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OSTUDA: Víkendová HYSTERIE v Prostìjovì
Přišel jako TRHAN!

Lékaři i policie uklidňují:
EBOLA TO NENÍ!
Prostějov/mik

Foto: M. Kadlec
Prostějov/mik - Obnošená mikina a seprané mastné rifle! V těchto
hadrech reprezentoval své voliče na slavnostním zasedání zastupitelstva Petr Kapounek, který uspěl jako kandidát hnutí Změna pro
Prostějov. Zatímco ostatní pánové v oblecích a dámy ve slušivých
šatech skládali slib, Kapounek mezi nimi vyčníval jako trhan...
Ani tato neblahá skutečnost však nic nezměnila na faktu, že Prostějov má staronového primátora. Zvolen byl totiž jak Miroslav Pišťák
a tak i rada složená ze členů trojkoalice ČSSD, PéVéčko a KSČM.
Proč tak přišel? A co na říkali další zastupitelé?
Nalistujte stranu 13!

Veškeré volební zpravodajství z celého regionu
najdete na stranách 9 a 12

Noc ze soboty na neděli byla pro Prostějov historická. Ještě nikdy
totiž nebylo město ohroženo tak zákeřnou a smrtící nákazou, jakou
je EBOLA! Na infekční oddělení prostějovské nemocnice byl totiž ze
Šternberku převezen muž z Nigérie. Proč? Za tamními lékaři totiž přišel
s obrovskými zdravotními problémy. „Muž měl vysoké horečky, průjem
a zvracel. Jakmile řekl, že se vrátil z Nigérie, okamžitě byla spuštěna veškerá bezpečnostní opatření,“ popisuje na webových stránkách
šternberského špitálu Marek Polách, náměstek tamního ředitele nemocnice. V neděli dopoledne ale lékaři, hasiči i policie vydali pro veřejnost uklidňující zprávu. Smrtící nákaza ebolou nebyla potvrzena, muž z
Nigérie je hospitalizován na infekčním oddělení prostějovské nemocniMimo podezření? Na infekčním oddělení prostějovské nemoc- ce pouze z preventivních důvodů!
nice leží Nigérijec, kvůli jehož příznakům eboly uspořádali hasiči
Vše podstatné o případu i hasičských a policejních manévrech
i policisté manévry ve Šternberku.
3x foto: Michal Kadlec a HZS Olomouckého kraje
při strachu z eboly si přečtěte na straně 6 dnešního vydání!

INZERCE

Příště soutěž o vstupenky

9 771212 667008
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Krimi
168 hodin
s městskou policií
Někdo se stěhoval?

Strážník okrskové služby zjistil
minulé úterý 4. listopadu odloženou postel, křeslo a sedací
soupravu poblíž domu na ulici
Marie Pujmanové. Na základě
svědectví se podařilo vypátrat
podezřelou osobu z přestupku
proti veřejnému pořádku, neboť odkládat věci mimo určená místa je zakázáno. Událost
byla postoupena správnímu
orgánu.

Policisté v Doně!

Během nedělního podvečera
dne 2. listopadu byl nahlášen
na linku 156 podezřelý pohyb
osob v objektu bývalé Dony ve
Svatoplukově ulici. Strážníci
zkontaktovali oznamovatele,
ten vyslovil obavu, zda nejde
o vloupání do provozovny. Na
místě byli přítomni i policisté
se služebním psem. Uvnitř byli
nalezeni dva nezletilci ve věku
13 a 14 let. Ti však toto místo
navštívili z pouhé zvědavosti. Strážníci je předali v místě
bydliště do rukou zákonných
zástupců.

Chytli je i s grilem

Předminulou neděli 2. listopadu hodinu před polednem došlo v supermarketu ve Vrahovické ulici k pokusu odcizení
láhve Whisky a kontaktního
grilu. Celá událost probíhala
poměrně neobvyklým způsobem. Mladík vzal gril bez
obalu a podstrčil ho za turniket
na zavřené pokladně, kde na
něj čekal jeho společník. Nato
schoval alkohol pod bundu
a snažil se projít přes pokladní zónu. Pracovníci ochranky
vůči němu zakročili, jeho komplic z místa utekl. Nakonec ale
v Rozhonově ulici počkal na
hlídku, která ho i s jeho parťákem převezla
na služebnu Pop
licie ČR ke zjištění totožnosti.
Gril v hodnotě 4 300 korun
a láhev alkoholu za 623 koruny
k úhoně nepřišly. Celá událost
byla postoupena správnímu
orgánu.

Na střeše hajzlíků

Prostřednictvím městské kamery byly v pondělí 3. listopadu zjištěny osoby, které se
pohybovaly
p y
y na střeše veřejj
ných toalet ve Školní ulici.
Přítomní měli štěstí, že při
jejich „trénování“ nedošlo
k poškození budovy. Jednalo
se o devatenáctiletého mladíka
a patnáctiletého hocha. Výzvy
k opuštění těchto prostor oba
okamžitě uposlechli. Hlídkou
byli důrazně upozorněni na nevhodnost jejich počínání.

Našla klíč od auta

Minulé pondělí 3. listopadu
před devatenáctou hodinou
sdělila žena na linku 156 nález
klíče. Ten ležel na zemi vedle
zaparkovaného vozidla na ulici
Karla Svolinského. Strážníci
zjistili majitele a tentýž den mu
klíč předali v místě bydliště.
Všímavé nálezkyni určitě patří
poděkování.

DRSNÁ HONIČKA s ožralou za volantem
Policisté museli řidiče dostat z auta násilím, nadýchal 2,80 promile

Teprve minulý týden zveřejnila prostějovská policie informace o divoké honičce přes dva regiony,
kdy prostějovští policisté stíhali šoféra původně
kvůli překročení rychlosti v obci. Jakmile jej po projetí dvou dálničních sjezdů na jihu Prostějovska
a Kroměřížska zastavili, museli ho dostat ven
z auta jedině za pomocí hmatů a chvatů. Totálně
opilý šofér se totiž vzpíral a musel tak být dokonce
i spoután!
Mořice, Třebětice/mik
„V úterý osmadvacátého října
prováděli prostějovští policisté
v rámci běžné dopravně bezpečnostní akce dohled na dodržování rychlostních limitů v Těšicích.
Projíždějícímu vozidlu Ford,
které jelo od Ivanovic na Hané
a po projetí obcí pokračovalo dál,
zaznamenali na záznamovém
zařízení rychlost šestaosmdesát
kilometrů v hodině. Policisté se
za ním vydali a za použití výstražného a rozhlasového zařízení a nápisem STOP - POLICIE,
se ho snažili zastavit,“ sdělila
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.
Problém ale nastal ve chvíli,
kdy řidič na opětovné výzvy
nereagoval a ujížděl směrem

na Mořice. „Tady najel na dálnici D1, pokračoval směrem na
Kroměříž a posléze z dálnice
opět sjel směrem na Holešov.
Za obcí Třebětice se ho policistům ve spolupráci s kroměřížskými kolegy podařilo zastavit.
Vzhledem k tomu, že řidič
i přes opakovanou výzvu z vozidla odmítl vystoupit, použili
policisté donucovací prostředky - hmaty a chvaty a nasadili
mu také pouta,“ popsala zásah
prostějovských policistů Irena
Urbánková.
Devětatřicetiletý řidič, který
cestoval ve vozidle naštěstí sám,
byl okamžitě podroben dechové
zkoušce. „Ta byla pozitivní a policisté mu naměřili 2,80 promile
alkoholu v dechu. Muž navíc
při kontrole nepředložil řidičský průkaz. Ani totiž nemohl,

v průběhu předešlého týdne mu
ho totiž zadrželi zlínští policisté
v souvislosti s dopravní nehodou,“ šokovala neomalenou
drzostí řidiče Irena Urbánková
s tím, že se nejedná o jediný průšvih tohoto piráta silnic! „Muž je
nyní podezřelý ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návy-

kové látky. Tento trestný čin šetří
kroměřížští policisté. Rovněž je
podezřelý ze spáchání čtyř přestupků na úseku bezpečnosti
a plynulosti silničního provozu.
Jedná se o překročení nejvyšší
povolené rychlosti, řízení bez
řidičského průkazu, porušení
povinností účastníka silniční-

ho provozu, kdy nezastavil na
pokyn policistů, a ještě o jízdu
vozidlem bez dálniční známky
v místech, kde je její použití
vyžadováno. Šetřením těchto
přestupků se zabývají policisté
Dopravního inspektorátu v Prostějově,“ uzavřela krajská policejní mluvčí.

sbírali
strážníci
ze
země!
dluží dětem 28 tisíc
Prostějov/mik - Má čtyři
malé děti, ale otcovskou láskou příliš neoplývá. Policie
stíhá muže, který dluží na
alimentech skoro třicet tisíc
korun. Teď mu za platební
liknavost hrozí až dva roky
vězení.
„Ze spáchání přečinu zanedbání povinné výživy je podezřelý devětatřicetiletý muž
z Prostějova, který od dubna
letošního roku neplní řádně
a včas vyživovací povinnost
na své čtyři nezletilé děti,
která mu vyplývá ze zákona

o rodině. Rozhodnutím soudu
má přispívat částkou čtyř tisíc
korun měsíčně k rukám matky.
Dlužná částka se teď vyšplhala na osmadvacet tisíc korun,“
uvedla k případu krkavčího
otce Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého
kraje.
V uplynulých dnech muži policisté ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze
spáchání přečinu zanedbání
povinné výživy, za který mu
hrozí až dvouletý kriminál.

ze soudní síně...

Prostějov/mik - Nevěříte, že
ženy dokáží mnohdy snést
i větší množství alkoholu než
muži? Tak to byste se divili!
Strážníci v uplynulých dnech
hned ve třech případech
sbírali ze země právě opilé
dámy, které ležely na silnici
či trávníku, a hulákaly. Jedna
z nich se dokonce při pádu
zranila načež musela být převezena do nemocnice...
„Ve středu pátého listopadu
o půl osmé večer bylo přijato
oznámení o osobě, která leží na
vozovce ve Školní ulici. Hlídka
zjistila, že jde o čtyřicetiletou
ženu, která z důvodu podnapi-

losti upadla. Při pádu se poranila v obličeji a na ruce. Přivolaná
sanitka dotyčnou převezla do
nemocnice na ošetření,“ prozradila k prvnímu případu Jana
Adámková, tisková mluvčí
Městské policie v Prostějově.
Alkoholový démon ale během
dalších několika hodin přepadl
i další představitelky něžnějšího pohlaví. Strážníci je ze země
sbírali doslova jako hrušky. Či
spíše slívy! „Téhož dne po třiadvacáté hodině vyjížděli strážníci k další opilé dámě. Oznamovatel uvedl, že se válí po
trávníku a huláká. Při příjezdu
strážníků se chovala opravdu

velmi hlučně. Ke své podnapilosti uvedla, že slavila své
šedesátiny. Strážníci jí domluvili a nasměrovali k domovu,“
popsala druhý „alkoholový“
výjezd mluvčí městské policie.
Následující den, tedy ve čtvrtek
6. listopadu před polednem,
byl zaznamenán další výjezd
k ženě pod vlivem alkoholu.
„Tentokrát se jednalo o devětačtyřicetiletou paní, která ovlivněna alkoholem několikrát
upadla na zem v ulici Šerhovní.
V žádném z uvedených případů
nebyl zapotřebí převoz na záchytnou stanici,“ konstatovala
Adámková.

Špičková prostějovská FIRMA ZKRACHOVALA. Zbyly po ní miliony dluhů
Nerez Svoboda se rozprodává, ředitel čelí obžalobě ze zpronevěry

Prostějov/mls - Krach, deset milionů
dluhů, ředitel obžalovaný ze zpronevěry, firma prodaná „bílému koni“.
Případ společnosti Nerez Svoboda
vypadá jako klasický příklad vytunelované firmy, v níž si vedení
pouze „napakovalo“ kapsy a pak se
vypařilo neznámo kam. Věc je však
v tomto případě složitější. Společnost vyrábějící úžasná nerezová
zábradlí a schodiště zkrachovala,
přestože ve svém oboru patřila minimálně v České republice k absolutní špičce!

Doménou firmy sídlící svého času
v areálu bývalého Agrostroje byla nerezová výroba a kovovýroba. Vytvářela
věci, nad kterými se tají dech. Nerezová
a prosklená zábradlí či úžasná schodiště.
V relativně nedávné době se podílela na
prestižních zakázkách, jakými bylo třeba
vybavení nejmodernějšího olomouckého
hotelu, tamního aquaparku, stadionu fotbalové Sigmy či ostravské ZOO. Přesto
vše tato firma zkrachovala, skončila
v konkurzu a v současnosti probíhá její
rozprodej. Téměř třicet věřitelů v současnosti po zkrachovalé firmě poptává

zhruba deset milionů korun, další pe- že umíte udělat špičkovou práci, ještě
níze dluží svým bývalým zaměstnan- neznamená, že v dnešní době na trhu
cům. Co za jejím pádem stojí?
ekonomicky uspějete. Někdo vám třeba
nezaplatí a lítáte v obrovských problémech. Měli jsme dluhy a dostali se do
Roztočila se spirála dluhů
začarovaného kruhu. Chtěli jsme pohle„Nezříkám se odpovědnosti, za krach dávky zaplatit, ale kvůli exekutorům námůže jednoznačně vedení společnos- klady astronomicky rostly. Naší největší
ti,“ prohlásil otevřeně bývalý ředitel chybou bylo, že jsme z tohoto kruhu nespolečnosti Vlastimil Svoboda, kte- dokázali včas vystoupit,“ zprostředkoval
rý firmu vedl společně s majitelkou svoji osobní zkušenost Vlastimil Svoboa jednatelkou Evou Malindovou. Nerez da. Podobných případů je přitom všude
Svoboda přitom ve svém oboru půso- kolem nás více, než-li by bylo záhodno...
bila jako „vedoucí firma na trhu“. „To,
(dokončení na straně 13)

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.

ČERNÁ KRONIKA
Ničitell na benzínce
Ničit
b í

Minulé úterý 4. listopadu
krátce po půl páté odpoledne
došlo na čerpací
p stanici v Prostějově - Žešově k dopravní
nehodě. Třiatřicetiletý řidič
nákladního vozidla Renault
s návěsem zřejmě nezvládl
řízení a při vyjíždění poškodil
stojan na PHM a trám střechy.
Alkohol u řidiče vyloučila
dechová zkouška, ke zranění
osob nedošlo. Celková hmotná škoda byla
na sto
y vyčíslena
y
dvacet tisíc korun. Řidiči byla
uložena bloková pokuta.

Už dojel. Totálně zpitý šofér po zatčení nadýchal bezmála tři promile alkoholu. Teď se bude zpovídat
celkem z pěti přestupků.
Ilustrační foto Policie ČR

Totálně
zpité
ženské
KRKAVČÍ FOTR

Neví, kde zaparkovala

I to se stává! Ve čtvrtek 6. listopadu před dvacátou hodinou
oslovila čtyřiačtyřicetiletá žena
hlídku s tím, že jí bylo odcizeno osobní vozidlo zaparkované
v Anglické ulici. Popis auta byl
předán všem hlídkám. Za několik minut osobní automobil
strážníci nalezli. Nepoškozený
stál na parkovišti u aquaparku.
Hlídka majitelku zkontaktovala. Nechybělo poučení, aby
nahlášenou krádež na Policii
ČR odvolala. Dobrá zpráva
rozhodně rozrušenou ženu
uklidnila.
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MARTIN DEDÍK

ROMAN MÉZL

MILADA NAVRÁTILOVÁ

ROMAN JEŘÁBEK

se narodil 27. března 1998 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 5. listopadu 2014.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 15 do 18 let, měří mezi 155
až 160 centimetry. Bližší údaje k
osobě nejsou známy.

se narodil 19. července 1974 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 22. října 2014. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 38
do 40 let, měří 175 centimetrů,
má střední postavu, zelenohnědé
oči a hnědé vlasy.

se narodila 2. června 1946 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledanou vyhlásila
prostějovská policie celostátní
pátrání dne 31. ledna 2013. Její
zdánlivé stáří je v rozmezí od 65
do 70 let, měří mezi 170 až 175
centimetry, má hubenou postavu
a blond vlasy.

se narodil 7. ledna 1977 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila
prostějovská policie celostátní
pátrání dne 23. října 2014. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 26
do 28 let, měří 185 centimetrů,
má hubenou postavu, zelené oči
a hnědé vlasy.

Straka v Dolní

Škodu za sedmnáct tisíc korun
způsobil zatím neznámý pachatel, který se v sobotu 1. listopadu ve večerních hodinách
vloupal do nákladního vozidla
Peugeot Boxer. To bylo zaparkované na ulici Dolní v Prostějově. Rozbil na něm okno
a z vnitřních prostor odcizil zde
ponechaný notebook a přenosný DVD přehrávač.

Zloděj bral všechno

V noci z neděle 2. listopadu
na pondělí 3. listopadu došlo
ke vloupání do jedné z prodejen v Brodku u Prostějova.
Zatím neznámý pachatel do
ní vnikl po poškození okna
a odcizil kosmetické zboží,
cukrovinky, svazek klíčů a peníze. Majiteli způsobil škodu
za šestatřicet korun. V případě
zjištění pachatele mu za přečiny krádeže a poškození cizí
věci hrozí až dvouleté vězení.

Během čtvrthodinky...

Ze spáchání přečinu krádeže
je podezřelý zatím neznámý
pachatel, který se ve středu
6. listopadu ve večerních hodinách vloupal
p do vozidla
Škoda Yeti na ulici Habrova
v Prostějově. Když od něj
řidič krátce po půl sedmé večer odcházel, bylo v pořádku.
Jakmile se k němu za necelých patnáct minut vrátil, zjistil, že je na něm rozbité okno
a z vnitřních pprostor zmizela
taška s notebookem. Škoda
odcizením byla vyčíslena na
15 000 korun, poškozením
na 2 000 korun. V případě
zjištění pachatele mu hrozí až
dvouletý pobyt za mřížemi.

Zlákala ho kabelka

Neznámý pachatel je podezřelý ze spáchání přečinu
krádeže a poškození cizí
věci. Ve čtvrtek 6. listopadu
v odpoledních hodinách se
vloupal ve Ptení do zaparkovaného vozidla Fiat Punto.
Rozbil na něm jedno z oken
a z vnitřních prostor odcizil zde
ponechanou kabelku s celým
obsahem. Kromě peněženky
s penězi s osobními doklady
v ní byly i dva mobilní telefony, svazek klíčů a bankovní
karta. Celková škoda odcizením a poškozením byla vyčíslena na téměř deset a půl tisíce
korun.

KRIMI ZPRÁVY
hledejte také na webu

www.vecernikpv.cz

Zpravodajství
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PROTEST proti koalici s KSČM

Zdrojů nákazy Legionellou je u nás více

má konkrétní čin „LEGIONÁŘSKÁ NEMOC“:
Karel Kavička
vrátil Cenu města!

Výrazné gesto. Karel Kavička se rozhodl k protestu proti
koalici s komunisty formou vrácení Ceny města Prostějova.
Foto: Michal Kadlec

Prostějov/mik - Hodně smutná záležitost. Celostátně
uznávaný pedagog, historik a církevní funkcionář
Karel Kavička minulý pátek
vrátil prestižní Cenu města
Prostějova za rok 2009
udělenou o rok později. Jak
se přímo v redakci Večerníku
exkluzivně svěřil, učinil tak
na protest proti složení nové
koalice na radnici společně
s komunisty. Přibudou další
podobná gesta z řady jiných
oceněných osobností?
„V pátek sedmého listopadu,
tedy deset dnů před výročím

listopadových událostí v roce
1989, vracím Cenu města
Prostějova, kterou mi v roce
2010 udělilo zastupitelstvo
prostřednictvím
tehdejšího
starosty Jana Tesaře. Tohoto
mimořádného ocenění si velice
vážím. Jsou však hodnoty, které
jsou vyšší a jež nelze v životě
pominout. Cenu nyní vracím
na protest proti složení nové
koalice na prostějovské radnici s komunisty,“ uvedl Karel
Kavička ve svém prohlášení,
které osobně přinesl do redakce
Večerníku.
(pokračování na straně 13)

DALŠÍ ÚMRTÍ!

Prostějov/mls

To jsme uhodili hřebíček na hlavičku! Celou
řadu reakcí vyvolal titulní článek z minulého vydání Večerníku
o bakterii Legionella
Pneumophylis způsobující smrtelnou
„Legionářskou nemoc“. Zatímco celostátní média jsou
plná eboly, aniž by

v celé České republice byl zaznamenán jediný případ,
o Legionelle dosud
nebylo ani vidu ani
slechu. Přitom počet případů nákazy
nebezpečnou bakterií nedávno razantně vzrostl a na
následky nákazy se
i umíralo! Bohužel
i v Prostějově...
Co na to lékaři?

Ilustrační foto: internet

více se dočtete
na straně 6

AUTOBAZARY KRACHUJÍ! PRODEJ OJETIN V PROSTĚJOVĚ SKOMÍRÁ...
„Z deseti vozidel prodám jediné prostějovskému zákazníkovi,“ lamentuje prodejce

Vůz z autobazaru za pár šupů? Zapomeňte!
Tedy alespoň v Prostějově, kde se podle zjištění
Večerníku prodejcům starších vozidel příliš nedaří. Ostatně, jak vyplývá i z údajů společností
Seznam.cz a Sauto.cz, nejlépe se ojetá vozidla
prodávají pochopitelně v Praze. Olomoucký kraj
a s ním i Prostějov se ve statistikách krčí na samotném dnu! Jak je to možné? Odborníci i samotní
prodejci se shodují, že na vině je velmi slabá kupní
síla Hanáků...
Prostějov/mik
Průměrný věk celého vozového parku v České republice
přesahuje podle statistik Sdružení automobilového průmyslu sedmnáct let. Seznam.cz
zjistil, že nejčastěji nákup
dalšího auta brzdí finance, ale
také spokojenost se současným vozidlem či obava riskovat změnu. Na druhou stranu
sedmadvacet řidičů mění svůj
vůz již po několika letech.
„O kupce takto starých aut
není nouze. Čím dál tím větší
skupina řidičů preferuje nákup
ojetého vozu ve stáří od tří do
čtyř let. Je to hlavně díky stále
se zvyšující kvalitě automobilů a také nabízeným zárukám.
Na druhou stranu takto mladých aut je na trhu žalostný
nedostatek,“ prozradil Večerníku František Prošek, manažer společnosti Sauto.cz.
Kdyby se například v hlavním městě rozdávala bazarovaná auta, na své by si přišel
každý pětapadesátý občan.
V Praze je totiž aktuálně
v nabídce více jak jedenadvacet
tisíc ojetin. Naopak nejméně

automobilů v přepočtu na obyvatele se nachází ve Zlínském
kraji (312 lidí na jedno bazarované auto). „Podle nejaktuálnějších internetových informací je nyní v prostějovských autobazarech v nabídce
359 ojetých automobilů, což je
také opravdu žalostně málo,“
přiznává Jakub Šumanský ze
společnosti Seznam.cz.
Večerník se během uplynulého týdne snažil vyzpovídat
některé majitele autobazarů v Prostějově, těm ale do
řečí moc nebylo... „Řeknu
to asi takhle. Když ke mně
přijde zákazník, nedívá se po
značkách aut, ale hlavně po
ceně. Kvalita je u něj až na
druhém místě. Pokud u nás
nenajde odpovídající vůz za
dvacet nebo maximálně třicet
tisíc korun, jde pryč. V Prostějově je strašně nízká kupní
síla,“ posteskl si „autobazarník“ z Plumlovské ulice, který
si však nepřál být za žádnou
cenu jmenován. Podobný názor jsme zaznamenali také
u prodejců ojetých automobilů v Kostelecké ulici.
„Z deseti aut, která prodám

Počet obyvatel na 1 automobil v bazaru

Zdroj: Sauto.cz
přes internet, si pouze jedno jediné koupí Prostějovan! Kdybych měl tento bazar v Praze,
tak jsem vyprodaný a je ze
mě boháč. Přitom když srovnám nabídku v hlavním městě
a tady, máme mnohem hezčí
a kvalitnější vozidla. Jenomže
tady jsou lidi švorc,“ projevil
svůj názor majitel autobazaru,
i jemuž Večerník musel slíbit
anonymitu. Jak dodal, Prostějované jsou stále přesvědčeni, že v autobazarech najdou pro sebe vhodné auto
za pár tisíc korun. „Ty doby,
kdy se nabízely škodovky za
deset nebo patnáct tisíc korun
jsou ale dávno pryč. Nikdo si
neuvědomuje, že dnes jízdní
kolo stojí i třicet tisíc korun.
My tady máme v nabídce nejlevnější ojetinu za šedesát tisíc, a to se už některým lidem
zdá moc,“ tvrdí majitel prostějovského autobazaru.

V motoristické veřejnosti se
přitom probírá stále věčné
téma, zda je výhodnější koupit
ojetý nebo nový vůz. „Záleží
na tom, kdo si auto pořizuje. Jde
o kombinaci požadovaného užitku kupujícího s jeho finančními
možnostmi. Pokud jste opravdový fajnšmekr některé značky
a máte dostatek financí, vyplatí
se koupit nový automobil, který za několik let můžete prodat a pořídit si další vůz. Nové
auto se díky odpisům vyplatí
i podnikatelům. Je to také díky
stále se zvyšující kvalitě automobilů a také nabízeným zárukám. Například někteří prodejci
nabízejí záruku až sedm let. Čtyři roky starý ojetý vůz tak stále
bude ještě tři roky v záruce,“
dává Prostějovanům návod na
dobrý nákup automobilu František Prošek, který se výzkumem
prodeje vozidel dlouhodobě
zabývá.

Zná to. František Prošek ze společnosti Sauto.cz poskytl Večerníku
cenné informace o prodejnosti ojetých aut v celé České republice,
ale také v Prostějově.
Foto: Michal Kadlec a archiv Večerníku

Aktuální počet
nabízených ojetých vozidel
město
Olomouc
Prostějov
Přerov
Šumperk
Jeseník

počet
1 856
359
284
152
31
Zdroj: Sauto.cz

Za posledních pět let zmizelo
z Prostějovska hned několik
autobazarů, jejich majitelé
prostě zkrachovali. Zdá se
tedy, že Haná není tomuto
podnikání nakloněna? „Nemyslím si, že by byl tento region něčím výjimečný, aby se
zde prodeji ojetých vozů nedařilo. Pravdou však zůstává, že
některé autobazary v Prostějově nebo blízkém okolí skutečně ukončily svou činnost, což

však je celorepublikový trend.
Trh s ojetými vozidly se totiž
celkově proměnil. Před deseti
lety se auta vozila z Německa
a díky nízkým nákupním cenám se dokázala uživit i řada
prodejců s malým obratem
prodaných aut. Dnes je situace jiná, z jednoho vozu již
není takový zisk a je tedy třeba

prodat více vozů, přičemž zároveň nabízet co nejkvalitnější
doprovodné služby. Například
záruku, prověření vozidel, pojištění, financování a podobně.
Ti silnější a větší prostě vytlačují menší hráče na trhu s ojetými auty,“ dodává k aktuálnímu stavu na automobilovém
trhu František Prošek.

Chromovna má zelenou Četníci udělali z vily Dražbu nezachránila
Provoz bude pracovat s jedy,
Hořké zklamání exekutorů:

odborníkům však nevadí

Prostějov/mls - A je to tady!
Španělská firma Maier CZ
bude moci v dohledné době
předělat svůj nový sklad v Tovární ulici na chromovnu.
Společnost už si v této věci požádala o stavební povolení
a vše nasvědčuje tomu, že nic nestojí v cestě, aby ho i získala. Odborníci z prostějovské radnice i krajského úřadu totiž
v projektu žádnou větší zátěž na životní prostředí neobjevili.
A to i přesto, že dle informací Večerníku nebude nouze o nebezpečné látky, ba dokonce jedy!

BYLI JSME

NEVĚSTINEC! ani MONA LISA...

U TOHO!

Dotočeno. Natáčení Četnických trampot v Prostějově zdárně skončilo. Večerník měl uprostřed minulého
týdne možnost pořídit si i exkluzivní snímek z jedné „klapky“ uvnitř Kováříkovy vily. Pokud se chcete
dozvědět víc, nalistujte stranu 10 dnešního vydání.
Foto: Michal Kadlec

Prostějov/mik - V posledních dvou letech je soudních
dražeb v Prostějově jako
šafránu. Není divu, když státní exekutory už dávno „drtí“
ti soukromí. O to větší zájem
lidí se očekával od páteční
dražby movitých věcí, která
se uskutečnila v prostorách
bývalého statistického úřadu
na Sídlišti Svobody. Marně,
licitování skončilo fiaskem!
Dražbou movitého majetku skončilo neplacení daní
ženy, které exekutoři zabavili
v domácnosti různé věci,
většinou elektroniku, ledničku,
pračku, kuchyňské nádobí, ale
například i slavný obraz Leonarda da Vinci Mona Lisa. Ten byl
ovšem složený pouze z puzzle...
„Dražby se účastnilo pouze pět
zájemců a celkový výnos činil

Velkodílo. Obraz Mona Lisa
se prodal za pouhých dvacet
korun.
Foto: Michal Kadlec
sedmsetčtyřicetsedm korun.
To je hodně tristní, mám z toho
všeho smíšené pocity,“ netajil
se zklamáním Pavel Kořínek,
soudní vykonavatel Okresního
soudu v Prostějově.
(pokračování na straně 13)
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Barometr

Číslo týdne

+

18:16

Fofr
F
f v Pl
Plumlovské.
l ké St
Stavební
b í dělníci
zajišťující rekonstrukci části vozovky
Jestřábi
této frekventované ulice dávali už od ponvyhodili tredělí všem pochybovačům najevo,
néra. S velkou
že všechno stihnou tak, jak
pompou představoval
bylo naplánováno. Jejich
prvoligový nováček trenéra
nasazení bylo skutečTomáše Sršně. Ten vystřídal Petra
ně enormní. MaZachara, který přitom s mužstvem slavil
kali, až se
prášilo.
postup. No, a ani se nesešel měsíc s měsícem
a Zachar je opět hlavním lodivodem jestřábího hnízda. Komu to prospělo...?

Tímto nejčastějším poměrem
hlasů bylo na pondělním jednání zastupitelstva Statutárního
města Prostějov rozhodováno
o všech podstatných věcech.
Těsnou většinou byli zvoleni
primátor, náměstci i ostatní radní. Holt, v následujících čtyřech
letech si na dramatická hlasování budeme muset zvykat.

-

Osobnost týdne
JAROMÍR NOHAVICA
Populární „chachar“ z Ostravy dokázal ve

při svém vystoupení zazpíval
i několik svých skladeb z nového alba, které nahrál v prostějovském Hotelu Grand.
U publika sklidil velký aplaus.

Výrok týdne
„POPROSÍM
KOLEGY
RADNÍ A SLOŽÍME
SE MU NA OBLEK!“
Jeden ze členů vedení města
reagoval na buranské oblečení
nově zvoleného zastupitele
P. Kapounka, který skládal
slib v otrhané mikině
a mastných riflích

LISTOPADOVÉ POSTŘEHY aneb vítejte v pánském klubu...

Analýza
Martin Mokroš

Tak co, máte přezuto? Ne, neměl
jsem teď na mysli, zda jste si koupili podzimní obuv, případně na
tento nákup nasměrovali dámu
svého srdce a to třeba do nového
butiku s italskou obuví. Spíše jsem
měl na mysli, zda jste již přezuli
pneumatiky na svém čtyřkolovém
miláčkovi. Máme tu totiž listopad
a povinnou výměnu pneumatik.
A jak se říká: „Kdo je připraven,
není zaskočen“. Zákon říká, že

Tak jsem si tak říkal, že
dnes bychom si mohli
popovídat jen tak „mezi chlapama“. Tím ale
nechci říct, že by další
řádky neměly číst ani
dámy, neboť je to také
tak trochu o nich a je to
poučné.
zimní pneumatiky je třeba mít,
pokud se na pozemní komunikaci
nachází souvislá vrstva sněhu, led
nebo námraza, nebo lze vzhledem
k povětrnostním podmínkám
předpokládat, že se na pozemní
komunikaci během jízdy může
vyskytovat souvislá vrstva sněhu,
led nebo námraza. Tolik zákon,
ale upřímně, pokud vyrazit například se svou drahou polovičkou, pak by bylo dobré myslet
na společnou bezpečnost a gumy
vskutku přezout hned. A důvod já

osobně vidím ještě jeden. Výklad
zákona je zase, jak to tak u nás
chodí, velmi vágní a pokud byste náhodou na cestě narazili na
špatně vyspaný orgán v bílé čepici, tak vám může s úsměvem
říct, že v rádiu při předpovědi
předpokládali sníh a námrazu.
Přestože nic takového na vozovce momentálně není, tak vy jste
nepředpokládal, a proto vám
bude udělena pokuta. Věřte
tomu, že to prostě „neukecáte“
a budete platit. Já myslím, že
raději je lépe investovat peníze do
výměny gum, než do kapsy represivního orgánu.
Těšíte se na svatomartinské
a na husičku? No já už kvůli svému jménu určitě a nepochybně
i spousta dalších Martinů, neboť
jednak nám nastává doba decentního hřešení u masa i vínka a dále
jsme také v naději, že od svých
nejdražších dostaneme nějaký ten
dáreček. Měl bych pár postřehů

POSTAVÍ PRIMÁTOROVI BAZÉN?
Martin Zaoral
Pondělní jednání prostějovského zastupitelstva splnilo všechna očekávání. Novotou vonící
členové poprvé usedli do lavic
a hned hýřili aktivitou. Naopak
ti dlouholetí se nestačili divit, co
se to v jednací síni radnice najednou děje. Tak těsné hlasování jako to o podobě nové rady
tu bývalo přibližně jednou za
dva až tři „uherské roky“.
Prostějov už někdy v polovině
devadesátých let spolu s Jaroslavem Haškem nastoupil na
cestu „mírného pokroku v mezích zákona“. Přitom se na rozdíl od svých statutárních sousedů vyvaroval velkých skandálů
(Přerov) či astronomického
zadlužení (Olomouc). Fakticky
ve městě vše řídila rada, jednání zastupitelstva bývala docela
nuda. Zastupitelé si v klidu odhlasovali to své a šli brzy domů.

Zdálo se přitom, že se všichni
důsledně drží hesl:a „Svorností
malé obce vzkvétají, nesvorností velké hynou“ vytesaného
do fasády prostějovské radnice.
Už před volbami se vše „rozklížilo“. Samozřejmě, že toto sloveso lze nahradit peprnějším
výrazem, nicméně to přenechme třeba panu prezidentovi...
A tento trend pokračuje. V zastupitelstvu se tak hned od počátku vyprofilovaly dva tábory,
které si jen tak něco nedarují.
Přes hojně diskutovaný „návrat komunistů k moci“ u nich
stranická příslušnost fakticky
hraje poměrně malou roli. Dělící linii mezi koalicí a opozicí
mnohem srozumitelněji tvoří
doba strávená na radnici. A tak
v Prostějově ani tak nemáme
zastupitele za KSČM či ANO
2011, ale spíše ty „staré” a ty
„nové”. A ti mezi sebou zřejmě
povedou válku nikoliv nepo-

glosa týdne

dobnou té, která se rozhořela
mezi stoupenci Losny a Mažňáka.
Takže minimálně prvních pár
měsíců bude na zastupitelstvech živo. Ubude „svornosti“
a naopak se zvýší počet hádek,
řevnivosti a průtahů. Snad
bude i nějaká ta legrace a není
vyloučeno, že se dočkáme také
lecjakých překvapení.
Prostějovští novináři a aktivisté by už nějaký ten pořádný
skandál ostatně potřebovali.
Terno by například bylo, kdyby si primátor po vzoru svého
kolegy Jiřího Lajtocha z Přerova nechal od spřízněné stavební firmy fakticky „zadara“
vybudovat bazén. Jen si marně
lámu hlavu, kam by se mu do
jeho panelákového bytu na
Sídlišti Svobody vlezl...

Konstelace
hvězd Prostějova
Nastávající období není vhodné k unáhleným rozhodnutím. Prostě-jované začínají být v těchto dnech nervóznější než kdy jindy, a to se
negativně může odrazit v zaměstnání i v rodinném kruhu. Je čas
zklidnit hormony, není vůbec kam spěchat.

