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LEGIONELLA:

SMRTICÍ VIRUS ZABÍJEL

s pohodou
INZERCE

Hygiena na Prostějovsku eviduje
letos už 7 případů

Ilustrační foto
Prostějovsko/mls

Představuje u nás větší riziko než známá prasečí chřipka. Přitom se o ní téměř
vůbec nemluví. Řeč je o smrtelně nebezpečné Legionelle Pneumophylis.
V úterý 21. října na následky takzvané Legionářské nemoci způsobené tímto virem zemřel jedenašedesátiletý muž z Konice. Další osmatřicetiletý muž
z Prostějova po nákaze Legionellou strávil více jak tři týdny v umělém spánku.
„Nikomu bych nic podobného nepřál,“ svěřil se ve své exkluzivní zpovědi pro
Večerník.
Prostějovští hygienici letos zaznamenali výrazný nárůst případů Legionářské
nemoci. Nelze přitom vyloučit, že ve
dočtete se na straně 13
skutečnosti jich bylo i více...

INZERCE

Vyhráli jste vstupenku, nebo se chcete
dozvědět více o akci? Nalistujte stranu 15

9 771212 667008
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Krimi
168 hodin
s městskou policií
Černá skládka

I přesto, že občané města mají
možnost bezplatně ponechat
nepotřebné věci ve dvou sběrných dvorech, stále se strážníci
setkávají s hříšníky, kteří toto
nerespektují. Konkrétní případ
byl zaznamenán minulé úterý
28. října v Kojetínské ulici,
kde oznamovatel objevil černou skládku a dokonce i pátral
po jejím původci. Na základě
zjištěných skutečností vyšlo
najevo, kdo nepotřebné věci
na místo odložil. Tímto je muž
podezřelý z přestupku proti veřejnému pořádku. Celá událost
byla postoupena správnímu
orgánu, kde dotyčnému hrozí
pokuta až do výše padesáti tisíc
korun.

Kabelku našel na hrobě

Uplynulou neděli 26. října před
sedmnáctou hodinou prostřednictvím linky 156 oznámil muž
nalezení dámské kabelky na
jednom z hrobů na Městském
hřbitově v Prostějově. Vyslaná
hlídka tašku převzala. V ní se
nacházely doklady, finanční
hotovost v částce 2 600 korun, brýle a další osobní věci.
V okamžiku, kdy šestašedesátiletá žena ztrátu hlásila na
služebně Policie ČR, dorazili
strážníci a kabelku jí s celým
obsahem předali. Poctivému
nálezci rozhodně patří poděkování.

Lidi, na co myslíte?

Někteří občané jsou opravdu
hodně roztržití. Na čerpací stanici zanechala žena v pondělí
27. října platební kartu. Tu nalezla obsluha a událost nahlásila na linku 156. Hlídka strážníků kartu převzala
a ppředala
p
na pobočku
České spořitelny
p
p
y
na Žižkově náměstí. Tentýž
den byla nalezena peněženka
u okraje vozovky v Tylově
ulici. Náhodný kolemjdoucí ji
objevil a na druhý den zanesl
na služebnu městské policie.
Po vyrozumění majitele skončil nález v jeho rukou i s penězi
a osobními doklady.

Služby v domě? Ne!

Během pondělí 27. října hned
třikrát vyjížděli strážníci na
oznámení o pohybu prodejců
po domě, a to v ulicích Tylova,
C. Boudy a na sídlišti E. Beneše. Dva pánové zvonili na bydlící a nabízeli služby, přechod
a prodej elektrické energie domácnostem. Hlídce se dotyčné
podařilo zastihnout při opouštění jednoho z domů na sídlišti.
Svým jednáním jsou podezřelí
z porušení Tržního řádu, který
zakazuje pochůzkový a podomní prodej. Za tento přestupek
hrozí pokuta u správního řízení
až do výše třiceti tisíc korun.

Nebyla to zlodějka…

Z obavy, zda se nejedná o zloděje, zavolal minulé úterý
28. října před půlnocí na linku
156 všímavý občan. Spatřil totiž
osobu se svítící baterkou pohybující se u zaparkovaných vozidel. Strážníci však zjistili, že
na uvedeném místě je třicetiletá
žena, která ztratila klíče od vozu
a hledá je. Tímto se podezřelé
chování vysvětlilo.

Navigace je fuč

V úterý 28. října dopoledne
bylo oznámeno na linku 156
rozbité okno na vozidle Renault
Trafic, které řidič zaparkoval
v Nerudově ulici. Strážníci na
místě zjistili, že z auta byla odcizena navigace. Poškozený se
na vlastní kůži přesvědčil, že
nechávat viditelně cenné věci
se nevyplácí. Zloděje tato opomenutí snadno zlákají k jejich
nekalé činnosti.
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SEXUÁLNÍ ÚCHYL SE UKÁJEL PŘED ŽENOU
„Dobrá práce,“ pochválil strážníky za rychlý
y ý zásah jjejich šéf
Už půl roku obtěžuje ženy na různých místech
Prostějova chlapík, který se před nimi obnažuje,
onanuje a dokonce láká k sexu. Přestože městská
ani státní policie tyto případy nechtěla a nechce potvrdit, minulé úterý ráno skončil ve spárech strážníků jeden z podobných úchylů!
Prostějov/mik
„V úterý osmadvacátého října
během dopoledních hodin jsme
rychle zareagovali na volání
mladé ženy z Vrahovic, která
uvedla, že je obtěžována jistý
chlípníkem. Naši strážníci byli
na místě během pár minut a zadrželi jednačtyřicetiletého muže
z Brněnska,“ potvrdil Večerníku
Jan Nagy, velitel Městské policie v Prostějově. „V ulici Václava Talicha ve Vrahovicích se
zadržený muž obnažoval a pro-

váděl neslušné pohyby, čímž se
dopustil hrubé neslušnosti na
místě veřejně přístupném. Jeho
jednání neuniklo šestadvacetileté ženě, která ihned vše oznámila na městskou policii. Přivolaní
strážníci muže zadrželi a předali
policistům,“ popsala čin nemravy i rychlý zásah strážníků Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.
Šestadvacetiletá žena z Vrahovic dokonce perverzníka
vyfotila a jeho snímek zveřej-

nila na své facebookové stránce. Problémem je, že sexuální
chlípník zůstal po výslechu na
policii mezi . „Ano, šetření je vedeno na svobodě. Jedenačtyřicetiletému muži z Brněnska v případě odsouzení hrozí za trestný
čin výtržnictví až dva roky vězení,“ konstatovala mluvčí krajské policie. „To nechápu, vždyť
mi vyhrožoval i násilím. Je to
nebezpečný člověk a nejenom
mně, ale i dalším ženám hrozí,
že se s ním znovu potkáme,“
komentuje na Facebooku postup
policie žena z Vrahovic, která
získala s úchylem nepříjemnou
Je to on? Žena z Vrahovic obtěžovaná sexuálním úchylem oznaosobní zkušenost…
čila na sociální síti právě tohoto muže, jenž měl být za nemravnosUznání ale každopádně zaslouží
ti zadržen strážníky.
Foto: Facebook
strážníci, kteří se postarali o to,
že muž pár minut po svém exhi- opravdu rychle, zadrželi ho ještě zásah svých podřízených Jan
bicionistickém kousku skončil na místě, kde výtržnost konal. Nagy, velitel Městské policie
v poutech. „Chlapi zareagovali Dobrá práce,“ okomentoval v Prostějově.

Učitel chtěl dávky. Vyhrožoval, že úřednici vyhodí z okna
Michal Bátěk dostal za excentrické chování půlroční podmínku

Prostějov/mls - Pozoruhodný případ uzavřel v pátek
10. října prostějovský soud.
Vysokoškolsky vzdělaný Michal Bátěk byl odsouzen za
spáchání trestného činu, když
se loňské léto přímo v budově
Úřadu práce u tržnice vehementně dožadoval sociálních
dávek. Bezradné úřednici při
tom vyhrožoval zabitím! A to
nebylo vše. Muž, který se dle
neověřených informací pohybuje po Prostějově s nožem za
pasem, poslal ženě hned několik výhrůžných e-mailů. Nyní

za to schytal spravedlivý, leč
dle někoho ještě mírný trest...
Vystudovaný kantor se k práci za
katedrou vrátí už jen těžko. Michal
Bátěk, který neustále opakuje, že
průměrný plat každého občana
by měl okamžitě vzrůst na padesát
tisíc korun měsíčně, dlouhodobě
nepracuje. Jeho příjmy jsou tak
závislé na obdržených sociálních
dávkách. A ty mu ovšem připadají
nepatřičně nízké. O jejich navýšení se loni v létě dožadoval jak prostřednictvím výhružných emailů,
tak i přímo na prostějovském Úřadu práce v Lutinově ulici. Kromě
celé řady vulgarit přítomné úřednici vyhrožoval mimo jiné tím, že ji
vyhodí z okna!
„Tím se dopustil trestného činu vyhrožování s cílem působit na úřední
osobu,“ konstatoval pro Večerník
státní zástupce Jaroslav Miklen-

da. Za tento skutek byl Okresním
soudem v Prostějově odsouzen
k šesti měsícům vězení. Trest mu
byl podmíněně odložen na dobu
půldruhého roku. „Soudkyně mi
dala šest měsíců natvrdo s podmínečným odkladem, tedy na
měkko. Já jí ale dávám tři roky natvrdo se skořápkou. Ze mě je teď
právník!“ komentoval rozsudek
v e-mailu zaslaném do naší redakce
Michal Bátěk, o jehož duševním
zdraví lze minimálně pochybovat.
Nikoliv náhodou byla případná nesvéprávnost obžalovaného jednou
z věcí, které se u soudu rovněž řešily. Přizvaný soudní znalec ovšem
konstatoval, že Michal Bátěk je
za své jednání právně odpovědný
a trestu se tak nevyhne.
Rozsudek dosud nenabyl právní
moci, Michal Bátěk zvažuje, že
proti němu podá odvolání.

Až pět let kriminálu
za elektřinu načerno!

Prostějovsko/mik - Bezmála
rok odebíral elektřinu načerno a zřejmě doufal, že se na
to nepřijde. Policisté zajistili
sedmadvacetiletého muže,
který energetické společnosti způsobil škodu za bezmála sedm desítek tisíc korun.
Teď mu hrozí až pětiletý kriminál.
„Začátkem října letošního roku
přijali policisté z obvodního
oddělení v Prostějově oznámení od společnosti zabývající
se distribucí elektrické energie
o podezření na neoprávněný odběr elektrické energie
v malé obci na Prostějovsku.
Škoda byla vyčíslena na devětašedesát tisíc korun,“ sdělila Irena Urbánková, tisková

mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje.
„Policisté na případu intenzivně pracovali. Na základě všech
vyhodnocených informací, poznatků a provedeného šetření
zjistili, kdo energii neoprávněně
odebral. Jedná se o sedmadvacetiletého muže z Prostějovska,
který energii odebíral v době
od druhé poloviny listopadu
roku 2013 až do začátku října
letošního roku,“ popsala mluvčí
krajské policie.
V případu probíhá zkrácené
přípravné řízení pro podezření
ze spáchání přečinu krádeže, na
který trestní zákoník, vzhledem
k výši vzniklé škody, stanoví
trest odnětí svobody v rozmezí
od jednoho roku do pěti let.

ze soudní síně...

„FEŤÁK“ OKRADL I VLASTNÍ RODINU!

ČERNÁ KRONIKA
Podvod
P
d d přes
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V květnu letošního roku nabízel zatím neznámý prodejce
prostřednictvím jednoho z internetových portálů k prodeji
mobilní telefon Apple iPhone
4S za částku 6 999 korun.
Na tuto nabídku zareagoval
osmnáctiletý mladík z Prostějovska, který požadovanou
částku zaslal předem na určený účet. Do dnešního dne se
však žádného mobilu, ani případného vrácení peněz nedočkal a prodejce s ním přestal
komunikovat. Policisté případ
prověřují pro podezření ze
spáchání přečinu podvodu, za
který pachateli, v případě jeho
zjištění, hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi.

Řidič a marihuana

Minulý čtvrtek 30. října kolem půl čtvrté odpoledne kontrolovali policisté v křižovatce
ulic Okružní a Bulharská
osobní vozidlo Ford Fiesta.
U pětadvacetiletého řidiče provedli dechovou zkoušku, která
byla negativní, 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 ze spáchání přestupku
proti bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu.

Vybílil dvě garáže

Ze spáchání přečinu krádeže
je podezřelý zatím neznámý pachatel, který se v noci
z neděle 26. října na pondělí 27. října vloupal do dvou
garáží na ulici Za drahou
v Prostějově. Z jedné odcizil
lakýrnickou pistoli a navigační systém z vozidla Volkswagen Passat, z druhé pak sadu
nových zimních pneumatik
značky Barum Polaris a sedm
sad pneumatik z motorových
vozidel různých rozměrů.
Celková škoda byla vyčíslena
na 159 000 korun. Pachateli,
v případě jeho zjištění, hrozí
za přečin krádeže vzhledem
k výši vzniklé škody až pětiletý pobyt za mřížemi.

Razie na šoféry

Josef Parůžek půjde za opakované zlodějny už sedět

Prostějov,Otaslavice/mls-Usoudu vystupoval celkem sympaticky. Ke všem svým krádežím
se přiznal, na místě jich litoval
a dokonce některým okradeným peníze vrátil. Přesto na
soudkyni až tak velký dojem
neudělal. Osmadvacetiletý Josef Parůžek toho má totiž na
triku tolik, že s podmínkou už
prostě počítat nemohl. Za jeho
problémy přitom stojí zejména pervitin...
Nezaměstnaný Josef Parůžek
se nikdy netajil svojí zálibou
v drogách a alkoholu. A tak le-

tos v květnu vyrazil do hospody
´U Švejka´ na Plumlovské ulici
v Prostějově. „Vzal mi číšnický
flek, všimla jsem si toho, chvíli
jsme se o něj přetahovali a on
pak utekl. Bylo v něm asi patnáct
stovek,“ popsala u prostějovského soudu poškozená servírka.
Parůžek se ke krádeži fakticky přiznal, nesouhlasil však
s tím, že by s obsluhou baru musel o šrajtofli bojovat. „Peníze
jsem chtěl původně na pervitin,
ale nakonec jsem je prochlastal,“
reagoval zlodějíček na otázku, co
s ukradenými financemi udělal.

Právě drogy podle Parůžka stály
za všemi jeho problémy. „Léčil
jsem se v Kroměříži i Bílé Vodě.
Přes dva měsíce už nefetuji,“ tvrdil
v této souvislosti.
Ze svých chyb, kterých u soudu
litoval, se Parůžek ovšem ani
v nejmenším nepoučil. Hned
v září se v domě své maminky
v Otaslavicích dopustil další
z mnoha svých krádeží. Tentokrát okradl sestru, matku i jejího slovenského druha. Na moc
peněz si ovšem opět nepřišel.
„Mrzí mě to, obzvláště když vím,
že mi rodina v minulosti hodně

pomohla,“ litoval při čtvrtečním
stání Josef Parůžek, který se všem
omluvil a způsobenou škodu členům své rodiny uhradil. „Vydělal
jsem si něco na brigádách,“ vysvětlil zdroj svých příjmů. Jeho
sestra dokonce u soudu vzala
trestní oznámení zpět, matka tak
ovšem po váhání neučinila.
Okresní soud v Prostějově nakonec za obě krádeže poslal
Parůžka na celkem třiadvacet
měsíců do vězení. „Ve prospěch
obžalovaného svědčí jeho přiznání, projevená lítost a v případě
krádeže v Otaslavicích i to, že

uhradil způsobenou škodu. Naopak mu zásadně přitěžuje fakt,
že už byl za krádeže nedávno
podmíněně odsouzen, přesto se
z tohoto trestu nepoučil a kradl dál.
V tomto případě tak nelze sáhnout k alternativnímu či podmíněnému trestu,“ odůvodnila výši
i druh trestu soudkyně Ivona
Otrubová. „Necháme to tak,“ reagoval Josef Parůžek na dotaz, zda
se chce proti rozsudku odvolat.
Nakonec si však přece jen ponechal lhůtu, aby mohl tuto možnost případně využít. Rozsudek
proto dosud není pravomocný.

po kvartetu hledaných
Prostějov/mik

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

PATRIK DŽUDŽO

JIŘÍ ČERVENKA

PETR VOZIHNOJ

RADEK TRUNDA

se narodil 17. listopadu 1995 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 17. října 2014. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 18
do 19 let a měří 169 centimetrů.
Bližší údaje k osobě se v databázi
nevyskytují.

se narodil 22. června 1965 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 24. října 2014. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 45
do 50 let, měří mezi 175 až 180
centimetry, má střední postavu,
hnědé oči a hnědé vlasy.

se narodil 26. května 1967 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 21. října 2014. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 45
do 50 let, měří 182 centimetry,
má obézní postavu, šedé vlasy
a nosí plnovous.

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

Uplynulou středu 29. října
proběhla na Prostějovsku
policejní akce zaměřená na
kontrolu řidičů a dodržování rychlostních limitů v obci
i mimo obec, kontrolu technického stavu motorových
vozidel. Více než desítka policistů ve spolupráci s příslušníky Vojenské policie zkontrolovala celkem 111 vozidel.
Bylo zjištěno 38 přestupků, za
35 z nich uložili blokové pokuty v celkové výši za 10 300
korun, tři budou oznámeny
do správního řízení. V devíti
případech se jednalo o překročení nejvyšší povolené rychlosti. Za šest těchto přestupků
byly uloženy blokové pokuty.
V jednom případě se jednalo
o nepoužití bezpečnostních
pásů, jednoho přestupku se
dopustil cyklista, v pěti případech se jednalo o nevyhovující technický stav vozidla.
Třikrát byli přistiženi řidiči
na rychlostní komunikaci bez
platné dálniční známky.

Zpravodajství
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Církevní základní škola BUDE
Chlápek venčil psa, Obrat:
magistrát dal CMG souhlas

NAŠEL MRTVOLU!

Prostějov/mik - Pořádný šok zažil předminulou neděli brzy ráno muž, který venčil
svého psa za hlavním nádražím. Pohled,
který se mu naskytl, nebyl nikterak příjemný. Narazil totiž na bezvládně ležící tělo
bezdomovce, kterému už nebylo možné nijak pomoci. „Našel jsem mrtvolu,“ oznámil
vyděšený pejskař strážníkům.
„Hlídku stojící před budovou hlavního nádraží oslovil v neděli šestadvacátého října
v ranních hodinách muž s tím, že objevil na zemi osobu nejevící známky života. Strážníci v uvedené lokalitě skutečně nalezli zemřelého. Ležel
uprostřed cesty u bývalé nákladní rampy
Českých drah Za Sokolskou ulicí. Jednalo
se o osmačtyřicetiletého muže bez domova

s trvalým bydlištěm v Jihočeském kraji,“
informovala Večerník Jana Adámková, tisková mluvčí Městské policie v Prostějově.
Strážníci měli s nešťastníkem bohaté zkušenosti, dobře ho i znali. „Více jak rok se tento
muž pohyboval na katastru města Prostějova a v poslední době zejména v okolí hlavního nádraží. Hlídka místo zabezpečila do
příjezdu policistů. Ti si událost převzali,“
dodala Adámková. „Tuto informaci mohu
potvrdit. Přivolaný lékař prvotním ohledáním zemřelého neshledal známky cizího
zavinění a k přesnému určení příčiny úmrtí osmačtyřicetiletého muže byla nařízena
zdravotní pitva,“ doplnila Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.

Prostějov/mik - Tak to je
opravdová bomba, která
spadla z nebe naprosto
nečekaně! Večerník se v pátek
31. října exkluzivně dozvěděl,
že magistrát po bezmála
dvou letech odmítání udělil
Cyrilometodějskému gymnáziu v Prostějově souhlasné
stanovisko se zřízením nové
církevní základní školy!
„Tuto
informaci
mohu
Večerníku potvrdit. Cyrilometodějské gymnázium nás
opakovaně požádalo o tento
souhlas, i když město ani
nemůže příliš zasahovat do
toho, zda si někdo zřídí soukromou základní školu nebo
ne. Na poradě vedení města
jsme se ale dohodli, že CMG
poskytneme kladné stanovisko. Nehledejte za tím nějakou
radikální změnu názoru,
prostě jsme došli k tomu, že
nechceme bránit těmto aktivitám,“ uvedla exkluzivně pro
Večerník Ivana Hemerková,

náměstkyně primátora pro
školství a kulturu.
Jak Večerník v posledním
období informoval, radní
a následně také zastupitelé
města nesouhlasili s další
základní školou v Prostějově.
Hlavním důvodem byla obava,
že církevní „základka“ bude
stahovat děti z jiných škol,
z nichž některé už teď mají
problémy
s
naplněností.
A dětí se v Prostějově rodí čím
dál tím méně. Přesto nakonec
radní své původní stanovisko
nyní změnili.
„Jsem neskonale šťastný,
a doslova se rozplývám blahem. Děkuji vedení města
za tuto skvělou zprávu
a jeho souhlas. Víte, už dva
roky jsme vlastní základní
školu mohli provozovat,
povolením z ministerstva
školství jsme už dávno disponovali. Jenomže vždycky
jsem tvrdil, že bez souhlasu
města do toho nepůjdeme,

Dosáhli svého. Cyrilometodějské gymnázium má po souhlasu města
volnou cestu ke zřízení církevní základní školy. Foto: archiv Večerníku
nechtěli jsme něco dělat
proti vůli našeho partnera,
se kterým jinak velmi dobře
spolupracujeme,“ svěřil se
Večerníku Jaroslav Fidrmuc.
Dnes už bývalý ředitel CMG
pracuje momentálně jako
náměstek ministra školství pro
vzdělávání. Se „svojí“ školou
si ale nadále udržuje vazby.

Co ale bude dál? Cyrilometodějské gymnázium potřebuje ke zřízení nové základní
školy samozřejmě odpovídající
prostory. Magistrát ale nesouhlasí
s pronájmem uvolněných prostor
po učilišti v Komenského ulici
číslo 4. CMG má ovšem náhradní řešení.
(dokončení na straně 6)

RADNIČNÍ ÚŘEDNICKÝ APARÁT JE O DVA „KUSY“ TLUSTŠÍ
Na veřejnost s tím přišli, jakoby se jednalo o samozřejmou věc. Jenomže český národ vždy nelibě nese, když se v této zemi navyšuje úřednický
aparát, který podle mnohých je už tak dost zbyrokratizovaný. Rada Statutárního města Prostějova
ale na své poslední schůzi v uplynulém volebním
období schválila navýšení počtu úředníků magistrátu hned o dvě osoby. Tajemník Městského
úřadu Lubomír Baláš, který s návrhem na posílení
stavu na radnici za konšely přišel, si však za důvody potřeby nových úřednických míst i přes prvotní
kritiku stojí.
Prostějov/mik
„Pokud mám před veřejností
obhájit potřebu dvou nových
úředníků na prostějovské radnici,
musím začít trošku zeširoka. Navýšení počtu pracovníků je vždy
důsledkem náročnějších činností,
které už nejdou reálně nijak zvládnout. A to ani tak, že by se přerozdělily mezi stávající pracovníky
magistrátu. Musíme si uvědomit,
že od roku 2003, kdy byl zrušen
okresní úřad, díky neustále novým zákonům či jejich novelám
dochází v celé republice potichu a
bez valného zájmu státu k nárůstu
celé řady nových agend. A dodnes
jsou záležitosti státní správy do
nejmenších podrobností řešeny
právě na magistrátu, a to bez toho,
že by stát na naše úředníky přispíval další finanční částkou. Takže,
aniž by se zvedal státní příspěvek
na výkon státní správy, práce
městských úředníků se neustále
rozmělňuje a je jí stále více,“ zdůvodnil navyšující se aparát exkluzivně Večerníku Lubomír Baláš,
tajemník Magistrátu Statutárního
města Prostějov.
Rada města stanovila od 1. ledna
2015, jak jí ukládá zákon, přesný
počet svých zaměstnanců. Prostějovští konšelé do této kolonky
vepsali číslici 288, což je nejvíce

v celé historii. „Pravdou ale je, že
takzvaných kmenových zaměstnanců, či chcete-li úředníků, je
o třicet méně. Dvacet osob je
u nás zaměstnáno na takzvané
vedlejší pomocné činnosti při
úklidu města a platí je z převážné
míry Úřad práce. Dalších deset
pracovních míst jsou takzvaná
tabulková, z nichž v současnosti
máme obsazena pouze dvě. Jde
o lidi, kteří se funkčně nazývají
sekretáři, a znovu jde o placený
projekt Úřadu práce. Tito zaměstnanci na magistrátu vykonávají
administrativní práce a jejich počet dosud nebyl nijak navýšen.
Dalo by se tak i říct, že vlastně
budeme mít osm zaměstnanců
takzvaně pod stav,“ objasnil dále
na srozuměnou tajemník prostějovského magistrátu.
Vzápětí na přímou otázku Lubomír Baláš Večerníku vysvětlil,
proč zrovna nyní je potřeba posílit aparát města o dva kmenové
úředníky. „Jeden zaměstnanec
se z rozhodnutí rady města navyšuje u oddělení veřejných
zakázek. Město má v tuto chvíli
uzavřenou rámcovou smlouvu na
administraci veřejných zakázek
se čtyřmi specializovanými společnostmi, které pro nás zajišťují
veškerou agendu. Ale s novelou
zákona toto už od nového roku

„Vím, že takové věci budí zlou krev, ale posily jsem si obhájil,“
objasňuje tajemník magistrátu L. Baláš
Počet zaměstnanců Magistrátu města Prostějov

246

256

272

262

256

281

284

262

276

286

288
Jeho návrh prošel. Radní na požadavek tajemníka magistrátu
Lubomíra Baláše navýšit úřednický aparát o dvě nová místa kývli.
Foto: archiv Večerníku
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nebude zapotřebí, města a obce
si mohou veškerou administraci
spojenou s vyhlášením veřejných
soutěží zajišťovat samy. A jelikož
smlouva s externími zpracovateli agend končí k 31. prosinci
tohoto roku, rada města rozhodla
rozšířit tříčlenný tým pracovníků
oddělení veřejných zakázek ještě
o jednoho úředníka. Budeme tak
schopni veškerou administraci veřejných zakázek si zajišťovat sami
a nebudeme muset platit nikomu,
žádné firmě zvenčí. Zároveň dojde k obrovské úspoře času při
zajišťování výběrových řízení na
městské zakázky,“ popsal Baláš.
Druhé nové místo se našlo mezi
energetiky radnice. „Před lety,
kdy se spojením dvou odborů
vytvořil jediný - odbor správy
a údržby majetku města, vzniklo
místo administrativního pracov-

2009 2010

2011 2012 2013 2014 2015
Zdroj: Magistrát města Prostějova
níka, kterému byla přidána funkce s tím, že odpadne kumulovaná
energetika. Jenomže tehdy byla funkce. Na místo administrativnísituace v tomto odvětví zcela ho pracovníka na zmíněný odbor
odlišná, magistrát měl v tu dobu přijmeme nového úředníka,“ sdějenom pár měřících zařízení, které lil tajemník magistrátu.
se lidově řečeno jednou za uher- Ten je podle svých slov připraský rok kontrolovaly. Postupem ven slíznout za tyto kroky kritiku
času ale město zmnohonásobilo veřejnosti. Onom je totiž faktem,
počet institucí a zařízení, které že popravdě řečeno, podnikatel
jsou energeticky napojeny právě by ve své firmě řady svých zana magistrát. Všechny organizace městnanců nerozšiřoval, ale více
odebírající elektřinu, plyn a další práce by rozdělil mezi ty stávaenergie, jsme zastřešili jakoby pod jící... „Všechno ale nejde dělat
jeden subjekt a energie pro ně na- v podmínkách magistrátu jako
kupujeme dnes už pomocí komo- v soukromých firmách. Včeditních burz. Pouze za letošní rok ra jsem třeba přebíral protokol
se nám tak podařilo ušetřit čtyři z kontroly krajského úřadu a její
miliony korun. Jenomže je s tím vedoucí se podivoval nad tím, kospojena spousta práce, takže úřed- lik případů kolegové z přestupkonice už dávno dvě spojené funkce vého oddělení řeší. Ročně se jednemá nárok zvládnout. Od 1. led- ná až o čtyři stovky přestupků na
na 2015 se bude zabývat pouze jediného referenta, což je unikátní
energetikou a nákupem komodit zátěž, která nemá obdoby v žád-

DEN D: hlasuje se o radě
Opozice bude grilovat koalici, přijďte!

Prostějov/mik - Tak dnešní odpoledne si v žádném případě
nenechte ujít! Od patnácti hodin totiž začíná v obřadní
síni prostějovské radnice obrovské politické divadlo, které
v žádném případě nemusí skončit smírným epilogem!
Zastupitelé Statutárního města Prostějova budou hlasovat
o život či neživot budoucí možné koalice, z níž má vzejít nová
rada. Na spolupráci se přitom dohodl trojlístek zvolených
zástupců ČSSD, hnutí PéVéčko a KSČM. Nedávno složená
koalice je však hodně křehká a má převahu pouze jediného
hlasu. Bude to dnes stačit?
„Pár hodin před hlasováním vnímám celkovou atmosféru celkem
neutrálně. Osobně beru první zasedání nově zvoleného zastupitelstva jako slavnostní,“ nechal se před Večerníkem slyšet Miroslav
Pišťák, stávající primátor Statutárního města Prostějova.
To ale možná ještě nevěděl, že sedmnáct opozičních
zastupitelů se chystá nově složenou koalici pořádně grilovat. Mnohým jsou totiž trnem v oku právě komunisté,
kteří se po pětadvaceti letech částečně vrací k veslu. „To je
každého věc, já nikomu jeho názory neberu. Věřím, že v dalším
období tyto zastupitele i celou veřejnost přesvědčíme, že nová
koalice bude klapat,“ je si jistý s největší pravděpodobností
pokračující primátor Pišťák.
Dnešní jednání zastupitelstva bude zcela jistě slavnostní, ale
zároveň může být hodně napínavé a vyhrocené. Stačí totiž,

283

Zopakuje se historie? Přesně před čtyřmi lety blahopřál
Josef Augustin (KSČM) Miroslavu Pišťákovi (ČSSD) ke zvolení primátorem. A co dnes?
Foto: archiv Večerníku
aby jeden jediný člen koalice nepřišel, a rada města včetně
nového primátora nemusejí být zvoleni! A co potom? A co
dnes odpoledne předvedou opoziční zastupitelé, kteří jsou
hodně nabroušeni na nově sestavenou koalici? Přijďte se sami
přesvědčit, startuje se v 15.00 hodin.
Aktuální informace z povolební situace na celém
Prostějovsku se dočtete na straně 12!

INZERCE

Počet úředníků na
jednotlivých odborech města
Finanční odbor
Odbor dopravy
Odbor informačních technologií
Odbor kancelář primátora
Odbor kancelář tajemníka
Odbor obecní živnostenský úřad
Odbor občanských záležitostí
Odbor rozvoje a investic
Odbor sociálních věcí
Odbor správy a zabezpečení
Odbor správy a majetku
Odbor školství, kultury a sportu
Odbor životního prostředí
Stavební úřad
ném statutárním městě. A stejných
příkladů bych mohl jmenovat víc.
Chápu, že veřejnost se může zlobit a kritizovat další navyšování
počtu úředníků magistrátu, ale

21
23
7
16
13
11
31
16
35
13
16
16
14
22

na hmatatelných důkazech jsem
si svůj požadavek obhájil. A rada
města mě vyslyšela a navýšení
schválila,“ uzavřel toto téma Lubomír Baláš.

Publicistika
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Barometr

Číslo týdne

+
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Konečně
K
č ěh
ho llapili!
ili! Už nějaký
ěj ký čas
č si ženy
stěžují na chování chlípníka, který se
Ohrozil
v různých místech města obnažuje a dámy
všechny. Těžnejrůznějšího věku pohoršuje nesluško spočítat, kolik
nými pohyby. Strážníci městské
lidí přivedl do nebezpečí
policie minulé úterý tohoto
řidič nákladního vozidla,
„prasáka z Brněnska“
který převážel kyselinu chlorovochytili v parčíku
díkovou, a ta se mu uplynulé pondělí
ve Vrahovicích.
u Mostkovic rozlila na korbě. Policie okamžitě ohrozimskou silnici uzavřela a hasiči měli
co dělat, aby ve skafandrech škodu zlikvidovali.

Již tolik občanů Prostějovska
bylo v letošním roce postiženo Legionářskou nemocí,
přičemž jeden muž již zemřel.
Výskyt této jinak poměrně
vzácné choroby tak výrazně
roste. V posledních pěti letech
bylo zaznamenáno 12 případů
tohoto onemocnění.

-

Osobnost týdne
NELA JANČIAROVÁ
N
Dvaadvacetiletá Prostějovanka je fitness
D
a fitness České republiky. Její
dosavadní výsledky slibují při
mladém věku velký potenciál
a tak ji Večerník vyzpovídal.
Exkluzivní rozhovor si můžete přečíst na straně 32 dnešního vydání.

Výrok týdne
„TO ABYCH TĚM
PARCHANTŮM
POSLAL SNAD
KOLKOVANOU
ŽÁDOST!“
Vetchý dědeček o berlích
se v autobusu MHD rozčílil
ve chvíli, kdy jej ani jedno
dítě nemínilo pustit sednout

PÍSEŇ „CO MNE UČIL LISTOPAD“ aneb zapějme si dnes u kronik s Wabi Daňkem...

Analýza
Martin Mokroš
Listopad 1949 přinesl první poučení pro občany, jak to s nimi
nová tehdejší moc myslí „dobře“.
Začali být zatýkáni důstojníci
protifašistického odboje, kteří
měli tu smůlu, že buď za druhé světové války bojovali na té
„špatné“ frontě, anebo v únoru
1948 neprojevovali to správné
a patřičné nadšení z komunistického uchopení moci, které
ovšem tehdy většina národa na-

Máme tu měsíc, který je již typicky podzimní. Listí se
barví a díky všeobecně mlhavě pošmournému počasí nás asi začnou chytat i lehké deprese. Letošní
listopad bude ovšem o něco slavnostnější, neboť
si budeme připomínat již pětadvacet let, kdy jsme
se zbavili vlády jedné strany a začali se znovu učit
demokracii. Ani po tom čtvrtstoletí však já osobně
nemám pocit, že jsme pojem demokracie řádně
pochopili. A tak musím zvolat s nedávno zesnulým
hercem Pavlem Landovským jeho slavnou hlášku
z Havlovy hry Audience: „To jsou ale paradoxy,
pane Vaněk!“. Pojďme se proto raději podívat na
listopad v proudu času...
ivně podporovala. Zatčení neminulo například ani rodáka
z Čechovic Karla Soldána.
Ten v hodnosti poručíka odešel bojovat proti okupantům
do zahraniční armády a už
navždy zůstal v hledáčku tajné bezpečnosti STB, konkrétně
ve svazcích její brněnské expozitury jako osoba závadová.
Dožil se ale nakonec požehnaného věku 83 let a zemřel
v roce 2001 (viz. PROSTĚJOVSKÝ Večerník číslo 33/2001).

Listopad 1949 přinesl i začlenění šestatřiceti místních restaurací
a vináren do Sdružení komunálních podniků města Prostějova.
Listopad 1969 byl již ryze normalizační. Mohli jste v klidu zapomenout na nějaké myšlenky
reformních komunistů z roku
1968, respektive, kdo je ještě měl,
se zlou se potázal. Jako symbolické lze považovat obnovení
činnosti Svazu československo-sovětského přátelství, i když na
druhé straně je třeba říci, že řada

Poplatek nebo daň z luxusu?

Tomáš Kaláb
Můj bratranec, který zvířata
zrovna nemusí, protože by mu
vnesla nepořádek do čistého
domečku, říká o Češích, že se na
rozdíl třeba od Rakušanů stali
obětí módní pejskařské vlny.
Moc s ním nesouhlasím, protože
jsem na rozdíl od něj přesvědčen, že výrok o psovi jako nej-

lepším příteli člověka rozhodně
není klišé. Jednoho takového
přítele doma mám, takže vím,
o čem mluvím.
Pravdou je, že česká sídliště
zejména ráno a večer vypadají jako jedna velká přehlídka psů nejrůznějších ras. Tu
více, tu méně způsobně korzujících se svými páníčky po
chodnících mezi domy. S tím
jsou pro ostatní obyvatele spojená určitá nevoňavá úskalí,
v lepším případě na trávnících,
v tom nejhorším přímo uprostřed chodníku.
Znám města, která oplátkou za
mnohdy nemalé místní poplatky
vynakládají část těchto příjmů
zpět na řešení výše naznačených
potíží spojených s pobytem
čtyřnohých miláčků na svém

glosa týdne

katastru. Při cestách jsou nejen
umístěny tabulky připomínající
povinnost odstraňovat psí exkrementy, ale také speciální odpadkové koše doplněné příslušným „obalovým materiálem“,
tedy sáčky různého provedení.
Poctivý majitel, který je ohleduplný ke svému okolí, tak má
aspoň pocit, že za své peníze dostává určitý servis od obce zpět.
Bohužel v Prostějově tomu tak
není. Po svém pejskovi si sbírej,
do čeho chceš, a pokud si zrovna vzpomeneš. Já sice nezapomínám, jenom ty sáčky mi už
nějak docházejí...

Konstelace hvězd Prostějova
Vůbec není předčasné hovořit už o předvánoční náladě. Prostějované kupodivu začnou myslet na dárky pro své nejbližší už v těchto
prvních listopadových dnech, tudíž se dají očekávat pořádně natřískané obchody. Klidně utrácejte.

Berani - 20.3. až 18.4. Nebudete mít naštěstí nouzi o kamarády okolo sebe, takže i když v těchto
dnech uděláte něco nepěkného, každý vám odpustí. Nesmíte to ale přehánět, například svého šéfa se
nepokoušejte nijak oblafnout.
Býci - 19.4.až 19.5. Během všech sedmi dní budete mít pořádně naspěch. Řešit budete jeden svůj
rest za druhým a hodně se u toho zapotíte. Snažte
se nevynechat ani jeden malér a odložte pouze ty,
které jsou nyní absolutně neřešitelné.
Blíženci - 20.5. až 19.6. Samotný úvod tohoto týdne je ideální k tomu, abyste výrazným způsobem
změnili jídelníček a také se začali pořádně hýbat.
Nemyslete si, že kila půjdou dolů sama bez vašeho
přičinění. Ve středu si určitě vsaďte Sportku.
Raci - 20.6. až 21.7. Dávejte si pozor hlavně ve
frontách v obchodech, můžete se lehce stát obětí
šikovného kapsáře. Na konci týdne budete hodně
škytat, a to znamená, že na vás někdo hodně vzpomíná a touží se co nejrychleji setkat.
Lvi - 22.7. až 21.8. Vy příliš dobrou náladou
v těchto dnech rozhodně oplývat nebudete, což se
odrazí také na výsledcích vaší práce. Neustále se
na každého budete utrhovat, takže se nedivte, že
vám nikdo při plnění úkolů ani nepomůže.
Panny - 22.8. až 21.9. Díky volnu jste si pročistili
hlavu, ve které se začnou rodit samé dobré nápady.
Budou se týkat i vašich pracovních záležitostí. Napadnou vás nejrůznější zlepšováky, které budete
moci brzy uplatnit doma i v zaměstnání.
...ještě
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Váhy - 22.9. až 21.10. Své plány, jak investovat
úspory, budete muset trochu přehodnotit. Dozvíte
se užitečné informace od svých příbuzných, takže
o nich nebudete muset pochybovat. Máte jedinečnou možnost, jak rychle zbohatnout.
Štíři - 22.10. až 20.11. Konečně budete mít více
času na rodinu, tak si ji užijte a v žádném případě
nemyslete na nic jiného. Klidně si vyjeďte na hory,
ale lyže a sáňky ještě nechejte doma. I tak ale budete s rodinným výletem spokojeni.
Střelci - 21.11. až 20.12. Pokud se cítíte unavení,
nedělejte si násilí. Omezte sportovní aktivity a zařaďte do svého programu více odpočinku. Tomu
neodporuje více erotiky, které byste si tentokrát
mohli užít bez toho, že byste spěchali.
Kozorohové - 21.12. až 19.1. Než brzy ráno budete vstávat do práce, dopřejte si dlouhý spánek.
Běda vám, jestli se budete flákat po nočních barech nebo hernách. Ostatně, těžký úkol od vašeho
nadřízeného bude potřebovat vaši čistou mysl.
Vodnáři - 20.1. až 18.2. Pozor na zbytečné utrácení, navíc v těchto dnech se bude okolo vás pohybovat spousta lidí, kteří se budou snažit vytáhnout
z vás pod různými záminkami peníze. Nikomu nic
nedávejte ani nepůjčujte, sami máte málo.
Ryby - 19.2. až 19.3. V lásce budete tento týden
velice aktivní až dominantní. Zatímco jindy se rádi
necháváte vést, teď vás bude přitahovat spíše pasivnější partner, který umí naslouchat. V intimních
chvílích bude svolný prakticky se vším...

běžných sovětských občanů absolutně netušila, co se stalo v roce
1968 v nějakém Československu. Tudíž šmahem je všechny
odsuzovat lze dnes hodnotit jako
nemoudré, bohužel princip kolektivní viny je v dějinách častý.
Rok 1984 přinesl další posun
v rozvoji místní vodovodní sítě,
byly pojmenovány ulice na novém sídlišti Hloučela a to po
malířích se vztahem k městu,
Vrahovičtí otevřeli svůj nový
Dům služeb, postavený v již
zde v předcházejících analýzách
zmiňované „akci Z“.
Nejvíce se pochopitelně vracíme
do listopadu 1989, který v Prostějově začal zcela nevinně a to
dokončením městské tržnice za
hlavním kostelem. „Prasklo“ to
až 17. 11. na pražské Národní
třídě, o tři dny později již bylo
v ulicích i místní občanstvo, došlo na první veřejné shromáždění, které zorganizovali Arnošt
Kohút (později náměstek ministra vnitra) a Jaroslav Nečas.
O den později již byl z Prostějova
do hlavního města odeslán po-

žadavek demokratických změn
a vyšetření represí proti studentům
v Praze. Autorem rezoluce byl
Aleš Lebeda. Následující den bylo
ustaveno Občanské fórum, jehož
organizace se tvořily postupně
ve všech podnicích. Došlo i na
dialog OF a místních komunistů, kteří zároveň začali zjišťovat,
že je opouští nejen obyvatelstvo,
kterému dosud vládli, ale že stranickými legitimacemi jim začíná
práskat i značná část členské základny. Generální stávku ve městě
pak 27. listopadu podpořila mimo
jiné herečka Hana Maciuchová
a stávkující studenti z olomoucké
Palackého univerzity. Ti ovšem již
do Prostějova jezdili s letáky celý
týden v linkových autobusech
z Olomouce, a v prvních dnech
hráli na honěnou s místními
příslušníky SNB v uniformách
i v civilu, než představitelé moci
pochopili, že to nemá cenu a vše
se stejně sype, načež se začali starat o vlastní budoucnost. V dalších
dnech se studentům podařilo
proniknout na prostějovské střední školy a do některých podniků,

tudíž se konečně obyvatelé dozvěděli opravdu podrobné informace o pražských událostech a studentských požadavcích. Dialog
to nebyl v některých případech
vůbec jednoduchý, ale nechci zde
hrát roli vševědoucích pamětníka,
který byl tehdy sám studentem
v Olomouci a revoluční dobu zažil
na vlastní kůži. Dnes se jako mnoho jiných nestačím divit... Zřejmě
inspirováni oním podzimním
listím stihli ještě v listopadu 1989
založit svoji stranu „Zelení“, kteří
hned začali předkládat ekologické
požadavky, koho to v bouřlivých
dnech, kdy se teprve drolila rudá
moc, interesovalo, tak to snad věděli jen členové zelené strany.
Dopisuji tuto analýzu a dívám
se na ono listopadové listí, které
doufám někdy bude uklizeno
místní .A.S.A. a přemýšlím, kolik lidí si vzpomene hlavně na
události před pětadvaceti lety
a zamyslí se nad tím, co jsme
chtěli a co jsme dokázali. Já tvrdím, že práce je pořád dost a dost.
No nic jdu si najít toho Wabiho
Daňka a píseň o listopadu.

fejeton Zázraky léčitelství

21. století

Petra Hežová
Už je tu zase to zpropadené období, kdy až nepříjemně často hrozí,
že se probudíte s bolestí hlavy,
opuchlým krkem a rýmou, kterou neprošťouchne ani vydatná
porce toho nejpálivějšího wasabi.
Ještě že v našem extra vytuněném jednadvacátém století
máme k dispozici celou řadu
preparátů, které se tomuto stavu
pokouší zabránit. Ale jako zarytá
odpůrkyně otužování a preparátů pro posílení imunity jsem

se pochopitelně několik dnů po
zahájení topné sezóny stala jedním z usmrkaných i ukašlaných
návštěvníků lékařské čekárny.
Existuje vůbec pro lidský organizmus nebezpečnější lokalita než
čekárna u doktora, kde je dozajista největší koncentrace bacilů na
metr čtverečný? Zřejmě ne, proto
taky pacienti, kteří dorazili jen pro
razítko nebo banální potvrzení
urychleně opustili tento prostor,
a raději postávali na chodbičce
co nejdále od nás, potenciálně
nakažlivých. Konečně je řada
na mně, abych obeznámila svého medika s příznaky choroby.
Vlastně by mě ani nepřekvapilo,

kdyby vyšlo najevo, že mám
ebolu, protože se cítím vážně mizerně, což je mimochodem taky
důvod, proč jsem vážila cestu
sem, namísto toho, abych pokračovala v běžné denní zábavě.
O to víc mě překvapila diagnóza,
ze které vyplývá, že mi vlastně
nic není, a pokud mi hlava stále
drží na krku, mám všechny končetiny tam, kde mají být, že to
vyřeší šalvějové cukrátko, které
ale bohužel zdravotní pojišťovna
nehradí. Z ordinace vycházím
bez receptu, lehčí o třicetikorunový poplatek a přes přetrvávající
horečku a kašel taky zřejmě i zázračně uzdravená. To byl ale fofr!

Agentura
Funebráci se porvali o ZOMBIE!

Tohle Prostějov ještě nezažil!
Páteční srocení strašidelných
ZOMBIE se neobešlo bez incidentů. Kromě toho, že oživlé
mrtvoly přepadli vojáci bojující za celkové vyhlazení těchto
potvor vstalých z hrobů, ještě
ke všemu se do potyček zapojili majitelé pohřebních služeb
v Prostějově! Konkurenční boj
funebráků se rozhořel na plné
pecky, a jak Agentura Hóser
zjistila, důvodem byly vysoké
odměny ze strany magistrátu
za každou zpátky pohřbenou
mrtvolu! „Děláme dlouhodobě vše pro to, abychom zbavili
naše město těchto hnusných
příšer. Mrtvoly se nám tady
nebudou beztrestně poflakovat po náměstí a strašit malé
děti. Však taky prvním bodem
našeho volebního programu
bylo heslo Prostějov bez ZOMBIE,“ prozradil Agentuře
Hóser Miroslav Nakaseseděl,
minulý a nejspíš i budoucí
primátor Prostějova. Nebylo
proto divu, že ústřední postava

sedící na městské kase vypsala tučnou odměnu za každou
chycenou mrtvolu, která bude
opět zatlučena do nepropustné
rakve a zakopána šest stop pod
drny. „Za každou ZOMBIE
vyplatím sto tisíc v rublech,“
nechal se ještě slyšet primátor
Nakaseseděl.
Na tuto nabídku pochopitelně
slyší každý, ale hlavně majitelé pohřebních služeb, kteří
s podobnou činností mají samozřejmě obrovské zkušenosti. „Na mě si žádná mrtvola
nepřijde! Ještě se nestalo, že
by mi nějaká utekla, natož aby
se procházela po městě a já si
toho nevšiml. Najal jsem speciální bezpečnostní agenturu,
která má zkušenosti s lovem
mrtvol. Pak mi každou zvlášť
přivezou do Drozdovic a já je
zatluču,“ popsal redaktorům
Hósera den před sletem mrtvol
Pavel Tvarohový, šéf Pohřební
služby Na kraji města. Pozadu
ovšem nechtěla zůstat ani první dáma prostějovských funeb-

ráků Jaruška Svatováclavová.
„Věřím, že těch obživlých příšer pochytám nejvíc. Už jsme
vymysleli systém, který bude
určitě fungovat. Zombie obklíčíme s vojáky a nalákáme je do
rakví pod příslibem pohřbů se
slevou,“ odtajnila.
A jak to všechno v pátek dopadlo? Poměrně dobře. Pavel
Tvarohový přelstil pětapadesát mrtvol, Jaruška Svatováclavová dokonce šestapadesát
příšer. „Vypsané odměny pohřebním službám samozřejmě vyplatíme, ale počkáme
s tím ještě třistapětašedesát
dní. Pokud za rok ty nechutné
obludy z hrobů zase vylezou,
tak funebráci nedostanou ani
korunu,“ podotkl primátor Miroslav Nakaseseděl.
Za Agenturu Hóser Majkl
Text v této rubrice je
smyšlený, nikterak pravdivý
a redakce Večerníku se od
něj distancuje.
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aneb VAŠE NÁZORY
NÁS ZAJÍMAJÍ

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

Lázně si to zaslouží

Se zaujetím jsem si přečetl
váš článek o přístavbě městských lázní. Před nedávnem
jsem byl v Boskovicích
a náhodou jsem jel okolo stejného zařízení v tomto městě.
Zašel jsem se podívat dovnitř
a byl jsem moc překvapen.
Dva bazény, jeden na plavání
a druhý relaxační. Naše lázně
by si zasloužily také změnu
a držím palce tomuto projektu. Navíc bych nechal vrahovické koupaliště městem
opravit, ať slouží další léta nadále ke koupání a odpočinku.
Jiří Kocík, Prostějov

Opravdu někomu vadí?

Pozoruji ve vašich novinách,
jak píšete o bezdomovcích,
kteří se neustále vrací pod
most v Dolní ulici. A to
i přesto, že jsou odtud neustále vyháněni městskou policií.
Ale může mi někdo říct, proč
zde ti lidé někomu vadí? Jedná se přece o odlehlé místo,
kam skoro nikdo nechodí.
Bezdomovci tady nikoho neobtěžují, nikdo se nad jejich
„bydlením“ nemůže pohoršovat. Podle mě je rozhodně lepší, když si své pelechy roztáhnou tady, než aby přespávali
na náměstí na lavičkách nebo
na autobusových zastávkách.
Pokud je ze zapadlého kouta
v Dolní ulici stále někdo vyhání a technické služby ten
svinčík uklízejí, stojí to zbytečné peníze, protože bezdomovci se tam stejně pokaždé
vrátí.
Jana Řehánková, Prostějov

Hodně nedůstojné

Po delším čase jsem byl nucen navštívit záchodky na
hlavním vlakovém nádraží
v Prostějově. Po vhození pětikoruny a otevření dveří se na
mě vyvalil nesnesitelný puch.
Jakmile jsem vešel do kabinky, mísa byla plná výkalů
a nespláchnutého toaletního
papíru. Znechuceně jsem spěchal pryč. Tohle určitě není
sociální zařízení pro jedenadvacáté století. Jak je možné,
že tady nefunguje úklidová
služba? Nemluvě o tom, že
u umyvadel nebyly žádné
ručníky, ani ty papírové. A to
byly dvě hodiny odpoledne…
Jan Nesvačil, Prostějov

Čekáme na cedule

Nezadržitelně se blíží zima
a tak všichni v paneláku
čekáme na chvíli, kdy se
v Mozartově ulici zase objeví
cedule, že chodníky se v zimě
neudržují. A jak vím od svých
známých z různých míst Prostějova, těch úseků bez zabezpečení zimní údržby komunikací pro pěší bohužel v našem
městě rok od roku přibývá.
A tak se naskýtá otázka, když
je Prostějov tak bohatý, to
skutečně nemá na to, aby lidem zametl sníh z chodníků,
aby zajistil jejich bezpečnost?
Proč je těch cedulí každý rok
víc a víc?
Jana Otáhalová, Prostějov

PIŠTE NÁM SVÉ
NÁMĚTY!
VECERNIK@PV.CZ!
...ještě
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Víme víc...
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
Podzim je právě v plném proudu a s ním kromě jiného i počáteční
vlna souvisejících nemocí, jako například chřipka, angína, záněty
dutin či různá nachlazení, z nichž je nejčastější rýma, bolest v krku
nebo kašel. Důležité tak je pořádně se přiobléci a udržovat si pozitivní mysl. Zapomenout bychom neměli ani na pravidelný příděl
kvalitního ovoce a zeleniny. Pak se nám budou nemoci obloukem
vyhýbat. A co vy, jak čelíte podzimním neduhům? To Večerník
zjišťoval v uplynulém týdnu u našich spoluobčanů…

POSPÍŠIL JAKO KLAUS!
Co to pero, pane náměstku?

BRÁNÍTE SE PŘED PODZIMNÍM
NACHLAZENÍM A CHŘIPKOU?
Romana KLEVETOVÁ
Želeč

František DOKOUPIL
Prostějov

NE

NE

Lidská sexualita se neustále vyvíjí a přizpůsobuje etniku, náboženství, společnosti, ale také době. Milování
ve třech nebo dokonce čtyřech osobách přitahuje ženy
i muže. Dá se říct, že v současné době je skupinový
sex přímo na vzestupu, zejména ve velkých městských
aglomeracích. Vše je obecně zapříčiněno i celkovou
změnou pohledu na manželství, partnerskou věrnost
a současné praktiky. Není se ostatně čemu divit, vždyť
v pornografii a na erotických portálech je zobrazování
skupinových sexuálních praktik předkládáno jako něco
naprosto samozřejmého. Tyto zdroje na internetu se
v posledních letech skoro staly „školou sexu“ pro mladé
a dospívající lidi. Neustále také stoupá počet klubů
a míst, kde se „grupáč“ může provozovat, hovoří se
o legalizaci prostituce a sex se stal všudy přítomnou
součástí běžného života. Zvyšuje se také jeho tolerance, což posouvá názor na to, co je a co už není normální. Tak se nenechte pobízet a s chutí v tomto týdnu do
toho!
Mám ho! V dobrém rozmaru si po podpisu miliardové smlouvy strčil Jiří Pospíšil městské brko do kapsy.
Nebo se tak ve skutečnosti nestalo...?
1x foto: Michal Kadlec, 1x foto: internet

„Podzimních nemocí se vůbec nebojím. Žádné potravinové doplňky ani vitamíny
preventivně neužívám a na
nemocnost si přesto nemůžu
stěžovat. Během zimy mám
možná občas rýmu nebo nejhůře chřipku, ale nic hrozného to není. Když nějaké onemocnění má přijít, tak stejně
podle mě přijde, bez vlivu na
nějaké podpůrné doplňky na
imunitu.“

„Podzimním nemocem se
vůbec žádným způsobem
nebráním. Nějaké vitamíny
a prostředky na imunitu možná někomu pomáhají, ale já si
myslím, že je jejich užívání
naprosto zbytečné. Vůbec nic
na imunitu neberu, a přesto
nebývám nijak zásadně nemocný. Důležité podle mě je
jíst hodně ovoce a zeleniny.
Organismus si pak umí poradit většinou sám.“

Prezident nebo náměstek, roztržitost si nevybírá!
Večerník při nedávném podpisu smlouvy o prodeji
pozemku v průmyslové zóně nachytal průkazným
snímkem tehdy ještě prvního náměstka primátora Statutárního města Prostějov Jiřího Pospíšila,
kterak si po autogramu na důležitý dokument strčil
protokolární propisku do náprsní kapsy. Jakoby
tak vypadl Václavu Klausovi z oka...
Prostějov/mik
Celý svět se v dubnu 2011
bavil záběry z jihoamerické
návštěvy tehdejšího prezidenta
České republiky. Václav Klaus
sedící vedle svého chilského
protějšku Sebastiána Piňe-

ry vyjmul z pouzdra na stole
psací potřebu, kterou následně
schoval pod stůl, aby propisku o chvíli později zasunul do
kapsy. Ve chvíli, kdy bylo pero
bezpečně ukryto, se na prezidentově tváři objevil rozjařený
úsměv.

A přišel 9. říjen roku 2014, kdy
na světě byl zcela podobný výjev. Po podpisu smlouvy, na jejímž základ společnost Mubea
koupila pozemky v prostějovské průmyslové zóně k uskutečnění miliardové investice,
si první náměstek primátora
Statutárního města Prostějova s lišáckým úsměvem strčil
„erární“ brko do náprsní kapsy.
Zatímco jednatel společnosti
Mubea Štěpán Urbanec vrátil
ukázněně pero zpět do kalamáře, Jiří Pospíšil z převelice
důležité schůzky odcházel díky
roztržitosti obohacen o propisku. Vzal si ji jako suvenýr?
Oficiální místa o tom mlčí...

jak šel čas Prostějovem ...

Foto: Internet

Návrat ke

„starým” případům

S opravou náměstí v Konici

se počítá i po volbách

Kostelecká ulice

Prostějov/mls

PONDĚLÍ 4. LISTOPADU 2013

Příště: Blahoslavova ulice

Zástavba ustoupila panelákům. Pojmenování Kostelecké ulice se
podle směru výpadové trasy ke Kostelci na Hané používalo již od šestnáctého století. Výjimkou bylo pouze období v letech 1881 až 1893, kdy byla
ulice zvána Panská třída (Herren-Strasse). Následně od roku 1940 do roku
1945 byla pojmenovaná německy Kosteletzer-Strasse. V domě číslo 4
původně sídlila železářská firma Doleža &Těhník, pozdější základ Hanáckých železáren za Dolní ulicí. V domě číslo 18 byla evangelická modlitebna
a bydlel zde velitel vojenské posádky. Před budovou stála vojenská budka
s nepřetržitou stráží. V domě číslo 37 býval v devatenáctém století cukrovar, před domem číslo 40 se v minulosti platilo mýto při vstupu do města.
No a v neposlední řadě v domě číslo 48 sídlí tradiční restaurace, kde býval
i taneční sál.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Vytvořit kvalitní a kultivované centrum Konice. Odstranit na náměstí
co nejvíce bariér, čímž umožnit chodcům svobodný pohyb po celé jeho
ploše. Dát prostoru lidské měřítko prostřednictvím vhodně zvolené
dlažby a stromů. A v neposlední řadě nabídnout nová parkovací
místa. Tak to jsou hlavní cíle návrhu nové podoby náměstí v Konici.
V Němčicích nad Hanou dokončili celkovou rekonstrukci centra
města za sedmadvacet milionů korun už v roce 2010. V Plumlově
proběhla první etapa oprav před čtyřmi lety, přičemž do zbytku se chtějí
pustit příští rok s tím, že většinu z více jak deseti milionů korun už mají
přislíbenu z evropských peněz. Nyní se o opravě středu města začalo
hodně nahlas mluvit i v Konici...

LISTOPAD 2014

S obnovou konického náměstí se v průběhu uplynulého roku ještě
nezačalo. Staronové vedení města vzešlé s letošních voleb s ním
však stále počítá. „Existuje přesná studie, na projekt se budeme snažit
získat peníze z dotací. Rekonstrukce hlavního náměstí je určitě jednou
z našich hlavních priorit pro následující čtyři roky,“ uvedl pro Večerník
starosta František Novák, který by na úvodním zasedání konického
zastupitelstva měl obhájit pozici v čele města.

Krajské volby vyhrála ODS

INZERCE

Víkendové volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje jsou za námi. Lze je charakterizovat velice stručně. Nízká volební účast
a přesvědčivé vítězství Občanské demokratické strany. Na druhém místě skončila Komunistická strana Čech a Moravy, naopak výrazně
ztratili sociální demokraté, kteří uhájili těsně
třetí místo před lidovci.
Volební
V
l b í úč
účast činila
č
pouhých Kosatík, lídr ODS. „Prozatím ne28,44 procenta. Prostějované můžeme vyloučit dvoukoalici ani
se však mohou radovat z počtu trojkoalici. ODS může spojit své
svých politiků, kteří budou náš síly s ČSSD nebo KDU-ČSL.
okres hájit v krajském zastupi- Možná je i varianta koalice všech
telstvu. Stejně jako v uplynulém tří těchto politických stran,“ nevolebním období zde bude pů- vyloučil Ivan Kosatík.
sobit deset lidí. Nejvíce z ODS, Úspěch ve volbách se v sobojmenovitě Pavel Sekanina, Jan tu hodně slavil také v kanceláři
Tesař, Zdeněk Peichl a Hana Le- ODS v Prostějově. Šampaňské
bedová. Dále budou naše zájmy zde teklo proudem, Večerník zde
hájit komunisté Václav Šmíd, zastihl například Pavla Sekaninu,
Jaroslav Čížek a Josef Augustin, Michala Šmucra, Jana Tesaře,
sociální demokraté Alois Mačák Radima Fialu, Vlastimila Uchytis Josefem Kopečným a nako- la, Miladu Sokolovou či Martinu
nec i členka KDU-ČSL Lenka Žouželkovou.
Chalánková.
Výsledky krajských
Hned po oznámení oficiálních
voleb 2004
výsledků krajských voleb začala
koaliční jednání o budoucím slo30,56 %
žení Rady Olomouckého kraje. 1. ODS
21,41 %
Takřka jisté je pouze obsazení 2. KSČM
15,02 %
pozice hejtmana, kterou by měl 3. ČSSD
13,72 %
pro příští čtyři roky zastávat Ivan 4. KDU-ČSL
napsáno
před

Vybíráme pro vás „půltucet“

... tentokrát ze sortimentu:

ČAJ...

PICKWICK jahody
se smetanou
20x2g

DILMAH
zelený čaj
30g

TEEKANNE
zelený čaj
35g

LOYD zelený
čaj aloe vera
20x1,7g

JEMČA Pigi
černý čaj
25x1,5g

AHMAD černý čaj
English tea NO 1
100x2g

29,90

63,90

32,90

33,90

16,90

103,90

36,90

-

39,90

-

-

-

43,90

-

42,90

-

17,90

-

43,90

-

42,90

36,90

16,90

-

44,90

50,90

42,90

32,90

12,90

99,90

43,90

59,90

39,90

39,90

17,90

79,90

Naše RESUMÉ
Vítr je čím dál tím chladnější
a každý z nás se v těchto
dnech rád zahřál. Zaručeným
prostředkem je dát si šálek dobrého čaje, tudíž jsme pro tentokrát vyrazili k regálům s tímto
sortimentem. A zjistili jsme,
že kvalitní Pickwick jahody se
smetanou koupíte nejlevněji
v Albertu, stejně jako zelený čaj
Teekanne, pro ten od Dilmahu
či Loydu pak zajeďte do Teska, kde už rovnou můžete vzít
i klasiku - černý Pigi. Anglický
černý čaj značky Ahmad nabízí
nejvýhodněji Interspar.
Přejeme pěkný zážitek!
Průzkum proveden
ve středu 29. října 2014
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Část Plumlovské ulice se DNES ZAVÍRÁ Kvůli tomuhle Mička s Braunerem VRAŽDILI!

Prostějov/mik - Jak Večerník už
v minulém čísle veřejnost upozorňoval, právě dnes, v pondělí 3. listopadu, začíná týdenní uzavírka
části Plumlovské ulice od restaurace U Sluníčka až po obchodní
středisko Haná v Prostějově. Důvodem je oprava vozovky včetně
položení nového asfaltového koberce.

Mord z Okružní ulice definitivně uzavřen, sbírka propadla státu

i počítají
Obchodníc
na tržbách
se ztrátami
„Investorem akce je Olomoucký
kraj a rekonstrukce povrchu silnice
na zhruba dvousetmetrovém úseku bude stát přibližně jeden milion
korun. Půjde skutečně jen o týden,
z technologického hlediska to není
nic nemožného. Dva dny frézování
starého povrchu, dva dny pokládky
nového asfaltu, dva dny válcování
a technologické přestávky a den na
pořízení vodorovného značení,“ popsal zjednodušenou formou plánu
rekonstrukce části Plumlovské ulice
Zdeněk Fišer, náměstek primátora
Statutárního města Prostějova.

