/5:11/8
45:39

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

10:11
15:19
3:7
15:11

Rozhodčí: Hošek, Kec, Jeřáb
Diváci: 350

Abercrombie 27, Votroubek 15, Macela 13, Bašta 8, Šindelář 4, Vaňák 3,
Šontar 3, Jurka 0, Stankovič 0, Jaroš 0.

Sestava a body Prostějova:
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Trenér: Zbyněk Choleva

6
5
4
0

Třikrát se zatím v novém ročníku Kooperativa NBL
představili basketbalisté Prostějova na palubovce
soupeřů a pouze v jednom případě dokázali zvítězit.
I pod těmito výsledky je podepsaná zatím menší sehranost nové sestavy. Tým dokázal uspět v Brně, pak
už ale následovala porážka v Pardubicích a následně
Orli neuspěli ani na půdě svitavských Turů. „Chtěli
jsme mít víc výher z půdy soupeřů,“ přiznává trenér
Ariete Zbyněk Choleva.
Prostějov/lv

Sestava a body Svitav:
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VENKU SE BASKETBALISTŮM ZATÍM PŘÍLIŠ NEDAŘÍ

Novák Martin
Peterka Ondřej

0
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Porážky Orlů přišly po rozdílném průběhu. V Pardubicích
v závěru utkání stáhli dvoucifernou ztrátu a prohráli až
po prodloužení, ve Svitavách
ztratili náskok 14 bodů a podlehli nadšeně bojující sestavě
Turů. „Obě porážky nás mr-

zely. V Pardubicích rozhodl
krátký úsek v nastavení. Rychle
jsme dostali dvě trojky a bylo
rozhodnuto. Svitavský zápas
ukázal, že nemůžeme ani na
chvilku polevit. Měli jsme
zápas dobře rozehraný a stejně to nestačilo,“ ohlédl se za
posledními prohrami lodivod
Choleva.

Především na půdě Turů Hanáci po ztrátě vedení ztratili
sebevědomí a to se podepsalo
pod nepřesnou mušku v závěru
střetnutí. „Znervózněli jsme.
Neproměnili jsme ani snadné
a otevřené střely,“ přiznal prostějovský trenér.
V minulé sezoně těžilo Ariete
zejména z kvalitní souhry a z ní
vyplývající velké porce sebevědomí. Ani v obtížných okamžicích si nepřipouštěli, že můžou
utkání ztratit. Nová sestava si
takovou víru ve vlastní síly musí
teprve vybudovat. „Doma se
zatím cítíme lépe. Víc si věříme
a i díky tomu dokážeme uspět.
Věřím, že se postupně budeme
lepšit i v zápasech na cizích
palubovkách,“ přeje si Zbyněk
Choleva, kouč Ariete Prostějov.

Doma to šlape, venku ne. Svěřenci kouče Cholevy zatím boduje
převážně na své palubovce.
Foto: Josef Popelka
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77 NH OSTRAVA
poločas: 51:39

čtvrtiny: 29:18, 22:21, 21:19, 21:19
Střelba 2b.:
Trojky:
Trestné hody:
Doskoky:

55/33: 48/26
4:4
22/15:15/13
37:23

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

21:14
21:24
13:10
21:15

Tuři potrestali nepřesnou střelbu a chyby v obraně

Rozhodčí: Hruša, Vondráček, Kapaňa.
Diváci: 450

Sestava a body Prostějova:
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Taalley
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mann
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Trenér: Zbyněk Choleva

100
9
6
5

Peterka Ondřej
Sehnal Marek
Novák Martin

2
0
0

Sestava a body OSTRAVY:
Rohde 24, Muirhead 13, Beaumont 13, Dougherty 10, Dědek 8, Zbraněk 6,
Jurečka 3, Dragoun 0, Medvecký 0, Koloničný 0.

koše KOOPERATIVA nbl v číslech:
Dohrávka 5. kolo: Svitavy - Ostrava 70:67 (26:23 36:39 58:53). Nejvíce bodů: Abercrombie 20, Votroubek 14, Macela 12 - Rohde 21, Muirhead 13, Dougherty 11. Fauly:
16:18. Trestné hody: 17/13:16/8. Doskoky: 35:31. Trojky: 7:5.
6.kolo: Svitavy - Prostějov 73:64 (17:16, 29:37, 49:51). Nejvíce bodů: Abercrombie
27, Votroubek 15, Macela 13, - Talley 19, Tomanec 13, Mrviš 9. Fauly: 15:19. Trestné hody: 12/5:11/8. Doskoky: 45:39. Trojky: 8:6 * NH Ostrava - USK Praha 66:61
(16:21, 31:34, 46:49). Nejvíce bodů: Dougherty 12, Zbránek 11, Muirhead 10 - Nikolič
15, Peterka 15, Krušič 10. Fauly: 10:17. Trestné hody: 11/8:6/6. Doskoky: 32:31. Trojky: 8:3 * Pardubice - Opava 102:74 (25:21, 51:38, 82:56). Nejvíce bodů: Kohout 21,
Bohačík 16, Pospíšil 12 - Klečka 20, Šiřina 16, Blažek 11. Fauly: 20:21. Trestné hody:
23/17:22/18. Doskoky: 48:25. Trojky: 9:6 * Brno - Ústí nad Labem 74:90 (20:22, 40:48,
57:68). Nejvíce bodů: Krakovič 19, Zachrla 14, Marič 12 - Vette 19, Laroche 19, Rahon
19. Fauly: 26:23. Trestné hody: 27/17:34/22. Doskoky: 28:36. Trojky: 3:4 * Jindřichův
Hradec - BC Geosan Kolín 85:90 (25:17, 49:41, 62:68). Nejvíce bodů: Autrey 35, Robinson a Zuzák 14 - Ličartovský 20, Hammond 18, Chán 14. Fauly: 23:20. Trestné hody:
17/13:21/14. Doskoky: 30:41. Trojky: 4:12.
7. kolo: USK Praha - Brno 76:64 (20:17, 34:33, 57:46). Nejvíce bodů: Feštr 18, Krušič 14, Mareš 13, Nikolič 13 - Šiška 14, Krakovič 11, Dygrýn 9. Fauly: 20:27. Trestné
hody: 31/24 - 16/9. Trojky: 4:5. Doskoky: 40:26 * Kolín - Pardubice 82:88 (20:19,
32:35, 56:58). Nejvíce bodů: Hammond a Chán po 19, Vocetka 13, Ličartovský 12
- Pandula 25, Kohout 17, Sanders a Wall po 16. Fauly: 24:25. Trestné hody: 31/23 26/17. Trojky: 5:9. Doskoky: 35:35 * Prostějov - NH Ostrava 93:77 (29:18, 51:39,
72:58). Nejvíce bodů: Tomanec Jan 21, Šteffel David 15, Talley Dylan 14 - Rohde 24,
Muirhead 13, Beaumont 13. Fauly: 21:24. Trestné hody: 22/15:15/13. Doskoky: 37:23.
Trojky: 4:4 * Ústí nad Labem - Jindřichův Hradec 91:85 (23:16 , 38:41, 62:59). Nejvíce bodů: Barber 22, Vette 15, Laroche 15 - Robinson 26, Battle 18, Autrey 17. Fauly:
18:30. Trestné hody: 38/20:15/10. Doskoky: 52:48. Trojky: 3:7.
Předehrávka 18. kolo: Svitavy - Nymburk 75:92 (21:21, 40:48, 61:71). Nejvíce
bodů: Abercrombie 28, Votroubek 19, Bašta 7 - Stutz 18, Houška 16, Kříž 16. Fauly:
20:23. Trestné hody: 23/20: 18/9. Doskoky: 29:45. Trojky: 9:5.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA po neúplNÉM 7. kole


Tým

Z

V

P

Skore

Úspěšnost

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

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

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

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

0
0
2
2
3
3
3
3
4
5
5
6

177:141
541:470
625:553
398:369
565:568
527:534
457:456
507:507
524:516
534:581
509:568
408:509

100.0
100.0
71.4
60.0
57.1
57.1
50.0
50.0
42.9
28.6
16.7
0.0

KAM PŘÍŠTĚ
Dohrávka 7. kola, pondělí 20. října 2014, 18:00 hodin:
BK Opava - BK Děčín, Nymburk - Svitavy (23.1., 18:00)
8. kolo, sobota 25. října 2014, 18:00 hodin:
MMCITÉ Brno - NH Ostrava (18:30), Lions J. Hradec - USK Praha, BK
JIP Pardubice - SLUNETA Ústí nad Labem, BK Děčín - GEOSAN Kolín,
QANTO Tuři Svitavy - BK Opava (19:30), Ariete Prostějov - ČEZ Basketball
Nymburk (neděle 26.10., 17:00 hodin).

Svitavy/lv - Především na
útočné polovině se nevedlo
basketbalistům Prostějova
v šestém kole Kooperativa
NBL. Na půdě svitavských
Turů podlehli ve středu
64:73, když ve druhé půli
zaznamenali pouze sedmadvacet bodů. Pod vlastním
košem navíc neuhlídali Coryho Abercrombieho, autora
právě oněch sedmadvaceti
bodů...
Domácí po těsné výhře nad Ostravou, o které rozhodla Šotnarova trojka v poslední sekundě,
podruhé v řadě využili domácí
prostředí. Tuři, přestože byli
oslabeni o dva hráče základní
rotace, začali výborně a v 5. mi-

nutě vedli 10:2. Až pak se Orli
probudili a začali svoji ztrátu
stahovat. V závěru čtvrtiny se
jim to téměř podařilo. Po střele Talleyho prohrávali pouze
o bod - 17:16.
Ve druhé desetiminutovce přišla střelecká krize domácích,
kteří působili na hřišti unaveně
a jejich snaha přinesla pouhých
12 bodů v útoku. Basketbalisté
Ariete dokázali využít chyby svitavských hráčů, kteří se
v krátkém rozmezí dopustili
hned pěti ztrát. Body Nečase,
Mrvišť a Talleyho znamenali
hostující vedení 21:27 a místy
až dvouciferný náskok. Poločasové skóre 29:37 bylo pro Prostějov nadějné.
Pod kontrolou měli Orli průběh utkání ještě ve 25. minutě, kdy vedli o šestnáct bodů
33:47. Pak se jim ale vychýlila
střelecká muška. Do konce třetí čtvrtiny přidali pouze čtyři

body a toho domácí dokonale
využili. Trenér Petr do úzké rotace nečekaně zapojil čerstvou
posilu mladíčka Martina Baštu.
Najednou měli Tuři energie na
rozdávání a začali měnit obraz
dění na hřišti. Jejich heroický
výkon ve třetí čtvrtině (22:14)
přinesl snížení soupeřova vedení na pouhé dva bodíky.
Jejich útok táhl Abercrombie,
Votroubek a Macela. Tato trojice dokázala snížit až na rozdíl
dvou bodů - 49:51.
V poslední části americký pivot ve svitavských službách
přidal v ofenzivě čtyři doskoky a opakované střely přinesly rozhodující obrat ve skóre.
Orlům se přestalo dařit a čtyři
minuty nedali bod. Pět minut
před koncem se jim navíc vyfauloval Tomanec, jeden ze
dvou dvouciferných střelců
a domácí si došli pro překvapivé vítězství.