Berani - 20.3. až 18.4. Naslouchejte pozorně, co
zkušenější a životem mnohem více ošlehaní kolegové říkají. Vy se tento týden jenom učte, v žádném případě se nehrňte do žádných akcí na vlastní
pěst. Mohlo by to skončit katastrofou.
Býci - 19.4.až 19.5. Vy zase tento týden budete mít
náladu! Raději se na veřejnosti moc neukazujte,
mohli byste otrávit život mnoha lidem okolo sebe.
Zůstaňte proto doma, beztak máte ve svém bytě
tolik práce, že budete mít rozhodně co dělat.
Blíženci - 20.5. až 19.6. Až příliš se soustředíte na
jeden jediný úkol a spousta dalších věcí vám bude
ucházet. Zkuste si zajistit větší přehled, například
více studujte informace na internetu. Možná zde
najdete něco vhodného pro sebe.
Raci - 20.6. až 21.7. Zbytečně se pídíte po maličkostech, kvůli kterým často ztrácíte nervy. Tento
týden hoďte starosti za hlavu, vůbec nic vám neuteče a navíc se konečně můžete věnovat sami sobě.
Choďte více do společnosti, bavte se.
Lvi - 22.7. až 21.8. Osloví vás blízký přítel a nabídne zajímavý obchod. Pokud nepůjde o hodně
peněz, klidně svolte ke spolupráci. V žádném případě ale neriskujte a při investicích zůstaňte při
zemi. Lepší malý zisk než vůbec žádný.
Panny - 22.8. až 21.9. Nestarejte se o to, kdo
a s kým má nějaký problém a zaměřte se na své
vlastní záležitosti. Konečně byste například mohli
doma vymalovat nebo napravit něco, co už celou
rodinu dlouhé měsíce přivádí k šílenství.
...ještě

+

Váhy - 22.9. až 21.10. Moc se litujete, a tím si
přátele rozhodně nezískáte. Málokdo má totiž rád
ufňukané lidi, takže zahoďte kapesník a působte
alespoň na veřejnosti optimisticky. Ostatně nebudete mít důvod smutnit, vyhrajete v loterii.
Štíři - 22.10. až 20.11. Tento týden se s ničím moc
párat nebudete, vaše rozhodnutí budou rychlá
a důrazná. Možná by neuškodilo o některých věcech více přemýšlet. V životě jste už několikrát
šlápli vedle, takže neopakujte stejné chyby.
Střelci - 21.11. až 20.12. Vaším problémem je nerozhodnost, tím vám utíká spousta důležitých věcí
a hlavně peněz. Jestliže si nevíte rady, poraďte se
s kamarády o dalších postupech. Všichni okolo to
totiž s vámi budou myslet dobře.
Kozorohové - 21.12. až 19.1. Konečně byste
mohli splnit dané slovo a uspořádat rodinný výlet.
Ne aby vás napadlo o víkendu zase pracovat nebo
na práci se vymlouvat. Romantický víkend byste
mohli strávit třeba na horách nebo v Praze.
Vodnáři - 20.1. až 18.2. Nedívejte se v těchto dnech
na televizní zprávy, zbytečně byste se mohli rozčílit.
Přestože rádi sledujete politiku, v nejbližších dnech
byste informace z parlamentu nemuseli skousnout.
Raději si přepněte program na pohádky.
Ryby - 19.2. až 19.3. V tomto období vám hrozí
menší spor v zaměstnání. Důvodem bude nesplněný úkol, na který jste zapomněli nebo jste se na něho
prostě vykašlali. Každopádně nečekejte, že váš šéf
bude mít dobrou náladu. Rychle to napravte.

k tomuto svátku. Ta pečená husička je radost a našel jsem si po
zadání do vyhledavače spoustu
nejrůznějších receptů. Jenom se
děsím toho, že s nějakým receptem přijde i náš momentálně nejpopulárnější gastronom Láďa
Hruška a doporučí národu nějakou super levnou náhražku
místo husy. Rovnou říkám, kdo
mi s něčím takovým přijde, už na
něj do smrti nepromluvím, neboť
husa je husa, pečínka je pečínka
a všechny przniče české gastronomie by měli upéci společně
s těmi husami. Co se týká svatomartinského vína, každý má
jistě svého dodavatele a těší se na
to, čím ho letos překvapí. Mám
pouze jednu poznámku k chybě,
na kterou jsem narazil a na kterou sami vinaři upozorňují. Vína
tohoto druhu objednávejte jen
tak, aby se dala do měsíce vypít. Jedná se totiž o vína, která
nejsou určena k archivaci, takže

opravdu nikoho neohromíte,
když vytáhnete nějaké svatomartinské dejme tomu po třech
letech. To je zásadní chyba a znalec pouze významně povytáhne
obočí a odchází, pouze neznalec
láhev „vymlaskne“ s ledovým
klidem, takže pozor na vinné faux
pas. No pánové je se na co těšit,
takže laďme chuťové pohárky,
jelikož svatomartinské se otevírá
již zítra! A svým dámám již nenápadně tu husičku také podstrčte, jelikož obřad pečení se nemá
podcenit.
Na závěr také něco o zdraví.
Máme ho jen jedno, a zatímco
o rakovině prsu či děložního
čípku slyšíme takřka pořád,
tak o zákeřné rakovině prostaty i varlat se nám moc mluvit
nechce. Nalejme si tedy čistého
vína. Naše civilizace na tom není
zrovna nejlíp, rakoviny je všude
plno, tu zmíněnou nevyjímaje.
A proto zrovna v listopadu vznikla

akce pod názvem Movember, kdy
si muži nechávají narůst knírek
(moustache), od toho pak ono
M místo tradičního November
(listopad) a vybírají na boj proti
rakovině mezi sebou, nechávají se
vyšetřit. Informují o tom i své polovičky, aby také projekt podpořily
alespoň symbolicky a to třeba jen
tím, že za onen knírek nebudou
svým partnerům nadávat. Přidám
smutná čísla. Každoročně v České republice umírá na rakovinu
prostaty 1275 mužů a náš stát drží
sedmé místo na světě ve výskytu
rakoviny varlat. Toto není strašení
toto je fakt a neoddiskutovatelný.
Možná jsem neskončil zrovna vesele, ale na to abychom, pánové,
mohli být veselí a užili si v pohodě husičku i vínko, je dobré mít
v pořádku své auto a stoprocentně své vlastní tělo. Věřte, že
zodpovědností ve všech směrech
zapůsobíte na své drahé polovice,
tedy pokud tyto za něco stojí...

fejeton DNES VAŘÍM JÁ...

Petra Hežová
S kulinářskými show se v poslední době doslova roztrhl
pytel, a to pořádně veliký. Zahraniční kuchařské celebrity
vystřídali domácí „ kuchaři“,
prostě vaří každý, kdo vlastní
sporák nebo alespoň propanbutanový vařič. Jedni vsázejí
na laskominy z exkluzivních
a obtížně dostupných ingrediencí, jiní preferují zdejší klasiku,
ozkoušenou našimi prarodiči.

Co ti by asi řekli tomu, jak
se s kuchyňským robotem,
elektrickým mixérem a speciální sadou nožů či pomocí
silikonových formiček snažíme připravit to, co oni zvládli
vlastníma rukama se starým
hrncem a obyčejnou vařečkou. Ale konečně, proč se nenechat inspirovat a nepotěšit
břicho nějakou tou dobrotou?
Osobně nedám dopustit na
omáčky a jen těžko bych
přiměla své chuťové buňky,
aby nezačaly divoce křepčit
pokaždé, když přede mnou
přistane bohatě naplněný talíř
dobré svíčkové s nadýchanými knedlíčky. Jenže svíčková
asi už holt není v módě...
Televizní kuchaři se totiž ohánějí lososem, lilkem
a kdejakou bylinkou, ale po
omáčkách se slehla zem.
Vyrazila jsem se proto odměnit do restaurace, kde

jsem mezi steaky, řízky
a kuřecími saláty konečně
objevila, co jsem hledala.
Svíčková! Jaké bylo ale moje
překvapení, když mi číšník
nepřinesl klasickou krémovou
omáčku s ostrůvky tvořenými
plátkem masa, brusinkami
a knedlíky, ale modernistický
kopeček listí nápadně podobný hromádce, kterou za sebou
nechal nějaký dobře najedený býložravec. Celý talíř byl
bez ladu a skladu pocákaný
krémovou tekutinou a pod
hromádkou bylinek byl umně
skrytý tenoučký plátek masa.
Vysoce umělecký zážitek, který si kuchař při tvoření tohoto dílka zajisté užil, doplnila
chuť, která ani za mák nepřipomínala tu moji vysněnou
klasiku.
Ach jo, já se snad tu svíčkovou budu muset naučit vařit
sama!

Agentura
Cyklostezka do Žešova přes Metle!

To se dějí věcí! Nová rada města začíná makat na plné obrátky
a její první rozhodnutí jsou
tvrdá jako žula. Například už
minulý týden konšelé pořádně
třísknuli pěstí do stolu v případě neustále se prodlužujících
jednání s pánbíčkáři ze Žešova
ohledně výkupu pozemků potřebných pro výstavbu cyklostezky. A jak Agentura Hóser pro
své chtivé čtenáře zjistila, rozhodlo se o originálním řešení!
„Hnali jsme to až přes papeže
z Vatikánu, ale s církví nehneme, a já osobně se jako Jan
Hus upálit nenechám. Ať si
těch pár metrů příkopy farář
nechá, my cyklostezku postavíme i tak,“ rozohnil se náměstek
primátora Jiří Nikamnepospíchal. Hóserovi vzápětí vysvětlil,
že stezka pro cyklisty do Žešova
stejně povede, i když pořádnou
oklikou. Prostějovský magistrát totiž oslovila skorostarostka Otaslavic, tedy Metel. „Neúspěšná kandidátka na post
v radě Metel Hedvajs Drkotová

domluvila s vedením obce, že
stezku do Žešova můžeme vést
právě přes Metle, a to zcela bez
nároku na peníze za pozemky,
které k tomu budeme potřebovat. Je to dobrý návrh, i když si
Žešované na kole tak trochu
zajedou. Hlavně že se vyhneme
pozemkům, které nám církev
nechce prodat,“ vysvětlil Jiří
Nikamneposíchal.
Jenomže Agentura Hóser se
nenechá jen tak oblafnout, za
takovou blbostí musí být nějaká habaďůra.A taky že jo!
Hedvajs Drkotová z Otaslavic
totiž nedávno prodala svá čtyři auta, a tak se na kole chce
pohodlně dostat jak do Žešova,
tak do Prostějova. „No a co,
hlavně že nemusíme z městské kasy zbytečně tahat prachy
a cpát je pánbíčkářům. Zvlášť
teď, když jsou v radě komunisti,“ nenechal se zviklat primátor Prostějova Miroslav Nakaseseděl. Má recht, což potvrdili
právě zástupci KSČM, noví
koaliční partneři vítězů voleb

v Prostějově. „Podívejte se, já
proti církvi nic nemám. Ale do
kostela nechodím a celý život
jsem se nemodlil. Jestliže rada
má splnit úkol a postavit cyklostezku do Žešova, ať je to třeba přes Stalingrad! Hlavně že
se Žešováci nějak na kole dostanou domů a nemusejí jezdit
po nebezpečné silnici. Peněz
má město dost, tak co,“ nechal
se před Agenturou Hóser slyšet
čerstvě uvolněný radní pro příjem peněz z evropského měšce
Jaroslav Brambor.
Cyklostezkou přes Metle by se
tak daly zabít dvě mouchy jednou ranou. Jednak by se splnil
slib Žešovským, za druhé by se
pak Hedvajs Drkotová mohla
znovu ucházet o přízeň svých
spoluobčanů.
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 trojici nejzajímavějších, který vám nyní
předkládáme...

Nejsou všichni stejní

Nelíbí se mi, jak všichni nasazují na bezdomovce a hází
je do jednoho pytle. Jistě, někteří z nich vypadají odpudivě, jsou opilí a tropí mnohdy
výtržnosti. Já osobně mám
ale velmi dobré zkušenosti
s jedním starším pánem. Často vysedává poblíž našeho
paneláku a prosí kdekoho
o nějakou tu korunu. Ale rozhodně ne za nic. Tu a tam někomu z nás pomůže s těžkým
nákupem, nebo za pár korun
uklidí chodbu, vynese někomu koš do popelnice a podobně. Vždy uctivě poděkuje a za
vydělané, opakuji, vydělané
drobné si jde něco koupit.
Nepátráme nikdo z nás po
tom, jestli si jde do obchodu
pro víno nebo tvrdý alkohol.
Hlavní je, že nežebrá a není
pro nikoho z nás přítěží. Takže
opravdu všichni bezdomovci
nejsou stejní a my tohoto dotyčného pána už bereme jako
součást našeho každodenního
života.
Jitka Otrubová, Prostějov

Zabetonované rohože

Asi před dvěma roky došla
našim pánům z bytového
družstva trpělivost a před panelovým domem v Mozartově ulici nechali zabetonovat
rohože na čištění obuvi. Tenkrát jsme se tomu nedivili,
protože nebylo týdne nebo
měsíce, aby zloději neukradli
kovovou rohož a tu pak neodvezli do sběrných surovin.
Před vchodem zbyla jen nebezpečná díra a mohlo se přijít
k úrazu. Jenomže teď si zase
nemáme kde čistit boty od
bláta, takže mnohdy je chodba plná sajrajtu a musíme to
složitě uklízet. Nyní se tudíž
tento nápad neukazuje zrovna
nejideálnějším, ale poradí někdo, co dělat proti zlodějům?
Jiří Otáhal, Prostějov

Za jejich peníze
to není!

Když jsem se z Večerníku
dozvěděla, že na radnici zase
budou přibírat dva nové úředníky, popadl mě vztek hned
po přečtení několika málo
řádků z tohoto článku. Pracuji
v malé soukromé firmě, kde
zaplaťpánbůh máme měsíc
od měsíce také stále víc práce.
Majitel nám už ale dávno řekl,
že rostoucí práci si rozdělíme
mezi sebe, že nikoho dalšího
si nedovolí přijmout. Přitom
nám plat zvedl pouze o pár
stovek. Sice remcáme, ale nedovolíme si nějak zvlášť protestovat, každý jsme vděční za
poměrně slušně zaplacenou
práci. Ale na magistrátu jsou
na tom jinak, tady si klidně
dovolí rozhazovat peníze oknem. A co taky, vždyť nejsou
jejich, úředníky platíme z našich daní. Ať mi nikdo neříká,
pane tajemníku, že starost
o energie si neumíte rozdělit
mezi kohokoliv jiného z dvou
set padesáti úředníků radnice!
Petra Nováková, Prostějov

PIŠTE NÁM SVÉ
NÁMĚTY!
VECERNIK@PV.CZ!
...ještě
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Víme víc...
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
Už téměř za půldruhý měsíc tady máme Vánoce. Ano, je to tak
a šílenství se zase blíží. Obchody jsou již nějakou dobu ozdobeny vánočními dekoracemi či dokonce stromkem a lákají nás k předčasným nákupům dárků. Každý rok je to stejné, co koupit, komu a kdy
to všechno stihnout. Opakovaně si také spousta z nás říká, že dárky
začne nakupovat s dostatečným předstihem, abychom se pak vyhnuli
nejen přeplněným obchodům, ale i stresům. Avšak ne vždy je tohle
„předsevzetí“ úplně jednoduché splnit. A co vy? Začali jste již s nákupem vánočních dárků? To jsme zjišťovali v uplynulém týdnu...

ZAČALI JSTE JIŽ S NÁKUPEM
VÁNOČNÍCH DÁRKŮ?
Dana PANIČKOVÁ
Žárovice

Ludmila BAUEROVÁ
Prostějov

NE

NE

Ad.: Co to pero, pane náměstku?

OMLUVA - TISKOVÁ OPRAVA

Foto: archív J. Pospíšila

Nejlepší čas na sex je podle mnohých právě teď na podzim. Toto roční období je totiž pro milování přímo ideální.
Nejenže vás zahřeje, ale ještě jde o nejlepší lék na podzimní deprese. V chladných dnech nemáte příliš chuť
chodit ven. Je zima, nevlídno, větrno, a tak je ta nejlepší
chvíle na to vlézt si do postele, kde se vzájemně zahřívat. Zvlášť, pokud nemáte postavu snů, je pro vás podzim přímo ideální. Několik vrstev oblečení totiž její nedostatky často dokonale skryje. Nyní se večer dřív stmívá
a ráno je světlo později, což přímo nahrává postelovým
radovánkám. A to nejen večer, ale i po probuzení, kdy, jak
známo, mívají muži ranní erekci. Tak proč toho nevyužít?
Sex je i ideálním lékem na deprese, které v podzimním
období na nás padají víc než kdy jindy. Do krve se totiž
díky němu vyplavují endorfiny, hormony štěstí, jež nám
prokazatelně zlepšují náladu. A pokud se s partnerem
rádi vzájemně svlékáte, pak má podzim proti létu velkou
výhodu. Máte na sobě víc vrstev oblečení, a tak je jejich
odkládání delší a mnohem více vzrušující.

Prostějov/red

„S nákupem vánočních dárků jsem ještě nezačala. Děti
už mám velké, takže žádné
hromady dárků nejsou ani
potřeba. Nejvíce se zavděčím
dárkovými poukazy, proto
těsně před Vánocemi koupím
poukazy na plavání, posilovnu, kosmetiku a podobně.
A místo shánění dárků si budu
moci užívat vánoční atmosféru. Už se moc těším.(smích)“

„K nákupu vánočních dárků
jsem se ještě neměla možnost
dostat. Spíše se budu snažit
užívat si vánoční atmosféry, trhů a všeho kolem. Co
se týče dárků, neplánuji nic
velkého, myslím, že svátky
nejsou o dárcích. Takže každého obdaruji nějakou tou
maličkostí od srdce a budu
ráda, když se setkám se všemi, které mám ráda. (úsměv)“

V minulém čísle PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku zveřejnil „Zuřivý paparazzo“ foto se zcela smyšleným příspěvkem o údajném zmizení pera, s nímž
byla náměstkem primátora Statutárního města Prostějova Jiřím Pospíšilem
podepsána smlouva se společností MUBEA. Přestože jsme se snažili uvést
článek s patřičným nadhledem a šlo jednoznačně o vtip, někteří čtenáři této
nereálné nadsázce uvěřili.
Tímto se tak náměstkovi Jiřímu Pospíšilovi za nepovedený žert omlouváme
a připojujeme fotografii, která jednoznačně dokládá nejen to, že žádné pero
nikam nezmizelo, naopak „erární“ propisky zůstaly nepoužity, protože všichni
aktéři podpisu smlouvy měli své vlastní psací potřeby.
Ještě jednou se náměstkovi Pospíšilovi i čtenářům omlouváme.

INZERCE

Foto: Internet

Návrat ke

„starým” případům

Bakalárovy napodobitele
se (zatím) lapit nepodařilo
Dubany, Smržice/mls

PONDĚLÍ 11. LISTOPADU 2013

Je 7. listopadu dopoledne, když region zažije akci skoro jako přes
kopírák s tou, ke které došlo 21. února tohoto roku v Přemyslovicích,
kdy si zakuklenci doslova vystříleli třicet milionů korun. Uplynulý
čtvrtek na silnici mezi Dubany a Smržicemi přepadla trojice
maskovaných a ozbrojených lupičů osobní vozidlo, shodou okolností
patřící znovu pražské bezpečnostní agentuře Loomis! Ihned se začalo
po celém Prostějovsku spekulovat, jestli byl mezi bandou ozbrojenců
i Ján Bakalár, muž celosvětově hledaný kvůli podezření z účasti právě
na přemyslovickém přepadení.

jak šel čas Prostějovem ...

Blahoslavova ulice

LISTOPAD 2014

Příště: Partyzánská ulice

Na bývalé Střelecké třídě stál pivovar. Blahoslavova ulice se původně od května 1881 nazývala Střelecká třída (německy Schützen-Ring).
Své současné pojmenování získala od roku 1893 podle Jana Blahoslava
(1523-1571), českého literáta a biskupa Jednoty bratrské. K pojmenování Schützen-Ring se ještě vrátila během okupačních let 1940-1945.
V domě číslo 6 bývala výrobna žlutých a červených sodovek Aloise Meckerleho. V domě číslo 11 byl původně hostinec a Crhákovy parní vanové
lázně, kde lazebník pouštěl žilou. Dnes sídlí městské lázně nedaleko na
Floriánském náměstí. Na adrese Blahoslavova číslo 13 sídlila Winterova
sladovna s pivovarem a továrna na knoflíky Kornolith.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Vybíráme pro vás „půltucet“

... tentokrát ze sortimentu:

RÝŽE...

Vitana
Bask
1kg

Vitana Parboiled
var. sáčky
480g

Lagris
instantní 250g

Uncle Ben´s
dlouhozrnná
500g

Lagris
Basmati
500g

Noe Parboiled
var. sáčky
500g

41,90

27,90

-

39,90

-

-

-

-

-

37,90

-

-

39,90

24,90

-

52,90

44,90

-

39,90

26,90

30,00

37,90

39,90

13,50

39,90

29,90

-

39,90

51,90

-

39,90

29,90

-

54,90

46,90

29,90

Naše RESUMÉ
Pokud potřebujete připravit rychlou večeři, rýže ve varných
sáčcích bývá častým produktem,
po němž sáhneme. Proto Večerník
tentokrát vyrazil k regálům
s tímto sortimentem. Značku Lagris instantní jsme objevili pouze
v Kauflandu, kde je i nejlevnější
rýže Basmati a také „parboletka“ od značky Noe, stejně jako
dlouhozrnnou Uncle Ben´s, jíž
za stejnou cenu nabízí i Lidl. Parboiled od Vitany doporučujeme
koupit v Bille. Bask této značky
pak má na stejné hladině hned
kvarteto marketů.
Dobrou chuť!
Průzkum proveden
ve středu 5. listopadu 2014

Když dva dělají totéž, není to totéž. Zatímco Ján Bakalár a jeho
komplicové si přišli na třicet milionů korun, tak jeho následovníci
ukradli pouze prakticky bezcenné listovní zásilky. V jedné věci však byli
výrazně úspěšnější než jejich nechvalně známý kolega. Zatímco Jána
Bakalára policisté letos v březnu chytili a soud ho následně za brutální
loupež poslal na dvaadvacet let do vězení, tak jeho obdobně maskovaní
a ozbrojení kolegové z listopadové loupeže spravedlnosti stále unikají.
„V květnu letošního roku byl tento případ odložen, neboť se nepodařilo
zjistit skutečnosti opravňující zahájit trestní stíhání proti konkrétní osobě.
Kriminalisté na případu nadále pracují,“ reagovala na dotaz Večerníku
Irena Urbánková, tisková mluvčí Policie Olomouckého kraje, která
nevyloučila, že se trestní stíhání může v budoucnu obnovit.

SMRT při honu u Přemyslovic

„V Přemyslovicích došlo k vraždě mladého
myslivce při honu! Policie a myslivci chtějí
celý případ ututlat a nechápu, proč se o celém
případu nepsalo v novinách,“ volal do naší redakce rozhořčený muž. Tato informace, byť
anonymní, nás vedla k tomu, že jsme další
lety
podrobnosti k případu začali shánět.
Kupodivu
K
di jjsme však u větši- vi již nebylo možné nijak pomoci.
ny dotázaných narazili. Policie Jeho těžké zranění bylo neslučitelsice potvrdila tragickou událost, né se životem. Byl zasažen jednou
nicméně bere celou záležitost jako ranou z brokovnice zepředu do
nešťastnou náhodu. Lékaři pouze oblasti hrudníku,“ sdělil Večerníku
konstatovali úmrtí mladého muže ředitel prostějovské záchranky Papři honu v lese nedaleko Přemys- vel Holík. „Případem se zabývají
lovic, ovšem o příčinách nechtějí policisté Služby kriminální policie
hovořit. A lidé z Přemyslovic a vyšetřování. Vzhledem ke všem
a okolí? Všichni mluví pouze daným okolnostem a na přání
v hádankách, nicméně hodně rodiny poškozeného nebudeme
z nich nevěří, že šlo o pouhou ná- podávat k případu žádné bližší
hodu. Devatenáctiletý J. z. Z Pře- informace,“ uvedla pouze tisková
myslovic se účastnil lovu v lesích mluvčí Policie ČR v Prostějově
poblíž zmíněné obce. Myslivecký Alena Slavotínková.
nováček vlastnil zbraň a zbrojní Ačkoliv se mluví o tom, že deprůkaz krátkou dobu. Skutečností vatenáctiletý muž si smrtelné
je, že hon pro něj skončil tragicky. zranění způsobil brokovnicí sám,
S prostřelenou hrudí zůstal bez- podle jiných informací se toto
vládně ležet na zemi. Kdo ho však zdá nepravděpodobné. Vše je ale
našel a za jakých okolností zemřel, nyní pouze v rovině teorie, pokud
kompetentní orgány nepředloží
to zatím nevíme.
„Zhruba hodinu se ho snažili veřejnosti konkrétní informace
účastníci honu resuscitovat. Lékaři z vyšetřování, fámy o tragédii se
pak přijeli ve chvíli, kdy mladíko- budou šířit dále.
napsáno
před

10

Zpravodajství

Tuhý
se
k
soudu
SKOČIT Z MOSTU!
vrátí ve středu
Matka mu odjela a tak chtěl

Olšany u Prostějova/mik - Záchrannou akci spustili uplynulou sobotu v podvečer policisté ve chvíli, když mladý mužský hlas oznámil na linku 158, že hodlá spáchat sebevraždu skokem z mostu.
„V sobotu osmého listopadu před sedmnáctou hodinou zavolal na
policii čtyřiadvacetiletý muž z Olomouce a oznámil, že chce skočit
z mostu v obci Olšany u Prostějova. Muž uvedl, že mu odjela matka, tudíž skočí, jelikož mu nic jiného nezbývá,“ popsal Večerníku
Josef Bednařík, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR
v Olomouci.
Policisté se okamžitě rozjeli na udané místo, a u mostu v Olšanech
našli zoufalého mladíka pod silným vlivem alkoholu. „Policisté
muže po sedmnácté hodině zajistili, provedli dechovou zkoušku,
která byla pozitivní s výsledkem 2, 23 promile alkoholu v dechu.
Následně byl mladík převezen na Protialkoholní záchytnou stanici do Olomouce,“ dodal Bednařík.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Podzimní zpravodajství z Prostějovska

Prostějov/mls - První svědci
budou již tuto středu 12. listopadu od 9.00 hodin vypovídat
na Krajském soudu v Brně při
procesu s bývalým generálním
ředitelem zkrachovalého OP
Prostějov Františkem Tuhým.
Ten čelí obžalobě ze zpronevěry ve výši šestadvaceti milionů
korun, které si nechal vyplatit
navzdory špatnému hospodářskému stavu podniku. Za
to mu nyní hrozí až deset let
vězení.
První a zatím i poslední hlavní
líčení v kauze Františka Tuhého
se konalo na konci září letošního
roku. Během něj byl vyslechnut
obžalovaný. František Tuhý se
u soudu hájil tím, že v době, kdy
podnik vedl, bylo OP v relativně

dobré ekonomické kondici. „Vyplacené peníze jsem si zasloužil,
dělal jsem často přesčasy a pracoval i o víkendech. Často jsem
například byl na služební cestě
v zahraničí,” vyjádřil se mimo
jiné František Tuhý. Někdejší
faktický neomezený vládce podniku rovněž upozornil na fakt, že
nebyl jediným, kdo podobně vysoké odměny v podniku dostával.
Někdejší oděvní gigant v roce
2010 vyhlásil úpadek, zůstaly po
něm dluhy převyšující dvě miliardy korun. Většina z tohoto dluhu
už nikdy nebude splacena.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník
bude i u dalšího jednání
v Brně na místě a připraven vás
okamžitě informovat na
www.vecernikpv.cz!

„Lékaři říkají, že nákaza je nepravděpodobná,“
sdělila Večerníku mluvčí nemocnice L. Drahošová
Prostějov/mik - Zpráva, která vyvolala paniku na sociálních sítích
i v ulicích Prostějova. Uplynulou
sobotu v noci byl na infekční oddělení prostějovské nemocnice
převezen ze Šternberka muž
z Nigérie. Byl postižen horečkou
a před lékaři šternberské nemocnice zvracel a měl průjem. V tu
chvíli se kvůli Afričanovi spustily
policejní i hasičské manévry. Po
několika hodinách bylo zjištěno,
že o ebolu nejde, přesto byl muž
převezen na specializované infekční oddělení do Prostějova.
„Mluvila jsem s lékaři, a ti nákazu
ebolou považují jako nepravděpodobnou,“ informovala Večerník těsně před včerejší uzávěrkou
Lucie
Drahošová,zastupující
mluvčí Nemocnice Prostějov. Je
to však stoprocentní?
Cizinec přišel v sobotu večer
do nemocnice ve Šternberku
a lékařům si stěžoval na horečku, průjem a zvracení. Zdravotní
potíže se objevily po příjezdu
z Nigérie. Hygienici ihned povo-

lali epidemiologický tým a muž
byl za přísných bezpečnostních
opatření, do kterých se zapojili
hasiči i policisté, převezen na
infekční oddělení prostějovské
nemocnice. Součástí našeho špitálu je totiž speciální oddělení
s potřebným vybavením.
Mluvčí Nemocnice Prostějov Lucie
Drahošová Večerníku v neděli 9.
listopadu odpoledne prozradila, že
lékaři pacienta vyšetřili, aby potvrdili či vyvrátili onemocnění ebolou.
„Na základě klinických příznaků a
anamnézy je diagnóza eboly méně
pravděpodobná. Pacient byl aktuálně převezen na infekční oddělení,
kde bude s ohledem na zdravotní
potíže v přísném izolačním režimu,“
řekla Lucie Drahošová s tím, že muž
z Nigérie si ještě nějaký čas pobude
v Prostějově na pozorování. „Podle
všeho zůstane na infekčním oddělení prostějovské nemocnice ještě několik dní. Další postup lékařů závisí
na vývoji jeho zdravotního stavu,“
dodala mluvčí. Na otázku Večerníku, zda lékaři stoprocentně nákazu
ebolou vyloučili, však přímo odpovědět nedokázala. „Podle aktuálních
zpráv, které od lékařů mám, budou

probíhat další vyšetření, nikoliv však
už s podezřením na ebolu,“ sdělila
Lucie Drahošová.
Ještě větší hrůzu než v Prostějově
si ze smrtící eboly prožili v sobotu
večer ve Šternberku. „Vzhledem
k tomu, že pacient pochází z afrických států, kde ebola je, a měl
podobné příznaky, podezření kolovalo. V sobotu večer mě velitel
zásahu informoval, že se jednalo v
uvozovkách o planý poplach. Hasiči provedli lokální desinfekci míst,
kde se muž pohyboval,“ komentuje celou situaci na šternberských
webových stránkách města tamní
starosta Stanislav Orság. Podle
jeho informací nemohl nemocný
v posledních více než dvaačtyřiceti
dnech přijít s nikým nakaženým do
styku. „Po nutných opatřeních a
získaných informací o přijatém pacientovi a dalším šetření speciálním
týmem epidemiologů z Prostějova, bylo po zhruba dvou hodinách
vyloučeno nebezpečí onemocnění
nebezpečnými infekčními chorobami a pacient byl dále již z preventivních důvodů transportován
k následné péči do nemocnice v
Prostějově,“ informoval Zdeněk

Hošák, tiskový mluvčí Hasičského
záchranného sboru Olomouckého
kraje.
Ještě předtím, než byl Afričan převezen do Prostějova, zasahovala u
nemocnice ve Šternberku také policie. „V sobotu osmého listopadu
před devatenáctou hodinou bylo
oznámeno na linku 112, že v nemocnici ve Šternberku je hospitalizován pacient cizí státní příslušnosti s podezřením na ebolu. Na
místo vyjeli okamžitě jednotlivé
složky IZS, které reagovaly podle
stanovených postupů v případě
výskytu vysoce rizikových epidemických onemocnění. Policie
uzavřela okolí nemocnice a hotelu, kde se muž pohyboval. Kolem
dvaadvacáté hodiny jsme obdrželi
informaci od krajského hygienika,
že se podezření z nákazy ebolou
nepotvrdilo a akce byla ukončena
po třiadvacáté hodině. Naštěstí šlo
tedy o planý poplach,“ uklidňuje
veřejnost Josef Bednařík, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Večerník bude pochopitelně během tohoto týdne vývoj celé kauzy
bedlivě sledovat.

Životnímu prostředí škodit nebude,

ale proč vzniká chromovna ve „skladu“?
Prostějov/mls
ěj /
- Novýý provoz
tolik diskutovaného objektu
v Tovární ulici bude využívat
ojedinělé technologie chromování plastových částí vozidel.
Dle informací Večerníku bude
pracovat s nebezpečnými látkami a jedy, mezi něž by mělo
patřit paladium, těžké kovy,
kyselina chromsírová, nikl a
měď. Přesto by dle odborníků vadit životnímu prostředí
neměl. Projekt chromovny a
její dopad jako první hodnotil

Krajský úřad v Olomouci, kde
společnost Maier CZ žádala o
povolení EIA tedy vyhodnocení
vlivů na životní prostředí.
Ač se to může na první pohled
zdát překvapivé, v Olomouci
došli k jednoznačnému závěru.
„Projekt povrchové úpravy polymerů byl posouzen a bylo zjištěno, že nemá významný vliv na životní prostředí a nemusí být tedy
v rámci EIA posuzován podle
zákona,“ konstatovala Kamila
Navrátilová, tisková mluvčí Krajského úřadu Olomouckého kraje.
Projekt dostal zelenou i od odborníků z prostějovské radnice.
„Byl nám předložen a splňuje

všechny zákonné požadavky
spadající do naší kompetence,”
reagovala na dotaz Večerníku
vedoucí Odboru životního prostředí prostějovské radnice Martina Cetkovská.
Společnost Maier CZ si také už
podala žádost o vydání stavebního povolení. „Projektová dokumentace splňuje požadavky
vyplývající ze zákonných předpisů. Rozhodnutí bude vydáno
po doložení všech předepsaných
dokladů,“ potvrdil nám v průběhu
uplynulého týdne Jan Košťál, šéf
prostějovského stavebního úřadu.
Nové chromovně tak takřka nic
nestojí v cestě. Už od samého

Legionellu odhalí jen v nemocnici
Prostějov/mls - Do redakce
Večerníku se v uplynulých
dnech donesla zpráva o dalším
úmrtí po nákaze Legionellou
Pneumophylis. „Manželka na
následky této ´Legionářské
nemoci´ zemřela již v úterý
devátého září letošního roku.
Nemoc měla rychlý průběh,
příznaky byly zpočátku téměř
neznatelné,“ zavolal nám zdrceným hlasem muž, který projevil zájem o schůzku s cílem
nešťastnou událost popsat a
varovat tak ostatní. Jmenován
být nechtěl, Večerník má ovšem
celou identitu k dispozici.
„To, že se manželka nakazila
Legionellou, jsme zjistili až díky
důkladnému lékařskému vyšetření. Můj syn i snacha jsou doktoři, přesto již manželce nebylo
pomoci,“ popsal chlapík, který
je přesvědčen, že se nebožka
musela nakazit přímo v jejich
prostějovském bytě. „Asi měsíc po úmrtí zde byla hygiena a

nice. „V období od 11. 8. 2014 do
29. 9. 2014 jsme zachytili celkem
sedm případů ´Legionářské nemoci´. Všichni diagnostikovaní
pacienti byli v nemocnici hospitalizováni. Dva z těchto pacientů
byli zároveň oslabeni jinými onemocněními, která v kontextu s
legionellou přivodila jejich smrt.
Pět pacientů bylo po hospitalizacích propuštěno do domácího
ošetřování. Průměrný věk nemocných byl dvaašedesát let, šlo
o tři ženy a čtyři muže,“ reagovala na dotaz Večerníku primářka
Ivana Kohnová, která potvrdila,
že výskyt onemocnění na přelomu letošního léta a podzimu je
skutečně výjimečný. „Běžně u
nás zachytíme tak jeden až dva
případy do roka, celorepublikově
bývá registrováno čtyřicet případů ročně,“ srovnala Kohnová.
Případů úmrtí na „Legionářskou nemoc“ přitom může být
nepochybně mnohem více, než
jich bylo ve finále zachyceno.
K jejímu odhalení totiž je třeba
speciálního vyšetření, které je u
nás možné pouze v prostějovské

„Na vysokoškolská léta vzpomínáte celý život, my
měli to štěstí, že jsme během nich prožili neopakovatelné dny, kdy jsme doslova spolutvořili dějiny,“
vzpomíná na studentský 17. listopad Tomáš Kaláb
Listopad roku 1989 mě zastihl na
vysokoškolských studiích v Brně,
kde jsem tehdy navštěvoval druhý
ročník oboru biochemie na Přírodovědecké fakultě. Jelikož pocházím
z rodiny, která tvrdou pěst dělnické
třídy počátkem padesátých let okusila také, monitoroval jsem toho
roku pomocí vysílání Svobodné
Evropy a BBC drolení socialistického bloku v Polsku a Maďarsku,
posléze v NDR a Bulharsku. Že 17.
listopadu něco přijde, očekával asi
každý, otázka byla pouze, v jakém
rozsahu.
Ten den byl pátek, takže jsem jel
odpoledne domů do Prostějova
a bylo to naposled, kdy jsem opouštěl jihomoravskou metropoli ponořenou do poklidné šedi reálného
socialismu. Už večer a v průběhu
víkendu jsem hltal neoficiální
zpravodajství, které bylo v té době
ještě v dojemném rozporu s tím
oficiálním. Za napjaté a veskrze
nepřehledné situace jsem brzkým
pondělním ránem směřoval zpět do
Brna autobusem, v němž se atmosféra dala krájet.
Něco po osmé hodině jsem dorazil na fakultu. Hned za vjezdovou
závorou postávalo několik studentů, kteří příchozí informovali
o děkanem povoleném shromáždění v aule fakulty k pátečním
událostem v Praze. Byla naplněná
do posledního místečka. V bouřlivé diskusi, která trvala téměř celé
dopoledne, bylo zastoupeno celé
spektrum názorů od velmi umírněných až po ty nejradikálnější.
To se odrazilo i v nominantech do
stávkového výboru. Dva studenti,
očití svědci pátečních událostí na
Národní třídě, podali svá svědectví
o mimořádné brutalitě pořádkových sil. Byla přečtena dvě různá
prohlášení - umírněnější pražského
Mětského výboru SSM a vysokoškolského ústředí, radikálnější studentů DAMU.
Bylo zajímavé sledovat, jak se
kdo stavěl k podpisu pod oběma
prohlášeními. Jeden z kolegů s rodinným funkcionářským zázemím
si „troufl“ podepsat pouze verzi
SSM, většina podepisovala obě.
Odvahu předstoupit před studenty
měli i tehdejší děkan a předseda
fakultní organizace KSČ. Na závěr
bylo přijato rozhodnutí o vstoupení
do týdenní protestní stávky s tím,
že budeme respektovat rozvrh
a s vyučujícími budeme diskutovat
o současné situaci, což však vydrželo pouze pondělní odpoledne.
V podvečer jsme se pak s kolegy
zúčastnili asi dvacetitisícové demonstrace na náměstí Svobody,
na kterou dohlíželi příslušníci VB,
k obávanému zákroku naštěstí nedošlo. Na obrubníku morového
sloupu se objevily svíčky za zbité

začátku přitom vzbuzovalo pochybnosti, proč se investor nejprve rozhodl zahájit výstavbu halu
vedené jako sklad pro stávající
výrobu a teprve do ní umístit
technologie pracující s nebezpečnými látkami a jedy. „Chtěli jsme
stavbu rozjet už na podzim. Jenže
do té doby nebylo v našich silách
získat všechna potřebná povolení
na chromovnu. O ty jsem ovšem
posléze v souladu se zákonem
ovšem požádali,“ objasnil ředitel
společnosti Maier CZ Gotzon
Ugarte s tím, že nový provoz by
se měl rozjet už v květnu příštího Martin Mokroš
roku. Práci by tu měly najít desít- Blíží se nám pětadvacáté výročí
ky Prostějovanů.
„Sametové revoluce“. Mám tu
výhodu, že jsem byl tehdy vysokoškolským studentem v nedaleké
Olomouci, a mohu tedy říci i přímo v centru dění. Ano, zažil jsem
okupační stávku filozofické fakulty,
mnoho setkání s občany a generální
stávku, zažil jsem i autobusový zájezd do Prahy, abychom zde načerpali energii na tamních demonstranemocnici. Ta je dle Kohnové cích a přenesli revoluční atmosféru
na diagnostiku ´Legionářské do našich luhů a hájů. Prožil jsem
nemoci´ velmi dobře vybavena. také výjezd s letáky do mého rod„Důležité ovšem je, aby nejen ného Prostějova, stavbu zdi z papínemocniční, ale i ambulantní lé- rových krabic okolo olomouckého
kaři na toto onemocnění při zva- komunistického sídla, abychom tak
žování diagnózy mysleli a tento nějak tehdejší rudovládce izolovali,
typ speciálního vyšetření si v zažil jsem i sundávání komunislaboratoři vyžádali,“ zdůraznila tických soch, řadu besed se členy
Ivana Kohnová. Jak se ukázalo Charty 77 a občanského fóra i hroz vyšetření, zdrojů nákazy Le- madné sledování televize při volbě
gionellou bylo na Prostějovsku Václava Havla československým
více. „Původní předpoklad jedi- prezidentem. Byl jsem u toho, když
ného zdroje infekce nebyl potvr- jsme na fakultě u nově zvoleného
zen,” upozornila v této souvis- pana děkana rušili předměty typu
losti Kohnová, která se domnívá, marx-leninské filozofie, politické
že za zvýšeným počtem odhalení ekonomie, vědeckého komunismu
nákazy Legionellou může stát i a podobné zhůvěřilosti. Za hodně
lepší osvěta odborných pracov- podstatné považuji, jaká byla tehdy
mezi lidmi atmosféra. Lidé se smáli,
níků nemocnice.
A jak se dá před Legionellou byli k sobě milí, přátelští, pomáhali
dle primářky chránit? „Sto- si, všude byla spousta ohleduplnosti
procentní prevence onemocně- a lidskosti.
ní neexistuje. Je velmi důležitá Dnes s odstupem času a poučen
technická úprava vodovodních dějinami jako vystudovaný histotrubek za použití speciálních po- rik, mám pocit, že jsme si tehdy
stupů jako jsou deionizace, za- nechali spoustu věcí jen tak protéct
hřátí vody a podobně. Samotné mezi prsty. Nesledovali jsme napříchlorování vody nestačí,“ uza- klad řádně pálení dokumentů Státní
bezpečnosti, které by nám teď moc
vřela Kohnová.

