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ZNÁME JMÉNA RADNÍCH! JIŘÍ VEČEŘ
OPĚT SEDÍ!
koalice na sv
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Olomouc, Prostějov/mls - A je to
tady! Bývalý majitel diskotékového baru Relax v Komenského ulici
v Prostějově Jiří Večeř byl pravomocně odsouzen. Soud jej uznal vinným z podílu na vraždě obchodníka
s lehkými topnými oleji Marka Lehkého. Ten byl před téměř dvaceti lety
dovezen k řece Moravě, kde mu byla
na několika místech na těle připojena výbušnina, a na dálku odpálena...

INZERCE

Exkluzivní foto! Tři mušketýři, kteří následující čtyři roky potáhnou za jeden provaz v nově vzniklé koalici. Na žádost Večerníku zapózovali v jednací síni primátora zleva: Jiří Pospíšil (PéVéčko), Miroslav Pišťák (ČSSD) a Jaroslav Šlambor (KSČM).
Foto: Michal Kadlec

Tip Večerníku na složení koalice POTVRZEN * Hana Naiclerová (ANO 2011) pohrdla
flekem první náměstkyně, kterou se tak stene Alena Rašková! * Stovky milionů
z Evropské unie bude hlídat komunista Šlambor, který obsadí novou funkci uvolněného radního * „Nejslabším“ článkem křehké koalice je poslanec
Holík * Jednání zastupitelstva se budou konat vždy o den dříve, tj. už v pondělí
* Noví náměstci primátora? Kdepak, vše při starém!

PODROBNÉ ZPRAVODAJSTVÍ O KOMUNÁLNÍ POLITICE nejenom
z Prostějova včetně EXKLUZIVNÍCH rozhovorů NAJDETE NA
STRANÁCH 33 až 36, které jsou PŘÍLOHOU DNEŠNÍHO VYDÁNÍ!
INZERCE

9 771212 667008

3

V civilu. Jiří Večeř byl na svobodu propuštěn v létě 2012. Nyní je
opět za mřížemi. Foto: internet

Krimi
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 27. října 2014

168 hodin
s městskou policií
Zadržen i s nožem!

Minulé úterý 21. října před
devátou hodinou zpozorovala
hlídka na ulici Pod Kosířem
muže, o kterém pojala podezření, že odpovídá popisu osoby v celostátním pátrání. Při
ověření jeho totožnosti se toto
potvrdilo. Následoval převoz
zadrženého na služebnu Policie ČR, kde skončil v rukou
policistů. I přesto, že se jednalo
o osobu, která mívá u sebe nůž
a je nebezpečná, obešel se zákrok bez použití donucovacích
prostředků.

Někdo ničí značky

Prostřednictvím linky 156 bylo
v pondělí 20. října v podvečerních hodinách přijato sdělení od
občana o poškození dopravní
značky v Třešňové ulici. Hlídka na místě zjistila, že se jedná
o prvek označující začátek
cyklostezky a stezky pro chodce ve směru od Západní ulice.
Vypátrat vandala se strážníkům
nepodařilo. O několik dní později byla zaznamenána další
poničená dopravní značka. Ta
byla ulomená ve své upevňovací patce a ležela v trávě před
provozovnou Na Splávku v Domamyslicích.

Kradla
a urážela ostrahu

Třikrát během jediného dne
vyjížděli strážníci do obchodního domu ve Vrahovické ulici
k osobám přistiženým při drobných krádežích. Předminulý
pátek 17. října se první událost
odehrála před polednem, kdy
osmnáctiletý mladík si schoval
pod oblečení jedenáct kusů čokolád v celkové hodnotě třiadevadesát korun. Přibližně za půl
hodiny byl řešen pětatřicetiletý
chmaták, který si vložil do rukávu od bundy čokoládu v ceně
čtyřiatřiceti korun. A do třetice
byli strážníci do nákupního
střediska vysláni po sedmnácté
hodině. Třiačtyřicetiletá žena
odcizila několik kusů deodorantu značky Old Spice a Nivea.
Zboží v hodnotě 552 korun si
zastrčila pod bundu, a tak jako
výše zmínění, prošla bez zaplacení přes pokladní zónu. Svým
jednáním jsou uvedené osoby
podezřelé
z přestupku
proti
p
p
p
p
majetku. Žena navíc i z přestupku proti občanskému soužití,
neboť hrubými výrazy urážela
pracovníka bezpečnostní agentury. Případy bude řešit správní
orgán.

Čmajznul krkovici!

Předminulou neděli 19. října si
v nákupním středisku na Okružní ulici hodinu před ukončením
prodejní doby zaměstnanec
ochranky povšiml sedmadvacetiletého muže, jak vzal z regálu
balení vepřové krkovice, a to
si přemístil přímo do batohu.
Poté místo opustil a vydal se
k pokladně. Uschovaný lup neuhradil, ale dobrovolně ho vydal. Pro podezření z přestupku
proti majetku byla událost předána správnímu orgánu, který
má možnost udělit pokutu až do
výše patnácti tisíc korun.

Chtěla ŠPERKY za pár ukradených plechů! Jenže, OUHA...
Mladá zlodějka měla vše promyšlené,
načapal ji ovšem strážník v civilu

Mladá žena z Prostějova řešila svůj vlastní problém svérázně a jak to často bývá i protizákonně.
V tíživé finanční situaci se rozhodla získat alespoň
dočasně peněžní prostředky, když zastavila pár
šperků. Následně už však neměla peníze na její
vyzvednutí. A tak se rozhodla, že si je nějak šikovně vydělá. Měla ale pořádnou smůlu, s kradenými
plechy na vozíku ji načapal strážník, který byl sice
mimo službu, zato ale v pozoru!
Prostějov/mik
„Strážník městské policie, který
se v pátek sedmnáctého října
odpoledne pohyboval mimo
svoji službu po Sladkovského ulici, spatřil mladou ženu,

která s plně naloženým dvoukolákem mířila do výkupny
sběrných surovin. Tam ale nedojela, neboť dotyčný strážník
přivolal své hlídkující kolegy
a šestadvacetiletá žena měla po
výdělku,“ prozradila Večerníku

Jana Adámková, tisková mluvčí Městské policie v Prostějově.
Při následném vyšetřování vyšlo najevo, že mladá dáma si
dlouhé plechové lišty opatřila
nelegálním způsobem. „Přivolané hlídce poté tvrdila, že plechy ležely v trávě u fotbalového
hřiště Za Kosteleckou ulicí.
Následně však bylo zjištěno,
odkud dílce střechy pocházejí.
Jednalo se o objekt drážního
depa v Martinákově ulici. Muž,
který ji doprovázel, uvedl, že
ho dotyčná požádala o pomoc
při přepravě nákladu a on se domníval, že má dovoleno si plechy odvézt. Strážníci samozřejmě ukradené plechy na místě

Slečna se urážet nenechala a muže vzala...

Šperky nebudou. Strážníci včas mladé zlodějce zabavili tyto
ukradené plechy, cestu do zastavárny musela tedy odložit.
Foto: Městská policie Prostějov
zajistili, ale nebylo možné vyčíslit jejich hodnotu,“ popsala
anabázi případu tisková mluvčí
prostějovských strážníků.
Povedená dvojice, ale zejména šestadvacetiletá žena, se tak
nyní budou z krádeže zodpovídat u správního orgánu. Přitom

argument mladé zlodějky byl
poměrně výmluvný. „Strážníkům tvrdila, že plechy chtěla
prodat ve sběrně a za utržené
peníze potřebovala vykoupit
své šperky ze zastavárny...,“
prozradila na závěr Jana Adámková.
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Nemilé překvapení čekalo
ppočátkem uplynulého
py
týdne
ý
na majitele vozidla Škoda
Octavia. V neděli v odpoledních hodinách si zaparkoval na parkovišti na sídlišti E. Beneše v Prostějově
svůj vůz a když si pro něj
v pondělí ráno krátce před
šestou ráno přišel, už tam
nebyl! Odjel s ním někdo
jiný. Neznámý pachatel mu
tak způsobil škodu za 165
000 korun. Policisté případ
prověřují pro podezření ze
spáchání přečinu neoprávněné užívání cizí věci, za který pachateli, v případě jeho
zjištění, hrozí až dvouletý
pobyt za mřížemi. Po pachateli i vozidle se pátrá.

OBVINĚNÍ si převzal VE VAZBĚ

PŮLLITREM DO HLAVY! Než ho chytli, kradl věci, kola i „Audinu“
Prostějov/mik - Hlídka městské policie řešila předminulý
víkend velkou roztržku mezi
mladými lidmi v jednom z prostějovských barů. Čtyřiadvacetiletá slečinka se nenechala
urážet přibližně stejně starým chlapíkem, vzala prázdný půllitr a rozbila mu s ním
hlavu! V baru se tak objevila
i krev!
„V sobotu osmnáctého října v časných ranních hodinách vyjížděla hlídka do baru
u centra města k napadenému muži. Čtyřiadvacetiletý
mladík oznamovatel měl tržnou ránu na čele, kterou mu
způsobila jedna z přítomných
slečen,“ potvrdila případ Jana
Adámková, tisková mluvčí
Městské policie v Prostějově.
Jak strážníci vzápětí zjistili,

Ilustrační foto
mladá dívčina měla ke svému
hrubému jednání určitý důvod.
„Dotyčná strážníkům vysvětlila své počínání. Mladík ji
častoval hrubými výrazy, bral
ji židli, plival kolem sebe a dokonce i na ni. Protože nemínil
svého chování zanechat, tak
ho zmíněná slečna udeřila půl-

litrem,“ vysvětlila Adámková.
Celá záležitost byla předána
správnímu orgánu pro podezření z přestupku proti občanskému soužití. V případě
urážek byla čtyřiadvacetiletá
slečna strážníky poučena, že
má možnost podat na mladíka
oznámení ke stejnému orgánu.

Prostějov/mls - Prostějovští kriminalisté zahájili trestní stíhání
šestatřicetiletého zloděje, který se v srpnu a září letošního roku
hned na dvou místech Prostějovska dopustil vloupání. A jak
v v Kostelci na Hané, tak i přímo v Prostějově byl nadmíru
úspěšný...
„V Kostelci na Hané se vloupal do jednoho z objektů, odkud
ukradl nejen peněženku s osobními doklady, platební kartou, ale také klíče od automobilu Audi A4, načež následně
odcizil i samo vozidlo s věcmi. Způsobil tak celkovou škodu za 272 000 korun,“ prozradila Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje. Ve
druhém případě ukradl z jedné garáže v Prostějově hned čtyři jízdní kola. „Majiteli v tomto případě způsobil škodu za
54 500 korun,” přidala Urbánková.
Kriminalisté na případu pracovali a po pachateli pátrali. Na základě zjištěných informací a poznatků i operativní práce pak případ
v uplynulých dnech objasnili a pachatele zjistili. „Odcizené vozidlo zatím nebylo nalezeno, policisté po něm i nadále pátrají. Samotné usnesení o zahájení trestního stíhání si obviněný převzal
ve vazební věznici, kde je umístěn pro jinou trestnou činnost.
V případě prokázání viny a odsouzení mu za uvedené přečiny,
vzhledem k výši způsobené škody, hrozí až pětiletý pobyt za mřížemi,“ prozradila krajská policejní mluvčí.

ze soudní síně...

Nezdárný syn přivedl nemocnou mámu málem AŽ DO KRIMINÁLU!
Bývalý žák ZŠ Dr. Horáka chodil do školy jen na první hodinu. Pak utekl...

Prostějov/mls - Z trestného činu
Ohrožování výchovy dítěte byla
minulé úterý obžalovaná Libuše G. Jelikož za stejný trestný
čin už byla v minulosti pravomocně odsouzena, dvaapadesátileté ženy reálně hrozilo, že
skončí ve vězení. A to všechno
jen proto, že její patnáctiletý
syn nechodil do školy. Jak se
však ukázalo, tento fakt obžalované rozhodně lhostejný nebyl.
Hlavní problém vězel zejména
v nezvladatelném chování patnáctiletého chlapce, na němž se
hluboce podepsaly spory obou
rodičů...
Pokud si někdo stěžuje na svůj
osud, tak by si to na nějaký čas
měl vyměnit s paní Libuší. Žena,
kterou dle jejích slov sužují chronické onemocnění páteře a artróza, má po složitém rozvodu do
péče svěřeny děti dceru a syna.
Avzhledem k tomu, že i kvůli zdravotním problémům nemá práci
a s bývalým manželem je ve stá-

lém sporu, tak péči o potomky (celkem pochopitelně) nezvládá úplně
tak, jak by bylo potřeba. Přesto za
své nezletilé děti stále nese odpovědnost, a to včetně školní docházky. A ta minimálně v případě
jejího syna rozhodně pokulhávala.

Absolutní ztráta autority
Žák ZŠ Dr. Horáka letos
v březnu a dubnu neomluveně
zameškal celkem 204 hodin.
Přitom v podobné souvislosti
byla paní Libuše už jednou
odsouzena k roční podmínce.
V úterý minulého týdne pak
před soudem stanula opět
a vznášela se nad ní možnost nepodmíněného odsouzení! „Kluka jsem do školy osobně vodila,
jenže on po první hodině vždy
utekl. Mnohokrát jsem ho hledala
různě po Prostějově, bylo na něj
vyhlášeno i několik celostátních
pátrání. Někdy se našel u otce
v Kojetíně. V uvedeném období

se mi mnohokrát postavil, řekl, že
do školy prostě nepůjde, a nešlo
s ním za ádnou cenu hnout. Už
jsem to nezvládala, brala jsem
spoustu prášků, po kterých mi
bylo špatně, omdlévala jsem...,“
vypověděla u soudu dvaapadesátiletá Libuše, která na nezdárného
syna byla nakonec nucena podat
návrh na ústavní péči. „Proč jste
tento návrh nepodala dříve, obzvláště když jste už kvůli potížím
s docházkou vašeho syna byla
v minulosti odsouzena?“ dotazoval se soudce Petr Vrtěl. Obžalovaná argumentovala těžkou situací po náročném rozvodu. „Chtěla
jsem, aby děti byly se mnou a spolu normálně žili. Ne aby skončily
někde v ústavu,“ argumentovala
nešťastná žena, jejíž snaha se
však bohužel minula účinkem.
Zatímco syn v létě putoval do
ústavu ve Veselíčku, malá dcera bude muset být v dohledné době aspoň na nějaký čas
umístěna v Klokánku. „Čeká

mě totiž dalších asi sedm opera- ze školy toleroval. Mladík z tohoto
cí,“ objasnila důvod paní Libuše. důvodu nemá jasně nastavena pravidla a i v běžných životních situ„Nevěřil jsem, že to
acích tápe,“ ocitoval soudce Petr
Vrtěl zprávu Probační a mediační
dojde tak daleko“
služby, která nad paní Libuší po
U Okresního soudu v Prostějově jejím odsouzení vykonává dohled.
byl přítomen i její syn, který celý
proces pozorně sledoval. Cožpak Rozsudek bez potrestání
si neuvědomoval, do jakých pro- Soud sice nakonec ženu uznal vinblémů může vlastní maminku do- nou z toho, že nezajistila docházstat? „Ze školy jsem utíkal, proto- ku svého syna do školy, vzhledem
že se mi tam nechtělo být. Nevěřil k okolnostem a především soujsem ale, že by matka mohla mít stavné snaze obžalované se situkvůli mně nějaké vážnější problé- ací něco dělat, však zcela upustil
my ani tomu, že půjdu do ústa- od potrestání. „Na účastníka se
vu,“ vypověděl mladík, který nyní v takovém případě hledí, jako by
do školy chodí, protože nad sebou nebyl odsouzen. Zároveň případ
má bič zaměstnanců výchovného už nebude prošetřován ani v rámci
ústavu.
přestupkového řízení, neboť soud
Verzi paní Libuše potvrdila i tříd- to považuje za zbytečné,“ upřesní učitelka lehkovážného žáka nil důsledky takového rozsudku
stejně jako další písemné důkazy. soudce Petr Vrtěl.
„Matka na schůzky pravidelně Jelikož se obě procesní strany na
docházela a dobře spolupracovala. místě vzdaly práva na odvolání,
Systém výchovy narušovaly spo- rozsudek na místě nabyl právní
ry s otcem dítěte, který mu útěky moci.

po kvartetu hledaných
Prostějov/mik

AKTUÁLNÍ
KRIMI ZPRÁVY
hledejte
KAŽDÝ DEN
také na

ČERNÁ KRONIKA

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.

ERVÍN ČUREJA

ONDŘEJ GREGOR

ROMAN JEŘÁBEK

ROMAN MÉZL

se narodil 18. srpna 1970 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání již dne 11. srpna 2009.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 35 do 40 let, měří mezi 170 až
173 centimetry, má střední postavu a černé vyholené vlasy.

se narodil 22. června 1989 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 21. října 2014. Jeho
zdánlivé stáří je 25 let a měří 190
centimetrů. Bližší údaje k hledané
osobě nejsou v policejní databázi
uvedeny.

se narodil 7. ledna 1977 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila
prostějovská policie celostátní
pátrání dne 23. října 2014. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od
26 do 28 let, měří 180 centimetrů,
má hubenou postavu, zelené oči
a hnědé vlasy.

se narodil 19. července 1974
a trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledaného
vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 22. října 2014.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od
38 do 40 let, měří 170 centimetrů,
má střední postavu, hnědozelené
oči a hnědé vlasy.

Objasněná krádež

Policisté objasnili krádež,
ke které došlo ve druhé polovině srpna letošního roku
v prodejně na Okružní ulici
v Prostějově. Tehdy neznámý pachatel v nestřeženém
okamžiku odcizil jednasedmdesátiletému pánovi z nákupního vozíku odloženou tašku,
ve které měl osobní doklady,
peníze,
p
, nákupní
p ppoukázky
y
a platební kartu. Škoda byla
vyčíslena na 1600 korun. Pachatelem je dvaačtyřicetiletý
muž z Prostějovska. Ve středu 22. října mu policisté ve
zkráceném přípravném řízení
sdělili podezření ze spáchání
přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění
platebního prostředku, za
který mu hrozí až dvouletý
pobyt za mřížemi.

Řidič s marihuanou

Ve středu 22. října v odpoledních hodinách kontrolovali
policisté na ulici Kostelecké
v Prostějově řidiče vozidla
Ford Escort. Požití alkoholu u něj vyloučila dechová
zkouška, zato test na omamné a psychotropní látky byl
pozitivní na marihuanu. Po
poučení se muž podrobil lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického
materiálu v nemocnici. Nyní
je podezřelý z přestupku proti bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu.

Vyloupená Fabia

Vozidlo není trezor. O tom
se mohl opětovně přesvědčit
osmatřicetiletý
ý řidič vozidla Škoda Fabia, kterému
v úterý 21. října zatím neznámý pachatel z auta, jež bylo
zaparkované v ulici Sadové v Prostějově, po rozbití
skleněné výplně okna dveří,
odcizil zde ponechanou tašku s firemním notebookem.
Celková hmotná škoda byla
vyčíslena na třiadvacet tisíc
korun.

Na sídlišti vykradl sklep

Ve sklepní
p kóji
j v domě na ulici Václava Špály v Prostějově
řádila straka. Majitel na vše
přišel v úterý 21. října. Zatím
neznámý pachatel poškodil
visací zámek a petlici, vnikl
dovnitř, a z kóje odcizil rádio
zn. Hyundai, vysavač, ventilátor, řezačku a nepohrdl ani
pumpičkou na kolo. Majiteli
způsobil škodu odcizením
a poškozením za 8 200 korun. Policisté zahájili úkony
trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů krádež a porušování domovní
svobody, za které pachateli,
v případě jeho zjištění, hrozí
až tříletý pobyt za mřížemi.

Zpravodajství
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Tohle může být NOVÝ KULTURÁK! „CHUDINKA Z FRANCIE“ OPĚT V AKCI!
Divadýlkem napálila i protřelou barmanku...

Prostějov/mls - Bacha na ni! Za
své herecké schopnosti by zasluhovala Oscara jako z Ameriky,
sama se však rozhodla obírat
lidi v Prostějově. A tak předminulý víkend opět chodila po
barech, přičemž napálila i ostřílenou ženu za pultem zvyklou
už na ledasco... Rafinovaná
šedesátiletá podvodnice, která
tvrdí, že žije ve Francii, neumí
česky, byla okradena Romy
a nutně se potřebuje dostat do
Prahy. O peníze si nikdy přímo
neřekne a snad proto jí je lidé
sami dávají...
Ta žena umí skvěle hrát na
city! Svoji srdceryvnou bajku
o okradené cizince ještě doprovází fyzickým třesem, který její
oběti přesvědčí, že je v šoku
a naprosto ztracená. Její rafinovanost spočívá v tom, že si
o peníze neřekne a spoléhá na lidskou dobrotu.

To jsou panoramata! Díky Večerníku se Prostějované mohou poprvé podívat, jak
by mohlo vypadat nové multifunkční centrum místo Jezdeckých kasáren. Krása, že?
Zdroj: Magistrát města Prostějova

O „chudince z Francie“ Večerník poprvé informoval uprostřed letošních prázdnin, kdy
dokázala napálit několik lidí,
kteří jí sami dali peníze na vlak
do Prahy. Netrvalo dlouho
a je tu zpět! Dle našich informací nedávno obešla prostějovské
hospody a opět byla úspěšná. Od
obsluhy baru v Plumlovské ulici
například dokázala v neděli 12. října vymámit dokonce tisíc korun!
„Nikdy se mi nic podobného nestalo. Dělám za barem řadu let
a za tu dobu už jsem slyšela tisíce
různých výlevů o tom, jak někdo
potřebuje peníze na nemocné děti
či staré rodiče. Nikdy jsem peníze
nikomu nedala. Až onu předminulou neděli... Paní totiž vypadala
skutečně zoufale, klepala se a zároveň nechtěla ani korunu. Jenom
říkala, že se potřebuje dostat do
Prahy. Mně se jí zželelo a tak jsem
vytáhla tisícikorunu. Ona mi za to

moc děkovala a ještě mi napsala
adresu i e-mail. Slibovala, že mi
peníze vrátí. Já jsem je ale zpět
ani nechtěla, šlo mi jen o to, abych
ženě pomohla,“ svěřila se paní
Veronika, která později zjistila, že
kontaktní údaje jsou falešné. „Historku jsem vyprávěla jednomu
z hostů baru, který mě upozornil na článek ve Večerníku. V tu
chvíli mi došlo, že paní lhala! To,
co mi tady vyprávěla, se doslova
shodovalo s tím, co bylo psáno
u vás v novinách,“ dodala paní
Veronika.
Nezbývá tedy než před rafinovanou herečkou varovat,
a pokud to na vás bude zkoušet, razantně ji poslat přímo do
Francie a možná i někam dál,
kde už slunce nesvítí. Jestliže
však už s touto ženou máte
svoji vlastní zkušenost, napište
nám do redakce na e-mail:
vecerník@pv.cz!

PENZE FRANTIŠKA TUHÉHO ČTYŘNÁSOBNĚ PŘEVYŠUJE PROSTĚJOVSKÝ PRŮMĚR

Již tento pátek
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Počet starobních důchodců:

2012

František (65) vs. Eva (68)

Za suchými čísly stojí konkrétní lidské příběhy. Důchodcem
s pravděpodobně nejvyšší penzí
na Prostějovsku je bývalý generální ředitel Oděvního podniku
Prostějov František Tuhý. Pětašedesátiletý muž, který nyní před
Krajským soudem v Brně čelí
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Až na výjimky si důchodci
v České republice vyskakovat
příliš nemohou. A to i přesto, že
ze statistik vyplývá zvyšující se
průměrná výše důchodu. Konkrétně na Prostějovsku se tak
za posledních deset let dělo až
o 3 757 korun, z původních 6 870
na 10 627 Kč. Průměrný prostějovský důchodce však měsíčně obdrží asi o tři stovky méně,
než ten celorepublikový.
Zajímavé přitom je, že muži
pobírají standardně o dva tisíce
korun více než ženy. „Výše starobního důchodu v České republice k třicátému červnu letošního
roku činila 11 050 Kč, z toho
u mužů 12 237 Kč a u žen
10 028 Kč,“ uvedla Jana Buraňová, tisková mluvčí České správy
sociálního zabezpečení (ČSSZ),
z jejichž statistik Večerník čerpal
podklady pro tento článek.

obžalobě ze zpronevěry šestadvaceti milionů korun, dostane
v současnosti od státu každý
měsíc přes čtyřicet tisíc korun.
Bývalému neomezenému vládci
OP, jehož budovy byly letos v létě
srovnány se zemí, patří mimo jiné
rozsáhlá vila v Plumlově. „Všechny peníze jsem si za svoji práci zasloužil, dělal jsem přesčasy a často
i o víkendu,“ vysvětloval nedávno u soudu své milionové příjmy
František Tuhý.
Na opačném pólu spektra se
nachází například paní Eva S.
Osmašedesátiletá žena pocházející ze Zdětína momentálně
přežívá na prostějovské ubytovně v ulici Marie Pujmanové.
Stejnou sumu, kterou František Tuhý dostane každý měsíc, ona obdrží za dlouhého
tři čtvrtě roku! „Můj důchod
je necelých pět tisíc korun.
K tomu ještě dostávám příspěvek na bydlení, který činí asi tři
tisíce korun. Vycházím jen tak
tak, netuším, co se mnou bude
v dalších měsících či letech,“
svěřila se Večerníku paní Eva,
s níž jsme se seznámili díky
jejím problémům se „šmejdy“
z předváděcích akcí. „Tvrdili mi,
že jsem vyhrála a mám jen podepsat předávací protokol. Podvodem mi ale podstrčili úvěrovou

Průměrná výše starobního důchodu:

2002

Prostějovsko/mls

Průměrná výše starobního důchodu v regionu za celostátním průměrem
stále pokulhává. Počet důchodců za poslední dva roky překvapivě klesl

2001

Podle aktuálních statistik žije v celé České republice pouze 261 penzistů, kteří pobírají důchod vyšší
jak třicet tisíc korun. V prostějovském regionu patří
do této skupiny například bývalý ředitel zkrachovalého Oděvního podniku a někdejší „vzorný milicionář“ František Tuhý. Stávající výše důchodu muže,
který před krachem již tehdy řádně zadlužené firmy pobíral plat přes dvě stě tisíc korun, nyní převyšuje čtyřicet tisícovek! Většina důchodců přitom
na průměrnou „prostějovskou“ penzi, která činí
10 627 korun, ani nedosáhne...

18 278

18 293

Překvapivá čísla. Z grafů vyplývá, že nejvíce starobních důchodců na Prostějovsku bylo v roce 2011,
jejich počet v posledních dvou letech se překvapivě o něco snížil. Z údajů ČSSZ rovněž vyplývá, že na
každého penzistu u nás připadá 2,1 poplatníka.
Zdroj: ČSSZ a ČSÚ
smlouvu, ze které vyplývalo, že vyplnil zástupce společnosti, podmínku. Přitom za vysavač,
můj důchod je deset a půl tisí- která akci pořádala. Za úvěrový který jsem nikdy nepoužila,
ce korun, což ovšem rozhodně podvod jsem ale byla odsou- jsem musela zaplatit šestatřicet
není pravda. Tuto částku tam zena já, od soudu jsem dostala tisíc korun, které jsem si muse-

Na náměstí se bude KÁCET. A FEST!

Pro srovnání. Zatímco František Tuhý měsíčně dostane čtyřicet tisíc korun, paní Eva stejnou částku „na důchodě“ obdrží za tři čtvrtě
roku.
2 x foto: archív Večerníku
la půjčit u známých. A teď po Musím využívat levnější dřevo.
mně navíc úvěrová společnost Důchod beru necelých devět
ještě chce vysoké úroky,“ přidala tisíc korun, jsem ale diabetik
k dobru další část svého smutné- a mám vysoký tlak. Po odečtení
ho životního příběhu paní Eva.
všech nákladů za bydlení a léky
mi tak na jídlo měsíčně zůstává
Musí obracet
necelých osm stovek,“ přiznal
pro večerník nešťastný Jaroslav
každou korunu
Živobytí některých starších B. z Plumlova.
lidí není opravdu jednoduché.
Kdo šetří, má za tři
Vždyť jen nájem tvoří u řady Vše ovšem není úplně černé.
důchodců až osmdesát procent Starší lidé, kteří celý život rozumjejich nákladů. Pokud tedy ně hospodařili, mají vlastní byt či
nemá penzista vlastní bydlení dům a zvykli si žít skromně, se
a musí splácet činži či hypo- i s podprůměrným důchodem
téku, hrozí mu nejen nepří- chudoby bát nemusí. Naojemný fakt, že mu na jídlo pak často finančně podporují
a léky už skoro nic nezůstane, i své děti či vnuky. „Žena je
ale i nemilá skutečnost v podo- na mateřské. Přestože prabě vyhoštění z bytu. Jelikož na cuji, tak poslední dobou žiulici nechce skončit nikdo, a tak jeme skutečně od výplaty
se lidé zadlužují a zadlužují...
k výplatě. Kdyby nám občas neProblém ovšem bývá s bydle- zištně nevypomohli rodiče, kteří
ním všeho druhu. „Mám sice jsou už v důchodu, bylo by to pro
do domu zavedený plyn, ale nás hodně složité,“ vyjádřil se
nemůžu si dovolit jím topit. například dvaatřicetiletý Martin.

Modrý lev skončil

CO BUDE MÍSTO NĚJ?

Poslední zákazníci. Do potravin U Modrého lva mohli lidé na nějaký čas zamířit naposledy uplynulou sobotu. Foto: Martin Zaoral

Masívní řežba. Vykácené stromy, na které byli Prostějované řadu let zvyklí, má nahradit alej ze vzácných dubů.
Foto: Michal Kadlec
Jehličnany a keře zmizí úplně. Chcete se dozvědět víc? Nalistujte stranu 11!

Prostějov/mls - Dlouholetý provozovatel prostějovské
prodejny „U Modrého lva“ na Pernštýnském náměstí
končí. Pětice prodavaček tak přijde o práci. Jak se
Večerníku podařilo exkluzivně zjistit, prostory o rozloze
200 m2 dlouho prázdné nezůstanou. Legendární mléčný
bar se sem ovšem nevrátí...
(dokončení na straně 6)

Publicistika
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Barometr

Číslo týdne

25

+

J di á v ČR
Jediná
ČR. Př
Přesnější
ější vyšetření
š tř í i nižší
i dávku
radiační zátěže nabídne pacientům NeLondýn
mocnice Prostějov, která je členem skupiny
musí ještě poAGEL, nový počítačový tomograf.
čkat! Po opojném
„CéTéčkem“ modelu Toshiba
triumfu ve Stockholmu
Aquilion Prime disponupřišla na prostějovského teje v současné chvíli
nistu Tomáše Berdycha kocovina,
jako jediný špikdyž na turnaji ve Valencii vypadl hned
tál v tuzemsku.
v prvním kole. O definitivu startu na Turnaji
mistrů v Londýně musí hráč TK Agrofert
ještě bojovat v tomto týdnu.

Po čtvrtstoletí se do vedení
prostějovského úřadu vrací
komunisté. Poprvé od pádu totality v roce 1989 budou hned
tři členové této partaje součástí
Rady Statutárního města Prostějov. Prostějovská KSČM totiž
přijala nabídku na vytvoření
trojkoalice s ČSSD a hnutím
PéVéčko.

-

Osobnost týdne

Výrok týdne
„NA DOVOLENOU
K MOŘI BYCH
V ŽIVOTĚ NEJEL.

LADISLAV ŽUPANIČ
Prostějovský rodák se představil

ČUNÍN MI STAČÍ!“
Námořní kapitán Pavel Kocian,
který na lodích pracoval
dlouhých šestatřicet let
Exkluzivní rozhovor čtěte
na straně 16 dnešního vydání

lla zaplněné Městské divadlo.

SLIBUJI, ŽE PO VOLBÁCH NEZMĚNÍM VŮBEC NIC...

Analýza
Martin Zaoral
Samozřejmě, že to byl vtip.
Řekněme si to upřímně: cožpak
někdo z nás aktivních mladých
lidí sledujících pozorně dění
v Prostějově skutečně nezatoužil mít svůj vliv na budoucí rozvoj města? A cožpak by se nám
nehodil přibližně sedmdesátitisícový primátorský plat?

Je po volbách, tak se k tomu můžu přiznat. Nevím,
jak vy, ale sám jsem v minulých týdnech co chvíli
čelil četným dotazům, jak je možné, že nikam nekandiduji. Prý to letos v Prostějově dělal úplně každý
a ani to nemusel být zrovna doktor. Ač to dle počtu
lékařů na kandidátkách vypadalo, že Hippokratova
přísaha se brzy bude muset stát preambulí slibu
nového zastupitelstva. Cožpak skutečně nemám
chuť přestat pouze nadávat a nechci začít věci
v Prostějově měnit k lepšímu? „Ne, nechci nic měnit
k lepšímu, raději budu v klidu dál lamentovat,” odrážel jsem tyto dotazy s kamennou tváří.
Odpověď je jasná: Ano,
hned by (nám) bylo líp.
Přesto jsem kandidaturu přenechal jiným. Nechme nyní
stranou fakt, že v Prostějově
sice žiji a pozorně sleduji zdejší dění, nicméně trvalé bydliště
mám v Lešanech. V této obci
se však kvůli pracovnímu zaneprázdnění zdržuji poměrně
málo a o dění v obci nemám

právě nejlepší přehled. Navíc
v Lešanech bych se o post primátora (a tedy i lákavý primátorský plat) prostě ucházel marně!
Samozřejmě, že by nebyl problém si trvalé bydliště do Prostějova přehlásit. Ale proč?
Stejně bych do voleb nešel.
Důvodů je hned několik. Jednak bych nerad ztratil odstup
od prostějovského politického

NEVRATNÝ KROK

Tomáš Kaláb
Člověku byla dána do vínku svoboda rozhodování. Jsou případy,
kdy tato svoboda má pod tlakem
okolností své meze. Jindy člověk
ví, že něco prostě musí udělat,
protože to je správné, ale z něja-

kého důvodu nepříjemné, takže
hrozí odklad nebo úplné vyšumění, neboť všední radosti jsou
určitě lákavější.
V takovém rozpoložení je nejlepší
udělat nejdříve skutek, co dá věci
do pohybu a případnou lákavou
zpátečku definitivně znemožní.
Pak už nezbývá, než dotáhnout
akci do finále, jakkoli třeba dramatického. Klasickým příkladem
je hrdina mého oblíbeného filmu
Profesionál Joss Beaumont. Byl
přesvědčen o tom, že dotáhnout
akci, která mu byla kdysi uložena,
je i po letech správné, byť pro něj
třeba osudové.
Jeho nevratný krok představoval šifrovaný telegram, odeslaný
jeho zaměstnavateli, tajné službě.
K podobně nevratnému kroku
se odhodlalo prostějovské hnutí

ANO 2011, když odmítlo spolupráci s PéVéčkem s vědomím, že
může prohospodařit dobrý výsledek, zůstat v opozici a v příštích
volbách přijít i o zbytek podpory
voličů.
Tento postup má jednu drobnou
výhodu. Nevratným krokem jste
učinili rozhodnutí a důsledky
snášíte klidně, bez zbytečných
nervů. „Komisař je mrtvý, prezident je mrtvý a o mně se teď
jedná,“ shrnul Beaumont situaci, kráčeje klidně k vrtulníku s
odstřelovačem za zády. Čiňte své
nevratné kroky uvážlivě, protože
konce mohou být tragické.

další čtyři roky vládnout, přestalo se o politice mluvit. Tento týden
se konečně všichni začneme věnovat věcem, které se více týkají
nás osobně. Například domácímu rozpočtu.

...ještě

+

Váhy - 22.9. až 21.10. Doma vám to příliš klapat nebude, takže každá záminka k opuštění domácnosti bude dobrá. Často si ale budete muset
vymýšlet, například služební cesty. Dejte si ale
bacha, ať na to protějšek nepřijde, bylo by zle.
Štíři - 22.10. až 20.11. Pokud přemýšlíte o pozdní
dovolené, není na co čekat. Podzimní počasí přímo láká k návštěvě krajin, kde se alespoň na pár
dní můžete vrátit do léta. I v tuzemsku si volné
chvíle užijete, lenošit rozhodně netoužíte.
Střelci - 21.11. až 20.12. Nezapomeňte, že láska
kvete v každém věku. Ať je vám patnáct nebo padesát, máte jedinečnou možnost se v těchto dnech
zamilovat. Do cesty vám totiž vstoupí člověk, který bude na první pohled zajímavý.
Kozorohové - 21.12. až 19.1. Nezapomeňte na
narozeniny nebo svátek svého blízkého. Mohlo by
totiž dojít k trapasu, který byste jen těžko rozchodili. Na dárku nešetřete, jednou za čas přece můžete sáhnout hlouběji do své kapsy.
Vodnáři - 20.1. až 18.2. Hodně se tento týden zaměříte na budování kariéry, a uděláte dobře. Máte
kolem sebe hodně konkurence, kterou musíte překonat. Není vyloučeno, že se dostanete do mnohých pracovních sporů, ale ustojíte je.
Ryby - 19.2. až 19.3. Nevyčítejte nikomu, že má
jiný názor než vy. Právě v těchto dnech se dostanete do ostrého konfliktu s člověkem, který hodlá
prosadit zcela opačnou věc než vy. Bude záležet
čistě na vaší šikovnosti, zda ho trumfnete.

Jenže s tímto postojem se jaksi nejsem schopen ztotožnit.
Vždyť těch změn je kolem nás
poslední dobou nějak moc. Některé firmy krachují a ti, kteří
je k bankrotu přivedli, zakládají společnosti nové. Některé
strany ztrácejí na popularitě
a ti, kteří na tom mají svůj podíl,
přechází do stran jiných. Mění
se nejen premiéři a primátoři,
ale i šéfové Policie ČR, ČD,
ŘSD, Povodí Moravy a dalších
kolosů. A pak se v těch všech
změnách vyznejte!
Navíc absolutně nechápu,
proč se tolik stran v Prostějově zaklínalo slovem změna.
Vždyť typický Hanák je tvorem skrz naskrz konzervativním. Ať už se u nás pokusíte
změnit cokoliv, vždy se u nás
na Hané setkáte v první řadě
s kritikou (a v té druhé se závistí).
Chcete postavit nové sportovní centrum? Máte problém!
Chcete postavit nový ob-

choďák v prostoru, který by
se dal nazvat ostudou města?
Máte taky problém! Chcete
nahradit rozpadající se komunistický kulturák s příšernou
akustikou jiným, modernějším zařízením odpovídajícím
současným standardům? Máte
ještě větší problém. Chcete
zbořit obří zchátralou ubytovnu bezdomovců kousek od
centra města? Máte tak obrovský problém, že o tom před
volbami radši vůbec nebudete
mluvit! Je to prostě tak: lidé
v Prostějově chtějí mít vše tak,
jak jsou na to zvyklí. Většina
obyvatel „hanáckého Jeruzaléma“ si očividně myslí to
samé, co americký spisovatel
židovského původu Joseph
Heller, totiž, že „každá změna
je k horšímu“.
A tak (coby rozený populista)
všem lidem na tomto místě
slavnostně slibuji, že po volbách v Prostějově nezměním
vůbec nic!

fejeton

Volební serenáda

Petra Hežová

slavnostem. Guláš, zákusky,
propisky a balonky, to vše zcela
zdarma, vlastně jen za nezávazný příslib, že dorazíte k volební
urně s tím správným zaškrtnutým políčkem v hlasovacím
lístku. No, neberte to! Političtí
kandidáti se mile usmívají na
všechny strany, abyste je později
snadno identifikovali na volebních plakátech. Řeknete si, to
bych za ty prachy zvládl taky,
ale jen si zkuste celý den se vesele usmívat, když na vás někdo
huláká ‚rozkradli jste republiku,
a teď nám za naše peníze cpete
okoralý perník a odznaky s němčourem s fajfkou.‘ To by zmrzl

glosa týdne

Konstelace
hvězd Prostějova
Sotva se Prostějované dozvěděli, která radniční koalice jim budee

Berani - 20.3. až 18.4. Nepomáhejte zbytečně
těm, kteří o vaši pomoc nestojí. A poznáte to na
první pohled, protože ti dotyční vám svůj postoj
dají najevo. Raději se tedy starejte o své vlastní záležitosti, hodně vám to hoří doma v rodině.
Býci - 19.4.až 19.5. Budete muset začít chodit více
do společnosti, pomalu ztrácíte přehled o tom, co
se okolo vás děje. Přestaňte tedy trčet neustále
u televize a zajděte si například na pivo se svými
kamarády. Dozvíte se spoustu novinek.
Blíženci - 20.5. až 19.6. Ekonomicky na tom nebudete zrovna nejlíp, ale nic se neděje. Jste naučeni žít skromně, takže nebude ani vadit, že musíte
odmítnout společenské akce pořádané vašimi kolegy. Večírky si teď musíte odpustit.
Raci - 20.6. až 21.7. Nic důležitého v těchto dnech
nebudete muset řešit, takže se klidně můžete zaměřit na své koníčky. Tudíž konečně přijměte
výzvu známého a jděte si pořádně propotit tričko
na tenis. Nebo zase jen budete lenošit?
Lvi - 22.7. až 21.8. Bohužel, v zaměstnání se tak
pohádáte s jedním z kolegů, že nebudete mít ani
chuť do práce ještě přijít. Vezměte si radši krátkou
dovolenou, abyste měli možnost a čas všechno vydýchat. Uvidíte, že bude mnohem líp.
Panny - 22.8. až 21.9. V novinách najdete zajímavý inzerát na seznámení. Možná budete trochu
váhat, ale proč to nezkusit? Nemáte co ztratit, domluvte si schůzku a uvidíte. S dotyčnou osobou se
ale nescházejte na odlehlém místě.

hemžení, které se naplno projevilo při letošní předvolební horečce. Vždyť jak známo každá
vysoká horečka s sebou přináší
rozostřené vidění a v některých případech dokonce i halucinace. Jejich zhmotnění pak
obvykle najdeme v předvolebních slibech jednotlivých stran.
I proto mi bylo milejší, abych
si navzdory volební horečce
zachoval „chladnou hlavu“
a zdravý rozum.
A hlavně. Zaklínadlem všech
posledních voleb je slovo
„Změna“. Je jedno za koho
kandidujete, hlavně lidem nesmíte zapomenout slíbit, že
do Lešan, Prostějova, České
republiky či Evropské unie
přinesete onu tolik potřebnou
změnu s velkým Z. V čem
bude ta Změna konkrétně spočívat, to už je celkem jedno.
Vždyť volič stejně nemá čas
řešit podrobnosti, hlavní je,
aby se toho co nejvíce změnilo
a bylo konečně líp.

Jak mně scházejí volby, to se
snad ani nedá vypovědět. Už
když si vzpomenu, jak byla pro
nás voliče ob den připravená
nějaká ta akční předvolební
kampaň, která, kdyby se přidaly kolotoče, by mohla zdatně
konkurovat nejedněm hodovým

pro voliče

úsměv na tváři snad každému.
Ale protože politický uchazeč
ví, že kdekoliv se může skrývat
chtivý fotograf, který by v médiích, jak se patří, rozmázl, že kandidát nebohého voliče popadl za
límec a s několika nevybíravými
slovy ho vyhodil z volebního
stanu, raději rozzlobeného voliče uchlácholí balíčkem stranických propisek a navrch přidá
kvalitní bavlněné triko, pochopitelně s logem té či oné strany.
Volič pak může s podstatně
lepší náladou a v novém tričku
volit stejně koho chce, jednoznačně bod pro voliče! Takže,
kdy že jsou další volby?

Agentura
Připravte lampiony, blíží se VŘSR!

Nad prostějovskou radnicí zazářila rudá záře! Po Kladnu
se tak Prostějov stává druhým
městem, o kterém se Tondovi Zápotockému vždy snilo.
A není divu, když po pětadvaceti letech se mezi konšely
znovu objevili komunisté! Jak
slovutná Agentura Hóser zjistila, v příštích čtyřech letech
se musíme připravit na návrat
k dobám, kdy jsme mávali
na počest Sovětského svazu.
Oprašte tedy svazácké průkazky a košile, z půdy pak sneste
rudé transparenty se žlutými
nápisy...
„První věcí, kterou v Prostějově opět zavedeme, je oslava
výročí Velké říjnové socialistické revoluce. Je to ostatně
první velký svátek, který nás
v tuto chvíli čeká,“ upozornil
Agenturu Hóser náměstek
pro školství, kulturu a VUML
Jaroslav Brambor. A to není
všechno, postupně se do Prostějova vrátí i další zvyky, které
si starší generace pamatují
z časů před rokem 1989. „Už

nyní připravuji plány oslavy
prvního máje a osvobození
naší vlasti Rudou armádou.
Tyto oslavy vystřídají dosud
zavedené Prostějovské léto,
jiná kultura nebude. Nebo
bude, ale podrobíme ji rozsáhlé cenzuře. V žádném případě
se už nebudou konat jakékoliv
koncerty pochybných skupin
či zpěváků na náměstí bez
toho, že bychom texty písní
předem nezkontrolovali,“ dodal Jarda Brambor.
Nová opatření komunistických členů rady města se sice
nezamlouvá ostatním koaličním partnerům, ale ti zbytečně
nechtějí čeřit vodu. „No co, já
byl taky svazák. Takže si na
obnovení starých zvyků musím
zvyknout. Já jenom doufám,
že naši soudruzi z koalice nebudou chtít z náměstí odvézt
Masaryka a vrátit sem zpátky
Lenina. To už bych se ozval
i já,“ svěřil se Hóserovi Jiří
Nikamnepospíchal, který obhájil křeslo prvního náměstka
primátora.

A co na to všechno samotný
primátor? „Mě do toho netahejte! Já nechci předjímat, co
bude za týden, natož za měsíc.
Pokud se bude s lampiony
a ohňostrojem opět slavit výročí Velké říjnové socialistické revoluce, nic proti tomu
nemám. Jenom doufám, že
vstupenky na náměstí se budou distribuovat tak, jak mají
a budou zadarmo,“ uvedl první muž radnice Miroslav Nakaseseděl.
Jak se naše agentura ještě dozvěděla, komunisté už na nejbližší oslavu sestavili program
a vyvěsili ho na úřední desku
města. Účast všech Prostějovanů je povinná a sraz i s lampiony a mávátky je 6. listopadu
večer u sochy Vladimíra Iljiče
Lenina. Takže, uvidíme se!
Za Agenturu Hóser Majkl
Text v této rubrice je
smyšlený, nikterak pravdivý
a redakce Večerníku se od
něj distancuje.
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aneb VAŠE NÁZORY
NÁS ZAJÍMAJÍ

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

Kam zmizel tvůj
dětský úsměv?

Již v šedesátých letech Josef
Laufer zpíval tyto slova ve své
písničce. A i já se ptám - kam
zmizel úsměv? Nedávno jsem
byla svědkem několika debat
o chování lidí. Stěžují si na
nevhodné chování úředníků,
prodavačů a doktorů.
Jdete něco vyřizovat na úřady.
Hned, jak otevřete dveře, máte
pocit, že obtěžujete. Neochota
podat ty správné informace se
stala samozřejmostí. Prodavači a pokladní v supermarketech to mají v pracovní náplni,
tam se málo setkáváme s neochotou či arogancí. I já jsem
byla svědkem, že v několika
případech v malém obchůdku
jsem narazila na prodavače či
majitele, který sotva odpověděl na pozdrav nebo neodpověděl vůbec. Měla jsem pocit,
že nepotřebuje, abych si něco
koupila, je mu to asi jedno,
i když v obchodě je mimo mě
ještě jeden zákazník. Říká si
snad, že já potřebuji jeho? Nepotřebuji. Koupím si to někde
jinde. Je třeba mít napsáno
v pracovních povinnostech:
odpovídat na pozdrav, usmát
se, nebo se zeptat jestli s něčím
může poradit?
U lékařů je situace ještě horší. Ordinaci otevře naštvaná
sestra. Jdete k lékaři, ten ani
oči od počítače nezvedne, pomalu neodpoví na pozdrav.
Je naštvaný. Ale proč? Protože někdo přišel, je nemocný
a obtěžuje? Jsou ordinace, kam
člověk opravdu nerad chodí,
ale musí - bohužel. Jsou to vyšetření, která vůbec nejsou příjemná, člověk má strach, obavu. Místo toho, že vás někdo
s úsměvem uklidní, vidíte
v roli lékaře bubáka, pro kterého
jste jen pacient. Skoro bez jména, jen s rodným číslem a dalším výkonem, který mu zaplatí
zdravotní pojišťovna. Chybí
kontakt lékaře s pacientem, trocha humoru na zlehčení. Někdy
si dokonce říkáme, že úsměv,
ochotu a ohleduplnost bychom
si rádi koupili. Kolik tedy stojí
lékařův úsměv?
Nejhůře jsou na tom lidé starší,
špatně slyšící či hůře chápající. Ztrácí se úcta, pochopení
a ohleduplnost. Jsou to lidé,
kteří se hůř dovedou bránit.
Někdy říkáte lékaři, že špatně
slyšíte a on neslyší. Je to snad
tím, že i on špatně slyší?
Nechci všechny, jak se říká,
házet do jednoho pytle. Jsou
výjimky, kde uvidíte na úřadu,
obchodě či u lékařů vstřícnost,
sem tam i humor či zájem
o člověka, ale je jich každý rok
méně a méně.
Kolik stojí úsměv? Moji rodiče
mi říkali, že úsměv nestojí nic,
že jen prodlužuje zdraví toho,
kdo jej dává a toho, pro kterého je. Když nestojí nic, tak proč
jej nemáme? Proč jsme pořád
naštvaní, urážliví, nechápající,
spěchající a bezohlední? To je
taková doba, slýchávám. To ale
není doba - to je člověk!
Přeji všem hodně úsměvů
a nejen dětského. Zkuste alespoň jednou za den někomu
věnovat úsměv a uvidíte, že
i vám někdo úsměv daruje.
Je zadarmo a určitě pomůže
i vám - hned se budete na svět
dívat jinak.
J.K., Prostějov
(plné jméno pisatelky
má redakce k dispozici)
...ještě
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
V noci ze soboty neděli proběhla změna letního času na zimní, přičemž ručička se posunula o hodinu zpět. Avšak právě tato hodina
navíc některé z nás vyvádí z míry, tedy alespoň po určitou dobu, než
si tělo zvykne. Někdo si stěžuje na špatný spánek, další na únavu
a jiní třeba na bolesti hlavy či rozladěnost. A co vy? Máte problémy s přeměnou letního času na zimní čas? Na to jsme se vás ptali
v uplynulém týdnu...

OSTŘE HLÍDANÉ KADIBUDKY
Vznikají u nás „Záchodová stráž
a speciální jednotky Toi-toi“?

VADÍ VÁM ZMĚNA LETNÍHO
ČASU NA ZIMNÍ?
Helena NOVOTNÁ
Čechovice

Danuše KÖHLEROVÁ
Prostějov

NE

ANO

„Změna času mě netrápí, nijak nevadí. Nemám a ani jsem
s tím nikdy problémy neměla.
Zdravotně to na mě nepřenáší
žádné účinky, nemám potíže
se spánkem či únavou. Jediné, co mi možná trochu vadí,
je skutečnost, že začíná být
brzy tma. Kolem čtvrté hodiny se v tomto období už nedá
pracovat na zahradě.“

„Změnu zimního času přímo
nesnáším! Nedělá mi to vůbec dobře. Sice mi to nezpůsobuje žádné zdravotní potíže, ale poměrně špatně spím,
a jsem také zbytečně o hodinu dříve vzhůru. Samozřejmě
po nějaké době si organismus
zvykne, ale změna podzimního času je pro mě zkrátka
nepříjemná.“

nalistujte stranu 19

T k tohle
Tak
hl možná
ž á bude
b d
pravá revoluce! Podle dosud neověřených zákulisních informací se v České
republice připravuje vznik
zcela nové bezpečnostní
složky. Její příslušníci by
měli pomáhat a chránit
v momentě, kdy se ocitneme tam, kam musí chodit
i císař pán. První členy
täkzvané „Záchodové
stráže a speciálních jednotek Toi- toi“ zachytil zuřivý reportér Večerníku na
nedávném Military festu
ve Skřípově.
Prostějov/mls
Ozbrojenci chránící kadibudky
před vandaly? Udatní příslušníci zajišťující pořádek ve frontách na toalety? Chrabří muži
bdící nad naším poklidným
vyměšováním? Ano, to vše
a ještě něco navíc by v budoucnu mohli být členové „Záchodové stráže a speciálních jednotek Toi-toi“. Jejím zřízením
chce prý česká vláda bojovat
mimo jiné proti takzvaným navrtávačům, tedy slídilům, kteří
dělají do záchodků díry a pak
šmírují nic netušící občany.
Kompetence záchodové stráže
by údajně měly být fakticky neomezené. Člověka, který by

Už jste někdy měli sex na jídelním stole? Vyzkoušejte to
a budete překvapení mocností vzrušujícího zážitku! Ale
nejen stůl, i ostatní nábytek v našich domácnostech přímo
láká k milostným hrátkám. A to obzvlášť v těchto dnech, kdy
nádherný podzim v nás probouzí touhy a erotické fantazie.
Ale pozor, když už jste doma, nezapomeňte při romantické
předehře k sexu na jídlo! K nejhezčím chvílím ve vztahu
patří romantická večeře ve dvou. Nazdobená tabule, hořící
svíčky, chutné menu a lahvinka dobrého vína. Pak druhá,
a probuzené hormony s námi začínají dělat divy. Nač ztrácet čas přesunem do ložnice, když máme pořádný stůl, přímo vybízející k ukojení vášně! Jako stvořený pro tyto chvíle
je stůl z jídelního setu Tony. Poctivý bukový masiv vydrží
vše, a když vám rozměrná stolní deska nebude stačit, můžete vyzkoušet i možnosti čtyř pohodlně polstrovaných židlí.

Bude stát i u kina Metro? Voják hlídal toalety ve Skřípově se
stejnou odpovědností, jako by chránil Pražský hrad. Nasazení záchodových speciálů se údajně zvažuje i u prostějovských toalet za
tři miliony korun.
Foto: Martin Zaoral
narušoval poklidný průběh
defekace, by mohli na místě
postavit ke zdi a udělat s ním
krátký proces. Záchodová
stráž by pak ve své podstatě
měla být obdobou svých kolegů od Pražského hradu a hlavní
náplní její práce by mělo být
focení s turisty. To je ostatně
patrno i ze snímků historicky
prvního příslušníka této speciální bojové jednotky. Přestože
zbraní „Záchodové stráže“ by
měl být samopal typu „Škorpión“, pro reprezentační účely by
její členové měli být vyzbrojeni pěchotnou puškou N 1805,
podobnou té, kterou využívali
francouzští vojáci za napoleonských válek. Stejné období pak

připomíná i jejich zcela specifická uniforma.
S blízkostí k Hradní stráži souvisí i fakt, že „Záchodová stráž
a speciální jednotky Toi- toi“
by neměly spadat pod ministerstvo vnitra ani pod ministerstvo obrany, ale jejich vrchním
a jediným velitelem by měl být
sám prezident republiky Miloš
Zeman.
„Mně to přijde jako skvělý nápad. Když už máme v Prostějově ty záchody za tři miliony,
proč k nim ještě nepořídit jak
se patří vyparáděné strážce. Ať
všichni vidí, jak jsme bohatí!“
pochvaloval si s ironickým
úsměvem tento nápad Petr, jeden z oslovených Prostějovanů.

jak šel čas Prostějovem ...

Libušinka

Foto: Internet

Návrat ke

„starým” případům

Kruháč „za ledvinu“ u Čechůvek

nevyrostl, řidiče bavoráku
šetří státní zastupitelství

Prostějov/mls

PONDĚLÍ 29. ŘÍJNA 2013

Tak to byl děs! Ke dvěma pomníčkům, připomínajícím dřívější tragédie
u křižovatky za Čechůvkami, přibude již co nevidět třetí. V pátek
25. října hodinu po poledni zde došlo k dalšímu smrtelnému masakru.
Jednaosmdesátiletý senior za volantem Renaultu podle všeho nedal
přednost rychle jedoucímu BMW, jehož řidič už nedokázal nijak
zareagovat, a v plné rychlosti auto se dvěma seniory ze Slovenska
doslova rozstřelil! Postarší muž společně s třiasedmdesátiletou
manželkou neměli šanci devastující náraz přežít. Vyhráno stále ještě
nemá ani řidič bavoráku, který byl přepraven vrtulníkem do Fakultní
nemocnice v Olomouci, kde lékaři bojovali o jeho holý život.

ŘÍJEN 2014

Zástavba ustoupila panelákům. Původní název ulice mezi Brněnskou až ke starému židovskému hřbitovu zněl od konce května 1881
Mezi Zahradami, do roku 1892 německy Garten-Gasse. Od 3. července
1896 platí současný název Libušinka podle bájné české kněžny Libuše. V letech 1940 až 1945 se ulice nazývala německy Libuša-Gasse.
V domě Libušinka č. 23 bydlel známý archeolog Antonín Gottwald. Původní domovní zástavba na jižní straně ulice byla v sedmdesátých letech
minulého století zbourána kvůli stavbě panelových domů, které tam stojí
dodnes.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Kostelecká ulice

Vybíráme pro vás „půltucet“

... tentokrát ze sortimentu:

ZELENINA...

Kedlubna
ks

Květák
ks

Kapusta
kg

Pórek
ks

Zelí
kg

Česnek síť
200g

10,90

17,90

13,90

12,90

8,90

49,90

9,90

19,90

13,90

12,90

8,90

34,90

11,90

17,90

24,90 (1 ks)

39,90 (1 kg)

9,90

29,90 (300g)

-

9,90

13,90

24,90

9,90

17,90

12,90

19,90

13,90

12,90

8,90

54,90

13,90

24,90

14,90

19,90 (1 kg)

8,90

49,90 (1 kg)

Naše RESUMÉ
V období změny počasí je obzvlášť
důležité, starat se o své zdraví. Jedním takovým pomocníkem je přísun
vitamínů, které obsahuje mimo jiné
čerstvá zelenina. A tak se Večerník
vypravil právě k regálu s tímto
sortimentem, načež jsme zjistili, že
nejlevnější kedlubnu nabízí Lidl ,
květák a česnek v síťce Kaufland,
pro kapustu a pórek se vyplatí zajet hned do tří marketů - v prvním
případě Albert., Lidl, Kaufland, ve
druhém místo Kauflandu navštivte
Tesco. A hned na čtyřech místech
nejvýhodněji koupíte zelí (Albert,
Lidl, Tesco, Interspar).
Ať vám chutná!
Průzkum proveden
ve středu 22. října 2014

Rychle jedoucí řidič z BMW, které smetlo Renault vyjíždějící z vedlejší
silnice, se nakonec ze svých zranění zotavil. V dopise adresovaném
médiím se dušoval, že se kvůli lepší bezpečnosti u Čechůvek „spojí
s politiky“ a dokonce prohlašoval, že je ochotný „prodat ledvinu
a takto získané peníze věnovat na výstavbu kruhového objezdu v místě
nehody“. Jeho záměr se mu ovšem očividně zrealizovat nepodařilo. Na
křižovatce, kde bylo za posledních osm let pět lidí zabito a devět zraněno,
zatím žádný „kruháč“ není. Jediným krokem ke zvýšení bezpečnosti
v tomto prostoru bylo vybudování nového osvětlení za půl milionu
korun.
Naopak sám řidič, který nehodu přežil, byl v souvislosti s jejími příčinami
vyšetřován. Jelikož se jednalo o policistu, zabývala se tímto případem
nejen Policie ČR, ale i Generální inspekce policejních sborů. S jakým
výsledkem? To není zcela jisté. Dle dostupných informací už bylo řidiči
pravděpodobně sděleno obvinění z možného usmrcení z nedbalosti.
„Uvedeným případem se i nadále zabývá Krajské státní zastupitelství
v Ostravě pobočka Olomouc,“ reagovala stručně na dotazy Večerníku
Radka Sandorová, tisková mluvčí GIPS.

Řidič uhořel v autě

Nehoda, nad kterou si lámou hlavy záchranáři
i policisté. Na dálnici z Prostějova do Vyškova
u mostu vedoucího na Brodek u Prostějova došlo v neděli v pravé poledne k obrovské tragédii.
Třiadvacetiletý řidič vozidla značky Renault
zde dosud z nevysvětlitelných příčin vyjel přes
svodidla a narazil do betonových sloupů mostu.
Naději na přežití neměl absolutně žádnou.
Auto se hned po nárazu vznítilo do desetimetrové vzdálenosti. Při
a mladík za volantem uhořel. nehodě se utrhlo palivové vede„Mladík za volantem nezvládl ní a auto začalo okamžitě hořet.
řízení a po čelním nárazu do be- Mladý řidič neměl bohužel šanci
tonových pilířů mostu utrpěl mno- na přežití, neměl ani možnost před
hačetná zranění, kterým na místě ohněm uniknout. Po nárazu byl
podlehl. Nárazem do mostu se na- ve vozidle zaklíněný a jeho tělo
víc vozidlo vznítilo a následně celé jsme museli po uhašení požáru
shořelo,“ potvrdila tragickou udá- auta dostat pomocí hydraulických
lost Alena Slavotínková, tisková nůžek,“ popsal zásah hasičů Josef
mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Nedělník, vyšetřovatel HasičskéPřestože u místa neštěstí byli zá- ho záchranného sboru v Prostěchranáři během několika minut, jově.
nešťastníkovi už nedokázali nijak Policie teď vyšetřuje, jak k celé
pomoci. „Vozidlo explodovalo tragédii mohlo dojít. „Zatím nám
hned po nárazu, který byl veden chybí svědci nehody. Příčina hado úzkého prostoru mezi dvěma várie je stále v šetření,“ dodala
pilíři mostu. Náraz musel být ob- policejní mluvčí Alena Slavotínrovský, motor z auta odletěl až ková.
napsáno
před
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lety

Zpravodajství

„Předváděčka“ skončila FIASKEM
Na středeční akci nikdo nedorazil...

Prostějov/mls BYLI JSME P
T
Tak to je neuvě-

ři
řitelné.
Zdá se,
že „šmejdům“
U TOHO! z předváděcích
a
akcí
v Prostějově už odzvonilo. Důvodem
nejsou přísnější zákony, kterým se tito lidé vždy pouze
vysmívali. Ústup ze slávy
zaznamenávají zejména díky
tomu, že lidé na „předváděčky“ už prostě přestávají chodit. Nevěří jim, a to je dobře.
Svědčí o tom i středeční akce,
která se konala v restauraci
na ulici Šárka. Večerník byl
po upozornění jedné ze čtenářek přímo na místě!
Připravené stoly, na každém
občerstvení a prací prášek,
uprostřed místnosti nasvícená
„zdravotní“ matrace a řádně
nažhavený prodejce s pleší na
hlavě. Takto vypadající další
z řady předváděcích akcí se
měla konat ve středu 22. října
v restauraci U Templáře na
Šárce. Jenže nekonala. Fakticky nikdo na ni totiž nedorazil...
Tématu „šmejdů“ se Večerník
dlouhodobě věnuje, proto jsme
rádi, pokud nás na některou
z dalších akci upozorní někdo
z našich pravidelných čtenářů.
Tak tomu bylo i v tomto případě. „V úterý dopoledne mi
volala paní, že mám možnost
získat takzvanou ´Zlatou kartu´, která mi umožní lázeňský
pobyt s padesátiprocentní sle-

6

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 27. října 2014

Tady to bylo. Další podivná akce se konala ve středu v podvečer
v hostinci U Templáře na ulici Šárka. Důvěra občanů v tyto projekty
však už klesá. Naštěstí...
Foto: Martin Zaoral
vou. Tuto kartu si ale musím
osobně vyzvednout právě
v hostinci U Templáře, kde se
zároveň dozvím další podrobnosti. S prezentací měla být
spojena i večeře. Mohu si prý
přivést i další tři osoby, které automaticky získají taktéž
Zlatou kartu i večeři. Stejní
lidé, ale z jiného čísla mi volali
i ve středu, kdy už nemluvili
o Zlaté ale rovnou o Diamantové kartě a chtěli, abych jim potvrdila účast,“ upozornila Večerník paní Lenka, které tento
princip okamžitě připomněl
praktiky „šmejdů“ z předváděcích akcí určených zejména
pro seniory. Ovšem nejen pro
ně. „Je mi šestačtyřicet let a za
seniora se zatím nepovažuji.
Nechápu ale, kde na mě vzali
telefonní číslo,“ dodala rozhořčená žena, která na akci samozřejmě nedorazila.