Stanislav PETR - Tuři Svitavy:

„Pro svoje hráče mám jedině slova chvály. Nevzdali zápas, který už byl na mínus patnácti bodech. Tohle nás zdobí - neustoupíme, nepřestaneme bojovat, a
to je jediná šance, jak se do těch zápasů vracet. Vím, že Prostějov má založenou
hru na celoplošné dobré obraně a rychlém protiútoku. Překvapilo mě proto, že
se to bohudík pro nás tak neprojevovalo a ty přechody nebyly tak rychlé. Z pozic rozehrávačů dali hosté méně lehkých košů než v minulých utkáních. Lehčí
koše nám v prvním poločase dávali spíše dlouzí hráči, zejména Tomanec. Byla
to moje velká chyba, že jsem dal čtyři dlouhé hráče do zóny, což sice nebylo
úplně špatné v obraně, ale v útoku si nerozuměli. Tam jsem udělal chybu, ale
hráči to napravili a za to jim jsem vděčný.“

Zbyněk CHOLEVA - Ariete Prostějov:

„Měli jsme pomalejší začátek. Pak se náš výkon zlepšil a nástup do třetí části byl povedený. Získali jsme slušný náskok, jenže následně se naše
hra zasekla a soupeř toho využil. Abercrombie se nedal v útoku zastavit.
Z dálky se trefovali Maceška, Votroubek a Bašta. Našim oporám se naopak příliš nedařilo. Snaha tam byla, chybělo však něco navíc. Ztratili jsme
patnáctibodový náskok, soupeř byl jako politý živou vodou. Naopak my
začali mít velké problémy, báli se vystřelit, nevěděli jsme, jestli najet pod
koš nebo zakončit, moc nám to tam nepadalo. Předvedli jsme asi nejhorší
výkon, co jsem kdy viděl. Svitavy ukázaly, že hlavně doma budou hodně
nepříjemné. Porazily nás zaslouženě, přenesly si euforii ze šťastného utkání
s Ostravou i do tohoto zápasu a hlavně do druhého poločasu.“

Nová huť nenašla recept na prostějovské pivoty
Prostějov/lv - Také po zápase
proti Ostravě trvá neporazitelnost basketbalistů Prostějova
na domácí palubovce. Nová
huť na Orly nestačila. Hráči
Ariete vyhráli s přehledem
93:77, přičemž rozhodující
krok k úspěchu udělali už na
začátku střetnutí, kdy získali dvouciferný náskok. Ten si
drželi, s minimální pauzou ve

třetí části, až do konce duelu.
Zpočátku to nevypadalo na snadnou partii. Ostrava držela těsný
náskok, po trojce Jurečky do konce bylo 8:4. Od 6. minuty bylo
všechno jinak. Nápor odstartovala
dalekonosná střela Marka. Další trojku trefil Mrviš a Nečasův
pokus v osmé minutě znamenal
prostějovské vedení 21:14. Orli
se uklidnili a svůj náskok ještě do
konce úvodní čtvrtiny mírně navýšili - 29:18.
První koš druhé čtvrtiny sice dal
hostující Muirhead, pak se ale hrálo podle prostějovských not. Pivoti
Tomanec se Šteffelem zazname-

nali sedm bodů v řadě a určili ráz
druhé desetiminutovky, po které
Hanáci vedli 51:39.
Po změně stran se rozdíl ve skóre
prakticky nezměnil. Až ve 28. minutě se Ostrava na chvíli zvedla
a snížila na 55:63. Následoval oddechový čas Orlů a pak jejich série
7:0. Do poslední desetiminutovky
i díky tomu vstupovali soupeři za
stavu 72:58.
Nová huť už v sobě nenašla síly na
větší nápor. Ve 36. minutě se navíc
hostujícímu týmu vyfauloval nejlepší střelec Rohde a basketbalisté
Prostějova bez sebemenších potíží
došli pro páté vítězství v sezoně.

Zbyněk CHOLEVA - Ariete Prostějov:
„Pochopitelně nás vítězství těší. Na soupeři bylo vidět, že mu hra bez rozehrávačů trochu vázla. Poměrně rychle jsme se bodově odpoutali a náskok si
hlídali. Byla tam sice i hluchá místa, protože v poslední době máme problém
se střelbou z dálky. Nahradili jsme to ale kombinací, pomohli nám pivoti.
I díky tomu se nám podařilo utkání zvládnout. Z úspěchu máme radost.“

Dušan MEDVECKÝ - NH Ostrava:
„Měli jsme strašidelný začátek. V první čtvrtině jsme dostali téměř třicet
bodů. Pochopitelně nám nepomohlo, že nám chyběli rozehrávači, ale na
to se nevymlouvám. Pivotům se nechtělo bránit. To byl větší problém. Ve
druhé půli jsme se vrátili a stáhli na osm bodů. V té době jsme ale nedali pět
dvojtaktů. Přesto byl náš hlavní problém hlavně v obraně. Když dostanete
přes devadesát bodů, nemůžete vyhrát.“

Exkluzivní rozhovor s pivotmanem Ariete Prostějov

„Nymburk? Zápas jako každý jiný,“ říká Tomanec
Prostějov - Na palubovce v utkání proti Ostravě
strávil Jan Tomanec (na snímku) téměř dvaatřicet minut, které patřičně využil. Konto soupeře
zatížil jednadvaceti body a přidal třináct doskoků.
Výrazně tak přispěl k dalšímu ligovému úspěchu
Orlů. „Měli jsme zápas docela pod kontrolou,“ hodnotil utkání pro Večerník Tomanec.

třetí čtvrtiny snížila až na osm
bodů. Neměl jste obavy o výsledek?
„Byla to jen slabší chvilka.
Spíš jsme si chtěli pod dojmem
náskoku něco vyzkoušet. Žádný
velký problém to ale nebyl.“
Doma se vám zatím daří
více, než na palubovce
soupeřů. Chybí vám na cizích
Ladislav Valný
k dispozici záznam z posledního palubovkách více sebevědomí?
Ostrava nastoupila bez utkání Ostravy (úsměv). Věděli „Prohráli jsme venku dva záklasického rozehrávače. jsme ale, jaké má Nová huť sil- pasy, ale nevidím to tragicky.
Byla díky tomu příprava na né stránky, v čem jsou přednosti V Pardubicích jsme nehráli špatně a utkání ztratili až v prodlouutkání nějak specifická?
jednotlivých hráčů.“
„Vlastně jsme se nějak speciálně
Přes oslabení byla Nová žení, které je vždy nevyzpytanepřipravovali, protože nebyl
huť nepříjemná a během telné. Ve Svitavách jsme nehráli

dobře, to je pravda. Ale takový
zápas potká každého. Jde o to,
aby se to neopakovalo, a pak to
bude dobré.“
V tomto týdnu hrajete
jediné utkání a to doma
s Nymburkem. Budete zápas
s mistrem prožívat jinak, než
ostatní ligové zápasy?
„Nevidím v tomhle utkání nic
výjimečného. Jistě, Nymburk
má velkou kvalitu, ale v týmu
jsou hráči jako my. Pokusíme
se podat co nejlepší výkon. Uvidíme, na co bude stačit. Je to
však opravdu zápas, jako každý
jiný.“

Foto: Jiosef Popelka
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Basketbalistky dlouho trápily Nymburk, dokonce i vedly Nohejbalový Prostějov bude patřit
38:85

BYLI JSME

Prostějov/
P
jjim - Ačkoliv prok
hrály a z
h
domácího
d
poháru
byly vyřaby
b
zeny, mají
zze
za sebou basketbalistky
TJ OP
li
Prostějov velice vydařené utkání. Nováček druhé ligy totiž měl
za soupeře nováčka Ženské
basketbalové ligy z Nymburku, jenž do Prostějova přijel
včetně posil ze Spojených států
a Baham. O dvě soutěže níže
postavený tým vedený dvojicí
Željko Živkovič - Ivan Pospíšil
se ovšem svého soupeře vůbec
nezalekl a celý první poločas
s ním držel krok, v polovině
druhé čtvrtiny se dokonce dostal i do vedení.
Velice mladá prostějovská sestava se mohla spolehnout na příkladnou bojovnost všech hráček,
nesmírnou dravost, obratnost
a šikovnost, díky všem těmto
prvkům se i přes nižší úspěšnost
střelby stále držela bok po boku
se zkušenějším soupeřem. Skóre
otevřela hned v první minutě
hostující Verlíková, okamžitě
srovnala Renata Fialová. Na
dvojku Jacinty Monroe měla

brzkou odpověď opět Fialová
TJ OP Prostějov
a trojku Verlíkové napodobiBasketball Nymburk
(19:21, 12:14, 7:22, 0:28)
la domácí Michaela Krátká.
Tato mladá hráčka se rozehrála
Rozhodčí: Dolinek – Zatloukal. 5 chyb: 36. Peklová (N).
k parádnímu výkonu a nastřílela
Sestava a body Prostějova:
celkem sedmnáct bodů. I na počátku páté minuty tak platil vy- Fialová 4, Frgálová 2, M. Krátká 17, Kalábová 5, Švécarová 5, Salarovnaný stav – 7:7. Za tento úsek jová, Melková, Chodilová 3, K. Krátká, Dufková 2.
si navíc domácí výběr vynutil tři Trenér: Željko Živkovič.
Sestava a body Nymburku:
fauly, zatímco sám se ani jednou
Skokanová 4, Hamplová 5, Rybová 6, Peklová 8, Salačová 6, Mišuneprovinil.
Nymburku se sice poté podařilo rová 6, Huňková 15, Verlíková 5, Rolle 14, Monroe 16.
chvíli díky Monroe a Rybové Trenér: Daniel Kurucz.
vést o pět bodů, do žádného velkého úniku se ale hráčky středorie na
českého klubu nedostaly ani ve
ogale pv.cz
t
o
f
+
zbytku první a celé druhé čtvrtivideo .vecernik
www
ny. Prostějov se mohl spolehnout
na velkou obětavost a doskokovou činnost, tou napravoval i neúspěšné pokusy, při nichž mnohdy chybělo jen trochu víc štěstí,
aby míč po doteku s obroučkou
propadl košem.
I díky několika zbytečným
ztrátám pramenícím z obrovské
snahy se ovšem podařilo vždy
dotáhnout na rozdíl jednoho
koše a díky střelám Michaely
Chodilové, Michaely Krátké
Byl to boj. Hráčky TJ OP Prostějov (ve světlejším) nevypustily žádný
a Terezie Frgálové to tak po demíč a dlouho byly Nymburku vyrovnaným soupeřem. Foto: Jiří Možný
seti minutách bylo v atraktivní
v její první minutě dokázala a Nymburk začal postupně střílet
podívané 19:21.
Rychlá hra nahoru dolů pokra- Krátká snížit ztrátu na jediný bod snadné koše. Šanci tak na obou
čovala i ve druhé čtvrtině. Hned a dvě minuty nato poslala kapi- stranách dostávaly i další hráčtánka Martina Kalábová poprvé ky a rozdíl postupně narůstal.
a bohužel i naposled domácí tým A v poslední čtvrtině už domácím
do vedení 25:24, na což hostující hráčkám navzdory povzbuzování
kouč reagoval okamžitým odde- zaplněné hlavní tribuny vyschl střechovým časem. Po něm nastal prv- lecký prach a extraligista se stále
ŽELJKO ŽIVKOVIČ – TJ OP Prostějov:
„Počítal jsem, že naše holky budou nadšené a motivované. První poločas ní výpadek domácího celku a sou- více vzdaloval. A to až na konečný
byl velice dobrý a více nám vyhovovalo, dokud na nás hrály osobní obranu, peřky si devíti body v řadě vrátily rozdíl sedmačtyřiceti bodů, jenž
protože jsme využívali toho, že jsou jejich podkošové hráčky pomalé a my vedení. Přesto první poločas skon- ale příliš nevypovídá o výkonu na
jsme hodně hráli přes ně, navíc na soupeři byla znát nesehranost. Druhý po- čil díky vydařenému závěru a ko- palubovce.
ločas jsme nechtěli odehrát jen se šesti lidmi, to by byla blbost, protože nás šům Veroniky Švécarové a Martiny „Většina trenérů u hráček v tomto věku preferuje hru do koše
čekají další zápasy, tak jsme to trochu prostřídali. Dělali jsme ale zbytečné Kalábové jen o čtyři – 31:35.
individuální chyby a byl vidět rozdíl v kvalitě. Tam jsou hráčky, které hrají „Fakt jsem byl nadšený a hleděl a nájezdy, ale my jsme se rozhodli,
už dlouho nejvyšší soutěž, společně s nimi cizinky, na všech postech jsou jsem, první poločas pak nevěřil a myslím si, že jsme neudělali
určitě lepší než my. Takový zápas se tu prý hrál po více než padesáti letech a vlastním očím. Je to o tom, že chybu, že nemůžeme hrát až tak
když se udělá dobrá atmosféra přes pivoty a spíše hrajeme venku
jsem rád, že se uskutečnil. Holky si z něho budou brát poučení.“
a s holkama se dennodenně pra- a hodně střílíme. Nemáme totiž
cuje, tak basketbalově rosteme. až tak vysoké hráčky. Loni i tento
DANIEL KURUCZ – Basketball Nymburk:
„Takovéto zápasy většinou bývají o tom, že soupeř se chce vytáhnout. Právě to mi dělá největší radost. rok nám to přináší ovoce a sbíráDomácí holky hrály velice dobře, až v závěru se projevila naše zkušenost Chceme, aby tady dívčí basketbal me plody naší práce. Pro holky
a skóre postupně narůstalo. Myslím si, že domácím i docházely síly, takže byl stále na vysoké úrovni, jak je to sice náročnější, ale snažíme
se to projevilo při střelbě. Jinak ale klobouk dolů, dlouho hrály velice dobře u mládeže, tak mezi ženami, a je se rovněž hrát rychlý a pohledný
a trápily nás do poločasu. Byl to pro nás dobrý zápas a je vidět, že i u druholi- to povzbuzení do dalších zápasů,“ basket s agresivitou a střelbou.
gových družstev jde výkonnost nahoru. To ale neomlouvá náš výkon, který užíval si střetnutí prostějovský tre- U všech našich kategorií bych si to
představoval tak jako první polojsme v první půlce předvedli. Myslel jsem si, že zahrajeme lépe, chybělo mi nér Željko Živkovič.
Start druhé poloviny už ale pros- čas,“ ohlížel se Živkovič za uplymaximální nasazení a přístup, jaký musíme dát do prvního ligového utkání.“
tějovskému výběru tolik nevyšel nulými minutami.

dorosteneckým singlistům

Prostějov/ jim - Tuto
sobotu 25. října uspořádá oddíl TJ Sokol
I Prostějov Mistrovství ČR dorostenců
v nohejbalu singlů.
Přebor jednotlivců se
uskuteční v sokolovně
na Skálově náměstí
a v tělocvičně ZŠ Palackého, zahájení je
v plánu na sobotu od
8.45 v sokolovně. Tohoto mládežnického přeboru se zúčastní dvacet
nejlepších dorostenců,
kteří na tento šampionát postoupili.