Prudký nárůst potvrzují i lékaři.
odebrala vzorky vody. Oficiální
příčinu nákazy nám však nikdo
neřekl. Naštěstí žádný z dalších
nájemníků našeho domu se už
nenakazil,“ uvedl senior s tím,
že jeho žena patřila mezi lidi
s oslabenou imunitou. „Příští
rok by oslavila dvaaosmdesáté
narozeniny, dlouhodobě nebyla
právě v nejlepším zdravotním
stavu. Že však nakonec zemře na
Legionellu a tak rychle, to jsme
opravdu nečekali,“ prohlásil
muž, který byl rád, že jsme téma
Legionelly v novinách otevřeli.
„Píše se pouze o ebole, přitom
riziko nákazy u nás je v tomto
směru naprosto minimální. To o
Legionelle rozhodně neplatí. Zároveň mám dojem, že hygienici
situaci s touto nebezpečnou bakterií sice monitorují, ale fakticky
si s ní příliš neví rady,“ konstatoval s pokrčením ramen. Bylo
vidět, jak jej neštěstí zasáhlo...
O tom, že v posledním období
došlo k prudkému nárůstu počtu
případů nákazy Legionellou, nemůže být pochyb. Svědčí o tom
i záznamy z prostějovské nemoc-
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kolegy v Praze. Skandovalo se
„Svobodu“, „Přestaňme se bát“,
„Ať žije Havel“.
Následující den, v úterý v osm
hodin, se před děkanátem, z jehož okna byla vyvěšena fakultní
zástava, sešlo asi osm set studentů, kterým kandidáti stávkového
výboru přečetli úryvky z ranního
tisku a prohlášení studentů JAMU
a Občanského fóra. Nezapomnělo
se i na anachronické stanovisko
federální vlády. Hlasováním bylo
schváleno pokračování stávky,
zvolen byl stávkový výbor. Poté
jsme se rozešli do několika velkých
poslucháren, kde se vedly diskusní
kluby. Na kabátech se nám ten den
objevily trikolóry.
V podvečer už bylo na „Svoboďáku“ na padesát tisíc lidí. Transparenty „Dělníci – dnes my za vás,
zítra vy za nás“ a „Dělníci + inteligence – společně 27. 11.“ vyzývaly
k jednotě v připravované generální
stávce. Přítomné oslovil i zástupce
Československé strany socialistické, jediné strany tehdejší Národní
fronty, která byla od počátku na
straně protestujících, její noviny
Svobodné slovo konečně začaly
dělat čest svému názvu. Při zpěvu
státní hymny padesátitisícovým
davem se nešlo ubránit dojetí, to
je nepřenositelná zkušenost, kterou dnešním mladým asi nejsme
schopni zprostředkovat.
Třetího dne, tedy ve středu 22. listopadu, se forma stávky proměnila
na okupační, neboť se během noci
ztratily v areálu z nástěnek některé
materiály včetně plakátu na plotu,
který oznamoval, že studenti jsou
ve stávce. Při předpokládaném
delším pobytu venku jsme v menze
zajistili várnici na čaj. Brána fakulty
byla uzavřena a příchozí procházeli
přímo vrátnicí, kde jim jednotlivé
hlídky kontrolovaly index, případně občanský průkaz. Mezitím prošel centrem Brna průvod studentů
filozofické fakulty a JAMU za
znovuotevření brněnských divadel,
které byly předchozího dne obsazeny Bezpečností.
Podvečerní demonstrace už byla
plně ozvučená, s velkým ohlasem
se setkalo především provolání českého primase Františka kardinála
Tomáška. Zatímco zástupce lidové strany nesklidil výrazné sympatie, u socialistů se skandovalo
„Svobodné slovo-zvyšte náklad!“
Zástupci továren a pracovních kolektivů ujišťovali studenstvo o své
solidaritě a účasti v generální stávce. S vlajkami a Masarykovými
portréty skončila demonstrace tradičně zpěvem hymny, během níž se
všichni účastníci drželi rukama nad
hlavou na znamení jednoty.
Ve čtvrtek ráno jsme se dozvěděli
o plakátech na různých místech

Brna vyzývajících studenty, aby
se vrátili do škol a ukončili stávku.
Mezi šiřiteli nepodepsaných letáků
byli podle očitého svědka příslušníci Čs. lidové armády. Po skončení
pravidelného ranního shromáždění
jsme v tiskovém středisku vyfasovali letáky s dvanáctibodovým prohlášením studentů JAMU a vyrazili
do ulic vylepovat nové a opravovat
poškozené letáky. Sympatické byly
odezvy kolemjdoucích, jedna starší
paní řekla, že nám moc fandí, ale že
se o nás bojí, že prohrajeme.
Podvečerní demonstrace žádala
pravdu ze sdělovacích prostředků,
transparenty se ohrazovaly „Nejsme živly“, zlatým hřebem programu bylo vystoupení herečky Jiřiny
Jiráskové, velký ohlas mělo vystoupení zástupce hokejistů Zetoru
Brno. Z náměstí Svobody jsem
zamířil rovnou na autobus zpět do
rodného Prostějova.
Ten byl v té době „několik dnů za
dějinami“, jak jsem si poznamenal.
Maminka se vyděsila, když uviděla na bundě hrdou trikolóru, že mě
tady okamžitě zatknou... Nebylo
to tak zlé, ale při páteční procházce
ulicemi bylo patrné, že atmosféra je
opravdu značně odlišná. U budovy
gymnázia, které jsem před více než
rokem opustil, jsem se potkal s několika dalšími vysokoškoláky převážně z Olomouce. Dovnitř se ale
nedalo dostat, vchod byl pečlivě hlídán. S několika bývalými spolužáky
jsme se tedy domluvili na podvečerní návštěvě naší třídní profesorky
přímo u ní doma, kde jsme prodiskutovali současnou situaci. Právě
tam jsme se dozvěděli, že tehdejší
generální tajemník ÚV KSČ Milouš
Jakeš dal jménem celého předsednictva své funkce k dispozici.
O víkendu jsem se snažil ponořit
aspoň na chvíli do učení, protože
týdenní výpadek byl znát a nikdo
přesně nevěděl, jak bude zimní semestr pokračovat. Ten byl nakonec
zrušen úplně a na zkoušky jsme se
museli připravit individuálně z literatury a ofocených přednášek.
Přesto jsem si pochopitelně našel
čas na sledování konečně už přímých přenosů z pražské Letné,
které si snad každý dobře pamatuje.
V pondělí jsem jel opět o šesté hodině ráno do Brna, kde jsme se zúčastnili celonárodní generální stávky. Pamatuji si, jak na nás mával
a nadšeně troubil jakýsi Vídeňák.
Tramvaje „jezdily pro OF“, zkrátka
stávka se podařila a tehdejší vláda
dostala jasně na srozuměnou, čeho
si lid opravdu žádá.
Jestliže se říkává, že na vysokoškolská studentská léta vzpomínáte
celý život, pak my měli to štěstí, že
jsme během nich prožili ještě tyto
neopakovatelné dny, kdy jsme doslova spolutvořili dějiny.

PÁR VZPOMÍNEK aneb

kdeže loňské sněhy jsou...
pomohly při rozplétání nejrůznějších mafiánských struktur, jež se
vytvořily propletením bývalých
režimních komunistických lumpů,
které jsme bohužel nevypráskali ze
země. Tehdy v mladé demokracii
začínajících lumpů pak společně
vytunelovali, co mohli. Nedali jsme
si pozor na krásné řečičky některých
vůdců a pustili je se slávou k veslům, a oni dnes jsou schopni škodit
až na Pražském hradě, mimo jiné
bratříčkováním s Ruskem a Čínou
a to za používání slov z kategorie
páté cenové skupiny. Z demokracie
jsme si postupně vytvořili anarchii.
Nikdo nic nedodržuje, slova jako
slušnost a čest jsou pro smích stejně
tak jako policie a neúcta k těm co
něco nedokázali, se plně projevila
například při tragédii českých vojáků v Afghánistánu, kdy někteří ubožáci a bohužel jich nebylo málo, byli
schopni plivat na sociálních sítích na
jejich památku. Ano, kladem je jistě
možnost cestovat, relativně svobodný přístup k informacím, pokud nám
ovšem nejsou překrucovány bulvárem, možnost studovat a pracovat
v cizině a podobně. Ale pořád nemám pocit, že se naplnilo vše to, co
jsme chtěli tehdy v listopadu 1989.
Nechci zde vypadat jak zhrzený
„pravdoláskař“, ani jako pamětník,
který v koutku u fotografií vzpomíná a truchlí. Rád bych ale upozornil na to, že i pětadvacet let po
listopadu ´89 si myslím, že je pořád
co dělat, a co v tomto státě budovat.
I proto jsem například, na rozdíl od
jiných, kteří umí jen kecat, chodil
poctivě ke všem volbám po celých
pětadvacet roků a teď i kandidoval

v posledních komunálních volbách.
Nedělal jsem to ani pro slávu, ani
pro peníze, kterých mimochodem
na komunální úrovni tedy opravdu
za práci politika zase tak moc není,
ale proto, abych pomohl něco změnit a naplnil za sebe to, proč jsem
tehdy v listopadu 1989 cinkal klíči,
mrznul na náměstích, lepil letáky,
vykomunikovával s příslušníky
tehdejší SNB volné průchody demonstrantů na olomoucké náměstí
a přesvědčoval již tehdy značně
přiopilé důstojníky sovětské posádky v Olomouci, ať zapomenou
na nějaké opakování roku 1968,
raději zalezou k vodce a do nás ať
se nemontují, že je to jen a jen naše
věc. Naštěstí pochopili a raději začali ještě intenzivněji kšeftovat se
vším možným i nemožným, co šlo
prodat.
Před čtvrtstoletím jsme měli nějaké ideály a pořád je třeba mít
a naplnit. Tedy pokud nechceme
budoucím generacím zanechat
jen podivně fungující stát, plný
mafiánů, nemakačenků a násilníků, kteří utlačují ty slušné občany,
kterých je snad ještě pořád u nás
většina. Pojďme se už sakra spojit
a naplňme to, co jsme tehdy doopravdy chtěli, pořád je ještě čas
a ještě není pozdě. Máme dvě možnosti. Buď být silným státem, který
bude mít svoji hrdost, čest a sílu
v evropských strukturách, nebo se
stát pseudostátečkem balkánského
typu, kde bude jen jedno velké nic
a kdejaký chytrák z Bruselu si z nás
udělá trhací kalendář. V listopadu
1989 jsme věděli, co chceme. Snad
to chceme ještě i dnes.

Téma Večerníku
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Prostìjov a ÈTVRTSTOLETÍ OD SAMETOVÉ REVOLUCE
17. listopad 1989: v Prostějově panovala ještě tři dny nevědomost…
Máme se při výročí „Sametové revoluce“ bát komunistů v radě města?

Utíká to jako voda. Už pětadvacet let máme to štěstí,
že v naší zemi nevládne jen jediná politická strana.
V pátek 17. listopadu 1989 se totiž v Praze začaly
dít věci, které napomohly absolutně obrátit dějiny ve
střední a východní Evropě. Do Prostějova přicházely
před čtvrtstoletím informace o tom, co se děje se studenty v Praze se značným zpožděním. Přesto se již
v pondělí 20. listopadu na prostějovském náměstí
houfovali první lidé, kteří přišli podpořit studenty požadující změnu režimu a svobodné volby. Paradoxně
začali diskutovat o situaci v Praze u sochy Vladimíra
Iljiče Lenina a pod bedlivým dozorem estébáků, kteří
si je fotografovali z oken domů na tehdejším náměstí
9. května. Nikdo ještě v tu dobu nemohl vědět, na jakou stranu se kormidla dějin přetočí...
Prostějov/mik
Ono ráno 17. listopadu 1989 nebylo ničím výjimečné. Pro normálního člověka běžný listopadový pátek. Většinu obyvatelstva
čekaly odpoledne nezbytné fronty
spojené s nákupem na víkend.
Někteří plánovali odjezd na chatu
či chalupu. Večer se ve zpravodajství Československé televize
lidé dozvěděli, že na Národní třídě
v Praze musela Veřejná Bezpečnost rozehnat další z demonstrací
a obnovit zde pořádek. Ti, kteří poslouchali západní rozhlasové stanice, věděli víc. A již večer se tak

doslechli, že tato páteční demonstrace byla jiná. Nešlo jen o zásah
vodními děly a průběžné zatýkání,
nyní byla použita hrubá síla proti
mladým lidem. Večer již nebyl
17. listopad 1989 obyčejným
dnem. Ve veřejnosti se cosi hnulo.
Vždyť tentokrát komunisté bili
děti! Snad poslední kapka přetekla a události dostaly rychlý spád.
Ke studentům se přidali herci
a postupně všechny vrstvy společnosti. Dokonce i samotní dělníci.
Na konci byly svobodné volby
a změna společenského systému. A dlouhá cesta před námi...
Přesto ještě pár dní po 17. listopa-

LISTOPAD 1989
Co pozitivního přinesl Listopad 1989?

ýW\ĜL] deseti
oslovených
3URVWČMRYDQĤ
považují demokracii
]DQHMYČWãtSĜtQRV
listopadové revoluce.
6WĜHGQtRGERUQiãNROD
vzorek: UHVSRQGHQWĤ
podnikání a obchodu, spol. s r.o. starších 18 let
Rejskova 43URVWČMRY
realizace: studenti školy

du 1989 byl v Prostějově relativní
klid. Možná Hanákům i před pětadvaceti lety docházely souvislosti
okolo studentských bouří v Praze
pomaleji. „O pražských pátečních
událostech jsem se dozvěděl asi
jako většina z vysílání Rádia Svobodná Evropa a pak Hlasu Ameriky. Potvrdili mi je telefonicky i příbuzní z Českobudějovicka, kteří
´chytali´ rakouskou televizi. Hned
v pondělí dvacátého listopadu se
začalo na olomoucké univerzitě se
stávkou. Ani mezi studenty však
nepanoval na začátku jednotný
názor a stanovisko k ní. O to složitější bylo pak přesvědčování
spoluobčanů z celého regionu.
Vzpomínám si na tvorbu plakátů,
zásobování stávkového výboru
proviantem, distribuci tehdejšího
studentského časopisu Přetlak.
Také na to, jak ve dvou linkových autobusech vyjeli kolegové
do Prostějova vylepovat plakáty
a hned skončili na Havlíčkově
ulici na tehdejší stanici SNB,“
uvádí ve svých vzpomínkách
Martin Mokroš, tehdejší student
a v současnosti zástupce ředitelky Střední zdravotnické školy
v Prostějově.
Před dvěma lety v exkluzivním
rozhovoru pro Večerník popsal
své zážitky z listopadových okamžiků v Praze i v Prostějově
nedávno zesnulý farář Miloš Košíček. Podle jeho osobních zkušeností začali Prostějované vnímat
tehdejší události o něco později.
Měl tu výhodu, že už 18. listopadu
ráno byl v Praze. „To víte, chyběly
informace. Tenkrát nebyl internet
a všechny ty dnešní vymoženosti.
Já jsem už ale osmnáctého večer
obvolal spousty svých kamarádů
a řekl jsem jim vše, co jsem se
v Praze dozvěděl. První krátká
zpráva v Československé televizi přišla až den po masakru na
Národní třídě, krátký článeček
přineslo také sobotní Rudé právo. V Prostějově je vždycky
všechno pozadu, takže nějaké tři
dny se vůbec o ničem nevědělo.
V pondělí dvacátého listopadu
1989 se už ale u sochy Vladimíra Iljiče Lenina na tehdejším
náměstí 9. května začali scházet
lidi, vylepovaly se plakáty a roznášely samizdaty. Bylo ale znát,
že se lidé v našem městě pořád
báli. Hrstka disidentů chodila
po podnicích a chtěla dělníky
informovat o vzniklé situaci.
Mnohde nás vyhodili. Trvalo
poměrně dlouho, než se všem
vysvětlilo, že svůj osud mají ve
vlastních rukách a ne na libovůli
KSČ. Pak následovala generální
stávka. Já byl na Letné v Praze,
ale měl jsem informace o tom, že

AKCE v Prostějově
spojené s listopadem

1989

Beseda ve Špalíčku
o komunismu a demokracii
V úterý 11. listopadu v 17.00
hodin začíná v Galerii Špalíček v Uprkově ulici beseda
s úvodní přednáškou Mgr. Jakuba Lyska z Katedry politologie Filosofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci,
jehož generace již vnímá komunismus a demokracii na
základě odlišných zkušeností.

Generální stávka. 27. listopadu 1989 se už i Prostějované přestali bát komunistů a estébáků
a v hojném počtu obsadili tehdejší náměstí 9. května.
Foto: SOkA
i v Prostějově bylo plné náměstí
lidí,“ povyprávěl Večerníku před
dvěma lety Miloš Košíček.
Vzhledem k současným událostem je na místě se ptát, máme se
opravdu i v Prostějově pětadvacet let po takzvané „Sametové
revoluci“ bát toho, že nám brzy
komunisté opět začnou vládnout? Stoupenců mají pořád dost,
i když především těch ze starší
generace. „Kdo dneska tvrdí, že
za komunistů bylo lépe, je buď
duševně chorý, nebo politický fanatik,“ řekl doslova vloni
při vzpomínce na listopadové
události roku 1989 Miroslav
Zikmund, první prostějovský starosta zvolený v demokratických
volbách v roce 1990. „Převrat

se samozřejmě hodně prožíval
i v Prostějově, nebylo to přitom
nic jednoduchého. Pamatuji si, že
během listopadu i prosince 1989
na našem náměstí demonstrovaly
stovky mladých lidí, později už
i pracujících a dospělé inteligence. Ale za okny těchto domů na
náměstí stále hlídkovali estébáci
a fotili si, kdo všechno se těchto
demonstrací účastní. Byla to ale
už jejich labutí píseň, totalitní
režim se definitivně zhroutil,“
připomněl Zikmund.
Listopadové události roku
1989 otřásly základy komunistických totalitních režimů
v celé Východní Evropě. Zatímco v Polsku a Maďarsku
už komunisté šli dávno od válu

a 9. listopadu padla i Berlínská
zeď, v tehdejším Československu měli lidé stále strach.
Za otěže demokracie však
zatáhli studenti, kteří v pátek
17. listopadu vyšli do ulic ke
zprvu pokojné demonstraci.
Chtěli si připomenout Mezinárodní den studentstva na počest
50. výročí úmrtí nacisty zastřeleného Jana Opletala. Sami netušili,
co vše se tímto dnem rozběhne...

JAK JSTE PROŽÍVALI
LISTOPAD ´89?
NAPIŠTE NÁM NA
REDAKCE@VECERNIKPV.CZ
ZVEŘEJNĚNÉ PŘÍSPĚVKY
ODMĚNÍME!!!

Oficiální vzpomínka
už v pátek čtrnáctého
Prostějovský magistrát pořádá
oficiální vzpomínkovou akci
na události 17. listopadu 1989
už s třídenním předstihem.
„Dovoluji si pozvat všechny
Prostějovany na slavnostní připomenutí Dne boje za svobodu
a demokracii. Vzpomínkový
akt se uskuteční v pátek dne
14. listopadu 2014 ve 13.00 hodin u sochy T. G. Masaryka před
budovou radnice,“ zve Miroslav
Pišťák, primátor Statutárního
města Prostějova.
„Sametově“ do věže
V pondělí 17. listopadu jsou od
9.00 do 15.00 hodin pořádány
sváteční prohlídky radniční
věže. Ty budou probíhat v každou celou hodinu a maximální
počet návštěvníků v jedné skupině je dvanáct. Objednávky
magistrát přijímá například
na bezplatné telefonní lince
800 900 001.
Den internetu zdarma
Informační centrum mládeže
v Komenského ulici číslo 17
připravilo u příležitosti Mezinárodního dne studentstva na úterý 18. listopadu Den internetu
zdarma. Přijít můžete od 14.00
do 17.00 hodin, pro návštěvníky bude připravena tématická
nástěnka se zajímavými informacemi.
Archivní vzpomínání
Státní okresní archiv v Třebízského ulici pořádá v úterý
18. listopadu od 18.00 hodin
přednáška s besedou profesora
Petra Oslzlého o listopadových
událostech roku 1989.

Mluvili nahlas. Při generální stávce, které se na prostějovském náměstí účastnily tisíce lidí, se už lidé
nebáli veřejně říct své názory.
Foto: SOkA

Mé dětství v socialismu
Ve středu 19. listopadu od 18.00
hodin je na programu Městského divadla v Prostějově pořad
LiStOVáNí číslo 3. U příležitosti 25. výročí „Sametové revoluce“ připravily desítky známých
osobností mozaiku příběhů,
emocí a vzpomínek na svá dětská léta v období socialismu.

Václav Šmíd (KSČM): „Listopad pro mě nebyl překvapením!“
EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR Dlouholetý komunistický zastupitel srovnává vedení města před sametovou revolucí a po ní

Prostějov - Poslancem tehdejšího Městského
národního výboru (MNV) v Prostějově se Václav
Šmíd stal už v roce 1986. Krátce na to byl zvolen
místopředsedou MNV, na starosti měl finance,
plánování a výstavbu města. Jak on sám prožíval
změny před pětadvaceti lety, jak se od té doby proměnilo fungování zastupitelstva, proč po revoluci
nevystoupil z komunistické strany a jak on sám
vnímá svůj návrat do užšího vedení města? Tak
o tom všem s ním Večerník hovořil v následujícím
exkluzivním interview.
Martin Zaoral
Můžete srovnat fungování zastupitelstva před
rokem 1989 a po něm...
„V roce 1989 tvořilo plénum
Městského národního výboru
stosedmadvacet poslanců, stejný
počet byl i poslaneckých obvodů. Poslanci byli zodpovědní
nejen za město jako celek, ale
zejména za obvod, za který jej
občané zvolili a on sám v něm
většinou i bydlel. V současné
době má pětatřicet zvolených
zastupitelů odpovědnost za celkový stav a vývoj města. Tím se
dle mého názoru poněkud ztrácí
jejich odpovědnost za konkrétní
věci. Poslance navrhovali podni-

ky, družstva, kulturní organizace, politické a společenské organizace jako například sportovci,
požárníci, zahrádkáři a podobně.
Na zasedáních MNV stejně jako
dnes vystupovali vyhlášení ´bojovníci´, kteří poukazovali na
problémy ve městě. Stejné zůstalo i to, že z pohledu občana za
všechny problémy může vedení
města... (úsměv)“
Kolik lidí bylo tehdy na
radnici zaměstnáno?
„Před rokem 1989 tam pracovalo
sedmašedesát zaměstnanců včetně uklízeček a inspekce veřejného pořádku. Tyhle zaměstnance
občané nazývali ´šedý mor´ podle
barvy jejich uniformy. Šlo o obdobu dnešní Městské policie.“

Řešily se tehdejší převažující nálady ve společnosti a snaha o demokratizaci
i na úrovni prostějovského
zastupitelstva?
„Ano, častěji a otevřeněji se
diskutovalo o problémech,
o kterých se dříve hovořilo
jen s přáteli či ´u piva´... Za
otevřenější projev nesouhlasu
zastupitelstva považuji volbu
posledního předlistopadového
předsedy MNV v květnu 1988.
Přes doporučení stranických
orgánů několik poslanců návrh
nepodpořilo.“
Jaká byla vaše první
reakce na události,
k nimž toho dne došlo na
pražské Národní třídě?
„Pokud se nemýlím, 17. listopad 1989 byl pátek a já jako
téměř každý pracovní den se
vracel již za tmy z práce. Zapnul jsem televizi a v televizních novinách slyšel první informaci o manifestaci studentů
na Albertově a jejich pochodu
na Národní třídu. Hned mi
bylo jasné, že se ´něco děje´.
Již dva, tři roky před listopadem si většina občanů, včetně
členů strany, uvědomovala, že
existující systém řízení společnosti vyžaduje změnu. Pro

toho, kdo občas poslouchal
Hlas Ameriky, sledoval vývoj
v Sovětském svazu a události
v Německu či Maďarsku, nebyl listopad překvapením.“
Předpokládal jste tehdy, že tato událost může
vést až ke zrušení ústavního
článku o vedoucí úloze KSČ
ve společnosti?
„V prvním týdnu po sedmnáctém listopadu 1989 jsem
se touto otázkou nezabýval.
Informace byly kusé a demonstrace v Prostějově, které snad
začaly až v úterý jedenadvacátého listopadu, byly tehdy jen
symbolické. Zpočátku se jich
zúčastňovalo jen kolem třiceti občanů. Něco však již bylo
možné vytušit ze zpráv západních sdělovacích prostředků.“
Na 27. listopad 1989
byla v Prostějově svolána generální stávka, na které
vystoupil i tehdejší generální
tajemník OV KSČ Zdeněk
Uherek. Jak jste tuto událost
vnímal vy osobně?
„Generální stávka v Prostějově
již ukázala nespokojenost občanů
s politikou strany. Překvapilo mě
zaplněné náměstí občany. Vedle
studentů středních škol, kteří tvořili velkou část stávkujících, byli

na náměstí přítomni i pracující
prostějovských podniků a organizací. Zde jsem již definitivně
pochopil, že změny, které naši
společnost čekají, budou zásadní,
rychlé a dojde i ke zrušení článku
o vedoucí úloze strany.“
Proč jste po těchto událostech nevystoupil z komunistické strany, respektive
stal jste se členem KSČM?
„V průběhu bouřlivých událostí jsem dovršil věk třicet devět
roku. V den mých narozenin
16. února 1990 se konalo plenární zasedání MNV, které
zrušilo můj poslanecký mandát. Tyto skutečnosti jsem chápal jako nezbytnou daň době,
ve které právě žiji. Myslím si
však, že v tomto věku by měl
již mít člověk jasný filozofický
názor na svět, uspořádané životní hodnoty a myšlenky, znát
svoje priority a za tyto bojovat.
Jednou z těch mých bylo a je
myšlenka společnosti založené
na spravedlivém rozdělování
jejího bohatství a uspokojování potřeb všech jejich jedinců.
A tuto myšlenku nejlépe naplňuje socialistická společnost.
Zastávám také názor, že každý
z nás má ´Svého Boha´, který
nám jednou nastaví zrcadlo, ve

kterém uvidíme, jací jsme ve
skutečnosti v životě byli. Ptám
se sám sebe: po vstupu do jiných stran, třeba i v určité době
populárních, a po prosazování
jejich názorů - jakou by mi potom asi nastavilo zrcadlo tvář?“
V čem se současná
KSČM liší od předrevoluční KSČ. Jak se změnili
její hodnoty a priority?
„Především jsme moderní
levicová strana založená na
demokratických
principech.
Programovým cílem je socialismus, demokratická společnost svobodných a rovnoprávných občanů, společnost
politicky a hospodářsky pluralitní postavená na maximální
občanské samosprávě. Chceme
vybudovat sociálně spravedlivou společnost zabezpečující
lidem důstojnou životní úroveň
a spravedlivou odměnu za práci.”
V letošních volbách
KSČM v Prostějově
získala historicky nejnižší
porevoluční počet hlasů.
Přesto se poprvé stala součástí vládnoucí koalice. Co
myslíte, že může vaše účast
v radě města městu přinést?
„V letošních volbách téměř
všechny tradiční strany ztratily

Foto: archív Večerníku
mandáty. KSČM jeden, ČSSD
čtyři, ODS šest, TOP 09 tři, jedině strana lidová udržela dva.
Z tohoto pohledu nevidím volby
jako neúspěšné. To, že jsme se
stali členy koalice je výsledkem
naší práce v zastupitelstvu v minulých letech a také tím, že obecní zastupitelstva jsou o lidech
a nikoliv o politikaření. Jsem členem zastupitelstva s krátkou přestávkou od roku 1986. Zkušenosti, které jsem za tuto dobu získal,
chci využít při řešení konkrétních
úkolů jako například v oblasti
výstavby, dopravy a koncepce
rozvoje města.“
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Jesenec/mls - Již třiadvacátý
ročník Rockového maratonu se
chystá opět do Jesence. Pořádnou
nálož rockové muziky a bigbítu
připraví tuto sobotu 15. listopadu
od 18.00 hodin v místním kulturním domu hned šestice kapel.
Postupně vystoupí skupiny Marasd, Venefica, Tenebra, Sky way,
Kentus a Pepa Bartoš band. Pro
časné návštěvníky bude připravena tradiční první bečka zdarma!

V Čechách promítnou
filmy zasypané sněhem
Čechy pod Kosířem/mls - V pátek 14. listopadu od 18.00 hodin
se v multifunkční hale v Čechách
pod Kosířem bude konat přehlídka
adrenalinových filmů Snow film
fest 2014. K vidění budou filmy
o freeridingu, polární expedici,
ledolezení či o vzniku lyžařských
center v Chile a Kyrgyzstánu.
Promítat se budou i bonusové filmy. Celý festival bude rozdělen
do třech bloků a bude trvat čtyři
hodiny. Více informací najdete na
www.showfilm.cz.

Plumlov/pav - Podzimní a dušičkový čas je nejen v prostějovském
regionu vždy spojen s pořádáním
lampionových průvodů pro děti.
Jeden z nejoblíbenějších pořádá již
několikátým rokem Spolek Plumlovských nadšenců. A protože se
blíží zima, děti zároveň zazpívají
broučkům, aby se jim dobře spalo.
Letos proběhlo uspávání broučků
na prostranství před plumlovským kostelem v pátek 7. listopadu,
a i přes sychravé počasí byla účast
dětí, maminek a tatínků skutečně
hojná. Večerník byl u toho!
Skutečně romantickým dojmem připomínajícím roj světlušek působilo
množství světýlek, která se uplynulý
pátek shromáždila před plumlovským
kostelem. K vidění byly lampiony
strašidelné, veselé, papírové i skleněné a každý jejich majitel si určitě přál,
aby zrovna ten jeho byl nejhezčí.
Než však začala samotná přehlídka
lampionů v průvodu, bylo potřeba pořádně zazpívat broučkům na dobrou
noc. Tohoto aktu se zhostily děti ze

ZUŠ Plumlov a s písničkou Moje
malé světýlko přispěli i ti nejmenší
z plumlovské Mateřídoušky. Tak
jako každý rok, i letos byly také na
programu „minipohádky“ v podání
Čiperných babiček“. „Letos se scénky točily kolem toho, jak se zvířátka
na podzim chystají na zimu. ´Čiperné
babičky´ se na svoje vystoupení velmi těšily,“ uvedla Gábina Jančíková
ze Spolku Plumlovských nadšenců.
„Babičky“ se tak převlékly za zajíčky
i mravence, k vidění byli i ježci a liška a na pódiu se mohl rozpoutat boj
o potravu.
„Jéé, ta zvířátka jsou super.“,ozývaly
se nadšené dětské hlásky komentující krásné kostýmy herců, ale také
bylo možno zaslechnout: „Škoda,
že na ně není víc vidět...“ Skutečně, letošní ročník Uspávání broučků provázely drobné komplikace
s osvětlením prostoru. „Celá akce se
výborně vydařila, bohužel až na problémy s elektřinou. Táhli jsme ji totiž
z kostela, ale její kapacita nestačila na
vše. Takže jsme nakonec mohli buď

F o t o ree p o r t á ž
Fotoreportáž

Moje malé světýlko. Děti z Mateřídoušky zazpívaly světýlku, že chtějí, aby svítilo.

Na „dušičky“ se kradlo

u hřbitova v Hrubčicích

Hrubčice/mik - Nic svaté není zloději, který předminulý víkend řádil
u hrubčického hřbitova. Vykradl
tady auto a majiteli způsobil škodu
za bezmála dvacet tisíc korun.
„V sobotu prvního listopadu krátce
před polednem došlo ke vloupání
do vozidla Opel Meriva, které bylo
zaparkované na parkovišti u hřbitova
v Hrubčicích. Neznámý pachatel na

něm rozbil okno a z vnitřních prostor
odcizil zde ponechanou pánskou aktovku. Byly v ní osobní doklady, doklady k vozidlu, peníze, platební karta
a mobilní telefon. Celková hmotná
škoda byla vyčíslena na necelých
dvacet tisíc korun,“ sdělila k „dušičkovému“ případu Irena Urbánková,
tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.

V Hrdibořicích kradl zřejmě kutil
Hrdibořice/mik - Určitě to potřeboval na něco konkrétního. Zřejmě stavební kutil se vloupal do
dílny v Hrdibořicích, odkud sebral
vše, co mu přišlo pod ruku. Nepohrdl kromě jiného ani bouracím
kladivem.
„Zatím neznámý pachatel někdy
v čase od pátku 31. října do pondělí
3. listopadu vnikl po vypáčení mříží
do jedné z dílen v Hrdibořicích. Odcizil z ní svářecí soupravu, dvě elektrické brusky, bourací kladivo, dvě

vrtačky, sady vrtáků a elektrické
prodlužovací kabely. Škoda odcizením byla vyčíslena na téměř osmašedesát tisíc korun, poškozením
na dalšího osm a půl tisíce korun,“
informovala Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.
Podle jejího vyjádření v případě
zjištění pachatele mu za přečiny
krádeže a poškození cizí věci hrozí,
vzhledem k výši vzniklé škody, až
pětiletý pobyt za mřížemi.

www.vecernikpv.cz

První „broučci“ se v Určicích vydařili

Povedené kostýmy. Čiperné babičky v roztomilých kostýmech předvedly, jak se zvířátka chystají na zimu.
Foto: Pavla Vašková
svítit, nebo pouštět hudbu. Měli jsme
i nafukovací hrad, ale ten jsme vůbec
nenafoukli. Je to poučení pro příště,“
popsala Večerníku organizační zádrhel Gábina Jančíková, která však
svým nezměrným elánem při organizaci celé akce dětem nedostatek
světla vynahradila.

Foto: František Rusňák

noručně vyrobených papírových
broučků, které děti po celou dobu
bedlivě střežily ve svých kapsičkách
či batůžcích. Hromadně odříkaly
uspávanku, zvířátka ulehla k zimnímu spánku a celou sokolovnou se rozezněla ukolébavka, během níž děti
ukládaly své broučky do nádherného
velkého lesního domečku.
Vše se podařilo na jedničku a děti se
radovaly ze sladké odměny. Následovala volná zábava, a tak se jedlo,
pilo, tančilo a povídalo. „Účast byla
opravdu hojná, a proto věříme, že se
tato akce stane v naší vesnici další
pěknou tradicí a že se příští rok znovu sejdeme,“ doufá hlavní organizátorka a vedoucí Kulturního klubu
Lenka Buřtová.

Plavci v Čehovicích měli vodu „jako kafe“
Pořádající oddíl TJ Haná mění předsedu: Coufala střídá Zbořilová

Čehovice/mls - Voda s teplotou
lehce přesahující deset stupňů
Celsia. Zatímco většině z nás při
představě něčeho podobného naskočí husí kůže, pro skalní otužilce jde o hotové „kafíčko“. O tom,
že teplý průběh letošního podzimu vodu v našich nádržích nijak
razantně neochladil, se na vlastní
kůži mohli přesvědčit otužilci
z celé České republiky, kteří se
sjeli do Čehovic.
Na rybníku v Čehovicích se v sobotu 8. listopadu konal 24. ročník
závodu v zimním plavání. Sešlo se
tu celkem 108 plavců z celé republiky, z toho byla třicítka žen. Plavci
se utkali na tratích 100m, 250m,
750m a 1000m, představila se
i patnáctka závodníků a závodníc
z TJ Haná Prostějov. Hned kvarteto
odvážných prostějovských žen, si
vyzkoušelo „královskou“ trať dlouhou jeden kilometr. I ta nejrychlejší
z nich tak ve studené vodě ztrávila
hodně přes dvacet minut. „Výkonost děvčat se rok od roku zvedá.

Zatímco dříve plavaly spíše kratší
vzdálenosti, nyní si troufnou téměř
na vše,“ okomentoval tuto skutečnost moderátor sobotního odpoledne Michal Mucha.
Všichni přítomní závodníci i diváci
pak společným potleskem odměnili Luďka Coufala, který po sedmi
letech opouští post předsedy pořádajícího oddílu zimního plavání TJ
Haná. „Chci se nyní naplno věnovat
pořádání běžeckých závodů,” vysvětlil důvod odchodu Luděk Coufal, který ve funkci strávil celkem
sedm let. Novou předsedkyní oddílu byla jednohlasně zvolena Dana
Zbořilová, které se stejně jako Coufalovi podařilo přeplavat kanál La
Manche. „Při tradiční vánoční koupeli na plumlovské přehradě pro ni
připravíme slavnostní inauguraci,”
přislíbil s úsměvem Michal Mucha.
Zimní plavci by se na plumlovskou
přehradu vrátit i na jaře příštího
roku, kdy by se měli zúčastnit dalšího závodu Českého poháru zimního
plavání konaném na Prostějovsku.