Učinili jsme tak ovšem my!
Čtvrt hodiny před zahájením
předváděčky do samostatného
salónku v restauraci U Templáře nezamířila téměř ani
noha. Jak se však následně
Večerníku přímo na místě podařilo zjistit, ač organizátoři
očekávali účast přibližně dvacítky lidí, přišla na ni jediná
paní ve středním věku. Dvojice pořadatelů tedy v tomto
případě hrála jasnou přesilovku a bylo patrné, že i přítomná paní je k jejich nabídkám
dosti skeptická...
Z celé události tak vyplývají
dvě zásadní věci. V první řadě,
že „šmejdi“ si pokoj hned tak
nedají a budou zkoušet nové
a nové praktiky. A ta druhá, že
lidé v Prostějově již začínají
být mnohem opatrnější a jen
tak se nenechají „opít rohlíkem“. A to je dobře!

Jedno z „Wintonových dětí“ pocházelo z Prostějova
Prostějov/mls - V úterý 28.
října by měl na Pražském
hradě převzít vysoké státní
vyznamenání sir Nicholas
Winton. Britský makléř
a humanitární pracovník
v roce 1939 zachránil 669
převážně židovských dětí
před transportem do koncentračních táborů a to tím,
že jim z Československa zajistil odjezd do Anglie. Málokdo přitom tuší, že jedno
z takto zachráněných židovských dětí vyrostlo v „hanáckém Jeruzalémě“.
Světlovlasá Ester Lustigová
bydlela ve velkém činžáku
v prostějovské ulici Pod Kosířem. „Byla stejná jako ostatní
děvčata, chodila do školy, měla
spoustu kamarádek. Vyrůstala
se starším bratrem, který byl
jejím ochráncem. Její tatínek
patřil mezi populární fotbalisty místního fotbalového klubu
Makabi a jako funkcionář ve

stejném klubu pracoval i ve
svém volném čase. To co, Ester odlišovalo od ostatních, byl
snad jen fakt, že se narodila
jako Židovka. Ostatně právě
tato skutečnosti ji po nástupu
nacistů k moci mohla stát život,“ charakterizoval místní
rodačku Ivan Čech, který se židovskou minulostí Prostějova
dlouhodobě zabývá.
V roce 1939 se Židé ocitli na okraji společnosti a jejich vyhlídky
u nás nebyly vůbec radostné. Ester
však měla štěstí. „Nikdo už nevypátrá, jak se její tatínek dozvěděl
o možnosti, aby vycestovala za
svobodou vlakem, kterému se
dnes říká ´Wintonův´. Zdá se,
že z celého Prostějova byla jediným ´Wintonovým dítětem´,“
prozradil Večerníku poměrně
zajímavou skutečnost Ivan
Čech.
Malá Ester po odjezdu z Československa dospívala ve Velké
Británii. „Po válce se už neshledala s nikým ze své rodiny.
Zahynula milovaná maminka,
starší bratr i tatínek, který ještě

v roce 1941 pořádal pro tehdy
zavržené židovské děti sportovní odpoledne na bývalém hřišti
Makabi,“ naznačil smutný osud
celé Esterčiny rodiny Ivan Čech.
Ester tedy po válce zůstala
ve Velké Británii, do Prostějova už se nikdy nevrátila.
„Žije ve stejném městečku,
kam se na konci prázdnin roku

Ester Lustigovou před smrtí
v koncentračním táboře
zachránil britský hrdina
1939 dostala. Je to stará dáma Šťastné období. Ester Lustigová
a její život se vzdálil rodnému zachycená na snímku z roku 1936.
Prostějovu. Přesto její příběh V té době ještě nemohla tušit, jak
i v souvislosti s aktuálním oce- dramatický osud ji čeká. Nacistické
něním sira Nicholase Wintona běsnění nakonec přežila jako jediurčitě stojí za připomenutí,“ ná z celé své prostějovské rodiny.
Foto: archiv I. Čecha
uzavřel exkluzivně pro Večerzástupce prostějovského reník Ivan Čech.
O možných držitelích prezi- gionu se dočtete na straně
dentských vyznamenání pro 13!

Baráky s romskými rodinami NIKDO NEKOUPIL SOUD s Manthellanem!
Magistrát už nechce další pokusy, je to beznadějné

Romové jsou v klidu. Ani jeden ze dvou domů v Rozhonově ulici
s cikánskými rodinami nechce nikdo koupit. Město už veškeré snahy
vzdává...
2x foto: archiv Večerníku

Modrý lev skončil

CO BUDE MÍSTO NĚJ?
Už v prosinci se však dveře
prodejny znovu otevřou

(pokračování ze strany 3)
Dosud
tradiční
prodejna potravin U Modrého lva
z Pernštýnského náměstí, patřila
do sítě CBA, která se však její
provozování rozhodla v tomto
roce ukončit. „Platil se tu dosti vysoký nájem, prý to bylo šestačtyřicet tisíc korun. Nás pět prodavaček bralo minimální mzdu sedm
a půl tisíc čistého. A dostaly jsme
od vedení za úkol udělat měsíční
obrat milion korun. To ovšem po
otevření Zlaté brány nebylo možné, zvládly jsme jen něco přes
polovinu,“ vysvětlila Večerníku
důvody zavření obchodu jedna
z prodavaček. „O tomto rozhodnutí jsme se dozvěděly koncem
srpna, práci ale zatím nemá ani
jedna z nás,“ dodala smutně.
Zatímco osud zaměstnankyň
je zatím stále ve hvězdách, už

nyní je jasné, že prostory dlouho ladem nezůstanou. „Nabídek
na pronájem se nám sešlo dost.
Už nyní mohu prozradit, že na
Pernštýnském náměstí budou
opět potraviny, které zůstanou
v českých rukou. Po nezbytném
úklidu a malování by měly otevřít už letos v prosinci,“ prozradil nám Karel Pacholík, který je
jedním z celkem deseti majitelů
rozlehlého domu.
Dle našich informací byla
dokonce ve hře i obnova legendárního mléčného baru,
který na rohu Pernštýnského
náměstí fungoval v osmdesátých a začátkem devadesátých
let minulého století. „Člověk,
který s tímto nápadem přišel,
z toho však kvůli výši nájmu
vycouval,“ prozradil Večerníku
dobře informovaný zdroj.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Prostějov/mik - Během posledního volebního období
se prostějovský magistrát
opakovaně pokoušel prodat
domy v Rozhonově ulici číslo
2 a 12. Až na jeden případ
se ale nikdy nenašel žádný
kupec, který by se „chytil“
i na stále klesající nabízenou
cenu. Problém je v tom, že
ani ten nejmovitější majitel
realit nechce domy s desítkami romských obyvatel...
„Poněkolikáté jsme vyhlásili záměr prodeje na dům
v Rozhonově ulici číslo
dvanáct. Více než rok jsme
hledali zájemce, nenašel se
ale ani jediný. Celý proces
jsme tak ukončili a v tuto chvíli vůbec netuším, zda vůbec
ještě někdy budeme usilovat
o prodej této nemovitosti, včetně blízkého domu
v Rozhonově ulici číslo dva,
jež je na tom stejně,“ uvedl
Jiří Pospíšil, první náměstek
primátora Statutárního města

Prostějova, který má na starosti městský majetek. „Domy
i s pozemky tak nadále zůstávají
v majetku města. Naším cílem bylo skutečně je prodat
do soukromých rukou, údržba
a opravy těchto nemovitostí
stojí totiž městskou pokladnu
ročně hodně peněz, které bychom mohli směřovat někam
jinam. Například do oprav
chodníků,“ utrousil Pospíšil.
Zmíněné domy v Rozhonově
ulici byly kupcům nabízeny
už třikrát, „dvanáctka“ dokonce čtyřikrát. O „dvojku“
se pouze před čtyřmi lety
zajímal obchodník s realitami, podle některých svědků
ovšem po výhrůžkách ze
strany romských rodin
z úmyslu koupit tuto nemovitost rychle vycouval.
A právě Romové z Rozhonovy
ulice jsou z těchto neúspěchů
města ve snahách o prodej
domů rozradostněni. A nijak
to neskrývají. „Samozřejmě,

že jsme rádi. Protestovali
jsme proti prodeji domů, ve
kterých bydlíme, ale nikomu
jsme určitě nevyhrožovali. Zastáváme názor, že tyto nemovitosti by měly zůstat ve vlastnictví Domovní správy, protože
jedině tak jsou naše rodiny
schopny platit nájem. Pokud by
se tady objevil soukromý vlastník, určitě by několikanásobně
nájemné zvýšil a my bychom
šli na ulici nebo do ubytoven ve
městě,“ řekl Večerníku Ladislav
Lakatoš, uznávaný šéf místních
olašských Romů.
Jediný uskutečněný prodej
nemovitosti s romskými rodinami, a to až na třetí pokus,
se městu podařil na začátku
letošního roku v případě domu ve
Vodní ulici číslo 11. „Současný
majitel naznačil, že tento barák
chce zbourat a postavit nový bytový dům. Romským rodinám
samozřejmě musí najít náhradní
bydlení,“ připomněl první
náměstek primátora Jiří Pospíšil.

PROBLÉM! Město nemá vánoční strom

Město si najalo právníka

Prostějov/mik - Ve sporu
se společností Manthellan,
která hodlá místo Společenského domu postavit obří
obchodní centrum, přituhuje. Žaloba na město o 490 tisíc korun za údajné zmaření
miliardové investice dospěla
k soudu.
„V tuto chvíli nemáme ještě
konkrétní informaci, kdy dojde
k prvnímu stání. Nehodláme
ale ponechat nic náhodně a zajistili jsme si služby prostějovského advokáta Tomáše Kotryse. Podle informací, které
máme, jde o velmi zkušeného

právníka v tomto oboru,“ prozradil ve čtvrtek 23. října na
tiskové konferenci rady města
Miroslav Pišťák, primátor Statutárního města Prostějova.
Společnost Manthellan podala
žalobu na město pro porušení
smlouvy o smlouvě budoucí
a stále nedořešený regulační
plán. „Chceme další jednání
s investorem, aby nám dal jasnou představu, jak chce postupovat dál. O soudním zrušení
smlouvy neuvažujeme, pro
tento krok bychom museli
mít formální důvod,“ dodal
Pišťák.

PROVOZ REDAKCE
VEČERNÍKU
v tomto týdnu omezen:

PONDĚLÍ 27.10. 8.00 - 13.00 hodin
ÚTERÝ 28.10.
ZAVŘENO

Už i jarmark na náměstí se blíží

„Zatím se nám žádný nelíbí,“ konstatuje I. Hemerková

Stánky budou jenom dřevěné!

Prostějov/mik - Hrozí, že
během Vánoc bude Prostějov bez tradičního vysokého
jehličnanu na náměstí T. G.
Masaryka? Všichni věří,
že tato blamáž nenastane.
Pravdou ale je, že radní stále nemohou najít tu pravou
okrasu centra města...
Každoročně magistrát vyhlašuje jisté „výběrové řízení“
mezi obyvateli celého Prostějovska o to, kdo městu daruje ten nejkrásnější jehličnan.
A je vždy jedno, zda se jedná o smrk, jedli nebo snad
borovici. Letos je uzavírka
nabídek sice stanovena až na
poslední říjnový den, ale už
radní registrují jeden velký
problém. Vánoční strom vybraný nemají!
„Zatím jsme dostali celkem
sedm nabídek, že nám různí občané darují jehličnatý
strom, který bychom umístili na našem náměstí při zahájení adventu. Pracovníci
magistrátu si je všechny byli
prohlédnout a bohužel shledali, že všechny jsou nevhodné. Buď k nim vedla velmi
špatná přístupová cesta, nebo
jejich koruny byly poškozené či nehezké,“ informovala
Večerník Ivana Hemerková,
náměstkyně primátora Statutárního města Prostějova.

Prostějov/mik - Konečně! Snad
už definitivně jsou naštěstí pryč
doby, kdy během Vánoc a tradičního jarmarku hyzdily prostějovské náměstí otřesné stánky potažené barevnými igelity.
Rada města nyní potvrdila své
loňské rozhodnutí, že trhovci
budou moci prodávat své zboží
pouze v dřevěných domečcích.
„Už v loňském roce jsme
v radě města na základě početných stížností občanů rozhodli
o tom, že stánkaři prodávající své
zboží při vánočním jarmarku na
náměstí T. G. Masaryka mohou
takto činit pouze v dřevěných domečcích instalovaných městem.
Bylo totiž už do nebe volající, jak
v předešlých letech hyzdily centrum města během Vánoc stánky
obalené všelijak barevnými igelity nebo plachtami,“ připomněla
rok staré rozhodnutí prostějovských konšelů Ivana Hemerková,
náměstkyně primátora Statutárního města Prostějova.
Minulé úterý se problematikou úrovně blížícího se vánočního jarmarku v Prostějově
rada města zabývala znovu.
A konšelé rozhodli o podobném
opatření, které bude v platnosti již
trvale. „Potvrdili jsme naše loňské usnesení, protože se osvědčilo a také od mnoha Prostějovanů
jsme měli kladné ohlasy. Zmizely
totiž odpudivé stánky a zůstalo

Jak to bude letos? Vloni byl vánoční strom na prostějovské náměstí
přivezen od soukromého dárce ze Seloutek. Tento rok bude u sochy
Masaryka stát zřejmě jehličnan z městských lesů. Foto: Michal Kadlec
Panika se sice zatím žádná
nekoná, nicméně na radnici
už přemýšlejí nad náhradním
plánem. „Do uzávěrky nabídek sice ještě pár dní zbývá,
ale už teď jsme pověřili ředitele Lesů města Prostějova, aby se sám poohlédl po
nějakém solitérním stromu.
Takže jednoduše řečeno, teď
už vánoční jehličnan hledáme sami. Nicméně pokud by
nám v příštích dnech ještě
někdo z občanů zavolal, určitě jeho nabídky využijeme,“

vzkázala do éteru náměstkyně
primátora.
Jak to ale tak vypadá, tentokrát
se vánoční strom pro prostějovské náměstí najde v městských lesích. Bude stejně tak
krásný, jako ten loňský stříbrný smrk ze Seloutek?
Předpokládejme, že šéf městských lesů určitě pro náměstí
vhodný vánoční jehličnan
najde. V tom případě se má
podle serveru pvnovinky.cz
slavnostně rozsvítit v pátek
28. listopadu večer!

Jenom dřevo! Už co nevidět
se na náměstí opět začnou
instalovat stánky pro vánoční
jarmark. A stejně jako loni mají
být z jednotného materiálu.
Foto: archiv Večerníku
jen dřevěné městečko. Domečků ale máme pouze jednadvacet,
takže když mezi trhovci bude větší zájem o prodej vánočního zboží, mohou si postavit vlastní stánky. Vydali jsme ale rozhodnutí, že
i tyto prodejní místa nesmí být ze
žádného jiného materiálu, než ze
dřeva,“ informovala Večerník náměstkyně primátora.
Stánky na vánoční jarmark se
na centrálním prostějovském
náměstí mají začít stavět třetí listopadový týden.

Téma Večerníku

Jak se říká, střecha dělá dům a je základním parametrem každé stavby. Už naši předkové totiž věděli, že
je třeba mít něco nad hlavou, co musí člověka ochránit před silným deštěm, sněhem, bouřkou či krutým
sluncem. Střecha přitom není žádnou levnou záležitostí, proto je nutné se o ni pečlivě a pravidelně starat.
Její kontrola by se měla provádět vždy dvakrát do
roka, tedy na jaře a na podzim. Nyní je tak právě ten
nejvyšší čas na revizi vaší střechy. Jak na to? Nebo
co dělat, až napadne na naše obydlí sníh? To vše
a ještě více vám Večerník prozradí na následujících
řádcích další tématické strany, která je tentokrát věnována STŘECHÁM a všemu kolem nich...
Příjemné čtení přeje: Aneta Křížová

STŘEŠNÍ KRYTINA
Jaká je typická barva pro střešní krytinu?
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Zima ťuká na dveře. Je tak nejvyšší čas

na podzimní kontrolu střechy!
Zima nám skutečně pomalu, ale
jistě ťuká na dveře. Abychom
se vyhnuli tomu, kdy nás v noci
vzbudí kapky padající na náš
obličej ze stropu ložnice, je na
místě její důkladná revize. Právě pravidelnou kontrolou lze samozřejmě předejít nákladným
opravám. Na co bychom se tedy
měli zaměřit?
V první řadě je dobré se místy
na střechu alespoň podívat. Odborníci sice doporučují kontrolu
dvakrát do roka, tedy nyní na
podzim a následně na jaře, avšak
ohlédnutí se při odchodu z domu
nám určitě neuškodí. Zvláště třeba
po větrných smrštích, sněhových
kalamitách či silných bouřkách.
Pravidelná prohlídka pomůže při
odhalení případných problémů
již v zárodku. Včasné řešení objevených závad pak zamezí vzniku

větších škod a prodlužuje životnost celého střešního pláště i vlastního krovu. Před zimou musí být
střecha zkrátka v dobré kondici.
Pojďme tedy začít s kontrolou.
Nejdříve vizuálně omrkneme
stav střešní krytiny. Zkontrolujeme tedy, zda neutrpěla nějaké
škrábance, praskliny, bubliny
či zda netrpí vyblednutím barvy. Naší pozornosti by neměly
uniknout ani okapy, odtokové
roury, žlaby. Snažíme se zde
také odklidit napadané listí.
Zejména okapům pak věnujme
větší péči. Pokud je nevyčistíme ještě před zimou, je možné,
že nebude odvádění vody ze
střechy fungovat, tak jak má.
A následně by se mohlo stát, že
sníh s ledem se stanou lepšími
kontrolory, než jsme my sami....
Zkontrolovat musíme i protis-

něhové zábrany, jejich upevnění
a celkový stav. Prověříme také
odvětrávací prvky, komíny, světlíky a vikýře. Případné odhalené
nešvary je třeba vyčistit, opravit
či vyměnit. Závady menšího typu
můžeme odstranit sami, pokud si
však nejsme jistí, raději si přizveme odborníka. Dále bychom měli
nahlédnout do podkroví, v němž
bychom měli poznat poškozenou
střechu snadno, a to objevením
mokrých fleků, map či kapající
vody. Určitě musíme zkontrolovat místa, kde je střecha prohnutá,
případně kde prosvítá světlo i ne
zrovna dobře zatěsněná místa.
Někdy se nám může zdát, že je
střecha na první pohled v pořádku.
Foto: Internet
Nevidíme žádné mapy a ani nám
nikde nezatéká. Avšak někdy jsou projeví po letech. V tomto případě peněženku zrovna nešetří. Takže
některé závady natolik záludné, pak již musí přijít na řadu zásadní střechu skutečně kontrolujme důže se rozvíjí postupem času, až se a rapidní řešení, které však naši kladně a pravidelně.

Pozor na padající sníh ze střech...

Většina oslovených
Prostějovanů
považuje červenou
za typickou
(tradiční) barvu
střechy.
Střední odborná škola
vzorek: 300 respondentů
podnikání a obchodu, spol. s r.o. starších 15 let
Rejskova 4, 796 01 Prostějov
realizace: studenti školy
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Nalistujte stranu 19

Jakmile napadne sněhová
nadílka, většina z nás si dává
pozor na padající sníh, ale i led
ze střech. Nejednou se stalo, že
právě sníh nebo led těžce zranil
procházejícího chodce, který
netušil, co na něj střecha chystá. Odpovědnost za následky a škody vždy nese majitel
domu...
Někteří majitelé domů mají
sjednané pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou třetí osobě. Pojišťovna ale chce doložit
opatření, která majitel učinil pro
snížení takových rizik. Jedním
takovým opatřením může být i

instalace ochrany před padajícím
sněhem. jestliže se majitel domu
nesnažil o snížení rizik, nemusí
k pojistnému plnění dojít. Bezpečnostní systém střech zahrnuje
nejen protisněhovou ochranu, ale
i sortiment zajišťující bezpečný
pohyb na střeše.
Protisněhové ochrany vybíráme
podle sněhové oblasti, také typu
střechy a budovy. V potaz tedy
bereme výšku budovy, její tvar,
typ a sklon střechy. Nejobtížnější je odstranění sněhové nadílky
ze šikmých střech. Odstraňování
nadměrného sněhu z plochých
střech je daleko jednodušší.

Vraťme se tedy k šikmým střechám. Sněhové zábrany - zachytávače se doporučuje umístit na
střechy o sklonu vyšším než deset stupňů. Sněhových zachytávačů existuje celá řada, například
deskové či trubkové, chcete-li
tyčové, pak ještě můžeme využít
i speciálních háků. Všechny tyto
zachytávače brání pádu a sjetí nahromaděného mokrého a těžkého
sněhu ze střechy. K dispozici jsou
i speciální protisněhové tašky s
výstupy. Nejlepší a nejefektivnější je kombinace několika prvků.
Tyto prvky sníží riziko možných
škod a hlavně zranění. Musíme je

především také vybírat tak, aby
se hodili pro naši střechu a střešní
krytinu.
Co se týče materiálu střechových
zábran, tak nejlepší je upravený kov bez nároků na údržbu.
Všechny sněhové zachytávače
by měly disponovat evropským
atestem a garantovanou nosností. Neméně důležitá je i četnost a
způsob zakotvení zábran do střešní krytiny. Počet zábran by měl
odpovídat sněhové oblasti, opět i
výšce domu, sklonu střechy a její
délce. Zábrany není nutné instalovat po celém obvodu střechy,
ale rozhodně by neměly chybět

nad vchody, chodníky, ale i parkovišti a zkrátka tam, kde je potřeba chránit majetek anebo zdraví lidí. Tam, kde žádné nebezpečí
nehrozí, necháme sněhovou nadílku volně sjíždět ze střech.
Ulehčí se tím krovům a vyhneme
se problémům s rychlým táním
většího množství sněhu na jaře.
Nejtěžší a nejnebezpečnější sníh
je ten, který padá, když se teplota vzduchu pohybuje kolem
nula stupňů. Sníh padající ze
střech mnohdy váží až stovky
kilogramů, buďme proto obezřetní, jako chodci, ale i jako
majitelé domů.

inzerce

BRAMAC - VÍCE NEŽ STŘECHA

Prostějov/pr - Pro všechny střechy platí, že nabízí nejlepší ochranu, jistotu spolehlivé funkčnosti i sladěný vzhled pouze a jen tehdy, pokud
do sebe všechny díly optimálně zapadají. Volbou střechy Bramac získáte více než střechu.
Základem inteligentního střešního systému
BRAMAC je jedenáct modelů betonových střešních tašek s různými profily, různou povrchovou
úpravou a pestrou paletou barev. Novinkou letošního roku je pak betonová střešní taška
Classic STAR. Vyznačuje se unikátně hladkým
a vzhledově atraktivním povrchem. Výrazně
pevné tělo tašky představuje účinnou ochranu
před extrémními vlivy počasí, jako jsou například krupobití, bouřky a silné deště. Kromě toho
je v nabídce také osm modelů keramické střešní
krytiny ve čtyřech povrchových úpravách.
Rekonstruujete dům a zajímá vás, jak mu bude slušet nová střecha? Stačí, když zašlete prostřednictvím
formuláře na www.bramac.cz fotografii stávajícího objektu, zvolíte model střešní tašky a její barvu (můžete vybrat i barvu fasády). Do týdne máte hotový návrh nové podoby vašeho domu!
Snížit náklady na vytápění či ohřev teplé vody vám mohou pomoci solární kolektory Bramac, integrované do
střešní krytiny nebo nad ni. Propracovaný solární systém zahrnuje kolektory, zásobníky, akumulační nádrže,
čerpadlové skupiny, regulaci, nemrznoucí kapalinu a nerezové potrubí.
Kompletní nabídku završuje rozsáhlý servis a poradenství. Bezplatně vám na základě projektové dokumentace
střechy spočítají potřebné množství střešních tašek a příslušenství včetně materiálových nákladů, navrhnou optimální řešení solárních systémů či nadkrokevní tepelné izolace.
Inteligentní střešní systém BRAMAC má řešení pro každý detail střechy.

SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO STAVBU
A REKONSTRUKCI STŘECH

střešní krytiny t doplňky pro šikmé i ploché střechy t střešní okna t plechy
okapové systémy t izolační fólie t spojovací, hutní a stavební materiály
pondělí - pátek
sobota

7.00 - 16.00 PROSTĚJOV, Pod Kosířem 900a
7.00 - 11.00 tel.: 582 331 450, 606 676 524

www.salvatorstrechy.cz

Region
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Konicko Kostelecko Němčicko Plumlovsko Protivanovsko Mezi Vícovem a Ptením skončila řidička na střeše

inzerce

Regionální zpravodajství


Expres
z regionu

Vedení obce pronajalo druhé patro Domu služeb na 99 let. A zadarmo!

Skkalk
Skalku
allku
ku ooživí
žiiví
ví
prestižní Dýňování
Skalka/mls
Slunečnice
Skalka pořádá soutěž „O nejkrásnější dýni“. Podmínkou
k účasti je vystavení vyřazené
dýně před domem. V předchozích ročnících se lidé ze Skalky
doslova předháněli, kdo přijde
z originálnějším a propracovanějším nápadem. Bude tomu
tak i letos? Soutěž Dýňování
začíná právě dnes, tj. v pondělí 27. října a končí tuto sobotu
1. listopadu, kdy se v sedmnáct
hodin spustí lampionový průvod. Na výherce čeká překvapení v podobě malého dárečku,
na všechny pak „ohnivá show“.

URČICE ROZDĚLILO UMÍSTĚNÍ FARY. CO ZA TÍMTO KROKEM VĚZÍ?

Nová knihovna v Protivanově
slaví deset let existence
Protivanov/mls - Před deseti
lety si díky penězům z Evropské unie v Protivanově vybudovali novou knihovnu. Bibliotéka s bezbariérovým přístupem
spojená s informačním a komunikačním centrem (ICT) našla
svůj azyl v prostorách místního
zdravotního střediska. V roce
2009 zařízení pod vedením
knihovnice Anny Dokoupilové dosáhlo na prestižní titul
„Knihovna roku“. V souvislosti s letošním výročím jsou
v prostorách ICT připraveny
pro návštěvníky tři kroniky
zachycující dění v knihovně
od roku 2004 po současnost.
K vidění jsou tu také fotografie
z různých akcí, které knihovna
za deset let své existence pořádala.

„V podmínkách výpůjčky je symbolika,“ vysvětluje starosta Vlastimil Konšel

Záměr vedení Určic pronajmout část druhého
patra místního Domu služeb římskokatolické farnosti se stal jedním z nosných témat letošních
komunálních voleb v této bývalé střediskové
obci s 1360 obyvateli. „Letošní volby byly především o tom, jestli bude Konšel a spol. pokračovat
v poctivé práci pro obec, nebo jestli získá navrch
skupinka ortodoxních komunistů,“ okomentoval
rozbouřenou situaci v Určicích ze svého pohledu
dlouholetý starosta Vlastimil Konšel, jehož kandidátka dostala dvě třetiny hlasů.
Určice/tok
Volební účast v určických „komunálkách“ byla vysoce nadprůměrná, téměř sedmdesát procent, což
svědčí o zájmu obyvatel vyjádřit
svůj postoj k obecním záležitostem.
Ve výkladu podstaty voleb se lídři
obou kandidátek vzácně shodují.
„Starosta Konšel obec rozděluje,
lidé jej buď obdivují, nebo nenávidí,“ popsala situaci v obci Marie
Slezáková, která se coby jednička
kandidátní listiny sdružení ´Občané
pro Určice´ dostala do zastupitelstva
až z titulu náhradnice. Druhý den
po volbách se totiž svého mandátu
vzdal Roman Vitásek, který obdržel
o necelých čtyřicet hlasů více.
Impulsem k sestavení konkurenční
kandidátky byl především v září
vyhlášený záměr poskytnout křídlo

druhého patra Domu služeb zdejšímu duchovnímu správci. „Fara je
po požáru v roce 2012 neobyvatelná a pan farář potřebuje ubytování
i nezbytné zázemí pro svou službu,“ vysvětlil rozhodnutí rady
Konšel. Na otázku, proč se situace
formálně řeší až po dvou letech, se
Večerníku dostali reakce, že dosud
nebyl čas...
Původně zde umístěné provozovny kadeřnictví a pedikúry tak byly
přemístěny do přízemí, což ocení
zejména starší klienti, kteří nemusí
šlapat po schodech. Pověstným
červeným hadrem se stala doba
výpůjčky na 99 let s dvacetiletou
výpovědní lhůtou, přičemž lze
předpokládat, že oprava farní
budovy, jakkoliv náročná, tak
dlouhou dobu jistě trvat nebude...
„V tom byl záměr, aby si někteří

pamětníci připomněli doby dávno minulé. Za bývalého režimu se
uzavíraly takzvané osobní dohody
o užívání věci na devětadevadesát
roků...,“ připomíná Konšel a pokračuje: „Vždycky jsem se snažil
nedělat dluhy a jsem přesvědčen, že
normální je všechny závazky řádně splácet. Jeden takový dluh vůči
farnosti tímto jako obec splácíme,“
objasnil starosta, který bude ve své
funkci pokračovat i po letošních
volbách.
„Obci a panu starostovi zvláště patří velký dík,“ vyjádřil svou vděčnost administrátor určické farnosti
P. Mgr. Leszek Rackowiak. „Byť
jsou podmínky obce velmi velkorysé, neznamená to, že bude církev
trvat na jejich dodržení. Jakmile
bude objekt fary opraven a vznikne zde zázemí pro naši duchovní
službu, jistě nebudeme trvat na
užívání náhradních prostor,“ ujistil
duchovní správce.
Varianta, kterou před volbami
prosazovala narychlo sestavená
kandidátka ´Občané pro Určice´,
aby bylo rozhodnutí ponecháno
na novém zastupitelstvu, padla
3. října, kdy rada obce záměr jednomyslně schválila. Argumentace
v letácích navíc zaváněla populismem, zejména o nákladnosti
změny nebytových prostor na bytové. „Je nám samozřejmě jasné,
že pan farář být někde ubytován
musí, šlo nám především o ne-

Vlna nesouhlasu. Dům služeb v Určicích a konkrétně druhé podlaží
této budovy se stalo jablkem sváru a hrálo významnou roli v kampani
před komunálními volbami. Jistá pachuť mezi určitými občany zůstala i
po zavření místností...
Foto: Tomáš Kaláb

smyslnou dobu výpůjčky,“ konstatovala pro Večerník Slezáková.
A co na to obyčejní občané? „Proč
by měl být někdo zvýhodňován, ať
platí nájem jako všichni ostatní,“
ozvali se návštěvníci obchůdku
u Lošťáků. „Toto téma vyneslo do
zastupitelstva lidi, kteří by se tam
vzhledem ke svým kvalitám jinak
neměli šanci dostat,“ poznamenal
zase na adresu pětice opozičních
zastupitelů jeden ze zaměstnanců
prodejny.
Starosta Konšel doufá, že celá
záležitost je už vysvětlena a uzavřena. „S devíti kolegy zastupiteli jsem připraven pokračovat

v poctivé
i é práci
á i pro ddobro
b našich Určic,“ vzkázal závěrem.
Těsně před uzávěrkou tohoto
vydání Večerníku poslala Marie
Slezáková redakci dopis, v němž
vyjádřila přání se k výrokům starosty Vlastimila Konšela obšírněji
vyjádřit do příštího čísla.

„Milosrdný“

ZLODĚJ

Ptení/mik – Zloděj, který se vloupal do chaty u Ptení, neukradl zevnitř vůbec nic a majiteli způsobil
jen škodu za dvě stovky. Přesto
chmatákovi nyní hrozí až tři roky
kriminálu.
„Od pátečního večera 24. října prověřují plumlovští policisté oznámení
o vloupání do jedné z chatek v katastrálním území Ptení, v místě zvaném Dvorský žleb. Zatím neznámý
pachatel vnikl nejprve na pozemek
u chaty a poté po rozbití okna i do
interiéru chatky,“ informovala Večerník těsně před uzávěrkou tohoto
vydání Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR v Olomouci. Jak ale vzápětí
dodala, majitel rekreačního zařízení
může mluvit o štěstí. Zloděj ho příliš
neobral! „Pachatel chatku prohledal,
ale nic nevzal. Majiteli tak způsobil
škodu pouze za 200 korun,“ uvedla
mluvčí krajské policie.
Přesto v případě zjištění pachatele
mu za přečiny porušování domovní
svobody a krádeže ve stadiu pokusu
hrozí až tříletý pobyt za mřížemi.

776 159 120

region@vecernikpv.cz
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Vícov, Ptení/mls - Lehké zranění si vyžádala havárie vozidla
Citroën Xsara, k níž došlo předminulý pátek krátce před šestou
hodinou ráno na silnici mezi Vícovem a Ptením.
„Z dosavadního šetření vyplývá,
že sedmadvacetiletá řidička se při
průjezdu levotočivé zatáčky lekla
protijedoucího vozidla, které jelo
u středu vozovky, strhla řízení a havarovala do pravého příkopu, kde se
s autem převrátila na střechu. Alko-

hol byl vyloučen dechovou zkouškou. Podle prvotní lékařské zprávy
utrpěla lehké zranění, hmotná škoda
byla vyčíslena na pětadvacet tisíc
korun. Řidičce byla uložena bloková pokuta,“ informovala Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.

Auto na odpis. Policie vyčíslila
škodu na pětadvacet tisíc korun.
2x foto: Policie ČR

Hubertova jízda uzavřela ve Lhotě jezdeckou sezonu Silničáře připravil zloděj

L
Lhota
u Konicce/jim - Říká
se, že nejkrásse
nější
pohled na
ně
svět nabízí ten
U TOHO! sv
z koňského sedla. P
Pro lletošní
t š í rok naposledy se
o tom mohli přesvědčit milovníci
těchto zvířat ve Lhotě u Konice.
V areálu tamější stáje Arka se
totiž uplynulou sobotu konala
tradiční Hubertova jízda. Zapojilo se do ní celkem čtrnáct koní
z ryze domácího prostředí i okolí, které neodradilo ani chladné
podzimní počasí.
Celý program zahájila již v jedenáct
hodin projížďka terénem do chatové oblasti poblíž Stražiska, kde následovala občerstvovací přestávka
a po teplém čaji cesta zase zpět.
A v časném odpoledni na vše již přímo v prostorách stáje Arka navázal

BYLI JSME

závěrečný parkur. „Děkujeme všem
za účast, jsme rádi, že k nám přijeli.
Řada z vás pomohla s organizací,
jedná se o symbolické rozloučení se
sezonou. Jako když vodáci zamykají
řeky. Oproti předchozím ročníkům
byla účast sice trochu slabší, když
jednou jsme zde měli i téměř čtyřicet
koní. Hubertovy jízdy jsou teď ale
všude po okolí a někteří se nakonec
nezúčastnili, což se stává,“ hodnotila letošní ročník tradičního podniku
Jana Mikešová, majitelka pořádající
stáje.
Na Lhotu se tak dopravilo celkem čtrnáct koní, šest z nich bylo
místních, zbývající osmička dorazila po svých či autem „Šest jezdců přijelo po kopytech, jak se říká,
z Polomí, dva přepravníkem ze
Ptení. Nejstarší kůň, co se zúčastnil Hubertovy jízdy, měl jednadvacet let. Jinak tu máme i čty-

F o t o ree p o r t á ž
Fotoreportáž

řiadvacetiletou kobylku, na níž
jezdí děti,“ přiblížila Mikešová.
Touto akcí také započala na Lhotě
zimní přestávka a sezona 2014 se
stává minulostí. „Objížděly jsme
s klisnou Larkou závody, jezdila na ní
Hanka Machačová. Zúčastnily se čtyř
oficiálních klání, na kterých si vedly
průměrně,“ prozradila majitelka stáje.
„Dále tu máme mladého čtyřletého
koně, který vyhrál svůj první parkúr.
My sami jsme letos pořádali dvě akce
a ještě se účastníme hobby závodů,“
vyjmenovala Mikešová.
V následujících dnech dojde na úklid
překážek a zazimování. „Koně musí
chodit ven, i když se nezávodí. Budeme tak jezdit na vyjížďky, půjde
především o odpočinek od skákání.
Nemáme halu, takže přes zimu netrénujeme,“ zmínila organizátorka,
jenž se nyní stará o celkem deset
koní. „Jsou tady i někteří cizí, sem

o TISÍC LITRŮ nafty!
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Brodek u Prostějova/mik - Oprava rychlostní komunikace z Prostějova do Vyškova neprobíhá bez zádrhelů. Své by o tom mohli
vyprávět silničáři, kterým zatím nezjištěný zloděj vysál ze šesti
strojů tisíc litrů nafty!
„Ze spáchání přečinu krádeže je podezřelý zatím neznámý pachatel,
který v nočních hodinách ze středy dvaadvacátého na čtvrtek třiadvacátého října poškodil uzamčená víčka na šesti pracovních strojích odstavených na rychlostní komunikaci v katastru obce Brodek
u Prostějova. Odčerpal z nich celkem tisíc litrů nafty, čímž majiteli
způsobil celkovou škodu za 46 300 korun,“ popsala Irena Urbánková,
tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Pokud se policistům podaří zloděje nafty vypátrat, hrozí mu až dvouletý pobyt za mřížemi.

Parkur. Po úvodní vyjížďce uzavřela na Lhotě rok 2014 skokanská
disciplína, při níž se představilo čtrnáct koní.
Foto: Jiří Možný
tam někdo přijde a někdo odejde,
máme ale jedno volné místo. Příští
rok se budou připouštět klisny, třeba
se něco narodí,“ nastínila Jana Mike-

šová s tím, že nová sezona bude zahájena podle počasí. Pravděpodobně
až po jarním posunutí času zpět na
letní...

jaká byla hubertova jízda ve lhotě...

3x foto: Jiří Možný

Stezka odvahy prověří děti z Kostelce
Kostelec na Hané/mls - Vedení města, sokolové, fotbalisté
a hasiči z Kostelce na Hané opět spojí své síly při pořádání oblíbeného
lampionového průvodu, který se bude konat tento pátek 31. října. Začátek průvodu je naplánovaný na 17.30 hodin v prostoru před sokolovnou.
Stezka odvahy povede z Revoluční ulice prostorem „za zahradami“ až
k fotbalovému hřišti. Akce bude ukončena v areálu fotbalového hřiště, kde
bude zajištěno občerstvení a oheň pro opékání vlastních dobrot.

INZERCE

Nejmladší účastnice. S jezdeckou sezonou se v sedle Nejstarší kůň. Brettynce je již jednadvacet let, přesto si pro- Dětská radost. I přes teplotu těsně nad bodem mrazu dorarozloučila i Andělkaa Müllerová.
jížděk užívá jako zamlada.
zili na Konicko malí i velcí milovníci koní.

Na slavnostech ohně TEKL BRONZ I PEKL CHLEBA
BYLI JSME

Drahany/mls
- Oheň je nad
zlato! Bez něj
zla
by naše země byla světem primitivního člověka žijícího ve
věčném strachu před šelmami
a zimou. Oslavit našeho nejmocnějšího ochránce i pomocníka se v sobotu rozhodli
v Drahanech.
Už v rámci příprav na víkendové
Slavnosti ohně vyrostl na farní
louce v Drahanech malý Archeopark. „Společně se sedmi členy
hnutí Brontosaurus a za pomoci
místních dětí se nám podařilo postavit repliky dvou středověkých
pecí na pečení chleba i pálení
keramiky. Kromě nich v prostoru budoucí kovárny vznikla také
polní výheň. V průběhu týdne
pak na louce ještě přibyla pec na
výrobu železa,“ netajil radost nad
zdařilým dílem Pavel Moš, kurátor Muzea Drahanské vrchoviny,
které jedinečnou akci pořádalo.
Zatímco během příprav hrálo počasí nadšencům do karet, uplynulou sobotu by na zamlženou
a propršenou drahanskou louku

U TOHO!

Vlaky do Dzbelu vyjedou před Vánocemi
Cestující si na přípoj budou muset počkat

Dzbel/mls - A je to tu zase!
V polovině prosince by se měl
dle posledních informací obnovit provoz na slavné Moravské
západní dráze. Po třech letech
by tak měl skutečně vyjet vlak
na trase z Chornic do Dzbelu.
Spojení Dzbelu s Chornicemi
bylo přerušeno na konci roku
2011. Důvodem byly úspory
ze strany Pardubického kraje,
který musel na provoz nepříliš
vytíženého a ztrátového spoje
Českým drahám doplácet. Provoz měla už od závěru loňského
roku zajišťovat společnost
Arriva, která však ze záměru
nakonec vycouvala. Po tlaku
ze strany Olomouckého kraje
přece jen došlo k další dohodě.

„Vím jen to, že by se provoz na
železnici měl v prosinci obnovit,
a že už snad je nový jízdní řád.
Další podrobnosti neznám, nikdo
mě neinformoval,“ prohlásila
pro Večerník stávající starostka
Dzbele Jana Konečná.
Faktem je, že místní by obnovu
provozu na zdejší železnici uvítali, upozorňují však na nutnost,
aby vlaky ze směru od Prostějova
a Chornic na sebe navazovaly. Ze
zveřejněných návrhů nových jízdních řádů však přitom vyplývá,
že tomu tak úplně nebude...
Doba na přestup ve Dzbelu by
se měla pohybovat kolem dvaceti minut, v některých případech
i dvojnásobek. „Vznesli jsme
připomínky. Sousedé z Pardu-

Nepodařený návrat. Loni dorazil na nádraží ve Dzbelu vlak společnosti Arriva. Přestože od prosince měl jezdit pravidelně, byl tento
ukázkový vlak na dlouhou dobu poslední. Foto: archiv Večerníku

nikdo snad ani psa nevyhnal.
„Nestěžujeme si, klima mohlo
být ještě horší. Třeba mohly padat hovna s háčkama,“ neztrácel
úsměv Moš.
Děti, které v doprovodu rodičů
na akci dorazily, mohly se zatajeným dechem sledovat, jak odlévali bronz naši předkové před
čtyřmi tisíci lety. V dalších pecích
se pekl chleba, pálila keramika
a také tavilo železo. To se ovšem
vzhledem k nepříznivým povětrnostním podmínkám nakonec
roztavit nepodařilo. Co však přítomným ratolestem šlo naopak na
jedničku, bylo opékání špekáčků
nad ohněm vesele plápolajícím
v netradičních pecích i ohništích.
Kromě samotného ohně mohli
přítomní sledovat přímo při práci
brníře, který ve středověku vyráběl kroužkovou zbroj podobnou brnění. „Jedna taková zbroj
obsahuje přes čtyřiašedesát tisíc
kroužků. Její výroba je přitom
velmi časově náročná. Například
tady v Drahanech jsem za odpoledne udělal přesně pět kroužků,“
ukázal na hotovou zbroj známou
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Smržice/red - Bez zranění skončila dopravní nehoda, při které
řidič nadýchal přes dvě promile
alkoholu. Došlo k ní předminulou neděli kolem půl jedné v noci
na ulici Za farskou ve Smržicích.
„Podle prvotního šetření policisté
zjistili, že čtyřicetiletý řidič vozidla Fiat ze zatím přesně nezjištěných příčin zřejmě nezvládl řízení
a narazil do levé zadní části přípojného vozidla zaparkované nákladní soupravy Man. Při nehodě
nebyl nikdo zraněn. U muže policisté provedli dechovou zkoušku,
která byla pozitivní a naměřili mu
2,03 promile alkoholu v dechu,“

sdělila Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Při šetření nehody policisté zjistili,
že muž nemá řidičské oprávnění
k řízení motorových vozidel a tak
mu další jízdu zakázali. „Hmotná
škoda byla vyčíslena na pětadvacet tisíc korun. Muž je nyní podezřelý ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky,
za který mu, v případě prokázání
viny a odsouzení, hrozí až tříletý
pobyt za mřížemi, peněžitý trest
nebo zákaz činnosti,” konstatovala Urbánková s tím, že nehoda je
nadále v šetření.

Kradl ve Skřípově,

policisté ho lapli
Skřípov/pk - Prostějovští kriminalisté objasnili vloupání, k němuž došlo začátkem října ve Skřípově. Tehdy neznámý pachatelé
vnikl do přístřešku u rekreační chalupy, odkud odcizili dvě jízdní
kola. Majiteli vznikla škoda za jedenáct a půl tisíce korun.
„Na základě vyhodnocených informací, poznatků, místní a osobní
znalosti bylo zjištěno, že jde o devětatřicetiletého muže z Prostějovska, který se činu dopustil se zatím blíže neustanoveným spolupachatelem,“ prozradila dobrou zprávu Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Minulé pondělí 20. října si tak dotyčný převzal od kriminalistů usnesení o zahájení trestního stíhání. „Byl obviněn ze spáchání přečinů
krádež a porušování domovní svobody, spáchaných formou spolupachatelství, za které mu, v případě prokázání viny a odsouzení, hrozí
až tříletý pobyt za mřížemi. Po druhém z pachatelů policisté pátrají,“
dodala policejní tisková mluvčí.

Ve Dzbelu vykradli hospodu

Dzbel/pk - Nezvaného hosta mělo pohostinství ve Dzbelu. Zatím
neznámý pachatel se do něj vloupal počátkem uplynulého týdne.
A bral především cigára a prachy...
„Někdy v období od pondělí dvacátého do úterý jedenadvacátého října
mělo restaurační zařízení v obci Dzbel nezvaného hosta, který ukradl
Středověké pece. V podobných pecích se za dob Karla IV. pekl chléb a vyráběla keramika. Foto: Martin Zaoral krabičky cigaret různých značek a peníze. Předběžně byla celková škoda odcizením a poškozením vyčíslena na jedenáct tisíc šest set korun.
například z filmů o husitech její Unikátní hliněné pece z drahan- staly základem našeho Archeo- Policisté případ prověřují pro podezření ze spáchání přečinu krádež, za
autor Miroslav Krédl, který je v ské louky nezmizí ani po skon- parku, který chceme v budoucnu který pachateli, v případě jeho zjištění, hrozí až dvouletý pobyt za mřísoučasnosti zřejmě jediným člo- čení akce. „Obalíme je slámou i nadále rozšiřovat,“ uzavřel Pavel žemi,“ poznamenala k tomuto případu Irena Urbánková, tisková mluvvěkem v České republice schop- a budeme doufat, že tu přečkají Moš, který už nyní všechny do čí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
ným takové kompletní kroužko- zimu a nestanou se terčem ná- Drahan pozval na Sýrobraní. To se
jezdů místních vandalů. Pece se bude konat v květnu příštího roku.
vé brnění vytvořit.

Došlo na naši adresu...

řídil bez papírů, Drakiáda v Myslejovicích
Lidé z Brodku: Vraťte nám zastávku Jeden
druhý s marihuanou!

roku,“ vyjádřil se Jaroslav Tomík
z úřadu pro koordinaci integrovaného dopravního systému Brodek u Konice/mls - PředmiOlomouckého kraje (KIDSOK). nulé pondělí byla zpřístupněna
silnice v Brodku u Konice. Už
nyní někteří z místních občanů
Představujeme regionální podnikatele...
však upozorňují na skutečnost, že
jim chybí autobusová zastávka,
která fungovala nedaleko bývalého areálu Oděvního podniku.
„Nechápu, proč zastávku ´U Hanačky´ zrušili. Zajímalo by mě,
jestli bude někdy obnovena,“
obrátila se na redakci Večerníku
s dotazem naše čtenářka Jana
Ludmírov/pr - Z malé vesničky Ludmí- chařství Müller jsou kamenické, štukatér- prvků. V případě nesoukromých zakázek Ryšavá z Brodku u Konice, které
rov, sídlící na Prostějovsku blízko Koni- ské a restaurátorské práce. Nejen v období jmenujme například zhotovení obecních se situace bezprostředně dotýká.
ce, pochází Emil Müller, majitel tamního před Svátkem zesnulých totiž často nově a státních znaků, pozlacování předmětů Jak jsme zjistili, podle našich inkamenosochařství. A právě jeho firmu poptáváme zhotovení pomníků, hrobo- a již zmíněných solitérů, pomníků a kopií formací zrušení zastávky zřejmě
souvisí s postojem dopravních exse rozhodl Večerník v rámci pravidelné vých doplňků, při různých příležitostech soch.
rubriky představit svým čtenářům.
vytvoření solitérů, kopií soch.
Ukázky prací najdete na www.kameno- pertů z Policie ČR. „Opravená silŽivnostník Emil Müller je mnohaletou Co se týče bydlení, můžete se na toto socharstvimuller.cz, kde si jistě uděláte nice dosud nebyla zkolaudovaná,
prací v tomto oboru znám v širokém okolí, kamenosochařství obrátit v případě zho- představu o kvalitě a všestrannosti toho- proto zatím nebudu nic komena proto, jestli poptáváte cokoliv z nabídky tovení nových schodů, dlažeb, obkladů, to kamenosochařství. Více informací na tovat,“ odmítl objasnění situace
jeho služeb, rád po domluvě přijede až krbů, na zahradě zahradních dekorací, tel. čísle 603 897 890, nebo na e-mailu: Radomír Novák, starosta Brodku
u Konice.
k vám domů. Hlavní náplní Kamenoso- zahradních krbů a mnoha kamenných Miller.emil@email.cz.
bického kraje však naše námitky
do nového jízdního řádu nezapracovali. K jeho další změně
může dojít v červnu příštího

V Drahanech se konal druhý ročník ojedinělé akce

Opilec bez řidičáku
boural ve Smržicích

KAMENOSOCHAŘSTVÍ EMIL MÜLLER

- UŽITEK SNOUBENÝ S UMĚNÍM

U Hanačky. Vlevo na snímku u budovy bývalého OP dlouhá léta fungovala autobusová zastávka, která byla po opravě silnice v Brodku
u Konice zrušena. Zastávka ve směru z Brodku do Prostějova zůstala
zachována.
Foto: Jiří Možný

Olšany u Prostějova, Držovice/
pk - Minulé úterý krátce po poledni probíhala na komunikaci
mezi obcemi Olšany u Prostějova a Držovice silniční kontrola.
A policisté hned dvakrát zamezili vážným prohřeškům proti
zákonu! V obou případech se
shodou okolností jednalo o řidiče s věkem pětadvaceti roků...
„V úterý jedenadvacátého října
krátce po třinácté hodině nejprve
zadrželi řidiče Škoda Octavia. Při
kontrole zjistili, že řidič má rozhodnutím Magistrátu města Prostějova uložen zákaz řízení všech
motorových vozidel až do září
příštího roku. Hned na místě mu
další jízdu zakázali. Nyní je podezřelý ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí
a vykázání, za který mu, v přípa-

dě prokázání viny a odsouzení,
hrozí až tříletý pobyt za mřížemi,“ popsala první akci policejní
tisková mluvčí Krajského ředitelství Irena Urbánková.
O chvíli později, konkrétně něco
před druhou odpolední, provedli
policisté u dalšího pětadvacetiletého muže test na alkohol
i omamné a psychotropní látky. „Dechová zkouška sice byla
negativní, zato zmíněný test
Drugwipe 5 S byl pozitivní na
cannabis. Po poučení se řidič
dobrovolně podrobil lékařskému
vyšetření, spojenému s odběrem
biologického materiálu v nemocnici. Policisté mu na místě další
jízdu zakázali. Nyní je podezřelý
ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu,“ uvedla Urbánková.

Krásné páteční odpoledne
3. října prožili rodiče a děti ZŠ
a MŠ v Myslejovicích. Přímo
nad jejich hlavami na louce za
školou se odehrával urputný
souboj devatenácti létajících
draků. Porota neměla jednoduchý úkol v rozhodování.
První cenu v kategorii „Vlastnoručně vyrobený drak“ získali

sourozenci Sogelovi a v kategorii
„Nejvýše létající drak“ zvítězil
Ondřej Zezula. Nejhodnotnější cenu
si odnesla Kateřina Mlatečková
a Jaromír Fidler za doma vyrobeného létajícího draka.
Odměnou všem soutěžícím byl
večerní táborový oheň s bohatým občerstvením a příjemnou
zábavou.

Autor: Mgr. Lucie Řehulková, foto: Miloš Mlateček

Kultura v Prostějově a okolí...
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Aplaus
2014:
Jistě,
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premiére!
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ØÁDIL V „KASKU“

Vyznavači rapu si
uplynulý pátek večer
přišli v prostějovském
Společenském domě na
své. Právě tam vystoupil kontroverzní umělec
Ektor, který místním příznivcům krátce po půlnoci představil mimo jiné
skladby ze svého nejnovějšího alba Detektor.
A PROSTĚJOVSKÝ
Večerníék, jakožto mediální partner akce, byl
u toho!
Prostějov/peh

Desítky převážně náctiletých
příznivců rap music si to v pátek
večer namířily do Společenského domu, kde pro ně byl připraven ojedinělý hudební zážitek
v podobě koncertního vystoupení Marko Elefteriadise, známého
pod přezdívkou Ektor.
„Ektor přijel představit své nové
album Detektor jen do několika
málo měst a já jsem rád, že to
není ani Olomouc, ani Vyškov,
ale že si vybral právě Prostějov,“
liboval si zástupce organizátorů
akce Petr Paníček: „Přiznám

rie
gale .cz
+foto nikpv
videow.vecer
w
na w

Hvězda večera. Kontroverzní raper Ektor dostal do varu desítky
fanoušků, kteří jej přišli v pátek večer podpořit. Foto: Petra Hežová
se, že jsem čekal maličko větší odříkávalo slova skladeb jako
účast návštěvníků, ale současně Generace X, Proč a Jak jiuznávám, že jde o specifický hu- nak, které byly díky obdobné
dební žánr, takže jsem celkově melodii i textové náplni pro
s návštěvností spokojený.“
neznalce jen velmi obtížně rozKrátce po půlnoci, kdy už se lišitelné.
mládežníci náležitě rozehřáli při A mohou se tedy po tomto příhudební produkci tria Dj Chose, znivém přijetí těšit příznivci rap
Dj Noir a Dj Castor, vtrhl na pó- music na další hudební nášup?
dium očekávaný raper. Tomu se „Jsem pro každou špatnost,“ nepovedlo začlenit do každé části vyloučil možnost podobné akce
své hudební show pozoruhodné Petr Paníček: „Rád bych ale
množství arogance, vulgarismů všechny příznivce tanečních para agresivity, což publikum oce- ty pozval na náš únorový podnik
nilo nadšenými výkřiky entuzi- s názvem All Stars Night, kdy
asmu. Ektorovo sebevědomí v prostějovském Společenském
a nekompromisní texty byly domě vystoupí Kali, Peter Pan,
mladému publiku notoricky Pauli Garand a Kenny Rough.
známé, proto spolu se svým Takže se rozhodně máte na co
hudebním vzorem rytmicky těšit,“ slibuje organizátor.

VYHRAJTE LÍSTEK NA... TŘI SESTRY&VISACÍ ZÁMEK!
PROSTĚJOVSKÝ
Ě
Ý Večerník, jakožto mediální partner agentury MAMUT AGENCY, pro vás
připravil další SOUTĚŽ O VSTUPENKY. Tentokrát na blížící se koncert legend české hudební
scény, které po pěti letech vyrážejí na společné turné po českých zemích. Je velkou ctí, že Old
PunX Tour 2014 v podání skupin TŘI SESTRY a VÍSACÍ ZÁMEK začíná právě v Prostějově!
A to konkrétně příští PÁTEK 7. LISTOPADU 2014 ve Společenském domě v Prostějově.
A vzhledem k tomu, že „kasko“ bude zcela jistě praskat ve švech, máte díky Večerníku šanci být
u toho, a ještě navíc ZADARMO!
Soutěž probíhá od pondělí 27. do čtvrtku 30. října, přičemž hned pětice z vás bude moct do Společenského domu v Prostějově ZDARMA právě ve chvíli, kdy se budou hrát ty největší hity skupin Tři
sestry a Visací zámek jako například Život je takovej a nebo píseň Traktor!
Co je potřeba pro to vykonat?
Nic složitého. Stačí znát správnou odpověď na níže položenou otázku, zaslat ji jakýmkoliv
způsobem do redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a pak jen čekat, zda-li se právě na vás
usměje štěstí při losování z osudí...

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA ZNÍ:
KOLIK ROKŮ UPLYNULO OD PŘEDCHOZÍHO SPOLEČNÉHO TURNÉ KAPEL
TŘI SESTRY A VISACÍ ZÁMEK?
Své odpovědi, či tipy zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „LEGENDY“. Můžete nám ale ovšem také volat na známé telefonní číslo 582 333 433, zasílat SMS
zprávu na mobil 608 960 042, případně se dostavit osobně do sídla redakce v Olomoucké ulici.
Na odpovědi čekáme v redakci do ČTVRTKU 30. ŘÍJNA, 14.00 hodin. Jména PĚTICE výherců
zveřejníme v příštím vydání, které vychází příští pondělí 3. listopadu. Vstupenky pak budou následně
připraveny přímo u vchodu do Společenského domu.
INZERCE

Prostějov/peh - Jak se dělá
velká politika aneb jak si
poradit s neslušným požadavkem ministra zahraničí
Kumranistánu. I to ukázalo
poslední z divadelních představení letošního Aplausu.
Britská inscenace „Jistě,
pane premiére!“ v hlavních
rolích s Karlem Heřmánkem, Danou Morávkovou
a Josefem Cardou nadchla
publikum zcela přeplněného
Městského divadla v Prostějově. Závěrečný, třetí díl

Fotoreportáž

festivalu APLAUS 2014 přilákal zpět na rodnou hroudu
i prostějovského rodáka,
nyní herce pražského Divadla Bez zábradlí Ladislava
Županiče. A byla to kulturní
očista, která nenechala nikoho chladným...
Uplynulý čtvrteční večer patřilo pódium prostějovského
divadla hercům pražského
Divadla Bez zábradlí, kteří si
pro zdejší publikum připravili
v rámci letošního divadelního festivalu Aplaus satirickou
komedii Jistě, pane premiére!
Geniální britský humor skloubený s vynikajícími Karlem
Heřmánkem, Danou Morávkovou a Josefem Cardou byl
zárukou skvěle stráveného
večera, přičemž mohli diváci
mimo jiné posoudit herecké
umění otce a syna Heřmánko-

vých, kteří se ujali rolí ministra
Jima Hackera a jeho osobního
tajemníka Bernarda. „Mladý
Heřmánek má co do šarmu
svého tatínka co dohánět.
A to přestože pan Karel má už
šedivé vlasy,“ usmála se Ivana
Hrubá.
Vynikající herecký projev Josefa Cardy v roli Sira Humphreyho ocenili diváci v průběhu
inscenace nejednou uznalým
potleskem. Bez jediné chyby
se mu totiž podařilo vystihnout
typické politikářské blábolení
o ničem a ani se u toho nezadýchal. A roli kumranistánského velvyslance si s potěšením
střihl prostějovský rodák Ladislav Županič, který na prknech
místního divadla nepůsobil
poprvé. Satirická komedie Antonyho Jaye a Jonathana Lynna z prostředí vysoké politiky

si díky humorným hláškám či
komickým situacím, do kterých se hrdinové dostávají, získala bezpočet fanoušků i kvůli
skvěle obsazenému televiznímu seriálu BBC.
Prostějovští diváci inscenaci
ocenili nejen potleskem, ale
i nejvyšším počtem hlasovacích
lístků v divácké anketě sedmého ročníku divadelního festivalu, čímž právěhru Divadla Bez
zábradlí Jistě, pane premiére!
katapultovali na první místo letošního Aplausu. Šek si z rukou
ředitelky divadla Jany Maršálkové přebrali za celý herecký kolektiv Karel Heřmánek
a Dana Morávková.
A pokud vám letošní ročník
Aplausu unikl, vyčkejte na
příští číslo, kdy se za událostmi letošního ročníku ještě
ohlédneme.

jaký
ja
aký bbyl
yl po
poslední
osleedníí aaplaus...
pllauss...
3x foto: František Poláček

Zase doma! Prostějovský rodák Ladislav Bavili. Karel Heřmánek s Danou Morávkovou Bylo narváno! Hlediště Městského divadla
Županič oslavil krátký návrat na rodnou hrou- prostějovským divákům servírovali pověstný bylo plné k prasknutí. Závěrečný díl festivalu
Aplaus 2014 měl výbornou atmosféru.
britský humor, publikum bouřilo smíchy.
du skvělým hereckým výkonem

Plíhal vnesl do Společenského domu podzimní pohodu

Prostějov/pav - Minulé pondělí
večer se na koncertu Karla
Plíhala sice nesešlo celé „Kasko“,
ale kdo tam byl, jistě nelitoval.
Oblíbený kytarista, zpěvák,
skladatel, textař, hudební režisér
a aranžér přivezl do Prostějova
kus podzimní pohody. Svoje vystoupení postavil již osvědčeným
způsobem na prolínání písní
s mluveným slovem a básničkami s vtipnou pointou.
Zahrál průřez minulou tvorbou
a představil poprvé své poslední
album Vzduchoprázdniny.
„Přeju hezký večer všem i sobě,“
pozdravil svérázně publikum úderem půl osmé Karel Plíhal. „Prosím vás, nefoťte mě, ještě bych se
vám tady zhroutil, už tak držím

špatně pohromadě. Snažím se
s tím bojovat různými podpůrnými
prostředky, ale výsledek je vždycky
nejistý. Například jsem objevil
v lékárně čaj s výmluvným názvem Spánek - nervy…tak uvidíme, která část na dnešním koncertě
zaúčinkuje,“ dodal s typickým
sebeironickým humorem, čímž
naznačil, v jakém duchu bude celý
večer probíhat.
Navzdory varování nakonec neusnul a rozhodně ke spánku ani nikoho svým vystoupením nepřiměl.
Naopak během dvouhodinového
koncertu se sálem Společenského
domu naopak nesly salvy smíchu
i bouřlivý potlesk, když Plíhal
pronášel s kamenným výrazem
nespočet svých vypointovaných

básní, a naopak hrobové ticho při
písničkách naznačovalo, že se
dostal posluchačům „pod kůži“.
Jednoduchý „nevyumělkovaný“
program založený na krásném
čistém zvuku kytar, bravurní hře
se slovy v textech, které pobaví,
dojmou i donutí se zamyslet, publikum jako vždy uchvátil.
Během koncertu se došla řeč i na
skutečnost, že se Karel Plíhal na
folkové scéně pohybuje již třicet let.
„Jednou jsem se v jisté hospůdce
nad sebou tak stařecky dojímal,
až přišel pán, který mě požádal
o autogram a řekl mi, že na mých
písních vyrostl. Když odcházel,
s hrůzou jsem zjistil, že měl asi jen
stopadesát centimetrů, tak nevím,
jestli to byla pochvala,“ zhodnotil

s nadsázkou své dlouholeté hudební působení Plíhal.
V pondělním programu zazněly
i notoricky známé písně jako „Kde
jsou, kdepak jsou“ nebo „Sedí topič
u piána“, ale i sklady z posledního
alba Vzduchoprázdniny, za nějž
Karel Plíhal obdržel cenu Anděla
v kategorii Folk a Country.
„Jeho písničky mě vždycky
příjemně naladí. Líbí se mi, jak
si hraje se slovy, na jaká témata
se zaměřuje, že se nemá potřebu
z pozice folkového písničkáře
vyjadřovat k aktuální situaci v zemi
a k politice, že se nesnaží psát protestsongy. Přesto jsou jeho písničky
velmi současné a pravdivé,“ shrnul
Plíhalovy přednosti na závěr spokojený posluchač Petr.

Hudební klub Apollo 13
ovládl

ABRAXAS Šlágrparáda
s Duo Jamaha se blíží

BYLI JSME
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U TOHO!

Rocková legenda. Stálice na české hudební scéně potěšila fanoušky
známými songy a překvapila novinkami.
Foto: Petra Hežová
Prostějov/peh - Česká rocková
legenda dorazila uplynulý
pátek večer do prostějovského
hudebního klubu Apollo 13,
kde zdejší fanoušky potěšila
známými hity a představila
i hudební novinky.
Rocková kapela Abraxas působí
na české hudební scéně od roku
1976, kdy se po rozpadu skupiny
Abraam dala dohromady parta
hudebníků, která se z počátku
inspirovala hudební tvorbou
britské hudební legendy, kapely
Pink Floyd. I přes několik personálních obměn funguje Abraxas na scéně již osmatřicet let
a podle vydařeného pátečního
vystoupení se zdá, že to na scéně
hned tak zabalit nehodlá.
Začátkem letošního roku vydala
tato skupina dvojalbum Tribute

Abraxas, kde najdou fanoušci
dvě desítky skladeb, které si Abraxas střihli spolu se spřátelenými
hudebními uskupeními jako
Tata Bojs, Kamil Střihavka,
Vilém Čok, Viktor Dyk a další.
I tyto zbrusu nové songy zazněly
v pátek večer v prostorách
zdejšího hudebního klubu, kam
si je přišlo poslechnout několik
desítek věrných fanoušků.
„Abraxas poslouchám, co pamatuji,“ přiznal Večerníku fanoušek
Honza, který prozradil, že jeho
oblíbenými písněmi od této
kapely jsou Karel drogy nebere
a Obyčejnej svět. Však taky přízeň
fanoušků ocenil frontman kapely
Slávek Janda spontánním: „Jste
nejlepší publikum na světě,“ čímž
si pochopitelně vysloužil nadšený
potlesk zdejších příznivců.