U TOHO!

„Přijďte se podívat na
mistrovství nejlepších
dorostenců, bude se především v závěrečných
vyřazovacích bojích na
co dívat. Občerstvení na
obou hracích místech je
zajištěno,“ srdečně zve
všechny příznivce za
výbor nohejbalového
oddílu Richard Beneš.
Mezi hlavní favority
se řadí největší hvězda
dorosteneckých soutěží
Jiří Kalous z Čakovic,
dále z boje o postup do
první ligy mužů dobře
známý Kučera rovněž

z Čakovic. Adepty na
cenný kov jsou rovněž
slovenský juniorský reprezentant Michal Bertko, který hostuje v Sokolu Modřice, či Jiří Putík ze Stratova.
Svá želízka v ohni
budou mít i domácí
nohejbalisté Sokola I
Prostějov. Mezi kandidáty na nejpřednější
umístění se řadí i Tomáš
Roba, který hrál úspěšně singl za druholigový
celek Sokola I Prostějov
a před dvěma léty celý
dorostenecký šampio-

nát vyhrál. Dalšími zástupci jsou nadějný žák
Jakub Ftačník a Marian
Příhoda.
Vrcholný mládežnický
přebor by se nemohl
obejít bez sponzorů,
proto výbor oddílu
nohejbalu děkuje primátorovi Statutárního města Prostějov
Miroslavu Pišťákovi
za jeho osobní podporu, dále společnostem Gala Prostějov,
TK PLUS a dalším
sponzorům, kteří tento
přebor podpořili.

Nohejbalista Ftačník vicemistrem ČR žáků

Prostějov/pk - Uplynulou sobotu
18. října proběhlo ve Sportovním
centru v Nymburku třinácté Mistrovství ČR starších žáků v nohejbale singlů. Tohoto vrcholného
mládežnického šampionátu se
zúčastnila i dvojice Sokola I Prostějov Jakub Ftačník a Lukáš Kábrt. Nutno říci, že oba dva patřili
k předním favoritům na některou
z medailí. A při rekordní účasti
dvaatřicítky mladých nohejbalistů se jim papírové předpoklady
naplnit podařilo!
Ale pojďme pěkně popořádku.
Na základě předchozích výsledků
rozdělila STK nohejbalového svazu účastníky do osmi základních
skupin, kde do čela nasadila nejlepší žáky dle dosažených výsledků
v tomto roce. Ve dvou grupách tak
plnili roli papírového favorita i zástupci Sokola I Prostějov. Lukáš
Kábrt ve své skupině postupně
porazil Kovaříka ze Žatce a Poláka
ze Zbečníka shodně 2:0 a prohrál
s Hokrem z Horažďovic 0:2, což
mu ovšem stačilo na postup mezi
šestnáctku nejlepších hráčů. Ještě
lépe si vedl druhý prostějovský hráč
Kuba Ftačník, který ve skupině
porazil Molnára z Chabařovic 2:1

a další hráče Koudelku z Budějovic
a Jonáše z Modřic oba dva shodně
2:0 a i on postoupil do osmifinále.
Od něj se již pokračovalo vyřazovacím systémem play-off až do konečného umístění.
Přestože Lukáš Kábrt postoupil
ze druhého místa ve skupině, na
úvod play off vyřadil jednoho
z favoritů na medaile Davida Žikeše
z Českých Budějovic po výborném
a taktickém výkonu 2:1 na sety.
V boji o postup do semifinále ovšem
ztroskotal na svém spoluhráči Kubovi Ftačníkovi, kterému podlehl
0:2 a z dalších bojů byl tak vyřazen. Druhé prostějovské želízko na
medailové umístění Kuba Ftačník
v osmifinále vyhrál nad technickým
Krunertem ze Šacungu Benešov 2:0
(10:7 a 10:3) a ve výše zmíněném
čtvrtfinále přešel přes svého týmového kolegu Kábrta po setech 10:4
a 10:7. Velký souboj musel svést
v semifinále s výborně hrajícím
Koudelkou z Českých Budějovic,
kterého porazil po setech 9:10, 10:6
a 10:5. Dospěl tak až k boji o titul
mistra ČR žákovských singlů. Zde
po vynikajícím výkonu a zápase,
který byl opravdovým vyvrcholením celodenních bojů podlehl Tů-

movi ze Zvěrkovic a setech 10:6,
7:10 a 8:10, čímž tak získal do své
sbírky a pro svůj oddíl Sokol I Prostějov stříbrnou medaili.
„Za předvedené výkony musím oba
své borce pochválit. Ne vždy favorité především v singlech uspějí, což
platí ve všech věkových nohejbalových kategoriích. Kuba Ftačník se
ve skupině pomalu rozehrával, ale
od osmifinále již podával výborný
výkon a i stříbrnou medaili musím
označit za velký úspěch našeho
mládežnického nohejbalu. Lukáš
Kábrt mě rovněž nezklamal. Kdyby
k nám osud při losování play-off byl
milosrdnější, mohl i on pomýšlet na
zisk některé z medailí. Přesto jsem
s výsledky letošního MČR žákovských singlů spokojen,“ svěřil se
Večerníku Richard Beneš, lodivod
prostějovských nohejbalistů.

jak dopadlo mistrovství ČR
singlů starších žáků:
1. Karel Tůma (NK Zvěrkovice)
2. Jakub Ftačník (TJ Sokol I Pv)
3. David Žikeš (Dynamo České
Budějovice)
Václav Koudelka (Dynamo
České Budějovice)

Prostějovští hráči ovládli poslední turnaj Master v moderních elektronických šipkách

Olomouc/zš, pk - Uplynulou
sobotu se v Restauraci Atlant
v Olomouci konal poslední
turnaj Master dvojic a jednotlivců v moderních elektronických šipkách. Tento turnaj
Master byl poslední prověrkou
před nadcházejícím Mistrovstvím České republiky, které
se uskuteční v polovině příštího měsíce.
Skvělou hrou a připraveností se
v sobotním klání předvedlo hned

několik prostějovských hráčů a
hráček. Hned v prvním turnaji
mužských dvojic se hráči extraligového týmu Tygři Prostějov
Robert Vymlátil, Petr Grulich
a také Přemysl Pisklák spolu s
Tomášem Mičkou, všichni hájící
dres extraligového týmu Jiřina
Prostějov, dokázali probojovat
až do celkového finále. V něm
byla úspěšnější prvně jmenovaná dvojice, která finálové utkání
zvládla poměrem 2:1. Třetí místo

putuje do Krnova zásluhou dvojice Karel Čožík a Marek Haleňák.
Z turnaje žen si dvojice prostějovských hráček Romana
Šmudlová s Jiřinou Potůčkovou
odvezla stříbro poté, co byla nad
jejich síly pouze dvojice z Kroměříže Lenka Horská a Marcela
Jurtíková. Mezi jednotlivkyněmi opět kralovala Romana
Šmudlová a ke stříbru z turnaje
dvojic tak ještě přidala zlato.
Kompletní výsledky všech turna-

jů najdete jako vždy na www.sipky.org a www.cds-sipky.cz . Českomoravský šipkový svaz spolu
s generálním mediálním partnerem šipkového sportu, kterým je
PROSTĚJOVSKÝ Večerník děkuje všem hráčům a hráčkám za
jejich přízeň v letošním ročníku.
„Přejí jim pevnou ruku a hodně
štěstí na nadcházejícím ,istrovství České republiky, kde nás
budou společně reprezentovat,“
vzkázal Zdeněk Špička.

Házenkáři Prostějova selhali v útoku a brali aspoň bod

Prostějov/jim - Opět do mínusu
se po víkendovém střetnutí pátého druholigového kola dostali
házenkáři Sokola II Prostějov.
Před týdnem sice dokázali uhrát
bod na půdě bohunického „béčka“ a napravit tak úvodní domácí zaváhání s Telnicí, v sobotu
odpoledne ovšem opět na vlastní
palubovce nezvítězili. A proti Velkému Meziříčí byli nakonec rádi
alespoň za bod.
„Bylo to dramatické a bojovné
utkání, jednoznačně jsme ale
ztratili. Hosté nás ničím nepřekvapili a hráli to, co jsme očekávali, jenže naše útočná fáze byla
óda na paskvil. Naše střelecká
bilance byla katastrofální, navíc
jsme vyprodukovali hned dva-

cet technických chyb,“ láteřil po
utkání kouč domácích Alois Jurík.
První poločas tak jeho hráči zakončili s bilancí dvacet pokusů a osm
branek, po přestávce to už bylo
výrazně lepší – osmnáct střel a dvanáct z nich mířících do sítě. Naopak
obrana si vedla dobře a výsledkem
tak byl stav 8:8 po první půli a 20:20
po šedesáti minutách.
„Obrana 1-5 ani 1-2-3 nám nefungovala a byla hodně průchozí,
Zacpal byl ovšem opět fantastický
a pochytal střely z dálky, takže
jsme přešli na styl 0-6,“ popisoval
zkušený lodivod.
Jeho svěřenci byli podle něj zpočátku hodně nervózní, střelecky se
navíc nedařilo Kozlovskému, jenž
za celý zápas nastřílel nezvykle jen

čtyři branky. „Byl to pro něj zápas
blbec a kalich hořkosti si vypil až
do dna. Věděli jsme, že má soupeř
velice silný střed obrany a spoléhali
jsme tak na krajní spojky a křídla,
k duu Kosina-Kozlovský se ale nikdo nepřidal,“ mrzelo trenéra.
Uznal, že soupeř byl bojovný
a kvalitní, přesto ho ztracený bod
velice mrzel. „Lehce jsme prohrávali souboje jeden na jednoho, oni
byli lepší, důraznější, naopak naše
spojky statické a bez důrazu. Zdálo se mi, že jsme se smířili s tím,
že zápas už nevyhrajeme. Zvládli
jsme alespoň vyrovnat,“ popisoval.
Dvacet nastřílených branek v domácím prostředí s takto útočnou
sestavou je pro něj však velice
málo. „Nezajímá mě, že jsme

TJ Sokol II Prostějov
TJ Sokol Valašské Meziříčí

20:20
(8:8)

Rozhodčí: Horalik – Kosa. ŽK: 3:4. Vyloučení: 4:7. Sedmičky: 3/3:3/2. Diváků: 80. Pětiminutovky: 1:3, 2:3, 4:6, 5:6, 7:8,
8:8, 10:12, 12:14, 13:16, 15:18, 17:18, 20:20.
Sestava a branky Prostějova:
Hrubý, Zacpal – Kozlovský 4, M. Jurík 2, T. Jurík 4, Jurečka 2,
Ordelt, Münster, Procházka 1, Bokůvka, Mikulka, Jura, Raška,
Kosina 7. Trenér: Alois Jurík.

trefili osm tyček, naše střely byly
uspěchané a neumístěné. Musíme
poděkovat Zacpalovi, ten nás držel
nad vodou,“ upozornil.
Radost mu tak udělala alespoň porážka Kuřimi i Brna „B“, díky nimž
se Sokol II opět trochu utrhl od nejhorších celků. A ideálně by v tom
chtěl pokračovat i za týden, kdy se

Prostějov představí v Ivančicích.
„Jedeme na horkou půdu a musíme tam podat diametrálně odlišný
výkon. Hlavně se srdíčkem, bojovností a vůlí porvat se o výsledek. Nebude to nic lehkého, dá se
tam ale bodovat, v loňské sezoně
se nám to podařilo. Bude to však
bolet,“ nevzdává se předem.