JSME
BYLI

průkaz a zakázali další jízdu. Nyní
je podezřelý ze spáchání přečinu
ohrožení pod vlivem návykové
látky, za který mu hrozí až tříletý
pobyt za mřížemi,“ uvedla mluvčí
krajské policie s tím, že havárie je
i nadále v šetření.

w

HO!
U TO

Dobrochov/mik - Vloupal se do
baráku a měl celkem na výběr.
Zatím nepolapený zloděj způsobil majiteli z Dobrochova
více než dvacetitisícovou škodu,
sebral mu kolo, brusku motorovou pilu!
„V blíže nezjištěné době od
pondělí třetího do středy pátého
listopadu došlo ke vloupání do
jednoho z objektů v Dobrochově. Zatím neznámý pachatel z něj

a komunální volby 2014

aktuality z politiky i nadále hledejte na www.vecernikpv.cz

Všichni starostové v městech obhájili! Ustavující jednání

zastupitelstev ovšem přinesla nejednu změnu...

nový místostarosta, který už od začátku uplynulého týdne nastoupil do
úřadu. „Situaci s mým nástupcem
v charitě bude řešit zřizovatel, kterým je olomoucké arcibiskupství,“
reagoval na dotaz Večerníku Procházka, který na tento post nastoupil
po dlouholeté šéfce Ireně Lenfeldové. Odstupující místostarosta bral
celou věc sportovně. „Taková byla
dohoda. Zřejmě se nyní vrátím zpět
do školství, ale ještě uvidíme, jak to
dopadne,“ vyjádřil se Vařeka. KoniMístostarostou Konice
ci v nadcházejícím volebním obdobude dosavadní šéf charity bí čeká například oprava náměstí,
město určitě bude chtít řešit i situaci
Konický starosta František Novák se zchátralou sokolovnou.
neměl při ustavujícím jednání zastupitelstva s obhajobou větší problém.
Plumlov má novou
„Po dohodách, kterých se podařilo
místostarostku
dosáhnout, jsem očekával celkem
hladký průběh jednání. A to se i potvrdilo,” těšil se Novák, přestože do Starostou v Plumlově zůstává Adolf
konického zastupitelstva se dostali Sušeň, místostarostou Martin Hynkandidáti hned z šesti stran a hnutí. drich. Přesto v Plumlově došlo k výPo hlasování zastupitelstva však raznému obratu. Po dvaceti letech,
bylo jasné, že na postu místosta- kdy tu bylo zastupitelstvo rozděleno
rosty „na plný úvazek“ dojde ke do dvou více či méně znesvářených
změně. Mnohé už naznačily výsled- táborů, zde všichni v tuto chvíli deky voleb, kdy KDU-ČSL získala klarují snahu po vzájemné shodě.
o jeden mandát více než ČSSD. „Každý, kdo bude chtít pracovat
A právě sociálního demokrata Petra pro město, bude určitě přínosem.
Vařeku v roli místostarosty vystří- Práce snad nyní bude klidnější,“ vydal dosavadní šéf konické charity jádřil se Adolf Sušeň. „Shodli jsme
Vlastimil Procházka (KDU-ČSL). se, že se na všem budeme společně
„Chci být především prospěšný domlouvat,“ potvrdila Gabriela Jana sloužit občanům,” vytkl si své cíle číková (KDU-ČSL), která se stala

novou neuvolněnou místostarostkou. Pro město tedy bude pracovat
na mateřské dovolené. „Na starost
dostanu zejména kulturu a také hledání možností, jak získat dotace,“
vyjádřila se Jančíková.
Současnému místostarostovi Martinu Hyndrychovi se tak uvolní ruce
mimo jiné pro řízení technických
služeb a chodu zámku. To vše na
něj „spadlo“ po odchodu předchozího ředitele takzvaného Klubového zařízení. „Nový šéf se už hledat
nebude, město tím fakticky ušetří,“ vysvětlila Jančíková. Plumlov
v současné době dokončuje výstavbu kanalizace, na jaře příštího roku
se chce pustit do budování stezky
pro cyklisty a bruslaře vedoucí po
levém břehu plumlovské přehrady.
„Výhledově se už uvažuje o jejím
prodloužení do Krumsína či Repešského žlebu,“ naznačil Sušeň.

V Němčicích nad Hanou
povládne těsná většina
Stejná starostka i místostarosta povedou následující čtyři roky také
Němčice nad Hanou. Své posty obhájila jak Ivana Dvořáková (ČSSD)
tak Jan Vrána (SNK města Němčice
nad Hanou). Obě kandidátky, které
společně získaly sedm mandátů,
pak ještě podpoří Milan Tesařík
(KSČM).

Zatímco v Plumlově zvolili cestu
kompromisu, v Němčicích to vypadá, že se při jednání zastupitelstva
mohou (podobně jako v Prostějově)
těšit na ostré konfrontace. „Snažili
jsme se mezi zastupiteli hledat širší podporu, nicméně úspěšní jsme
bohužel úplně nebyli. Vypadá to, že
v nadcházejícím volebním období
nepůjde leckdy o jednoduché procesy. Budeme se však snažit všechny materiály připravit tak, aby se
k nim mohl kdokoliv ze zastupitelů
i občanů bez obav vyjádřit. Věřím,
že v takovém případě nakonec vždy
zvítězí zdravý rozum a otevřené
jednání,“ prohlásila Ivana Dvořáková, starostka Němčic nad Hanou.
V současnosti zde dokončují zateplení místní mateřinky, hledá se vlastní
zdroj vody či připravuje nákup techniky na nakládání s bioodpady.

V Kostelci plánují
opravy na sídlišti
Nic nového pod sluncem nečeká
ani Kostelec na Hané. „Během zastupitelstva k ničemu zásadnímu
nedošlo,“ konstatoval pro Večerník
opětovně zvolený starosta Ladislav
Odvoleno. Občané mají, stejně jako tato volička z Bedihošti, již svůj úkol splněn. Politici měli napilno v posledních
Hynek (ČSSD), kterému bude krýt
dnech, aby se dohodli na vládnutí. Ve čtyřech městech prostějovského regionu už se tak stalo Foto: Jiří Možný
záda místostarosta František Horák
(KDU-ČSL). Vzhledem k tomu, telci očekávat ostřejší spory. „Bude- li. Chceme se soustředit zejména liště Sport, sportovní areál a řada
že obě strany mají v zastupitelstvu me pokračovat v tom, co jsme už na úpravu veřejných prostranství. místních komunikací,” vyjmenoval
pohodlnou většinu, nedají se v Kos- v minulém volebním období zača- Dočkat by se mělo například síd- priority města Ladislav Hynek.

VOLBY V MOŘICÍCH SE BUDOU OPAKOVAT Bílovický starosta
Dlouhodobé spory se vyhrotily. Starosta a další dva zastupitelé odstoupili

Mořice/mls - Dva kohouti na
jednom smetišti, to nemohlo dopadnout jinak. Mořice jsou po
Slatinkách druhou obcí, kde si
lidé budou muset zopakovat cestu
k volebním urnám! Zatímco ve
Slatinkách byl pád zastupitelstva
pro mnohé překvapením, v Mořicích se k něčemu podobnému
schylovalo již delší čas... Za rozpadem místního zastupitelstva stojí
zejména trvale napjaté vztahy
mezi dlouholetým starostou Jaroslavem Knapem a stále rostoucí
opozicí vedenou někdejším místostarostou Martinem Obručou.

Bude starostou Knap? Nebo přesvědčí spoluobčany Obruča? Či
snad vyhraje kompromis a do
funkce bude dosazen někdo úplně
jiný? Tak odpověď na tyto otázky
zůstala v šeru.
V obci byl o samotné volby zájem.
K urnám zde dorazilo bezmála sedmdesát procent voličů. O křeslo
v sedmičlenném zastupitelstvu se
přitom ucházeli kandidáti ze sedmi(!) kandidátek. Hned pět z nich
bylo úspěšných. A tak v takto nepřehledné situaci se dalo očekávat,
že sestavení funkční koalice bude
problém. Obzvláště, pokud jsou

zde dva silní rivalové, jimiž jsou
právě dlouholetý starosta Jaroslav
Knap a vůdce místní opozice Martin Obruča. Spory mezi nimi už
před třemi vedly k odchodu Martina Obruči ze zastupitelstva. To se
následně „smrsklo“ z devítičlenného na sedmičlenné.
V letošních komunálkách jednoznačně nejvíce preferenčních hlasů
získal právě Jaroslav Knap (128),
druhá skončila Renata Olejníčková
(102 hlasů) kandidující společně
se starostou. Martin Obruča skončil až na čtvrtém místě se ziskem
71 hlasů. Navzdory těmto na první

pohled dosti výmluvným číslům
jsou přesto v obci stále hlasitěji slyšet hlasy, které by si po dlouhých
letech představovaly na místě starosty někoho jiného než právě Jaroslava Knapa. Na tom, kdo by jím
vlastně měl být, se však už tyto hlasy ne vždy shodnou. I to je zřejmě
důvod, proč bylo v obci sestaveno
hned sedm kandidátek.
Za těchto podmínek se nelze divit,
že zastupitelstvo vzešlé z letošních
voleb bylo tak výrazně roztříštěné.
Jeho život byl i proto přímo jepičí. Sešlo se pouze jednou a to ve
čtvrtek 6. listopadu. Po následném

Ustavující zasedání nového zastupitelstva bylo přerušeno do pátku

Na startu. Luděk Coufal v sobotu odstartoval závody zimních plavců v Čehovicích naposledy ve funkci předsedy oddílu TJ
Haná. Jako první na řadu přišla kategorie žen na tisíc metrů.
Foto: Martin Zaoral

díla se zhostil restaurátor Martin
Parobek. „Sobotní ráno se sešlo
u sochy sv. Anny více jak třicet
občanů Němčic nad Hanou, aby
společně s panem farářem Tomášem Stroganem požehnali nově
zrestaurované soše. Oprava byla
provedena díky finanční podpoře
Olomouckého kraje,“ napsala do
redakce Večerníku Jana Oulehlová
z němčické radnice.

V Dobrochově sebral kolo i pilu

To je škody! Vysypaný náklad a utržený návěs nebyly jediné věci,
které policisté u Protivanova zjistili. Řidič kamionu byl silně pod vlivem
alkoholu.
Foto: Policie ČR
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V Němčicích požehnali opravené soše sv. Anny
Němčice nad Hanou/mls - Minulou sobotu ráno se v parčíku
v Tyršově ulici v Němčicích sešla
více jak třicítka místních. Důvodem bylo slavnostní žehnání
nedávno zrestaurované soše sv.
Anny.
Socha sv. Anny vznikla v roce
1890, v Kroměříži ji vytvořil
A. Beck. Po letech ji letos v Němčicích nechali kompletně opravit,

ˇEJOVSKO
PROST

Prostějovsko/mls - Stejně jako
prostějovský primátor statutárního města Miroslav Pišťák si
ani jeden ze čtyř starostů měst
v regionu nemusí balit věci ze své
kanceláře. V úřadu po letošních
komunálních volbách zůstanou
František Novák, Adolf Sušeň,
Ivana Dvořáková i Ladislav
Hynek. Večerník zjišťoval, jak
k tomu došlo...

fotogalerie na
www.vecernikpv.cz

jaké bylo uspávání broučků v plumlově...

Šofér kamionu vysypal náklad, byl opilý jako slíva

Jenomže záhy policisté zjistili, že
k nevšední bouračce nedošlo jenom tak. „U řidiče byla provedena dechová zkouška, která byla
pozitivní, a policisté mu naměřili
1,70 promile alkoholu v dechu.
Na místě mu byl zadržen řidičský

region@vecernikpv.cz

Hlavním bodem programu byl ale samotný lampionový průvod, který prošel za doprovodu kytary a dětských
hlásků od kostela ke škole, a samozřejmě soutěž o nejkrásnější lampion.
Letos byla vítězkou Monička Perdochová, která společně s maminkou
vytvořila krásnou včelku.
Prostějov, Určice/tok - Desítky
lampionů a stovky očí se rozzářily v sobotní podvečer 8. listopadu
v Určicích. Hasičský sbor, Kulturní
BYLI JSME
3x foto: Pavla Vašková
klub a společenství zábavy Domeček připravily pro děti premiérovou akci s názvem „Lampionový
průvod aneb uspávání broučků“.
U TOHO!
Jakmile se setmělo, vyrazili ti nejmenší spolu s rodiči a ostatními do
ulic a uliček Určic. Tam je čekala na
několika místech překvapení v podobě nádherných velkých zvířátek, která se postupně připojila k průvodu.
Společně pak všichni dorazili zpět
Uspávání broučků. Plumlovští nadšenci názor- Lampionový průvod. Dlouhý lampionový prů- k místní sokolovně. Zde už bylo vše
připraveno k nejdůležitějšímu úkolu,
ně předvedli, jak se uspávají mravenci a berušky. vod prošel Plumlovem od kostela až ke škole.
tedy k uspávání ježka, zlatohlávka,
brouka Pytlíka, veverky a vlast-

MILIONOVÁ ŠKODA na silnici u Protivanova

Protivanov/mik - Havárie kamionu s milionovou škodou u Protivanova se neobešla bez alkoholu.
Řidič z povolání, kterému se v zatáčce odpojil návěs a vysypal tak
celý náklad na silnici, nadýchal
policistům 1,70 promile. Za to mu
teď hrozí až tříletý kriminál.
„V neděli druhého listopadu dopoledne došlo na silnici třetí třídy
v katastru obce Protivanov k nehodě nákladní soupravy Scania.
Z prvotního šetření vyplývá, že
padesátiletému řidiči se ze zatím
nezjištěných příčin při průjezdu
levotočivou zatáčkou odpojil návěs, který vyjel mimo silnici, horní
částí zachytil o strom a poškodila
se i plachtová konstrukce. Došlo
k vysypání a poškození nákladu,
a to hygienických doplňků. Ke zranění osob nedošlo, hmotná škoda
byla vyčíslena na jeden milion korun,“ popsala průběh havárie Irena
Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.

776 159 120

Broučci už spí. Děti v Plumlově je uspaly písničkou

V Žárovicích stráví
odpoledne s dechovkou
Žárovice/mls - Domov pro
seniory Soběsuky srdečně zve
na odpoledne s dechovkou.
Akce se bude konat v sobotu
15. listopadu od 14.00 hodin
v kulturním domě v Žárovicích. K tanci i poslechu zahraje
Krumsíňanka. Vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno.
Akci finančně podporují Vodica
a Vojenské lesy a statky ČR.
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odcizil pánské horské jízdní kolo,
dvě brusky, benzinovou pilu a další věci. Majiteli způsobil škodu
za dvaadvacet a půl tisíce korun.
Policisté zahájili úkony trestního
řízení pro podezření ze spáchání
přečinů krádež a porušování domovní svobody, za které pachateli
hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi,“ sdělila Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.

Práce je hotová. U sochy sv. Anny se v sobotu sešlo více jak třicet
občanů Němčic nad Hanou.
Foto: Jana Oulehlová

Ptení: řidič nechal auto
odemčené, pak se divil
Ptení/mik - Nechávat věci ve vozidlech se nevyplácí! O tom se mohl
přesvědčit devětatřicetiletý řidič
nákladního vozidla Ford Tranzit,
který ve středu 5. listopadu dopoledne zaparkoval své auto ve
Ptení.
„Řidič nechal v kabině věci a pravděpodobně auto nezamkl. Toho využil
zatím neznámý pachatel, který zevnitř
odcizil příruční tašku s celým obsa-

hem. Byla v ní peněženka s pěti tisíci
korunami, osobní doklady a firemní
tankovací karta. Celková škoda byla
vyčíslena na pět tisíc čtyři sta korun,“
uvědomila média Irena Urbánková,
tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.
Policisté případ prověřují pro podezření ze spáchání přečinu krádeže, za
který si pachatel může jít sednout do
kriminálu až na dva roky.

INTRIKY A EMOCE - TO JSOU DNEŠNÍ URČICE
Určice/tok - Neočekávaný průběh mělo ustavující zasedání nově
zvoleného zastupitelstva v Určicích. Starostou byl sice opět zvolen
Vlastimil Konšel, další volební
procedury však probíhaly tajnou
volbou a kompletní radu obce se
zatím nepodařilo zvolit! Po dohadech ohledně dalšího postupu bylo
rozhodnuto o přerušení jednání do
nadcházejícího pátku 14. listopadu. Všichni se mají opětovně sejít
v 18.00 hodin.
První rozepře mezi „Konšelovou“
Nezávislou volbou a blokem Občané
pro Určice nastaly ohledně způsobu
hlasování. Zatímco šéfka rýsující se
opozice Marie Slezáková navrhovala tajné hlasování, které údajně nelze
prodat za peníze a hlasující nečelí
takovému tlaku na svobodně projevený názor jako při veřejné proceduře,
dosavadní starosta naopak obhajoval
volbu aklamací, při níž přítomní občané jasně uvidí, jak kdo hlasuje.
Volba starosty aklamací obdržela
osm hlasů z patnácti a už zde se
projevil posun oproti tomu, jak voliči rozdali karty. Petr Kouřil, který
ve volbách obdržel vůbec nejvíce
preferenčních hlasů, a Kamila
Sedláčková totiž hlasovali s opozicí. Když se k nim při rozhodování
o způsobu volby místostarosty a zbývajících radních přidal další hlas, bylo
jasné, že dvoutřetinová většina Nezá-
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Pyrrhovo vítězství. Starosta Vlastimil Konšel (uprostřed) bude mít
ještě z dalšího průběhu zastupitelstva těžkou hlavu. A nejen z něj...
Foto: Tomáš Kaláb
vislé volby dostává pořádné trhliny...
Zatímco Nezávislá volba navrhla na
post starosty opět Konšela, opozice
by ráda viděla ve funkci Milana Františka. Nominaci pojala Slezáková
jako předvolební řeč prošpikovanou
osobními útoky, při nichž auditorium
v plném sále vyjadřovalo hlasitý nesouhlas, až musel předsedající prosit
přítomné o strpení. Ve veřejném hlasování obdržel Konšel devět hlasů
(sám se zdržel), protikandidát František pět hlasů.
Zatímco znovuzvolený starosta poděkoval voličům za projevenou důvěru, z koutku sálu se nesly vzduchem poněkud nedůstojné projevy,
za něž byla svého času peskována
tehdejší první dáma Dagmar Havlová... Na post místostarosty nominoval Konšel Petru Poulíkovou, přestože

byla do zastupitelstva zvolena poprvé,
u níž ale očekával časovou flexibilitu
při výkonu neuvolněné funkce. Oozice v tuto chvíli už bez většího překvapení navrhla právě Kouřila, který také
získal nadpoloviční většinu hlasů.
V prvním kole tajné volby zbývajících tří radních byl zvolen Martin
Fródl, ve druhém nikdo a ve třetím
Sedláčková. Nastala tak situace, kdy
rada není kompletní, a jednání se
rozpadlo do dohadů, jak postupovat
dále. Podle Slezákové to byla ukázka starostovy nekompetence, do jaké
míry to byl záměr, si zhodnotil každý
sám. Nakonec bylo po dohodě všech
stran ustavující zasedání přerušeno
do následujícího pátku, do kdy se vyjasní další postup podle litery zákona
s ověřením na příslušném odboru
Ministerstva vnitra.

„Je mi z toho smutno, ale všechno zlé
je pro něco dobré. Vyjasnily se pozice,“ komentoval krátce dosavadní
výsledky jednání Vlastimil Konšel.
Podle Slezákové byly tímto zastupitelstvem prolomeny ledy, když
„v zastupitelstvu existuje, řekněme
realistická většina přinejmenším
osmi hlasů, a to napříč všemi zvolenými zastupiteli, která napříště
již nedovolí starostovi řídit obec
jako jakési feudální léno“. Jakými
prostředky se tuto většinu podařilo
menšinové opozici vytvořit, zůstává
otazníkem.
V Určicích tedy bude následovat
bez ohledu na počasí horký týden
zakončený dalším dějstvím dramatu,
komedie či frašky, podle toho, jak
kdo chce jednání tamního obecního
zastupitelstva nazývat...

odstoupení starosty a „jeho“ dvou
lidí, klesl počet zastupitelů pod
pět, což má za následek opakování
voleb.
„Opozice vyžadovala všechny
funkce pro sebe. Chtěli jsme se
nějak domluvit, ale od začátku to
vypadalo, že to k ničemu stejně nepovede...,“ vyjádřil se starosta Jaroslav Knap. V závěru uplynulého
týdne jsme se pokusili kontaktovat
i Martina Obruču, jeho telefon
však byl vypnutý. Nové volby budou v Mořicích nejdříve v únoru,
do té doby bude obec provizorně
řídit předchozí vedení.

se skrývá?

Prostějov, Bílovice-Lutotín/tok
- Vzhledem k neúspěšným telefonickým pokusům kontaktovat dosavadního starostu Jana
Tomana se Večerník vypravil
zjistit aktuální situaci přímo
na obecní úřad v deklarované
úřední hodiny. Leč vraceli jsme
se bez úspěchu...
V Bílovicích je specifická povolební situace, jelikož byly soudně
napadeny výsledky komunálních
voleb. Na podrobnosti jsme se
chtěli zeptat stávajícího starosty,
jehož mobilní telefon je většinou
nedostupný. A pokud už náhodou
vyzvání, nikdo jej nezvedá...

Tudíž jsme vyrazili přímo do
centra dění. Ve středečních odpoledních hodinách ovšem na
obecním úřadě v Bílovicích starosta přítomen nebyl, v Lutotíně
jsme také nepochodili. Přestože
starostův automobil stál před
úřadem, bylo zamčeno a bez
výsledku dopadl na radu občanů
pokus o kontakt přímo v místě
bydliště. Jak jsme dále zjistili,
problémy s telefonickým kontaktem mají i samotní pracovníci
úřadu a někteří občané. Je to jen
náhoda nebo se starosta Toman
vyhýbá kontaktům s okolním
světem?

Nečekaný zvrat v Otaslavicích předznamenal změnu
na postu starosty. Nově bude vládnout Hýbl a dva zástupci

Otaslavice/tok - Ještě předminulý
pátek se zdálo být všechno jasné.
Tandem dosavadního starosty
Rostislava Drnovského a místostarosty Romana Paláta měl
dohodnutý pátý potřebný hlas
v osobě zastupitele za KDU-ČSL
Josefa Kalába. Už krátce po začátku jednání ustavujícího zastupitelstva začalo být zřejmé, že všechno
je jinak...
Rozložení sil v devítičlenném zastupitelstvu poodhalilo již hlasování o počtu místostarostů. Zatímco Mojmír
Sokol ze sdružení Společně pro
Otaslavice navrhoval dva, dosavadní místostarosta Palát doporučil
nerozšiřovat počet funkcí s odůvodněním, že i v uplynulé „vypjaté budovatelské době jeden místostarosta
postačoval, má-li obec schopného
starostu...“. První návrh byl schválen
počtem pěti hlasů původně předpokládané opozice, k níž se přidal kandidát s největším počtem preferenčních hlasů Marek Hýbl ze starostova
Sdružení nezávislých kandidátů-Za
rozvoj obce.
Oba kandidáti na starostu pocházeli paradoxně z téže kandidátky.
Ten dosavadní Rostislav Drnovský obdržel pouhé čtyři hlasy,
když se jeho kolega Hýbl a Božena
Bartošová ze Strany pro občany-SNK zdrželi hlasování. Pro druhého nominanta Marka Hýbla
hlasovalo pět zastupitelů a bylo
rozhodnuto. Dosavadní místostarosta Palát se za této situace vzdal
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Zvoleno. A takto vypadá nové zastupitelstvo v čele se starostou Hýblem,
prvním místostarostou Sokolem (po jeho pravici) a druhou místostarostkou Bartošovou.
Foto: Tomáš Kaláb
další kandidatury a tak následně
byl prvním místostarostou zvolen
pěti hlasy Mojmír Sokol, druhou
místostarostkou pak Zuzana Bartošová.
V závěrečné diskusi poděkoval Palát
minulému starostovi za jeho práci pro
obec, která i při velkých investicích do
infrastruktury vykazuje solidní hospodaření. Jeden z místních občanů pan
Štefek ocenil Drnovského podporu
spolkové činnosti. Naopak pan Láznička vyjádřil potěšení nad koncem
jedné „kliky“ s tím, že nové vedení
obce přinese potřebný „nový vítr“ na
otaslavický obecní úřad.
„To se prostě někdy v politice stává,
respektuji rozhodnutí zastupitelstva a
novému starostovi budu samozřejmě
v počátcích nápomocen,“ ubezpečil
po skončení jednání dnes již bývalý starosta Rostislav Drnovský.
„Byl jsem si vědom podpory občanů,
proto jsem se během víkendu rozhodl vyslyšet jejich přání po změně,“

vysvětlil nastupující starosta Hýbl.
A co bude patřit k prioritám nového
zastupitelstva? „Hodláme revitalizovat koupaliště, zasíťovat pozemky pro výstavbu rodinných domků
a rekonstruovat kanalizaci v místní
části Alej,“ vyjmenoval plánované
akce Hýbl. „Taky chceme posílit
bezpečnost v obci, zavést kamerový
systém a měřiče rychlosti,“ doplnil
první místostarosta Sokol. Nové
vedení obce se nechce soustředit jen
na obnovu infrastruktury, ale rozproudit život v obci. „Chtěli bychom
víc zapojit občany, zejména mladé
lidi do čtyřiceti let, aby se i oni cítili
v Otaslavicích dobře,“ kladla důraz
na společenský život obce prostřednictvím rozvoje občanské společnosti Bartošová, čerstvě inaugurovaná druhá místostarostka.
Vizí, nápadů a elánu do další práce
je v Otaslavicích zjevně dost. Večerník bude sledovat, jak se záměry daří
realizovat.

Kultura v Prostějově a okolí...
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nejvýznamnější kulturní událost
Společenský dům hostil v uplynulém týdnu hned dvě významné akce

ONDŘEJ BRZOBOHATÝ NOHAVICA OČAROVAL PROSTĚJOV

předvedl interaktivní show
V rámci své Identity tour
zavítal uplynulé pondělí
3. listopadu do Městského divadla v Prostějově
oblíbený herec, moderátor, skladatel, klavírista a zpěvák Ondřej
Brzobohatý. Idol snad
všech českých dívek či
žen dorazil do Prostějova
s vynikající kapelou a netradiční dramaturgií koncertu, která počítala i se
zapojením diváků. Ti také
od první chvíle ochotně
spolupracovali.
Prostějov/pav
Už když se těsně po sedmé hodině večerní nečekaně otevřely
boční dveře do sálu a Ondřej
Brzobohatý s mikrofonem přišel
přímo mezi nadšené diváky a zazpíval jim skutečně „z očí do očí“,
bylo jasné, že bude celý večer
probíhat netradičně. „ Tento koncert bude asi trošku jiný, než jste
zvyklí. Bude trošku akustičtější,
komornější a ponese se v duchu
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Z očí do očí. Ondřej Brzobohatý fanynky překvapil, když jim hned
v úvodu přišel zazpívat přímo do publika.
Foto: Pavla Vašková
vzpomínek na dětství,“ objasnil
populární zpěvák hned na úvod. „
Já si například živě vybavuji vůni
Indulony a Alpy, také houpání na
tátově bicepsu... To byla vůbec
moje oblíbená sportovní disciplína,“ přidal se smíchem a donutil
tak většinu přítomných zamyslet
se, čím vlastně voní jejich dětství. Následně rozeslal také mezi
diváky obálky s přáním, aby své
vzpomínky na dětství napsali
a pomohli mu tak dokončit písničku.
Vzápětí zazpíval s klavírem několik písní, které u Brzobohatých
často hrávaly z gramofonu. Kro-

OB band. Vynikající kapela, která doprovází Ondřeje Brzobohatého na jeho koncertech, měla u prostějovských diváků velký
úspěch.
Foto: Pavla Vašková

mě Raye Charlese, Franka Sinatry, Luise Armstronga to byla
také píseň Voskovce, Wericha
a Ježka „Život je jen náhoda“,
kterou si nadšeně zazpívalo i početné publikum.
Stěžejní část koncertu však samozřejmě tvořila Brzobohatého
vlastní tvorba, ať už písně, které
skládal pro kapelu Bůhví, nebo
především skladby z prvního
sólového alba Identity. Z něj
zazněl původně duet s Peterem
Cmorikem Vietor, populární
Správci osudů nebo Věštkyně.
Ondřej Brzobohatý v Prostějově dokázal, že je nejen
vynikající klavírista, charismatický zpěvák, ale i příjemný společník. Celý večer
provázel diváky svými vzpomínkami na dětství a tátu
a navodil tak v sále téměř až rodinnou atmosféru.
Po dvouhodinovém koncertu
proběhla ještě autogramiáda,
a tak všechny fanynky, kterých byla v divadle naprostá
většina, mohly hodnotit celý
večer tou nejvyšší známkou.

Vánoční strom v Prostějově
nerozsvítí žádná CELEBRITA

Prostějov/mik - Byli jsme
několik let už zvyklí na to,
že slavnostní rozsvícení
vánočního stromu na náměstí
T. G. Masaryka doprovodila svým vystoupením
nějaká celebrita českého
šoubyznysu. Monika Absolonová, Dáda Patrasová, Iveta
Blanarovičová ani žádná jiná
podobná hvězda se však letos
v Prostějově už neobjeví!
Jak už Večerník prozrazuje
na straně 6 dnešního vydání,
slavnostní rozsvícení vánočního
stromu se uskuteční v pátek
28. listopadu. „Dojde k němu

v sedmnáct hodin, vše je naplánováno samozřejmě s kulturním programem,“ potvrzuje
Ivana Hemerková, náměstkyně
primátora
Statutárníhoměsta
Prostějova. Jak ovšem vzápětí
dodala, oproti zvyklostem
nebude letos přítomna žádná celebrita. „V minulých letech jsme
se setkávali s tím, že slavné osobnosti měly přehnané finanční
i hmotné požadavky a pak
například na náměstí zpívaly
z playbacku. To se stalo terčem
kritiky, lidé byli zklamaní. Proto jsme se rozhodli už žádné
podobné celebrity na Vánoce do

Prostějova nezvat,“ vysvětlila
náměstkyně primátora.
Jak Ivana Hemerková Večerníku
nakonec popsala, slavnostní
rozsvícení vánočního stromu
na náměstí T. G. Masaryka se
však ani tentokrát neobejde bez
slavnostních fanfár z balkónu
radnice v podání žáků Základní
umělecké školy Vladimíra Ambrose. Kulturní program zajistí vystoupení Divadla Kvelb
z Českých Budějovic a hudební
skupina MediCimbal, která
ve své produkci spojuje energii lidové písně se zvukem inspirovaným moderními žánry.

Natáčení nového seriálu
v Prostějově skončilo
BYLI JSME
Prostějov/mik - Jak Večerník informoval už v minulém
čísle, dali si v Prostějově dostaveníčko filmaři ze studia
České televize Brno. Natáčení
nového seriálu Četnické trampoty, který diváky zavede do
roku 1919, skončilo ve čtvrtek
6. listopadu v Kováříkově vile
na náměstí Padlých hrdinů.
„Můžete vejít, ale vypněte si mobil a foťte až po konečné klapce,“
pozvala Večerník ve čtvrtek odpoledne produkční seriálu Darina
Levová dovnitř Kováříkovy vily.
Museli jsme dát velký pozor,
abychom nenarušili natáčení
scény, kdy dva četníci vyslýchali
prostitutky z nevěstince, ve který
se na jeden den proměnila Kováříkova vila. „Točí se zde epizoda
o mladé prodejné dámě, která se
stala obětí zločinu. Víc prozradit
nemůžu,“ sdělil nám později jeden ze členů natáčecího týmu.
Ve čtvrtek už Večerník nepotkal
o předchozím víkendu v Prostějově přítomného Pavla Zedníčka, ani další známé herce. Navíc

U TOHO!

V obležení! kovaříkovu vilu v prostějově ve čtvrtek neprodyšně obklíčila auta s televizní technikou.
Foto: Michal Kadlec
produkční nově připravovaného
seriálu odmítla poskytnout rozhovor, stejně tak nás nenechala
vyrušovat mladé herce zabrané
do natáčení. Slušně a ochotně nás
odkázala na webové stránky České televize. Tam Darina Levová
prozradila, že v současné době
je už připraveno celkem šest dílů
seriálu a každý ze tří režisérů natočí dva díly po pětasedmdesáti
minutách.
Základní četnickou stanici filmaři vybudovali na zámečku

v Lesním Hlubokém u Velké
Bíteše, natáčet budou mimo
Prostějova také v Jimramově, Luhačovicích, Lomnici
u Tišnova, Lednici, Hošticích
a Mrákotíně. V Prostějově
využili filmaři kromě Kováříkovy vily na náměstí Padlých
hrdinů také interiéry Národního domu a prostějovské
radnice. Stejně jako před lety
jejich předchůdci při natáčení
slavnějších Četnických humoresek.

Publikum rozesmál i rozplakal

Prostějov/pav - Tohle snad
umí jen on. Už když vstoupí na
pódium, diváci ani nedýchají.
Nepotřebuje k tomu nic než
kytaru, harmoniku a své osobní kouzlo. Ano, řeč je o „Panu
písničkáři“ Jaromírovi Nohavicovi. Jeho koncert, který se
uskutečnil v prostějovském
Společenském domě ve čtvrtek 6. listopadu, byl už dlouho
dopředu vyprodaný, ostatně
jako všechna jeho další vystoupení po celé České republice. A pro všechny, kterým
se podařilo lístek získat, to
byl jistě zážitek, na který budou ještě dlouho vzpomínat...
medikální partner Večerník
u toho nechyběl!
Jaromír Nohavica přijel uplynulý čtvrtek do Prostějova se
skvělým polským klavíristou
a zároveň jedním z nejlepších
akordeonistů Evropy Robertem Kusmierskim. V „Kasku“
to byla jeho premiéra. „Sem
se vždycky velmi rád vracím,
tohle město má pro mě zvláštní
kouzlo. Vždycky jsme se zde
setkávali ve vašem krásném
divadle, tento sál je tedy pro
nás novou výzvou,“ svěřil se
zaplněnému hledišti v úvodu
koncertu Nohavica. Hned po
několika skladbách bylo ale

Fotoreportáž

zřejmé, že jeho charismatická
osobnost, obrovské fluidum
a síla jeho písní by přesáhly
jakýkoliv sál. „Je to dobré,
funguje to, přišel jsem na
to, že důležitý je vždycky obsah, ne forma. A vy jste skvělý obsah tohoto sálu. Bystré
a inteligentní publikum,“ vysekl pochvalu prostějovským
návštěvníkům.
V průběhu koncertu zazněl
průřez jeho tvorby, starší hity
střídaly novější písně. Robert
Kusmierski exceloval u klavíru
i harmoniky, vše doplňovaly
světelné efekty. Ve srovnání
s posledním koncertem v divadle
se zde už dalo dokonce mluvit
téměř o „show“. Nohavica zahodil židli a postavil se před posluchače chvíli s kytarou, chvíli s heligonkou, někdy přišel až na kraj
pódia jen s mikrofonem. Celkové
vyznění koncertu bylo však jako
vždy: téměř dokonalé. Publikum
měnilo nálady přesně podle Nohavicovy chuti. Smálo se, když
oznámil, že zahraje novou píseň
U Příbora a že si je jistý, jak napsal hit, a nejeden divák měl slzy
v očích při Sarajevu, či Do ráje
chodí holky peklem.
Nejsilnějším okamžikem koncertu byl však okamžik, kdy
po krásné klavírní přede-

Krásný zážitek. Slavný písničkář Jaromír Nohavica je ve svých
šedesáti letech ve skvělé formě.
Foto: Pavla Vašková
hře Kusmierského vystoupil
Jaromír Nohavica ze tmy
a nádherně prožitě a procítěně
zazpíval Zbloudilý koráb, píseň z posledního alba Tak mě
tu máš. „Pokud je moje poslední
album dobré, vděčím za to i Prostějovu. Energie tohoto města
mi pomohla k tomu, že ta deska
zní tak, jak zní. Konkrétně například tuto píseň jsme nahráli
v prostějovském Grandhotelu,
na pokoji číslo 309,“ zmínil zajímavou skutečnost, kterou se mu
až do minulých dní podařilo před
Prostějovany dobře utajit.
Nohavica jako vždy nechal ve
svém publiku hluboký dojem
a to ho odmítalo pustit z pó-

dia. Po závěrečné písni Mám
jizvu na rtu následovala série
několika přídavků a následných standing ovations, zazněla například Kometa či Až
to se mnou sekne, dokonce
zahrál úplně akusticky píseň
Svlíkni si košilku.
Po takto „výživném“ zážitku
je jasné, že z úst spokojených
diváku bylo slyšet pouze samou chválu jako například:
„Skvělé, výborně jsem se bavil“ nebo „Ten je snad ještě
lepší než dřív“ a „Ty nové písničky jsou vynikající, musím
si sehnat to jeho poslední album“... a podobně. Nezbývá,
než souhlasit.

jaký
ja
akýý by
byl
yl kkoncert
onccerrt ja
jaromíra
aromíraa no
nohavicy...
ohavvicyy....
3x foto: Pavla Vašková

A budeme se fotit. Focení během téměř celé- Bylo vyprodáno. Všechny koncerty oblíbe- Jaromír a Robert. Spojení dvou výrazných
ho koncertu nebylo povoleno, ale na konci oba ného písničkáře jsou dopředu beznadějně muzikantských osobností na koncertě na
publikum silně zapůsobilo.
vyprodané, včetně toho prostějovského.
pánové vyzvali návštěvníky, ať si je vyfotí.

Kapely Tři sestry a Visací zámek

vyplenily „Kasko“ hudbou

Prostějov/peh - Dvě nestárnoucí legendy české hudební scény Tři sestry a Visací
zámek si v pátek večer daly
spolu se svými fanoušky
dostaveníčko v prostějovském Společenském domě.
Výsledkem byl hudbou důkladně nadupaný několikahodinový mejdan. PROSTĚJOVSKÝ
Večerník,
jakožto mediální partner,
byl u toho!
Legendy české hudební scény skupiny Tři sestry a Visací
zámek vyrazily po pěti letech
na společné turné po českých
a moravských zemích. A své
nejnovější turné s názvem
Old PunX Tour 2014 zahájily
právě v Prostějově, kde už je

netrpělivě očekávalo několik
stovek věrných fanoušků.
Jejich přízně využila nejprve
kapela Visací zámek, která
publiku servírovala jednu známou pecku za druhou, takže
si příznivci „visáčů“ mohli po
libosti zahulákat do taktu písní
Démon alkohol, Štěstí nebo
Prezident. „Jsme unikát české
hudební scény, protože hrajeme více než třicet let v úplně
stejném složení,“ pochlubil se
frontman kapely Jan Haubert,
který se po skončení koncertu
ochotně vyfotil se skupinkami
Nestárnoucí legenda. Jan Haubert, zpěvák kapely Visací zámek neodsvých fanoušků.
mítl žádost fanoušků o autogram ani společné foto. Foto: Petra Hežová
Visací zámek vystřídaly na pódiu Tři sestry v čele s frontma- chvaloval přízeň zdejšího pu- bylo téměř narváno. „Přišli
nem kapely Lou Fanánkem blika. „Moc jsem si koncert jsme celá parta, jako pokažHagenem, který si velmi po- užíval a zdálo se, že lidi v pub- dé, když tu hrají Tři sestry,“
liku taky,“ usmíval se zpěvák prozradil Večerníku Martin
v průběhu celého rozhovoru, Horák, který spolu se svými
který vám Večerník přinese už přáteli dorazil ve stylovém
v příštím čísle. Prozradíme, triku s logem kapely.
že fanoušci kapely Tři sestry Že si fanoušci koncert svých
se mají na co těšit, podobně oblíbenců naplno užívali,
jako příznivci dobrého jídla, svědčí i množství hudebních
ke kterým se počítají i všichni přídavků, které kapela Tři
členové kapely.
sestry prostějovským přízI přesto, že organizátor akce nivcům naservírovala. Závěr
Tomáš Grepl z agentury koncertu svedl na pódium
MAMUT AGENCY zazna- frontmany obou kapel, aby si
menal menší návštěvnost improvizovaně spolu s plným
než v uplynulých letech, kdy sálem fanoušků zazpívali
Dokonalá pohodička. Frontman kapely Tři sestry Lou Fanánek v našem městě Tři sestry spo- Traktor, kterým se s ProstěHagen si koncertování v Prostějově náležitě užíval.
lu se svými hosty vystupo- jovem pro letošek rozloučili.
Foto: Petra Hežová
valy, ve Společenském domě Tak zase příště!