Budou muset jinudy. Západní část Plumlovské ulice
bude dnes uzavřena, proto po celý nadcházející týden využívejte jako objížďku především severní obslužnou cestu.
Foto: Michal Kadlec

Moc nadšeně
se ale netváří
zdejší obchodníci, i když uznávají, že oprava silnice je
potřebná. „Bohužel, dodnes
nám nikdo neřekl, že to tady bude
zavřené. Naštěstí to bude trvat jenom týden. I tak ale musím počítat
s problémy a řešit je. Nejde jen o to,
že se k mému obchodu nedostanou
autem zákazníci, ale hlavně dodavatelé budou mít velké komplikace.
Nábytek mi vozí zdarma, ale pokud jim řeknu, že je zde uzavírka ať
mi ho přivezou další týden, už jim
budu muset cestu zaplatit,“ svěřil se
Večerníku Petr Štugel, majitel prodejny nábytku v Plumlovské ulici.
Podobně hovořili i další obchodníci z ulice, kde ode dneška bude

probíhat týdenní rekonstrukce povrchu silnice. „K nám sice chodí
většinou pěší zákazníci, ale o těch
pár motorizovaných rozhodně tento týden přijdeme. Nevím ale, jak
to bude řešit majitel, který v tomto
domě i bydlí a má garáž. A bude
přece potřebovat každý den ráno
s autem odjet,“ pokrčila rameny
prodavačka z obchodu s ponožkami Mojmíra Sekaniny Petra
Jelínková.
Všichni se ale shodují v tom, že
generální opravu už letitá silnice
v Plumlovské ulici potřebovala
jako sůl. Takže nezbývá nic jiného,
než to ten týden prostě všechno vydržet…
Popis objízdných tras včetně
zajištění MHD naleznete na
www.vecernikpv.cz.

Smrtelný hřích ze dne 2. března 2012 má za sebou
závěrečný epilog. Případ brutální vraždy jedenaosmdesátiletého seniora z Okružní ulice, v němž Večerník
výraznou měrou přispěl k odhalení pachatelů, napsal
poslední kapitolu ve chvíli, kdy veškeré cennosti,
které nebohý stařík sbíral celý život, propadly státu.
Medaile, drahocenné staré mince a bankovky, kvůli
kterým Roman Mička s Davidem Brunerem přišli do
jeho bytu v panelovém domě vraždit, byly totiž věnovány muzeu!
Brno, Prostějov/mik
Jak už Večerník několikrát informoval, zavražděný sběratel neměl žádného dědice a po
dvou letech od jeho násilné smrti
soud konečně rozhodl, že veškeré cennosti propadnou státu.
Sbírka seniora z Okružní ulice
v Prostějově obsahovala mimo
jiné platidla z dob různých panovníků, pamětní mince i řády.
Soubor má hodnotu kolem sto
dvaceti tisíc korun a Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových jej převedl Moravskému zemskému muzeu v Brně.

„Rozsáhlá sbírka mincí a bankovek obsahovala platidla z doby
panovníků Ferdinanda I., Ferdinanda II., císaře Františka I., dále
zlatníky Františka Josefa I. a platidla carského Ruska, Německa,
Švédska, různé pamětní mince,
řády a papírové bankovky ve velmi zachovalém stavu. Všechna
předaná platidla obohatí sbírky
numismatického oddělení Moravského zemského muzea,“ informoval Večerník mluvčí úřadu
Robert Hurt. Jak přiznal, podobná
situace je zcela neobvyklá. „Tento případ dědictví sbírky mincí
byl na Prostějovsku výjimečný.

Vražedný poklad. Vraždící monstrum Roman Mička s komplicem
Davidem Braunerem tyto cennosti v bytě zavražděného seniora nenašli, vzácná sbírka ale teď propadla státu.
2x foto: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ČR
Nejen z hlediska rozsahu a hodnoty
majetku, ale i s ohledem na okolnosti, za kterých stát sbírku po zůstaviteli nabyl, neboť ten byl v roce
2012 ve svém bytě zavražděn,“
dodal Hurt. Pro úplnost připomeňme, že Roman Mička byl za vraždu
seniora odsouzen na osmnáct let
vězení, jeho komplic David Brau-

ner si odpykává šest let kriminálu.
Na celém Prostějovsku nenajde
své dědice majetek v přibližně
dvaceti případech ročně, a ten tak
připadne státu. V letošním roce se
však počet těchto případů rapidně
snížil, protože začal platit nový
občanský zákoník, který rozšířil
skupiny případných dědiců.

Policii v kraji povede zkušený olomoucký rodák. Novým ředitelem se stal Libor Krejčiřík
Olomouc/lef - Tak a je to tady!
Přestože se o tom spekulovalo již
řadu měsíců, ledy se pohnuly až
v září letošního roku. Jak Večerník informoval, tehdy na vlastní
žádost odstoupil z funkce ředitele Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje Jaroslav
Skříčil. A přestože po rezignaci
obdržel nejvyšší policejní vyznamenání, spekuluje se o tom,
že za vším stála iniciativa samotného policejního prezidenta
Tomáše Tuhého. V každém případě Skříčil krajské ředitelství
opustil a uniformu definitivně
svlékne po více než dvacetileté
službě na konci roku. Jeho nástupce už je však znám nyní...
Policejní prezident České repub-

Budeš to ty! Policejní prezident Tomáš Tuhý (vlevo) v pátek uvedl
a jmenoval do funkce krajského policejního ředitele Libora Krejčiříka.
Foto: František Omasta
liky Tomáš Tuhý jmenoval v pátek 31. října šéfem mužů zákona
na Olomoucku místního rodáka
s téměř pětadvacetiletou praxí
Libora Krejčiříka. „Plukovník

Krejčiřík byl vybrán hned v prvním kole výběrového řízení ze
dvou uchazečů o post krajského
policejního ředitele. Komise se
na něm jednomyslně shodla a já

věřím, že policii v Olomouckém
kraji povede správným směrem.
Má zkušenosti s pořádkovou policií,“ pronesl v pátek odpoledne
při uvedení nového policejního
šéfa do funkce policejní prezident
Tuhý a dodal: „Jsem rád, že se
nám v Olomouci podařilo vybrat
zájemce, který je odtud a vše je tak
v rámci kariérního růstu.“
Dosavadní náměstek pro vnější
službu Libor Krejčiřík se funkce
ujal hned v sobotu 1. listopadu.
Ostatně řízením krajské policie byl
pověřen ihned poté, co k 30. září
rezignoval Jaroslav Skříčil. Do výběrového řízení se podle policejního prezidenta Tomáše Tuhého
přihlásili dva policejní důstojníci
z Olomouckého kraje.

úvodní rozhovor s nástupcem Jaroslava Skříčila
„Některé změny budou zasahovat i do personální oblasti“
U policie České republiky pracuje Libor Krejčiřík téměř „Především budu muset obsadit
uvolněnou funkci náměstčtyřiadvacte let. Funkci náměstka ředitele pro vnější nyní
ka, kterou jsem dosud zastával já.
službu vykonával rok, předtím zastával pozici náměst- Dál se uvidí, jak si sednu s ostatka ředitele pro ekonomiku. „Nesmírně si toho vážím, že ními podřízenými.“
Policie v kraji se před
mám tu čest vést olomouckou policii,“ uvedl při převzetí
časem potýkala s poměrfunkce novopečený olomoucký policejní šéf Krejčiřík.
vážnými problémy v persoK jeho prioritám bude patřit posílení dobrého jména po- ně
nální oblasti, které řešila dolicie v kraji zejména ve vztahu k veřejnosti.
konce ombudsmanka. Jak to
tému řízení policie v kraji. „ vypadá s touto záležitostí?
František Omasta
Znamená to, že chystáte „Ano, problémy z minula vnímám,
ale myslím, že už jsou vyřešené.“
Co vnímáte jako jeden
personální změny?
z prvních úkolů na postu „Některé změny budou zasahovat
Jak hodnotíte policii
krajského policejního ředitele? i do personální oblasti.“
v Olomouckém kraji, kte„Cítím, že budu muset řešit určiMůžete být trochu kon- rou nyní jako nejvyšší šéf přebíté záležitosti, tedy změny v sysráte?
krétnější?

POHŘEŠUJE SE čtyřleté cikáně!
„Nejde o únos,“ rozčiluje se L. Lakatoš

Prostějov/mik - Už od středy
22. října prostějovská policie pátrá po pohřešovaném čtyřletém
chlapečkovi z Husova náměstí.
Jak Večerník zjistil, de facto se
jedná o únos, neboť jeho vlastní
matka ho nevrátila babičce, která má malého Monaca Stojku
v opatrovnictví!
„Mohu potvrdit, že od dvaadvacátého října pátrá policie
po čtyřletém Monacu Stojkovi
z Prostějova. Pátrání po pohřešovaném bylo vyhlášeno
poté, co ho jeho matka nepředala babičce, které je nezletilý
chlapec svěřen do péče,“ uvedla k dotazu Večerníku Irena
Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Poli-

cie ČR Olomouckého kraje.
Policisté mají nyní ztíženou práci, protože rodina malého chlapce nebyla schopna poskytnout
pátračům žádnou fotografii
pohřešovaného klučiny. Přesto
se zřejmě ví, kde se má hledat.
„Po nezletilém intenzivně pátrají prostějovští policisté ve
spolupráci se strážníky Městské
policie v Prostějově. S pátráním
byli seznámeni všichni policisté.
Úzce spolupracujeme s policisty
na Brněnsku, kde předpokládáme, že by se mohl chlapec se svojí matkou nacházet. S pátráním
jsou rovněž průběžně seznamovány službu konající policejní
hlídky. Zatím se ale nezletilého
chlapečka bohužel nepodařilo
vypátrat,“ poskytla aktuální
informaci Irena Urbánková
v pátek 31. října odpoledne.
Večerník kontaktoval Ladislava

Lakatoše, který je znám jako nekorunovaný král prostějovských
olašských Romů z Husova náměstí. Ten se ale v telefonu rozčiloval, proč policie po chlapci vůbec pátrá. „Nejde o žádný únos,
prostě si pro kluka přijela jeho
máma a babička jí ho půjčila na
procházku. Ano, nevrátili se a vůbec netušíme, kde jsou. Ale proč
mluvit o únosu? Vždyť Monaco
je přece s vlastní mámou, i když
papírově není v její péči,“ řekl Večerníku Ladislav Lakatoš. Více
se o případu odmítl bavit.
Jak lze vyčíst z policejní databáze, čtyřletý MONACO STOJKA
je vysoký mezi 50 až 60 centimetry, má střední postavu, šedé oči
a hnědé vlasy. Jakékoliv informace o možném výskytu malého
chlapce i jeho matky mohou občané volat na bezplatnou linku
158.

„Olomoucký kraj má nyní historicky největší objasněnost na
poli trestných činů a jsme na
tom dobře i z pohledu úspěšně
skončených trestních řízení. Daří
se řešit také drogovou problematiku a daňovou trestnou činnost,
v čemž bych chtěl dál pokračovat. Dobře se vede i na poli veřejného pořádku. Rád bych ale
zvýšil objasněnost majetkové
trestné činnosti, zejména u případů vloupání.“
To zní až skoro idylicky...
„Spokojenost tu je, ale
vždycky je co zlepšovat.
(úsměv)“

Představujeme nového šéfa krajské policie
BYLI JSME
U TOHO!

Nový šéf Policie ČR Olomouckého kraje Libor Krejčiřík
Foto: František Omasta

LIBOR KREJČIŘÍK
* narodil se 25. května 1964 v Olomouci
* vystudoval Vysoké učení technické v Brně,
stavební fakultu
* v období let 1978 a 1991 pracoval jako asistent technologa u Pozemních staveb Olomouc
a v pozici projektanta u firmy Drupos Olomouc,
mezi roky 1988 a 1989 nastoupil k výkonu základní vojenské služby
* v prosince roku 1991 nastoupil do řad Policie České republiky na Obvodní oddělení PČR
Olomouc 1 v pozici policejního inspektora
* v roce 1996 byl ustanoven do funkce zástupce
vedoucího na Obvodním oddělení PČR Olomouc 2
* od roku 1997 působil ve funkci vedoucího
Obvodního oddělení PČR Olomouc 2
* v roce 1999 se stal vedoucím Služby pořád-

kové, dopravní a železniční policie OŘ PČR
Olomouc
* od roku 2007 zastával pozici zástupce ředitele
Okresního ředitelství PČR Olomouc
* v roce 2009 byl ustanoven ve funkci rady
Krajského ředitelství policie Severomoravského kraje náměstka ředitele krajského ředitelství
policie pro zřízení krajského ředitelství policie
* od roku 2010 vykonával pozici náměstka ředitele pro ekonomiku Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje
* v roce 2013 byl pověřen do výkonu funkce náměstka ředitele pro vnější službu, kdy v červenci uvedeného roku byl v této pozici ustanoven
až doposud
* je ženatý, má tři děti
* koníčky – rodina, turistika, tanec, sport – běžecké a sjezdové lyžování

Ján Bakalár znovu na scéně

„Loupež v Přemyslovicích
jsem nespáchal,“ odvolává se

Olomouc/mik - Jak Večerník
v květnu tohoto roku informoval, hlavní obviněný muž v kauze přepadení kurýrního vozidla
bezpečnostní agentury Loomis
21. února 2013 v Přemyslovicích
Ján Bakalár (na snímku), podal
odvolání proti rozsudku Krajského soudu v Brně. A nyní se dočkal.
Ve čtvrtek 13. listopadu tak Vrchní soud v Olomouci posoudí, zda
byl sedmkrát trestaný recidivista
poslán do kriminálu na dvaadvacet let oprávněně nebo nikoliv.
Ján Bakalár je v případu obžalován

jako jediný, přestože byly na místě
přepadení prokazatelně další dva
jeho komplicové. Podle informací
ČTK, však vinu na přepadení nadále naprosto popírá, s čímž chce
před soud nyní předstoupit. To ale
mohl i při květnovém projednávání
případu v Brně, tehdy ale odmítl
vypovídat a navíc se přelíčení ze
zdravotních důvodů odmítl osobně
účastnit. Bakalár tvrdí, že loupež
v Přemyslovicích nespáchal, trest
označuje za exemplární.
„Trest ve výši dvaadvaceti let vězení byl podle něj uložen nesprávně,

neboť je prý mimořádně tvrdý až
exemplární. Obžalovaný Bakalár
tvrdí, že v rozsudku je řada pochybení. Poukazuje na údajné rozpory ve výpovědích svědků, napadá
i totožnost nalezené krevní stopy
na místě činu, která jej podle obžaloby usvědčuje. Není podle něj ani
přesně popsána role jednotlivých
útočníků,“ sdělil Vladimír Lichnovský, tiskový mluvčí Vrchního soudu
v Olomouci.
Jak posoudí vinu či nevinu Jána
Bakalára odvolací soud, bude známo již ve čtvrtek 13. listopadu!

Jenom připomeňme, že Bakalár
dosud neudal své dva komplice
a do této chvíle ani policie nezjistila, kde je uloupených třiatřicet milionů korun z kurýrního auta...

Žena nabourala u Kelčic do stromu,
Církevní základní škola BUDE z auta ji zraněnou vystříhávali hasiči

(pokračování ze strany 3)
„Jistě, vámi uvedená alternativa by byla nejideálnější. My už ovšem v tuto chvíli máme náhradní
řešení. Olomoucké arcibiskupství totiž nedávno
odkoupilo budovu jen o kousek dál, v Komenského
ulici číslo 19. Jde o bývalý bytový dům a pro naše
potřeby se rovněž hodí,“ prozradil dále Jaroslav
Fidrmuc. „V počáteční fázi hodláme zřídit první
čtyři třídy základní školy, a pokud vše půjde podle
plánu, první žáčky bychom mohli přivítat už prvního září 2015. Musíme ale ještě jednou požádat
Ministerstvo školství o povolení zřídit církevní

základní školu. Tato žádost totiž bude obohacena
o souhlas prostějovského magistrátu,“ dodal na vysvětlenou bývalý ředitel, který je s Cyrilometodějským gymnáziem stále spjatý pupeční šňůrou.
Současného prvního muže Cyrilometodějského
gymnázia Pavla Polcra se podařilo Večerníku rovněž zkontaktovat. „Jsem opravdu rád, že město
změnilo názor a vyslovilo souhlas. Zřízením základní školy se nám splní velký cíl a sen. Máme církevní gymnázium i mateřskou školu, ale právě ten
prostřední článek nám v Prostějově chyběl,“ svěřil
se Pavel Polcr.

Kelčice/mik - K závažné dopravní nehodě došlo uplynulý pátek v podvečer poblíž motorestu v Kelčicích.
Šestapadesátiletá řidička to
napálila do stromu, z auta
ji těžce zraněnou museli složitě vytahovat hasiči. Žena
byla převezena do olomoucké
nemocnice.

„V pátek jedenatřiátého října kolem páté hodiny odpoledne došlo
na silnici třetí třídy ve směru od
Kelčic na Žešov k dopravní nehodě. Z prvotního šetření vyplývá, že
vozidlo Citroën Saxo, které jelo od
Kelčic na Žešov, ze zatím přesně
nezjištěných příčin přejelo do protisměru a sjelo do příkopu. Ujelo
ještě několik metrů a narazilo do

stromu. Šestapadesátiletá řidička zůstala ve vozidle zaklíněná
a z auta ji museli hasiči vystříhávat.
Podle prvotních informací utrpěla
žena těžké, zatím nespecifikované zranění s blíže neustanovenou
dobou léčení, se kterým byla převezena do Fakultní nemocnice
v Olomouci. Dechová zkouška
z důvodu těžkého zranění neby-

la u řidičky provedena, byl však
nařízen odběr krve v nemocnici,“
popsala závažnou autonehodu
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.
Hmotná škoda byla vyčíslena na
15 500 korun. Přesné příčiny nehody a okolnosti jsou předmětem
dalšího policejního šetření.

Téma Večerníku

PROSTĚJOV
Milí čtenáři Večerníku,
vítáme vás na dnešní tematické straně,
která nese příznačný název VÁŠ PEKAŘ.
Máte svého oblíbeného pekaře nebo obchod, kam pravidelně chodíte pro pečivo?
A víte, co vlastně vaše obsahuje? Nebo
jste v tušení, ale nevíte přesně? Pojďme
se tedy podívat na kvalitu pečiva ze všech
stran. Prozkoumáme životní proces chleba a samozřejmě nechybí ani prezentace
našich partnerů, ke kterým určitě stojí za to
zajít na nákup výborného chleba, rohlíků,
ale třeba i koblihů, koláčků, buchet a dalších pochoutek.
Příjemné čtení přeje: Aneta Křížová

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

PROSTĚJOVANÉ A PEČIVO
Kde nejčastěji nakupujete pečivo?

Čtyři z deseti
Prostějovanů nejčastěji
nakupují pečivo
v pekařství.
31 % v supermarketech
a hypermarketech.
Střední odborná škola
vzorek: 320 respondentů
podnikání a obchodu, spol. s r.o. starších 15 let
Rejskova 4, 796 01 Prostějov
realizace: studenti školy

inzerce
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VÁŠ PEKAŘ

Není chleba, jako chleba
Pekařské řemeslo existuje už šest tisíc
let. Myslíte, že byla kvalita chleba lepší před sto lety nebo je stále stejná či je
v dnešní době snad lepší? Chléb za svůj
život zaznamenal několik etap kvality,
avšak dnes se již většinou nepeče ze skutečných ingrediencí a podle poctivých
receptur, ale ze směsí na pečení. Víme
vůbec, co jíme?
Těžko říci, když v posledních desítkách
let pekařské řemeslo drží pod svými
dlouhými prsty chemický průmysl. Zatímco dříve byl chleba vyráběn poctivě
a ručně pekařem, dnes má tento proces na
starosti počítač. Vysokorychlostní mixér
pěkně hněte těsto, droždí, voda, mouka
a pečivové směsi se dávkují ze sil a tanků.
Přísady se pak postarají o kvalitu a vzhled
těsta, takže veškeré původní procesy se
upravují pomocí mnoha chemikálií.
A co vlastně tedy mají chemické látky
všechno na starost? Tak třeba různá barinzerce

viva mají za úkol dát světlé mouce vzhled
celozrnnosti, další chemikálie třeba zase
bělí toustový chléb na zářivé bílou barvu,
modifikované škroby se starají o konzistenci těsta, kyselina askorbová pak nahrazuje mnohahodinové kynutí těsta, další
příměsi se starají třeba o křehkost pečiva,
konzistenci těsta, trvanlivost nebo o neodolatelnou vůni, abychom pečivo více nakupovali. Zvláštní ale je, že přes všechny obsažené příměsi „čerstvě“ koupený
chléb můžeme mnohdy na druhý den
vyhodit, protože je téměř nepoživatelný.
Jak je to se zdravotní závadností či nezávadností umělých přísad? Výrobci se obhajují tím, že nejsou zdraví škodlivé a vše
je v souladu s legislativou Evropské unie.
Názor si tedy udělejme každý sám...
Dříve měly chleby tvrdou kůrku
a měkký vnitřek, dnes si však lidé myslí, že měkká kůrka rovná se čerstvý

Foto: Internet
chléb, což není tak úplně pravda. A jak
že se tedy chléb dříve vlastně vyráběl?
Stačilo jen smíchat pšeničnou a žitnou
mouku s vodou, solí, kvasnicemi a kmínem. Následně pak tato směs vykvasila
a vsunula se do pece. Hotový chléb se
vložil do proutěného košíku, přikryl plátěnou utěrkou a vydržel tak dlouho, že
by se nám dnes o tom mohlo už jen zdát.

Tak co myslíte, je lepší dnešní chemický
chléb nebo poctivý chléb z dávných dob?
Středověký chleba jsme zrovna pravděpodobně nejedli, tak si můžeme jeho
chuť pouze představovat, ale kvalita byla
podle všeho asi úplně jinde než dnes. Stále
se však najde několik poctivých výrobců
chleba, kteří jej pečou, nechávají kynout
a vyrábí jej s láskou dle starých receptur.

Region
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Regionální zpravodajství


Expres
z regionu
V Plumlově uspí broučky
Plumlov/mls - Tento pátek
7. listopadu 2014 se na prostranství před kostelem v Plumlově
bude konat tradiční Uspávání
broučků. Akce začne v 17.00
hodin diskotékou s broučky, o
půl hodiny později budou připraveny ukolébavky a tanečky,
které společně předvedou děti
z místní ZUŠ a herci ze Spolku
plumlovských nadšenců. Následovat bude lampionový průvod
městem. Po celou dobu konání
akce budou otevřeny prostory
fary, kde si budou moci děti vyrobit vlastní lampion.

V Němčicích se
pobaví s nebožtíky
Němčice nad Hanou/mls Město Němčice nad Hanou
a DS Na Štaci zvou na další
představení VIII. sezóny Divadelních pátků, které se bude konat v pátek 7. listopadu 2014 od
19.30 hodin v sále Kina OKO.
Tentokrát se představí DS Domu
kultury Krupka s kabaretem
„Ať žijí nebožtíci”. Na diváky
tak čeká pásmo humorných
monologů o posledních věcech
člověka.

V Čehovicích se
představí otužilci
Čehovice/mls – Na rybníku
v Čehovicích se v sobotu
8. listopadu od 12.00 hodin
bude konat 24. ročník závodu
v zimním plavání. Akci pořádá
TJ Haná Prostějov, plavci se
utkají na tratích 100m, 250m,
750m a 1000m. Přihlášky je
nutné poslat do 5. listopadu na
email musak68@gmail.com.

Podzimní
zpravodajství
z Prostějovska
www.
vecernikpv
.cz
INZERCE

Po pěti letech na suchu se plumlovská nádrž konečně dočkala ryb

LOV POVOLEN! V PŘEHRADĚ ČEKAJÍ NA RYBÁŘE TISÍCE KAPRŮ
Osazování skončilo, zarybňovací plán se podařilo splnit...

Nedočkavě nad nahozenými pruty vysedávali už začátkem letošního května. Kromě zklidnění po meditaci
na březích čerstvě napuštěné plumlovské přehrady si
ovšem domů až na výjimky nic neodnesli. V průběhu
uplynulého týdne se situace pro příslušníky Petrova
cechu zásadně změnila. V říjnu totiž byly do přehrady
vypuštěny tisíce kaprů a candátků a stovky línů, štik,
sumců a amurů. Po osazení následovala desetidenní
doba hájení, která v úterý 28. října skončila.
Mostkovice, Plumlov/mls
Po pěti letech bez vody byla rybářská sezóna na plumlovské přehradě
konečně oficiálně spuštěna. A hned
se ukázalo, že asi tisícovka prostějovských rybářů situaci na dlouho
vypuštěné nádrži sledovala s ještě
větší netrpělivostí než masa běžných rekreantů. Zatímco plavci se
letos v létě k nádrži vraceli velice
opatrně a vzhledem ke kolísavé
kvalitě vody jejich počet rychle
upadal, rybáři hned po osazení a zahájení rybolovu vzali nádrž útokem.
V pátek odpoledne jste jich na všech

březích plumlovské přehrady mohli
napočítat desítky. „Byl jsem tady
v úterý, ve středu, ve čtvrtek a jsem
tu i dnes. Sice jsem za tu dobu chytil
jenom dvě ryby, jednu v úterý a jednu před chvílí, ale zase se sem brzy
vrátím,“ svěřil se Večerníku jeden
z přítomných rybářů, který si po pěti
hodinách prosezených u vody balil
své nářadíčko. „Je všeobecně známo, že čas strávený na rybách se do
života nepočítá. A kdo je trpělivý, ten
tu uvidí i věci, které by jinde neviděl.
Třeba včera večer si k hrázi přišla
zaplavat skupinka pěkných otužilkyň,“ prozradil s úsměvem muž.

Kousek od něj právě tahal z vody
kapra asi dvanáctiletý kluk, který
k přehradě vyrazil s otcem. „Táta
dnes chytil jednu rybu, ale já už mám
druhou. Je pěkná, měří asi šestačtyřicet centimetrů. Škoda, že si můžu
domů vzít každý den jenom jednu,“
hlásil pokračovatel rodinné tradice.

Ryby za čtyři sta tisíc
Podobně bohaté úlovky přitom
nebyly v pátek na přehradě ničím
výjimečným. „Osazení přehrady už
skončilo. Počítali jsme, že do ní vypustíme tisíc dvouletých a čtyři tisíce
tříletých kaprů, dále pak tři stovky
línů, tisíc štik, pět tisíc malých candátů, stovku sumců a stovku amurů. To
se v podstatě podařilo naplnit. A až
na candáty, které jsme museli nakoupit, jsme si vystačili s rybami z
našich rybníků,“ potvrdil hospodář
prostějovských rybářů Pavel Kosek.
V přehradě tak skončily ryby z Prostějova, Hamer, Čelechovic, Dětkovic a Otaslavic, jejichž celková

Atmosféru v Určicích volby nepročistily
Určice/tok - V minulém čísle Večerník informoval o tamějším tématu posledních týdnů, kterým
se stal pronájem části druhého
patra Domu služeb určické farnosti pro nouzové ubytování duchovního správce. Jak se ovšem
zdá, byl tento případ pouze pověstnou špičkou ledovce.
Na uveřejněný článek obšírněji
reagovala iniciátorka volebního
sdružení Občané pro Určice Marie Slezáková. Podle ní nejde o to,
kdo a proč kandidoval, ale o to, že
1. října 2014, tedy devět dní před komunálními volbami, schválila rada
obce „smlouvu o výpůjčce, skandální nejenom rychlostí uzavření před
volbami, ale zejména velmi velkorysými podmínkami obce“...
„Zdůvodnění pana starosty, že tím
splácí dluh farnosti a pamětníci
si mají připomenout doby dávno
minulé, to už je opravdu mimo
chápání běžného občana,“ podi-

vuje se Slezáková. Přitom právě
vyvlastnění bývalé Orlovny, která
stávala na místě dnešního Domu
služeb, komunistickým režimem
v roce 1952 patří k zásadním argumentům starosty Konšela pro jím
navržené řešení.
„Ani já, ani další čtyři zastupitelé,
kteří budeme nyní v zastupitelstvu pracovat, nejsou a nikdy nebyli členy žádné politické strany.
Pokud nás pan starosta osočuje
z ortodoxního komunismu, pak asi
sám zapomíná na svou předlistopadovou kariéru v řadách Národní
fronty. My jsme rádi, že se nám
v této atmosféře lží, nenávisti
a strachu vůbec podařilo kandidátku sestavit a dokonce jsme získali
třetinu mandátů,“ konstatovala
lídryně sdružení Občané pro Určice. „V našem posledním předvolebním letáku jsme uvedli, že
´chceme spolupracovat se všemi,
kteří budou alespoň trochu ochotni podpořit naše priority, a totéž
očekáváme od druhé strany. Nechceme hloubit příkopy, chceme

diskutovat o problémech a hledat
nejvhodnější řešení.´ Proč nechce
pan Konšel spolupracovat se zastupiteli, kteří dostali hlasy třetiny
voličů?“ táže se dnes Slezáková.
A pokud prý pan starosta doufá,
že celá záležitost s výpůjčkou je
už vysvětlena a uzavřena, hluboce
se mýlí. „Nemůže všechno vyřešit
tím, že na občana, který s ním přijde v úřední den a v úřední hodiny
jednat, zavolá Policii ČR, aby jej
z kanceláře vyvedli, protože na
něho prý ´nemá čas ani nervy´.
Já se ptám, co udělá příště, až se
mu nějací občané znelíbí pro jiné
názory?“ spekuluje nad budoucím
vývojem v obci šéfka opozice.
Z uvedeného je zřejmé, že to
pod pokličkou zdánlivě poklidné atmosféry to v obci nedaleko
Prostějova pěkně bublá. Páteční
ustavující schůze nově zvoleného
zastupitelstva, svolaná starostou
Konšelem na tento pátek 7. Listopadu od 18 hodin, bude jistě
značně bouřlivá. Večerník bude
pochopitelně u toho!

A je tam! Následovník svého otce právě zasekl pěkného kapra, po nedlouhém boji už ho společně s tatínkem
v pátek vytáhli z plumlovské přehrady.
Foto: Martin Zaoral
hodnota se šplhala ke čtyřem stům
tisíc korun. Nejvíce ryb bylo do přehrady vypuštěno v polovině října.
„Poté následovalo deset dní hájení,
aby měly šanci se ve vodě aklimatizovat a nestaly se snadnou kořistí

lovců. Od úterý však mohou všichni
rybáři, kteří mají platné povolenky,
bez problémů chytat,” potvrdil nám
Pavel Kosek.
Prostějovský rybářský svaz má dle
dostupných informací asi tisícovku

členů, po chudých letech s vypuštěnou přehradou se letos prodalo
přibližně sedm stovek povolenek.
Rybáře na přehradě pak v závislosti
na počasí budeme moci vídat až do
Silvestra.

ŠOK: Ve Slatinkách si volby zopakují!
Slatinky/mls - Slatinky jsou
na nohou! Všichni tři zastupitelé zvolení na kandidátce současného starosty obce
s 587 obyvateli odstoupili. Příčinou je krach povolebních
vyjednávání. Nový termín voleb nebyl na konci uplynulého
týdne znám.
Zcela rozklíženým zastupitelstvem a opakovanými komunálními volbami proslul
v regionu zejména Alojzov.
Po letošních volbách se
k němu jako první přidaly také
Slatinky. Kandidátka „SNK
Za další rozvoj obce“ v čele se
starostou Jaromírem Crhou
stáhla ze sedmičlenného zastupitelstva své tři zástupce. „Příčinu vidím zejména ve volebním
systému, který se možná hodí do
větších měst, ale ne na vesnici,
kde se volí jednotlivci, a nikoliv
strany,“ vyjádřil se starosta
Slatinek Jaromír Crha.

Ve Slatinkách byly sestaveny
hned tři kandidátní listiny.
Kromě SNK do voleb šli ještě kandidáti z TOP 09 a hnutí
„Rovně“. Volby jednoznačně
vyhrála kandidátka současného starosty, která získala
48,67 % všech hlasů. Nejvíce
preferenčních hlasů pak získala Iveta Chudobová, Jaromír Crha byl druhý. Faktem
je, že pokud by se braly v potaz pouze počty hlasů jednotlivých kandidátů, pak by místa
v sedmičlenném zastupitelstvu
obsadila výhradně kandidátka vedená Jaromírem Crhou.
Vzhledem k přepočtu hlasů
jí však většina těsně unikla
a v sedmičlenném zastupitelstvu na ni zůstala pouze
tři křesla. Povolební jednání
pak ve Slatinkách naprosto zkrachovala. „Důvodem je
i odstoupení jednoho z nově zvolených zastupitelů, který ze stra-

ny protivníků čelil velkému tlaku
a následně byl nahrazen člověkem, který ve volbách získal výrazně menší počet hlasů,” upozornil starosta Jaromír Crha.
Právě díky těmto šachům do
zastupitelstva pronikl lídr kandidátky „Rovně“ Jiří Vrána.
Ten ze své pozice argumentuje zejména tím, že kandidátka
bývalého starosty od voličů
dostala tři mandáty, zatímco
opozice čtyři. Nelíbí se mu ani
způsob vyjednávání ze strany
vítěze voleb.
Kdy se tedy ve Slatinkách budou konat nové volby? „Termín dosud není znám,“ reagoval
o uplynulém víkendu Jaromír
Crha. Nahlédneme-li však
do situace po volbách v roce
2010, konalo se první opakované hlasování po více jak
dvou měsících od řádného
termínu.

Představujeme regionální podnikatele...

TERRIS - spolehlivý dodavatel produktů
rostlinné a živočišné výroby z Budětska
Budětsko/pr - ZEMĚDĚLSKÁ
SPOLEČNOST TERRIS BUDĚTSKO vyvíjí samostatnou
hospodářskou činnost od roku
2005 a hospodaří na 1.380 ha zemědělské půdy, z toho 50 ha travnatého porostu. Obhospodařuje
katastrální území obcí kromě
Budětska, Ochoz, Nová Dědina,
Růžov, Přemyslovice, Laškov
a Krakovec.
Akciová společnost provozuje
klasickou zemědělskou výrobu.
Živočišnou výrobu - chov prasat –
průměrný stav 2.000 ks v odchovu
a výkrmu, 160 prasnic základního
stáda. Chov skotu – v číslech je to
80 jalovic, 60 býků a 60 telat. Největší odběratelem skotu na maso,
90%, zajišťuje firma Makovec
a.s. Dále 160 krav základního stáda s největší užitkovostí mléka na
okrese, tzn. 9.800 litrů na dojnici za
rok, přičemž mléko je dodáváno do
Sýrárny ORRERO, sídlící v Litovli
– Tři Dvory.

V rostlinné výrobě ZS Terris Budětsko pěstuje pro účely prodeje
potravinářskou pšenici, sladovnický ječmen, řepku ozimou, speciální plodiny jako je mák, hořčice,
hrách a krmné plodiny pro vlastní
spotřebu.
Doplňkovou činností této zemědělské společnosti je pořez dřeva,
hlavně v zimním období a pro
vnitřní potřeby je to opravárenství.
Kromě své výroby s výbornými výsledky je tato společnost
důležitá v tom, že zaměstnává
dvaapadesát lidí, kteří mají tímto zajištěnou práci přímo ve své
obci, nebo lidem z blízkého okolí.
Spolupráce s okolními obcemi je
na velice dobré úrovni a proto
Zemědělskou společnost Terris
Budětsko, a.s. považujeme za
významnou firmu sídlící v prostějovském regionu.
Více informací hledejte na www.
teris-budetsko.cz, nebo na telefonním čísle 582 396 580.

776 159 120

region@vecernikpv.cz

www.vecernikpv.cz

Silnice na Ohrozim byla v pondělí uzavřena
Mostkovice/mik - Obyvatele Mostkovic vyděsilo v pondělí odpoledne
značné množství policistů, kteří uzavřeli část silnice vedoucí na Ohrozim. Už od prvopočátku se šířila
zpráva, že z nákladního auta unikla
nebezpečná kyselina chlorovodíková. To se také potvrdilo, ale situace
nakonec nebyla tak kritická...
„V pondělí sedmadvacátého října
kolem poledne došlo ze zatím nezjištěných příčin na silnici mezi obcemi

Mostkovice a Ohrozim u místního
hřbitova k úniku zhruba deseti litrů
kyseliny chlorovodíkové na korbě nákladního vozidla. Na místě zasahovali
hasiči. Po dobu přečerpání přepravované látky do náhradních nádob byla
komunikace až do páté hodiny odpolední uzavřena a byl prováděn odklon dopravy. Na místě byl přítomen
pracovník odboru životního prostředí. Ke zranění osob ani ke škodě na
majetku nedošlo,“ informovala Irena

„Lampioňák“ se stezkou odvahy zůstává v Kostelci akcí roku
Oblíbená společenská událost město rozzářila tisícem malých světýlek

Kostelec na Hané/mls - Plameny i plamínky ve všech možných
podobách svítily uplynulý pátek
v Kostelci na Hané. Vidět je bylo
v papírových lampionech, na svíčkách označujících strašidelnou
stezku odvahy, ve velké fatře hořící
u fotbalového hřiště, a hlavně ve
stovkách dětských očí, které to vše
pozorně sledovaly. Všechna tato
světýlka pak společně prosvěcovala
černočernou tmu posledního říjnového večera.
Lampionový průvod spojený se
stezkou odvahy se u kosteleckých
rodičů a zejména dětí těší každoročně nebývalé oblibě. V počátcích této
tradice stojí občanské sdružení Lepší
Kostelec, které společně s ostatními
založil současný kostelecký místostarosta František Horák. Nyní se na

něm organizačně spolupodílí místní
radnice, sokolové, hasiči a fotbalisté.
Akce už několik let začíná u místní
sokolovny, na jejíž střeše se vždy
objeví prapodivná strašidla. Lampionový průvod městem pak jeho dětské účastníky rozdělí na dvě skupiny.
Pro ty větší je za zahradami domů
v Revoluční ulici určena delší strašidelná stezka, ti menší pak absolvují
její zkrácenou verzi. Jelikož je o tuto
atrakci mezi kosteleckou drobotinou
velký zájem, musí všichni účastníci
už dopředu počítat, že si na začátku
stezky vystojí frontu. Ta je přitom rok
od roku delší, což může být tou nejlepší odměnou pro všechny, kteří tuto
akci připravují.
Přímo na začátku zkrácené verze
strašidelné stezky se ti nejmenší společně s rodiči ocitli na krchově, kde

Fotoreportáž
Fotoreportáž

na ně čekal hrobník s krumpáčem
a otevřenou rakví a dvojice pekelných
démonů. Při troše štěstí mohli pozorovatelé s ostřížím zrakem odhalit,
že jeden z nich má na kopytech boty
značky Nike...
Po úvodním hrůzostrašném přivítání
děti dostaly razítko do průkazky odvahy a mohly se po spoře osvícené
pěšince vydat směrem k místnímu
fotbalovému hřišti. Tam na ně čekala
sladká odměna a na uchozené rodiče
dobroty z udírny.
„Na lampionový průvod a strašidelnou stezku chodíme s manželem už
několik let. Když jsme se jí zúčastnili
poprvé, tlačili jsme před sebou kočárek s naším klukem. Tehdy jsme
tak úplně nevěděli, co od akce můžeme čekat, a váhali jsme, jestli raději
s malým nezůstat doma. Nakonec
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Kostelecká tradice. Uplynulý pátek nedlouho po setmění se na
střeše kostelecké sokolovny po roce opět zjevily prapodivné bytosti.
Čekaly je tu davy malých i velkých...
Foto: Martin Zaoral

Netradiční zásah. S kyselinou rozlitou na silnici si poradila speciální
hasičská jednotka z Olomouce. Foto: archiv HZS Olomouckého kraje
Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Na místo vyjeli profesionální hasiči
z Prostějova i dobrovolníci z Mostkovic. „Po příjezdu bylo zjištěno, že převážený kontejner měl objem tisíc litrů
a byl plný kyseliny chlorovodíkové.
Uniklo z něj jen asi deset litrů této látky, která se vylila na korbu a částečně
i na komunikaci. Hasiči uniklou kyselinu naředili dostatečně vodou a s řidičem vozidla se dohodli, že povolá na
místo náhradní cisternu, do které bude

zbylá kyselina přečerpána,“ popsala
Vladimíra Hacsiková, tisková mluvčí
Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.
Silnice byla v místě mimořádné
události uzavřena, Policie ČR zařídila objízdnou trasu. K události byla
následně povolána také jednotka
hasičů z Olomouce, která je určena
k zásahům s přítomností nebezpečných látek a spolu s prostějovskými
kolegy kyselinu přečerpali. Žádné
větší nebezpečí tak nakonec nehrozilo. Naštěstí...

V Přemyslovicích kradl u hřbitova!

Přemyslovice/mik - Během dušičkového období nehrozí nebezpečí
pouze návštěvníkům velkých hřbijsme si řekli, že podobných příleži- těší. Rozhodování, zda jít či nejít, tak tovů ve městech, ale zloději číhají
tostí v Kostelci není zrovna mnoho, už bezpečně vyřeší za nás,“ prohlási- i na venkovských „krchovech“.
takže bychom jít měli. Teď už má la Lenka, jedna z přítomných koste- Své o tom ví majitel auta, který
u hřbitova v Přemyslovicích nechal
náš kluk šest let a každoročně se sem leckých maminek.
uvnitř tašku s penězi a mobilem...
„Ze spáchání přečinu neoprávněného
opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku je podezřelý za3x foto: Martin Zaoral
tím neznámý pachatel, který v neděli

jaké tajemné bytosti se sešly v kostelci na hané...

šestadvacátého října v odpoledních
hodinách odcizil z pravděpodobně
neuzamčeného vozidla Mitsubishi
Pajero, zaparkovaného u místního
hřbitova v Přemyslovicích, zde ponechanou tašku. Byla v ní peněženka
s penězi, platební kartou a mobilním
telefonem. Škoda byla vyčíslena na
tři tisíce jednosto korun,“ popsala kriminální čin Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje.

Ze stavby ve Vojtěchově
ukradli lešení i míchačku

Čarodějnice vpřed! Dlouhý průvod vedený ježibabami Bledulí Na krchově. Na začátku stezky odvahy zde na všechny čekal
a Santánou, které doprovázela Bílá paní, prošel Kostelcem a do- muž, který se v mládí učil hrobařem, takže umí jezdit s hlínou
razil až za zahrady domů v Revoluční ulici.
i s trakařem.

Strašili a úřadovali. Společnost hrobařovi dělala dvojice pekelných démonů. Jeden z nich dětem poctivě vyplňoval kartičky
svědčící o jejich nesporné odvaze.

Vojtěchov/mik - Kdosi neznámý zřejmě nutně potřeboval
lešení. A tak si ho z rozestavěného domu ve Vojtěchově prostě
ukradl...
„Na stavební práce se zřejmě chystá zatím neznámý pachatel, který
někdy v noci z úterý osmadvacátého na středu devětadvacátého října

odcizil ze stavby ve Vojtěchově
lešení. Nepohrdl ani elektrickým
kabelem k míchačce a železným
řetězem. Poškozené firmě tímto
jednáním způsobil škodu za pětatřicet tisíc pět set korun,“ informovala Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.

Protivanov/mik - Ze šesti traktorů
v řadě zatím neznámý zloděj vysál
naftu za více než třináct tisíc korun.
Naftový upír překonal plot areálu
v Protivanově a odvezl si pět set litrů této pohonné hmoty.
„V přesně nezjištěnou dobu od úterý
osmadvacátého do středy devětadvacátého října došlo v Protivanově ke
krádeži nafty. Zatím neznámý pacha-

tel odcizil ze šesti traktorů zaparkovaných v oploceném areálu celkem pět
set litrů nafty. Poškozené společnosti
způsobil škodu odcizením za třináct
tisíc tři sta korun,“ sdělila Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR Olomouckého
kraje. Jak dodala, v případě zjištění
pachatele mu za přečin krádeže hrozí
až dvouletý pobyt za mřížemi.

Při ohňové show ve Skalce vyhlásili nejkrásnější dýni Naftový upír řádil v Protivanově
BYLI JSME SSkalka/mik

Překrásný sobotP
ní
n podvečer připravili
pro děti i
p
U TOHO! dospělé
ze Skalky
do
místní
nadšenci
m
ze sdružení Slunečnice Skalka. Slavnostním vyhlášením,
lampiónovým průvodem a
velkolepou ohňovou show byla
ukončena soutěž o nejkrásnější
dýni v obci.
„Tuto soutěž společně se závěrečným slavnostním programem

pořádáme ve Skalce už třetím
rokem a snažíme se tak založit
novou tradici. Jsme velmi rádi,
že se naše snaha ujala a hlavně
dětské soutěžení si našlo oblibu,“ prozradila Večerníku přímo na místě konání akce Petra
Prokopová ze sdružení Slunečnice Skalka. „Lampiónový
průvod s vyhlášením soutěže
O nejkrásnější dýni je tady u nás
vrcholem halloweenského období. Doprovodným programem
bylo vystoupení skupiny historic-

kého šermu Dragers, která nám
předvedla skvělou ohňovou show.
Akce se nám vydařila, soutěže
i průvodu se zúčastnilo hodně
dětí i dospělých. Byli jsme všichni spokojeni,“ pochvaluje si Prokopová.
A jak to celé zápolení dopadlo?
Nejkrásnější dýni vyrobili ve
Skalce Lenička a Martin Valterovi, na druhém místě byla
vyhlášena rodina Mlčochova a
na třetím místě skončila malá
Karolínka Wasko.

Paráda ve Skalce. Děti ze Skalky si už třetím rokem užívají velmi
dobře zorganizované soutěže O nejkrásnější dýni. Také v sobotu se závěrečného lampiónového průvodu zúčastnila přehršel místní drobotiny.
Foto: Rostislav Prokop

„Tolik lidí jsem na schůzi ještě v životě neviděl,“ říká k ustavujícímu zastupitelstvu

Pivín - Starosta Pivína začal ve čtvrtek 30. října své páté volební období v pozici prvního muže obce. Jak sám Večerníku
prozradil, po výsledcích komunálních voleb byl už smířen
s tím, že starostování pověsí na hřebík. Minulý čtvrtek však
od většiny nově zvolených zastupitelů na veřejném zasedání dostal opět důvěru, což zcela zaplněný sál zdejšího
kulturního domu kvitoval bouřlivým potleskem (reportáž
z jednání si můžete přečíst na straně 12 dnešního vydání - pozn.red). Jan Vrána (na snímku) tak dostal znovu
možnost dokončit množství započatých investic. O uplynulém víkendu poskytl Večerníku exkluzivní rozhovor.
Michal Kadlec
Čekal jste takové drama při
volbě starosty?
„Abych pravdu řekl, tak do posledního dne jsem už ani nepočítal, že si
znovu sednu na židli starosty. Dalo
by se říct, že po výsledcích komunálních voleb jsem měl už takzvaně vyklizené pole, ale nakonec to dopadlo
dobře. Beru to ale tak, že lidé tady v
Pivíně prostě chtěli, aby se dokončily
početné investice, které jsou u nás
zahájeny. Jak se tak stane, budu moci
pěkně v klidu odejít. Ovšem i kdybych nebyl zvolen starostou, mohl
bych se klidně s čistým svědomím
procházet po dědině, dívat se doleva
a doprava
a za nic bych se nestyděl.“
p
Jaké jste měl pocity z ustavujícího jednání zastupitelstva tady v Pivíně ve čtvrtek 30.
října?
„Když jsem přišel do přísálí našeho
kulturáku, nemohl jsem se pomalu
ani dostat k předsednickému stolu.
Tolik lidí jsem za posledních šestnáct let na nějaké schůzi neviděl!
Byl jsem z toho strašně překvapený
a přiznám se, že se mi z toho roz-

klepalo srdíčko. Postupně ale ze mě
nervozita opadla. Mohlo to skutečně dopadnout tak, že zbývající strany se mohly dohodnout a starostou
bude pan Žondra. Nakonec veřejné
hlasování dopadlo jinak a jsem
tomu rád.“
Zvolen jste nakonec byl vy,
takže začínáte ve funkci
starosty už páté volební období...
„Je to tak, v této funkci jsem už od
roku 1998. Přebíral jsem obec s dluhy, které nám neumožňovaly další
rozvoj a první čtyři roky byly hodně
dramatické. V průběhu dalších let
jsme se ze závazků vymanili a tím
jsme mohli dosáhnout i na dotační tituly. Postupně jsme obec opravovali
a právě v těchto měsících veškeré investice dosáhly vrcholu. Budujeme
nový průtah obcí, komunikační spojku mezi Pivínem a Skalkou, rekonstruujeme budovu obecního úřadu,
kulturák i investujeme do několika
dalších akcí. Přiznám se, že jsem rád
za znovuzvolení, mohu tak všechno
dokončit. (úsměv)“
Budete mít nyní nového
místostarostu, jak se těšíte
na spolupráci s ním?

„Kamil Štětař je mladý chlap a velká
perspektiva pro Pivín. Pokud mi bude
zdraví sloužit a funkci starosty budu
vykonávat celé čtyři roky, budu se
snažit mu být oporou. To víte, mládí
má dnes úplně jiný tah na bránu a má
snahu řešit problémy jinak než je to u
nás. My starší máme při důležitých
rozhodnutích větší rozvahu. Ale na
vzájemnou spolupráci se moc těším,
určitě ale každý budeme muset vždy
z něčeho slevit a domluvit se.“
Máte před sebou další čtyři
roky, do čeho se v Pivíně vrhnete jako první?
„Jak jsem říkal, rozděláno je hned
několik investičních akcí najednou,
které se musí co nejdříve dodělat.
Na zateplení budovy obecního úřadu
jsme získali dotaci, stejně tak při opravě kulturního domu. Dále finišujeme
se silničním průtahem naší obcí, který
z velké části financuje krajský úřad,
Pivín se na této investici podílí sedmi miliony korun. Z těchto peněz je
financována oprava kanalizační sítě
a zejména vybudování parkovacích
míst, tak aby se zvýšil komfort pro
naše občany.“
Nejen řidiče určitě zajímá,
kdy bude Pivín zase normálně průjezdný?
„Průtah Pivínem má být dokončen
třicátého listopadu tohoto roku.
Osobně si ale tímto termínem
nejsem jistý, protože jsme zde měli
v poslední době dost velké problémy
s vodou, která prosakovala do silničního podkladu. Musela se provést
větší sanace, například u obecního
úřadu se podklad musel kvůli vodě
vybagrovat až do hlouby dvou metrů. Tím došlo ke značnému zdržení.
Já ale doufám, že zima k nám bude

milostivá a budeme moci tuto investici dokončit.“
V plánu ale máte ještě jednu
„silniční“ akci. Chcete ještě
letos zvládnout komunikační spojku mezi Pivínem a Skalkou. Podaří
se vám záměr naplnit?
„To je pravda. Přestože jsme nedávno
registrovali jistou nevoli u některých
našich občanů, že se vůbec do něčeho
takového pouštíme, bude tato komunikace hotova rovněž ještě letos. Krajský úřad nám na tuto investici dal padesát procent nákladů. Ostatně, na této
stezce se začalo pracovat už v roce
1938, pak ale přišla válka a už se k tomuto záměru v Pivíně nikdo nevrátil.
I přes určitou snahu v sedmdesátých
a osmdesátých letech minulého století
za předešlého režimu se k úplné realizaci dostáváme až nyní.“
Je pravdou, že obec si vzala
dost vysoký úvěr na zabezpečení současných investičních akcí?
„Ano, ale rozhodně se za to nemusíme stydět! Vzali jsme si od spořitelny
úvěr ve výši sedmi milionů korun
právě na již zmíněnou rekonstrukci
silničního průtahu obcí. Tuto půjčku
jsem prosadil, přestože jsem věděl, že
svých peněz máme celkem dost. A to
z jednoho jediného důvodu, protože
tento úvěr je na deset let s úrokovou
sazbou 1,49 procenta za celou dobu.
Takže nikdo nám nemůže vytýkat,
že jsme udělali něco špatného. Tento
úvěr nám výrazně pomůže v tom,
že kvůli potřebě financování zmíněné rekonstrukce silnice nebude toto
placení blokovat finanční prostředky
potřebné na jiné důležité investice. A
co se týká aktuální ekonomické situace Pivína, v současné době má obec
na svém účtu osm milionů a osm set

Foto: Michal Kadlec

osmdesát tisíc korun. Z toho je zhruba
částka 3,3 milionu korun od krajského úřadu na komunikaci z Pivína do
Skalky,
y zbytek je náš.“
Večerník se dozvěděl, že připravujete pro občany hned
několik překvapení...
„Mohu prozradit, že Státní fond životního prostředí nám vyhověl v naší
žádosti ohledně kompostérů pro naše
občany a zároveň jsme pořídili nový
štěpkovač. Každý zájemce dostane
kompostér zadarmo do své zahrady.
Celkem jich máme objednaných stopadesát kusů a zatím registrujeme sto
třicet čtyři žádostí z řad našich obyvatel. Co se týká štěpkovače, určitě
ho jako obec využijeme při úpravách
stromů v našem velkém parku a také
okolo hřbitova, kde hodláme výrazně
omladit lípy. Tento stroj si pak samozřejmě budou moci Pivínští i kdykoliv zapůjčit pro svoji potřebu. A pak
tu mám třetí novinku. Pořídili jsme si
víceúčelový traktorek, kterým budeme
jak v zimě, tak v létě zametat chodníky
i silnice. Je k tomu ještě kropička pro
případ velkého sucha a potřeby kropit
naše komunikace kvůli prachu.“

V Nezamyslicích ukradl zloděj
osobní auto za 300 tisíc korun
Nezamyslice/mik - Ve zlém bude
na čtvrteční ráno vzpomínat
majitel osobního vozidla Seat,
kterému jeho plechového miláčka ukradl zatím neznámý zloděj
v Nezamyslicích.
„V noci ze středy devětadvacátého na čtvrtek třicátého října zatím
neznámý pachatel odcizil v Nezamyslicích osobní motorové vozidlo
Seat Altea, které bylo zaparkováno

na ulici Nezamyslově. Majiteli způsobil škodu za tři sta tisíc korun.
V případě zjištění pachatele mu za
přečin neoprávněného užívání cizí
věci hrozí trest odnětí svobody až
na dvě léta,“ uvedla k případu Irena
Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje s tím, že policisté
na případu pracují a po pachateli
a vozidle pátrají.

Lampiony ve Zdětíně svítily

padlým bojovníkům za svobodu

Slavnostní průvod. Připomínku vzniku československé republiky ve
Zdětíně spojili s lampionovým průvodem.
Foto: Jaroslav Trnečka
Zdětín/mls - Jednou z dominant
Zdětína jsou pomníky občanů, kteří byli zavražděni či umučeni během dvou světových válek. Najdete
je nedaleko hlavní silnice vedoucí
do Ptení. Minulé pondělí se právě
zde uskutečnila vzpomínka na zrod
samostatného Československa.
Připomínku vzniku nové republiky
ve Zdětíně spojili s lampionovým
průvodem. Akce se zúčastnilo ko-

lem sedmi desítek občanů. Zástup
lidí prošel obcí a došel k oběma
pomníkům padlých bojovníků za
svobodu. Na tomto místě přelomové
okamžiky našich dějin připomněl
starosta obce Robert Kříž. „Následně
se účastníci přesunuli do sokolovny,
kde pro ně bylo připraveno společné
občerstvení,“ napsal do redakce Večerníku Jaroslav Trnečka, zdětínský
kronikář.

Kultura v Prostějově a okolí...
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APLAUS 2014 JE ZA NÁMI. ČETNÍCI SE VRÁTILI DO PROSTĚJOVA!

CO PŘINESL?

Divadelní festival ovládla letos
komedie s Karlem Heřmánkem

Arazima ale vystřídal „Čmaňa“ Zedníček

Od pátku do neděle doslova okupovala prostějovskou radnici Česká televize. A nejenom ji. Záběry
nového českého seriálu Četnické trampoty se
natáčely rovněž v interiérech Národního domu.
Uprostřed tohoto týdne zavítají do našeho města
znovu, konkrétním dějištěm bude náměstí Padlých
hrdinů. Prostějované tak mají po tyto dny jedinečnou možnost spatřit na různých místech města
herecké celebrity v čele s Pavlem Zedníčkem.
A Večerník sleduje všechno pěkně zblízka!
Prostějov/mik

Momentka do archívu. V Městském divadle v Prostějově proběhlo slavnostní zakončení festivalu i za
účasti hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila (třetí zleva), primátora Statutárního města Prostějova Miroslava Pištáka (druhý zprava), jednatele marketingové společnosti TK PLUS Petra Chytila (zcela
vpravo) i ředitelky divadla Jany Maršálkové (úplně vlevo) ukončen 7. ročník divadelní přehlídky Aplaus.
Ceny si převzali slavní herci Karel Heřmánek a Dana Morávková.
Foto: TK PLUS
Prostějov/peh - Sedmý ročník oblíbeného a divácky
úspěšného divadelního festivalu Aplaus je už minulostí.
Kulturně nás tentokrát obohatili herci z České republiky
i Slovenska a zasloužené vavříny vítězství si spravedlivě
odnesli ti, kterým jste dali
nejvíc hlasů. Takže, kdo si
letos vysloužil Aplaus?

Roztančený začátek
Jako první vtrhli na prkna
prostějovského divadla herci
z pražského Divadla Radka
Brzobohatého, aby publiku
řádně předvedli své taneční dovednosti v inscenaci s názvem
Tančírna. Drobné komplikace
spojené s opožděným začátkem
představení přijali diváci s bohorovným klidem, obloženým
chlebíčkem, či sklenkou vína,
kterou si čekání zpříjemnili.
„Čekání nám nevadí, máme
tady v divadle už léta předplatné
a kdykoliv se tu něco děje, rády
dorazíme,“ usmívali se Jarmila
Hejdová a Zdena Skoupilová
z Dubu nad Moravou, které už
před začátkem vystoupení přiznaly, že herecké výkony syna
Radka Brzobohatého ohodnotí, jak se patří. A srovnávalo se
nejen umění herecké, ale především to taneční. „Měli jsme
možnost vidět bravurní výkony
herců, které publikum v závěru ocenilo aplausem vestoje,“
uvedla ředitelka prostějovského
divadla Jana Maršálková. Tančírna si vysloužila pomyslnou
stříbrnou příčku.

noho z hlavních představitelů
inscenace Kumšt, slovenského
herce Milana Kňažka, který
měl dorazit spolu se svými
hereckými kolegy z bratislavského Divadla L+S. „Namísto
toho se žhavily telefonní dráty
mezi Prostějovem a Bratislavou. Výsledkem celého úsilí
byla detektivní komedie Ani za
milión, kterou přijeli představit zdejšímu publiku Kamila
Magálová a Marián Geišberg.
Inscenace diváky okouzlila.
Bylo v ní kus poctivé herecké práce,“ ocenila i vstřícný
postoj slovenské strany Jana
Maršálková. Nečekaná změna
divadelnických plánů obdržela
od diváků bronz.

Zlaté finále

Poslední večer divadelního
festivalu dovolil divákům nahlédnout do zákulisí vysoké
politiky. Ale přestože se děj
satirické komedie Jistě, pane
premiére! odehrával na půdě
Velké Británie, pozorný divák
si jistě všiml několika společných prvků s českou politickou
scénou: „Každý myslel, že ví,
nikdo nechtěl přiznat, že neví.“
Navíc jsme se dozvěděli,
k čemu je nám takový premiér
dobrý: „Je to vlastně takový
tlampač, který čte bez většího
zadrhování a voliči nám ho
proto vybrali,“ osvětlila postava Sira Humphreyho, kterého
mistrně ztvárnil Josef Carda.
A tak zatímco na pódiu perlili
herecká esa Dana Morávková, Josef Carda a otec a syn
Heřmánkové, publikum téměř
Nečekaná změna plánu nestíhalo střídat smích s potleskem. Za zpříjemnění posledníDruhé představení letošního ho večera získala inscenace
Aplausu ovlivnila nemoc jed- 385 diváckých hlasů a stala se

tak jasným vítězem letošního
ročníku divadelního festivalu
Aplaus.

Sláva vítězům
Slavnostního ukončení sedmého ročníku divadelního
festivalu Aplaus se v závěru
večera zúčastnili nejen zástupci města v čele s primátorem
Statutárního města Prostějova
Miroslavem Pišťákem a zástupců pořadatelské společnosti TK PLUS, ale i hejtman
Olomouckého kraje Jiří Rozbořil, od nějž si herci z vítězného Divadla Bez zábradlí převzali šek pro výherce. „Děkuji
moc za pozvání i za ocenění,“
usmíval se Karel Heřmánek
při převzetí výhry. „A já děkuji
za kytku a za polibek,“ přidala
se Dana Morávková, kterou
přímo na pódiu políbil i sám
hejtman Olomouckého kraje.
„Myslel jsem si, že o politice
všechno vím. Po zhlédnutí hry
Jistě, pane premiére! je mi jasné, že to je všechno omyl a že
se mám ještě hodně učit,“ rozesmál přítomné hosty vtipným
shrnutím prostějovský primátor Miroslav Pišťák.
Marketingová společnost TK
PLUS závěrem tradičně věnovala finanční částku i zdejšímu
studentskému Divadlu Point,
za které převzal šek a poděkoval za podporu Ing. Michal
Šmucr. Sedmý ročník divadelního festivalu Aplaus je za
námi, avšak ještě předtím, než
se začneme těšit na ten další už
osmý ročník oblíbeného divadelnického hemžení, vám Večerník v příštím čísle přinese
závěrečné ohlédnutí za Aplausem 2014 z pohledu marketingové společnosti TK PLUS.

Česká televize začala v brněnském studiu natáčet nový historický kriminální seriál s pracovním názvem Četnické trampoty.
Ústřední dvojice mladých četníků
v podání Roberta Hájka a Martina
Donutila zavede diváky do lázeňského městečka na jihu Moravy v
období první republiky.
„Novým kriminálním seriálem
chceme navázat na úspěch Četnických humoresek, děj se také

odehrává v období první republiky a v hlavních rolích vystupují
četníci. Tím však podobnost s
Četnickými humoreskami končí,“
říká producent David Ziegelbauer. „V naší tvůrčí skupině jsme
uvažovali nad možností pokračovat v Četnických humoreskách.
Postupem času jsme ale vyvinuli
námět, který má sice s původním
seriálem několik společných motivů, ale pouze v obecné rovině. Jde
o zcela samostatný projekt,“ vysvětluje Ziegelbauer.

Tvůrci tohoto nového seriálu budou stejně jako jejich předchůdci
při Četnických humoreskách využívat k natáčení interiérů i exteriérů v různých městech. A Prostějov
pochopitelně nesmí chybět!
Pouze vrchního strážmistra Arazima v podání Tomáše Töpfera vystřídají například Pavel Zedníček,
Robert Hájek či Martin Donutil. V
seriálu se objeví i Robert Jašków,
Karel Dobrý, Pavla Tomicová,
Ondřej Malý nebo Igor Bareš.
„Základní četnickou stanici jsme
vybudovali na zámečku v Lesním
Hlubokém u Velké Bíteše, natáčet ale budeme kromě Prostějova
také v Jimramově, Luhačovicích,
Lomnici u Tišnova, Lednici, Hošticích a Mrákotíně,“ uvádí výkonná producentka Darina Levová,
která mimo jiné spolupracovala
i na slavných Četnických humoreskách.
A tak Večerník v sobotu odpoledne nachytal před prostějovskou
radnicí populárního herce Pavla
Zedníčka v četnické uniformě
z roku 1919. „Tak si mě vy-

Slavný Čmaňa. Radnice byla po
celý víkend stejně jako Národní
dům okupována Českou televizí.
A Pavel Zedníček nemohl při natáčení Četnických trampot chybět ani
v Prostějově. Foto: Michal Kadlec
foťte, snad z toho nebudu mít
průser,“ zapózoval ochotně před
objektivem Večerníku slavný
„Čmaňa“. Filmoví tvůrci se
v Prostějově objeví ještě jednou,
a to ve středu 5. a 6. Listopadu, kdy se budou natáčet scény
z prostředí náměstí Padlých
hrdinů.