Kostelecká vítězná série skončila v Juliánově
TJ Sokol Juliánov
TJ Sokol Kostelec na Hané-HK

33:25
(19:13)

Rozhodčí: Hanák – Zbožínková. ŽK: 3:3. Vyloučení: 4:3. Sedmičky:
0:2. Diváků: 60.

Sestava a branky Kostelce:
P. Navrátil, Mayer – Přikryl 2, Smékal 2, Švec 5, T. Frelich 1, Grulich 5,
V. Prášil, Vymětal 2, Varhalík 2, Dostál 4, Palička 1, J. Grepl, Humpolíček 1. Trenér: Jiří Grepl.

Juliánov, Prostějov/jim - Třikrát v řadě odcházeli házenkáři
Sokola Kostelec na Hané z palubovky jako vítězové. Podařilo se jim to doma proti Telnici
a Napajedlům i v Maloměřicích,
při nedělním večerním zápase
na půdě Juliánova už ale ne.

Domácím se podařily nástupy
do obou poločasů, v nichž svého soupeře setřásli, a relativně
v poklidu si tak dokráčeli pro
další dva body. Právě Juliánov
tak jde po pěti kolech překvapivě na čele jihomoravské skupiny
druhé ligy.

„Důvodů je více. Mohlo to ovlivnit
naše zdržení v zácpě na dálnici, vinou čehož jsme měli méně času na
rozcvičku. Navíc jsme zaspali úvod
a již v šesté minutě jsme prohrávali
0:4. Soupeř na nás vletěl a odkryl
některé naše slabiny v obraně,“ popisoval tentokrát ne příliš spokojený trenér Kostelce Jiří Grepl.
Domácím vycházely rychlé protiútoky, díky nimž se dostávali
do vedení, naopak hostům stejná
herní činnost nešla. Navíc se nedařila ani střelba a vinou technických
chyb platil poločasový stav 13:19
v neprospěch Kostelce.
„Začátek druhé půle byl stejný
jako té první. Nastřelili jsme dvě
tyčky, naopak soupeř nám z tří

protiútoků dal tři branky a náskok
si už udržel. Je to nicméně poměrně kvalitní soupeř, který hlavně
doma bude velice silný a nebezpečný,“ upozornil lodivod poražených.
Juliánovská hala je totiž poměrně
specifická. „Je tam hrozně tmavo
a brankáři si stěžovali na osvětlení.
To je další z mnoha důvodů, tentokrát nás moc nepodrželi, nepodali
tak excelentní výkon,“ uznal.
K dispozici měl Grepl tentokrát
prakticky kompletní sestavu, jen
kvůli koňaru mu chyběl Marek
Grepl, kvůli nemoci ulehl Michal
Frelich a ze stejného důvodu prakticky nehrál Vymětal. „Na zápas
to ale nemělo vliv. Po dlouhé

době opět nastoupil Marek Dostál
ze Zubří a odehrál velice dobré
utkání. Naopak to příliš nesedlo
Varhalíkovi s Přikrylem,“ hodnotil
podrobněji.
Osobně je přesvědčen, že to na
mužstvu žádný negativní vliv mít
nebude a těší se na další bodové
zisky. „Stále souhra není optimální, máme však psychicky odolné
mužstvo. Nedělám z toho žádnou
tragédii, domácí využili svého
prostředí a nachytali nás v nedbalkách. Pokusíme se teď bodovat
proti Hustopečím, spoléháme na
dobré zázemí i diváky,“ zve všechny příznivce kostelecké házené na
duel, který začíná v neděli o půl
jedenácté dopoledne.

Přesné ženy. Dvě prostějovské hráčky se v Master turnaji opět
ukázaly. Romana Šmudlová (na snímku vlevo) vyhrála soutěž
jednotlivkyň, s Jiřinou Potůčkovou (vpravo) pak skončily druhé ve
dvojicích.
2x foto: Jiří Možný

VÝSLEDKOVÝ SERVIS Z HÁZENÉ
druhá liga, skupina Jižní Morava
5. kolo, sobota 18. října: Prostějov - V. Meziříčí 20:20, Napajedla –
Hustopeče 32:32, Brno „B“ – Ivančice nehlášeno, Kuřim – Maloměřice 26:29, Telnice – Bohunice „B“ 18:17, Juliánov – Kostelec na Hané
33:25.

Průběžná tabulka druhé ligy, skupiny Jižní Morava

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

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

Z
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
4
5

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

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

P
1
1
1
1
1
2
1
3
3
3
3
5

S
142:129
159:131
143:128
146:149
111:90
135:125
138:138
133:134
129:144
112:127
121:133
126:167

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

KAM Příště NA HÁZENOU
6. kolo, sobota 25. října: Kostelec na Hané – Hustopeče (10.30), Bohunice „B“ – Napajedla (15.00), Velké Meziříčí – Telnice (sobota 25.10.,
17.00), Ivančice – Sokol II Prostějov (sobota 25.10., 17.00), Maloměřice
– Brno „B“ (9.30), Juliánov – Kuřim (18.00).
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Prostějovské volejbalistky mají za sebou vydařenou extraligovou premiéru
VK AGEL PROSTĚJOV

POHOTOVÉ „AGELKY“ V PRVNÍ TĚŽKÉ ZKOUŠCE OBSTÁLY

PVK OLYMP PRAHA

Krátká doba na sehrávání s Weiss je proti Olympu brzdila jen set,poté ukázaly své možnosti
Pouhých devět dní měly volejbalistky VK AGEL na
sžití s první nahrávačkou Kathleen Weiss, která do
přípravy na Hané naskočila po mistrovství světa až
9. října. Po takto krátké době čekala prostějovský
tým - navíc citelně oslabený vinou tříčlenné marodky - nelehká prověrka v podobě zápasového vstupu do UNIQA extraligy 2014/2015 proti největšímu
českému konkurentovi. Obavy z možného klopýtnutí hned na startu se však nenaplnily a naše ženy z počátečního hledání pohody rozkvetly k exhibičnímu výkonu. Bylo z toho důležité i potěšující
vítězství nad Olympem Praha, které se zrodilo po
následujících třech setech: 27:25, 25:13 a 25:16.

Čas: 1:17 hodin
Rozhodčí: Slezák, Bohačík a Dvořák
Diváků: 800
1. set: 27:25 31 minut 2. set: 25:13 21 minut
3. set: 25:16 25 minut
miinu
m
nutt

Sestava Prostějova:
libero: Kovářová
Simon
Markevich

Bogdanovic

Weiss
Gambová
Ga
Gamb
mbbovvá
m

Borovinšek

Prostějov/son

Trenérská dvojice: Připraveny byly: Kossányiová, Soares,
Miroslav ČADA
Meidlová, Lakomá, Adamčíková
a Ľubomír PETRÁŠ

SestavA PVK Olymp Praha:
Mudrová, Kurková, Hodanová, Trnková, Jančaříková, Mlejnková, libero
Dostálová. Střídaly: Kopecká, Nová, Šimáňová, Škrampalová. Trenér:
Stanislav Mitáč.

UNIQA EXTRALIGA žen ČR
1. kolo: Olymp
Ol
Praha - Frýýdek-Mí
ýd
ístek 3:11 (-23
23, 13
23
13, 14
14, 20
20)).
Nejvíce bodů: Hodanová 20, Kopecká
p
18,, Mlejnková
j
17 - Dudová 24,,
Michalíková 12, Yordánská 12 * Přerov - Šternberk 3:1 (-24, 21, 17,
21). Nejvíce bodů: Rašková 31, Dedíková 16, Gálíková 13 - Janečková
20, Bartáková 15, Sochorcová 13 * Ostrava - SG Brno 3:0 (10, 9, 17).
Nejvíce bodů: Nachmilnerová 16, Polášková 13, Zemanová 13 - Slámová
9, Pospíšilová 7, Tesařová 6 * KP Brno - Olomouc 3:1 (16, 14, -20, 12).
Nejvíce bodů: Onderková 18, Nováková 14, Hrazdírová 12 - Schandlová
14, Holásková 14, Košícká 11 * Prostějovv volný los.
2. kolo: Frýdek-Místek
ý
- Ostrava 3:1 ((-19,, 21,, 17,, 22).
) Nejvíce
j
bodů:
Štrbová 18, Yordanská 14, Kubová a Michalíková po 13 - Součková a
Kojdová po 11, Polášková 10 * Prostějov - Olymp Praha 3:0 (25, 13,
16). Nejvíce bodů: Simonová 20, Gambová a Bogdanovičová
g
ppo 11 Hodanová a Mlejnková po 10, Trnková 9 *KP Brno - Šternberk 3:0 (17,
23, 14). Nejvíce bodů: Cebáková 16, Onderková 8, Vyklická a Toufarová
po 7 - Janečková 14, Oborná 9 * SG Brno - Přerov 0:3 (-23, -22, -21).
Nejvíce bodů: Suchá 16, Hudylivová 12, Slámová 11 - Dedíková 17,
Mukařovská 16, Holišová 10
0 * Olomoucc volný los.

Průběžná tabulka po 2. kole
 Tým
1. VK Královo Pole Brno

Z V3 V2 P1 P0

Sety

Míče

Body

2 2 0 0 0

6:1

170:121

6

2. VK Precheza Přerov

2 2 0 0 0

6:1

174:151

6

3. VK AGEL Prostějov

1 1 0 0 0

3:0

77:54

3

4. TJ Ostrava

2 1 0 0 1

4:3

160:130

3

5. TJ Sokol Frýdek-Místek 2 1 0 0 1

4:4

166:183

3

6. PVK Olymp Praha

2 1 0 0 1

3:4

152:149

3

7. SK UP Olomouc

1 0 0 0 1

1:3

67:95

0

8. TJ Sokol Šternberk

2 0 0 0 2

1:6

139:174

0

9. VK SG Brno

2 0 0 0 2

0:6

102:150

0

Poznámka: tato soutěž se boduje takzvaným italským bodováním. V3 je výhra
3:0 a 3:1 za tři body, V2 výhra 3:2 za dva body. P1 je prohra 2:3 za jeden bod,
P0 je prohra 1:3 a 0:3 bez bodu.

kam NA UNIQA EXTRALIGU
3. kolo, čtvrtek 23. října, 17.00 hodin:
Olymp - Olomouc, Ostrava - Prostějov (18:00), Přerov - Frýdek - Místek,
Šternberk - SG Brno, KP Brno - volný los.

4. kolo, sobota 25. října, 17:00 hodin:
KP Brno - SG Brno (18:00), Frýdek
- Místek - Šternberk, Prostějov - Přerov, Olomouc - Ostrava, Olymp - volný los.

Zájezd fanoušků VK
na zápas do Ostravy
Fanklub volejbalového oddílu VK
K
AGEL Prostějov pořádá autobusový
zájezd na utkání 3. kola UNIQA extraligy žen 2014/2015 mezi TJ Ostrava a VK Prostějov.
Souboj na severu Moravy v rámci třetího dějství nového ročníku nejvyšší české soutěže se hraje ve čtvrtek 23. října od
18.00 hodin, sraz fanoušků je týž den v 15.45 hodin na parkovišti u haly Sportcentra DDM.
Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím e-mailu na adresu zatloukal@vkprostejov.cz nebo telefonicky na číslo 777 311 108,
podmínkou je dát na sebe nějaký kontakt. Uzávěrka přihlášek
je DNES, tj. v pondělí 20. října do 18.00 hodin.
A pozor: zájezd se uskuteční jen při dostatečném zájmu ze
strany účastníků!