Ze života města
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Na náměstí Padlých hrdinů vznikne nová kruhová křižovatka
„Jde i o začátek realizace cyklostezky do Vrahovic,“ popisuje Zdeněk Fišer

V rozpočtu města pro rok 2015 se počítá s pokračováním další etapy výstavby cyklostezky podél silniční komunikace ve Vrahovické ulici. Jak Večerník
už v průběhu tohoto roku opakovaně informoval,
tuto investiční akci provázejí problémy v podobě několika nesouhlasných stanovisek ze strany
Dopravního inspektorátu Policie ČR. Vybudovat
tak cyklostezku z náměstí Padlých hrdinů podél silnice až k vrahovickému kostelu, se zdá být
téměř nemožné. Přesto radní chtějí postupně po
konzultaci s policejními odborníky odstraňovat jednu kritizovanou část původního projektu za druhou
a celou investici nakonec uskutečnit podle plánu!
Prostějov/mik
„Cyklostezka ve směru od Dony
až po železniční přejezd ve Vrahovické ulici už jakýmsi způsobem funguje, cyklisté jezdí po
chodci málo využívaném chodníku podél bývalého Agrostroje.
Od přejezdu až po pivovar jsme
tento chodník zrekonstruovali
v celé jeho třímetrové šířce
a tento úsek se brzy pomocí do-

pravního značení rovněž změní
na smíšenou stezku pro chodce
i cyklisty. Pořád tady ale existují
problémy a neshody s Dopravním inspektorátem, který stále
upřednostňuje vést cyklostezku
pro krajnici silniční komunikace,“ shrnul situaci pro Večerníku
Zdeněk Fišer, náměstek primátora Statutárního města Prostějov.
Magistrát tak během uplynulého
roku nechal za více než milion

korun opravit kanálové vpusti po
celé délce silnice ve Vrahovické
ulici, aby cyklisté mohli pohodlněji využívat krajnici. „Podle
mého názoru to byly zbytečně
vyhozené peníze, protože nyní
se začátkem zimního období se
tato cyklostezka na krajnici silnice ruší z důvodu zimní údržby.
Navíc máme stále více ohlasů
občanů, kteří se bojí na kole
jezdit po silnici ve Vrahovické

ulici kvůli obrovskému provozu
vozidel, zvláště těch nákladních.
I z tohoto důvodu tak pořád trváme na našem původním projektu
a hodláme udělat všechno, abychom prosadili cyklostezku jako
součást širokého chodníku kolem
Agrostroje. Podle našeho názoru
je to z logického i lidského hlediska ta správná cesta, jak vytvořit
pro cyklisty nejbezpečnější podmínky,“ uvedl Zdeněk Fišer.
Město se tedy rozhodlo postupem času po dohodě s Dopravním inspektorátem začít
odstraňovat všechny sporné
body, které policistům v projektu výstavby cyklostezky do
Vrahovic vadí. „První věcí je
zajištění bezpečného nájezdu na
vlastní cyklostezku vedoucí na
náměstí Padlých hrdinů. Na křižovatce ulic Svatoplukova, Vrahovická a Českobratrská bude
vybudován rondel. Místa je tu
dost a vyřeší se jím hned několik
problémů. Jednak složitost výjezdu z Českobratrské a také ze
Svatoplukovy na Vrahovickou,

kde řidič musí kličkovat, než se
dostanou na hlavní. Pomocí bezpečnostního ostrůvku vytvoříme
také bezproblémový nájezd na
cyklostezku. Policistům totiž
vadí, že by jinak cyklisté složitě
a nebezpečně odbočovali doleva
po klasické křižovatce ve směru
od Svatoplukovy ulice,“ popsal
Zdeněk Fišer.
Jak doplnila první náměstkyně primátora Alena Rašková,
rondel na náměstí Padlých
hrdinů by se mohl na náklady
města zrealizovat už příští rok.
„Je to tak. Tato investiční akce
ještě nemá pevný termín. Bude
se ale jednat o velmi potřebnou
stavbu, která má řešit dopravní
komplikace v této lokalitě. Co
si budeme povídat, vyjet dneska
z Českobratrské ulice do křižovatky a pokračovat dál, to je
mnohdy skutečně nadlidský problém. Navíc výstavba rondelu
v tomto místě je opravdu úvodem k realizaci cyklostezky až
do Vrahovic. Právě díky kruhové
křižovatce bude možné vybu-

Město rondelů. Ten další bude vybudován na náměstí Padlých hrdinů.
Bude jím zajištěna bezpečnost pro řidiče i cyklisty. Foto: Michal Kadlec
dovat bezproblémový nájezd na
cyklostezku, aby ´kolaři´ nebyli
ohrožováni řidiči vozidel a naopak,“ shrnula nová zástupkyně
prvního muže prostějovského
magistrátu.
V dalších letech se pak budou
řešit problémy s bezpečností na
další části cyklostezky směrem
do Vrahovic, a to zejména na
mostě poblíž pivovaru. „Tady

číhá další problém. Tudy nemůžeme cyklostezku už vést
po chodníku, který se na místě
zužuje na minimum. Musíme
proto vyprojektovat nové přemostění výhradně pro cyklisty.
Ale to je ještě daleko, prioritu
ohledně cyklostezky má nyní
zmíněný rondel na náměstí
Padlých hrdinů,“ dodala Alena
Rašková.

Vodní 11 prodána za dva miliony Město si nechalo zpracovat analýzu rozpočtů
S kupci se ale ještě kupodivu pořád jedná…
Prostějov/mik - Jak Večerník
už na jaře letošního roku informoval, dne 1. dubna schválila
stávající rada města na svém
posledním řádném zasedání
prodej domu ve Vodní ulici číslo
11 v Prostějově manželům Laurenčíkovým. Prodat „barabiznu“ v dezolátním stavu a navíc
s několika bydlícími romskými
rodinami se městu podařilo až
na třetí pokus. Po půl roce se
však další vývoj zastavil!
„Prodej manželům Laurenčíkovým už dokonce schválilo
i zastupitelstvo, a to za cenu dvou
milionů a sto dvaceti šesti tisíc korun. V současné době se dolaďují
podmínky smlouvy, s kupci se

dále jedná,“ zareagoval na dotaz
Večerníku ohledně aktuální situace s domem ve Vodní ulici číslo
11 Jiří Pospíšil, první náměstek
primátora Statutárního města Prostějova. O jaké další vyjednávání
jde, však nesdělil.
Vítězní zájemci ve studii budoucího využití nemovitosti navrhují asanaci současného objektu
a výstavbu polyfunkčního domu
s přízemím určeným pro komerční využití a s dvanácti bytovými
jednotkami v dalších podlažích.
„Podle projektu manželů Laurenčíkových má být výška čtyřpodlažního objektu třináct metrů,
čímž vyhoví podmínkám nového
územního plánu. Architektonické

Současnost a budoucnost. Pokud si kupci barabiznu ve Vodní ulici skutečně převezmou, po zbourání zde vyroste nový polyfunkční
dům.
2x foto: archiv Večerníku
řešení respektuje okolí z hlediska
řadové zástavby, měřítka a uspořádání objektu. Stavba řeší dlouhodobě nevyhovující stav současné
budovy, generuje nová parkovací
stání ve vnitrobloku a přispívá
k revitalizaci území ve smyslu oživení a návratu kvalitní rezidenční

funkce do centra města,“ popsal
plány kupců Jiří Pospíšil s tím, že
nový polyfunkční dům má být postaven ve lhůtě do čtyřiceti měsíců
od provedení vkladu vlastnického
práva podle kupní smlouvy. Kdy
však toto nastane, zůstává stále ve
hvězdách...
INZERCE

Radní pod palbou

Prvním náměstkem je PREMIÉROVĚ ŽENA
„Volební hysterie skončila, je čas
pracovat,“ vyzývá Alena Rašková

Prostějov/mik - V radě města není žádným nováčkem, přesto
nyní zažívá historickou premiéru v novodobých dějinách
Prostějova. Alena Rašková (na snímku) je první ženou, která
bude přímo zastupovat primátora v době jeho nepřítomnosti.
To je však jedinou změnou v její dosavadní praxi, jinak i v příštích
čtyřech letech bude mít na starosti dopravu a sociální oblast.
A právě na toto téma poskytla Večerníku v rámci rubriky, která
se po volební přestávce vrací zpět na stránky Večerníku, exkluzivní rozhovor. Stalo se tak dva dny po ustavujícím jednání nově
zvoleného Zastupitelstva Statutárního města Prostějova.
Michal Kadlec
V pondělí 3. listopadu zvolena první náměstkyní primátora. Bude to pro vás znamenat
nějakou změnu?
„Tak určitě! Zastupovat primátora
v době jeho nepřítomnosti je velká
zodpovědnost, na kterou jsem doposud zvyklá nebyla. Tuto funkci
opravdu zastávali výhradně muži,
já jsem vůbec první ženou v celé
historii města. Abych pravdu řekla, mám z toho všeho takové trochu smíšené pocity. Primátor Pišťák totiž navenek vystupuje velmi
klidně i vyrovnaně a nevím, jestli
si to někdo z kolegů uvědomuje,
moje vnímání světa jako ženy je
podstatně jiné. Takže se možná
může stát, že některé věci budu
jako ženská řešit mnohem emocionálněji nebo prostě trošku jinak.
Ale možná je to dobře, to se uvidí... (úsměv)“
A ve vaší dosavadní práci
se něco razantně změní?
„Ne, jinak zůstává všechno při
starém. V gesci mi zůstává doprava, sociální záležitosti a bytová
problematika. Ostatně, to samé
se týká i ostatních náměstků, ani
kanceláře si měnit nebudeme. Zůstáváme na stejných místech jako
v uplynulých čtyřech letech.“

Můžete ještě v krátkosti
zhodnotit, jak na vás zapůsobilo ustavující jednání nově složeného zastupitelstva?
„Naštěstí v konečném důsledku
proběhlo vše podle předpokladů.
Koalice hlasovala tak, jak bylo dohodnuto a opozice ostatně také, byť
byla oslabena o nemocnou kolegyni
Palackou. Nečekala jsem ale některé
rozhořčené reakce opozičních zastupitelů na výsledky hlasování. Jistě,
většinou dopadlo hlasování v poměěch
ru osmnáct ku šestnácti ve prospěch
vákoalice, ale co je na tom k rozčilovárty
ní? Vždyť přesně takto rozdali karty
věvoliči! Měli bychom si všichni uvěondomit, že předvolební kampaň skončila a je čas začít pracovat. Snad už
cepříště bude rozhodovat jen, že chceeho
me společně pro naše město a jeho
občany pouze to nejlepší.“
Právě, pojďme k práci. Do
očeho se pustíte v oblasti dopravy?
„Máme před sebou tři jasné
priority. Na jaře příštího roku
bude zahájena výstavba rondelu
u zámku na Přikrylově náměstí,
další rok zrealizujeme již rovněž
vyprojektovanou křižovatku na
Poděbradově náměstí, kde se
objeví dva menší rondely. A není
už tajemstvím, že podobnou situaci zažijeme i v případě křižovat--

ky ulic Újezd a Svatoplukova, následně také nedaleko na křižovatce
ulic Olomoucká a Vápenice. Také
tady budou v dosti malé blízkosti
u sebe dva rondely. Tento projekt
bude o něco složitější, ale věříme,
že nic mu bránit nebude. Dokonce
i zástupci dopravní policie jsou pro.
(úsměv)“
Čemu do příštích čtyř let
přikládáte prioritu v oblasti
sociální?
„Není to sice otázkou posledních
dnů nebo měsíců, ale co nejrychleji
budeme muset zareagovat na zvyšování věkového průměru obyvatel
Prostějova, z čehož jednoznačně
vyplývá nutnost výstavby domů
s pečovatelskou službou nebo levných malometrážních bytů. A jestli
tyto investice bude realizovat město
nebo soukromý subjekt, je úplně jedno. Lidí vysokého věku, kteří potřebují menší byt, a nejlépe v přízemí
a s balkonem, neustále v našem městě přibývá. Řešení tohoto problému
se tedy už nemůže dále odkládat.“

Foto: archív Večerníku

Prostějov/red - Na podzim
letošního roku si magistrát
nechal zpracovat rozpočtový
výhled Prostějova s analýzou
financí a ratingem na roky
2015 až 2018. Ten se podle
zákona vytváří na období
dvou až pěti let následujících
po roce, na který se sestavuje
roční rozpočet.
Materiál obsahuje souhrnné
základní údaje o příjmech
a výdajích, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě
realizovatelných záměrů. Analyzuje vývoj financí, trendy
a stanovuje strop bezpečného
úvěrového zatížení města k financování cílů a uvádí možné
hrozby s vlivem na finance,
včetně opatření. „Na jedné
straně musíme konstatovat, že

statutární město Prostějov přišlo v důsledku hospodářské recese v roce 2009 řádově o 130
milionů korun na daňových
příjmech. To negativně ovlivnilo hospodaření roku 2009,
ale město tuto situaci zvládlo
rychlou a především účinnou
reakcí ve financích. Rozpočty
byly od roku 2010 výsledně
přebytkové až o 99 milionů
korun. Celkově jsme dle analýzy hospodařili rozpočtově
správně, tedy deficity byly vykrývány přebytky v souladu se
zákonnou zásadou dlouhodobé
vyrovnanosti rozpočtů. Deficitní tlaky byly umocňovány především kofinancováním dotací
a investicemi. Výdaje města
vykazovaly trvale stabilní výši
investic. Naopak běžné výdaje

jsme drželi dle výkazů na uzdě
a tím jsme zajistili stabilizaci
a zlepšení financí, které byly
postiženy v roce 2009 výpadkem příjmů,“ shrnul výsledky
odborné analýzy primátor města Miroslav Pišťák.
Riziko investiční pasti se Prostějova přesto netýkalo. Avšak
do budoucna je třeba vnímat,
že pro finance mnohých měst
a obcí je obecně riskantní
strategie budování nového
majetku, který vyvolává tlak
na výdaje a zejména potřebu
financí na jeho obnovu. Zvýšená investiční aktivita se může
někdy projevit zhoršením ekonomiky provozu, tedy zejména
neúměrným růstem běžných
výdajů,“ dodává primátor Prostějova.
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BYLI JSME

Sledovali jsme pro vás ustavující Zastupitelstvo Statutárního města Prostějova
Kdo čekal
něco jiného?
Ač si to třeba někteří opoziční zastupitelé nepřipouštěli,
osmnáct je pořád víc jak sedmnáct. A v tak podobném
poměru hlasů se neslo ustavující jednání Zastupitelstva
Statutárního města Prostějova, které proběhlo v pondělí
3. listopadu 2014. Koalice tak
využila své křehké většiny hlasů, díky níž se jí podařilo zvolit
navrženého primátora, všechny čtyři náměstky a rovněž po
bouřlivé diskuzi i uvolněného
radního.

ÚVODNÍK
Je pravda, že první zasedání
zastupitelstva v novém volebním období připomínalo
v některých jeho částech
dobře zrežírovanou divadelní podívanou. Nechyběly
emoce, projevy bezradnosti,
chybné hlasování, ale nezúčastnění diváci z řad veřejnosti se mnohdy mohli i od
srdce zasmát. Bylo vidět, že
někteří zbrusu noví členové
tohoto vrcholného politického orgánu města se teprve
učí „politikařit“, jejich některé návrhy či protinávrhy
zněly opravdu úsměvně.
V následujících čtyřech letech si ovšem při jednáních
zastupitelstva budeme muset
zvyknout na nový fenomén,
na který jsme dosud nebyli zvyklí. Koalice ve složení ČSSD, hnutí PéVéčko
a KSČM má pouze jeden
jediný hlas navíc než opozice. Dá se tudíž předpokládat, že výsledkem hlasování
o návrzích rady města bude
v drtivé většině případů poměr osmnáct ku sedmnácti.
Ale běda, jestli některý ze
členů koalice na jednání zastupitelstva zapomene přijít
nebo onemocní...
Michal Kadlec

U TOHO!

Vedení města skoro jako přes KOPÍRÁK:
M. Pišťák obhájil, náměstci zůstali stejní
Kdo přišel o pět minut později, už neměl místo!
O ustavující zasedání Zastupitelstva statutárního
města Prostějova byl v pondělí 3. listopadu enormní zájem také mezi veřejností a novináři. Zaplněné
nebyly pouze lavice zastupitelů, ale také přísálí obřadní síně zástupci médií a ve švech praskala i galerie určená pro běžné občany zvědavé na jednání
komunálních politiků. A sledovat bylo skutečně co.
Volbu primátora, rady města i čtyř náměstků provázelo vše, co k podobným oficialitám jednou za čtyři
roky patří. A mnohdy šlo o napínavou podívanou,
byť vše skončilo předem očekávaným výsledkem.
Prostějov/mik
Na ustavující jednání se dostavilo
čtyřiatřicet z pětatřiceti nově zvolených zastupitelů. Omluvena byla
pouze nemocná Věra Palacká ze
Změny pro Prostějov. Zatímco tak
opozice byla oslabena o jednoho
člena nově zvoleného zastupitelstva,
koalice ČSSD, PéVéčka a KSČM
se disciplinovaně sešla v plném počtu osmnácti zastupitelů.
Než ovšem vůbec došlo k volbě
nového vedení města, snažili se někteří opozičníci doslova překopat

původní plán jednání. „V programu dnešního zastupitelstva nám
chybí mnohem důležitější body,
než je volba primátora a rady. Není
čas na otálení, je potřeba jednat
o Manthellanu, Společenském
domě, Jezdeckých kasárnách a také
o tom, proč hodláte kácet krásné
stromy na náměstí,“ pronesl lídr
Změny pro Prostějov Jan Navrátil.
A nebyl sám, podobné změny v programu pondělního ustavujícího jednání zastupitelstva navrhovali i další
opoziční zastupitelé. Jenomže všech
osmnáct koaličních politiků veškeré

Primátor napoprvé

NEZVOLEN!

Prostějov/mik - Nechybělo
mnoho, a Prostějov mohl být
doteď bez primátora! Říkáte
si, jak je to možné? Trochu kuriózně... Při pondělním ustavujícím jednání zastupitelstva si
totiž podle všeho zažertovalo
s Ivanou Copkovou (KSČM)
hlasovací zařízení. Alespoň na
nefungující tlačítko to zastupitelka svedla!

Málem bez primátora. Ivana Copková (KSČM) už napodruhé
pod dohledem svého stranického kolegy Václava Šmída hlasovala
správně.
Foto: Michal Kadlec

Ve chvíli kdy čtyřiatřicet zúčastněných zastupitelů hlasovalo
o prvním návrhu, opozice svorně
nabízela na funkci primátorky
Hanu Naiclerovou (ANO 2011).
Souhlas prostřednictvím elektronického hlasovacího zařízení
projevilo patnáct nově zvolených
komunálních politiků. Při druhé
proceduře o volbě Miroslava Pišťáka (ČSSD) se při svornosti koaličních partnerů očekávalo samozřejmé - tedy všech osmnáct hlasů.
Ke zděšení členů ČSSD, PéVéčka
a KSČM se však na tabuli znázornilo pouze sedmnáct zelených
políček. „Jako primátor jsem nebyl
zvolen,“ konstatoval se sebezapřením Pišťák jako řídící schůze.
„Proboha, ale já jsem hlasovala
pro! A teď vidím, jak je zaregistrováno, že jsem se zdržela hlasování. Tímto nyní celou proceduru
zpochybňuji,“ snažila se zachránit
trapnou situaci Ivana Copková, jejíž hlas byl právě tím osmnáctým.
A skutečně se jí to podařilo. Opakovaná volba pak už dopadla podle
předem očekávaného scénáře.
Poté, co komunistická zastupitelka
Ivana Copková usilovně mačkala
tlačítko „ANO“, přibyl Miroslavu
Pišťákovi kýžený osmnáctý hlas,
kterým obhájil post primátora.

tyto návrhy smetlo. „Berme dnešek
opravdu jako něco slavnostního,
vždyť uvedeným tématům budou
patřit další zastupitelstva, a počítám,
že do konce roku budou ještě dvě,
nebo možná i tři,“ vyjádřil názory
všech koaličních partnerů Miroslav
Pišťák, lídr v komunálních volbách
vítězné ČSSD.
Před samotnou volbou vedení
města všech čtyřiatřicet zastupitelů nejprve složilo slavnostní
slib. Třiatřicet z nich do rukou
nejstaršího člena zastupitelstva
Miroslava Pišťáka, první muž
radnice pak do rukou druhého
nejstaršího komunálního politika
Václava Koláře (TOP 09).
Následovala zhruba půlhodinová
přestávka, kterou osm politických
klubů využilo k vytvoření seznamů
svých kandidátů na jednotlivé posty
členů rady města. Opozice například navrhovala na post primátorky Hanu Naiclerovou (ANO
2011), do rady města a funkce
náměstků třeba i Aleše Matyáška
(TOP 09), Petra Kousala (KDU-ČSL) či Jana Navrátila (Změna
pro Prostějov). Po značných zmatcích a opakovaných hlasováních,
o kterých Večerník informuje na ji-

Perličky
ze zastupitelstva

Soupeři. Hana Naiclerová (ANO 2011) navrhovaná opozicí na post primátorky města, nakonec mohla jen poblahopřát zvolenému Miroslavu
Pišťákovi...
Foto: Michal Kadlec
ném místě této speciální strany, však
nakonec všechno dopadlo přesně
tak, jak bylo koaličními partnery už
dávno před pondělním „dnem D“
předurčeno.
Většinou poměrem hlasů 18:16
byl do funkce primátora opět zvolen Miroslav Pišťák (ČSSD). Na
post první náměstkyně postoupila jeho stranická kolegyně Alena
Rašková, která tak v novodobé
historii Prostějova bude první
ženou přímo zastupující primátora v době jeho nepřítomnosti
v úřadu. Dalšími náměstky budou veřejnosti „staří známí“ Jiří

Pospíšil, Ivana Hemerková (oba
PéVéčko) a Zdeněk Fišer. Kromě
toho, že Alena Rašková si vyměnila
post s Jiřím Pospíšilem, ve skladbě
náměstků se absolutně také nic nezměnilo. Po bouřlivých diskuzích
a protestech opozice byl jako uvolněný radní zvolen Jaroslav Šlambor,
jehož starostí bude pohlídat dotace
z Evropské unie a programu ITI
Olomouckého kraje. Dalšími členy
rady jsou po pondělku Alois Mačák,
Pavel Smetana, Bedřich Grulich
(všichni ČSSD), a Jaroslav Šlambor, Josef Augustin a Václav Šmíd
(všichni KSČM).

Foto: M. Kadlec

Opozice kritizovala návrat KSČM k „moci“

„Srovnávat nás s nacistickou NSDAP

je neomalenost,“ zareagoval J. Šlambor

Prostějov/mik - Tolik bouřlivých
proslovů neprovázel žádný bod
programu zastupitelstva. Ve volné
diskusi v samotném závěru jednání se totiž projevily určité nesouhlasy s návratem komunistické strany do vedení tohoto města.
Padala hodně silná slova z obou
stran, jak z tábora pravicové opozice, tak z převážně levicové koalice. Emoce dostoupily vrcholu,
když Tomáš Blumenstein (ODS)
srovnal dnešní komunisty s Hitlerovou NSDAP!
„Chtěl bych tímto prezentovat názor
všech členů KDU-ČSL v Prostějově a také mnohých občanů Prostějova. Jednomyslně nesouhlasíme
s vytvořením koalice, ve které jsou
zastoupeni členové Komunistické
strany Čech a Moravy. Bereme
tento stav jako pošlapání demokratických tradic a neúctu k obyvatelstvu tohoto města. Z tohoto důvodu
jsme ani nehlasovali pro toto složení
rady města. Na druhé straně, volba
byla provedena demokratickou
cestou, takže nezbývá než poblahopřát všem členům rady k jejich
funkcím,“ uvedl Petr Kousal, lídr
KDU-ČSL. To jeho opoziční kolega z řad ODS Tomáš Blumenstein
byl proti komunistům v radě města
mnohem a mnohem tvrdší. „Rád

bych připomněl, že zanedlouho nás
čekají oslavy pětadvaceti let listopadových událostí roku 1989, kdy
jsme se konečně zbavili komunistického zločinného režimu. Měli
bychom si vážit toho, že nyní tady
můžeme sedět, svobodně hlasovat a
projevovat své vlastní názory. Cítím
ale nyní obrovský smutek nad tím,
že lidé, kterých jsem si dříve vážil,
přivedli čtvrtstoletí po sametové
revoluci k moci na radnici představitele komunistické strany. Nedovedu si představit, že by pětadvacet
let po druhé světové válce zasedli
v zastupitelstvu Hamburku členové
nacistické NSDAP. Tato paralela
mě velmi trápí a myslím si, že byla
celá řada jiných možností, jak koaliční vedení města sestavit. Znovu
vyjadřuji velké politování nad jednáním lidí, se kterými jsem dříve
spolupracoval a vážil si jich,“ nebral si servítky Tomáš Blumenstein
a odpovědí mu byl bouřlivý potlesk
ze strany všech šestnácti zúčastněných opozičních zastupitelů. „Každý má právo na svůj názor. Nebudu
zde komentovat, že složení koalice
mohlo být skutečně úplně jiné, nebýt nepochopitelného jednání hnutí
ANO 2011. Musím ale panu kolegovi Blumensteinovi trochu osvěžit
paměť. Zatímco hned po válce byla

v Německu NSDAP prohlášena za
nelegální, u nás Komunistická strana Čech a Moravy zakázána není,“
oponoval Miroslav Pišťák (ČSSD),
staronový primátor Prostějova.
Proti kritice do vlastních řad, ale
i směrem do celé koalice, vystoupil razantně také lídr prostějovské
KSČM. „Je pod moji úroveň reagovat na výstupy pana Blumensteina.
Chtěl bych jenom podotknout, že
srovnávat NSDAP s Komunistickou stranou Čech a Moravy je neomalenost nejhrubšího zrna. Za osm
let, co působím v prostějovském zastupitelstvu, jsem často i z pravého
spektra slyšel, že komunální politika
není o velké politice, ale o lidech.
Je zajímavé, že toto platilo jen do
chvíle, než jsme se dostali do vedení
města my! Chtěl bych vám dámy
a pánové připomenout, že jste měli
úplně stejnou možnost se do koalice a tudíž do rady města dostat. Je
známo, že tu největší propáslo hnutí
ANO 2011. Za celou dobu po roce
1989 jsme pro toto město udělali
mnohé i v rámci toho, že dosud jsme
byli opoziční stranou. A vy nám teď
budete připomínat něco, co se stalo
před pětadvaceti a více lety? To přece není normální,“ rozohnil se Jaroslav Šlambor. Poté byla celá diskuse
v poklidu ukončena.

jak
ja
ak pro
probíhalo
obíhhalo jjednání
ednáání zzastupitelstva...
astuupiteelstvva...
3x foto: Michal Kadlec

Nové tváře. Mezi zkušenými komunálními politiky se v pondělí na za- Divácký zájem. S menším či větším zaujetím sledovali pondělní Dva nejvyšší. Primátor Miroslav Pišťák si pro následující čtyři
stupitelstvu objevili i úplní nováčci. Například v popředí sedící Martin zastupitelstvo i diváci z řad veřejnosti. Mnohdy se z galerie ozývaly roky vybral za první náměstkyni stranickou kolegyni z ČSSD Alenu
Balák a Jan Krchňavý z hnutí PéVéčko.
bouřlivé reakce.
Raškovou.

Politické
aktuality
www.
vecernikpv.cz

Na radnici skončil po dvaceti letech Tajná volba ani veřejná. Tak CO TEĎ?
J. Čížek (KSČM): „Zůstal mi fotbal a vnoučata!“

Foto: archív OV KSČM

Prostějov/mik - Po pět volebních
období vykonával funkci zastupitele Jaroslav Čížek (na snímku).
V letošních komunálních volbách
ale doplatil na ztrátu jednoho
mandátu, kterou Komunistická
strana Čech a Moravy v Prostějově utrpěla. A tato špatná zpráva
dopadla právě na něho...
„Je mi to líto, ale nedá se nic dělat,
je to život. Osobně jsem cítil sílu
a chuť vykonávat funkci zastupitele
ještě jedno volební období. Občané
rozhodli jinak, tímto mi však život
rozhodně nekončí,“ svěřil se Ve-

černíku bezprostředně po volbách
Jaroslav Čížek, který tak po dvaceti
letech opustil zastupitelskou lavici.
Pondělní jednání se již tedy obešlo
bez něj. Na nedostatek práce si ale
ani přes svůj věk rozhodně nestěžuje. „Vykonávám funkci předsedy
společenství vlastníků bytů, jsem
místopředsedou krajské disciplinární komise fotbalového svazu a navíc předsedou Základní organizace
KSČM v Prostějově. A co víc, mám
pět vnoučat, takže o náplň mého
času mám postaráno,“ pousmál se
Jaroslav Čížek.

Prostějov/mik - Kdyby nešlo
o tak vážnou situaci, člověk by
se od srdce zasmál. Další faux
paux se odehrálo při rozhodování zastupitelů, zda volba primátora, náměstků a rady města
proběhne tajným hlasováním
nebo veřejným. Kupodivu, ani
jedna možnost nebyla odsouhlasena. Poradit musela právnička
i poslanec...
Před hlasováním o tom, zda volit
tajně nebo veřejně, se vedla krátká rozprava. „Navrhuji tajnou
volbu,“ ozval se Tomáš Blumenstein (ODS). „Já jsem pro volbu
veřejnou,“ oponoval okamžitě

Miroslav Pišťák, ale slovo si vzal
vzápětí ještě druhý nejstarší zastupitel Václav Kolář (TOP 09). „Argument, že by voliči měli vědět,
jak kdo ve volbách hlasoval, neplatí. Zásada tajných voleb je totiž
v podobných případech prioritní.“
Po některých dalších vstupech, ve
kterých zastupitelé byli rozděleni
na dva přibližně stejné tábory, došlo k samotnému hlasování. Pro
tajnou volbu se vyslovilo patnáct,
pro veřejnou jen šestnáct zastupitelů. Nastala tak patová situace,
kdy tedy ani jeden ze dvou způsobů volby nezískal potřebnou
většinu osmnácti zastupitelů.

Co teď? Zmatky dostoupily vrcholu a tak řídící schůze Miroslav
Pišťák byl nucen požádat o výpomoc právničku magistrátu.
„Můžete se ad hoc rozhodnout, co
bude dál. Jde o procedurální záležitost, kterou jednací řád neřeší.
Prostě by bylo dobré se dohodnout, hlavně aby se volba vůbec
uskutečnila,“ poradila Květa Olašáková. Situaci nakonec zachránil
politický šíbr z Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jaroslav
Faltýnek (ANO 2011). „Nechci
vám to komplikovat, vážení přátelé, ale přesto to udělám. Já jsem
hlasoval pro tajnou volbu. A ve

druhém hlasování jsem byl proti.
Jenomže na záznamu je uvedeno,
že jsem se zdržel. Tudíž mám právo předchozí hlasování zpochybnit a požaduji jeho opakování,“
zachránil celou trapnou situaci
Jaroslav Faltýnek.
Řídící schůze Miroslav Pišťák,
stejně jako další zastupitelé, neprotestoval a hlasování o veřejné
volbě se opakovalo. Tentokrát
bylo pro veřejnou volbu hned devatenáct komunálních politiků...
Následně tedy veřejnost přesně
věděla na hlasovací tabuli, jak
a kdo hlasoval pro jednotlivé členy
nového vedení města.

Zpravodajství

„Uvolněný radní nás bude stát

šest milionů korun,“ láteřili
opoziční zastupitelé proti J. Šlamborovi
Prostějov/mik - Výrazné protesty opozice zaznamenal Večerník při volbě Jaroslava
Šlambora (KSČM) coby uvolněného radního. Ten by se měl
podle návrhu koalice starat
o dotace, což zůstalo trnem v oku
mnohým diskutujícím na toto
téma...
„Navrhujeme na funkci uvolněného radního pana Jaroslava Šlambora. Ten bude zajišťovat agendu
Integrovaných regionálních investic v rámci Olomoucké metropolitní oblasti a také oblast dotací z veřejných zdrojů,“ přednesl koaliční
návrh Miroslav Pišťák (ČSSD).
Okamžitě se ale do rozpravy přihlásilo několik opozičních zastupitelů. „Chtěl bych podat protinávrh, který by nepočítal se zřízením
funkce uvolněného radního. Je
třeba si uvědomit, že toto místo,

započítáme-li plat tohoto člověka,
odvody sociálního a zdravotního
pojištění, technické zabezpečení
jeho funkce a další různé položky,
přijde odhadem šest milionů korun za celé volební období. Máme
toto vůbec zapotřebí? Podle mého
názoru se o různé dotace mají starat úředníci města, třeba i za o něco
vyšší odměny. Pořád by to bylo
mnohem levnější než zřizovat
tolik finančně náročnou funkci.
Těch šest milionů bychom mohli použít pro daleko potřebnější
účely,“ lamentoval Tomáš Blumenstein, lídr prostějovské ODS.
K jeho protinávrhu se s dalšími,
ale podobnými komentáři připojili i další lídři opozičních stran
a hnutí.
A jak myslíte, že to dopadlo? Koaliční partneři ČSSD, PéVéčka
a KSČM si svého uvolněného

„Vydělá si
na sebe!“
kontroval
Miroslav Pišťák

Napětí ve tváři. Dost nervózně sledoval bouřlivou diskuzi zastupitelů ohledně svého zvolení uvolněným členem rady města Jaroslav
Šlambor (na snímku vpravo).
Foto: Michal Kadlec
radního prosadili nejobvyklejším
poměrem hlasů osmnáct ku šestnácti! „Pan Šlambor má s dotačními tituly své zkušenosti, navíc
jsou ve hře stovky milionů korun, na které má Prostějov šanci
v nejbližší době dosáhnout. Po-

kud bych to měl zlehčit, nový
uvolněný radní si na svoji výplatu určitě vydělá,“ ukončil veškeré diskuze Miroslav Pišťák,
který v tu chvíli byl už pár minut
opět zvolen do funkce primátora
města.

Karel Kavička vrátil Cenu města
Lídr KSČM: „Jde o plané gesto!“

(dokončení ze strany 3)
Vzápětí Karel Kavička své důvody osobního rozhodnutí více
rozvedl. „Není možné v roce
pětadvacátého výročí pádu komunistické diktatury takto jednat. Z mého pohledu pro tuto
skutečnost neexistuje žádné zdůvodnění. Jde o otázku principu,
který platil v minulosti a platí
i dnes, tedy vyššího principu mravního. Nechci, aby byly popřeny
a zapomenuty všechny křivdy,
které komunistický režim našemu národu, jeho občanům
i našemu městu napáchal,“ osvětluje důvody svého rozhodnutí
Kavička. „Připomínám například
protesty a následné postihy obyvatel v roce 1953 po stržení sochy T. G. Masaryka. Tehdy byla
těsně před maturitou vyloučena
celá řada studentů čtvrtého ročníku prostějovského gymnázia,
mezi kterými byl i můj bratranec Antonín Kavička. Postiženi
byli i jejich učitelé. Sám jsem ve
svém nejproduktivnějším věku
od svých třiceti do padesáti roků
nemohl vykonávat své učitelské povolání a pro nesouhlas se
vstupem spojeneckých armád

a s nastoleným režimem jsem
musel dlouhých dvacet let svého
nejproduktivnějšího věku pracovat v různých dělnických profesích,“ vzpomíná na těžké časy
Karel Kavička.
Svůj zvolený protest ve formě
vrácení Ceny města Prostějova
nebere podle svých slov nebere
jako osobní útok proti konkrétním
lidem. „Můj čin není skutečně zaměřen proti jednotlivým osobám.
Na jedné straně chápu primátora
Pišťáka, vsadil na lidi, kterým věří
a s nimiž spolupracoval již dříve.
Pro mě je to ale nepřijatelné. Spolupracovat po mých životních
zkušenostech s komunisty není
proto pro mne, a věřím, že i pro
mnoho dalších spoluobčanů v našem městě je to nezdůvodnitelné
a zcela nepřijatelné,“ uzavřel Karel Kavička.
Večerník požádal v pátek odpoledne o vyjádření primátora Prostějova, ten ale nechtěl čin PhDr. Kavičky nikterak šířeji komentovat.
„Zareaguji na to jednou jedinou
větou, je mi to moc a moc líto,“
uvedl stroze Miroslav Pišťák.
K neobvyklé formě protestu se
během uplynulého víkendu vy-
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V pátek měl Prostějov nejvyšší
BYLI JSME
U TOHO!

IQ z Olomouckého kraje

Prostějov/tok - Důvodem faktu vysoké inteligence v našem
městě bylo již tradiční pořádání krajského kola Logické
olympiády. Hlavním pořadatelem byl předseda Mensy ČR
Tomáš Blumenstein.
Logika je interdisciplinární obor,
jehož půvabům podlehlo jen
v Olomouckém kraji na devětačtyřicet tisíc žáků a studentů.
„Tato soutěž v logických úlohách doplňuje standardní spektrum matematické, fyzikální nebo
chemické olympiády. Jsme rádi,
že to děti baví. Do Prostějova se
sjela půldruhá stovka účastníků, po padesáti z každé věkové
kategorie,“ prozradil Večerníku
Tomáš Blumenstein.
Kategorie odpovídají prvnímu
a druhému stupni základní školy a středoškolskému studiu.
Každý soutěžící měl před sebou
čtyřicet úloh ve dvou skupinách,
první byly zadány na papíře bez
časového omezení, druhá část
byla promítána na plátno s časovým limitem pro každý úkol.
V poslední fázi proběhly takzvané konkurenční úlohy, kdy odpo-

Trhan, ale svůj. Petr Kapounek složil slib zastupitele v obnošené
mikině a mastných riflích. Okamžitě se stal terčem kritiky ostatních
zastupitelů.
2x foto: Michal Kadlec

a následně i C, kdy si coby patnáctiletý poradil i s kolegy před
maturitou. To je opravdu známka
geniality,“ uznale pokýval hlavou
šéf organizace sdružující lidi s vysokým IQ.
Dodejme, že pro budoucí matematiky či fyziky je logické uvažování podmínkou, obráceně to
ale neplatí. Vynikající logici se
vyskytují ve všech oborech lidského konání.

Prostějov/peh - Široko je protentokrát v bezpečí. bo-hužel ještě nemáme, ale rádi bychom se vydali
Tradiční hon naplánovaný na sobotu 8. listopadu po stopách Široka ještě do konce měsíce,“ prozbyl totiž kvůli nepřízni počasí odložen. „Městskou radil Večerníku Robin Vysloužil ze Střediska Járy
hru Hon na Široka jsme byli nuceni odložit kvůli Kaštila, které hru pořádá. Takže se, milý Široko, moc
špatnému počasí. Datum náhradního termínu neraduj! Skauti a skautky tě mají pořád v hledáčku.

Dražbu nezachránila ani MONA LISA...

Bylo. A už není... Začátkem května roku 2010 předával tehdejší
starosta Jan Tesař Cenu města Prostějova Karlu Kavičkovi. Ten ji
nyní po více než čtyřech letech vrací!
Foto: archiv Večerníku
jádřil pro Večerník také lídr prostějovských komunistů a nově
zvolený uvolněný radní Jaroslav
Šlambor. „Tento čin pana Kavičky považuji za plané gesto. Řekněte mi, proč tento jinak určitě
vážený pán v roce 2010 Cenu
města přebíral? To mu tehdy
nevadilo, že jeho kandidaturu
na toto významné ocenění jednohlasně odsouhlasili všichni
zastupitelé z řad KSČM?! Pokud
skutečně má takové zásady a výhrady proti naší straně, neměl tu
cenu tehdy přebírat vůbec,“ poznamenal rozhořčeným hlasem

Jaroslav Šlambor. „Doporučuji
panu Kavičkovi přečíst si volební program KSČM v Prostějově.
Není tam jedna jediná politická
záležitost. Všechny naše plány
směřují ke konkrétním záležitostem, jak zlepšit život občanů
tohoto města. Je smutné, že panu
Kavičkovi toto vadí. Mně by
naopak zajímalo, zda tento dlouholetý církevní funkcionář stejně
tak jako KSČM vehementně kritizuje i církevní restituce, které
budou daňové poplatníky stát
neuvěřitelné peníze,“ dodal ještě
návdavkem Šlambor.