Prostějov/peh - Už se to blíží! Přijďte si užít zábavný
večer pro všechny generace,
kvalitní hudba zaručená.
Nudit se jistě nebudete a při
tanci dáte důkladně zabrat
podrážkám.
Jedinečný večer plný hudby
se chystá na pátek 28. listopadu pro všechny, kteří se už
necítí na teenagerské pařby,
přesto ale nepatří do starého
železa a na parketu to dokážou ještě pořádně roztočit.
Jako na míru vám šité bude
vystoupení slovenské hudební kapely Duo Jamaha, která
se zdejšímu publiku představí
spolu s lidovým vypravěčem
a zpívající manželskou dvojicí známou pod názvem Duo
Adamis, které jistě poznají
diváci Šlágr TV.
„Duo Jamaha je populární
dvojice ze Šlágr TV a na hudební scéně působí už osmnáct roků v současném složení otec Alfonz a syn Marián
Kotvanovci, kteří se stejně
jako dvojice Adéla a Milan
z Dua Adamis a pořadatelé
akce velmi těší na tento připravovaný jedinečný večer
plný hudby,“ přiblížil detaily

připravované akce pořadatel
Martin Tichopádek.
Hudební skupina Duo Jamaha
plní sály po celé České i Slovenské republice a jejich vystoupení určitě potěší každého
řádného „pařmena“. Pokud
stále váháte, vězte, že Duo Jamaha získala za své první dvě
vydané desky v roce 2012 ocenění „Zlatej platne“, která byla
udělená Československým vydavatelstvím. Jejich heslo zní:
´Prídeme zahrať všade tam, kde
potrebujú hudbu a zábavu´.
„Do této chvíle se prodalo
už téměř čtyři stovky vstupenek, proto doporučujeme, aby
si zájemci pořídili lístky co
nejdříve. Může se totiž stát, že
z důvodu omezené kapacity
sálu se na všechny nedostane,“ vzkazují pořadatelé.
ŠLÁGRPARÁDA s Duo Adamis a Duo Jamaha s lidovým
vypravěčem je vhodná pro
všechny generace a vystoupení obou kapel si užijete, ať je
vám kolik chce a pokud přemýšlíte o vhodném dárku pro
mamku, taťku, babičku, dědu
nebo sami sobě, už nehledejte. Vstupenka na Šlágrparádu
zaručeně potěší!

Ze života města
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ROZPOČET NA ROK 2015 MÁ BÝT VYROVNANÝ „Padne pět listnáčů a všechny jehličnany,“
Na stavební investice má připadnout až 190 milionů korun

V prosinci se rozhodne. Také letos bude s největší pravděpodobností primátor Miroslav Pišťák obhajovat před zastupiteli jím
navržený rozpočet města.
Foto: archiv Večerníku

Jednou z věcí, která nemá absolutně žádnou
spojitost s komunálními
volbami, je příprava rozpočtu Statutárního města
Prostějov pro rok 2015.
Jeho první návrh je již hotov, zpracovával jej jako
už tradičně sám primátor
Miroslav Pišťák bez ohledu na to, zda ho ještě po
ustavujícím zastupitelstvu
města v pondělí 3. listopadu bude mít možnost ho
dokončit.

Prostějov/mik
„Na rozpočtu se musí začít
pracovat pomalu už od pololetí daného roku a přípravy
vždy gradují v posledním
čtvrtletí. Nyní jsem na posledním jednání rady města
v tomto volebním období
předložil jeho první návrh.
Připomínky budou zapracovány do druhé podoby, kterou již
bude posuzovat nově složená
rada města,“ objasnil postupy
Miroslav Pišťák, primátor Statutárního města Prostějova.
První návrh rozpočtu města
pro příští rok počítá s poměrně
velkými stavebními investice-

mi. „Ona pomyslná čára okolo
stavebních investic se bude
v roce 2015 pohybovat na hranici
190 milionů korun. V této chvíli máme připraveno na tyto
záležitosti sto šestnáct milionů,
nicméně předpokládám, že do
konce příštího roku zajistíme
ještě dalších šedesát až sedmdesát
milionů korun z disponibilních
finančních prostředků. Pokud
budeme moci za tyto investice
opravdu utratit až zmíněných
sto devadesát milionů korun, je
to velmi příznivá zpráva pro toto
město. Samozřejmě se budeme
snažit do stavebních investic zapojit co nejvíce různých dotací,“
přislíbil Pišťák.

Mezi největší stavební akce
pro příští rok má patřit
dokončení rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka
a druhá etapa propojení Anenské ulice s jižním kvadrantem. „Tyto akce jsou, jak
každý určitě už vidí, rozpracované tento rok. Dále budou
proudit významné finanční
prostředky do další etapy oprav
Národního domu, dokončí
se cyklostezka do Vrahovic
a čekají nás i další velké projekty. Zatím je o nich předčasné
hovořit,
dokud
nebudou
schváleny
novým
zastupitelstvem,“ podotkl Zdeněk
Fišer, který bude s největší
pravděpodobností i v příštím
vo-lebním období zastávat
funkci náměstka primátora pro
stavební investice.
Prostějovský primátor nechtěl prozradit přesná čísla
v
kolonkách
celkových
předpokládaných příjmů ani
výdajů v roce 2015. „Zatím
mohu pouze říct, že pro celkový
rozpočet města na příští rok
počítáme s jeho vyrovnaností,“
konstatoval stručně Miroslav
Pišťák.

popisuje náměstkyně primátora I. Hemerková

Prostějov/mik - Rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka
v Prostějově má zhruba měsíční zpoždění, teď ale nabrala pořádný průvan. Radní ve
čtvrtek médiím prozradili,
že generální oprava prostějovského rynku právě začíná
a bude spojena s masivním
kácením stromů! Zmizí tak
pět letitých a vysokých listnáčů včetně všech jehličnanů.
Vykácenou zeleň má nahradit
alej ze vzácných dubů...
„Trochu menší třenice nastaly
s památkáři, kteří chtěli náměstí
vrátit do původní podoby. Jenomže ani jeden z nás v radě
netušíme, co to původní podo-

ba znamená. Pokud bychom se
měli vracet o sto let zpátky, pak
v centru města nebyla vůbec
žádná zeleň,“ pokrčila nejdříve rameny Ivana Hemerková,
náměstkyně primátora Statutárního města Prostějova. „Nechtěli jsme ale na tyto návrhy
přistoupit. Přesto musíme po
konzultaci s odborníky konstatovat, že přece jen k poměrně
masivnímu kácení na náměstí
T. G. Masaryka ještě letos dojde. Architekt totiž například
trvá na tom, že na takový rynk
vůbec nepatří jehličnany, takže
všechny ty okrasné smrky budou pokáceny. K zemi půjdou
také dvě stoleté lípy u Zlaté
brány, stejně jako dva habry
na travnatém prostoru před
muzeem. A bohužel, rovněž

vzhledem k zdravotnímu stavu
a prohnilosti se ještě letos pokácí vysoký listnáč u morového
sloupu,“ shrnula Hemerková.
Projekt nového uspořádání veřejné zeleně na náměstí T. G.
Masaryka dbá podle radních
více na pravidelné uspořádání.
„I z tohoto důvodu bude po
pravé straně náměstí vysázena
alej ze vzácných dubů, které za
takových padesát let dosáhnou
výšky až dvaadvaceti metrů.
Tyto stromy mají velmi zajímavé listy a nikde v Prostějově je
ještě nemáme. Jsme naprosto
přesvědčeni, že tímto se naše
náměstí stane v budoucnu mnohem noblesnějším,“ uzavřela
náměstkyně primátora. Zmíněné dubové aleji ustoupí i veškeré dosavadní keře.

Studie multifunkčního centra vypadají úchvatně. Co proti němu Navrátil a spol. mají?
Prostějov/mik - Nové multifunkční centrum pro kulturu,
sport a společenské akce, obrovské plochy pro parkování
a taktéž obrovský park místo
Jezdeckých kasáren! Přesně
takto by mohla vypadat blízká
budoucnost celé Jezdecké ulice.
Večerník jako první obdržel
vizualizaci studie, kterou odborní architekti vyhodnotili
jako nejlepší ze čtyř návrhů.
No řekněte, nechtěli byste takový nový „kulturák“?
Rada města v rámci svého posledního zasedání vyhodnotila

na základě odborných posudků
speciálně sestavené komise
architektů z Prahy, Brna a Ostravy studie nového multifunkčního
centra, které by v případě zbourání
současného
Společenského
domu v Komenského ulici
mělo být postaveno místo Jezdeckých kasáren. „Před časem
jsme oslovili architektonické
kanceláře z Prostějova a jejich
celkem čtyři návrhy na nový
´kulturák´ jsme nechali posoudit
cizími architekty zvučných jmen.
Z těchto čtyř byly vybrány dvě
studie, které následně byly vráceny zpět autorům k dopracování
podle připomínek odborníků.
Stalo se, a nakonec vyhrál

návrh kanceláře Style Studio
v Prostějově,“ popsal Večerníku
ve stručnosti historii i aktuální
novinku Zdeněk Fišer, náměstek
primátora Statutárního města
Prostějova. „Tato studie řeší úplně
všechno. Je tu dostatečný prostor pro velkou halu s veškerým
zázemím, kde by vyžití našly
sportovní oddíly, školy a hlavně
kulturní i společenské organizace.
Pochopitelně by se zde daly
pořádat koncerty, plesy, ovšem
na druhé straně i velké sportovní
akce. Nezbytnou součástí studie
jsou obrovské parkovací plochy
a velký park,“ dodal náměstek
primátora pro stavební investice.
Co ale teď se studií, když

není jasné, zda se někdy
vůbec použije? „V této fázi ji
lidově strčíme do šuplíku, ale
bude připravena jako základ
k okamžitému zpracování projektu. Záleží to hlavně na dvou
základních věcech. Zaprvé,
zda se podaří vyřešit problém
Zdroj: Magistrát
s Manthellanem a možnou
města Prostějova
výstavbou obchodního centra
místo Společenského domu. Tou
druhou možností je využít ke stejnému cíli plánované olympijské
centrum. Pan Černošek z marketingové společnosti TK PLUS
nabídl městu jeho využití také
pro veškeré sportovní, kulturní Studie nové multifunkční haly čtenářů úchvatně. Běžného tolik protestuje aktivista Jan
a společenské akce,“ přidal na místo Jezdeckých kasáren vy- člověka napadá, proč proti ta- Navrátil nebo i zastupitel města
padá dle prvních reakcí našich kovému případnému projektu Aleš Matyášek...
vysvětlenou Zdeněk Fišer.

Setkání sběratelů v Prostějově podruhé a ve větším
BYLI JSME P
Prostějov/peh - Druhý

ro
ročník sběratelského
se
setkání, pořádaného
Občanským sdružeU TOHO! O
ní
ním Červené barety,
se konal uplynulou sobotu v prostorách přednáškového sálu Národního
domu v Prostějově. A setkal se znovu
s velkou přízní zdejších sběratelů i široké veřejnosti. Zřejmě tu tak máme
zaděláno na další milou tradici...
Sběratelé z blízkého i širokého okolí
se mohli čestně pochlubit svou sbírkou
cenných známek, odznaků či historických vojenských insignií jak sběratelským kolegům, tak i široké veřejnosti.
„S průběhem této akce jsme spokojeni,“
svěřil se Večerníku Jindřich Starý, předseda OS Červené barety. Příjemnou a
pohodovou atmosféru sobotního dopoledne stylově doplnila dobová prvorepubliková hudba a fotografie z aktivit
zmíněné pořadatelské organizace.
„Pro letošní druhý ročník sběratelského setkání jsme nepodcenili propagaci
akce, takže jsme oslovili více lidí, což
se projevilo i na účasti jak v řadách vystavovatelů tak návštěvníků,“ liboval si
INZERCE

Plný sál. Na podzimní setkání sběratelů se dostavilo dvakrát tolik vystavovatelů, než tomu bylo na jaře.
Foto: Petra Hežová
pořadatel Michal Mucha, který spolu
s Občanským sdružením Červené barety už při minule prozradil, že by rád
v Prostějově obnovil tradici takzvaných
bleších trhů.
A pokud jste byli jedním z vystavovatelů či návštěvníků, kteří na letos v pořadí
druhé sběratelské setkání zavítali, jistě
uznáte, že se zamýšlený záměr bezezbytku naplnil. Konec konců svědčí
o tom i třicítka vystavovatelů a přes úctyhodné dvě stovky návštěvníků, mezi nimiž nechyběl ani primátor Statutárního

města Prostějov Miroslav Pišťák, který
je velkým faleristikem (sběratel vojenských Vyznamenání - pozn. red.). Jeho
přítomnost pořadatele rozhodně potěšila. „Bylo to tu hezčí, než moje druhá
svatba,“ smál se jeden z návštěvníků v
reakci na otázku Večerníku, jak se mu
na akci líbí.
Třetí ročník setkání sběratelů proběhne znovu na jaře, kam vás organizátoři akce už ted zvou, ať už se dostavíte v roli vystavovatele či zvídavého
návštěvníka.

PROVOZ REDAKCE
VEČERNÍKU
v tomto týdnu:
PONDĚLÍ
27.10. 8.00 - 13.00 hodin
ÚTERÝ 28.10. ZAVŘENO
STŘEDA
29.10. 8.00 - 18.00 hodin
ČTVRTEK
30.10. 8.00 - 17.00 hodin
PÁTEK 1. 11. 8.00 - 17.00 hodin
pro naléhavé případy volejte
608 706 148

INZERCE
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Servis pro ženy nejen o životním stylu a módě
Uvažujete nad tím, jak se oblékat originálně??

Červená řepa proti nemocem i stárnutí

zdravého životního stylu?
Potřebujete poradit, jak správně pečovat o své tělo i duši?
Pak jste na správné adrese!

Milí příznivci Večernice,
po delší pauze zaviněné přívalem informací ke komunálním
ím
volbám z celého Prostějova, se na stránky vašeho o
oblíbeného
blíbeného
periodika vrací ještě oblíbenější Večernice, u níž váss tak zno
znovu
ovu
s radostí a srdečně vítám. Dobře se tedy usaďte, přibližte si
sklenku vody a třeba i menší zákusek. Jdeme se společně
ole
lečn
čně podívat, co zajímavého jsem si pro vás opět připravila.
a. Povíme
me
si, jak se dožít vysokého věku, dále o červené řepě, řekneme
si, jak se vyvarovat překyselení organismu a v neposledeposlední řadě si vyrobíme vynikající domácí hamburger. Zkrátka
čekají vás zajímavé rady a tipy, které se vám budou určitě hodit. Příjemné a ničím nerušené čtení
vám přeje vaše Aneta Křížová
Samozřejmě ani tentokrát nechybí další exkluzivní rozhovor.

Pokud stejně jako já pěstujete
červenou řepu, pak jistě víte
o jejích blahodárných účincích
na lidský organismus. Každá
zelenina je velice zdravá, ale
červená řepa má několik
unikátních schopností, které
nám pomůžou jak při nachlazení, tak při boji se stárnutím,
ale i těžkých nemocech...
Někdo červenou řepu sklízí
již v září, jiní ještě vyčkávají
a vědí proč. Nejpozději by však
měla sklizeň proběhnout před
příchodem mrazů. Co se týče
skladování, tak u červené řepy
platí, že čím déle ji držíme pod
zámkem, tím více má vitamínů.
Řada výzkumů dokazuje, že
právě množství vitamínu C
v řepě skladované pět až šest
měsíců se zdvojnásobilo.

Červenou řepu tedy necháváme
na záhonech a dále ji pak skladujeme co nejdéle. K uskladnění by
měla přijít přibližně v listopadu.
Tato výborná zelenina obsahuje
kromě vitamínu C také vitamín B, draslík, křemík, železo,
hořčík, měď, kyselinu listovou,
ale i jód, rubidium, lithium, mangan, fluor, kobalt atd. V jedné
větě se dá říci, že červená řepa
regeneruje a silně posiluje organismus ve všech oblastech.
Kromě toho, že zpomaluje proces stárnutí, udržuje pevnost
tkání a kostí, také mladý vzhled
pokožky, pevné nehty i vlasy,
je výborná při nemocech srdce,
vysokém krevním talku, krevním
oběhu, onemocnění krve či
ateroskleróze a vůbec svědčí
celému krevnímu systému.

Červená řepa také výborně čistí
střeva od jedovatých usazenin, je
totiž bohatá na vlákninu. Mimo
jiné také podporuje produkci šťáv v žaludku a činnost
žlučníku i jater. Šťáva z červené
řepy je doporučována jako
prevence a také součást léčby
rakovinného bujení. Používá
se i pro rekonvalescenci u této
nemoci. Díky vysokému počtu
prospěšných látek samozřejmě
výborně posiluje imunitní systém. Pomocí červené řepy se
lidé léčí již po tisíce let, záznamy
o jejím používání jsou až z dob
starých Římanů.
Tak zkusme místo chemických
vitamínů svůj jídelníček obohatit o červenou řepu, budeme
nejen krásnější, ale hlavně
i zdravější.

Chcete se dožít vysokého věku? II. část kulinářský koutek
Pak se vyhýbejte těmto škodlivým faktorům Domácí hamburger
Stravujeme se bez
zvýrazňovače chuti

Další důležité faktory

Proč myslíte, že se v poslední
době objevilo tolik potravin
s nápisem bez glutamátu?
To proto, že může být těžce
škodlivý. A firmy vědí, že
mnoho spotřebitelů je o této
škodlivé látce informováno.
Ovšem i řada reklam klame,
některé potraviny mají totiž
uvedeno „bez glutamátu“, ale
ve složení najdete například
maltodextrin, kvasničný extrakt, kaseinát sodný či hydrolyzované proteiny... I tam
se glutamát ukrývá. Označení
se vztahuje pouze na samotný
glutamát sodný, přítomný však
může být i volný glutamát,
který představuje ještě větší
nebezpečí pro náš organismus.
Glutamát neboli zvýrazňovač
chuti najdete pod E620 – E625
nebo také MSG (monosodium
glutamát). Glutamát je neurotoxický a neměl by se vyskytovat v žádné stravě, kterou se
člověk živí.
A jak působí v našem těle?
Působení glutamátu je spojováno s neurodegenerativními
nemocemi, vývojovými poruchami mozku, učením, autismem atd. Jak popisuje Prof.
RNDr. Anna Strunecká, DrSc.,
autorka knih Doba jedová
„Glutamát a aspartam jsou
chutě, které zabíjejí a které
jsou vážnou hrozbou dalšího
vývoje naší civilizace.“

Do dalších aspektů, které
poškozují naše zdraví, je
možné zahrnout mobilní telefony, počítače, rentgeny, mikrovlnné trouby a další druhy
záření, které pomalu, ale
jistě ubližují každému z nás.
Mnoho výzkumů tato fakta
bohužel dokazuje. Dalším
důležitým faktorem jsou antiperspiranty. Skutečně se
proto vyvarujte deodorantů
a antiperspirantů, které obsahují hliník (aluminium),
parabeny, Propylene Glycol,
Tea & Dea, Triclosan, FD&C
barviva a Talc. Tyto látky jsou
vysoce toxické a pro naše tělo
naprosto nevhodné. Toxické
chemikálie v deodorantech
a antiperspirantech údajně
mohou způsobovat kromě
alergií, hlavně rakovinu prsu
a Alzheimerovu chorobu.
V některých drogeriích i ve
zdravých výživách najdete
přírodní deodoranty (označení
NaTrue), které neobsahují
škodlivé látky. Jestliže se zápach v podpaží stupňuje, na
místě je detoxikace a odkyselení organismu. Dalším faktorem mohou být geneticky
modifikované potraviny, zejména pak kukuřice (geneticky
modifikované jsou ale již mnohé další plodiny). Geneticky
modifikované organismy podle některých vědců způsobují

Foto: internet
nádory i degenerace a další
obtíže. Podle jiných jsou však
prý naprosto neškodné. Je tedy
na každém z nás, čemu věříme
a čím se živíme.

Shrnutí
Abychom se tedy dožili
vysokého věku, pokusme si
udržet zdravou a rozumnou
váhu a také nízkou hladinu
cholesterolu v těle. Důležité
také je snažit se zabránit
dlouhodobým zánětům v těle.
Vyvarujme se také zbytečnému
užívání léků (na bolesti hlavy
a podobně) i umělým
sladidlům. Nepoužívejme rafinovanou sůl a také se snažte
spát maximálně osm hodin
denně, nejméně však kolem
šesti hodin denně. Vyhýbe-

jme se i karcinogenům, volným
radikálům,
záření,
jedům, chemickým látkám
a také všemu, co způsobuje
překyselení organismu včetně
stresu. Žít lze i bez těchto negativních faktorů.
Na závěr je třeba říci, že pro
zdravý a dlouhý život je třeba
minimalizovat stres a mít
stále pozitivní a veselou mysl.
Mnohdy je tohle sice těžké, ale
stres, rozčilování a negativní
myšlenky působí na tělo jako
chemická reakce, která po sobě
zanechává stopy. Pamatujme
také na staré přísloví „Stokrát
nic umořilo osla“. U spousty
faktorů se až po nejméně třiceti
letech zkoumání teprve ukáže,
zda jsou škodlivé či neškodné,
a to třeba i u těch, které jsou
v současnosti odborníky vydávané za neškodné.

aneb tip do kuchyně...

postup:
I tentokrát jsem sáhla do vlastní sbírky receptů. Vyrobíme si vynikající domácí hamburger. Tímto jídlem se
samozřejmě nebudeme živit každý den, ale jednou za
čas. Nejprve se budeme věnovat masu. Hovězí plec,
falešnou svíčkou a vepřový bok si necháme namlet
v masně, nebo pokud máme k dispozici mlýnek na
maso, můžeme samozřejmě sami doma. Vzniklou směs
Ingredience:
dochutíme pouze solí a mletým barevným pepřem,
více není třeba. Pořádně promícháme, promneme
450 g hovězí plece
a rozdělíme na stejně velké kusy, ze kterých vytvarujeme
450 g hovězí falešné svíčkové
placky. Je dobré maso uprostřed promáčknout, aby se
při grilování maso vyrovnalo a nebylo příliš nafouk100 g vepřového boku
lé. Nachystané burgery necháme zhruba půlhodinu
6 hamburgerových housek
v ledničce. Mezitím si nachystáme všechny ingredience,
himalájskou sůl, barevný pepř z mlýnku které do hamburgeru budeme chtít. Tedy slaninu, cheddar a zeleninu, podle chuti také kečup nebo například
plátky slaniny, plátky cheddaru
tatarskou omáčku či majonézu. Na rozpálený gril pocibule, rajčata, ledový salát
ložíme burgery a děláme z každé strany cca tři až pět
minut. Zároveň na gril můžeme dát slaninu, kterou nekečup, tatarka, majonéza
cháme udělat dokřupava. Jakmile jsou burgery téměř
omáčku dle chuti
hotové, položíme na ně sýr a necháme roztéct, poté na
sýr položíme slaninu. Zároveň necháme na chvíli opéct housky, které po chvíli vytáhneme a natřeme kečupem a tatarkou. Na spodní díl housky položíme ledový salát, na který přijde maso a poté
zbytek zeleniny. Vše přiklopíme horním dílem a můžeme podávat.
Přejeme dobrou chuť.

rrozhovor
o ho or sse zajímavou
m o oosobností...
s
.

„Je důležité dbát na své zdraví, které se pak odráží na každé části
našeho těla, tedy i na vlasech,“ říká vlasový stylista Václav Molčík
Prostějov - V dalším díle exkluzivních interview se tentokrát Večernice vydala za Václavem Molčíkem, vlasovým stylistou a školitelem, který česal i na předních
vlasových show či módních přehlídkách. Zjišťovali jsme,
jaké jsou trendy pro letošní podzim a zimu? Jak bojovat
s lupy či jak docílit zdravých a krásných vlasů? To vše
a ještě více se dozvíte z následujících odpovědí...
Aneta Křížová
Spousta žen se ještě po
létě nedostala ke kadeřníkovi a vůbec nezačala s regenerací vlasů a pokožky hlavy.
Sluneční paprsky i další faktory se však jistě podepsaly na
stavu našich vlasů. Jak to můžeme napravit?
„Vlasy po létě prozářeném sluncem opravdu trpí, ztrácí barvu,
lesk a také hydrataci i pigment.
Je tedy skutečně vhodné navštívit kadeřníka, který znovu obnoví barvu vlasů. Po letním období
je ale důležitá nejen péče o samostatný vlas, ale i o pokožku
hlavy. U vlasů je podstatná hydratace, kterou provedou masky
a vlasové oleje. Nikoliv však
kondicionér, jak si lidé mylně

myslí. Ten ji rozhodně neřeší. Co
se týče péče o pokožku hlavy,
zde je na místě použití šamponu
speciálně určeného právě k její
hydrataci.“
Jaké jsou nové trendy
pro podzim a zimu?
„Celá podzimní a zimní sezona
by se měla nést v duchu pastelových intenzivních barev. Důraz
je však stále kladen na zdravé,
lesklé a hlavně přirozené vlasy.
Co se týče střihů, tak ty by měly
být pohodlné, lehce upravitelné
a hlavně by měly vystihovat charakter zákaznice. Není nutné se
vždy držet aktuálních trendů, které nejsou vhodné pro každého.“
Vraťme se ještě na chvíli
k podzimu. Máme pro
naše vlasy zvolit nějakou
zvláštní péči?

„Řekl bych, že není úplně potřeba nějaká výjimečná péče, spíše
je dobré pokračovat v obvyklé
péči o vlasy a pokožku hlavy.
Což znamená pravidelné mytí
dle individuální potřeby vhodnými přípravky pro daný typ vlasů,
dále nanesení kondicionéru, který
se postará nejen o uzavření vlasu
a také o rozčesání. Zákaznice,
které pak trpí nadměrnou dehydratací vlasů, by měly jednou až
dvakrát týdně používat masky.
Jakmile ale přijde zima, je teprve
třeba speciální péče.“
Spoustu lidí trápí lupy.
Poraďte nám, jak s nimi
účinně bojovat?
„Ano, to je skutečně velice častý
problém, se kterým se setkávám.
Není však pravidlem, že je to problém pokožky, což se mnoho lidí
mylně domnívá. Obvykle se lupy
vyskytnou po použití nevhodného
přípravku nebo po špatně opláchnutém šampónu, masce a podobně. Příčinou však mnohdy bývá
i znečištěný organismus, ať už
vlivem stresu nebo stravou, která
je plná chemie, éček, karcinogenů
a také toxinů. Je důležité dbát na

„Podstatná je psychická pohoda.
Je také dobré používat léty ověřené
praktiky našich babiček včetně odvaru.
A velice důležitá je i veselá mysl...“
Expert na kadeřnictví Václav Molčík radí,
jjak pečovat nejen o vlasy, ale i o zdraví
d í kt
k odráží
d áží na
svéé zdraví,
kteréé se pak
každé části našeho těla, tedy i na
vlasech či pokožce hlavy. V boji
s lupy pak pomůže následující
osvědčená metoda. Do dvou litrů
vlažné vody přidáme polévkovou
lžíci octa nebo jablečného octa,
načež následně spláchneme a vlasy vysušíme. Opakujeme při každém mytí po dobu jednoho měsíce. Při trvalých potížích je vhodné
se obrátit na přírodní kosmetiku
a zaměřit se na vyčištění organismu
za pomoci přírodních produktů.“
Máte na závěr nějakou
radu, jak mít krásné
a zdravé vlasy?

„Podstatná
P d t t á jje psychická
hi ká pohoda,
vyvarování se stresu a nevhodného životního stylu, což je
špatná strava, nerovnováha, nedostatek pohybu a samozřejmě
užívání návykových látek všeho
druhu. Pokud mohu doporučit,
tak na zdravé a krásné vlasy
je dobré používat léty ověřené
praktiky našich babiček, tedy
odvar z kopřiv a lopuchů, syrové vajíčko, kokosový či olivový olej, jablečný ocet a vývary
z bylinek. Velice důležitá je však
veselá mysl jak pro zdravé vlasy, tak pro zdraví jako takové...
(úsměv)“

Foto: archív Václava Molčíka

Zpravodajství

Otokar Hořínek pozvánku na Hrad nedostal

Dostane Josef František ŘÁD BÍLÉHO LVA?

Otaslavice, Praha/mls - Na státní svátek v úterý 28. října bude
prezident na Pražském hradě
předávat státní vyznamenání.
Jednou ze dvou osobností navržených vládou na to vůbec nejvyšší je rodák z Otaslavic Josef
František. Navržen byl také slavný prostějovský sportovec Otokar Hořínek. O tom, zda ocenění
dostanou, však nebylo ani koncem uplynulého týdne jasno...
Návrh na ocenění stíhacího esa
z Otaslavic už začátkem října
schválila vláda. Josef František by
tak Řád bílého lva dostal ke svým
nedožitým stým narozeninám.
Oslavil by je letos 7. října. Stal by
se tak jedním ze dvou legendárních
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vojáků druhé světové války, kteří
toto ocenění letos obdrží. Kromě
hrdiny Bitvy o Británii je kromě něj
navržen už jen kapitán Otakar Jaroš, který padl v bojích u ukrajinské
vesnice Sokolovo. O udělení ocenění však prezident Miloš Zeman
teprve rozhodne. „Zda náš rodák
získá nejvyšší státní vyznamenání,
tak to zatím sám nevím. Z Pražského hradu stále žádné informace nedošly, takže i pro mě to bude v úterý
překvapení,“ reagoval na dotaz Večerníku starosta Otaslavic Rostislav
Drnovský, který Josefa Františka
na Řád bílého lva navrhl.
Na cenné státní vyznamenání
byl letos navržen i další slavný
muž z Prostějovska. Otokar Ho-

řínek, sedmnáctinásobný mistr
republiky, zasloužilý mistr sportu, později úspěšný trenér a především stříbrný medailista z letních olympijských her v Melbourne 1956 v závodě ve střelbě
z libovolné malorážky, byl totiž
nominován na udělení Medaile
za zásluhy. Postarali se o to již
v březnu letošního roku prostějovský poslanec, primátor Statutárního města Prostějov a dvojice
zastupitelů. A návrh nedávno již
schválily i obě parlamentní komory včetně Senátu ČR. Bohužel
dle informací Večerníku Otokar
Hořínek na úterní slavnost na
Pražském hradě pozvánku nedostal. Škoda!

Auto vykradl přímo pod kamerou
Policie zveřejnila fotografie, poznáte chmatáka?

Prostějov/mik - Bohužel to není
poprvé, ale je to tak. Až po třech
měsících žádá policie veřejnost
o pomoc při ztotožnění zloděje,
který na konci prvního měsíce
letních prázdnin ukradl dámskou kabelku z dodávky na
benzínce na Petrském náměstí.
Jediné štěstí, že čin chmatáka
snímala průmyslová kamera...
„Ve středu 30. července tohoto
roku kolem 8.35 hodin došlo v prostoru benzínové čerpací stanice na
Petrském náměstí v Prostějově ke
krádeži. Zatím neznámý pachatel
odcizil z neuzamčené kabiny vo-

zidla dámskou kabelku s celým
obsahem v okamžiku, kdy se osádka věnovala huštění pneumatik
na vozidle. Poškozená žena měla
v kabelce nejen mobilní telefon, ale
také osobní věci, peníze a doklady.
Byla jí způsobena škoda za 7 650
korun,“ popsala bezmála tři měsíce
starou událost Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.
Jak dále uvedla, pachatel po
krádeži odešel neznámo kam.
„Policisté případ prověřují pro
podezření ze spáchání přečinu
krádeže, za který pachateli,

Waitova ulice: řidička

Oživlé mrtvoly projdou centrem srazila cyklistku

PŘEPADNOU JE VOJÁCI?

Prostějov/mls - Předminulý pátek brzy ráno došlo na ulici Waitově v Prostějově, konkrétně
v křižovatce s ulicí Okružní, ke
střetu mezi osobním vozidlem a
cyklistkou. Naštěstí se karambol
obešel bez vážnějšího zranění.
„Osmatřicetiletá řidička kolem
tři čtvrtě na šest ráno zřejmě při
vjezdu do křižovatky nerespektovala dopravní značku ´Dej přednost v jízdě´ a vjela do křižovatky

v případě jeho zjištění, hrozí až
dvouletý pobyt za mřížemi. Policie hledá svědky, především však
občany, kteří by pomocí získaných
fotografií z kamerového záznamu
čerpací stanice pomohli zjistit
totožnost dosud neznámého muže.
Zvláštním znamením u muže je
tetování na lýtku pravé nohy,“
připomněla Urbánková.
Se svými informacemi se lidé mohou obrátit na Obvodní oddělení
Prostějov 1, buď osobně, nebo
telefonicky na číslo 974 781 651,
případně kdykoliv na bezplatnou
telefonní linku 158.

Poznáte ho? Zatím neznámý
zloděj vykradl 30. července bílou dodávku na benzínce Shell
na Petrském náměstí. Pokud
víte, kdo to je, volejte policii.
Foto: Policie ČR

MÁTE POSLEDNÍ ŠANCI...

v okamžiku, kdy jí projížděla
třiapadesátiletá cyklistka. Podle
prvotní lékařské zprávy utrpěla
cyklistka lehké zranění. Alkohol
na místě vyloučila dechová zkouška. Hmotná škoda byla vyčíslena
na dvě stě korun. Přesné okolnosti
nehody a míra zavinění jsou předmětem dalšího policejního šetření,“ popsala Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje.

DOBRÁ ZPRÁVA: počet přestupků klesá Dušičky
Naopak roste agresivita, dva pachatelé byli zraněni

Prostějov/red - ZOMBIE WALK.
Právě tato pozoruhodná akce
známá z jiných měst nejen naší
republiky by poslední říjnový
den měla „oživit” i Prostějov.
Právě na tento pátek 31. října
se v ulicích našeho města budou
vyskytovat prapodivná stvoření.
Vyznačovat se budou nejen jedinečným designem, ale i pokřikem
„MOZKYYY!!!“ Centrem se totiž projdou zombici. Buďte mezi
nimi! Připraveno je i překvapení
v podobě vojenského ataku...
Zombie Walk aneb Pochod
oživlých mrtvol pořádají nadšenci
v čele s Veronikou Juračkovou. „
Bylo by skvělé kdyby se každý
zombie-účastník pokusil vypadat
pokud možno jako zombie. Snažte
se vypadat co nejmrtvolněji,“ vzkazuje Veronika.
„Zombíci“ mají sraz v 16.00 hodin
u Společenského domu v Komenského ulici a vydají se dál do centra
města. Průvod by měl skončit opět
v „Kasku“. Akce je nahlášena do
17:30 hodin jako průchod městem.
Organizátoři ale stále potřebují vě-

dět alespoň přibližný počet účastníků. Podle něj pak radní Milada
Sokolová objedná prostory. „Prosíme o aktualizaci přihlášených,
abychom věděli, zda objednat přísálí nebo celý sál,“ opakuje výzvu
Sokolová, která se netají faktem, že
pochod podpoří ráda.
„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
dále přes Večerník jedna z organizátorek Veronika Juračková.
„Právě se domlouváme s dalšími
možnými účastníky, kteří by co
by vojáci ´přepadli´ naše zombíky
s airsoftovými zbraněmi v rukou,
samozřejmě bez nábojů. Bude to
super, přidejte se,“ zve Markéta
Synková, další z pořadatelek.
Už nyní se dá odhadnout, že by se
v ulicích mělo objevit až několik

stovek k nepoznání namaskovaných zombíků. „Smyslem naší
akce není škodit či pobuřovat.
Tento průvod je jedinečný, a my
věříme, že i pro občany Prostějova
to bude veselý zážitek. Chceme
se při téhle příležitosti bavit a rádi
přivítáme kohokoliv mezi námi,
ať už jako účastníka či pozorovatele,“ vyjádřili se dále pořadatelé
této akce, kteří zároveň poděkovali
všem za pochopení a shovívavost.
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!
Bližší informace naleznete na
facebooku na stránce
https://www.facebook.com
/events/341043612722791

Prostějov/mik - Městská policie
nedávno uzavřela statistiku své
činnosti za tři čtvrtletí tohoto
roku. Velitel strážníků Jan Nagy
poskytl daná čísla exkluzivně Večerníku. Z jeho vyjádření vyplývá
většina pozitivních věcí. Hlavně
to, že oproti stejnému období loňského roku v Prostějově výrazně
poklesl počet spáchaných přestupků. Na druhé straně ovšem
roste agresivita lidí, proti nimž
strážníci zasahují. Svědčí o tom
větší počet případů, kdy ochránci
pořádku museli sáhnout po donucovacích prostředcích.
„Podle čísel lze konstatovat, že počet
přestupků poklesl z celkového počtu 7 081 v roce 2013 na 6 437 v letošním roce. Tento pokles je způsoben především snížením počtu
dopravních přestupků. Z celkového objemu těchto prohřešků řidičů
však padesát procent činí bohužel
přestupky při blokovém čištění
města a oznámené případy, jako
stání na vyhrazeném parkovišti, ve
vjezdech domů a podobně,“ sdělil
Večerníku na úvod Jan Nagy, velitel Městské policie v Prostějově.
Hlavní činností prostějovských
strážníků jsou však místní záležitosti
veřejného pořádku, jako například
porušování vyhlášek a nařízení města, tržního řádu, porušování pravidel
o venčení psů, rušení nočního klidu,
narušování veřejného pořádku, občanského soužití, nedovolené podá-

bez zlodějů?
Prostějov/red - Tak jako
v předchozích letech budou
i letos v období Dušiček strážníci ve spolupráci s Policií ČR
provádět časté kontroly přímo
v prostorách městského hřbitova a neopomenou ani přilehlá
parkoviště.

Spokojenost. Velitel Městské policie v Prostějově Jan Nagy Večerníku
potvrdil klesající tendenci spáchaných přestupků. Foto: archiv Večerníku
vání alkoholu, přestupky proti majetku a tak dále. Takových přestupků
bylo během osmi měsíců tohoto
roku vyřešeno v Prostějově téměř
1 400. „Velmi dobrá je součinnost
s veřejností, mnohdy se podařilo
díky oznámení i zadržet pachatele
nejen přestupků, ale trestných činů.
Strážníci zadrželi celkem 35 pachatelů trestných činů při spáchání
anebo bezprostředně poté. Zadrželi
jsme třiadvacet osob v celostátním
pátrání, předali jsme 78 případů
s podezřením na spáchání trestných
činů Policii ČR. Přijali jsme 3 583
oznámení na tísňovou linku 156. Do
protialkoholní záchytné stanice bylo
dodáno celkem 38 osob, což je o pět
méně než za stejné období loňského
roku. Donucovací prostředky museli strážníci proti pachatelům pou-

žít celkem ve 33 případech, což je
naopak o šestnáct případů více než
v roce 2013. Ve dvou případech došlo při zásazích strážníků ke zranění
pachatelů,“ vypočítává další statistická fakta Jan Nagy.
Strážníci Městské policie v Prostějově provádí zároveň i preventivní akce, kontroly restaurací, barů
a heren. Zajišťují veřejný pořádek
při rizikových sportovních utkáních,
součinnost s policií v rámci trestního řízení a podobně. „Naše činnost
je zaměřena dlouhodobě na postih
protiprávního jednání bezdomovců,
pouliční kriminalitu, dodržování vyhlášek a nařízení města. Preventivně
se hlídková a okrsková služba pohybuje v lokalitách v rámci předcházení protiprávní činnosti,“ dodává šéf
prostějovských strážníků Jan Nagy.

Ilustrační foto
„Cílem zvýšeného pohybu hlídek
je co nejvíce zabránit v páchání trestné činnosti a znemožnit
zlodějům jejich nekalou činnost.
Přesto se strážníci na občany obrací s prosbou, aby byli obezřetní
a nenechávali viditelně cenné věci
ve vozidlech a nejen to. Stále platí
pravidlo, že i přímo na hřbitově
je zapotřebí dávat pozor na své
věci. Odložit si tašku a nechat ji
bez dozoru se přece jen nemusí
vyplatit. Lapkové dokáží využít
i malé chvilky a v nestřeženém
okamžiku odcizí peněženku přímo
z kabelky,“ vzkazuje před nadcházejícím „dušičkovým“ víkendem
Jana Adámková, tisková mluvčí
Městské policie Prostějov.

KAUZA VEČEŘ: Soud po dvaceti letech od vraždy podnikatele konečně rozhodl!
Známý muž prostějovského podsvětí ale bude brzy zase venku...

Olomouc, Prostějov/mls - Asi
nejznámější muž z prostějovského podsvětí konce minulého
století Jiří Večeř je znovu za
mřížemi. Už v minulosti si tento

kdysi obávaný mafián odseděl
většinu z dvanáctiletého trestu
za zprostředkování vraždy obchodníka s lehkými topnými oleji Lubomíra Holého a přípravu
vraždy novináře Stanislava Čecha. Odsouzen byl v roce 2001,
na svobodě se objevil v létě 2012.
Od té doby jej bylo možné potkat
i v prostějovských ulicích. Tomu
je na nějaký čas zase konec...
„Do výkonu trestu nastoupil
odsouzený čtrnáctého srpna letošního roku do věznice v Brně.
Z dostupných informací však vyplývá, že ke dni šestnáctého září
byl odsouzený pro změnu ve vazební věznici v Praze,“ reagovala
na dotaz Večerníku Lenka Smutná

Poláchová, tisková mluvčí Krajského soudu v Brně. Už letos
v červnu byl za tento a další trestné
činy Jiří Večeř pravomocně odsouzen k souhrnnému trestu čtrnácti
letům vězení. Vrchní soud tak po
letech tahanic potvrdil rozhodnutí
Krajského soudu v Brně. Jeho původní patnáctiletý trest pak o rok
snížil. „V původním rozsudku
nebylo dostatečně přihlédnuto
k nepřiměřené délce trestního řízení, na níž se odsouzený nikterak
nepodílel. I přesto nemohl Vrchní
soud v Olomouci přistoupit k ještě
mírnějšímu trestu, neboť Jiří Večeř byl zároveň odsuzován i za sbíhající zvlášť závažnou úmyslnou
trestnou činnost,“ vysvětlil Vla-

dimír Lichnovský, tiskový mluv- se budoucí soud postaví k možnosčí Vrchního soudu v Olomouci. ti jeho podmíněného propuštění.
Jisté je, že ve vězení Jiří Večeř za
podíl na vraždě nestráví více než
Na svobodě možná
čtyři roky, pravděpodobně dokonce jen něco kolem dvou let.
bude už do dvou let
Státní zastupitelství a soudy přiZásadní je, že Jiří Večeř dostal trest tom s tímto případem strávily
jako souhrnný. Do jeho výše se téměř dvacet let. Státní zástupkytedy započítává i předchozí odsou- ně pro Večeře původně navrhovala
zení. A to si už z většiny odseděl. sedmnáctiletý trest. „Je to inteliCo z toho plyne? „Odsouzenému gentní člověk s vůdcovskými skloVečeřovi zbývá vykonat pouze ny. Vždycky bude jednat ve svůj
část trestu, která přesahuje jeho do- prospěch,“ charakterizovala muže
savadní pobyt ve výkonu trestu,“ s prostějovskou minulostí Eva
potvrdil Lichnovský. Kdy přesně Žďárská a dodala, že pokud by obtedy bude Večeř propuštěn? To žalovaný své původní přiznání opav současné chvíli není přesně zná- kovaně nepopřel, soud se nemusel
mo a vše bude záviset na tom, jak táhnout tak dlouho.

Další dva obžalovaní
vyklouzli bez trestů
Případ vraždy podnikatele se
odehrál koncem března 1995.
Podle původního soudního spisu
si podnikatel s lehkými topnými
oleji Milan Šišma objednal vraždu
svého bílého koně Marka Lehkého. Ten se s ním údajně odmítal
rozdělit o peníze. Jiří Večeř měl
vystupovat v pozici prostředníka, který za půl milionu vraždu
objednal u Jana Marcinka. Ten
pak podle původní obžaloby
nastražil na Marka Lehkého
výbušninu. Jiří Večeř se na rozdíl
od ostatních v roce 1999 ke svému

podílu viny přiznal. Vyslýchán byl
celkem devětkrát, později svou
výpověď ale popřel.
Trojici obžalovaných soud opakovaně zprostil viny pro nedostatek
důkazů, Vrchní soud v Olomouci
ale případ vždy vrátil zpátky. Nakonec osvobozující verdikt potvrdil
u dvou z trojice obžalovaných. Jiří
Večeř tak coby zprostředkovatel
byl odsouzen jako jediný z trojice
údajných vrahů.
Jisté je, že jak objednavatel vraždy, tak i samotný vrah už zřejmě
navždy zůstanou bez trestu. Je
přitom nepochybné, že celá parta
měla na svědomí výrazně víc skutků, než pro které byla nakonec
souzena.

Děti, Společnost
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Fotografie narozených miminek

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

A GRATULUJEME!!!

Ema Greplová
19. 10. 2014 53 cm 3,50 kg
Ptení

Nikol Pospíšilová
19. 10. 2014 49 cm 3,70 kg
Prostějov

Jakub Pinkava
21. 10. 2014 55 cm 4,55 kg
Prostějov - Domamyslice

HELEN DORON ENGLISH-ANGLIČTINA PRO DĚTI

Z nemocnice ...

NA
ANGLIČTINĚ
STRAŠÍ!
Nový počítačový tomograf nabídne
přesnější a šetrnější vyšetření

Prostějov (Radka Miloševská,
tisková mluvčí AGEL) - Přesnější vyšetření i nižší dávku
radiační zátěže nabídne pacientům Nemocnice Prostějov, která je členem skupiny
AGEL, nový počítačový tomograf. Nemocnice jej pořídila za
více než třináct miliónů korun,
a to rovněž díky příspěvku
z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Na neurologické
oddělení byly pořízeny také
další přístroje špičkové kvality
v souhrnné hodnotě čtyř miliónů korun.
Nemocnice Prostějov disponuje
počítačovým tomografem (CT)
modelu Toshiba Aquilion Prime
v současné chvíli jako jediná
v České republice. „Nový CT
přístroj je takzvaný osmdesáti
řadý. Tento údaj znamená, kolik
datových stop nebo řezů je schopen snímat za jednu otáčku,“ vysvětluje primářka neurologického
oddělení Nemocnice Prostějov
MUDr. Gabriela Krejstová s tím,
že předchozí přístroj na oddělení
byl čtyřiašedesát řadý. Více řad

detektorů také zkracuje dobu
vyšetření. V praxi to znamená,
že nový přístroj je rychlejší, což
ocení především pacienti.
Vyšetření na počítačovém tomografu představuje pro tělo
poměrně velkou radiační zátěž, kterou je tedy nyní možné
snížit. „Nový systém zajišťuje
minimální dávku záření při zachování vysoké kvality obrazu,“
potvrzuje primářka. Nové CT
je svou konstrukcí vhodné také
pro objemné obézní pacienti,
kteří se v některých případech
do předešlého modelu nevešli
a museli být vyšetřeni na jiném
pracovišti. Další výhodou přístroje je, že může zachycovat
velmi rychlé dynamické jevy. Při
akutní mozkové příhodě tak lékaři dostanou během okamžiku
detailní informace o stavu cévního řečiště.
Mezi další špičkové vybavení,
které bylo v těchto dnech na
neurologickém oddělení instalováno, patří nový ultrazvukový
přístroj určený pro vaskulární
vyšetřování s možností využití

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!

Ilustrační foto: Nemocnice Prostějov
kontrastní látky. „Ve srovnání s
předchozím ultrazvukem má výrazně lepší rozlišovací schopnosti.
Je vybaven pomocnou barevnou
dotykovou LCD obrazovkou pro
zjednodušení a urychlení ovládání. K dispozici máme čtyři sondy
zajišťující komplexní rozsah neurosonologického vyšetření,“ popisuje vybavení MUDr. Gabriela
Krejstová.
Celkově se investice do nového vybavení neurologického

oddělení Nemocnice Prostějov
vyšplhala na sedmnáct a půl
miliónů korun. Na financování se z pětaosmdesáti procent
podílel Evropský fond pro regionální rozvoj, zbytek hradila
nemocnice z vlastních zdrojů.
„Pořízení všech uvedených
přístrojů je samozřejmě dalším
a velmi významným krokem
ke zkvalitnění péče v našem
iktovém centru,“ uzavřela
MUDr. Krejstová.

Prostějov/pr - Pátek 31. října
je oficiální termín Halloweenu, svátku, kterým se připomíná oslava úrody, žní, začátku zimy. Tento svátek se koná
v předvečer Všech svatých
a je tedy i připomínkou všech
blízkých, kteří nás opustili.
Pro angličtinu a její „děti“ jde
o důvod k tradičnímu koledování, průvodu v maskách
a připomenutí některých tradičních halloweenských zvyků.
V páteční podvečer se studenti
angličtiny vypraví v černo-oranžových kostýmech koledovat
Trick-or-treat a v rámci koledovacích zastávek budou mít
příležitost si zahrát strašidelné
halloweenské hry nebo si vyrobit některý z halloweenských
symbolů. Mezi tyto symboly
patří lampy z dýní, čarodějnice,
černé kočky, duchové a další.

JE TADY!

Koledování se neobejde bez
zpívání, říkanek a strašidelných
historek.
Ať už se Halloweenem straší či
ne, určitě nejde o svátek zlých
duchů, zlomyslností či špatností. Halloween je chápán jako
veselý, pozitivní, pokorný, byť
možná extravagantní svátek,
a přesně v tomto duchu ho bude
slavit i Angličtina pro děti. Přece
si nemůžeme nechat ujít jedinečný průvod v maskách!
Pokud se tedy chcete bát příjemně a něco se přiučit, jste srdečně
zváni. Angličtina vyráží v páFoto: archív HDE-APD Prostějov
tek 31. 10. v 17:00 hodin od LC
Angličtiny pro děti na Žižkově
www.helendoron.cz
náměstí. TRICK-OR-TREAT!
- LC Prostějov, nebo
DEMO HODINY A ZÁPISY www.anglictinaprodetiprostejov.
DO KURZŮ:
Nebo jednoduše napište na
Aktuální informace o Angličti- info@anglictinaprodetiprosně pro děti najdete na serveru
tejov.cz či zavolejte na tel.
angličtiny
604 792 446.

Restaurant Day v listopadu? Bramboráky, baskická kuchyně,
ale i KOBYLKY V ČOKOLÁDĚ A ČERVI NA ČESNEKU!

Prostějov/red - V Prostějově se poprvé rozběhl projekt Restaurant Day díky
Okrašlovacímu spolku města Prostějova a účastnicím
kurzu Okresní hospodářské
komory „Od kočárku k podnikání“ už letos v květnu.
Pod záštitou Zdravého města Prostějov nabídl vůbec
poprvé možnost komukoliv
z obyvatel Prostějova pochlubit se svým kulinářským

uměním. Akce se celosvětově koná čtyřikrát do roka,
v Prostějově se tedy, jako
v jiných městech, zopakuje
15. listopadu od 13:00 hodin, tentokráte ve Společenském domě v Prostějově.
„Již nyní víme, že se můžeme
těšit na bezlepkové speciality, anglické muffiny, dorty.
V nabídce budou speciality
z baskického či polévkového
baru, sama se pokusím o do-

mácí bramboráky,“ popsala
s úsměvem předsedkyně spolupořádajícího Okrašlovacího spolku Milada Sokolová.
Podle další z organizátorek
Martiny Šponarové lze očekávat i speciality z alternativní kuchyně, jako jsou kobylky v čokoládě či červi na
česneku.
„Věříme, že po dvou předešlých Restaurant Days, které
proběhly v měsících květnu

a srpnu, bude ten listopadový
ještě lepší a přidají se další
možní kuchaři, cukráři či pekaři,“ těší se Šponarová.
I tentokrát čeká děti doprovodný program. „Pojišťovna
Generali připravila pro děti
spousty her, nezapomeňte je
vzít s sebou,“ přidala pozvání
další z organizátorek Markéta
Valentová.
Hlásit se můžete na e-mailu:
restaurantpv@seznam.cz.

INZERCE

Švehlova střední škola polytechnická
v Prostějově a projekty.
Švehlova střední škola polytechnická v Prostějově je opět úspěšná v získávání projektů.
V srpnu 2014 dostala zelenou s projektem OKO - občanské kompetence občanům.
V září 2014 odstartovala projekt pod
názvem Škola pro praxi – praxe pro
školu.

údajů. Účastníci vzdělávání budou
občané malých obcí, kteří si doplní
své znalosti a dovednosti, čímž se
zvýší jejich konkurenceschopnost
na trhu práce. Zvláště v dnešní době
hraje celoživotní vzdělávání zásadní
roli. V obcích budou pro občany pořádány půldenní prezenční workshopy vedené odborníky.

A co projekty nabízejí?
Hlavním cílem projektu OKO je rozvoj nabídky v oblasti dalšího vzdělávání dospělých v malých obcích
do 2000 obyvatel v Olomouckém,
Moravskoslezském a Ústeckém kraji. Potřeba vzdělávání v těchto regionech vychází z makroekonomických

Hlavními vzdělávacími
moduly jsou tyto:
- Finanční gramotnost (předcházení
dluhové pasti a přispění ke konsolidaci rodinných financí)
- Spotřebitelská gramotnost (vyvarovat se podvodným praktikám obchodníků a plně uplatnit práva spotřebitele)

- Právo (právní minimum občana)
- Základy podnikání (založení a vedení živnosti)
- Digitální kompetence (umožní plnohodnotně využívat moderní mobilní zařízení)
Pro každý modul je vypracován seznam aktuálních témat a občané si
sami zvolí to, které je bude nejvíce
zajímat. V opodstatněných případech bude občanům nabídnut osobní
mentoring.
Celkovým výstupem projektu bude
uskutečnění 60 workshopů, každý
zhruba pro cca 10 osob. Formou
osobního mentoringu proškolí
specialisté občany v rozsahu 600
hodin.

Projekt s názvem Škola pro praxi - praxe pro školu reaguje na nedostatek praktické výuky žáků při přípravě na budoucí povolání.
Projekt se soustředí na vybudování sedmi funkčních středisek praxe na třech partnerských školách pro
podporu praktické výuky v šesti oborech. Partnerské školy jsou Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, SOŠ a SOU Vocelova Hradec Králové a Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž.

Podpořené obory partnerských škol jsou:
- Autotronik
- Technologie potravin
- Analýza potravin
- Podnikání
- Stavební provoz
- Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení
- Veterinářství
Primární cílovou skupinou projektu jsou žáci podpořených oborů.
Sekundární cílovou skupinou jsou pedagogové všech partnerských škol a účastníkem bude 1 individuálně
integrovaný žák.
A jaký bude přínos tohoto projektu pro žáky a pedagogy?
Žáci získají představu o reálném pracovním prostředí a práci v daném oboru, ověří si teoretické znalosti
daného oboru v praxi, budou schopni srovnat své získané vědomosti a dovednosti s požadavky trhu práce,
budou moci využívat reálná technologické vybavení, v prostředí centra odborné přípravy se seznámí s novými technologiemi, pracovními postupy i trendy v oboru, dojde k navýšení klíčových kompetencí žáků,
účast na projektu zvýší jejich motivaci při studiu zvoleného oboru, a taktéž se zvýší jejich konkurenceschopnost a uplatnitelnost na trhu práce.
Pedagogové se v rámci projektového partnerství seznámí s postupy aplikovanými při praktickém vzdělávání na jiných školách, dojde ke sdílení vazeb na odborné firmy a potencionální zaměstnavatele absolventů a
na diskusích pořádaných v rámci worshopů se pedagogové seznámí s nejnovějšími technologiemi a trendy.

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
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově
nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým občanům na
adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
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.

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.

Charitativní akce 102. průzkumného praporu „Volejbálek 2014“
se koná ve středu 29. října 2014
v tělocvičně Reálného gymnázia
a Základní školy, Prostějov

Semtamník
čtvrtek 30. října od 8:00 do
11:00 hodin - Tvoření z keraSdružení rodičů a přátel zdravot- mické hlíny v Lipce.
ně postižených celiakií a Dermatitis herpetiformis Duhring „Sed- Tři desítky obrazů vystaví v zámku Plumlov malířka, sochařka
mikráska“, Prostějov, Kostelecká
a fotografka Lilian Amann.
č. 17 pořádá KURZY BEZLEPVýstava s názvem „Malby
KOVÉHO PEČENÍ. Kurzy proběhnou ve dnech 7. 11., 21. 11., a kresby“ potrvá do 31. října 2014
5.12.2014od15:00do19:00hod.
MC Cipísek
v kuchyňce ZŠ Melantrichova
v Prostějově. Kurzy jsou zdar- Volné herny pro rodiče s dětma. Rádi poradíme maminkám, mi do 5 let – herny probíhají od
které začínají s bezlepkovým 13. října 2014 vždy v pondělí od
pečením. Výrobky, které se Vám 15:00 do 17:00 hodin.
nedaří upéct, zařadíme do další- Individuální poradenství – psyho kurzu bezlepkového pečení. chologické a logopedické – dle
Tento kurz je realizován v rámci objednání
projektu Zdravé město Prostějov. Pokračovací kurz efektivního
Těšíme se na setkávání s vámi. rodičovství – večerní kurz dle
Informace na tel. 777 140 734 p. rozpisu pro absolventy základních kurzů ER
Ludmila Bednářová
Svaz tělesně postižených v ČR,
o.s., místní organizace v Prostějově, Kostelecká 17 zve své
členy i nečleny na zájezd 8.11.
do Maďarska – Mosonmagyaróvár – termální lázně. Bližší informace v kanceláři č.106 nebo na
tel.č. 588 008 095, 724 706 773.

Výstava obrazů brněnské výtvarnice Heleny Zemánkové se
Hanácký auto moto veterán uskuteční v kavárně Galerie ND
klub v AČR Prostějov pořádá v Prostějově do 30. října 2014.
v sobotu 8. listopadu 2014 od
8:00 do 13:00 hodin MOTO- Ve čtvrtek 30. října 2014 v 18:00
RISTICKOU BURZU před su- hodin se koná vernisáž výstavy
“Hanácky motive”v Kavárně
permarketem Tesco Prostějov
Národního domu v Prostějově.
– Držovice.

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

BRUSLENÍ
PRO VEŘEJNOST
pondělí 27.10. 2014
16:00 - 18:00 hodin
úterý 28.10. 2014
16:00 - 17:00 hodin
středa 29.10. 2014
10:30 - 11:30 hodin
sobota 1.11. 2014
17:30 - 18:30 hodin
neděle 2.11. 2014
13:45 - 14:45 hodin

TIP Večerníku

MUŽ SE ŽELEZNOU MASKOU
aneb divadlo na hradě Šternberk
KDY: ÚTERÝ 28. ŘÍJNA 2014 OD 15:00 HODIN
KDE: HRAD ŠTERNBERK

Zítřejší svátek bude na
hradě Šternberk patřit historickému divadelně-šermířskému představení. Na
programu je totiž klasické
dobrodružství na námět románu Alexandra Dumase
Muž se železnou maskou.
Dobrodružný a romantický
příběh vypráví o krutém osudu královského prince zakutého do železné masky, který nikdy neměl spatřit světlo světa.
Právo a spravedlnost však tentokrát ponese jména slavných
a obávaných královských mušketýrů Athose, Porthose, Aramise
a D'Artagnana, kteří navzdory svému přátelství budou rozděleni vůlí
krále Ludvíka XIV. Podaří se jim najít odvahu a staré přátelství a dosadit na královský trůn právoplatného prince?
Přijďte se sami přesvědčit! Tento nezapomenutelný příběh ožije v podání Divadla historie v pohybu Exulis. Představení plné
soubojů, intrik a statečných hrdinů se uskuteční přímo v historických prostorách hradu.
Začátky jednotlivých představení jsou v 15:00, 16:00, 17:00
a 18:00 hodin. Vstupné na představení činí 150 Kč pro dospělé,
studenti, senioři a děti do 15 let zaplatí 100 Kč, rodinné vstupné
činí 400 Kč a děti do 3 let mají vstup zdarma. Z důvodu omezené kapacity prohlídek je doporučena rezervace.
Vstupenky si můžete zamluvit na tel. 585 012 935 nebo 725 718 059
či e-mailem gottwaldova.helena@npu.cz.Více informací na
www.hrad-sternberk.cz.
A pozor! Hrad Šternberk bude netradičně otevřen i dnes, tj. v pondělí 27. 10. 2014 a to od 10.00 do 16.00 hodin.
Neváhejte a přijďte s námi zakončit hlavní průvodcovskou sezónu
na hrad Šternberk!

POZOR! Část ulice Plumlovská bude uzavřena VBYLipce bude pomáhat nový automobil
Prostějov/red - V období od
3. do 10. listopadu 2014 bude
uzavřen zhruba dvousetmetrový úsek ulice Plumlovská od
restaurace U Sluníčka po ostrůvek před nákupním střediskem Haná. Důvodem uzavírky
je frézování a oprava komunikace včetně pokládky nového
povrchu.
Objízdná trasa je
stanovena následovně:
Směr Olomouc - ulicemi Josefa
Lady a U Stadionu
Směr Brno - ulicemi Anglická,
Anenská, Drozdovice, Žeranovská.
„V době od třetího do sedmého listopadu bude uzavřeným
úsekem umožněn průjezd linkovým autobusům a autobusům
MHD, vozidlům Integrovaného
záchranného systému, po dohodě se stavbyvedoucím dopravní
obsluze. V době pokládky nového povrchu, tedy o víkendu
ve dnech osmého a devátého
listopadu bude úsek uzavřen pro
veškerý provoz včetně MHD
a vozidel IZS,“ prozradila Mgr.
Jana Gáborová, mluvčí Magistrátu města Prostějova s tím, že
některé autobusové zastávky
v Plumlovské ulici nebudou

LI JSME

U TOHO!