„V úvodní sadě nás trápila špatná
obrana, jež chyběla k dobrému
útoku i podání. Naštěstí jsme dotáhli trochu nervózní koncovku
a od druhého setu jsme hlavně
díky výrazně zlepšené obraně
měli jasně navrch. Nahrávačka
výborně tvořila hru, dařilo se všem
členkám sestavy. Olymp se tak
dostal pod velký tlak nejen na přihrávce a měl to těžké, z naší strany
šlo o celkově vydařené střetnutí,“
konstatoval po utkání spokojeně
Miroslav Čada,hlavní trenér VK
Agel Prostějov.

Své svěřenkyně mohl pochválit
za to, jak se vyrovnaly s danými
okolnostmi. „Během prvního
setu bylo vidět, že jsme po pozdním nástupu Kathleen Weiss do
přípravy teprve na začátku, abychom úplně bez problémů zvládli
natolik těžké utkání. Nicméně
máme k dispozici dostatečně
zkušený mančaft, který musí
takhle složitější situaci zvládnout
a nakonec si také poradil,“ ocenil
Čada.
Vyzdvihl přitom klíčový přínos právě německé matadorky.
„Je výhoda, že Katy je vynikající volejbalistka a troufnu

si říct i nahrávačka světového
formátu. S takhle zkušenou
a kvalitní plejerkou je sehrávání mnohem rychlejší i snadnější, než v případě průměrnější
nahrávačky. Naopak Kathleen
je takticky vyzrálá, nemá technické potíže s žádným typem
nahrávky, okamžitě pochopí
veškeré pokyny a dokáže bleskově reagovat na vzniklé situace, což je z hlediska taktiky
i celkového pojetí hry ideální.
Proto jsme rádi, že ji zde máme,
můžeme se volejbalově posunout zase o něco dál,“ rozebral
pro Večerník kouč „Agelek“
stěžejní téma.
Díky kombinačnímu uvolňování Weiss mohly všechny útočnice „vékáčka“ od Liannes Simon
přes Tatsianu Markevich, Sonju
Borovinšek a Anu Bogdanovic až po Barboru Gambovou
zakončovat z různých pozic
s vysokou úspěšností. Postupně
šla nahoru rovněž defenziva jak na síti (tam kralovala
blokařka Bogdanovic), tak
v poli (dobré zákroky předvádělo zejména libero Julie Jášová), ovšem největší odezvu u
víc než půltisícovky diváků
v hledišti měly působivé sme-

Kvalitní náhrada. Nová posila prostějovských volejbalistek Kathleen
Weiss se zhostila role nahrávačky na výbornou. Foto: Josef Popelka
čařské etudy kubánské univerzálky Simon tlukoucí míče
z opravdu velké výšky. „Liannes hraje s obrovským nasazením
i emocemi, je pořád vyhecovaná na maximum, neustále chce
útočit a hned ve svém prvním
soutěžním vystoupení za naše
družstvo ukázala svůj značný
potenciál,“ mnul si ruce Čada.
Teď jen, aby jej Simon, Weiss

a spol. dokázaly nadále rozvíjet společným zlepšováním.
V nejbližším týdnu je čeká
nejprve jiný nelehký duel na
hřišti nebezpečné Ostravy (čtvrtek 23. října od 18.00 hodin)
a pak hanácké derby v domácím
prostředí s Přerovem (sobota
25. října od 17.00 hodin), na
které Večerník zve i v podrobné
pozvánce na této straně.

Obchodní a mediální partneři VK AGEL Prostějov

Ve druhém domácím utkání ligy

A DERBY JE TU: hostí prostějovské „Agelky“ Přerov

Prostějov/son - Jedno z mnoha hanáckých derby přijde na
řadu ve čtvrtém kole UNIQA
extraligy žen ČR 2014/2015.
Prostějovské
volejbalistky
v něm přivítají VK Přerov,
hraje se tuto sobotu 25. října
od 17.00 hodin v hale Sportcentra DDM. A na rozdíl od
minulé sezóny se jen těžko dá
očekávat nějaká výsledková
selanka...

Oddíl z rivalského města totiž nejenže změnil svůj název
na Volejbalový klub Přerov,
ale také zajímavě posílil hráčský kádr. Tomu loňskému se
nedařilo, soutěží spíše klopýtal a nakonec obsadil až
deváté místo, tudíž tak vůbec
nepostoupil do play off. Tentokrát nehodlá nic takového ani náhodou zopakovat.
Proto na svou soupisku přive-

dl posily jako Martinu Mukařovskou, Kateřinu Holišovou
Michaelu Raškovou a další.
Novému hlavnímu kouči Rostislavu Hanzelkovi navíc zůstala
pohromadě zkušená osa družstva s oporami Ditou Gálíkovou,
Monikou Dedíkovou i Renátou
Langovou. Ambice tím pádem
sahají poměrně vysoko. „Cílem
je postoupit mezi silnější pětku
nadstavbové části a následně

v play off zkusit proniknout do
semifinále,“ uvedl pro webové
stránky Českého volejbalového svazu asistent trenéra Libor
Gálík.
Na prostějovské palubovce budou hosté přesto v roli outsidera.
„Ale i takové zdánlivě jasné zápasy mohou být ve skutečnosti
nečekaně vyrovnané. Třeba
v lednu na přerovském hřišti
jsme k utkání nepřistoupili tak,

jak se má, a potom jsme museli
otáčet nepříznivý průběh. Teď
nesmíme nic podobného připustit, zvlášť když se soupeř přes léto
posílil. Naopak je potřeba hrát od
začátku koncentrovaně, naplno
a k hladkému vítězství přidat
i kvalitní výkon,“ nabádal kormidelník Agelek Miroslav Čada.
Sobotní derby každopádně
může být zajímavé a vy byste
u toho neměli chybět.

Zraněné trio: Kossányiovou musí brzdit, Ve čtvrtfinále Českého poháru
narazí VK na Frýdek-Místek
Němka Karg jde dnes na prohlídku
a Zatloukalová si zlomila prst na noze

Prostějov/son - Základní kádr prostějovských volejbalistek má mimo trojici vlastních mladých odchovankyň
z juniorky jedenáct členek.
A hned trojice hráček z této užší
soupisky chyběla při zápasové premiéře nové sezóny proti
pražskému Olympu ze zdravotních důvodů. Jaký je momentální stav zraněného tria?
Nejlépe je na tom smečařka
Andrea Kossányiová, která již
v sobotu nescházela na palubovce, ale pouze bez nákolenic
a aniž by se zapojila do rozehrávky. „Kossy by už strašně
chtěla naplno trénovat i hrát,
musíme ji brzdit. Natažené vazy
v koleni nejsou žádná sranda,
a proto se do přípravy musí zapojovat postupně, nic se nesmí
uspěchat. Nejdřív je potřeba
posílit trochu ochablé svalstvo
poraněné nohy a teprve pak jít
do stoprocentní zátěže. Každopádně návrat Andrey do utkání

není daleko,“ informoval Večerník hlavní trenér „Agelek“
Miroslav Čada.
Dlouho by neměla chybět ani
druhá nahrávačka Michaela Zatloukalová, jež si před týdnem
zlomila prst na noze. „Jak se jí
to stalo? No na tréninku k tomu
nedošlo...,“ povzdechl si Čada.
„Prý si hrála venku se psem,
do něčeho kopla a neštěstí bylo
na světě. Když mi to popisovala, tak jsem radši rychle odešel,
abych se moc nerozčílil. Prostě
taková zbytečná hloupost,“ pravil kouč s už vyrovnaným úsměvem. „Aspoň že nebude chybět
dlouho, do dvou týdnů by měla
být opět k dispozici.“
Největší otazník se tedy vznáší nad německou blokařkou
Stefanií Karg. Ta si z mistrovství světa přivezla těžký výron v kotníku a sobotní šlágr
druhého extraligového kola
sledovala jen z hlediště. „Stefi
jde v pondělí (tj. dnes 20. října -

Prostějov/son - Ještě dřív než uspěl a vyzve obhájce národní
extraliga zahájil svůj program pohárové trofeje z posledních
Český pohár žen 2014/2015. sedmi let.
Prostějovské
volejbalistky Termíny vzájemného dvosice měly v jeho úvodním kole jutkání jsou stanoveny na
volno, neboť jsou nasazeny 13. listopadu a 4. prosince,
přímo do čtvrtfinále, ovšem jenže tahle data (minimálně to
alespoň se už dozvěděly svého první) budou určitě změněna.
„Třináctého listopasoupeře pro tuto fázi
du totiž hrajesoutěže.
Bylo totiž jasné,
me vstupní záže tým VK
pas letošníAGEL Prosho ročníku
tějov narazí
evropské
na vítěze duChampions
elu prvního
League v Kadějství mezi
zani.Tím páTJ Sokol Frýdem se musíme
dek-Místek a VK
s vedením frýdeFit už brzy. Andrea KossányioSG Brno. Za jasného
cko-místeckého oddílu
vá by se po zranění kolene měla
favorita platil přes léto posílený dohodnout na jiném termínu
do zápasového kolotoče vrátit již
severomoravský soubor, který a stanovit i to, kdy přijde na
zanedlouho Foto: Josef Popelka
také svou roli v domácím pro- řadu odveta,“ prozradil sporpozn.red.) na kontrolní vyšetře- středí splnil, byť jej mladičký tovní manažer VK Peter Goga
ní magnetickou rezonancí. Tam protivník dva sety vydatně trápil. s tím, že domluva je záležitostí
se ukáže, jak na tom její kotník Nakonec však ambiciózní Sokol nejbližšího období.
momentálně je. Pokud bude
Český pohár žen ve volejbalu 2014/2015
v pořádku, od čtvrtka začne trénovat, ovšem zatím jen lehce. 1. kolo: TJ Sokol Frýdek-Místek – VK SG Brno 3:0 (22, 22, 9),
I tady musíme být opatrní Happy Sport Opava – TJ Sokol Šternberk 0:3 (-11, -21, -23), TJ
a zátěž přidávat raději pomalu,“ Nový Jičín – VK Přerov Precheza 1:3 (29, -12, -12, -21).
Čtvrtfinále: TJ Sokol Frýdek-Místek – VK AGEL Prostějov, TJ
upozornil Čada.
Ostrava – Královo Pole Brno, SK UP Olomouc – TJ Sokol Šternberk, VK Přerov Precheza – PVK Olymp Praha.
Hraje se na dva zápasy doma - venku, termíny 13. listopadu a 4.
prosince se ještě mohou měnit.
z pr vní ruky

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz
Volejbalové zpravodajství

TERMÍNY

vzájemného dvojzápasu
se teprve hledají...