(dokončení ze strany 3)
Podle něj už jsou dávno pryč doby,
kdy zdejší soud pořádal tři desítky
dražeb každý rok, a účastnilo se
jich až padesát dražitelů. „Bývaly
to velké boje o každou draženou
věc. Teď abyste pomalu každého
přemlouval ke koupi žehličky za
padesát korun. Konkrétně dnes se za
největší peníz vydražily lustr, sporák
a hi-fi věž. Každý kus zhruba za sto
dvacet korun. Jinak šlo o minimálně
položky, vámi zmiňovaný obraz
Mona Lisa se prodal za dvacku,“
popsal Pavel Kořínek.
Jak závěrem dodal, ani v příštím
období se nedá čekat, že by se počet
dražeb movitých věcí pořádaných
Okresním soudem v Prostějově
zvýšil. Exekuce v této zemi totiž
pevně drží v rukách soukromníci...

Reakce P. Kapounka? „Zastupitelstvo s komunisty v radě nepovažuji za slavnostní!“

Prostějov/mik - Hodně živě se
v politických kuloárech po celý
uplynulý týden diskutovalo nad
oděvem, v němž skládal slib nový
zastupitel Petr Kapounek (Změna pro Prostějov). Nad oblečením,
které měl na sobě při pondělním
ustavujícím jednání Zastupitelstva Statutárního města Prostějova kroutila hlavou drtivá většina
přítomných. Ti další přidávali
různé peprné komentáře na sociálních sítích. Ošuntělá mikina
a hlavně odrané i mastné rifle
oproti oblekům jeho kolegů či
šatům přítomných žen, rozhodně

vídal pouze první přihlášený a za
odpověď obdržel buď plusové
nebo mínusové body. První čtyři
z každé kategorie postoupili do
republikového finále do Prahy.
„Škoda, že se nedaří prostějovským zástupcům, letos v kategorii C obsadil student G.J.W. páté,
tedy nepostupové místo. Asi největší obdiv zaslouží šumperský
Ondřej Motlíček, který vyhrál
celorepublikové kolo kategorie B

Hon na Široka odložen

Nový zastupitel skládal SLIB V MIKINĚ A MASTNÝCH RIFLÍCH
razily jako pěst na oko. Jak Večerník ovšem zjistil, neexistuje žádný
předpis ani doporučení, dle něhož má být zastupitel při jednání
tohoto vrcholného orgánu oděn.
Ale co základní pravidla slušnosti
a etikety, pane Kapounku?
V pondělí 3. listopadu odpoledne
se nově zvolení zastupitelé sešli
v obřadní síni prostějovské radnice,
aby zde kromě zvolení primátora a rady města složili slavnostní
slib. Ze všech koutů síně dýchala slavnostní atmosféra, pánové
přišli v nažehlených oblecích,
dámy zaseve slušivých róbách.
Pouze dva členové nového zastupitelstva vybočovali z řady.
A jeden z nich opravdu fest!

Pospolu. Vítězové logické olympiády s předsedou Mensy ČR Tomášem Blumensteinem.
Foto: Tomáš Kaláb

„Když jsem pana Kapounka viděla
v obřadní síni poprvé, řekla jsem si,
že je to někdo z veřejnosti nebo novinář. Podle jeho oblečení mě nenapadlo, že jde o nového kolegu-zastupitele. Nejsem žádný mravokárce,
ale pan Kapounek si měl uvědomit,
jaké slavnostní chvíle se účastní.
Chápu, že ne všichni pánové nosí
rádi obleky, ale alespoň bílá košile
a trošku slušnější kalhoty by nebyly od věci. Pan Navrátil také neměl
oblek, ale vyžehlená košile a slušivá
vesta nesly aspoň svůj styl,“ řekla
Večerníku Alena Rašková, nově
zvolená první náměstkyně primátora Prostějova. „To jsem ještě neviděl!
Myslím, že se s kolegy v radě města
domluvíme a panu Kapounkovi
se složíme na oblek,“ konstatoval
s úsměvem o přestávce pondělního
jednání zastupitelstva jeden z primátorových náměstků.
Podobně hovořili i další představitelé města, a to dokonce i z řad
opozičních zastupitelů. Jenomže
jak Večerník zjistil, nikdo bohužel
nemůže zastupitele nutit, aby chodili
slušně oblečeni. „Statutární město
Prostějov nemá žádný předpis nebo
kodex, který by se týkal oblékání
komunálních politiků na zasedání
zastupitelstva. Dokument, jímž se
řídí průběh zastupitelstva, je Jednací
řád a ten se zabývá procedurálními
záležitostmi. Obecně záleží na každém zastupiteli, jaký oděv zvolí,
respektive, jaký oděv považuje za
vhodný na dané jednání,“ potvrdila
Jana Gáborová, tisková mluvčí prostějovského magistrátu.
„Že chybí takový předpis, je jedna
věc. Ale každý z nás by si měl uvědomit, jak chodit oblečen a jak se
chovat při podobných slavnostních
akcích. Obnošená mikina a špinavé rifle se mi jako ženě u mužů
přímo hnusí, nemluvě když takto
přijdou oblečeni někam do společnosti. Jistě, je to každého věc, jak

a v čem chodí, ale myslím si, že ani
pan Kapounek sám se nemohl mezi
slušně oblečenými zastupiteli cítit
dobře,“ myslí si Ivana Hemerková,
která v pondělí rovněž obhájila post
náměstkyně primátora Prostějova.
Večerník pochopitelně požádal
i o vyjádření toho, o němž je řeč.
Reakce Petra Kapounka byly
svérázné, což se ovšem od zástupce Pirátské strany v rámci
hutí Změny pro Prostějov dalo
i čekat. První otázka mířila přímo
a bez obalu na jeho obnošenou mikinu a otrhané rifle, které si oblékl
na tak slavnostní událost. „Nebudu
se vymlouvat na nový hradní standard, důvody mám jiné. Zastupitelstvo, v němž jsou po pětadvaceti
letech do úřadu uváděni komunisté,
nepovažuji za slavnostní. Nedodržet dress-code je ta nejmírnější
forma protestu, po které lze v dané
chvíli sáhnout. I s ohledem na
to, že komunistický režim vynikal
mimo jiného v útisku lidí, kteří vyčnívali. Za druhé se považuji více
za občana, než za politika. Raději
nezapadnu, než abych se nechal
takzvaně semlít. Třetí a nejdůležitější důvod je ten, že si dle mého
přesvědčení mohu získat respekt
a uznání veřejnosti svou prací i přes
vizáž mimo hlavní proud. Chápu,
že existují lidé, kteří preferují komunisty ve fraku, ale já zastupuji
svobodomyslnější občany, kteří se
zajímají o činy a nesoudí lidi podle
toho, jak se oblékají. Co se činů
týče, předložili jsme řadu návrhů ke
zvýšení transparentnosti celé místní
samosprávy a dosáhly jsme příslibu
pana primátora, že nová rada města
je ochotna o tomto jednat s opozicí. Bylo by na místě, aby místní
tisk hlídal, nakolik pan primátor
svá slova dodrží, namísto nafukování bulvárních příběhů. I přesto,
že jsou pro čtenáře atraktivnější,“
zněla první reakce Petra Kapounka.

Prázdno. Páteční soudní dražby se účastnilo pouze pět občanů,
kteří mnoho peněz neutratili.
Foto: Michal Kadlec

ŠPIČKOVÁ prostějovská
FIRMA ZKRACHOVALA...
(dokončení ze strany 2)

Zaregistroval i on sám nějaké reakce na své oblečení během jednání
zastupitelstva? „Pouze posměch
z galerie, když jsem šel skládat slib.
Všichni, s kým jsem měl možnost
hovořit, se mnou ale jednali normálně, věcně a nezaujatě,“ vyjádřil
se Petr Kapounek. Jak vzápětí ještě
dodal k vyjádření náměstka primátora, že radní se mu když tak složí na
nový oblek, nepřijal by ho. „To určitě ne! Zůstanu i nadále svůj. Své úsilí
budu raději věnovat tomu, abychom
na příštím řádném zastupitelstvu
zrealizovali přímý přenos v lepší
kvalitě, než nyní,“ uzavřel toto téma
Petr Kapounek.
Poslední slovo k této kauze získal
ale od nově zvoleného radního Josefa Augustina (KSČM). „Jestli
pan Kapounek nepovažuje jednání
zastupitelstva za slavnostní, a ještě
k tomu se vymlouvá na komunisty v radě, to je skutečně pod moji
důstojnost, abych na něco takového reagoval. Zastupitelem jsem od
roku 1981 a tehdy nás dva speciálně
určení pracovníci školili, jak máme
vystupovat, a být na slavnostní
chvíle oblečeni. Podobná školení
bohužel dneska chybí, a je to škoda. Možná v radě města navrhnu,
abychom do Prostějova pozvali na
jednání zastupitelstva pana Špačka,
který by s panem Kapounkem mohl
krátce pohovořit o etiketě...,“ uvedl
pro Večerník Josef Augustin.
Jak ale už Petr Kapounek zdůraznil, do obleku se rozhodně soukat nechce. Uvidíme ale na příštím jednání zastupitelstva, třeba
si alespoň své rifle nechá vyprat...

Vaz firmě Nerez Svoboda paradoxně zlomila její historicky
největší zakázka. Inkasovat za
ni měla šestnáct milionů korun. „Při práci na obchodním
centru Forum Nová Karolina
v Ostravě jsme fungovali jako
subdodavatel. Na stavbě panoval obrovský zmatek. V jeden moment tam dělalo třeba
dvanáct set lidí. Zkoordinovat
vše, bylo tudíž téměř nemožné.
Bylo strašně náročné odevzdat
práci v dostatečné kvalitě.
Kvůli problémům s termíny
a návazností se nám začalo vše prodražovat. Přitom
v ceně jsme neměli patřičné
rezervy. Přestože jsme do toho
tedy vložili spoustu práce, ve
finále jsme na tom prodělali,“ vysvětlil Vlastimil Svoboda, který se staral zejména
o samotnou realizaci zakázek.
Eva Malindová pak měla na
starosti hlavně smlouvy a celkově administrativu.

Co stálo za
rozchodem obou šéfů?
K bankrotu fungující společnosti
výraznou měrou přispěly i spory
mezi oběma šéfy. Ty vyvrcholily
tím, že Eva Malindová na Svobodu podala trestní oznámení.
Věc se dostala až k prostějovskému
soudu, kde Svoboda v současnosti
čelí obžalobě ze zpronevěry. Státní
zástupkyně jej viní z toho, že si pro
sebe ponechal asi sto deset tisíc korun, které vybral na zálohách od zákazníků. Vlastimil Svoboda se hájí
tím, že takto vybrané peníze použil
na výplatu mezd pro zaměstnance.
Trestní oznámení ze strany bývalé
jednatelky firmy, která už skončila
na hřbetě „bílého koně“, považuje
Svoboda, který z firmy na začátku
roku 2013 odešel, za „obranu útokem“.
Čtvrteční hlavní líčení však bylo
odročeno na začátek prosince.
Soud si ještě před závěrečným
verdiktem vyžádal účetnictví
zkrachovalé společnosti.

Největší věřitelé společnost Nerez Svoboda
AGC Processing Teplice
Českomoravská záruční a rozvojová banka a.s.
Česká správa sociálního zabezpečení
Stappert ČR, Měnín
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

2 837 886 Kč
1 679 605 Kč
1 296 589 Kč
1 074 301 Kč
580 665 Kč

Děti a společnost

Fotografie narozených miminek

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

A GRATULUJEME!!!
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Adrian Dvořák
2. 11. 2014 50 cm 3,50 kg
Prostějov

Patrik Vrána
4. 11. 2014 52 cm 3,60 kg
Prostějov

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!

Mezinárodní úspěch Prostějovanky
na veletrhu INTERBEAUTY PRAGUE
Prostějov/peh - Podzimní
mezinárodní veletrh INTERBEAUTY PRAGUE, který
se konal v polovině října,
je bezesporu nejvýznamnějším odborným kosmetickým veletrhem v České
republice. Již tradičně je zaměřen na současné trendy
i v kadeřnických oborech.
V rámci druhého ročníku Hair
CRUSADER, jehož pořadatelem je Pelacademy, se velkého
úspěchu dočkala Prostějovanka
Jana Padrnosová. Zásluhou moderního stylingu, kreativnosti
a nápaditosti se majitelka Salonu Da Vinci, která se účastnila
soutěže vůbec poprvé, mohla
hned pochlubit mistrovským
titulem!
„Jsem samozřejmě velmi spokojená, jak jinak... Vůbec jsem
nečekala, že bych mohla vyhrát.
Hodně mě to nakoplo energií do
další práce a určitě se teď budu

chtít zúčastnit i dalších soutěží,“
přiznala exkluzivně pro Večerník Jana Padrnosová.
Soutěžní téma bylo DOHOLA.
„Na první pohled se to zdá jako
jednoduché téma, ale přijít tam
a oholit modelce hlavu, by asi
nebylo příliš dobré,“ smála se kadeřnice. „Vážně jsem uvažovala,
co asi tak mám vytvořit. Nic mě
ale nenapadalo. Dokonce jsem
si pohrávala s myšlenkou, že se
nakonec nezúčastním. Ale pak
jsem se podívala na film Dohola?, jenž byl předlohou tématu,
a trochu jsem se uklidnila. Film
je o extravaganci a tu já vytvářím velmi ráda. Nicméně konkrétní představu co vlastně budu
dělat, jsem neměla do poslední
chvíle. Ono to vlastně ani moc
nešlo. Neznala jsem žádnou modelku, která tam byla a ani jsem
nemohla vědět, kdo si mě vylosuje. Ale s improvizací naštěstí
nemám problém a vylosovaná

Foto: archív Jany Padrnosové
modelka mi sedla, takže nakonec jsem si práci na účesu užila,“ přiblížila detaily soutěžního
klání majitelka Salonu Da Vinci.
Vítězka klání určitě plánuje
účastnit i následujících ročníků
soutěže, kde chce zejména načerpat novou inspiraci.

URČICE POPŘÁLY STOLETÉ OBČANCE
Paní Košťálová se dožila krásného jubilea v plném zdraví

Významné jubileum. Paní Štěpánce Košťálové popřáli ke stým narozeninám starosta obce Vlastimil Konšel (sedící vlevo) a určický farář
Leszek Rackowiak (sedící vpravo).
Foto: Tomáš Kaláb
Určice/tok - Není mezi námi
mnoho spoluobčanů, kteří zažijí celé uplynulé století. Jedno
takové významné výročí se
nedávno slavilo v Určicích.
Paní Štěpánka Košťálová, původem z Alojzova, prožila celý
život právě v této obci, kde
se také 15. října 2014 dožila
svých stých narozenin.
V kostele sv. Jana Křtitele v Určicích byla v neděli 26. 10. 2014
sloužena mše svatá s prosbou
o zdraví a Boží požehnání pro
paní Štěpánku a celou její rodi-

nu. Po slavnostní mši svaté byli
pozváni farníci nejen z Určic, ale
i Dětkovic a dalších okolních
obcí spolu se zástupci obce na
pohoštění do nové Radnice v Určicích. Paní Košťálová patří mezi
výrazné postavy zdejší farnosti,
což se také až dojemně projevilo na množství drobných dárků,
které od přítomných obdržela.
„Starosta obce Vlastimil Konšel
a vedoucí kulturního klubu paní
Štěpánce srdečně popřáli a předali pamětní list, dárkový koš
a kytici. K tomuto slavnostnímu

přání se přidali všichni přítomní,“ informovala Večerník Lenka Buřtová, vedoucí určického
kulturního klubu.
„Loni na státní svátek osmadvacátého října jsme strávili
s paní Košťálovou pár příjemných hodin. Je až neuvěřitelné,
jak je ve svém věku fyzicky
a psychicky vitální, donedávna
pro ni nebyla problémem drobná práce okolo domu,“ vzpomíná určický starosta. „Košťálovy znám dlouhá léta, takže si
považuji za čest, že jsem mohl

jménem obce paní Štěpánce
pogratulovat,“ doplnil Konšel.
Celá obec přeje své stoleté občance pevné zdraví, stálý úsměv
na její milé tváři a i nadále plno
optimismu, který jí po celý život
nikdy nescházel. A které období
jejího života bylo paní Košťálové nejmilejší? „Za první republiky byl pořádek. Byla sice krize,
život byl hodně těžký, ale ten
všeobecný řád už nikdy poté nebyl obnoven. A neříkám to proto, že jsem tehdy byla mladá,“
svěřila se oslavenkyně.

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
MC Cipísek
Volné herny pro rodiče s dětmi do 5 let – herny probíhají od
13. října 2014 vždy v pondělí od
15:00 do 17:00 hodin.
Individuální poradenství – psychologické a logopedické – dle
objednání
Pokračovací kurz efektivního
rodičovství – večerní kurz dle
rozpisu pro absolventy základních kurzů ER
Výchova bez trestů a pochval?
–beseda pro rodiče o výchově
a komunikaci s dětmi
Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených celiakií a Dermatitis herpetiformis Duhring
„Sedmikráska“, Prostějov, Kostelecká č. 17 pořádá KURZY
BEZLEPKOVÉHO PEČENÍ.
Kurzy proběhnou ve dnech
21. 11., 5. 12. 2014 od 15:00
do 19:00 hod. v kuchyňce ZŠ
Melantrichova v Prostějově.
Kurzy jsou zdarma. Rádi poradíme maminkám, které začínají s bezlepkovým pečením.
Výrobky, které se Vám nedaří
upéct, zařadíme do dalšího kurzu bezlepkového pečení. Tento
kurz je realizován v rámci projektu Zdravé město Prostějov.
Těšíme se na setkávání s vámi.
Informace na tel. 777 140 734 p.
Ludmila Bednářová
SVAZ NESLYŠÍCÍCH
A NEDOSLÝCHAVÝCH,
Svatoplukova 15, Prostějov 796 01
Vážení klienti. I v tomto roce
Vám nabízíme možnost využít
služeb našeho zařízení. Kromě
odborného sociálního poradenství, Vám také nabízíme prodej
baterií do sluchadel a drobného
příslušenství ke sluchadlům (hadičky, čistící tablety, či ušní tvarovky různých velikostí). Na vaši
návštěvu se srdečně těšíme.

Půjčovna rehabilitačních
a kompenzačních pomůcek
LAZARIÁNSKÉHO SERVISU PV, Hacarova 2, zajišťuje
ortopedické vozíky, WC křesla,
chodítka – pevná, pojízdná,
podpažní, servírovací stolky
a polohovací lůžka (mechanická,
elektrická). Kontakt po telefonu
pí. V. Zapletalová 776 054 299

Občanské sdružení “PŘIJDU
VČAS” vás zve v pondělí
10. listopadu 2014 v 10 hodin ke
slavnostnímu spuštění bezpečnostního stojanu na Mathonově
ulici v Prostějově.

Koncertní sál konického zámku
nabízí k poslechu jedinečný hudební soubor „Olomouc Guitar
Consort“ ve středu 12. listopadu
Zahrádkáři Pv – 1 Město ul. 2014 v 10:00 hodin.
Daliborka 3 pořádají ve čtvrtek
13. listopadu 2014 v 15 hodin Regionální pracoviště Tyflopřednášku na téma „Význam Centra Olomouc v Prostějově
a síla stromů a jak se nabít Bio nadále poskytuje služby nevidoenergií“. Přednáší instr. Jar. Vaněk. mým a slabozrakým občanům na
Zveme všechny příznivce o za- adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
hrádkaření.
Od pondělí 3 listopadu do pátku
14. listopadu 2014 se koná puSEMTAMNÍK
pondělí 10. listopadu od 11:00 tovní výstava s názvem “Matka
hodin - Návštěva solné jeskyně Vojtěcha - služebnice Boží – Statečný svěděk víry”, která bude
v ul. Budovcova.
Sraz účastníků v prostorách jes- k vidění v zámecké galerii Zámkyně, či dle dohody v kanceláři ku Konice ve všední dny od
10:00 do 12:00 a od 13:00 do
SONS a společný přesun.
úterý 11. listopadu od 10:00 ho- 15:00 hodin.
din - Audiostop v knihovně.
čtvrtek 13. listopadu od 8:00 do Městská knihovna Prostějov
11:00 hodin - Tvoření z kera- úterý 11. listopadu od 10:00 homické hlíny v centru denních din - Senior klub
služeb o.s. LIPKA Prostějov, středa 12. listopadu od 17:00
Tetín č.1. Sraz zájemců v 7.50 h. hodin – Severská mytologie
před vchodem do Lipky.
a fantasy
Svaz tělesně postižených v ČR,
o.s., místní organizace v Prostějově, Kostelecká 17 zve své členy i nečleny na zájezd - změna
termínu - 22.11. do Maďarska
– Mosonmagyaróvár – termální lázně. Bližší informace
v kanceláři č.106 nebo na tel.č.
588 008 095, 724 706 773.
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Galerie metro 70, Prostějov vás
zve na vernisáž výstavy „Z Čech
až na Borneo“, která se koná
ve středu 19. listopadu 2014
v 17:00 hodin.
V prostorách Galerie Mánes
club, Kostelecká 18, Prostějov
se koná výstava Olgy Měsícové
„tóny barev“. Vernisáž proběhne
v úterý 11. listopadu 2014
v 17:00 hodin a výstava potrvá
do úterý 9. prosince 2014. Provozní doba: po-pá: 9-12 a 13-16
hodin. Mimo tyto hodiny po domluvě na tel.: 777 160 402

ICM Prostějov
V úterý 11. listopadu 2014 (z provozních důvodů) a ve středu
19. listopadu (z důvodu prezentace ICM na Scholarisu Prostějov)
bude ICM Prostějov zavřeno.
úterý 18. listopadu 2014 od 14:00
do 17:00 hodin – den inter- Zveme vás na společné zamyšlení nad otázkami a záhadami
netu zdarma
života. Přednášející biotronik
Galerie U Hanáka, Prostějov po- Tomáš Pfeiffer odpovídá na pířádá v pátek 14. listopadu 2014 semné i ústní dotazy posluchačů.
v 17:30 hodin vernisáž Karla No- Vstupné je dobrovolné. Neděle
váka „fotografie“. Výstava potr- 16. listopadu 2014 v 9:00 hodin.,
Společenský dům, Komenského 6.
vá do úterý 16. prosince 2014.

TIP Večerníku

RADŮZA

KDY: STŘEDA 12. LISTOPADU 2014, 19.00 HODIN
KDE: MĚSTSKÉ DIVADLO V PROSTĚJOVĚ
Další letošní příjemná hudební událost je za dveřmi a vy
máte poslední možnost zakoupit si vstupenky dřív, než
v divadelní pokladně vyvěsí
cedulku s nápisem „vyprodáno“. Koncert Radůzy - první
dámy českého písničkářství a trojnásobné držitelky
prestižní hudební ceny Anděl
- se chystá už na tuto středu
12. listopadu od devatenácti
hodin právě na pódia prostějovského Městského divadla.
Kromě skladeb z nového alba
zazní i „Radůzina klasika“,
bez níž si její vystoupení nelze představit. A k mání už
jen pouze několik posledních
vstupenek!
„Mohu s potěšením oznámit, že
na koncert Radůzy máme téměř
vyprodáno. K datu šestého listopadu nám zbývalo přesně třicet
volných vstupenek,“ prozradila
Věra Janálová, která má v divadle na starosti právě předprodej
vstupenek. „Bylo rozhodnuto
o prodeji místenek pouze do přízemí divadla, abychom vytvořili komornější atmosféru. Pokud
by se ovšem na velký počet
zájemců o vstupenku nedostalo,
vedení divadla by zvážilo otevření zbylých prostor,“ doplnila
Janálová přece jen s nadějí pro
další případné návštěvníky.

úterý 11. listopadu

17:30 Zmizení Eleanor
Rigbyové: ON
americké filmové drama
20:00 Interstellar

středa 12. listopadu

17:30 Zmizení Eleanor
Rigbyové: ON
20:00 Interstellar

čtvrtek 13. listopadu
pátek 14. listopadu

Foto: Internet
Na jaře vydala Radůza přelomové album s názvem Gaia.
V autorských písních rozkládá
svět optikou svého vidění na
atomy, aby z nich na jiném místě a v jiném čase složila nové
zvuky, příběhy a obrazy. Slova
jejích písní se chovají nečekaně,
vtáhnou posluchače do svébytného světa, kterým nelze projít
beze změny. „Prošla jsem za
poslední dva roky výraznými
životními změnami, které značně ovlivnily můj pohled na svět,
a to se samozřejmě projevilo
i v tvorbě. Své emoce teď transformuji jinou cestou,“ popsala
Radůza své pohnutky. Na rozdíl
od posledního alba, které nahrávala zpěvačka živě na koncertech,
se nyní opět vrátila do studia spolu
se svou doprovodnou kapelou.
Být u toho se skutečně vyplatí, Večerník chybět nebude
a tak se můžete těšit na další
přímou reportáž.

víceúčelová hala - zimní stadion

ÚTERÝ 11.11. 9.00-10.00

17:30 Pohádkář
20:00 Interstellar
americké akční sci-fi

Nepromítáme

Domovní správa, s.r.o,
BRUSLENÍ PRO
ŠKOLY, ŠKOLKY
A VEŘEJNOST

KINO METRO 70

HODINOVÉ BRUSLENÍ
PRO VEŘEJNOST
PÁTEK 14.11. 18.00-19.00
NEDĚLE 16.11. 13.00 - 14.00

APOLLO 13

pondělí 10. listopadu

19:00 SLAVNOSTNÍ PREMIÉRA FILMU
Živá zapřažená krása
– Josefkol 2014
český dokumentární film

sobota 15. listopadu

15:30 Magické stříbro – Hledání kouzelného rohu
Norská pohádka
17:30 John Wick
americký akční thriller
20:00 Železná srdce
americký válečný film

neděle 16. listopadu
15:30 Magické stříbro – Hledání kouzelného rohu
17:30 John Wick
20:00 Železná srdce

pátek 14. listopadu

20:00 Hentai Corporation

sobota 15. listopadu

20:00 Teleport W/ Dj Tráva

KINOKLUB DUHA

sobota 15. listopadu

15:00 Krušnohorské
pohádky
pásmo pohádek
17:30 Ptačí úlet
americký animovaný film
20:00 Pompeje 3D
americký akční film

MĚSTSKÉ DIVADLO
PROSTĚJOV
úterý 11. listopadu

19:00 Lucerna

středa 12. listopadu

19:00 Radůza

SVÉ TIPY

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

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ
- LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 10.
0 DO 16.
6 11. 20
2014

TELEFON 582
82 3344 130
30

MIMOŘÁDNÁ PŘEDNÁŠKA: RNDr. Jiří Grygar, CSc.
ASTRONOMOVÉ V OBLACÍCH - čtvrtek v 19:30 hodin.
Vstupné 40 Kč.
POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek
od 14:00 hodin. Zajímavá fotosféra i chromosféra. Vstupné 20 Kč.
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ: se koná v pondělí, ve čtvrtek
a v pátek od 18:30 hodin a ve středu od 17:30 hodin. Měsíc couvá,
takže večerní obloha nabízí především objekty vzdáleného vesmíru (dvojhvězdy, hvězdokupy, mlhoviny…). Vstupné 20 Kč.
POHÁDKOVÁ STŘEDA - pro děti bude uvedena v 15:30 hodin: Brněnská měsíční pohádka. 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.

Magistrát zavede elektronický

Přibývají další hodiny pro děti. Projekt „Přijdu včas“ tak dostává zelenou oběh účetních dokladů

Prostějov/mik - Zatím dvoje
instalované elektrické hodiny
v rámci projektu „Přijdu včas“
Jitky Kostelníkové už brzy rozšíří další dva kusy. Ve středu
5. listopadu se už začaly budovat
základy jednoho z přístrojů u nemocnice, další by měly co nevidět
fungovat na sídlišti E. Beneše.
„Šlo o výkopové práce a usazení stojanu nových hodin. Pokud
všechno půjde podle plánů, spustí
se v pondělí desátého listopadu
v deset hodin dopoledne,“ prozradila Večerníku Jana Kostelníková, patronka celého projektu.
Ta si v nedávné minulosti po
několika neúspěšných pokusech
vybojovala u prostějovského za-

stupitelstva přidělení dotace na
umístění hodin a vůbec povolení instalovat je na území města.
„Zastupitelstvo nám schválilo na
pořízení dvou kusů hodin celkem
třiapadesát tisíc korun a město navíc zajišťuje elektrické přípojky.
Také máme ve výpůjčce pozemky
o výměře jedenkrát jeden metr
u nové nemocnice a také na sídlišti E. Beneše. Další hodiny jsou
zatím v plánu a bude záležet na
financích,“ uvedla Kostelníková.
Náklady na pořízení, zabudování
a spuštění hodin jsou vyčísleny
zhruba na sto sedmdesát tisíc
korun a spolupodílelo se na nich
Statutární město Prostějov i Olomoucký kraj.

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...
Zdenka Műllerová 1938 Hluchov
Lodřiška Pencová 1934
Hrubčice
Josef Žoch 1947
Klenovice na Hané
Ing. František Svoboda 1932
Plumlov
Jaroslav Baláš 1932 Hruška
Josef Benda 1950
Čelechovice na Hané
Raphaël Lencses 1931
Prostějov
Věra Kolísková 1937
Želeč
Jaroslav Kovařík 1946
Čechovice

Jana Růžičková 1945 Ohrozim
Stanislav Novotný 1964
Prostějov
Ivo Šindelář 1951
Kralice na Hané
Petr Jurenka 1964 Prostějov
Zdeňka Suchánková 1932 Prostějov
Adolf Dostál 1927 Čelechovice
na Hané
Gustav Slaný 1933 Prostějov
Věra Matrasová 1941 Mostkovice
Anežka Rancová 1932 Kadaň
Oldřich Konšel 1945 Prostějov

Rozloučíme se...
Pondělí 10. listopadu 2014
Jaroslava Kratochvílová 1920 Pv 12.30 Obřadní síň Pv
Středa 12. listopadu 2014
Radomír Svoboda 1953 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov
Markéta Perdochová 1980 Žárovice 14.00 kostel Krumsín
Pátek 14. listopadu 2014
Jan Růžička 1944 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
Jaroslav Langer 1924 Ondratice 12.30 Obřadní síň Prostějov
Sobota 15. listopadu 2014
Karel Klíč 1943 Ptení 14.00 kostel Ptení

Prostějov/red - S účinností od
1. ledna 2015 bude na prostějovském magistrátu platit
nová směrnice Oběh účetních
dokladů.
„Elektronizace oběhu účetních
dokladů zajistí jednoznačnou
kontrolu dodržování všech
postupů stanovených zákonem
o finanční kontrole. Zároveň
vytváří předpoklady pro zvý-

šení přehlednosti a transparentnosti účetních dokladů, například možnost jejich případného zveřejňování, a je v souladu
se záměry Ministerstva financí
ČR, kdy elektronizace je předpokladem pro práci Centrálního systému účetních informací státu,“ vysvětlil vedoucí
finančního odboru Ing. Radim
Carda.

Oznámení o vypnutí elektrické energie

Dílo zahájeno. Základní díl hodin určených především dětem byl zasazen do země ve středu ráno
u nemocnice.
Foto: Z alba Jana Kostelníkové

DUO pejsků
hledá páníčky!

Majitelé, poznáte si své miláčky?

Prostějov/mik - Strážníci Městské policie v Prostějově ročně ve městě odchytí desítky zatoulaných psů.
V drtivé většině se jim podaří najít jejich majitele. Ovšem v některých případech se tak nestane a pejsci
skončí v kotci na služebně městské policie a po čase dokonce v útulku. Nově jsou bezprizorní další dva
čtyřnozí krasavci. Přihlásí se na základě této „pátrací“ relace jejich páníčci? Pokud poznáte čtyřnohého
miláčka, který se vám zatoulal, volejte na telefonní číslo 582 329 405 nebo pište na e-mailovou adresu:
michal.pojezny@prostejov.eu.

Z důvodu plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka
elektrické energie:
Obec: Brodek u Konice
Dne: 24. 11. 2014 od 7:30 do
14:30 hod. Vypnutá oblast:
celá ulice K okálům od č.304
po č.325.
Obce: Lutotín, Bílovice
Dne: 24. 11. 2014 od 7:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast:
celé obce Lutotín a Bílovice
mimo farmu ZD Bílovice.
Obec: Prostějov
Dne: 25. 11. 2014 od 7:30 do
10:00 hod. Vypnutá oblast:
ulice: Floriánské nám.1, 5, 7,
6, Hliniky 4-7 vč. fa Artemon,
Jiráskovo nám.3, 4, Mlýnská
2-10, Plumlovská 3, 8, 10, 14.
Obec: Otaslavice
Dne: 25. 11. 2014 od 7:30 do
16:30 hod. Vypnutá oblast:
část obce Otaslavice od č.193,
198, prodejny potravin a č.313
sm. Vincencov včetně chat
a zahrad, dále celá severovýchodní část obce vymezená č.
405, 406, 456, 530, 417, vč.
MŠ, 367, 368, 527, 343 a ulice
s novostavbami
Obec: Protivanov
Dne: 25. 11. 2014 od 7:30 do
14:30 hod. Vypnutá oblast:
část obce Protivanov - od č.
143 celá ulice Na Bařině a dále
lokalita chat ve žlebě vč. RWE,
MIS s.r.o.
Obec: Kralice, Čechůvky
Dne: 27. 11. 2014 od 7:30 do
16:30 hod. Vypnutá oblast:

celá obec Kralice vč. odběratelských subjektů v obci po
č.159 a 24, mimo část Vitonice. Vrahovice část Čechůvky od konce obce po č. 56
a 25. Odběratelská trafostanice Kralice ŠS (č. 300708),
odběratelská trafostanice Kralice Lina (č. 300706), odběratelská trafostanice Kralice
ZD (č. 300709), odběratelská
trafostanice Kralice statek (č.
300707)
Obec: Otaslavice
Dne: 27. 11. 2014 od 7:30 do
16:30 hod. Vypnutá oblast:
celá obec Otaslavice vč. podnikatelských subjektů v obci
+ Bažantnice. Odběratelská
trafostanice Otaslavice ZD
(č. 300727), odběratelská trafostanice Otaslavice Pila (č.
310671)
Obec: Prostějov
Dne: 29. 11. 2014 od 7:30 do
16:00 hod. Vypnutá oblast:
ul. Kralická od kruhové křižovatky po konec obce mimo
neuvedené velkoodběratele,
Kralický háj, část ul Kojetínská vč. celého bývalého areálu
OSP, ZAPA, INSTA, a odběratelé mezi ul. U spalovny a ul.
Rovná vč. ČS PHM, ul. U spalovny celá mimo neuvedené
velkoodběratele, ul. Dolní od
č. 115 po ul. Kojetínská včetně podnikatelských subjektů,
zabezp. zařízení ČD u č. 115.,
odběratelská trafostanice Haná
Metal (č.701198), odběratelská trafostanice Jyderup (č.
300646)
E.ON Česká republika, s.r.o.