Tudy neprojedete. Krátké časové omezení čeká Plumlovskou ulici
v Prostějově. Silnice totiž dostane nový povrch.
2 x foto: archiv Magistrátu města Prostějova

proto o uvedeném víkendu obsluhovány a upozornění vyvěsí
FTL včas na příslušná stanoviště.
Uzavírka se dotkne linek MHD
2, 5, 6, 9, 21, 32, které pojedou
po objízdných trasách. „V pondělí desátého listopadu, kdy bude
prováděno vodorovné dopravní
značení, již bude opět umožněn
průjezd MHD a vozidlům Integrovaného záchranného systému, případně dopravní obsluhy,“
doplnila tisková mluvčí prostějovského magistrátu. Jak ještě do-

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...
Alois Páleník 1926 Prostějov
Emília Kořená 1954 Pivín
Jan Režný 1924 Prostějov
Metoděj Dosoudil 1947
Bedihošť
Emilie Pírková 1935 Držovice
Ludmila Kührová 1939 Vrbátky
František Opavský 1953
Prostějov
František Bureš 1926
Brodek u Prostějova
Libuše Baláková 1933 Prostějov

Vladimír Ondráček 1929
Prostějov
Hana Ambrožová 1958
Otaslavice
Ludmila Kundrátová 1943
Prostějov
Miroslav Jurda 1947 Obědkovice
Miroslava Smolková 1943
Prostějov
Ludmila Prokopová 1920
Mostkovice
Irenka Churá 1923 Prostějov

Rozloučíme se...
Pondělí 27. října 2014
Bohumil Valášek 1943 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
František Rudolf 1947 Kobylničky 12.30 Obřadní síň Prostějov
Středa 29. října 2014
Josef Kvapil 1933 Raková u Konice 10.15 Obřadní síň Prostějov
Marie Jirásková 1923 Prostějov
11.00 Obřadní síň Prostějov
Václav Šajtar 1940 Čechůvky
11.45 Obřadní síň Prostějov
Božena Ryšavá 1931Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov
Vlasta Nováková 1923 Prostějov 13.15 Obřadní síň Prostějov
Zdeněk Klapka 1932 Laškov
14.00 kostel Laškov
Čtvrtek 30. října 2014
Vlasta Černá 1921 Prostějov 13.00 Obřadní síň Demelova
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dala, v době konání utkání 1. ligy
v ledním hokeji, dne 5., event.
10. listopadu bude platit v ulici
U Stadionu zákaz zastavení.
Investorem akce je Správa silnic
Olomouckého kraje, zhotovitelem firma Strabag. Náklady na
rekonstrukci jsou vyčísleny na
přibližně jeden milion korun.
„V uvedeném období očekáváme dopravní komplikace,
prosíme všechny občany i řidiče
o trpělivost,“ vzkázala Jana Gáborová.

www.
vecernikpv
.cz

Pomoc na čtyřech kolech. Nové auto bude díky štědrým sponzorům pomáhat postiženým lidem z OS Lipka.
Foto: Petra Hežová
Prostějov/peh - Klienti Ob- postiženým lidem po celé repubčanského sdružení Lipka mají lice, kteří nemají stejnou startovní
důvod k radosti. Předminulý čáru jako my ostatní. Proto vám
čtvrtek odpoledne zde došlo ke s radostí předávám klíče od vašeho
slavnostnímu předání zbrusu nového sociálního automobilu,“
nového vozu, který bude díky usmíval se zástupce poděbradské
štědrým sponzorům sloužit firmy Kompakt Rudolf Adam. Při
těm nejpotřebnějším.
slavnostním předání, kterého se
Občanské sdružení Lipka posky- účastnilo několik štědrých spontuje sociální služby osmi desít- zorů i náměstkyně primátora Stakám klientů ve věku od tří až do tutárního města Prostějov Alena
pětačtyřiceti let ze širokého okolí. Rašková. První, kdo si vyzkoušel
Těm ale mnohdy jejich postižení pohodlí nového automobilu, pak
nedovoluje docházet do stacionáře byla sama ředitelka OS Lipka
po svých a ani rodiče vzhledem Renata Čekalová: „Pohodlně se
k pokročilému věku často nejsou v něm sedí a krásně voní novoschopni svého potomka každoden- tou,“ usmála se paní ředitelka,
ně dovážet. Vedení sdružení vyšlo která doufá, že bude automobil
svým klientům vstříc a zajistilo klientům dlouho a dobře slouspeciální vozidlo, které pro klienty žit. „Jsem ráda, že se podařilo
funguje jako jakási sanitka zajišťu- realizovat tento projekt. Stalo se
jící každodenní svoz do stacionáře, tak samozřejmě především díky
sponzorům, z nichž někteří jako
k lékaři či do chráněných dílen.
Ale jak asi tušíte, taková speciál- pan Hruška, pan Hruban, firmy
ní vozidla nerostou na stromech Přidal, Elmo, Elmar Group, Fea cesta k jeho získání není nik- mat, Infos a další se účastní už
terak jednoduchá. Když se ale po několikáté, čehož si pochosešli organizátoři projektu, zá- pitelně velmi vážíme,“ doplnila
stupci města a laskaví sponzoři, manažerka projektu Miroslava
měli klienti Lipky vyhráno. „Od Tyroltová, bez jejíž iniciativy by
roku 1997 se snažíme pomáhat patrně ani nebylo co předávat.

KINO METRO 70

KINOKLUB DUHA

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

9:30 Lorax
americký animovaný film
14:00 Koralína a svět
za tajemnými dveřmi
americký animovaný film

pondělí 27. října

úterý 28. října

15:30 Tři bratři
česká filmová pohádka
17:30 Tři bratři
20:00 Nick Cave: 20 000 dní
na Zemi – Art film
americký dokument

středa 29. října

15:30 Tři bratři
17:30 Tři bratři
20:00 Mami!
francouzský film

čtvrtek 30. října

17:30 Falešní poldové
americká komedie
20:00 Mezi náhrobními
kameny
americký detektivní thriller

pátek 31. října

17:30 Falešní poldové
20:00 Mezi náhrobními
kameny

sobota 1. listopadu

17:30 Mezi náhrobními
kameny
20:00 Falešní poldové

neděle 2. listopadu

17:30 Mezi náhrobními
kameny
20:00 Falešní poldové

pondělí 27. října

středa 29. října

9:30 Já, padouch 2
americký animovaný film
14:00 Hugo a jeho velký
objev
americký dobrodružný film

sobota 1. listopadu
15:00 Cvrček a spol.
pásmo pohádek
17:30 Kráska a Zvíře
francouzský fantasy film
20:00 Koleje osudu
americké válečné drama

DUHA

Kulturní klub u hradeb
Prostějov

čtvrtek 30. října

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

APOLLO 13

pátek 31. října
20:00 Poletíme?

sobota 1. listopadu
20:00 Křest EP Strike
Out!!!

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ
- LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 27
27. 10
10. DO 22. 11
11. 2014

TELEFON 582 344 130

POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek
od 15:00 hodin. Pozorovatelné jsou skvrny, protuberance, filamenty
a další útvary ve fotosféře i chromosféře. Vstupné 20 Kč.
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí, ve čtvrtek
a v pátek, v 19:30 hodin. Měsíc je viditelný z večera a zejména ke
konci týdne nabízí krásné pohledy na krátery, pohoří a další zajímavé povrchové útvary. Večerní obloha také nabízí zajímavé objekty
vzdáleného vesmíru (dvojhvězdy, hvězdokupy…). Vstupné 20 Kč.
Pohádková středa - v 15:30 hodin uvádíme pohádku: Hrdina
Perseus. Vstupné 20 Kč.
Výstava „Z HISTORIE OPTICKÉHO PRŮMYSLU V PŘEROVĚ“ je dostupná pouze v měsíci říjnu a je součástí všech pozorování a akcí. Mimo špičkovou sportovní optiku je k vidění též
jediný astronomický teleskop renomovaného výrobce Meopta.

Blokové čištění
v Prostějově
Prostějov/red - Na tomto místě budeme po zimním odloučení
opětovně přinášet pravidelný týdenní harmonogram ulic, kde
čistící práce společnosti .A.S.A. Technické služby budou probíhat:
29. 10. BLOK č. 45
Moravská – vnitroblok a parkoviště (Krasická – MŠ), Moravská
– vnitroblok – parkoviště (Moravská 83 – 85), Krasická (nová
zástavba, Moravská – Západní), Krasická (Moravská 1 – 12),
Krasická (Moravská – Západní)
30. 10. BLOK č. 36
Dvořákova (Šárka – dálnice), Jezdecká (Šárka – Okružní), Okružní
(Lidická – Jezdecká), Okružní – vnitroblok (Lidická – Jezdecká),
Šárka, Šárka – vnitroblok

Oznámení o vypnutí elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka
elektrické energie:
Obec: Kraličky
Dne: 10. 11. 2014 od 7:30 do
16:00 hod. Vypnutá oblast:
celá obec Kraličky včetně podnikatelských subjektů v obci.
Obec: Otaslavice
Dne: 10. 11. 2014 od 7:30 do
16:30 hod. Vypnutá oblast:
část obce Otaslavice od č.193,
198, prodejny potravin a č.313
sm. Vincencov včetě chat a zahrad, dále celá severovýchodní
část obce vymezená č. 405,
406, 456, 530, 417, vč. MŠ,
367, 368, 527, 343 a ulice s novostavbami.
Obec: Prostějov

Dne: 11. 11. 2014 od 7:30 do
15:00 hod. Vypnutá oblast:
část ul .Újezd s č.4 a 6.
Obce: Hablov, Dubany,
Vrbátky
Dne: 11. 11. 2014 od 9:00 do
13:00 hod. Vypnutá oblast:
celá obec Hablov, Dubany vč.
FVE1 a FVE2, vodárna, Vrbátky ZD
Obec: Lutotín
Dne: 11. 11. 2014 od 7:30 do
15:00 hod. Vypnutá oblast:
celá část obce Lutotín - ve
směru od Bílovic do středu
obce po kapličku (včetně) a
dále od kapličky celá část obce
po konec sm. Bělecký Mlýn
vč. chat, dále celý areál ZD.
Obec: Kralice
Dne: 12. 11. 2014 od 7:30 do
16:30 hod. Vypnutá oblast:
celá obec Kralice vč. odběratel-

ských subjektů v obci po č.159
a 24, mimo část Vitonice. Vrahovice část Čechůvky od konce
obce po č. 56 a 25. odběratelská trafostanice Kralice ŠS (č.
300708) odběratelská trafostanice Kralice Lina (č. 300706)
odběratelská trafostanice Kralice ZD (č. 300709) odběratelská
trafostanice Kralice statek (č.
300707)
Obec: Otaslavice
Dne: 13. 11. 2014 od 7:30 do
16:30 hod
Vypnutá oblast: část obce
Otaslavice od č.193, 198,
prodejny potravin a č.313 sm.
Vincencov včetně chat a zahrad, dále celá severovýchodní část obce vymezená č. 405,
406, 456, 530, 417, vč. MŠ,
367, 368, 527, 343 a ulice s novostavbami

Obec: Prostějov
Dne: 14. 11. 2014 od 6:00 do
7:00 hod. Vypnutá oblast: nám.
Poděbradovo 1, 2, 2a, 13, - ulice Palackého č.2 - 14, č.13, ul.
Podjezd 1, 4, 6, Wolkerova od
č.2a po č. 18, od č. 3 po č. 15,
Komenského č. 29 , Vodní ul.
č.3, 4, 4a, Poděbradovo č.13.
Obec: Kralice
Dne: 14. 11. 2014 od 7:30 do
16:30 hod. Vypnutá oblast:
část obce Kralice s ulicemi
Masarykovo nám.od č.9, dále
Hl. třída a od č38 po č.24 a
445 včetně vývařovny, Jednoty
(mimo č. 13), ul. Olomoucká
od obchodu a knihovny po
hřbitov a č. 141, (mimo č. 52),
ul. Sportovní od č. 161 po č.
204 včetně fa. Zetaspol a Spreso, ul. Zátiší celá, ul. Tichá od
č.302 po fa. CRA včetně. od-

běratelská trafostanice Kralice
ZD (č. 300709) odběratelská
trafostanice Kralice Linaplast
(č. 300706)
Oprava chybného datumu –
omlouváme se odběratelům.
Obec: Hradčany, Kobeřice,
Dobromilice
Dne: 31.10.2014 od 07:30 do
16:30 hod (chybně bylo uvedeno 30.10.)
Dne: 06.11.2014 od 07:30 do
18:00 hod
Vypnutá oblast: celé obce
Hradčany, Kobeřice vč. ZD,
obec Dobromilice - mimo ZD
a část od pohostinství s hřištěm,
č. 336, směrem na Doloplazy
vč. přilehlých ulic. odběratelská trafostanice Kobeřice Zd (č.
300648) odběratelská trafostanice Hradčany ZD (č. 300696)
E.ON Česká republika, s.r.o.
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Exkluzivní interview s námořním kapitánem Pavlem Kocianem, který na lodích pracoval dlouhých 36 let – 1. díl

„O SVÉM BUDOUCÍM POVOLÁNÍ JSEM MĚL JASNO ASI OD PĚTI LET“
Penzista ze Stražiska procestoval za svůj život sto patnáct zemí světa, nejvíce se mu líbilo ve Skandinávii

Stražisko - Člověk by měl co nejvíce cestovat už jen proto, aby se ujistil, že doma je to stejně nejlepší. Dokonalým
ztělesněním této pravdy je námořní kapitán Pavel Kocian.
Muž, který hovoří dvanácti světovými jazyky, navštívil za
svůj život neuvěřitelných sto patnáct zemí světa! Letos
v červnu oslavil sedmdesáté narozeniny. Přitom už před
jedenácti lety trvale zakotvil na Stražisku. Většinu času
tak tráví na milované chalupě, kde udržuje dokonalý poap
pami, africký
ý
řádek a žije obklopen starými námořními mapami,
africkýím Večerník
mi maskami i spoustou knih. Právě zde si s n
ním
blíbených př
říspolečně povídal o uragánech, vzpourách i ob
oblíbených
příon
niálním stylu
u.
stavech postavených ve francouzském koloniálním
stylu.
avýý a obsáhlý,
obsáhlýý,
A byl to rozhovor skutečně veskrze zajímavý
ecch...
proto vám jej přineseme hned ve dvou částech...
Martin Zaoral
Pocházíte z Prostějova. K nejbližšímu moři je to od nás dosti
daleko. Snil jste už v mládí, že se stanete námořníkem?
„O svém budoucím povolání jsem měl
jasno asi od pěti let. (úsměv) Když jsem
se pak naučil číst, hltal jsem knížky jako
Dva roky prázdnin nebo Bílá velryba,
ve kterých moře hrálo hlavní roli.
Vždycky mě to na něj táhlo a na rozdíl
od jiných se mi největší přání brzy také
vyplnilo.”
Co na tyto vaše představy říkali rodiče?
„Vyrůstal jsem pouze s maminkou,
která z toho nijak zvlášť nadšená nebyla. Bohužel rok po mé první plavbě
zemřela...“
Dětský sen je jedna věc, jeho
splnění pak druhá. Jak jste se
stal námořníkem?
„Po studiu na prostějovském gymnáziu
jsem si podal přihlášku k Československé námořní plavbě a vyšlo mi to. Měl
jsem štěstí, plavba se tehdy rozšiřovala,
potřebovali nové lidi a líbilo se jim, že
mám maturitu. Asi půl roku jsem ale
běhal po doktorech a absolvoval řadu
zdravotních prohlídek. Pak už šlo vše
rychle. V dubnu 1963 jsem se poprvé
nalodil na loď pojmenovanou Kladno
a s ní v čestné funkci plavčíka-kuchtíka
zamířil na Kubu. Tehdy se tam jezdilo
často. Od nás se na ostrov Fidela Castra

vozilo všechno od špendlíků až po lokomotivu. Zpátky jsme přiváželi hlavně cukr, doutníky a měděný koncentrát.
(smích)“
Jaký to byl pocit, když jste se
poprvé ocitl na moři?
me vypluli, stále jsem
„Ve chvíli, kdy jsme
koukal, co se bude dít. Jedna věc je o
rožít na vlastněčem číst, jiná to prožít
ostě splnění
ní kůži. Bylo to prostě
mého snu!“
V takových romantich obvykle
kých chvílích
ořská nečlověka skolí mořská
řípad?
moc. Byl to i váš případ?
o. Neznám
„To víte, že ano.
nikoho, komu by se mořská
nemoc vyhnula. U mě trvala
asi dva dny, pak vše naštěstí
přešlo a už se mi nikdy
m
nevrátila. Ale znám
řadu lidi, kterým
se mořská nemoc
neustále vracela.
Z urostlých mužů
dokázala nadělat
hotová ´tintítka´.
Takoví lidé pak
museli na plavby po mořích do konce
života zapomenout.“
Předpokládám, že na moři se
vám nevyhnuly ani hurikány.
Jaký byl ten nejhorší?
„Bylo jich skutečně dost. Asi tím úplně
nejhorším jsme projeli právě už během
mé první plavby. Jmenoval se Flora

a zdevastoval téměř celé pobřeží Kuby.
A nejen tam. Až sto padesát kilometrů
do vnitrozemí bylo vše pokryto mořskou solí. Absolutně před ním nebylo
úniku. Předpovědní modely tehdy nefungovaly tak jako dnes, uragán se řítil
rychlostí dvě stě kilometrů za hodinu
a ve srovnání s tím plula loď směšně
pomalu. Něco podobného si asi nikdo
neumí ani představit, například na tlustých kolejnicích nám to
adě a o su
y!
nadělalo
suky!“

Měl jste tehdy strach, že se potopíte?
„Na strach není na moři nikdy čas! Až
zpětně si uvědomíte, co vše se mohlo
stát, ale v tu chvíli pouze řešíte, co kde
´hoří´. Tam je třeba něco přivázat, někde zase opravit. Tenhle kolotoč navíc
trvá čtyřiadvacet hodin denně, po dvou
dnech jste tak umlácení, že usnete i po
krk ve vodě. Pravdou je, že barák by se

kdy nepovedlo. Asi nejblíže jsem tomu
byl po patnácti letech na moři. Tehdy
jsem na lodi dělal navigačního důstojníka. Převáželi jsme měděný koncentrát, který se začal v nákladním prostoru
samovolně přesouvat. Loď se naklonila
k jedné straně, chybělo asi deset centimetrů a my šli ke dnu. Naštěstí se podařilo přesunu materiálu včas zabránit. I po
té ale loď zůstala hodně nakloněná a byla

Postupně jste prošel řadou
funkcí, až se stal kapitánem.
Co k tomu bylo potřeba?
„Po prvním roce na moři jsem se
přesunul do námořní školy v Oděse,
kde jsem šel hned do druhého ročníku
a strávil v bývalém Sovětském svazu necelé tři roky. Z Československa nás tam tehdy studovalo deset.
Naučil jsem se plno věci, k nimž
bych se u nás nikdy nedostal. Studoval jsem navigaci, astronomii,
mechaniku, stavbu lodí, pokyny na
moři, ale třeba i mezinárodní právo a další. Jinak to ovšem je hlavně
o praxi. Než vás připustí ke kapitánským zkouškám, musíte na moři
v různých funkcích strávit řadu let.
U mě to trvalo šestnáct roků.“
Jezdil jste po celém světě, ale
zároveň jste se stále vracel do
Prostějova, kde jste trvale bydlel...
„Námořníci většinou na moři strávili devět měsíců v kuse, tři měsíce
pak byli doma. Někdy to ale bývalo
i méně.”
Jak se za takové situace dá žít
rodinný život?
„Jednoduché to určitě nebylo. Naštěstí se už tehdy povolovaly spolujízdy
manželek i dětí na lodi. Například
plavba na Kubu i s nakládáním a vykládáním zabrala dva měsíce, což bylo
téměř neovladatelná. Navzdory tomu se ideální. Když však dcery šly do školy,
nám podařilo zakotvit v přístavu, což byl bylo vše samozřejmě čím dál horší.”
(pokračování najdete v příštím čísle)
za těchto okolností malý zázrak.“

„Riziko bylo pořád. Říká se, že každý
námořník má pod hladinou svůj kámen,
někdo ho najde a jiný ne. Mně se to
nikdy nepovedlo. Asi nejblíže jsem tomu
byl po patnácti letech na moři...“

PAVEL KOCIAN o tom, zda si myslel,
že loď s ním na palubě klesne ke dnu

kdo je

pavel kocian
Foto: Martin Zaoral
Vycházeli jste v takových podmínkách ven na palubu?
„Museli jsme. Pořád bylo co opravovat.
Řešilo se to tím, že se po palubě rozhodily sítě. Nejenže se jich člověk držel, také
se k nim připoutával pomocí karabin.
Jinak by ten hurikán kohokoliv smetl do
moře.“

INZERCE

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

v takovém uragánu už dávno sesypal, ale
dobře stavěná loď to vydrží. (úsměv)“
Byla jiná situace, kdy už jste si
myslel, že musíte klesnout ke
dnu?
„To riziko je pořád. Říká se, že každý
námořník má pod hladinou svůj kámen,
někdo ho najde a jiný ne. Mně se to ni-

Narodil se 18. června 1944 v Prostějově. Studoval
základní školu na Husově náměstí, po maturitě na
pprostějovském
j
gy
gymnáziu nastoupil
p do zaměstnání
v Československé námořní pplavbě. Pozdějij ppracoval ppro
Řeky, Číňany, Malťany, Izraelce, Dány, Švédy a naposledy pro Holanďany. V roce 1999 odešel do důchodu,
ve kterém si přivydělával opravováním navigačních přístrojů v Chorvatsku, tlumočením
a výukou cizích jazyků. S manželkou Ivou, která učila na prostějovské „obchodce“, má
dvě dcery - Ivu (37) a Blanku (36). Je i čtyřnásobným dědečkem, nejmladšímu vnukovi
Františkovi jsou tři roky. Mezi jeho velké záliby patří jazyky, domluví se rusky, polsky,
německy, anglicky, francouzsky, švédsky, dánsky, norsky, španělsky, hebrejsky, čínsky
a chorvatsky. V současné době ze všeho nejraději chytá ryby a chodí na dlouhé procházky
se svými dvěma drsnosrstými jezevčíky.
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sportovní menu

www.tkplus.cz
Prostějovský

VEČERNÍK

Ročník

18

/ 43

Pondělí

Číslo

27.října 2014

TRHÁK TÝDNE

fotbal
KOLAPS V TŘEBÍČI

Podle kapitána „eskáčka“
Tomáše Bureše napršelo

některým do nosánků...
čtěte
na stranách

21

HOKEJ
ZVUČNÉ JMÉNO JE FUČ

Tomáš Káňa odehrál
za Jestřáby pět duelů
a zvolil zahraničí

je v české nominaci na ME v malé kopané
Prostějov/tok

26

čtěte
na stranách

Volejbal
AGELKY STOPROCENTNI

Prostějovský tým se
okamžitě usadil v čele
volejbalové extraligy

30 a 31

čtěte
na straně

PROSTĚJOVSKÝ
JAN KOUDELKA

rozhovor
ZKUŠENOST ODEŠLA

ZÁLOŽNÍKOVI JANU KOUDELKOVI TO JDE NEJEN V BARVÁCH 1.SK
SK
PROSTĚJOV VE TŘETÍ LIZE, ALE JE I VELMI ÚSPĚŠNÝM HRÁČEM
M
MALÉ KOPANÉ. V TÉTO ODNOŽI VELKÉHO FOTBALU DOSÁHL
L
NA REPREZENTAČNÍ ÚROVEŇ A NA NEDÁVNÉM SOUSTŘEDĚNÍÍ
NÁRODNÍHO TÝMU V ČESKÉM DUBU SI VYBOJOVAL NOMINACII
NA EVROPSKÝ ŠAMPIONÁT. TAKZVANÉ „MINIEURO 2014“ SE
E
BUDE KONAT UŽ KONCEM LISTOPADU V ČERNÉ HOŘE. A PROSTĚJOV
TAM BUDE MÍT VYSLANCE!

Ariete na VRCHOLU BLAHA, Nominaci na

pøemohlo Nymburk!

Exkluzivní interview
s dnes již bývalým
Jestřábem L. Vosátkem
čtěte
na straně

32

PROVOZ REDAKCE
VEČERNÍKU
v tomto týdnu omezen:

listé
Basketba
zaslouží
a
v
o
j
ě
t
s
Pro
1 1 1!

PONDĚLÍ 27.10. 8.00 - 13.00 hodin
ÚTERÝ 28.10.
ZAVŘENO

basketbal

SOBOTA 1. 11.
NEDĚLE 2. 11.

16:00
10:00

2. LIGA ŽEN, SK. „B“ - 7. a 8. KOLO

TJ OP PR OS TĚ JO V
BK BR AN DÝ S NA D LA BE M
TJ OP PR OS TĚ JO V
BA SK ET SL OV AN KA
Hala Sportcentra DDM Prostějov

basketbal

NEDĚLE 2. 11.

17:00

KOOPERATIVA NBL – 10. KOLO

AR IET E PR OS TĚ JO V
GE OS AN KO LÍN
Hala Sportcentra DDM Prostějov

boje na zelených trávnících aneb
DIVIZE, skupina „E“ - 13. KOLO
TJ SOKOL URČICE
VELKÉ KARLOVICE
NEDĚLE 2. 11. 2014 14:00 HODIN
Fotbalový areál v Určicích

KRAJSKÝ PŘEBOR - 13. KOLO
FC KRALICE NA HANÉ
FK SLAVOJ KOJETÍN-KOVÁLOVICE
SOBOTA 1. 11. 2014 13:30 HODIN
Fotbalový areál v Kralicích na Hané

Foto: AMF ČR

Tři jedničky. Přesně toto ohodnocení právem patří za včerejší výkon svěřencům trenéra Zbyňka Cholevy. Orli se totiž dokonale vzepřeli tuzemskému gigantovi a na domácí palubovce jej po druhém prodloužení dokázali porazit symbolickým poměrem 111:101! Pro Nymburk tím skončila série neporazitelnosti, která
trvala 59 zápasů v NBL v řadě za sebou. Nebylo tak divu, že prostějovská hala
v neděli večer zažila erupce radosti, nadšení a euforie... Foto: Josef Popelka

prozradí Pála v Prostějově

Prostějov/lv - Už tuto středu oznámí nehrající kapitán fedcupového týmu Petr
Pála zúženou nominaci na
finále prestižní týmové soutěže proti Německu, které se
bude hrát 8. a 9. listopadu
v pražské O2 Areně.
„Sestava družstva bude zveřejněná ve středu devětadvacátého října ve třináct hodin.
A nehrající kapitán Petr Pála
jména čtyř hráček prozradí
v kongresovém sále Hotelu
Tennis Club,“ potvrdil Tomáš

Cibulec, manažer marketingové společnosti TK PLUS.
Oporami sestavy by měly
být hráčky z Prostějova, což
naznačuje také sestavy aktérů nominační tiskové konference. Kromě nehrajícího
kapitána bude v sále přítomen
majitel České sportovní Miroslav Černošek a také Petra
Kvitová s Lucií Šafářovou.
„Finále na domácí půdě je
pro nás skvělým zakončením
sezony. Všichni věříme, že
to bude vítězná tečka za dalším úspěšným rokem,“ doufá
Černošek, jehož společnost
fedcupový i daviscupový tým
České republiky zajišťuje.
Večerník bude přímo u toho, vše
podstatné tak najdete bezprostředně na www.vecernikpv.cz!

další tenisové
zpravodajství hledejte
na straně 31
dnešního vydání

Boxeři vybojovali tři mistrovské tituly
Plzeň, Prostějov/jim - Velkým
úspěchem prostějovského boxu
skončil domácí šampionát,
který o uplynulém víkendu
hostila Plzeň. V západočeské
metropoli se představili čtyři
kmenoví členové BC DTJ
Prostějov a dalších pět borců
hostujících v místním extraligovém celku. A nikdo
z nich se z mistrovství republiky
nevracel s prázdnou.
„Jsem hodně spokojen, dopadlo
to pro nás velkým úspěchem.
Kluci ukázali formu, což je

s
velkým příslibem pro blížící se
druhé kolo interligy,“ radoval se
v neděli odpoledne Petr Novotný,
hlavní trenér BC DTJ Prostějov.
(pokračování na straně 31)

KAM ZA F TBALEM
KRAJSKÝ PŘEBOR - 13. KOLO
SOKOL KONICE
TJ FC HNĚVOTÍN
NEDĚLE 2. 11. 2014 13:30 HODIN
Fotbalový areál v Konici

I.A TŘÍDA, SK. „B“ - 13. KOLO
TJ SOKOL MOSTKOVICE
TJ SOKOL BĚLOTÍN
NEDĚLE 2. 11. 2014 13:30 HODIN
Fotbalový areál v Mostkovicích

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

I.B TŘÍDA, SK. „A“ - 13. KOLO
TJ SOKOL PLUMLOV
TJ SOKOL HORNÍ MOŠTĚNICE
SOBOTA 1. 11. 2014 13:30 HODIN
Fotbalový areál v Plumlově

I.B TŘÍDA, SK. „B“ - 13. KOLO
FC HVOZD
SK JESENEC
NEDĚLE 2. 11. 2014 13:30 HODIN
Fotbalový areál ve Dzbelu

SPORTIKA II. TŘÍDA - 13. KOLO
TJ SOKOL VRAHOVICE
TJ HANÁ NEZAMYSLICE
SOBOTA 1. 11. 2014 13:30 HODIN
Fotbalový areál ve Vrahovicích

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ
KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

?

Správná odpověď a výherce

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

skrývá. Ti z vás, kterým se to podaří, nám mohou své tipy nahlásit
do redakce a v případě, že budete
mít štěstí při losování, máte šanci
na zajímavou výhru.
Tentokrát přitom můžete opětovně usilovat o další chutnou
a lahodnou cenu, kterou opětovně věnovalo OBČERSTVENÍ ŠPIZZA. Těšit se tak můžete
na DVĚ PŮLMETROVÉ
ŠPIZZA PIZZY V CELKOVÉ

Správná odpověď z č. 42: na snímku byl roh Havlíčkovy
a Šafaříkovy ulice. Vylosovanou výherkyní, která získává
POUKAZ v hodnotě 400 KORUN věnovaným HOSTINCEM POD KAŠTANY, se stala Marie ADAMČÍKOVÁ,
J. Kučery 14, 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 30. ŘÍJNA, 12.00 hodin. Jméno výherce zveřejníme v PONDĚLÍ 3. LISTOPADU.
Dnes můžete zápolit o PENĚŽITOU ODMĚNU 400 Kč,
kterou věnovala firma M&M STŘECHY.

Kdo je na fotografii? Poznáte?

LUŠTĚNÍ S HOSPŮDKOU NA 11
Návod k luštění...
Všechna slova ze seznamu hledejte v osmi směrech, nalezená slova
si škrtněte. Nevyškrtaná písmena seřaďte za sebe a dostanete tajenku.

PŘÍJEMNÉ POSEZENÍ NEJEN U VÍNA,
KTERÉ JE V NABÍDCE I PRO PRODEJ ...

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

TIP
k obrazovce

KAMEŇÁK 4
KOMEDIE ČR (2013)

SOBOTA 1. 11. 2014

20:20 HODIN

AMOR, ATAK, AVAR, AŽURA, BĚHY, CRAG, CUKR, DBÁT,
DROB, FOUS, GRIND, OHONKA, OKOS, OSNOVA, OTEC,
OVAN, OVIN, PAKT, POUŠŤ, ROURA, RUNY, SBOR, SKOT,
SPOT, SRST, SUKY, ŠKOT, TRUS, ZMĚNA, ŽÁNR, ŽVANEC

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 30. ŘÍJNA 2014, 12.00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„BAREVNÝCH ČI BÍLÝCH“. Vylosovanou výherkyní se
stala Dagmar VALENTOVÁ, A. Slavíčka 2, Prostějov, která
se tak může těšit na POUKAZ V CELKOVÉ HODNOTĚ
400 Kč. Ten věnovala prodejna FINKOVÁ-PONOŽKY OD
MARUŠKY, sídlící v ulici Kateřinská v Olomouci, jenž byla
partnerem uplynulého kola soutěže.
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 si rádi zajdou do
oblíbené prostějovské hospůdky...
Partnerem dnešního kola je totiž HOSPŮDKA NA
JEDENÁCTCE z Plumlovské ulice v Prostějově. Vyhrát
tak můžete POUKÁZKU NA KONZUMACI V CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč!
Jméno šťastného výherce či výherkyně zveřejníme v příštím vydání PV Večerníku, které vyjde v PONDĚLÍ 3. LISTOPADU
2014.
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Režie: J. Novák
Hrají: V. Vydra, D. Morávková, M. Dejdar, B. Klepl,
A. Bendová, H. Čížková,
J. Laufer, J. Pomeje, V. Navrátil
Bývalý policejní náčelník
Pepa se stal starostou. Po svém
předchůdci zdědil přizpůsobivého tajemníka Bohouše.
Jejich první společnou misí
na radnici je založení městské policie. Náčelníkem se
stane místní Rambo, Franta
Cloumal, čímž konečně stoupl
v očích své ženy. Šetřílek Bohouš musí ještě stihnout levně
zařídit jeden pohřeb. V místní
čínské restauraci mezitím dojde
k nečekanému objevu. Kuchař
Lojza zalévá své marihuanové bylinky známým Modrým
pramenem, který povzbuzuje

HODNOTĚ 430 Kč, které si
poskládáte sami z těch nejrůznějších kousků.
V minulém, celkovém součtu
již stotřiaosmdesátém pokračování tohoto originálního klání
uspěli všichni ti, kteří správně
poznali, že se jedná o duo Jamaha. Hvězdné seskupení stále
více populární TV Šlágr, které se
chystá na listopadové vystoupení
v Prostějově, poznala vcelku slušná skupina našich čtenářů...
Ze 325 správných odpovědí, jenž
jsme zařadili do osudí, se usmálo štěstí na výherkyni, kterou
se stala Lenka JURČÍKOVÁ,
Moravská 22, Prostějov. Prostřednictvím Večerníku obdrží chutnou
a lahodnou cenu v podobě poukázky na OBČERSTVENÍ
V HODNOTĚ 500 Kč od partnera minulého kola, kterou
byla opětovně firma BRUTUS!
Výhru si lze vyzvednout
v redakci Večerníku.
Ti další z vás mohou zkusit své
štěstí třeba hned v rámci tohoto čísla, přičemž tentokrát jsme
zabrousili do politických vod
a graficky mírně poupravili nového člena nejužšího vedení Statutárního města Prostějov, kterým je
muž známý i z působení u prostějovského hokeje...
Poznáte, o koho se jedná?.
Na odpovědi ze stočtyřiaosmdesátého kola čekáme v redakci znovu DO ČTVRTKU
30. ŘÍJNA 2014, 12.00 hodin - volejte 582 333 433,
pište SMS na 608 960 042
či pošlete e-mail na adresu:
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ!
Jméno výherce, který od nás
obdrží výše zmíněnou cenu
od občerstvení ŠPIZZA, zveřejníme v příštím čísle, jenž
vychází opět v PONDĚLÍ
3. LISTOPADU 2014.
Hodně štěstí při bádání!

NOVÁ ŠANCE OD VĚŽIČEK!

I čtvrté číslo měsíce října vám v rámci projektu nejčtenějšího regionálního periodika „JEŠTĚ VĚTŠÍ“ přináší zápolení
o zbrusu zajímavé ceny. A ani tentokrát jsme neopomněli na
bádání s čísly, přičemž díky novému partnerovi tohoto klání
máte možnost získat skutečně atraktivní výhru. U v současnosti tolik populárního klání, které si již dávno získala své
věrné a početné přívržence, nyní můžete usilovat o užitečnou
cenu třeba do domácnosti...
A jelikož pravidla zcela jistě všichni znáte, můžete se bez zbytečného ostychu pustit do bádání a současně začít usilovat o motivační prémii, jíž je tentokrát vůbec poprvé POUKÁZKA S CELKOVOU HODNOTOU 400 Kč NA SORTIMENT prostějovské prodejny ŽELEZÁŘSTVÍ U VĚŽIČEK, kterou najdete
v ulici Vrahovická.
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 30. ŘÍJNA 2014, 12.00 hodin.
Správné vyluštění z minulého čísla znělo 9 - 3 - 3 - 5, načež v pořadí celé historie tohoto klání se už celkově stojedenasedmdesátým
výhercem v řadě stal Roman LANGR, Husovo nám. 4, 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 od šroubku až po klíček, zveřejníme opět v příštím čísle, které VYCHÁZÍ
V PONDĚLÍ 3. LISTOPADU 2014.
Nezbývá tedy, než abyste se opět vrhli na nějakou tu zábavu, soutěžit s námi je ta správná šance!

chuť na sex. Když si ubalí jointa
z takto zavlažovaného výpěstku, propadne nekonečné pravdě
a všeobjímající lásce. V Kameňákově vyrůstá i další parta
výtečníků, ti nainstalovali do
dívčích sprch webovou kameru
a vsází se, která z dívek nemá
oholené intimní partie. Celou kameňákovskou společnost doplňuje několik romských občanů,
kteří mají zájem o měděné trubky z okapů. Pepa prostě nebude
mít jako starosta lehký život...

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

Správné řešení z čísla 42: ...KARAOKE S PŘÍJEMNÝM POSEZENÍM U MAJDY. Vylosovaným výhercem je Tomáš KONŠEL, A.Slavíčka 12, Prostějov.
Poukaz v hodnotě 400 Kč si lze vyzvednout v redakci Večerníku. Dnešní tajenku nám zašlete e-mailem nebo zatelefonujte do čtvrtku 30. října 2014, 12.00 hodin.
Výherce získá poukaz v celkové hodnotě 400 Kč od Majdy.

Nabídka realit a nemovitostí, inzerce
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Plumlovská 34, 796 01 Prostějov,
info@realitypolzer.cz
BYTY

Kvalitní
služby
od roku
1992

777 251 878

Rodinné domy:

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

E–mail: jhreality@jhreality.cz

ww
ww.jjhrealiity.c
cz

Čelechovice na Hané, okr. Prostějov. Prodej novostavby RD
4+kk s garáží. Obytná pl. 120 m2, zast. plocha 91 m2, zahrada 826
m2.
Cena: Kč 2.995.000,-

Mostkovice, okr. Prostějov. Prodej RD 4+1 s dvojgaráží. Obytná
plocha 120 m2, zast. plocha 121 m2.
Cena: Kč 1.150.000,-

Prostějov, sídl. Svobody. Prodej bytu 2+1 v OV, 6. patro, 55 m ,
lodžie.
Cena: Kč 849.000,2

Hrubčice, okr. Prostějov. Prodej novostavby RD 3+kk, kryté
parkování, terasa s koupacím jezírkem. Obytná pl. 120 m2, zast.
plocha 149 m2, zahrada 900 m2.
Cena: Kč 3.599.000,BYTY – PRODEJ:

2+kk, Palečkova ul.
2+kk, Pv, Jezdecká ul.
2+1, Pv, sídl. Svobody
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 849.000,Kč 949.000,Kč 990.000,Kč 2.575.000,Kč 2.099.000,Kč 3.095.000,-

GARÁŽE – PRODEJ:

Pv, Wolfova ul.
Pv, Janáčkova ul.
Pv, ul. C. Boudy

Kč 189.000,Kč 239.000,Kč 249.000,-

BYTY – PRONÁJEM:

1+1, Pv, Olomoucká ul. Kč 3.500,-/měsíc + inkaso (2.000)
1+1, Pv, Česká ul.
Kč 4.250,-/měsíc + inkaso (2.000)
2+kk, Pv, Česká ul.
Kč 4.000,-/měsíc + inkaso (2.000)
2+1, Biskupice
Kč 2.000,-/měsíc + inkaso (3.500)
2+1, Kralice na Hané
Kč 2.500,-/měsíc + inkaso (4.000)
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

REALITY
POHODA
- pohodové vyřízení realitních služeb

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

SUPERNOVINKA:

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:

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

999 tis.Kč
29 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

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

BYTY:

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

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

RODINNÉ DOMY:

RD 2+1 Kostelecká ul. - k rek.
400 tis.Kč
RD 2+1 Buková - 323 m2, zahr., i jako chalupa
400 tis.Kč
RD 4+1 Hvozd - i jako chalupa
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,

Pozemky:

Čechovice - 10.708 m2 (3 parcely), sítě v dosahu
Pronájem zahrady - 100 m2, Krasice
Prostějov - Plumlovská = 2.200 m2
Prostějov - Okružní = 3.500 m2
Bělkovice, Lašťany - orná půda, 7,2 ha
Hrubčice - orná půda - 25.203 m2
Žešov - orná půda - 62.977 m2
Mostkovice - 649 m2, s chatkou, stav.par.
Mostkovice - 1600 m2
Bělecký mlýn

Seč 650 tis.Kč
1.500,- Kč/m2
2.400,- Kč/rok
1.500,- Kč/m2
2.250,- Kč/m2
50,-Kč/m2
40 Kč/m2
40 Kč/m2
799 tis.Kč
1.750 tis.Kč
180 tis. + provize

Komerční prostory:

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

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

Byty:

BYT 1+kk s lodžií,
Vrahovice, 32 m2, OV,
4.NP s výtahem, byt i
dům po rekonstrukci.
CENA: 565.000 Kč
BYT 3+1, cihla,
78,70 m2 ve 4.NP,
nám. Padlých hrdinů.
Dům porevitalizaci.
CENA:1.050.000Kč
BYT 2+1, Raisova
po rek., DB, 1. patro,
45 m2, zděný, zasklená lodžie, klidná
lokalita.
CENAv RK

VÍCE NEMOVITOSTÍ NA:
WWW.REALMORAVIA.CZ

REALITNÍ KANCELÁŘ
VNB REALITY
Hlaváčkovonám.1(ATRIUM),Prostějov
Ing. Marie Vymazalová, 774 421 818
aktuálně NABÍZÍ:
* BYT 2+1, J.Zrzavého 700.000 Kč
* BYT 3+1, centrum
1.350.000 Kč
* RD po rek. Konice
1.500.000 Kč
* RD 2gener Senice n/H 1.660.000 Kč
* RD 2gener Čelechovice 1.880.000 Kč
* Chata Laškov-Kandie 490.000 Kč
* Pozemek-Držovice
1.070.000 Kč
Ing. Zuzana Kučerová, 774 409 430
aktuálně NABÍZÍ:
* BYT 1+1, sídl.Svornosti 640.000 Kč
* BYT 2+1, Dobrovského 830.000 Kč
* BYT 3+1, Tylova
1.200.000 Kč
* BYT 3+1, A.Slavíčka 1.290.000 Kč
* BYT 3+1, gar.,Krasická 1.450.000 Kč
* St.pozemek, Suchdol 460.000 Kč
* Pronájem bytu 1+1 5600 Kč vč.ink.
PRO NAŠE KLIENTY HLEDÁME:
* BYTY 1+1, 2+kk, 2+1 v Prostějově
* BYT 3+1 do 1.500.000 Kč
* Rodinné domy v PV a okolí
* Chaty a zahrady Plumlov, Seč
* Pozemky Prostějov-Západ, Držovice
Více na: WWW.VNB-REALITY.CZ

UZÁVĚRKA

pro nabídku
realitních kanceláří
pro následující
číslo je

ve čtvrtek
30. 10. 2014

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

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

Pro naše klienty hledáme

BYTY, DOMY, POZEMKY
Chcete dobře a rychle prodat
Vaši nemovitost?
Prodávajícím nabízíme kompletní
servis zdarma!

N O V O S TAV B Y N A K L Í Č
Volejte: 739 322 895
RD 4+kk Pv-Vrahovice
RD 4+1 Pv-Vrahovice
RD 4+kk Plumlov
RD 3+kk Pv-Krasice 71m2
RD 4+kk Pv-Krasice 89,5m2
RD 4+1 Pv- Krasice 111m2
RD 4+kk Kelčice

2.392.000Kč
2.800.000Kč
2.970.000Kč
2.927.900Kč
3.337.000Kč
3.741.000Kč
2.665.740Kč

CENY VČETNĚ POZEMKŮ
Nabízíme výstavu RD na vlastním pozemku, provedení nízkoenergetická dřevostavba nebo klasická
zděná stavba. Nízké garantované ceny, prověřená
kvalita, individuální přístup. Volejte: 739 322 895

PR O N Á J MY
2+1 Italská

Volejte: 739 322 895
5.200Kč + el.

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

O S TAT N Í
Volejte: 723 335 940
Rekreační pozemek Suchý 800m2
v RK
Garáž Šmerala 20m2 nová
350.000Kč
Pron. prostor Manharda 100m2 6.000Kč+ink
Pron. Kom prostor Průmyslová 300Kč/m2/rok
Pronájem kom.objekt PV 500m2 10.000Kč+ink
Pronájem hala Smržice 1.000m2 320Kč/m2/rok
Pron. kom. objektu Kralice s bytem 18.000Kč+ink.
Volejte: 739 322 895
Pronájem bistroWolkerova
8.000Kč+ink
Prodej bistro Wolkerova
1.649.000Kč
Pronájem garáže Močidýlka
600Kč
Garáž Krapkova
150.000Kč
Pronájem obchodních prostor Kostelecká
15.000Kč

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

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

PRODÁME I VAŠI
NEMOVITOST
STAČÍ ZAVOLAT
PROVÁDÍME I VÝKUP
NEMOVITOSTÍ
NABÍZÍME VÝKUP
ORNÉ PŮDY
VOLEJTE: 739 322 895

DOPORUČUJEME

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

do 12.00 HODIN

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

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

ATRIUM (přízemí), Hlaváčkovo nám.1, Prostějov

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

www.realitypolzer.cz

REALITY
Stavební firma hledá pozemek Hledám pronájem domu či chalupy Prodám byt 1+1, 42m2 na Okružní
pro výstavbu RD. PV a okolí se zahradou. Za nabídky děkuji. Tel.: ul. Tel.: 604 878 877
775 236 467
739 322 895.
Koupíme byt 1+1 a 2+1, platba v hoK pronájmu 130 m2 +70 m2 terasy. Prodej, pronájem garáže v Mostkovi- tovosti. 774 409 430
Výloha 3x7m. Atraktivní kancelář cích „U Čápa“. Tel.: 603 357 152
Prodám nebo pronajmu velmi pěkný
nebo salon. Cena 10.000Kč/měsíc.
Vyměním byt 2+KK, cihla, OV, klidná nový cihlový byt v OV 2+kk Krasická
Tel.: 602 553 222
lokalita, nízké náklady PV za větší OV, ul. s velkou terasou. Nájem 6.500 Kč
+ 3.000 Kč inkaso + kauce. RK nevolat.
Pronajmu byt 1+1. Nájem 5 000 Kč cihla, PV, nevolat RK, 725 549 833
Tel.: 723 691 185
+ ink. Tel.: 608 887 354
Autopark, Francouzská ul. Sídl.
Hotově vykoupím vaši nemovitost. západ nabízí kryté garážové stání. Hledáme ke koupi RD nebo byt v PV
Tel.: 604 430 934
a okolí. I k rekonstrukci. Nabídněte.
723 565 897
T.: 605 011 310 i SMS
Pron. cihl. bytu 2+1 po rek. ul. Šli- Prodám byt 1+1 v OV, Krasická ul.
kova PV. Vl. kot. a měř. Náj. 5.500,- v Pv. Cena dohodou. Tel.: 604 149 993. Koupím RD v Plumlově, Kostelci,
RK nevolat!
+ ink. Tel.: 604 820 358
Kralicích nebo okolo Prostějova-stěhování z bytu. Tel: 732 755 910
Pronajmu nebytové prostory v PV, cena Pronajmu dlouhodobě pěkný jednood 3 000 Kč - parkoviště ve dvoře. Dále pokojový cihlový byt s lodžií a vel- Na výhodném místě v PV v zavekým sklepem od 1.12.2014. Cena vč. deném zdravotním středisku probyty od 3 500 Kč. Tel.: 725 549 790
inkasa 6.500 Kč. Tel.: 602 873 504
najmu prostory ordinace včetK pronájmu 200 m2 - nová proně všech potřebných místností.
dejna v patře. Výloha 3x7 m. Cena Hledáme větší byt 3+1, nejlépe po Vhodné i pro další obory zdravot12.000Kč/měsíc. Tel.: 602 553 222 rekonstrukci, 774 409 430
ní péče(fyzioterapeut, kosmetika,
apod.), příp. další obory. Zájemci
Koupím zahradu v okolí PV. Nejlépe Pronajmu byt 1+1 v Pv. Nájem 5 000 Kč zašlete sms na 603 357 151
přímo od majitele. RK nevolat! Cenu + el., kauce 1 nájem. Tel.: 604 833 195
respektuji. Tel.: 734 481 013
Pronajmu nebytové prostory ve dvoNájemce garáže v ul. Pod Ko- ře, 20m2 s výlohou. Cena 3.000 Kč
Pronajmu v centru města Pv 2 ob- sířem 11, Pv, ozvěte se na tel. č. + ink. Vhodné nejen pro nehtařky.
chody. Tel.: 777 135 540
723 674 695 nutné, změna majitele. T.: 603 503 366

MÁTE POSLEDNÍ ŠANCI...

Řádková a sloupcová inzerce, vzpomínky

FINANCE

KOUPÍM

SLUŽBY

PRÁCI NABÍZÍ

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

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

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

!PENÍZE PRO KAŽDÉHO!
Rychlá realizace – vyplácení z vlastních zdrojů od 3 věřitelů. Konzultace na Koupíme starožitný nábytek,
739 066 462
obrazy,zbraně,vojensképředměty,
hodiny, porcelán, sklo, hračky,
Malá půjčka 10 000 až 80 000 Kč. Pra- moto věci a jinou veteš. Vykoucuji pro více věřitelů. Tel.: 777 551 492 píme také celé pozůstalosti a zajišťujeme komplexní vyklízecí
Nabízím hotovostní půjčky 5 – 50 tis. práce. Seriózní jednánía platba
Vyřízení do 24 hodin. Pouze seriózní hotově. Tel.: 773 113 303
jednání. Tel.: 777 467 046
Aukční ceny ihned v hotovosPůjčka 5 000 Kč až 50 000 Kč, rychle ti zaplatíme za kvalitní obrazy
až do domu, bez poplatku předem. Tel.: 17.-20. století, zlaté a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbraně, stří777 965 734. Pracuji pro více věřitelů
brné předměty, šperky a veškeré
Půjčky, úvěry. Splatnost až 15 let starožitnosti. Prosíme pouze kvaoproti zástavě nemovitosti. Bez proka- litní a hodnotné předměty, nejlépe
zování příjmů. Výkup za hotové. Tel.: celé sbírky či pozůstalosti. Info
René Simon, tel.: 736 127 661,
775 439 282, 733 121 568
simonrene@seznam.cz
Půjčka až 300 000 Kč pro OSVČ, rychlé vyřízení. Tel.: 777 965 734. Pracuji Koupím Haki lešení nebo trubkové. Cena dle dohody. Tel.:
pro více věřitelů.
734 481 013

Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
Stolařství V. Jančík.
Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358
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 ONDRA - dobrá kvalita,
cena, Tel.:606 874 416

VZPOMÍNÁME

Centrum regenerace v Prostějově.
Ihned zapracujeme do různých pozic. Možnost i VČ. Tel.:
602 810 644.
Fa PRO LEN s.r.o.
Hledá vhodného uchazeče se znalostí
NJ, případně AJ pro pobočku v PV.
Požadujeme SŠ vzdělání s maturitou,
Ř.P. skupiny B, znalost práce na PC
podmínkou, spolehlivost, odpovědnost
a ochotu přizpůsobit se potřebám firmy.
Nabízíme plat 16 000 Kč - 20 000 Kč.
Prac. doba 7:00-15:30. Nástup IHNED.
Tel. 588 517 760 od 7:00-15:30 hod.,
kamila.burgetova@prolen.cz

Plazmový generátor – likvidace para- Firma Lankwitzer ČR s.r.o. přijme prazitů, bakterií a virů s 100% účinností. covníka na pozici vedoucí skladu. Více
Bc. Ivo Kroupa, tel.: 605 86 41 40 na info na tel.: 773 647 626
www.kroupovi.net
STUDIO 365 hledá nové tváře pro
Opravy a úpravy oděvů
modeling od 9-27 a 28-45l..
Obuvi a batohů
T.: 605 427 271, 9-12h.
Opravy deštníků
www.studio365.eu
Vedle knihkupectví u radnice
702 870 751
Hledám důchodce/-kyni do sběrny
Provádíme také opravy plavek,
opravy oděvů na náměstí v Pv. Tel.:
spodního prádla a zcelování
702 870 751
Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343

PRODÁM

Půjčka až 100 000 Kč, nad 100 000
Kč se zástavou nemovitostí. Tel.:
777 965 734. Pracuji pro více věřitelů. V trafice u Lázní nabízíme prodej
peisef cardu od 100 Kč výše a krePeníze pro všechny ihned při podpisu! dity do všech sítí. Tel.: 603 445 601
Zvýhodněné podmínky, žádné poplatProdej palivového dříví. Tvrdé, měkky. Volejte: 775 021 212
ké. Doprava zajištěna. Prostějov,
Nabízím rychlou hotovostní půjčku Olomouc, Přerov. Tel.: 734 481 013
od 5 do 50 tis. Seriozní a rychlé
ZD Moravan Domamyslice
jednání. 774 119 937
Sad Mostkovice.
Prodej jablek. Konzumní i do kvasu
(pro maloodběratele i velkoodběratele).
Po – pá: 7.00 – 15.00 hod.
Tel.: 602 510 465

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.:

SEZNÁMENÍ

Prodám kvalitní, konzumní, ručně sbírané brambory z Vysočiny, odrůda Milva.
Cena 7 Kč/kg. Tel. 607 816 893

Restaurace-pizzerie v centru města
hledá vyučeného-zkušeného kuchaře.
Tel.: 605 263 543

Dne 28. října 2014
vzpomeneme
5. smutné výročí úmrtí
pana Václava ČERNÉHO
ze Ptení.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka
s rodinou.

Dne 31. října 2014
4
vzpomeneme nedožitých
d žitý
ý h
Dne 24. října 2014
jsme vzpomenuli
nedožité 50. narozeniny
paní Ivany KŘÍŽOVÉ
z Prostějova.
Kdo jste ji znali, věnujte
ji tichou vzpomínku.
Děkuje rodina.

bratra, švagra,
g strýčka
ý
Honzíka VIČARA
A
z Brodku u Konice.
Se vzpomínkou a bolestí
v srdci vzpomínají rodiče
a bratři s rodinami.

Dny plynou jak tiché řeky
proud, jen bolest v srdci
trvá a nedá zapomenout.

Dne, tj. 27. října 2014
vzpomínáme 6. smutné
výročí úmrtí naší milované
maminky, babičky a prababičky,
paní Boženy TURKOVÉ.
Kdo jste ji znali
a měli rádi,
vzpomeňte
s námi.

Firma Lankwitzer color s.r.o. hledá
zaměstnance s průkazem ZPS. Tel.:
773 647 626

Dne 26. října 2014
jsme vzpomenuli
nedožité 80. narozeniny
paní
Milady POSPÍŠILOVÉ
z Otaslavic.
S láskou vzpomíná dcera
Blanka s rodinou.
Za tichou vzpomínku
děkujeme všem.

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

Hřebčín v Jesenci nabízí ustájení pro
všechny kategorie koní včetně pastevního ustájení. Kvalitní zázemí pro
koně, majitele, individuální přístup.
Bližší informace na tel.: 607 693 597

Prodám německou kuchyň, sedačku,
palmu, dámské jízdní kolo za výhodné
ceny. Tel.: 732 420 154
Prodám kosmetické lehátko, polohovací, židli, paravan, 2 světelní
lampy. Vše v bílé barvě. Cena dohodou. Tel.: 606 862 348

pro další číslo je
v PÁTEK 31. října
v 10.00 hodin

AUTO - MOTO

Levné látky od 40 Kč/m. Nám.
Spojenců 2, PV. Po-Pá, 9.00 - 15.30 hod.

ZVÍŘATA

Hledám přivýdělek, hlídání dětí,
úklid, učitelka. Víkendy a odpoledne.
T.: 775 223 960

Dne 25. října 2014
by se dožila 70 let naše
maminka
paní Jana GOTTWALDOVÁ
z Prostějova.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínají dcery
s rodinami.

s panem
Františkem OPAVSKÝM.
Díky Pohřební službě
Makový a paní Komárkové
za profesionální přístup.
Díky kolegům a vedení
firmy Železárny Annahütte
a všem kamarádům
a známým za podporu.
Za celou zarmoucenou
rodinu manželka
Zdeňka.

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

PROVOZ REDAKCE
VEČERNÍKU
v tomto týdnu:

www.v
ecernik
pv.cz

Dne 30. října 2014
vzpomeneme
14. výročí úmrtí
pana Karla ŠUTY
z Bedihoště.
Stále vzpomínají
manželka, synové
s rodinami, maminka,
sestra a děda Šustr.

Přijmu telefonistu/-tku na sjednávání
schůzek, 1 hod/180,- Tel.: 608 025 895

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ
INZERCE

Prodám králíky kalifornské k chovu.
Tel.: 736 109 819

Dík za to, čím jsi nám
v životě byl, za každý den,
který jsi s námi žil…

Hledáme zaměstnance do ženského
kolektivu (i brigádně), manuální práce,
požadovaná zručnost. Tel.: 582 330 341

Bezpečnostní a úklidová agentura
přijme od 1.11.2014 do HPP invalidProvádíme dokonalé strojové čištění ní důchodce na pracovní pozici vrátčal. sedacích souprav a koberců. ný, místo výkonu VPO Protivanov.
M. Revay tel.: 604 439 302, 582 382 325 Podmínkou je čistý trestní rejstřík.
www.revay.cz
Bližší informace na tel. čísle: 602 786 692

Obklady a dlažby, rekonstrukce koupelen včetně všech instalačních prací.
Zednické práce a zateplení, pronájem
Máte problém si koupit botičky a stavba AL lešenína krátké období (nána vaše nožičky? Přijďte k nám těry). A-stavby.plumlov@seznam.cz
a my vás obujeme. Prodejna Ivka, Tel.: 608 780 615
Plumlovská 21 nabízí novou kolekci podzimní a zimní obuvi (kožená,
vyměkčená, ortopedická a zdravotní) i v nadměrných velikostech.
Dále u nás nakoupíte teplé papuče, 55. letý hledá štíhlejší ženu pro budůchodky, vyteplené gumáky a jiné doucí společný život z Pv a okolí.
žádané zboží. Tel.: 603 445 601
Tel.:737 065 580

Těžko se s Tebou loučilo,
těžko je bez Tebe žít. Láska
však smrtí nekončí, v srdcích
Tě navždy budeme mít.

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

Kominictví: provádíme frézování Přijmu dva brigádníky na stavbu, zeddehtu 150 Kč/m, čištění komínů níky. Tel.: 608 718 813.
a roční kontroly. Tel.: 602 481 262
Přijmu automechanika i absolventa
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
-zaučíme. Tel.: 605 248 001
721 344 771. Práce strojem UNC,
výkopové, terénní práce.
Oděvní firma přijme švadlenu na šití
konfekce. Možnost zkrácené prac.
Stěhování bez pomoci zákazníka doby. Jednosměnný provoz. Dobré
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
platové podmínky. Informace na tel.:
Prostějov 604 389 367.
582 340 591, 777 793 100

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

RŮZNÉ
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PONDĚLÍ 27.10. 8.00 - 13.00 hodin
ÚTERÝ 28.10.
ZAVŘENO
STŘEDA 29.10. 8.00 - 18.00 hodin
ČTVRTEK 30.10. 8.00 - 17.00 hodin
PÁTEK 1. 11. 8.00 - 17.00 hodin
pro naléhavé případy volejte 608 706 148

POZOR,
POSLEDNÍ
ŠŤASTNÁ
STŘEDA
29. října 2014

vrať se na stranu 19!

Fotbal
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Po nepovedeném výkonu přijeli fotbalisté Prostějova z Třebíče s prázdnou

Výsledkový servis msfl

MIZÉRIE V TŘEBÍČI: ANI JEDNA STŘELA NA BRANKU!

12. kolo: FK Slavia Orlová - Lutyně – 1. FC Slovácko B 4:2 (1:0).
Branky: 45+1. Skoupý, 63. Kurušta, 67. Skwarczek, 89. Urban – 57. Civič, 69. Holek. Diváci: 64 * HFK Třebíč – 1. SK Prostějov 1:0 (0:0).
Branka: 78. Svoboda. Diváci: 135 * SK Líšeň – MFK Vyškov 6:1 (5:1).
Branky: 5. Novotný (vla.), 17. Šumbera, 29. Šumbera, 37. Šumbera, 44.
Fall, 81. Šumbera – 40. Čtvrtníček. Diváci: 205 * SK HS Kroměříž –
MSK Břeclav 2:2 (1:0). Branky: 14. Ševčík, 62. Neubert – 68. Kunc,
80. Simandl. Diváci: 187 * SK Uničov – FC Hlučín 0:0 (0:0). Diváci:
Neuvedeno * SFC Opava B – SK Spartak Hulín 3:2 (3:0). Branky:
15. Machálek, 20. Kuzmanović, 45. Kuzmanović – 70. Zagol (vla.), 86.
Šrom. Diváci: Neuvedeno * FC Fastav Zlín B – 1. HFK Olomouc 3:0
(2:0). Branky: 21. Holík, 44. Batolomeu, 50. Malchárek. Diváci: 105 *
FK Sulko Zábřeh – SK Sigma Olomouc B 1:1 (1:0). Branky: 40. Rajnoha – 49. Texl. Diváci: 260.

Třebíč/tok - Velmi nepovedený
výkon ukázali v sobotu odpoledne prostějovští fotbalisté
v Třebíči a na další vítězství nad
tímto soupeřem si budou muset
počkat nejméně do jarní části
třetiligové soutěže. V útoku nepředvedli svěřenci kouče Františka Jury vůbec nic, domácí si
dobře pohlídali především dvojici Zelenka - Kroupa, čímž eliminovali hlavní sílu „eskáčka“.
A když ke konci utkání dvanáctého (třináctého hraného) kola
MSFL zužitkoval příležitost
Petr Svoboda, radovala se ze
zaslouženého vítězství Třebíč.
„Eskáčko“ sice zůstává na třetí
příčce, soupeři zespodu se ale
začínají nepříjemně dotahovat...
Do prostějovské jedenáctky
se opět vrátil špílmachr Lukáš
Zelenka, který překonal indispozici z předminulého víkendu
a v uplynulém týdnu normálně
trénoval. Jinak nastoupila očekávaná sestava, stejně jako v případě domácích, kteří mají poměrně
úzký kádr, a mají-li nastoupit ti
nejlepší, nemá trenér Zelníček
příliš na výběr. Po zdlouhavé cestě ve vyhřátém autobuse jakoby
hosté v sychravém počasí trochu
zamrzli. Už v průběhu prvního
poločasu začínalo být zřejmé, že
nejlichotivějším možným výsledkem bude tentokrát bezbranková
remíza...

HFK Třebíč
1. SK Prostějov

1:0
(0:0)

Branky: 77. P. Svoboda. Rozhodčí: Cieslar - Priesol, Vojkovský.
Žluté karty: 60. Ošmera - 43. Hirsch, 72. Rus. Diváci: 135.
.
HFK Třebíč:
Kotnour - P. Chalupa, Havránek, Komínek, M. Chalupa (86. Malý)
– Dobrovolný (89. Rybníček), Chlup, Podzemský (65. Dočekal), Š.
Svoboda, Ošmera - P. Svoboda. Trenér: Libor Zelníček.
1. SK Prostějov:
Bureš - Hirsch, Hloch, Zatloukal, Rus (75. Krejčíř) - Pančochář,
Fládr (46. Langer), Zelenka, Koudelka - Machálek (78. Šteigl),
Kroupa. Trenér: František Jura
Naproti tomu domácí působili
energicky. Už po třech minutách
vypálil nebezpečně z voleje Dobrovolný a míč se otřel o spojnici
tyče i břevna Burešovy branky.
O deset minut později střílel z hranice šestnáctky těsně vedle Petr
Svoboda, jediný vysunutý hrot
horácké sestavy. O minutu později vracel přetažený centr zprava
před branku Dobrovolný, Chlup
z voleje mířil těsně nad břevno,
za chvíli zkoušel střelecké štěstí
znovu. Hosté Kotnoura v domácí
brance vážně neohrozili, ojedinělé
střelecké pokusy měly k přesnosti dost daleko, nedařilo se ani ze
standardních situací. Logickým
vyústěním hry mezi šestnáctkami

byl bezbrankový stav v poločase.
Do druhé půle musel trenér Jura
nuceně střídat Fládra díky svalovému zranění, jehož na trávníku
nahradil Langer. Hned po obrátce se s pomocí narážečky propracoval do slušné šance Štěpán
Svoboda, Bureš odvracel na roh.
Vzápětí přišel nejvážnější náznak
gólové příležitosti Prostějova,
kdy se Pančochář před brankou
marně natahoval na křížný Koudelkův přízemní centr.
Poprvé ve druhé půli se tváří
v tvář potkali Petr Svoboda s Burešem v 51. minutě, kdy se dostal
domácí forvard k odraženému
balónu za zády obránců, Bureš
ale vytěsnil střelu na roh. To se

Libor ZELNÍČEK - HFK Třebíč:
„Poměrně překvapivě jsme sehráli vyrovnaný zápas, měli jsme i víc šancí. Tím, že jsme vymazali Zelenku ze hry, soupeř pouze nakopával míče
na Kroupu, s čímž si naši stopeři dokázali poradit. Tu a tam opráším něco
z taktiky osmdesátých let, tentokrát to bylo osobní bránění Zelenky Štěpánem
Svobodou. Je to sice v dnešní době trochu neobvyklé, ale bylo to účinné
a soupeřovy záměry jsme tím narušili. Na Prostějov měli naši kluci díky přítomnosti ligových hráčů určitě větší motivaci, vítězství bylo zasloužené.“

Roman POPELKA - asistent trenéra 1.SK Prostějov:
„Náš výkon nebyl takový, abychom si tady zasloužili vyhrát... Domácí byli
aktivnější a důslednější, naše hra byla dost stereotypní. Vše nasvědčovalo
tomu, že utkání bude o jednom gólu, a když ho dá soupeř, těžko budeme
zápas otáčet. Je to škoda, obdržený gól byl z kategorie laciných - nakopnutý míč, kdy jsme si dobře nerozebrali protihráče. Naše hra dopředu byla
podobná jako s Uničovem, postrádající fotbalovost, hru v pohybu a více
nabídky. Navíc Třebíč zahustila střed hřiště třemi hráči, což činilo problémy
Zelenkovi. O poločase jsme nabádali hráče, abychom víc využívali křídelních prostorů, ale nepodařilo se nám to. Nedokázali jsme dostat míč na zem,
čímž jsme se připravovali o brankové příležitosti.“
dl zhruba
h b o pětadvacet
ě d
nepovedlo
minut později, kdy po takřka
identické situaci padl jediný gól
zápasu - 1:0.
Trenér Jura neměl prostor pro
taktická střídání, všechna byla
vynucená zdravotními komplikacemi. Obránce Ruse, který
nepříjemně dopadl na ruku,
nahradil Krejčíř a Machálka,
zasaženého do citlivých míst,
pak Šteigl. Obraz hry se ale příliš nezměnil a domácí si v po-

slední
pohlídal d í desetiminutovce
d i i
hlíd
li nečekaně příznivý výsledek.
„Eskáčko“ čeká v sobotu v posledním domácím představení
Kroměříž, a trenéři budou muset
zapracovat nejen na motivaci
týmu, aby se opět dostal do ztracené herní pohody...
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obchodní a mediální partneři fotbalového oddílu 1. SK Prostějov

průběžná tabulka PO 10 odehraných kolech
 Mužstvo
1. FK Sulko Zábřeh
2. SK Sigma Olomouc B

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

1. SK Prostějov
1. FC Slovácko B
MFK Vyškov
SK HS Kroměříž
FC FASTAV Zlín B
FC Hlučín
SK Uničov
HFK Třebíč
1.HFK Olomouc
MSK Břeclav
FK Slavia Orlová
SK Líšeň
Spartak Hulín
SFC Opava B

Tomáš Kaláb

Co říct k takovému výkonu,

jaký byl k vidění v Třebíči?
„Pro mě je největším zklamáním,
že jsme prohráli tak dobrých osmdesát procent osobních soubojů,
což je důsledek nepoučitelnosti některých jedinců. Druhá neskutečná
věc je naprosto hanebný a nepoctivý výkon celého týmu, hráči si nevěřili, nechtěli hrát, nejraději by se
nechali vystřídat, zalezli pod zem a
vůbec se neukazovali!“
Jasně to dokumentovala
hra dopředu, která byla
slušně řečeno jalová...
„Právě. Za celých devadesát minut
jsme VŮBEC neohrozili soupeřovu branku! Žádná šance, žádná

střela mezi tři tyče, prostě pro tento
výkon já osobně nemám slov! Věřte, že se mi jako kapitánovi mluví
dost těžce. Ale s takovým přístupem mohou jít hráči raději někam
jinam a tuto soutěž nehrát...“
Jak je možné, že se vítězná šňůra najednou takhle
zvrtne?
„Podzim byl slušně rozjetý, je
škoda, že se toho lépe nevyužilo.
Bohužel některým hráčům začalo
trošku pršet do nosánků a mysleli si, že to už půjde samo... Ale
nepůjde! Tato soutěž je o běhání,
osobních soubojích, o agresivitě, když k tomu přidáte nástavbu
kvality, můžete hrát dobře. Někdo
má ovšem svou hlavu, myslí si,
že tomu rozumí nejlíp a nedá si

dal upřímně a správně najevo, jaký přístup mu vadí

opakovaně poradit. Já říkám, že
většina nehraje dobrý fotbal. Že to
je jen shoda náhod, chytli se dobré
vlny, a proto jsme tam, kde momentálně jsme... Realita se však
tentokrát ukázala, a ještě znásobená tím, jak si někteří hráči nevěří.
Pokud se nechytí za nos, nikdo
z nich nebude hrát ani tuto soutěž!
To říkám zcela upřímně.“
Zahuštěný střed hřiště svědčil o dobře zvolené taktice koučem Zelníčkem?
„Třebíč byla na nás dobře připravená, kondičně na tom byla
slušně, vyhrávala souboje, proto
s námi neměla problém. Otázka
byla jen, jestli nám gól dá nebo

nedá. Nakonec padl po hloupé
chybě, prohraném souboji i minutí balónu a následné Svobodově
trefě, ale to se tak prostě stává.“
Co udělat pro úspěšný reparát s Kroměříží?
„S Kroměříží jsme schopni odehrát dobrý zápas, ale musíme
si uvědomit, že tak, jako dnes,
se opravdu hrát nedá. Vše začíná v pondělí na tréninku. Hráče
musí především zajímat fotbal,
ne sociální sítě a srandičky! Takový přístup mně neskutečně vadí.
Změní se to jen tak, že začnete
poctivě sám u sebe, poctivým
přístupem k tréninku, a to se vrátí.
Jiná cesta není.“

Foto: Tomáš Kaláb
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kam PŘÍŠTĚ na MSFL?