Premiérový ZOMBIE WALK
ˇ
prošel temným mestem
Prostějov/peh - Historicky první
oficiální Zombie Walk na území
našeho města aneb Prostějov
neočekávaně napadli nemrtví.
I takový podtitul mohla nést
mimořádná akce, která v pátek
31. listopadu na chvíli zastavila
centrum. Ulicemi se totiž prošly
zhruba dvě stovky „zombíků“,
kteří nechtěli nic jiného, než
mozky nebohých Prostějovanů!
A u toho PROSTĚJOVSKÝ
Večerník, jakožto mediální
partner akce, prostě nemohl
chybět!
Jen co se uplynulý pátek začalo
stmívat, přibelhali se a připlazili
ze všech možných koutů našeho
města skupinky nemrtvých v různém stupni rozkladu, následované

početnou řádkou diváků, kteří se
snad při některém z příštích ročníků přidají k Zombie Walk. A co
že se to tedy v Prostějově v pátek
31. listopadu dělo? Proběhl tu
historicky první oficiální pochod
zombíků, kterého se účastnily
zhruba dvě stovky umě maskovaných nemrtvých. Ti spolu s diváky
absolvovali přibližně hodinovou
procházku městem, při které si
nenápadně obhlédli své potenciální oběti Vše zakončilo a končilo
u Společenského domu.
„Inspirovaly jsme se brněnským
Zombie Walk a napadlo nás, že by
se něco podobného mohlo uspořádat i tady,“ přiblížily detaily vzniku akce organizátorky Veronika
Juračková a Markéta Synková.

BYLI JSME
U TOHO!

Těžko je zabít. Osudný střet s vlakem, nešťastná autonehoda,
ani zásah elektrickým proudem neodradil nemrtvé od společné
procházky městem. Takto se „vyparádily“ autorka tohoto textu
s předsedkyní Okrašlovacího spolku města Prostějova Miladou Sokolovou. Kočky, co říkáte?
Foto: archív Petry Hežové

Fotoreportáž

Na nás si nepřijdete! Na závěr průvodu byli „zombíci“ napadeni
u Společenského domu skupinou vojáků. Jejich střelba jim však nikterak neublížila, naopak jim dodala kuráže k tomu, aby příslušníky
armády schlamstli k večeři...
Foto: Josef Popelka
O podezřelém hemžení nemrt- Mohelnice. „Když jsem tu hordu
vých se už ale mezitím doslechli ´zombíků´ viděl poprvé, v první
na krajském vojenském veli- chvíli jsem myslel, že mi rupnou
telství, které tak před prostě- nervy, nasednu do auta a odjedu,“
jovské „kasko“ ihned vyslalo dodává se smíchem. „Jsem velmi
zásahovou vojenskou jednot- příjemně překvapená, kolik lidí se
ku, která měla za úkol chránit v maskách dostavilo. Jen by to do
zdejší obyvatelstvo. „Proti na- příště chtělo trochu pocvičit typichlášené zombie apokalypse jsme ké chování nemrtvých. Doufám,
nastoupili k dvouliniové obraně že jsme zadělali na další prostěv celkem osmi lidech včetně veli- jovskou tradici,“ usmívá se Milatele akce s klasickými automatic- da Sokolová, která předvedla, že
kými zbraněmi M4 a M16. Bo- i smrt jí sluší.
hužel jsme neočekávali tak silný Své velkolepé setkání a vítězství
nápor. První obraná linie tak padla nad nebohými vojáky pak zomdíky neočekávané přesile a násled- bíci oslavili divokým křepčením
ně jsme přišli i o druhou obrannou v prostorách Společenského
linii,“ vysvětlil nepřeživší člen domu. To v ulicích Prostějova
Military-Airsoft týmu S.O.G. trvalo až do sobotního rána...

jjaký
akýý bbyl
yl zzombie
om
mbiee wa
walk...
alk....
4x foto: Josef Popelka

OKEM „ŠÉFKY”

prostějovské kultury
byl i živý exponát v podobě saHanácká krása
motného autora, jehož obnažené
a svoboda
tělo mělo sloužit jako „plátno,“

Říjen nebyl naštěstí pouze měsícem voleb a povolebních vyjednávání, ale také obdobím, kdy
v našem městě opět kvetla kultura
všeho druhu. Osobně mne nejvíce
zaujala výstava malíře Jiřího Dubanského, který patří k výtvarné
skupině Olomoučtí a jehož pozval
pan Švancara, aby vystavoval
v našem Národním domě. Krásné
olejomalby hanáckých motivů
se do interiéru Národního domu
nádherně hodí a jako dvě umělecká díla spolu krásně a nebojím se
říct „hanácky“ ladí.

Svobodný Svoboda

Z trochu jiného soudku byla
vernisáž, kterou připravil mladý
umělec Jakub Svoboda v Galerii
umění Prostějov a nazval ji Ztracená symbióza. Součástí výstavy

na které návštěvníci mohli napsat
první slovo, které v nich výstava vyvolala. Sama jsem napsala autorovi na záda „svoboda“
a až později mne napadlo, že je to
i jméno autora. V první řadě ale
byla samotná výstava pěknou
ukázkou umělecké svobody
a originality.

Mrtvoly se vydařily

Možná se to někomu nebude líbit,
ale kulturou je i to, když mladí
lidé něco zorganizují a spojí se
s dalšími lidmi ke společné akci.
Takto vznikl první ročník Zombie Walku, který prošel poslední
říjnový večer ulicemi města. Jednalo se vlastně o určitou formu
karnevalu, kdy se mladí lidé a děti
maskovali za „oživlé mrtvoly“
a pochodovali městem.

Listopadová svoboda

A kam bych vás pozvala v listopadu? Třeba na cyklus deseti kulturních akcí, který se jmenuje Písní
proti zapomnění. Jeho smyslem je
připomenout události, které se v celé
naší zemi, ale i právě v Prostějově
odehrály před pětadvaceti lety, kdy
se zhroutil nedemokratický a násilný
komunistický režim a i do naší země
vstoupila demokracie. Cyklus koncertů a besed připravili prostějovští
zakladatelé Občanského fóra včele
s Ivo Lužným. V těchto dnech jsou
tyto akce více než aktuální.
Milada Sokolová, radní
a předsedkyně kulturní komise
při Radě města Prostějova

V divadle zazpívá Nohavica se vrací na místo činu
Písničkář nahrál své poslední
idol ženských srdcí album v prostějovském „Grandu“!
Koncert Ondřeje Brzobohatého je vyprodaný

Prostějov/pav - Ojedinělou
hudební událost zažije právě dnes, tj. v pondělí 3. listopadu vyprodané městské
divadlo. V rámci koncertního turné k albu Identity do
Prostějova zavítá oblíbený
herec, skladatel, producent,
zpěvák a idol snad všech
českých dívek a žen Ondřej
Brzobohatý.
Prostějov bude po Brně druhou zastávkou v Brzobohatého
podzimním turné po českých
i moravských divadlech. Na
pondělním koncertě představí
vlastní skladby, které napsal
pro kapelu Bůhví, oblíbené

coververze, ale především písně ze svého prvního sólového
alba Identity. O něm sám autor
prohlašuje, že je bez žánrových škatulek, takže i v rámci
dnešního vystoupení se můžeme těšit na spojení různých hudebních sfér do jednoho velmi
moderně a světově znějícího
hudebního celku.
Natěšené fanynky si také mohou užít následnou autogramiádu, kdy Ondřej podle svých
slov „podepíše všechno, co
bude potřeba“...
Večerník bude u toho
a reportáž najdete již zítra
na www.vecernikpv.cz!

Prostějov/pav - Populární ostravský bard Jarek Nohavica vystoupí již tento čtvrtek 6. listopadu ve Společenském
domě v Prostějově. Koncert, na kterém ho doprovodí polský akordeonista Robert Kusmierski, je už kompletně vyprodaný, bohužel už neseženete ani lístky na stání.
Písně osobitého textaře, skladatele a zpěváka se zatajeným dechem hltají posluchači po celé republice i v Polsku. Jeho jméno
bývá obvykle spojováno s Ostravou či Českým Těšínem, málokdo ale ví, že jeho poslední skvělé album „Tak mě tu máš“
vzniklo v pokoji číslo 309 v prostějovském Grandhotelu. Deska připomínající svojí atmosférou i vyzněním slavné „Divného
století“ obsahuje čtrnáct dojemných folkových šansonů. Některá z těchto písní nepochybně zazní i na prostějovském koncertu.
Návštěvníci, kterým se včas podařilo sehnat si lístky, se už nyní
mohou a těšit a hádat, zda uslyší „Tklivou Řeku zapomnění“,
živelnou „Dežo“ či třeba chytlavou „U nás na severu“.
Nejen pro ty, na něž se vstupenky nedostaly, vystoupení Jaromíra Nohavicy zmonitorujeme a tak v příštím čísle najdete
přímou reportáž!

Ze života města
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Večerník vyrazil s náměstkyní primátora na INSPEKCI NÁHONU

„Lidé rekonstrukci stále kritizují, musí mít ale trpělivost,“ nabádá Ivana Hemerková
Rekonstrukce mlýnského náhonu dávno skončila,
ale lidé bydlící v jeho okolí, ale i náhodní kolemjdoucí,
neustále reptají. Podle mnohých byla celá revitalizace tohoto koutku Kolářových sadů odfláknuta, jiní
zase tvrdí, že zakázka města není dosud dokončena. Veškerou kritiku odmítá i náměstkyně primátora
Ivana Hemerková, která společně s Večerníkem
podnikla ve čtvrtek inspekční cestu na místo okolo
mlýnského náhonu, které je některými obyvateli tolik propírané...
Prostějov/mik
Jakmile Večerník ve čtvrtek dorazil na radnici s otázkami ohledně
skutečného stavu věcí po ukončené rekonstrukci mlýnského náhonu, náměstkyně primátora Ivana
Hemerková bouchla do stolu se
slovy: „A jedeme!“ Bez dalších
slov jsme tak společně podnikli
krátkou inspekční cestu po Kolářových sadech. Náměstkyně se
totiž na vlastní oči chtěla přesvědčit, zda je kritika lidí oprávněná
a zároveň hodlala přímo na místě
popsat naší redakci skutečný stav
věcí.

Tou první záležitostí, která se
stala terčem dohadů, je čerstvě zatravněná velká plocha
okolo náhonu. Tady se totiž
vyskytl problém s obrovskou
podmáčeností terénu, na mnoha místech dokonce vévodí
hrozné kaluže. Jak je možné,
že stavebně upravená plocha
je nyní v takovém stavu? „Je
pravda, že teď se tady nacházejí
tři poměrně velké fleky, na nichž ze zeminy prosakuje voda.
Ty se ovšem v rámci terénních
úprav na jaře příštího roku budou dosypávat novou zeminou
v souvislosti s rozsáhlou výsad-

Fotoreportáž

bou stromů, kterých tady bude
asi čtyřicet a vytvoří se zde
parčík určený k oddechu a relaxaci. Jak vidíte, na této velké
ploše je přesně podle projektu
rekonstrukce založen nový
trávník, ale je konec října, takže se nedivte, že ještě nevzešel.
A co se týká terénních nerovností, kvůli nimž také vznikly
ony tři velké kaluže, ty se už nedají teď nijak upravit, vzhledem
k rozbahněnosti celé plochy
by sem nemohla vjet těžká
technika,“ zhodnotila přímo
na místě mlýnského náhonu
a jeho okolí Ivana Hemerková.

Na vlastní oči. Ivana Hemerková přímo u mlýnského náhonu
reagovala při vlastní kontrole na stížnosti občanů. Foto: Michal Kadlec
Ještě na začátku října, kdy
voda náhonem protékala pouze sporadicky, si občané stěžovali také na zápach bahna
na dně nově vytvořeného
zálivu v blízkosti hvězdárny.
„Jak ale dnes vidíte, záliv je už
nyní zaplněn vodou, na které se
vesele prohánějí kačeny. Navíc
se mi líbí speciálně upravené
břehy, které jsou vytvořeny
z přírodního materiálu. To

jak proběhla kontrola mlýnského náhonu...

ostatně bylo podmínkou získání
dotace. Břehy totiž nesměly být
betonové,“ okomentovala další
zastávku u dříve problematického místa.
Jak si Večerník dále zjistil
a ověřil, více než pětimilionová zakázka byla stavební
firmou Krejčí již předána
městu. „To mohu potvrdit, rekonstrukce mlýnského náhonu
tímto byla ukončena, v nejbliž-

ších dnech už proběhne pouze
kolaudace. Jistě, je zde ještě
hodně práce, ta už ale není
spojena s veřejnou zakázkou.
Výsadba zhruba čtyř desítek
stromů a keřů začne nejdříve
na jaře, stejně jako předmětem další zakázky bude stavba
několika lávek přes mlýnský
náhon. To vše v rámci výstavby cyklostezky okolo tohoto
toku,“ prozradila Hemerková.
Skutečnost, že opravovaný
mlýnský náhon a hlavně jeho
okolí ještě nevypadají jako
z čítanky, Ivana Hemerková
nepodceňuje. „Je ale zapotřebí občanům, kteří si stěžují,
zároveň vysvětlit, že vzhledem
k velmi deštivému podzimu
nebylo možné provést vše tak,
jak bylo naplánováno. Společně s terénními úpravami,
výsadbou stromů a stavbou
nových lávek bude vše hotovo
do pololetí příštího roku. Lidé
musí mít trpělivost,“ ujišťuje
veřejnost prostřednictvím Večerníku náměstkyně primátora
Prostějova.

3x foto: Michal Kadlec

Chybička se vloudila. Na upravené zelené ploše mezi mlýnským Nový „rybníček“. Uměle vytvořený záliv má být součástí nového Další novinka. Při rekonstrukci se mlýnský náhon podle projektu
náhonem a Šmeralovou ulicí zůstaly terénní nerovnosti a v nich pro- koutku Kolářových sadů určeného k odpočinku. Ještě zbývá vysadit přepažil umělým ostrůvkem a vznikla dvě nová ramena. Už teď jsou
sakující voda.
stromy okolo...
plná vody.

CYKLOSTEZKA do Žešova:
Dojde konečně k dohodě s církví?

Prostějov/mik - Vyjednávání o prodeji či směně pozemků potřebných pro dokončení cyklostezky do
Žešova s místní farností ještě není
u konce. Jak Večerník už na začátku letních prázdnin informoval,
místní farář požaduje pětistovku
za metr čtvereční, město ale nabízí
„pouze“ tři sta korun...
„Oficiálně, osobně i písemně jsme
sdělili žešovské farnosti naše požadavky: tedy buď pozemky směnit
za jiné a lidově řečeno metr za metr,
nebo se výkup potřebné plochy uskuteční za cenu tří set korun za metr
čtvereční. Nyní stále čekáme odpověď, podle neoficiálních informací
má Arcibiskupství v Olomouci velký
zájem se domluvit, proto doufám, že
v nejbližších dnech může dojít k vzájemné dohodě,“ přiblížil Večerníku
INZERCE

Domluví se už? Město netrpělivě čeká na dohodu s církví o prodeji pozemků
vedle silnice v Žešově, kudy má vést cyklostezka.
Foto: Michal Kadlec
aktuální stav Jiří Pospíšil, první náměstek primátora Statutárního města
Prostějova.
Ovšem samotné dokončení tolik
očekávané cyklostezky spojující Prostějov se Žešovem je zatím nejisté.
„Nejprve musíme dořešit všechny ma-

jetkoprávní vztahy a následně i záležitosti, které souvisejí s úpravou sjezdu
z dálnice. Především jde o výstavbu
takzvané mimoúrovňové křižovatky,
jejíž realizace se u Žešova připravuje.
My se snažíme, aby celý proces byl co
nejkratší,“ dodal Pospíšil.

INZERCE

Žádosti o peníze

jen do konce roku
Prostějov/mik - Rok se sešel
s rokem a je tu další nová
výzva pro všechny sportovní, kulturní a společenské
organizace v Prostějově.
Ty mohou žádat o veřejnou
finanční podporu pro rok
2015. Ale pozor, žádost mohou podat pouze do konce
tohoto roku!
„Organizace žádající o veřejnou finanční podporu města
mají sice ještě čas, ale určitě
stojí za připomenutí, že takto
mohou učinit v termínu do
31. prosince 2014. Toto pravidlo je nastaveno už několik
let, ale každoročně se najde
hned několik klubů, oddílů
nebo spolků, které na to zapomenou a o peníze žádají
třeba až v lednu či únoru roku
následujícího. Těmto žadatelům už pak město nebude
schopno vyhovět,“ důrazně
upozorňuje Ivana Hemerková, náměstkyně primátora
Statutárního města Prostějova s tím, že při posuzování
pozdě podaných žádostí bude
město letos daleko přísnější.

Komunální volby 2014
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PROSTˇEJOVSKO

a komunální volby 2014

AKTUALITY Z POLITIKY I NADÁLE HLEDEJTE NA WWW.VECERNIKPV.CZ

Bude dnes nový primátor a rada?

V Pivíně se nakonec překvapení
nekonalo, starosta dostal důvěru

Opozice nechce prozradit, jak bude hlasovat

Prostějov/mik - Dnešek je
hodně významným okamžikem
pro další čtyřletý vývoj celého
Prostějova. Ano, právě v pondělí
3. listopadu od patnácti hodin se
v obřadní síni prostějovské radnici bude rozhodovat o novém
primátorovi, jeho náměstcích
a o složení kompletní rady města.
A volba to nebude rozhodně
jednoduchá, opoziční zastupitelé jsou hodně nabroušení na
novou koalici, jejíž součástí jsou
poprvé od listopadu 1989 i komunisté!
„Pondělní ustavující zastupitelstvo považuji ve všech směrech
za slavnostní, už kvůli tomu, že
jeho součástí bude slavnostní slib
všech nově zvolených zastupitelů.
Ten budou skládat do mých rukou,
a to ze dvou důvodů. Jednak jsem
primátorem, ale hlavně nejstarším
členem zastupitelstva. Naopak já
pak budu slib skládat do rukou
Václava Koláře, který je věkově
druhým nejstarším zastupitelem,“
prozradil Večerníku Miroslav
Pišťák, primátor Statutárního
města Prostějova, který bude svůj
současný post obhajovat.
Jak ovšem Večerník zjistil,
opoziční zastupitelé z ANO
2011, Změny pro Prostějov,
KDU-ČSL, TOP09 a ODS se už
během minulého týdne snažili
program slavnostního ustavujícího zastupitelstva změnit
a tím narušit zaběhlou sváteční
atmosféru. „Ze strany opozice
registruji celou řadu návrhů na
změny v bodech programu, ale
já na ně bude reagovat až v samotném průběhu jednání zastupitelstva. Pochopitelně, každý ze
členů tohoto vrcholného orgánu
města má právo navrhovat úpravy programu jednání, a já jsem
ten poslední, který by toto právo
někomu upíral,“ reagoval primá-

tor. „Já zase zastávám názor,
že první jednání zastupitelstva
v novém volebním období má být
skutečně slavnostní. Na diskuzi
o Manthellanu a podobných
salaších závažných věcech je čas
při dalších příležitostech,“ dodává
Ivana Hemerková, která s největší
pravděpodobností obhájí post
náměstkyně primátora.
V každém případě pondělní
sešlost nově zvoleného zastupitelstva může být napínavější, než
jsme při ustavujících schůzích
v novodobé historii Prostějova
zvyklí. Nově vytvořená koalice
ČSSD, PéVéčka a KSČM má totiž
převahu pouhopouhého jednoho
mandátu. Ale co když se dnes
například jeden z koaličních
zastupitelů na jednání nedostaví? Jeho hlas by chyběl
a nové vedení města ani samotný primátor by zvoleni
nebyli! „Stát se může všechno...
Pokud by tato situace skutečně
nastala a naše koalice by nezískala většinu, pak by podle
zákona u ´moci´ zůstala stávající
Rada města Prostějova. Následně
bych musel v zákonem stanovené lhůtě svolat nové zastupitelstvo, na kterém by se volba
opakovala,“ objasnil možné

situace Miroslav Pišťák. „Ano,
naše koalice má křehkou většinu
a bude mnohdy skutečně záležet
na tom, aby se jednání zastupitelstev účastnili vždy všichni
členové koalice,“ dodal.
Není snad ani třeba připomínat,
že sedmnáct zastupitelů opozice
udělá všechno pro to, aby nově
vytvořené osmnáctičlenné koalici co nejvíce ztížili situaci.
Večerník během minulého týdne
oslovil všechny lídry opozičních
stran a hnutí s otázkou, jak budou
při volbě rady města, náměstků
a primátora hlasovat. Hana Naiclerová (ANO 2011) a Tomáš
Blumenstein (ODS) nereagovali
na poslané otázky vůbec, ignorovali je. Jan Navrátil (Změna
pro Prostějov), Aleš Matyášek
(TOP09) a Petr Kousal (KDUČSL) odpověděli velice stručně,
a jakoby se vzájemně domluvili.
„Přijďte se podívat na jednání,
a uvidíte, jak budeme hlasovat.
Předem to médiím nebudeme
sdělovat,“ odpověděli tito tři zastupitelé svorně.
To víte, pánové, že Večerník
nebude
dnes
odpoledne
v obřadní síni radnice chybět!
A co vy Prostějované, přijdete
také?

PROGRAM jednání zastupitelstva

1. Zahájení
2. Složení slibu členů Zastupitelstva města Prostějova
3. Schválení programu
4. Schválení jednacího řádu
5. Volba volební komise
6. Rozhodnutí o způsobu voleb
7. Stanovení počtu členů rady města a počtu uvolněných členů
zastupitelstva města
8. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva města
uvolněni
9. Volba primátora, náměstků primátora a dalších členů rady města
10. Určení náměstka primátora, který zastupuje primátora města
11. Rozdělení pravomocí náměstků primátora v samostatné působnosti statutárního města Prostějova
12. Odměny neuvolněným členům Zastupitelstva města Prostějova
13. Závěr

Otaslavice: Je jasno!
Nebo ne...?

Obhájil. Starosta Jan Vrána (čtvrtý zprava) dostal mandát k dokončení ambiciózních projektů v obci.
Foto: Tomáš Kaláb

dvou „starostů“

BYLI JSME

Jedna z nejkomplikovanějších situací v okrese se podle vyjádření
dosavadního starosty Rostislava
Drnovského vyřešila. „Vzniká
koalice Sdružení nezávislých
kandidátů - Za rozvoj obce,
Myslíme na budoucnost, nezapomínáme na tradici a lidovců,“
prozradil nám v pátek odpoledne. Jinými slovy jde o uskupení
dosavadního starosty, místostarosty Romana Paláta, dohromady disponujících čtyřmi hlasy,
a zastupitele za KDU-ČSL Josefa Kalába, který v devítičlenném
zastupitelstvu dodá rozhodující
hlas. Ten ovšem na dotaz Večerníku toto ujednání nepotvrdil.
„Ustavující zasedání zastupitelstva bude ve středu pátého listopadu od sedmnácti hodin, tam se
vše dozvíte,“ sdělil stručně. Lídr
sdružení Společně pro Otaslavice
Mojmír Sokol hodnotil situaci
v obci jako napjatou. „Nikdo
s nikým moc nemluví, z našeho
pohledu jednání spíše váznou,“
postěžoval si pravděpodobný
šéf opozice. Zastupitelka za
Stranu pro občany-SNK Božena Bartošová nepřímo potvrdila starostova slova. „Z jednání
s dosavadním panem starostou
a místostarostou jsem vyrozuměla, že hodlají pokračovat. Jakou
mají zajištěnou podporu, ale netuším,“ naznačila, že v koaličních
plánech tento volební subjekt
nefiguruje. Sama prý ještě není
definitivně rozhodnutá.

Stražisko: souboj

U TOHO!

Narváno. V zasedací místnosti obecního úřadu v Pivíně bylo ve
čtvrtek podvečer plno.
Foto: Tomáš Kaláb
Pivín/tok - Jako jedna z prvních obcí na Prostějovsku
uspořádal ustavující zasedání
nového zastupitelstva Pivín.
Přestože Večerník v povolebním hodnocení předpokládal
pokračování stávajícího starosty Jana Vrány, poslední
informace naznačovaly, že
může být všechno jinak! „Vrána už nebude starostou, obešli
ho,“ zazněla ve středu jedna
ze spekulací. Nakonec ale vše
dopadlo tak, jak se původně
očekávalo...
Připomeňme, že Vránovo uskupení Za obec Pivín získalo
téměř polovinu hlasů, na víc
než čtyři mandáty v devítičlenném zastupitelstvu to ale
nestačilo. Nutnost koalice tak
byla jasně daná, druhá možnost
však hovořila i o spojení dvou
poražených subjektů - sdružení
Pro budoucnost Pivína a KDU-ČSL, což by dohromady dávalo
těsnou většinu pěti zastupitelů.
Zasedací místnost pivínského

obecního úřadu tak uplynulý
čtvrtek podvečer doslova praskala ve švech. Po prvotní diskusi
si přítomní vyslechli nominace
na post starosty - kromě dosluhujícího Jana Vrány nominovali
lidovci svou „jedničku“ Jaroslava Žondru. Ten nakonec dostal
ve veřejném hlasování jediný
hlas, zatímco Vrána pět, přičemž
ten poslední „dodala“ Květoslava Žondrová z kandidátky Pro
budoucnost Pivína. Její lídr Kamil Štětař se hlasování zdržel,
načež byl vzápětí zvolen místostarostou.
„Před volbou nebylo nic jistého
a člověk raději počítá s horší variantou,“ svěřil se Večerníku po
ukončení jednání Jan Vrána, staronový starosta Pivína. „Jsem ale
rád, že to tak dopadlo, protože
máme v obci hodně rozpracovaných projektů, takže kontinuita
je v tomto případě velmi užitečná,“ jistě potěšila Vránu i zřetelná podpora občanů projevená po
klíčovém hlasování.

Oba hlavní bloky - tedy Nezávislí dosavadního starosty Krönera
a Nezávislí za rozvoj obce - nominují svého kandidáta na starostu. Tak zní poslední aktualita
z této obce. „Ano, je to tak,“
potvrdila Večerníku lidovecká
zastupitelka Jarmila Stojanová
zřejmý průběh ustavujícího zastupitelstva obce. Podle vlastního vyjádření se bude rozhodovat podle vývoje situace, což
je do značné míry diskutabilní.
Starosta Jaroslav Kröner měl
v pátek nedostupný telefon.

Bílovice-Lutotín:
volby k soudu!
Jak v minulém vydání naznačoval lídr vítězné kandidátky
Občané pro obec Miroslav
Hochvald, rozdání karet voliči
nemusí být definitivní. „Byly
napadeny výsledky voleb
u krajského soudu! Vůbec netuším důvod, takže nelze předpovídat následující vývoj. Musíme čekat na usnesení soudu
v zákonné dvacetidenní lhůtě,
do té doby je situace zablokovaná,“ shrnul poněkud nestandardní vývoj v Bílovicích Hochvald. Starostu Jana Tomana
se na jeho mobilu kontaktovat
nepodařilo.
Připravil: Tomáš Kaláb

Představujeme nově zvolené Zastupitelstvo Statutárního města Prostějova
Miroslav Pišťák

3 684

RNDr. Alena Rašková

3 137

Ing. Bedřich Grulich

1 987

Ing. František Filouš

ČSSD
Mgr. Milada Galářová

Jana Halvadžievová

1 604

Ing. Václav Šmíd

1 935

Mgr. Ivana Hemerková 2 147

TOP 09 a nezávislí Prostějované

Ing. Aleš Matyášek

Božena Sekaninová

2 996

Ing. Jaroslav Faltýnek

Ivana Copková

TOP 09 a nezávislí Prostějované

MUDr. Aleš Nevrla

2 394

Ing. Hana Naiclerová, MBA 2 296

1 999

MUDr. Martin Balák

ČSSD

Mgr. Jiří Pospíšil

1 307

Ing. Jan Navrátil

Změna pro Prostějov
1 308

TOP 09 a nezávislí Prostějované

Ing. Tomáš Blumenstein 1 472

ODS

Změna pro Prostějov

ODS

Bc. Pavel Smetana

Mgr. František Švec

2 109

Mgr. František Jura

PaedDr. Jan Krchňavý

1 415

PhDr. Věra Palacká

1 667

PaedDr. Jaroslav Šlambor 1 651

KDU-ČSL

2 045

ANO 2011

KSČM
1 484

Změna pro Prostějov
Ing. Petr Kousal

3 144

ČSSD

PéVéčko

Ing.arch. František Fröml 1 581

Ing. Milada Sokolová

3 307

ANO 2011
1 793

PéVéčko
2 029

Ing. Zdeněk Fišer

ČSSD

ANO 2011

PéVéčko

KSČM
1 354

PhDr. Alois Mačák, MBA 3 410

ANO 2011

PéVéčko
1 400

3 433

ČSSD

ČSSD

KSČM
1 479

3 496

ČSSD

ANO 2011

KSČM
PhDr. Václav Kolář

3 044

ČSSD

ANO 2011
JUDr. Josef Augustin

MUDr. Pavel Holík

ČSSD

ČSSD
Marcela Župková

3 656

1 092

Petr Kapounek

1 341

Změna pro Prostějov
MVDr. Zuzana Bartošová 1 031

KDU-ČSL

Zpravodajství
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Jedna z nejkrásnějších žen světa se po Prostějově proháněla na Ukrajině

Opilá mladá řidička

PAVLÍNA POŘÍZKOVÁ SE na pár dní VRÁTILA do rodného města přerazila strom v Okružní

Prostějov/mls - Veselá, bezprostřední a přirozeně krásná
žena se smyslem pro humor.
Tak její známí charakterizují
první a stále nejslavnější českou
modelku Pavlínu Pořízkovou.
Prostějovská rodačka, kterou
časopis Harper's Bazaar zařadil
mezi deset nejkrásnějších
žen světa, se minulý týden na
několik dní vrátila do rodného
města. Vidět jste ji tak mohli
v našich ulicích i vy sami!
V Prostějově jsme o nádherné
mladé dívky nikdy neměli
nouzi. Mnohé z nich město
bohužel opustí a přestěhují se
do větších metropolí, některé
z nich se však k nám jednou za čas rády vracejí. To je
i případ americké supermodelky českého původu Pavlíny
Pořízkové. Dlouhonohou lvici

s kaštanovou hřívou a okouzlujícím úsměvem jste v průběhu
uplynulého týdne mohli vidět
i v prostějovských ulicích. Fotila
se zde s typickou Ukrajinou, tedy
jedním z kol, kterých v dobách
Pavlínina dětství bylo plné
město. „Pokud vím, tak Pavlína
Pořízková byla v Prostějově od
neděle do středy, kdy odjela do
Prahy,“ prozradila Večerníku
jedna z našich čtenářek. Účelem
jejího krátkodobého comebacku bylo natáčení dokumentu, který má popsat celý
život této slavné rodačky.
Logicky tak v tomto snímku
nesmí chybět ani místa jejích
prvních krůčků...
Pavlína Pořízková se narodila
9. dubna 1965 a dětství prožila
v jednom z domů v Rejskově ulici.
Její rodiče v roce 1968 emigrovali

z tehdejšího Československa
do Švédska a ona i s prarodiči
zůstala v Prostějově. Za rodiči se
za velmi dramatických okolností
dostala, až když jí bylo devět let.
Jako modelka se prosadila už
v Evropě, první kontrakt získala v Paříži. V roce 1983 se
odstěhovala do USA, kde zažila
éru své největší slávy. Zahrála si
i ve filmech jako například Anna
či Arizona Dream. Obrovskou
popularitu jí získala také úspěšná
účast v televizním pořadu Když
hvězdy tančí.
V Americe se v roce 1989
provdala za hudebníka Ricka
Ocaseka (65), s nímž má dva
syny Jonathana (21) a Olivera
(16). Ve svém životě se kromě
slávy musela porvat i s řadou
problémů, kolem čtyřicítky
například užívala antidepresiva,
která ji na dlouhou dobu vzala

ulici, neměla ani doklady

Geny se nezapřou. Pavlína Pořízková žila do svých devíti let
v Prostějově. Společně s maminkou Annou pak ve čtvrtek pokřtila
novou knihu Martiny Formanové „Případ Pavlína“. Foto: internet
veškerou chuť na sex. Na rozdíl Pořízkové a její rodiny napsala
od jiných modelek, jež se „na manželka oscarového režiséra
stará kolena“ vrhly například do Martina Formanová knihu
moderování bulvárních zpráv, „Případ Pavlína“. Tu obě dámy
se Pavlína v současnosti věnuje společně s Pavlíninou maminkpsaní knih pro děti.
ou Annou pokřtily ve čtvrtek
Na
motivy
dramatických 30. října v pražském Paláci knih
životních
osudů
Pavlíny Luxor.

Kdo koupí pozemky Oděvního podniku?
Město čeká na nabídku, majitelé doposud váhají

Prostějov/mik - Na začátku srpna
tohoto roku oslovili prostějovský
magistrát zástupci společnosti
Astria Group, jakožto majitelé
pozemků po zbouraném Oděvním podniku, zda by volné parcely
nechtěl odkoupit. Radní neřekli
ne, pozemky by byly velmi vhodné
k rozšíření stávající průmyslové
zóny. Problém je ovšem v tom, že
dle informací náměstka primátora
Jiřího Pospíšila žádné další oficiální jednání od té doby neproběhlo.
Druhý prázdninový měsíc prostějovští radní o možnosti odkoupit
pozemky po Oděvním pozemku
živě diskutovali. „Tento bod ale nebyl nikdy v programu rady města,
pouze se o něm hovořilo v bodě
různém, kdy jsem informoval, že
majitelé pozemků po zbouraném
kolosu Oděvního podniku by měli
zájem nabídnout je městu. Vlastníkům jsem potom sdělil, aby učinili
konkrétní nabídku, tedy nabídli
nabízenou rozlohu a cenu. Zatím
město žádnou oficiální nabídku neobdrželo,“ prozradil Večerníku Jiří
Pospíšil, první náměstek primátora
Statutárního města Prostějova.

On sám považuje celou záležitost za
zajímavou. „Určitě je to atraktivní
plocha, ale prodej přímo investorům by byl jednodušší. Přesto se
nebudeme bránit dalším jednáním
o možném odkupu. Nemuseli bychom totiž ani platit státu poplatek za vynětí
z půdního fondu. To se řeší pouze
v případě, že se jedná o novou stavbu
na orné půdě, což není případ pozemků pod zbouraným areálem Oděvního podniku,“ vysvětlil Pospíšil.
Otázkou ovšem je, pokud by
magistrát někdy v budoucnu kývnul na odkup těchto pozemků,
zda by se podařilo najít investory,
kteří by projevili zájem o případné místo v této nové průmyslové
zóně. „To je poměrně spekulativní
dotaz. Nalezení nového investora
je vždy věc konkrétní nabídky,
poptávky a následných jednání.
V tuto chvíli není jeho hledání pro
uvedenou lokalitu ze strany města
na pořadu dne, protože město Prostějov není majitelem pozemků
a zatím nám tedy nebyla ani učiněna žádná konkrétní nabídka.
Nicméně, je řada investorů, kteří

Co bude dál? Otázka dalšího využití pozemků po odstřelu budov
oděvního gigantu je stále nejasná. Bude nejdůležitějším hráčem při
jejich odkupu město?
Foto: archiv Večerníku
mají o pozemky v Prostějově zájem,“ uvedl první náměstek primátora.
Na dotaz, jak velkou sumu peněz
z městské pokladny by magistrát byl ochoten za pozemky po
Oděvním podniku vytáhnout, odpověděl vyhýbavě. „Výkupy pozemků jsou vždy otázkou jednání
mezi prodávajícím a kupujícím,
přičemž mnohdy jsou to velmi
dlouhá i složitá jednání. Mluvit
dnes o jakékoliv sumě, kterou by
město bylo ochotno za uvedené
pozemky zaplatit, je naprosto bez-

předmětné,“ uzavřel stručně toto
téma Jiří Pospíšil.
Večerník následně kontaktoval
Petra Vejrostu, majitele společnosti
PV Recykling, která zajišťuje vyklizení pozemku Oděvního podniku. „V tuto chvíli se nebudu k celé
problematice vyjadřovat, ale není
problém sjednat schůzku i s jednatelem společnosti Astria Group Ondřejem Battou a pohovořit si o našich plánech,“ sdělil Petr Vejrosta.
Konkrétní vyjádření majitelů pozemků se tak budeme snažit přinést do příštího čísla.

Prostějov/mik - Uplynulou sobotu v noci vyjížděli policisté
a záchranáři k havárii, ke které
došlo v Okružní ulici. O strom
se tu přerazila mladá řidička
vozidla Audi. A kouká z toho
pořádný malér, neboť mladá
dáma byla opilá, jak zákon káže
a navíc bez dokladů…
„V sobotu prvního listopadu krátce po jedné hodině v noci došlo
na ulici Okružní v Prostějově
k nehodě vozidla Audi. Z prvotního šetření vyplývá, že
šestadvacetiletá řidička zřejmě
nezvládla řízení, z dosud přesně
nezjištěných příčin vyjela mimo
silnici a narazila do stromku,
který zlomila. Při nehodě nebyl
nikdo zraněn, hmotná škoda byla

vyčíslena na jedenáct tisíc korun,“
popsala Večerníku noční karambol Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství policie ČR Olomouckého kraje.
Větší malér pro řidičku tak nastal
vzápětí. „Policisté u ní provedli
dechovou zkoušku a naměřili jí
1,69 promile alkoholu v dechu.
Při kontrole navíc nepředložila
doklady k vozidlu, neměla je
u sebe. Policisté jí na místě
zadrželi řidičský průkaz a zakázali
další jízdu. Nyní je podezřelá ze
spáchání přečinu ohrožení pod
vlivem návykové látky, za který
jí hrozí trest odnětí svobody
v rozmezí od šesti měsíců do
tří let, peněžitý trest nebo zákaz
činnosti,“ doplnila Urbánková.

Bezdomovci nechali jen kufr!

Prostějov/mik - Jak Večerník v předminulém čísle informoval, pod most
u sběrny druhotných surovin v Dolní
ulici v Prostějově se opět vrátili bezdomovci, kteří si zde zařídili další
hnízdo. Aktuálně jsme zjistili, že
strážníci opět celé místo nechali vyklidit, zůstal tady jen kufr...
„Je to stále obehraná písnička, toto
místo bezdomovce skutečně láká. Po
vašem upozornění náš okrskář opět
zjednal nápravu, s bezdomovcem
hovořil a vysvětlil mu nevhodnost tohoto počínání. Věc jsme nahlásili na odbor komunálních služeb prostějovského
magistrátu a technické služby veškeré
vybavení nechaly odklidit,“ informoval
Večerník Jan Nagy, velitel Městské policie v Prostějově.
A tak v pátek 31. října z místa
u sběrny v Dolní ulici zmizela pohovka, deky, věšák, různé kuchyňské nádobí i množství starého oblečení. Zbyl
zde jen onen velký kufr, který tady
z nevysvětlených důvodů úklidová četa
nechala. Proč? To zůstalo tajemstvím...

Skoro uklizeno. Úklidová četa nechala
u mostu v Dolní ulici bezdomovci pouze
kufr. Ostatní harampátí bylo odvezeno.
Foto: Michal Kadlec

Do Drahan a Plumlova zavítal ministr kultury. Peníze (zatím) nepřivezl
Centrum města se opět
promění ve Stínadla Daniel Herman nakoukl do hornické štoly

Prostějov/pav - Již pětadvacátý ročník hry inspirované slavnou knihou Jaroslava Foglara
Záhada hlavolamu se opět po
roce uskuteční ve Smetanových sadech. Tuto sobotu 8. listopadu zde mohou děti všeho
věku zažít pod vedením
skautů ze Střediska
Járy Kaštila trošku
netradičního dobrodružství a romantiky.
Park u kina Metra a přilehlé
uličky v centru města se v sobotu opět promění v temná Stínadla
a nastane hon na tajemného Široka.
Děti zde pod vedením Rychlých
šípů budou plnit úkoly, aby nakonec získaly plán k vyřešení slavného hlavolamu Ježek v kleci.
Soutěž je určena nejen skautům,
ale i všem dětem, které mají rády
dobrodružství. Podmínky účasti

jsou jednoduché: být včas na zahájení, které se koná ve čtyři hodiny v altánku ve Smetanových
sadech, mít s sebou papír, tužku,
obyčejný šátek, deset korun na
zápisné, na sobě mít sportovní

Skauti zvou ke hře
„Hon na Široka“
děti bez rozdílu věku
oděv a být označen vontským
žlutým špendlíkem.
Pokud vaše děti rády soutěží a dřímá v nich dobrodružný duch, nenechte si Hon na Široka ujít. Je to
v Prostějově svého druhu ojedinělá akce a její již pětadvacátý ročník
ukazuje, že je také velmi oblíbená.

i horních pater vysokého zámku

Plumlov/mls - Páteční odpoledne strávil ministr kultury
Daniel Herman na Prostějovsku. Nejprve navštívil Muzeum
Drahanské vrchoviny v Drahanech, následně se přesunul
na plumlovský zámek. Právě
nejvýznamnější mimoprostějovská památka regionu vyhlíží
potřebné miliony korun, které
by ji pomohly nejen zachránit,
ale zajistily i její další rozvoj.
Nákladné opravy přitom čekají
zejména venkovní fasádu.
Organizátoři návštěvy chtěli ministrovi ukázat něco, co jinde
hned tak neuvidí. „Plumlovský
zámek coby dominanta širokého
okolí byl jasnou volbou. Jsme
rádi, že si ministr našel čas i na
vesnické muzeum v Drahanech,
které se zejména dětem snaží
zprostředkovat hodnotu lidské
práce,“ vysvětlila Gabriela Jančíková, tajemnice prostějovských

lidovců, která svého stranického
kolegu do regionu pozvala.
V Muzeu Drahanské vrchoviny si ministr zatočil pravěkým
ručním mlýnkem na obilí, vyrazil si vlastní minci a podíval
se i do hornické štoly. „Ministr
si mohl na vlastní kůži otestovat,
že naše muzeum je interaktivní,
což je přesně to, co může dnešní
děti přitáhnout,“ prohlásil kurátor
Muzea Drahanské vrchoviny Pavel Moš.
Zatímco pro Drahany byla návštěva ministra kultury historickou premiérou, na plumlovském zámku Daniela Hermana
předešla jedna z nejvýraznějších
postav polistopadové politické
scény. „Na divadelní workshop,
který se konával na nádvoří zámku, pravidelně jezdil ministr Pavel
Dostál,“ zavzpomínala Gabriela
Jančíková na muže, který zemřel
před devíti lety.

Současný ministr si zámek, který
prochází dlouhodobou rekonstrukcí, prohlédl v doprovodu
kastelána Pavla Zástěry. „Jsme
rádi, že ministrovi můžeme ukázat, co vše se tu za posledních
dvacet let změnilo. V současnosti
doděláváme schodiště do posledního patra a chystáme se na doplnění asi čtrnácti chybějících oken
a dalších prvků,“ prohlásil během
návštěvy plumlovský starosta
Adolf Sušeň.
Právě město Plumlov před dvaceti lety zámek získalo od státu. „Po
pravdě řečeno jsme o něj moc
nestáli. Už tehdy jsme tušili, že
to bude koule na noze městského
rozpočtu. Pokud by však zámek
zůstal ve vlastnictví státu, asi by
vypadal hůř než teď...,“ zavzpomínal tehdejší starosta Ladislav
Otruba.
Právě z dotací z ministerstva kultury totiž šlo do oprav historického

Komentovaná prohlídka. Při návštěvě plumlovského zámku dělal
Danielovi Hermanovi společnost kastelán plumlovského zámku Pavel Zástěra.
Foto: Martin Zaoral
skvostu za posledních dvacet let
asi šestnáct milionů korun, dalšími
deseti miliony korun přispěl Plumlov. „Připravujeme velkou rekonstrukci venkovní fasády, na kterou
už máme zpracovanou studii. Už
nyní se dá předpokládat, že náklady na opravu budou vysoké, bez

dotací, a to třeba právě z ministerstva kultury, to určitě nezvládneme,“ prozradil Adolf Sušeň.
Zda tedy bude návštěva bývalého
kněze a současného ministra kultury Daniela Hermana plumlovskému zámku k něčemu dobrá, to
ukáže teprve budoucnost.

Prostějovany čím dál víc ohrožuje Legionářská nemoc

Miloš na prahu smrti. Večerník získal exkluzivní zpověď
Prostějov/mls - Osmatřicetiletý
Miloš z Prostějova se nakazil
Legionellou začátkem září.
Následně jako řidič kamionu
odjel do Francie, kde většinu
měsíce strávil v umělém
spánku. Sám mluví o tom, že
kdyby zůstal v České republice,
tak by onemocnění možná ani
nepřežil!
„Kde jsem to chytil? Když si to
promítám zpět, muselo to být
doma v Prostějově při sprchování.
Asi jsem vdechl páry obsahující
Legionellu. Více bude teprve
vědět, neboť až minulý týden mě
navštívila paní z hygieny, která
odebrala vzorky vody. Těžko říct,
zda po téměř dvou měsících něco

zjistí... Mám dvě malé děti, celou
dobu jsem se o ně bál. Faktem je,
že nikdo další se u nás od té doby
nenakazil,“ prohlásil exkluzivně
pro Večerník pan Miloš.
Jak u něj onemocnění probíhalo? „Začalo to jako klasická
chřipka. Během několik dnů se
vše stupňovalo a sedmého září
jsem byl hospitalizovaný ve francouzské nemocnici. Upadl jsem
do umělého spánku, z něhož
jsem se probral až po více jak
třech týdnech,“ popsal Miloš,
který měl štěstí, že se ve Francii
dostal do špičkového zařízení.
„Když jsem se vrátil, doktor mi
říkal, že normální obvoďák by
u nás neměl šanci tuto nemoc
odhalit. A pokud by mě někdo
rychle neléčil, tak bych to prostě
nepřežil,“ zamyslel se Miloš,

který se už nyní cítí lépe. „Žádné Co za zvýšeným výskytem
následky na sobě už nyní nepo- smrtící bakterie stojí? „Mimo
jiné to může být dáno i tím, že
zoruji,“ uzavřel s úsměvem.
při diagnostice se více na toto
Co na to hygiena? onemocnění myslí a provádí
se cílené laboratorní vyšetření
S dotazy ohledně Legionářské v případě zápalu plic. Na vyšší
nemoci v regionu se Večerník ob- počet případů má pravděpodobně
rátil na prostějovské hygieniky. Ti vliv i deštivý závěr konce léta,“
nám potvrdili, že výskyt této jinak vysvětlila Eva Kučerová, která
poměrně vzácné choroby letos zároveň upozornila, že nejvíce
výrazně vzrostl. „V posledních ohrožení jsou lidé s oslabenou
pěti letech bylo na Prostějovsku imunitou. „Jedná se o staré, nezaznamenáno již dvanáct případů mocné či obézní osoby. Týká se to
tohoto onemocnění. Z toho i lidí po prodělané těžké chorobě,
v letošním roce monitorujeme onkologickém onemocnění či
celkem sedm postižených osob kuřáky. Zpravidla se vyskytuje
onemocnění Legionelou,“ za- onemocnění více u mužů než
reagovala na dotazy Večerníku u žen,“ vyjmenovala prostějovská
Eva Kučerová z protiepidemick- hygienička s tím, že onemocnění
ého oddělení prostějovských může postihnout i zcela zdravého
jedince.“
hygieniků.

Co je to Legionářská nemoc?
Legionářská
nemoc
je
onemocnění způsobené bakterií Legionella Pneumophylis,
které vyvolává obdobu zápalu
plic. Poprvé byla objevena
a pojmenována v roce 1976,
kdy vypukla její první epidemie. Stalo se tak v hotelu ve
Philadelphii na srazu bývalých
legionářů (proto Legionářská
nemoc).

Jaké jsou příznaky?
Období mezi nakažením se
bakterií a prvními příznaky
onemocnění je přibližně dva
až deset dní. Onemocnění
začíná rychlým nástupem
bolesti hlavy, svalů a přichází
i pocit celkové nevolnosti.

Následuje zápal plic s vysokou
Lze nemoc léčit?
horečkou nad 39 stupňů Celsia. Zotavení je možné v případě
Někteří pacienti trpí zvracením užívání správných antibiotik.
a průjmem.
Zásadní je, aby byly podávány
okamžitě. Pokud Legionářská
Jak se nákaza přenáší?
nemoc není správně a okamžitě
Bakterii Legionella lze ve velmi léčena, může mít fatální následmalém množství najít v zemi ky.
a ve vodě z vodovodu. Problém
nastává až ve chvíli, kdy je bakJak se Legionelle bránit?
terie schopná se množit. To se Jednou za čas vyčistit přívod
děje ve vodě o teplotách 25 – 55 vody proplachováním sprchy
stupňů Celsia a zejména tam, pouze horkou vodou. Zkontrokde se voda nepohybuje (stojatá lovat, zda je teplota bojleru nebo
voda v potrubí). Infekce probíhá kotle nastavena alespoň na 60
v plicích. Předpokládá se, že °C. Pokud máte vířivku, pak ji
se přenáší vdechnutím bakterií pravidelně čistit dezinfekčními
v kapénkách vody rozptýlené ve prostředky používanými pro
vzduchu (mlha, pára). Nemoc čištění bazénů.
není nakažlivá.
Zdroj: www.legionella.cz
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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!!!

Leontýna Machátová
27. 10. 2014 47 cm 2,65 kg
Prostějov

Libuše Dunková
28. 10. 2014 48 cm 2,70 kg
Želeč

Maxmilián Koudelka
28. 10. 2014 51 cm 3,35 kg
Lipová

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!

OTEVŘENÍ KLOKÁNKU JE STÁLE V NEDOHLEDNU
Ohrožené děti se zatím odvážejí do jiných měst…

Prostějov/mik - Rekonstrukce domu v Západní ulici
v Prostějově probíhá hodně
pomalu. Budovu, kde dříve
sídlila Česká školní inspekce,
převedlo už vloni město do
majetku Fondu ohrožených
dětí v Prostějově. Tím výrazně pomohlo ke zřízení Klokánku, do kterého by byly
umisťovány týrané i jinak
ohrožené děti. Jenomže jeho
otevření je zřejmě ještě běh
na delší trať...
„Financování Klokánku je zatím opravdu jen na nás. Úpravy stávající budovy a přístavba
spolknou asi deset milionů korun, které momentálně nemáme a budeme proto stavět na
dluh. Je tedy jasné, že budeme
komukoliv vděčni za každou
pomoc z řad veřejnosti a případných sponzorů,“ svěřial se
Večerníku už koncem loňského roku Regina Šverdíková,
vedoucí Fondu ohrožených
dětí v Prostějově.
Popravdě řečeno, stavební
úpravy se během roku 2014
zrovna moc kupředu nepohnuly. Peněz totiž není nazbyt.
„Pobočka Fondu ohrožených
dětí v Prostějově je financována
částečně z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí,

ale státní příspěvek v letošním
roce pokryje zhruba jen čtyřicet procent nákladů spojených
s provozem. Zbylou část nákladů hradíme ze sbírek veřejnosti.
Pravidelně nám na činnost přispívá město Prostějov, konkrétně na intervenční nákupy pro
klienty v krizových situacích,
letos magistrát podpořil i náš
nový projekt rodinných mediací. Jsme moc vděční za přístup
města ve věci zřízení Klokánku, budovu vilky v Západní
ulici jsme získali bezúplatným
převodem. V této věci patří dík
zejména dámám ve vedení Ivaně Hemerkové, Aleně Raškové
a také Miladě Sokolové, která
v čele Okrašlovacího spolku
spolupořádala koncert Hradišťanu, výtěžek ze vstupného
šel právě na konto prostějovského Klokánku,“ popsala Večerníku finanční situaci fondu
jeho šéfka Regina Šverdíková.
Ani přes těžkosti ve financování se vedoucí Fondu ohrožených dětí v Prostějově nevzdává naděje, že Klokánek
bude v Prostějově otevřen
co nejdříve. „Prostějovský
Klokánek má již vyřízené stavební povolení a v nejbližších
dnech začnou rekonstrukční
práce na budově v Západní

Pořád nic. Budova v Západní ulici pořád zeje prázdnotou. V lednu
příštího roku by zde už ale měly začít stavební práce. Kdy tady
začne fungovat Klokánek?
Foto: archiv Večerníku
ulici. Dokončen po stavební
stránce by Klokánek měl být
v polovině příštího roku. Dalším naším úkolem pak bude
prostory vybavit, aby mohly co
nejdřív přivítat první potřebné
děti,“ seznámila nás Šverdíková s aktuálním stavem. „Co
se týká Klokánku, tato služba
nám v Prostějově chybí už
dlouho, zejména proto, že rodiče mohou do tohoto zaříze-

ní děti svěřit na vlastní žádost
a vyhnout se tak jejich soudnímu odebrání. Jen za letošní rok
jsme v okolních Klokáncích
umisťovali již sedmadvacet
dětí. Pokud by bylo toto zařízení i v Prostějově, pro děti by
to znamenalo, že by nemusely
měnit školy a přátele, když už
musejí být načas odloučeny
od rodičů,“ uzavřela toto téma
Regina Šverdíková.

Z nemocnice ...

Kapka vody učila děti, jak si správně umývat ruce
Prostějov (Radka Miloševská, tisková mluvčí
AGEL) - Zdravotníci Nemocnice Prostějov, která je
členem skupiny AGEL, si
velmi dobře uvědomují, jak
důležité je dbát na prevenci.
Jedním z vůbec nejpodstatnějších kroků, jak zamezit
přenosu různých onemocnění je správná hygiena rukou.
A čím dříve si člověk správné hygienické návyky osvojí,
tím lépe...
Z tohoto důvodu zdravotníci
Nemocnice Prostějov vyrážejí pravidelně do mateřských
školek, kde učí zábavnou formou ty nejmenší, jak si správě umývat ruce. S výukou
jim pomáhá speciální maskot
v podobě velké kapky vody.
Tentokrát navštívili Mateřskou školu v Květné ulici
v Prostějově.

Viry a bakterie jsou prakticky
všude. Stačí vzít někde za kliku,
chytit se tyče v autobuse nebo
zmáčknout tlačítko výtahu.
Množství mikrobů se nachází
i na klíčích, klávesách počítačů
a na držadlech nákupních vozíků. Ačkoliv mytí a dezinfekce
rukou patří mezi nejjednodušší
způsoby, jak zabránit vzniku
a šíření infekcí, malé děti hygieně často nevěnují dostatečnou
pozornost. „Na pomoc si během
prezentace ve školce vždy přizveme kapku vody, která s námi
společně pomocí scének dětem
vysvětlí, jak důležité je dodržování zásad správného mytí
rukou,“ uvedla vrchní sestra
dětského oddělení prostějovské
nemocnice Jitka Voříšková, která s kolektivem dětského oddělení dnešní výuku organizovala.
Na závěr si děti vždy mohou
pomocí speciální lampy ově-

Sbírka vršků pokračuje,
nově ve školce A. Krále
Ilustrační foto: Nemocnice Prostějov
řit, zda se naučily své ruce mýt
správně. Neumytá místa se pod
lampou projeví barevně odlišně
od umytých.
Zdravotníci vyrážejí za dětmi
pravidelně. Nedávno tak kolektiv centrálních operačních sálů
a centrální sterilizace Nemocnice Prostějov navštívil mateř-

skou školu na Melantrichově
ulici. „Děti program velmi zaujal a nadchl! Myjí si ruce s větší
pečlivostí než dříve a co více,
vzájemně se kontrolují a napomínají se, což nejvíce potvrzuje
opodstatnění této akce,“ uvedla
učitelka mateřské školy v Melantrichově ulici Alena Žáková.

Prostějov/red - Sbírka vršků od PET lahví, do níž se
díky iniciativě předsedkyně
Okrašlovacího spolku Milady
Sokolové může zapojit i široká veřejnost, úspěšně pokračuje. Od září 2013 dali sběrači do kontejnerů umístěných
v pěti prostějovských provozovnách tisíce víček. Sbírat se
budou například i v mateřské
škole v ulici A. Krále.
Jak však Večerník informoval
v minulém vydání, potraviny

HALLOWEENSKÉ strašení po anglicku
Prostějov/peh - Na tradiční
halloweenskou koledu se v pátek 31. listopadu vydali i malí
studenti dětské angličtiny Helen Doron English. Nechyběli
mezi nimi duchové, čarodějnice ani dýňové Jack-o-lanterns.
Po halloweenský páteční podvečer se to i v učebně Angličtiny
pro děti-HDE hemžilo čarodějnicemi a duchy. Malí studenti si
nejprve zopakovali, o čem to ten
Halloween vlastně je, následně

si připomněli základní slovíčka
spojená s touto zajímavou tradicí. Pavouci, kostlivci, černé
kočky, čarodějnice a duchové,
schválně, jestli byste k nim přiřadili správné anglické výrazy?
No, malí šikulové z dětské angličtiny to zvládli na jedničku.
„Halloweenské tradice znám
a líbí se mi,“ potvrdil Večerníku i desetiletý Honza, který se
pochlubil, že se anglicky učí
už rok. Na všechny ty vyko-

ledované dobroty si ještě před
samotným průvodem vyrobili
užitečného malého ducha, do
kterého se všechny sladkosti pohodlně vlezly. „Halloween u nás
v jazykovém centru na Žižkově
náměstí slavíme už tradičně,
takže letošní rok není výjimkou,“ usmívá se lektorka Dana
Šlézarová, která byla s účastí
malých koledníků spokojená.
Halloweenskou tradici spolu
s koledováním, strašidelnými

historkami, halloweenskými
hrami a angličtinou si přišlo
užít hned několik čarodějnic,
čarodějů a strašidelných příšerek, kteří si kromě spousty
nabytých znalostí vykoledovali
i něco sladkého na zub.
Halloweenské strašení. Malí
studenti ze zdejší angličtiny pro
děti se na jeden večer proměnili
v čarodějnice a duchy.
Foto: Petra Hežová

„U Modrého lva“ skončily,
a tak Milada Sokolová hledala
náhradní nové umístění kontejneru. Našlo se záhy v mateřské
škole A. Krále. „Děti se na sbírání moc těší,“ nechala se slyšet
vedoucí učitelka Lenka Růžičková s tím, že všem již byl vysvětlen účel sbírky.
Na to, abyste i vy mohli přispět,
nemusíte ale až do školky. Kontejnery na vršky jsou umístěny
v potravinách v Hané, v Moravě, U Machalů v Kostelecké

ulici a v potravinách CBA v ulici Dobrovského. Vršky následně putují do prostějovské Charity. „Za tento rok jsem odvezla
několik set kilogramů vršků
nejen z kontejnerů, ale i z některých prostějovských základních
škol, které se do sbírání zapojily,“ konstatovala s potěšením
Milada Sokolová.
Takže sbírejte a házejte. Potřebných, kterým barevné plastové vršky pomohou zlepšit žití,
je stále víc.

BYLI JSME
U TOHO!

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

Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených celiakií a Dermatitis herpetiformis Duhring
„Sedmikráska“, Prostějov, Kostelecká č. 17 pořádá KURZY
BEZLEPKOVÉHO PEČENÍ.
Kurzy proběhnou ve dnech
7. 11., 21. 11., 5. 12. 2014 od
15:00 do 19:00 hod. v kuchyňce ZŠ Melantrichova v Prostějově. Kurzy jsou zdarma.
Informace na tel.. 777 140 734
MC Cipísek
Volné herny pro rodiče s dětmi p. Ludmila Bednářová
do 5 let – herny probíhají od
13. října 2014 vždy v pondělí od Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově
15:00 do 17:00 hodin.
Pokračovací kurz efektivního nadále poskytuje služby nevidorodičovství – večerní kurz dle mým a slabozrakým občanům na
rozpisu pro absolventy základ- adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
ních kurzů ER
čtvrtek 6. listopadu 2014 od Hanácký auto moto veterán klub
16:45 – 17.00 hodin - Bude v AČR Prostějov pořádá v sobotu
8. listopadu 2014 od 8:00 do
zima, bude mráz, aneb lampio13:00 hodin MOTORISTICnová cesta za panem myslivcem
13. ročník tradiční akce pro celou KOU BURZU před supermarkerodinu. Lampiony a krmení pro tem Tesco Prostějov – Držovice.
lesní zvěř s sebou. Sraz před MC
Cipísek, Sídl. Svobody 6. V pří- Svaz tělesně postižených v ČR,
o.s.,místníorganizacevProstějově,
padě deště se akce nekoná.
Kostelecká 17 zve své členy
i nečleny na zájezd 8.11. do MaPůjčovna rehabilitačních
ďarska – Mosonmagyaróvár
a kompenzačních pomůcek
LAZARIÁNSKÉHO SERVISU – termální lázně. Bližší informaPV, Hacarova 2, zajišťuje ortope- ce v kanceláři č.106 nebo na tel.
dické vozíky, WC křesla, chodít- č. 588 008 095, 724 706 773.
ka – pevná, pojízdná, podpažní,
Semtamník
servírovací stolky a polohovací
lůžka (mechanická, elektrická). čtvrtek 6. listopadu od 13:00 do
Kontakt po telefonu pí. V. Zaple- 13:30 hodin - Fotkyáda – posezení nad fotkami z našich akcí.
talová 776 054 299
čtvrtek 6. listopadu od13:30 do
16:00 hodin - Pletení z pedigu
SVAZ NESLYŠÍCÍCH
v klubovně SONS v rámci „TvoA NEDOSLÝCHAVÝCH,
Svatoplukova 15, Prostějov 796 01 řivé dílny pro nevidomé“. MaI v tomto roce vám nabízíme mož- teriál podobný proutí – pleteme
nost využít služeb našeho zařízení. misky, ošatky, zvonečky a deKromě odborného sociálního korační předměty. Probíhá za fiporadenství, Vám také nabízíme nanční podpory města Prostějov.
prodej baterií do sluchadel a drobného příslušenství ke sluchadlům. Zahrádkáři Pv – 1 Město ul.
Daliborka 3 pořádají ve čtvrtek
V sobotu 8. listopadu 2014 se 13. listopadu 2014 v 15 hodin
koná v centru města Prostějova přednášku na téma „Význam
od 9:30 hodin znalostně orien- a síla stromů a jak se nabít Bio
energií“. Přednáší instr. Jar. Vaněk.
tační soutěž žákovských dvojic.

ICM Prostějov
Ve čtvrtek 6. listopadu bude
ICM Prostějov zavřeno (z důvodu soutěže Dobrodružství
s počítačem)
Městská knihovna Prostějov
pondělí 3. listopadu od 17:00
hodin – Den pro Izrael
Od pondělí 3 listopadu do pátku 14. listopadu 2014 se koná
putovní výstava s názvem
“Matka Vojtěcha - služebnice
Boží – Statečný svěděk víry”,
která bude k vidění v zámecké
galerii Zámku Konice ve všední dny od 10:00 do 12:00 a od
13:00 do 15:00 hodin.
Ekocentrum IRIS
Husovo nám.67, Prostějov
pondělí 3. listopadu 2014 od
16:00 do 18:00 – Keramika –
tvořivá dílna
pátek 7. listopadu 2014 od 16:00
do 18:00 – Bylinkové kouzlení –
tvořivá dílna

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

BRUSLENÍ PRO
ŠKOLY ŠKOLKY
AVEŘEJNOST
úterý 4.11. 2014
9:00 - 10:00 hodin

BRUSLENÍ PRO
VEŘEJNOST
SOBOTA 8.11. 2014
10:15 - 11:15
14:30 - 16:30
NEDĚLE 9.11. 2014
13:15 - 14:15

Magistrát začne platit i příměstskou dopravu

V rámci solidarity se z městské kasy vytáhnou tři miliony!
Prostějov/mik - Prostějovští
radní na svém posledním zasedání projednali informaci
o změně systému financování dopravní obslužnosti
Olomouckého kraje. Radní
doporučují
zastupitelstvu
schválit zapojení Statutárního města Prostějova do nového systému. Zjednodušeně to
znamená, že magistrát bude
doplácet více peněz na příměstské linky místo kraje.
Od příštího roku dochází na základě rozhodnutí Zastupitelstva
Olomouckého kraje ke změně
financování dopravní obslužnosti. Doposud byla příměstská
autobusová doprava hrazena
jednak krajem, který zajišťoval
takzvanou základní dopravní
obslužnost, a jednak samostatně obcemi, které si objednávaly ostatní dopravní obslužnost.
V podmínkách prostějovské-

ho regionu se jedná o dopravu
hlavně o víkendech. Kraj i obce
měly s dopravci samostatné
smlouvy. „Od ledna 2015 budou uzavírány smlouvy s dopravci na úrovni celého kraje.
Cílem tohoto opatření je zajištění lepší návaznosti spojů a také
vyšší efektivita vynakládaných
veřejných finančních prostředků,“ vysvětlila Alena Rašková,
náměstkyně primátora Statutárního města Prostějova.
Podle nového systému se na financování dopravní obslužnosti
budou podílet všechny obce
Olomouckého kraje. „Výše příspěvku je stanovena v přepočtu na jednoho obyvatele a pro
příští rok činí sedmdesát korun.
Město Prostějov by tak celkově
mělo uhradit tři miliony a jedno
sto tisíc korun. Dosud jsme se
na financování příměstské dopravy nepodíleli s ohledem na
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to, že jsme od ostatních obcí nepožadovali příspěvky na prostějovskou městskou hromadnou
dopravu. MHD v Prostějově
je přitom zařazena do integrovaného dopravního systému
Olomouckého kraje,“ podotkla
Alena Rašková.
Rada města nyní přesto navrhuje, aby se město Prostějov
v rámci solidarity do nového
systému přičlenilo. „Na druhou stranu se otvírá možnost
požadovat po kraji zapojení
příměstské autobusové dopravy do obslužnosti Žešova.
S rozšířeným počtem spojů by
mohlo dojít jak ke zkvalitnění
veřejné dopravy v této nejvzdálenější městské části, tak
i k možné úspoře při optimalizaci krajského systému s MHD
v Prostějově, týkající se konkrétně linky číslo jedenáct,“
nastínila Rašková.