Volejbal, Tenis
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Vstup do sezóny vyšel VK SKVĚLE, Kvitovou čeká na Turnaji mistryň Šarapovová a spol.
po váhavém začátku Olymp zdemolovaly
Miroslav ČADA
Č
- VK AGEL Prostějov:

Bodový vývoj - první set: 2:0,
5:1, 5:4, 6:6, 7:10, 9:10, 9:12,
11:12, 13:13, 15:14, 17:17,
19:17, 19:19, 23:20, 24:21,
24:24, 25:24, 27:25. Druhý set:
1:2, 3:2, 4:4, 8:4, 12:5, 14:6, 15:9,
17:9, 17:11, 21:11, 24:12, 25:13.
Třetí set: 2:1, 2:3, 6:3, 6:5, 8:5,
14:6, 15:7, 15:11, 16:13, 19:13,
22:14, 22:16, 25:16.
Prostějov/son - Jeden ze svých
nejlepších premiérových zápasů
nového ročníku UNIQA extraligy
žen České republiky v klubové
historii odehrály volejbalistky
VK AGEL Prostějov. Proti pražskému Olympu ve druhém kole
aktuální sezóny 2014/2015 to tak
sice zpočátku nevypadalo, neboť
se úřadující šampionky nějakou
dobu hledaly, ale pak se rozjely
ke krasojízdě. Po vyrovnaném
prvním setu nabídly hostitelky
ve zbytku utkání velice slušné
návštěvě fanoušků hodně slibnou podívanou vysoké úrovně
a největšího rivala posledních let
odeslaly zpět do hlavního města
nekompromisním
způsobem.
Celé střetnutí
Slavnostní úvod se státní hymnou
následoval výborný nástup domácího týmu (5:1), který však neměl
dlouhého trvání. Soupeřky totiž
přitlačily servisem, měly mnohem
lepší obranu a bleskově skóre otočily na 7:10. Favorit se z problémů
dostával dost zvolna, ovšem s pomocí mohutně smečující Simon
dokázal průběh zahajovací sady
vyrovnat (13:13, 17:17). Poté
„Agelky“ ještě víc zabraly, jenže
slibné vedení o tři body v koncovce
prohospodařily a konalo se drama.
Příkladně bojující Olymp postupně odvrátil čtyři setboly včetně tří
za sebou (24:21, 24:24), leč víc
už nesvedl, čímž se obhájkyním
titulu velmi ulevilo - 27:25 a 1:0.
Druhé dějství pak vypadalo úplně

„Během úvodního setu bylo vidět, že jsme po pozdním nástupu
Kathleen Weiss do přípravy dost na začátku, abychom úplně bez problémů zvládli natolik těžké utkání. Nicméně máme k dispozici dostatečně
zkušený mančaft, který musí takhle složitější situaci zvládnout a nakonec si také poradil. V první sadě nás ale trápila špatná obrana, jež chyběla
k dobrému útoku i podání. Naštěstí jsme dotáhli trochu nervózní koncovku a od druhého setu jsme hlavně díky výrazně zlepšené obraně měli
jasně navrch. Nahrávačka výborně tvořila hru, dařilo se všem členkám
sestavy. Olymp se tak dostal pod velký tlak nejen na přihrávce a měl to
těžké, z naší strany šlo o celkově vydařené střetnutí.“

Stanislav MITÁČ - PVK Olymp Praha:

„Jediným pozitivem celého zápasu pro nás zůstává výkon z úvodního setu, který jsme po vyrovnaném průběhu prohráli velice těsně až v závěru.
Tam jsme dokázali domácím konkurovat v kvalitě servisu a dařilo se i na
přihrávce, což byly v dalších dvou sadách činnosti z naší strany doslova
tragické. Na soupeři se zpočátku asi projevila nesehranost poté, co měl jen
krátký čas na přípravu se svou první nahrávačkou. Já můžu holky pochválit za první set, zatímco ostatní dva ani nemá smysl hodnotit, neboť jsme
v nich byli hodně slaboučcí... Projevila se letní obměna základní sestavy,
v níž je polovina nových děvčat.“
jinak. „Vékáčko“ podstatně zkvalitnilo defenzivu jak na síti, tak v poli,
což v součtu s lepším podáním i stále
dobrým zakončením přineslo zlom
ve vývoji střetnutí. Výběr PVK naopak šel pod umocněným náporem
prostějovské party ve všech činnostech dolů, omlazená sestava jen složitě odolávala kolektivní síle Čadových svěřenek. Ty začaly předvádět
týmový volejbal mezinárodní úrovně, dařilo se všem členkám základu
a tento set měl naprosto jednoznačné
vyznění - 25:13 a 2:0.
Zkraje třetího pokračování ženy VK
chvilku přibrzdily (2:3), ale vzápětí
opět zatroubily na zteč a při suverénní jízdě za hladkým vítězstvím se
již neohlížely zpět (kromě jediného
menšího zaváhání a posunu skóre
z 15:7 na 15:11). Důležité přitom
bylo, že Agelkám od druhé sady
precizně fungovaly veškeré součásti hry díky očekávaně vysokým
individuálním výkonům i solidní
spolupráci všech plejerek coby družstva. Zkrátka šlo o nadmíru slibný
start do celé letošní sezóny - 25:16
a 3:0. Celé střetnutí odehrála v
barvách VK Agel pouze základní
sestava. Její cesta k vítězství trva-

la
l něco
ě málo
ál přes
ř hodinu
h di a čtvrt,
čt t
sledovalo ji více jak šest diváků.
Nebylo tedy divu, že přímo v táboře prostějovské družiny panovala
spokojenost. „V prvním setu to sice
bylo trochu drama, možná hrála roli
určitá nervozita z naší strany. Jakmile jsme však zvládly vyrovnanou
koncovku, už se tým rozjel a zbylé
dvě sady hrály holky dobře,“ usmála se Solange Soares, kapitánka
VK AGEL Prostějov. „Přesto ještě
máme viditelně velké rezervy, měly
bychom se dál zlepšovat,“ zůstává
lídryně na zemi.
Pražský celek sice v létě zhusta obměnil hráčský kádr, ale výkonnost
druhého nejlepšího celku tuzemska mu bude nejspíš patřit i nadále.
„Těžko se mi to hodnotí, protože
první set byl z naší strany dobrý
a s Prostějovem jsme hrály vyrovnaný volejbal. Pak se nám hodně zhoršil příjem, v takovém utkání potřebujeme i mnohem lepší servis. Proto
měl soupeř potom už jasně navrch.
Navzdory porážce se pokusíme vzít
si z tohoto zápasu něco pozitivního,“
uvedla po skončení zápasu Eva
Hodanová, kapitánka PVK Olymp
Praha.

Barbora Gambová: „Útoky Simon z výšky,
to je paráda. I na tréninku si říkám: Tý jooo!“

Prostějov - Výkon smečařky Barboryy Gambové
v sobotním duelu proti Olympu Praha jakoby
akoby kopíroval počínání celého týmu VK AGEL. Zpočátku
tápání a chvílemi trápení, potom rozjezd,
d, pronikavé zlepšení a výborná druhá polovina zápasu.
Bára přitom nepůsobila mezi svými slavnějšími
vnějšími
spoluhráčkami nijak nápadně, zůstávala opticky spíš ve stínu. Přesto zaznamenala velice
dobrých jedenáct bodů, což byl za bombarmbarďačkou Liannes Simon druhý nejvyššíí počet ze všech plejerek na kurtu. Po utkání
kání
se pak ocitla v palbě otázek redaktora
ora
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a klubobových stránek www.vkprostejov.cz.
Marek Sonnevend
Na to, že šlo o zápasovou
premiéru nové sezóny, se
hrál docela kvalitní volejbal. Souhlasíte?
„Jo, nebylo to špatné... (úsměv)
I když začátek jsme měly trochu
nervózní. Možná z důvodu, že
jsme právě s Olympem sehrály
během přípravy několik těžkých
utkání a dvě dokonce prohrály.
V prvním setu jsme tak dělaly dost
zbytečných chyb, ale postupně se
dostaly do tempa, zvládly klíčovou
koncovku úvodní sady a pak už
měly zápas díky kvalitnímu výkonu pod
p kontrolou.“
Byl to těžký start do extraligového ročníku?
„No lehký zrovna nebyl, a to jak
vzhledem k soupeři, tak kvůli
tomu, že jsme nastoupily do úplně prvního střetnutí s novou nahrávačkou. Za devět dní společné
přípravy jsme souhru dokázaly
hodně posunout dopředu, ale je
jasné, že na sehrávání musíme
ještě moc pracovat a dál jej zlepšovat. Nakonec jsme si pomohly
přitlačením na podání a celkově
byl náš výkon docela dobrý. Mít
hned na začátek papírově nejsil-
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Foto: Josef Popelka
Co říkátee
na svůj
vlastní výkon a momentální stav nes Simon i Tatsianě Markevich,
vysokou obranu zásluhou všech
po jarní operaci kolena?
„Na ten zákrok jsem šla hodně blokařek a když ještě zlepšíme
brzy a díky tomu mohla naskočit pole, má tenhle kolektiv velký
do přípravy hned od začátku, tak- potenciál. Já věřím, že postupem
že jsem na tom byla i jsem líp než času půjdeme nahoru a budepo loňské operaci ramene. Kole- me předvádět kvalitní volejbal.
no však pořád trošku cítím, ještě Minimálně takový jako v minuto není úplně ideální a mám tro- lém ročníku, možná ještě lepší...
chu limit ve výskoku. Hlavní je, (úsměv)“

Tenistka přesto myslí na POSTUP

Singapur, Prostějov/lv - Na Rusku Marii
Šarapovovou, Polku Agnieszku Radwaňskou a Dánku Caroline Wozniackou narazí
v Bílé skupině Turnaje mistryň prostějovská tenistka Petra Kvitová. V silné konkurenci se česká jednička přesto pokusí uspět.
V ideálním případě pak navázat na turnajový triumf z roku 2011...
„Základním cílem je postup ze skupiny. Pochopitelně bych chtěla v turnaji zůstat co nejdéle,“
naznačila své ambice členka TK Agrofert, která má na konci sezony kvalitní formu a nemusí
se obávat žádné soupeřky. I proto nebyl z pohledu Kvitové los nějak zvlášť významný. „Na
Turnaji mistryň startuje nejlepších osm hráček
sezony. Tady na žádnou slabou soupeřku nenarazíte,“ uvědomuje si rodačka z Fulneku, jenž
loni postoupila do semifinále.
Cesta za úspěchem v podobě postupu ze skupiny
je reálná i z pohledu vzájemné bilance české tenistky se svými budoucími protivnicemi. Se Šarapovovou je sice záporná (2:6), s Radwaňskou
pozitivní (5:1) a s Wozniackou vyrovnaná (4:4).
„Šanci na postup určitě existuje. Cítím se dobře

a doufám, že formu z posledních týdnů předvedu také v Singapuru,“ přeje si Petra Kvitová,
která si na Turnaj mistrů vzala kromě trenéra
Davida Koryty také psychologa Michala Šafáře.
„Všechny hráčky čeká náročný program, s tím
mi Michal pomůže. V zápasech budou důležité
maličkosti a hlava může rozhodnout. Chci být
připravená po všech stránkách,“ poznamenala
česká tenistka.
Před odletem do Asie pracovala na podání
returnu a přechodu na síť. Povzbuzená tréninkovými výkony věří, že je připravena
podat optimální výkon. „Nějakou energii
v sobě určitě najdu. Je to turnaj, o který bojujeme celý rok a chci se představit v co nejlepším
světle,“ tvrdí před startem Masters prostějovské
želízko v ohni Petra Kvitová.
První utkání sehraje v úterý od 15.30 hodin
proti Radwaňské. Další program zveřejní organizátoři později, sledujte www.vecernikpv.cz.
V Červené skupině se představí Serena Williamsová z USA, Rumunka Simona Halepová,
Eugenie Bouchardová z Kanady a Srbka Ana
Ivanovičová.

Foto: Profimedia.cz

Šafářová si v závěru sezony střihla semifinále v Moskvě

Moskva, Prostějov/lv - Těsně
před branami finále skončila
na Kremlin Cupu Lucie
Šafářová. V Moskvě prakticky
zakončila úspěšnou turnajovou sezonu postupem mezi
čtyři nejlepší hráčky. Tenistka z Prostějova v semifinále
podlehla 6:7, 6:1 a 3:6 IriněCamelii Beguové z Rumunska.
„Irina byla lepší. Chtěla jsem

odehrát poslední zápas sezony až
ve finále, což nevyšlo. I tak můžu
být s průběhem roku spokojená,“
prohlásila hráčka prostějovského
TK Agrofert.
Šafářová měla jako turnajová
čtyřka na začátku volný los, pak
porazila Alju Tomljanovičovou
z Chorvatska 7:6, 6:2 a ve
čtvrtfinále si poradila s domácí
Světlanou Kuzněcovovou 6:4, 7:5.

„Hlavně z výhry nad Světlanou
mám velkou radost, bylo to těsné.
Obě jsme podaly kvalitní výkon,“
uvedla vítězka utkání.
V boji o finále nastoupila proti
Beguové, 61. hráčce světového
žebříčku WTA. Česká tenistka ztratila v zápase pouze jedno podání,
i to jí však stálo další postup.
Klíčový okamžik přišel v osmé
hře třetí sady. „Nejsem z porážky

nadšená, ale nemá smysl se tím
nějak trápit. Teď už se těším do
Prahy na finále Fed Cupu. Věřím,
že sezona pro náš tým skončí
vítězstvím,“ přeje si Šafářová.
V Lucemburku se naopak
nedařilo
Tereze
Smitkové.
Prostějovská naděje TK Agrofert vypadla hned v prvním kole,
když prohrála s Italkou Robertou
Vinciovou 1:6, 3:6.