Domácí derniéru obstará
hanácké derby se Slávií

vs.

Tomáš Bureš: „Bohužel některým hráčům začalo trošku pršet do nosánků...“
„Byl to naprosto hanebný a nepoctivý výkon
celého týmu. Hráči si nevěřili, nechtěli hrát,
nejraději by se nechali vystřídat, zalezli pod
zem a vůbec se neukazovali! “

V
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13. kolo, sobota 1. listopadu, 14:00 hodin: Břeclav – Opava „B“, 1.SK
PROSTĚJOV – Kroměříž, Hlučín – Třebíč, Vyškov – Uničov, 1. HFK
Olomouc – Líšeň, Sigma Olomouc „B“ – Zlín „B“, (neděle 2.11., 10:15),
Slovácko „B“ – Zábřeh (neděle 2.11., 10:15), Hulín – Orlová

Exkluzivní a otevřený rozhovor s kapitánem prostějovských fotbalistů

Třebíč - V létě převzal jako zkušený harcovník
kapitánskou pásku. Plným právem, většího „profíka“ nejen v prostějovském dresu abyste pohledali.
Exprvoligová opora zadních řad „eskáčka“ se po
vyškovském „výbuchu“ celého týmu natolik rozchytala, že brankářská dvojka Kofroň nemá v podzimní části mezi třemi tyčemi šanci. Na Horácku ale
nestačil na jednu střelu, která znamenala porážku.
„Předvedli jsme ostudný výkon,“ prohlásil bez okolků viditelně rozladěný Tomáš Bureš (na snímku). Strážce prostějovské svatyně TOMÁŠ BUREŠ

Z
14
13

Prostějov/tok - Nedávno se zahajoval nový ročník Moravskoslezské fotbalové ligy a už tady máme poslední podzimní domácí
utkání. Prostějovští fotbalisté v něm přivítají Hanáky z Kroměříže, s nimiž měli v minulé sezóně mírně pozitivní bilanci - zatímco v srpnu venku remizovali 2:2, v prvním jarním utkání
doma zvítězili 2:1. V sobotu to navíc bude zajímavý „dvojboj“
s tímto soupeřem, protože už dopoledne budou hrát v areálu za
Olympijskou ulicí starší dorostenci obou klubů. A bude to duel
o první příčku Moravskoslezské dorostenecké ligy!
V minulé sezóně se Kroměříž dlouho pohybovala v sestupových
vodách, po podzimní části figurovala na předposlední příčce. Po
zimním nástupu zkušeného Bohumila Páníka se Hanácká Slavia
v jarní tabulce umístila sedmá, když získala o sedm bodů víc, než na
podzim. Smělé kroměřížské ambice tohoto trenéra ale vzaly za své
v první půli září díky vábení druholigového Zlína, který Páníkovi
svěřil funkci sportovního ředitele.
Od té doby se skvěle rozjetý tým hrající počátkem sezóny na samotné špici soutěže přece jen lehce zadrhává a aktuálně se pohybuje
v závěru první poloviny tabulky. Rozpaky zůstaly po dvou nepřesvědčivých domácích výkonech, kdy kroměřížští slávisté ubojovali
těsnou výhru nad poslední opavskou rezervou a následně si nechali
vzít dvougólový náskok, aby s Břeclaví jen remizovali 2:2. Kroměříž nastoupila v sestavě Petr – Cverna, Látal, Hromek (Ferko),
Perůtka – Chýla, Netopil (Budín), Šturma (Galetka), Handl, Ševčík
(Slaměník), Neubert.
„Kroměříž bude podobný soupeř, jako naposledy Třebíč,“ předpověděl asistent trenéra Roman Popelka. „Aktivní, houževnatý, dobře
dohrávající protiútoky, takže spíše bude záležet na tom, co předvedeme my. Jak se za týden dokážeme zvednout, abychom se nebáli
hrát, dostat míč víc do hry,“ zaměřil pozornost do vlastních řad. Co
se týče zdravotního stavu z Třebíče zraněných borců, tak dle informací Večerníku bude u Aleše Ruse záležet na rentgenovém vyšetření, i Fládrovo svalové zranění může být nevypočítatelné a o jeho
nasazení se rozhodne během příštích dnů.

I druhé dívčí fotbalové derby vyznělo pro Kostelec na Hané, Mostkovice padly i se Soares
TJ Sokol Mostkovice
TJ FC Kostelec na Hané

4:0
(3:0)

Branky: 6. a 14. Látalová, 25. Marková, 65. Pitáková. Rozhodčí:
Mlčoch.

Sestava Motkovičanek:
Mikešová – Kraváková, Kozlovská, Štefková, Hejcmanová – Haluzová,
Holubová – Jančíková, Soares, Vinklerová – Domesová. Střídaly: L. Karafiátová, Chytilová, Borošová. Trenér: Jaroslav Karafiát..

Sestava Kostelečanek:
Drápalová – Hrazdilová, Smičková, Zapletalová, Šimková – Knápková,
Hájková, Pitáková, Adamová – Látalová, Marková. Střídaly: Vykopalová,
Václavková, Urbanová, Zahradníčková, Píchalová. Trenér: Marek Jelínek.

Mostkovice/jim - Bezkonkurenčním vládcem ženského oblastního přeboru se staly v podzimní
části fotbalistky Kostelce na
Hané. Svou suverenitu potvrdily i ve svém posledním zápase
tohoto kalendářního roku, když
na mostkovickém trávníku zdo-

laly domácí hráčky. Svěřenkyně
Marka Jelínka tak v osmi duelech
neztratily ani bod, navíc dostaly
všehovšudy jen tři branky. Ovšem
ani Mostkovice se nemají za co
stydět, týden od týdne se zlepšují
a odměnou jim je již sedm získaných bodů.

Při prvním soutěžním měření sil
v kosteleckém areálu si domácí fotbalistky velice rychle vypracovaly
dostatečný náskok a následně se
již
j utkání víceméně jen dohrávalo.
I tentokrát se vedoucímu celku
tabulky podařilo brzy změnit bezbrankový stav, novic v základní
sestavě Pavlína Látalová potvrdila
svou formu z posledních týdnů
a dvěma zásahy do konce první
čtvrthodiny upravila na 0:2. V polovině první půle se ještě prosadila
Kateřina Marková a po změně stran
pečetila výsledek Martina Pitáková.
Pocity u trenérů ovšem byly paradoxně přesně opačné, než jak napovídalo konečné skóre. „Kostelec
vyhrál zaslouženě, to viděli všichni.
Moje holky mě ale nezklamaly,
bojovnost a nasazení bylo u každé
z nich. Hrály, na co měly, a i přes
porážku musím být spokojen,“ neskrýval po utkání kouč Mostkovic
Jaroslav Karafiát.
To trenér vítězů se příliš neusmíval.
„Spokojen jsem pouze s výsledkem,

s předvedenou hrou vůbec ne. Před
zápasem jsme si říkali, že je tu těžký
terén, ať si to tedy dávají nakrátko,
do nohy, aby to rozehrávali, otáčeli
hru z jedné strany na druhou, ale
neudělaly to. Nakopávali jsme míče,
které se na tomto terénu velice těžko
zpracovávají, z toho pramenily veškeré chyby, které jsme dělali po celý
zápas,“ rozohnil se.
Proti předváděné hře tak měl výhrady. „Tady nebyla jediná podařená
kombinace, bohužel. Opět jsme
těžili ze standardních situací, což
je poslední dobou naše jediné plus.
Dáváme góly z rohů, trestňáků a podobně,“ připomněl velkou zbraň.
Výsledek by mohl svádět k tomu,
že to bylo jednoznačné utkání,
tak tomu ovšem nebylo a také
Mostkovice dokázaly zahrozit.
Z několika nadějně vyhlížejících
možností se ovšem do vyložené
šance nedostaly a hostující gólmanka Eliška Drápalová tak nemusela tasit žádný těžký zákrok.
„Je to taková naše slabina, jsem

ale rád, že se vůbec do těchto šancí
dostáváme a vytváříme si je. To
zpočátku nebylo a dříve to bylo
jen o bránění. Věřím, že i toto se
postupem času zkvalitní,“ je Karafiát optimistou.
A má k tomu důvod, vždyť v předešlých třech zápasech jeho tým
získal za dvě výhry 1:0 a remízu 0:0 celkem sedm bodů, navíc
Monika Mikešová více než tři sta
minut neinkasovala. „Holky rostou
zápas od zápasu, každý mistrák
jim strašně pomáhá. Sebevědomí
se jim zvedá a získané zkušenosti
nejdou natrénovat,“ libuje si.
Na druhou stranu ovšem přiznal,
že doufal ještě v lepší vyústění duelu. „Čekal jsem lepší výsledek, ale
buďme realisté. Kostelec je trošku
někde jinde a hráčky jako Smičková a Marková jsou rozdílové. Kdyby je neměly, tak by jejich hra také
vypadala jinak,“ nezastíral.
Jeho protějšek si naopak pochvaloval hru defenzivy i útočnic, jimž
ovšem chyběla podpora ze strany
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BYLI JSME
U TOHO!

Bojovné utkání. Fotbalistky obou týmů daly při derby do utkání
úplně vše a fanoušci je poté odměnili potlskem. Foto: Jiří Možný
zálohy. „Stále jsme se tlačili do
chumlů, pokud bychom dávali
míč dříve od nohy, tak by fotbal
vypadal úplně jinak. Na některých
hráčkách bylo vidět, že motivace
je obrovská, pak z toho pramení
i chyby. Zvykli jsme si vyhrávat
a holky hrají stále více na sebe
a místo kombinačních akcí hrajeme

takovou plácanou,“ zmínil společně s vyzdvihnutím obranné trojice
Smičková, Šimková, Hrazdilová
a útočného dua Látalová, Marková.
Pro Kostelec na Hané již nyní začala zimní pauza, v případě Mostkovic se tak stane po venkovním
zápase s Drnovicemi, jenž startuje
v sobotu ve dvě hodiny odpoledne.

Fotbal, malá kopaná
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„KOHO BY NETĚŠILA POZVÁNKA DO NÁROĎÁKU,“ Lucie Tomešová posílila druholigovou Zbrojovku
směje se reprezentant v malém fotbalu Jan Koudelka
Prostějov/tok, pk - Třetiligoví
fotbalisté mají ve svých řadách
reprezentanta. Jan Koudelka,
který přišel do „eskáčka“ před
startem probíhajícího ročníku
na hostování do konce letošního roku z Boskovic a prakticky
ihned se vybojoval pevné místo
v základní sestavě. Svojí hrou
zaujal nejen kouče Juru, ale
právem si jej oblíbili i prostějovští příznivci. Nyní se před
ním otevírán největší sportovní
události kariéry - mistrovství
Evropy v malé kopané!
Připomeňme, že malý fotbal se
hraje na rozdíl od futsalu s větším míčem, hrací doba je 2 x 30
minut a hráčů je pět do pole plus
brankář. Velikost hrací plochy je
variabilní v rámci daných mezí,

takže je potřeba se připravovat na
konkrétním rozměru, na němž se
daný turnaj bude konat.
Během soustředění českého „nároďáku“ se v Českém Dubu odehrál turnaj SIMOST Cup, jehož se
kromě dvou týmů ČR zúčastnily
i reprezentace Slovenska a Německa. Jan Koudelka patřil k nejofenzivnějším hráčům ve všech
zápasech a vstřelil čtyři branky.
Po zásluze ho tak neminula nominace. „Jsem samozřejmě moc
rád, koho by netěšila pozvánka
do národní reprezentace. Na turnaj se moc těším,“ komentoval
s úsměvem svůj osobní úspěch
Koudelka.
Ofenzivní záložník začínal fotbalově v Boskovicích, dorost
odehrál v Sigmě Olomouc. Po
návratu do Boskovic hrál rok
krajský přebor, následovalo hostování v Líšni, která v té době
hrála MSFL. Předminulou sezó-

Fotbalový svaz pořádá

trenérské školení
P ěj /ji – T
Prostějov/jim
Trenérsko-meé k
todická komise Okresního fotbalového svazu (OFS) Prostějov
bude ve dnech od 14 do 16.listopadu pořádat školení trenérů
Licence „C“. Uskuteční se tak
v prostorách OFS Prostějov, Za
Místním nádražím 4536.
Výuka bude probíhat podle platných směrnic pro udělování
trenérských licencí a „Řádu licenčního studia trenérů v působnosti FAČR“, následné závěrečné zkoušky se uskuteční v pátek
14. listopadu od 16.30 do 19.30
hodin, v sobotu od 8.30 do 18.30
hodin a v neděli od 8 do 18 hodin.
Každý účastník odevzdá u prezentace fotku a poplatek za školení ve

výši devíti set korun, dále lékařské
potvrzení o zdravotní způsobilosti
k účasti na kursu, musí se jednat
o originál maximálně tři měsíce
starý.
Poplatek lze rovněž zaplatit
v úředních hodinách u sekretáře OFS Karla Kubaláka, budou
z něj hrazeny náklady na školení,
strava pro účastníky a registrační
poplatek pro vystavení trenérského průkazu.
Účastníci budou potřebovat poznámkový blok, sportovní oblečení a obutí na umělou trávu, tedy
kopačky bez kolíků.
Přihlášky jsou k dispozici na adrese www.ofsprostejov.cz i na sekretariátu OFS Prostějov, termín
uzávěrky přihlášek je v sobotu
1. listopadu, v případě malého zájmu školení neproběhne.
Následující pátek 21. listopadu
se na stejném místě od 8.30 do
18.30 hodin uskuteční doškolení
trenérů s propadlou licencí „C“.
Každý účastník si s sebou vezme
jednu fotografii a starý trenérský
průkaz. I v tomto případě je termín uzávěrky přihlášek v sobotu
1. listopadu.

nu si zahrál v Jihlavě Juniorskou
ligu a v létě odešel do Zábřehu.
Po dvou měsících se však vrátil
do Boskovic, kde dohrál podzim, jarní část uplynulé sezóny
odehrál v divizním Blansku.
V dosavadním průběhu MSFL
odehrál Koudelka za Prostějov
všech třináct zápasů, přičemž
vždy nastoupil v základu, byl
osmkrát a odehrál 1086 minut.
Dvakrát se radoval ze vstřelené
branky a viděl dvě žluté karty.
Šampionátu ve městě Herceg
Novi se zúčastní čtyřiadvacet
týmů rozdělených do šesti grup po
čtyřech. Česká republika byla nasazena do skupiny E, do níž byly
přilosovány reprezentace Turecka,
Anglie a Španělska. Český tým je
papírovým favoritem, ale výkonnost týmů se v poslední době vyrovnává, takže nelze nikoho podcenit. Titul z loňského šampionátu
v Řecku obhajuje Rumunsko.

Brno, Prostějov/jim - Ani po přestěhování do daleké Jihlavy nezůstává kostelecká
fotbalistka Lucie Tomešová bez fotbalu.
Již na jaře se sporadicky při chvílích volna
objevovala v sestavě pro oblastní přebor,
na počátku letošního ročníku pak odešla
na hostování do Brna. Tamější Zbrojovka na jaře spadla z první ligy o soutěž níž
a šestadvacetiletá technicky vybavená hráčka pomáhá slavnému klubu k návratu zpět
nahoru. A vede si zatím úspěšně. Už se prosadila i střelecky a družstvo vévodí tabulce.
„Jak se to vše událo? Úplně jednoduše a rychle. Trenér Miloš Veselý mi zavolal, že by do
týmu potřeboval posilu na post útočnice. Že
jsou v druhé lize a chtějí zpět do první. Dal
mi čas na rozmyšlenou a do druhého dne jsem
mu měla dát vědět. Tak jsem si řekla, že za
zkoušku nic nedám,“ pohovořila Tomešová
před Večerníkem o svém přesunu do moravské metropole.
Osobně nešla do neznámého prostředí, po
zkušenostech v prvoligovém Slovácku jí mateřský oddíl umožnil už v minulosti hostování právě v Brně. „Časově to zvládám špatně,
protože mám třísměnný provoz. Mohu trénovat jen při ranní, což je málo. A přiznám se,
že i po ní, jsem unavená, bez energie, nic se
mi prostě nechce. Aspoň chodím pravidelně
třikrát týdně protáhnout se do 'fitka', projet se

Kraj potvrdil pokuty
Olomouc, Prostějov/jim - Celkem osm krajských mužstev
musí přispět do svazové pokladny vinou nedostatečného počtu
mládežnických družstev. A je
mezi nimi i kvarteto z Prostějovska, konkrétně Lipová, Otinoves,
Vrchoslavice a Jesenec.
Nejvyšší kompenzační poplatek
vyměřil Olomoucký krajský fotbalový svaz Lipové, pro účastníka I.A
třídy to v tomto ročníku činí patnáct
tisíc korun. Zbývající regionální
trojice zaplatí o třetinu méně. Po-

dobně dopadly i Maletín, Čekyně,
Všechovice a Babice z ostatních
okresů.
Sportovně technická komise také
potvrdily poplatky za postupy
z původně nepostupových míst.
Nejvíce zaplatí Chválkovice, jež
přišel průnik do krajského přeboru
na čtyřicet tisíc korun, Mostkovice
stejně jako Rapotín a Českou Ves
to přišlo polovinu. Rovných deset
tisíc pak musí ve svém rozpočtu
najít Protivanov, Otinoves, Paseka,
Postřelmov a Přerov „B“.

Výsledky a tabulka malé
kopané ČSRS Prostějov
2. okresní liga mužů 2014/15
Čtvrté turnaje – hřiště Husova škola, Prostějov: Katastrofa Prostějov - TTC Graphic Prostějov 3:1, Vrbátky - Laškov 5:5, Laškov - Graphic 5:2, Vrbátky – Katastrofa Pv 2:2. Rozhodčí Krátký.
Hřiště Hluchov: Béci - Medvědi Prostějov 3:1, Zavadilka Prostějov
- Juniors 0:0, Juniors - Béci 1:3, Zavadilka Pv – Medvědi Pv 0:3.
Rozhodčí Lízna.
1. 1.FC Laškov
7
6
1
0
30:13 19
2. FK Vrbátky
8
5
2
1
43:19 17
3. MK Medvědi
8
4
1
3
21:15 13
4. KMK Katastrofa PV
6
3
1
2
20:7
10
5. Béci
7
3
1
3
16:19 10
6. FC Zavadilka Pv
7
2
1
4
13:19 7
7. FC Ladzimil Čehovice 6
1
3
2
8:28
6
8. FC JUNIORS Hluchov 7
1
1
5
9:20
4
9. TTC Graphic Pv
8
1
1
6
10:30 4

Město Prostějov finančně podporuje malou kopanou.

Zápasové
meníčko
MORAVSKOSLEZSKÁ
FOTBALOVÁ LIGA:
13. kolo: 1.SK Prostějov – Kroměříž
(sobota 1.11., 14.00, Dubravský –
Klíma, Horák).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DIVIZE, SKUPINA „E“:
13. kolo: Určice – Velké Karlovice
(neděle 2.11., 14.00, Smekal – Soukal, Urbánek).
MIA REALITY
KRAJSKÝ PŘEBOR:
13. kolo, neděle 2. listopadu, 13.30:
Velké Losiny – Klenovice na Hané
(Slota – Zelík, Juřátek), Kralice na
Hané – Kojetín (sobota 1.11., 13.30,
Kopecký – Vedral, Jelínek), Konice – Hněvotín (Knoll st. – Vičar,
Lizna).
SMOOS I.A TŘÍDA,
SKUPINA „B“:
13. kolo, neděle 2. listopadu, 13.30:
Mostkovice – Bělotín (Vachutka –
Přikryl, Hubený), Ústí – Čechovice
(10.00, Dorušák – Bartůněk, Vojtek),
Hlubočky – Lipová (sobota 1.11.,
13.30, Grečmal – Koláček, Kološ).
I.B TŘÍDA, SKUPINA „A“:
13. kolo, neděle 2. listopadu, 13.30:
Vrchoslavice – Přerov „B“ (Ženožička – Sedláček, Valouch), Plum-

lov – Horní Moštěnice (sobota 1.11.,
13.30, Straka – Hampl, Antoníček),
Brodek u Přerova – Pivín (Oulehla
– Sigmund, Navrátil), Kostelec na
Hané – Kojetín „B“ (sobota 1.11.,
13.30, Vyroubal – Ženožička, Sedláček), Otinoves – Tovačov (Šebesta
– Langhammer, Janků).
FGP STUDIO I.B TŘÍDA,
SKUPINA „B“:
13. kolo, neděle 2. listopadu, 13.30:
Babice – Protivanov (sobota 1.11.,
13.30, Svozil – Dokoupil, Lasovský), Hvozd – Jesenec (neděle 2.11.,
13.30, Chládek – Zemánek, OFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA –
U19:
13. kolo: 1.SK Prostějov – Kroměříž (sobota 1.11., 10.15, Podaný – Ol
KFS, Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U17:
13. kolo: 1.SK Prostějov – Třinec
(neděle 2.11., 10.00, Slabý – Ol KFS,
Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U16:
13. kolo: 1.SK Prostějov – Třinec
(neděle 2.11., 12.00, Ol KFS – Slabý, Ol KFS).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – starší:
13. kolo: Čechovice – Frýdlant
(sobota 1.11., 10.00, Řezníček – Ol
KFS, Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – mladší:
13. kolo: Čechovice – Frýdlant (sobota 1.11., 12.15, Ol KFS – Řezníček, Ol KFS).
RELAX CENTRUM
KRAJSKÝ PŘEBOR – dorost:
13. kolo: Určice – Velký Týnec
(neděle 2.11., 10.00, Lasovský),
Kostelec na Hané – Velké Losiny
(neděle 2.11., 11.00, Fojtek), Nemilany – Konice (sobota 1.11., 11.00,
Valouch).
LION SPORT
KRAJSKÁ SOUTĚŽ – dorost:
13. kolo: Protivanov – Doloplazy
(neděle 2.11., 11.00, OFS), Tovačov
– Němčice nad Hanou (sobota 1.11.,
10.00, Milar), Smržice – Šternberk
„B“ (sobota 1.11., 10.45, Nezhyba).
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV
– SPORTIKA II. TŘÍDA:
13. kolo, sobota 1. listopadu, 13.30:
Smržice – Haná Prostějov (neděle

2.11., 13.30), Vrahovice – Nezamyslice, Olšany – Kralice na Hané
„B“, Skalka – Přemyslovice (hřiště
Klenovice na Hané), Určice „B“ –
Čechovice „B“, Držovice – Brodek
u Prostějova, Zdětín – Horní Štěpánov (neděle 2.11., 13.30).
III. TŘÍDA:
13. kolo, neděle 2. listopadu, 13.30:
Ptení – Bedihošť, Čechy pod Kosířem – Nezamyslice „B“, Kladky
– Vícov, Tištín – Výšovice, Mostkovice „B“ – Pivín „B“ (sobota 1.11.,
13.30), Dobromilice – Protivanov
„B“, Otaslavice – Němčice nad Hanou (sobota 1.11., 13.30).
IV. TŘÍDA:
1. kolo, neděle 2. listopadu, 13.30:
Biskupice – Pavlovice u Kojetína,
Želeč – Doloplazy, Plumlov „B“ –
Přemyslovice „B“ (Krumsín), Brodek u Konice – Tvorovice, Kostelec
na Hané „B“ – Brodek u Prostějova
„B“, Ivaň – Vrahovice „B“ (sobota
1.11., 13.30).
PŘEBOR OFS
PROSTĚJOV DOROSTU:
3. kolo: Pivín – Plumlov (neděle
2.11., 11.00), Nezamyslice – Brodek
u Prostějova (sobota 1.11., 10.45).
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu!
jim-

na kole či na běžící pás. Bez pohybu tak úplně
nejsem,“ zmínila kostelecká hráčka.
O víkendech bývá většinou v práci, pokud jí
to však mistr umožní, jede na zápas. V roli
střídající hráčky si tak odbyla premiéru hned
v prvním kole při výhře 2:0 nad Baníkem.
O týden později už nastoupila v základu a zařídila vítězství 1:0 nad Horními Heršpicemi.
„Počasí nám nepřálo, chvilkami nám do toho
pršelo a hřiště bylo místy pod vodou. Měla
jsem asi čtyři tutovky a z toho jsem aspoň
jednu proměnila. Díky bohu! Byl to strhující
zápas až do poslední minuty. Modlila jsem se,
ať už zazní píšťalka,“ vyprávěla Tomešová.
Nechyběla ani v derby proti Olomouci a souboji v Hodoníně, oželet musela jen remízovou
bitvu v Ostravě. „Chtěla jsem hrát i v Kostelci, tak jednou za měsíc, jak jsem byla zvyklá, ale teď to bohužel nejde kvůli práci. Také
rodinu a blízké přátelé bohužel zanedbávám,“
přiznala.
V Brně je ale navýsost spokojená. „Je tam super mladý kolektiv, tak mě to i omladí. Holky
jsou věčně vysmáté, plné humoru, energie
a zapálené do fotbalu. Takže si s nimi rozumím a zapadám do kolektivu,“ těší ji.
A druhé ligy si užívá stejně jako divize, okresu či první ligy. „Nedělám v tom rozdíl. Hraju
prostě fotbal, který mě pořád nepřestal bavit,
odreaguju se a žiju z toho. Mám pak fajn po-

Foto: Josef Popelka
cit, že jsem mohla někomu pomoct, že ještě
něco dokážu. Společně to dotáhneme do první
ligy a dokazuji si, že ještě nepatřím do starého
železa. I trenéři jsou super, přestože na nás někdy řvou,“ usmála se Lucie Tomešová.

Okénko Tomáše Machálka do FNL..
Dnes z Karviné..
„Prohospodařili jsme další tři body“

Jak jsem předesílal v minulém okénku, do středy jsem se dal
zdravotně nějak dohromady a nastoupil na tréninky. Logicky jsem tedy po krátké pauze naskočil až na posledních asi
dvacet minut, v neděli jsem pak šel hrát za „béčko“ v utkání
MSFL proti Hulínu.
V Karviné jsem se nedostal k ničemu nejen já, ale vůbec
celý náš tým. Měli jsme pouze první šanci zápasu, což byla
v podstatě také jediná. Tu jsme v páté minutě neproměnili,
když Pospěchova hlavička mířila těsně mimo bránu. Utkání
se mohlo vyvíjet podobně jako pohárové, kdy se nám jejich
tlak podařilo po deseti minutách utnout gólem. Teď jsme však
v průběhu zápasu jen čekali, až dostaneme první gól. Bez aktivity, bez držení míče, nebyli jsme schopni si třikrát po sobě
přihrát, prostě hra o ničem.
Takže podle dostupných zpráv něco podobného, jako předvádělo „eskáčko“ v Třebíči. Rozdíl byl jen drobný - my jsme
dostali onu jedinou branku deset minut před koncem z penalty, ta opravdu byla, navíc se mohlo ještě
pískat po jedné penaltě na obou stranách. Když to shrnu, Karviná vyhrála zaslouženě.
Jsme tedy tam, kde jsme byli před utkáním v Kolíně. Zatím jsme se v šatně nebavili, co s tím... Já navíc
šel hrát za rezervu, abych se po nemoci rozehrál a pokusil se zase včlenit do základní sestavy „A“-týmu.
Nečeká nás teď žádný lehký soupeř, Zlín potrápil olomouckou Sigmu a podle zpráv od tatínka, který
zápas sledoval, vypadal Zlín herně velmi dobře. V prvním poločase měl tři tutovky, takže utkání bude
zase velmi těžké. Budeme hrát doma, před našimi fanoušky, tudíž pod tlakem, protože jim máme co
vracet. Musíme hrát jednoduše a poprat se s tím, jak nejlépe půjde.

zprávy od zeleného stolu...
Sportovně-technická komise OFS Prostějov na svém zasedání dne 23. října 2014 rozhodla:
1. Odehráno:
II. třída 11. kolo bez závad. III. třída 11. kolo bez
závad. IV. třída 11. kolo bez závad. Dorost bez
závad. Starší žáci bez závad, předehrávka 3. kola
TJ Jiskra Brodek u Konice – TJ Sokol Určice 1:7,
dohrávka 5. kola TJ Haná Prostějov – TJ Sokol
v Pivíně 8:0. Starší žáci 7+1 bez závad, dohrávka
5. kola TJ Sokol Přemyslovice – TJ Sokol Brodek
u Prostějova 1:4. Mladší žáci bez závad. Mladší
přípravka dohrávka 1.SK Prostějov – Konice 14:3,
turnaj Konice skupina „A“ bez závad, turnaj Klenovice skupina „B“ bez závad.
2. Změny termínu utkání:
IV. třída 1. kolo TJ Biskupice – TJ Pavlovice u Kojetína.
Původní termín 2.11.2014 v 13.30 hodin, požadovaný termín 1.11.2014 v 13,30 hodin. Dohoda oddílů.
Starší žáci 6. kolo FC Kralice na Hané – TJ Sokol
Plumlov. Původní termín 14.9.2014 v 9 hodin, náhradní termín 28.10.2014 v 10 hodin. Požadovaný termín
oddílů 2.11.2014 v 10 hodin. Dohoda oddílů.
STK souhlasí s odehráním utkání v požadovaném termínu.

3. Pokuty:
Nenahlášení výsledku mladších žáků FK Výšovice
– 50 korun dle článku 23. odst. 2
4. Různé:
STK upozorňuje kluby, že pokud nebudou uvádět do
zápisu o utkání trenéry minimálně s licenci „C“,
vystavují se porušení RS čl. 30 a hrozí jim peněžitá
pokuta. Komise bude kontrolovat důsledně dle předloženého seznamu od Trenérsko-metodické komise,
zda uvedený trenér skutečně vlastní platnou licenci
Mladší přípravka, skupina „A“: Žádáme vedoucí družstev přípravek FC Kostelec na Hané a Sokol
Konice, aby neodehrané utkání odehráli do 2.11.2014
V případě nezpůsobilé hrací plochy je možné volat garanty STK o posouzení stavu hrací plochy –
sobota do 9.30 hodin a v neděli do 9.30 hodin. II. třída pan Macharáček 724 841 105, III. třída p. Weiser
606 734 250, IV. třída p. Hubal 606 186 026, mládež
p. Minx 731 656 599.
Zapsal Karel Kubalák, sekretář OFS,
odsouhlasil Roman Minx, garant STK

Disciplinární komise OFS Prostějov na svém zasedání dne 23. října 2014 rozhodla:
1. Nepodmíněně:
Prášil Michal (TJ Sokol Čechovice) – 1 SU od 19.10.2014, DŘ 19/1.
Veškeré úřední zprávy
Šťastný Ladislav (TJ Sokol Čechovice) – 3 SU od 19.10.2014, DŘ
a další aktuality
13/b.
Zahradníček Petr (TJ Sokol Držovice) – 1 SU od 19.10.2014, DŘ
mohou zástupci jednotlivých
19/1.
oddílů i jejich příznivci nacházet
Skácel Jindřich (TJ Sokol Čechy pod Kosířem) – 1 SU od
na internetových stránkách
20.10.2014, DŘ 19/1.
Rieger Roman (TJ Sokol Otaslavice) – 2 SU od 20.10.2014, DŘ
WWW.
11/3a.
OFSPROSTEJOV.CZ!
Donát Jakub (TJ Sokol v Pivíně) – 1 SU od 20.10.2014, DŘ
19/1.
Vobejda Jaroslav (TJ Sokol Určice) – 1 SU od 18.10.2014, DŘ 19/1.
Zapsal Karel Kubalák, sekretář OFS, odsouhlasil Jaroslav Čížek, předseda DK
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 přímé reporty  zpravodajství  pozápasové ohlasy

Dlouho očekávané derby v I.A třídě skupině „B“ Olomouckého KFS fotbalovou krásu nepřineslo

MINIMÁLNĚ DO JARA ZŮSTAL „MOST“ V ČECHOVICÍCH
Branky padaly až v závěru, rozhodl domácí srdcař Haluza a jeho spoluhráč Klimeš vychytal nulu

Po dlouhé pětileté pauze zapříčiněné přítomností
obou sousedů v rozdílných fotbalových soutěžích
došlo uplynulou neděli na dlouho očekávané derby mezi domácími Čechovicemi a Mostkovicemi.
Oba týmy na sebe narazily v nepříliš radostné
fázi svého účinkování v „B“-skupině I. A třídy
Olomouckého KFS, když v posledních dvou kolech nevyválčily ani bod. Opatrná hra na obou
stranách toho byl důkazem. Prestižní souboj nakonec rozhodl čtvrt hodiny před koncem domácí
„srdcař“ Petr Haluza, zapůjčený na střídavý start
z divizních Určic. Výsledková pojistka přišla až
těsně před závěrečným hvizdem. Sousedé ze
středu tabulky se po tomto derby rozešli, zatímco domácí poskočili na čtvrté místo, Mostkovice,
klesly na devátou příčku.
Čechovice/tok

P

řestože zápasy Určic v divizi a Čechovic v krajské
soutěži časově kolidovaly, vymohl si čechovický patriot Petr
Haluza na trenéru Zbožínkovi,
aby mohl v prestižním derby
posílit domácí, čímž udělal
radost trenéru Klimešovi i početným fanouškům. Hostující
kouč Kamenov měl naopak se
sestavou jako poslední dobou
tradičně potíže. „Hráče nemám
stále zdravotně v pořádku, ať
už jde o Kopečného či Kamenova, kteří jsou nachlazení,“
vysvětlil po utkání přetrvávající handicap.
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Jiří KAMENOV – TJ Sokol Mostkovice:

Vytáhl se. Čechovický golman David Klimeš posbíral všechny mostkovické míče a také díky jeho přispění získali domácí plný bodový zisk.
Foto: Tomáš Kaláb

nad brankovou konstrukci. Po
rohových kopech se snažili
i hostující hlavičkáři, domácí
obrana ale byla pozorná, takže Klimeš neměl významnou
práci.
dění do poločasu stojí za
zmínku snad ještě Kolečkářova dělovka pět minut před
přestávkou, mušku měli hráči
obou stran pohříchu značně
vychýlenou. Po obrátce se
domácí přece jen vyhecovali
k souvislejšímu tlaku, takže

tíška posunul M. Klimeš právě hodně ulehčili. Brejkovou situ- sotva vystřídavším Vlachem
Haluzovi, který vstřelil vítězný ací nepohrdli až v posledních nezakopl míč do autu, přišel
gól. „Určitě to bude nejhorší sekundách, kdy Lukáš před o něj a jen se díval, jak směřuje
den pro Vlaďu Vojtíška, který bydlí na pomezí Čechovic
a Mostkovic, a jeho chyba
zrovna rozhodla,“ poznamenal
po utkání trenér Kamenov.
ostkovice zvýšily obrátky
a poslední desetiminutovku bojovaly o vyrovnání,
I. A TŘÍDA „B“ – 12. KOLO
což jim domácí svou pasivitou

Z

M

TJ Sokol Čechovice:
střídání: 59. Klváček za Hanáka
áka
62. Drmola za Jansu
u
89. Vl
Vlach
Kolečkáře
89
h za K
Kolečkář
l čkářře
trenér:
JAROSLAV KLIMEŠ

D. Klimeš

Čech
Č
Čec
Zacpal
Jansa

Vinklárek

Branky 74. Haluza, 90. Vlach
Branky:
Střely
branku:
8:4
St
třely na br
Střely
11:5
S řely mimo branku:
St
br
Rohové
R hové kopy:
Ro
8:3

M. Klimeš

Jano

P

O

Jaroslav KLIMEŠ - TJ Sokol Čechovice:

„V našich řadách panuje spokojenost. Ani my, ani Mostkovice
jsme poslední dobou nepředváděli oslnivé výkony, body potřebovaly nutně oba týmy, o to bylo derby peprnější. Možná
bychom v případě našeho lepšího postavení v tabulce viděli
atraktivnější fotbal. Osobně jsem čekal od Mostkovic trošičku
víc, když tam jsou takoví hráči jako Víťa Kopečný, jejich taktikou evidentně bylo tady neprohrát. Tohle je specifické derby,
taková ´válka o most´, jsem rád, že jsme byli nejen šťastnější, ale
i herně lepší. Šancí jsme si příliš nevypracovali, ale vítězství jsme
šli naproti víc, než soupeř. V závěru jsem kluky nabádal podržet
balón, Mostkovice ve snaze o vyrovnání nakopávaly míče dopředu, čímž zase vázla mezihra, ale trenér míní a hráči mění...“

Kolečkář
Kamenov

Haluza

Hanák

Halouzka
H

Šlambor

Rozhodčí:
R zhodčí: Vojáček
Ro
Vojá – Zelík, Reich
ŽK:
Ž : 10. Haluza – 53.
ŽK
Kamenov
K menov
Ka
Diváků:
D váků: 200
Di

Kopečný
Pořízka

Mostkovičtí
se za střední
lajnu často nepodívali. Kopečného střela zprava
byla jednou z mála,
které musel Klimeš
řešit.
dyž už s přibývající minutami začali
hosté věřit v bezbrankovou
remízu, chytl se konečně divizní Haluza. Nejprve poslal
míč těsně nad břevno, vzápětí
po nešťastném zásahu V. Voj-

K

 5. Kopečný byl v dobré šanci, jejíž proměnění by utkání významně
přidalo na atraktivitě
 9. první vážnější příležitost domácích, když potáhl po levé straně
balón Hanák, ze závaru před Lukášem ale domácí vytěžili jen nedůraznou střelu.
 12. gól v síti hostí nemohl platit pro odmávaný ofsajd
 22. šance Čechovic po výživné střele Kolečkáře
 27. Jamrichova střela zblízka pozdravila břevno domácí svatyně
 53. další Kopečného šance, Lukáš odvrátil na roh
74. KONEČNĚ BRANKA! Po chybě mostkovického gólmana
domácí Matěj Klimeš naservíroval míč doprava Haluzovi, který křížnou střelou poslal Čechovice do vedení – 1:0.
90. VÍTĚZNÁ POJISTKA. Lukáš zariskoval při tlaku hostí,
Vlach jej obral o míč a do prázdné branky pečetil výsledek – 2:0
zaznamenal Tomáš Kaláb

fotbalové aktuality hledejte
na www.vecernikpv.cz

Jam
Ja
JJamrich
am
m

Chmelař

V

příštím kole Mostkovice
do opuštěné branky. Vítězství
hostí Bělotín, zatímco Čedomácích tedy bylo nakonec
zasloužené, byť fotbalové krásy chovice zajíždějí na hřiště lídra soutěže z Ústí.
utkání rozhodně nepobralo.

Muž zápasu Petr Haluza:

„Větší derby v regionu není!“

Čechovice - Petr Haluza (na
snímku) kope druhým rokem
divizi v Určicích, srdcem ale
zůstal věrný Čechovicím. Po
těch letech si takto srdcový
zápas nemohl nechat ujít,
přestože by jej bylo třeba
i v souběžně hraném utkání
Určic v Kozlovicích. „Říkal
jsem si, že musím dát gól,
jin
jinak bych tady byl zbytečně,“ odhalil v exkluzivním
rozhov
rozhovoru pro Večerník své
myšlen
myšlenky při rozhodujícím
mome
momentu utkání.
Tomáš Kaláb
Tom

M. Vojtíšek
Hanák
Lukáš

TJ Sokol
Mostkovice:

Milar
V. Vojtíšek

„První poločas jsme bojovali, ale nehráli ten fotbal, který jsme si
řekli. Nakopávali jsme balóny, což nám vůbec nepomáhalo, měli
jsme kombinovat a víc využít hry po zemi, mohlo to být zajímavější. Vůbec jsme nevyužívali útočníky, Kopečný se prakticky
nepotkal s balónem. Rozhodla jedna hrubka, druhý gól byla už
jen kosmetická úprava. Každý ale má právo chybovat, mrzí mě
to, ale nedá se nic dělat. Fotbal to nijak krásný nebyl, zápas byl
bojovný, klasické derby – nikdo nechtěl zklamat, každý chtěl
vyhrát. V prvním poločase byl lepší soupeř, ve druhém, myslím,
my. Přestože jsme do zápasu nešli jako favorité s tím, že nemáme
co ztratit, působili jsme příliš zakřiknutým dojmem. Kluci mohli
být možná víc nahecovaní, a kdybychom v první pětiminutovce
proměnili šanci, třeba by to z nich spadlo. Každopádně to z obou
stran bránilo líbivějšímu fotbalu. Ve druhé půli se zase soupeř
viditelně obával o výsledek, ale nevyužili jsme toho.“

střídání: 65. Kapounek za M. Vojtíška
71. Bureš za Kamenova
81. Pospíšil za Chmelaře
trenér: JIŘÍ KAMENOV

DOKONALÝ POČIN
PPETR
E T R HHALUZA
ALUZA

TJ SOKOL ČECHOVICE
Kmenový hráč Určic prožívá momentálně se svým týmem nelehké období.
Přestože je teď v jeho divizním klubu
zapotřebí doslova každá kopačka, hrající kouč Zbožínek pochopil Petrovu
motivaci nastoupit v prestižním derby
za čechovickou farmu, kde je doopravdy
doma. Zkušenému hráči se první půle
příliš nepovedla a dokonce balancoval
na hraně vyloučení. O přestávce si ale
vše srovnal a při první dobré příležitosti
prokázal své kvality. Stylově to byl právě
on, kdo rozhodl zápas.

O gólovou radost jste ale
m
málem přišel už v prvním poločase,
po
kdy vám až moc
yn
tekly
nervy. Co se dělo?
„Řeknu to naprosto na rovinu.
prv
V prvním
poločase jsem se
nechov
nechoval jako hráč, ale jako
primad
primadona. Říkal jsem si, přicházím z divize, ono to půjde
samo. Nejsem typ hráče, který ´sej
´sejme´ soupeře a dostane
červen
červenou. V první půli mi to
nešlo, věděl jsem o tom, probírali jsme to v šatně s klukama. Bylo to jasné, chci-li
jim pomoci, musím začít hrát
svoji hru. Druhý poločas to už
snad bylo vidět, byl jsem týmu
užitečný. Kdybych dostal červenou kartu, mohl bych tak
akorát jít se zahrabat někam
na pole, vylézt až za půl roku
a spravit to až v dalším derby.“
Z týmové i individuální stránky to tedy byl
zápas dvou rozdílných poločasů. Souhlasíte?
„Přesně tak. Po přestávce jsem
musel svůj výkon zvednout,
zaplaťpánbůh jsem dal i vítězný gól, což mi pochopitelně
udělalo obrovskou radost.“
Notně k němu pomohla i chyba soupeře...
„Půlminutky před tím gólem
jsem vystřelil a už tehdy jsem

Foto: Tomáš Kaláb
viděl balón v brance, říkám
´gól´ a ruky všech vylétly nahoru. Gólman rozehrával, moc
se mu to nepovedlo, ale to se
stane. Míč šel přímo na Matesa
(Klimeše - pozn.red.) a ten mě
naštěstí slyšel, posunul mi balón do strany a v tu chvíli mi
proběhlo hlavou jediné slovo:
MUSÍM, jinak jsem tady fakt
zbytečně...“
V závěru to ale vypadalo, že se obáváte
o výsledek. Čím to bylo způsobeno?
„Zbytečně jsme se zatáhli před
branku, ale my s tím máme
problémy dost často. Místo
toho, abychom soupeře dorazili nebo aspoň hráli dál svoji
hru, zalezeme na naši polovinu
a čekáme, kdy dostaneme gól.
Přitom se nám otevírá spousta
prostoru a disponujeme natolik rychlými hráči, že bychom
toho měli využívat. Druhý gól
měl přijít mnohem dřív, než
v devadesáté minutě. Ale tři
body jsou naše a most taky.
Nejmíň na půl roku!“

Fotbal
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Konicko

Kralicko

Určicko

Plumlovsko

Prostějovsko

a další...

Fotbalové zpravodajství
608 706 148

Víkend v číslech
seniorské soutěže
Přebor Olomouckého KFS
12. kolo: Nové Sady-Konice 1:0
(0:0), branky: Alexa, HněvotínKralice 2:0 (1:0), branky: Novotný,
Skoumal,
Kojetín-KováloviceŠternberk 3:0 (3:0), branky: Bosák
2, Axamit, Šumperk-1.HFK „B“ 3:1
(0:0), branky: Bajger, Janků, Reichl Bradáč, Mohelnice „B“-Velké Losiny
1:3 (1:3), branky: Bayer - Zatloukal 2,
Kováč, Klenovice-Želatovice 2:1 (2:1),
branky: Hatle, Jahl - Kašpárek, Chválkovice-Medlov 0:1 (0:0), branky:
Svačina, Litovel-Dolany 1:2 (1:0),
branky: Dokoupil - Bednář, Volf.
1. Nové Sady 12 1 1 47:14 37
2. Šumperk
10 2 2 28:12 32
3. Velké Losiny 8 2 4 32:19 26
4. Dolany
6 4 4 23:24 22
5. Hněvotín
6 3 5 16:20 21
6. Želatovice
6 2 6 24:25 20
7. Medlov
6 2 6 23:25 20
8. Kralice
6 2 6 21:25 20
9. Kojetín
5 4 5 22:17 19
10.Konice
5 3 6 20:22 18
11.Litovel
4 4 6 25:26 16
12.1.HFK „B“
4 3 7 23:27 15
13.Chválkovice 3 4 7 15:22 13
14.Šternberk
4 1 9 19:27 13
15.Mohelnice „B“ 4 1 9 22:32 13
16.Klenovice
4 0 10 16:39 12
I.A sk. „B“ muži:
12. kolo: Náměšť-Hlubočky 2:3 (1:1),
branky: Heil 2 - Dulin, Oral, Stloukal, Lipová-Slatinice 2:0 (1:0), branky: Dostál,
Růžička, Lipník-Ústí „A“ 0:4 (0:2), branky:
Holoubek, Pokorný, Sencovici, Sencovici,
Čechovice-Mostkovice 2:0 (0:0), branky:
Halouzka, Vlach, Bělotín-Opatovice 2:3
(2:1), Celnar, Novosad - Šigut 2, Dostál, Štěpánov-Beňov 3:2 (1:1), branky: Zachar 3
- Dohnal, Hrabovský, Dub nad Mor.-Troubky
3:3 (0:3), branky: Šálek 2, Hrabal - Jakubec,
Němčák, Smékal.
1.Ústí
12 0 0 44:12 36
2.Bělotín
9 0 3 34:18 27
3.Lipová
7 0 4 27:21 21
4.Čechovice
6 1 5 25:23 19
5.Štěpánov
6 1 5 24:24 19
6.Opatovice
6 0 6 24:20 18
7.Beňov
5 2 5 38:29 17
8.Náměšť
5 2 5 25:31 17
9.Mostkovice 5 0 7 16:22 15
10.Lipník
4 2 6 24:25 14
11.Slatinice
3 3 6 15:25 12
12.Troubky
3 2 7 25:27 11
13.Dub nad Mor. 2 2 7 18:29 8
14.Hlubočky
2 1 9 14:47 7
I.B sk. „A“ muži:
12. kolo: Vik.Přerov „B“-Otinoves 7:2 (3:2),
branky: Hrabal 2, Zaoral 2, Čechák 2, Zimčík
- Hrdlovič, Zapletal, Tovačov-Kostelec 3:1
(3:1), branky: Smrčka 2, Nemrava - Vyhlídal,
Kojetín-Koválovice „B“-Brodek u Př. 1:0
(0:0), branky: Jarmer, Pivín-Radslavice
3:2 (2:1), branky: Svozil 2, Sedlák - Dolák,
Matyáš, Ústí „B“-Plumlov 1:1 (1:1),
branky: Smolka - Ullmann, Hor. MoštěniceVšechovice 1:2 (0:0), branky: Suchánek
- Kozák, Kuchař, Čekyně-Vrchoslavice 2:2
(1:0), branky: Navrátil, Němec - Zdražil 2.
1.Plumlov
8 2 2 30:17 26
2.Všechovice
8 0 4 30:17 24
3.Ústí „B“
6 5 1 37:20 23
4.Čekyně
5 4 3 31:26 19
5.Kojetín „B“
5 3 4 25:19 18
6.Pivín
4 5 3 17:23 17
7.Hor. Moštěnice 5 1 6 26:34 16
8.Radslavice
4 3 5 23:29 15
9.Otinoves
4 2 6 32:39 14
10.Vik.Přerov „B“ 3 4 5 27:27 13
11.Kostelec
3 3 6 20:26 12
12.Brodek u Př. 3 3 6 18:24 12
13.Vrchoslavice 2 5 5 26:31 11
14.Tovačov
3 2 7 14:24 11
I.B sk. „B“ muži:
12. kolo: Nové Sady „B“-Hvozd 3:1
(1:0), branky: Andrýsek, Urbánek,
Škoda - Vrba, Jesenec-Babice 1:1
(1:1), branky: Továrek - Seyfried,
Protivanov-Zvole 0:2 (0:2), branky:
Gastaricz, Ospálek, Velký Týnec-Velká
Bystřice 1:2 (1:1), branky: Danilko Nguyen, Tomek, Haňovice-Lutín 2:4
(0:2), branky: Přikryl, Uvízl - Rec 2,
Blechta, Pavelka, Doloplazy-Šumvald
2:1 (0:0), branky: Calábek, Ruský Jenáček, Slavonín-Paseka 1:2 (0:1),
branky: Florian - Kučera, Vojtášek.
1.Haňovice
7 3 2 33:16 24
2.Babice
7 3 2 21:24 24
3.Nové Sady „B“ 7 1 4 51:24 22
4.Protivanov
7 1 4 34:21 22
5.Lutín
6 3 3 27:19 21
6.Zvole
6 3 3 20:16 21
7.Doloplazy
6 1 5 34:22 19
8.Paseka
6 1 5 30:28 19
9.Jesenec
5 3 4 21:17 18
10.Velká Bystřice 4 2 6 16:34 14

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

kam PŘÍŠTĚ na DIVIZI E?

sport@vecernikpv.cz

www.vecernikpv.cz

13. kolo, sobota, 1. listopadu 2014, 14:00 hodin: Lískovec - Přerov
(neděle 2. 11, 14.00), Nový Jičín - Hranice, Petrovice - Slavičín, Dolní
Benešov - Valašské Meziříčí, Mohelnice - Rýmařov, Určice - Velké
Karlovice (neděle 2. 11., 14.00), Brumov - Kozlovice (neděle 2. 11.,
10.15), Havířov - Vítkovice (neděle 2. 11., 10.15).

průběžná tabulka PO 13 odehraných kolech

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

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

Určice prohrály a navíc ztratily vážně zraněného Nováka I.A třída: Lipovští I.B třída, skupina „A“: Pivínu
3:1
doma zdolali Slatinice
FK Kozlovice
TJ Sokol Určice
2:0
pomohly k výhře nejkrásnější fanynky
SK Lipová

pomýšlet i v Kozlovicích, jenže se
p
opět nevyvarovali již tradičních
chyb a na Prostějovsko se vraceli
(1:0)
jen
j s prázdnou. Hlavní tragédií pro
hosty ovšem nebyla už desátá porážka v sezoně, ale ztráta Tomáše
Branky: 37. Kaďorek, 65. vlastní, 68. Schlehr – 63. Zapletal. Rozhodčí:
Nováka,
jenž si již po necelých dvaN
Drápal – Lakomý, Dorušák. ŽK: Michal Král, Dlouhý, Střelec – Zaceti minutách ošklivě pochroumal
pletal.
koleno.
„Byl to náš typický zápas, bohužel se
Sestava Kozlovic:
tto opakuje týden co týden. Začátek
Kadlec – Ma. Král, Heger, Mi. Král, Kaďorek, Koutný (74. Koplík),
jjsme měli dobrý, vypracovali jsme si
Schlehr, Navrátil, Dlouhý, Střelec, Přikryl (83. Petráš).
i šance, jenže pak jsme se opět dopusSestava Určic:
ttili chyb a inkasovali jsme jednoduché
Piták – Javořík (84. Zelina), Zbožínek, Bokůvka, Hochman – Novák (19.
góly,“ nehodnotilo se lehce hrajícímu
Zapletal), Vaněk, Svozil, Los – Vasiljev (62. Pavel), Machynek. Trenéři:
kkouči Určic Ivo Zbožínkovi.
Ivo Zbožínek a Michal Skopalík.
První rána přišla pro hosty již v deP
vvatenácté minutě, kdy musel nuceně
či ý ffotbalistů
i ů na druhéé pod- střídat Novák. „Vypadá to, že si asi
Kozlovice, Prostějov/jim
ě
– Na jede- určických
náct utkání se prodloužilo čekání zimní vítězství. Na body sice mohli přetrhal kolenní vazy. Toto zranění ho

už v minulosti potkalo na druhé noze,
snad tedy vše dobře dopadne. Znamenalo by to minimálně na půl roku
pauzu, navíc je to mladý kluk a již by
měl operovaná obě kolena,“ trápil se
z úrazu záložníka ročníku narození
1995, jenž v Určicích hostuje z 1.SK
Prostějov.

DIVIZE, sk. E
A před koncem úvodního dějství přišla i první branka ze strany domácích,
postaral se o ni Kaďorek. To prošel
míč po rohovém kopu klubkem hráčů na malém vápně a skončil až v síti.
Do té doby to přitom byli spíše hosté,
kdo se mohl dostat do vedení. Již v

šesté minutě se do šance dostal Machynek, avšak trefil jen tyčku, minutu
nato stejný hráč vypálil kousek vedle.
Brankovou konstrukci nastřelil také
pravý obránce David Javořík, jenž se
ocitl na pozici levého křídla.
Po hodině hry se Určicím přece jen
podařilo vyrovnat, když se mezi
střelce zapsal Tomáš Zapletal. Nerozhodný stav ovšem trval jen několik
desítek sekund, neboť si hosté vstřelili
vlastní gól. A jen o další tři minuty
později zvýraznil kozlovické vedení
Schlehr.
„První gól jsme si dali sami, druhý po
ztrátách a řetězci chyb padl do prázdné brány. My jsme sice po pěkné akci
dokázali dát branku, když střídající
Pavel nahrál a Tomáš zavěsil, jenže
bohužel jsme hned sami inkasovali.

My se na góly strašně nadřeme, naopak soupeři nám dávají lehké góly,“
mrzelo Zbožínka.
I následně tam byly náznaky, závary,
zblokované střely i nastřelená ruka,
další dramatizace skóre se již ale nekonala. „Domácí si to pak už hlídali a
dohrávalo se to. Musíme už konečně
vyhrát. Asi je to i o psychice, musíme
to ale zlomit sami a nemyslet na to.
Ani Kozlovice nechápaly, jak to, že
jsme s takovou hrou poslední,“ uznal
hrající trenér posledního divizního
celku.
Další možností bude nedělní domácí
souboj s Velkými Karlovicemi, kdy
se utká poslední s předposledním.
Oba týmy dosud získaly dohromady
jen čtrnáct bodů. Souboj začíná ve 14
hodin.

Kralice prohrály v Hněvotíně a klesly doprostřed tabulky
Hněvotín, Prostějov/jim – Potřetí
v řadě odcházeli fotbalisté Kralic
z trávníku se sklopenou hlavou.
Může za to nyní porážka v Hněvotíně, kde se svěřencům Petra
Gottwalda nepodařilo ani jednou
skórovat. To se hostům stalo potřetí za podzimní část krajského
přeboru a výsledkem je pokles na
osmé místo vyrovnané tabulky.
Na čtvrté Dolany ovšem ztrácejí
jen dva body, takový je i jejich
náskok na desátou Konici.

Víkendový souboj nabídl i jednu
perličku, v brankách obou celků se
totiž objevila bratrská dvojice Běhalíků. Oporou domácích je již řadu let
Jaroslav, o sedm let mladší Ondřej se
stal před několika týdny jedničkou v
Kralicích. A z tohoto sourozeneckého souboje vyšel lépe ten zkušenější,
vychytal čisté konto a jeho tým získal další tři body do tabulky.
Úvod zápasu nenabídl příliš zajímavých momentů, tím skutečně prvním
tak byla až branka někdejšího útoční-

ka Konice Adama Novotného. Stejný hráč mohl po pauze zvýšit náskok
domácích, jenže neuspěl. Příliš ho to
ovšem trápit nemuselo, neboť velice
rychle přidal druhou branku Skoumal.
Hosté se i za stavu 0:2 snažili o návrat zpět do utkání, jenže jim stejně
jako před týdnem nebylo přáno v
ofenzivě. Neprosadil se vůbec nikdo
a stejně jako proti Velkým Losinám a
Mohelnici „B“ tak svítila i po konci
střetnutí nula na kontě jejich branek.

Říjen tak zakončily Kralice s bilancí jedné výhry a tří porážek,
když se radovaly hned v úvodním
střetnutí tohoto měsíce na půdě
Šternberku. A o první listopadové vítězství se hráči tradičního
účastníka nejvyšší krajské soutěže
pokusí v sobotu od půl druhé odpoledne, to na domácím hřišti přivítají Kojetín. Hosté jsou na tom
zatím velice podobně, také náleží
do středu tabulky, když posbírali
jen o bod méně než kraličtí hráči.

2:0

TJ FC Hněvotín
FC Kralice na Hané

(1:0)

Branky: Novotný, Skoumal. Rozhodčí: Sedláček – Vojáček, Dorušák.

Sestava Kralic:
Běhalík – O. Běhalík – Neoral, Martinka, Hlačík, Vitásek – Valtr, Répal,
Kawij (64. Dočkal), Nečas, Dostál – Lehký. Trenér: Petr Gottwald.

Konice inkasovala jen jednou, i tak v Nových Sadech padla

Sadům totiž k výhře stačila jediná branka a dělbu bodů měl
navíc v poslední minutě na hlavě Radek Řehák.
(0:0)
„Chtěli jsme po předešlých dvou
vydařených výsledcích bodovat
a podle průběhu zápasu by tomu
Rozhodčí: Zelík – Silný, Slota.
slušela remíza. Domácí si vytvořili
Sestava Konice:
dvě tři šance, my ještě o jednu více,
Rec – Bílý (65. Burget), R. Řehák, Růžička, F. Drešr – Antl, Čižmar,
bohužel jsme ale žádnou nedali,“
Kořenovský, Sedláček – Kamený, Vydržel (75. T. Řehák).
smutnil hrající asistent hostí.
Trenér: Roman Jedlička.
Konice mohla i nyní nastoupit v
optimální sestavě a také hrozila, na
rozdíl od Klenovic, které s Novými
Nové Sady, Prostějov/jim – Po- hřišti tak na rozdíl od předešlé Sady prohrály 1:7, a Kralic, jež před
páté v probíhající podzimní výhry na půdě Kralic vyšly ten- dvěma týdny dostaly 1:6, byl výslečásti se konickým fotbalistům tokrát bodově zcela naprázdno. dek až do úplného závěru otevřený.
stalo, že nedokázali vstřelit ale- Proti dosavadnímu suverénovi „Domácí měli svou kvalitu a bylo
spoň jednu branku. A při dru- krajského přeboru ovšem nevi- těžké jim dát gól, opět jsme ale
hém utkání v řadě na soupeřově sely body až tak vysoko. Novým měli dobré šance. Naše hra jde

1:0

FK Nové Sady
Sokol Konice

nahoru, mužstvo si sedá a takticky
jsme podali vyspělý výkon. Vyrovnali jsme se jim a byli jsme i
lepší,“ těšilo Řeháka.

MIA REALITY
Krajský přebor
Nehrálo se podle něj na tak kvalitním hřišti jako v Kralicích, navíc to
hodnotil jako poměrně tvrdý zápas.
„Začátek nám vyšel a měli jsme
převahu, oni sice měli přesnější
kombinace, dostali se ale jen k jednomu závaru, při němž nás podržel
Míra Rec. Naopak my jsme se dostali do stoprocentních šancí, kdy
Peťa Vydržel překonal brankáře, ale
hráč to vykopl z brankové čáry, dále

střelu Kameného brankář jen tak tak
vyrazil,“ popisoval konický stoper.
Právě Roman Kamený se stal prvním hráčem, jenž utkání nedohrál,
po dvou laciných žlutých kartách
musel krátce po začátku druhé
půle do kabin. Jen o deset minut
později ho však následoval i domácí Maliňák, jenž zranil Bílého.
„Cílem bylo, abychom ve druhé
půli brzy neprohrávali o moc a
měli jsme stále o co hrát, to se nám
podařilo. Soupeř měl sice tlak, ale
bez šancí, jedinou branku dal nakonec z náhodné akce, kdy přišel
centr, odrazy, propadnutí, bylo to
takové nešťastné,“ vracel se k rozhodujícímu momentu utkání.
V závěru se již Nové Sady soustředily zejména na uhájení těsné

výhry, málem se jim to však stalo
osudným. „Měli jsme tam rohy,
standardky, třeba Tomáš Sedláček
prošel po lajně a dával to pod sebe
na Burgeta, jenž posunul na bráchu,
jehož střela byla sražena. A v devadesáté minutě zahrával ‚Sedlo‘ roh
na druhou tyč, chtěl jsem to umístit,
ale hlavičkoval jsem těsně vedle,“
mrzela jednoho z konických trenérů
poslední možnost na srovnání.
Nyní hostí koničtí hráči borce z
Hněvotína, ti jsou v tabulce s jednadvaceti body pátí. „Poslední čtyři zápasy vyhráli bez inkasované
branky, my ovšem chceme v tabulce pravdy skončit na nule, takže
musíme vyhrát a porveme se o to,“
věří Radek Řehák v rozmnožení
dosavadní osmnáctibodové bilance.