TIP Večerníku

Old PunX Tour 2014
TŘI SESTRY&VISACÍ ZÁMEK
KDY: PÁTEK 7. LISTOPADU OD 19:30 HODIN
KDE: SPOLEČENSKÝ DŮM, PROSTĚJOV

KINO METRO 70

pondělí 3. listopadu

Legendy tuzemské hudební scény, skupiny Tři sestry a Visací
zámek, vyrážejí po pěti letech na společné turné po českých
a moravských zemích. A místní příznivci mohou zajásat, koncertní šňůru zahájí právě v Prostějově! Máme se tedy na co
těšit - Old PunX Tour 2014 je tady!
Pokud se počítáte mezi příznivce české rock punk či metal music,
pak si na tento pátek večer nic neplánujte. Do Prostějova totiž
dorazí Tři sestry a přivezou s sebou i Visací zámek! Společně vás
v průběhu celkem čtyř hodin trvajícího hudebního nářezu provedou přímo na pódiu moderní historií i žhavou současností českého rocku. A jedná se o průvodce vpravdě erudované, protože na
tuzemské scéně působí už tři desítky let!
„To, že za to umí vzít i dnes, vám dokáží právě během páteční
punkové jízdy, kdy každá kapela představí zdejším příznivcům
samostatný průřez celým svým tvůrčím obdobím,“ prozradila
exkluzivně Večerníku Lucie Dračková, asistentka z pořádající
agentury MAMUT AGENCY. „Předprodej zatím eviduje solidní standardní zájem, takže doufáme, že bude plno! Lístků bude na
místě dostatek,“ vzkazuje všem příznivcům.
Během své nejnovější koncertní šňůry s názvem Old PunX Tour
navštíví dvanáct měst po celé České Republice a mezi nimi bude
právě i Prostějov, kde to celé vlastně začne! Takže pokud vám ve
vaší osobní hudební sbírce nechybí cédéčka Atentát na Kulturu,
Jako vždycky či Klasika od Visacího zámku a Zlatí hoši, Mydlovary či Lihová škola umění od Třech sester, u tohoto hudebního
zážitku určitě nemůžete chybět! Stejně jako PROSTĚJOVSKÝ
Večerník, který je mediálním partnerem akce. Takže nezapomeňte,
v pátek 7. listopadu v 19:30 v prostějovském Společenském domě.
Předprodej vstupenek nadále probíhá v prodejně Hudebních
nástrojů v Kramářské ulici v Prostějově, nebo na internetové
síti www.ticketstream.cz.

VYHRÁLI JSTE LÍSTEK NA...
TŘI SESTRY&VISACÍ ZÁMEK?
PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto mediální partner agentury
MAMUT AGENCY, pro vás připravil další SOUTĚŽ O VSTUPENKY. Tentokrát se zápolilo o vstup zdarma na páteční koncert
legend české hudební scény. V rámci koncertní šňůry Old PunX
Tour 2014 zde totiž vystoupí skupiny TŘI SESTRY a VÍSACÍ
ZÁMEK! A to konkrétně již 7. LISTOPADU 2014 ve Společenském domě v Prostějově. A vzhledem k tomu, že „kasko“ bude
zcela jistě praskat ve švech, měli jste právě díky Večerníku šanci
být u toho, a ještě navíc ZADARMO!
Soutěž probíhala 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...
A uspěli ti, kteří věděli, že od předchozího společného turné
kapel Tři sestry a Visací zámek uplynulo přesně PĚT LET!
Jsme rádi, že vás „boj“ o vstupenky na koncert natolik zaujal, až se
v losovacím osudí sešlo hned 498 správných odpovědí. Děkujeme!
Z nich jsme vylosovali šťastné kvinteto: Libor NAKLÁDAL,
Ptení 256 * Martina POŘÍZKOVÁ, V. Outraty 11, Prostějov * Roman ŠEDEK, Šárka 58, Prostějov * Oldřich LOŠŤÁK, Kotěrova 1,
Prostějov * Vít CHARUZA, Bílovice-Lutotín 736.
Vstupenky budou připraveny u vchodu do Společenského domu.

pátek 7. listopadu

14:00 Pondělní Bijásek – Velká
oříšková loupež
17:00 Hunger Games:
Vražedná pomsta
americké akční sci-fi
20:00 Mapy ke hvězdám
koprodukční film

20:00 Depeche Mode
– Music for the Masses

14:00 Úterní Bijásek: Velká
oříšková loupež
17:30 Století Miroslava
Zikmunda – Art film
český životopisný film
20:00 Mapy ke hvězdám

15:00 Kamarád kapříků
pásmo pohádek
17:30 Tři oříšky pro Popelku
francouzský fantasy film
20:00 Blízko od sebe
americká tragikomedie

17:30 Hunger Games:
Vražedná pomsta
20:00 Mapy ke hvězdám

MĚSTSKÉ DIVADLO
PROSTĚJOV

úterý 4. listopadu

středa 5. listopadu

Foto: Internet

APOLLO 13

čtvrtek 6. listopadu

17:30 Pohádkář
česká moderní lovestory
20:00 Pohádkář

pátek 7. listopadu

15:30 Včelka Mája
německý animovaný film
17:30 Pohádkář
20:00 Annabelle
americký horor

sobota 8. listopadu

15:30 Včelka Mája 3D
17:30 Včelka Mája 3D
20:00 Pohádkář

neděle 9. listopadu

15:30 Včelka Mája 3D
17:30 Včelka Mája 3D
20:00 Pohádkář

sobota 8. listopadu

20:00 Aurelio Voltaire

KINOKLUB DUHA

sobota 8. listopadu

pondělí 3. listopadu

19:00 Ondřej Brzobohatý
– Identity tour

středa 5. listopadu

19:00 Macbeth

SVÉ TIPY

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

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ
- LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 33. DO 99. 11
11. 2014

TELEFON 582 344 130

PŘEDNÁŠKA: prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc. ETUDY
ZE ŽIVOTA OSAMĚLÉ HVĚZDY - čtvrtek v 18:00 hodin.
Vstupné 40 Kč.
POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek, v pátek
a rovněž v sobotu a v neděli od 14:00 hodin. Vstupné 20 Kč.
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ: pondělí, čtvrtek, pátek, sobota
a neděle od 18:30 hodin a středa od 17:30 hodin. Vstupné 20 Kč.
POHÁDKOVÁ STŘEDA - pro děti bude uvedena v 15:30 hodin:
Brněnská měsíční pohádka. Vstupné 20 Kč.
NEDĚLNÍ SOUTĚŽ - v 15:00 hodin, z cyklu SOUHVĚZDÍ –
Podzimní obloha. Vstupné 20 Kč.
Výstavy STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU a Z DĚJIN
PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE a dále expozici OPTIKA si
můžete prohlédnout na začátku všech výše uvedených pozorování.

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:
4. 11. BLOK č. 38
Dobrovského (Tylova – Brněnská), Dobrovského vnitroblok,
Libušinka, Libušinka vnitroblok, Tetín, Tylova, Tylova vnitroblok, Brněnská (SSOK) včetně kruh. objezdu + parkoviště
5. 11. BLOK č. 47
J. V. Myslbeka, Norská, Švýcarská, Finská, Francouzská, Belgická, Italská, Holandská, Anglická, Sídl. Západ – parkoviště, Sídl.
Západ – cyklostezka, Sídl. Západ - vnitroblok.

Oznámení o vypnutí elektrické energie
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...
František Rudolf 1947
Kobylničky
Josef Kvapil 1933
Raková u Konice
Božena Ryšavá 1931 Prostějov
Karel Papírek 1951 Prostějov
Ladislav Zabořil 1965
Prostějov
Květoslav Vychodil 1922
Lutotín
Bohumil Valášek 1943 Prostějov

Vlasta Nováková 1923 Prostějov
Zdeněk Klapka 1932 Laškov
Vlasta Černá 1921
Prostějov
Jan Maleček 1945 Prostějovičky
Miroslav Flora 1921 Prostějov
Bedřiška Štefková 1929
Prostějov
Jana Remencová 1943
Prostějov
Stanislava Korcová 1940
Hrdibořice

Rozloučíme se...
Pondělí 3. listopadu 2014
Jaroslav Kovařík 1946 Čechovice 14.45 Obřadní síň Prostějov
Středa 5. listopadu 2014
Zdenka Müllerová 1938 Hluchov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Pátek 7. listopadu 2014
Ing. František Svoboda 1932 Plumlov 10.15 Obřadní síň Prostějov
Ivo Šindelář 1951 Kralice na Hané 11.00 Obřadní síň Prostějov
Jaroslav Baláš 1932 Hruška 12.30 Obřadní síň Prostějov
Gustav Slaný 1933 Prostějov 14.45 Obřadní síň Prostějov

Z důvodu plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka
elektrické energie:
Obec: Kralice
Dne: 18. 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 č.38 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. odběratelská trafostanice Kralice
ZD (č. 300709) odběratelská
trafostanice Kralice Linaplast
(č. 300706)
Obce: Lutotín, Bílovice
Dne: 18. 11. 2014 od 7:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast: celé
obce Lutotín a Bílovice mimo
farmy ZD.
Obec: Baldovec
Dne: 19. 11. 2014 od 7:30 do
12:00 hod. Vypnutá oblast:

odběratelská trafostanice Baldovec dětský tábor (č. 300744)
Dne: 19. 11. 2014 od 7:30 do
10:30 hod. Vypnutá oblast: celá
obec Baldovec, odběratelská
trafostanice Baldovec dětský
tábor (č. 300744), odběratelská
trafostanice Baldovec kamenolom (č. 300745)
Obec: Otinoves
Dne: 19. 11. 2014 od 7:30 do
10:30 hod. Vypnutá oblast:
odběratelská trafostanice Otinoves ZD (č. 300769)
Obec: Niva
Dne: 19. 11. 2014 od 10:30 do
13:00 hod. Vypnutá oblast: odběratelská trafostanice Niva ZD
(č. 300768)
Obec: Rozstání
Dne: 19. 11. 2014 od 11:00 do
14:30 hod. Vypnutá oblast: odběratelská trafostanice Rozstání
Agrodružstvo (č. 300783)
Obec: Držovice
Dne: 20. 11. 2014 od 7:30 do
16:30 hod. Vypnutá oblast:
levá strana ulice Dr. Mičoly od
č. 343 po č. 320 mimo č.243
(27). pravá strana od č.440 po
č.433 vč. fa. Pandion - zař. Staveniště ul. J. Haška č.343/9

Obec: Ptení
Dne: 20. 11. 2014 od 7:30 do
15:00 hod. Vypnutá oblast: RD
č. 291.
Obec: Plumlov
Dne: 21. 11. 2014 od 7:30 do
14:30 hod. Vypnutá oblast:
chaty podél silnice od Mostkovic za trafostanicí Špičák vpravo od chaty č. 8, vlevo od č. 647
až po č.74 a 983A - (Kadláčí).
Obec: Otaslavice
Dne: 21. 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.
Obce: Jednov, Suchdol, stražisko -Maleny
Dne: 21. 11. 2014 od 7:30 do
14:30 hod. Vypnutá oblast: celá
obec Jednov, Suchdol, Stražisko Maleny, chatová oblast
Stražisko Osik. odběratelská
trafostanice Stražisko Osik (č.
300820)
E.ON Česká republika, s.r.o.

Soudní dražby
movitých věcí
Okresní soud v Prostějově
nařídil dražbu movitých věcí,
která se uskuteční v pátek
7. listopadu od 9.00 hodin
v budově bývalého statistického úřadu na Sídlišti Svobody. Dražba je nařízena proti
povinné Dagmar Langové ze
Šumperku.
Dražit se bude tiskárna Canon
s vyvolávací cenou 10 korun,
HIFI věž Inspira (3 ks) s vyvol.
cenou 30 korun, konferenční
stolek s vyvol. cenou 10 korun,
kuchyňský stůl s vyvol. cenou 20 korun, barové stoličky
(2 ks) s vyvol. cenou 40 korun,
mikrovlnná trouba s vyvol.

cenou 40 korun, rychlovarná konvice Optimus s vyvol.
cenou 40 korun, kávovar Philips s vyvol. cenou 30 korun,
elektrický sporák Fiko s vyvol.
cenou 40 korun, pračka Romo
s vyvol. cenou 200 korun,
stojací lampa s vyvol. cenou
30 korun, vysavač Proaction
s vyvol. cenou 5 korun, lustr
pětiramenný skleněný s vyvol. cenou 300 korun, lednice Elektrolux s vyvol. cenou
100 korun a další věci.
Prohlídka dražených věcí je
možná pouze po dobu registrace
dražitelů, a to v pátek 7. listopadu od 8.30 do 9.00 hodin.

Rozhovor Večerníku
Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 3. listopadu 2014
Exkluzivní interview s námořním kapitánem Pavlem Kocianem, který na lodích pracoval dlouhých 36 let - 2. díl
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„NA DOVOLENOU K MOŘI BYCH V ŽIVOTĚ NEJEL. ČUNÍN JE MI VZÁCNĚJŠÍ“
Sedmdesátiletý penzista ze Stražiska vyprávěl nejen o tom, jak byl jednou nohou v kriminále...
„Dá se říci, že ano. Samozřejmě, že
ty romantické představy vás brzy
opustí a zůstane hlavně ta běžná dřina. Nicméně musím říct, že každý
den, který jsem na moři strávil, byl
jiný. Vše se neustále měnilo, člověk
musel řešit různé problémy a prostě
improvizovat. To mě nesmírně bavilo, nedokázal jsem si představit, že
bych chodil každý den do stejné továrny a tam dělal neustále pořád to
samé dokola.“
Nyní jste zakotvil na Stražisku.
Jak se vám tu líbí?
„Moc. A to nejen na Stražisku, ale
i v jeho okolí. Pořád zde mám co objevovat, se psy chodím třeba na Bělák

Stražisko - Takových jako on, žije mezi námi málo.
Přestože procestoval pořádný lán světa, hovoří dvanácti
jazyky a jeho zkušenosti jsou nezměrné, nohama zůstal
pořád na zemi. A byť se prakticky po celý svůj život pohyboval na pořádně vratké hladině mořských vln, letos
v červnu oslavil Pavel Kocian už sedmdesáté narozeniny.
To byla ideální příležitost pro obsáhlý rozhovor, jehož první část jste mohli najít v minulém vydání. Tu druhou vám
Večerník nabízí právě dnes. Jejím obsahem je další řádka
zajímavých témat. Hovořili jsme o rodinném životě, námořnických milenkách v přístavech či jeho oblíbených místech
rozprostřených doslova po celé zeměkouli. Pavel Kocian,
který už před jedenácti lety trvale zakotvil na své chalupě,
se také s nadšením rozpovídal o tom, proč je „všude dobře,
ale na Stražisku nejlépe“...
Martin Zaoral
V první části rozhovoru jste
hovořil o těžkostech rodinného
života. Jak jste se vůbec seznámil se
svojí manželkou?
„Tak o tom bych se tedy moc nerozšiřoval.. (úsměv). Prozradím jen to, že
jsme se brali na tehdejší dobu relativně
pozdě, mně bylo třiatřicet a ona byla
o tři roky mladší. Máme spolu dvě dcery, které tak už v mládí byly například
na Kubě, v Číně, v Kanadě, v USA
a dalších zemích. Na nákladní lodi pak
měly k dispozici bazén, kinosál, saunu,
bylo to pro ně prostě eldorádo. Myslím,
že je cestování bavilo, jedna z nich dokonce vystudovala management cestovního ruchu.“
Říká se, že správný námořník
má v každém přístavu jednu
milenku. Jak to bylo u vás?
„Já jsem měl v každém aspoň dvě!
(smích) Samozřejmě, že si dělám srandu, tyhle představy o životě námořníka
vychází ze špatných filmů, které nemají
s realitou vůbec nic společného. Služba
na lodi obvykle trvá šestnáct hodin, po
jejím skončení jste tak utahaní, že se
akorát osprchujete a jdete spát. Navíc
doba, co se stojí v přístavech, se díky
mechanizaci výrazně zkrátila. Moderní
jeřáby naloží třeba i šest tisíc tun obilí
za hodinu.“

Celý život jste strávil na nákladních lodích. Netáhlo vás to
někdy na ty dopravní?
„Ani ne. Mně to tak vyhovovalo, všechny lodě jsou v podstatě stejné, posádka
má úkoly stejné a pasažéři jsou vlastně
jen jiný druh nákladu.“
Navštívil jste celkem 115 států.
Máte mezi nimi nějaký svůj
oblíbený?
„Každý má něco do sebe... Kdybych
měl říct, kde jsem se cítil nejlépe, tak
to bylo asi ve Skandinávii. Tam je vše
umetené a přehledné. Lidi jsou milí
a je na ně spolehnutí. Mám rád pořádek,
takže mi to tak vyhovovalo. Pravdou je,
že v některých zemích dbají na pořádek
až úzkostlivě. Například v Singapuru
jste za pouhé odhození cigarety dostali
pořádně mastnou pokutu. A že by tam
někdo třeba plivl na zem, tak to bylo
naprosto nemyslitelné. Podobné je to
v Japonsku. U eskalátorů v nákupních
centrech třeba stojí děvčata a neustále
čistí madla. Naopak na takové Kubě
je zase hrozný bordel, který vyvažuje
srdečnost a bezprostřednost místních
obyvatel.“
A máte nějaký oblíbený přístav?
„Líbí se mi všechny přístavy,
které jsou postaveny ve francouzském koloniálním stylu. Jde například
o Kapské město a Durban v Jihoafrické republice či New Orleans ve Spoje-

Na jachtě. Pavel Kocian strávil celý profesní život na velkých zaoceánských
nákladních lodích. Po odchodu do důchodu si přivydělával i opravováním
navigačních přístrojů na jachtách v Chorvatsku, na kterých se občas i svezl.
Foto: archív Pavla Kociana
ných státech amerických. Dýchne tam
na vás opravdová romantika...(líbezně
se pousměje)“
Předpokládám, že na zámořských lodích jste si na svou
dobu vydělal velké peníze. Bylo to
tak?
„Na to, co lidé tehdy brali v Československu, šlo opravdu o dost. Nesmíte
však zapomenout, že člověk žil i v západním světě a tam tyto peníze utrácel.
Vše tam bylo výrazně dražší. Navíc ty
peníze nebyly lehce vydělané. Třeba
v Murmansku jsem zažil pětatřicetistupňové mrazy, v kabině mi třeba
zamrzl kbelík s vodou. V tropech jsme
pak zažívali opačný extrém.“
Jako kapitán jste také určitě
měl dost velkou odpovědnost...
„Ano, člověk byl pořád jednou nohou
v kriminále. (úsměv) Byla to práce na
čtyřiadvacet hodin denně. Člověk měl
na starosti úplně vše od toho, aby měla
posádka co jíst, až po řešení nejrůznějších kritických situací. Nejhorší ale
bylo hádat se s odbory. Na lodi se vždy
našel nějaký ten ´advokát chudých´,
který si myslel, že se části posádky děje
nějaká křivda. Své dělala i skutečnost,
že se kvůli šetření na lodích neustále
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snižoval stav posádky. Na stejnou práci
nyní musí stačit třeba i o třetinu méně
lidí, než tomu bylo, když jsem začínal.
Nemůžete se divit, že lidé jsou napnutí,
utahaní, nervózní...“
Hrozila na vaší lodi někdy
vzpoura?
„Vzpoura přímo ne, takového vzbouřence jsem měl právo zatknout a zavřít někam do ´ajnclíku´... (smích) Ale
k tomu jsem nikdy sáhnout nemusel.
Ovšem nejrůznější vyjednávání byla
někdy dost únavná.“
Jakou roli v atmosféře na lodi
hraje ponorková nemoc?
„Obrovskou. Při ponorkové nemoci
vám na tom druhém vadí úplně vše.
Třeba i to, jak si čistí zuby... A tak například jeden člen posádky vydával při
otevření piva charakteristický zvuk. Na
pevnině by to každý přešel s pochopením, ale na moři tím po nějaké době začal ostatní tak štvát, že ho chytili pěkně
pod krk a důrazně mu vysvětlovali, ať
už toho nechá. (úsměv) Nejhorší ale
bylo, když se někdo uzavřel do sebe. To
bylo skutečně zle.“
Našel jste na moři to, co jste
tam hledal a o čem jste jako
kluk snil?

nebo až do Seče. Ostatně vždy jsem
tvrdil, že skončím právě tady, a tak se
i stalo. Nejprve jsem na Stražisko
jezdil na ryby, pak zde koupil chatu
a po roce 2003, kdy manželka zemřela,
jsem se na sem odstěhoval natrvalo.“
Nestýská se vám na tomto „suchém“ místě po moři?
„To víte, že bych si občas na lodi rád
projel, ale jednou se prostě tlustá čára
za minulostí udělat musí... (úsměv)
Víte, když do nějakého přístavu přijíždíte poprvé, je to pro vás exotika.
Pokud tak činíte už podesáté, nic
zvláštního už tam nevidíte. A abych jel
k moři jen tak na dovolenou? Tak to
ani nápad, to je mi Čunín vzácnější!“

„Každý den, který jsem na moři strávil,
byl jiný. Vše se neustále měnilo, člověk
musel řešit různé problémy a improvizovat.
To mě nesmírně bavilo, nedokázal jsem si
představit, že bych chodil každý den do stejné
továrny a tam dělal neustále to samé dokola.“
PAVEL KOCIAN o tom, zda námořnický
život splnil jeho původní představy...

kdo je

pavel kocian
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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TENIS
BERĎA JE TAM

prostějovský tenista
se kvalifikoval na
Turnaj mistru do Londyna

HVĚZDA NEPŘIJDE,

31

čtěte
na stranách

rozhovor
NADĚJNÁ SPORTOVKYNĚ

Exkluzivní interview
s fitness cvičitelkou
Nelou Jančiarovou
čtěte
na straně

volejbal

17:00

Hala Sportcentra DDM Prostějov

10:00
14:00

2. LIGA ŽEN, SK. „C“ – 9. A 10. KOLO

TJ OP PR OS TĚ JO V
HA PP Y SP OR T OP AV A
Hala Sportcentra DDM Prostějov

basketbal

SOBOTA 8. 11.
NEDĚLE 9. 11.

17:00
12:00

EXTRALIGA JUNIOREK – 6. A 7. KOLO

TJ OP PR OS TĚ JO V
SŠ MH BR NO
TJ OP PR OS TĚ JO V
VA LO SU N BR NO
Hala Sportcentra DDM Prostějov

házená

SOBOTA 8. 11.

18:30

2. LIGA, SK. JIŽNÍ MORAVA – 7. KOLO

TJ SOKOL II PROSTĚJOV
SHC MALOMĚŘICE
Tělocvična ve Studentské ulici v Prostějově

boje na zelených trávnících aneb
KRAJSKÝ PŘEBOR – 14. KOLO
FC KRALICE NA HANÉ
TJ SOKOL KLENOVICE NA HANÉ
SOBOTA 8. 11. 2014 13:30 HODIN
Fotbalový areál v Kralicích na Hané

HOLKY
JDOU
NA
TO!
„Byla to komedie, rozhodčí měli zaplaceno“
Trenér Dubu obvinil Lipovou z uplácení:

VK AGEL PROSTĚJOV
VK SG BRNO
SOBOTA 8. 11.
SOBOTA 8. 11.

V
Š
O
J
E
T
S
O
R
P
ZA

NA VELKOU RYBU MĚLO V UPLYNULÉM TÝDNU POLÍČENO VEDENÍ
PROSTĚJOVSKÉHO HOKEJOVÉHO KLUBU. PŘI TOUZE PŘIBLÍŽIT SE POZICÍM
ZARUČUJÍCÍM ÚČAST V PLAY OFF SE V HLEDÁČKU JESTŘÁBŮ OCITL
VYHLÁŠENÝ KANONÝR JAROSLAV BALAŠTÍK, JEHOŽ NOVÁČKOVI PRVNÍ LIGY
Y
NABÍDL TAKTÉŽ TRÁPÍCÍ SE ZLÍN!
JENŽE VELKÝ TREJD SE NEKONÁ. ČTYŘIATŘICETILETÝ DVOJNÁSOBNÝ
Ý
Koláž Večerníku
EXTRALIGOVÝ VÍTĚZ, NĚKDEJŠÍ ZLÍNSKÝ KAPITÁN, VICEMISTR SVĚTA Z ROKU
2006 A AUTOR TŘINÁCTI BRANEK A JEDENÁCTI ASISTENCÍ V NHL TOTIŽ ZÁJEM ZE STŘEDNÍ MORAVY NEVYSLYŠEL.
V DRESU „BERANŮ“ SICE SKONČIL, DÁVÁ VŠAK PŘEDNOST ZAHRANIČNÍMU ANGAŽMÁ. ČLENA KLUBU HOKEJOVÝCH
STŘELCŮ DENÍKU SPORT, TROJNÁSOBNÉHO KRÁLE STŘELCŮ NEJVYŠŠÍ DOMÁCÍ SOUTĚŽE, PĚTINÁSOBNÉHO ČESKÉHO
MEDAILISTU A NĚKDEJŠÍHO HRÁČE ZLÍNA, UHERSKÉHO HRADIŠTĚ, KOMETY BRNO, HÄMEENLINNY, COLUMBUSU
BLUE JACKETS, SYRACUSE CRUNCH, HV71 A MLADÉ BOLESLAVI SE TAK NA HANOU PŘIVÉST NEPODAŘILO. KDO
NAOPAK ZA PROSTĚJOV NASTOUPIL JE ZKUŠENÝ FORVARD PADĚLEK ČI TŘINECKÝ CIENCALA.

EXTRALIGA ŽEN – 6. KOLO

volejbal

BALAŠTÍK ODMÍTL HRÁT
Prostějov/jim

32

ČTVRTEK 6. 11.

TRHÁK TÝDNE

KRAJSKÝ PŘEBOR – 14. KOLO
SOKOL KONICE
FK MOHELNICE „B“
NEDĚLE 9. 11. 2014 13:30 HODIN
Fotbalový areál v Konici

Lipová, Prostějov/jim - Odložený, zkontumovaný, nezkontumovaný a nakonec
na nový termín posunutý
zápas mezi fotbalisty Lipové
a Dubu nad Moravou se
v úterý 28. října konečně odehrál. Závěrečným hvizdem

hlavního rozhodčího ovšem
debaty o tomto duelu neskončily, u hostů totiž i několik
dní poté převládala pachuť.
V zápase sice vedli 3:1
a krátce před koncem dokázali vyrovnat na 4:4, i o tento bod ovšem přišli penaltou

z poslední minuty. A po utkání nemohli přijít na jméno sudímu Jaroslavu Bartůňkovi,
jenž proti nim nařídil hned tři
pokutové kopy. Jejich kouč
Pavel Koral dokonce nařkl
soupeře z podplácení!
(pokračování na straně 22)

Vitásek opět reprezentuje,
jede na finský Karjala Cup
Praha, Prostějov/jim - Po účasti na jarním mistrovství světa
a letním společném minisoustředění nechybí Ondřej
Vitásek ani v nominaci na
první herní prověrku nové reprezentační sezony. Prostějovský odchovanec a v současnosti
obránce libereckých Bílých
Tygrů je totiž jedním ze sedmadvaceti hokejistů, které povolal
hlavní trenér českého národního týmu Vladimír Růžička pro
první díl Euro Hockey Tour,
jímž se od čtvrtku do neděle
stane Karjala Cup.
Čtyřiadvacetiletý a téměř dvoumetrový bek prožívá vydařenou
sezonu, v extralize nastoupil do
všech osmnácti kol a kromě dvou
asistencí se dočkal i premiérové branky, přičemž nyní má na
kontě již tři zásahy, z toho jeden
v oslabení. A další kanadské body

z
ernikpv.c
www.vec
Už o víkendu. Poprvé v historii oznámil nehrající kapitán fedcupového týmu žen České republiky Petr
Pála nominaci na zápas v Prostějově, kde sídlí mimo jiné Národní tenisové centrum MORAVA. Po boku
majitele České sportovní Miroslava Černoška potvrdil, že dle očekávání bude spoléhat zejména na duo
hráček TK Agrofert Petru Kvitovou a Lucii Šafářovou. Finálový duel proti Německu se odehraje tuto
sobotu a neděli v Praze.
Foto: TK PLUS

přidal i v základní skupině obnovené Ligy mistrů.
V reprezentaci se rychle změnil
z jarní pozice „zelenáče“ v ostříleného mazáka. Nejzkušenějším
borcem výběru je totiž s třiatřiceti starty další obránce Jakub
Krejčík, hned za ním jsou další
účastníci světového šampionátu
Vitásek s Petrem Zámorským,
naopak hned osm nominovaných
čeká debut.
V národním dresu zatím někdejší
hráč Prostějova, Přerova, Opavy,
Vítkovic, Benátek a nyní Liberce
sehrál osmnáct zápasů, dosáhl
v nich na jednu přesilovkovou
branku, dvě přihrávky a osmnáct
trestných minut. Své statistiky
bude moci rozšířit ve čtvrtek od
17.30 hodin proti domácímu Finsku, v sobotu od jedenácti hodin
proti Švédsku a přesně o den později ve stejný čas proti Rusku.

KAM ZA F TBALEM
I.A TŘÍDA, SK. „B“ – 12. KOLO
TJ SOKOL MOSTKOVICE
TJ ŠTĚPÁNOV
NEDĚLE 9. 11. 2014 13:30 HODIN
Fotbalový areál v Mostkovicích

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 14. KOLO
TJ FC KOSTELEC NA HANÉ
TJ SOKOL V PIVÍNĚ
SOBOTA 8. 11. 2014 13:30 HODIN
Fotbalový areál v Kostelci na Hané

Nominaci na finále Fed Cupu
oznámil kapitán v Prostějově

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 14. KOLO
TJ SOKOL PLUMLOV
TJ SOKOL ČEKYNĚ
SOBOTA 8. 11. 2014 13:30 HODIN
Fotbalový areál v Jesenci

I.B TŘÍDA, SK. „B“ – 14. KOLO
FC HVOZD
TJ SOKOL PROTIVANOV
SOBOTA 8. 11. 2014 13:30 HODIN
Fotbalový areál ve Hvozdu

II. TŘÍDA – 14. KOLO
TJ HANÁ PROSTĚJOV
TJ HORNÍ ŠTĚPÁNOV
SOBOTA 8. 11. 2014 13:30 HODIN
Fotbalový areál Za Místním nádražím

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ
KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

?

Správná odpověď a výherce

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 3. listopadu 2014

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

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

Správná odpověď z č. 43: na snímku byl vrchní výklenek
z domu v Olomoucké ulici, č.p. 100 Vylosovanou výherkyní,
která získává PENĚŽITOU ODMĚNU 400 Kč, jenž věnovala firma M&M STŘECHY, se stala Hana HOŠŤÁLKOVÁ,
Stroupežnického 17, 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 6. LISTOPADU, 12.00 hodin. Jméno výherce
zveřejníme v PONDĚLÍ 10. LISTOPADU.
Dnes můžete zápolit o POUKAZ V HODNOTĚ 400 Kč,
který tentokrát věnovala prodejna ZDRAVOTNICKÉ
POTŘEBY z Plumlovské ulice v Prostějově.

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

K PŘÍJEMNÉMU USÍNÁNÍ NABÍZÍME
VELKÝ VÝBĚR NOČNÍHO PRÁDLA PRO ...

Kdo je na fotografii? Poznáte?

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

TIP
k obrazovce
SIMPSONOVI
VE FILMU
ANIMOVANÝ FILM
USA (2007)

SOBOTA 8. 11. 2014

20:00 HODIN

AMÍK, AMIL, AMOK, DÝMY, ETEN, GEOLOG, HŘIB, CHTÍT,
KOPR, LIBOST, MOLÍK, NAIVITA, NĚKOLIK, OHAŘ, OLŠE,
PÓVL, SETÍ, SILÁK, SLEVA, ŠPÁLA, ŠPROT, TMÁŘ, UŽOVKA,
VADA, VSUN, VŠEUM, VÝTĚR

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 6. LISTOPADU 2014, 12.00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„PŘES ULICI“. Vylosovaným výhercem se stal Jaromír
SEIDLER, Libušinka 3, Prostějov, který se tak může těšit
na POUKÁZKU PRO KONZUMACI SORTIMENTU
V CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč. Tu věnoval partner minulého dějství, jímž byla HOSPŮDKA NA JEDENÁCTCE
z Plumlovské ulice v Prostějově. Výhra je připravena
k vyzvednutí přímo v redakci Večerníku!
Ti, kdo tentokrát neuspěli, však nemusí smutnit. Ba právě naopak,
nejšťastnější z vás se může v případě úspěchu těšit na další zajímavou cenu, která tentokrát potěší ty, kdo si rádi pospí v něčem
příjemném...
Partnerem dnešního kola je totiž prodejna PYŽAMKA CZ
- Alena Rubešová, kterou najdete v Prostějově. Vyhrát můžete
POUKÁZKU NA NÁKUP SORTIMENTU V CELKOVÉ
HODNOTĚ 400 Kč!
Jméno šťastného výherce či výherkyně zveřejníme v příštím vydání
PV Večerníku, které vyjde v PONDĚLÍ 10. LISTOPADU 2014.
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Režie: David Silverman
Hrají: Dan Castellaneta, Julie
Kavner, Nancy Cartwright,
Yeardley Smith, Hank Azaria
Jeden z nejúspěšnějších televizních seriálů se dočkal také prvního celovečerního filmového
zpracování. Populární rodinka
Simpsonových ze Springfieldu
bude tentokrát čelit globálním
výzvám a Homer provede nejhorší věc svého života. Na filmu
pracují stejní tvůrci jako na televizním seriálu, a tak se fanoušci
dočkali většiny svých oblíbených postav. Zápletku však tají
do poslední chvíle. Seriál, který
již několik let úspěšně uvádí
i Česká televize, si u diváků
vydobyl výlučnou pozici především díky kombinaci černého
a situačního humoru. Ten samozřejmě ve filmu nebude chybět a

V minulém, celkovém součtu
již stočtyřiaosmdesátém pokračování tohoto originálního
klání uspěli všichni ti, kteří
správně poznali, že se jedná
o Jaroslava Šlambora. Právě od dnešního dne s největší
pravděpodobností nového člena
nejužšího vedení Statutárního
města Prostějov, který je známý
i z působení u prostějovského
hokeje, poznala notná masa našich čtenářů...
Z 415 správných odpovědí, jenž
jsme zařadili do osudí, se usmálo štěstí na výherkyni, kterou se
stala Leona ONDROUŠKOVÁ,
Vřesovice 178. Prostřednictvím
Večerníku obdrží chutnou a lahodnou cenu v podobě DVOU
PŮLMETROVÝCH PIZZ,
které si poskládáte sami z těch
nejrůznějších kousků! Cenu
v HODNOTĚ 430 Kč věnovalo OBČERSTVENÍ ŠPIZZA.
Poukaz si lze vyzvednout v redakci Večerníku.
Ti další z vás mohou zkusit své
štěstí třeba hned v rámci tohoto
čísla, přičemž tentokrát jsme zabrousili do sportovních vod a graficky mírně poupravili reprezentanta České republiky v malém
fotbale, který momentálně obléká
dres třetiligového „eskáčka“...
Poznáte, o koho se jedná?.
Na odpovědi ze stopětaosmdesátého kola čekáme v redakci znovu DO ČTVRTKU
6. LISTOPADU 2014, 12.00
hodin - volejte 582 333 433,
pište SMS na 608 960 042 či
pošlete e-mail na adresu:
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ!
Jméno výherce, který od nás
obdrží výše zmíněnou cenu
od občerstvení BRUTUS, zveřejníme v příštím čísle, které
vychází tradičně v PONDĚLÍ
10. LISTOPADU 2014.
Hodně štěstí při bádání

VYHRAJTE VEČEŘI U JADRANU!

Také první listopadové vydání 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 dalšímu novému partnerovi
tohoto klání máte možnost získat skutečně atraktivní výhru.
U v současnosti tolik populárního klání, které si již dávno získalo své věrné a početné přívržence, nyní můžete usilovat o chutnou večeři do známé restaurace...
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 PRO KONZUMACI SORTIMENTU V CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč,
kterou premiérově věnovala RESTURACE JADRAN. Tradiční a oblíbený podnik najdete v ulici Hradební v Prostějově.
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 6. LISTOPADU 2014, 12.00 hodin.
Správné vyluštění z minulého čísla znělo 9 - 7 - 1 - 7, načež v pořadí
celé historie tohoto klání se už celkově stodvaasedmdesátým výhercem v řadě stal Lukáš VINKLER, Brněnská 11/2000, Prostějov.
Přímo v sídle redakce si tak může vyzvednout POUKAZ S HODNOTOU 400 Kč NA NÁKUP SORTIMENTU v prostějovské
prodejně ŽELEZÁŘSTVÍ U VĚŽIČEK, kterou najdete v ulici
Vrahovická. Právě ta byla partnerem uplynulého kola soutěže.
Jméno dalšího výherce, který si může zajít třebas na dobrou večeři, zveřejníme opět v příštím čísle, které VYCHÁZÍ V PONDĚLÍ
10. LISTOPADU 2014.
Nezbývá tedy, než abyste se opět vrhli na nějakou tu zábavu, soutěžit s námi je ta správná šance!

už první zveřejněné záběry vyvolaly lehkou kontroverzi. Zejména ten, kde je Bart poprvé za
svou kariéru nahý. Snahou tvůrců je k filmu přitáhnout i ty diváky, kteří se zatím s fenoménem
Simpsonových příliš nesetkali.
Ve vedlejších rolích se objeví
i některé filmové hvězdy a skutečné postavy americké historie.
Film nadabovali stejní herci jako
seriál, a tak se čeští diváci mohou
těšit na výborné výkony Martina
Dejdara, Jiřího Lábuse a dalších.

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

Správné řešení z čísla 43: ...KROUHANÉ A HLÁVKOVÉ ZELÍ NEJEN NA ZIMU. Vylosovaným výhercem je Marek PROKOP, Šárka 15, Prostějov. Poukaz
v hodnotě 400 Kč si lze vyzvednout v redakci Večerníku. Dnešní tajenku nám zašlete e-mailem nebo zatelefonujte do čtvrtku 6. listopadu 2014, 12.00 hodin.
Výherce získá poukaz v celkové hodnotě 400 Kč na služby prodejny OFFICE SYSTEM.

Nabídka realit a nemovitostí, inzerce

Tel.: 773 542 542
Kvalitní
služby
od roku
1992

e-mail: info@impulsreality.com

Prodej novostavby RD Skalka

Prodej pozemku, Vrahovice

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

Rostislavova
Rostislavova
8
8
796 01796
Prostějov
01 Prostějov

Pronájem nebytových prostor, ul. Trávnická

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

E–mail: jhreality@jhreality.cz

ww
ww.jjhrealiity.c
cz

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

Prodej bytu 4+1, Prostějov ul.Křižkovského

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

Pronájem nebytových prostor, centrum PV

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

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

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

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

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

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,-

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

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

Prodej řadových
rodinných domů,
Wichterlova ulice,
Prostějov12

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)
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, Knihařská ul – parkovací stání
Pv, Čechovice
Pv, ul. Šmerala (u rybníka)

Kč 500,-/měsíc
Kč 1.000,-/měsíc
Kč 1.500,-/měsíc

Kompletní nabídku najdete na:

www.jhreality.cz

REALITY
POHODA
- pohodové vyřízení realitních služeb

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

REALITNÍ KANCELÁŘ
VNB REALITY
Hlaváčkovonám.1(ATRIUM),Prostějov
Ing. Marie Vymazalová, 774 421 818
aktuálně NABÍZÍ:
* 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
* RD Brodek u Konice
200.000 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+kk, V.Ambrose 995.000 Kč
* BYT 3+1, A.Slavíčka 1.290.000 Kč
* RD 5+1, Vřesovice
1.980.000 Kč
* RD 3(5)+kk, Horka n/M 2.100.000 Kč
* St.pozemek, Suchdol 460.000 Kč
* Pronájem bytu 1+1 5000 Kč + ink.
* Pronájem obchodu 12.000 Kč + 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

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

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

realitních

SUPERNOVINKA:

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

kanceláří

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

1) RD 4+kk novost., lux. - Bedihošť
4,5 mil.Kč + prov.
2) RD 4+1 Konice
999 tis.Kč
3) Pozemek - orná půda Želeč - 3,5 ha
29 Kč/m2
4) RD 3+kk Hrubčice - novostavba
2.390 tis.Kč
5) Chata s pozemkem - Plumlov
850 tis.Kč
6) RD Želeč - zahr. 1115 m2
740 tis.Kč
7) Chalupa v obci Březsko
499 tis.Kč
8) RD 5+2 Dobromilice, 348 m2
1.300 tis.Kč
9) RD Záříčí (okres KM) - 2 byt.jedn.3+1, zahrada, 2 garáže 340 tis. Kč
10) RD 1+1 Plumlov
1.350 tis.Kč + provize

PRONÁJMY:

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

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

Možnost provedení úprav
dle požadavků klienta

pro následující

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

číslo je

Prodej nově
budovaných
podkrovních bytů
Havlíčkova ulice

ve čtvrtek

6. 11. 2014
do 12.00 HODIN

REALITY
Koupím byt 2+1 v OV, západní Pronajmu byt 2+kk 54m, kuch. linka
část města. 777 602 873
včetně spotřebičů. Nájem 6500 Kč
včetně inkasa. tel. 775 011 885
Hotově vykoupím vaši nemovitost.
723 565 897
Pronajmu dlouhodobě pěkný jednopokojový cihlový byt s lodžií a velPron. cihl. bytu 2+1 po rek. ul. Šliko- kým sklepem od 1.12.2014. Cena vč.
va PV. Vl. kot. a měř. Náj. 5.500 Kč inkasa 6.500 Kč. Tel.: 602 873 504
+ ink. Tel.: 604 820 358
Koupím RD v Plumlově, Kostelci,
Koupím zahradu v okolí PV. Nejlépe Kralicích nebo okolo Prostějova-stěpřímo od majitele. RK nevolat! Cenu hování z bytu. Tel: 732 755 910
respektuji. Tel.: 734 481 013
Koupíme byt 1+1 a 2+1, platba v hoPronajmu v centru města Pv 2 ob- tovosti. 774 409 430
chody. Tel.: 777 135 540
Sháním dlouhodobý pronájem 1+1
Autopark, Francouzská ul. Sídl. s možností trvalého pobytu. RK NE!
západ nabízí kryté garážové stání. email: vinwoman@seznam.cz tel.:
739 209 741
Tel.: 604 430 934

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

Hledáme větší byt 3+1, nejlépe po
rekonstrukci, 774 409 430
Koupím 1+1 nebo 2+1 v Prostějově na
sídlišti u nemocnice. 732 388 718
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Prostějov vyhlašuje výběrové
řízení na prodej pozemku p.č. 6396/1
v k.ú. Prostějov - orná půda o celkové výměře 3167 m2, ul. Okružní, za
minimální kupní cenu 277.000,00
Kč. Dle ÚP je pozemek součástí plochy pro bydlení čisté – bytové domy.
Další informace poskytne p. Hudcová na adrese Rejskova 28, Prostějov, tel. č. 582 302 585, e-mail:
yveta.hudcova@uzsvm.cz

Pronajmu nebytové prostory ve dvoře, 20m2 s výlohou. Cena 3.000 Kč
Prodám byt 1+1 v OV, Krasická ul. NABÍZÍM OBCHODNÍ PROSTOR + ink. Vhodné nejen pro nehtařky.
v Pv. Cena dohodou. Tel.: 604 149 993. V CENTRU PROSTĚJOVA. O cel- T.: 603 503 366
RK nevolat!
kové rozloze cca 150m2 vč. skladů
a soc. zařízení (3x WC) plynové topení, Pronajmeme garáže na Olomoucké
Pronajmu byt 1+1 v Pv. Nájem 5 000 Kč el.boilernateplouvodu.Zázemíjevhod- ul. Cena 1.000 Kč/měs. Tel.:
+ el., kauce 1 nájem. Tel.: 604 833 195
né pro jakoukoliv činnost. 606 954 318 608 811 174
Hledáme ke koupi RD nebo byt v PV Pronajmu garáž na Močidýlkách.
a okolí. I k rekonstrukci. Nabídněte. Tel.: 728 567 556
T.: 605 011 310 i SMS
Pronajmeme 1 pokoj. byt v Pv. Přízemí,
Pronájem bytu 2+1 v RD, 72m2, nájem 3 000 Kč + zál. na služby + inkaso.
v Pv za 7 tis. Tel.: 739 250 495
Kauce 6 000 Kč. Tel.: 603 546 705

Pronajmu pěkný 1+1 v centru, 4.500 Kč
+ ink. T.:732 864 744
Pronajmu parkovací místo v garážovém dvoře, Svatoplukova ul. Tel.:
777 01 03 23

FINANCE

SLUŽBY

PRÁCI NABÍZÍ

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

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 vlast- Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
ních zdrojů od 3 věřitelů. Konzultace na
Stolařství V. Jančík.
739 066 462
Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz,
Malá půjčka 10 000 až 80 000 Kč. PraTel.: 604 820 358
cuji pro více věřitelů. Tel.: 777 551 492

MAČKALSTAV S.R.O.
Půjčka 5 000 Kč až 50 000 Kč, rychle
až do domu, bez poplatku předem. Tel.: provádíme stavební práce, obklady
777 965 734. Pracuji pro více věřitelů a dlažby, rekonstrukce, zateplení budov a RD. 774 655 459, 608 538 035
Půjčky, úvěry. Splatnost až 15 let www.mackalstav.cz
oproti zástavě nemovitosti. Bez prokazování příjmů. Výkup za hotové. Tel.: Plazmový generátor – likvidace para775 439 282, 733 121 568
zitů, bakterií a virů s 100% účinností.
Bc. Ivo Kroupa, tel.: 605 86 41 40
Půjčka až 300 000 Kč pro OSVČ, rych- www.kroupovi.net
lé vyřízení. Tel.: 777 965 734. Pracuji
pro více věřitelů.
Opravy a úpravy oděvů
Obuvi a batohů
Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze
Opravy deštníků
ještě dnes. Tel.: 603 218 330
Vedle knihkupectví u radnice
702 870 751
Provádíme také opravy plavek,
spodního prádla a zcelování
Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343

Centrum regenerace v Prostějově.
Ihned zapracujeme do různých pozic. Možnost i VČ. Tel.:
602 810 644.
Firma Lankwitzer ČR s.r.o. přijme pracovníka na pozici vedoucí skladu. Více
na info na tel.: 773 647 626
STUDIO 365 hledá nové tváře pro
modeling od 9-27 a 28-45l..
T.: 605 427 271, 9-12h.
www.studio365.eu
Hledám důchodce/-kyni do sběrny
opravy oděvů na náměstí v Pv. Tel.:
702 870 751
Hledáme zedníky a další šikovné pracovníky do naší stavební firmy. Zkušenosti výhodou. Tel.: 777 943 299
Přijmu automechanika i absolventa
-zaučíme. Tel.: 605 248 001
Oděvní firma přijme švadlenu na šití
konfekce. Možnost zkrácené prac.
doby. Jednosměnný provoz. Dobré
platové podmínky. Informace na tel.:
582 340 591, 777 793 100

Kominictví: provádíme frézování Hledáme zaměstnance do ženského
dehtu 150 Kč/m, čištění komínů kolektivu (i brigádně), manuální práce,
a roční kontroly. Tel.: 602 481 262 požadovaná zručnost. Tel.: 582 330 341
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce strojem UNC,
výkopové, terénní práce.

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

Bezpečnostní a úklidová agentura přijme ihned do HPP invalidní
důchodce na pracovní pozici vrátný, místo výkonu VPO Protivanov.
Podmínkou je čistý trestní rejstřík.
Půjčka až 100 000 Kč, nad 100 000 Sobra – auto.cz, Žeranovská 3. Tel.: Bližší informace na tel. čísle: 602 786 692
Kč se zástavou nemovitostí. Tel.: 608 933 033. Na trhu již 21 let opra777 965 734. Pracuji pro více věřitelů. víme vše, zkušenosti, autoservis Restaurace-pizzerie v centru města
osobní a dodávky, ND - obchod, hledá vyučeného-zkušeného kuchaře.
Tel.: 605 263 543
Peníze pro všechny ihned při podpisu! pneuservis.
Zvýhodněné podmínky, žádné poplatky. Volejte: 775 021 212
Rekonstrukce koupelen. Tel.: Firma Lankwitzer color s.r.o. hledá
zaměstnance s průkazem ZPS. Tel.:
605 459 652
773 647 626
Provádíme dokonalé strojové čištění
čal. sedacích souprav a koberců. Hledám elektrikáře.774 989 007
M. Revay tel.: 604 439 302, 582 382 325
Přijmu brigádníky/-ce na prodej kebabu.
www.revay.cz
Nástup možný ihned. Pracovní doba:
Opravy střech, klempířské práce, krátký, dlouhý týden. Plat 12.000 Kč
montáž hromosvodů opravy vazby Informace na tel.: 608 76 72 73
a sádrokartony – provádíme včetně
zateplení budov. Tel.: 608 780 615.
A-stavby.plumlov@seznam.cz
Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367.

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

Řádková a sloupcová inzerce, vzpomínky, sport

KOUPÍM
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.
Koupíme starožitný nábytek,
obrazy,zbraně,vojensképředměty,
hodiny, porcelán, sklo, hračky,
moto věci a jinou veteš. Vykoupíme také celé pozůstalosti a zajišťujeme komplexní vyklízecí
práce. Seriózní jednánía platba
hotově. Tel.: 773 113 303
Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme za kvalitní obrazy
17.-20. století, zlaté a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbraně, stříbrné předměty, šperky a veškeré
starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní a hodnotné předměty, nejlépe
celé sbírky či pozůstalosti. Info
René Simon, tel.: 736 127 661,
simonrene@seznam.cz
Koupím Haki lešení nebo trubkové. Cena dle dohody. Tel.:
734 481 013

VZPOMÍNÁME

Dne 6. listopadu 2014
uplyne 4. smutný rok od chvíle,
kdy nás navždy opustila naše
milovaná maminka a babička,
paní
Františka MIKULÁŠKOVÁ.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte
s námi. Za celou rodinu dcery
Bronislava a Iveta s rodinou

ze Seloutek.
Stále s láskou vzpomínají
synové Michal a Marek
a manžel Jaromír.

Čas letí, bolest
v srdci zůstává.

PRODÁM
Prodej palivového dříví. Tvrdé, měkké. Doprava zajištěna. Prostějov,
Olomouc, Přerov. Tel.: 734 481 013

Kdo v srdcích žije, neumírá

ZD Moravan Domamyslice
Sad Mostkovice.
Prodej jablek. Konzumní i do kvasu
(pro maloodběratele i velkoodběratele).
Po – pá: 7.00 – 15.00 hod.
Tel.: 602 510 465

Dnes, tj. 3. listopadu 2014
D

Za tichou vzpomínku děkují
manželka, děti, vnoučata
a pravnoučata.

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

Za tichou vzpomínku děkují
manželka a dcery s rodinami.

RŮZNÉ

Pila Otaslavice nabízí tvrdé palivové
dříví – krácené. Cena 550 Kč/plm.
Doprava zajištěna. Tel.: 582 371 493 Levné látky od 40 Kč/m. Nám.
Spojenců 2, PV. Po-Pá, 9.00 - 15.30 hod.
nebo 605 405 953
Likvidace prodejny. Prodám zásoby: čepice, barety, šály, rukavice.
Kvalitní. Cena 20-50 Kč / ks. Tel.:
732 211 328

SEZNÁMENÍ

P. Novotný: „Po vydařeném
Domácí tým se představí v téměř nejsilnější sestavě

Má-li být láska úplná,
musíme prožít její počátek,
rozkvět, umírání. K plnosti lásky
patří i její tragédie – smrt.

Již rok žije pouze v našich
srdcích milovaný táta a manžel
pan Jan ZIKMUND.
Zemřel dne 7. listopadu 2013.
Vzpomínáme na něho
s úctou a láskou. Přátelům
děkujeme za vzpomínku na
dobrého kamaráda. Rodina.

BC DTJ si „brousí rukavice“ na Poláky

šampionátu jednotlivců chceme uspět!“

Odešel jsi, jak si to osud přál,
v našich srdcích a vzpomínkách
zůstáváš dál. Roky plynou,
jak tiché řeky proud, jen
bolest nedá zapomenout.

Dnes, tj. 3. listopadu 2014
vzpomínáme první smutné
výročí, kdy nás opustil
pan Jaroslav LÁTAL
z Prostějova.
Stále vzpomíná rodina.
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s panem Bohumilem
VALÁŠKEM.
Díky Pohřební službě
Makový za profesionální
přístup. Díky patří také
všem známým a přátelům.
Děkuje manželka
Ivana.

AUTO - MOTO

55. letý hledá štíhlejší ženu pro buProd. D. nový kabát s kap. D 80cm. doucí společný život z Pv a okolí. Koupím jakoukoli Š - Felicii. Tel.:
778 018 269
Tel.:737 065 580
Vel.xxxl. T.: 731 236 558

UZÁVĚRKA ŘÁDKOVÉ INZERCE
pro další číslo je v PÁTEK 7. listopadu v 10.00 hodin

Po úvodním nezdaru na
půdě BigBoardu Praha
se nezadržitelně blíží
domácí premiéra BC
DTJ Prostějov v prvním
ročníku středoevropské
boxerské interligy. Stane
se tak již tuto sobotu 8. listopadu, kdy v sokolovně
na Skálově náměstí
přivítají polský Górny
Slask. Cílem úřadujícího
mistra české extraligy
není nic jiného než výhra
a prostějovští „Býci“ věří,
že jim k tomu tradičně
výtečnou atmosférou pomohou i jejich fanoušci.
„Nebudu skromný, doma je
povinností vyhrát. Poláci sice
mají větší výběr a je tam velká
konkurence, my však máme ty
nejlepší kluky a myslíme si, že
se s nimi mohou popasovat.
Předpokládám, že nebudou
mít na rozdíl od nás v sestavě
samé reprezentanty, šance je
tedy velká,“ věří prostějovský
trenér Petr Novotný v zisk
prvních bodů a napravení
reputace po vysoké porážce
v hlavním městě.
Při vstupu do mezinárodní
soutěže byl sice spokojen s výkony, nikoli však
počínáním arbitrů, takže
z toho byl nelichotivý výsledek 4:12. „Kluci v Praze zamakali, dali do toho všechno
a nakonec nevyhráli... Doufám,
že to teď bude lepší a podaří se
nám zvítězit. Rozhodovat budou jeden Čech, jeden Polák
a dva Slováci, supervizor bude
Čech,“ nastínil personální obsazení.
Polský výběr se na Hané naposledy představil na přelomu
jara a léta 2011, kdy v interlize
Boxing One Championship zavítal do Prostějova celek Rybniku. Po více než třech letech
tak dojde na další souboj. „Já
jsem tehdy neboxoval, byl
jsem zraněný. Ale porazili
jsme je. Od té doby však uteklo
dost času, někteří jim odešli do
profiboxu a nastala obměna.
Jejich současné kluky příliš
neznám,“ konstatoval na adresu sestavy sobotního soupeře
někdejší úspěšný reprezentant.

Představí se čerství
mistři republiky
Tým z Horního Slezska
je tak trochu neznámou.
„Bude záležet na aktuální formě i na tom, v čem
přijedou. Přece jen boxerů je
v Polsku trochu více, mohou
vybírat z různých oblastí. Poláci mají trochu jinou mentalitu
a jsou zpravidla takoví bojovní
a rvaví, my musíme být
chytřejší a připravení. Věřím,
že to bude atraktivní pro diváky,“ představil Novotný svá
očekávání.
To prostějovská sestava
bude téměř nejsilnější, jaká
může být. „Jsme po mistrovství republiky, které pro nás
bylo úspěšné, a chtěli bychom
se prezentovat kvalitními
výkony. První zápas v Praze
byl rozjezdový, když jsme
se rozboxovávali, nyní jsme
v zápřahu a ve formě,“ těší se
Novotný na kvalitní souboj.
V nejnižší hmotnosti do
56 kilogramů tak opět celé
střetnutí zahájí Filip Barák,
někdejší slovenský mistr a díky
dvojímu občanství i aktuální
český vicemistr a navíc i mistr
světa v kick boxu. „Na mistrovství republiky se předvedl
v dobrém světle, i ve finále
s Erikem Hulievem ukázal
kvalitní box a měl vyhrát.
Bohužel to nevyšlo, ale
výkon oproti Praze byl sto
a jedno. Erik dělal třetí kolo,
vědom si své ztráty, ale nebodoval. Když jsem se na to
s odstupem času díval na videu,
tak Filip měl vyhrát,“ je nadále

Ukáže jim to. Kouč prostějovských boxerů Petr Novotný ještě
nedávno bojoval přímo v ringu, nyní se spolu s kolegou Dudou
snaží celý tým dirigovat.
Foto: archív Večerníku
přesvědčen prostějovský kouč.
Naopak otázkou je obsazení
„šedesátky“. Tradiční opora
a sběratel vítězství Hamo
Aperjan se totiž na šampionátu
v Plzni zranil a zřejmě nebude
moci kvůli hluboké ráně na
obočí nastoupit. „Boxuje se
bez helmy a může se to stát.
Jedná se o kontaktní sport, ale
ne tak nebezpečný jako fotbal, kde hrozí větší zranění,
tady to jsou jen oděrky. Dostal
v zápalu boje hlavičku, proto
ho asi budeme šetřit, aby byl
fit na Nitru,“ vysvětlil Novotný pravděpodobný zásah do
složení sestavy.

O šanci si řekl
bývalý hokejista
Ve „čtyřiašedesátce“ se divákům představí čerstvě
dvojnásobný mistr republiky
mezi muži Miroslav Šerban,
o pět kilo výš to bude vicemistr Robert Bilík a ve střední
váze další finalista Vladimír Lengál. „V Plzni to byl
strašný tyjátr, nezaslouženě
prohrál s Víťou Králem.
Rozhodčí to ukončili, podělali
se a dali vítězství na jeho
stranu. Laďa je v dobré formě
a popasoval se o místo jedničky
s Markem Andrýskem, potvrdil dvou pozici,“ vrátil se
k rozdávání cenných kovů na
západě Čech.
Polotěžkou váhu obsadí premiérový český šampion Tomáš
Bezvoda, těžkou váhu úspěšný
obhájce domácího zlata Daniel Táborský a v supertěžké
to bude tradiční maďarská
posila Ištván Bernáth. „Sestava je to silná a i tentokrát
jsem byl trochu na vážkách.
Máme totiž novou posilu
Tomáše Ivachova. Nemá sice
za sebou moc zápasů, ale je to
velice šikovný a talentovaný
borec, který se dostal až do
semifinále mistrovství republiky proti Danu Táborskému.
Troufám si říct, že zápas měl
vyhrát. Dana nabodoval, byl
rychlý, pohyblivý, Dan má
ale jméno,“ dal nakonec před
třiadvacetiletým kmenovým
boxerem Prostějova přednost
zkušenějšímu,
známějšímu
a dlouhodobě úspěšnému Táborskému.
Celý prostějovský tým
se nachází uprostřed náročného programu, brzy po
interligovém duelu v Praze
totiž přišlo již několikrát
vzpomínané
mistrovství
republiky v Plzni, nyní to
bude souboj s Poláky a jen
dva týdny poté střetnutí
v Nitře. „Kluci si zaboxovali
a nyní si potřebují hlavně
trochu odpočinout a zregenerovat. Udržovat formu a rychlost, takže jsou

v plánu ještě nějaké sparingy,
kruhová cvičení a chuť, aby se
nepřetáhli, musí se začít trochu
pomaleji. Hlavní je nezranit se
a věřím, že budou připraveni
a v plné síle,“ těší se někdejší
vládce těžké váhy na výborný
box se šťastným koncem.
Někdejší mládežnický hokejista Prostějova a Komety
Brno si tak zatím ještě musí
počkat.

Interliga se
zatím nerozšíří
Polský tým Slask jsou zatím
stejně jako Prostějov na nule,
na úvod totiž doma prohráli
s Nitrou. „Slováci potvrdili
roli favorita. Sice tam byly
výsledky 2:1, komunikoval
jsem ale s lidmi, co tam přímo
byli, a zápasy prý byly hodně
kvalitní. Celkově si myslím, že se jedná o kvalitní
soutěž. Není tam sice zatím tolik družstev a boxerů
také poměrně málo, jednotlivé týmy se ale snaží mít to
nejlepší. Nitra je kompletní
reprezentace Slovenska, Praha je také silná, Poláci též,“
očekává velkou vyrovnanost
až do konce ročníku.
Naopak zprávy o rozšíření
interligy ještě v tomto ročníku se nenaplnily. O vstupu
uvažoval ještě polský Lubin,
sestava však zatím zůstává
pětičlenná. „Předpokládám,
že je to zkušební provoz
a bude se to nabalovat jako
v
mezinárodní
interlize
BoxingOne, kde postupně
přibývaly týmy a vše. Já
osobně bych to orientoval i na
Maďary,“ těší se Novotný na
rozvoj současné myšlenky.
I díky podpoře Statutráního
města Prostějova a Olomouckého kraje pomýšlí BC
DTJ také letos co nejvýše,
jejich domácí premiéra
začne v sobotu 8. listopadu
od 18.00 hodin a vstup do
sokolovny činí šedesát korun. „Doufám, že nás lidé
přijdou podpořit. Je to první
domácí zápas nové sezony
a budeme se snažit předvést
v co nejlepším světle,“ těší
se Novotný na zaplněné
okolí ringu. Na konci listopadu plánuje vedení klubu
fanouškovský výjezd do Nitry. „Do Prahy to nevyšlo
a nyní je vše v jednání.
Budeme
tam
příznivce
potřebovat, stejně jako předtím
v Praze. Minule jsme je tam
vyprášili a naši fanoušci tam
udělali kotel, teď ale Pražáci
neponechali
nic
náhodě
a byli hodně hluční. Takže
musíme soupeře překřičet,“
pousmál se trenér BC DTJ
Prostějov Petr Novotný.
Takže, vzhůru na box!