Fedcupový tým bude spoléhat na prostějovské hvězdy
Praha/lv – V nejsilnější možné
sestavě nastoupí české tenistky do finále Fed Cupu proti
Německu. Rozhodující utkání
se odehraje 8. a 9. listopadu
v pražské O2 areně. Největšími
oporami budou prostějovské
hráčky Petra Kvitová a Lucie
Šafářová. Především od těchto tenistek se budou očekávat
body, které mají týmu pomoci
k dalšímu velkému úspěchu.
„Variant bylo více, v případě
Petry a Lucky však byla dopředu zcela jasná,“ prohlásil nehrající kapitán českého výběru
Petr Pála. „Petra je ve skvělé

formě, Lucka prožívá životní sezonu,“ poznamenal Pála.
Nehrající kapitán zatím nominoval pět hráček. V týmu je Karolína Plíšková, letošní finalistka pěti
turnajů WTA a vítězka v Soulu a
Linci. A také stříbrný dublový pár
z olympiády v Londýně Lucie
Hradecká, Andrea Hlaváčková.
Obávaná dvojice se před časem
rozpadla, může ale společně nastoupit ve finále týmové soutěže.
„Do termínu konečné nominace je
dost času. Ještě uvidíme, jaké bude
nominované kvarteto proti Německu,“ uvedl Pála, který zúženou
nominaci musí nahlásit deset dnů

před losováním zápasů, přičemž
může do sestavy zasáhnout ještě
hodinu před vlastním losem.
V nominaci chybí Barbora Záhlavová-Strýcová a Klára Koukalová. „Svoji roli hrál i povrch,
na kterém se bude hrát. Nebylo
to snadné. Máme ale široký tým
a všechny hráčky být v nominaci
nemohly,“ konstatoval nehrající
kapitán, který seznamem hráček
docela překvapil. „Nevím, jestli
bude Karolína nakonec v týmu,
ale je velkým příslibem a jednou
se o ni možná budeme opírat, takže je dobré, aby tam byla. Ohledně deblu jsem mluvil s Luckou

a ona řekla, že je připravena hrát
s kýmkoliv. Bavili jsme se, že jedna z možností je hrát s Andreou.
Souhlasila,“ přiblížil jednání před
nominací Pála.
Německá kapitánka Barbara
Rittnerová bude mít zcela jistě
k dispozici kvalitní výběr. V týmu
můžou být Angelique Kerberová (10. v pořadí WTA), Andrea
Petkovicová (16.), Sabine Lisická
(25.), Mona Barthelová (46.) či deblistka Anna-Lena Grönefeldová.
„Čeká nás velká bitva. Uznáváme
sílu soupeřek, ale věříme, že vítězství zůstane doma,“ naznačil ambice českého týmu Pála.

Dotáhl se na Kordu MÁLO ČASU. Ivan Lendl
Berdycha trénovat nebude
Stockholm, Prostějov/lv - Česká jednička Tomáš Berdych
ovládl turnaj ve švédské
metropoli. Jak k němu
prostějovský tenista došel?
V prvním kole měl volný los,
ve druhém dějství si poradil
s Němcem Dustinem Brownem
(7:5, 6:3), následně s Rumunem Mariusem Copilem (6:2,
6:2)a v semifinále pak dalším
německým hráčem Matthiasem
Bachingerem (7:6, 6:4).
V rozhodujícím utkání devětadvacetiletý tenista vedl 5:3,

Veselý slavil

první titul

na světovém okruhu
Moskva, Prostějov/lv - Po několika startech na evropských
challengerech se Jiří Veselý vrátil do turnaje ATP. V Moskvě
sice nestačil hned na začátku
špičkově obsazeného podniku
na Daniela Gimeno-Travera,
když se španělským tenistou
prohrál 5:7, 3:6. Chuť si však
spravil ve čtyřhře s Františkem
Čermákem, kde oslavil první
triumf na okruhu ATP.
Nově sestavené duo postupně vyřadilo polsko-australský pár Bednarek, Juanid ve třech setech 4:6,
6:3, 13:11, italskou dvojici Lorenzi, Seppi dvakrát 6:4, 6:4 a domácí
sestavu Kravčuk, Kuzněcov 6:3,
6:4. Ve finále byli jejich soupeři
Australané Sam Groth a Chris
Guccione. Česká dvojice slavila
i na konci tohoto střetnutí po výsledku 7:6, 7:5.
„V singlu to nevyšlo, čtyřhra ale
byla parádní. S Frantou Čermákem se hrálo parádně,“ konstatoval Veselý, který měl společně se
svým kolegou největší problémy
hned na úvod spanilé jízdy. „Museli jsme odvrátit tři mečboly. To
nás ale nakoplo a výsledek se dostavil,“ radoval se člen prostějovského TK Agrofert.

pak ale prohrál čtyři hry v řadě
a Dimitrov vedl. Ve zbytku zápasu se však opíral o výborný
servis a jeho soupeř nezískal ani
jeden brejkbol. K tomu Berdych
dvakrát získal servis svého
protivníka a střetnutí ukončil třináctým esem. „Zápas byl
hodně vyrovnaný. Byl jsem
šťastnější,“ prohlásil Berdych.
Utkání s Dimitrovem bylo pro
prostějovského tenistu jednapadesátým vítězným zápasem
v sezoně. Desátým titulem se
v historických tabulkách českých
tenistů dotáhl na třetího Petra
Kordu. Více titulů získal pouze
Karel Nováček a Ivan Lendl.
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Praha/lv – Nezdarem skončilo jednání Tomáše Berdycha
a Ivana Lendla týkající se možné vzájemné spolupráce. Bývalá
světová jednička nejlepšího domácího hráče trénovat nebude.
Důvodem je velké časové vytížení tenisové legendy. „Potkali jsme se s Ivanem Lendlem
a řešili spolupráci, Ivan by rád
pomohl, ale chlapsky odmítl, protože je časově strašně vytížený,“
prohlásil Berdych na sociální síti.
Obě osobnosti se setkaly po
Berdychově návratu z Asie
v pražské Stromovce. Mluvili o tenise, hře české jedničky
a probírali veškeré možnosti
vzájemné spolupráce. Ke shodě nakonec nedošli. „Mrzí mě,

že nemohu věnovat Tomášovi
dostatečné množství času tak,
abych efektivně pomohl jeho
kariéře,“ uvedl Lendl v tiskové
zprávě. Bývalý nejlepší hráč světa a vítěz osmi grandslamových
titulů pomohl Murraymu v roli
trenéra k titulu ve Wimbledonu
a na US Open. Kvůli časovému
zaneprázdnění ale není schopen
momentálně vykonávat trenérskou práci na plný úvazek.
Koučem Tomáše Berdycha zůstává Tomáš Krupa. V realizačním
týmu je dále kondiční trenér David
Vydra. Případné rozšíření této sestavy nechává tenista na závěr sezony. „Teď bojuji o postup na Turnaj mistrů. Ostatní věci budu řešit
až po sezoně,“ uvedl Berdych.

ladislav adamÍk
slavÍ devadesÁtiny

Prostějov/mč, jim - V neděli 19. října se významného životního jubilea devadesáti roků dožil někdejší prostějovský atlet Ladislav Adamík. Celý jeho život je spojen právě s „královnou sportů“. V mládí
se aktivně věnoval skoku o tyči, posléze tuto disciplínu trénoval. Byl
rovněž dlouholetým předsedou prostějovského atletického oddílu
i aktivním rozhodčím až do pozdního věku. Do dalších roků mu
prostějovští atleti přejí hodně zdraví a životní pohody.
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Rozhovor Večerníku
Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 20. října 2014
Exkluzivní interview s prostějovskou fotbalistkou, která válí za Spartu Praha

„JSEM NAŠTVANÁ A SMUTNÁ. ALE KDO NEPROHRÁVÁ, NEMŮŽE VYHRÁVAT!“
Gabriela Matoušková k postupu v Lize mistryň letenskému klubu nepomohla

Praha - Prožívá velký životní vzestup, který se hned tak někomu nepoštěstí a zaslouží uznání. Dvaadvacetiletá levonohá
fotbalistka Gabriela Matoušková patří mezi nejvíce talentované hráčky České republiky, přičemž už nakoukla do reprezentačního výběru dívek do 19 let a na jaře letošního roku byla také
součástí týmu ženské fotbalové reprezentace. Prostějovská
rodačka zamířila v létě 2014 z klubu 1.FC Slovácko na nejprestižnější adresu ženského fotbalu v tuzemsku, do pražské Sparty. Už v minulé sezóně ovšem úspěšně působila
v dresu FK Bohemians Praha. Po vydařené přípravě si vybojovala místo v obměněné sestavě letenského klubu, za který
začala nastupovat pravidelně v základní jedenáctce i na startu prvoligového ročníku. Zdravotní komplikace jí ale cestu do
výšin přibrzdily a po návratu se ocitla v roli střídající hráčky.
Stejně tak tomu bylo i ve středečním klání Ligy mistryň, kdy
se dostala na trávník až v prodloužení. Bohužel, byla u toho
nejhoršího... Přestože ale musela kousat obrovské zklamání a
smutek by se dal z její tváře doslova krájet,
et, exkluzivní rozhovor
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, který byl
yl celému utkání přítomen, neodmítla. „Omlouvám se, jsem z toho
oho celá vedle,“ loučila se s námi sympatická fotbalistka Gabriela
briela Matoušková.
Nebylo za co. Že se povídání neslo ve smutném
utném duchu, jsme
azení Sparty. „Byly
chápali. Co k pochopení nebylo, bylo vyřazení
jsme jasně lepší, ale k čemu nám to teď je...,“
e...,“ zadržovala slzy
jediná prostějovská fotbalistka, která okusila
sila Ligu mistryň.
Petr Kozák
Je pár minut po utkání a zklamání z vyřazení litevským celkem
Gintra Universitetas je na vás evidentní.
Dají se nějak charakterizovat vaše bezprostřední pocity?
„Ani nevím, co na to říct... (pár vteřin
skutečně hledá vhodná slova) Jsem
naštvaná, zklamaná a smutná. Nejen
u sebe vnitřně, ale i dohromady za celý
tým. Holky odehrály skvělý zápas, sto
dvacet minut jsme měly balón na nohách, vytvořily si několik tutovek, daly
dvě břevna, holt prostě smůla... Byly
jsme jasně lepším družstvem, hru jsme
stoprocentně ovládaly, ale velkou roli
sehrálo štěstí. To měla bohužel Gintra.“
(s
sil odolává pláči)
( vypětím
y
yp
Už i v prvním střetnutí jste zahodily několik vyložených šancí. Čím to, že se vám střelecky nedaří?
„Těžko říct, nevím.(smutně pokrčí rameny) V každém případě se ale určitě
musíme na koncovku zaměřit.“
Jde skutečně pouze o otázku štěstí či smůly, nebo vám
v týmu chybí vyložená střelkyně?
„Tak to si nemyslím, my v kádru máme
dobré útočnice, které umí dát gól. Pravdou ale je, že už delší dobu celý náš tým
trápí koncovka a střelba branek. Sparta
hodně omladila a možná je to právě
v této činnosti nejvíce znát.“

Byly
y jste velkým favoritem
dvojzápasu.
jzápasu. Připouštěly jste si, že můžetee
s neznámým
ým klubem
z Litvy vypadnout?
padnout?
„Já osobněě jsem si
něco takového
vého vůbec nepřipouštěla!
ipouštěla!
A poté, co jsem
viděla utkání
ní v Litvě, kdy už tam
jsme byly jasně
lepší, měě ani
nenapadlo,
že
bychom nemusely
domácí
omácí
utkání zvládvládnout. Osobně
obně
jsem to viděla
děla
na jasné vítězítězství a postup.
stup.
Takže zklamáamání je obrovské.
vské.
Pro náš celý
tým jde o sportovní neštěstí.
stí. Ale
kdo neprohrává,
hrává, nemůže vyhrávat!“
ávat!“
Může
že
vás
tentoo neúspěch nějak poznamenat??
„Tak určitě...
tě... Je to nepříjemné pro nás,
s, celý realizační tým
i vedení klubu. Věřili nám

i fanoušci. Chtěly jsme postoupit
a ukázat, že fotbal hrát umíme také
v mezinárodní konkurenci. Na druhou stranu ani Sparta není kapela,
nemůžeme pořád vyhrávat...“ (pokus
o nadsázku a lehký úsměv)
Vy jste se na hřiště dostala až
v prodloužení, což asi není stav,
s nímž byste byla zcela ztotožněna, nemám pravdu?
„Máte! Je jasné, že bych chtěla pravidelně hrát a pokud možno v základu.
Nedávno jsem ale prodělala zranění,
které se táhlo se mnou docela dlouho, tudíž z tohoto pohledu jsem ráda,
že jsem na trávník vůbec naskočila.
Šla jsem do hry s tím, že dám gól,
což se nestalo, takže jde o zklamání
i z osobního pohledu. V podstatě jsem
se za tu dobu na hřišti dvakrát dotkla
balónu...“
A tak došlo na penaltový rozstřel.
„V něm se jen završila ta nahromaděná smůla!“
Proč jste se
neocitla mezi
exekutorkami pokutových kopů?
„Holky si říkaly samy,
kdo si na penaltu věří.
Přednost měly zkušenější, já jsem je nechala.
A kdybych šla?
Na
N penaltu si
vždy věřím
a jiné by to