Rozhovor Večerníku
Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 10. listopadu 2014
Exkluzivní interview s modelkou, herečkou a loňskou kandidátkou na miss Zuzanou Juračkovou
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„INDOVÉ SE MI ČASTO DVOŘILI. MNĚ SE ALE ŽÁDNÝ NELÍBIL“
Prostějovská rodačka se už dokázala prosadit v nadnárodním módním byznysu a má za sebou zkušenost z Indie

Prostějov - Celkem dva a půl měsíce strávila půvabná
Zuzana Juračková v hlavním městě Indie Dillí. Po jejím návratu se společný exkluzivní rozhovor pro Večerník točil
nejen kolem nablýskaného světa světového modelingu,
ale dotkli jsme se i života „obyčejných“ Indů. Miliony lidí
totiž v této druhé nejlidnatější zemi světa živoří v podmínkách, v nichž by nikdo z nás nepřežil ani týden. Přesto
mnozí z nich na první pohled působí mnohem šťastněji než
bohatí Středoevropané. S loňskou účastníci finále soutěže
Česká miss jsme stihli probrat i indický kastovní systém,
zvláštně nevyrovnaný vztah asijské společnosti k nahotě
a řadu dalších zajímavých témat...
Martin Zaoral
Když jsme spolu naposledy byli
v kontaktu, tak jste se vyjádřila
v tom smyslu, že v Asii jsou pro modeling lepší podmínky než u nás. Potvrdily se tyto vaše původní představy?
„Tak lepší podmínky tam samozřejmě
jsou, protože je na trhu mnohem více
práce. Já jsem se v Indii skoro vůbec
nezastavila a byla ráda, když jsem
mohla mít den volna. Kdybych v Indii
zůstala a živila se tam jako modelka,
tak si žiju opravdu velmi dobře. A třeba v Číně jsou navíc i lepší finanční
podmínky. Asie je v této oblasti velký
pojem.“
poje
j
Co bylo náplní vaší práce?
„Chodila jsem na castingy a posléze dostávala zakázky. Předváděčky
byly většinou denně. Pokud dívka práci
neměla, bylo její povinností jet právě
na casting. Pracovala jsem za tu dobu
pro řadu značek, které ale u nás nikomu
nic neřeknou. Nafotila jsem například
kampaň pro obchodní centrum Cantral
Brand, , která věží po celé Indii a objevila
se i v indické mutaci časopisu Vogue. či
billboard
pro motorky Hyundai.“
billb
Působila jste v hlavním indickém městě. Jak byste jej charakterizovala?
„Když jsem měla čas vyrazit na vycházky, tak jsem obdivovala místní památky, které jsou opravdu moc hezké.
Nepřehlédnutelným faktem je, že tu
sídlí indická vláda.“
INZERCE

Na facebooku jsem viděl vašii
m
fotografie v sárí, ve kterém vám
to náramně sluší. Jak jste se v tomtoo
tradičním indickém oděvu cítila?
k
„Jako modelka jsem se věnovala jak
předvádění, tak i focení oblečení..
V Indii převažovalo právě hlavně too
ý
fotografování. Sárí je moc krásný
oděv, cítila jsme se v něm hezky. Sa-motné focení ale bylo velmi obtížné,,
protože obléci ho trvá nějaký čas, je too
poměrně obtížná skládačka. Modelkaa
se pak nesmí ani o kousek hnout. Svlé-c hoo už tak obtížné není. (úsměv)“
ci
Sárí je velmi cudné. U nás jstee
mimo jiné předváděla i spodníí
prádlo, došlo na něco podobnéhoo
i v Indii?
„V Indii jsem prádlo předváděla jen
n
jednou, ale párkrát jsem jej fotila..
Profíci, kteří působí v této branžii
a prádlo fotí, tak nahotu poměrněě
berou, ale normální lidé vůbec. Naa
druhou stranu jejich hudební klipy
y
k
jsou často až příliš sexy. Je to tam tak
zvláštně nevyvážené. Po ulicích jsmee
s ostatními holkami nemohly choditt
jen v šatech či šortkách a v tílečkách..
Musely jsme být důkladně oblečené..
y
Když jsme se třeba jednou koupaly
ve veřejném bazénu, bylo nutné, mítt
po celou dobu pobytu na plovárněě
kolem sebe ručník. Pokud jsme chtě-ly jít do vody, tak jsme ho krátce předd
d
ponořením rychle odhodily a hned
se ponořit. To, aby okolí vidělo co
nejméně...“

příležitostí na natáčení jsem neměla. Na
druhou stranu si dokážu představit, že
bych si někdy v nějakém indickém filmu zahrála. Určitě by to byla zajímavá
zkuš
zkušenost.“
Chtěla byste se někdy do Indie
vrátit?
„Momentálně ne. Pro jednou stačilo.
Ale možná časem třeba jako turistka
ano. Jak říká staré pořekadlo: nikdy
neříkej nikdy! Určitě si ale nedokážu
představit, že bych se v Indii dokázala
usad natrvalo.“
usadit
Co nyní vlastně děláte?
„Momentálně žiju v Praze a věnuji se stále modelingu i herectví. Dostala
jsem teď například mini roličku ve filmu Správný dres, kde hraju s Táňou
Kuchařovou. Také se mihnu ve filmu
Život je život. Navíc teď dělám reportérku pro jeden internetový portál a začínám se věnovat moderování. Pokud
bych ještě někdy vyrazila mimo Evropu, tak by to bylo jedině do Ameriky.
Byla bych ráda, jestliže by se to zadařilo
příšt
příští rok.“
Jak často se vracíte do Prostějova?
„Snažím se domů podívat aspoň
jednou měsíčně.”
jed
O čem v tuto chvíli sníte? A co
ZUZANA JURAČKOVÁ o tom, jaké podmínky
byste si přála do budoucnosti?
„Momentálně moc neplánuji. Uvidíme,
života poznala ve druhé nejlidnatější zemi světa... co mi život přinese za nabídky a podle
toho se rozhodnu. Ale stále mě láká Los
Li vše házejí na ulici, po ni- „Jejich filmy mi přijdou stereotypní. Jen Angeles, takže to je asi takové moje
Lidé
ch chodí krávy a běhají divocí se v nich stále dokola zpívá a tancuje. přání do budoucna. Ale znáte to, člověk
chž
pe
pejsci
i prasata. Takhle je to Poněvadž jsem pracovala v Dillí, moc míní, pán Bůh mění..“
ta normální. Také mě šokotam
v že s vámi jeden den mají
valo,
In
Indové
problém a druhý den
dděla jako by se nic nestalo...“
dělají
Pro indické muže jste
určitě byla exotickou
kráskou
krásko ze západu. Prozraď- Zuzana Juračková se narodila 29. července. 1989 ve
te, kolik
koli jste dostala nabídek znamení Lva. Prvních pět let prožila v malé vesničce
k sňatku?
sňatk
poblíž Bílých Karpat. S tím bezesporu souvisí její láska ke
„Samozř
„Samozřejmě
jsem od Indů neustále zvířatům, protože jich zde měli plný dvůr i dům. Za svůj
slyšela, jjak jsem pohledná... (úsměv) domov ale považuje Prostějov, kde vystudovala základní
Bylo to pro ně něco nového. Ale ji- sportovní školu i střední školu oděvní. Odmalička byla
In
nak se Indové
chovali slušně. Jejich velmi kreativně a sportovně založená. Tíhla především k tanci, malbě, hře na klavír
pohledy však někdy byly opravdu a herectví. Ve sportu u ní po čase vyhrála atletika, především skok do výšky. Momentálně
nepříjem Až poslední den se nám se nejvíce věnuje filmům, četbě, herectví a moderování, baví ji také fotografování, a to jak
nepříjemné.
stala nemilá
nem příhoda. Když jsme se- před objektivem, tak i za ním. K tomu všemu ráda cestuje a vaří. Na svých cestách s chutí
Foto: archív Z. Juračkové děly s kamarádkou
před obchodem, poznává nové kultury a ochutnává místní jídla.
ka

Pohybovala jste se pouze mezi
lidmi zabývajícími se módou,
nebo jste měla čas vyrazit i mezi obyčejné Indy?
„Potkávala jsem samozřejmě i normální občany. Jednou jsem dokonce fotila
u vesnice a dostala pozvání do jejich
´chaloupky´. Ti lidé žijí velice skromně,
ale přesto jsou velmi šťastní. Nejhorší je
ale potkávat děti, které žebrají nebo lidi,
kteří jsou postižení. Špatně jsem snášela, jak se příslušníci vyšší kasty chovají
doma ke svým ´poddaným´, tedy napří-

klad kuchařům a podobně. Je cítit, že je
považují za plebs a nikdy jsem neslyšela,
že by třeba poděkovali za kávu. Podobnýých zkušeností bylo hrozně moc!“
ných
Hodně lidí, kteří navštívili Indii,
hovořili o kulturním šoku. V této
souvislosti se mluví například o přelidněných městech či všudypřítomné
špíně. Jaká byla vaše zkušenost?
„Šokovalo mě úplně všechno... (smích)
Indové mají úplně jinou mentalitu než
my, takže jsem spoustu věcí nedokázala
pochopit. Taky mají dost svátků a často
nep
se tedy nepracuje.
O špíně se snad nedá
ani mluvit, město je spíš taková velká
skládka! O
Odpadky a šílený smrad jsou
opravd všude. Ale opravdu všude!
tam opravdu

přišel za námi jeden místní a říkal nám,
že bychom měli odejít, protože jistí kluci s námi mají nějaké nečisté úmysly.
Nabídky k sňatku jako takové se ale
neko
nekonaly.“
Jací jsou v Indii chlapi?
„Indové se mi nelíbí, ale zase nechci všechny házet do jednoho pytle.
Byla jsem tam především pracovně, takže z tohoto pohledu jsem to nezkoumala.
Jak vzhled, tak i chování je ale hodně
j né než u nás!“
jiné
Kromě modelingu se čas od
času postavíte i před filmovou
kameru. Indie je známá svým Bollywoodem, dostala jste nějaké nabídky
i v této souvislosti?

„O špíně se snad nedá ani mluvit,
město je spíš taková velká skládka!
Odpadky a šílený smrad jsou tam
opravdu všude. Všechno házejí na ulici,
po nichž chodí krávy a běhají prasata...“

kdo je

zuzana juračková
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TRHÁK TÝDNE

fotbal
DERBY PLNÉ GÓLŮ

V I.B třídě deklasoval
Kostelec na Hané
"Turky" z Pivína
čtěte
na straně

SKRYTÝ RODÁK, PROSTĚJOV MÁ

23

DALŠÍHO HOKEJOVÉHO REPREZENTANTA

TENIS

Prostějov/jim
Prostějo

V LONDÝNĚ O ČTYŘKU

Tomáš Berdych zahájí
vrcholný podnik sezóny
už dnes proti Wawrinkovi
Foto: internet

29

čtěte
na stranách

DRTIVÁ VĚTŠINA
VĚTŠI
HOKEJOVÝCH STATISTIK UVÁDÍ JAKO RODIŠTĚ PETRA POHLA KOPŘIVNICI. VE
SKUTEČNOSTI
SKUTEČNOST TOMU TAK OVŠEM NENÍ! V MINULÝCH DNECH SE REDAKCI VEČERNÍKU OZVAL
DĚDEČEK OSM
OSMADVACETILETÉHO PRAVÉHO KŘÍDLA PAN STREJČEK A PŘEKVAPIL INFORMACÍ,
ŽE SE SOUČA
SOUČASNÝ ČESKÝ REPREZENTANT NARODIL V PROSTĚJOVĚ A JEHO RODINA SE NA
POMEZÍ MORAV
MORAVY A SLEZSKA VYDALA AŽ O NĚKOLIK LET POZDĚJI.
ZDEJŠÍ REGION TAK MÁ VEDLE ONDŘEJE VITÁSKA DALŠÍHO HRÁČE
V NÁRODNÍM T
TÝMU!

Boxeři DEKLASOVALI Poláky! HOŘAVA se vrací
BYLI JSME
U TOHO!

Vydařená premiéra. Zaplněná sokolovna přivedla v sobotu večer borce DTJ Prostějov při prvním domácím interligovém startu k jasnému vítězství. Odnesl to polský tým Górny Šlask.
Foto: Josef Popelka

Zpravodajství ze sobotního interligového duelu hledejte na straně 21
basketbal

STŘEDA 12. 11. 18:00
MATTONI NBL – 13. KOLO

AR IET E PR OS TĚ JO V
MM CIT É BR NO
Hala Sportcentra DDM Prostějov

basketbal

SOBOTA 15. 11.
NEDĚLE 16. 11.

16:00
11:00

EXTRALIGA JUNIORŮ – 8. A 9. KOLO

OR LI PR OS TĚ JO V
BA NY MB UR K
OR LI PR OS TĚ JO V
SY NT HE SIA PA RD UB ICE
Hala Sportcentra DDM Prostějov

házená

NEDĚLE 16. 11.

10:30

2. LIGA MUŽŮ, JIŽNÍ MORAVA – 8. KOLO

TJ SOKOL KOSTELEC NA HANÉ - HK
TATRAN BOHUNICE „B“
Sportovní hala v Kostelci na Hané

boje na zelených trávnících aneb
DIVIZE „E“ – 16. KOLO
TJ SOKOL URČICE
FC TVD SLAVIČÍN
NEDĚLE 16. 11. 2014 13:30 HODIN
Fotbalový areál v Určicích

KRAJSKÝ PŘEBOR – 17. KOLO
FC KLENOVICE NA HANÉ
SOKOL KONICE
SOBOTA 15. 11. 2014 13:00 HODIN
Fotbalový areál v Klenovicích na Hané

Odchod Vincourové vyřešen dohodou
Prostějov/son - Komplikovaná
záležitost kolem letního odchodu první nahrávačky VK
AGEL Prostějov Pavly Vincourové do Itálie je definitivně
uzavřena. A to nakonec ke
spokojenosti obou zainteresovaných stran.
Připomeňme, že rodačka z Brna
bez souhlasu funkcionářů „vékáčka“ nenastoupila do přípravy „Agelek“ na novou
sezónu 2014/15 a místo toho
odcestovala do Itálie, kde za-

čala trénovat s nováčkem
tamní nejvyšší soutěže Pallavolo Scandicci. Jenže vedení
prostějovského oddílu se takový
„útěk“ nelíbil, trvalo na platnosti uzavřené smlouvy a celou
kauzu musela řešit Mezinárodní
volejbalová federace. Dokonce
to vypadalo, že spor vyvrcholí u
sportovního soudu!
„Nakonec jsme se ale přece
jen dohodli a odchod Pavly
z Prostějova do Scandicci je
legalizován uzavřeným přestupem, za který jsme obdrželi
žádané odstupné v nespecifikované výši. Jsem rád, že po

tak komplikovaném průběhu
všechno dopadlo dobře. A bez
ohledu na události uplynulých
měsíců Pavle přejeme v novém
italském angažmá jen to nejlepší
a současně jí děkujeme za to, co
pro náš klub za dva roky zdejšího
působení na hřišti vykonala,“
prozradil Večerníku předseda
správní rady VK AGEL Petr
Chytil s notnou dávkou pozitivního nadhledu.
Informace ze čtvrteční tiskové
konference před startem Ligy
mistryň a další aktuální dění
zpod vysoké sítě si můžete
přečíst na stranách 30 a 31.

do národního týmu
Plzeň, Prostějov/jim - Reprezentační pozvánky se po třech
měsících opět dočkal rodák
z Rozstání Tomáš Hořava.
Šestadvacetiletý tvořivý záložník již sice pětkrát oblékl
dres českého reprezentačního „áčka“ a proti Kanadě
i Rakousku dokázal skórovat,
vždy šlo ovšem jen o přátelská
utkání. Vzhledem ke své současné formě ovšem věří, že se
dočká svých premiérových minut i v kvalifikaci na mistrovství
Evropy 2016 a přímo na hřišti
pomůže k bodům proti Islandu.
(pokračování na straně 22)

Foto: internet

Ladislav Svozil

opět koučuje Vítkovice

Foto: www.hc-vitkovice.cz

Vítkovice, Prostějov/jim - Již
počtvrté za svou bohatou
kariéru se postaví na lavičku
Vítkovic Ladislav Svozil.
Prostějovský rodák, jenž coby
hráč smolně přišel o nominaci
na olympijské hry 1984 v Sarajevu i pražské mistrovství
světa o rok později, doposud plnil u předposledního
extra-ligového celku roli
sportovního manažera, od
minulého pondělí ovšem na
pozici hlavního kouče nahradil odvolaného Petra Oremuse.
(pokračování na straně 29)

Sršeň u Jestřábů skončil. Žezlo přebrali Zachar s Vykoukalem

Prostějov/jim - Jen půl roku
včetně letního období trvalo
angažmá Tomáše Sršně staršího na lavičce prostějovských
hokejistů. K „A“-mužstvu nastoupil prakticky okamžitě po
postupu do první ligy a ve spolupráci s Petrem Zacharem,
Jiřím Vykoukalem a kondičním trenérem Jiřím Rýparem
vedl celou přípravu. Vedení jej
podrželo i po nevydařeném

vstupu do sezony, když před
několika týdny nepřijalo jeho
rezignaci. O minulém pondělí
3. listopadu se však po vzájemné dohodě cesty někdejšího
elitního útočníka a Jestřábů
rozešly.
Opakovala se tak situace
z loňského podzimu, kdy na
počátku druhé čtvrtiny skončil
u Jestřábů Josef Málek a na
jeho místo byl z pozice asis-

tenta dosazen Petr Zachar. Tak
je tomu i nyní, k ruce navíc
bude mít prostějovský rodák
a jedna z místních hokejových
legend stejně jako v závěru
úspěšného ročníku sportovního manažera Jiřího Vykoukala. Obnovenou premiéru
v těchto rolích si nově ustanovený realizační tým odbyl ve
středu při porážce s Mostem,
impuls nepřišel ani v sobotu na

KAM ZA F TBALEM
I.A TŘÍDA, SK. „B“ – 15. KOLO
TJ SOKOL ČECHOVICE
FC HLUBOČKY
NEDĚLE 16. 11. 2014 13:00 HODIN
Fotbalový areál v Čechovicích

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 15. KOLO
TJ SOKOL VRCHOSLAVICE
TJ SOKOL PLUMLOV
NEDĚLE 16. 11. 2014 13:00 HODIN
Fotbalový areál ve Vrchoslavicích

ledě Benátek. Šanci na první
vní
body dostane obnovenéé
trenérské duo již dnes, tedy
v pondělí 10. listopadu, kdy
se od 18.00 hodin představí
proti Ústí nad Labem.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 15. KOLO
TJ SOKOL V PIVÍNĚ
TJ OTINOVES
NEDĚLE 16. 11. 2014 13:00 HODIN
Fotbalový areál v Pivíně

I.B TŘÍDA, SK. „B“ – 15. KOLO
TJ SOKOL PROTIVANOV
SK JESENEC
NEDĚLE 16. 11. 2014 13:00 HODIN
Fotbalový areál v Protivanově

SPORTIKA II. TŘÍDA – 15. KOLO
TJ SOKOL VRAHOVICE
TJ HANÁ PROSTĚJOV
SOBOTA 15. 11. 2014 13:00 HODIN
Fotbalový areál ve Vrahovicích

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ
KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

?

Správná odpověď a výherce

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 10. listopadu 2014

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

hou své tipy nahlásit do redakce
a v případě, že budete mít štěstí
při losování, máte šanci na zajímavou výhru.
Tentokrát přitom můžete
usilovat o další chutnou a lahodnou cenu, kterou opětovně věnovalo OBČERSTVENÍ
ŠPIZZA. Těšit se tak můžete na DVĚ PŮLMETROVÉ
ŠPIZZA PIZZY V CELKOVÉ HODNOTĚ 430 Kč, které
si poskládáte sami z těch nejrůznějších kousků.

Správná odpověď z č. 44: na snímku byl dům z ulice
Libušinka. Vylosovanou výherkyní, která získává POUKAZ
V HODNOTĚ 400 Kč od prodejny ZDRAVOTNICKÉ
POTŘEBY z Plumlovské ulice v Prostějově, se stala Marcela
GALÍČKOVÁ, Mozartova 2, 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 13. LISTOPADU, 12.00 hodin. Jméno výherce
zveřejníme netradičně v ÚTERÝ 18. LISTOPADU.
Dnes můžete zápolit o POUKAZ V HODNOTĚ 400 Kč,
který opětovně věnovala prodejna ZDRAVOTNICKÉ
POTŘEBY z Plumlovské ulice v Prostějově.

VYHRAJTE SVATOMARTINSKÝ VEČER
Návod k luštění...
Všechna slova ze seznamu hledejte v osmi směrech, nalezená slova
si škrtněte. Nevyškrtaná písmena seřaďte za sebe a dostanete tajenku.

HOSPŮDKA NA JEDENÁCTE NABÍZÍ NEJEN
NA SVATÉHO MARTINA ŠIROKOU ŠKÁLU ...... ...

Kdo je na fotografii? Poznáte?

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

TIP
k obrazovce

KOLJA

KOMEDIE ČR/VELKÁ
BRITÁNIE/FRANCIE
(1996)

PONDĚLÍ 17. 11. 2014

17:05 HODIN

ALPAKA, ANANAS, ARIE, BASTILA, DLAŇ, EREB, FIBRA,
HADŘÍK, KEKS, KOCOUR, LÉNA, MĚSÍČEK, MILUŠE,
PAŘNÍK, PORŠ, RÝŽE, SVOZ, ŠITÁ, TESK, TÍHA, ÚSTŘEDÍ,
ZRCADLO, ŽIDOVKA, ŽMOCH

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 13. LISTOPADU 2014, 12.00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„CELOU RODINU“. Vylosovanou výherkyní se stala Romana
MAJCHRÁKOVÁ, Císařská 68, Brodek u Prostějova,
která se tak může těšit na POUKÁZKU PRO NÁKUP
SORTIMENTU V CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč. Ten
věnovala prostějovská prodejna PYŽAMKA CZ - Alena
Rubešová. 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 dají třeba to
nejlepší pivko v okolí...
Partnerem dnešního kola je totiž opětovně HOSPŮDKA NA JEDENÁCTCE z Plumlovské ulice v Prostějově.
Vyhrát tak můžete POUKÁZKU NA KONZUMACI
V CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč!
Jméno šťastného výherce či výherkyně zveřejníme v příštím
vydání PV Večerníku, které vyjde mimořádně až v ÚTERÝ
18. LISTOPADU 2014.
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Režie: Jan Svěrák
Hrají: Zdeněk Svěrák, Stella
Zázvorková, Andrej Chalimon,
Liliana Malkina, Libuše Šafránková, Ondřej Vetchý, Nela
Boudová, Slávka Budínová, Jiří
Sovák, Ladislav Smoljak, Irina
Bezrukova, Karel Heřmánek
Laskavá komedie o muži, který
se domníval, že už nemůže být
hůře a netušil, že právě prožívá
nejkrásnější chvíle svého života.
Františkovi už prošedivěly vousy. Kolja ještě nedosáhl školního
věku a setkali se díky tragikomické životní situaci. Ti dva zůstali
nakonec sami. Starý mládenec
a kluk, kteří si navzájem nerozumějí a to ve všech směrech. Čeká
je dlouhá a složitá cesta za úsměvem a láskou..
Slavný oscarový film už patří
k televizní klasice. Má všechny

V minulém, celkovém součtu
již stopětaosmdesátém pokračování tohoto originálního klání uspěli všichni ti, kteří správně poznali, že se jedná o Jana
Koudelku. Reprezentanta České
republiky v malém fotbale, který
momentálně obléká dres třetiligového výběru 1.SK Prostějov
a patří k nejpříjemnějším překvapením podzimní sezony, poznala
slušná plejáda našich čtenářů...
Z 522 správných odpovědí, jenž
jsme zařadili do osudí, se usmálo štěstí na výherkyni, kterou se
stala Jitka PLACHÁ, Kostelecká 365, Prostějov. Prostřednictvím Večerníku obdrží chutnou
a lahodnou cenu v podobě poukázky na OBČERSTVENÍ
V HODNOTĚ 500 Kč od partnera minulého kola, kterou
byla opětovně firma BRUTUS!
Výhru si lze vyzvednout v redakci Večerníku.
Ti další z vás mohou zkusit své
štěstí třeba hned v rámci tohoto čísla, přičemž tentokrát jsme
zabrousili do kulturních vod
a graficky mírně poupravili jednu
z velkých osobností tuzemské
hudební scény, která uplynulý
čtvrtek vyprodala Společenský
dům v Prostějově...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi ze stošestaosmdesátého kola čekáme v redakci znovu DO ČTVRTKU
13. 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 ŠPIZZA, zveřejníme v příštím čísle, jenž vychází
tentokrát skrze pondělní státní
svátek netradičně až v ÚTERÝ
18. LISTOPADU 2014.
Hodně štěstí při bádání!

rysy „svěrákovské“ poetiky:
dobře napsaný a prokomponovaný příběh, zajímavé charaktery,
smysl pro detail i celek, inteligentní humor a jímavou lidskost.
Roli v úsměvném příběhu z naší
nedávné socialistické minulosti
si napsal Zdeněk Svěrák na tělo.
Hraje v něm stárnoucího muže,
jemuž se připlete do života chlapec, kterého v Čechách „zapomněla“ jeho ruská maminka.
Dva světy, odlišné vidění světa
a laskavé naivní přibližování se
dvou „chlapů“, to je nejúspěšnější
tuzemský film roku 1996, který
získal hned šest Českých lvů.

KDO ZÍSKÁ PŘÍJEMNÝ BONUS?

I druhé číslo měsíce listopadu vám v rámci projektu nejčtenějšího regionálního periodika „JEŠTĚ VĚTŠÍ“ přináší
řadu 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 získala své věrné a početné přívržence, nyní můžete
premiérově usilovat o peněžitou odměnu!
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 FINANČNÍ HOTOVOST V CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč, kterou věnovala
firma M&M STŘECHY-STAVBY. A to se vyplatí!
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 13. LISTOPADU 2014, 12.00 hodin.
Správné vyluštění z minulého čísla znělo 1 - 9 - 7 - 1 , načež
v pořadí celé historie tohoto klání se už celkově stotřiasedmdesátým výhercem v řadě stal Jan ŠPAČEK, Hradčany 87.
Přímo v sídle redakce si tak může vyzvednout POUKAZ PRO
KONZUMACI SORTIMENTU V CELKOVÉ HODNOTĚ
400 Kč, kterou věnovala RESTURACE JADRAN. Právě ta
byla partnerem uplynulého kola soutěže. Tradiční a oblíbený
podnik najdete v ulici Hradební v Prostějově.
Jméno dalšího výherce, který tak získá čtyřsetkorunu přímo na ruku, zveřejníme opět v příštím čísle, které výjimečně
VYCHÁZÍ V ÚTERÝ 18. LISTOPADU 2014.
Nezbývá tedy, než abyste se opět vrhli na nějakou tu zábavu, soutěžit s námi je ta správná šance!

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

Správné řešení z čísla 44: VŠE NEJEN PRO KANCELÁŘ NAJDETE V OFFICE SYSTEM. Vylosovaným výhercem je Pavel NAVRÁTIL, A. Slavíčka 4, Prostějov.
Poukaz v hodnotě 400 Kč si lze vyzvednout v redakci Večerníku. Dnešní tajenku nám zašlete e-mailem nebo zatelefonujte do čtvrtku 13. listopadu 2014, 12.00 hodin.
Výherce, jehož jméno zveřejníme mimořádně až v úterý 18. listopadu, získá poukaz v celkové hodnotě 400 Kč od prodejny PONOŽKY OD MARUŠKY.

Nabídka realit a nemovitostí, inzerce

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

Kvalitní
služby
od roku
1992

777 251 878

Rodinné domy:

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

E–mail: jhreality@jhreality.cz

ww
ww.jjhrealiity.c
cz

Prostějov, Kravařova ul. Pronájem obchodu (45 m2) v centru na
pěší zóně.
Cena: Kč 13.000,-/měsíc + energie

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

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

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

1+1, ul. V. Outraty
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 429.000,Kč 1. 199.000,Kč 1.850.000,Kč 849.000,Kč 949.000,Kč 990.000,Kč 2.575.000,Kč 2.099.000,Kč 3.095.000,-

GARÁŽE – PRODEJ:

Pv, Janáčkova ul.
Pv, ul. C. Boudy

Kč 209.000,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)
2+kk, Pv, nám. Svat. ČechaKč 6.000,-/měsíc + inkaso (2.500)
3+1 + garáž, Pv, Brněnská ul.Kč 10.000,-/měsíc + inkaso (2.500)
4+kk, Pv, Olomoucká ul. Kč 12.000,-/měsíc + inkaso (3.000)
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

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

Byty:

BYT 3+1, Klopotovice, po rekonstrukci
s garáží a zahradou,
bazén, OV, 92 m2,
1.NP zděného domu.
CENA: 1.350.000,-Kč
BYT 1+kk s lodžií,
Vrahovice, 32 m2, OV,
4.NP s výtahem, byt
i dům po rekonstrukci.
CENA: 565.000 Kč
BYT 2+1, Sídl. svobody, s alkovnou a lodžií,
OV, 55 m2, 3. patro,
dům po revitalizaci,
byt pův. stav.
CENA: v RK
BYT 2+1, Dolní, OV,
58 m2, 2.NP panel. domu s výtahem, 2.NP,
dům po revitalizaci,
byt pův.stav.
CENA: 758.000,-Kč

VÍCE NEMOVITOSTÍ NA:
WWW.REALMORAVIA.CZ

- pohodové vyřízení realitních služeb

1) Chata u Brněnské přehrady - dřev.
320 tis.Kč + provize RK
2) RD 4+kk novost., lux. - Bedihošť
4,5 mil.Kč + prov.
3 RD 4+1 Konice
999 tis.Kč
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

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

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

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

PR O N Á J MY
Volejte: 739 322 895
2+1 Krokova 53 m2 po rek.
8.000Kč vč. ink
Volejte: 723 335 940
1+1 Tylova 60m2 po rek.
5.500Kč +ink
1+1 Kollárova
5.600Kč vč. ink
4+kk Dolní
7.500Kč +ink
4+1 Tylova 147m2 po rek.
10.000Kč +ink
2+kk Daliborka
5.500Kč+ink
3+1 Němčice 74m2
5.000Kč+ink

O S TAT N Í

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 620.000 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

Rekreační pozemek Suchý 800m2
v RK
Garáž Šmerala 20m2 nová
350.000Kč
Pron. prostor Manharda 100m2 6.000Kč+ink
Pron. Kom prostor Průmyslová 300Kč/m2/rok
Pronájem kom.objekt PV 500m2 10.000Kč+ink
Pronájem hala Smržice 1.000m2 320Kč/m2/rok
Pron. kom. objektu Kralice s bytem 18.000Kč+ink.

DOPORUČUJEME

pro nabídku

realitních
kanceláří
pro následující
číslo je

ve čtvrtek

13. 11. 2014
do 12.00 HODIN

Nabízíme prodej RD 3+1 Lipová zahrada, garáž.
Vhodný k trvalému bydlení i na chalupu, nedaleko od lesa.
Cena 538.000Kč.
Volejte: 739 322 895

www.realitypolzer.cz

Půjčka 5 000 Kč až 50 000 Kč, rychle Přijmu automechanika i absolventa
až do domu, bez poplatku předem. Tel.: -zaučíme. Tel.: 605 248 001
777 965 734. Pracuji pro více věřitelů
Hledáme zaměstnance do ženského
Půjčky, úvěry. Splatnost až 15 let kolektivu (i brigádně), manuální
oproti zástavě nemovitosti. Bez proka- práce, požadovaná zručnost. Tel.:
zování příjmů. Výkup za hotové. Tel.: 582 330 341
775 439 282, 733 121 568
Přijmu telefonistu/-tku na sjednávání
Půjčka až 300 000 Kč pro OSVČ, rych- schůzek, 1 hod/180,- Tel.: 608 025 895
lé vyřízení. Tel.: 777 965 734. Pracuji
Oděvní firma přijme švadlenu na šití
pro více věřitelů.
konfekce. Možnost zkrácené prac.
Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze doby. Jednosměnný provoz. Dobré
platové podmínky. Informace na tel.:
ještě dnes. Tel.: 603 218 330
582 340 591, 777 793 100
Bezpečnostní a úklidová agentura přijme ihned do HPP invalidní důchodce
na pracovní pozici vrátný, místo výkonu VPO Protivanov. Podmínkou je
čistý trestní rejstřík.Bližší informace
na tel. čísle: 602 786 692
Firma Lankwitzer color s.r.o. hledá
zaměstnance s průkazem ZPS. Tel.:
773 647 626
Hledám elektrikáře.774 989 007

Hledáme ke koupi RD nebo byt v PV
a okolí. I k rekonstrukci. Nabídněte.
T.: 605 011 310 i SMS

Přijmu brigádníky/-ce na prodej kebabu.
Nástup možný ihned. Pracovní doba:
krátký, dlouhý týden. Plat 12.000 Kč
Informace na tel.: 608 76 72 73

Pronájem bytu 2+1 v RD, 72m2,
v Pv za 7 tis. Tel.: 739 250 495
Koupím RD v Plumlově, Kostelci,
Kralicích nebo okolo Prostějova-stěhování z bytu. Tel: 732 755 910
Koupím byt 1+1,2+1 v Prostějově.
Tel.: 606 352 444
Koupím stavební pozemek v PV
a okolí.Tel: 606 352 444
NABÍZÍM OBCHODNÍ PROSTOR V CENTRU PROSTĚJOVA.
O celkové rozloze cca 150m2 vč. skladů a soc. zařízení (3x WC) plynové
topení, el. boiler na teplou vodu. Zázemí je vhodné pro jakoukoliv činnost.
606 954 318
Pronajmu garáž na Močidýlkách.
Tel.: 728 567 556

Půjčka až 100 000 Kč, nad 100 000 Firma Hanakov spol. s r.o. přijme zaKč se zástavou nemovitostí. Tel.: městnance na pozici Přípravář( -ka),
777 965 734. Pracuji pro více věřitelů. Cenař(-ka), pro oblast kovoobrábění a kovovýroba. Práce je vhodná
Rychlá půjčka 5 - 15 tis. Výplata při pro OZZ, OZP. Náplň práce: Tvorba
podpisu smlouvy. Půjčíme skoro kaž- a kalkulace cen v oblasti kovoobrábění. Zpravování cenových nabídek.
dému. Tel.: 607 275 496
Plánování výroby. Komunikace se
Peníze pro všechny ihned při podpisu! zákazníkem. Požadujeme: SŠ/ VŠ
Zvýhodněné podmínky, žádné poplat- vzdělání technického směru, zkušenost v oblasti kovovýroby, AJ aleky. Volejte: 775 021 212
spoň základní znalost, komunikační
schopnosti. Nabízíme: neformální seriózní organizaci, přátelský kolektiv,
mezinárodní kontakty, odpovídající
plat a benefity, příspěvek na stravování, možnost dalšího vzdělávání
a osobního růstu. Životopisy zasílejte
na hanakov@hanakov.cz. Osobníkontakt pouze po tel. dohodě.
Tel: 582 302 341

Koupím 1+1 nebo 2+1 v Prostějově na
sídlišti u nemocnice. 732 388 718

Malířské a natěračské práce, malba
místnosti od 15 Kč/m2, nátěr dveří
od 300 Kč. Provádíme nátěry fasád,
oken, radiátorů. Na přání i úklid. Nově
provádíme malování na klíč. Tel.:
777 844 033 www.malovani-vrana.cz

Pronajmeme garáže na Olomoucké
ul. Cena 1.000 Kč/měs. Tel.:
608 811 174
Pronajmu pěkný 1+1 v centru, 4.500 Kč
+ ink. T.:732 864 744
Hledáme ke koupi byt 4+1,5+1.Tel.:
774 101 818
Koupíme RD do 1mil.Tel.: 774 101 818
Pronajmu parkovací místo v garážovém dvoře, Svatoplukova ul. Tel.:
777 01 03 23
Pronajmu byt 1+1 v Pv. Nájem 5 000 Kč
+ el., kauce 1 nájem. Tel.: 604 833 195

Pronajmu byt 3+1 v Kostelci na
Hané. Tel.: 606 352 444
Koupím novostavbu RD v PV. Tel.:
774 421 818
Pronájem bytů v Pv naproti divadla
ve dvorním traktu: garsonka, 2+kk,
3+kk. Kontakt: 725 549 790

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

Vyplatíme všechny vaše EXEKUCE Firma Lankwitzer ČR s.r.o. přijme praa poskytneme vám jednu půjčku. covníka na pozici vedoucí skladu. Více
Pracuji pro více věřitelů Volejte: na info na tel.: 773 647 626
777 551 492
Centrum regenerace v Prostějově.
!PENÍZE PRO KAŽDÉHO!
Ihned zapracujeme do různých poRychlá realizace – vyplácení z vlast- zic. Možnost i VČ. Tel.: 602 810 644.
ních zdrojů od 3 věřitelů. Konzultace na
739 066 462
STUDIO 365 hledá nové tváře
pro modeling od 9-27 a 28-45l..
Malá půjčka 10 000 až 80 000 Kč. PraT.: 605 427 271,
cuji pro více věřitelů. Tel.: 777 551 492
9-12h. www.studio365.eu

Hledám pronájem garáže nebo skladu do 40m2 v Pv. Tel.: 775 14 50 64

Nabízím pronájem garáže v ul. Rumunská v Pv (u družby). Volná od
15.11.2014. Tel.: 604 263 671
Nabízíme výstavbu RD 4+1 na klíč Prostějov –
Vrahovice, lokalita Trávníky.
Obytná plocha domu 94,8m2. Pozemek 506m2.
Možnost volby z více projektů.
Cena 2.800.000Kč
Volejte: 739 322 895

PRÁCI NABÍZÍ

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

Prodám nový byt 2+kk – Krasická.
1.650 000 Kč. 602 745 131

UZÁVĚRKA

FINANCE

Hotově vykoupím vaši nemovitost.
723 565 897

Volejte: 723 335 940

NABÍZÍME VÝKUP
ORNÉ PŮDY
VOLEJTE: 739 322 895

Komerční prostory:

Kancel.prost. - centrum, 17 m2, sam.WC, internet - nájem 5 tis.Kč + en.
Kancel.prost. - centrum, 30 m2, 2 místn., kuchyňka, sam.WC, klima nájem
7 tis.Kč + energie
Kanceláře - 2x - blízko centra, 9 a 12 m2, 2 +
2,5 tis.Kč/měs.
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 m28,5 tis.Kč + ener., klima, WIFI, zabezp.zař.
- Kostelecká - 50 m2, 2 místn., výloha
7,5 tis.Kč/měs.

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

PROVÁDÍME I VÝKUP
NEMOVITOSTÍ

RODINNÉ DOMY:

Pozemky:

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

PRODÁME I VAŠI
NEMOVITOST
STAČÍ ZAVOLAT

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

Chaty a chalupy:

Volejte: 739 322 895
RD 4+kk Pv-Vrahovice
RD 4+1 Pv-Vrahovice
RD 4+kk Plumlov
RD 3+kk Pv-Krasice 71m2
RD 4+kk Pv-Krasice 89,5m2
RD 4+1 Pv- Krasice 111m2
RD 4+kk Kelčice

Odkoupení orné půdy
Byt 2+1 cihlový
Dům 3+1 v Kostelci N/H
Chatu v okolí Plumlova

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

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

N O V O S TAV B Y N A K L Í Č

VOLEJTE: 723 335 940

PRONÁJMY:

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
670 tis.Kč + prov.
RD 4+1 Kostelec n/H, 162 m2, před rekonstr.
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

Volejte: 723 335 940
RD 3+1 Klopotovice zahrada 395.000Kč
RD Vrchoslavice
445.000Kč
RD 2x3+1 u Němčic garáž
cena v RK
RD 5+1 Vrchoslavice po rek.
1.500.000Kč

Byt 3+1 poblíž centra, platba v hotovosti.
Byt 1+1 v osobním vlastnictví. Platba hotově.
Pozemek pro výstavbu RD Prostějov a okolí.
Pronájem bytu 1+1 nebo 2+1 v PV.

SUPERNOVINKA:

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

DOMY
Volejte: 739 322 895
RD Štarnov
239.000Kč
RD 3+1 Lipová zahrada, garáž
cena k jednání 538.000Kč
RD 5+1 Vrbátky-Štětovice
749.000Kč
RD 5+1 Určice
939.000Kč
Chata Plumlovská přehrada 1.349.000Kč
RD 5+1 Kralice na Hané
2.399.000Kč
Pozemek s chatou Mostkovice 690.000Kč

Stavební firma hledá pozemek pro
výstavbu RD. PV a okolí 739 322 895.

VOLEJTE: 739 322 895

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

BYTY:

Volejte: 723 335 940
1+1 Krokova 43m2, OV
601.000Kč
2+kk PV 60m2 cihla, garáž
650.000Kč
2+1 Družstevní 65m2 po rek. cena v RK

PR O K LI E N TY H LE D Á M E

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

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

Volejte: 739 322 895
1+1 Sidl. Svornosti OV cihla
630.000Kč
3+1 Kostelecká po rek.
1.289.000Kč
3+1 Okružní 85m2 cihla OV 1.339.000Kč
3+1 Křížkovského 120m2
1.350.000Kč
4+1 Sidl. Svobody po rek.
1.439.000Kč

Volejte: 739 322 895
Pronájem bistroWolkerova
8.000Kč+ink
Prodej bistro Wolkerova
1.649.000Kč
Pronájem garáže Močidýlka
600Kč
Pronájem obchodních prostor Kostelecká
15.000Kč
Komerční pozemek Brněnská ul. 3594m2
440Kč/m2

REALITY
POHODA
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Pronajmu garáž na ul. Tylova (vedle
kotelny). Tel.: 602 532 316
Koupíme byt 1+1 a 2+1, platba v hotovosti. 774 409 430
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Bezpečnostní služba hledá zkušené
lidi na pozici detektiv + certifikát.
Praxe výhodou. Tel.: 606 894 869
Přijmeme pokrývače a stavebního
klempíře. Ihned. Tel.: 724 261 147
Nabízím přivýdělek pro švadlenu –
opravy oděvů. Tel.: 702 870 751

SLUŽBY
Plazmový generátor – likvidace parazitů, bakterií a virů s 100% účinností.
Provádíme veškeré zednické práce: Bc. Ivo Kroupa, tel.: 605 86 41 40
rekonstrukce bytových jader, ma- www.kroupovi.net
lířské práce, sádrokartony, obklady,
Opravy a úpravy oděvů
pokládka plovoucích podlah atd.
Obuvi a batohů
Sleva na materiál. Dobré ceny. Tel.:
Opravy deštníků
725 922 477
Vedle knihkupectví u radnice
702 870 751
Stolařství V. Jančík.
Provádíme také opravy plavek,
Domamyslická 104, PV.
spodního prádla a zcelování
www.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358
Čištění kanalizací a odpadů
MAČKALSTAV S.R.O.
Odvoz fekálií
provádíme stavební práce, obklady
Tel.: 774 368 343
a dlažby, rekonstrukce, zateplení budov a RD. 774 655 459, 608 538 035 Kominictví: provádíme frézování
dehtu 150 Kč/m, čištění komínů
www.mackalstav.cz
a roční kontroly. Tel.: 602 481 262
Provádíme dokonalé strojové čištění
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
čal. sedacích souprav a koberců.
721 344 771. Práce strojem UNC,
M. Revay tel.: 604 439 302, 582 382 325
výkopové, terénní práce.
www.revay.cz
Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134

Koupíme byt 2+1 s balkonem, hotoObklady a dlažby, rekonstrukce kou- Stěhování bez pomoci zákazníka
vost. Tel.: 774 421 818
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
pelen včetně všech instalačních prací.
Prostějov 604 389 367.
Pronajmu nebytové prostory ve dvo- Zednické práce a zateplení, pronájem
ře, 20m2 s výlohou. Cena 3.000 Kč a stavba AL lešenína krátké období
+ ink. Vhodné nejen pro nehtařky. (nátěry). A-stavby.plumlov@seznam.cz Rekonstrukce koupelen. Tel.:
Tel.: 608 780 615
605 459 652
T.: 603 503 366
Hledáme větší byt 3+1, nejlépe po rekonstrukci, 774 409 430

Řádková a sloupcová inzerce, vzpomínky

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
Koupím starý nábytek, staré pohlednice do roku 1948, bytové doplňky,
lustry, lampy, hodiny aj. i silně poškozené. I půdní veteš. Platí stále. Tel.:
602 953 842

PRODÁM
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VZPOMÍNÁME
Už jen kytičku na hrob
Ti můžeme dát, chviličku
postát a tiše vzpomínat.