Klenovice se dočkaly, po třech porážkách opět zvítězily
„Věřím, že jsme se konečně trochu
chytili. Přiblížili jsme se týmům před
námi a nikdo nám neodskočil, pořád
jsme
ve hře o udržení v soutěži, což
j
(2:1)
je
j náš cíl,“ mohl se opět usmívat klenovický kouč Petr Navrátil.
Základem k vítězství byl podařený
Branky Klenovic: 4. Jahl, 17. Hatle. Rozhodčí: Motal – Kopecký, Lizna.
vstup do utkání, již na počátku druSestava Klenovic:
hé čtvrthodiny totiž domácí borci
Polák – Smékal, Lakomý, Šlézar, Liška – Komárek, Rozehnal, Hatle,
vedli 2:0. „Řekli jsme si, že do utkáPekař – Jahl (90. Podešva), Borovský (62. Pytela). Trenér: Petr Navrátil.
ní vstoupíme aktivně, to se nám také
podařilo. Bojovali jsme a chytil se i
Luděk Jahl, odehrál perfektní zápas,
Klenovice na Hané, Prostějov/jim v ročníku se jim podařilo zvítězit a stejně jako celý tým odvedl stopro– Fotbalisté Klenovic sice i po svém díky posunu na dvanáct bodů jsou centní práci. Nepouštěli jsme hosty
dvanáctém utkání v krajském pře- opět nadohled ostatním soupeřům. do žádných akcí, pokrývali jsme si
boru zůstali na poslední příčce ta- Nově tak ztrácí opět jen bod na tři- je, byli jsme u nich včas a nakopl
bulky, přesto mají po víkendu dů- nácté Chválkovice a jejich pozice je nás gól hned ve čtvrté minutě,“ líčil
vod k optimismu. Teprve počtvrté opět trochu veselejší.
úspěšný vstup do zápasu.

Na 1:0 změnil stav po centru Lakomého právě již zmíněný Jahl,
třináct minut po něm zvýšil klenovické vedení Matěj Hatle, jenž
se po centru Rozehnala prosadil
netradičně hlavou. Základem byla
podařená akce, do níž se zapojil i
Komárek.

ský 3, Karas, Svoboda, Volek, Šternberk
„A“-Opatovice 4:1 (1:0), branky: Knopp
2, Koryťák, Škoda - Vašina, ChválkoviceNemilany 3:2 (2:1), branky: Janů 2, Krieg
- Hořava 2, Konice-Nové Sady 1:1 (0:0),
branky: Kováč - Horák.
1.Zubr Přerov 12 0 0 44:15 36
2.Mohelnice
9 0 3 38:14 27
3.Určice
8 1 2 57:24 25
4.Černovír
7 2 3 40:16 23
5.Opatovice
7 1 3 41:19 22
6.Velké Losiny
6 1 5 34:23 19
7.Chválkovice
5 1 6 38:24 16
8.Konice
5 1 6 31:27 16
9.Šternberk
5 0 6 18:32 15
10.Nové Sady
4 2 6 29:23 14
11.Velký Týnec
3 1 7 23:28 10
12.Nemilany
2 1 8 21:30 7
13.Kostelec
2 1 8 24:57 7
14.Litovel
0 0 12 4:110 0

Krajská soutěž skupina “A”- dorost
12. kolo: Náměšť na H.-Tovačov 2:3
(1:2),branky: Doležal, Dostál - Fildán 2,
Štimpl, Němčice nad H.-Slatinice 0:3
(0:0), branky: Garzina 2, Pospíšil, Kojetín-Koválovice-Brodek u Př. 1:1 (0:1),
branky: Langer - Mazal, Lipník-Smržice
4:0 (1:0), branky: Bureš, Kubica, Pospíšil,
Ráb, Šternberk „B“-Protivanov 0:13
(0:8), branky: Liška 5, Milar 2, Mudroch
2, Růžička 2, Kolař, Sekanina, Doloplazy-Želatovice 3:8 (1:4), branky: Auffahrt,
Drexler, Malinek - Jemelka 3, Matlocha 3,
Jemelka, Straka, Chomoutov-Hustopeče 2:0 (2:0), branky: Hrabálek, Ondrejka.
1.Lipník
12 0 0 51:7 36
2.Chomoutov
10 0 2 42:10 30
3.Smržice
9 0 3 31:20 27
4.Želatovice
8 1 3 50:21 25
5.Tovačov
7 1 4 32:21 22

TJ Sokol Klenovice na Hané 2:1
FC Želatovice

11.Šumvald
12.Hvozd
13.Slavonín
14.Velký Týnec

4
2
2
1

1
3
1
2

7
7
9
9

14:32 13
21:32 9
16:30 7
23:46 5

MS Divize dorostu - sk. E
12. kolo: Krnov - Jeseník 6:0 (2:0), Vsetín
- Čechovice 0:0, Frýdlant n.O. - Šumperk
B 2:2 (0:1), SK Uničov - Sulko Zábřeh
4:0 (2:0), Slavia Opava - Vítkovice B 3:1,
Havířov - Nový Jičín 5:0 (4:0), Přerov Hranice 1:1 (1:1).
1.SK Uničov
11 0 1 59:21 33
2.SK Hranice
10 1 2 41:15 31
3.FK Krnov
9 0 3 49:25 27
4.FK Jeseník
9 0 4 35:32 27
5.1.FC Přerov
8 2 2 37:17 26
6.MFK Havířov
8 1 3 51:28 25
7.Valašské Meziříčí 6 0 6 30:32 18

8.Frýdlant n.O.
4
9.FC Vsetín
4
10.Sokol Čechovice 4
11.FK Šumperk B 2
12.FK Slavia Opava 3
13.FK Nový Jičín 2
14.MFK Vítkovice B 1
15.SK Sulko-Zábřeh 1

3
2
2
3
0
1
2
1

5
6
6
7
9
9
9
10

29:33 15
13:30 14
17:36 14
26:38 9
15:29 9
8:29 7
22:38 5
11:40 4

Krajský přebor starší dorost
12. kolo: Černovír-Litovel 13:0 (5:0),
branky: Kudlička 4, Vysoudil 3, Bařinka 2,
Slouka 2, Guskovič, Hrabal, Zubr PřerovKostelec 4:2 (3:1), branky: Goldemund,
Koplík, Přehnálek, Švejnoch - Picek,
Smékal, Velké Losiny-Určice 2:4 (1:3),
branky: Bureš, Křenek - Josif 3, Zapletal, Velký Týnec-Mohelnice 3:6 (0:2),
branky: Charvot, Grofek, Hrudník - Pobud-

MIA REALITY
Krajský přebor
„Hosté mě svým výkonem zklamali. Sice byli čtvrtí, nijak nás
ale nepřehrávali. Stále jsme byli
aktivní, po půlhodině ale došlo při
skrumáži k faulu ve vápně. Kuba
Polák nás ale podržel, když penal-

tu vyrazil na roh. Jenže z něj jsme
hlavou inkasovali na 2:1,“ přibližoval s tím, že na šance vyhráli
jeho hráči v poměru 6:2.
Druhý poločas tak byl ještě dramatický, domácí si to ale pohlídali. „Těší mě, že již většinu zápasu
zvládl odehrát Mara Borovský, je
pro nás velice platný. Díky své
výšce prodlužuje hlavičky a je
silný na míči,“ užíval si vyprazdňování marodky.
Naopak koncovka je i přes výhru
stále ještě problémem. „V první
půli šel Jahl středem sám na brankáře, ale neprostřelil ho a zamířil
vedle, poté krásnou střelou z boku
orazítkoval tyčku. Řadu akcí jsme
měli i ve druhé půli, které měly

skončit v bráně. Jahlova střela z
dvaceti metrů se odrazila od tyčky a Borovskému to skočilo na
holeň, takže přestřelil prázdnou
bránu. Hatle nůžkami z malého
vápna trefil břevno,“ vyjmenoval
Navrátil největší příležitosti.
Spokojen tak byl s výkonem
všech hráčů a pochválil je, že
zápas odmakali. „Vyvarovali jsme
se školáckých chyb. Potřebovali
jsme bodovat a věřím, že nás to
nakoplo. Teď jedeme do Velkých
Losin a nemáme tam co ztratit.
Věřím, že se vrátíme s přijatelným
výsledkem,“ přeje si.
Víkendový souboj třináctého kola
startuje v neděli již o půl druhé
odpoledne.

6.Slatinice
7
7.Doloplazy
5
8.Protivanov
5
9.Němčice nad H. 4
10.Hustopeče
4
11.Brodek u Př.
3
12.Náměšť na H. 2
13.Kojetín-Koválovice 1
14.Šternberk „B“ 0

4.MFK Vyškov
7
5.FK Šumperk
6
6.MFK Frýdek-Místek 6
7.1.SC Znojmo FK 6
8.FK Fotbal Třinec 5
9.RSM Hodonín 4
10.MFK Vítkovice 3
11.MSK Břeclav 2
12.FC Sparta Brno 2
13.1.HFK Olomouc 1
14.SK Líšeň
1

0
2
0
2
0
1
2
3
0

5
5
7
6
8
8
8
8
12

36:22
45:33
31:30
25:30
31:31
28:49
27:43
24:40
6:108

21
17
15
14
12
10
8
6
0

Moravskoslezská liga dorostu - U19
12. kolo: Vítkovice - 1.SK Prostějov 0:5
(0:2), HFK Olomouc - SK Líšeň 2:2, HS
Kroměříž - Hodonín 2:1 (0:1), Znojmo - Třinec 1:0 (0:0), Sparta Brno - MFK Vyškov
1:0, Havlíčkův Brod - Frýdek-Místek 3:0
(2:0), Šumperk - MSK Břeclav 1:1 (1:0).
1.Slavia Kroměříž 8 3 0 29:9 27
2.1.SK Prostějov 8 1 2 29:12 25
3.Havlíčkův Brod 7 1 3 30:13 22

0
2
1
0
2
3
2
2
1
2
2

4
3
4
5
4
4
6
7
8
8
8

21:21
17:15
25:13
25:19
21:15
19:22
16:24
11:26
4:25
10:20
16:39

21
20
19
18
17
15
11
8
7
5
5

Moravskoslezská liga dorostu - U17
12. kolo: Baník Ostrava - HS Kroměříž
5:0 (3:0), Karviná - Sigma Olomouc 2:1
(1:0), Frýdek-Místek - 1.SK Prostějov
3:1 (2:1), Třinec - Hodonín 3:1 (1:0),
Znojmo - Fastav Zlín 0:1 (0:0), 1.FC Slovácko - SFC Opava 5:0 (3:0), FC Hlučín
- Zbrojovka Brno 0:3 (0:1), MFK Vyškov

(1:0)

SK Slatinice

Branky: 35. Dostál, 65. Růžička. Rozhodčí: Vičar – Kučera, Vyroubal

Sestava Lipové:
Števula – Takáč, Ohlídal, Spáčil, Žilka – P. Koudelka (80. Barák), Růžička (70. Macourek), Vybíhal, Z. Koudelka (60. Burget) – Dostál, Liška
(65. Petržela). Trenér: Pavel Růžička.

Prostějovsko/jim – Pouze Bělotínu se na konci srpna podařilo odvézt z Lipové tři body, dalších pět nájezdů skončilo neúspěchem.
Na půdě nováčka I.A třídy se o tom naposledy přesvědčili hráči
Slatinic, kteří inkasovali po jedné brance v každém poločase a
vraceli se zpět do lázeňské obce s prázdnou. Naopak domácí již
posedmé z jedenácti podzimních duelů bodovali naplno a i před
úterní dohrávkou se udrželi na třetím místě tabulky.
„Fotbalově to bylo nic moc, vázla nám kombinace i pohyb bez míče,
podařilo se nám však v osmatřicáté minutě dát gól, po přestávce jsme
přidali druhý a zvládli jsme to,“ mohl se usmívat hrající kouč vítězů
Pavel Růžička.
O vítěznou branku se krátce před pauzou postaral těžkým kopem z
pravé strany k levé tyči Martin Dostál, přesně půlhodinu po něm se
mezi střelce zapsal i hrající trenér, jemuž parádně sedl míč na nohu.
„Z šestnácti metrů jsem se levačkou trefil přímo do šibenice, musím
se pochválit,“ uculoval se.
Lehké utkání to ale nebylo, jednalo se víceméně o vyrovnaný souboj
odehrávající se mezi šestnáctkami, v němž mohli i hosté skórovat.
„Do šancí se nedostávali, my ale také ne a góly padly po ojedinělých
akcích, ani ne šancích. Branky to byly pěkné obě dvě a na počátku
druhé půle mohly Slatinice srovnat. Po střele z úhlu nás zachránila tyč, byl to asi zlomový moment utkání,“ popisoval Růžička, jenž
přiznal, že po zvýšení náskoku se již domácí soustředili zejména na
bránění.
On i jeho svěřenci a spoluhráči ovšem před sebou mají jen necelé dva
dny odpočinku, neboť již v úterý odpoledne přivítají v dohrávce Dub
nad Moravou. „Když se vyhraje, tak se vždy odpočívá líp, snad nám
nějaké síly ještě zůstaly. Důležité je, že se nám daří doma vyhrávat,“
těší Pavla Růžičku.
A v sobotu čeká na Lipovou druhý souboj tohoto týdne, v sobotu od
půl druhé se představí v Hlubočkách, jimž patří až poslední místo
tabulky.
Ve druhém víkendovém souboji I.A Třídy vyhrály Čechovice nad
Mostkovicemi 2:0. Více najdete na straně 23

Prostějovsko/jim – Fotbalistům Plumlova se podařilo
udržet první místo v „A“ skupině I.B třídy, na které se dostali před týdnem. V přímém souboji dvou nejlepších celků
tabulky totiž uhráli na půdě ústeckého „béčka“ remízu 1:1.
Remízou skončil zápas i pro Vrchoslavice, které se musely smířit s pouze jedenácti hráči. Z regionální trojice tak zvítězil pouze Pivín, jenž v dramatickém závěru udolal brankou z penalty Radslavice. Krátce vedla i Otinoves, jenže z
toho nakonec byla výrazná porážka rozdílem pěti branek,
bodovat se nepodařilo ani hráčům Kostelce v Tovačově.
TJ Sokol Ústí „B“
TJ Sokol Plumlov
1:1 (1:1)

TJ Sokol v Pivíně
TJ Sokol Radslavice
3:2 (2:1)

Branka Plumlova: Ullmann z
penalty. Rozhodčí: Axamit –
M. Pospíšil, Odstrčil. Sestava
Plumlova: Laštůvka – Plajner,
Ullmann, Kutný, Fabiánek –
Křupka, Zabloudil, Ševcůj, Bureš (80. Trajer) – Frýbort (65.
Ježek), Hladký. Trenér: Jan
Pešek.

Branky Pivína: 25. Sedlák, 38. a 88.
z penalty Svozil. Rozhodčí: Vojtek –
Valouch, Kaňok. Sestava Pivína: V.
Svozil – R. Švéda, Spálovský, Zbožínek – Bartoník, J. Svozil ml., Vrba,
Šišma – Sigmund – Tydlačka (85.
Žondra), Sedlák. Trenér: Jaroslav
Svozil st.

Hodnocení trenéra Plumlova
Jana Peška:
„Utkání splnilo předpoklady,
jednalo se o oboustranně bojovný zápas odehrávající se uprostřed hřiště. Tvrdost domácích
chvílemi překračovala meze,
rozhodčí ale odpískal dobrý
zápas a nepoškodilo nás to. V
prvním poločasu jsme si vytvořili tři šance, ale Křupka, Frýbort
ani do tyče hlavičkující Hladký
se neprosadili, ve druhé půli už
to byl boj. Snažili jsme se odolávat většímu tlaku domácích, kteří se dostali do vedení po zaspání
naší obrany, kdy jsme neodkopli
míč, podařilo se nám ale vyrovnat z pokutového kopu za ruku
v šestnáctce. S bodem nakonec
byla spokojena obě mužstva, pro
nás to znamená udržení prvního místa, na což bychom chtěli
navázat i za týden a potvrdit to
třemi body na domácím hřišti.“

Hodnocení trenéra Pivína
Jaroslava Svozila:
„Opět jsme se potýkali se sestavou,
když nám chyběli Filka, Vláčilík i
Martinec, naopak nastoupil Svozil a
byla znát osa Tydlačka-Svozil-Sigmund. Jednalo se o důležitý zápas
pro nás a chtěli jsme hrát odzadu,
věděli jsme, že Radslavice jsou silné
v útoku, tvrdé a důrazné. Ve dvacáté
minutě trefil Šišma spojnici tyče a
břevna, pět minut nato přehodil brankáře, ale opět jen do břevna, míč vrátil do brány až Sedlák. V osmatřicáté
minutě se z osmadvaceti metrů trefil
do šibenice Svozil a i nadále jsme dodržovali určenou taktiku, jenže pak
jsme propadli a inkasovali jsme do
šatny. Druhý poločas byl v naší režii, jenže jsme nedali uklidňující gól
a po neproměnění dvou šancí a čtyř
závarů poslal Spálovský chybnou
přihrávkou soupeře do brejku a bylo
to 2:2. Kluci ovšem zvedli hlavu,
Svozil prošel přes tři hráče, byl faulovaný, což přiznal i hostující hráč, a

pískala se penalta. Kopal ji Svozil a v
hektické atmosféře rozhodl. Tři body
jsme si zasloužili a pochvalu zaslouží
i Spálovský, který na posledním zahrál až na tu jednu chybu výborně.
Zvítězili jsme i díky tomu, že máme
nejlepší a nejkrásnější fanynky.“

1.FC Viktorie Přerov
TJ Otinoves
7:2 (3:2)
Branky Otinovsi: P. Hrdlovič, Škvára. Rozhodčí: Majer – Milar, Lasovský. Trenér Otinovsi Tomáš Hrdlovič
se z taktických důvodů odmítl podělit
o sestavu.
Hodnocení trenéra Otinovsi
Tomáše Hrdloviče:
„Vedli jsme 1:0 i 2:1, navíc jsme měli
náznaky na 3:1, ty jsme ale neproměnili. Dokud jsme měli síly, tak jsme
hráli jakž takž, ve druhé půli jsme již
odpadli fyzicky a bylo to jednoznačné. Museli jsme se obejít bez čtyř
hráčů základní sestavy a nemohli
jsme ani střídat, jedeme ale dál. Uvidíme, co bude za týden, někteří jsou
dlouhodobě zranění a nevím, kdy se
dají dohromady. Z porážky ale nedělám velkou vědu, pro mě je důležitá
tabulka pravdy. Nesmíme totiž prohrávat doma, a když získáme nějaký
bod venku, tak to bude jen dobré.“

TJ Sokol Tovačov
TJ FC Kostelec na Hané
3:1 (3:1)
Branka Kostelce na Hané: Vyhlídal.
Rozhodčí: Halenka – Svozil, Kašpar.
Sestava Kostelce na Hané: Drčka –
Synek, Chytil, Baláš, Juračka – Móri,
T. Menšík, Grepl, Vyhlídal – Preisler,
Vařeka. Trenér: Ivo Vykopal.
Hodnocení trenéra Kostelce
na Hané Ivo Vykopala:
„Od patnácté minuty jsme přestali plnit
pokyny, do té doby jsme mohli vést
2:0, opět jsme ale zklamali v koncovce,
pak jsme nechali domácí převzít iniciativu, nedostupovali jsme jejich hráče

a předváděli jsme špatnou hru. První
branku jsme dostali ze šestnáctky, druhou po nevydařené zpětné přihrávce,
třetí po nedorozumění brankáře se
stoperem. Pak jsme se opět zlepšili,
dali jsme do toho srdíčko a bojovnost
a podařilo se nám snížit. Ve druhé půli
jsme v tom pokračovali, situace jsme
ale řešili špatně, o nákopech jsme si nic
neřekli a pšenka nám nekvetla. Jsem
rád za bojovnost a chuť, bylo to ale
málo. Musíme se dát dohromady.“

TJ Sokol Čekyně
TJ Sokol Vrchoslavice
2:2 (1:0)
Branky Vrchoslavic: Zdražil 2. Rozhodčí: Pitner – Lasovský, Pumprla.
Sestava Vrchoslavic: Loučka – Olšanský, Zdražil, Zatloukal, Jiříček –
Neckář, P. Horák st., Polášek, P. Horák
ml. – Lacina, Holub. Trenér: Roman
Šmíd.
Hodnocení trenéra Vrchoslavic
Romana Šmída:
„Hráči mi udělali radost. K zápasu
odjíždělo zdecimované mužstvo a
ještě úvodních patnáct minut jsme
hráli jen v deseti, než se z práce vrátil
Olšanský, zvládli jsme to ale dobře.
Pochvalu si zaslouží starší hráči, ke
zkušenostem přidali obětavost a
odmakali to. Zápas měl z naší strany slušnou úroveň a při troše štěstí
jsme si mohli odvézt i tři body. Jsme
ovšem rádi i za jeden. Vytvořili jsme
si dvakrát více gólovek než domácí, například Pavel Horák mladší
šel sám na brankáře a nedal, Pavel
Horák starší před prázdnou bránou
přestřelil. Prohrávali jsme 1:0 i 2:1,
vždy se nám ale podařilo vyrovnat
a vyvarovali jsme se kiksů v obraně,
některým brankám nejde zabránit.
Na I.B třídu to bylo krásné utkání,
hrálo se kombinačně a nahoru dolů,
ke konci jsme už ale šlapali vodu a
soupeř nastřelil břevno. Odehráli
jsme to ovšem bez střídání, zatímco
domácí měli mladé běhavé hráče a
hrají na špici, bod je tedy úspěchem.“

I.B třída, skupina „B“: Bodoval jen Jesenec, Hvozd i Protivanov prohrály
Prostějovsko/jim – Bodově dietní menu naservírovalo svým příznivcům trio regionálních zástupců v „B“-skupině I.B třídy. Své konto vylepšili jen hráči Jesence, kteří hostili
nedávného lídra, po remíze s Babicemi ale nepanovala velká spokojenost. Naopak
Protivanov počtvrté v ročníku prohrál a pohoršil si o jednu pozici ze třetí na čtvrtou.
Taktéž o dvě branky neuspěl ve svém souboji ani Hvozd, jenž inkasoval tři góly od
nejlépe střílejícího mužstva soutěže. Znamená to tak, že se ještě více vyrovnalo čelo
tabulky, první Haňovice totiž prohrály a od páté Zvole je nyní dělí jen tři body.
TJ Sokol Protivanov
TJ SK Zvole
0:2 (0:0)
Rozhodčí: Kovalec – Hetmánek,
Lizna.
Sestava Protivanova: R. Vybíhal
– M. Bílek, J. Vybíhal, Dvořák,
M. Sedlák – V. Nejedlý, Kropáč
(87. R. Sedlák), D. Sedlák (50.
Šindelka), Z. Pospíšil (65. M. Pospíšil) – F. Pospíšil, T. Pospíšil (46.
Grmela).
Trenér: Josef Pospíšil.
- SK Líšeň 5:2 (3:0), HFK Olomouc - Vysočina Jihlava 2:0 (0:0).
1.FC Zbrojovka Brno 13 1 0 61:10 40
2.FC Baník Ostrava 13 1 1 51:9 40
3.1.FC Slovácko 12 0 2 65:12 36
4.FC Fastav Zlín 9 4 2 38:9 31
5.Sigma Olomouc 9 3 2 50:15 30
6.MFK OKD Karviná 9 2 3 37:15 29
7.Vysočina Jihlava 9 2 4 36:17 29
8.Slezský FC Opava 5 3 7 24:30 18
9.FK Fotbal Třinec 5 3 7 22:30 18
10.Slavia Kroměříž 4 5 6 25:25 17
11.Frýdek-Místek 5 1 9 23:59 16
12.1.SC Znojmo FK 5 0 10 17:33 15
13.1.HFK Olomouc 4 2 9 20:38 14
14.FC Hlučín
3 3 9 19:32 12
15.MFK Vyškov
3 3 9 17:55 12
16.1.SK Prostějov 3 1 11 27:55 10
17.RSM Hodonín 3 0 12 16:47 9
18.SK Líšeň
2 0 13 12:69 6

Hodnocení trenéra Protivanova
Josefa Pospíšila:
„Opět už v páté minutě skončila
naše tutovka na tyči, celkově v
první půli předváděly oba týmy
výborný fotbal. Byli jsme lepší,
odvrátilo se však od nás štěstí a nemůžeme se trefit, takže nemůžeme
ani vyhrát. Po přestávce jsme to
chtěli zlomit, a čím víc jsme chtěli,
tím to bylo horší. Inkasované góly
mě mrzí, umožnili jsme je soupeři svými chybami. Vyplynulo to z
toho, že jsme moc chtěli, první gól

Krajský přebor - starší žáci
12. kolo: Černovír-Konice 1:2 (1:2), branky:
Blažek - Oščádal 2, Zábřeh-Kozlovice 1:2 (1:1),
branky: Tomášek - Kozák, Suchomel, LipníkŠternberk 10:0 (5:0), branky: Kubeša 4, Vybíral
4, Školoudík, Šubrt, Mohelnice-Čechovice
2:3 (0:1), branky: Cikryt 2 - Borovský, Hájek,
Schuster, Brodek u Přerova-Velké Losiny 0:0,
Jeseník-Želatovice 4:0 (3:0), branky: Cundrla,
Horák, Polzer, Pospíšil, Slavonín-Nové Sady 0:3
(0:3), branky: Kubeček, Pošusta, Rampa.
1.Jeseník
10 1 1 45:8 31
2.Čechovice
9 2 1 52:9 29
3.Mohelnice
9 1 2 77:11 28
4.Konice
8 2 2 33:16 26
5.Nové Sady
7 4 1 43:10 25
6.Černovír
8 0 4 52:20 24
7.Kozlovice
6 1 5 17:30 19
8.Lipník
5 0 7 33:37 15
9.Zábřeh
4 2 6 38:24 14

D. Čížek, P. Tichý ml., Kořenovský – J. Tichý. Trenér: Petr Tichý
starší.

Hodnocení trenéra Jesence
Petra Tichého:
„Remíza je pro nás málo, klasicky bych bod proti lídrovi bral, ale
takto jsem zklamán. Hráli jsme
tu letos i s daleko lepšími manpadl po ztrátě uprostřed, kdy se čafty. Byli jsme lepší, v první i
celé mužstvo hnalo dopředu, dru- druhé půli jsme drželi míč, měli
hý také po chybě a úniku soupeře. jsme i šance. Jenže hosté dali z
Stále ovšem můžeme být díky pře- první střely gól, nám se až v zádešlým výsledkům v klidu.“
věru prvního poločasu podařilo
vyrovnat, když se Továrek trefil z
SK Jesenec
trestňáku. Do pětašedesáté minuty
TJ Sokol Babice u Šternberka se hrálo víceméně na jednu bránu.
1:1 (1:1)
Pak přežili náš tlak a odehrávalo
Branka Jesence: 44. Továrek. se to převážně mezi šestnáctkami.
Rozhodčí: Vrána – Menšík, Soupeř víceméně nehrozil, jen v
Přikryl. Sestava Jesence: Kýr – závěru nás bravurně podržel branŽouželka, Burian, Zajíček, Horák kář. Chyběl nám větší důraz, větší
(70. L. Tichý) – Burget, Továrek,
10.Velké Losiny
3 2 7 9:46 11
11.Šternberk
2 1 9 18:62 7
12.Brodek u Přerova 1 2 9 6:29 5

Krajský přebor - mladší žáci
12. kolo: Černovír-Konice 9:2 (5:1),
branky: Hanus 3, Lehar 3, Spáčil 2, Krbeček
- Polhoš, Ryp, Zábřeh-Kozlovice 4:3 (2:1),
branky: Hampl 3, Kreutz - Kuban 2, Hanák,
Lipník-Šternberk 4:4 (2:0), branky: Křistek
2, Vrzala, Vybíral - Stráněl 2, Teichmann 2,
Mohelnice-Čechovice 5:1 (4:1), branky:
Holínka 2, Kubíček, Pospíšil, Vyhlídal Robeš, Brodek u Přerova-Velké Losiny 2:1
(1:1), branky: Nevěřil 2 - Pavlín, JeseníkŽelatovice 9:0 (6:0), Cundrla 7, Bouchal,
Zelinka, Slavonín-Nové Sady 1:1 (1:1).
1 1. Zábřeh
10 1 1 48:27 31
2.Jeseník
9 0 3 73:26 27
3.Čechovice
8 2 2 58:26 26

4.Želatovice
5.Kozlovice
6.Mohelnice
7.Černovír
8.Šternberk
9.Lipník
10.Konice
11.Brodek u Přerova
12.Slavonín
13.Nové Sady
14.Velké Losiny

8
7
7
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4
4
3
4
3
1
0

0 4
2 3
0 5
1 6
2 6
2 6
4 5
0 8
2 6
3 7
1 11

45:36
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53:26
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37:36
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4
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11:21
15:36

B
30
25
24
23
22
22
21
20
19
18
14
14
14
13
9
5

Sportika - II.třída
12. kolo: Haná Prostějov-Sokol Zdětín
8:3 (2:1), branky: Světlík 4, Levinský 2,
Kaprál, Strouhal - Kalvach, Keluc, Kučera,
Horní Štěpánov-Sokol Držovice 5:2 (3:1),
branky: Žilka 2, Deutsch, Klimeš, Němec,
vlastní - Pella, Sokol Brodek u PV-Sokol
Určice B 1:1 (0:1), branky: Zatloukal Zapletal, Sokol Čechovice B-Skalka 2011
4:1 (1:1), branky: Nakládal 2, Antoníček,
Gréza - Šubrt, Sokol Přemyslovice-Sokol
Olšany 2:2 (1:1), branky: Tyl 2 - Hošák,
Schmidt, FC Kralice B-Sokol Vrahovice
0:2 (0:1), branky: Závodský 2, Haná
Nezamyslice-Smržice 7:1 (5:0), branky:
Mojtek 2, Oulehla 2, Přikryl 2, Fialka - Bajer.
1. Sokol Vrahovice12 10 2 0 42:15 33
2. Nezamyslice 11 9 1 1 41:9 28
3. Horní Štěpánov11 8 0 3 40:18 24
4. Sokol Určice B 12 6 3 3 32:23 23
5. Haná Prostějov12 7 1 4 29:20 23
6. Skalka 2011 12 6 1 5 25:26 20
7. Čechovice B 12 5 2 5 25:24 18
8. Brodek u PV 11 4 2 5 18:22 16
9. Sokol Zdětín 12 5 1 6 29:41 16
10. Sokol Olšany 12 3 3 6 20:26 12
11. Smržice
12 3 1 8 27:51 10
12. FC Kralice B 11 2 2 7 11:21 9
13. Přemyslovice 12 2 2 8 22:38 9
14. Sokol Držovice 12 1 1 10 18:45 5
Kanonýři: 11 - Nakládal Petr (Sokol
Čechovice B), 10 - Klimeš Libor (Horní
Štěpánov), Tyl Lukáš (Sokol Přemyslovice),
8 - Hošák Jaroslav (Sokol Olšany), Strouhal
David (Haná Prostějov), branky:, Studený Jan
(Sokol Vrahovice).

III. třída
12. kolo: Sokol Bedihošť-Sokol Otaslavice,
FK Němčice-FC Dobromilice 2:0 (0:0), Sokol
Protivanov B-Sokol Mostkovice B, Sokol
v Pivíně B-Sokol Tištín 2:4, FK VýšoviceSokol Kladky 2:2 pk3:2, Sokol Vícov-Sokol
Čechy pod Kosířem 5:0, Haná Nezamyslice
B-FC Ptení 2:0.
1. FK Němčice 12 10 2 0 26:9 33
2. Sokol Vícov 12 8 3 1 39:9 28
3. Sokol Kladky 12 8 1 3 40:24 25
4. Sokol Tištín 12 7 1 4 32:19 22
5. Sokol Otaslavice11 7 1 3 27:17 22
6. FC Ptení
12 4 3 5 19:19 18
7. Nezamyslice B 12 4 2 6 23:31 16
8. Protivanov B 11 5 0 6 20:21 15
9. FC Dobromilice12 4 2 6 29:31 15
10. FK Výšovice 12 3 3 6 14:20 15
11. Sokol Čechy p. K.12 4 1 7 28:45 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 B12 2 1 9 19:41 7
Kanonýři: 12 - Štěpánek Radomír (Sokol
Vicov), 11 - Navrátil Miloš (Sokol Kladky),
Špaček Jakub (FC Dobromilice), 10 - Bosák
David (Sokol Tištín).

IV. třída
Dohrávané 2. kolo: Pavlovice u Koj.-Sokol
Vrahovice B 5:1, Sokol Brodek u PV B-Sokol
Ivaň 7:1, Sokol Tvorovice-FC Kostelec na
Hané B 4:5, Sokol Přemyslovice-Jiskra
Brodek u Konice 0:3, Morávia Doloplazy-Sokol
Plumlov B 0:8, Biskupice-Želeč 2:1.
1. Brodek u Konice10 9 1 0 57:5 29
2. Sokol Plumlov B10 8 2 0 46:10 27
3. Pavlovice u Koj.11 8 0 3 40:23 24
4. FC Kostelec n/H B10 7 1 2 53:19 22
5. Sokol Tvorovice10 5 2 3 30:17 18
6. Sokol Vrahovice B10 6 0 4 28:37 18
7. Brodek u PV B 10 5 1 4 36:25 17
8. Přemyslovice 10 3 0 7 14:23 9
9. Biskupice
11 3 0 8 15:41 9
10. Doloplazy
9 2 0 7 13:39 6
11. Sokol Ivaň 10 1 0 9 9:45 3
12. Želeč
10 0 1 9 9:58 1
Kanonýři: 20 - Žondra Radim (Jiskra Brodek u
Konice), 16 - Merta Petr (FC Kostelec na Hané
B), 11 - Trajer David (Sokol Plumlov B).

tlak na balon. Se samotnou hrou a také jsme se dostávali do šancí.
ale mohu být spokojen, kluci hráli Navíc jsme je moc do ničeho nepouštěli a jedna chybka rozhodla
dobře.“
o tom, že jsme z protiútoku inFK Nové Sady „B“
kasovali. Na začátku druhé půle
FC Hvozd
jsme ale byli nekoncentrovaní a
hned v první minutě jsme dostali
3:1 (1:0)
Branka Hvozdu: 65. Vrba. Roz- na 0:2, poté jsme hru vyrovnali a
hodčí: Hubený – Knoll st., Ko- odměnou nám bylo i snížení na
pecký. Sestava Hvozdu: Koutný 1:2. Soupeř nás poté zatlačil a měl
– Pírek, Z. Poles, F. Bílý, J. Bílý tam několik šancí, jednu z nich
– P. Muzikant (78. Szekulics), v závěru proměnil a vyhrál 3:1. I
Žouželka, Vánský, V. Bílý – Vrba, my jsme tam měli slibné náznaky,
P. Grulich (66. F. Coufal). Trenér: nedokázali jsme je ale dotáhnout
do konce. Byl to zatím nejkvalitRudolf Švehla.
nější soupeř, přehrával nás ale až v
závěru. I předtím sice kontroloval
Hodnocení trenéra Hvozdu
hru, do vyložených šancí jsme ho
Rudolfa Švehly:
„S první půlí jsem byl celkem ale nepouštěli. Byl znát zkušený
Okresní přebor dorostu
spokojen, i když jsme 0:1 prohrá- Škoda, jenž rozdával balony, poté
vali. Nastoupili jsme totiž proti nastoupil i Blaha. Je to vyzrálé Dohrávané 2. kolo: Sokol Brodek u PV-Sokol
kvalitnímu soupeři doplněnému mužstvo a kluky chválím, podali v Pivíně 1:1 pk1:2, Sokol Plumlov-FC Kralice
5:0 (2:0), Volno-Haná Nezamyslice.
o hráče z ‚áčka‘, šlo nám to ale bojovný a obětavý výkon.“
1. Haná Nezamyslice6 4 1 1 15:7 13
2. Sokol Brodek u PV7 3 3 1 15:10 13
3. Sokol Plumlov 6 2 2 2 15:12 10
Okresní přebor žáků 7+1
Okresní přebor mladších žáků
Dohrávané 3. kolo: Sokol Brodek u PV-Sokol 1. Sokol Brodek u PV 5 5 0 0 44:5 15 4. Sokol v Pivíně 6 1 3 2 10:13 7
5. FC Kralice
7 1 1 5 6:19 5
Držovice 2:2 pk2:1, Sokol Čechovice B-FC Kostelec 2. Sokol Klenovice 6 3 0 3 17:30 9
3.
Sokol
Bedi
h
ošť
5
2
0
3
16:28
6
na Hané 3:3 (0:2), pk 2:1, FK Výšovice-FC Kralice 4:4
Okresní přebor žáků
pk2:3, FK Němčice-Smržice 18:0 (8:0), Sokol v Pivíně- 4. Sokol Přemyslovice 6 1 0 5 15:29 3
Dohrávané 3.kolo: FC Hvozd-Sokol v Pivíně
Jiskra Brodek u Konice.
1. FK Němčice
9 9 0 0 69:1 27
Veškeré úřední zprávy 2:2 pk2:3, Haná Prostějov-FC Dobromilice
21:0, Volno-FC Kralice, Jiskra Brodek
2. Sokol Čechovice B 9 7 1 1 36:14 23
a další aktuality mohou u Konice-Sokol Určice 1:7 (0:4), Sokol
3. FC Kostelec n/H 9 6 2 1 53:10 21
4. Brodek u Konice 8 4 2 2 51:12 15
zástupci jednotlivých Protivanov-Sokol Plumlov 0:6.
1. Haná Prostějov 8 8 0 0 107:1 24
5. Sokol Brodek u PV9 3 3 3 28:30 13
oddílů i jejich příznivci 2. Sokol Určice 8 6 1 1 53:14 19
6. Sokol Držovice 9 2 2 5 21:27 9
7. Sokol v Pivíně 7 2 1 4 8:23 8
3. Sokol v Pivíně 8 5 1 2 23:19 17
nacházet na
8. FK Výšovice
8 2 1 5 17:47 7
4. Brodek u Konice8 4 0 4 23:27 12
internetových stránkách 5. Sokol Plumlov 7 3 1 3 19:21 10
9. FC Kralice
9 0 2 7 12:61 3
10. Smržice
9 1 0 8 17:87 3
6. FC Hvozd
8 1 4 3 16:25 10
WWW.
7. FC Kralice
7 3 0 4 28:21 9
OFSPROSTEJOV.CZ ! 8. FC Dobromilice 8 1 1 6 12:66 4
9. Sokol Protivanov8 0 0 8 1:88 0

fotbalové aktuality na www.vecernikpv.cz
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Hokejisté podruhé v řadě zvítězili doma, fanouškovský bojkot stále pokračuje

5
1

Jestřáby doplnil bek Matyáš, naopak Káňa nečekaně skončil

SK HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ
LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

3:0

0:0

2:1

Branky a nahrávky: 1. Ostřížek (Erat), 2. Pekr (Řípa, Bartoň), 13. Čuřík (Wasserbauer,
Zuzin), 47. Řípa (Havel), 52. Havel – 46. Černý (Kubica). Rozhodčí: Kubičík – Reich, Moravec. Vyloučení: 3:5. Bez využití. V oslabení: 0:0. Střely na bránu: 31:22. Diváků: 1580.

Sestava TŘEBÍČE:

Falter – Malena, Zdráhal, Bilčík, Bartoň, Šaur, Přibyl, Juráň – Erat,
Ostřížek, Havel – Řípa, Holec, Pekr – Wasserbauer, Zuzin, Čuřík –
Čech, Raška, Mrázek. Trenéři: Jiří Mička a Radek Novák.

Sestava lhK jestřábi

Prostějov/jim

Šimboch
Š
i
(13. Kocián)

Souboje Jestřábů tak nyní
probíhají v nezvyklé atmosféře,
z níž mrazí trochu jiným
způsobem, než tomu bylo v play
off druhé ligy či baráži o vyšší
soutěž. A zdá se, že za vším stojí
malicherný osobní spor mezi
uraženými fanoušky a vedením
klubu, které ze zcela pochopitelných důvodů odmítá odpalování
pyrotechniky na zimním stadionu,
jenž není v jeho majetku a hodiny
na ledu si pouze pronajímá od
Domovní správy.

Roupec, Kolibár, Knesl,Skřivánek,
Korím, Malý, Řezáč
Trenéři:
Tomáš Sršeň starší
a Petr Zachar.

3
2

Kajaba, Meidl, Indra
Kovařík, Luňák, Coufal
Černý, Kubica, Káňa
Kuncek, Duba, Poulíček.

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
HC REBEL HAVLÍČKŮV BROD

0:1

2:0

Už je to opět veselejší. Prostějovským hokejistům
se podařilo navázat na domácí vítězství proti Jihlavě
a uspěli před vlastními fanoušky také v souboji dvou
aktuálně nejhorších celků. Díky tomu se odpoutali
od čtrnáctého Havlíčkova Brodu a za dvanáctým
Mostem zaostávají opět jen o šest bodů, již na konci tohoto týdne tak čistě matematicky mohou vystoupat tabulkou mírně vzhůru. A to vše navzdory
tomu, že spory mezi jádrem jestřábích fanoušků
a vedením klubu pokračují, takže prostějovský kotel
pouze vyvěsil transparent a vše sledoval v tichosti.

„Pro kluky je to škoda, protože
jim ta podpora chybí, ale ke
konci zápasu se alespoň ozval
zbytek stadionu. Více bych se
k tomu nechtěl vyjadřovat,“
zmínil alespoň v krátkosti asistent
hlavního kouče Petr Zachar.
Jestřábům ale zatím bojkot
tradičního šestého hráče přináší
štěstí, opět z toho byl plný bodový
zisk. A první výhry se dočkaly
i nové bundy realizačního týmu,
které si svou premiéru odbyly
v Třebíči. Tam ale bylo za
minutu dvacet vymalováno.
Stejně jako před týdnem se o výh-

ru v bráně přičinil Juraj Šimboch,
jenž tentokrát musel čelit hned
čtyřiceti střelám, když hosté
výrazně přestříleli prostějovské
mužstvo. „Brankáři jsou vždy
trošku loterie. Minule jsme
začínali s Jurajem, ale museli jsme
ho ve dvanácté minutě vystřídat.
Pak jsme si s Tomášem sedli, trochu jsme to rozebrali, a protože Juraj měl poslední zápas s Jihlavou
dobrý, tak jsme ho tam nasadili
dneska znova a je vidět, že nám to
vyšlo. Na druhou stranu bychom
ale možná dneska vyhráli, i kdyby
chytal Ondra Kocián,“ vysvětlil
Zachar tento tah.
Pro sobotní střetnutí také mohli
prostějovští
trenéři
poprvé
počítat s dvacetiletým obráncem
Jakubem Matyášem, jenž si odbyl
svůj první střídavý start z Třince.
„Budeme o něj stát i dál, uvedl se
dobře. Počítali jsme, že pilířem obrany bude Vosátko, to se nám ale
rozpadlo po pár zápasech. Nyní
si Koríma stáhly Pardubice, takže
hrát nebude, při reprezentační
pauze by ale opět měl být k

Předbrankový úklid. Prostějovští hokejisté zapracovali na defenzivě a Havlíčkův Brod příliš do šancí nepouštěli, i proto se mohli
v sobotu večer radovat.
Foto: Jiří Možný
dispozici,“ zmínil sportovní
manažer Jestřábů Jiří Vykoukal.
Dvojnásobného mistra světa
mrzí neměnná situace s Olomoucí, která nemá zájem posílat
své hráče do Prostějova, raduje
se tak z navázané spolupráce
s Třincem, odkud do Prostějova
zamířila již trojice hráčů. „Naším
cílem je, aby si Prostějov nemusel
hráče půjčovat odjinud, nyní to
ale nejde a musíme sbírat hráče z
extraligy. Díváme se i na Slovensko, kde jsme navázali kontakty,“
nastínil další možný směr, odkud

by mohly na Hanou zavítat posily.
Naopak oslabením je nečekaný
odchod Tomáše Káni, jenž
v Prostějově absolvoval avizovaných pět zápasů, a klub
měl následně zájem o jeho další
setrvání. „Utekl do Německa
a postavil nás před hotovou věc. Po
zápase s Havlíčkovým Brodem
jsme se dozvěděli, že už nepřijede,
přitom jsme prodloužili smlouvu
o dalších čtrnáct dní. Prostě se
sbalil a odjel,“ smutně krčil rameny krátce před uzávěrkou vydání
Jiří Vykoukal.

1:1

Branky a nahrávky: 23. Káňa (Duba, Stejskal), 29. Meidl (Kajaba, Kubica), 41. Roupec
(Kubica, Kajaba) – 16. Kuchler, 50. Heřman (Babka, Endál). Rozhodčí: Přikryl – Bartenček, Vengřín. Vyloučení: 6:7. Využití: 2:0. V oslabení: 0:0. Střely na bránu: 24:40.
Diváků: 1398.

Sestava lhK jestřábi

„Štěstí sedlo na vola,“ komentoval svoji

Šimboch
Roupec, Kolibár, Skřivánek,
Korím, Malý, Jedlička, Matyáš
Trenéři:
Tomáš Sršeň starší
a Petr Zachar.

první branku za Jestřáby Tomáš Káňa

Kajaba, Meidl, Kubica
Kovařík, Luňák, Coufal
Černý, Káňa, Poulíček
Stejskal, Duba, Kuncek.

SESTAVA haVLÍČKOVA BRODU:
Dlouhý – Staněk, Zítka, Sklenička, Kolář, Pavlíček, Janáček,
Jaroměřský, Kotaška – Přikryl, Endál, Sedláček – Maliník, Heřman,
Chlubna, Rousek, Babka, Milfait, Půlpán, Tomek, Kuchler.
Trenér: Miroslav Barus.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 17. KOLE


Tým

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

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

Z

V

VP

PP

P

Skóre

Bodů

17
17
17
16
17
17
17
16
17
17
17
17
17
17

11
9
9
9
7
8
8
7
7
6
7
2
3
2

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

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

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

52:31
45:33
54:50
41:36
62:48
56:47
48:38
58:56
37:38
48:41
43:60
39:57
35:58
31:56

36
33
31
30
29
29
28
25
25
23
22
20
14
9

Kam příště....
18. kolo, pondělí 27. října: Piráti Chomutov – HC Benátky nad Jizerou,
HC Most – HC Slovan Ústečtí Lvi, SK Kadaň – AZ Havířov, Rytíři Kladno – ČEZ Motor České Budějovice, Salith Šumperk – LHK Jestřábi
Prostějov, HC Rebel Havlíčkův Brod – HC Stadion Litoměřice, SK Horácká Slavia Třebíč – HC Dukla Jihlava.
19. kolo, středa 29. října: SK Horácká Slavia Třebíč – Piráti Chomutov,
HC Dukla Jihlava – HC Rebel Havlíčkův Brod, HC Stadion Litoměřice – Salith Šumperk, Rytíři Kladno - LHK Jestřábi Prostějov (24.11.),
ČEZ Motor České Budějovice – SK Kadaň, AZ Havířov – HC Most, HC
Slovan Ústečtí Lvi – HC Benátky nad Jizerou.
20. kolo, sobota 1. listopadu: Piráti Chomutov – HC Slovan Ústečtí Lvi,
HC Benátky nad Jizerou – AZ Havířov, HC Most – ČEZ Motor České
Budějovice, SK Kadaň – LHK Jestřábi Prostějov, Rytíři Kladno –
HC Stadion Litoměřice, Salith Šumperk – HC Dukla Jihlava, HC Rebel
Havlíčkův Brod – SK Horácká Slavia Třebíč

Prostějov - Při svém pátém střetnutí v prostějovském
dresu se útočník Tomáš Káňa dočkal premiérového
zásahu. Na počátku druhé třetiny v přesilovce srovnal
na 1:1 a zahájil tak obrat, díky němuž se Jestřábům
podařilo celkově popáté v sezoně zvítězit. Po angažmá ve Vítkovicích, Mladé Boleslavi, Ústí nad Labem,
Columbusu Blue Jackets, pěti týmech v nižších zámořských soutěžích, Karlových Varech, Chomutovu, druholigové Orlové a kazašském Arystanu Temirtau se tak
branky dočkal i při svém angažmá na Hané, které právě
tímto duelem mělo skončit...
Jiří Možný
Podruhé v řadě jste
zvítězili na domácím
ledě. Co tentokrát rozhodlo?
„Trošku i štěstí, třeba při posledním střídání a jejich hře šest
na pět. Ale šli jsme mu více naproti, takže tři body jsou doma.
Prvních patnáct minut jsme byli
jasně lepší, bohužel jsme dostali smolný gól. Naštěstí jsme se
z toho otřepali, nesložili jsme se,
bojovali jsme dál a skončilo to
dobře pro nás.“
Podařilo se vám vstřelit vyrovnávací gól. Jak
jste svoji premiérovou trefu
v jestřábím dresu viděl?
„Štěstí sedlo na vola (smích).
Odrazilo se to ke mně a pak už
to bylo jednoduché doklepnout.“
Znovu jste se museli
obejít bez podpory fanoušků, jak to na vás působí?
„Nechtěl bych je hanit, jsem
rád, že vůbec přišli... O Prostějovu jsem vždy slyšel, že má
super fanoušky, ale teď bylo
doma dvakrát takové ticho, až
jsem z toho byl trošku zasko-

čený. Doufám, že to s výsledky zase přijde a příznivci nás
začnou opět podporovat. Pro
každého hráče je lepší, když
ho fanoušek povzbuzuje. Hrajete pro ně a je to šestý hráč na
ledě. Doufám, že budou chodit
a fandit jako dříve, když se vyhrávalo.“
Přišel jste v momentě,
kdy se nedařilo. Cítíte,
že by se to už lepšilo?
„Série porážek tehdy hned neskončila, ale zvedá se to. Začínáme hrát jednoduše, makáme
na sto deset procent a půjde to
ještě výš. Ubojovali jsme to
a musíme jít štěstí i dál naproti.
Snažíme se na tréninku makat
stále víc, bruslíme, dáváme do
toho všechno a myslím, že se
to vyplácí. Je důležité, abychom aspoň doma vyhrávali,
když už to na venkovním hřišti nejde. Zatím se nám to daří
a doufám, že to do budoucna
zlepšíme úplně.“
Absolvoval jste za Prostějov původně avizovaných pět zápasů, co s vámi
bude dál?

Přehled výsledků 1. ligy ČR
16. kolo: SK Kadaň – HC Benátky
n/J 0:1 s.n. (0:0 - 0:0 - 0:0). Branky: rozh. náj. Špaček. Diváci: 305 *
HC Dukla Jihlava – HC Stadion
Litoměřice 5:4 po prodl. (1:2, 2:0,
1:2 - 1:0). Branky: 10. Čachotský
(Zeman, Čáp), 26. Štebih (Diviš, Čáp),
34. Zeman (Diviš, Důras), 42. Zeman
(Čachotský, Štebih), 62. Melenovský
(Diviš) – 10. Chlapík (Švagrovský,
Novák), 11. Bílek (Kalla), 53. Bílek
(Rys, Kalla), 55. Kalla (Rys, Bílek).
Diváci: 1412 * Piráti Chomutov –
HC Most 2:3 s.n. (1:0, 1:0, 0:2 - 0:0).
Branky: 13. Hovorka (Růžička, D.
Květoň), 31. Skinner (Kämpf, D. Kaše)
– 42. Slavíček (Písařík), 46. Kubinčák
(Alinč, Petruška), rozh. náj. Smolka.
Diváci: 2031 * SK HS Třebíč – LHK
Jestřábi Prostějov 5:1 (3:0, 0:0, 2:1).
Branky: 1. Ostřížek (Erat), 2. Pekr
(Řípa, Bartoň), 13. Čuřík (Wasserbauer,

Zuzin), 47. Řípa (Havel), 52. Havel –
46. Černý (Kubica). Diváci: 1580 *
Salith Šumperk – AZ Havířov 4:5
s.n. (2:1, 0:2, 2:1 - 0:0). Branky: 3.
Plášek (Vrdlovec), 12. Moskal (Sedlák,
Žálčík), 48. Staněk (Holík, Sedlák),
57. Sedlák – 12. Loskot (Jiránek),
21. Loskot (Chmielewski, Valenta),
32. Pechanec (Valenta), 41. Jiránek
(Valenta, Lenďák), rozh. náj. Loskot.
Diváci: 1200 * HC Slovan Ústí nad
Labem – Rytíři Kladno 3:2 (2:1,
1:0, 0:1). Branky: 13. Černý (Merta,
Pořický), 19. Pořický (Holomek), 40.
Roubík (Rod) – 6. Hořava (Pitule, Dragoun), 46. Dragoun. Diváci: HC Rebel
Havlíčkův Brod – ČEZ Motor České
Budějovice 3:2 s.n. (1:0, 1:0, 0:2 - 0:0).
Branky: 2. Endál (Přikryl, Sedláček),
31. Babka (Tomek), rozh. náj. Rousek
– 53. Nouza (Heřman, Rob), 58. Nouza
(Vráblík, Růžička). Diváci: 521.

17. kolo: HC Benátky n/J - HC Most
3:1 (0:0 - 3:0 - 0:1). Branky: 32. Miškovský (Vařecha), 35. Skořepa (Maďar), 36. Miškovský (Skořepa, Jonák)
– 49. Kubinčák (Alinč). Diváci: 271 *
HC Slovan Ústí n/L - SK Kadaň 1:3
(0:2 - 1:0 - 0:1). Branky: 29. Merta
(Černý, Smetana) – 4. Novák (Novák,
Hejcman), 14. Tejnor (Kůs, Hlava), 50.
Kadlec (Charousek, Berlev). Diváci:
1023 * HC Stadion Litoměřice - SK
HS Třebíč 0:2 (0:2 - 0:0 - 0:0). Branky: 12. Ostřížek (Králík), 18. Bartoň
(Holec, Pekr). Diváci: 1160 * AZ Havířov - Rytíři Kladno 5:2 (1:0 - 3:1
- 1:1). Branky: 14. Klimša (Lenďák,
Maruna), 27. Maruna (Klimša), 31.
Jakúbek (Krisl, Pechanec), 32. Loskot
(Fořt), 54. Matějek (Maruna, Klimša)
– 21. Pitule (Hořava), 54. Růžička (Rudovský, Kolářík). Diváci: 2767 * ČEZ
Motor České Budějovice - Salith

Šumperk 6:3 (2:0 - 2:2 - 2:1). Branky:
4. Straka (Heřman, Nouza), 17. Nouza
(Heřman, Straka), 29. Nouza (Švihálek,
Straka), 36. Pajič (Chmelíř., Kříž), 46.
Punčochář (Suchánek, Pajič), 51. Boháč (Rob) – 31. Berger (Velecký, Haas),
36. Brunec (Vrdlovec, Plášek), 41.
Velecký (Haas, Holík). Diváci: 4092 *
LHK Jestřábi Prostějov - HC Rebel
Havlíčkův Brod 3:2 (0:1 - 2:0 - 1:1).
Branky: 23. Káňa (Duba, Stejskal), 29.
Meidl (Kajaba, Kubica), 41. Roupec
(Kubica, Kajaba) – 16. Kuchler, 50.
Heřman (Babka, Endál). Diváci: 1398
* HC Dukla Jihlava - Piráti Chomutov 4:3 po s.n.(1:1 - 0:1 - 2:1 - 0:0).
Branky: 1. Zeman (Diviš, Čachotský),
49. Melenovský (Důras), 53. Matai
(Březina, Podlipnik), rozh. náj. Čachotský – 17. Gajovský (Hovorka), 34.
Kämpf (Kaše), 52. Kämpf (Gajovský).
Diváci: 1726

„Nevím, co říct. Uvidíme.
Dneska byl pátý zápas, zatím mi
ale nikdo nic neřekl...“
Ať už zůstanete, či nikoliv, kam může současný
prostějovský tým pomýšlet?
„Těžko říct. V takové situaci
jsem ještě nebyl, takže to je pro
mě také novinka. Kluci bojují,
bojuje celý tým, myslím si, že
určitě patříme do středu tabulky.“
Je pro vás prioritou zůstat u Jestřábů?
„To je odvislé od mnoha okolních věcí. Nevím, jak to říct, záleží ale na podmínkách i na tom,
jestli mě trenéři budou chtít.“
Bavili jste se průběžně
s trenéry o svých výkonech?
„Sám jsem cítil, že to zpočátku
není ono. Trápil jsem se a doufám, že se to zlepšuje. Teď mi
to tam naštěstí padlo, ale pořád
potřebuji na sobě makat. Cítím
to na ledě a snažím se pro to dělat maximum.“
Byl pozvolnější start
dán dlouhou pauzou?

„Ano, i tím. Od března jsem nebyl na ledě, byl jsem se jen párkrát sklouznout s veřejností. Měl
jsem trošku problémy s kolenem,
takže jsem chvíli vynechal a teď
se do toho dostávám. A věřím, že
to půjde jen nahoru.“
Loni jste si vyzkoušel poměrně exotické
kazašské angažmá. Jaké to
v Astaně bylo?
„Kazachstán sám o sobě hovoří
za vše a podle svých zkušeností
bych tam už podruhé nešel. Ten
život a vše mi připadalo jako dvacet let zpátky. Hokejově to nebylo
špatné, ale vládne tam vyšší moc
a já jsem tam ani nedostal část peněz, co jsem měl slíbeno. Osobně
bych to už v životě neudělal.“
Co vám tam chybělo
nejvíce?
„Určitě rodina. Velké
odloučení, je to přece jen přes čtyři tisíce kilometrů a čím
jsem starší, tím
více cítím, že někoho vedle sebe
potřebuji.

Takže určitě rodina a přítelkyně. Byl jsem tam totiž sám.“
I proto jste nyní zvolil
Prostějov?
„Není to daleko, mám to hoďku
cesty. Nyní totiž bydlím s přítelkyní v Opavě, odtamtud je to
sem kousíček. Uvidíme, jak se
to vyvine, já doufám, že dobře.“
Jste tu zatím spokojen?
„Kluci jsou tu super, parta
skvělá, musíme ale stále makat
a já ještě třikrát tolik. Doufám,
že vše půjde jen nahoru, Prostějov na to má. Je to ale jen v nás
a v našich hlavách, i teď v Šumperku máme šanci uspět.“
Co jste od první ligy vůbec očekával?
„Hlavně především fakt, že se
tady chytnu, zapadnu do týmu
Zaa budeme dělat výsledky. Za
tím to nebylo ono,,
což asi všichni vi-děli, ale postup-o
ně se do toho
dostávám. Doo
toho se zlepšujee
m
i tým a myslím
si, že to budee
šlapat.“

„O Prostějovu jsem vždy slyšel,
že má super fanoušky, ale teď
bylo doma takové ticho, až jsem
z toho byl trošku zaskočený...“
forvard Jestřábů TOMÁŠ KÁŇA
o podpoře příznivců z hlediště

Foto: Jiří Možný

Antonín HONEJSEK se vrátil
do extraligy, vybral si Kometu
Brno, Prostějov/jim - Po krátkém angažmá ve Finsku bude
Antonín Honejsek (na snímku) opět brázdit kluziště v nejvyšší české hokejové soutěži.
Rodák z Prostějova, jenž to
v minulosti dotáhl až na mistrovství světa do dvaceti let, nižší
zámořské soutěže, ale i reprezentačního „áčka“, se po dvou
zápasech v Blues Espoo rozhodl
pro modro-bílou kombinaci Komety Brno. A to i přesto, že ještě
na jaře letošního roku pomohl
k zisku mistrovského titulu Zlínu.

Třiadvacetileté křídlo patřilo v
posledním play off k nejproduktivnějším hráčům, ročník však
dohrával se zraněním, po němž
se mu včas nepodařilo vrátit do
ideální formy. A ve Finsku neměli dostatek trpělivosti a dali
Honejskovi šanci jen ve dvou
zápasech, po nich se s někdejším hráčem Prostějova, Zlína,
Moose Jaw Warriors či Třebíče
dohodli na ukončení spolupráce.
V nejvyšší domácí soutěži
dospělých zatím včetně play
off odehrál téměř sto šede-

Foto: Jiří Možný
sát střetnutí, během nichž
dosáhl na devětačtyřicet branek a jednačtyřicet asistencí.
Exkluzivní rozhovor s Antonínem Honejskem připravuje
Večerník do jednoho z příštích
vydání.
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Na řadě je venkovní dvojzápas

Jestřábí naděje pohasly v Třebíči už ve druhé minutě...
Třebíč, Prostějov/jim - Pouhých
čtyřiasedmdesát sekund stačilo hokejistům Třebíče k tomu,
aby si vytvořili dvoubrankový
náskok nad chybujícími prostějovskými hokejisty. Velice brzy
tak bylo patrné, že se předešlá
výhra nad Jihlavou bude opakovat jen velice obtížně, což zbytek utkání jen potvrdil. Domácí
přidávali poměrně jednoduché
branky, díky nimž se vrátili zpět
na první místo tabulky. Naopak
pozice Jestřábů, jejichž formace
byly opět přeskládané, se opět
zhoršila. Dvanáctý Most i poslední Havlíčkův Brod totiž v rámci
svých zápasů šestnáctého kola
první ligy, uspěly.
Horácká Slavia zahrozila hned po
pár okamžicích, když se poprvé

dostala do jestřábího pásma, na
gólovou radost si ale musela počkat
až do čtyřicáté sekundy. To nabil
Roman Erat zpoza brány Ostřížkovi, jemuž nechali Luňák s Kajabou
spoustu prostoru, a čtyřiadvacetiletý útočník z levého kruhu z první
propálil výborně umístěnou ranou
Šimbocha - 1:0. Pouhou půlminutu
nato prošel kotouč z pravé strany
od Bartoně přes Řípu až k neobsazenému Pekrovi, jenž měl na brankovišti dostatek času na zpracování
i zakončení - 2:0. Jestřábům tak
opět utekl začátek a mohlo být ještě
hůře. Autor první branky byl totiž
při brejku zahákován a následovalo
trestné střílení. Při něm ale Ostřížek
neuspěl, pokusem mezi betony
se neprosadil. Zvýšit na 3:0 se tak
podařilo až v polovině třinácté minuty Čuříkovi. Prostějovský rodák
ve službách Třebíče díky laxnímu
vracení se útočníků zakončil po
ose Zuzin-Wasserbauer do prázdné
brány. A Juraje Šimbocha okamžitě
nahradil Ondřej Kocián. Poté dostali Jestřábi možnost vrátit se do

zápasu v první přesilovce utkání,
zahrozili však jen domácí, po Holcově střele pod břevno musel zasahovat nový muž s maskou.
Na počátku druhého dějství byla
Třebíč blízko čtvrtému zásahu,
v úvodní minutě musel Kocián
vyřešit Eratovu ránu i Ostřížkovu
dorážku. Poté konečně zahrozili
i hosté, když se Duba s Poulíčkem
dostali do brejku dva na jednoho,
z Pardubic zapůjčený forvard ovšem
mířil moc vysoko. O další početní
výhodu se Prostějov záhy připravil
sám, když sekal Kajaba. A při následné hře čtyři na čtyři nebezpečně
tečoval Řípa. Do největší šance se
chvíli před polovinou zápasu dostal
Kubica, jenž pádil sám na Faltra, již
šestý gólman Třebíče v tomto ročníku první ligy se ale vyznamenal.
A v samotném závěru třetiny hráli
domácí půlminutovou přesilovku
pěti proti třem, v ní se ale stejně jako
při pokračující výhodě pěti proti
čtyřem Prostějov ubránil.
Jestřábům se přesto podařilo na
malou chvíli střetnutí zdramatizo-

proloženým středečním volnem

JIŘÍ MIČKA – SK Horácká Slavia Třebíč:

„Zvládli jsme první třetinu, vstřelil tři góly, ale od druhé jsme se začali
totálně trápit díky tomu, že jsme ke hře přistoupili lehkovážně a hráli
hokej, který vůbec nechceme hrát. Pak jsme si to v kabině vyříkali, ale
začátek třetí třetiny se nesl ve stejném duchu. Vysvobodila nás až čtvrtá
branka. Spokojenost je tak jen s první třetinou. Jestli chceme takhle pokračovat, tak moc body sbírat nebudeme...“
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TOMÁŠ SRŠEŇ – LHK Jestřábi Prostějov:

„Podle mě rozhodla první dvacetiminutovka, kdy jsme dostali dva
rychlé góly a pak ještě třetí. Otáčet pak skóre pak pro nás bylo velice
těžké. Po vstřelené brance jsme kluky nabádali, abychom se s tím pokusili ještě něco udělat. Bohužel jsme ale hned udělali chybu a dostali
jsme gól na 4:1 a tím se zápas definitivně zlomil.“
vat. Michal Černý si při akci dva
na dva vybruslil z pravého křídla na
střed a z mezikruží se prosadil mezi
betony, které z Komety vypůjčený
gólman Falter pozdě sklapl – 3:1.
Prakticky okamžitě ovšem rozjetý
Řípa prosvištěl na levé straně kolem Jedličky a z úhlu našel skulinku v Kociánově postoji – 4:1.
Na druhý zásah si poté opět dělal

zálusk Ostřížek, po teči Zdráhalovy
rány ale úspěšně zasáhl prostějovský brankář.
Páté branky tak Třebíč dosáhla až
v polovině dvaapadesáté minuty.
Lukáš Havel využil nepřesného
Kociánova máchnutí holí při vyjetí
pro dlouhou třebíčskou přihrávku
a přes klouzajícího se beka dokonal
skóre na 5:1.