P
Praha/pk
- Odvetné
utkání
pr-vního
u
kola ženské Chamk
pions League slepi
dovala v pražské
U TOHO! do
Generali Areně více
G
jak tisícovka diváků, což je na fotbal v balení něžnějšího pohlaví
poměrně slušná návštěva. Soupeřem
sparťanek byl výběr Gintra Universitetas z Litvy. Hráčky letenského
klubu si stejně jako v prvním utkání
na půdě soupeře vytvořily místy až
drtivou převahu, ale z moře šancí
vždy vytěžily pouze jednu branku
a dvě břevna, což znamenalo shodnou
plichtu 1:1 a tedy prodloužení. Do něj
již v dresu Sparty Praha naskočila také
Prostějovanka Gabriela Matoušková.
Běžela 101. minuta, když vyběhla na

INZERCE

trávník s cílem a touhou skórovat.
Ani ona však lotyšskou hráz neprolomila, ke střele se dostala pouze jedinkrát - zpoza vápna ovšem pálila slabě
a hodně mimo. Tudíž došlo na penaltový rozstřel. V něm na Matouškovou
bohužel řada nepřišla, její spoluhráčky
totiž dva ze šesti pokusů neproměnily
a s nejprestižnější evropskou soutěží
se tedy musely rozloučit hned zkraje
nového ročníku. Nutno podotknout,
že překvapivě a hodně nezaslouženě.
Sparta byla totiž jasně lepším celkem,
ale doplatila na neuvěřitelně příšernou
koncovku. „Zahazovaly jsme pozice
samy před gólmankou, což bylo
trestuhodné,“ souhlasila Gabriela
Matoušková. V páté sérii mohla její
spoluhráčka Karolína Křivská rozhodnout a poslat Spartu dál. Jenže

Jaký je váš klasický denní harmonogram?
„Do školy jezdím jednou za dva týdny
a to na dvoudenní cyklus. Jinak jsem
v Praze a kromě tréninků či zápasů
chodím na různé brigády. Že toho mám
moc? Tak musím nějak ty dny vyplnit.
A taky se uživit...“ (smích)
Jak často se dostanete do rodného Prostějova?
„Když jedu do školy, snažím se pokaždé stavit doma. V poslední době je toho
času ale míň, takže někdy jedu ze školy
rovnou sem. Jak jsem řekla, musím chodit do práce a na tréninky. Tady nejde,
abych nějaký zameškala. To už si prostě
nemůžu ve Spartě dovolit!“
Takže, kde jste tedy momentálně doma?
„Domov mám pořád v Prostějově. Ten
je prostě tam, kde je maminka, to je jasný...“
ý (smích)
Večerník o vás ví, že v žákovských a dorosteneckých kategoriích jste byla vynikající atletkou.
Kde se to zlomilo, že nyní hrajete
fotbal?
„Asi mě bavil víc ten kolektiv a vše, co
k němu patří... (úsměv) Pocit při vítězství, kdy se radujeme všichni a nejenom
já sama či trenér, je nenahraditelný. Když
k tomu přidáte tu srandu, tak se člověk
hned cítí líp.“
Bylo to tehdy těžké rozhodování?
„Měla jsem asi šestnáct let, a abych pravdu řekla, ani jsem se moc nerozhodovala.

„Asi mě bavil víc ten kolektiv a vše,
co k němu patří. Pocit při vítězství,
kdy se radujeme všichni a nejenom
já sama či trenér, je nenahraditelný.“
Sympatická Prostějovanka Gabriela Matoušková
objasnila svůj přechod z atletiky k fotbalu

Foto: internet

o co ve středu šlo...
BYLI JSME

nebylo ani tentokrát. To už je ale zbytečné řešit.“
Musíte se vyrovnat nejen
s koncem v Champions League, ale i ztrátou dlouhodobého tuzemského panování. Na trůn ženského grálu v kopané se totiž vyšvihl váš
největší rival. Pražská Slavia nejenže
vyhrála poslední titul, ale dokázala
Spartu porazit i v nedávném derby
a to dokonce na Letné!
„Musím souhlasit, že Slavia je nám
momentálně hodně těžkým soupeřem.
Strašně se zvedla, jejich hráčky se zlepšily ve všech herních činnostech. Už jenom zápas proti Barceloně odehrály výborně. Budeme muset hodně pracovat,
abychom
s nimi držely krok.“
y
I přes tyto skutečnosti, má
Sparta pořád jediný cíl, nebo
se soustředí především na přestavbu
družstva?
„Přestože se kádr obměňuje a řada
zkušených
hráček skončila, tak jedizkuše
ným naším
cílem je zisk mistrovského
n
titulu.
titulu K tomu bychom chtěly vyhrát
i Český
Česk pohár a toužily jsme také prorazit v Lize mistryň, což už se nám
tedy bohužel nepodaří. Ale pořád
máme o co hrát.“
Jak jste zatím spokojena se
zdejším působením?
„Mám pořád hodně co zlepšovat, přičemž na všem se snažím a budu i nadále
snažit neustále makat. Teď se ale hlavně
musíme
musím co nejrychleji zvednout jako
tým a jít dál.“

Foto: internet
selhala. A tak Gintra zpátky srovnala
krok, načež záhy využila psychické
výhody. Poté, co si hráčky litevského
celku vyzkoušely radost nanečisto,
když jásaly po zahozeném kopu
Tauberové, přece jen rozhodly. Nebylo divu, že zklamání sparťanek se
u některých záhy přetavilo v pláč. Toto
byla sportovní loupež, jejíž viníkem
je paní domácí, která prostě nechala
vykrást svůj rodný dům lacino a doslova trestuhodně...

Co letenský chlebíček, jak
se vám zvyká v Praze?
„Před příchodem do Sparty jsem za
„P
sebou
měla rok v ´Bohemce´, takse
e
žee jsem si zvykala úplně v pohodě
prakticky
hned. Určitě je tady větší
a pr
ra
konkurence
a také širší realizační tým,
kon
nku
tudíž
tud
díž o hráčky je profesionálně postaráMáme kondičního trenéra, maséra,
no.
o. M
doktora,
do
okto v tomto je vše opravdu super.
Jee to aasi největší rozdíl oproti jiným klubům v České republice.“
Zmínili jsme vaše naskakování
do hry až v průběhu utkání,
přičemž zkraje sezóny jste nastupovala v základní jedenáctce...
„Je to tak, bohužel zdravotní problémy
mně vystavily stopku a momentálně je
tak mým osobním cílem, vrátit se do
základu a podávat co nejlepší výkony.
A příští Ligu mistryň už třeba hrát od začátku...“ (úsměv)
Ženský fotbal není v České
republice plně zprofesionalizován. Co je konkrétně vaší činností
kromě kopané?
„Studuji v Kroměříži, kde mám individuální plán.“
Jak je těžké skloubit fotbal
v Praze a studium na Moravě?
„Tak zvládla jsem to minulý rok, kdy už
jsem hrála za Bohemians, a zvládám to
i v této sezóně. Jediný rozdíl je v tom, že
nyní už končím a musím tedy psát diplomovou práci. Snad to dopadne dobře.“

Prostě jsem začala hrát fotbal, byť zprvu
jen tak, a strašně mě to chytlo. Při mých
začátcích v Kostelci na Hané jsme měli
super partu, všechno mě strašně bavilo, takže jsem od atletiky odešla svým
způsobem nějak samovolně. A poté, co

se ozvalo Slovácko, nebylo už vůbec co
řešit,, měla jsem jasno...“ (úsměv)
Atletičtí trenéři však asi příliš
nejásali, měla jste talent...
„No, to ne. Tehdy mě vedl Dalibor
Ovečka a po pravdě byl hodně naštvaný.
Ale já jsem z toho také nebyla dvakrát
šťastná, bavily mě oba sporty a třeba
ještě dnes si kolikrát říkám, co by bylo,
kdybych zůstala u atletiky. Kam bych to
asi dotáhla... Ale na kdyby se nehraje.
Navíc není to tak, že bych něčeho litovala, to v žádném případě. Vždyť hrát
fotbal za Spartu není přece úplně špatné.“ ((smích)
To rozhodně ne, v České republice je to bez debat nejvíc,
čeho lze na klubové úrovni dosáhnout.
Jak ale vidíte svoji kariéru fotbalistky
dál? Přemýšlela jste například o zahraničním angažmá?
„Přiznám se, že jsem nad tím uvažovala. Moje momentální rozpoložení je ale
jiné, musím nejprve začít znovu pravidelně hrát. Až pak se dá brát v potaz
nějaký posun, případně možnost, že by
člověk působil na profesionálním angažmá v zahraničí. U mě by tato varianta
přicházela do úvahy příští rok v létě po
škole. Na rok, dva to někam zkusit, to
by mě lákalo. Jde však opravdu jen úvahy, byť nabídka již v minulosti přišla...
To bych už ale teď nevytahovala, je to
nepodstatné. (úsměv) Nejprve se potřebuji zlepšit ve Spartě, a co bude dál, to
se uvidí.“
Na druhou stranu, pokud vystudujete, měla by z vás být
sociální pedagožka. Vidíte v tomto
směru svoji budoucnost?
„Tak když už to dělám a studuji, chtěla
bych se tomu i věnovat. (úsměv) Přemýšlela jsem i o možnosti, že bych na
stejné škole ještě ve studiu pokračovala a udělala si bakalářský titul. Viděla
bych to tedy tak, že buďto dojde na
studijní pokračování, nebo fotbalové angažmá v zahraničí. Snad jedno
z toho vyjde.“
Co vy a reprezentace České
republiky? První zkušenosti již
máte za sebou...
„Ano, byla jsem za to moc ráda. Moc
jsem si té šance vážila a svými výkony budu usilovat o to, abych získala
pevnější místo v kádru a nastoupila
do zápasu. Reprezentovat Českou republiku, slyšet státní hymnu a bojovat
v tom dresu, to by bylo něco nesmírně
krásného. A kdybych si zahrála někdy
na nějakém šampionátu, byla by to
fantazie!“

kdo je
gabriela matoušková
Narodila se 9. srpna 1992 a ještě v šestnácti letech patřila k velkým talentům prostějovské atletiky. Poté však
vycítila, že kolektivní sport jí přináší větší uspokojení.
Daleko však nezamířila, z tartanu se přesunula na
přilehlý zelený trávník, když začala hrát fotbal. V Kostelci na Hané byla
součástí nově založeného dívčího družstva, které kopanou v něžnějším balení dostalo na Prostějovsku do prvního povědomí. Jelikož talentem dnes
dvaadvacetiletá hráčka doslova hýřila, nebylo divu, že si rodačky z Prostějova všimlo 1.FC Slovácko. Následně zamířila hostovat k pražským „klokanům“ do Bohemians 1905, odkud letos v létě přešla do nejlepšího českého
klubu, Sparty Praha. A v rudém dresu zatím nezklamala. Stala se pevnou
součástí nejslavnějšího českého klubu, přičemž od startu letošního ročníku nastupovala pravidelně v základní sestavě. Z ní ji dostalo až zranění,
po němž se nyní de facto postupně vrací do hry a tím i sestavy. Za Spartu tak doposud odehrála čtyři ligové zápasy, v nichž vstřelila dvě branky.
V utkáních Ligy mistryň dvakrát střídala a odehrála dohromady pouze dvacet minut. Malá (měří 165 centimetrů), ale šikovná křídelní útočnice má
již také zkušenosti s reprezentačním výběrem České republiky. Po startech
v týmu do devatenácti let je nyní členkou širšího kádru „A“-týmu, se kterým
absolvovala tři srazy, avšak do zápasu ještě nenaskočila.