Box
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NA BOXERY PROSTĚJOVA ČEKÁ DOMÁCÍ INTERLIGOVÁ PREMIÉRA
Po vládnutí českým vodám je tu mezinárodní výzva

Soutěžní ročník 2014/2015 zahájilo družstvo BC
DTJ Prostějov v sobotu 5. října soubojem na půdě pražského BigBoardu. Druhým kolem bude
boxerská interliga pokračovat již o nadcházejícím víkendu a před prvním domácím utkáním
prostějovského celku přinášíme všem čtenářům
Večerníku speciální servis věnující se nejen přiblížení aktuální situace v družstvu a rozložení
sil před duelem s polským týmem Górny Slask,
ale také představení týmu BC DTJ. Součástí
této strany mělo být původně i rozlosování celé
soutěže, které ovšem není ani po prvním dějství
oficiálně k dispozici... Jasné tak je zatím alespoň
to, že tuto sobotu 8. listopadu půjde do ringu čtveřice Prostějov, Górny Slask, Dubnica a BigBoard
Praha, zatímco Nitra bude mít volno. O dva týdny
později zajíždí Prostějov do Nitry.
Texty: Jiří Možný
Foto: archív Večerníku a internet

REALIZAČNÍ TÝM
BC DTJ PROSTĚJOV:
Trenér: Petr Novotný
Asistent: Pavel Duda
Vedoucí družstva interligy: Petr Hlaváč
Předseda oddílu: Evžen Ohlídal
Trenér juniorů: Martin Klíč
Vedoucí družstva juniorů: Miloslav Kaštyl

V posledních letech se stalo
pravidlem, že v Prostějově
vždy vzniklo natolik kvalitní boxerské družstvo, že
bylo schopno rvát se o titul
nejlepšího kolektivu v České
republice. I díky ambicím
a podpoře všech partnerů se
tento sen hned několikrát
zadařil a týmu z Hané se
museli obávat soupeři z Ústí
nad Labem, Plzně, Mostu,
Prahy či Ostravy. Nejlepší
box byl totiž k vidění právě
na střední Moravě. Letos
se vedení prostějovského
oddílu pokouší o další metu,
a sice průniku mezi špičku
v mezinárodní soutěži.
Již v uplynulé sezoně se
mohli boxeři BC DTJ
poměřit se slovenskou Dubnicí, letošní konkurence
je ale ještě větší. Dokázalo
to již úvodní kolo, v němž
posílená Praha dokázala
úřadujícího šampiona porazit. Navíc o první místo bude
zcela jistě usilovat zejména
slovenská Nitra. S tímto
týmem se Prostějov před
pár měsíci utkal ve dvou
„přátelácích“ a odnesl si velice cenné zkušenosti, nyní
už to ale bude bitva o body.
A počítat se musí i s polským
celkem Górny Slask, ačkoliv
ten na úvod nedokázal doma
bodovat. Díky účastníkovi
z téměř čtyřicetimiliónové

země dostává celá soutěž
nový rozměr a fanouškům
se navíc mohou vybavit vzpomínky na dřívější starty
v interlize BoxingONE
Championship a napínavé
souboje s mnoha středoevropskými výběry.

Komentář
Nová soutěž sice zatím
maličko pokulhává ve své
prezentaci, jelikož neexistují
ani centrální internetové
stránky mapující její vznik,
kalendář s výsledky ani
plány do budoucna! O to vše
se v omezené míře starají
jednotlivé oddíly a národní asociace, z rozhovoru
s prostějovským koučem
Petrem Novotným je ale
patrné, že vkládá do tohoto
projektu velká očekávání
a věří, že se uchytí, zabydlí
a bude dále rozvíjet. Ať už
rozšiřováním počtu celků,
tak i zapojením nových států
a dalším růstem prestiže.
A před Prostějovem stojí
i velká sportovní meta udržet si pozici české týmové jedničky a současně
proniknout mezi nejlepší
v
mezinárodních
podmínkách. I proto se soupiska rozrostla o další kva-

Jdou do boje. V posledních letech získávali prostějovští boxeři extraligové tituly, nyní pomýšlejí na
úspěch v interlize.
Foto: BC DTJ Prostějov
litní jména. Maďarskou
posilu Norberta Kaluczu
nahradil kvůli pravidlům
o startu zahraničních hráčů
Čechoslovák Filip Barák,
pozici nástupce Petra Novotného v těžké váze by měla
převzít domácí jednička
v této kategorii Daniel
Táborský.
BC DTJ se podařilo udržet
stabilní opory Hama Aper-

jana, Miroslava Šerbana,
Roberta Bilíka a Ištvána
Bernátha z Maďarska, na
vzestupu je výkonnost Vladimíra Lengála s Tomášem
Bezvodou a kdykoliv zasáhnout jsou připraveni
i další borci.
Vzhledem k jménům jednotlivých účastníků lze také
usuzovat, že se jedná o stabilizované oddíly, neměla by

Obchodní partneři BC DTJ Prostějov:

se tak opakovat zkušenost
z posledních extraligových
ročníků, kdy pravidelně
minimálně jeden oddíl ze
soutěže odstoupil a dohrávalo
se tak v menším počtu. To
snad nyní nehrozí a nejen
prostějovští fanoušci se tak
mohou těšit na čtyři domácí,
stejný počet venkovních duelů
a v součtu přehlídku kvalitního boxerského umění.

SOBOTA 8. 11.
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INTERLIGA – 2. KOLO

BC DTJ PROSTĚJOV
GÓRNY SLASK (POLSKO)

...ještě

+

Sokolovna na Skálově náměstí v Prostějově

Představujeme členy interligového týmu BC DTJ Prostějov pro sezónu 2014/2015
Status:
Hostování z BC Ostrava
Bantamová váha (do 56 kg) Přezdívka:
Filipko
Výška/váha:
164 cm/56 kg
Datum narození:
6. července 1987
Výhry/porážky:
130/30
Úspěchy:
Mistr Slovenska 2009, 2010
a 2011, vicemistr ČR 2014,
účastník MS i ME
Koníčky: Střelba, psi

Filip Barák

Pohledem trenéra Petra Novotného:
„Filip je velký srdcař a je otázkou času,
kdy svou dřinu zúročí.“

Vladimír Lengál
Střední váha (do 75 kg)

Status:
Hostování z BK Řešeto Znojmo
Přezdívka:
Lengy
Výška/váha:
176 cm/75 kg
Datum narození:
14. listopadu 1988
Výhry/porážky:
36/14
Úspěchy:
Vicemistr České republiky 2013
a 2014
Koníčky:
Tanec, fotbal

Pohledem trenéra Petra Novotného:
„Boxer, který svým osobitým stylem dokázal překvapit
nejednoho borce. Razí si cestu do reprezentačního celku ČR.“

Tomáš Ivachov
Těžká váha (do 91 kg)

Status:
Kmenový člen BC DTJ Prostějov
Přezdívka:
Saša
Výška/váha:
185 cm/90 kg
Datum narození:
31. prosince 1991
Výhry/porážky:
11/2
Úspěchy:
Bronz na MČR 2014
Koníčky:
Box, MMA, běh, plavání, posilovna, seberealizace

Pohledem trenéra Petra Novotného:
„Velmi talentovaný borec, k jehož přednostem patří rychlost, postřeh
a pohyblivost. Malým nedostatkem je malá zápasová zkušenost.“

Hamo Aperjan
Lehká váha (do 60 kg)

Status:
Kmenový člen
BC DTJ Prostějov
Přezdívka:
Hamo
Výška/váha:
174 cm/60 kg
Datum narození:
24. června 1985
Výhry/porážky:
61/21
Úspěchy:
Mistr České republiky 2013
Koníčky:
Všechny sporty

Status:
Kmenový člen BC DTJ Prostějov
Lehká velterová váha (do 64 kg) Přezdívka:
Šerbinátor
Výška/váha:
165cm/64 kg
Datum narození:
17. ledna 1991
Výhry/porážky:
108/30
Úspěchy:
Několikanásobný mistr ČR mezi
kadety, juniory i muži, 5. místo na
MEJ 2009
Koníčky: Jazyky, auta

Miroslav Šerban

Status:
Hostování z BC Ostrava
Velterová váha (do 69 kg) Přezdívka:
Robo
Výška/váha:
180 cm/69 kg
Datum narození:
26. září 1991
Výhry/porážky:
79/22
Úspěchy:
Mistr ČR 2012, vicemistr republiky 2014, účastník ME a MS
Koníčky:
Diskotéky, pouliční rozepře

Robert Bilík

Pohledem trenéra Petra Novotného:
„Opora týmu prezentující se technickým boxem se silným
úderem. Občas se nechává unést touhou zvítězit.“

Pohledem trenéra Petra Novotného:
„Stálice prostějovského boxu, která přes své mládí
patří k nejzkušenějším borcům.“

Pohledem trenéra Petra Novotného:
„Technický a ostřílený borec opředený mezinárodními
a reprezentačními starty.“

Status:
Hostování z BC Bruiser Kroměříž
Polotěžká váha (do 81 kg) Přezdívka:
Andrys
Výška/váha:
182 cm/81 kg
Datum narození:
24. března 1995
Výhry/porážky:
80/21
Úspěchy:
Trojnásobný juniorský mistr ČR,
5. na MEJ, 13. na MSJ
Koníčky:
Jazyky, auta

Status:
Hostování BK Řešeto Znojmo
Polotěžká váha (do 81 kg) Přezdívka:
Tommy
Výška/váha:
174 /81 kg
Datum narození:
7. června 1987
Výhry/porážky:
70/40
Úspěchy:
Mistr České republiky 2014,
vicemistr republiky 2013
Koníčky:
Tanec, zpěv

Status:
Hostování z BC Ostrava
Polotěžká váha (do 81 kg) Přezdívka:
Bomber
Výška/váha:
181 cm/81 kg
Datum narození:
25. září 1989
Výhry/porážky:
39/17
Úspěchy:
Bronz na MČR 2014, 3. místo na
turnaji v Halle (Německo)
Koníčky:
Hudba, motocykl

Pohledem trenéra Petra Novotného:
„Perspektivní mladý borec s pouhou po vítězství,
někdy až přehnanou (úsměv).“

Pohledem trenéra Petra Novotného:
„Zkušený borec prezentující se svým typickým podsaditým
stylem s dobrým načasováním drtivého úderu.“

„Honza byl delší dobu mimo hru, což způsobilo zranění kolene, ale
už nabírá formu. Mezi jeho hlavní přednosti patří silný úder a bojovnost.“

Marek Andrýsek

Daniel Táborský
Těžká váha (do 91 kg)

Status:
Hostování
z SK Boxing Praha
Přezdívka:
Mašina
Výška/váha:
194 cm/91 kg
Datum narození:
5. června 1993
Výhry/porážky:
89/39
Úspěchy:
Čtyřnásobný mistr ČR
Koníčky:
Hudba, sport

Pohledem trenéra Petra Novotného:
„Mezi hlavní Danovy přednosti patří skvělá
fyzická kondice a odolnost.“

Tomáš Bezvoda

Tomáš Vaneček
ˇ
Těžká váha (do 91 kg)

Status:
Hostování
z KT Box Poruba
Přezdívka:
Andy
Výška/váha:
185 cm/91 kg
Datum narození:
5. dubna 1989
Výhry/porážky:
14/2
Úspěchy:
Vicemistr republiky 2013 a 2014
Koníčky:
Sport

Pohledem trenéra Petra Novotného:
„Technický a pohyblivý borec prezentující se hravým
způsobem boje a chytrostí.“

Jan Mužík

Pohledem trenéra Petra Novotného:

Status:
Hostování z DVSC Debrecen
Supertěžká váha (nad 91 kg) Přezdívka:
Superman
Výška/váha:
196cm/112 kg
Datum narození:
80/9
Výhry/porážky:
80/21
Úspěchy:
Mistr Maďarska 2012 a 2013,
Vítěz VC Debrecínu 2012, účastník OH 2012 a MS 2013
Koníčky: Hudba, rodina

Ištván Bernáth

Pohledem trenéra Petra Novotného:
„Ištván je technický borec, na svou výšku hodně
pohyblivý a s tendencí bavit lidi.“

Sport

Petr Koblížek ovládl seriál horských kol

Prostějov/jim – Celkem čtrnáct
závodů čítal v letošním roce
Pohár Drahanské vrchoviny
horských kol. V olympijské disciplíně XCM-Cross country se
na start pravidelně stavěl i prostějovský jezdec Petr Koblížek, jemuž se nakonec podařilo ovládnout celou kategorii Expert.
Z prvních třinácti dílů se počítalo
každému pouze sedm nejlepších
výsledků, poté přišlo na řadu finálové kolo.
„Pohodička to určitě nebyla. Do
každého závodu nastupujete s rizikem technického problému, nikdy
navíc nevíte, jak na tom jsou ostatní soupeři. Během roku jezdím
i spoustu jiných závodů a stane se, že
v sobotu jedu jeden a den nato další. Proto musím dbát i na správnou
výživu a regeneraci,“ připomenul
Koblížek.

Už loni si dal za cíl dostat se na bednu a nakonec se mu podařilo celou
sérii vyhrát. „V minulosti jsem zde
pouze párkrát stál na stupních vítězů
jako třetí nebo druhý, v celkovém
pořadí to nestačilo. Minulý rok
jsem ale absolvoval celkem těžký
a technický závod v Beskydech na
dvaatřicetikilometrové trati s převýšením zhruba 1400 metrů. Tehdy
jsem poprvé ochutnal, jaké to je stát
na stupních vítězů, i když to bylo jen
třetí místo,“ vzpomenul na cenné
pódium, na něž vystoupal se svým
kamarádem a zároveň zdatným cyklistou z Hranic Karlem Hartlem.
Systematickému tréninku se věnuje
teprve čtvrtým rokem, první výraznější výsledky se tak dostavily až
letos. „Zmínil bych čtyři závody.
První místo na Valchovském drtiči,
tedy 50 kilometrů s převýšením
1400 metrů, třetí místo v Jevíčku na

50 kilometrů s rozdílem 1110 metrů, druhé místo na Lahofer Author
Cupu na Vranovské přehradě, hodně těžké bylo Pells Kriterium v Brně
na Špilberku,“ upozornil na trasu
z magistrátu a zpět dolů po schodech na 2,2 kilometru s převýšením
90 metrů. Toto se jede na hodinu
plus jedno kolo a několikrát se Koblížek objevil i po boku olympijského
vítěze Jardy Kulhavého. Celkově z
toho bylo jednadvacáté místo a ve
své kategorii šestá pozice.
Čím Drahanský pohár oslovil prostějovského cyklistu natolik, že
letos objel jedenáct ze čtrnácti dílů?
„Setkávají se zde jak profi jezdci,
tak amatéři a máte možnost si zde
porovnat své síly. Stejně tak je velmi příjemné, že pokaždé se jede jiná
trať v různém terénu a obtížnosti.
Mé oblíbené tratě jsou ve Valchově
a Boskovicích, vyhovuje mi obtíž-

nost terénu v podobě kratších ale
velmi prudkých kopců, místy i pětadvacet procent, a písčité podloží,“
poodhalil.
Celkově si tak cení velmi příjemné
rodinné atmosféry. „Je vhodný jak
pro začínající mladé cyklisty ale
výkonnostní jezdce. Vzešlo zde již
mnoho dobrých jezdců, kteří dnes
jezdí i na světové úrovni,“ zmínil.
Od listopadu zahajuje přípravu na
další ročník, na řadu tedy přijdou
posilovna, běh a kruhový trénink,
postupně i najíždění objemových
kilometrů a ladění formy na jarní závody. „Spoustu hodin budu ale trávit
i na trenažeru doma. Příští rok si zde
určitě nějaké závody odjedu, ale
zároveň bych chtěl uspět i v delších
závodech typu maratonů. To vše, by
nešlo bez výrazné podpory mé ženy,
které tímto děkuji,“ nezapomněl na
rodinné zázemí.

Motokrosař Běhal si vyjel republikové stříbro
Prostějov/jim – Velkým úspěchem skončila letošní veteránská sezona pro prostějovského endurového jezdce Jiřího
Běhala. V kategorii veteránů
nad padesát let si během šesti
závodů skládajících se z celkově dvanácti rozjížděk dojel pro
jedno druhé a šest třetích míst,
což mu v dlouhodobém domácím šampionátu zajistilo konečné druhé místo. To si pojistil
dvěma bronzy v závěrečném
ostravském dílu.
„Je to úspěch, letos se mi dařilo. Tento seriál jsem již vyhrál
v roce 2006, to se ale jezdilo ještě
na dvoutaktech, nyní na čtyřtaktu
jsem byl třikrát v řadě vždy o pár
bodů čtvrtý,“ radoval se Běhal
z povedeného ročníku.
Prostějovský závodník se motorkám věnuje již od svých patnácti

let a tato vášeň ho ani nyní neopouští, k průniku na stupně vítězů
mu rovněž pomohlo přesedlání
z Hondy 450 na KTM 350. „Nová
motorka je také krosová, ale se
startérem, což se velice hodí. Jezdíme totiž dvě hodiny motokrosové úseky i terénem a výsledné
rozdíly jsou v sekundách, třeba
naposledy v Ostravě dělily vítězného Zdeňka Halatu a druhého
Ivana Novotného jen tři sekundy,“
poukázal na velikou vyrovnanost.
Z dvanácti jízd se počítalo deset
nejlepších výsledků a Běhal dohromady získal 254 bodů. Nejmenší zisky měl hned na počátku
v Kamýku, dále byl čtvrtý a třetí
v Šiklově mlýně, dvakrát třetí
v Rapotíně, čtvrtý a třetí v Darmoulu, pátý a druhý v Roudnické
rokli a dvakrát třetí v Ostravě. Na
pořádnou oslavu ovšem zatím ne-

Vicemistr. Jiří Běhal zdolal ve své kategorii téměř všechny, nestačil jen na jednoho soupeře.
Foto: archiv Jiřího Běhala
byl čas, ještě o uplynulém víkendu se totiž představil na rozlučkovém podniku v Šiklově mlýně.
„Vyhlášení se uskuteční až v sobotu 22. listopadu a zatím je to spíše
o shánění sponzorů, je to totiž hodně finančně náročné.

Nešlo totiž jet všechno, co bych
chtěl,“ uznal. Nyní přichází čas
na odpočinek a přípravu na nový
ročník, jenž začne opět v dubnu.
„Chtěl bych vyměnit motorku, tedy
prodat starou a sehnat novou,“ pousmál se Jiří Běhal.

Judista Vejmola třetí na Mistrovství Moravy
Uherské Hradiště, Prostějov
- Vrcholem letošní sezony pro
nejmladší judisty v kategorii
mláďat byl na konci října moravský šampionát v Uherském
Hradišti. O prestižnosti akce
svědčila velká konkurence, vždyť
přijely téměř tři stovky sportovců ze všech koutů Moravy. A byla mezi nimi i trojice
Sokola I Prostějov ve váze do
36 kilogramů Šimon Skopal,
v „devětadvacítce“ Pavel Burget
a o pět kilo lehčí Jakub Vejmola.
„Zahájení soutěže se mírně odložilo, o to více stoupala v hradišťské
Sportovní hale nervozita. Nastávala
totiž ta pravá hodina, kdy bylo třeba
prodat celoroční tréninkovou dřinu.
Hodinu před polednem konečně
zaznívá pokyn k nástupu závodníků a zahajovací ceremoniál uvádí
velebné tóny české státní hymny,“
přibližoval sváteční atmosféru trenér prostějovských judistů Zdeněk
Gottwald.
V urputných střetnutích o nejvyšší
moravské vavříny nakonec dosáhl

Bronzový úspěch. Jakub Vejmola mohl po závodě v Uherském
Hradišti spokojeně zapózovat.
Foto: Sokol I Prostějov
nejlepšího umístění Jakub Vejmola.
„Předvedl výkony na skvělé úrovni,
bojoval s velkým nadšením i správnou dávkou taktické vyzrálosti
a po zásluze vydřel třetí místo,“ líčil
Gottwald. Zbylé dvojici prostějovských judistů se nepodařilo projít
sítem kvalifikačních skupin.
Bronzové umístění na moravském
mistrovství je pro Jakuba Vejmolu i
celý klub velkým úspěchem. „Moc
si medaile vážím, vím, jakou radost

budou mít lidé, kteří mi úspěch
přejí,“ pousmál se mladý závodník
a ihned odmítl nabídku jednoho
z brněnských trenérů na přestup
do jejich oddílu: „Nemám zájem!
V prostějovském klubu se mi moc
líbí, rád tam chodím a jsem tam
spokojený,“ zareagoval.
Na Moravě je registrováno více
než sto judistických oddílů.
Přesto byli v kategorii do čtyřiadvaceti kilogramů nejúspěš-

nější Vojtek z Veselí nad Moravou, Smejkal z Polné u Jihlavy
a mostkovický Vejmola v dresu
Prostějova.
„Jakub opět ukázal, že je velkým
talentem. Má hodně velké výsledky, a pokud se nezraní, nebo se
nestane něco mimořádného, má na
hodně. Když všichni moji svěřenci
dají judu to, co mu dává Kuba, tak
bude každý z nich schopen vozit ze
závodů výborné výsledky. Nejde jen
o to třikrát v týdnu absolvovat trénink, jde o to, dát judu i něco navíc,“
zhodnotil trenér Zdeněk Gottwald.
A bronzový počin z Mistrovství
Moravy není pro prostějovské judisty ojedinělý. Výborné výsledky
zdobí tyto závodníky Sokola I Prostějov několikrát do měsíce, což
doložil i nedávný turnaj ve Štramberku, kde Pavel Burget vybojoval
první a Stanislav Macák třetí místo.
Navíc mladší žák Matyáš Roubík
získal na základě celoročních výborných výsledků právo startu na
nejvyšší republikové soutěži – na
finále Českého poháru.

Rodačka z Kostelce na Hané je skutečnou ženou ze železa
Petra Vymětalová uspěla na evropském šampionátu v triatlonu na Mallorce
Kostelec na Hané/mls - Zvládne
to, na co se devětadevadesát procent chlapů nikdy ve svém životě
nezmůže. Při pouhé představě
podobného výkonu by se většině
z příslušníků „silnějšího pohlaví“
podlomila kolena i sebevědomí.
Amatérská triatlonistka Petra
Vymětalová z Kostelce na Hané
si oblíbila závody v polovičním
Ironmanu, což představuje
1,9 km plavání, 90 kilometrů na
kole a 21 kilometrů běhu zvládnutých „na jeden zátah“. A je
v něm úspěšná i na mezinárodní
úrovni.
V sobotu 18. října proběhl na
Mallorce podnik pojmenovaný
Challange Paguera. Startující se
v krásném prostředí španělského
ostrova utkali v polovičním
Ironmanu. Rodačka z Kostelce
na Hané Petra Vymětalová se
představila za Českou republiku ve věkové kategorii 30 až
34 let. Po červnovém závodě
v rakouském Kitzbühelu to byl její
druhý letošní mezinárodní závod.
„Startovalo se dvacet minut po
poledni ve třicetistupňovém horku, kdy slunce nemilosrdně pálilo
a nikde nebylo ani kousek stínu.
Plavání bylo mojí největší noční
můrou. Naštěstí tentokrát bylo
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moře klidné a tak jsem se svým
dosaženým časem pětatřicet
minut byla spokojena,“ pustila se
do ohlédnutí Petra Vymětalová.
Následovalo 90 kilometrů na kole.
„Během jízdy jsem dostala pár
žihadel od vos. Druhou polovinu
jsem tudíž jela s bolestí, ale snažila
se nepanikařit. No, a závěrečný
půlmaratón jsem zaběhla za
hodinu padesát minut. Čekala
bych, že podám lepší výkon,
jsem schopná jej zaběhnout asi
o dvacet minut rychleji,“ ohlédla
se za závodem Petra Vymětalová,
která ve své věkové kategorii skončila čtvrtá a celkově
pak mezi ženami obsadila
čtyřiatřicáté místo. „S umístěním
jsem spokojená. Soupeřky byly
často profesionálky, já se věnuji
triatlonu amatérsky asi pět let,
ale teprve dva roky intenzivněji
trénuji. Je to ale pro mě náročné,
při zaměstnání pracuji ještě jako
instruktorka spinningu, takže času
na trénink zbývá méně než bych
potřebovala,“ poznamenala pro
Večerník Vymětalová, která by
v příštím roce chtěla taktéž proniknout mezi profesionálky.
„Závod na Mallorce uzavřel
moji letošní sezónu, teď si dám
pár týdnů oddych. A pak si opět

Potvrzeno! Určický Novák
bude půl roku bez fotbalu

Určice, Prostějov/jim - Nepříjemnou diagnózu si musel ve středu
ráno vyslechnout talentovaný
prostějovský fotbalista Tomáš
Novák. Devatenáctiletý záložník
hostující z 1.SK v divizních Určicích musel kvůli poranění kolena
střídat v utkání s Kozlovicemi již
na konci první dvacetiminutovky
a detailní vyšetření prokázalo nejčernější scénář - přetržený křížový vaz!
„Byl jsem u pana doktora Macháčka a je to špatné. Čeká mě
operace v Ostravě a pauza minimálně na půl roku,“ smutnil
šikovný středopolař, jenž se oka-

mžitě po svém přechodu mezi
muže zabydlel v základní sestavě
týmu hrajícího čtvrtou nejvyšší
domácí soutěž.
A jak se vlastně vše přihodilo?
Jednalo se víceméně o souhru nešťastných náhod. „Protihráč byl
u míče, tak jsem se mu postavil.
Zapřel jsem se a ruplo mi v koleni. Je to trochu moje chyba, ale
i smůla,“ prozradil Večerníku Tomáš Novák.
Stejné zranění utrpěl v nedávné
době i na pravé noze, dobře tak ví,
co ho nyní bude čekat. „Rok jsem
hrál a přišlo opět toto, není to nic
příjemného. Hned jsem ale věděl,

že je zle, bolest mi totiž přišla stejná jako tehdy, takže jsem s tím už
počítal,“ připomněl svůj rok a půl
starý úraz na opačné noze.
Mimo jiné to tak znamená, že
trenéři Určic musí vyřešit nový
otazník při tvorbě sestavy. „Je
to pro nás ztráta, 'Novas' patřil
do základního kádru a odehrál
toho celkem hodně. Pravdou
ale je, že by v zimě zřejmě šel
do přípravy 'eskáčka', takže
bychom ho asi měli jen do konce
podzimu. Musíme si s tím poradit, hrát mohou všichni,“ věří
v úspěšnou náhradu hrající
kouč Ivo Zbožínek.

Trenér Dubu obvinil Lipovou z uplácení:

„Byla to komedie, rozhodčí měli zaplaceno“
(dokončení ze strany 17)
„Zápas byl vedený tendenčně, aby
vyhrála Lipová. Kdo v zápase kope
tři penalty? Přitom nebyla udělena
ani jedna červená karta. Za patnáct let
trénování a dvacet let hraní jsem tohle
ještě nezažil,“ divil se Koral. Jeho hráči
přitom měli dlouho zápas ve svých
rukou, když výsledkem 3:2 vyhráli
první poločas a pět minut před koncem se jim podařilo vyrovnat na 4:4.
Tento čas ovšem až do konce nevydržel. „Brankář vyběhl a vyboxoval míč,
přitom srovnal hráče Lipové i Dubu.
Pět sekund se nedělo nic a poté se najednou pískala penalta. Bylo to hodně
zvláštní. Sedláček s Dorušákem jsou
ve fotbalovém světě známá jména,
teď se k nim přidal i ten mladý ročníku
1992,“ nebral si servítky kouč Dubu.
A vyjádřil se ještě jasněji: „Byla to
komedie, rozhodčí měli zaplaceno, aby Lipová vyhrála. S něčím
takovým nesouhlasím a budu do
toho rýpat dál. Nelíbí se mi, že to
pískají prodejní rozhodčí,“ nerozpakoval se.
S podobnými výtkami ovšem
domácí důrazně nesouhlasí a jde

podle nich o nesmysl. „Nevím, čím
to je, ale ať přijedu kamkoliv, všude
slyším, že kupujeme zápasy. Na to
ale nemáme peníze, fotbal nás i tak
stojí dost peněz. Čtu to sice dnes
a denně na internetu, nevím ale, co
kdo proti nám má a vyvolává to.
Všechny penalty byly jasné, kdo
tam byl, tak si mohl udělat úsudek.
V devadesáté minutě chtěl jejich
brankář zranit našeho hráče,“ mrzelo počínání i stanovisko soupeře
předsedu lipovského oddílu Eduarda Beníška.
K inkriminovaným momentům se
Večerníku vyjádřil i osočený rozhodčí Bartůněk, podle něj šlo
o jasné penalty a neváhal by s jejich odpískáním ani teď. „První
byla za ruku ve vápně a proti ní ani
neprotestovali. Druhou mi zamával
asistent a jednalo se o podražení,
kdy bylo slyšet cvaknutí, před třetí si útočník zpracovával míč dva
metry uvnitř vápna, brankář vyběhl
z brány a likvidačním zákrokem
zezadu ho nabral koleny a rukama.
To se musí pískat,“ neviděl v tom
nic skandálního.

A k hráčům Dubu měl ještě jednu
poznámku. „Hosté byli strašně neukáznění, stále si na něco stěžovali.
Měli jen tři čtyři střely z dálky, jinak
se nedostali za půlku. Kdyby prošli
až do vápna a došlo k zákroku, taky
bych jim pískl penaltu. Pak navíc
rozbili dveře od šatny- Vše začíná
trenérem a vedoucím, kteří byli neukáznění,“ zmínil.
To ostatně potvrdil i Beníšek, byť
se hosté ke škodě nehlásí. „Funkcionář Dubu mi řekl, že dveře už
rozbité byly. Po něm šel brankář
a řekl nám, že když máme na rozhodčí, tak ať si zaplatíme i dveře,“
byl v šoku lipovský šéf.
Ve výsledku tak hosty mrzelo, že raději nesouhlasili s kontumací. „Kdybychom zaplatili pokutu, tak bychom měli klid, ušetřili bychom čas
a vyšlo by nás to i levněji. Nechápu,
o co Lipové jde, je to nepochopitelné, když na první Ústí letos nikdo
nemá,“ pousmál se předseda Sokola
Dub nad Moravou Josef Odstrčilík.
Hodnocení kouče Lipové Pavla
Růžičky i statistiky najdete na straně 25.

Zápasové
meníčko
MORAVSKOSLEZSKÁ
FOTBALOVÁ LIGA:
14. kolo: Břeclav – 1.SK Prostějov
(sobota 8.11., 14.00, rozhodčí: Horák
– Trávníček, Lakomý).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DIVIZE, SKUPINA „E“:
14. kolo: Rýmařov – Určice (sobota
8.11., 14.00, Mojžíš – Bureš, Futerko).
MIA REALITY
KRAJSKÝ PŘEBOR:
14. kolo: Kralice na Hané – Klenovice na Hané (sobota 8.11., 13.30),
Konice – Mohelnice „B“ (neděle
9.11., 13.30).
SMOOS I.ATŘÍDA, SKUPINA„B“:
14. kolo, neděle 9. listopadu, 13.30:
Náměšť na Hané – Lipová, Slatinice
– Čechovice, Mostkovice – Štěpánov.
I.B TŘÍDA, SKUPINA „A“:
14. kolo, neděle 9. listopadu, 13.30:
Otinoves – Kojetín „B“, Kostelec na
Hané – Pivín (sobota 8.11., 13.30),
Plumlov – Čekyně (sobota 8.11.,
13.30), Všechovice – Vrchoslavice.
FGP STUDIO I.B TŘÍDA,
SKUPINA „B“:
14. kolo: Hvozd – Protivanov (sobota 8.11., 13.30), Nové Sady „B“ – Jesenec (neděle 9.11., 10.15).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U19:
14. kolo: Hodonín – 1.SK Prostějov
(pátek 7.11., 14.00, Chabiča – Jm
KFS, Jm KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U17:
14. kolo: Hodonín – 1.SK Prostějov
(neděle 9.11., 10.30, Chabiča – Jm
KFS, Jm KFS)
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U16:
14. kolo: Hodonín – 1.SK Prostějov
(neděle 9.11., 12.30, Jm KFS – Chabiča, Jm KFS)
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – starší:
14. kolo: Uničov – Čechovice (sobota 8.11., 10.15, Hodáň – Ol KFS, Ol
KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – mladší:
14. kolo: Uničov – Čechovice (sobota 8.11., 12.30, Ol KFS – Hodáň, Ol
KFS).
RELAX CENTRUM
KRAJSKÝ PŘEBOR – dorost:
14. kolo: Určice – Šternberk (neděle
9.11., 10.00), Kostelec na Hané – Vel-

ký Týnec (neděle 9.11., 11.00), Opatovice – Konice (sobota 8.11., 13.30).
LION SPORT KRAJSKÁ
SOUTĚŽ – dorost:
14. kolo: Protivanov – Chomoutov
(neděle 9.11., 11.00), Náměšť na
Hané – Němčice nad Hanou (neděle
9.11., 11.15), Smržice – Doloplazy
(sobota 8.11., 10.45).
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV –
SPORTIKA II. TŘÍDA:
14. kolo, sobota 8. listopadu, 13.30:
Haná Prostějov – Horní Štěpánov,
Zdětín – Brodek u Prostějova (neděle
9.11., 13.30), Držovice – Čechovice
„B“, Určice „B“ – Přemyslovice,
Skalka – Kralice na Hané „B“ (hřiště
Klenovice na Hané), Olšany – Nezamyslice (neděle 9.11., 13.30), Vrahovice – Smržice.
III. TŘÍDA:
14. kolo, neděle 9. listopadu, 13.30:
Bedihošť – Němčice nad Hanou
(sobota 8.11., 13.30), Otaslavice –
Protivanov „B“ (sobota 8.11., 13.30),
Dobromilice – Pivín „B“, Mostkovice
„B“ – Výšovice (sobota 8.11., 13.30),
Tištín – Vícov, Kladky – Nezamyslice
„B“, Čechy pod Kosířem – Ptení.
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu!
-jim-

zprávy od zeleného stolu...
Sportovně-technická komise OFS Prostějov na svém zasedání dne 30. října 2014 rozhodla:
1. Odehráno:
II. třída bez závad, až na utkání Sokol Přemyslovice
– Sokol Olšany – námitka proti startu hráče hostí Outrata Pavel 85050519. Odročeno na čtvrtek 6.11.2014
v 10 hodin. Dohrávka 6. kola Sokol Brodek u Prostějova – FC Kralice na Hané „B“ 2:1, z utkání Horní
Štěpánov – Haná Nezamyslice, hlavní rozhodčí p. Vičar, chybí zápis. III. třída bez závad, Sokol Protivanov
„B“ – Sokol Mostkovice „B“ nehráno pro nezpůsobilý
terén. IV. třída bez závad. Dorost bez závad, dohrávka
6. kola Plumlov – Nezamyslice 1:3. Starší žáci bez závad. Mladší žáci bez závad, Sokol Brodek u Prostějova
– Sokol Držovice, hlavní rozhodčí p. Klobouk, chybí
zápis. FK Němčice nad Hanou – TJ Smržice, hlavním
rozhodčím neobsazeno, chybí zápis. 9. kolo Sokol v Pivíně – FC Výšovice 4:1, bez závad. Starší přípravka
turnaj Mostkovice bez závad, nedostavilo se družstvo
FC Kostelec na Hané. Mladší přípravka bez závad.

2. Změny termínu utkání:
III. třída Sokol Protivanov „B“ – Sokol Mostkovice „B“, původní termín 25.10. od 14.30 hodin,
požadovaný termín 28.10. od 14.30 hodin. Dohoda
oddílů.
3. Pokuty:
Od pokuty 50 korun pro FK Výšovice se upouští,
pokuta 100 korun pro Sokol Bedihošť za nenahlášení výsledku mužů – čl. 23 odst. 2.
4. Různé:
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 pan Weiser 606
734 250, IV. třída pan Hubál 606 186 026, mládež
pan Minx 731 656 599.
Zapsal Karel Kubalák, sekretář OFS,
odsouhlasil Roman Minx, garant STK

Disciplinární komise OFS Prostějov na svém zasedání dne 30. října 2014 rozhodla:

V akci. Petra Vymětalová se triatlonu začala věnovat před pěti
lety, pořádně však trénuje pouze poslední dva roky. Letos si poprvé vyzkoušela dva starty v zahraničí. Foto: archiv P. Vymětalové
vyberu program a doufám,
že se mi podaří připravit tak,
abych příště uspěla ještě lépe,“
uzavřela Vymětalová, která

zároveň poděkovala manželům
Ševčíkovým z Kostelce na Hané, kteří v ní lásku ke sportu
vypěstovali.

1. Nepodmíněně:
Veškeré úřední zprávy
Březina David (FC Dobromilice) – 1 SU od 27.10.2014, DŘ
11/1.
a další aktuality
Špička Zbyněk (TJ Haná Nezamyslice) – zastavení činnosti ve
mohou
zástupci jednotlivých
všech funkcích na 2 SU od 29.10.2014, DŘ 11/3a + oddíl se
oddílů i jejich příznivci nacházet
trestá pokutou 500 korun dle RS čl. 23/13.
Pella Martin (TJ Sokol Držovice) – 1 SU od 27.10.2014, DŘ
na internetových stránkách
19/1
WWW.
2. Žádost o prominutí zbytku trestu – 1 SU:
OFSPROSTEJOV.CZ!
Rieger Roman (TJ Sokol Otaslavice) – žádosti se vyhovuje, trest
se převádí na 1 SU podmíněně od 31.10.2014 do 30.4.2015.
Zapsal Karel Kubalák, sekretář OFS, souhlasil Jaroslav Čížek, předseda DK

Fotbal
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 přímé reporty  zpravodajství  pozápasové ohlasy

Duel prvního s druhým týmem okresního přeboru kvalitou moc nenadchl, bezbrankový duel rozsekly penalty

VRAHOVICE UHÁJILY NEPORAZITELNOST, NEZAMYSLICE USPĚLY AŽ V ROZSTŘELU
Domácí jsou králem první poloviny soutěže, hostům se nepodařilo dotáhnout na dva body

Hlavním tahákem víkendového programu okresních fotbalových soutěží bylo sobotní střetnutí
vedoucích Vrahovic s druhými Nezamyslicemi.
Souboj dvou týmů, které se naposledy střetly před
třemi a půl lety v I. B třídě Olomouckého KFS, sliboval atraktivní kombinační fotbal se spoustou šancí.
Narazily totiž dva nejofenzivnější celky nejvyšší
okresní soutěže. Jenže místo toho se jednalo spíše
o bitvu plnou nepřesností a zbytečných ztrát, při níž
hrály prim obě obrany, mimochodem také nejlepší
z celé čtrnáctky účastníků Sportika II. třídy.
Vrahovice/jim

P

rvní poločas patřil převážně
hostům, kteří častěji drželi
míč, a dařilo se jim hrát daleko od
vlastní brány, s úvodním pokusem
přišel již v osmé minutě Tomáš
Mariánek. Domácí středopolař
ale poslal jen slabou navštívenku
doprostřed brány, s níž neměl Pokorný žádné potíže. Chvíli nato
zahrávali hosté i premiérový roh
zápasu, na Fialkův centr z levé
strany si naskočil Hájek, míč ale
netrefil hlavou ideálně a konal se
jen odkop od brány. Následně to
zleva zkoušel Oulehla, ale gólman
vše přečetl a byl včas z brány, posléze nedokázala dlouholetá útočná opora Nezamyslic zpracovat
Musilovo vysunutí.
omácí začali s hrou na jediného klasického útočníka v podobě Jana Studeného
a o první nebezpečí z jejich strany
se postaral na koncii zaváděcí čtvrtčtvrt
artin Proc
cházka,
hodiny stoper Martin
Procházka,
ně po pře
edchozí
jenž zůstal ve vápně
předchozí
vou do
standardce a opřell se hlav
hlavou
Závodského centruu z levéé strany.
la. Potéé
Leč přesnost trochuu chyběl
chyběla.
se k míči dostal Kučera a z
levé strany poslal přihrávkuu
nem, ne
e-napříč malým vápnem,
nešak nikdo
do
nacházel se tam však
z jeho spoluhráčů.
nohem nebezpečněji
ebezpečnněji
tak vypadalaa situacee na
druhé straně, kdy Oulehla zatáhl
z
aně a od
dcentromíč po pravé straně
odcentroval od koncové čáry,
áry, míč proletěl
p
slického
kolem brankáře i nezamys
nezamyslického
kovi, jeútočníka až nalevoo k Fialk
Fialkovi,
odařilo vystřelit
v
muž se však nepodařilo
ostoru. Celkově
C
do uvolněného prostoru.
la, proovšem hra příliš nebavila
nebavila,
esně nahrávky
naahrávky
blémem byly přesně
ně a bojovalo
bojoovalo se
i na vlastní polovině
tek. Nezejména daleko odd šestnáct
šestnáctek.
lou byli
zamysličtí Musil s Oulehl
Oulehlou
eni v ofsajdu,
o
pravidelně přistiženi
naopak Vrahovicee byly natolik
zatažené, že nebyloo komuu přihrát
ně sbíradopředu a odkopy pohodln
pohodlně
a.
la hostující skvadra.
ýjimkou bylaa na dlouhou
d
dobu jen fotbalováá akce
přiihrávku
hostů, kdy Musil dostal přihrávku
d vápstředem obrany, prošel do

D

M

V

na, udělal kličku na střed a přes
zkoprnělého gólmana technicky
zakončil. Ani tentokrát se však
o gól nejednalo, do cesty se totiž
postavila horní tyčka. Až v závěru
poločasu se do velké šance dostali
i domácí. Nejprve Krále obral při
rozehře o míč Kratochvíl, jenže
prudce nahrál na Kučeru, jenž
dohnal míč až téměř u rohového
praporku, jen o minutu později
prošla kolmice až ke Studenému,
jenž zprava postupoval sám na vybíhajícího Buriánka. Nepokoušel
se o žádnou kulišárnu a z hranice
vápna vystřelil, balon poslal jen
kousek vedle vzdálenější tyče.
druhý poločas začali lépe hosté.
Jejich soupeř sice učinil jedno
střídání a také přešel ke hře na dva
útočníky, nejprve však zahrozily

I

kud posílala střílený centr, brankář byl na místě.
rahovice kontrovaly Procházkovým nákopem z vlastní poloviny na Studeného, ten
ale zakončoval slabě a neměl
ani prostor k lepšímu umístění. Problematičtěji tak spíše
vypadal pokus Horáka, jenž
z hranice vápna vyslal skákavou
střelu vedle brány. Nicméně domácí se dokázali vyrovnat hostům
a měli i desetiminutový úsek
s více možnostmi. Nejprve se
k přímému kopu z levé strany
a asi třiceti metrů vydal Procházka, ale Buriánek byl připraven,
poté stejný hráč vyslal střelu od
poloviny hřiště a gólman s ní měl
mnohem větší starosti, než se na
první pohled zdálo.
aké nezamysličtí hráči odpověděli přímým kopem z velké dálky, k tomu vysílali i celou
řadu centrů a v závěru to zkoušeli
i středem po zemi. Pomohlo jim
rovněž posunutí Fialky na střed
a Mariánka do strany, několikrát
chyběl jen kousek k tomu, aby se
kombinační akcí dostali až do zakončení z vápna. Smůlu měl Horák střílející z hranice pokutového
území, jehož dokázali protihráči
na poslední chvíli zablokovat.
Zvítězit tak mohli i domácí, když
v závěru podnikli útok z levé stra-

rie na z
fotogalern
ikpv.c
e
c
e
.v
www

V

T

Obrany vládly. Po většinu zápasu se sice více do útoky tlačily Nezamyslice, u obou týmů ale měla navrch defenziva a góly během
zápasu nepadly.
Foto: Jiří Možný
ny, ale Studenému se nepodařilo
seřídit mušku.
ozuzlení tak přinesl až penaltový rozstřel. Zatímco
hostující trojice uspěla, o domácí se to říci nedalo. Po dělbě bodů
v devadesáti minutách tak ten bo-

R

nusový třetí připadl hostům. Oba
celky tak nově nedělí pět, ale čtyři
body, přičemž pro Nezamyslice
se jednalo o premiérovou výhru
v této nové disciplíně.
ezhorší-li se výrazně počasí
a terény, odehrají se na pod-
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SPORTIKA II. TŘÍDA, PŘEBOR OFS PROSTĚJOV – 13. KOLO

trenér:
PAVEL ZAPLETAL
JJodl
Jo
Jod
od
Procházka
a
Dvořák
Šedivý

Střely
St
třely na branku:
Střely mimo branku:
St
br
Střely
Rohové
R hové kopy:
Ro

3:4
4:8
4:5

Šmíd

M. Kratochvíl
Musil

Závodský

Kučera

Studený
S

M. Přikryl

R
Ro
Vráž – Weiser, Kočař
Rozhodčí:
Vrážel
ŽK:
Ž : 35. Závodský,
ŽK
Závods 85. Prucek
– 81. V. Fialka
D váků: 120
Di
Diváků:

Oulehla
Mariánek

Nezamyslice. Při rohu
z levé strany se
obráncům vysmýkl Oulehla, vyšrouboval se suverénně
nejvýš a nebezpečně
hlavičkoval,
pokusu
k levé tyči scházely jen
centimetry. Stejný hráč posléze postupoval i zprava, od-

K
Kr
Král

Hájek

Horák
V. Fialka
Buriánek

TJ Haná
Nezamyslice:

Mir. Lakomý
Mojtek

střídání: 46. Máj za M. Přikryla
88. Dostálík za Krále
trenér: VLASTIMIL MICHLÍČEK

 12. Z levé strany se hnall d
do
ov
vápna
ápn
pna O
Oulehla,
hl Pokorný
kor
orný b
byl
yll ale
le vča
včas
čaas
z brány a vleže mu odebral míč.
 14. Střela z voleje Závodskému nesedla, domácí záložník však
zůstal u míče a zleva odcentroval do vápna, Procházka hlavičkoval
kousek vedle.
 17. Hostující Oulehla dostal míč do běhu, téměř od koncové čáry
odcentroval, míč netrefili gólman ani nabíhající Musil, Fialkovi se ale
z levé strany nepodařilo dostat míč do odkryté brány.
 24. Největší šance zápasu. Musil dostal přihrávku mezi beky, udělal
kličku na střed a z prostoru penalty technicky překonal stojícího gólmana, pokus ale zastavilo břevno.
 40. Studený se po kolmici hnal zprava sám na Buriánka, gólman Nezamyslic však včas vyběhl a domácí útočník pálil křižně trochu vedle.
 51. Na roh zleva si naskočil Oulehla, jeho hlavička však zamířila
příliš doleva a bránu minula.
 59. Hostující Horák vystřelil zpoza šestnáctky a skákavý pokus prosvištěl kolem pravé Pokorného tyče.
 64. Ze zhruba třiceti metrů vyprodukoval ránu Procházka, jenže
pouze doprostřed a Buriánkovi stačilo jen vytvořit koš.
 67. Domácí Procházka to zkusil z půlky a gólman s ní měl nečekané
problémy, po dopadu ji přizdvihl na roh.
 69. Mariánek vyslal bombu téměř od poloviny hřiště, s jeho přímým kopem si ale gólman u své pravé tyče poradil.
 76. Po rozehrávce gólmana a kombinaci na levé straně vypálil z osmnácti metrů Studený, jenže bránu netrefil.
zaznamenal Jiří Možný

PAVEL ZAPLETAL – TJ Sokol Vrahovice:

„Utkání bylo hodně o taktice, chtěli jsme urvat aspoň bod, protože
jsme věděli, že Nezamyslice jsou silné na balonu, což se ukázalo
první půlku. Postavili jsme hru na jednoho útočníka, jelikož jsme
chtěli, aby se hosté cítili jakoby lepší. Do druhé půle jsme již taktiku poskládali trochu jinak, vyrovnali jsme hru a chybělo jen, aby
se štěstíčko přiklonilo k nám. Mohlo se ale přiklonit i k Nezamyslicím. Chtěli jsme chodit do brejků, ty nám ale dneska moc nešly.
Nezamyslice na to byly připravené a musím před nimi smeknout,
je to velice silný a kvalitní soupeř. Musím jim holt pogratulovat ke
dvěma bodům. Sále jsme ale první a budeme se v tom snažit pokračovat. Děkuji našim divákům, kteří nás podporují doma a jezdí
s námi i ven, a děkuji i celému týmu za vydařenou podzimní sezonu,
kterou jsme tímto utkáním uzavřeli. Sice jsme dneska ztratili body,
to je ale sport.“

VLASTIMIL MICHLÍČEK – TJ Haná Nezamyslice:

střídání: 46. Prucek za Šmída
87. R. Tomeček za Doležela

Doležel

PENALTOVÝ ROZSTŘEL:

1:0 - Jan Studený poslal míč k pravé tyči a brankáře na opačnou stranu.
1:1 - S velkým štěstím dostal míč do brány Jakub Mojtek, brankář
správně skočil ke své levé tyči a na míč si sáhl, nestačilo to však.
1:1 - I Antonín Šedivý vystřelil ke své pravé a brankářově levé tyči, tam
ovšem byl skokem i Buriánek a střelu vyrazil.
1:2 - Střídající Dostálík si jako jediný vybral opačnou stranu a uspěl,
brankář šel opět vlevo.
2:2 - Michal Závodský se držel tradice, a byť Buriánek vystihl stranu,
na střelu k tyči neměl.
2:3 - Miroslav Musil se nenechal rozhodit kontrolou čísla na zádech
a neomylně vystřelil k oblíbené tyči sobotního podvečera, zatímco
David Pokorný zůstal stát uprostřed.
zaznamenal Jiří Možný

TJ Sokol Vrahovice:

Pokorný

zim i dvě jarní předehrávky. V té Smržice, hráči Nezamyslic přesně
p
první
přivítají Vrahovice tuto so- o den později zamíří na stejný čas
botu 8. listopadu od 13.30 hodin do Olšan u Prostějova.

DOKONALÝ POČIN
TTOMÁŠ
O
BURIÁNEK
RIÁNEK

TJ HANÁ NEZAMYSLICE
V samotném utkání příliš práce neměl a chvílemi se zdálo, že
jeho hlavní starostí je mít na sobě dostatečnou vrstvu oblečení, aby v bráně neprochladl. Když to ovšem situace vyžadovala, vždy byl na místě. S jistotou a ve spolupráci s obranou řešil
centry ze stran i dlouhé nákopy, dokázal také včas vyběhnout
a lapit ojedinělé pokusy domácích, které mířily na bránu.
V první půli zmenšil Studenému střelecký úhel natolik, že domácí útočník nezamířil přesně. Po přestávce ho nejvíce vyděsila skákavá střela od poloviny hřiště, kterou jen s námahou
vytáhl nad břevno. Během zápasu ovšem zůstal nepřekonán
a svůj výkon podtrhl v penaltách, když skokem ke své levé
tyči vyrazil pokus Antonína Šedivého. Celkově vychytal již své
páté čisté konto v podzimní části okresního přeboru.

„Nejsem spokojen, díky předvedené hře jsme měli brát všechny
body. Byli jsme jednoznačně lepší, hlavně v první půlce. Šance
tam byly, některé jsme smolně nedali. Nastřelili jsme břevno,
to volalo po gólu. A také ve druhé půli tam měl Kamil Oulehla
hlavičku. Stačilo jen trefit branku a musel to být gól, ale šlo to
těsně vedle. Druhá půle už ale byla vyrovnanější, domácí začali
trochu více běhat a vyrovnali se nám pohybem. Penalty jsou loterie, naši kluci to ale kopli dobře a náš brankář jednu chytl, takže
máme aspoň dva zasloužené body. Je pozitivní, že to jsou body
zvenku, pokud ale chceme myslet na dobré umístění, musíme
brát všechny tři body. Nicméně podzim hodnotíme relativně
dobře, škoda jen ztráty tří bodů doma s Brodkem. V první půli
jsme si tehdy nechali dát tři góly a už jsme to nedokázali dotáhnout na víc než 2:3. Ta ztráta nás mrzí víc než ta dnešní.“

„Nedopadlo to podle přestav,“

toužil po třech bodech
hostující Miroslav Musil

Vraho
Vrahovice
- Autorem vítězné
penalt
penalty, která Nezamyslicím
po be
bezgólových devadesáti min
minutách přinesla druhý
bod, se
s stal zkušený Miroslav M
Musil (na snímku). Tato
brank
branka z rozstřelu se však
třiatři
třiatřicetiletému
ofenzivnímu hráči nebude počítat
k jeho dosavadním šesti zásahům
sahům. Více ho však trápí,
že se h
hostům nepodařilo celé
střetnu
střetnutí rozhodnout již dříve a st
stáhnout tak vzdálenost
k prvn
prvnímu místu na pouhé
dva body.
bo
Jiří Možný

Až do pokutových
kopů branka nepadla,
ani šancí moc nebylo. V čem
to vězelo?
„Měli jsme smůlu. Vrahovice
dobře bránily a chybí nám finální přihrávky, schopnost dostat se do koncovky a dát gól.
Asi nemáme dostatek klidu a je
to škoda, nedopadlo to tak, jak
jsme předpokládali.“
Utkal se v tabulce první s druhým, neočekával jste osobně trochu lepší
podívanou?
„Myslím si, že jsme chtěli zvítězit více než domácí, oni se
soustředili hlavně na bránění.
Přáli jsme si dotáhnout Vrahovice v tabulce, jenže se nám
nepodařilo víckrát se dostat
k jejich brance. A když už jo,

Foto: Jiří Možný
tak jsme trefili břevno. Šancí
jsme ale měli víc.“
Šel jste na rozhodující
penaltu, navíc jste si
na kop musel chvíli počkat.
Nerozhodilo vás to trochu?
„Ne, byl jsem rozhodnutý,
kam to kopnu, a dal jsem to
tam. Brankář totiž dvakrát skočil na jednu stranu, takže jsem
čekat, že půjde napotřetí opačně. Zůstal stát a já míč umístil.“
Již v týdnu vás čekala
dohrávka v Horním
Štěpánově. Co tam chybělo
k bodům?
„Pro nás to byl smolný zápas.
Nechali jsme se unést rozhodčím, nesoustředili jsme se na
hru a nehráli náš fotbal. I terén
byl špatný a nevyhovovalo
nám to tam. Z tohoto pohledu
to tady bylo mnohem klidnější.
(úsměv)“

Fotbal
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Konicko

Kralicko

Určicko

Plumlovsko

Prostějovsko

I.A sk. „B“ muži:
Dohrávané 6. kolo: Lipová-Dub nad Mor.
5:4 (2:3), branky: Liška 3, Koudelka, Spáčil Došlík 2, Hronek, Přecechtěl..
13.kolo: Troubky-Náměšť 1:4 (1:2), branky:
Petráš - Fišara 2, Ošťádal 2, Beňov-Dub nad
Mor. 3:2 (2:0), branky: Hrabovský, Machač,
Zbořilák - Doseděl, Rychlý, Opatovice-Štěpánov 2:1 (0:0), branky: Šigut 2 - Zachar, Mostkovice-Bělotín 2:5 (0:2), branky: Pořízka,
Vojtíšek - Hanák 2, Cirkl, Malaník, Novosad,
Ústí „A“-Čechovice 4:0 (4:0), branky: Sencovici 2, Holoubek, Orava, Slatinice-Lipník
2:0 (2:0), branky: Pavlík, Pluháček, Hlubočky-Lipová 1:1 (0:0), branky: Oral - Spáčil.
1.Ústí
13 0 0 48:12 39
2.Bělotín
10 0 3 39:20 30
3.Lipová
8 1 4 33:26 25
4.Opatovice
7 0 6 26:21 21
5.Beňov
6 2 5 41:31 20
6.Náměšť
6 2 5 29:32 20
7.Štěpánov
6 1 6 25:26 19
8.Čechovice
6 1 6 25:27 19
9.Slatinice
4 3 6 17:25 15
10.Mostkovice 5 0 8 18:27 15
11.Lipník
4 2 7 24:27 14
12.Troubky
3 2 8 26:31 11
13.Dub nad Mor. 2 2 9 24:37 8
14.Hlubočky
2 2 9 15:48 8

(1:1), Brumov - Kozlovice 5:1 (1:1), Havířov - Vítkovice 1:2 (1:2),
Dolní Benešov - Valašské Meziřící 2:3 (1:2), Mohelnice - Rýmařov 1:1
(0:0), Nový Jičín - Hranice 1:3 (1:2), Petrovice - Slavičín 0:2 (0:1).

kam PŘÍŠTĚ na DIVIZI E?
14. kolo, sobota, 8. listopadu 2014, 14:00 hodin: Přerov - Vítkovice,

vecernikpv.cz

seniorské soutěže
Přebor Olomouckého KFS
13. kolo: Dolany-Nové Sady 0:4
(0:3), branky: Blaha 2, Navrátil, Režný,
Medlov-Litovel 0:0 (0:0), ŽelatoviceChválkovice 2:0 (0:0), branky: Kašpárek,
Kovařík, Velké Losiny-Klenovice 4:2
(0:1), branky: Linet 2, Gargulák, Navrátil
- Borovský, Pekař, 1.HFK „B“-Mohelnice
„B“ 1:1 (1:0), branky: Krejčí - Kloss,
Šternberk-Šumperk 0:0, Kralice-Kojetín-Koválovice 1:1 (1:1), branky: Lehký
- Bosák, Konice-Hněvotín 0:2 (0:0),
branky: Láner, Novotný.
1. Nové Sady 13 1 1 51:14 40
2. Šumperk
10 3 2 28:12 33
3. Velké Losiny 9 2 4 36:21 29
4. Hněvotín
7 3 5 18:20 24
5. Želatovice
7 2 6 26:25 23
6. Dolany
6 4 5 23:28 22
7. Medlov
6 3 6 23:25 21
8. Kralice
6 3 6 22:26 21
9. Kojetín
5 5 5 23:18 20
10.Konice
5 3 7 20:24 18
11.Litovel
4 5 6 25:26 17
12.1.HFK „B“
4 4 7 24:28 16
13.Šternberk
4 2 9 19:27 14
14.Mohelnice „B“ 4 2 9 23:33 14
15.Chválkovice 3 4 8 15:24 13
16.Klenovice
4 0 11 18:43 12

13. kolo: Lískovec - Přerov 2:3 (0:2), Určice - Velké Karlovice 2:1

a další...

Fotbalové zpravodajství
Víkend v číslech

Výsledky DIVIZE sk. E

Kozlovice - Havířov (neděle 9. listopadu, 13.30), Velké Karlovice - Brumov, Rýmařov - Určice, Valašské Meziříčí - Mohelnice, Slavičín - Dolní Benešov (neděle 9. listopadu, 10.15), Hranice - Petrovice, Lískovec
- Nový Jičín (neděle 9. listopadu, 14.00).

www.vecernikpv.cz

průběžná tabulka PO 14 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
SK Hranice
1.FC Viktorie Přerov
FK Mohelnice
FC TVD Slavičín
FK Kozlovice
MFK Havířov
Jiskra Rýmařov
Valašské Meziříčí
FC Dolní Benešov
TJ Sokol Lískovec
FK Nový Jičín
FC V. Karlovice+Karolinka
Sokol Určice

URČICKÉ TRÁPENÍ KONEČNĚ PŘERUŠENO I.A třída: Lipová pojistila třetí místo, Čechovice padly u lídra
2:1

TJ Sokol Určice

(1:1)

FC Velké Karlovice+Karolinka
Branky: 37. Los, 83. Svozil - 27. Ondřejka. Rozhodčí: Smekal - Soukal, Urbánek; Žluté karty: 55. Haluza – 47. Štuler. Diváci: 107.

TJ Sokol Určice:
Nejezchleb – Javořík, Skopalík, Zbožínek, Bokůvka – Machynek (90.
Walter), Svozil, Vaněk, Hochman – Los – Haluza (72. Zapletal).

FC Velké Karlovice+Karolinka:
Sváček – Křenek, Mikula, Štuler, P. Píšek – Vašut (81. Králík), Melichařík
(74. J. Píšek), Červenec, Ondřejka – Pavelka (61. Barčák), Škrobák.

BYLI JSME

Určice/tok - Kdy
U
jindy,
než teď.
j
Známé
heslo se
Z
tentokrát
aplikote
valo
va na třinácté
U TOHO! kolo
ko divizní skupiny
v němž domácí
i „E“,
E“
Určice přivítaly nováčka z Velkých
Karlovic, okupující předposlední
příčku s čtyřbodovým náskokem.
U více než stovky příznivců bylo
znát, že toto je poslední naděje na
možný zvrat. Jestli nastane, těžko

předvídat, každopádně domácí
otočili nepříznivý stav a góly Lose
a Svozila vyhráli 2:1. Na posledním
místě v tabulce to ovšem prozatím
nic nemění.
Určičtí trenéři Zbožínek se Skopalíkem měli konečně k dispozici standardní stoperskou dvojici, tedy i sami
sebe... Naopak postrádali Nováka,
který je už po operaci kolena (více na
straně 22 dnešního vydání - pozn.
red.). Na hrotu pak operoval Haluza
doplňovaný Losem.

Druhé vítězství v sezóně zařídil domácím Svozil

Důležitost
utkání domácím zpočátku
D
svazovala nohy. Už ve 3. minutě šel
Škrobák sám na Nejezchleba, ten vytáhl
t jeden ze svých nejpodařenějších
zákroků
a míč vytáhl na roh. O osm
z
minut
později odvracel na poslední
m
chvíli před stejným hráčem Zbožínek.
Teprve na konci první dvacetiminuttovky vypálil nebezpečně Hochman,
obrana ale jeho střelu tečovala mimo
prostor
ohraničený třemi tyčemi.
p
Třetí nebezpečný kontr Škrobáka už
ale znamenal vedoucí gól hostí. Po
jeho
j přihrávce totiž vystřelil Ondřejka
a lehce tečovaný balón zapadl Nejezchlebovi k levé tyči - 0:1. Vzápětí ale
mohlo být vyrovnáno. Hochmanovu
střelu brankář Sváček vyrazil, uvnitř
velkého vápna se mazácky uvolnil
Svozil a po jeho střele už stadion jásal - avšak předčasně, míč se zastavil
o břevno!
Dobrá orientace v šestnáctce se
domácím nakonec vyplatila. Zbožínek totiž ve skrumáži po standardce lehoučce posunul míč patičkou
za sebe na volného Lose, který s po-

mocí tyče srovnal skóre - 1:1. Ještě
do poločasu ale Škrobák znovu utekl
Skopalíkovi, mušku měl naštěstí pro
domácí vychýlenou.

DIVIZE, sk. E
Hned po přestávce letěla Zbožínkova hlavička těsně nad břevno, přesně seřízenou kopačku neměl ani na
druhé straně Melichařík. Po hodině
hry vystrašil dalekonosnou, ale o to
nepříjemnější střelou Sváčka určický
špílmachr Svozil. Hostující gólman
se musel vytáhnout o chvíli později
i při Losově přímém kopu. Když
se Hochman před gólmanem opět
neprosadil, padlo rozhodnutí v 82.
minutě. Los vybídl na pravé straně
Hochmana, ten vrátil na střed Svozilovi a jeho přesná střela se konečně ujala - 2:1!
Hosté ještě zkoušeli s výsledkem
něco udělat, ale málem inkasovali
potřetí, když šel v poslední minutě

Prostějovsko/jim -Hnedčtyřisoubojenabídlavuplynulém
týdnu regionální trojice soupeřící v I.A třídě Olomouckého
KFS. Hned v úterý se Lipová v „listnatém derby“ utkala v
dohrávce šestého kola s Dubem a díky obratu po pauze
si ponechala všechny body, o víkendu pak přidala čtvrtý
na půdě posledních Hluboček. To zbylým dvěma prostějovským zástupcům se nedařilo. Mostkovice nestačily
doma na druhý Bělotín a jsou nově na mínus třech bodech, nejtěžší pozici pak měly Čechovice. Ty jely v neděli
ráno do Ústí a jarní sestupující z krajského přeboru potvrdil
suverenitu i ve třináctém kole. Ústí si připsalo již třinácté vítězství a suverénně vede celou soutěž, za úvodní polovinu
neztratilo ani jeden bod.