Druhá domácí výhra a Rebel opět zaostává výrazněji

KOTEL MLČEL, FANDILA JEN MANAŽERKA
Prostějov/jim - I napodruhé
v sezóně se podařilo prostějovským hokejistům zdolat své
soky z Havlíčkova Brodu. Po
cenné výhře 2:0 v tamější Kotlině se v sobotu dočkali i doma.
Potřetí v probíhajícím ročníku
první ligy se jim tak podařilo
v normální hrací době překonat hranici dvou vstřelených
branek a vyneslo jim to tři
body, které znamenají navýšení
náskoku na předposlední pozici.
V sestavě domácích se v duelu
sedmnáctého kola druhé nejvyšší soutěže opět objevil starší
dorostenec Luděk Kuncek a premiérově i obránce Jakub Matyáš.
Do složení čtyř útočných formací
se naopak nevešel Marek Indra.
Hosté z HavlBrodu přivezli oproti prvnímu vzájemnému souboji
z počátku sezóny obměněný kádr,
v němž byl například velezkušený Kuchler či trio olomouckých
beků Staněk, Jaroměřský a Janáček, kteří loni pomohli sousední
Moře do extraligy.
Prostějovští Jestřábi začali dobře
a po opatrnějším úvodu se dostali
do prvních gólovek. Nejprve jeli
Poulíček s Káňou dva na jednoho,
ale první jmenovaný se nápřahem

neprosadil. O chvíli později zůstal
stejný hráč po vykombinování
sám před gólmanem, z pár kroků
však netrefil bránu.
Skóre se tak překvapivě měnilo
na opačné straně. To se puk dostal
před bránu, odkud si ho domácí
hráči sami srazili až za čáru. Gól
byl připsán Kuchlerovi - 0:1.
Tento okamžik na chvíli výrazně
změnil dění na ledě. Jestřábi sice
v závěru třetiny dostali možnost
zahrát si přesilovku, Havlíčkův
Brod je však kromě úvodního
vhazování nepustil do pásma,
úspěšně kontroloval kotouč a také
zahrozil. Při Maliníkově nájezdu
dobře zakročil vracející se Kubica
a vlastně ještě před trestem se do
šance dostal Endál, po němž Přikryl rozezvučel tyčku.
Druhá třetina již přinesla domácím hráčům i zamlklému publiku
více radosti. Fanouškovské jádro
stejně jako proti Jihlavě bojkotovalo utkání a pouze vyvěsilo
černý transparent „Trpělivost
došla, dnes fandí manažerka“,
slyšet tak byli pouze návštěvníci
z Vysočiny, kteří neúnavně hnali
své oblíbence za body a vidinou
opuštění čtrnácté pozice.
V komorní atmosféře nejprve Jestřábi promarnili krátkou početní
výhodu o dva hráče, na konci klasické přesilovky se ale dočkal Tomáš
Káňa, jenž dorazil Dubovu střelu
a srovnal na 1:1. Poté se domácím
podařilo ustát první oslabení a ještě

před polovinou střetnutí výsledek
otočili. Sám před bránou se ocitl
Václav Meidl, odrazil se k němu
puk a vytáhlý útočník si už věděl
rady a umístil jej přesně do horního růžku - 2:1. Následně se na ledě
děly málo vídané věci. Ve stejný čas
putovali na trestnou lavici Stejskal
s Janáčkem a při hře čtyři na čtyři
fauloval Káňa. Hosté tak dostali šanci v přesilovce čtyři na tři, s ní si však
nevěděli rady po vzájemné potyčce
zamířili za katr Kolibár s Kuchlerem. Nejzkušenější hráč Havlíčkova
Brodu navíc získal i dvojku za sekání, takže se hrálo tři na tři a stejný
počet hráčů seděl na každé z trestných lavic. Během půlminutového
bruslařského cvičení ani následných
desítek sekund se nic zajímavého
nedělo, v samém závěru prostřední
dvacetiminutovky ale nebyla nouze
o zaznamenání hodné momenty. Vše
to začalo výborně odbráněným oslabením domácích, kteří hosty do ničeho nepustili a převážně hráli s pukem na holi mimo vlastní třetinu,
dvěma povedenými ranami se navíc
připomenul Káňa. Ihned po skončení Kovaříkova trestu se ale nechali
unést ofenzivními počiny, hokejisté
Rebelu jim unikli po pravém mantinelu a bylo z toho chvíli několikanásobné přečíslení. S tímto stejně jako
následným závarem na brankovišti
si ovšem Jestřábi poradili.
A v úvodu třetí části svůj náskok
ještě zvýraznili. To dobíhal trest
Kuchlera, když už sedmatřiceti-

PETR ZACHAR – asistent LHK Jestřábi Prostějov:

„Soustředili jsme se na vstup do zápasu, protože v posledních duelech nám
nevyšly. Prvních deset dvanáct minut jsme odehráli slušně, měli jsme tam dvě
tři šance, ale nevyužili jsme je. Pak jsme si dali trochu nešťastný vlastní gól,
který nás trochu srazil. Nástup do druhé i třetí třetiny nám vyšel, to si myslím,
že rozhodlo. Nemyslím si, že jsme potom přestali hrát, ale Havlbrod se chytil
šance a přitlačil nás trochu. My jsme kluky nabádali, aby nadále plnili pokyny,
neudělali zbytečnou chybu. Není důležitá hra, ale výsledek.“

MIROSLAV BARUS – HC Rebel Havlíčkův Brod:

„Domácí využili přesilovky, my v nich ani nevystřelíme. Rozhodla osobní
statečnost, že hráči Prostějova chodili před bránu, rvali se o puk, kdežto naši
kluci to mydlili po rozích. Když necháme beky, aby stříleli, tak si to přihrávají,
trefují první hráče. Máme sice optickou převahu, ale nedokážeme z toho vytěžit body. Měli jsme tady určitě na bod, ale bohužel nemáme žádný. Hráči
tomu musí dávat více, je to o pracovitosti a obětavosti.“
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střelou od modré Roupec - 3:1.
Prostějovský bek tak nejen potvrdil svou pozici na čele oddílové
produktivity, navíc se čtvrtou
brankou dostal i do čela kanonýrů. Poklidný závěr utkání ale na
Jestřáby nečekal. Hosté se snažili
vrátit zpět do zápasu a na konci
padesáté minuty se jim to i podařilo. To se po vyhraném buly
v levé části útočného pásma a následné střele prosadil Heřman,
jehož teč zapadl do pravého vinklu - 3:2. Brzy nato navíc putoval
Prostějov do čtyř a alespoň nyní
se dočkal i hlasité podpory, když
se části publika podařilo roztleskat většinu stadionu. A bylo opět

veseleji
l ji i proto, žže Babka
bk ffauloval
l l
v útočném pásmu. Na domácích bylo jasně patrné, že hlavně
nechtějí udělat chybu, a při hře
čtyři na čtyři i přesilovce nikam
nepospíchali, až dvě minuty před
koncem dovolili po zakázaném
uvolnění buly ve svém pásmu.
V devětapadesáté si havlíčkobrodská lavička vzala oddechový
čas a vzápětí to zkusila bez brankáře, od vyrovnání nebyla vůbec
daleko. Po vyhraném vhazování
to z mezikruží zkusil Jaroměřský
a střelu letící těsně vedle levého
Šimbochova ramena nadzdvihlo
břevno. Těsný náskok tak již zůstal v platnosti a dvanáctý Most
už má k dobru „jen“ šest bodů...

Křupková s Tomigovou prošly v Lize mistryň dál

Karviná, Prostějov/jim - Po Petru Kumstátovi se mohou těšit
na další fázi evropské klubové
soutěže rovněž dvě prostějovské
hokejistky. Ze základní skupiny Ligy mistryň totiž postoupil
i český mistr SK Karviná, jehož
barvy hájí Martina Křupková
s Nikolou Tomigovou. První z této
dvojice se na konečném druhém
místě v čtyřčlenné grupě podílela
přímo na ledě, druhou jmenovanou vyřadilo zranění a své spoluhráčky mohla podporovat jen ze
střídačky.
„Podařilo se nám splnit cíl. Sice
jsme třetí nejhorší z druhých míst,
ale i tak jedeme do Ruska. První dva

zápasy byly celkem v pohodě, ale
proti Vídni to bylo velice těžké. Hrály jako chlapi, byly rychlejší, techničtější a silnější na puku,“ podělila
se o dojmy krátce po skončení posledního zápasu Martina Křupková.
Radovat se mohla díky tomu, že
v pátek si karvinské hráčky poradily
výsledkem 6:1 s britským Bracknell
Queen Bees, v sobotu porazily 5:2
polskou Osvětim a nic na tom nezměnila ani následná porážka 1:7
s vídeňskými Šavlemi. Proti Královským včelám se Křupková prosadila
rovněž střelecky, když zvyšovala už
na 4:1, v pátek i v sobotu k tomu
přidala po dvou trestných minutách.
„Myslím si, že jsem nehrála špatně,

hrálo se mi dobře,“ pousmála se.
To její kolegyně Nikola Tomigová
zažívala zcela jiné pocity. „Byla jsem
se na holky podívat v neděli a bylo to hrozné, těžko se to popisuje.
Chtěla jsem se vrhnout na led a pomoci holkám, nešlo to ale. Snažila
jsem se je aspoň povzbuzovat, byla
jsem za nimi i v šatně,“ líčila nešťastná hráčka. Ze hry ji vyřadilo zraněné
rameno, s nímž byla před pár týdny
na operaci, nyní ještě dva a půl týdne bude nosit ortézu, poté přijdou
pětitýdenní rehabilitace. „Zákrok
dopadl dobře. Teprve uvidím, co mi
ruka dovolí, nebudu to ale lámat přes
koleno. Pravděpodobně se tak na led
vrátím až v lednu a do Ruska tak ne-

poletím, maximálně jako masérka,“
brala vše s nadhledem dlouholetá
česká reprezentantka.
Po šesti bodech z prvních dvou zápasů tak duel se Sabres Vídeň už
pouze určoval, kdo skončí první
a kdo druhý. „Chtěly jsme skupinu
vyhrát, ale to se nám bohužel nepodařilo. Ovšem už před zápasem
s Vídní jsme věděly, že máme jistý
postup. Záleželo jen z jakého místa
a kam se pojede. V první a druhé třetině jsme měly celkem tak čtyři pět
gólovek, ale neproměnily jsme je.
Kdyby jo, tak je asi úplně jiný výsledek,“ ohlížela se Křupková.
Místo vyrovnaného stavu to tak po
úvodní části bylo 0:2 a po druhé

Prostějov/jim - Až příští středu
5. listopadu se dočkají prostějovští diváci dalšího
střetnutí „A“-týmu
Jestřábů na domácím kluzišti. Nejprve se totiž již
dnes, tedy v pondělí
27. října představí
v Šumperku a následně
o pět dnů později v Kadani. Naopak ve středu 29. října budou mít
na rozdíl od ostatních týmů volno,
utkání na Kladně se totiž odehraje až v pondělí 24. listopadu.
V krajském derby se střetnou
mužstva s rozlišnou aktuální výkonností. Zatímco forma „Draků“
kulminovala uprostřed října a v uplynulém týdnu Severomoravané ani
jednou nezvítězili, Jestřábům se
nyní podařilo dvakrát v řadě zvítězit
doma. Pohled na celkovou tabulku
ovšem značí, že hráči Šumperku
jsou na tom výrazně lépe. Ač odehráli o utkání méně, nasbírali již
o jedenáct bodů více. A hlavní rozdíl tkví v produktivitě, defenzivní
činnost je na tom podobně. Šumperk ale nastřílel hned o třiadvacet
branek více, nejvíce se činil hned
na počátku sezony při výhrách 7:3
nad Litoměřicemi, 7:4 nad Českými Budějovicemi a 7:5 nad Ústím.
Ofenzivu táhne především třiadvacetibodový Patrik Moskal, jenž
k sedmi bodům získal hned šestnáct
přihrávek a donedávna vedl pořadí
produktivity i nahrávačů celé prvoligové soutěže. Šestnáct bodů
přidal Aleš Staněk, zejména díky
devíti brankám je již čtrnáctibodový Lukáš Žalčík. A útočnou snahu
podporují také obránci, zejména
exprostějovský Tomáš Sedlák
a Aleš Holík. První z nich získal pět
gólů a deset přihrávek, druhý čtyři
branky a sedm nahrávek. Mezi třemi tyčemi se pak střídají Vladislav
Koutský s Danielem Zelenkou, oba
mají úspěšnost mírně nad devadesát
procent.
Následuje tedy středeční volno,
neboť kvůli rekonstrukci kladenského „zimáku“ se na ledě Jágrova
týmu představí Jestřábi až koncem později. „Myslím, že nám

třetině už 0:6. „Ta byla z naší strany
nejhorší. Fakt hrůza, nic jsme nepředvedly, ony byly na koni, a když
nás zavřely ve třetině, tak jsme tam
byly dvě minuty a pak jsme nemohly,“ hodnotila.
Prvního kola Ligy mistryň se zúčastnilo celkem šestnáct klubů rozdělených do čtyř skupin, dál prošli vítězové a tři nejlepší celky na druhých
místech, k nimž se nyní přidají mistři
ze Švédska, Finska, Švýcarska, Ruska a Německa. Semifinálové skupiny se uskuteční od pátku 5. do neděle 7. prosince v Nižním Novgorodu,
Luganu a Linköpingu, na Karvinou
čekají Nižnij Novgorod, Poprad
a opět Vídeň.

pauza přijde vhod.
Více potrénujeme, lépe se připravíme. Snad se to projeví pozitivně,“
konstatovali trenéři.
Prvním listopadovým soupeřem
Jestřábů bude Kadaň. Tým vedený
prostějovským rodákem Jaroslavem Beckem se aktuálně vyšvihl již
na čtvrtou pozici a patří k nejpříjemnějším překvapením soutěže. Severočeši dokázali již devětkrát zvítězit
a nasbírali rovných třicet bodů, jako
farma Chomutova ztrácejí kupříkladu na první tým Pirátů jen tři body.
Tamější Sportovní klub zažívá vydařené období na vlastním i soupeřových stadionech, naposledy
nebodoval přesně v polovině října
na ledě Chomutova. Z posledních
šesti zápasů tak Kadaň získala
hned třináct bodů, když zdolala
Havlíčkův Brod, Kladno, Most
i v sobotu Ústí nad Labem, k tomu
přidala bod za středeční porážku
0:1 na nájezdy s Benátkami. O připravování branek se jednotliví
hráči téměř rovnoměrně dělí, na
dvouciferný počet kanadských
bodů se dostala jen dvojice Karel
Ton, Roman Chlouba, která získala v součtu dvaadvacet bodů.
Práě Chlouba je navíc s šesti góly
hlavním kanonýrem, Ton je druhý
se čtyřmi trefami. V dresu Kadaně
se v probíhajícím ročníku prostřídalo sedmadvacet hráčů do pole
a čtyři gólmani. Nejvíce toho zatím odchytal Jan Strmeň, jehož
čísla patří na první místo soutěže – konkrétně úspěšnost 95,81
procenta a průměr 1,39 branky na
zápas. Druhým nejvytěžovanějším brankářem je Václav Mouček, jenž naopak v průměru inkasoval dvojnásobek a úspěšnost má
pod devadesát procent, krátce se
v brankovišti mihli i Miroslav Hanuljak s Tomášem Maštalířským.

Haluza zakotvil na Slovensku,
vyhozený Vosátko v Polsku

Prostějov/jim - Duo někdejších prostějovských hokejistů Petr
Haluza, Lubomír Vosátko dlouho bez angažmá nezůstalo. Jednatřicetiletý útočník a místní odchovanec se v létě marně snažil prosadit do jestřábí sestavy a uspěl až na testech ve slovenské Žilině,
o šest let starší obránce se po svém nedávném vyhazovu z kádru
prvoligového nováčka dohodl na spolupráci s polskou Osvětimí.
Petr Haluza již ve své kariéře oblékal dresy Prostějova, Olomouce,
Zlína, Vyškova, Přerova, Techniky i Komety Brno, Vsetína, Hradce
Králové, Jihlavy a polského Sanoku, nyní si tak druhý rok v řadě
vyzkouší zahraničí. A premiérově to je nejvyšší slovenská soutěž.
V dresu „Vlků“ zatím stihl odehrát třináct zápasů a připsal si v nich dva
góly a jednu asistenci, k tomu přidal dvě trestné minuty a bilanci mínus
tři při účasti na ledě při vstřelených a obdržených brankách. Za spoluhráče má mimo jiné krajany Jana Dreslera, Jana Dlouhého, Jiřího Moravce,
Jaroslava Kristka, Milana Procházku, Jaroslava Hertla, Jiřího Jelínka, Tomáše Hornu a Štěpána Novotného.
Odchovanec pražské Kobry Lubomír Vosátko také zažívá premiéru,
po angažmá v české extralize, první lize i druhé lize, zkušenostech
v mezinárodní EBEL soutěži i slovenské extralize si nově zkouší
i polský hokej. Dres Osvětimi poprvé oblékl v pátek a jako člen první obrany se podílel na výhře 2:1 nad Podhale. Exkluzivní rozhovor
s tímto zadákem si můžete přečíst na straně 32 dnešního vydání.

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

„Měli jsme rozhodnout v první třetině, tam šance byly,“ mrzela sobotní porážka od Jestřábů Lukáše Endála
Prostějov - Nejproduktivnějším hokejistou
Havlíčkova Brodu je po souboji s Prostějovem Lukáš
Endál (na snímku). Sedmadvacetiletý útočník spojil
svou hokejovou kariéru především se Slavií Praha
a právě týmem z Vysočiny, v jehož barvách si kroutí již
devátou sezonu mezi muži. Celkově zvládl v první lize
již přes tři stovky startů a letos zatím stihl pět branek
a tři asistence, k tomu navíc přidává další utkání v extralize. Po pěti ročnících v „áčku“ Slavie letos již potřetí
v řadě vypomáhá v rámci střídavých startů Pardubicím,
jimž se na rozdíl od Rebelu výsledkově daří.
Jiří Možný
Měli jste možnost dostat
se na předposlední místo
tabulky. Co stálo za tím, že se to
nepodařilo?
„Zápas jsme hráli dobře, dovolím si říct, že jsme byli lepší než
soupeř... Bohužel to ale nevyšlo
a musíme jít dál. Měli jsme rozhodnout v první třetině, tam šance
byly. Kdybychom dali ještě jednu
dvě branky, tak mohlo být po
zápase. Zase jsme měli spoustu
možností do prázdné brány, ale
nedali jsme to a soupeř nám dal

šťastné góly. Pak už pro nás bylo
těžké to
t tady otáčet.“
Po loňské sezoně asi nikdo nečekal, že Havlíčkův
Brod bude tak nízko. Opravdu je
tak znát velká obměna mužstva?
„I když se tým obměnil, tak tady
dobří hráči zůstali. Pracujeme na
zlepšení, zápasíme s tím, snažíme
se. Sezona je ještě dlouhá a věříme, že se to už otočí. Zápasy byly
z naší strany dobré a věříme, že to
půjde
p j jještě nahoru.“
Myslíte si, že jste ze všech
účastníků první ligy nejhorší?

„V tabulce jsme poslední, tak asi
jo (hořký úsměv). Nepřijde mi
to ale. Některé zápasy hrajeme
dobře a uděláme body, pak zase
hrajeme dobře, ale body nemáme.
Je to jako na houpačce a potřebujeme chytit nějakou šňůru a od
toho se více odrazit.“
Inkasovali jste dvakrát
na počátcích třetin. Mohla za tuto skutečnost i nesoustředěnost?
„Každý hráč musí být koncentrovaný na začátek, bohužel, stane
se... Podíváme se na to, rozebereme
chyby a budeme se snažit na tom
zapracovat. Soupeř nám dal dva
góly z přesilovek, my žádný. Přesilovky nám nejdou, chce to zjednodušit, jít před bránu. Máme to půl
napůl, potřebujeme ale jednoho tvrdého hráče před bránou, dnešní hokej je totiž o tom, že padají góly jen
z předbrankových prostor. Bohužel
nám se to moc nedaří, musíme na
tom ale stavět víc a víc.“
Jaká je zatím sezóna pro
vás osobně?
„Od začátku strašně hektická. Po
tom, co se mi stalo po návratu

z Ruska (nevyšlo angažmá v týmu
Južnij Ural Orsk - pozn. autora),
tak jsem byl rád, že jsmee se domluvili s Rebelem. Chtěl
ěl jsem
klukům pomoci, a že si mě teď
vytáhly Pardubice, je pro mě jen
j
dobře. Člověk cítí takovou
u důvěru, že o mně v extralize vědí
a všímají si mě. Je to šance
nce
dostat se zpět nahoru, pak
ak
už je to jen na mně, jak see
s tím poperu. Mně osobněě
to nevadí a jsem za to rád,
d,
nezastírám ale, že bych see
raději v extralize udržel
el
a nependloval. Holt už to
mám ale tak dané a jsem naa to
zvyklý...
y ý (lehký úsměv)“
Jak to tedy u vás vypadá
s extraligovým zabydleabydlením?
„Já už ani nevím... Celý život
vot jsem
se o nejvyšší soutěž zkoušel
šel rvát,
vždy tam ale byly nějakéé aspekty, které mi to nedovolily. Neměl
jsem však potřebné štěstí,, abych
se tam natvrdo udržel. Když už
jsem myslel, že jo, tak zase ne.
A když jsem braný jako hráč
ráč pendlující mezi extraligou a první li-

gou, tak to pro mne bude ještě těžší
se někde udržet natrvalo. Hokeji dávám strašně moc,

„Celý život jsem se o to zkoušel rvát,
vždy tam ale byly nějaké aspekty, které
mi to nedovolily. Neměl jsem to potřebné
štěstí, abych se tam natvrdo udržel.“
„Útočník Havlíčkova Brodu LUKÁŠ ENDÁL
o své kariéře v nejvyšší české soutěži

Foto: Jiří Možný

tak věřím, že mou práci někdo
ocení. Snad si někde
něk upevním
místo a odehraji v eextraligovém
týmu aspoň jednu sezonu
od zase
čátku až do konce. (úsměv)“
(ús
V současnosti
současnost se připraBrodem a do
vujete s Bro
Pardubic jezdíte jen na zápasy?
„Ne.
„ e. Jsem v Pardubicích
„N
a do Brodu jezdím na zápasy.
Program je pro mě strašně
nahuštěný, je to poměrně
dost náročné
náročn hrát čtyři
a někdy i pět zápasů

týdně. Zápasů je fakt ‚hafól‘, o to
důležitější je regenerace a vše kolem. Částečně jsem na nápor zvyklý, ale strašně se s tím peru. Každý
den se musím věnovat osobní regeneraci, spánku, odpočinku, starat se
o tělo, aby drželo a nebolelo. Takže
fyzioterapie, cvičení a bohužel žádné individuální tréninky navíc, na
které jsem byl zvyklý. Pro mě je ale
super, že můžu hrát takhle a snad
už se to chytne, abych někde aspoň
jednu celou extraligovou sezonu
odehrál.“

Basketbal

Ariete se včera večer postaralo o prvotřídní senzaci. Nymburk poražen po dvou letech
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ARIETE PROSTĚJOV

ČEZ BASKETBALL NYMBURK

poločas: 43:44

čtvrtiny: 22:19, 21:25, 20:18, 21:22, 11:11, 16:6
Střelba 2b.:
Trojky:
Trestné hody:
Doskoky:

52/29: 54/26
8:9
39/29:29/22
45:38

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

17:14
26:32
10:5
7:17

Rozhodčí: Dolinek, Matějek, Kapl.
Diváci: 450

Sestava a body Prostějova:
Slezzák Pav
aveel
Mrvviš Tomášš
Nečča
Ne
čas Raade
čas
dek
Dyylann Ta
Tallllleyy

23
20
1
19
18

28

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 27. října 2014

Tom neec JJaan
Toma
To
Maarkko Ro
M
Roman
man
ma
Štteefffeel Da
Davivdd
Kouuřřil Rad
Ko
adovan
ann

Trenér: Zbyněk Choleva

144
1
10
5
2

Sehnal Marek
Novák Martin
Peterka Ondřej

0
0
0

Sestava a body OSTRAVY:
Washington 24, Raivo 15, Pomikálek 12, Houška 11, Kříž 10, Hruban 10,
Welsch 8, Benda 6, Stutz 5, Kudláček 0.

PROSTĚJOV DONUTIL MISTRA K CHYBÁM A KRALOVAL I NA DOSKOKU
Naprosto zasloužené bylo vítězství basketbalistů
Prostějova nad mistrem z Nymburka. Hráči Ariete
důslednou defenzivou donutili svého protivníka k chybám, navíc přidali potřebný důraz pod oběma koši.
A úspěchu šli pořádně naproti. Vše sledovala zaplněná
hala Sportcentra, utkání vidělo dvanáct set příznivců,
kteří duelu dvou tradičních finalistů nejvyšší soutěže vytvořili fantastickou kulisu! „Na konci druhého prodloužení jsem měl husí kůži,“ svěřil se nám Josef Landa,
příznivec Orlů. Odměnou všem bylo nečekaný, ale
zasloužený triumf Ariete.
Prostějov/lv
„Byl to týmový výkon. Nejde vyzvednout jednotlivce, každý něčím
přispěl. To platí opravdu o všech.
Třeba Radovan Kouřil. Po příchodu
na hřiště odehrál skvělý part. Dylan
Talley byl na palubovce pětačtyřicet

minut. A tak bych mohl chválit každého,“ chválil své svěřence trenér
Zbyněk Choleva, který po utkání
nechtěl ukázat na nejlepšího hráče
utkání. „Mohl by to být i Radek
Nečas. V první čtvrtině nasbíral tři
fauly a pak odvedl skvělý výkon
i s tímto omezením. Pavel Slezák

s Tomášem Mrvišem dávali důležité
body v klíčových momentech. Nejde říct jedno jméno,“ prohlásil po
nedělním šlágru Kooperativa NBL
přešťastný Choleva, lodivod Ariete.
Prostějovský kormidelník si
pochvaloval skvělou atmosféru v hledišti, která hráče hnala
za úspěchem. A nedovolili týmu
povolit, ani když Orli ve třetí části
střetnutí prohrávali o jedenáct bodů.
„V takové náladě nic nevzdáte, nic
nevypustíte. Fanoušci nám hodně
pomohli, byli skvělí,“ chválil Choleva diváky.
Povedené vystoupení Orlů ocenil
také hostující kouč Kestutis Kemzura, podle něhož vyhrál lepší tým
„Před zápasem jsem hráče upozorňoval na agresivní hru a rychlý protiútok Prostějova. Bohužel
zbytečně. Domácí hráli výborně
a pomohlo nám až střídání, po kte-

Potvrzení. Prostějovský Dylan Talley nikým neatakován zakončuje divácky oblíbenou smečí a navyšuje vedení svěhé týmu. Foto: Josef Popelka
rém jsme vyrovnali. Ve druhém
poločase tým získal dvouciferný
náskok. Následovaly špatně zvolené střely a ztráta koncentrace,
což byl problém. Dovolili jsme

soupeři sedmnáct útočných doskoků a sami v sedmnácti případech přišli o míč. Nedokázali jsme
zkrátka domácí zastavit,“ uznal
nymburský trenér.

koše KOOPERATIVA nbl v číslech:
8. kolo: Děčín - Kolín 75:59 (23:22, 44:37, 54:43). Nejvíce bodů: Houška 17, Bosák 14,
Tucker 10 - Chán 13, Machač 12, Davis 9. Fauly: 21:20. Trestné hody: 15/11 - 18/12.
Trojky: 6:3. Doskoky: 36:38 * Jindřichův Hradec - USK Praha 76:58 (19:20, 35:34,
54:47) Nejvíce bodů: Robinson 22, Novák 17, Zuzák 16, Autrey 11 - Feštr 16, Krušič
15, Nikolič 9. Fauly: 24:23. Trestné hody: 26/21 - 19/11. Trojky: 5:3. Doskoky: 32:33
* Pardubice - Ústí nad Labem 77:74 (17:28, 45:44, 68:57). Nejvíce bodů: Pandula 28,
Kohout 13, Sanders 12 - Vette 18, Čarnecký 15, Pecka 13. Fauly: 23:19. Trestné hody:
18/14 - 18/6. Doskoky: 45:30. Trojky: 5:4* Brno - Ostrava 79:73 (22:24, 42:39, 60:53).
Nejvíce bodů: Šiška 21, Krakovič 18, Zachrla 14 - Dougherty 28, Muirhead 17, Rohde
13. Fauly: 27:26. Trestné hody: 23/14 - 25/15. Trojky: 7:2. Doskoky: 22:36 * Svitavy Opava 87:76 (29:23, 56:46, 69:59). Nejvíc bodů: Abercrombie 23, Votroubek 16, Vaňák
14 - Kramný 22, Klečka 20, Blažek 12. Fauly: 20:25. Trestné hody: 24/17 - 14/9. Trojky: 12:13. Doskoky: 35:27 * Prostějov - Nymburk 111:101 po 2. prodl. (22:19, 43:44,
63:62, 84:84, 95:95). Nejvíce bodů: Slezák 23, Mrviš 20, Nečas 19, Talley 18, Tomanec
14 - Washington 24, Raivio 15, Pomikálek 12, P. Houška 11, Hruban a Kříž po 10. Fauly:
26:32. Trestné hody: 39/29 - 29/22. Trojky: 8:9. Doskoky: 45:38.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA po neúplNÉM 8. kole


Tým

Z

V

P

Skore

Úspěšnost

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

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

7
8
7
3
8
8
7
8
8
7
8
7

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

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

618:544
736:654
551:495
278:252
614:610
639:645
515:532
597:595
650:672
585:626
593:656
487:582

100,0
75,0
71,4
66,7
62,5
50,0
42,9
37,5
37,5
28,6
25,0
14,3

KAM PŘÍŠTĚ
9. kolo, středa 29. října 2014, 18:00 hodin:
ČEZ Basketball Nymburk - NH Ostrava (26.2., 18:00), BK Opava - Ariete
Prostějov (19:00), GEOSAN Kolín - QANTO Tuři Svitavy (17:45), SLUNETA Ústí nad Labem - BK Děčín (27.10., 18:00), USK Praha - BK JIP Pardubice, MMCITÉ Brno - Lions J. Hradec (18:30).
10. kolo, sobota 1. listopadu 2014, 18:00 hodin:
NH Ostrava - Lions J. Hradec (03.11., 17:30), BK JIP Pardubice - MMCITÉ
Brno, BK Děčín - USK Praha, QANTO Tuři Svitavy - SLUNETA Ústí nad
Labem, Ariete Prostějov - GEOSAN Kolín (02.11., 17:00), ČEZ Basketball
Nymburk - BK Opava (12.12., 18:00).

Švrdlík září v Turecku

na doskoku i ve střelbě
Prostějov/lv - Klíčovým mužem
Istanbulu DSI se okamžitě po
svém přestupu stal Kamil Švrdlík. Bývalý prostějovský pivot
a člen národního týmu v Turecku bojuje ve druhé nejvyšší
soutěži a na nedostatek práce
si nemůže zatím stěžovat. Patří
mezi nejvytíženější hráče a nejlepší střelce. Daří se také Bohačíkovi v Belgii.
V doskocích se zařadil do elitní desítky celé soutěže, a i když
jeho nový tým ve třech úvodních
zápasech vyhrál pouze jednou,
může být s vlastními výkony
spokojený.
„Mohlo to být ještě lepší. Poslední zápas proti týmu Final Genclik jsme prohráli až
v prodloužení. 87:92,“ poznamenal Švrdlík, který v tomto duelu
odehrál jednačtyřicet minut a byl
druhým nejlepším střelcem svého týmu. Bodový průměr zatím
drží na 19 bodech, což znamená
osmé místo ve druhé turecké lize.
V novém klubu vyfasoval dres
s číslem čtrnáct. Se jmenovkou
si v Turecku hlavu příliš nelámali. Český reprezentant je prostě
pro fanoušky Kamil. „Asi by
měli problémy s výslovností,“
usmívá se Švrdlík.
Slušně se v novém angažmá
uvedl také Jaromír Bohačík. V belgické Lovani zatím

Maratón přinesl senzaci: Orli složili mistrovský Nymburk!
Šlágr se odehrál před nejvyšší návštěvou sezóny a ve fantastické atmosféře

Prostějov/lv - Nejlepší návštěva sezóny viděla největší senzaci basketbalové ligy.
Nymburk, který minulým
ročníkem prošel bez jediné
porážky, prohrál hned ve svém
třetím ligovém vystoupení.
Dlouhou sérii utnuli hráči Ariete Prostějov. V dramatickém
duelu vyhráli 111:101 po druhém prosloužení.
Orli vstoupili do utkání s maximální koncentrací a svého protivníka zaskočili. Už v 8. minutě
vedli po koši Šteffela 22:12.

Nymburk pak prostřídal sestavu
a začal snižovat. Přesto první
čtvrtina skončila výhrou domácího výběru - 22:19.
Český mistr ještě chvíli pokračoval v náporu a ve 14. minutě
vedl o čtyři body. Oba protivníci
si nic nedarovali a skóre se přelévalo ze strany na stranu. Po
koších Marka a Nečase Hanáci
vedli, těsný náskok si přesto do
kabiny odcházeli hosté, kteří zásluhou Hrubana vedli po dvaceti
minutách 44:43.
Úřadující šampion zabral po
pauze. Během pěti minut odskočil domácímu výběru na 58:47.
ztrátu jedenácti bodů však Orli
dokázali vymazat. Dvě minuty
před koncem třetí desetiminutovky bylo vyrovnáno a do po-

slední čtvrtiny se vstupovalo za
stavu 63:62 pro domácí basketbalisty.
V poslední části nasazení obou
týmů gradovalo. Orli odskočili
na 76:71 a až do poslední minuty drželi těsný náskok. Poslední
střela Nymburka z ruky Houšky
ale přinesla vyrovnání a prodloužení.
Nastavení přineslo další drama.
Basketbalisté Prostějova dlouho
vedli, nakonec ale prodloužení
utkání o dalších pět minut zachraňoval Slezák z trestného
hodu. Pak už ale svěřenci kouče
Cholevy nezaváhali. Dominovali pod oběma koši, špičkovou
obranu doplnila střelba a tomu
odpovídal konečné vítězství
o deset bodů.

Zbyněk CHOLEVA - Ariete Prostějov:
„Když chcete Nymburk porazit, musí se týmu všechno sejít a to byl tento
případ. Soupeře jsme přeskákali a donutili k velkému počtu ztát. Ty jsme
navíc dokázali využít. Podařil se nám vstup do zápasu. Navíc přišla skvělá
návštěva. Všechno nám vycházelo. Dokázali jsme stáhnut i ztrátu jedenácti
bodů. Jsem opravdu spokojený. Každý hráč, který nastoupil podal maximální výkon. To všechno nám přineslo úspěch. Škoda, že se nám nepodařilo vyhrát už v žádné hrací době, kdy jsme neuhlídali Houškovu trojkovou střelu.
Nastavení 2 krát 5 minut bylo vážně dlouhé. Naštěstí s dobrým koncem.“

Kestutis KEMZURA - ČEZ Basketball Nymburk:
„Před zápasem jsem hráče upozorňoval na agresivní hru a rychlý protiútok
Prostějova. Bohužel zbytečně. Domácí hráli výborně a pomohlo nám až
střídání, po kterém jsme vyrovnali. Ve druhém poločase tým získal dvouciferný náskok. Následovaly špatně zvolené střely a ztráta koncentrace, což
byl problém. Bojovali jsme, tentokrát to ale nestačilo. Dovolili jsme soupeři
sedmnáct útočných doskoků a sami v sedmnácti případech přišli o míč. To
rozhodlo.“

Nadcházející cíl: dvě vítězství

nad soupeři z dolní poloviny tabulky

Prostějov/lv - Na dva soupeře
ze spodní části tabulky narazí
v průběhu nadcházejícího týdne basketbalisté Ariete Prostějov. Svoji dosavadní bilanci se
pokusí vylepšit v Opavě a pak
i na domácí palubovce, kdy
přivítají Kolín. „Papírově to
vypadá, že bychom mohli tyto
zápasy zvládnout. Nebude to

však snadné. Opava je hlavně
doma nepříjemný soupeř,“
přemýšlí o příštích zápasech
trenér Orlů Zbyněk Choleva.
Slezané ve vlastní hale porazili
Kolín, UKS Praha a Jindřichův
Hradec a prohráli pouze s Děčínem. V posledních čtyřech
kolech nedokázali zvítězit. Tým
poznamenalo nepříjemné zraně-

ní Ladislava Sokolovského. V
posledním zápase zase chyběl
i Martin Gniadek a jen pomalu
se do hry vrací Martin Kramný.
Opava měla zdravotní problémy, domácí duely přesto zvládla
a musíme si na ni dát velký pozor. Můžeme vyhrát, pokud ale
předvedeme opravdu kvalitní
výkon. Soustředěný po celých

čtyřicet minut,“ tvrdí Choleva.
Kolín je zatím v tabulce až na
předposledním místě a dokázal
uspět pouze ve dvou případech,
což neodpovídá ambicím klubu. V sestavě je celá řada zkušených hráčů, je otázkou času,
kdy tým půjde výsledkově nahoru a Hanáky nečeká žádný
snadný protivník.

„Klub z Kolína získal několik zkušených basketbalistů, například
Aleše Chána nebo Michala Vocetku. Nově zkouší také Američana
Davise Jawana. Doma ale body
nechceme ztrácet. Žádný soupeř
se sám neporazí, přesto bychom se
rádi po obou zápasech chtěli radovat,“ naznačil ambice týmu v nejbližších zápasech trenér Ariete.

„Ani jsem nevnímal čas,“ přiznal dojatý Pavel Slezák
Foto: Internet
ve čtyřech zápasech odehrál
v průměru necelých sedm minut se střeleckým průměrem
pěti bodů na každé utkání. Jeho
tým je po třech porážkách po
čtyřech kolech osmý v jedenáctičlenné tabulce. Bohačík
zatím nejlepší zápas odehrál
ve 2. kole. V Kangoeroes
dal za 25 minut 10 bodů,
a přispěl k vítězství 86:80.
V novém týmu se bývalý prostějovský křídelník rychle adaptoval. „Nemáme žádné problémy
a dobře spolu vycházíme
i mimo kabinu. Byli jsme třeba
na společné večeři. Dali jsme si
sushi,“ přiblížil kamarádskou
atmosféru v Lovani Bohačík.

Prostějov - Pořádným dílem přispěl k vítězství
nad Nymburkem Pavel Slezák. Obávaný střelec
přispěl k úspěchu 22 body a patřil mezi velké tahouny Orlů. „To ale platilo o všech. Nymburku
jsme nic nedali zadarmo. Výhra je zasloužená,“
konstatovalo obávané prostějovské křídlo.
Ladislav Valný
Vyhráli jste po dvojnásobném prodloužení. Byl
to hodně dlouhý zápas?
„Abych se přiznal, tak na
světelnou tabuli jsem se
prakticky nedíval. Utkání mě
naprosto pohltilo. Souboje
na obou polovinách, atmosféra v hledišti. Všechno bylo
parádní.“

Takže jste si ani nevšiml,
že soupeř ve třetí třetině
vedl o jedenáct bodů?
„Vlastně ani pořádně ne. Byli
jsme soustředění, cítili šanci
na vítězství. Nic jiného nikoho
nezajímalo.“
Mohl se na výkonu
soupeře nějak podepsat
jeho náročný program?
„Podle mých zpráv měli dost
času na přípravu. Od úterý

nehráli zápas. Netuším, jestli
nás nepodcenili, ale to není
náš problém. Hráli jsme dobře
výsledek je podle mě naprosto
zasloužený.“
V posledních zápasech
se vám střelecky příliš
nedařilo. Napadlo vás, že se
chytíte zrovna proti Nymburku?
(smích) „Nedařilo se mi ani
v tomto zápase. Dlouho jsem
se nemohl trefit a proměnil
akorát několik šestek. Přišlo to
nějak samo. Začalo to padat. Je
jasné, že z toho mám radost.“
Jak si tohle vítězství
užijete?
„Nijak. Na oslavu není čas.
Dáme si možná lehčí trénink
a ve středu už nás čeká Opava.“

Foto: Josef Popelka
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Házenkáři Prostějova na „horké“ ivančické půdě nebodovali
Ivančice, Prostějov/jim - Druhou porážku v aktuálním
ročníku druhé ligy utrpěli v
sobotu večer prostějovští házenkáři. Po Kostelci, Maloměřicích
a Kuřimi se tak i oni přesvědčili
o tom, že do Ivančic se pro body
příliš nejezdí. V tvrdém utkání
s množstvím vyloučených hráčů
i odpískaných sedmiček si domácí zejména povedenou desetiminutovkou ve druhém dějství
udrželi stoprocentní bilanci na
vlastní palubovce, naopak hosté
stejně jako v Napajedlech neuspěli.
„Je to zbytečná ale naprosto zasloužená porážka. Celý první poločas
se tahal na obě strany a nedovolili

jsme domácím odskočit na větší
rozdíl, i výsledek po třiceti minutách byl hratelný,“ pustil se do analýzy kouč Prostějova Alois Jurík.
Ivančice opět stavěly na nekompromisní obraně, z čehož pramenilo i celkem devět sedmimetrových
hodů pro hostující hráče, i díky této
neústupnosti si následně vypracovali až osmibrankové vedení.
„Do dvaačtyřicáté minuty to fungovalo, jenže pak nastal jedenáctiminutový kolaps a tento úsek
jsme prohráli 0:6. Rázem bylo
skóre 27:19 a de facto po zápase...
Na body nebylo daleko, domácí
ale hráli ukázněně a někdy až za
hranicí tvrdosti,“ smutnil zkušený
trenér, jehož opět nepotěšila střel-

ba ze střední vzdálenosti. „Spojky
měly bilanci osm z pětadvaceti
a hra jeden na jednoho na brankovišti tradičně bolela. Chyběly nám
rovněž branky z prostoru levého
křídla a pivota,“ upozornil.
Do střelecké listiny se tak na hostující straně zapsala jen čtyři jména, z toho Kosina s Kozlovským
dali téměř tři čtvrtiny. „Navíc jsme
se dopustili hned šestnácti technických chyb, to nás opakovaně
sráží. Vyplývá to z přemíry snahy
a neukázněnosti, musíme zapracovat na koncentrovanosti po celých
šedesát minut, stojí nás to body,“
uvědomuje si.
Nyní mají jeho hráči díky přestávce týdenní zápasové volno,

HK Ivančice
Sokol II Prostějov

27:23
(14:11)

Rozhodčí: Hanych – Netík. ŽK: 2:2. Vyloučení: 6:4. Sedmičky: 3/0:9/7. Diváků: 130. Pětiminutovky: 3:3, 7:6, 9:8, 10:8,
13:9, 14:11, 17:13, 20:17, 22:19, 25:19, 27:19, 27:23.
Sestava a branky Prostějova:

Hrubý, Zacpal – Kozlovský 8, M. Jurík 3, T. Jurík, Chytil, Jurečka
3, Procházka, Mikulka, Jura, Raška, Kosina 9. Trenér: Alois Jurík.

jehož využijí zejména k regeneraci. „Kluci jsou dobytí a pondělí
využijeme k výběhu, dále budeme ladit herní prvky a kombinace. Nechci riskovat přátelák,
máme za sebou teprve polovinu
podzimu, zapojit by se opět měli
Münster s Bokůvkou,“ pověděl.
Další souboj tak čeká na Prostějov

až v sobotu 8. listopadu, kdy netradičně až od 18.30 hodin přivítá
Maloměřice. „V létě se u nás jevily
velice dobře, je to nevyzpytatelný
soupeř a nesmíme ho podcenit.
Nechceme jim dovolit bodovat
a snad si naši příznivci najdou cestu na ‚Chorásku‘ a pomohou nám
k vítězství,“ přeje si Alois Jurík.

Kostelec těsně padl se zkušenými Hustopečemi
TJ Sokol Kostelec na Hané-HK
Legata Hustopeče

29:30
(11:15)

Rozhodčí: Dalajka – Videcký. ŽK: 2:2. Vyloučení: 4:2. ČK: Humpolíček (K). Sedmičky: 2:4. Diváků: 83.

Sestava a branky Kostelce:
Mayer, P. Navrátil - Přikryl 5, Smékal 8, M. Frelich, T. Frelich, Grulich
2, Švec 6, Dostál 7, Zapletal, Palička 1, J. Grepl, Humpolíček, Říčař.
Trenér: Jiří Grepl.

Kostelec na Hané, Prostějov/jim
- Podruhé za sebou se házenkářům Kostelce na Hané nepodařilo bodovat. Týden po těžké
porážce na půdě Juliánova to
byl mnohem vyrovnanější souboj, hostům se ovšem podařilo
vítězství o jedinou branku udr-

žet. Hosté se díky tomu udrželi
na čelních pozicích, domácím i
nadále patří pozice uprostřed
tabulky.
„Očekávali jsme velice těžké utkání a také se to vyplnilo. Soupeř byl
kvalitní, má tam zkušené hráče a
ukázali to i v naší hale. Pokusili

jsme se předvést kvalitní herní
prvky a bodovat, bohužel soupeř
začal lépe, dostal se do vedení,
naši mladí znervózněli, nedokázali
zakončit a také díky slabší obranné činnosti jsme dostávali laciné
branky,“ vracel se k utkání kouč
poražených Jiří Grepl.
Po skončení prvního poločasu tak
hosté vedli o čtyři branky, na což
domácí trenér zareagoval zúžením
sestavy. Začalo se dařit spojkám
střílejícím z dálky a nastalo drama.
„V závěru jsme sahali i po bodu,
dotáhli jsme se na jedinou branku
a měli jsme útok, jenže jsme ztratili míč a opět to bylo o dva. Už
se nám jen podařilo korigovat a v
posledních deseti sekundách jsme

nedokázali srovnat,“ popisoval napínavé vyústění.
Domácí porážka tak znamená
ztrátu dvou bodů, Grepl z ní však
nedělá žádnou tragédii. „Musím
být spokojen. Někteří hráči několik let nehráli a takto těžké utkání
klade vysoké nároky. Příjemně mě
překvapil Dostál, jenž se prosadil
na postavenou obranu, dále Švec a
Smékal. Neprosadili se ale křídla a
pivoti, to byl další podstatný faktor,“ upozornil.
Cílem bylo spoléhat se na kvalitní
obranu a chodit do rychlých protiútoků, to se ale nedařilo. „Soupeř
měl kvalitní obranu 6-0, vysoké
hráče, přes něž se těžko prosazovalo jeden na jednoho. Navíc

krajní spojky nedokázaly kvalitně
uvolňovat křídla,“ líčil zkušený
trenér.
Nynější zápasové volno využije
se svými svěřenci na tréninky, záměrem je kvalitně se připravit na
Kuřim. K ní zajíždějí kostelečtí
házenkáři o druhém listopadovém
víkendu. „Hru soupeře neznám,
neviděl jsem ho. Informace se těžko
zjišťují, díval jsem se jen na internet,
takže víme o jejich střelcích. Budeme hrát na půdě soupeře, snahou je
ale i tak bojovat a bodovat,“ zmínil.
Důvodem druholigové pauzy je
střetnutí české reprezentace s Makedonií, které se v neděli koná ve
Zlíně. A na tento zápas se chystá
právě i trenér Kostelce Jiří Grepl.

VÝSLEDKOVÝ SERVIS Z HÁZENÉ
druhá liga, skupina Jižní Morava
6 kolo : Kostelec na Hané – Hustopeče 29:30, Bohunice „B“ – Napajedla 21:37, Velké Meziříčí – Telnice 31:20, Ivančice – Sokol II Prostějov
27:23, Maloměřice – Brno „B“ nehlášeno, Juliánov – Kuřim nehlášeno.

Průběžná tabulka druhé ligy, skupiny Jižní Morava

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

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

Z
6
6
6
6
5
6
6
5
5
6
6
5

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

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

P
1
1
1
2
1
3
2
3
3
4
4
5

S
189:160
174:148
183:170
164:143
142:129
164:155
161:165
133:134
151:159
132:158
150:181
126:167

B
9
9
9
8
8
6
5
4
4
3
3
0

KAM Příště NA HÁZENOU
7. kolo, sobota 8. listopadu: Telnice – Ivančice, Kuřim – Kostelec na
Hané, Napajedla – Velké Meziříčí, Brno „B“ - Juliánov, Prostějov – Maloměřice (18.30), Hustopeče – Bohunice „B“ (neděle 9.11., 10.30).

HVL píše už čtyřiadvacátý ročník
Prostějovský dorost dominoval VOLEJBALOVÁ
Po druhém kole se z vedení těší TJ Haná Metal Prostějov

republikovému mistrovství v nohejbalu

Prostějov/tok, rb – Vynikajícího
úspěchu dosáhl prostějovský nohejbal na dorosteneckém Mistrovství
ČR v nohejbalu singlů. Celkovým
vítězem se stal Tomáš Roba z pořádajícího TJ Sokol I Prostějov, mezi
čtyři nejlepší se navíc propracoval
i jeho týmový kolega Jakub Ftačník, jenž nakonec odešel jako poražený ze souboje o bronz. Zúčastnil se
i Martin Deutsch, jenž na poslední
chvíli nahradil nemocného Mariana Příhodu. Šampionát zahájili primátor Statutárního města Prostějova

Výsledky MČR
dorostenců:

Osmifinále: Bertko - Hanus (oba
Modřice) 1:2, Kalous (Stratov) V. Hrdlička (Zvěrkovice) 2:0, D.
Hrdlička (Zvěrkovice) - Kučera
(Semily) 0:2, Halva - Burian (oba
Modřice) 0:2, Putík (Stratov) -Andris
(Valašské Meziříčí) 2:0, Ftačník (Prostějov) - Levý (Dol. Radechová) 2:0,
Knapp (Kotlářka) - Hyžák (Vsetín)
2:0, Roba (Prostějov) - Schneider
(Stratov) 2:0
Čtvrtfinále: Hanus - Kalous 2:1,
Kučera - Burian 2:1, Putík - Ftačník 0:2, Knapp - Roba 0:2
Semifinále: Hanus - Kučera 2:0,
Ftačník - Roba 0:2
O třetí místo: Kučera - Ftačník 2:0
Finále: Hanus - Roba 0:2

Miroslav Pišťák a zástupce Českého
nohejbalového svazu Richard Beneš a
poté se již šlo na věc. Turnaje se zúčastnilo třiadvacet borců z celé republiky,
na poslední chvíli nedorazila pouze
dvojka Climaxu Vsetín.
Základní fázi tvořilo osm tříčlenných
skupin, boje v nich se odehrávaly
v Sokolovně a v tělocvičně Švehlovy
střední školy polytechnické na náměstí
Spojenců. „Ze základní části postupují
vítězové přímo do osmifinále, hráči na
druhém a třetím místě sehrají o postup
dodatečnou baráž,“ vysvětlil hrací systém předseda klubu Jaromír Faltýnek.
A jaké ambice měli domácí borci?
„Chtěli bychom mít dva zástupce
mezi nejlepšími osmi a aspoň jednoho
z našich kluků v závěrečných bojích o
medaile,“ přál si krátce po začátku turnaje Faltýnek. A jak se ukázalo, byly
jeho cíle zbytečně skromné!
Jedním z osmi nasazených byla
i prostějovská naděje Tomáš Roba,
který si ve skupině vedl naprosto suverénním způsobem a shodně 2:0 na
sety porazil oba své protivníky a jako
první hráč Sokola I si tak vybojoval
přímou účast v osmifinále. Horší pozici měl nenasazený věkem ještě žák
Jakub Ftačník, který se ovšem překonával a ve své skupině porazil jasně
2:0 vynikajícího Kučeru z Čakovic,
jenž v druholigovém finále dospělých
dvakrát vyhrál singl nad Robou i soupeře z Valašského Meziříčí a také si

Prostějov/son - Nezničitelná.
Tak se i v ekonomicky těžkých
časech jeví Hanácká volejbalová
liga smíšených družstev, která v
Prostějově běží víc než dvě desetiletí dál všemu navzdory a sdružuje téměř půl tisícovky aktivně
sportujících účastníků obou pohlaví. V září zahájila již svůj 24.
ročník, sezóna 2014/2015 je tak
v plném proudu.
Z organizačního hlediska bylo pro
Úspěšné trio. Svěřenci Richarda Benše (uprostřed) zazářili. To- předsedu HVL Jana Zatloukala
máš Roba (vlevo) se stal mistrem republiky, Jakub Ftačník (vpravo) i celý pořadatelský štáb stěžejním
došel až do semifinále.
Foto: Sokol I Prostějov cílem letní přestávky udržet počet hrajících týmů na třiceti. Pro
vybojoval přímou účast v osmifinále. Do semifinále se tak propracovali
stávající zápasový systém šesti
Třetí hráč Sokola I Martin Deutsch, jak „áčko“ Roba, tak i „béčko“ Ftačskupin po pěti kolektivech v kažjehož specializací je ovšem hra trojic, ník, přičemž zlomyslný los svedl oba
dém z osmi kol základní části je
bojoval, jak mohl, nehrál špatně, ale Prostějovany proti sobě. Roba měl
totiž tohle množství naprosto ideoba zápasy i baráž o postup do osmi- jednoznačně navrch a postoupil do
ální, všechny celky mají v každém
finále nevyhrál a z dalších bojů byl tak finále proti Janu Hanusovi, „déčku“
dějství zajištěny čtyři duely na dva
vyřazen.
Modřic. A poraženého čekal souboj
sety odpovídající jejich výkonV osmifinále nejprve Ftačník roz- o bronz s Kučerou, jehož ve skupině
nostní úrovni v dané grupě.
dílem třídy přehrál Levého z Dol- jasně porazil. Tentokrát již mladé
Z loňského účastnického pole
ní Radechové 2:0 po setech 10:4 prostějovské naději, která letos slaví
sice několik mančaftů zaniklo,
a 10:7, vzápětí ho napodobil Roba, teprve patnácté narozeniny, došly
který rovněž naprosto hladce přejel v závěrech setů síly i štěstí, ale i čtvrSchneidera ze Stratova „C“. V sou- té místo je vynikajícím úspěchem
boji o nejlepší čtyřku měl nesmírně mezi nejlepšími juniory České retěžkého soupeře především Ftačník publiky.
Prostějov/jim - Duely proti
v podobě Jiřího Putíka z vítězného Závěrečný duel celého šampioná- dvěma brněnským oddílům
celku juniorské extraligy Stratova. tu ale patřil prostějovskému borci. prověřily formu prostějovských
Kuba ovšem zahrál fantasticky První set souboje o zlato vyhrál kadetek. Nejprve si mladé
a po výborném výkonu a vítězství Roba nejtěsnějším rozdílem 10:9, basketbalistky poradily ve vy2:0 postoupil. I Roba si se svým ve druhém již jasně dominoval. rovnaném souboji s Valosunem
soupeřem Knapem z Kotlářky vy- Po dvou letech si tedy Tomáš Roba Brno, následně stejně jako při
loženě pohrál a za několik minut vítězství v domácím dorosteneckém jarní Final Four podlehly obhájjej poslal do šaten po výhře 2:0. šampionátu zopakoval.
ci titulu a velkému favoritovi i tohoto ročníku - družstvu SŠMH.
„Čekali nás nepříjemní a tradičně
dobří soupeři. Extraligový Valosun má kvalitní mládež a je to s
nimi vždy bojovné, tvrdé, ne tak
Sokol Manver Pečky
basketbalové. Nedařilo se nám
TJ OP Prostějov
(27:17, 18:11, 19:11, 18:17)
sice až tolik v útoku, dokázali
jsme ale kombinovat a nakonec
jsme využili našeho útočného poSestava a body Prostějova:
Fialová 22, Kalábová 10, Švécarová 8, Salajová 2, Melková 4, Chy- tenciálu,“ vracel se k výhře kouč
tilová 6, K. Krátká 4. Trenér: Željko Živkovič.
Prostějova Željko Živkovič.
Po naprosto vyrovnané úvodní deBasket Poděbrady
setiminutovce skončily i další dvě
TJ OP Prostějov
(8:23, 15:13, 23:15, 18:10) části jen velice těsně, takže deset
minut před koncem vedly domácí
basketbalistky a pozdější vítězky
Sestava a body Prostějova:
jen o čtyři body. „Rozhodlo se na
Fialová 15, Kalábová 17, Švécarová 14, Salajová 2, Melková 4,
přelomu třetí a čtvrté čtvrtiny, kdy
Chytilová 6, K. Krátká 3. Trenér: Željko Živkovič.
jsme využili našich pozic a potrestali
vyhrály Prostějovanky o patnáct ve čtyřech. Byl to trochu smutný jsme je. Poté jsme již náskok zvýšili
bodů (23:8) a náskok si udržovaly konec, ale nedá se nic dělat, ženy nad deset bodů a v závěru dosaž do samotného závěru. „Postu- hrály venku a kadetky doma, tak taly šanci všechny hráčky,“ těšilo
pem času nám ubývaly síly a tři jsme kádr nemohli doplnit,“ po- úspěšného trenéra.
minuty před koncem se Poděbra- steskl si Živkovič.
Do hry se tak v domácích barvách
dy dotáhly a vyrovnaly. V závěru Střelecky táhla tým právě posléze dostalo celkem jedenáct děvčat,
se nám navíc vyfaulovaly Fialová, vyfaulovaná trojice, duel málem
výsledkový servis
Krátká i Švécarová, takže jsme nedohrála ani Melková, jež dokonposlední sekundy dohrávali jen čila se čtyřmi osobními chybami.
extraligy kadetek
„Byla šance vyhrát, musíme se ale
4.
kolo:
Trutnov - Strakonice
zvednout a uzdravit,“ věří v úspěšligy ŽEN, skupiny „B“
65:47, Hradec Králové - Slovannější střetnutí.
Do víkendového dvojutkání ka 57:79, SŠMH Brno – Ostrava
V
R
P
S
B
s Brandýsem nad Labem a Slo- 82:46, Sparta Praha - Pardubice
6
5
1
391:285
11
vankou by už rád nasadil i nové 45:70, TJ OP Prostějov - Valo5
5
0
324:252
10
tváře. „Je to na dobré cestě. Do sun Brno 58:46, USK Praha 6
4
2
393:320
10
tréninkového
procesu se již zapojila Prosek 65:41
6
4
2
316:312
10
Jitka Hrabovská a také Markéta Ur- 5. kolo: Trutnov – Slovanka
5
2
3
272:287
7
banová. V patnácti letech přestoupila 57:62, Hradec Králové - Stra5
2
3
181:191
7
do USK, pak se ale zranila a vrátila se, konice 69:72, Valosun Brno
6
1
5
324:369
7
je to podkošová hráčka ročníku 1995 - Ostrava 58:66, Sparta Praha –
5
2
3
274:313
7
a byla by výraznou posilou, snad to Prosek 70:73, USK Praha – Par4
2
2
218:244
6
dobře dopadne,“ přeje si trenér TJ OP dubice 67:50,TJ OP Prostějov
6
0
6
293:413
6
- SŠMH Brno 46:75.
Prostějov Željko Živkovič.

hodnotil první ligovou porážku trenér Prostějova Željko Živkovič.
Domácí hráčky se mohly spolehnout zejména na jednadvacetibodovou Šípovou, dalších patnáct bodů
přidala Nováková a dvanáct Milaniaková. Pečkám vyšla již první čtvrtina, kterou vyhrály o deset bodů,
a svůj náskok i nadále navyšovaly.
V poločase to tak bylo o sedmnáct,
po třech čtvrtinách o pětadvacet
a na konci o šestadvacet bodů. Nejlepší střelkyní ale byla prostějovská
hráčka, konkrétně s dvaadvaceti
body Renata Fialová, na dvouciferné skóre se dostala i desetibodová
Kalábová a minimálně jeden koš
nastřílelo i dalších pět děvčat.
To druhý zápas vypadal mnohem
nadějněji, vždyť první čtvrtinu

výsledkový servis
2. ligy žen, skupiny „B“

Průběžná tabulka 2.

5. kolo: Příbor – Ostrava „B“
80:60, Sokol Manver Pečky – TJ
OP Prostějov 82:56, Poděbrady Pelhřimov 77:63, Brandýs nad
Labem - Olomouc 64:49, Slovanka Praha – Zlín 61:40
6. kolo: Pečky – Pelhřimov
91:63, Brandýs nad Labem –
Zlín 69:59, Basket Poděbrady –
TJ OP Prostějov 64:61, Slovanka Praha – OSK Olomouc 72:52.


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

Tým
TJ Sokol Manver Pečky
BK Brandýs nad Labem
TJ OP Prostějov
Basket Poděbrady
BK Příbor
Basket Slovanka Parker-Hannifin
OSK Olomouc
Gemini Zlín
SBŠ Ostrava „B“
BK Pelhřimov

titulu TJ Haná Metal Prostějov,
Našrot, Glauber R, Sportovní klub
K2 „A“, Juřu bolí vlasy (přejmenovaní Stopaři), Panteři a Lazam
Vyškov doplnění o nové Čučkyny.
Druhé pokračování v říjnu takové
rozložení sil jen potvrdilo, třetí díl
základní fáze teď přijde na řadu
koncem listopadu. A celoroční
bitvy v hale RG a ZŠ Prostějov
ve Studentské ulici opět vyvrcholí závěrečným play off, tentokrát
16. a 17. května 2015.
Hanáckou volejbalovou ligu finančně podporují Statutární město Prostějov a Olomoucký kraj.

Pořadí HVL 2014/2015 po 2. kole:
1. TJ Haná Metal Prostějov 35, 2. Sportovní klub K2 A 34, 3. Čučkyni 33,
4. Našrot 32, 5. Glauber R 31, 6. Juřu bolí vlasy 30, 7. Panteři 28, 8. Lazam Vyškov 27, 9. VK Vrbátky 26, 10. Sokol I – Elán 25, 11. Glauber 23,
12. Kosti 23, 13. Sokol Smržice 22, 14. Debakl Team 20, 15. El Gibon 19,
16. Reálka 17, 17. Kaktusáři 16, 18. Hematom 16, 19. Volej „93“ 15, 20.
Sportovní klub K2 D 14, 21. Mosambik 12, 22. SK Čunín 11, 23. Galaxie
10, 24. Tučňáci 9, 25. Premiéra 7, 26. Sexmeralda Prostějov 6, 27. Keho!
5, 28. Raubíři 4, 29. TJ Sokol Přemyslovice 3, 30. Fénix 2.