Ivo ZBOŽÍNEK - TJ Sokol Určice:

„Vítězství bylo utrápené. Na začátku jsme chtěli hrát úplně něco jiného,
hýřit aktivitou, v reálu šel ale soupeř v prvních dvaceti minutách dvakrát
sám na brankáře. Vyvrcholilo to gólem, po němž jsme se konečně zvedli
a vzápětí mohli vyrovnat. Silou vůle jsme tři body vydřeli, ale herně jsme
nepřesvědčili. Ve finální fázi nám chybí víc klidu a sebevědomí. Tyto zápasy, kdy všichni čekají vítězství, jsou ty nejhorší. Třeba proti Brumovu
jsme neměli co ztratit, teď jsme chtěli tři body, soupeř samozřejmě taky
nechtěl prohrát. Byl to zatím nejtěžší zápas po změně trenéra. Tentokrát
nám šlo primárně o tři body, takže jsme spokojeni. (úsměv)“
Hochman opět do brejku, Sváček
mu ale zmenšil střelecký úhel. Vítězstvím se Určice dotáhly na svého
soupeře na rozdíl jediného bodu.
„Hráli jsme v podstatě o šest bodů
a museli se konečně chytnout,“ věděl po zápase pracovitý záložník a
střelec vítězné branky Martin Svozil. „Chtěli jsme tento zápas odehrát
zodpovědněji a nenechat si jako obvykle odskočit soupeře o dvě branky. Byť jsme v první půli měli při

soupeřových brejcích docela štěstí,
tým zápas poctivě odpracoval, ve
druhém poločase jsme byli lepším
týmem a zaslouženě vyhráli,“ zhodnotil Svozil po dlouhé době vítěznou partii.
Naopak trenér hostí žehral na neproměněné šance v prvním poločase, které rozhodly o výsledku
utkání. Domácím upřel převahu ve
druhé půli, když podle něj rozhodli
z ojedinělého protiútoku...

Kraličtí měli na výhru nad Kojetínem, Oslabená Konice se proti Hněvotínu
neproměnili však šance
neprosadila a prohrála
MIA REALITY
Krajský přebor

Kralice na Hané, Prostějov/jim – nit. „V závěru nás po svých protiútoJiž na čtyři zápasy se protáhlo kra- cích mohli potrestat a odvézt si všechlické čekání na vítězství. Podařilo se ny tři body, skončilo to ale nakonec
jim sice ukončit šňůru tří porážek, zaslouženou remízou,“ hodnotil.
která se naskládala po zápasech s Novinkou byla změna rozestavení na
Novými Sady, Konicí a Hněvotí- tři obránce a pět záložníků, cílem bylo
nem, těsný náskok nad Kojetínem paradoxně vyztužit obranu. „Obranné
ovšem netrval více než čtvrthodinu. povinnosti mají všichni stejné, jako
Zrodil se tak jejich třetí nerozhod- když hrajeme na čtyři obránce v řadě,
ný výsledek v podzimní části, díky ale při ní se krajní obránci zaměřují na
němuž jsou Kralice po půli v tabul- podporu útoku. My jsme ale inkasoce pravdy na nule a v průběžném vali spoustu branek, tak jsme chtěli
pořadí na konci horní poloviny.
hlavně pečlivě bránit,“ vysvětloval.
„Působili jsme lepším dojmem a s Post stopera připadl na Dočkala a s
odhodláním zvítězit, v první půli jsme ním byl kouč Kralic velice spokojen.
ale zklamali v koncovce. Nedali jsme „Odehrál to velice slušně, hrubka načtyři totální a tři slibné možnosti, to stala na levé straně. Tolik jim to ale nerozhodlo. Sice jsme od čtrnácté minu- vyčítám, moc času na sehrání nebylo.
ty vedli 1:0 a mohli jsme naše vedení Toto rozestavení se mi celkem líbilo,
navýšit, po chybě jsme ale sami inka- navíc v tom oproti Konici a Hněvosovali na 1:1,“ mrzelo trenéra Kralic tínu byla odhodlanost, chuť vítězit,
I.B sk. „A“ muži:
Petra Gottwalda.
bojovnost, zájem o fotbal,“ potěšilo
13. kolo: Vrchoslavice-Vik.Přerov „B“ Jeho hráči se i nadále snažili tlačit do- ho zlepšení.
4:1 (3:1), branky: Horák 2, Horák, Lacina předu, ale bez gólového efektu. Druhý Litoval tak jen neproměněných šancí,
- Hrabal, Všechovice-Čekyně 0:3 (0:3), poločas už byl trochu hektičtější, více kdy to mohlo být po půli o tři branky.
branky: Valášek 2, Navrátil, Plumlov-Hor. šancí si ovšem vytvořili domácí. Ani „Dva body jsme ztratili a za poslední
Moštěnice 4:1 (3:0), branky: Bureš 2, Hladký jednu se jim však nepodařilo promě- dva domácí zápasy máme mínus pět,
2 - Suchánek,Radslavice-Ústí „B“ 2:1 (1:0),
branky: Matyáš, Žejdlík - Smolka, Brodek u
Př.-Pivín 2:0 (0:0), branky: Hruška, Křižan,
Kostelec-Kojetín-Koválovice „B“ 1:1 (1:0),
branky: Móri - Ernst, Otinoves-Tovačov 4:6
(4:2), branky: Dostál, Janeček, Konečný,
Zapletal - Smrčka 3, Mezulianík, Nemrava,
Otáhal.
(0:1)
1.Plumlov
9 2 2 34:18 29
2.Všechovice
8 0 5 30:20 24
3.Ústí „B“
6 5 2 38:22 23
Branky Klenovic: Pekař, Borovský. Rozhodčí: Slota – Zelík, Juřátek.
4.Čekyně
6 4 3 34:26 22
5.Kojetín „B“
5 4 4 26:20 19
Sestava Klenovic:
6.Radslavice
5 3 5 25:30 18
Polák – Smékal, Lakomý, Šlézar, Všianský – Pytela, Komárek (53. T.
7.Pivín
4 5 4 17:25 17
Cetkovský), Rozehnal, Hatle, Pekař – Borovský. Trenér: Petr Navrátil.
8.Hor. Moštěnice 5 1 7 27:38 16
9.Brodek u Př.
4 3 6 20:24 15
10.Vrchoslavice 3 5 5 30:32 14
11.Tovačov
4 2 7 20:28 14 Velké Losiny, Prostějov/jim – Dva- tento zápas dobře, když domácí
12.Otinoves
4 2 7 36:45 14 krát v podhůří Jeseníků vedli, sice měli mírnou převahu a více
13.Vik.Přerov „B“ 3 4 6 28:31 13 bodového zisku na dlouhou cestu hrozili, hosté však byli efektivnější a
14.Kostelec
3 4 6 21:27 13 domů se však nedočkali. Fotba- po půli drželi těsný náskok. Velkým
listé Klenovic posilnění předešlou Losinám se sice podařilo srovnat,
výhrou nad Želatovicemi začali i poté ale znovu nováček soutěže saI.B sk. „B“ muži:
13. kolo: Paseka-Nové Sady „B“ 1:1
3 1 9 21:31 10 9.FC Vsetín
5 2 6 14:30 17
(0:1), branky: Kučera - Šrom, Šumvald- 12.Slavonín
2 3 8 21:34 9 10.Sokol Čechovice 4 2 7 17:42 14
Slavonín 1:5 (1:0), branky: Brijar - Sem- 13.Hvozd
jon 3, Florian, Žák, Lutín-Doloplazy 14.Velký Týnec 1 2 10 25:49 5 11.FK Slavia Opava 4 0 9 20:31 12
2:0 (0:0), branky: Bartl, Wanke, Velká
12.FK umperk B 2 3 8 27:43 9
MS Divize dorostu - sk. E
Bystřice-Haňovice 4:1 (1:1), branky:
13.FK Nový Jičín 2 1 10 8:30 7
Doubrava 2, Goldscheid, Nguyen - Přikryl, 13. kolo: Vítkovice B - Havířov 2:6
14.Vítkovice B
1 2 10 24:44 5
Zvole-Velký Týnec 3:2 (2:0), branky: (0:1), Sulko Zábřeh - Slavia Opava
15.
SK
Sulko-Zábřeh
1 1 11 13:45 4
Dvorský, Jílek, Ospálek - Danilko, Vereš, 2:5, Šumperk B - SK Uničov 1:5 (1:2),
Babice-Protivanov 0:0, Hvozd-Jesenec Čechovice - Frýdlant n.O. 0:6 (0:4), Val.
Krajský přebor starší dorost
0:2 (0:0), branky: Burian, Tichý.
Meziříčí - Vsetín 0:1 (0:0), Hranice - Krnov Dohrávané 6.kolo: Určice-Opatovice 5:3
1.Babice
7 4 2 21:24 25
(3:2), branky: Vasiljev 2, Halouzka, Josif,
2.Haňovice
7 3 3 34:20 24 1:0 (0:0), Nový Jičín - Přerov 0:1 (0:0).
12 0 1 64:22 36 Zapletal - Rolinc 2, Veselka, Kostelec3.Lutín
7 3 3 29:19 24 1.SK Uničov
11 1 2 42:15 34 Nemilany 3:1 (1:0), branky: Žídek 2,
4.Zvole
7 3 3 23:18 24 2.SK Hranice
3.
1.FC
Přerov
9 2 2 38:17 29 Muzikant - Hořava..
5.Nové Sady „B“ 7 2 4 52:25 23
6.Protivanov
7 2 4 34:21 23 4.MFK Havířov
9 1 3 57:30 28 13.kolo: Nové Sady-Černovír 1:2 (1:0),
branky: Antoníček - Hrabal, Vysoudil, ČK:
7.Jesenec
6 3 4 23:17 21 5.FK Krnov
9 0 4 49:26 27 Popelka , Nemilany-Konice 4:1 (2:1),
8.Paseka
6 2 5 31:29 20 6.FK Jeseník
9 0 4 35:32 27 branky: Měšťánek 2, Dopirák, Hořava
9.Doloplazy
6 1 6 34:24 19 7.Frýdlant n.O.
5 3 5 35:33 18 - Kováč, Opatovice-Chválkovice 5:2
10.Velká Bystřice 5 2 6 20:35 17
8.Valašské Meziříčí 6 0 7 30:33 18 (2:1), branky: Walach 2, Rolinc, Tvrdoň,
11.Šumvald
4 1 8 15:37 13

Konice, Prostějov/jim – Dvě změny
v základní sestavě museli v neděli
odpoledne učinit trenéři Sokola
Konice Roman Jedlička a Radek
Řehák. Kvůli vyloučení proti Novým Sadům jim scházel gólový
útočník Roman Kamený, nemoc
naopak vyřadila jejich gólmana
Miroslava Rece. Vyrovnat se navíc
museli s tradičně destruktivní hrou
Hněvotína, což se domácím nepodařilo. Stejně jako proti Šumperku
tak doma neskórovali a vyšli bodově naprázdno.
„Hosté dobře bránili a vyráželi ze
zabezpečené obrany do rychlých
brejků, k tomu se hodně spoléhali na
standardní situace. My jsme sice byli
FC Kralice na Hané
silnější na míči, jenže jen po šestnáctFK Slavoj Kojetín-Koválovice
ku a v ní jsme se neprosadili. Přede1:1 (1:1)
Branka Kralic: Lehký. Rozhodčí: šlé tři zápasy jsme si vytvořili řadu
šancí, teď jsme prakticky neměli ani
Kopecký – Vedral, Jelínek.
Sestava Kralic: Běhalík – Vitásek jednu střelu na bránu,“ smutně kon(78. Šín), Dočkal, Martinka – Hlačík statoval hrající asistent Řehák.
– Valtr, Neoral, Kawij (57. Répal), Hněvotín si tak vytvořil více šancí,
Dostál – Neoral, Lehký. Trenér: Petr nešlo ani tak o vypracované akce
jako o nákopy a propadené míče do
Gottwald.

stejně tak jsme darovali body i Mohelnici ‚B‘. Naopak naše venkovní
bilance je slušná a máme to padesát
na padesát. Snad se nám podaří v předehrávkách ještě něco přidat,“ přeje si.
Jako první přijde na řadu sobotní poobědové derby s Klenovicemi. První
vzájemný zápas kraličtí vyhráli 1:0 a
potvrdit by to chtěli i při domácí odvetě. Navíc když budou kompletní.
„Kádr mají kvalitní, moc jim to ale
nefunguje. Budou se chtít porvat o
body a záchranu, my se ale také dobře
připravíme a naše kolegialita a spolupráce na hřišti platit nebude,“ přeje si
Petr Gottwald tři body.

vápna. „My jsme měli jen pár centrů
a pokusů vedle, po přestávce se po
naší akci na polovině soupeře dostali do brejku, přešli přes půl hřiště
a brankář si jejich střelu hodil za tyčku,“ popisoval vítěznou trefu.

MIA REALITY
Krajský přebor
Hráči tak podle něj podali nejméně
povedený výkon za poslední týdny a
vyvrcholilo to vlastním gólem v podání Petra Antla po rohovém kopu.
„Opět jsme ztratili a v tabulce pravdy
jsme nově na mínus třech bodech,
celý podzim je jako na houpačce.
Vstup nám vyšel a byli jsme spokojeni s výkony, výsledky i zapracováním hráčů, pak přišly vložené
středy a odchody na vysokou školu,
poté předchozí tři vydařené zápasy,“
bilancoval první polovinu krajského
přeboru.
Konice je tak prakticky na stejných
bodech jako před rokem, letos má

však ještě dvě utkání k tomu, aby své
bodové konto za podzimní část rozšířila. „Uvidíme, co následující zápasy přinesou. Chtěl bych být na nule,
což znamená dvakrát zvítězit. Hlavní je ale dobrá partie a to, že chtějí
pracovat a posouvat se dál. Snad
nenastane přes zimu velká obměna a
budeme si i nadále užívat fotbalu, to
je to hlavní, aby je bavilo trénování i
vše kolem,“ zmínil.
Jako první přijde na řadu v neděli
hodinu a půl po poledni předehrávka
proti Mohelnici „B“, u níž dokázala
Konice zvítězit 2:0. A bude-li počasí
přívětivé, dojde o další týden později
na derby v Klenovicích.

Sokol Konice
TJ FC Hněvotín
0:2 (0:0)
Rozhodčí: Knoll st. – Vičar, Lizna.
Sestava Konice: Machač – Bílý, R.
Řehák, Růžička, F. Drešr – Gottwald
(50. Blaha), Čižmar, Kořenovský,
Sedláček – Antl (70. T. Řehák), Vydržel. Trenér: Roman Jedlička.

Klenovicím chyběla v Losinách k bodům pouhá čtvrthodina
TJ Sokol Lázně Velké Losiny 4:2
TJ Sokol Klenovice na Hané

hal po vítězství. Jenže v posledních
patnácti minutách mu došly síly a
favoritovi zápasu se podařilo potvrdit třetí pozici.
„Bohužel jsme odešli fyzicky, někteří
už ke konci šlapali vodu. Ne nadarmo
jjsou ale Velké Losiny v popředí tabulky. Nicméně kluci si hrábli až na
dno sil, odjezdili to jako v předchozím
zápase a nic jim nevyčítám. Domácí
byli velice dobře sehraní a vyhráli,“
hodnotil po návratu ze severní Moravy trenér Klenovic Petr Navrátil.
Hosté nastoupili jen na jednoho útočníka a na konci úvodní půlhodiny se
dočkali. To Pekař využil mírného vyběhnutí gólmana a střelou z pětadvaceti metrů ho chytře a přesně přehodil.
Šindelek - Dosoudil, Janů, MohelniceŠternberk „A“ 6:0 (2:0), branky: Karas 2,
Coufal, Pobucký, Svoboda, Volek, UrčiceVelký Týnec 4:0 (3:0), branky: Halouzka,
Němčík, Slezák, Zapletal, Kostelec-Velké
Losiny 2:2 (0:0), branky: Doležel, Muzikant - Křenek 2, Litovel-Zubr Přerov 0:7
(0:5), branky: vlastní - Hradilík 2, Matulík 2,
Navrátil, Švejnoch.
1.Zubr Přerov
2.Určice
3.Mohelnice
4.Černovír
5.Opatovice
6.Velké Losiny
7.Chválkovice
8.Konice
9.Šternberk
10.Nové Sady
11.Velký Týnec

13
10
10
8
8
6
5
5
5
4
4

0
1
0
2
1
2
1
1
0
2
1

0
2
3
3
4
5
7
7
8
7
8

51:15
66:27
44:14
42:17
49:26
36:25
40:29
32:31
18:40
30:25
25:32

39
31
30
26
25
20
16
16
15
14
13

„O přestávce jsem klukům říkal, ať se
připraví na peklo a skutečně se patnáct
minut hrálo jen na jednu bránu. Vyrovnali na 1:1, hlavičkou po rohu nám
vrátil vedení Borovský,“ posunul se v
čase do třiasedmdesáté minuty.

MIA REALITY
Krajský přebor
Tento stav ovšem měl jepičího trvání.
Jen tři minuty nato střelou z dálky
domácí srovnali, za další dvě minuty
Losiny otočily a obrat dokonaly osm
minut před koncem na 4:2. Stalo se
tak po využití hraniční situace a z pokutového kopu.
12.Kostelec
13.Nemilany
14.Litovel

3 2 8 29:60 11
3 1 9 26:34 10
0 0 13 4:117 0

Krajská soutěž skupina “A”- dorost
12. kolo: Hustopeče-Náměšť na H. 5:1
(1:0), branky: Kolář 3, Heryán, Macháň
- Dostál, Želatovice-Chomoutov 3:1
(2:0), branky: Matlocha 2, Jemelka Blaťák, Protivanov-Doloplazy 3:3 (2:2),
branky: Kolář, Liška, Sedlák - Drexler 2,
Sivanič, Smržice-Šternberk „B“ 18:1
(8:1), branky: Bajer 4, Vaca 3, Cetkovský
2, Doseděl 2, Kalandřík 2, Kovačevič 2,
Bontempo, Holomek - Uherek, vlastní,
Brodek u Př.-Lipník 0:4 (0:1), branky:
Bureš, Kubica, Pospíšil, Ráb, Slatinice-Kojetín-Koválovice 2:2 (1:1), branky:
Kurfürst, Škobrtal - Langer, Židlík, Tovačov-Němčice nad H. 3:0 (1:0), branky:
Chorý, Pasz, Pover.

SK Lipová
TJ Sokol Dub nad Moravou
5:4 (2:3)
Branky Lipové: Liška 3, Z. Koudelka, Spáčil. Rozhodčí: Bartůněk
– Sedláček, J. Dorušák. Sestava
Lipové: Števula – Takáč, Ohlídal,
Spáčil, Žilka – P. Koudelka (65. Petržela), Růžička (80. Barák), Vybíhal,
Z. Koudelka – Dostál, Liška. Trenér:
Pavel Růžička.
Hodnocení hrajícího trenéra Lipové
Pavla Růžičky:

„Byla znát únava v neděle, chyběly
nám síly. Utkání jsme opět začali
špatně a soupeř nás potrestal. Dvakrát vystřelil na bránu a bylo to 0:2,
my jsme pak sice snížili, ale Dub
nám opět utekl na dvě branky. Pokračovali jsme v trendu z minulých
zápasů a navíc se nám nedařila ani
hra směrem dozadu. Dokázali jsme
však ještě snížit a po přestávce jsme
se zlepšili, takže se půl hodiny hrálo
jen na jednu bránu. Podařilo se nám
otočit na 4:3 a měli jsme i další dvě
šance, ty jsme ale nedali a asi pět

minut před koncem hosté tečovanou
střelou srovnali. Už to vypadalo,
že dojde na dělbu bodů, v poslední
minutě však výkop gólmana dopadl
až na šestnáctku, hosté to nedokázali odkopnout z jedné, vběhl tam
náš útočník, došlo k jeho kontaktu s
brankářem a z mého pohledu nařídil
rozhodčí jednoznačnou penaltu.“

dvacet minut před koncem srovnali.
Nepřišlo to ani z tlaku, ani z brejku,
po dvou odrazech se míč dostal k
jejich útočníkovi, jenž u tyčky doklepával. Pak jsme ještě měli šanci my
i oni, mohlo to tedy nakonec skončit
výhrou pro nás i pro ně, takže je to asi
spravedlivá remíza. Za první polovinu soutěže se nám celkově podařilo
víc, než jsme předpokládali, takže
jsem spokojen. Držíme se v horní
polovině tabulky, Ústí a Bělotín jsou
zcela někde jinde.“

posílil Určice, Matěj Klimeš hrál
za ‚devatenáctku‘, Jansa byl v práci
a ráno mi přišly sms od Kalouzky,
Kolečkáře a Klváčka, to už ale bylo
pozdě. Cílem bylo potrápit domácí,
jenže ve dvacáté sekundě jsme dostali první branku, ve druhé minutě
druhou, v patnácté třetí, ve dvanácté
čtvrtou a obával jsem se, abychom
nedostali padesát osm gólů. V šatně
FK Hlubočky
nastala bouře a druhá půle byla zeSK Lipová
jména v obranné fázi lepší, domácí
navíc zvolnili tempo. Měli jsme tam
1:1 (0:0)
i několik standardek, víceméně to
Branka Lipové: 50. Spáčil. RozhodTJ Sokol Ústí
ale byla hra na jednu branku a Ústí
čí: Grečmal – Kulička, Kološ. SestaTJ Sokol Čechovice
potvrdilo své kvality. Jsem alespoň
va Lipové: Števula – Takáč, Ohlídal
rád za to, že jsem měl torzo právě na
4:0 (4:0)
(46. Burget), Spáčil, Žilka – P. Koudelka (85. Barák), Růžička (70. Petr- Rozhodčí: Dorušák – Bartůněk, tento zápas, body totiž musíme brát
žela), Macourek, Z. Koudelka – Do- Vojtek. Sestava Čechovic: D. Kli- jinde a na Slatinice snad budeme
stál, Liška. Trenér: Pavel Růžička.
meš – Pospíšil (60. Chmelík), Jano, kompletnější.“
Vlach, Frys – Varga, Drmola, Čech,
TJ Sokol Mostkovice
Hodnocení hrajícího trenéra
Hanák – Ostratický (70. Zelinka), ŽíTJ Sokol Bělotín
Lipové Pavla Růžičky:
dek. Trenér: Jaroslav Klimeš.
2:5 (0:2)
„V první půli byli domácí lepší, měli
dvě šance, ale nedali je. Do vedení
Hodnocení trenéra Čechovic
Branky Mostkovic: Pořízka z pejsme se tak dostali my brankou KarJaroslava Klimeše:
nalty, M. Vojtíšek. Rozhodčí: Vala Spáčila z padesáté minuty, poté „Ústí je někde jinde a pro body chutka – Přikryl, Hubený. Sestava
jsme šli dvakrát sami na brankáře, jsme tam neděli, chtěli jsme se s Mostkovic: Fischer – Kapounek
ale nedali jsme. Neproměnili jsme tím ale popasovat lépe. Nicméně se (65. Ordelt), Milar, Hanák, V. Vojtítedy šanci ujmout se vedení 0:2 a mi rozpadla základní sestava, kdy šek (80. Všetička) – Kopečný, Pořízvymstilo se nám to, když domácí viróza postihla Vinklárka, Haluza ka, Šlambor, Jamrich – M. Vojtíšek,

J. Kamenov ml. (75. Zbořil). Trenér: Jiří Kamenov st.

Hodnocení trenéra Mostkovic
Jiřího Kamenova:
„Nastoupili jsme sice proti druhému
týmu tabulky, s každým se dá ale
hrát a výsledek je pro nás špatný.
Upozorňoval jsem, že soupeř má
tvrdé borce, s nimiž to bude bolet,
navíc to pískal rozhodčí Vachutka,
o němž je známo, že hru pouští. A
my jsme moc měkcí, tak jsme na to
doplatili. Už v Čechovicích jsme se
potýkali s nachlazením, teď jsme se
navíc kvůli zánětu očí museli obejít
bez brankáře a směrem dopředu nám
chyběla lepší finálka i to dát si míč
rychleji od nohy a využít kombinace a narážeček. Naše akce ale byly
pomalé, pak jsme se dopustili chyby,
přišla ztráta a protiútok. Za zbývající
dvě podzimní kola bychom chtěli
uhrát aspoň tři body, abychom jich
na zimu měli osmnáct, už se to na
nás trochu dotahuje. Očekávám, že
nyní Štěpánov nepřijede v plné síle,
byť jinak se v padesáti procentech
zápasů nesejdou. Bude to pohledný
technický fotbal ne až tak fyzicky náročný, to by nám mohlo vyhovovat.“

Prostějovsko/jim - První polovina skupiny „A“ I.B třídy Olomouckého KFS je už minulostí
a okresní výběry se rozprostřely po celé tabulce. Nejlépe je na tom Plumlov, jenž sobotní
výhrou nad Horní Moštěnicí pojistil své vedení, druhým nejlepším týmem jsou navzdory
porážce hráči Pivína, jimž patří devátá pozice. Vrchoslavice se po pěti zápasech bez výhry
konečně dočkaly tří bodů a posunuly se na desátou příčku, naopak Otinoves neudržela
dobře rozehraný zápas s Tovačovem a klesla na dvanácté místo. A zcela poslední je už
Kostelec na Hané, ačkoliv remizoval s Kojetínem „B“. Situace v dolní polovině tabulky je
ovšem velice zamotaná, osmý a čtrnáctý tým dělí jen tři body
TJ Sokol Plumlov
TJ Sokol Horní Moštěnice
4:1 (3:0)
Branky Plumlova: Hladký 2, Bureš
2. Rozhodčí: Reich – Ehrenberger,
Antoníček. Sestava Plumlova: Laštůvka – Plajner, Kutný, Ullmann,
Fabiánek – Křupka (80. Simandl),
Zabloudil, Ševcůj (65. Trajer), Bureš
– Hladký, Frýbort (55. Matula). Trenér: Jan Pešek.

brankář soupeře, jemuž sebral míč
Hladký a dával do prázdné brány,
další dva góly dal s nasazením
hrající Bureš a ve druhé půli přidal
čtvrtou branku po chytrém lobu
opět Hladký. Po poločase jsme
vedli 3:0 a mohli jsme druhou půli
odehrát klidněji a fotbalověji, i tak
jsme ale soupeře k ničemu nepustili a gól jsme mu darovali chybnou rozehrávkou.“

Hodnocení trenéra Plumlova
Jana Peška:
„Chtěli jsme potvrdit body vybojované před týdnem v Ústí, to se
nám také povedlo, takže panuje
velká spokojenost. Vítězství pro
nás znamená titul podzimního
mistra, snad nám vydrží počasí i
forma také za týden doma proti
Čekyni. První gól nám daroval

FK Brodek u Přerova
TJ Sokol v Pivíně
2:0 (0:0)
Rozhodčí: Oulehla – Sigmund,
Navrátil. Sestava Pivína: V. Svozil
– R. Švéda, Spálovský, Zbožínek –
Bartoník (70. Žondra), J. Svozil ml.,
Vrba, Šišma – Sigmund – Tydlačka,
Sedlák (80. Biliš). Trenér: Jaroslav
Svozil st.

Hodnocení trenéra Pivína
Jaroslava Svozila:
„První poločas byl vyrovnaný bez
větších šancí. My jsme dobře bránili
a slušně kombinovali, s tím jsme šli
i do druhého poločasu. Poté jsme
měli desetiminutový tlak a hráli jsme
dobře, v šedesáté minutě jsme ale inkasovali ze standardky, kdy nám propadl míč po rohu a bylo to 0:1. Čtyři
minuty nato přišla další standardka, a
sice pokutový kop, jemuž ale předcházel jasný útočný faul. Poté jsme
se ještě zvedli, nastřelili jsme břevno
a neuznali nám kvůli ofsajdu branku,
stalo se to na druhé straně hřiště a viděl to asistent. Jsem zklamaný, chtěli
jsme tam bodovat, prohráli jsme si to
standardkou. Soutěž je to vyrovnaná
a musíme hrát každý zápas naplno,
body bychom tedy chtěli i z Kostelce, oni ale také potřebují bodovat.“

TJ Otinoves
TJ Sokol Tovačov
4:6 (4:2)
Branky Otinovsi: Konečný 2,
Doseděl, Janeček. Rozhodčí: Tomeček – Dömisch, Januš. Trenér
Otinovsi Tomáš Hrdlovič se z taktických důvodů odmítl podělit o
sestavu.
Hodnocení trenéra Otinovsi
Tomáše Hrdloviče:
„Holt hrajeme pro diváky (hořký
úsměv). První poločas jsme zvládli, druhý byl z naší strany katastrofou. Chyběli nám Patrik Hrdlovič,
Heinz a Kohout, schválně jsme
si to sice přeložili na sobotu, ale
ještě jsme se všichni nesešli pospolu. Po přestávce jsme propadli,
nedivím se fanouškům, že řvali
na hráče, zasloužili si to. Nebylo
to tím, že by nám došly síly, hráči to ale podcenili, nechtěli běhat
a mysleli si, že jim to spadne do
klína. Jenže hraje se až do konce,
a pokud to takto bude pokračovat,
vyvodím z toho důsledky. Beru to
na sebe, tento tým jsem si sestavil
a je možné, že odstoupím. Nechci
ale házet flintu do žita, útok máme
dobrý, ale obranu špatnou a někdy
nás nepodržel ani brankář.“

TJ FC Kostelec na Hané
FK Slavoj Kojetín „B“
1:1 (1:0)
Branka Kostelce na Hané: Móri.
Rozhodčí: Vyroubal – Ženožička, Sedláček. Sestava Kostelce na
Hané: L. Menšík – Synek, Chytil,
Baláš, Juračka – Móri, T. Menšík,
Grepl, Vařeka – Preisler, Vyhlídal.
Trenér: Ivo Vykopal.
Hodnocení trenéra Kostelce
na Hané Ivo Vykopala:
„Výkon předčila bojovnost a chuť po
vítězství. Toto utkání bylo zejména o
obou brankářích, jejich zachytal výborně a stejně tak Lukáš Menšík měl
veliký podíl na tom, že jsme udrželi
alespoň remízu. Mám radost z toho, že
jsme se opět dostávali do šancí, jenže
po finálních přihrávkách jsme znova
nedokázali dát góly. Stál však proti
nám kvalitní soupeř s chytrými ofenzivními hráči, takže ani remízu tentokrát neberu jako ztrátu. O výsledku
rozhodla jedna stejná chyba, obě branky padly po křídelní akci a dorážce.
Radost mi udělala plná lavička, takže
jsem měl na výběr, v zápase jsme ale
měli převahu, tak jsem nechtěl do sestavy příliš zasahovat. Nicméně děkuji
všem, kteří chtějí a jsou trpěliví, v zimě
totiž přijdou změny.“

I.B třída, skupina „B“: Jesenec vyhrál ve Hvozdu, Protivanov neinkasoval

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

3:1 (2:1), MFK Vyškov - Vítkovice
MSK Břeclav - HFK Olomouc 0:4.
1.SK Slavia Kroměříž 9 3 0 30:9
2.FC Havlíčkův Brod 8 1 3 35:15
3.1.SK Prostějov 8 1 3 29:13
4.MFK Vyškov
8 0 4 29:22
5.Frýdek-Místek 7 1 4 28:14
6.FK Šumperk
6 2 4 18:18
7.1.SC Znojmo FK 6 0 6 26:22
8.RSM Hodonín 5 3 4 22:23
9.FK Fotbal Třinec 5 2 5 23:20
10.MFK Vítkovice 3 2 7 17:32
11.1.HFK Olomouc 2 2 8 14:20
12.MSK Břeclav 2 2 8 11:30
13.FC Sparta Brno 2 2 8 6:27
14.SK Líšeň
1 3 8 18:41

HS Kroměříž - Znojmo 0:0 (0:0), SFC
Opava - Frýdek-Místek 4:0 (3:0), 1.SK
Prostějov - Třinec 0:5 (0:0), Sigma
Olomouc - Baník Ostrava 1:3 (0:3), SK
Líšeň - HFK Olomouc 2:3 (2:0), Vysočina Jihlava - 1.FC Slovácko 2:1 (0:0),
Fastav Zlín - FC Hlučín

55:7
43:13
49:21
53:22
35:21
38:24
48:36
34:33
36:32
25:33
28:53
28:48
26:42
7:126
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Moravskoslezská liga dorostu - U19
13. kolo: Třinec - Havlíčkův Brod 2:5 (0:3),
Hodonín - Znojmo 3:1, 1.SK Prostějov HS Kroměříž 0:1 (0:1), SK Líšeň - Sparta
Brno 2:2 (0:1), Frýdek-Místek - Šumperk

8:1,
30
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Moravskoslezská liga dorostu - U17
13. kolo: Hodonín - Karviná 1:2 (0:0),
Zbrojovka Brno - MFK Vyškov 7:1 (4:1),
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Sportika - II.třída
13. kolo: Smržice-Haná Prostějov 0:3 (0:2), branky:
Krupička, Světlík, Zatloukal, Sokol Vrahovice-Haná
Nezamyslice 0:0 (0:0), pk 1:0, Sokol Olšany-FC
Kralice B 3:1 (2:1), branky: Antoníček, Hošák, Mazal
- Dvořák, Skalka 2011-Sokol Přemyslovice 2:0
(0:0), branky: Mlčoch, Vogl, Sokol Určice B-Sokol
Čechovice B 4:2 (1:1), branky: Berčák 2, Mlčoch,
Zapletal - Nakládal 2, Sokol Držovice-Sokol Brodek u
PV 1:4 (0:2), branky: Fiferna - Bureš 4, Sokol ZdětínHorní Štěpánov 1:5 (1:2), branky: Keluc - Klimeš,
Navrátil, Němec, Pukl, Ščudla.
1. Sokol Vrahovice 13 10 3 0 42:15 34
2. Horní Štěpánov 13 10 0 3 46:19 30
3. Nezamyslice 13 9 2 2 41:10 29
4. Haná Prostějov 13 8 1 4 32:20 26
5. Sokol Určice B 13 7 3 3 36:25 26
6. Skalka 2011
13 7 1 5 27:26 23
7. Brodek u PV 13 6 2 5 24:24 22
8. Čechovice B 13 5 2 6 27:28 18
9. Sokol Zdětín 13 5 1 7 30:46 16
10. Sokol Olšany 13 4 3 6 23:27 15
11. Smržice
13 3 1 9 27:54 10
12. FC Kralice B 13 2 2 9 13:26 9
13. Přemyslovice 13 2 2 9 22:40 9
14. Sokol Držovice 13 1 1 11 19:49 5
Kanonýři: 13 - Nakládal Petr (Čechovice B), 11 - Klimeš
Libor (Horní Štěpánov), 10 - Tyl Lukáš (Přemyslovice).

III. třída

I.B třída, skupina „A“: Vrchoslavice se dočkaly, Kostelec spadl na dno

„Podzim pro nás byl velkou zkušeností, není to jako v I.A třídě. Mnohem kvalitnější soutěž ale vyžaduje i
více tréninku, my se scházíme dvakrát týdně a je to málo. Zavedl jsem
sice tři tréninky, moc hráčů ale nechodilo, tak jsem počet zase snížil,“
upozornil na jeden z faktorů.
A o rozšíření své bodové sbírky se
klenovičtí pokusí již v sobotu, to při
první jarní předehrávce zajedou v
derby do Kralic. „Uteklo to hrozně
rychle a čekají nás opět dvě derby.
Bereme to ale jako každý jiný zápas,
přestože s Kralicemi to bude prestižní utkání. V sobotu jsem se byl na ně
podívat a hecovali jsme se, už se na
to těším,“ pousmál se Petr Navrátil.
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13. kolo: FC Ptení-Sokol Bedihošť 1:0 (0:0), Sokol
Čechy pod Kosířem-Haná Nezamyslice B 6:2 (3:1),
Sokol Kladky-Sokol Vícov 1:6 (0:2), Sokol Tištín-FK
Výšovice 0:2 (0:2), Sokol Mostkovice B-Sokol v Pivíně
B 3:5 (1:2), FC Dobromilice-Sokol Protivanov B 4:2
(1:2), Sokol Otaslavice-FK Němčice 1:4 (1:3).
1. FK Němčice 13 11 2 0 30:10 36
2. Sokol Vícov
13 9 3 1 45:10 31
3. Sokol Kladky 13 8 1 4 41:30 25
4. Otaslavice
13 8 1 4 32:22 25
TJ Sokol Vrchoslavice 1946
5. Sokol Tištín
13 7 1 5 32:21 22
1.FC Viktorie Přerov „B“
6. FC Ptení
13 5 3 5 20:19 21
4:1 (3:1)
7. FC Dobromilice 13 5 2 6 33:33 18
Branky Vrchoslavic: P. Horák ml. 2, 8. FK Výšovice 13 4 3 6 16:20 18
P. Horák st., Lacina. Rozhodčí: Ženo- 9. Nezamyslice B 13 4 2 7 25:37 16
žička – Sedláček, Valouch. Sestava Vr- 10. Sokol Čechy p.K. 13 5 1 7 34:47 16
choslavic: Loučka – Jiříček, Zatloukal, 11. Protivanov B 13 5 0 8 25:32 15
Šmíd, Spiller – Neckář (70. Konupka), 12. Mostkovice B 13 2 3 8 21:36 11
P. Horák st., Polášek, P. Horák ml. – La- 13. Sokol v Pivíně B 13 3 1 9 24:44 10
14. Sokol Bedihošť 13 2 3 8 28:45 9
cina, Holub. Trenér: Roman Šmíd.
Kanonýři: 16 - Štěpánek Radomír (Vícov), 13 - Kaláb
Hodnocení trenéra Vrchoslavic
Michal (Otaslavice), 12 - Bosák David (Sokol Tištín).
Romana Šmída:
„Konečně jsme se dočkali. Mělo to
IV. třída
standardní průběh a velice rychle
Dohrávané
1.
kolo:
Biskupice-Pavlovice u Koj. 1:1
jsme neproměnili tři šance. Poté jsme
se dočkali a Pavel Horák starší nás po- (0:0), pk 1:0, Želeč-Morávia Doloplazy 0:2, Sokol
slal do vedení, střelou pod břevno ale Plumlov B-Sokol Přemyslovice 2:0 (0:0), Jiskra
hosté vyrovnali. Nicméně ještě před Brodek u Konice-Sokol Tvorovice 3:2, FC Kostelec na
pauzou jsme rozhodli, v osmatřicáté a Hané B-Sokol Brodek u PV B 5:1, Sokol Ivaň-Sokol
čtyřicáté minutě se trefili Pavel Horák Vrahovice B 1:0.
mladší s Lacinou. Po pauze jsme se 1. Brodek u Konice 11 10 1 0 60:7 32
zaměřili hlavně na obranu, abychom 2. Sokol Plumlov B 11 9 2 0 48:10 30
nedostali nějaký laciný gól a neopa- 3. FC Kostelec n/H B 11 8 1 2 58:20 25
kovaly se naše remízy 3:3. Zaslou- 4. Pavlovice u Koj. 11 7 1 3 36:23 22
ženě jsme poté přidali ještě čtvrtou 5. Sokol Tvorovice 11 5 2 4 32:20 18
11 6 0 5 28:38 18
branku a měli jsme ještě další šance, 6. Vrahovice B
ale už jsme byli opatrnější. Podařilo se 7. Brodek u PV B 10 4 1 5 30:31 14
11 3 1 7 15:37 11
nám vyvarovat chyb a předvádět opět 8. Biskupice
naši typickou hru. Nyní nás čekají 9. Přemyslovice 11 3 0 8 14:25 9
10 3 0 7 15:39 9
Všechovice, ale proti mužstvům pre- 10. Doloplazy
11 2 0 9 10:45 6
ferujícím kombinační fotbal se nám 11. Sokol Ivaň
12. Želeč
11 0 1 10 9:60 1
hraje dobře.“
Kanonýři: 21 - Žondra Radim (Jiskra Brodek u
Konice), 16 - Merta Petr (FC Kostelec na Hané B), 15 Trajer David (Sokol Plumlov B).

„Nečekali jsme tři body, stále jsem
ale věřil alespoň v jeden. Kluci odpadli, domácím se během chvíle
podařilo otočit a pak už to bylo i o
psychice. I tak je to pro nás ovšem
přijatelný výsledek a ostudu jsme
tam neudělali,“ přemítal Navrátil.
V sestavě mu mimo jiné chyběli i
nemocní Liška s Jahlem, mimo hru
jsou i Krč s Radkem Cetkovským,
Klimeš odcestoval do Španělska
a Sigmund hostuje v Pivíně, takže
trenér hostů měl možnost učinit jen
jedno střídání.
Po polovině soutěže tak patří Klenovicím poslední příčka za čtyři výhry
a jedenáct porážek, na předposlední
Chválkovice je to ale stále jen bod.
0
0
0
1
1
1
3
1
0
2
1
2
4
0

Z
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

Prostějovsko/jim - Všechny tři typy výsledku zažila trojice
regionálních zástupců v „B“ skupině I.B třídy Olomouckého
KFS. Hned v sobotu odpoledne si hráči Protivanova přivezli
bod za bezbrankovou remízu z Babic, ty se i přesto vrátily na
vedoucí pozici tabulky. A o den později došlo na derby dvou
týmů z Konicka, loňský nováček Hvozd přivítal letošního
nováčka Jesenec. V euforii hrající hosté využili svého postupového elánu a vítězstvím se vrátili na nulu v tabulce pravdy
a do horní poloviny tabulky, naopak fotbalisté Hvozdu se po
polovině soutěže propadli již na předposlední pozici.

1.FC Zbrojovka Brno 14
2.FC Baník Ostrava 14
3.1.FC Slovácko 12
4.SK Sigma Olomouc 10
5.MFK OKD Karviná 10
6.FC Vysočina Jihlava 10
7.FC Fastav Zlín
9
8.Slezský FC Opava 6
9.FK Fotbal Třinec 6
10.MFK Frýdek-Místek 6
11.SK Slavia Kroměříž 4
12.1.HFK Olomouc 5
13.1.SC Znojmo FK 5
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68:11
54:10
66:14
55:18
39:16
40:22
38:9
28:30
27:30
27:65
25:25
23:40
17:37
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43
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32
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14.FC Hlučín
15.MFK Vyškov
16.1.SK Prostějov
17.RSM Hodonín
18.SK Líšeň
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19:32 12
18:62 12
27:60 10
17:49 9
14:72 6

Krajský přebor - starší žáci
13. kolo: Nové Sady-Černovír 2:2 (2:0), branky:
Majzlík, Pošusta - Boyko, Šiška, ŽelatoviceSlavonín 0:0 (0:0), Velké Losiny-Jeseník 0:8
(0:3), branky: Cundrla 3, Balčirák, Horák, Nečesal,
Polzer, Švajka, Čechovice-Brodek u Přerova 7:1
(4:1), branky: Růžička 3, Hájek 2, Páleník, Schuster
- Kocian, Šternberk-Mohelnice 1:7 (1:4), branky:
Vavroch - Cikryt 5, Malík 2, Kozlovice-Lipník 0:2
(0:1), branky: Kubeša, Němec, Konice-Zábřeh 1:0
(0:0), branky: Klemsa.
1.Jeseník
11 1 1 53:8 34
2.Čechovice
10 2 1 59:10 32
3.Mohelnice
10 1 2 84:12 31

FC Hvozd
SK Jesenec
0:2 (0:0)
Branky: P. Tichý ml., Burian.
Rozhodčí: Chládek – Zemánek,
Mikulík. Sestava Hvozdu: Koutný – Szekulics (75. P. Grulich),
Z. Poles, F. Bílý, J. Bílý – P. Muzikant, Žouželka, Vánský, V. Bílý
– F. Coufal (80. K. Procházka),
L. Poles. Trenér: Rudolf Švehla.
Sestava Jesence: Kýr – Žouželka,
Burian, Zajíček, Horák – Burget,
4.Konice
5.Nové Sady
6.Černovír
7.Kozlovice
8.Lipník
9.Zábřeh
10.Velké Losiny
11.Šternberk
12.Želatovice
13.Brodek u Přerova
14.Slavonín
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34:16
45:12
54:22
17:32
35:37
38:25
9:54
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Krajský přebor - mladší žáci
13. kolo: Nové Sady-Černovír 1:2 (1:1), branky:
Fojtík - Hanus, Šoltés, Želatovice-Slavonín 7:2
(1:1), branky: Vojtěchovský 3, Lysák 2, Boucník,
Braun - Stavěl 2, Velké Losiny-Jeseník 2:5 (1:4),
branky: Janíček, Vitvar - Latzel 2, Čundrla 2,
Zelinka, Čechovice-Brodek u Přerova 5:1 (3:1),
branky: Vybíral 2, Paar, Robeš, Zahradníček -

Továrek, D. Čížek, Kořenovský
(80. L. Tichý) – P. Tichý (90. Z. Tichý), J. Tichý. Trenér: Petr Tichý
starší.

Hodnocení trenéra Hvozdu
Rudolfa Švehly:
„Bylo to správné derby, hrálo se ve
svižném tempu, šance se střídaly
na obou stranách a byl to solidní
fotbal. To stejné pokračovalo i ve
druhé půli, pouze ve střední fázi to
trochu znervóznělo a zákroky obou
týmů byly chvíli ostřejší. Poté jsme
Chytil, Šternberk-Mohelnice 3:2 (1:1), branky:
Cink, Teichmann, Zacpálek - Brulík, Dunlovský,
Kozlovice-Lipník 7:5 (5:2), branky: Kuban 3,
Skopal 3, Tomeček - Vybíral 2, Makielry, Štěpánek,
Štěpánek, Konice-Zábřeh 0:3 (0:2), branky:
Morávek, Nádeníček, Nízký.
1.Zábřeh
11 1 1 51:27 34
2.Jeseník
10 0 3 78:28 30
3.Čechovice
9 2 2 63:27 29
4.Želatovice
9 0 4 52:38 27
5.Kozlovice
8 2 3 42:32 26
6.Mohelnice
7 0 6 55:29 21
7.Černovír
6 1 6 58:52 19
8.Šternberk
5 2 6 40:38 17
9.Lipník
4 2 7 44:57 14
10.Konice
3 4 6 27:46 13
11.Brodek u Přerova 4 0 9 30:80 12
12.Slavonín
3 2 8 40:61 11
13.Nové Sady
2 3 8 18:33 9
14.Velké Losiny
0 1 12 19:69 1

udělali chybu uprostřed hřiště a
Jesenec dal šťastnou branku. Pak
jsme to otevřeli a v závěru jsem
při standardce poslal i brankáře
k velkému vápnu, jenž náš hráč
chtěl vystřelit, byl tam neodpískaný faul na něj, hosté nám utekli a
do prázdné brány dali na 2:0. Na
šance to ale bylo vyrovnané utkání, my jsme trefili tyčku a břevno.
Bylo jasné, že kdo dá branku, ten
vyhraje.“

Hodnocení trenéra Jesence Petra
Tichého:
„Známe se s klukama a odehrávalo se to v přátelské atmosféře,
brali jsme to jako normální zápas.
První poločas byl katastrofální
z obou stran, nákopy na malém
hřišťátku přinášely šance na obou
stranách. V první půli jsme měli
šanci v páté minutě a oni těsně
před přestávkou, hrál se fotbal
nahoru dolů. Ve druhé půli jsme
měli více štěstíčka, byli jsme
agresivnější a jsem rád za tři body.
První branku dal Peťa Tichý po
přiťuknutí Jirky Tichého, druhou
v závěru do prázdné brány Broňa
Burian, když už domácí hráli vabank. Po přestávce jsme se snažili
hrát po zemi, spíše to ale bylo o
štěstí, takový bojovný zápas padesát na padesát.“

Okresní přebor dorostu

Dohrávané 3. kolo: Haná Nezamyslice-Sokol Brodek
u PV 1:0, FC Kralice-Volno, Sokol v Pivíně-Sokol
TJ Sokol Babice u Šternberka Plumlov 6:3.
1. Nezamyslice
7 5 1 1 16:7 16
TJ Sokol Protivanov
2. Brodek u PV
8 3 3 2 15:11 13
0:0
Rozhodčí: Svozil – Dokoupil, 3. Sokol Plumlov 7 2 2 3 18:18 10
Sokol. Sestava Protivanova: R. 4. Sokol v Pivíně 7 2 3 2 16:16 10
7 1 1 5 6:19 5
Vybíhal – M. Bílek, J. Vybíhal, 5. FC Kralice
Dvořák, M. Sedlák – Kropáč, M.
Okresní přebor žáků
Pospíšil, Šindelka (60. T. Pospíšil), 1. Haná Prostějov 8 8 0 0 107:1 24
D. Sedlák (83. Z. Pospíšil) – F. Po- 2. Sokol Určice
8 6 1 1 53:14 19
spíšil (80. V. Nejedlý), Grmela (85.
3. Sokol v Pivíně 8 5 1 2 23:19 17
R. Sedlák). Trenér: Josef Pospíšil.
4. Brodek u Konice 8 4 0 4 23:27 12
5. Sokol Plumlov 7 3 1 3 19:21 10
Hodnocení trenéra Protivanova
6. FC Hvozd
8 1 4 3 16:25 10
Josefa Pospíšila:
7 3 0 4 28:21 9
„Jsem rád, že jsme utkání odehráli 7. FC Kralice
s čistým kontem, a myslím si, že 8. FC Dobromilice 8 1 1 6 12:66 4
výsledná remíza je spravedlivá. V 9. Sokol Protivanov 8 0 0 8 1:88 0
první půli jsme byli lepší my, ve
Okresní přebor mladších žáků
druhé zase domácí, ale ve výsled9 9 0 0 69:1 27
ku můžeme být spokojeni všichni, 1. FK Němčice
protože to tam mohlo spadnout 2. Sokol Čechovice B 9 7 1 1 36:14 23
nám i jim. Již tradičně jsme moh- 3. FC Kostelec n/H 9 6 2 1 53:10 21
li do desáté minuty vést 2:0, hned 4. Brodek u Konice 8 4 2 2 51:12 15
ve druhé minutě jsme trefili spoj- 5. Sokol Brodek u PV 9 3 3 3 28:30 13
nici tyče a břevna. I domácí diváci 6. Sokol Držovice 9 2 2 5 21:27 9
uznali, že se hrál dobrý fotbal, bo- 7. Sokol v Pivíně 7 2 1 4 8:23 8
hužel se nám opět nepodařilo dát 8. FK Výšovice
8 2 1 5 17:47 7
gól. Naštěstí jsme ale ani žádný 9. FC Kralice
9 0 2 7 12:61 3
nedostali, byl to zápas zahozených 10. Smržice
9 1 0 8 17:87 3
šancí. V závěru jsme se dvakrát
Okresní přebor žáků 7+1
dostali za soupeře a došlo k velice
1.
Sokol
Brodek u PV 5 5 0 0 44:5 15
sporným zákrokům zezadu, jeden
již byl v pokutovém území, jeden 2. Sokol Klenovice 6 3 0 3 17:30 9
3. Sokol Bedihošť 5 2 0 3 16:28 6
na jeho hranici.“
4. Sokol Přemyslovice 6 1 0 5 15:29 3

Lední hokej

Z venkovního dvojutkání přivezli Jestřábi bod, nyní nastanou důležitější bitvy
SALITH ŠUMPERK

POSILAMI PADĚLEK A CIENCIALA, MEIDL BY MĚL ZŮSTAT

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

Prostějov/jim

1:0

1:0

Sestava KADANĚ:

Strmeň – Stehlík, Mazanec, Trefný, Szathmáry, Bartejs, Pavlas,
Opalek – Jíra, Chlouba, Ton – J. Novák, Hejcman, L. Novák – Kadlec,
Kůs, Berlev – Lehnert, Hammerbauer, Hlava. Trenér: Jaroslav Beck

Sestava lhK jestřábi
Šimboch
Roupec, Kolibár, Řezáč, Skřivánek
Matyáš, Jedlička, Malý
Kajaba, Meidl, Indra
Trenéři:
Tomáš Sršeň starší Kovařík, Luňák, Coufal
Stejskal, Duba, Ciencala
a Petr Zachar.
Kuncek, Padělek.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 20. 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 Stadion Litoměřice
HC Dukla Jihlava
ČEZ Motor České Budějovice
Salith Šumperk
HC Slovan Ústí n/L
HC Benátky n/J
Rytíři Kladno
HC Most
LHK Prostějov
HC Rebel Havl. Brod

Z

V

VP

PP

P

Skóre

Bodů

20
20
20
19
20
19
19
18
20
20
18
20
19
20

13
11
11
11
11
8
9
7
8
7
6
2
3
2

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

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

4
3
6
4
6
6
7
7
10
11
9
8
12
16

60:36
58:35
65:53
51:39
63:44
66:52
65:54
65:66
50:68
39:53
51:47
44:72
39:66
36:67

43
41
38
38
37
32
32
27
27
25
23
21
15
9

Kam příště....
21. kolo, středa 5. listopadu: ČEZ Motor České Budějovice - HC
Benátky nad Jizerou, SK Horácká Slavia Třebíč - Salith Šumperk, HC
Dukla Jihlava - Rytíři Kladno, HC Stadion Litoměřice - SK Kadaň, LHK
Jestřábi Prostějov - HC Most, HC AZ Havířov 2010 - HC Slovan Ústí
nad Labem, HC Rebel Havlíčkův Brod - Piráti Chomutov.
22. kolo, sobota 8. listopadu: HC Slovan Ústí n/L - ČEZ Motor České
Budějovice (7. 7. 2014), HC Benátky n/J - LHK Jestřábi Prostějov, Salith Šumperk - HC Rebel Havlíčkův Brod, Piráti Chomutov - AZ Havířov.
HC Most - HC Stadion Litoměřice, SK Kadaň - HC Dukla Jihlava, SK
HS Třebíč - Rytíři Kladno.
Klub
Benátky nad Jizerou
České Budějovice
Havířov
Havlíčkův Brod
Chomutov
Jihlava
Kadaň
Kladno
Litoměřice
Most
Prostějov
Šumperk
Třebíč
Ústí nad Labem

Dotace města
Dotace kraje
1,8 mil. Kč (540 tis. mládež)
nic
6,8 mil. Kč (1,8 mil. mládež)
nic
10 mil Kč (4 mil. mládež)
nic
4 mil. Kč (vše na mládež)
nic
7, 4 mil Kč (vše mládež)
1 153 846 Kč
18,957 mil. Kč (7,5 milionu „áčko“, 3,8 milionu mládež)
nic
9,7 mil. Kč (2,5 milionu „áčko“)
nic
30 mil. Kč (12,6 milionu mládež,
nic
15 mil. Kč provoz stadionu)
6,45 mil. Kč
nic
3 mil. Kč (2 miliony mládež)
nic
4,83 mil. Kč (2,1 milionu mládež)
400 000 Kč
5,4 mil. Kč
nic
12,857 mil. Kč
nic
6,5 mil. Kč (4 miliony mládež)
nic

Proč chodí méně diváků na hokej. A jak je klub podporován?

VSTUPNÉ PATŘÍ K NEJVYŠŠÍM, PODPORA MĚSTA K NEJNIŽŠÍM...
J. Luňák: „Zdražení bylo nutností a snížení cen nepřipadá do úvahy!“

Prostějov/jim - Devadesát korun za dvě a čtvrt hodiny strávené na první hokejové lize,
osmnáct set korun za abonmá
na všechna domácí utkání
v základní části. Je to adekvátní, nebo příliš vysoká částka?
Nad odpovědí na tuto otázku se
neshodnou příznivci prostějovských Jestřábů ani několik týdnů po zahájení soutěžní sezony.
Zejména když se dlouho nebylo
příliš z čeho radovat a úvodní
domácí střetnutí skončila vždy
porážkou, což se změnilo až teprve v uplynulých týdnech.
„Určité negativní informace se
ke mně dostaly, ale nikdo neumí
dát řešení, jak tuto nespokojenost
řešit. Snad jen kromě toho, že
bych to měl sponzorovat větší
částkou, aby lidé mohli chodit na
hokej za méně peněz. To skutečně neudělám, není to cesta správným směrem. Pokud má hokej
v Prostějově někam dlouhodobě
směřovat, musí ho spravovat
ekonomicky zdravý subjekt,“
vrátil se pro Večerník již poněkolikáté k omílanému tématu generální manažer A-týmu Jestřábů
Jaroslav Luňák.
Faktem je, že dlouho se v
Prostějově na hokej chodilo za padesát korun, poté se
cena o desetikorunu zvedla.

Není tedy zdražení i vzhledem
k ekonomické síle regionu příliš významné? „Toto mi již připadá úplně mimo. Promítá snad
finanční úřad, banky, hypermarkety do cen sílu daného regionu? Vychází pro Prostějov jiný
leták než pro zbytek republiky?
A v hokeji je to stejné. Na základní část činilo loni vstupné
šedesát korun, na play off sedmdesát, na baráž osmdesát
a teď na základní část první ligy
devadesát. Jako razantní to nevidím, je to prostě nutnost, pokud
chceme dlouhodobě něco budovat,“ zmínil úspěšný podnikatel
a připomněl, že s permanentkou přijde každý domácí zápas
v průměru na devětašedesát korun.
Varianta úpravy cen během
sezony již podle hokejového
bosse neexistuje. A to ani při
situaci, kdy jsou návštěvy na
prostějovském zimním stadionu spíše zklamáním. Průměr
necelých patnáct set diváků
a průběžné šesté místo za Českými Budějovicemi, Chomutovem,
Havířovem, Jihlavou a Třebíčí.
„S návštěvami na domácí zápasy
jsem celkem spokojen. Prodalo
se o pět set procent více permanentek než loni a také lidí chodí
více. Myslím si, že pokud přijdou

Celková návštěvnost
při domácích zápasech
po 20. kole
1. ČEZ Motor České Budějovice
2. Piráti Chomutov
3. HC AZ Havířov 2010
4. SK Horácká Slavia Třebíč
5. HC Dukla Jihlava
6. LHK Jestřábi Prostějov
7. HC Stadion Litoměřice
8. HC Slovan Ústí nad Labem
9. Salith Šumperk
10. HC Rebel Havlíčkův Brod
11. HC Most
12. SK Kadaň
13. HC Benátky nad Jizerou
14. Rytíři Kladno

41999
26091
22952
18660
17923
13495
13005
10261
9521
6673
5718
4332
3618
0

ještě lepší výsledky, tak by mohlo
být vše dle očekávání,“ nevzdává
se Luňák plánů na zhruba čtyřmilionový zdroj příjmů.
Jedinou možností, jak by se
vstupné případně mohlo snížit, je
tak větší finanční zapojení města
či kraje. „Jsem moc a moc rád za
současnou podporu prostějovského magistrátu, která se hokeji
dostala, ale jen pro příklad Kladno dostalo třicet milionů korun,
České Budějovice zhruba deset
milionů. Mým cílem je nejen hrát
dobrý hokej, ale budovat i zdravý podnikatelský subjekt, který
se nebude bát, co bude zítra, a to
bez ochoty fanoušků zaplatit adekvátní vstupné skutečně možné
není,“ připomíná generální manažer Jestřábů.
Při porovnání příspěvků samospráv na činnosti prvoligových
hokejových mužstev je patrné,
že se angažují zejména města,
kraje spíše v omezeném počtu
a množství. Výjimkou jsou Piráti
z Chomutova, kteří dostali více než
milion z Ústeckého kraje, a právě prostějovští Jestřábi, kterým
přispěl Olomoucký kraj čtyřmi sty
tisíci. Například Šumperk nedostal nic a druholigový Přerov ještě
o padesát tisíc víc než Prostějov.
Zato podpora měst je mnohem
štědřejší. Zpravidla se soustředí na

hrazení výdajů spojených s různě nákladným provozem stadionu, ale další miliony v mnoha případech proudí přímo na provoz
„áčka“ i mládeže. Nejméně dostávají v Benátkách, Mostu a Havlíčkově Brodu, hned na čtvrtém
místě od konce je ale Prostějov.
A to navzdory letošní dvoumilionové podpoře A-mužstva.
Na opačném konci je Kladno,
kde ovšem polovina ze třiceti
milionů míří na provoz stadionu
a dalších dvanáct a půl milionu je
určeno pro mládež. Velice štědrá
je i jihlavská radnice, přes sedm
a půl milionu jde čistě na stadion,
dalších sedm a půl milionu na
provoz „áčka“ a necelé čtyři miliony na mládež.
Například šumperský hokejový
klub dostal pro letošek tři a půl
milionu na činnost, ty jsou ale
podmíněny předložením smluv,
že si oddíl sám sežene dalších
osm milionů od sponzorů. Mimo
to náleží další téměř dva miliony
na nájem ledové plochy.
Poměrně štědré je i kadaňské zastupitelstvo, které vyčlenilo pro
rok 2014 přibližně deset milionů
korun. Přesto však podle zpráv,
které proběhly tiskem, není jasné
setrvání první ligy v tomto městě. Vlastník tohoto i nedalekého
chomutovského oddílu Jaroslav

Vaverka mladší totiž neuspěl s žádostí o mimořádnou dotaci. A opět
se tak hovoří o přesunu týmu kouče Becka z Kadaně do Bíliny.
A ještě na jaře extraligoví Piráti se dočkali téměř sedmi a půl
milionů od města. „V letošním
roce poskytlo město Chomutov
dotaci na činnost žákovských
a mládežnických družstev Piráti
Chomutov, a.s., ve výši 7,4 milionu korun. Závazné zásady, podle
kterých chomutovské zastupitelstvo dotace schvaluje, neumožňují podporovat profesionální
sport ve smyslu platů hráčů nebo
například nákupu vozidel klubů,
proto město nepodporuje takzvané ‚áčko‘. Každý příjemce dotace
je následně povinen předložit její
vyúčtování,“ vysvětlila mluvčí
radnice Šárka Schönová.
Podpora hokejových klubů z veřejných zdrojů ovšem možná
v dohledné době dozná radikální proměny. Úřad pro ochranu
hospodářské soutěže totiž od jara
řeší, zda dotace pardubické radnice tamějšímu HC není nedovolená a nejedná se o zakázanou
veřejnou podpory soukromému
subjektu z prostředků veřejnoprávní korporace. Tedy jestli nedochází k porušení unijního práva. Rozhodnutí úřadu tak bude
mít dalekosáhlé dopady.

Průměrná návštěvnost při
domácích zápasech po 20. kole
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Poznámka: Za názvem klubu následuje nejprve celkový počet diváků při domácích střetnutích, poté průměr na jedno utkání. Kladno zatím hrálo kvůli rekonstrukci stadionu všechny zápasy venku.

Přehled vstupného na stadionech první hokejové ligy
Klub
Benátky nad Jizerou
České Budějovice
Havířov
Havlíčkův Brod
Chomutov
Jihlava
Kadaň

jednorázové vstupné
50Kč
na sezení 130 Kč/na stání 70 Kč
70 Kč
80 Kč
sezení 130 Kč/stání 70 Kč
70 Kč
50 Kč

0

Kladno

1:0

Branky a nahrávky: 5. Berlev (Pavlas), 23. Kadlec (Bartejs), 47. Hammerbauer (L.
Novák, Hlava). Rozhodčí: Würtherle – Štofa, Beneš. Vyloučení: 5:8, navíc Hlava (K)
5 minut a osobní trest do konce utkání, Kovařík (P) 5 minut a osobní trest do konce
utkání. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0. Střely na bránu: 38:20. Diváků: 450.

Benátky n/J

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

Kadaň

SK KADAŇ

Most

3
0

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

Havlíčkův
Brod

Trenéři:
Tomáš Sršeň starší
a Petr Zachar.