Kadetky TJ OP Prostějov si hlídají třetí pozici

Prostějovské basketbalistky prožily
82:56
první ligové ztráty
Prostějov/jim - Pouze se sedmi
hráčkami vyjelo ženské družstvo
TJ OP Prostějov ke třetímu dvoukolu letošního ročníku druhé ligy.
V těch předešlých dvou bral nováček soutěže jen samá vítězství,
tentokrát se již musel před svými
soupeři sklonit. Nejprve se tak
stalo na půdě nového lídra z Peček, o den později byly dva body
z Poděbrad na dosah ruky, hostům unikly až v poslední minutě.
„K oběma zápasům jsme odjeli bez
podkošových hráček, Chodilová
i Kozáková jsou totiž zraněny. Na
příští zápas už ale snad budou v pořádku. V prvním duelu se nám nedařil doskok, projevilo se, že u soupeře
hostují juniorky z USK Praha. Hlavní tak bylo, že se nikdo nezranil,“

sílu pokračovat nenašel například jeden z tradičních a současně nejsilnějších výběrů TJ Sokol
Otaslavice. Přesto se díky vzniku
stejného množství nových družstev
povedlo kýženou třicítku zkompletovat a boje nového soutěžního
ročníku tak mohly o posledním zářijovém víkendu znovu odstartovat.
Úvodní kolo bylo jako obvykle
rozřazovací a střetly se v něm
týmy různých kvalit nalosované dle pořadí z minulé sezóny. A
právě hned toto počáteční dějství
jasně ukázalo, že největšími favority nadále zůstávají obhájce

64:61

58:46

TJ OP Prostějov
Valosun Brno

(15:15, 11:9, 15:13, 17:9)

Sestava a body Prostějova:
H. Tilšarová 6, Frgálová, Šmeráková 2, Trčková 3, M. Krátká 18,
Neubauerová 17, Sekaninová, Neherová 2, Dufková 4, Koudelová
4, Galíčková 2. Trenér: Željko Živkovič.

46:75

TJ OP Prostějov
SŠMH Brno

(6:21, 13:25, 12:15, 15:14)

Sestava a body Prostějova:
H. Tilšarová 6, Frgálová 4, Šmeráková, Trčková, M. Krátká 7, Neubauerová 19, Neherová 2, Dufková 6, Galíčková 2. Trenér: Željko Živkovič.

bodově táhlo družstvo zejména duo
Michaela Krátká, Adéla Neubauerová, obě nastřílely dohromady
pětatřicet bodů.
O den později už výkon Prostějovanek na dva body nestačil
a pořádající oddíl tak poprvé
v sezoně pocítil porážku. Rozhodla
již první část, po níž vedly Brňanky
o patnáct bodů, po poločase to bylo
již o sedmadvacet. „Patří mezi
nejlepší týmy v České republice
a byl jasný favorit, základ jeho
sestavy tvoří stříbrný tým z mistrovství Evropy. My sice máme Adélu
Neubauerovou, hráli jsme ale hodně
bojácně a nedokázali jsme držet
krok v útoku ani obraně,“ nepotěšil
pohled na palubovku Živkoviče.

Poté už bylo skóre vyrovnané
a výsledný rozdíl skončil pod třicet
bodů. „Snad se z toho poučíme
a vezmeme to i jako motivaci.
Musíme zlepšit naše nedostatky
a věřím, že s nimi dokážeme sehrát vyrovnaný zápas a případně na
konci sezony budeme na mistrovství
republiky konkurenceschopní Brnu
i dalším favoritům,“ těší se na opakování loňského ročníku.
Za hlavní favority považuje
pro letošní sezónu Brno, USK,
Spartu a Slovanku, cílem
Prostějova je přiblížit se jim.
A v nadcházejícím dvoukole se
představí výběr TJ OP nejprve
na palubovce Slovanky, poté
zamíří do Strakonic.

Průběžná tabulka extraligy kadetek

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

Tým
BK SŠMH Brno
USK Praha
TJ OP Prostějov
Basket Slovanka
BA Sparta
SBŠ Ostrava
BK Prosek
VALOSUN KP Brno
KARA Trutnov
BK Studánka Pardubice
BK Strakonice
Sokol Hradec Králové

V
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

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

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

S
323:172
281:207
251:228
254:250
263:241
239:262
236:279
237:219
224:235
227:242
181:297
238:322

B
8
8
7
7
6
6
6
5
5
5
5
4
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Prostějovské volejbalistky zůstávají po třech zápasech extraligy bez ztraceného setu

0
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TJ OSTRAVA

ODPICH DO SEZÓNY AGELKÁM VYŠEL S ČISTÝM SKÓRE 9:0

VK AGEL PROSTĚJOV

Teď mají čas na intenzivní trénink, do sobotního derby číslo dvě ve Šternberku by mohly jít kompletní

Čas: 1:07 hodin
Rozhodčí: Trumpeš, Kubinec
Diváků: 300
1. set: 11:25 15 minut 2. set: 16:25 19 minut
3. set: 19:25 17 minut
SestavA Ostravy:

Polášková, Pinková, Součková, Kojdová, Nachmilnerová, Valková, libero Spáčilová. Střídaly: Zedníková, Kukučová. Připraveny byly: Čuboňová,
Kvapilová, Zemanová. Trenér: Stanislav Mitáč.

Sestava Prostějova:
libero: Kovářová

Prostějov/son

Gambová
Markevich

Bogdanovic

„Že jsme tři první zápasy zvládli výsledkově hladce 3:0 je sice
pěkné, ale naše výkony ještě měly
k ideálu logicky daleko. V některých pasážích už předvádíme kvalitní volejbal, jenže pak začneme
i proti papírově slabším soupeřům
chybovat, mnohdy dost zbytečně. A takové nevynucené hrubky
dělat nesmíme, neboť s opravdu
silnými protivníky by se nám okamžitě vrátily, třeba týmy v Cham-
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Trenérská dvojice: Připraveny byly: Kossányiová, Soares,
Meidlová, Lakomá, Adamčíková
Miroslav ČADA
a Ľubomír PETRÁŠ

3
0

Asi nikdo by ženám VK AGEL Prostějov nemohl
příliš vyčítat, kdyby po četných letních změnách
v hráčském kádru a personálně okleštěné přípravě
kvůli reprezentačním povinnostem ztratily v úvodu nového extraligového ročníku nějakou tu sadu.
Leč nestalo se. Svěřenkyně trenéra Čady se dokázaly rychle zkonsolidovat, proti Olympu Praha,
v Ostravě i s Přerovem odvést výkon hodný šestinásobných mistryň republiky a bez jediného prohraného setu se usadit pevně v čele aktuálního
pořadí elitní české soutěže. Byť mají po čtyřech dosavadních kolech o jeden absolvovaný mač méně.
pions League každé podobné
zaváhání nemilosrdně potrestají.
Tím pádem je jasné, že se musíme ještě hodně zlepšovat. Například teď s Přerovem jsme zkazili
skutečně moc podání, ačkoliv pro
dobrý servis máme letos poměrně
velké předpoklady. A podobné je
to u obrany, kde také potřebujeme
být efektivnější. Prostě nás nejen
v těchto činnostech čeká spousta
práce,“ rozpovídal se pro Večerník
při ohlédnutí za vstupem do sezóny 2014/2015 Miroslav Čada.

Z výše zmíněných důvodů
kormidelník vítá fakt, že další střetnutí UNIQA extraligy
přijde pro VK na řadu až
v sobotu 1. listopadu. „Určitě
je dobře, že nyní máme víc času
na přípravu. Budeme intenzivně
makat na zdokonalování všech
činností i na kolektivním sehrávání, navíc potřebujeme dostat
do hry zraněné Stefanii Karg
a Andreu Kossányiovou. Liga
mistryň se blíží, u obou bychom
proto uvítali brzké naskočení do
sestavy, aby ještě stihly nabrat
formu a získat jistotu i potřebné tempo. Já předpokládám, že
v nejbližším týdnu začnou již
naplno trénovat a pokud vše půjde bez komplikací, objeví se
v sobotu na hřišti. Buď obě, nebo
alespoň jedna z nich,“ odtušil
Čada.
Utkáním, jež prostějovské volejbalistky odehrají první listopadový den od 17.00 hodin odpoledne, bude další hanácké derby na
palubovce TJ Sokol Šternberk.
Tedy celku, se kterým by si favorizované obhájkyně titulu měly bez

Neomylné. Prostějovské volejbalistky byly v útočné fázi proti Přerovankám nekompromisní a přesné.
Foto: www.vkprostejov.cz
problémů poradit. Před jakýmkoliv podceněním však důrazně varoval čerstvý triumf Sokolek 3:0
v hale posíleného Frýdku-Místku, což je dost senzační výsledek. „Ukazuje, že v lize je možné ledacos a skoro každý může
porazit každého. Vždy záleží
na momentálním výkonu obou
soupeřů. Proto se my musíme
maximálně soustředit na to, abychom ve Šternberku předvedli co
nejlepší hru a nepřipustili žádné
překvapení,“ zdůraznil Čada.
Po výjezdu do města známé-

ho automobilovými závody
Ecce Homo nastoupí ženy
vékáčka 6. 11. doma proti SG
Brno, 8. 11. ve Frýdku-Místku
a pak už přijde tradičně žhavě
očekávaný start do evropské
Champions League, tentokrát
13. listopadu na půdě úřadujícího přeborníka starého kontinentu Dynama Kazaň. „Je
samozřejmé, že právě k tomuhle
datu směřuje naše hlavní pozornost a v daném termínu musíme
být výkonnostně na odpovídající
úrovni,“ doplnil Miroslav Čada.

Obchodní a mediální partneři VK AGEL Prostějov

VK AGEL PROSTĚJOV
VK PRECHEZA PŘEROV

Čas: 1:01 hodin
Rozhodčí: Bohačík, Trumpeš, Prokeš
Diváků: 450
1. set: 25:20 24 minut 2. set: 25:13 21 minut
3. set: 25:7 17 minut
miinnut

Sestava Prostějova:

Aneta Chludová má za sebou debut v extralize žen

libero: Kovářová
Gambová
Markevich

Bogdanovic

Prostějov/son - „A“-tým volejbalistek VK AGEL má na své
letošní oficiální soupisce hned
tři mladé klubové odchovankyně Evu Lakomou, Kristýnu Adamčíkovou a Pavlu
Meidlovou. První start v UNIQA extralize žen ČR si však
nepřipsala žádná z této trojice juniorek či ještě kadetek, nýbrž trochu nečeka-
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Trenérská dvojice: Střídaly: Soares, Chludová
Připraveny byly: Kossányiová, Karg
Miroslav ČADA
a Ľubomír PETRÁŠ

SestavA Přerova:
K. Kohoutová, Rašková, Langová, Dedíková, Gálíková, Holišová, libero
Kavková. Střídaly: L. Kohoutová, Šťastná, Skřičková. Trenér: Libor Gálík.

UNIQA EXTRALIGA žen ČR
3. kolo: Olymp Praha - O
Olomouc 3:00 (16
(16, 14, 99)). Nejjvíce
í bodů
b dů:
Hodanová 14, Mlejnková 11, Trnková a Jančaříková po 10 - Polášková
6, Schandlová a P. Kojdová po 5 * Přerov - Frýdek-Místek 0:3 (-24,
-19, -21). Nejvíce bodů: Dedíková 9, Holišová 8, Kohoutová 7 - Kubová
21, Michalíková a Yordanská po 7 * Ostrava - Prostějov 0:3 (-11, -16,
-19). Nejvíce bodů: Pinková 10, Polášková 9,, Kojdová
j
9 - Markevichová
18, Simonová 13, Borovinšeková 11 * Šternberk - SG Brno odloženo z
důvodu havárie brněnského týmu * KP Brno volný los.
4. kolo: Prostějov - Přerov 3:0 (20, 13, 7). Nejvíce bodů: Simonová 20,
Markevičová 11,, Gambová 8 - Dedíková 11, Gálíková 5 * Frýdek-Místek
- Šternberk 0:3 ((-21,, -18,, -23).
) Nejvíce
j
bodů: Kubová 13, Turbaková 9,
Michalíková a Jordanská po 6 - Oborná a Janečková po 16, Šenková 12,
Sochorcová 10 * Olomouc - Ostrava 3:1 (17, -15, 23, 19). Nejvíce bodů:
Schandlová 17, Rutarová, Tinklová, L. Polášková po 10 - Kojdová 13,
Součková 10, P. Polášková a Nachmilnerová po 9 * KP Brno - SG Brno
3:0 (22,
( , 18,, 14).
) Nejvíce
j
bodů: Onderková 15, Fieldová 15, Toufarová 11
- Hudylivová 10, Pospíšilová 7, Šloufová 7 * Olymp Praha volný los.

Průběžná tabulka po 4. kole
 Tým
1. VK Agel Prostějov

Z V3 V2 P1 P0

Sety

Míče

Body

3 3 0 0 0

9:0

227:140

9

2. VK Královo Pole

3 3 0 0 0

9:1

245:175

9

3. PVK Olymp Praha

3 2 0 0 1

6:4

227:188

6

4. Sokol Frýdek - Místek 4 2 0 0 2

7:7

304:322

6

5. VK Přerov Precheza

4 2 0 0 2

6:7

278:302

6

6. TJ Sokol Šternberk

3 1 0 0 2

4:6

214:236

3

7. SK UP Olomouc

3 1 0 0 2

4:7

196:254

3

8. TJ Ostrava

4 1 0 0 3

5:9

290:295

3

9. VK SG Brno

3 0 0 0 3

0:9

156:225

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
5. kolo, čtvrtek 1. listopadu, 17.00 hodin:
Olymp - KP Brno, Přerov - Olomouc, Šternberk - Prostějov, SG Brno - Frýdek
- Místek (čtvrtek 30.10., 18:00), Ostrava volný los

ně jiná jejich mládežnická
parťačka Aneta Chludová!
Vzhledem k současné početnější marodce v A-týmu „Agelek“
se před výše jmenovaným triem
otevřela volná cesta k extraligovému debutu v elitní věkové
kategorii. Jenže Lakomá ani
Adamčíková dosud nemohly
naskočit kvůli svým vlastním
zdravotním problémům a Me-

idlová měla minulou sobotu
tak trochu smůlu. Proti Olympu Praha sice nechyběla mezi
nominovanými plejerkami, ale
protože šlo o vypjatý vstup do
nové sezóny a navíc s nebezpečným soupeřem, přímo do
utkání z lavičky nenaskočila.
Nezbytné štěstí naopak přálo
osmnáctileté blokařce Anetě
Chludové, kterou oddílové ve-

dení dopsalo na soupisku až později a přesto má nyní zápasovou
premiéru v ženské extralize už
zdárně za sebou. Její chvíle přišla
v závěru naprosto jednoznačného třetího setu sobotního střetnutí
s Přerovem, kdy hlavní kouč
Miroslav Čada poslal Anetu na
hřiště klasickým střídáním na
podání. Chludová dobře odservírovala, leč vzápětí nedokázala

vybrat ulívku protivníka do jejího prostoru v poli, načež se opět
přesunula mezi náhradnice.
Každopádně na kontě již má jedno utkání v nejvyšší české soutěži
dospělých. A je patrně jen otázkou
času, kdy se ke své kamarádce
stejným zápisem postupně přidají
Eva Lakomá, Kristýna Adamčíková i Pavla Meidlová.
Prostějovské talenty vpřed!

ALEŠ DOČKAL byl oceněn na zápas do Šternberka

Zájezd fanoušků VK

Krajským volejbalovým svazem

Prostějov/son - V pauze mezi
prvním a druhým setem sobotního duelu UNIQA extraligy žen ČR mezi VK
AGEL Prostějov a VK
Přerov proběhlo jedno slavnostní dekorování. Jeho hlavním aktérem byl Aleš Dočkal.
Předseda Krajského volejbalového svazu Jan Zatloukal a člen
výboru Českého volejbalového

svazu Vladimír Tabara předali
Dočkalovi Čestné uznání KVS
Olomouc za dlouholetou skvělou práci ve prospěch hry pod
vysokou sítí.
Oceněný má za sebou především skvělou kariéru coby špičkový rozhodčí pískající téměř
tři desítky let nejen české, ale
i mezinárodní soutěže. Navíc
poté, co se jako uznávaný sudí

rozhodl skončit, dokázal prorazit i v nové roli volejbalového
kouče. Dva roky dělal trenérského asistenta Lence Koblerové u starších žákyň VK AGEL
Prostějov, s nimiž v sezóně
2012/13 dosáhl na cenný titul
mistryň republiky.
Aleši Dočkalovi k zaslouženému
ocenění gratulujeme a brzy s ním
přineseme obsáhlý rozhovor.

Prostějov/son - Fanklub volejbalového
oddílu VK AGEL Prostějov pořádá
autobusový zájezd na utkání 5. kola
UNIQA extraligy žen 2014/15 mezi TJ
Sokol Šternberk a VK Prostějov.
Hanácké derby v rámci třetího dějství nového ročníku nejvyšší české soutěže se hraje v sobotu 1. listopadu
od 17.00 hodin, sraz fanoušků je týž den v 15.30 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 ve
středu 29. října do 18.00 hodin. A pozor: zájezd se uskuteční jen
při dostatečném zájmu ze strany účastníků!

Pohled do statistik: nejvíc útočně se prosazuje Simon,
užitečností vyniká Markevich a blokařsky Bogdanovic

Prostějov/son - Tři odehrané zápasy české extraligy už
skýtají docela slušný prostor
k malému ohlédnutí za tím,
jak se v těchto střetnutích jednotlivým volejbalistkám VK
AGEL dařilo. K dílčí analýze
jsme přitom využili osvědčený
pohled do statistik.
Prostějov – Olymp Praha: Liannes Simon 20 bodů (19 útoků
při úspěšnosti 56%, 1 eso) a užitečnost +11, Anna Bogdanovic
11 bodů (5 útoků při úspěšnosti
62%, 5 bloků, 1 eso) a užitečnost
+6, Barbora Gambová 11 bodů
(8 útoků při úspěšnosti 62%,
1 blok, 2 esa) a úspěšnost přihráv-

ky 56% a užitečnost +2, Tatsiana
Markevich 9 bodů (9 útoků při
úspěšnosti 50%) a úspěšnost
přihrávky 83% a užitečnost +5,
Sonja Borovinšek 7 bodů (5
útoků při úspěšnosti 42%, 2 esa)
a užitečnost +4, Kathleen Weiss 2
body (1 útok při úspěšnosti 50%,
1 eso) a užitečnost -2, Julie Kovářová úspěšnost přihrávky 89%.
Ostrava – Prostějov: Tatsiana
Markevich 14 bodů (8 útoků při
úspěšnosti 57%, 1 blok, 5 es)
a úspěšnost přihrávky 78% a užitečnost +10, Sonja Borovinšek 13
bodů (8 útoků při úspěšnosti 67%,
3 bloky, 2 esa) a užitečnost +11,
Liannes Simon 12 bodů (12 útoků

při úspěšnosti 43%) a užitečnost
+7, Barbora Gambová 11 bodů
(10 útoků při úspěšnosti 62%, 1
blok) a úspěšnost přihrávky 75%
a užitečnost +7, Anna Bogdanovic 8 bodů (4 útoky při úspěšnosti
33%, 4 bloky) a užitečnost 0, Solange Soares 1 bod (1 eso) a užitečnost +1, Kathleen Weiss 1 bod
(1 eso) a užitečnost -4, Julie Kovářová úspěšnost přihrávky 77%.
Prostějov – Přerov: Liannes Simon 20 bodů (17 útoků při úspěšnosti 63%, 2 bloky, 1 eso) a užitečnost +15, Tatsiana Markevich 11
bodů (6 útoků při úspěšnosti 46%,
5 es) a úspěšnost přihrávky 75%
a užitečnost +7, Barbora Gambo-

vá 8 bodů (6 útoků při úspěšnosti
33%, 1 blok, 1 eso) a úspěšnost
přihrávky 35% a užitečnost -1,
Sonja Borovinšek 7 bodů (5 útoků
při úspěšnosti 62%, 2 esa) a užitečnost +4, Anna Bogdanovic 7
bodů (2 útoky při úspěšnosti 40%,
5 bloků) a užitečnost +1, Kathleen
Weiss 5 bodů (3 útoky při úspěšnosti 75%, 1 blok, 1 eso) a užitečnost +2, Julie Kovářová úspěšnost
přihrávky 88%.
Co z tohoto číselného přehledu vyplývá? Nejčastěji bodující
hráčkou je suverénně kubánská
univerzálka Liannes Simon, ale
co do úspěšnosti útoku i celkové
užitečnosti ji překonává bělorus-

ká smečařka Tatsiana Markevich,
která svou všestrannost dokumentuje i velmi kvalitním příjmem
a skvělým podáním. Na přihrávce
zatím exceluje libero Julie Kovářová, zatímco na bloku kraluje
srbská čahounka Anna Bogdanovic. A obecně se dá říct, že celé
prostějovské družstvo výborně
útočí také zásluhou pestrého,
navíc většinou přesného kombinačního uvolňování německé
nahrávačky Kathleen Weiss, jejíž
přínos se ze statistik nedá tolik
vyčíst. Hodně dobře Agelky zvládají rovněž přihrávku, zatímco
na servisu a především v obraně
ještě musejí přidat.
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31

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 27. října 2014

V Ostravě měly prostějovské „Agelky“ Kvitové k postupu nepomohla ani výhra nad světovou dvojkou

potíže jen během třetí sady
Zdeněk POMMER - TJ Ostrava:

Bodový vývoj - první set: 1:0,
1:2, 3:2, 3:4, 5:4, 6:5, 6:8, 7:10,
8:16, 9:18, 10:21, 11:25. Druhý
set: 0:4, 2:4, 4:5, 5:7, 8:7, 8:12,
11:12, 11:15, 12:18, 15:18, 16:19,
16:25. Třetí set: 2:2, 4:2, 5:5, 6:7,
9:7, 10:9, 12:9, 12:11, 14:11, 14:14,
17:16, 17:19, 19:19, 19:25.
Ostrava, Prostějov/son - Pro volejbalistky Prostějova byl zápas
třetího kola UNIQA extraligy žen
ČR 2014/2015 na ostravském hřišti
druhým soutěžním vystoupením
v této sezóně, jež znova dopadlo
jejich hladkým vítězstvím bez ztraceného setu. Tentokrát „Agelky“
výtečně začaly, načež musely čelit
sílící aktivitě soupeřek, které jim
hlavně ke konci mače dost zatápěly. Tento statečný odpor však obhájkyně národního titulu úspěšně
odrazily a zpět na Hanou si nakonec odvezly poměrně přesvědčivý
tříbodový zisk. Ten je vynesl do
čela průběžného pořadí elitní české
soutěže.
„Agelky“ nastoupily ve stejném složení jako při premiéře letošní sezóny
s Olympem, to znamená bez stále zraněných Karg i Kossányiové. Na severu Moravy jim chvíli trvalo nezbytné
rozkoukání, ale po několika počátečních nepřesnostech brzy přestaly
chybovat a rychle převzaly vládu nad
vstupní sadou. Klíčový byl přitom
razantní obrat z 6:5 na 8:16, který
významnou měrou zařídilo účinné
plachtící podání Markevich včetně
několika es. Celkově hostující tým
navazoval na dva vydařené sobotní

„Chtěli jsme Prostějov zatlačit servisem, což se nám vůbec nepovedlo.Až ve
třetím setu to byla vyrovnaná partie, protože jsme dostali hosty pod tlak, ale
v koncovce jsme udělali spoustu nevynucených chyb.“

Miroslav ČADA - VK AGEL Prostějov:

„Úvodní dva sety jsme hráli výborně, byli jistí na přihrávce i v ostatních
činnostech a měli jasně navrch. Ve třetí sadě nás však Ostrava ubránila
a my jsme znejistěli. O hladkém vítězství nakonec rozhodl náš lepší útok.“
sety, velkým tlakem všech kvalitních
činností nutil soupeře k chybám a suverénně dominoval - 11:25 a 0:1.
Ostravské družstvo by v aktuálním
ročníku rádo čeřilo horní polovinu
ligové tabulky, jenže proti úřadujícím
mistryním hrajícím ve viditelné pohodě se ani zkraje druhé části nechytalo
(0:4). Pomohlo mu až následné přitlačení na servisu, čímž se probralo a najednou dokázalo opakovaně vybírat do
té doby nechytatelné útoky „vékáčka“.
Ze zlepšené obrany vedla cesta k bodům, kterými výběr TJ zvrátil průběh
setu z 5:7 na 8:7. Leč naděje domácích
trvala jen krátce, neboť hned vzápětí
skvěle zapodávala Borovinšek a vývoj
se znovu překlopil na prostějovskou
stranu (8:12). Ačkoliv se pak Čadovy
svěřenky okamžitě nevyvarovaly dalšího mírného zaváhání v podobě tří
ztracených výměn za sebou na 11:12,
dostaly už sadu zpátky pod svou kontrolu. A dovedly ji do vítězného konce,
byť jejich výkon šel oproti exhibiční
druhé polovině prvního dějství dolů.
Dojem ale vylepšil další jasný závěr 16:25 a 0:2.
Nicméně určitá nejistota „Agelek“
v některých herních pasážích se promítla i do startu třetího dílu střetnutí,
kdy jejich protivnice přešly do ofenzivy a zase držely pro ně slibný stav.
Tentokrát dokonce vedly premiérově

během
o víc
běh zápasu
á
í nežž jeden
j d bbod,
d
přičemž se hned dvakrát dostaly do
tříbodového trháku (12:9, 14:11).
Prostějovským volejbalistkám v těchto chvílích přestaly fungovat útočné
kombinace, dolů šla také defenzivní
činnost a ani podání již zdaleka nefungovalo coby nebezpečná zbraň.
Naopak bojovné Severomoravanky
se rozjely do sympaticky vzdorovitého tempa, což jim vydrželo téměř
do konce. Teprve ve finální části
setu favoritky prodaly mnohem větší
zkušenosti a závěrečnou šňůrou šesti
bodů v řadě při servisu střídající kapitánky Soares definitivně rozhodly
o hladkém triumfu - 19:25 a 0:3.
„Dva sety jsme měly zápas zcela
jednoznačně pod kontrolou, až ve
třetím přišly problémy na přihrávce.
To nás stálo více sil, ale pak jsme se
z toho dostaly a zlepšeným závěrem
dovedly utkání do úspěšného konce,“ usmívala se po utkání právě Solange Soares, kapitánka VK AGEL
Prostějov. Její souputnice z druhého
břehu souhlasila. „Teprve ve třetí
sadě jsme dokázaly být favoritkám
rovnocennými soupeřkami. První
dva sety se nám nedařila přihrávka a
proto zápas nebyl zdaleka tak vyrovnaný, jak jsme si přály. Škoda i úplné
koncovky,“ zalitovala Petra Polášková, kapitánka TJ Ostrava.

První derby: s Přerovem přišly nejdřív
chyby, pak si soupeřky odvezly debakl
Miroslav ČADA
Č
- VK AGEL Prostějov:

Bodový vývoj - první set: 4:0, 7:1,
8:4, 10:5, 10:7, 13:7, 15:9, 15:13,
18:14, 20:15, 22:17, 22:19, 24:19,
25:20. Druhý set: 6:0, 7:2, 10:2,
10:4, 12:4, 12:8, 17:9, 18:12, 21:12,
25:13. Třetí set: 4:0, 8:1, 8:3, 10:3,
13:4, 19:5, 23:6, 25:7.
Prostějov/son - Polovinu zápasu
čtvrtého dějství UNIQA extraligy
žen ČR 2014/2015 se prostějovské
volejbalistky docela trápily při snaze potvrdit očekávanou dominanci
nad papírově slabším Přerovem.
Ten právě po tuto dobu převážně
držel krok, jenže ve druhé půlce
utkání naprosto odpadl a již nesvedl čelit rostoucí intenzitě hry VK
AGEL. Ve třetím setu z toho rezultovala dílčí jednociferná nakládačka, souhrnným hladkým vítězstvím
pak obhájkyně titulu bezpečně udržely vedení v průběžné tabulce.
Impozantní nástup domácích podpořený účinným servisem Markevich
naznačoval možný debakl přerovského celku v zahajovací sadě - 7:1.
Místo toho však „Agelky“ polevily,
soupeřky se naopak zvedly a průběh
se dost vyrovnal - 10:7. Oba týmy
přitom hodně chybovaly hlavně na
podání, ale i v dalších činnostech.
Slabší projev favoritek vyvrcholil při
snížení protivnic na 15:13, načež úřadující mistryně přece jen zpřesnily hru
a set bez výrazných problémů dovedly do bezpečného konce - 25:20 a 1:0.
Druhé dějství vypadalo co do svého

„Utkání nemělo příliš vysoké parametry. Přerovu se nedařilo skoro nic a my
jsme také dost chybovali, hlavně během úvodního setu na podání. Vzhledem
k soupeři jsme servisů zkazili zbytečně mnoho, rozhodně by bylo vhodnější
je dávat víc na jistotu a následně hosty ubránit. To se nám dařilo až od poloviny zápasu, zatímco útok jsme měli dobrý po celou dobu s mírně rostoucí
úspěšností.“

Libor GÁLÍK - VK Přerov:

„Začali jsme až nepochopitelně nervózním způsobem místo toho, aby se
holky na takový zápas uvolněně těšily. Tenhle přehnaný respekt byl zbytečný, ale naštěstí nám Prostějov pomohl vlastními chybami, kterými jsme
se dostali do utkání. Bohužel tohle nám vydrželo jen do poloviny střetnutí
a potom se průběh úplně zlomil. V závěru jsme domácím nebyli ani důstojným soupeřem.“
vývoje dlouho velmi podobně. Lídr
tabulky opět dobře začal (6:0, 10:2),
aby následně přenechal prostor aktivitám snaživého soka (12:8). Obecně ubylo nepřesností, ovšem úroveň
střetnutí ligový průměr určitě nepřekračovala s výjimkou okamžiků, kdy
Čadův soubor dokázal rozvinout své
mezinárodní kvality. A protože těchto
momentů postupně přibývalo, dopadl
prostřední set po jednoznačném závěru mnohem vyšším rozdílem - 25:13
a 2:0.
Ani ve třetí části hostující kolektiv
nezachytil vstupní nápor „vékáčka“
při servisu Markevich, jenž Gálíkově
partě dělal značné potíže - 4:0. Navíc
už se prostějovská mašina zahřála
na odpovídající provozní teplotu
a zlepšenou produkcí jak v útoku,
tak v obraně odsuzovala hanácké
rivalky do role stále větších statistek.
Skóre rychle rostlo, opory VK AGEL
ukazovaly, co umí a při závěrečné
bezradnosti hostí vznikl i prostor pro
zápasovou premiéru mladé odcho-

k ě Chludové
Chl d é v žženské
ké extralit li
vankyně
ze. Aspoň malým dílem se tak juniorka mohla podílet na těžkém debaklu
v poslední, svým charakterem spíš
exhibiční sadě - 25:7 a 3:0.
„V prvním setu jsme zkazily strašně
moc podání, za což nás kouč určitě
nepochválí. Aspoň že jsme svůj výkon, podobně jako před týdnem proti
Olympu, postupně zlepšovaly až
k jasnému konci. Přesto ještě musíme
hodně pracovat na zkvalitňování všeho, abychom v blížící se Champions
League mohly hrát vyrovnaně s mnohem těžšími soupeři,“ zhodnotila první hanácké derby v letošní sezóně Solange Soares, kapitánka VK AGEL
Prostějov. „Prostějov měl celý zápas
od začátku do konce pod kontrolou.
Jen v prvním setu jsme soupeřky trochu potrápily, když se ony samy dost
vyházely vlastními chybami. Jinak
byla převaha domácích velká,“ přiznala kapitánka VK Přerov
Dita Gálíková, že o vítězi sobotního
mače nebylo sebemenších pochyb.

Meidlová, Valášková, Cruz a Stavinohová znovu byly
v repre kadetek ČR, Lakomá a Adamčíková už snad fit
Prostějov/son - Řadu mládežnických reprezentantek České republiky má volejbalový oddíl VK
AGEL Prostějov. A čtyři z nich
absolvovaly v minulém týdnu další soustředění národního výběru
kadetek v přípravě na lednovou
kvalifikaci o postup na Mistrovství
Evropy 2015 této věkové kategorie.
Dívčí tým ČR U17 se tentokrát sjel do
Brandýsa nad Labem, kam z našeho
klubu zamířila čtveřice Pavla Meidlová, Vendula Valášková, Sarah Cruz
a Adéla Stavinohová. Kromě tréninků
pod vedením kouče Aleše Nováka
mělo kadetské družstvo na programu
další tři zápasy 1. ligy žen, v níž působí. A po třech zářijových vítězstvích
na úvod si rovněž teď vedlo skvěle,

když porazilo PF České Budějovice
3:0 (15, 21, 26) i TJ Sokol Žižkov 3:1
(-21, 20, 16, 19) a podlehlo jen silnému Tatranu Střešovice 1:3 (18, -23,
-15, -20).
Jiné dvě Agelky stabilně patřící
do reprezentačních celků mládeže
naší země Eva Lakomá i Kristýna
Adamčíková měly bohužel poslední dobou úplně jiné starosti, a to
zdravotní. Prvně jmenovaná blokařka se poměrně dlouho potýkala se
zraněným lýtkem, druhá jmenovaná
smečařka či univerzálka pro změnu
laborovala s žaludečními problémy.
Obě však už byly na kontrolních lékařských vyšetřeních a v tomto týdnu by mohly začít naplno trénovat.
„Eva strávila většinu jara i část léta

s juniorským nároďákem v přípravě
na evropský šampionát a pak na samotném mistrovství, Týna zase celé
léto hrála spoustu různých beachvolejbalových turnajů. Tenhle náročný
program včetně častého cestování se
na obou určitě podepsal a řekl bych,
že jejich současné potíže pramenily
z únavy, celkového přetížení. Nyní
měly aspoň nějaký čas na odpočinek,
tak se mohly dát dohromady a snad
již budou fit. Patří k hlavním oporám
našich extraligových výběrů juniorek i kadetek, s nimi v sestavě jsme
rozhodně silnější než bez nich,“ řekl
šéftrenér mládeže VK AGEL Jaroslav
Matěj na konto dvou talentů, jež figurují také na soupisce ženského áčka
Prostějova.

Singapur, Prostějov/lv - S bilancí
jednoho vítězství a dvou porážek
se s Turnajem mistryň rozloučila
prostějovská tenistka Petra Kvitová. Česká jednička prohrála
s Polkou Agnieszkou Radwaňskou 2:6, 3:6, pak ale vyzrála na
Marii Šarapovovou a po vítězství

6:3, 6:2 udržela naději na postup.
V rozhodujícím duelu podlehla
Carolině Wozniacké 2:6, 3:6 a ve
skupině obsadila první nepostupové místo.
„Caroline hrála velmi uvolněně
a moc dobře. Byla prostě lepší,“
uznala Kvitová. Přesto v Signapu-

ru rozhodně nezklamala. Vítězství
nad Šarapovovou mělo svoji váhu.
„Věděla jsem, že mám hru na to,
abych ji porazila. Konečně se to
povedlo,“ radovala se Kvitová,
která předcházejících pět vzájemných duelů prohrála. „Cítila jsem
se skvěle. Všechno vycházelo.

Byla to paráda,“ dodala Kvitová.
Hráčku TK Agrofert mrzelo především úvodní vystoupení s Radwaňskou. Polka využila slabší chvilku
třetí hráčky žebříčku WTA. „Udělala jsem hodně lehkých chyb. Nebyl
to zkrátka můj den. Chyběla mi
energie,“ poznamenala Kvitová.

„Není to tragédie,“ komentovala
své výkony prostějovská tenistka

Singapur, Prostějov - Prostějovská tenistka Petra
Kvitová na Turnaji mistryň chtěla postoupit ze skupiny. To
se nepodařilo. Přesto už postup do závěrečného podniku
sezony hodnotila kladně. „Musela jsem si postup vybojovat a to nebylo snadné. Už účast na Turnaji mistryň se počítá,“ prohlásila pro média ještě v Singapuru Kvitová.
Ladislav Valný
Semifinále nevyšlo. Jaké
máte pocity?

„Čekala jsem od sebe víc. Chtěla jsem
určitě postoupit ze skupiny a pak se zkusit porvat o vítězství. Ale sezona mě stála hodně sil, byla místy taková zvláštní.

Můžu být prakticky ráda, že jsem se do
Singapuru vůbec kvalifikovala.“
Předvedla jste na setkání
nejlepších hráček optimální
výkony?
„To bohužel ne. Herně i výsledkově
to ideální nebylo, turnaj se mi nepovedl. Dvě soupeřky byly lepší. Ale
na druhou stranu není to ani žádná
tragédie.“
Jste hodně unavená?
„Cítím, že už skutečně tla-

čím na poslední závity. Zápasů
bylo letos opravdu hodně, strašně jsem dřela v tréninku. Sil už
příliš nezbývá...“
A to vás ještě čeká finále Fed
Cupu. Stihnete se nachystat
na utkání proti Německu?
„Potřebuji několik dní volna. Odpočinu si a věřím, že v sobě najdu
dost energie na finálové střetnutí.
Ráda bych sezonu končila s vítězným pohárem v ruce.“

Berdych si zkomplikoval boj o Turnaj mistrů

„Mělo by to ale vyjít,“ věří M. Černošek

Valencie, Prostějov/lv, pk - Teprve
podruhé v sezoně nepřešel prostějovský tenista Tomáš Berdych na
turnajích světového okruhu přes
první. kolo. Po triumfu ve Stockholmu se představil ve Valencii, kde byl
jeho soupeřem Pablo Andújar. A ten
se ukázal v ten den a na tom místě
nepřekonatelnou překážkou...
Domácí tenista od začátku výborně rozděloval údery do stran a dokázal účinně hru zkracovat za síť. Český tenista

už v úvodním setu přišel dvakrát o podání a sadu ztratil poměrem 3:6. V následujícím dějství se druhý nasazený
hráč dostal za stavu 2:2 konečně k brejkbolům, Andújara ale v důležitých
chvílích podrželo podání a ani tentokrát o servis nepřišel. Španěl, který si
připsal pouhých deset nevynucených
chyb a o jeden vítězný úder víc než
Berdych, už potom zbytek utkání ovládl. Andújar vyhrál poslední čtyři hry
a za sedmdesát minut zvítězil 6:3 6:2.

„Jsem velmi šťastný. Byl to pro mě
speciální zápas. Před přáteli a rodinou, kteří mi fandili,“ radoval se
Andújar, který má ve Valencii trvalé
bydliště.
Tomáš Berdych potřeboval ve Valencii postoupit minimálně do semifinále, aby přidal poslední body do
žebříčku sezony pro Turnaj mistrů.
Po vypadnutí bude muset o účast
v posledním podniku sezony bojovat
na silně obsazeném turnaji v Paříži.

Napomoct by mu mohl i fakt, že ani
ostatním konkurentům o místenku
do Londýna (Raonic, Dimitrov) se
až tak úplně nevedlo, navíc španělský toreador Nadal účast definitivně
odřekl. „Myslím, že by to mělo vyjít.
A v případě Tomáše to bude další
odpověď jeho věčným kritikům.
Do užší světové špičky nepochybně
patří,“ konstatoval Miroslav Černošek, šéf prostějovského tenisového
klubu.

V Prostějově zápasila více než stovka dětí

Prostějov/jim - Velkým úspěchem obou prostějovských oddílů
skončil letošní Memoriál Gustava
Frištenského v zápase řecko-římském. Díky výborným ročníkům
2005 a 2006 se na výsledné třetí
místo mezi oddíly vyšvihl pořádající Sokol I Prostějov, hned
o místečko za ním se umístil Sokol Čechovice.
Sedmadvacátý ročník akce rozdělili
organizátoři do tří věkových kategorií. V prostějovské sokolovně na Skálově náměstí se tak představili zástupci přípravky „A“ určené pro ročníky
2003 a 2004, „B“ pro ročníky 2005
a 2006 a „C“, kam náleží sportovci
narození v letech 2007 a 2008. Zápasilo se v hmotnostech od osmnácti až
do osmdesáti kilogramů.
Vše zahájila ranní registrace, lékařská prohlídka, převážení a losování,
poté přišla na řadu porada trenérů
a rozhodčích, načež se o půl jedenácté
spustily samotné boje na dvou žíněnkách. Hodinu před polednem došlo
na přerušení soutěže a slavnostní
zahájení za účasti potomků slavného zápasníka i představitelů města
a prostějovský trenér Jindřich Hejčík
mimo jiné ke svým nedávným pětašedesátinám obdržel Čestné uznání

Napínavé souboje. Předminulou sobotu patřila prostějovská sokolovna velkému turnaji, v němž uspěli i borci Sokola I Prostějov
a Sokola Čechovice.
Foto: Jiří Možný
I. stupně za celoživotní přínos českému
zápasu. Poté se začalo opět soutěžit.
Mezi nejstaršími přípravkami excelovali členové Havlíčkova Brodu,
kteří tím položili základ k celkovému prvnímu místu, druhé skončily
Teplice a třetí Krnov. V prostřední
kategorii naopak vládl Sokol I Prostějov, jenž si díky tomu vybojoval celkové třetí místo. V tomto
věkovém spektru za ním skončily
Čechovice a Hellas Brno. A mezi
nejmladšími se nejvíce vedlo Krnovu před Nivnicí a Borohrádkem,
Severomoravané díky vyrovnaným
výsledkům ve třech kategoriích získali konečné druhé místo.

Konečné pořadí
Memoriálu Gustava Frištenského:

1.TJ Jiskra Havlíčkův Brod 89 bodů, 2. TJ Lokomotiva Krnov 88 bodů, 3.
TJ Sokol I Prostějov 73 bodů, 4. TJ Sokol Čechovice 67 bodů, 5. TJ TAK
Hellas Brno 55 bodů, 6. Sportovní oddíl Zápas Teplice 52 bodů, 7. TJ Sokol
Olomouc 40 bodů, 8. TJ Spartak Nelson Chrastava a TJ Sokol Hodonín 36
bodů, 10. TJ Sokol Borohrádek 35 bodů, 11. Gladiátor Šamorín (Slovensko)
34 bodů, 12. TJ Sokol Tichá 31 bodů, 13. TJ Nivnice 28 bodů.

„Jsem spokojen hrozně moc. Nemělo to chybu. Děkuji rodičům,
všichni se zapojili, to se mi líbilo,
rozhodčí byli také dobří. Máme sto
desáté výročí oddílu a šlo mi hlavně o to, aby to proběhlo normálně
a bez zranění,“ radoval se z organizačního zvládnutí akce Jindřich
Hejčík.
A úsměv na tváři mu vykouzlily
i výsledky. „Nemůžeme být vždy
nejlepší, potěšilo mě ale, že přijeli
i zástupci vzdálených oddílů, jakými jsou Teplice, Varnsdorf, Chomutov, byli tu i slovenští zápasníci.
Dále takové základny, jakými jsou
Krnov, Hodonín, Brno. A všichni
byli za námi,“ byl potěšen.
V „béčku“ se v hmotnosti do 23 kilogramů podařilo zvítězit Martinu Svobodovi a Lukáš Butnoch byl pátý. Do
25 kilogramů byli druhý Adam Latčík
a čtvrtý Dominik Adamec, do 42 kilogramů třetí Michal Vychodil a sedmý
Kryštof Matyáš, v „sedmadvacítce“
skončil osmý Vít Flíser a v „sedmadvacítce“ Petr Řehůřek čtvrtý.

Mezi nejmladšími se podařilo Emě
Pelikánové v hmotnosti do 20 kilogramů vystoupat na druhé místo
a David Kyselák byl ve váze do
28 kilogramů osmý, mezi nejstaršími skončili Martin Vychodil a Pavel
Ptáčník shodně na třetích pozicích.
„Máme dobré družstvo. Jednou vyhraje ten, podruhé jiný, to je ale plus.
Bylo tu asi patnáct oddílů a celkem
sto deset závodníků. Není to moc,
byla to ale celkem kvalita. Nemusí
se jen vyhrávat, aby byl člověk spokojený. Byl tu i trenér reprezentace
Varga z Havlíčkova Brodu a říkal, že
to byla velice dobře připravená akce,
jakou ještě neviděl,“ zmínil Hejčík.
A neztratili se ani zástupci Čechovic,
kteří obsadili převážně „béčko“. Zvítězili Michal Vrba do 48 kilogramů
a Michal Pluskal do 56 kilogramů,
druzí skončili Adam Polanský ve
„dvaačtyřicítce“ a Šimon Poleno do
31 kilogramů, na stupně vítězů se
ve stejné váze dostal i Blue-Forrest
James a čtvrtý skončil Martin Vopalecký. Šestá skončila Hana Kejková
do 33 kilogramů a jediná zástupkyně
v „céčku“ Kristýna Polanská skončila druhá do 28 kilogramů.
„Spokojen jsem tak napůl. Čtyři závodníci nám onemocněli a některým
trošku scházela výkonnost na lepší
umístění. Jsou to ale ještě děti a u nich
se stává, že jednou to celé vyhrají,
podruhé prohrají. Proběhlo to celkem
v pohodě a hlavně se nikdo nezranil,
každý týden nás čeká nějaká akce.
Teď to bude Třinec, následně Praha
a Jihlava,“ podělil se s Večerníkem
o dojmy a zážitky předseda čechovického zápasu Vojtěch Szilva.

Prostějovští boxeři vybojovali tři mistrovské tituly

(dokončení ze strany 17)
Z kmenových zástupců se na MČR
v Plzni nejvíce vedlo Miroslavu Šerbanovi, jenž se ve váze do
64 kilogramů po roce vrátil zpět na
domácí trůn. „Díky přesunu Chládka
o hmotnost výš měl snazší cestu. Po
volném losu zdolal v semifinále zkušeně Jana Korce z Kladna a zaslouženě zvítězil i ve finále nad Viktorem
Agateljanem,“ těšilo Novotného.
V nejnižší hmotnosti do 52 kilogramů bral Ondřej Dudek stříbro, když
přímo postoupil až do finále, v němž
prohrál s Danem Kučerou z Kroměříže. „Je ještě mladý a nezkušený,
absolvoval jen jeden zápas a potřeboval se rozboxovat. Nezklamal
však,“ hodnotil prostějovský kouč.
Shodně bronzové medaile pak získali

Hamo Aperjan s Tomášem Ivachovem. „Hamo si v semifinále vedl
proti Eriku Agateljanovi dobře a vedl,
pak ovšem došlo ke srážce hlavami,
kdy mu prasklo obočí. Útočil na titul
a prohrál, navíc je ohrožen i jeho start
v interlize,“ smutnil Novotný.
Smolné semifinále prožil také Ivachov v jednadevadesátce. „V prvním zápase porazil Jiřího Chomiče
z Plzně, což bylo velké překvapení,
poté si vedl velice chytře i proti Danu
Táborskému, jemuž nedovolil bodovat. Rozhodlo ale jméno, tak to někdy
v boxu chodí. S výkonem jsem ale
spokojen a je to pro něj velká zkušenost,“ hodnotil dlouholetý vládce této
kategorie.
Právě vítěz tohoto souboje od letošní sezony v Prostějově hostuje

a úspěšně si dokráčel k obhajobě
loňského zlata, ve finále zdolal svého tradičního rivala Davida Hoška.
Naopak vůbec premiérového titulu
se v jednaosmdesátce dočkal Tomáš
Bezvoda. „Ve finále porazil Marka
Vaněčka, jehož svazovala nervozita.
Tomáš si tak precizním výkonem
bez problémů dokráčel pro zlato,“
těšilo Novotného.
Až v posledním duelu pak skončila
vítězná cesta dalšího tria Filip Barák, Robert Bilík, Vladimír Lengál.
„Filip si v semifinále poradil s pražským soupeřem a poté ho už tradičně čekal Erik Huliev. První kolo
vedl, druhé bylo vyrovnané, třetí
však urval Erik. Rozhodl asi závěr,
oproti interlize si ale vedl mnohem
lépe,“ chválil prostějovský kouč.

Bilík to měl v sobotu těžké, když
se mu v ringu postavil olympionik
Zdeněk Chládek. Prostějovského zástupce svazovala nervozita, zvítězil
tak zkušenější z dvojice. A třetí do
party Lengál měl pro změnu v souboji s bývalým členem BC DTJ Prostějov Vítem Králem velkou smůlu.
„Byl to kontroverzní souboj a došlo
i na pochybení rozhodčího. Již
v prvním kole byl Víťa dvakrát počítán, poté začal útočit, poranil si obočí
a musel být ošetřen. Zápas byl ukončen a po dobodování byl za vítěze
určen Král. Láďa je tak opět pouze vicemistrem a musí si počkat,“
smutnil Novotný, jenž naopak za
dlouhodobou podporu poděkoval
Statutárnímu městu Prostějov a Olomouckému kraji.

Starší žákyně VK vyhrály kvalifikaci krajského přeboru

Přerov, Prostějov/pač, son - V polovině října se čtyři družstva starších žákyň VK AGEL Prostějov
zúčastnila kvalifikačního turnaje krajského přeboru 2014/2015
v Přerově. Přestože naše mladé
volejbalistky zasáhla poměrně velká nemocnost, podařilo se sestavit
kompletní týmy. Ale vzhledem
k tomu, že pro některé z hráček znamenala tato kvalifikace první turnaj
v sezóně, byla práce trenérů chvílemi dosti náročná.
Za družstvo VK Prostějov „A“ nastoupily: Sabina Kratochvilová,
Klára Dvořáčková, Jana Muzikan-

tová, Markéta Zapletalová, Adéla Kocourková, Viktorie Krátká,
Lucie Veselá, Viktorie Nečasová
a Adriana Jurčíková.
Družstvo VK AGEL „B“ hrálo ve
složení: Barbora Skládalová, Klára
Přecechtělová, Alena Košťálová, Petra
Parobková, Tereza Dofková, Tereza
Ondroušková, Lucie Veselá a Kateřina
Stará.
Tým VK Prostějov „C“ tvořily: Monika Babicová, Dominika Bartošková, Kateřina Fialová, Anna Gorbová,
Adéla Smékalová, Laura Šobrová
a Radka Vybíralová.
Za výběr VK AGEL „D“ bojovaly:

Natálie Burgetová, Kristýna Kratochvilová, Adéla Pospíšilová, Barbara
Šmehlíková, Natálie Šterclová a Martina Začalová.
Naše „áčko“ přitom šlo do nedělních
duelů z pozice favorita, kterou obhájilo
vítězstvími nad Šternberkem, Přerovem
„B“ a Uničovem. Naše „béčko“ si odvezlo celkem čtyři porážky od Šumperka, Olomouce „A“, sesterského Prostějova „C“ i Šternberka a výhru 2:1 nad
„D“-družstvem „Agelek“. Naše „céčko“ podlehlo Přerovu „A“, Uničovu
iŠternberku,naopakzdolaloOlomoucB
a „B“-kolektiv VK. Našemu déčku se pak podařilo vybojovat ale-

spoň jeden vítězný set při střetu
s oddílovými parťačkami z „béčka“.

Rozdělení týmů pro
1. kolo KP starších žákyň
Skupina A: VK AGEL Prostějov
A, TJ Šumperk, SK UP Olomouc
A, VK Přerov A, KRS Uničov.
Skupina B1: VK Přerov B, VK
AGEL Prostějov B, SK UP Olomouc B.
Skupina B2: VK AGEL Prostějov C, TJ Sokol Šternberk,
VK AGEL Prostějov D.
Hraje se 8. listopadu.

Rozhovor Večerníku
Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 27. října 2014
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32

„NEBYL JSEM SPOKOJEN S NĚKTERÝMI VĚCMI, ALE ANI SÁM SE SEBOU...“
Lubomír Vosátko pohovořil o svém konci u Jestřábů, rozehrané sezoně i vlastní budoucnosti

Prostějov - Očekávali se od něj velké věci. Díky svým bohatým extraligovým zkušenostem, které nasbíral zejména ve Zlíně
a Třinci, jednomu domácímu titulu, další účasti ve finále play off,
ale i velké obětavosti či vydařené předešlé sezoně v Havířově
se měl z Lubomíra Vosátka stát pilíř jestřábí defenzivy. Jenže
vstup do nového ročníku nezastihl ostříleného zadáka ani celé
mužstvo ve velké pohodě a po desáté porážce ze třinácti soutěžních zápasů se jejich vzájemné cesty rozešly. Při pohledu
na statistická čísla šestatřicetiletý bek opravdu nijak nevynikal
a vzhledem k očekáváním do něj vložených nejde až o překvapivé rozhodnutí vedení klubu. Samotný hráč se snažil tento fakt
brát s velkým klidem a nadhledem. V exkluzivním rozhovoru pro
Večerník si také dával velký pozor, aby při rozboru porážek nezkritizoval někoho konkrétního...
Jiří Možný
Předminulé úterý vedení klubu rozhodlo o vašem konci v
Prostějově. S jakými pocity jste tento
verdikt přijal?
„Tak to ve sportu chodí, s tím nic neudělám... Výsledky mužstva nebyly optimální, a ve chvíli, když se do něčeho
sáhne, odnese to jako první trenér nebo
dražší hráči. Prostě nehráli jsme, jak si
všichni představovali, takže je to normální a není se čemu divit.“
To znamená, že jste konec
u Jestřábů tak trochu očekával?
„V hokeji to tak holt je, tyto věci přichází
mnohdy ze dne na den. Přijal jsem rozhodnutí vedení jako normální věc. Jsme třináctí
s větší ztrátou na postup do play off a nikdo
nemohl nic jiného čekat. Něco se s tím muselo dělat. Já se nerozešel ve zlém. S trenéry i vedením jsem vše proběhlo v poklidu
a dá se říct i kladně. Přeji jim hodně štěstí
do dalších zápasů.“
Předpokládalo se, že se díky
svým zkušenostem stanete
velkou posilou. Co se nedařilo?
„Prohráli jsme na začátku pár zápasů,
i když jsme hráli jakž takž. Uznávám, že
jsem nehrál podle svých očekávání a jsou
věci, které jsem dělal špatně já na sobě.
Nešlo to ale celkově, nedělali se body
v zápasech, kdy jsme nebyli horší. Prostor
pak
p dostali i jiní hráči a jim to taky nešlo.“
Starší hráči často připomínají,
že potřebují větší porci zápasů
na rozjezd. Myslíte si, že to byl i váš případ?

„To ne. Hrálo se mi zpočátku dobře, po celou přípravu to šlo. Snažil jsem
m se lehat do
střel, hrát do těla, ale nestačilo to. Nevyužil
jsem svých předností, možná jsme
sme si až tak
nesedli typologicky se spoluhráči,
hráči, potom
to nešlo nikomu, nastalo nevydařené
dařené období. Nedá se ale říct, že by vše stálo jen na
mně. Teď hrají dobře dva tři hráči.“
áči.“
Zmínil jste, že jste nebodovali
v zápasech, v nichžž jste nebyli
horším týmem. V čem tkví problém, že
se nepodařilo více dobře rozehraných
ozehraných
duelů dovést do vítězného konce?
once?
„Asi je to dáno i nováčkovskouu daní, většina kluků hrála druhou ligu, ostatní
atní mužstva
mají zkušenější týmy. Měli jsme
me bodovat
doma, což se nám nepovedlo,
o, a i jediný
zápas, který jsme vyhráli, přišel
šel z venku.
Bylo tam několik zápasů, kteréé se prohrály
v posledních deseti minutách. Nevím, proč
to tak ppokaždé dopadlo.“
Může za to únava či nedostatek sil?
„Nemyslím si, že by za našimi
mi neúspěchy
stál nedostatek sil. I trenéři určovali
ovali taktiku,
s níž jsem se ve většině případů
dů shodoval,
na ledě to ale všechno vypadaloo jinak... Nikdo nechtěl udělat chybu, a když
dyž se stala,
tak se ji nepodařilo nahradit. Hokej není
o jednom hráči, ale včetně brankáře
nkáře o šestici, která je v danou chvíli na ledě.
edě. A dopadalo to v neprospěch Jestřábů.““
Příprava přitom byla
yla vydařená, kde poté nastal zlom?
„Vůbec první zápas byl důležitý,
ý, ale s Litoměřicemi jsme bohužel prohráli.
áli. V Jihlavě
se asi málokdy vyhrává a pak už se to táhlo.
Schopnosti, co hráč má, tak najednou
ednou ztratí.

Začne se prohrávat a platí, že kdo nic nedělá, ten nic nezkazí. Jenže už se nikomu nechce nic vymýšlet, aby to nepokazil, v tom
byla asi největší chyba. Kdyby se někdo od
obránců až po útočníky o něco pokusil, tak
byy se to mohlo zlepšit.“
Loni jste zažil úspěšnou sezonu v Havířově, šlo by tato dvě
angažmá srovnat?
„V Havířově to zpočátku taky nebylo ono
a v úvodní čtvrtině se nám nijak extrémně
nedařilo. Pak přišlo pár hráčů z extraligy,
kteří to pomohli nastartovat, a už se najednou dařilo. Když bude tento tým makat
a vyhrávat, tak se taky nastartuje. Je potřeba ale získat nějakou zkušenost jako
mužstvo.“
Jak tedy budete vzpomínat na
Prostějov?
„V dobrém. Poznal jsem tu hodně přátel. Každý má svůj názor,
nebyl jsem spokojen s některými věcmi, ale ani sám se sebou.
Nemůžu hledat chybu
y v ostatních,
nýbrž sám v sobě. Žádnou zášť
necítím. Možná jsem týmu
nedal to, co se mi dařilo loni
v Havířově. Mohl jsem
možná více využít svých
předností. V létě jsem se
na to, stejně jako ostatní
kluci, připravil dobře.
A po finanční a materiální stránce to bylo až nadstandardní, v tomto
žádný problém nebyl.
U sebe jsem nebyl
spokojen s přesilovkami, vymýšleli jsme
nevymyslitelné věci,
u ostatních to byly návyky ze druhé ligy,
která se nedá srovnat s tou první. Nechci
být konkrétní, nešlo to nikomu a výsledkyy hovoří za všechno.“
Od čeho nejvíce je potřeba se
oproti druhé lize oprostit?
„Musí hrát všichni hráči! Obrana spolupracovat s útokem a útok s obranou. Ve druhé
lize mohlo stačit, když tomu někdo občas
nedal vše, tady to ale není o individualitách, ale o celém týmu. Když někdo udělá
chybu,
y , všichni ostatní ji musí napravit.“
Byla neúspěšná série výrazně
znát i na atmosféře v šatně?
„Před zápasem byla vždy nálada bojovná,
pak se ale stal nějaký průser a upadalo to.
Tak to je ale asi v každém týmu, třeba Zlín

má taky problém, přestože na jaře získal
titul. Vyměnili se tam jen dva hráči a stejně jim to nejde. Každý se snaží zvednout
a nekašle na to. Atmosféra je určitě jiná,
když se vyhrává, ale žádná odevzdanost
nepanovala. Kluky čeká hodně práce, ale
snad se zlepší.“
Jaká cesta je podle vás lepší,
mít trpělivost, nebo vyměnit
hráče a trenéry?
„S trenéry jsem osobně problémy neměl
a nemyslím si, že je to v nich. Je to prostě
o hlavách. Když tým doplní, tak na to třeba
bude mít... Taktika nebyla určitě špatná.“
Třeba při utkání s Chomutovem to ale občas vypadalo
jako velký chaos...
„Jak už jsem říkal, je to taky leckde
v hlavách, nikdo nechce udělat chybu. Nemůžeš hrát ale hokej sám na
sebe, musíš ho hrát pro celý tým.
V tom zápase proti bývalému ex-

traligistovi bojovnost skutečně chyběla,
to viděl každý. Nebylo to ono...“
Jak se do herního projevu
promítla zranění Venkrbce,
Kajaby a dalších?
„Vliv to určitě mělo. Matouš pro nás byl
hodně důležitý a Renďa by také dal nějaký gól. Očekávalo se ale, že je někdo
nahradí,, hráčů tam bylo dost.“
Jak jste si sedl v obraně s novými spoluhráči?
„Na nikoho z nich nemohu říct ani slovo,
nezahráli jsme společně podle představ.
ale ne
Když jsou to ale třeba jako s Chomutovem
góly z dálky od modré čáry, tak to není chyba beků,
be že protihráč vystřelí... Nevím, co
tomu víc říct, nechci být konkrétní. Třeba
k tom
gólman po posledním zápase přišel a řekl,
gólm
mu to nevyšlo. Vždycky se stal zápas,
že m
kdy se někomu něco nepovedlo, i když
zrovna brankáři nás spíše drželi. Pak jsme
zrovn
ale uudělali chybu a nastal průšvih. Bylo by

„Přeji si, ať se Prostějov zvedne, zlepší
se nálada a vedení si splní své sny.
Na nikoho plivat nechci a neudělal
bych to ani, kdybych měl důvod...“
Už bývalý prostějovský bek LUBOMÍR VOSÁTKO
by byl rád, aby sezóna dopadla pro Jestřáby dobře

skvělé odehrát zápas, v němž by se nestala
ani jedna chyba, ale to v hokeji nejde. Proto
říkám, že když se nějaká stane, tak ji ostatní
hráči musí nahradit.“
Takže chybělo třeba větší zapojení útočníků do obrany?
„To určitě. V dnešním hokeji musí útočníci
bránit a obránci útočit. Někdo to neudělá,
zůstane tam volný hráč a třeba dá gól. Stane se to, ale mělo by se tak dít co nejméně... (lehký úsměv) Problémy jsme měli
i se středním pásmem. Jako obrana jsme si
najížděli hráče jinak než útok, docházelo
k neshodě, zůstalo tam nějaké okno, najednou jsme couvli a oni byli v pásmu. Tam to
zabrzdili a rozebrali nás.“
Co byste svým bývalým spoluhráčům a také fanouškům
vzkázal?
„Je těžké jít jako nováček proti týmům,
které hrají už několik let pospolu... Přeji
všem jen to nejlepší, pochopitelně i příznivcům. Byly tam sice i nějaké negativní
odezvy, ale většina lidí fandila, což bylo
hezké, ani za pískání se jim nikdo nemůže divit. Rád bych, aby se hra Prostějova
zvedla, ať se zlepší nálada v týmu a vedení si splní své sny. Na nikoho plivat
nechci a neudělal bych to ani, kdybych
měl důvod. Každý člověk má jiný názor,
ale převážně jsme se shodovali. Třeba jim
právě můj odchod pomůže a nastartuje je.
Prostějovský hokej budu sledovat i nadále, musí se trochu oťukat. Každý zápas
byla velká bitva, hokej je válka a ta ještě
neskončila. Musí se bojovat až do konce,
aby byla úspěšná...“

kdo je
lubomír vosátko

Foto: Jiří Možný

Vítěz české extraligy z ročníku 2004/2005 se narodil
27. října 1977 a jeho začátky jsou spojeny s Kobrou
Praha, odkud přešel do Sparty. Mezi muži začal v
sezoně 1997/1998 v tehdy prvoligové Olomouci, následně se přes Opavu a Přerov dostal do Zlína, odkud putovaly jeho kroky
do Třince, jemuž nyní patří. Následovaly ale hostovací štace v Šumperku,
Zvolenu, Vítkovicích, Znojmu, Nitře, Havířovu a krátce i Prostějově, nyní
se pravděpodobně opět vydá na opačnou stranu česko-slovenské hranice.
Za svou kariéru sehrál přes tři stovky extraligových a ještě vyšší počet prvoligových zápasů, k tomu přidal pětatřicet startů v EBEL a více než stovku
na Slovensku. Letos je poprvé od sezóny 2009/2010 v mínusu při hodnocení
účasti na ledě. Nyní míří do polské Osvětimi.

INZERCE

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY

AKTUÁLNĚ
NABÍRÁME ZEJMÉNA:

OBRÁBĚČE KOVŮ
Kontakt:
John Crane Sigma, a.s. ; Jana Sigmunda 78, 783 49 Lutín
Email: recruitment.emea@smiths.com ; tel: 585 721 214 / 730 806 638

John Crane Sigma a.s., světový lídr v oboru
mechanických ucpávek, hledá v rámci rozšiřování
výroby nové kolegy do svého týmu.
Hledáme strojaře, kteří mají zájem o práci v mezinárodní
společnosti a chuť se dále rozvíjet.
Spojte své znalosti a zkušenosti s námi. Jako zaměstnavatel nabízíme celou řadu
zajímavých zaměstnaneckých vhod a benefitů.
Chcete se o společnosti dozvědět více? Navštivte naše stránky www.johncrane.
com. Inzerci volných pracovních míst pravidelně aktualizujeme v sekci „Careers“.
Kontakt:
John Crane Sigma, a.s.; Jana Sigmunda 78, 783 49 Lutín
Email: recruitment.emea@smiths.com
tel: 585 721 214 / 730 806 638
Člen skupiny Smiths Group www.smiths-group.com
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MOTOCYKLY
do 50 cm3
51 - 125 m3
126 - 350 cm3
nad 350 cm3 do 54 kW
nad 350 cm3 nad 54 kW

104,199,278,620,1.090,-

1È./$'1Ë$87202%,/<
3 501 - 12 000 kg
5.575,nad 12 000 kg
8.922,-

OSOBNÍ AUTOMOBILY
do 1 000cm3
976,1 001 - 1 200 cm3
1.118,1 201 - 1 450 cm3
1.299,1 451 - 1 650 cm3
1.478,1 651 - 1 800 cm3
1.694,1 801 - 1 900 cm3
2.385,1 901 - 2 000 cm3
2.421,nad 2 000 cm3
2.556,7$+$ý1È9ċ6ģ
42.651,-
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