„Aleš je hráčem Mladé Boleslavi
a přivést jej do Prostějova nebylo
jednoduché, ale podařilo se. Cienciala je perspektivním obráncem a Třinec mu hledal uplatnění
v první lize. Sledovali jsme ho
a poté jsme se snažili dohodnout,“
popsal proces jejich příchodu
dvojnásobný mistr světa.
Mladší z bratrského dua Padělků
nevyniká postavou, ale bohatými
zkušenostmi. Coby jihlavský odchovanec posbíral v dresu Dukly,
Vítkovic, Plzně, Znojma, Karlových Varů a Mladé Boleslavi přes
čtyři stovky extraligových startů,

další téměř tři stovky přidal v první lize, kde mimo jiné hájil barvy
Opavy, Ytongu Brno, Třebíče, Tábora či Berounu. Zahrál si rovněž
za slovenskou Banskou Bystricu
a loni na Britských ostrovech za
Slough Jets, kde měl bilanci téměř
bodu na zápas. Letošní rok začal
v druholigovém Žďáru nad Sázavou.
To osmnáctiletý David Cienciala je o plných šestnáct let mladší
a svou dosavadní kariéru spojil
hlavně s Třincem, v němž naskočil do dorostenecké i juniorské
extraligy, letos již získal i devět
startů v nejvyšší mužské soutěži.
Pochlubit se může také dvěma

Ústí n/L

Roupec, Kolibár, Řezáč, Skřivánek,
Matyáš, Jedlička, Malý

Litoměřice

Šimboch

Nové tváře. O jestřábí body se od soboty snaží i zkušený Aleš Padělek s mladíčkem Davidem Ciencialou.
Foto: internet
Stanley Cupu - pozn. red) či pl- ročníku a existuje mezi námi
zeňského Tomáše Frola (z minu- ústní dohoda. Zatím není nic
losti má na kontě tři starty za Pro- podepsáno, věřím ale, že to bude
stějov - pozn. red.), kde jsme byli platit. Je na něm znát, že tu může
s Martinem Strakou dohodnuti, být na každém tréninku i zápase,
že by ho pustili zdarma. Víme, že kéž by to tak mohlo být u všech,“
potřebujeme zkušené hráče, pro- zasnil se.
to vedu denně spoustu telefoná- A na realizaci dalších příchodů
tů,“ odtajnil Vykoukal některá ze pravděpodobně dojde v nejbližjmen, která se Prostějovu zatím ších dnech. „Smyslem bylo mít
nepodařilo ulovit.
tu hráče bojující a dýchající za
Potěšen je tak alespoň z pozi- Prostějov, ne námezdní sílu. Jenže
tivně se vyvíjejících jednání situace je taková, že nyní nahánío prodloužení hostování Václa- me každého, kdo má ruce a nohy.
va Meidla, to současné mu totiž Blíží se tak posílení o českého
vyprší již ve čtvrtek 6. listopa- obránce hrajícího na Slovensku,
du. „Je to komplikované, protože měl by se již tento týden zapojit
patří třetímu subjektu. Usilujeme do tréninku,“ sdělil bez uvedení
o to, aby u nás byl až do konce konkrétního jména Jiří Vykoukal.

Šumperk

Sestava lhK jestřábi

sezonami strávenými v mládeži
týmu Lukko Rauma, ve Finsku
nastřádal za osmaosmdesát zápasů hned devětaosmdesát kanadských bodů.
„Oba přicházejí na střídavé
starty, což je cesta, kterou jsme
původně jít nechtěli. Víme, že je
pak pro trenéry obtížnější skládat
sestavu, ale stále nemáme tolik
bodů, abychom se pohybovali
v klidných vodách,“ uvědomuje si
komplikovanou situaci Vykoukal.
Jejich příchod kvitovala i prostějovská lavička. „Vítám to. Je to
další zvýšení konkurence a stávající hráči si musí uvědomit, že
nikdo z nich tu nemá místo jisté,“
pohrozil bez větší konkretizace.
I díky Karjala Cupu to bude
mít prostějovský realizační tým
tento týden jednodušší, připraveni totiž budou rovněž Karol
Korím se Zdeňkem Kubicou.
Naopak z angažování jiných
ostřílených matadorů sešlo. „Se
Zlínem jsme byli na podmínkách
předběžně domluveni, ale finální
slovo bylo na Jardovi Balaštíkovi. Ten ale stejně jako mnozí jiní
dali přednost zahraničí. Jmenovat můžu třeba Ivana Rachůnka,
jenž patří Spartě, chomutovského Jaroslava Svobodu (finalista

Prostějov

Sestava ŠumperkU:

Koutský – Holík, Drtil, Sedlák, Gewiese, Novotný, Slavík, Starý – Haas,
Berger, Velecký – Staněk, Moskal, Žálčík – Brunec, Plášek, Vrdlovec –
Vávra, Půhoný. Trenér: Radek Kučera.

Prostějov - Počet hokejistů, kteří v prostějovském
dresu naskočili v tomto prvoligovém ročníku alespoň do jednoho zápasu, se po uplynulém týdnu
opět rozšířil. Již dříve se startu mezi muži dočkal věkem ještě starší dorostenec Luděk Kuncek, v sobotu večer se pak v Kadani jako nové tváře představili
další útočníci Aleš Padělek s Davidem Ciencialou.
A podle sportovního manažera Jestřábů Jiřího
Vykoukala to není pro nejbližší dobu finální počet,
na spadnutí je totiž angažování jednoho českého
obránce působícího na Slovensku. Jeho jméno
však zatím nechtěl prozradit.

Jihlava

1:0

Třebíč

2:2

Havířov

1:0

Branky a nahrávky: 2. Plášek (Brunec), 34. Brunec z trestného střílení, 49. Velecký (Berger, Haas), 60. Vrdlovec (Sedlák, Moskal), 61. Staněk (Moskal, Sedlák) – 3.
Kajaba (Kubica, Meidl), 6. Kolibár (Meidl), 48. Jedlička (Roupec, Luňák), 51. Meidl
z trestného střílení. Rozhodčí: Jeřábek – Adamec, Poruba. Vyloučení: 8:10, navíc
Coufal (P) 2+2 minuty, Meidl (P) 10 minut osobní trest a osobní trest do konce utkání.
Využití: 3:3. V oslabení: 1:0. Střely na bránu: 33:29. Diváků: 1712.

Chomutov

1:2

V hledáčku je český obránce ze Slovenska, naopak Balaštík, Svoboda či Frolo nepřijdou

České Budějovice

5 PP
4
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sezónní permanentka
600 Kč
2700 Kč
1300 Kč
na sezení 1800 Kč/na stání 1680 Kč
1300 Kč
1400 Kč/s play off 1600 Kč
700 Kč

Klub
Klladno
Litoměřice
Most
Prostějov
Šumperk
Třebíč
Ústí nad Labem

jednorázové vstupné
nestanoveno
70 Kč
50 Kč
90 Kč
50 Kč
70 Kč
60 Kč

sezónní permanentka
nestanoveno
1200 Kč
nestanoveno
1800 Kč
základní 1200 Kč
na sezení 1600 Kč
1400 Kč

Lední hokej, malá kopaná
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Jestřábi přišli v derby o dva body, výhru ztratili v poslední minutě! Nejvyšší mužskou soutěž
Šumperk, Prostějov/jim – Velice
blízko třetí výhře z posledních
čtyř zápasů byli v pondělí večer
prostějovští hokejisté. Při druhém sezónním derby se Šumperkem vedli na severu Moravy
hned třikrát a jen sekundy je
dělily od plného počtu bodů,
místo toho však přišla v závěrečných minutách řada vyloučení
a domácím se podařilo krátce
před koncem základní hrací
doby srovnat a velice brzy nato
i dokonat obrat. Zápas bohatý
na vyloučení, využití přesilovek
i trestná střílení tak vyzněl pro
„Draky“.
Stalo se již tradicí, že Jestřábi
poprvé inkasují hned na počátku střetnutí. A nejinak tomu bylo
i v Šumperku. Ačkoliv hosté hráli
přesilovku, unikla jim dvojice Plášek, Brunec, která si pohrála jak
s jediným obráncem, tak i s gólmanem Šimbochem a výsledkem
byla po pohledné kombinaci střela
do prázdné brány – 1:0. Prostějovská odpověď byla ale stejně jako
při nedávném domácím střetnutí
s Jihlavou blesková. Ještě při hře
pět na čtyři se puk trochu kostrbatě

po akci na pravém křídle odrazil ke
správně číhajícímu Kajabovi, jenž
pohotově doklepl do brány, a přesně po minutě bylo šumperské vedení minulostí – 1:1. A to ještě nebylo z prostějovské strany vše. Na
počátku čtvrté minuty totiž usedl již
podruhé na trestnou lavici někdejší
obránce Prostějova Tomáš Sedlák
a také tentokrát to dokázali hosté
potrestat. Meidl poslal puk před
kasu na Kolibára, jenž z voleje
prostřelil přesouvajícího se Koutského – 1:2. Domácí hokejisté byli
neukáznění i ve zbytku úvodní části
a za faul kolenem i vražení na hrazení putovali jen do poloviny jedenácté minuty na trestnou lavici ještě
Novotný s Bergrem. Z poloviny
zaplněný tříapůltisícový stadion si
však na další změnu skóre musel
počkat až do prostřední dvacetiminutovky.
V ní byli najednou častěji vylučovaní hosté. Nejprve dostal dvojitý
trest za hru vysokou holí Coufal
a už v tento moment viselo vyrovnání ve vzduchu. To hned v první
polovině trestu nabil Holík Haasovi, jenž rozezvučel horní tyčku. Domácí začali být střelecky aktivnější,
zkoušely to všechny formace a důsledkem zvýšené snahy „Draků“
bylo i Kajabovo hákování a následné trestné střílení. K němu se rozjel
Tomáš Brunec a později vyhlášený nejlepší hráč modro-žlutých se
prosadil kličkou do forhendu – 2:2.

Vzápětí navíc putoval „za katr“
Kolibár a hosté museli čelit dalšímu
oslabení. To ale zůstalo bez odezvy
a ukončil ho Pláškův faul na Luňáka. Druhou třetinu ale přesto dohrávali Jestřábi jen ve čtyřech, když se
osmačtyřicet sekund před koncem
dopustil sekání Černý. A aby toho
nebylo málo, hned na počátku poslední části řádné hrací doby ho
následoval Meidl, jenž vyhodil
puk mimo led. Výsledkem tak byla
čtvrtminutová přesilovka pěti proti
třem, v níž se ale Prostějov ubránil.
Další vývoj utkání na chvíli pozdržely nepokoje v hledišti, hosty to
ale nijak nerozhodilo. Dostali totiž
další přesilovku a po Roupcově
střele od modré uplatnil svůj důraz
na brankovišti Jedlička – 2:3. Stejný hráč ovšem vzápětí sám usedl
na trestnou, na Bergrovu přihrávka
zleva si mezi kruhy najel Velecký
a bekhendovým zakončením opět
srovnal – 3:3. Hektický závěr tím
ale teprve začal. Na konci jednapadesáté minuty Koutský vychytal Kajabu, ale puk v brankovišti
zalehl Staněk. Hlavní rozhodčí tak
již podruhé v zápase nařídil trestné střílení. Václav Meidl se nijak
nerozpakoval, nabral rychlost a zamířil přesně mezi betony - 3:4. Posila z Ústí nad Labem se tak rázem
dostala na pozici třetího nejproduktivnějšího hráče mužstva, když si
nově drží průměr jednoho bodu na
zápas. Ani tento těsný náskok však

RADEK KUČERA – Salith Šumperk:

okresu v malé kopané

TOMÁŠ SRŠEŇ – LHK Jestřábi Prostějov:

po podzimu Dobrochov

„Opět jsme si obrovsky zahrávali s vlastní nedisciplinovaností, přestože
jsme se na zápas opravdu důkladně připravovali. Jenže už během deseti minut se nechali kluci několikrát vyloučit a mančaft chvíle v oslabení
poznamenají. Zbytečné fauly, alespoň se nám podařilo poté proměnit
trestné střílení. Naopak soupeř na co sáhl, to proměnil. Je ale potřeba
vyzdvihnout, že jsme dokázali ještě srovnat a nakonec urvat dva body.
Ale opravdu se musíme vyvarovat častého a zbytečného faulování.“
„Plně spokojen bych byl, pokud bychom zápas dovedli do vítězného
konce, ale konečně jsme podali dobrý výkon a předvedli jsme hodně
pozitivního. Vydrželi jsme s nimi bruslit, napadali jsme, obsazovali
jsme si je, nenechávali jsme jim prostor. Hra pět na pět byla vyrovnaná
a rozhodly přesilovky. My jsme využili tři a dali jsme i penaltu, stejně tak soupeř. Bod ze Šumperku je dobrý, bylo však blízko ke třem.
Nedokázali jsme vyhodit puk ze třetiny a inkasovali jsme, poté přišlo
další oslabení a v prodloužení se domácím povedla výtečná akce. Stáli
proti nám jedni z neproduktivnějších beků, kteří umí perfektně přidržet
kotouč, v závěru už mohla hrát roli i únava.“
Jestřábi neuhájili. Dvě a půl minuty
před koncem vše odstartovalo trestem pro podrážejícího Šimbocha,
na něhož o minutu později navázal
Roupec, když zalehl puk u mantinelu. Domácí hráči si tak minutu
a půl před koncem vzali oddechový čas. Dvojitou početní výhodu
ještě nevyužili, když už ale byl zpět
na ledě Kajaba, jenž odpykal trest
za svého brankáře, umístil do brány Sedlákovo nahození z vrcholu
pravého kruhu u levé tyče tečující

Vrdlovec – 4:4. Gól z času 59:31
tak poslal zápas do prodloužení. To
samo o sobě nemělo dlouhého trvání. Čtyři sekundy před koncem totiž nejlepší hráč hostí Meidl dostal
menší trest za nedovolené bránění
a jako dodatek k tomu mu přibyla na
konto nejprve „desítka“ a následně
trest do konce utkání. A přesilovku
čtyři na tři využil u levé tyče číhající
Staněk, jehož ke skórování vybídl
Moskal – 5:4. A Jestřábi odjížděli
sice s bodem, ale smutní...

ČSRS Prostějov vede
Dřevnovice, Prostějov/kopa,
son – Posledním čtvrtým turnajem skončila v sobotu 1. listopadu podzimní část elitní okresní
ligy mužů v malé kopané. Na
hřišti v Dřevnovicích potvrdil
svou dosavadní nadvládu tým
SK Tomek Dobrochov, který

rozstřílel Spojené kluby Hluchov/Čehovice
impozantním
poměrem 13:5 a přezimuje v čele
tabulky s výrazným náskokem
šesti bodů. Druhý je zatím celek
FC Mexico Víceměřice, třetí
obhájce titulu SK Chaloupka
Prostějov.

1. okresní liga mužů 2014/15
Čtvrtý turnaj – hřiště Dřevnovice: TJ Otinoves – SK Dřevnovice 6:7,
Spojené kluby Hluchov/Čehovice – SK Tomek Dobrochov 5:13, SK Chaloupka Prostějov – FC Mexico Víceměřice 4:6, MK Brodek u Prostějova
– SK Kobra Kobeřice 5:2.
1. Dobrochov
2. Víceměřice
3. Chaloupka PV
4. Hluchov/Čehovice
5. Otinoves
6. Kobeřice
7. Dřevnovice
8. Brodek u PV

Pořadí po podzimu
6
4
4
3
3
2
2
2

0
0
0
1
0
2
1
0

1
3
3
3
4
3
4
5

56:24
32:29
32:30
28:33
24:33
17:28
21:27
26:32

18
12
12
10
9
8
7
6

Město Prostějov finančně podporuje malou kopanou.

Beck se dočkal, jeho Kadaň zdolala Prostějov Výhra nad Mostem přiblíží účast v play off
Po středečním domácím mači přijde výjezd do Benátek

JAROSLAV BECK – SK Kadaň:

Kadaň, Prostějov/jim – Potřetí v
sezoně se prostějovským hráčům
nepodařilo ani jednou překonat
soupeřova brankáře a potřetí za
úvodních dvacet prvoligových kol
tak prohráli výsledkem 0:3. Po
Jihlavě a Chomutovu takto skončil
i jejich zápas v Kadaní, navzdory prohře na severozápadě Čech
se ovšem jejich pozice v tabulce
nezhoršila. Bodovat se totiž nepovedlo ani poslednímu Havlíčkovu
Brodu, ani Ústí, Benátkám, Kladnu
a Mostu, jimž patří devátá až dvanáctá pozice.
Svého zlozvyku se Jestřábi nevyvarovali ani proti třetímu týmu tabulky, když nestihlo uběhnout ani pět
minut, a už opět poprvé inkasovali.
Při brzkém vyloučení Davida Skřivánka se totiž prosadil volný Berlev
a od času 4:17 byl výběr prostějovského rodáka Jaroslav Becka o jednu branku vpředu.
Ani vstup do druhého dějství se nováčkovi soutěže příliš nevyvedl a
přesně po dvou a půl minutách hry
navýšil vedení domácích Kadlec,
jenž si při samostatném úniku věděl proti Šimbochovi rady. Hostům
se poté nepodařilo využít vylepšené
přesilovky čtyřech proti třem a definitivní rozuzlení nastalo před po-

Prostějov/jim - Psala se sobota
„Prostějov podal sympatický a bojovný výkon, bojoval, forčekoval a
12. dubna a Jestřábi ve svém
zejména v první třetině byl velice nepříjemný. Pak jsme si dali pozor na
čtvrtém barážovém utkání dourčité věci, zlepšili jsme pohyb a utkání jsme dostali pod svou kontrolu.
kázali na vlastní půdě zdolat
Rozhodla druhá branka, v závěru už byli hosté odevzdanější. Máme
Most 3:1, čímž se tehdy výrazně
stejně jako Prostějov hodně mladý tým, na naší straně je ale kvalita,
přiblížili
k postupu do první ligy.
jedná se o špičkové extraligové juniory s mezinárodními zkušenostmi,
Po téměř sedmi měsících se oba
pro které je navíc motivací vidina extraligy v Chomutově. Třeba Jedsoupeři střetnou na Hané znolička s Kolibárem jsou příjemným překvapením první ligy, zkušenosti
vu a i tentokrát půjde o hodně.
jim ale zatím chybí. Jsme rádi za třetí místo, věřili jsme, že nebudeme
V polovině druhé čtvrtiny záadeptem na sestup. Play off by bylo splněným cílem, stejně tak si přeji,
kladní části se totiž tito středeční
ať se daří i Prostějovu.“
soupeři nacházejí na třinácté a dvanácté pozici, přičemž
PETR ZACHAR – asistent LHK Jestřábi Prostějov:
o
šest bodů jsou na tom lépe
„Nedokázali jsme zopakovat výkon ze Šumperku a po zásluze jsme
Severočeši. Pokud by se ovšem
prohráli. Nevím, čím to je, ale už poněkolikáté následoval po vydařeProstějovu podařilo zvítězit po
ném výkonu ten nevydařený. První třetina nebyla z naší strany špatná
šedesáti minutách, rázem by
a dostali jsme víceméně nešťastný gól, poté se ale vytratilo bruslení a
manko činilo jen tři body. Nadomácí nás začali přehrávat. A pokud chybí pohyb, těžko se dostanete
opak prohra v normální hrací
do šancí. Hrajeme sice už delší dobu na tři pětky, ale únavě bych to nedobě by domácí opět přikovala
přikládal, stejně tak jsme byli v Kadani včas a kluci se stihli protáhnout.
ke dnu tabulky.
Nyní dostali na odpočinek den volna, pak se začneme připravovat na
Hráči Mostu aktuálně neprocháMost, abychom zápas zvládli, odskočili poslednímu místu a přiblížili
zejí vydařeným obdobím a začíná
se mužstvům před námi. Reprezentační pauza může být výhodou pro
to tak připomínat jejich loňské pusoupeře, ale hratelné to je.
tování, kdy měli již s předstihem
lovinou závěrečné části.
části Nejprve se nestalo a po výhře 3:0 se tak JaroJaro jistotu, že se o setrvání v druhé
prostějovský gólman prezentoval slav Beck dočkal pocitu, jaký mu nejvyšší soutěži poperou v baráži.
dalšími podařenými zákroky, ale po na Hané unikl při samostatných Letos sice začali lépe a v prvních
souhře Nováka s Hammerbauerem nájezdech.
kapituloval i potřetí.
V příštím kole se prostějovští
Necelých deset minut před kon- hráči představí doma, ve velice
cem došlo i na pěstní souboj důležitém souboji přivítají ve střemezi Lubomírem Kovaříkem du od 18 hodin dvanáctý Most.
a domácím Nicolasem Hlavou, oba V případě výhry za tři body by se
boxeři si vysloužili trest do konce přiblížili již na tři body, porážka by
utkání. V něm už se toho ale příliš jejich stíhací jízdu opět přibrzdila.

šesti kolech čtyřikrát zvítězili,
v posledních osmi zápasech se
jim to ale podařilo jen jednou. To
když překvapivě uspěli na nájezdy
v Chomutově. Jinak to byly prohry na nájezdy s Šumperkem
a Ústím, neúspěch v prodloužení
proti Kladnu a bezbodové duely
s Kadaní, Benátkami, Havířovem
a naposledy Českými Budějovicemi. Most je tak jasným remízovým králem, z dvaceti utkání jich
musel hned deset prodlužovat.
Hlavní slabinou litvínovské farmy je defenzivní činnost, o čemž
svědčí hned dvaasedmdesát inkasovaných branek, nejvíce ze všech
účastníků. Nic na tom nemění ani
úspěšnost dua Horák, Soukup přes
dvaadevadesát procent.
Severočeši se spoléhají na zkušené
extraligové matadory, kteří rozhodli již první vzájemný duel tohoto ročníku. To sice Jestřábi vedli
v poslední části 2:0, poté ale Tomáš
Divíšek za přispění Vojtěcha Kubinčáka vyrovnal a v prodloužení
se jim podařilo obrat dokonat.

vysvětlil Antonín Honejsek svůj přestup do Komety

Jiří Možný
Máte za sebou vítězný extraligový comeback, jaké
pocity ve vás zanechal duel v Olomouci?
„Moc jsem se na to těšil, letos jsem
totiž zatím odehrál jen pár zápasů.
Místo hraní jsem byl totiž v tomto
období doma a hledal jsem si angažmá, jsem tak rád, že jsem opět
mohl nastoupit na led. Zatím se ale
na ledě necítím v podobné pohodě jako při jarní jízdě, chybí mi ta
ppraxe.“
Je pro vás i z tohoto důvodu výhodou nadcházející
reprezentační pauza?
„Ano, myslím si, že určitě. Může mi
to pomoci, protože extraliga bude
týden stát, budu moci potrénovat,
více poznat spoluhráče. Jsem ale rád
i za to, že už jsem si mohl odehrát

dva zápasy, to je také hodně důležité.
A po pauze bych už chtěl, aby vše
bylo
y na sto procent.“
Od konce uplynulé sezony vás limitovalo zranění.
Nyní už jste zcela fit?
„Jo, už je to dobré. Samozřejmě se
tomu ještě musím věnovat, ale to bude
na déle a v určitých věcech se musím
hlídat. Jsem na tom už ale dobře.“
Jak moc vás to omezilo
v letní přípravě?
„Já jsem neměl žádnou letní přípravu,, takže tak asi.“ (hořký úsměv)
To hlavním důvodem návratu z Finska?
„Tam můj problém přetrvával a limitoval mě a já jsem se rozhodl, že
se vrátím a vyřeším ho tady. Nechtěl
bych to více rozebírat, musel jsem
tam ale z nějakého důvodu skončit,
abych to dal tady do pořádku a mohl
se hokeji věnovat na sto procent.“

Foto: internet
Co můžete po této krátké
zkušenosti říci o finském
hokeji?
„Bylo to opět něco jiného, nová
soutěž, nová liga. Očekával jsem,
že jejich liga je rychlá. Chtěl jsem
si zkusit jinou soutěž a myslím si, že
kdybych byl zdravotně v pořádku,
tak by se mi povedlo prosadit se tam.
Neříkal bych ale, že je to vyloženě
lepší soutěž než česká extraliga. Jsou
to dva odlišné styly, Finsko je rychlejší, ale tady jsou hráči chytřejší.
A vždy když proti sobě hrají Češi
a Finové, tak je to vyrovnané.“
Vy osobně jste se hodně
podílel na tom, že Kometa
naposledy prohrála ve finále, připomínali vám to noví spoluhráči?
„Ne, nepřipomínali. Já jsem tu přišel
v době, kdy Kometa byla předpo-

slední a nepanovala úplně nejlepší
nálada. Řešili se hlavně jiné věci,
takže tohle bylo v pohodě. Nikdo mi
tu ale nedal najevo, že jsem ze Zlína,
který je na jaře připravil o titul. To
v žádném případě.“
Volil jste mezi více nabídkami?
„Ano, bylo jich víc z extraligy.
Přemýšlel jsem nad tím a nebylo
to žádné unáhlené rozhodnutí.
Když jsem se totiž vrátil z Finska,
tak jsem to dva týdny zvažoval,
než jjsem si vybral Kometu.“
Proč padla volba právě na
Kometu, když tehdy byla
až na chvostu tabulky?
„Roli hrálo i to, že to byl vždy dobrý tým, proti kterému bylo nepříjemné hrát. Věděl jsem, že je jen
otázkou času, než půjdou znovu
nahoru. Věřil jsem jim a chtěl jsem
jjim na této cestě pomoci.“
Jak se podařila aklimatizace v novém týmu?
„Perfektně. Kluci mě vzali mezi
sebe, parta je tu výborná. Teď se
také začalo vyhrávat a myslím
si, že atmosféra je ještě lepší,
chtělo by to ale, aby se vyhrávalo i dál. V lajně nastupuji
s Leošem Čermákem, on je hodně podobný ‚Čájovi‘ (zlínská ikona Petr Čajánek – pozn. autora).
Velký, silný na puku, to mi hodně
vyhovuje. Sedli jsme si celkem
dobře a věřím, že to bude ještě
lepší.“

ně 1:6 v Chomutově, 1:4 v Ústí
a 0:5 s Havířovem, to je sesadilo
až na desátou pozici, která jako
poslední zaručuje alespoň předkolo play off.
Ústup ze slávy souvisí s neúčastí
gólmana Jana Lukáše, ten v jedenácti startech vychytal sedm výher, měl průměr pod dvě branky
na zápas a úspěšnost nad čtyřiadevadesát procent. Jenže v bráně
se naposledy objevil ve středu
22. října při výhře nad Kadaní 1:0
po nájezdech, od té doby se za
obranou Benátek trápí Vítek Vaněček i Marek Schwarz. Oba mají
úspěšnost pod devadesát procent,
někdejší gólman St. Louis Blues
má dokonce průměr vysoko nad
čtyři a půl branky na zápas.
Směrem dopředu se nejvíce daří
jedenáctibodovému Josefu Skořepovi, o tři body méně má autor
hattricku z prvního duelu Daniel
Špaček. V týmu farmy extraligových Bílých Tygrů se celkově
stačilo protočit již osmatřicet hokejistů.

Přehled výsledků 1. ligy ČR

„Vždy to byl dobrý tým a věděl jsem, že půjde nahoru,“
Brno, Prostějov - Pouhé tři ostré starty v tomto ročníku měl až do poloviny minulého týdne na svém kontě
Antonín Honejsek (na snímku). Třiadvacetiletý prostějovský odchovanec se po většinu léta dával do pořádku po zdravotních patáliích s kotníkem a velice záhy
ukončil i své angažmá ve finském Espoo, k zápasu tak
znovu vyjel až v pátek při výhře 4:2 nad Olomoucí. To
už ovšem po návratu do extraligy neoblékl dres Zlína,
v němž strávil předešlé tři sezony a kromě zisku titulu
si vybojoval i místo v širším reprezentačním výběru,
přednost dostala brněnská Kometa, v počtu titulů druhý nejúspěšnější klub československé historie.

V kádru nechybí ani dvaačtyřicetiletý Jan Alinč či třicetiletý Zdeněk Tauš, dále je doplňuje spousta
mladíků z mateřského Litvínova.
Do karet tak hostům může hrát
nadcházející reprezentační akce,
díky níž se extraliga zastaví.
Utkání začíná ve středu v 18 hodin a všichni Jestřábi věří, že je
dopředu požene zaplněný a fandící zimní stadion, ne jak tomu
bylo při zápasech s Jihlavou a Havlíčkovým Brodem. V obou případech sice prostějovští hráči
brali všechny body, jenže vinou
bojkotu ze strany kotle jestřábích
fans byli dlouho slyšet jen příznivci soupeře.
O tři dny později se nováček první ligy představí v Benátkách nad
Jizerou. Středočeši dlouho patřili
k nepříjemnějším překvapením
soutěže a v prvním vzájemném
utkání to potvrdili výhrou 6:2 na
Hané, v posledních týdnech ale
jejich výsledky až tak oslnivé
nejsou. Za minulý týden nezískali
ani bod, když prohráli postup-

Vašemu přesunu se média
hodně věnovala, co osobně
jste od tohoto kroku očekával?
„Bylo mi jasné, že reakce nebude
úplně ideální, ale když jsem si porovnal pro a proti, tak mi to vyšlo
tak, že Kometa pro mě bude lepší.
Nějaké rozhodnutí jsem udělat musel, tak jsem si vybral Kometu. Reakce ze Zlína se daly očekávat, teď
je ale na mně, abych v Brně nezklamal a byl platným hráčem.“
Už se učíte hymnu Komety?
„Ještě moc ne, ale na to ještě nějaký
čas bude. (smích) Teď řeším spíše
hokejové
j věci.“
První dva duely proti Zlínu jste vynechal, jak se těšíte na zbývající vzájemné duely?
„Když budu v pořádku, tak už určitě nastoupím. Bude to zvláštní,
ale budu se těšit. Proti svým bývalým spoluhráčům jsem zatím ještě
nikdy nehrál, takže to bude hodně
zajímavé.“
j
V létě jste se musel omluvit
z reprezentačních srazů,
jak vidíte svou budoucnost v národním týmu?
„Láká mě to, povede k tomu ale
dlouhá cesta. Samozřejmě jsem
nečekal, že bych teď jel do Finska,
musím hodně hrát a patřit k nejlepším hráčům v extralize, abych trenéra zaujal. Uvidíme, jak mi to půjde.
Dlouho jsem nehrál, musím se do
toho dostat.“

18. kolo: SK Kadaň – AZ Havířov
2:1 s.n. (0:1 - 0:0 - 1:0 - 0:0). Branky:
50. Chlouba (Ton, Jíra), 50. Chlouba –
14. Jiránek (Fořt, Loskot). Diváci: 450
* Piráti Chomutov - HC Benátky
n/J 6:1 (1:0 - 2:0 - 3:1). Branky: 8.
Sinisalo (Moore), 26. Hřebejk (Kämpf,
O. Kaše), 28. Drtina (Moore, Koma),
42. Kämpf (O. Kaše, Hřebejk), 47. D.
Květoň (Rutta, Račuk), 56. Rutta (Chrpa, Šagát) – 52. Král (Skořepa). Diváci: 2103 * SK HS Třebíč - HC Dukla
Jihlava 2:1 (1:0 - 0:0 - 1:1). Branky:
2. Ostřížek (Šaur), 46. Čuřík – 43. Diviš (Šidlík, Melenovský). Diváci: 4120
* Salith Šumperk - LHK Jestřábi
Prostějov 5:4 po prodl. (1:2 - 1:0 2:2 - 1:0). Branky: 2. Plášek (Brunec),
34. Brunec (TS), 49. Velecký (Berger,
Haas), 60. Vrdlovec (Sedlák, Moskal),
61. Staněk (Moskal, Sedlák) – 3. Kajaba (Kubica, Meidl), 6. Kolibár (Meidl), 48. Jedlička (Roupec, Luňák), 51.
Meidl (TS). Diváci: 1712 * HC Slovan Ústí n/L - HC Most 3:2 s.n. (1:0
- 0:0 - 1:2). Branky: 15. Rod (Roubík,
Kolafa), 41. Roubík (Pořický), rozh.
náj. Přeučil – 50. Bojer (Petruška, Kubinčák), 53. Petruška (Válek, Mical).
Diváci: 831 * HC Rebel Havlíčkův
Brod - HC Stadion Litoměřice 1:3
(0:0 - 0:1 - 1:2). Branky: 44. Kuchler
(Rousek, Maliník) – 37. A. Chlapík
(M. Novák, Míka), 47. Ondráček, 51.
Bílek (Kalla, Rys). Diváci: 421.
19. kolo: ČEZ Motor České Budějovice - SK Kadaň 2:5 (2:1 - 0:1 - 1:3).
Branky: 4. Straka (Heřman, Vráblík),
19. Heřman (Straka) – 4. Lehnert
(Hammerbauer, Hlava), 24. Chlouba
(Kus), 46. Chlouba (Ton), 49. Kadlec,
54. Kadlec (Kus, Berlev). Diváci: 3892
* HC Dukla Jihlava - HC Rebel
Havlíčkův Brod 3:2 (2:1 - 1:1 - 0:0).
Branky: 16. Seman (Melenovský,
Podlipnik), 19. Čáp (Zeman, Čachotský), 32. Diviš (Čachotský) – 8. Sýkora, 38. Kubalík (Janáček) . Diváci:
2073 * SK HS Třebíč - Piráti Chomutov 1:2 po prodl. (1:0 - 0:1 - 0:0
- 0:1). Branky: 12. Řípa (Wasserbauer,
Bartoň) – 22. Gajovský (Sinisalo), 64.
Drtina (Gajovský). Diváci: 1840 * AZ
Havířov - HC Most 5:1 (1:0 - 2:1 2:0). Branky: 8. Graca (Jakúbek), 27.
Loskot (Chmielewski, Štencel), 28.
Jiránek (Fořt), 51. Klimša (Jakúbek,
Krisl), 58. Sztefek (Bezuška) – 29.

Smolka (Kubinčák, Hora) * Diváci:
1868 * HC Stadion Litoměřice Salith Šumperk 6:2 (4:0 - 1:1 - 1:1).
Branky: 2. Špelda (Volek), 3. Chlapík
(Míka, Novák), 8. Dvořáček (Procházka, Volek), 11. Bílek (Kalla), 34. Šulc
(Kalla, Krstev), 54. Novák (Chlapík)
– 31. Velecký (Vrdlovec), 47. Vrdlovec
(Holík, Velecký). Diváci: 800 * HC
Slovan Ústí n/L - HC Benátky n/J
4:1 (0:1 - 1:0 - 3:0). Branky: 22. Přeučil (Vágner, Brož), 42. Tůma (Smetana), 48. Merta (Kloz), 60. Roubík – 11.
Bittner (Krejčík). Diváci: 756.
20.kolo: HC Rebel Havlíčkův Brod
– SK Horácká Slavia Třebíč 2:5
(0:2, 0:3, 2:0). Branky: 8. Maliník
(Sedlák, Rousek), 56. Kuchler (Janáček, Maliník) – 14. Ostřížek (Wasserbauer), 15. Havel (Dolníček), 23.
Havel (Dolníček, Erat), 37. Ostřížek
(Holec, Zuzin), 39. Erat (Havel). Diváci: 846 * HC Benátky nad Jizerou – AZ Havířov 0:5 (0:1, 0:1, 0:3).
Branky: 13. Klimša (Jakúbek, Šlahař),
32. Sztefek (TS), 47. Chmielewski
(Tomi), 50. Chmielewski (Pechanec),
52. Jiránek (Pechanec, Fořt). Diváci:
267 * Salith Šumperk – HC Dukla
Jihlava oldoženo * HC Stadion Litoměřice – Rytíři Kladno 6:3 (2:2, 1:1,
3:0). Branky: 11. Procházka (Novák,
Švagrovský), 17. Kalla (Rys, Šulc),
31. Šulc (Kalla, Krstev), 43. Šulc, 51.
Bílek (Kalla, Rys), 53. Doležal (Šulc,
Vítězslav) – 14. Eberle (Růžička, Melka), 20. Pitule (Dragoun), 28. Stach
(Tenkrát, Kolářík) . Diváci: 1720 *
Piráti Chomutov – HC Slovan
Ústí nad Labem 5:0 (2:0, 2:0, 1:0).
Branky: 7. Gajovský (Sinisalo), 13.
Rutta (Gajovský, Moore), 28. Hovorka (Rýgl, McGregor), 37. McGregor
(D. Květoň), 56. Gajovský (Drtina).
Diváci: 3381 * SK Kadaň – LHK
Jestřábi Prostějov 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) .
Branky: 5. Berlev (Pavlas), 23. Kadlec
(Bartejs), 47. Hammerbauer (L.Novák,
Hlava) . Diváci: 450 * HC Most –
ČEZ Motor České Budějovice 2:7
(0:1, 2:4, 0:2). Branky: 31. Kubinčák
(Petruška, Hora), 34. Kubinčák (Kousalík, Nedrda) – 18. Nouza (Heřman,
Straka), 24. Vráblík (Švec, Trummer),
25. Straka (Nouza), 28. Švihálek (Punčochář, Kuchejda), 29. Nouza (Straka,
Heřman), 50. Heřman (Nouza, Straka),
56. Vaniš (Rob, Boháč). Diváci: 185.

Basketbal
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Basketbalisté Prostějova tratili v Opavě, domácí duel s Kolínem dokázali otočit

88 BK OPAVA
70 ARIETE PROSTĚJOV

PŮST PO HODECH TRVAL ŠEDESÁT MINUT

poločas: 50:37
čtvrtiny: 29:23, 21:14, 13:14, 25:19
Střelba 2b.:
Trojky:
Trestné hody:
Doskoky:

35/15:38/17
14:9
20/16:12/9
33:29

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

18:16
18:19
9:13
16:20

Rozhodčí: Dolinek, Paulík, Jedlička
Diváci: 350.

Prostějov/lv

Sestava a body Opavy:
Klečka 21, Blažek 18, Kramný 14, Šiřina 12, Dokoupil 8, Cvek 5, Kvapil a
Gniadek 4, Vlček 2

Sestava a body Prostějova:
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Trenér: Zbyněk Choleva

11
4
2
0

Novák Martin
Šteffel David

0
0

BC GEOSAN KOLÍN

poločas: 42:47

čtvrtiny: 18:22, 24:25, 35:10, 26:18
41/26:48/25
11:6
27/18:17/7
37:26

„Porážku v Opavě jsem trošku
očekával. Byli jsme po Nymburku
vymačkaní, chyběla nám energie.
Navíc v Opavě se nám tradičně
nehraje příliš dobře. Všechno se to
potvrdilo,“ uvedl trenér Ariete Prostějov Zbyněk Choleva. „Problémy
jsme měli i v dalším zápase. Kolem
patnácté minuty to s námi nevypa-

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

20:15
21:25
15:7
13:17

Po hodech přichází půst aneb kolaps Orlů v Opavě

Rozhodčí: Kučera, Paulík, Holubek
Diváci: 600.

Sestava a body Prostějova:
Dylylan Tallleyy
Šteeffell Davidd
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dalo dobře. Naštěstí jsme se zvedli.
Další ztráta by byla nepříjemná,“
přidal lodivod Orlů.
Pětinásobní finalisté z předcházejících ligových ročníků si v předchozím domácím špílu nečekaně
vyšlápli na mistra. Ariete ukončilo
nymburskou sérii devětapadesát
vítězných zápasů, která trvala od
března 2012. Sami si však tím přidali další problém. „Naložili jsme si

do hlavy tohle závaží. Vědomí, že
se nám podařilo Nymburk porazit.
Pomalu se z toho ale dostáváme.
Musíme si uvědomit, že z pohledu
tabulky je to jenom jedno vítězství.
Sice cenné, ale jenom jedno. A my
úspěchů potřebujeme mnohem
více, pokud chceme být v tabulce
nahoře,“ řekl Choleva.
Po výrazné přestavbě kádru basketbalisté Ariete prohráli během
deseti kol tři zápasy a na palubovkách soupeřů uspěli pouze
v Brně. „Není to pro nás snadné.
Soupeři si na nás více věří, než v
minulých sezonách. Cítí, že mají
Nepropustná tvrz. Kolín (v modrém) se snažil přelstít prostějovskou obrašanci nás porazit a nemají žádný
nu, ta však byla v nedělním podvečeru proti.
Foto: orliprostejov.cz
přehnaný respekt,“ všiml si také generální manažer klubu Petr Fridrich. nahoru, chce to ještě chvilku času. průběhu ligového ročníku se však
„Musíme si ho opět získat, tým má Stále jsme na začátku sezony, sou- naše převaha projeví. Věřím tomu,“
svoji kvalitu. Určitě půjdeme herně peři mají ještě dostatek sil. V dalším dodal optimisticky Fridrich.

ARIETE PROSTĚJOV

75
Střelba 2b.:
Trojky:
Trestné hody:
Doskoky:

I basketbalisté Prostějova si na vlastní kůži ověřili, že
po hodech přichází půst. Zatímco předminulou neděli
po dlouhých letech porazili Nymburk, hned v dalším
kole ale prohráli v Opavě a následně se i dvacet minut
trápili v domácím duelu s Kolínem. Nakonec se však
vše v dobré obrátilo a Kolínu s exprostějovsým koučem
Benáčkem dokonce nadělili stovku!
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Trenér: Zbyněk Choleva
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Kouřil Radovan
Novák Martin
Sehnal Marek

4
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Sestava a body Kolína:
Machač 19, Hammond 18, Chán 13, Ličartovský 12, Faifr 11, Davis 2,
Vocetka 0, Harčár 0, Sýkora 0, Field 0, Horák 0.

koše KOOPERATIVA nbl v číslech:
Dohrávka 4. kola: Jindřichův Hradec - Nymburk 88:105 (17:28, 40:48, 59:70). Nejvíce bodů: Robinson 19, Autrey 17, Zuzák 15, White 13, Vošlajer 10 - Stutz 27, Kříž 17,
Kudláček 15, Simmons 13, Hruban 11. Fauly: 22:22. Trestné hody: 22/16 - 25/19. Trojky: 6:8. Doskoky: 27:39.
9. kolo: Kolín - Svitavy 81:69 (16:19, 36:40, 56:58). Nejvíce bodů: Hammond 21, Davis
14, Horák 12, Machač 10 - Votroubek 26, Vaňák 12, Šotnar 11. Fauly: 16:17. Trestné hody:
14/13 - 7/7. Trojky: 8:12. Doskoky: 32:29 * USK Praha - Pardubice 72:76 (19:25, 37:38,
55:60). Nejvíce bodů: Feštr 22, Nikolič 21, Krušič 9 - Wall a Pandula po 15, P. Bohačík 12,
Sanders 11. Fauly: 16:25. Trestné hody: 21/16 - 16/9. Trojky: 4:9. Doskoky: 33:32 * Brno
- Jindřichův Hradec 70:78 (25:18, 39:30, 54:54). Nejvíce bodů: Krakovič 18, Šmíd 14,
Dygrýn 9 - Autrey 26, Robinson 21, P. Novák 14. Fauly: 21:25. Trestné hody: 26/20 - 24/18.
Trojky: 2:4. Doskoky: 35:31 * Opava - Prostějov 88:70 (29:23, 50:37, 63:51). Nejvíce
bodů: Klečka 21, Blažek 18, Kramný 14, Šiřina 12 - Talley 18, Mrviš 12, Slezák 12, Marko
a Tomanec po 11. Fauly: 18:19. Trestné hody: 20/16 - 12/9. Trojky: 14:9. Doskoky: 33:29
* Ústí nad Labem - Děčín 74:86 (20:28, 37:48, 57:76). Nejvíce bodů: Vette 18, Rahon
14, Čarnecký 11, Barber 10 - J. Houška 21, Bosák 17, Bažant 12, Vyoral 10. Fauly: 14:22.
Trestné hody: 21/11 - 9/7. Trojky: 5:9. Doskoky: 36:37.
10. kolo: Pardubice - Brno 87:72 (17:15, 44:33, 70:54). Nejvíce bodů: Kohout 15, Sanders
13, Pandula, Půlpán a Škranc po 9 - Dygrýn a Šiška po 17, Krakovič 16. Fauly: 19:24. Trestné hody: 24/12 - 18/11. Trojky: 7:5. Doskoky: 46:28 * Svitavy - Ústí nad Labem 74:80
(16:19, 32:38, 50:61). Nejvíce bodů: Abercrombie 25, Votroubek 16, Šotnar 14 - Vette 25,
Laroche 20, Čarnecký 14. Fauly: 21:19. Trestné hody: 11/6 - 19/10. Trojky: 8:4. Doskoky:
37:35 * Děčín - USK Praha 77:63 (21:19, 45:30, 68:49). Nejvíce bodů: Houška 17, Stria
14, Bosák a Jelínek po 10 - Feštr 14, Nikolič 13, Grunt, Mareš, Krušič, Křivánek a Peterka
po 6. Fauly: 22:20. Trestné hody: 19/14 - 20/13. Trojky: 5:4. Doskoky: 24:28 * Prostějov
- Kolín 103:75 (18:22, 42:47, 77:57). Nejvíce bodů: Talley 19, Šteffel 18, Marko, Mrviš
a Tomanec po 15 - Machač 19, Hammond 18, Chán 13, Ličartovský 12, Faifr 11. Fauly:
21:25. Trestné hody: 27/18 - 17/7. Trojky: 11:6. Doskoky: 37:26.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA po neúplNÉM 10. kole


Tým

Z

V

P

Skore

Úspěšnost

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

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

9
9
4
10
10
10
9
8
9
9
10
9

9
7
3
7
5
5
4
3
3
3
3
1

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

781:688
714:632
383:340
909:817
793:805
757:771
738:742
597:595
650:685
751:801
749:828
629:747

100.0
77.8
75.0
70.0
50.0
50.0
44.4
37.5
33.3
33.3
30.0
11.1

KAM PŘÍŠTĚ
11. kolo, středa 5. listopadu 2014, 18:00 hodin:
BK Opava - NH Ostrava (19:00), GEOSAN Kolín - ČEZ Basketball Nymburk (27.3., 17:45), SLUNETA Ústí nad Labem - Ariete Prostějov, QANTO
Tuři Svitavy - USK Praha, MMCITÉ Brno - BK Děčín (18:30), Lions J. Hradec - BK JIP Pardubice (19:00).
12. kolo, sobota 8. listopadu 2014, 17:30 hodin:
NH Ostrava - BK JIP Pardubice, Lions J. Hradec - BK Děčín (18:00), MMCITÉ Brno - QANTO Tuři Svitavy (18:30), USK Praha - Ariete Prostějov,
SLUNETA Ústí nad Labem - ČEZ Basketball Nymburk (17:00), GEOSAN
Kolín - BK Opava (17:45).

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Opava/lv – Že po hodech přichází půst. Otřepané pravidlo
si basketbalisté Ariete Prostějov připomenuli v Opavě. Nedokázali navázat na vítězství
nad mistrem z Nymburka a ve
Slezsku prohráli 70:88.
Opava vstoupila do zápasu trojkovou smrští, když prvních patnáct bodů zaznamenala z perime-

tru. O první dvě trojky se postaral
Radim Klečka, který se nakonec
stal nejlepším střelcem zápasu.
Po deseti minutách Orli prohrávali 23:29.
Slezany nastartoval návrat Martina Gniadka, který nastoupil s obličejovou maskou. Díky tomu
vzrostla domácí síla pod košem,
výborně hrál i další pivot Radim
Kramný. Hanáci těžko hledali
cestu ke skórování, Opava jim
nedarovala ani jeden balon zadarmo. V obraně měli Orli problémy
a tomu odpovídalo poločasové
skóre 37:50.

Hosté neměli ani povedený vstup
do třetí čtvrtiny. Svěřenci trenéra
Petra Czudka byli v pohodě a během desetiminutovky natáhli svůj
náskok až na dvacet bodů. Až pak
hráči Ariete přitlačili a začali svoji ztrátu stahovat. V závěru třetího
úseku se trefil Tomanec. Snížil na
51:63 a udržel naděje Hanáků na
obrat.
Na začátku poslední čtvrtiny basketbalisté Ariete snížili až na rozdíl devíti bodů. V tomto okamžiku ale Opava zabrala. V rychlém
sledu proměnila dva trojkové pokusy a rozhodla o svém úspěchu.

Petr CZUDEK - BK Opava:
„Chtěli jsme černou sérii přerušit už ve Svitavách, ale to se nám nepodařilo. S
příchodem Martina Gniadka se sebevědomí našeho týmu zvedlo. Dokonce
jsme poprvé v sezoně vyhráli doskoky. V útoku jsme byli výborní. V obraně
se občas chybička vyskytla, hlavně v momentě, kdy soupeř na nás nasadil
zónu. Výhra ale byla zasloužená.“

Zbyněk CHOLEVA - Ariete Prostějov:
„V Opavě se nám nikdy moc nedařilo, nechytli jsme začátek, ve kterém
měli domácí stoprocentní bilanci trojek. Dostali jsme jich pět a to je hodně.
U všeho jsme byli později, týmu chyběla energie. Pod košem jsme nebyli
dostatečně důrazní. Defenziva byla naším velkým problémem.“

Kolínu patřil první poločas, přesto si tým z Polabí odvezl STOVKU
Prostějov/lv
–
Cesta
prostějovských
basketbalistů
za sedmým vítězstvím v sezoně
nebyla vůbec snadná. Hráči
Ariete proti Kolínu ztratili první
poločas a soupeře přehráli až ve
druhé části střetnutí. Přes problémy v úvodu domácí zvítězili
103:75 a v průběžné tabulce
Kooperativa NBL jim patří
průběžná čtvrtá příčka.
Úvodní minuty příliš pěkných
akcí z pohledu prostějovského

týmu nepřenesly. Kolín držel krok
a získal i drobný náskok. Orli se
nedokázali prosadit z dálky a po
deseti minutách prohrávali 18:22.
Hosté si totiž uměli poradit z defenzivou Ariete a tvrdě trestali každé
zaváhání.
V jedenácté minutě se hosté radovali z největšího vedení v průběhu
střetnutí. Machač totiž trefil trojku, pak se prosadil pod košem a
Hanáci najednou prohrávali 18:27.
V následujících minutách přece jen
svěřenci Zbyňka Cholevy dokázali
svůj deficit stáhnout. V 16. minutě
se dotáhli na tři body, v poločase
prohrávali o pět - 42:47.
Nástup do třetí desetiminutovky
přinesl zásadní obrat. V této čtvrtině

Kolín zaznamenal pouze deset
bodů. Na druhé straně se skóre
měnilo mnohem rychleji. Ve 24.
minutě Orli po dlouhé době vedli,
o další tři minuty později Talley po
koši s faulem upravil již na 65:55.
Do konce čtvrtiny basketbalisté
z Polabí přidali jediný koš za dva
body a za stavu 77:57 bylo o vítězi
prakticky rozhodnuto.
V poslední části tempo místně
opadlo, přesto byli stále domácí
hráči lepší a svůj náskok bez větších
komplikací ještě dokázali navýšit.
V poslední minutě dokonce Kouřil
z trestných hodů překonal hranici
sta bodů a i díky tomu Kolín zůstal
na předposledním místě tabulky
české elitní soutěže.

Zbyněk CHOLEVA - Ariete Prostějov:
„Jsem pochopitelně spokojený, že jsme tohle utkání zvládli. První poločas
byl z naší strany špatný na obou polovinách palubovky. Naše hra byla kostrbatá, soupeř si naopak dokázal pomoci trojkovými pokusy svých pivotů.
Naštěstí jsme se dokázali po přestávce zvednout a překlopili vedení na naši
stranu. Když se nám podařilo získat větší náskok, předváděli jsme už naši
kombinační hru.“

Predrag BENÁČEK - Geosan Kolín:
„Nechápu, co se během přestávky stalo v kabině. Dvacet minut tým hrál
dobře a pak se všechno otočilo. Nevím, proč to tak bylo. Rychle jsme rezignovali, což se nestalo poprvé. Máme přitom dostatečně zkušené hráče, kteří
ovšem dělají více chyb, než dorostenci. Pivoti si odvedli své, snad poprvé
nám pomohla křídla, ovšem rozehrávka nebyla dobrá. Domácí si vítězství
zasloužili, ve třetí čtvrtině nás naprosto jednoznačně přejeli.“

Exkluzivní rozhovor s pivotmanem prostějovského Ariete

„Snad mi tento zápas pomůže,“ přeje si David Šteffel

Prostějov - V zápasech s Nymburkem a Opavou
se prostějovský pivot David Šteffel trápil. Proti
Kolínu už ovšem předvedl mnohem lepší výkon.
Odehrál přes dvaadvacet minut a k výhře svého
týmu přispěl osmnácti body. „Sám jsem cítil, že to
z mé strany nebylo dobré a docela se tím trápil.
Snad mi výkon proti Kolínu pomůže,“ řekl v pozápasovém interview po povedeném vystoupení
podkošový basketbalista Orlů

do hry více energie. Vyplatilo se
nám to.“
Utkání se povedlo i vám
Jak jste prožíval utkání
osobně...
proti Kolínu?
„Pro celý tým to byl zápas dvou „Po dlouhé době jsem hrál, za což
rozdílných poločasů. V tom jsem rád. Prakticky od začátku sezoprvním jako bychom ještě hla- ny se trápím, cítím i fyzický deficit.
vami byli v Opavě. Po pauze Tentokrát jsem dostal více minut a
jsme ale začali lépe bránit a dali tuto možnost jsem si docela užíval.“
Ladislav Valný

Můžete se od tohoto zápasu odpíchnout k lepším
výkonům?
„Rozhodně. Já jsem právě takový zápas hodně potřeboval.
Abych se dostal do větší pohody,
protože jsem byl i mentálně
dole. Výkon s Kolínem mi určitě
dodá potřebnou energii, kterou
potřebuje každý hráč.“
Máte ještě rezervy?
„V útoku to bylo slušné, v
obraně jsou ale ještě rezervy. Pod
vlastním košem musím ještě přidat.“
Platí to o celém týmu?
„Vždy je co zlepšovat.
Hlavně musíme pracovat na
eliminaci hluchých míst v naší
hře. Zatím nehrajeme stejně celý
zápas, ale pořád jsme na začátku
sezony. Určitě se v tomto ohledu
zlepšíme.“

Foto: Josef Popelka

Fotbal
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MSFL: V posledním domácím utkání podzimu se střelci 1.SK Prostějov nevytáhli

Hanácké derby skončilo plichtou,

„ESKÁČKO“ SPASIL VLASTNÍ GÓL HOSTÍ
„Jestli nás někdo tlačí do nešvarů, my to za žádných okolností dělat nebudeme,“ láteřil F. Jura
lého vápna usměrnil balón za
1:1
Burešova záda - 0:1. Ještě do
1.SK Prostějov
(0:1)

SK Hanácká Slavia Kroměříž
Branky: 53. Cverna vlastní - 33. Steiner. Rozhodčí: Dubravský –
Klíma, Horák. Žluté karty: Hloch – Steiner, Hromek. Diváci: 360.

1.SK Prostějov:
Bureš - Hirsch, Hloch, Zatloukal, Rus – Koudelka, Fládr, Machálek (77.
Šteigl), Langer (84. Pančochář) - Zelenka – Kroupa. Trenér: František Jura.

SK HS Kroměříž:
Petr - Chýla, Látal, Budín, Cverna - Ševčík (30. Slaměník), Perůtka, Steiner, Hromek (90. Handl), Šturma - Neubert. Trenér: Vlastimil Chytrý

Prostějov/tok - Čest
Č
domácích v dvojnásobné sobotní
konfrontaci s kroměřížským
fotbalem nezachránil po výsledkovém faux-paux starších dorostenců ani „A“-tým.
Výborné šance si sice svěřenci
kouče Juryvypracovali, gól se
jim vlastními silami ale opět
vstřelit nepodařilo. Zaskočit musel nešťastný obránce
Cverna, který si Koudelkův
centr srazil do vlastní sítě. A
tím určil z pohledu domácích
alespoň nerozhodný výsledek. I přes remízu ale 1.SK
Prostějov v tabulce MSFL
stále drží třetí příčku.
Domácí kouč František Jura
vsadil v utkání třináctého kola
na obvyklou základní jedenáctku s Langerem na levém
kraji zálohy. Soupeře ale zkusil
poněkud zmást rozestavením,
kdy Zelenku posunul na post
podhrotového hráče s jediným
útočníkem Kroupou. V kroměřížské základní jedenáctce
se neobjevil obránce Netopil, místo něj hrál od začátku
Budín.

Už po pěti minutách mohli jít
hosté do vedení, když se míč od
Hromka dostal po několika odrazech k volnému Neubertovi,
jehož teč musel Bureš reflexivně vyrážet na roh. Na domácí
straně se první šance zrodila o
osm minut později, kdy Zelenka
vyzval k postupu na hostujícího
brankáře Machálka, Petr ovšem
včas vyběhl. Po Fládrově přímém kopu se vpravo od brány
dostal k míči Kroupa, Petr jeho
střelu vyrazil. Ještě neuběhla
ani celá půlhodinka, když si ve
středu hřiště vybojoval míč Zelenka a po rychlém kontru nabídl zakončení Kroupovi, tomu
však přihrávka nesedla a celou
akci zbrzdil. Vzápětí si Koudelka narazil balón se Zelenkou,
nacentroval před bránu a Petr
byl rád, že Kroupovu střelu vytěsnil na roh.
Jak to tak bývá, neproměňování šancí se vymstí. Po přímém
kopu na druhé straně se Hlochovi nepovedl odkop, míč se
dostal na levou stranu, odkud
vzápětí přišel centr na volného
Steinera, který z hranice ma-

přestávky ale mohlo být srovnáno, to by ovšem Kroupova
hlavička po Koudelkově centru
nesměla mířit nad břevno. Hostujícího gólmana ještě střelou z
dálky prověřil Fládr.
Po změně stran vedl útočné
snažení po pravé straně Koudelka. Jeho dobrý centr osm
minut po přestávce si na bližší tyči srazil do brány obránce
Cverna a ukončil tak trápení
domácích střelců. O minutku
později mohlo být ještě veseleji, když opět po centru Koudelky byl na zadní tyči zcela osamocený Zelenka, mířil ovšem
do středu brány, kam se brankář Petr včas přesunul.
Śpílmachr Zelenka, který se ve
druhé půli vrátil na své místo
ve středu zálohy, to zkoušel
ještě technicky, pak opět zblízka po dalším Koudelkově centru, ale ani on, ani dorážející
Kroupa úspěšní nebyli. V 72.
minutě vrátil přetažený Zelenkův roh před bránu Hloch,
Koudelkova střela ale skončila
na gólmanovi, stejně jako další
pokus o dorážku. Hosté na sebe
upozornili pouze průnikem
Steinera zhruba deset minut
před koncem, s jeho střelou k
tyči si Bureš poradil. A když
se po dalším rohu a Kroupově
protažení neprosadil ani Rus,
skončilo utkání dělbou bodů.
Prostějov tak ztratil v domácím prostředí další dva body,
větším problémem je ale absence gólů při množství šancí,
které si hráči dokáží vytvořit.
Nelze než doufat, že v Břeclavi
to tam konečně spadne...

Nerozhodně. Marně se natahoval Milan Machálek po jedné z přihrávek kroměřížské Slavie.
Foto: Tomáš Kaláb

František JURA -1.SK Prostějov:

„V prvním poločase přes dvě tutovky nebyla naše hra úplně optimální.
Byli jsme daleko od hráčů, nepůsobili jsme nedostatečně agresivně.
Varianta se Zelenkou jako podhrotovým hráčem úplně nefungovala,
neměli jsme to dobře zažité, proto jsme o přestávce udělali změny a
druhý poločas nám vyšel podstatně lépe. Vytvořili jsme si další čtyři
čisté šance, ale k úspěchu nestačí hrát takto jeden poločas, je potřeba
sehrát na stejné úrovni celý zápas. Dá se ale také říct, že dnes už přetekla míra trpělivosti s výroky rozhodčích. Jsou to mladí kluci, kteří
hýří sebevědomím, přičemž ještě nic nedokázali. Jejich výkony jsou
přitom tristní! Říkám otevřeně, že jestli nás někdo tlačí do nešvarů,
které se v českém fotbale dějí, my to za žádných okolností dělat nebudeme. Ty neuvěřitelné verdikty sestříháme, někdo je musí vidět a budu
se snažit, aby se toto začalo řešit...“

Vlastimil CHYTRÝ - SK HS Kroměříž:

„Bylo nám jasné, že nás čeká těžký zápas s těžkým soupeřem. Přizpůsobili jsme hru tak, abychom si pohlídali Zelenku, který přesahuje
kvalitou třetí ligu. V prvním poločase se nám podařilo hrát aktivně
dopředu, hned v úvodu jsme měli šanci Neubertem, do vedení jsme
se dostali až později. Po přestávce jsme chtěli v aktivní hře dopředu
pokračovat, ale srazil nás vlastní gól, který vytáhl domácí z letargie. Od
té chvíle byli domácí jednoznačně lepší, vytvořili si množství šancí,
při nichž nás podržel brankář Petr. Před utkáním bych byl s bodem
jednoznačně spokojen, teď mrzí vlastní branka, ale zase je třeba uznat
kvality soupeře, takže remízu považuji za spravedlivou.“

Jan Koudelka: „Ještě že si to Cverna srazil do brány,

asi se už nemohl dívat na to trápení...“
Prostějov - Pravá strana v utkání proti Kroměříži opět
dominovala útočnému snažení, především ve druhém
poločase. Rychlonohý záložník Jan Koudelka zásoboval dobrými centry nejen své spoluhráče, ale dokonce i
protihráče, který jeho centr přetavil ve vyrovnávací branku.
„Měli jsme tolik šancí, že jsme si zasloužili vyhrát,“ litoval
v pozápasovém rozhovoru exkluzivně pro Večerník.

aktivně a poctivě utkání odpracujeme, ale ze začátku to nebylo
První poločas se týmu nic moc. Nedostávali jsme se do
opět příliš nevydařil... hry, dostali jsme gól a zase jsme
doma prohrávali...“
Kde vidíte příčiny?
Po přestávce ale nastalo
„Do první půle jsme nevstoupili
znatelné zlepšení...
dobře. Řekli jsme si, že půjdeme

Tomáš Kaláb

„Pochopitelně jsme si v kabině
něco řekli a naštěstí to také
začali na hřišti plnit. Zvedl nás
ten z určitého pohledu šťastný
vlastní gól, ale na druhou stranu si troufnu říct, že jsme měli
vyhrát, šancí jsme na to měli
dost.“
No právě, ale efektivita
je poslední dobou dost
bídná, čím to?
„Já nevím, asi je to ta odvrácená
strana fotbalu... Stejně, jako
jsme měli předtím vítěznou
šňůru, tak teď prostě gól
nedáme i při spoustě dobrých

příležitostí. Doma jsme nedali v
podstatě už dva zápasy branku,
venku to bylo úplně špatné,
takže zaplaťpánbůh za to, že si
to tam obránce srazil, asi se už
na to nemohl dívat...“
Prolomí se ta smůla
příští týden v Břeclavi?
„To kdyby někdo věděl... Bude
to jistě těžký zápas na venkovní půdě, nevím, jaký tam
mají terén. Břeclav se poslední
dobou trošičku zvedla, ale
když budeme hrát tak, jako
ve druhém poločase, nějaký
ten bod přivezeme. Do utkání

Starší dorostenci na první místo nedosáhli
od brankové čáry do volného tří rohových kopů, Barnetovu
prostoru Klimeš, ovšem opět hlavičku ale Unger mazácky
nemířil přesně. Na druhé stra- vyškrábl nad břevno, poté Šat(0:1)
ně Konečný vychytal krátce po ný nepropálil hradbu těl před
sobě Silnicu a Zapletala, přede- brankou. A tak to byli hosté,
vším díky včasnému zmenšení kteří si upevnili vedení v tabulBranky: 37. Soukup. Rozhodčí: Podaný – Lasovský, Majer. Žluté
střeleckého úhlu. Čtvrt hodiny ce Moravskoslezské dorostekarty: Sikora, Štverák – Silnica. Diváci 60.
před koncem mohla Kroměříž necké ligy.
pečetit vítězství, když po cen1.SK Prostějov:
tru zleva hlavičkoval osamoceKonečný – Štverák, Hloch, Prokop, Sikora – Matocha (78. Šatný),
ný Soukup, Konečný ale míč
Klimeš (62. Šlajs), Petržela, Sečkář – Vogl (78. Barnet), Gottwald.
vyrazil na roh.
Trenér: Radim Weisser
S postupujícím časem hosté
SK HS Kroměříž:
rozvážnou hrou třímali v rukou
Unger – Michálek, Jergl, Lapčík, Kašík – Zapletal, Silnica, Večerka,
taktovku zápasu a domácí do
Obdržálek – Soukup (86. Železný), Hradil. Trenér: Petr Bláha
nebezpečných šancí nepouštěli.
Poslední příležitost ke srovnání
Prostějov/tok
ěj /
- Prvníí ze dvou Ungera, balón
b ló ale
l minul
i l lle- stavu se domácím naskytla až
sobotních konfrontací pros- vou tyčku. Stejný hráč se po v samotném závěru díky sérii
tějovského a kroměřížského půlhodině mazácky uvolnil
fotbalu nastala už dopoledne zleva do šestnáctky, zkusil to
v areálu za Olympijskou uli- technicky do vzdálenějšího
cí, kde se utkaly týmy do 19 horního rohu, znovu ale nebyl
Radim WEISSER – 1.SK Prostějov:
let. Domácí si sice vypracova- dostatečně přesný. Vzápětí při„Utkání dvou kvalitních soupeřů z čela tabulky vždy bývá v úvodu
li víc brankových příležitostí, šla největší tutovka domácího
opatrné, na hřišti se spíše bojovalo. V okamžiku, kdy jsme si vypracona ty se ale fotbal nehraje - o týmu – Sečkář zleva našel před
vali několik dobrých šancí, přišla chyba uprostřed hřiště, které soupeř
osudu utkání rozhodla jediná brankou osamoceného Gotdokázal využít. Na začátku druhého poločasu jsme se snažili dostat se
chyba uprostřed hřiště, po twalda, který v obtížné pozici
vyrovnávacím gólem do zápasu, nakonec největší příležitosti přišly až
níž Hanácká Slavia zazname- míč usměrnil opět jen vedle
v samotném závěru. Je jistě škoda, že jsme nevyužili šance dostat se do
nala vítězný gól.
levé tyče. Prostějovská aktivita
čela soutěže, z hlediska klubu jsou ale důležitější individuální výkony
Začátek zápasu byl oboustran- byla v této chvíli zřetelná a gól
a herní růst hráčů.“
ně opatrný, spíše bojovný, bez byl na spadnutí. Přišel ovšem
přímého ohrožení obou gólma- do opačné sítě. Při nakopnutém
Petr BLÁHA - SK HS Kroměříž:
nů. Hosté využívali k útočným míči zadáky hostí Matocha na
„V této soutěži šlo bezesporu o utkání podzimu, přímou konfrontavýpadům více pravou stranu, půlící čáře ztratil balón, Souci prvého týmu s druhým, čemuž odpovídala vysoká kvalita zápasu.
kde operovali agilní Soukup se kup dostal ideální přihrávku
Velkou roli hrálo nasazení. My jsme do utkání vstoupili dobře, domácí
Zapletalem, ve vápně ale situa- za obranu a křížnou střelou na
jsme zhruba do 20. minuty k ničemu nepouštěli, docela mě překvapici ovládala domácí obrana.
vzdálenější tyč poslal Slávisty
lo, že domácí hodně nakopávali míče. Pak jsme se dopustili několika
Tahounem „eskáčka“ ve stře- do vedení – 0:1.
drobných chyb uprostřed hřiště, čímž domácí hru vyrovnali. Vedoucí
du hřiště byl člen „A“-týmu Do druhé půle vstoupili dogól nás uklidnil, v druhém poločase jsme se snažili vyvarovat chyb,
Petržela, který po pětadvace- mácí borci s předsevzetím
byli jsme nakonec šťastnější. Rozhodla jediná chyba, ale tak už to ve
ti minutách konečně vypálil zvrátit vývoj zápasu. Už chvífotbale chodí.“
nebezpečně na hostujícího li po výkopu dostal přihrávku

1.SK Prostějov

SK Hanácká Slavia Kroměříž

0:1

totiž vstupujeme laxně a pak to
pracně doháníme.
Není to zvykem komentovat, ale přece jen
- v posledních utkáních jsme
byli svědky několika kontroverzních výroků mužů v
černém...
„Rozhodčí mají svou práci, já
mám práci na hřišti úplně jinou,
oni mi do toho taky nemluví.
Někdy je to těžké, ale hlavní
problém je, že kdybychom hráli
tak, jak bychom měli, výkony
rozhodčích nás vůbec nemusejí
zajímat.“

Výsledkový servis msfl
13. kolo: MFK Vyškov – SK Uničov 1:2 (0:1). Branky: 71. Lička – 28.
Krč, 49. Jeřábek. Diváci: Neuvedeno * SK Spartak Hulín – FK Slavia
Orlová - Lutyně 3:1 (2:0). Branky: 11. Šrom, 37. Dvořáček, 74. Dvořáček – 66. Tomáš. Diváci: 105 * MSK Břeclav – SFC Opava B 1:1
(1:1). Branky: 13. Lapeš – 30. P. Zagol. Diváci: Neuvedeno * FC Hlučín
– HFK Třebíč 1:0 (1:0). Branky: 38. Dostál. Diváci: 161 * 1. HFK Olomouc – SK Líšeň 1:1 (1:0). Branky: 28. Bača – 77. Matoušek. Diváci:
107 * 1. SK Prostějov – SK HS Kroměříž 1:1 (0:1). Branky: 53. Cverna
(vla.) – 33. Steiner. Diváci: 360 * SK Sigma Olomouc B – FC Fastav
Zlín B 2:2 (0:1). Branky: 53. Falta, 88. Svozil – 31. Hradil, 62. Višňovský.
Diváci: 72 * 1. FC Slovácko B – FK Sulko Zábřeh 3:1 (1:1). Branky:
26. Haša, 66. Hlúpik, 78. Hlúpik – 35. Bačík (pen.). Diváci: 142.

průběžná tabulka PO 14 odehraných kolech
 Mužstvo
1. Zábřeh
2. Sigma Olomouc B

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

1.SK Prostějov
Slovácko B
Hlučín
Uničov
Zlín B
Kroměříž
Vyškov
Třebíč
HFK Olomouc
Břeclav
Hulín
Líšeň
Orlová
Opava B

Z
15
14

V
8
7

R
4
6

P
3
1

S
28:16
30:14

B
28
27

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

7
8
6
6
6
6
6
6
4
3
4
3
3
1

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

3
5
3
3
4
4
5
6
6
6
8
7
7
13

27:17
33:26
22:18
19:17
21:18
20:17
28:24
17:18
12:22
20:24
23:30
19:25
12:21
9:33

25
25
23
23
22
22
21
20
16
14
14
13
13
4

kam PŘÍŠTĚ na MSFL?
14. kolo, sobota 8. listopadu, 14:00 hodin: Opava „B“ - Orlová (neděle 9.11., 10:30), Zábřeh – Hulín (neděle 9.11., 16.30), Zlín „B“ - Slovácko „B“ (neděle 9.11., 10:30), Líšeň – Sigma Olomouc „B“ , Uničov
– 1. HFK Olomouc (neděle 9.11., 10:15), Třebíč – Vyškov , Kroměříž
– Hlučín, Břeclav – 1.SK PROSTĚJOV

První polovinu sezóny
zakončí tým 1.SK v Břeclavi

Prostějov/tok - Již tuto sobotu
se uzavře první polovina sezóny 2014/2015 čtrnáctým kolem (patnácté dějství si všichni účastníci MSFL předehráli
v polovině září). „Eskáčko“
jede na samý jih Moravy do
Břeclavi, kde minulou sezónu
v červnu úspěšně zakončilo
vítězstvím 2:0, když oba góly
padly hned v prvním poločase.
To už Břeclav trénoval nový
kouč Karel Bečka, který potápějící se tým převzal pět kol
před koncem od Milana Valachoviče. Pro klub udržel třetí
ligu a v letní pauze se soustředil
především na posílení útoku.
„Dát jen pětadvacet branek v
sezóně je žalostně málo,“ byl
si vědom největší slabiny právě
skončené sezóny.
Vstup do nového ročníku ale
totálně nevyšel, když Břeclavští
podlehli ambicióznímu nováčkovi z Vyškova 2:5. Ani další
dvě kola nedopadla lépe, a tak
až proti rezervě olomoucké Sigmy urvali první tři body. Vedlo
se i proti Hulínu, pak remízy
střídaly porážky a třetí vítězství
přišlo až doma proti Třebíči.
Jako úspěch se dá hodnotit i

remíza na půdě Kroměříže.
Každopádně Břeclav trochu
vystoupala z pásma ohrožení do
klidnějších pater.
Remíza se však zrodila naposledy i doma s rezervou Opavy,
která se vzhledem k průběhu
utkání jevila jako spravedlivá.
Břeclavští totiž roli favorita
potvrzovali jen prvních dvacet
minut, kdy se také ujali vedení.
Na další přehlídce zmařených
šancí se podíleli Zádrapa –Dobšíček, Hloch (84. Jurčík), Zezula, Šenk – Dvořák, Simandl,
Paděra, De Carvalho Serra (52.
Kugler) – Lapeš (68. Horváth),
Kunc.
„Na jih Moravy pocestujeme
s pokorou, Břeclav nebude v
domácím prostředí lehký soupeř. Ve svém středu má několik
osobností v čele s kapitánem
Simandlem,“ charakterizoval
nastávajícího soupeře trenér
František Jura. Klíčové samozřejmě bude, zdali se týmu
podaří protrhnout střeleckou
smůlu a vstřelit po třech zápasech minutách konečně branku
vlastními silami. Pokoušet by
se o to měl kompletní tým a
tedy trenérem určená optimální
sestava.

Okénko Tomáše Machálka do FNL..
Dnes z Opavy...
„Konečně se zase začalo střelecky dařit“

„Ještě předminulou neděli jsem nastoupil za opavskou
rezervu proti Hulínu, kdy jsme měli výborný vstup do
utkání, v první půli jsme soupeře k ničemu nepustili a
vytvořili si tříbrankový náskok. Po centru jsem byl na
penaltě dřív u míče a otevřel skóre, pro vývoj utkání
byl ale důležitý třetí gól Kuzmanoviče. Ten předtím
ustál těžký souboj, po němž by jinak následovala pro
soupeře červená karta. Po přestávce jsme podlehli
mírnému uspokojení, Hulín nejprve neproměnil penaltu, pak dal dva góly a v závěru sahal po bodu, ale
naštěstí jsme smutný rekord přerušili.
Po Karviné ležela na aktérech zápasu ´deka´, zatímco
my přišli z vítězného utkání za rezervu s trochu lehčí
hlavou, s Kuzmanovičem nám to vyhovovalo v zápase i na tréninku, takže nás trenér postavil i do základní
sestavy proti Zlínu. Zápas se od počátku vyvíjel podle
našich not, byť musím přiznat, že první dva góly jsme
dali tak říkajíc z ničeho. První gól z přímého kopu šel
doprostřed brány, ale nepříjemný skluz míče gólmana hostí rozhodil. Do druhého poločasu jsme šli
s předsevzetím nepolevit. Po Kuzmanovičově střele, kterou brankář jen vyrazil, jsem doklepával
do prázdné branky – lehký gól, ale pod tlakem. Zpracovat balón nebylo nejjednodušší, ale přede
mnou už nikdo nestál…, zkrátka jsem byl ve správnou chvíli na správném místě. Kuzmanovič pak
ještě přidal po dobrém zpracování a obloučku přes brankáře třetí branku. Vítězství je hodně cenné,
dotáhli jsme se bodově na Zlín, který působil lepším dojmem, my to vítězství vydřeli.
Trochu bych se zastavil u Nemanji Kuzmanoviče, který je jediným cizincem v kádru Opavy. Tento
pětadvacetiletý Srb žije v Čechách už dva a půl roku, nejprve hrál na ´Bohemce´, kde se po sezóně
nerozešel úplně v dobrém, pak hrál v Sokolově a v létě si to namířil napříč republikou do Opavy. Je
to takový multilingvista, mluví fantasticky česky, vůbec nepoznáte, že jde o cizince, krom toho ovládá němčinu a angličtinu. Povahově vůbec nepřipomíná horkokrevného Balkánce, ale jde o kliďase,
pohodáře a fajn kluk. Bydlí ve vesnici kousek od Opavy.
V neděli ve Znojmě nemáme co ztratit, můžeme případně získat bodíky do tabulky pravdy a doufám, že jsme se Zlínem zlomili střelecké trápení a začne nám to tam padat. Se Zlínem jsem hrál
na postu zraněného Ševčíka, takže bude na trenérovi, jak vyhodnotí před víkendem formu moji i
spoluhráčů.“

Volejbal
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Evropská Liga mistryň už klepe na dveře. Volejbalistky čeká premiéra 13. 11. v Kazani

0
3

TJ SOKOL ŠTERNBERK

„PŘEDEM NIC NEVZDÁVÁME, ZNÍ UNISONO Z TÁBORA „AGELEK“

VK AGEL PROSTĚJOV

Ve vražedné konkurenci ruských obhájkyň trofeje a šampiónek Ázerbájdžánu
i Polska však bude každé vítězství velkým překvapením

Čas: 1:04 hodin
Rozhodčí: Peloušek, Slezák, Kovář
Diváků: 250
1. set: 16:25 23 minut 2. set: 14:25 20 minut
3. set: 14:25 21 minut
SestavA Šternberka:

Ticháčková, Kepplová, Sochorcová, Šenková, Janečková, Bartáková, libero
Hronová . Střídaly: Oborná, Zemánková, Borovcová. Trenér: Martin Hroch.

Sestava Prostějova:
libero: Kovářová
Simon
Weiss

Markevich
Bogdanovič

CEV DenizBank Volleyball Champions League
sice letos začíná o dost později než loni, ale
přesto se její start už velmi přiblížil. Ženy VK
AGEL Prostějov tento nejvyšší klubový pohár
starého kontinentu zahájí příští čtvrtek 13. listopadu na palubovce úřadujících vítězek soutěže
Dynama Kazaň. A tak před tímto přetěžkým vstupem se zástupci týmu úřadujícího mistra České
republiky zamysleli exkluzivně pro Večerník nad
šancemi mezi evropskou elitou.
Prostějov/son

iov
ováá
Kossányiová
Bo
orroovi
oviinš
n ek
ek
Borovinšek

Trenérská dvojice: Připraveny byly:
Soares, Gambová, Karg
Miroslav ČADA
a Ľubomír PETRÁŠ

UNIQA EXTRALIGA žen ČR
5. kolo:
k l Ol
Olymp Prah
ha - KP
KP Brno
B
3:11 (-23
23, 1155, 13
13, 20
20)). Nej
N jvíc
í e bodů:
dů
ů
Mlejnková 20, Hodanová 16, Jančaříková 13 - Fieldová 14, Vyklická 13,
Cebáková 12. * Přerov - Olomouc 3:1 (-22, 23, 18, 20). Nejvíce bodů:
Dedíková 23, Gálíková 16,, Holišová 11 - Rutarová 16,, P. Kojdová 14,
Polášková 13 * Šternberk - Prostějov
j 0:3 (-16,
( , -14,, -14).
) Nejvíce
j
bodů:
Šenková 10, Sochorcová 8, Kepplová a M. Janečková po 5 - Simonová 17,
Bogdanovičová a Markevičová po 11 * SG Brno - Frýdek - Místek 3:2
(28, -19, -16, 25, 4). Nejvíce bodů: Pospíšilová 24, Nálezková 21, Suchá
16 - Kubová 18, Michalíková 17, Yordanská 17 * TJ Ostravaa - volno.

Tradiční červnový los poslal
„Agelky“ do základní skupiny
A, kde narazí na výše zmíněnou Kazaň z Ruska, nesmírně
ambiciózní Rabitu Baku z Ázerbájdžánu a rovněž hodně silný
Chemik Police z Polska. Nejenže
se ve všech třech případech jedná
o šampióny svých zemí z minulé sezóny, ale Dynamo i Rabita
v uplynulém ročníku Ligy mistryň postoupily až do závěrečného Final Four (obsadily první, respektive čtvrté místo) a Chemik

by mezi nejlepší také rád zamířil.
„Všichni tři soupeři mají finanční rozpočet mnohonásobně
přesahující ten náš a hráčské
soupisky s řadou slavných hvězd
mezinárodního volejbalu. Proto
jsme ve skupině A opravdovým
outsiderem, který se však předem určitě nevzdává a chce
favority minimálně potrápit,
třeba v některých případech
i výsledkově zaskočit. Stejně jako
loni bychom rádi získali aspoň
nějaké body do tabulky a pokud
nevyjde postup do play off, tak se
pokusili vybojovat právo přesunu

do čtvrtfinále CEV Cupu. Družstvo jsme k tomu dali dohromady
velice kvalitní,“ míní Petr Chytil,
předseda správní rady VK AGEL
Prostějov.
Připomeňme, že prostějovský
kolektiv sice v létě opustily Pavla
Vincourová, Katie Carter, Quinta
Steenbergen, Sara Hutinski i Tijana Malesevic, leč na druhou stranu vedení šestinásobných vítězek
české extraligy z posledních šesti
let přivedlo hodně zajímavé posily. Z Německa dorazily nahrávačka Kathleen Weiss a blokařka
Stefanie Karg (obě dvojnásobné
vicemistryně Evropy), dále přišla
výborná univerzálka Liannes Simon z Kuby a téměř dva metry
vysoká blokařka Ana Bogdanovic ze Srbska.
„Opravdu máme k dispozici
kvalitativně dobrý tým, ovšem
v porovnání s našimi protivníky
ve skupině Champions League
jsme papírově stále níž. Hlavně
Dynamo Kazaň s Rabitou Baku
patří každoročně k největším
favoritům celé soutěže a nadcházející ročník rozhodně není z to-

Znovu Liga mistryň. Nejvyšší mezinárodní úroveň čeká volejbalistky Prostějova v dalším ročníku evropské Champions League,
který už je za dveřmi.
Foto: www.vkprostejov.cz.
hoto hlediska žádnou výjimkou.
Navíc i Chemik Police disponuje
velkou hráčskou silou, byť ze
všech tří soupeřů je pro nás určitě nejhratelnější. Každopádně za
úspěch v takhle nabité konkurenci budu považovat každý získaný
set a jakékoliv případné vítězství
by znamenalo velmi příjemné
překvapení,“ řekl hlavní trenér
´Agelek´ Miroslav Čada.
Kapitánka“ vékáčka“ osvědčila
při výhledu, co mančaft v Lize
mistryň 2014/15 čeká, tradičně
bojovného ducha. „Je pravda, že
letošní los nás zařadil do nesmír-

ně silné grupy, která je asi nejtěžší
za všechny roky mého působení
v Prostějově. Vrcholový sport je
však plný příkladů toho, kdy se
i sebevětší outsider dokázal vzepřít jasnému favoritovi a porazil
jej. Přesně o to se my pokusíme,
k čemuž vede jediná cesta: hrát co
nejlepší volejbal, předvádět své
maximum a nikdy nic nevzdávat. Jestli tohle dokážeme, nejsou
ani zdánlivě předem rozhodnutá
utkání vůbec ztracená a můžeme
v nich jak herně, tak výsledkově
dosáhnout nečekaného,“ přála si
Solange Soares.

Obchodní a mediální partneři VK AGEL Prostějov

Průběžná tabulka po 5. kole
 Tým

Z V3 V2 P1 P0

Sety

Míče

Body

1. VK Agel Prostějov

4 4 0 0 0 12:0 302:184

12

2. VK Královo Pole

4 3 0 0 1 10:4

318:273

9

3. PVK Olymp Praha

4 3 0 0 1

9:5

325:261

9

4. VK Přerov Precheza

5 3 0 0 2

9:8

375:388

9

5. Sokol Frýdek - Místek

5 2 0 1 2 9:10

411:429

7

6. TJ Ostrava

4 1 0 0 3

5:9

290:295

3

7. SK UP Olomouc

4 1 0 0 3 5:10

282:351

3

8. TJ Sokol Šternberk

4 1 0 0 3

4:9

258:311

3

9. VK SG Brno

4 0 1 0 3 3:11

263:332

2

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
6. kolo, čtvrtek 6. listopadu, 17.00 hodin:
KP Brno - Frýdek - Místek (18:00), Prostějov - SG Brno, Olomouc - Šternberk, Olymp Praha - Ostrava, Přerov volný los
7. kolo, sobota 8. listopadu, 17.00 hodin:
Ostrava - KP Brno, Přerov - Olymp Praha, SG Brno - Olomouc, Frýdek - Místek - Prostějov, Šternberk volný los.

Extraligové mládežnice VK Agel
ve Frýdku-Místku úspěšné napůl
Frýdek-Místek, Prostějov/son
– Víkendový výjezd mladých
volejbalistek Prostějova k zápasům extraligy ČR do Frýdku-Místku byl bodově výživný
přesně z poloviny. Juniorky
i kadetky VK AGEL na severu
Moravy shodně jednou zvítězily
a jednou podlehly, což je s tabulkově mnohem hůř postaveným
soupeřem jen průměrná bilance. Přesto naše výběry neztratily
své vysoké postavení v průběžných tabulkách základní skupiny B, kde v polovině dlouhodobé části figurují shodně na
druhé pozici.

JUNIORKY

TJ Sokol Frýdek-Místek – VK
AGEL Prostějov 1:3 (-23, -23,
22, -22) a 3:1 (23, -20, 29, 23)
Sestava v prvním utkání: Gogová,
Faksová, Meidlová, Chludová,
Kočařová, Cruz, libero Stavinohová – Zatloukalová, Adamčíková, Kratochvílová, Přibylová,
Valášková. Sestava v druhém
utkání: Zatloukalová, Chludová,
Meidlová, Valášková, Faksová,
Cruz, libero Stavinohová – Gogová, Adamčíková, Kratochvílová,
Přibylová, Kočařová.
Oba duely byly hodně vyrovnané, rozhodovaly těsné koncovky
jednotlivých setů. V zahajovacím
střetnutí jich většinu urval hostující kolektiv a v odvetě naopak
domácí mančaft, proto se zrodila
bodová dělba. Ke stoprocentnímu
splnění role favorita na půdě, v tu

chvíli posledního týmu pořadí,
chybělo Hanačkám větší nasazení
i schopnost kolektivně se vyhecovat k výkonům, jež by se blížily
jejich možnému maximu.

KADETKY

TJ Sokol Frýdek-Místek – VK
AGEL Prostějov 0:3 (-21, -5,
-16) a 3:1 (16, 13, -19, 17)
Sestava v prvním utkání: Hubrová, Kociánová, Strnadlová, Baláková, Boudová, Vehovská,
libero Slavíková – Klusáková,
Dvořáčková. Sestava v druhém
utkání: Dvořáčková, Kociánová,
Strnadlová, Baláková, Klusáková, Vehovská, libero Slavíková –
Hubrová, Boudová.
Hodnocení trenéra Jaroslava
Matěje: „Bez některých chybějících opor jsme chtěli zkusit
jiné varianty složení týmu. I tak
jsme úvodní zápas zvládli výborně, holky podaly kvalitní výkon
a domácí jasně přejely. V odvetě
ale pod dojmem jednoznačného
vítězství polevily, začaly dělat
nevynucené chyby a soupeř naopak přidal. Tlačil nás hlavně servisem, z toho pramenila konečná
porážka. Přesto nejsem nespokojen, celkový projev družstva
byl navzdory porážce ve druhém
střetnutí živý a bojovný. Což považuji za podstatné. Pouze jsem
děvčatům vytknul, že se nepoučily z podobného vývoje minulých
duelů proti Přerovu.“
Tabulky naleznete na webových
stránkách www.vecernikpv.cz.

Karg i Kossányiová už po zranění naskočily do hry
Letošní extralize zatím Agelky vládnou suverénně, o tři body zpět jsou Olymp, KP Brno i Přerov

Prostějov/son - Dvě hlavní zprávy přineslo sobotní střetnutí pátého extraligového kola, jež volejbalistky VK AGEL odehrály
ve Šternberku. Za prvé: prostějovské ženy přejely papírově
slabšího protivníka rozdílem
dvou tříd a naznačily postupně rostoucí formu. Za druhé:
z marodky se do zápasového
zatížení konečně dostaly delší
dobu zraněné Stefanie Karg
s Andreou Kossányiovou. Obě
tyto novinky jsou samozřejmě
velmi potěšitelné.
K samotnému hanáckému derby,
jeho průběhu i výsledku nebylo
příliš mnoho co říct, neboť skóre
z pohledu domácích Sokolek
16:25, 14:25 a 14:25 hovoří samo
za sebe. „Utkání jsme díky kvalitnímu výkonu zvládli přesně tak,
jak bychom měli. To znamená

mít celou dobu jasně navrch, předvádět dobrý volejbal a nedovolit
soupeři nějak moc se prosazovat.
Ve Šternberku náš tým tuto povinnost bez problémů splnil,“ potěšilo
kouče Agelek Miroslava Čadu.
Ještě větší radost mu přitom dělalo uzdravení dvou důležitých
členek sestavy, které byly zraněné déle než měsíc. Kossányiovou
trápily natažené vazy v koleni
a Karg těžký výron v kotníku,
ovšem intenzivní léčba zabrala
natolik, že jejich absence skončila vypršením října. „Andrea je
na tom o něco lépe, proto mohla
absolvovat již celý zápas. U Stefi
jsme ještě nechtěli zbytečně riskovat, tudíž naskočila až v závěru aspoň na chvíli. Každopádně
je výborné, že jsou obě holky
zpět a před vstupem do evropské Champions League mohou

nabrat formu i jistotu ve dvou
dalších střetnutích extraligy,“
zdůraznil Večerníku Čada.
Zmíněnými souboji budou domácí mač proti SG Brno (čtvrtek 6. listopadu, 17.00 hodin)
a venkovní duel ve Frýdku-Místku (sobota 8. listopadu, 17.00 hodin). Zatímco na vlastním hřišti
půjde o střet největšího favorita
a outsidera soutěže, na severu
Moravy budou „Agelky“ čelit
ambicióznímu sokovi netajícímu se touhou zaútočit na medaili
z elitní české soutěže. Frýdecko-místeckým Sokolkám se
však tenhle plán dosud naplňovat vůbec nedaří, když po
vydatném letním posílení o šest
cizinek výsledkově dost klopýtají. A především dvě poslední
porážky jsou doslova šokující, vždyť výběr TJ podlehl na

vlastní půdě Šternberku 0:3
i senzačně v hale SG Brno 2:3!
O rozpoložení padlého favorita
nejlépe svědčilo hodnocení brněnského faux-pas. „Špatný výkon
z naší strany,“ stručně konstatovala zdrcená trenérka Frýdku-Místku Alexandra Dedková.
„Zasloužené vítězství domácích
po našem katastrofickém výkonu,“ doplnila ji neméně zaskočená kapitánka Katarína Dudová. Na druhé straně sítě naopak
vládlo logické nadšení. „Utkání
jsme dotáhli do fantastického
vyvrcholení v podobě naší výhry, a to hlavně díky trpělivosti
i obětavosti v obraně,“ smál se
lodivod SG Marek Meriač.
A co lze obecně konstatovat
o dosavadním průběhu UNIQA
extraligy žen ČR 2014/2015?
Pochvalu určitě zaslouží citelně

oslabený Olymp Praha, který
kromě hladké porážky v Prostějově jinak pouze vítězí a zdolal
Frýdek-Místek 3:1, Olomouc 3:0
i KP Brno 3:1 (vše doma). Což se
po letní ztrátě tří klíčových opor
asi úplně nečekalo. Dobře si vede
také Královo Pole, jež premiérově prohrálo teprve v sobotu na
Olympu, a zlepšení prokazuje
Přerov s taktéž devíti body na
kontě i čerstvým skalpem Olomouce. Právě SK UP přitom společně s frýdeckým kolektivem
zatím nejvíc zklamalo, byť čelilo těžkému losu. Jenže nezískat
v Brně, v Praze ani v Přerově
žádný bod znamená pro mančaft
z hanácké metropole mizerný
start do sezóny.
Naopak prostějovským volejbalistkám se do této chvíle daří, tak
ať jim to dál vydrží!

Ve čtvrtek přijede papírový outsider, ale SG Brno Zájezd fanoušků VK

se podařilo senzačně zdolat Frýdek-Místek!

Prostějov/son – Aktuální ročník UNIQA extraligy žen ČR
2014/2015 běží dál a fanouškům prostějovských volejbalistek skýtá ke zhlédnutí
třetí domácí zápas této sezóny. V šestém kole soutěže jím
bude souboj s družstvem SG
Brno, který je na programu ve
čtvrtek 6. listopadu od 17.00
hodin tradičně v hale Sportcentra DDM.
Protivník z jihomoravské metropole platí za extraligového
otloukánka, jenž v posledních
letech mezi českou elitou jen
málokdy dokázal bodovat
a například za celý minulý rok
nezískal ani bodík při zisku
pouhých čtyř setů. Šlo však
o logickou daň za to, že extrémně
mladý kolektiv tvořily výhradně
juniorské či dokonce kadetské
reprezentantky České republiky ještě neschopné vyrovnaně

konkurovat nejlepším výběrům
republiky v dospělé kategorii.
Po těchto zkušenostech se vedení brněnského klubu rozhodlo
během letošního léta poněkud
změnit strategii ve smyslu obměny hráčského kádru s přivedením několika starších zkušenějších plejerek. Tím pádem má
SG určitě větší kvalitu, přesto
v dosavadních střetnutích probíhajícího podzimu dlouho prohrávalo dál 0:3: nejprve v 1. kole
Českého poháru na hřišti Frýdku-Místku, poté ligově v Ostravě, doma s Přerovem i na půdě
KP Brno. Leč mnohokrát byly
svěřenky kouče Marka Meriače
blízko zisku alespoň jedné sady,
až ve čtvrtek 30. listopadu ve své
hale senzačně udolaly ambiciózní Frýdek-Místek 3:2 a dosáhly svého vůbec premiérového
triumfu v extralize žen! Navíc
už předtím ve zdraví přežily

děsivou autohavárii, při níž jim
cestou k duelu do Šternberka
shořela dodávka s veškerým
vybavením. Na Hané se bude
poslední celek tabulky pokoušet
o vzdorování jasnému favoritovi.
„Pro nás je to jedno ze závěrečných utkání před vstupem do evropské Champions League, tím
větší mu přikládáme význam.
Bez ohledu na kvalitu soupeře
my musíme být tím, kdo nasadí vysoké tempo zápasu a udrží
jej pokud možno po celou dobu
střetnutí. Před startem Ligy mistryň totiž potřebujeme nabrat co
nejlepší formu jak celého mančaftu, tak jednotlivých hráček
včetně těch, které byly dlouho
zraněné a vrací se do sestavy
teprve nyní. Proto očekávám
dobrý výkon i hladké vítězství,“
řekl jasně hlavní trenér žen
VK AGEL Prostějov Miroslav
Čada.

na zápas do Frýdku-Místku
Prostějov/son - Fanklub volejbalového oddílu VK AGEL Prostějov
pořádá autobusový zájezd na utkání
7. kola UNIQA extraligy žen 2014/15
mezi TJ Sokol Frýdek-Místek a VK
Prostějov.
Nelehký duel na severu Moravy v rámci dalšího dějství tohoto
ročníku nejvyšší české soutěže se hraje v sobotu 8. listopadu
od 17.00 hodin, sraz fanoušků je týž den v 15.00 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 5. listopadu do 18.00 hodin.
A pozor: zájezd se uskuteční jen při dostatečném zájmu ze
strany účastníků!

Sport
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BRAVO
BERDYCH!
Prostějovský
nedal Šternberku žádnou šanci

PRECIZNÍ VÝKON „Agelek“
jakmile favoritky zařadily vyšší
rychlostní stupeň, přišel brzký obrat díky několika bodovým šňůrám
(6:8, 7:11, 9:15). Pak se prostějovský motor trochu zasekl a soupeřky
se dotáhly z 10:16 na 13:16, načež
ztrátu tří bodů určitý čas udržovaly
- 16:19. V koncovce však zlepšené
„vékáčko“ naplno udeřilo a razantním způsobem odvrátilo jakékoliv
komplikace - 16:25 a 0:1.
Během pauzy před druhou částí se
Sokolky znovu nahecovaly, čímž
předchozí nápor lídryň tabulky
dokázaly částečně eliminovat.
Jenže tahle situace trvala pouze do
nerozhodného skóre 3:3. Potom
se prostějovské volejbalistky opět
jaly naplno rozvíjet svou pestrou
kombinační hru v útoku s důrazným zakončením, přidaly kvalitní
obranu včetně slušné přihrávky i
účinný servis a výkonnostní jáma
mezi oběma celky se hned výrazně prohloubila. Čadovy svěřenky
bleskově utekly do uklidňujícího
náskoku 6:15, tím bylo o osudu
tohoto setu předčasně rozhodnuto.
Dílčí výsledek vyzněl zase naprosto jednoznačně - 14:25 a 0:2.
Na startu třetího dějství výběr VK
oproti předchozím sadám na nic
nečekal a šternberským děvčatům
prchnul do trháku okamžitě (0:6).

Bodový vývoj - první set: 2:3, 4:3,
6:5, 6:8, 7:11, 9:12, 9:15, 13:16,
16:19, 16:25. Druhý set: 3:3, 3:6,
5:7, 5:9, 6:15, 8:16, 8:18, 11:19,
11:21, 14:23, 14:25. Třetí set: 0:6,
1:7, 4:7, 4:9, 5:11, 6:13, 8:13, 9:15,
11:15, 11:18, 14:20, 14:25.

Šternberk/son - V pátém kole
UNIQA extraligy ČR 2014/2015
zajížděly ženy VK AGEL Prostějov k dalšímu hanáckému derby
do Šternberka. V tamní hale nastoupily jako vysoce favorizované družstvo a tuto roli bezpečně
splnily, když pořádající Sokol
suverénně předčily po všech
stránkách. Přesvědčivým vítězstvím navíc potvrdily své vedení
v průběžné tabulce bez jediného
ztraceného setu ve čtyřech absolvovaných duelech.
Výborná zpráva na úvod: prostějovská marodka se téměř vyprázdnila a zůstává na ní jen druhá nahrávačka Zatloukalová se zlomeným
prstem nohy. Naopak smečařka
Kossányiová je po nepříjemném
pochroumání kolena už zcela fit a
ve Šternberku odehrála celé střetnutí, do kterého aspoň epizodně v
závěru naskočila i blokařka Karg
díky tomu, že vykurýrovala těžký
výron v kotníku.
Co se samotného zápasu týče,
podobně jako v minulém venkovním utkání na hřišti Ostravy trvalo
„Agelkám“ nějakou dobu, než se
plně adaptovaly na místní prostředí. Možná i proto byla vstupní sada
zpočátku vyrovnaná a domácí tým
dokonce chvíli vedl (6:5), ovšem

Hrochův mladý mančaft sice nic
nevzdal, když hned vzápětí zkorigoval na 4:7, ale čelit mezinárodní síle
dobře šlapajícího stroje v barvách
nejlepšího českého klubu prostě
nemohl. Účastnice evropské Champions League jej přitom znovu drtily
konstantně rostoucím tlakem, který
vyvrcholil jasným závěrem - 14:25
a 0:3.
Z jednotlivých plejerek dominovala
tradičně univerzálka Simon, která
položila na zem 15 útoků, dosáhla 17 bodů a měla užitečnost +13.
Ofenzivní tahounce se hodně přiblížila smečařka Markevich zásluhou
11 bodů a především užitečností
+10, z blokařek tentokrát vynikla
Bogdanovic 11 získanými body. Z
hostitelek se v dobrém světle ukázala Šenková s bilancí 10 bodů při
užitečnosti +7.
„Prostějov byl lepší po všech stránkách a nám se nedařilo vymanit
z jeho tlaku, proto je výsledek tak
jasný,“ konstatovala Martina Janečková, kapitánka TJ Sokol Šternberk.
„Odvedly jsme dobrý výkon a díky
tomu měly celý zápas pod kontrolou,“ souhlasila kapitána prostějovského celku Solange Soares. „Šlo
však jen o další krok na cestě k nabrání co nejlepší formy pro Champions League,“ přidala vzápětí.

Martin HROCH - TJ Sokol Š
Šternberk:

„Nemohli jsme hrát hru, kterou jsme si naplánovali, protože naše příprava
směřovala trošku k něčemu jinému. Bohužel Prostějov nás zatlačil tak, že
jsme na to nebyli schopni odpovědět. Na druhou stranu jsem rád, že jsme si
mohli zahrát proti tak kvalitnímu soupeři, se kterým se normálně v extralize
nepotkáme, takže i tento zápas měl nějaká svá pozitiva.“

Miroslav ČADA - VK AGEL Prostějov:

„Prokázali jsme svou kvalitu a navíc se nám podařilo dostat do sestavy dlouho zraněné Karg i Kossányiovou. To považuji za naše největší plus v tomto
utkání, protože přece jenom jsme na jiném stupni úrovně než domácí.“

„Oděvářkám“ se zatím daří návrat do lepší půlky 2. ligy
ních duelů hned polovinu vyhrát
a díky tomu drží průběžné čtvrté
místo v desetičlenné tabulce.
Po dvou úvodních porážkách v předehrávce na půdě olomoucké rezervy
1:3 a 2:3, o kterých již Večerník informoval dříve, cestovaly „oděvářky“

Prostějov/son - Touha volejbalistek TJ OP Prostějov vyhnout se
sestupovým starostem z minulé
sezóny začíná získávat reálné
kontury. V novém ročníku 2. ligy
žen, skupiny C 2014/2015 totiž
dokázaly z osmi svých dosavad-

Průběžná tabulka 2. ligy žen, skupiny C 2014/15

 Tým

V3 V2

P1

P0

Sety

Body

1. Nový Jičín

4

1

1

0

17:7

15

2. Šlapanice
3. Opava
4. OP Prostějov

4
3
4

1
2
0

0
1
1

1
0
3

16:6
17:8
16:12

14
14
13

5. Vsetín

3

1

0

2

13:9

11

6. Olomouc B
7. Přerov B

2
2

1
0

1
1

2
3

12:13
11:13

9
7

8. Kylešovice

1

1

0

4

7:15

5

9. Juliánov

0

0

2

2

4:12

2

10. Bílovec

0

0

0

6

0:18

0

Los volejbalistek TJ OP ve zbytku podzimu 2. ligy žen 2014/15
9. + 10. kolo (8. listopadu, 10.00 + 14.00 hodin): Prostějov – Opava. 11.
+ 12. kolo (15. listopadu, 11.00 + 15.00 hodin): Šlapanice – Prostějov.
13. + 14. kolo (29. listopadu, 10.00 + 14.00 hodin): Prostějov – Vsetín.
15. + 16. kolo (6. prosince, 10.00 + 14.00 hodin): Juliánov – Prostějov.
17. + 18. kolo (13. prosince, 10.00 + 14.00 hodin): Prostějov – Přerov B.
Domácí zápasy hrají oděvářky v Letní hale v ulici U velodromu.

budeme i nadále pohybovat kolem
šestého sedmého místa, bude to
úspěch,“ netají se.
Až na výjimky je spokojen s obrannou i útočnou fází, defenziva ho
zklamala jen v Juliánově a částečně
proti Hustopečím, tam se ale naopak
dařilo spojkám. „Jejich hra mě
příjemně překvapila, Dostál, Smékal
a Švec dali dohromady jednadvacet
branek. Stále jsou tam sice mezery,
ale to taky trvá, než si mančaft
sedne,“ zmínil.
Relativní spokojenost panuje i v
Sokole II Prostějov. Nedaří se sice
plnit nepsané pravidlo o povinnosti
doma vyhrát, ale remízy s Telnicí a
Velkým Meziříčím napravil aspoň
bod z půdy Bohunic „B“. Zatím je
tak z toho mínus jeden bod v tabulce
pravdy.
„Nejsem stoprocentně spokojen, ale
v létě nás opustili mozek hry Gazdík
a obranář Juráček, navíc se mančaft
nedal natolik zdravotně dohromady,
jak jsem počítal. Šestořád je po operaci a už rehabilituje, u ostré, vysoké,
levé spojky Valacha čekám na
zprávy, Bečičku trápí achillovka,“
vyjmenoval hlavní trable lodivod
Alois Jurík.
Další starostí je pro něj menší účast

Popáté v řadě si člen TK Agrofert Tomáš Berdych
zahraje prestižní Turnaj mistrů. Rozhodl o tom závěrečný turnaj sezony v Paříži, kde český hráč postoupil
až do semifinále. V něm sice prohrál s Kanaďanem
Milosem Raonicem 3:6, 6:3, 5:7, přesto si vybojoval
postup na londýnský podnik, kde se představí nejlepších osm tenistů sezony. „Turnaj mistrů se nikdy
neomrzí. Je to vždy potvrzení, jak dobrou sezonu jsme měli. A ta letošní byla opět výborná,“ radoval se
z úspěchu Berdych.
Paříž, Prostějov/lv
Domácí tenisová jednička v Paříži
porazila Francouze Adriana Mannarina 6:4, 6:7 a 6:2 a zvítězila nad
Španělem Felicianem Lópezem
7:5, 6:4. Ve čtvrtfinále pak Berdych přetlačil Kevina Andersona
z Jihoafrické republiky 6:7, 6:4,
6:4. „Byl to pro mě náš nejtěžší
vzájemný zápas. Byl jsem rád, že
se mi podařilo vyhrát a vybojoval

si postup na Masters bez ohledu
na výsledky ostatních hráčů. Je
to velká odměna za práci v celém
roce,“ prohlásil Berdych po čtvrtfinálové výhře, která mu otevřela
cestu do Londýna.
V posledním utkání v Paříži se
pokusil navázat na rok 2005, kdy
v hale Bercy celý turnaj vyhrál.
V poslední hře zápasu s Raonicem
ale udělal dvě dvojchyby a ty rozhodly o konečné porážce. „Úplně

Foto: Internet
jsem pokazil poslední hru. Byla
nejhorší v celém turnaji. To se stane,“ krčil rameny Berdych.
Teď bude mít týden volna, Turnaj mistrů začne 9. listopadu.
Soupeři nejlepšího českého

hráče budou Srb Novak Djokovič, Švýcaři Roger Federer
a Stanislas Wawrinka, Chorvat
Marin Čilič, Brit Andy Murray,
Japonec Kei Nišikori a Kanaďan
Milos Raonic.

Nominace na finále Fed Cupu byla oznámena v Prostějově!

České tenistky budou hrát proti Německu před plnou halou

Prostějov/lv - Pouze formálně zúžil nominaci na finále Fed Cupu
nehrající kapitán českého týmu
Petr Pála. V sestavě proti Německu je Petra Kvitová, Lucie Šafářová, Karolína Plíšková a Lucie
Hradecká. Součástí týmu, zatím
jako náhradnice, zůstává Andrea
Hlaváčková. K oznámení došlo
v prostějovském Hotelu Tennis
Club za účasti řady tuzemských
médií včetně Večerníku.
„Sestavu můžu upravit ještě hodinu
před pátečním losováním. V hlavě
mám několik variant konečného
složení. Nebudu ale konkrétní. Je to
i součást naší taktiky,“objasnil strategii Petr Pála. „O definitivním složení
se rozhodnu až podle momentální
výkonnosti a zdravotního stavu.
Zatím je možná jakákoliv varianta,“ dodal nehrající kapitán českého
týmu.
Podobný model zvolily také německé soupeřky. Do Prahy tak
přijede Angelique Kerberová, Andrea Petkovicová, Sabine Lisická
a Julia Görgesová i náhradnice
Anna-Lena Grönefeldová, specialistka na debl. „Čeká nás těžký
soupeř. Z pohledu žebříčkového
postavení je na tom podobně jako
my. Německo má kvalitní tenistky
a bude to boj,“ předpokládá ne-

hrající kapitán českého družstva.
Přesto zůstávají Češky mírnými
favoritkami, což připustil i Pála.
„Máme už dostatek zkušeností, budeme hrát v domácím prostředí. Ale
musím přiznat, že tyhle debaty příliš
nesleduji,“ řekl.
Pro konečný výsledek bude důležitý každý bod. I z tohoto důvodu
se opět spojil pár Hradecká - Hlaváčková. Obě hráčky si vzájemnou
spolupráci připomenuly na turnaji
ITF v Poitiers, kde čtyřhru vyhrály.
„Bavil jsem se s jejich trenéry. Výkon tenistek byl nadějný,“ poznamenal Pála.
Tenistky se můžou těšit na zaplněnou halu. Z třinácti tisíc vstupenek
do O2 areny už zůstala necelá tisícovka. „Část lístků je z VIP kategorie, které vrátila německá strana a
Mezinárodní tenisová federace ITF.
Zbytek jsou nejméně atraktivní lístky na místa v hale u střechy. Bude
plno,“ řekl spokojeně Miroslava
Černošek, jehož společnost Česká
sportovní utkání Fed Cupu zajišťuje.
Chybět u toho nebude ani tradiční prostějovský kotel tvořený věrnými Hanáky z fan klubu.
České tenistky budou 8. a 9. listopadu hrát o třetí titul za uplynulé čtyři
roky. Pohár získaly v letech 2011
a 2012, loni skončily v semifinále.

znovu na půdu soupeřek, tentokrát
do Bílovce. A na palubovce tamního ŠSK se jim vedlo skvěle, když
suverénně odvezly všech šest bodů
po výsledcích 0:3 (-15, -18, -12)
a 0:3 (-28, -9, -21). Následoval přetěžký dvojzápas doma proti loni ještě
prvoligovému Novému Jičínu, který
se ukázal být nad síly „ópéčka“. To
favoritovi soutěže podlehlo 1:3 (-19,
-21, 20, -12) a 0:3 (-13, -18, -13).
Děvčata TJ OP se však nenechala
rozhodit a během nového víkendu
se opět vrátila na vítěznou vlnu
díky dalším dvěma jednoznačným
triumfům na hřišti protivníka. Tentokrát prostějovský tým nedal žádnou šanci Kylešovicím, jež musely
kapitulovat 0:3 (-18, -18, -26) a 0:3
(-22, -19, -14). Díky třinácti nasbíraným bodům se tak ženstvo TJ OP
uvelebilo na velmi příjemné čtvrté
pozici, byť při výhodě dvou absol- Prostějov - Po návratu z Turnaje mistryň Petra
vovaných střetnutí navíc.
Kvitová na čtyři dny odložila raketu do kouta a odpoV uplynulých dnech měl kouč La- čívala. Deset dní před začátkem fedcupového finádislav Sypko se svými svěřenkami
čas na tréninkové ladění formy, ne- le ale začala s přípravou na týmový vrchol sezony.
boť příští mače „oděvářky“ čekají S jasným cílem. „Jdeme si pro vítězství. Pro úspěch
na hráčky po pauze až tuto sobotu uděláme všechno,“ říká odhodlaně Kvitová, česká
8. Listopadu, kdy se utkají na do- tenisová jednička.
mácí půdě s dalším druholigovým
turnajích. Společně jsme zažily hodspolufavoritem z Opavy. A v lé- Ladislav Valný
ně úspěchů. I vítězné finále v Praze.
tě zdařile přebudovaný hanácký
Vždy jste měla Fed Cup ráda. A chceme si to zopakovat.“
mančaft rozhodně není bez nadějí
Co vás láká na této soutěži?
Jak se vám zamlouvá někvalitního soka minimálně potrápit,
„Se spoluhráčkami jsme si sedly, na
mecký soupeř?
možná mu i vzít nějaký ten bodík.
každý společný fedcupový týden se „Atmosféra v jejich týmu je asi
těšíme. Je to jiné, než na běžných podobná jako v tom našem. Holky

ČR:

Petra Kvitová (4. dvouhra WTA)
Lucie Šafářová (16.)
Karolína Plíšková (24.)
Lucie Hradecká
(160./22. čtyřhra WTA)
náhradnice:
Andrea Hlaváčková (166./16.)
Kapitán:
Petr Pála.

Německo:

Kerberová (10.),
Petkovicová (17.),
Lisická (27.), Görgesová (74.)
náhradnice:
Grönefeldová (35. čtyřhra
WTA).
Kapitánka: Barbara Rittnerová.

Finále FED CUP 2014

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

„Jdeme pro vítězství,“ hlásí připravená jednička Kvitová

Po půlce podzimu jsou házenkáři spokojeni

Kostelec, Prostějov/jim - Prvních
šest kol ukrojila ze svého pomyslného koláče házenkářská druhá
liga. Kostelci zatím v tabulce
jihomoravské skupiny patří po
dvou domácích a jedné venkovní
výhře šestá pozice, o jeden bod a
dvě místa hůře jsou na tom jejich
kolegové z Prostějova. V obou táborech zatím převládají kladné
pocity, právě umístění uprostřed
totiž bylo jejich přáním před zahájením soutěže.
„Ukazuje se, že co se tady poskládalo, je životaschopné, a pokud
se tu bude dále pracovat, tak má
mužstvo perspektivu, aby vydrželo,
než se vychová další generace,“
užívá se vydařeného návratu na
trenérskou lavičku Kostelce na
Hané Jiří Grepl.
Na počátku podzimu si žádné
vysoké mety nestavěl, hlavní
pro něj bylo nemít záchranářské
starosti, čemuž současná pozice
odpovídá. Již nyní je z toho totiž
šestibodový náskok na poslední
Kuřim a v tabulce pravdy se daří
držet nad mínusem.
„Je před námi ještě pět kol a do
teď jsme hráli převážně s týmy z
horní poloviny tabulky. Pokud se

tenista pojede popáté na Turnaj mistrů

na trénincích, což je ale dáno i
vícesměnnými provozy. „Chválím
je za maximální bojovnost, nasazení, chybí nám ale udržet koncentraci po celých šedesát minut, na
což jsme doplatili v Napajedlech a
Ivančicích. Celkově jsem chtěl mít
o jeden až dva body více,“ nezastírá.
V pořadí střelců zatím těsně vede
Jan Šustek z Juliánova, na záda mu
ale ze společného druhého místa
dýchá na záda prostějovské duo
Jiří Kozlovský, Jiří Kosina, ten je
navíc zcela v čele sedmimetrových
exekutorů.
Při pohledu na tabulku je patrné, že
již každý tým aspoň jednou prohrál,
naopak Kuřimi se ještě nepodařilo
získat ani jeden bod. „Překvapením
jsou pro mě poslední Kuřim a první
Juliánov. Ten byl loni nováčkem,
kolektiv si ale asi dobře sedl, navíc
posílili o studenty z Brna. Napajedla
i Hustopeče jsem tam čekal, Velké
Meziříčí podává stabilní výkony a
Ivančice těží z domácího prostředí.
Stejně tak jsem upozorňoval, že
nejde podcenit Kostelec, Jirka Grepl
je zkušený kouč, a když má kompletní mančaft, je schopen porazit
každého,“ uznal kvality svého kolegy na lavičce regionálního rivala.

hrají tuto soutěž rády, umí se podpořit a vyhecují se. Všimla jsem si,
že ve Fed Cupu hrají snad lépe, než
na turnajích. Budou hodně nepříjemné.“
Jakou máte bilanci s hráčkami, na které můžete narazit?
„Přesně to nevím. S Petkovičovou jsem dlouho nehrála. S Kerberovou je myslím bilance docela
vyrovnaná. V Praze to ale rozhodně nebude rozhodovat. Půjde
o úplně jiné zápasy, než na světovém okruhu.“
Nastoupíte před plnou
halou. Očekává se vaše ví-

tězství. Je nepříjemné hrát pod
takovým tlakem?
„Myslím si, že už jsme na to
zvyklé. V posledních letech to tak
bylo docela často. Víme, že se od
nás čeká úspěch a půjdeme za vítězstvím. Debaty, kdo je v tomto
střetnutí favoritem, opravdu neřešíme.“
Pohár tedy zůstane doma?
„Všechny si občas vzpomeneme na naše poslední vítězství doma. Byl to úžasný zážitek,
o kterém se říká, že je neopakovatelný. My si ho zopakovat
chceme!“

„Plná hala nás požene,“ předpokládá Lucie Šafářová
Prostějov - Jednou z očekávaných opor českého
fedcupového týmu je dlouhodobě Lucie Šafářová.
Právě její skvělý výkon zařídil týmu v roce 2012 finálové vítězství nad Srbskem. O něco podobného se
pokusí také proti Německu. „Doufám, že podobný
výkon zopakuji. Bude to těžké, ale jsem připravená
nechat na kurtu všechny své síly,“ tvrdí odhodlaně
světová šestnáctka.
posledního domácího finále byla
skvělá. A je mi jasné, že bude zase
Vzpomenete si někdy na parádní.“
vítězné zápasy s IvanoviSezonu jste zakončila na
čovou a Jankovičovou?
turnaji v Moskvě. Dopřála
„Tahle laťka se bude těžce vyrov- jste si nějaké volno?
návat. Ale pokusím se. Především „Nemělo smysl jen tři týdny trénose těším na plnou halu. Atmosféra vat bez ostrého zápasu. Byla jsem

Ladislav Valný

v Rakousku, pár dní ve wellness
hotelu. V Brně jsem si zašla na
hokej. Docela jsem si odpočinula
a pak se pustila do přípravy.“
Chuť do tréninku vám nechybí?
„Naopak, mám velkou motivaci.
Chceme Fed Cup vyhrát. Kvůli
tomu mi vůbec nevadí, že sezona
bude o kousek delší. Dostávám se
do pohody, ladím formu.“
Máte za sebou nejlepší
sezonu v kariéře. Jak ji
hodnotíte?
„Ještě nehodnotím. Chci se poprat
o tu třešničku na dortu. Bylo by
krásné, kdyby tento rok skončil
oslavou u vítězného poháru.“

Fedcupové zápasy letos
týmu vyšly. Jak se vám
líbily?
„Počítá se výsledek, takže byly
výborné. Ve Španělsku jsme to
vydřely, Italkám odvedly porážku
z loňského semifinále. Ale ještě je
před námi poslední krok.“
Co říkáte německé sestavě?
„Čeká nás těžký na nabuzený
soupeř. Němky dlouho soutěž nevyhrály. Kerberová je dlouhodobě
v desítce. Také ostatní hráčky jsou
kvalitní. Ale na naší straně jsou
zkušenosti z předcházejících zápasů. Hala nás požene dopředu. To
může být klíčové.“

Veselého v Ženevě vyřadil playboy z Kypru
Ženeva, Prostějov/lv - Post nasazené jedničky nezvládl na
challengeru ve švýcarské Ženevě
tenista Jiří Veselý. Jeden z favoritů na celkové vítězství skončil
ve čtvrtfinále. Nejprve porazil
Geralda Melzera 7:6, 6:3 a Jimmyho Wanga 6:4, 6:3. svoji pouť

turnajem ale ukončil v duelu s
Marcosem Baghdatisem. Kyperskému tenistovi podlehl 4:6, 5:7,
když nenašel recept na pestrou
hru zkušeného soupeře.
„Na této úrovni se nemůžu spoléhat pouze na podání. Bez mezihry
to prostě nejde. Nezasloužil jsem si

vyhrát,“ uznal prostějovský tenista,
pro kterého to byl předposlední turnaj celé sezony.
Veselému se podařil start do
turnaje, kvalitu hry však ve
čtvrtfinále nedokázal potvrdit.
„Začátek byl dobrý, povedl
se i druhý zápas. Pak už to ale

bylo horší,“ poznamenal hráč
prostějovského TK Agrofert.
Ze Švýcarska se přesunul na Slovenko. V Bratislavě se představí na
15. ročníku halového Slovak Open.
„Budu se snažit na konci sezony
o co nejlepší výsledek. Snad se to
povede,“ věří Veselý.

Rozhovor Večerníku
Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 3. listopadu 2014
Exkluzivní interview s mladou Prostějovankou, která se věnuje novému odvětví fitness
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NELA JANČIAROVÁ: „KDYŽ STOJÍM NA PÓDIU, VŠECHNA DŘINA MÁ NAJEDNOU SMYSL“
Dvaadvacetiletá sportovkyně tělem i duší nejen soutěží, ale začíná se věnovat také trenérské dráze

Prostějov - Stále více dívek a žen navštěvuje fitness centra,
aby zlepšily svou tělesnou kondici, zdatnost či třeba držení těla.
Už ne všechny však ví o novém odvětví Bikini Fitness, kde hlavními znaky jsou vzhled, fyzická přitažlivost, symetrie těla, krása
a ženskost. Vyznačuje se přirozeným projevem svalů, prioritou
je pak především ženská krása - feminita, vhodná úprava pokožky a vlasů, dále líčení i doplňky, které pohladí oko diváka. A prostějovský region má už od letošního roku své zastoupení. Cenné
zkušenosti totiž sbírá i prostějovská rodačka Nela Jančiarová
(na snímku), která je v této netradiční disciplíně benjamínkem.
Jaké starosti i radosti obnáší fyzická připravenost, kolik úspěchů
dosáhla za krátkou dobu i mnoho dalšího prozradila v exkluzivním rozhovoru pro Večerník...
Josef Popelka
Začněme obligátní otázkou, kdy
jste se rozhodla pro tento druh
sportu?
„Vše vzniklo naprosto náhodně. Surfovala jsem po internetu, narazila na webové
stránky s touto tématikou, zalíbilo se mi
to, a tak jsem se rozhodla, že do toho
zkusím jít. Pravdou je, že od nějakých
patnácti let jsem navštěvovala fitka či se
jinak věnovala udržování fyzické kondice. Odmalička jsem také krasobruslila
a asi rok se věnovala i modelingu, kde
jsem se naučila správnému držení těla či
chůze, což teď můžu krásně zúročit.“
Co vše jste musela podstoupit,
abyste se stala členkou svazu kulturistiky a fitness, pod kterou tato kategorie spadá?
„Nešlo o nic složitého. Nejdříve jsem
však vyhledala zkušeného trenéra, který
je nezbytnou součástí každé závodnice
a po konzultaci s ním jsem odeslala potřebný formulář s fotografiemi na svaz.“
Soutěžíte v kategorii juniorek.
Podle čeho jste rozděleny?
„V podstatě se nijak nerozdělují. To je
také nevýhoda menších závodnic, které nepůsobí tak ženským dojmem, jako
u dívek s vyšší postavou. V tomhle mám
naštěstí tu výhodu. (úsměv) U žen je vše
již rozděleno do výškových kategorií. Ale
i zde se pak určuje absolutní vítězka.“
Jak dlouho se tedy věnujete této
netradiční disciplíně?
„Připravovat naplno jsem se začala
v lednu letošního roku, takže jsem teprve
v začátcích.“

Co strava. Musíte držet přísnou
dietu?
„Nejhorší je asi týden před závodem. Musela jsem pít hodně vody a třeba pětkrát
denně jíst rybu uvařenou ve vodě, bez soli
s okurkou. To byla docela zatěžkávací

Co vše jste již za tak poměrně
oměrrně
krátkou
dobu
u
v Bikini Fitness stihla?
„Na přelomu května a červvna jsem absolvovala hned tři
soutěžní podniky. Tím úplně
plně
prvním byla pohárová soutěž
ěž ve
ve slovenském Martinu, kde jsem
m see umístila
na čtvrtém místě. To byl tak
také
ké impuls
k tomu, že veškerá příprava neby
nebyla
yla nadarmo, a tak v rozmezí dalších
dvou
h dv
vou týdnů
jsem získala bronz na Mistrovství
ovstvví juniorů
Moravy a Slezska. Tím jsem
m se kkvalifikovalifikovala na republikové mistrovství,
ovstvví, odkud
jsem si odnesla páté místo.“
To jsou krásné výsledky
ky v tak krátkém období. Jak probíhá
bíhá příprava
příprava
na samotný závod?
„Člověk je v podstatě v režimu
žimuu po celý
rok a zhruba tři až čtyři měsíce
ěsícee před závodem začíná období větší dřiny.
dřinny. Je nutné se věnovat hodně kardio
dio cvičením,
cvičením,
které zaručí štíhlou postavu.
Vše
vu. V
še musí
být správně vykompenzováno.
váno
o. Pokud
cvičím určité množství silových
ovýcch cviků,
je potřeba se stejnou měrou
ěrou věnovat
i kardiu.“
Jak moc velká oběť too tedy
ted
dy je?
„Samozřejmě je to u každého
aždéhho individuální. Osobně jsem brzy ráno vstávala,
hodinu běhala na páse, potéé se ppřesunula
řesunula
do Olomouce, kde jsem pracovala,
acovaala, načež
po práci byla na řadě posilovna.
vna. A protože
jsem si něco usmyslela, ještě
tě jsem si večer dala nějakou fyzickou zátěž
zátěž,
ž, takže to
byl v podstatě dvou až třífázový
ázovýý trénink.
Každý čtvrtý den jsem pak
odpočívala.
k od
dpočívala.
Není to žádná procházka růžo
růžovým
ovým sadem. (úsměv)“

Mladá Prostějovanka Nela Jančiarová
popisuje, jak probíhá samotné klání
smysl.
sm
mys
y l.. Jakmilee slyšíte ppodporu z hlediště
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uspějete,
motivuje
spě
pěje
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tivuje vás to dále se zlepšomakat
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va
akat na sobě. Celkově
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nebo
jsou
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bo třeba i vvlasy
lasy jso
ou v mnohem lepší
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Zkrátka
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Kdoo je vaš
vaším
ším
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3 501 - 12 000 kg
5.575,nad 12 000 kg
8.922,-

„Možná si někteří myslí, že jde o běžné
plavky, ale tak tomu není. Jsou šité na míru
a musí splňovat určité parametry, jsou také
více
v zdobené. Měly by reprezentovat a projevovat
smysl pro módu i design. Boty
je
musí
m být na třinácticentimetrovém podpatku
k a bez platformy. Tělo si mažeme speciální
ál barvou, díky níž vyniknou tvary těla.“
Jaké plány a cíle si kladete do budoucna?

„Máme v podstatě tři povinné pózy,
což jsou zepředu, z boku a zezadu.
Je už na každé, jakým způsobem
se porotě ukáže, ale nejde o zatínání
svalů. Jen zatahuji bříško a směju se“

INZERCE

MOTOCYKLY
do 50 cm3
51 - 125 m3
126 - 350 cm3
nad 350 cm3 do 54 kW
nad 350 cm3 nad 54 kW

zkouška. Nejvíce se pak točí rýže
a maso, ovesné vločky, ovoce
a zelenina. Vše na přírodní bázi, bez potravinových doplňků.
doplňků.“
Dovolte, proč se tomu věnujete,
když dáváte tělu tak zabrat?
„Když pominu dřinu, kkterá je těsně před
samotným závodem, tak
taak jde o protipól
cvičení. Je to úžasný pocit
poocit stát na pódiu
sobě,
a dokázat nejen sama sob
bě, že všechno má

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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„Vzhledem k věku můžu soutěžit ještě
„V
zza juniorky, kde bych se ráda umístila na
vvyšších příčkách a brzy okusila samozřejmě atmosféru ženské kategorie. Letos mě
m
ještě čeká pohárová soutěž na Slovensku
je
a v Polsku, tak uvidíme, jak se mi povede.
No, a kdybych si nedávala vysoké cíle,
N

tak by to snad ani nemělo smysl. Tím
největším by byla účast na Bikini Fitness
Olympia. To je můj sen.“
Co třeba trénování?
„V současné době si v Olomouci dělám trenérskou licenci ´B´ a čerstvě jsem
se dostala do Prahy na ´Karlovku´, obor
kondiční trenér. Už také pracuji jako osobní fitness trenérka ve Fitness Body Active
na Plumlovské ulici. Chodí ke mně nejen
ženy, ale také muži si rádi nechají poradit,
jak se správně stravovat a cvičit.“
Kdo vás nejvíce podporuje ve vašem snažení?
„Za vše vděčím své mamince, která mě
už od dětství ve všem podporovala a je
tu stále jen a jen pro mě. Doprovází mě
na závody, podrží mě, když to nejvíce
potřebuji, vždy mi je na blízku. No a také
moje kamarádky, které to se mnou občas
nemají lehké, ale vždy stojí při mně. Vidět
a slyšet je na závodech je něco úžasného.“
Zmínila jste krasobruslení, jaký
máte vztah k hokeji?
„Vzhledem k tomu, že jsem odmala byla
často na zimním stadionu, sledovala jsem
i prostějovský hokej a sleduji jej dodnes.
Jsem velkou fanynkou Jestřábů. (úsměv)
Pomáhám také s těmi nejmenšími, předávám jim rady a zkušenosti se základy
bruslení. Hokejku uchopit také umím.
Kromě prostějovského hokeje sleduji
i NHL, abych jmenovala konkrétněji,
tak zejména Pittsburgh a Sidney Crosby.
(úsměv)“

kdo je
nela jančiarová
Dvaadvacetiletá fitness trenérka a závodnice Bikini Fitness je registrovaná u Svazu kulturistiky
i fitness České republiky. Bronz z Mistrovství Moravy a Slezska a páté místo na Mistrovství republiky v Bikini fitness juniorek, hned při prvních vystoupeních, slibují velký potenciál prostějovské rodačky. Po vystudování Obchodní akademie
pracovala v několika fitness centrech či reklamní agentuře. Zhlédnout
jsme ji mohli i na předváděcích molech a tyto zkušenosti nyní uplatňuje
při fitness soutěžích. Od malička se však věnovala krasobruslení, proto
se také od letošního roku podílí na bruslařské přípravě nejmenších zájemců o hokejové řemeslo. Ne náhodou je tak i dlouholetou fanynkou
prostějovských Jestřábů.