Dne 14. listopadu 2014
vzpomeneme 5. výročí,
kdy nás navždy opustila
paní Emilie JAROŠOVÁ
z Mořic.
Stále vzpomíná
manžel s rodinami.

Děkujeme všem za účast
a květinové dary,
při posledním rozloučení
s panem
Jaroslavem KOVAŘÍKEM.
Zároveň děkujeme pohřební
službě pana Makového za
profesionální a lidský přístup.
Děkuje zarmoucená rodina.

Dne 12. listopadu 2014
uplyne 20 let, kdy nás navždy
opustil náš milovaný manžel,
tatínek a dědeček
pan Jiří NEUGEVAUER
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka a děti s rodinami.

Dne 9. listopadu 2014
jsme vzpomenuli
11. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila
naše milovaná maminka
Jana KŘÍŽKOVÁ.
S láskou vzpomínají dcery
s rodinami

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

Dne 9. listopadu 2014
uplynulo 6 roků od úmrtí
našeho tatínka, dědečka
a pradědečka
pana
Oldřicha KAŠPÁRKA
z Domamyslic.
Za tichou vzpomínku děkují
syn Oldřich, dcery Marta
a Hana s rodinami.

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

Prodej palivového dříví. Tvrdé, měkké. Doprava zajištěna. Prostějov,
Olomouc, Přerov. Tel.: 734 481 013
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
Prodám německou kuchyň, sedačku,
palmu, dámské jízdní kolo za výhodné
ceny. Tel.: 732 420 154
Pila Otaslavice nabízí tvrdé palivové
dříví – krácené. Cena 550 Kč/plm.
Doprava zajištěna. Tel.: 582 371 493
nebo 605 405 953
Likvidace prodejny. Prodám zásoby:
čepice, barety, šály, rukavice. Kvalitní.
Cena 20-50 Kč / ks. Tel.: 732 211 328
Prodej brambor konzumních á 7 Kč/
kg, krmných á 2 Kč/kg. Každou neděli
od 9:00 do 12:00 hod. Firma: Oldřich
Mlčoch, Lešany 36. Tel.: 721 308 323

RŮZNÉ
Levné látky od 40 Kč/m. Nám.
Spojenců 2, PV. Po-Pá, 9.00 - 15.30 hod.
Hřebčín v Jesenci nabízí ustájení pro
všechny kategorie koní včetně pastevního ustájení. Kvalitní zázemí pro
koně, majitele, individuální přístup.
Bližší informace na tel.: 607 693 597

SEZNÁMENÍ
55. letý hledá štíhlejší ženu pro budoucí společný život z Pv a okolí.
Tel.:737 065 580
Hledám štíhlejší partnerku na stálý
vztah Pv a okolí. Muž 53 let, rozvedený, nekuřák se zázemím. Info
v redakci.

AUTO - MOTO
Koupím Š-Fabii,tel:778 018 269

PRÁCI HLEDÁ
Žena, SŠ s praxí hledá práci v administrativě nebo v obchodě.
anakla@centrum.cz

Dne 9. listopadu 2014
uplynulo 10. výročí úmrtí
paní
Heleny VYSLOUŽILOVÉ.
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera Helena s rodinou.

Dne 11. listopadu 2014
vzpomeneme 11. výročí úmrtí
pana Stanislava
ČERNÉHO.
S bolestí v srdci vzpomínají
manželka, syn a dcera
s rodinami.

PŘÍŠTÍ ČÍSLO
VEČERNÍKU
VYCHÁZÍ Z DŮVODU
STÁTNÍHO SVÁTKU
MIMOŘÁDNĚ
AŽ V ÚTERÝ
18. LISTOPADU 2014
UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ INZERCE

pro další číslo je
v PÁTEK 14. listopadu v 10.00 hodin

20

Podzimní
zpravodajství
z Prostějovska

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Box
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 10. listopadu 2014

Česká boxerská elita potvrdila svou kvalitu a zaplněná sokolovna byla svědkem vysoké výhry

PROSTĚJOV ROZDRTIL POLÁKY A POTVRDIL DOMÁCÍ DOMINANCI
Domácí výběr plný mistrů i vicemistrů byl suverénní a napravil předešlou porážku v Praze

Celkově druhé představení borců BC DTJ Prostějov
v nově vzniklé boxerské interlize a první v domácím prostředí skončilo ještě lépe, než jak si ambiciózní výběr
„Býků“ představoval. Nepříliš známého polského soupeře doslova položil na lopatky a jediné dva dílčí body
mu povolil hned ve druhé nejnižší, tedy lehké váze,
v níž se musel obejít bez zraněné opory Hamo Aperjana.
Jinak to byla velká jízda včetně dvou vítězství po technickém knock-outu a našlapaná sokolovna na Skálově
náměstí, v níž již tradičně nechyběl ani první náměstek
hejtmana Olomouckého kraje Alois Mačák, mohla slavit
první letošní mezinárodní vítězství.

BYLI JSME
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U TOHO!

Interliga družstev v boxu mužů 2014/2015

2. kolo
BC DTJ PROSTĚJOV
GÓRNY SLASK GLIWICE

„Bude to tam velice těžké, uspořádáme ale zájezd, mělo by se
autobusem
odjíždět
Celý program začal krátce po šesté velkým
hodině večerní slavnostním nástu- v deset hodin od sokolovny. Čekapem obou družstev a minutou ticha jí nás tam nesmírně kvalitní utkání
za někdejšího maséra BC DTJ Bře- a bude se hodit každý hlas. Bude to
tislava Tichého, jenž po nedávném hodně bojovné, myslím si ale, že Mířil přesně. Robert Bilík (vpravo) vyhrál přesvědčivě 3:0 na body a těsně před přestávkou zvýšil
nečekaném odchodu sleduje boxer- Prostějováci tam udělají své,“ těší se vedení Prostějova už na 6:2.
Foto: Jiří Možný
ské souboje už pouze shora. Poté na velkou bitvu trenér BC DTJ Petr
žil se, i když inkasoval hodně úderů, propracovaný výkon, nijak se neu- ny večera přišli. Láďa Lengál se
přišly na řadu polská i česká hymna Novotný.
tak bojoval. Filip si šel ale za svým kvapovala a krůček po krůčku zís- s polským borcem příliš nepáral,
a představení jednotlivých boxerů
a nebylo co řešit. Sbírá zkušenosti kávala převahu. Úvodní kolo proti jedním tvrdým a současně přesným
i mezinárodních rozhodčích. A pak
váhová kategorie do 56kg: a přesně takové zápasy potřebuje. Je čtyřnásobnému mistru Slezska úderem poslal soupeře k zemi. Douž se šlo na věc.
Filip Barák to svědomitý kluk, pěkně se na zápas bylo ještě vedeno hlavně z obran- šlo tak na počítání, a než se mohlo
V barvách domácího výběru se
ného bloku, poté se mu opakovaně v utkání pokračovat, přistál v ringu
představili mistři republiky MiDavid Pierchola připravil a potvrdil svou kvalitu.“
podařilo zatlačit Poláka do rohu, ručník.
roslav Šerban, Tomáš Bezvoda
3:0 na body
zasypal ho údery a znatelnou přei Daniel Táborský a celé trojici se
váhová kategorie do 60kg: vahu ilustrovalo i počítání ve třetím
Hodnocení domácího kouče
obdobně jako úřadujícím českým vi- Soupeřem Filipa Baráka byl šampiErik Teplý kole.
Petra Novotného:
cemistrům Filipu Barákovi, Robertu on Slezska a zpočátku to byla tako„Laďa Lengál vyhrál hned v prvním
Bilíkovi či Vladimíru Lengálovi po- vá oťukávaná. Závěr úvodního kola
Patryk Cichocki
Hodnocení domácího kouče
kole a nebylo co řešit. Je bojovný
dařilo dovést tříkolové duely do vítěz- byl ale v režii domácího borce, jeT.K.O. pro hosty
Petra Novotného:
a podařil se mu pěkný úder.“
ného konce. Nic náhodě neponechala hož hlasitě podporovala i zaplněná
ani maďarská stálice Ištván Bernáth, sokolovna. I v následujících kolech Domácí výběr se musel obejít bez „Míra Šerban si šel pro vítězství, to byl
premiéru si pak odbyl zaskakující Erik byla prostějovská posila úspěšná zraněné opory Hamo Aperjana, velice pěkný zápas. Podařily se mu
váhová kategorie do 81kg:
Teplý, jenž získával cenné zkušenosti. v útoku, dařilo se jí zatlačit soupeře jehož nahradil třeboňský mladíček údery na spodek, pěkně si ho rozebíral
Tomáš Bezvoda
Výsledek 14:2 tak do puntíku zkopí- do rohu a nebylo pochyb, kdo se Erik Teplý. Zpočátku to bylo vyrov- a pracoval na něm. Je vidět, že jde výnané, postupně však sílil tlak polské- konnostně nahoru. Polák byl vynikaroval loňský vydařený vstup do česko- stane vítězem.
Blazej Lutka
ho rohovníka, jeho protivník začal jící, ale údery naspod udělaly svoje.“
-slovenské extraligy, v níž se stejným
3:0 na body
Hodnocení domácího kouče
stále více ustupovat i klonit hlavu.
výpraskem odcestovala domů DubniPetra Novotného:
Ve druhém kole už byl jasně znát
Premiérový mistr České republiky se
ca nad Váhom. A se slovenským výváhová kategorie do 69kg: na předčasnou jistotu prostějovského
běrem se ten prostějovský utká i nyní, „Filip Barák potvrdil svou kvalitu úbytek sil, došlo to až do počítání
Robert Bilík vítězství velice nadřel. Nikam se zbyv sobotu 22. listopadu se totiž vydá do a to, proč jsme ho angažovali. Měl a třetí kolo již ani nezačalo.
Nitry. A věří, že ho k bodům přivedou proti sobě mladého kluka, u nějž bylo
Radoslaw Gosiewski tečně nehnal, trpělivě si šel za svým a
vidět, že nebyl tak zkušený. Ale snaHodnocení domácího kouče
i věrní a bouřliví fanoušci.
3:0 na body ani údery soupeře s ním nezacloumaPetra Novotného:
ly. Každé kolo začal trochu pasivněji,
„Mrzí, že nemohl nastoupit Hamo Poslední zápas před tradiční čtvrt- poté však přidával na intenzitě a zísAperjan, protože si na republice hodinovou pauzou vyplnil souboj kával převahu, výjimkou bylo až pozranil obočí. Bohužel ho musel úřadujícího českého vicemistra slední dějství, v němž mu již dochánahradit mladý kluk, kterého jsme proti polskému vyzyvateli. I v tom- zely síly, a sám se ocitl v provazech.
si aspoň vyzkoušeli. Erik Teplý na to případě se oba boxeři zpočátku
to neměl zkušenosti. Nebál se, ale oťukávali a poznávali, poté ale přiHodnocení domácího kouče
došla mu fyzická kondice. Přepálil šla sprška úderů z domácí strany
Petra Novotného:
to trošku a pak zbytečně inkasoval a počítání soupeře. Ve třetím kole „Také Tomáš Bezvoda odboxoval
údery, Patryk Cichocki byl výkon- se hostující zástupce pokusil vý- pěkný zápas. I když inkasoval od sounostně někde jinde.“
voj zvrátit a zběsile útočil, zůstával peře těžké údery, tak stále šel dopředu
ovšem nekrytý a pro Bilíka nebylo a rval se za vítězstvím. Maká, snaží
složité trefovat se a také zatlačit sou- se, většinou ale mívá třetí kolo slabší.
váhová kategorie do 64kg: peře až do provazů.
Toto je jeho asi největší neduh.“

14:2

Prostějov/jim

Tradiční opora. Miroslav Šerban (vpravo) podal kvalitní výkon po
technické i taktické stránce a s přehledem zvítězil. Foto: Josef Popelka

Miroslav Šerban
Szymon Bialas
3:0 na body

Opora domácího výběru předvedla
svůj tradičně technicky a takticky

Obchodní partneři BC DTJ Prostějov:

...ještě

+

Hodnocení domácího kouče
Petra Novotného:
„Robert Bilík si se soupeřem pohrál
jako kočka s myší. Jednoznačně dostal soupeře do počítání a 3:0 je jasný
výsledek.“

váhová kategorie do 91kg:
Daniel Táborský
Krysztof Kowalski
2:1 na body

Nástupce Petra Novotného coby
vládce těžké váhy prokázal svou
váhová kategorie do 75kg: výkonnost i na mezinárodní úrovni.
Vladimír Lengál Proti o hlavu nižšímu soupeři využíMichal Wojdfan val svých delších paží a nezalekl se
T.K.O. pro domácí ani toho, že jeho protivník nastupuje
ve World Series of Boxing. První
Opozdilci, kteří se před koncem pře- kolo bylo jasně jeho, druhé již bylo
stávky nestihli vrátit na své místo, trochu skoupější na údery a spíše
o úvodní zápas druhé polovi- se jednalo o tahání. S přibývajícím

Průběh utkání: 2:0, 2:2, 4:2, 6:2, 8:2, 10:2, 12:2, 14:2
Rozhodčí: Brožek – Novotný, Duraj, Skalický, Strnad
Diváků: 500

VÝSLEDKOVÝ SERVIS
2. kolo (8. listopadu): BC DTJ Prostějov - Górny Slask Gliwice 14:2,
BC Dubnica nad Váhom - BigBoard Praha 6:10, BC Stavbár Nitra volno.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA:
1. Big Board Praha
2. BC DTJ Prostějov
3. BC Stavbár Nitra
4. BC Dubnica nad Váhom
5. Górny Slask Gliwice

2
2
1
1
2

2
1
1
0
0

0
0
0
0
0

0
1
0
1
2

22:10
18:14
10:6
6:10
8:24

4
2
2
0
0

KAM PŘÍŠTĚ
3. kolo, sobota (22. listopadu): BC Stavbár Nitra – BC DTJ Prostějov,
Górny Slask Gliwice - BC Dubnica nad Váhom.
časem bylo jasně patrné, jak oběma
docházejí síly, více jich měl ale nakonec prostějovský zástupce a poměrně těsně zvítězil.

duché a bývalý člen BC DTJ Prostějov ho možná trochu i zaskočil.
Ve druhém kole supertěžké váhy už
ale jediná zahraniční tvář hanáckého oddílu neponechala nic náhodě,
Hodnocení domácího kouče
zasypala svého soupeře velkou sprPetra Novotného:
chou tvrdých s dobře mířených úde„U Dana Táborského to byla trápe- rů, takže došlo na počítání i vzdání
ná, ale nebylo to tím, že by neměl se polského borce. Podruhé za večer
den, ale tím, že byl přeboxovaný. tak Prostějov přidal dva dílčí body
Má teď za dva týdny šest zápasů technickým knockoutem a strhující
a projevilo se to. Neměl takovou jis- podívaná byla u konce.
kru a měl by si odpočinout. Soupeř
navíc nebyl špatný, výsledek 2:1
Hodnocení domácího kouče
klidně mohl skončit i opačně.“
Petra Novotného:
„Ištván je takový svéhlavý, jede
si svoje, když inkasuje, jde do
váhová kategorie nad 91kg: rohu. Je takový trochu egoista, ale
Ištván Bernáth zvítězil. První kolo jsem měl obaArkadiusz Toborek vy, nepracovaly mu dobře nohy.
T.K.O. pro domácí Ištván se ale vždy nechá pobláznit,
když dostane úder, tak ho chce za
Maďarský oblíbenec prostějovské- každou cenu vrátit. Vyhrál a to je
ho publika to zpočátku neměl jedno- hlavní.“

POHLEDEM TRENÉRA:

Petr NOVOTNÝ – BC DTJ Prostějov:

„Mohli jsme vidět kvalitní box. Zápasy byly bojovné a myslím
si, že vyhrála chytrost nad tvrdostí a bojovností. Bylo to pěkné a chtěl bych vyzdvihnout všechny borce z mančaftu, nikdo
nezklamal. Doma je povinnost vyhrávat, což jsme potvrdili.
Panovala dobrá atmosféra, diváci viděli pěkný box, já jsem
spokojen. V první řadě jsme rádi, že jsme vyhráli, soupeři byli
takoví 'tvrdolíni'. Nezalekli se ničeho, za každou cenu se snažili
zvrátit zápas, až na tu 'pětasedmdesátku', kde to skončilo před
limitem, a Arkadiusze Toborka, který to zabalil, protože byl asi
zraněný.“

„Vyhrál jsem, ale nemám z toho dobrý pocit,“
přiznal unavený Dan Táborský
Prostějov - První interligový zápas v barvách Prostějova
se mu nevydařil, v sobotu večer se už Daniel Táborský
mohl alespoň částečně usmívat. Byť toho má v poslední
době mnoho a nezbývá mu příliš času na odpočinek,
podařilo se mu i díky bouřlivému domácímu prostředí
zdolat svého polského soupeře a hanáckému publiku
se tak staronový mistr republiky ukázal ve vítězném
světle. Na víkendový úspěch proti Gliwicím by nejraději
navázal již za necelé dva týdny na půdě slovenské Nitry.
Jiří Možný
Podařilo se vám zvítězit
na body, můžete být tedy
spokojen?
„Právě že jsem hodně nespokojený
se svým výkonem. Měl jsem teď
náročný program. Předminulý týden jsem absolvoval tři zápasy na
mistrovství republiky, hned potom
jsem ve čtvrtek boxoval na galavečeru proti pražskému soupeři
a v pátek ještě na galavečeru na
Slovensku, kam jsem jel deset

hodin vlakem. Cítil jsem se hodně unaven a nesedlo mi to. Vyhrál
jsem, ale nemám z toho dobrý pocit. Chci si odpočinout, abych byl
na další utkání stoprocentní. Hodně mi tuhly nohy, mám také dost
rozbité ruce, což mě také trochu
omezovalo a rozhazovalo mi to
koncentraci
v zápase.“
koncen
Blíží se další interligový
duel v Nitře. Bude nyní
možnost trochu odpočívat?
„Teď to mám celkem našlapané.
Příští víkend mám extraligové

utkání za Ústí nad Labem proti Děčínu, pak je tu interliga, další víkend
mám mezinárodní turnaj v Srbsku,
pak mám jeden týden volno, ale
hned nato boxuji turnaj v Rusku,
o další týden později je tu galavečer v Táboře, který organizuje můj
manažer, hned na konci roku je Lucerna, kde se zdá, že budu boxovat.
Leden už ale bude snad trošku volnější, pokud
to půjde.
p
Jak je na tom vaše tělo při
tak náročném programu?
„Teď je super, že jsem se dostal pod
ministerstvo vnitra, kde jsem se
stal instruktorem, tím pádem mám
úplně úžasné podmínky. Na rehabilitace chodím k paní Smrčkové,
která se o mě super stará. Pak také
se snažím brát vše ne jako ostré zápasy, a když neboxuju s úplnou českou nebo zahraniční špičkou, tak to
beru jako přípravná utkání. Dneska
to byl jeden z těžších soupeřů, přece
jen boxuje největší světovou soutěž
VSB.“

Měl jste soupeře dobře
načteného?
„Přiznám se, že málo, začal jsem
s tím až v pátek. Znal jsem jeho
jméno, a že boxuje VSB. Věděl
jsem, že to nebude jednoduchý
soupeř,
soupeř to mi bylo jasné.“
Co podle vás zápas rozhodlo?
„Omlouvám se divákům, že to
nebylo až tak pěkné, sám nevím
proč.... Neměl jsem z toho dobrý pocit, asi rozhodl tlak u těla
a přesnost úderů, byl jsem o něco
tvrdší. Taky soupeř trochu tlačil
a držel, což mohlo mít negativní
vliv na rozhodčí. Posoudím to, až
uvidím videozáznam, pak budu
chytřejší.“
chytře
Jak jste spokojen v Prostějově?
„Boxoval jsem tu zatím jen druhý zápas, ten první jsem v Praze
prohrál. Z toho jsem byl trochu
smutný, měl jsem tam problém
s váhou, kdy jsem musel celkem

„Jsou tady úžasní fanoušci,
příjemná atmosféra, i vedení oddílu
se ke mně chová pěkně a vychází
mi vstříc. Nejsou žádné problémy,
co se řekne, to platí. Tak to mám rád.“
jedna z nových posil DANIEL TÁBORSKÝ
o své dosavadní spokojenosti na Hané

rychle shazovat. Ale dobré, Prostějov mi sedí. Jsou tady úžasní
fanoušci, příjemná atmosféra,
i vedení oddílu se ke mně chová
pěkně a vychází mi vstříc. Nejsou
žádné problémy, co se řekne, to
platí. T
Tak to mám rád.“
A co zatím můžete říci
o interligové soutěži?
„První kolo bylo s Prahou, takže
to byla spíše extraliga, ale je to
super pro české boxery, přece jen
spolu boxujeme pořád dokola.
Všechny znám, mám tu čtyři pět
soupeřů a ztrácí to úroveň, vím
totiž, jak na ně boxovat. Tím, že
boxuji mezinárodní soutěž, tak se

mohu potkat
s cizími boxery, česká liga je
na nižší
niž úrovni.“
Nyní vás
čeká Nitra,
s čím pojedete na
Slovensko?
„Očekávám výhru! Oni
jsou neporažení na
Slovensku, Prostějov
vyhrával poslední roky
českou ligu, bude to
takové česko-slovenské derby a chceme
je 'rozštípat'. Snad se
nám to povede.“

Foto: Josef Popelka

Fotbal, malá kopaná
Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 10. listopadu 2014
Fotbalisté Prostějova prožívají v závěru podzimní části MSFL nepříjemné období

KRIZE POKRAČUJE, TŘI GÓLY NESTAČILY ANI NA BOD...
V Břeclavi zazářil čtyřgólový kanonýr Lapeš
4:3

MSK Břeclav

(2:1)

1.SK Prostějov
Branky: 21., 44., 48. a 56. Lapeš - 27. z penalty a 90. Kroupa, 61.
Zatloukal. Rozhodčí: Horák – Trávníček, Lakomý. Žluté karty: Tetur - Soušek, Zatloukal. Diváci: 150.

MSK Břeclav:
Prokop - Dobšíček, Dvořák, Zezula, Šenk - Hloch, Simandl, Paděra,
De Carvalho Serra (74. Jurčík) - Lapeš (84. Tetur), Kunc (66. Horváth).
Trenér: Karel Bečka.

1.SK Prostějov:
Bureš - Hirsch, Zatloukal, P. Hloch, Rus (42. Krejčíř) - Koudelka, Soušek (62. Machálek), Fládr (56. Petržela), Pančochář - Zelenka - Kroupa.
Trenér: František Jura

Břeclav/tok - Přestože prostějovští fotbalisté protrhli střeleckou
smůlu z posledních tří zápasů
a ke gólu z penalty přidali i dva
další, na body to v Břeclavi stejně
nestačilo. Soupeř měl totiž Lapeše, který obstaral všechny čtyři
branky domácích, jenž předvedli
nejlepší podzimní výkon. Přes
domácí zaváhání Zábřehu na
Moravě se ale ostatní soupeři
natolik dotáhli, že pokles Prostějova v tabulce je už znatelný.
Bodové rozdíly ale zůstávají minimální.
Na mokrý bahnitý terén břeclavského fotbalového stadionu vyběhla k sobotnímu utkání čtrnáctého
kola MSFL lehce obměněná sestava „eskáčka“, za nějž v záložní řadě
nastoupil Pančochář se Souškem,
podhrotového hráče si opět vyzkoušel Zelenka. Důvodem změn
byla zjevně aktuální herní nepohoda Machálka s Langerem.
Už po třech minutách ukázali domácí, v čem bude jejich síla. Lapeš
si zaběhl po odkrytém levém křídle
a Kunc křížnou střelou těsně minul
pravou tyčku Burešovy branky.

O další čtyři minuty později byl před
velkým vápnem úspěšný Šenk, který posunul doprava na Kunce, jeho
střelu z úhlu Bureš odvrátil na roh.
Po deseti minutách hry se poprvé
výrazněji osmělili hosté, když po
rohovém kopu a Pančochářově centru pálil z voleje Soušek. Na druhé
straně Dobšíček poslal do uličky
balón Kuncovi, který ale prováhal
vhodný okamžik ke střele. Na druhé
straně byl po Koudelkově centru ve
stoprocentní pozici Zelenka, Prokop
ale jeho šanci zmařil. První gól tedy
visel ve vzduchu a po první dvacetiminutovce opravdu přišel - Kunc
opět využil velkoryse ponechaného
prostoru na levém křídle, poslal míč
před bránu, kde jej Lapeš uklidil do
protipohybu Bureše - 1:0.
Vzápětí mohlo být s hosty ještě hůř,
když kapitán Simandl naservíroval
balón Kuncovi, Bureš ale dobře
zmenšil střelecký úhel a domácího
útočníka vychytal. To na opačné
straně se Zelenkovi povedla typická přihrávka na Kroupu, který šel
sám na branku, dokud jej Zezula
neposlal k zemi. Odpískaná penalta
vyvolala v domácích řadách vlnu

nevole, Kroupa byl podle jejich
názoru v ofsajdu. Postižený si ale
z dohadů nic nedělal a přesnou střelou srovnal skóre - 1:1.
Deset minut před přestávkou měl
loženku Kunc, kterému vybojoval
šanci de Carvalho, Bureš byl ale
opět na místě. Vzápětí to po rohovém kopu nadvakrát zkoušel z hranice šestnáctky Šenk, nejprve ale
stála míči v cestě obrana, poté vynikající Bureš. Přesto se ale domácí
ještě
do přestávky dočkali – těsně
j
po vystřídání zraněného Ruse si zopakoval zprava centr de Carvalho
a Lapeš hlavičkoval nechytatelně
pod břevno - 2:1.
Kde domácí skončili, tam po přestávce začali. Po Simandlově rohu
posunul Zezula v pádu míč na Lapeše, který dorážkou zkompletoval
hattrick - 3:1. Zaskvěl se i na druhé
straně Prokop, když zmařil Kroupovu příležitost po přihrávce Koudelky. Své sobotní nejlepší číslo si
Lapeš nechal až na 56. minutu. Za
hostující obranou si zpracoval balón, položil si dobíhajícího Hlocha
a technicky k tyči obhodil Bureše
– 4:1.
Po další pětiminutovce ještě Prostějov vykřesal jiskřičku naděje. Po
Zelenkově přímém kopu domácí
obrana sklepla míč na kopačku
Zatloukala, který pohotově snížil 4:2. Hosté začali konečně příkladně
bojovat a kontaktní gól nebyl nereálný. Po dlouhém autu tečoval míč
Kroupa, Prokop ale také dokázal
své kvality. Úctyhodnou rychlost
předvedl deset minut před koncem
Paděra, který přesprintoval půlku
hřiště, ve finále mu ale pokazil radost skvělý Bureš. Vzápětí svého
kolegu napodobil střídající Horváth, Bureš mu ale mazácky vykryl prostor na střelu a z úhlu trefil
domácí hráč jen boční síť. Stejný
hráč se dostal do koncovky i o pět

třeba zdůraznit, že pro obě mužstva
stejný. Navíc v tomto ročním obHrací plocha byla dost roz- dobí jde o běžnou věc a lepší by asi
máčená. Podepsal se nějak nebyl ani jinde.“
tento fakt na výsledku utkání?
Domácí projížděli po celý
„Terén byl opravdu těžký, ale je
zápas obranou jako nůž

Tomáš Kaláb

máslem, překvapila Břeclav svou
rychlostí?
„Břeclav hrála solidně dopředu,
rychlé brejky využívala lépe než
my. Také jsme si vytvořili několik
šancí, ale bez efektu, soupeř nás
v této činnosti předčil. První šanci
domácí proměnili, na druhém gólu
jsme se podepsali víc my než střelec sám. Řekl bych, že zápas byl
o prvním gólu, pak jsme si nechali
dát do šaten lacinou branku.“
A hned po návratu ze
šaten další...
„To byla moje chyba, špatně jsem
si pohlídal hráče, Lapeš byl na

Výsledkový servis msfl
14. kolo, sobota 8. listopadu, 14:00 hodin: MSK Břeclav – 1. SK
Prostějov 4:3 (2:1). Branky: 21. Lapeš, 44. Lapeš, 48. Lapeš, 56. Lapeš
– 27. Kroupa (pen.), 61. Zatloukal, 90. Kroupa. Diváci: 150 * SK Líšeň
– SK Sigma Olomouc B 0:5 (0:4). Branky: 13. Hladík, 25. Falta, 26.
Rolinc, 31. Hladík, 75. Buchvaldek. Diváci: 110 * SK HS Kroměříž
– FC Hlučín 1:0 (0:0). Branka: 83. Neubert. Diváci: 145 * FK Sulko Zábřeh – SK Spartak Hulín 1:4 (0:2). Branky: 50. Krčmařík – 4.
Kopečný, 11. Kopečný, 67. Červenka, 90+1. Šrom. Diváci: 160 * HFK
Třebíč – MFK Vyškov 2:0 (1:0). Branky: 13. Dočekal, 66. Chlup. Diváci: 175 * SK Uničov – 1. HFK Olomouc 0:3 (0:2). Branky: 28. Pezzoti, 43. Lysoněk, 83. Bača. Diváci: 194 * SFC Opava B – FK Slavia
Orlová - Lutyně 1:2 (1:2). Branky: 44. Galvas – 7. Kopel, 21. Kopel.
Diváci: Neuvedeno * FC Fastav Zlín B – 1. FC Slovácko B 2:3 (1:3).
Branky: konec 12. Holík, 55. Červenka – 7. Haša, 18. Fojtášek, 26.
Kűbl. Diváci: 125.

průběžná tabulka PO 15 odehraných kolech

Muž zápasu. Tentokrát se ostrostřelec Břeclavi Lapeš (č. 9) proti hostující obraně neprosadil, jeho hattrick měl teprve přijít... Foto: Tomáš Kaláb

Karel BEČKA - MSK Břeclav:

„Zápas se divákům musel líbit, protože sedm gólů se hned tak nevidí,
šancí bylo také hodně. My jsme byli lepší v tom, že jsme jich proměnili víc. Už o přestávce jsme klidně mohli vést 4:1, ve druhém poločase
jsme si hru sami zdramatizovali po drobných chybách. Se třemi body
jsme samozřejmě spokojeni. I na těžkém terénu se kluci dobře pohybovali, takhle konečně hrajeme pořád, rozdíl byl v tom, že jsme šance
přetavili na góly. V podzimní části to bylo rozhodně jedno z našich
nejlepších utkání, co se týče vytváření brankových příležitostí a hlavně
jejich proměňování.“

Roman POPELKA - asistent
trenéra 1.SK Prostějov:

„Zápas se divákům musel líbit, protože sedm gólů se hned tak nevidí,
šancí bylo také hodně. My jsme byli lepší v tom, že jsme jich proměnili víc. Už o přestávce jsme klidně mohli vést 4:1, ve druhém poločase
jsme si hru sami zdramatizovali po drobných chybách. Se třemi body
jsme samozřejmě spokojeni. I na těžkém terénu se kluci dobře pohybovali, takhle konečně hrajeme pořád, rozdíl byl v tom, že jsme šance
přetavili na góly. V podzimní části to bylo rozhodně jedno z našich
nejlepších utkání, co se týče vytváření brankových příležitostí a hlavně
jejich proměňování.“
minut později, po Burešově zása- zády a bylo to už jen o gól - 4:3.
hu poslal míč vedle branky Šenk. Zoufalý nápor hostí toužících po
Závěr patřil dvěma hlavičkám vyrovnání utnula píšťalka rozhodKroupy, z nichž až ta druhá v 90. čího, takže i přes velký finiš zůstaly
minutě skončila za Prokopovými všechny tři body na jižní Moravě.

Tomáš Zatloukal: „Břeclav využila brejky lépe...“
Břeclav - Přes individuální úspěchy na postu stopera se nyní nedaří nejen obraně jako takové, ale
v defenzivních činnostech celému týmu. Tomáš
Zatloukal byl v sobotu na obou stranách hřiště, kde
se mu dařilo se střídavými úspěchy. Zatímco u třetí
branky domácích asistoval nechtěně, na druhé straně vykřesal druhým gólem špetku naděje na slušný
výsledek.

22

zadní tyči sám. Pak se ztráta už
těžko dohání.“
Toto zaváhání jste ale později kompenzoval gólem.
„A stejně to nestačilo... Neřekl bych,
že nás soupeř vyloženě přehrával,
byl ale důraznější v osobních soubojích, tam byl začátek jejich úspěšných akcí. Dopředu chodili s plným
nasazením a vyplatilo se jim to.“
Čeká vás poslední podzimní zápas v Hlučíně...
„Od Hlučína můžeme čekat podobný styl, jako teď od Břeclavi.
Jestli nedostaneme čtyři góly, tak
vyhrajeme. (ironický úsměv)“

Foto: Josef Popelka
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kam PŘÍŠTĚ na MSFL?
Předehrávané 16. kolo, sobota 15. listopadu, 13:30 hodin: Opava
„B“ – Zábřeh (neděle 16.11., 10:30), Orlová – Zlín „B“, Hulín – Líšeň,
Slovácko „B“ – Uničov (neděle 16.11., 10:15), Sigma Olomouc „B“ –
Třebíč (neděle 16.11., 10:15), 1. HFK Olomouc – Kroměříž, Vyškov
– Břeclav, Hlučín – 1.SK PROSTĚJOV

„Eskáčko“ čeká těžký
závěr podzimu v Hlučíně
Prostějov/tok - K vyčerpání podzimního programu MSFL zbývá
poslední kolonka. Na programu
je předehrávané šestnácté kolo
jarní části, které svede dohromady protivníky z toho úvodního podzimního. Pro „eskáčko“
to znamená cestu do slezského
Hlučína, když v srpnovém klání
doma po vyrovnaném boji zvítězilo 3:2.
Tenkrát ještě plně fungovalo kouzlo
Karla Kroupy, který vstřelil dva góly,
první zaznamenal Koudelka. Kouč
hostí žehral na slabší výkon svého
brankáře. Hlučín si hned ve druhém
kole spravil apetit na rezervě Opavy,
rozdílem třídy porazil i Vyškov a
narazil až v Holici. Největším výpraskem podzimu byl pro hlučínské
debakl 1:6 od „B“ týmu Slovácka.
Pak následovala vesměs samá „pozitiva“, zkalená snad jen domácími
remízami s Líšní a Břeclaví, což
potvrdilo slova Romana Popelky po
úvodním zápase, že Hlučín snadno
body rozdávat nebude.
V doposud posledním kole o víkendu podlehl Hlučín venku Kromě-

říži 0:1. V utkání dominovali oba
gólmani a domácí se radovali až
sedm minut před koncem. Trenér
Valachovič poslal na hřiště sestavu
Hlaváč - Heinik, Mac, Žižka (Malcharek), Hudeczek - Mucha (Limanovský), Váňa, Dostál, Ondrušík
- Badalyan (Hanus), Foltýn. Kádr
týmu se během podzimu neměnil,
pouze exotickou posilu Kouassiho
poslal trenér Valachovič do Háje tedy na půlroční hostování do nižší
soutěže. Dosavadní výkony stačí
Hlučínu na umístění v polovině třetiligové tabulky.
„Soupeř bude hodně motivovaný,
ještě s námi nevyhrál, takže nás
v derniéře podzimu jistě bude chtít
porazit,“ uvědomuje si asistent trenéra Roman Popelka. „Otázkou
zůstává, jak to zvládneme my,“ netroufal si ještě v Břeclavi příliš spekulovat Popelka. Obránce Aleš Rus
bude rozhýbávat natažený stehenní
sval, který ho v Břeclavi donutil
střídat ještě před přestávkou, někteří
hráči nevykazují obzvláštní formu,
takže i otázka sestavy zůstává až do
víkendu otevřená.

Malá kopaná: V čele druhé

ligy přezimuje LAŠKOV

Vrbátky, Prostějov/kopa,son – Také druhá nejvyšší soutěž Prostějovska v malé kopané mužů 2014/15 napsala svou poslední
turnajovou kapitolu v podzimní části. Na hřišti ve Vrbátkách
potvrdil svou dosavadní suverenitu 1.FC Laškov, který rozmetal Ladzimil Čehovice 7:0 a na vedoucí příčce tabulky má pro
jarní odvety komfortní náskok pěti bodů před druhými Vrbátkami, které jako jediné mohou Laškovu reálně konkurovat
v boji o postup do první ligy.

2. okresní liga mužů 2014/15
Pátý turnaj – hřiště Vrbátky: KMK Katastrofa Prostějov – FC Béci 0:2,
FC Ladzimil Čehovice – 1.FC Laškov 0:7, Katastrofa PV – FC Zavadilka
Prostějov 1:5, FC Juniors SEMOS Hluchov – L. Čehovice nehráno. Rozhodčí Lízna.
1. Laškov
7
1
0
37:13
22
2. Vrbátky
5
2
1
43:19
17
3. Medvědi PV
4
1
3
21:15
13
4. Béci
4
1
3
18:19
13
5. Katastrofa PV
3
1
4
21:14
10
6. Zavadilka PV
3
1
4
18:20
10
7. L. Čehovice
1
3
3
8:35
6
8. J. Hluchov
1
1
5
9:20
4
9. Graphic PV
1
1
6
10:30
4

Město Prostějov finančně podporuje malou kopanou.

Starší přípravky se

sejdou v Nezamyslicích
Prostějov/jim – V neděli 23. listopadu uspořádá Komise mládeže při Okresním fotbalovém svazu (OFS) Prostějov turnaj
starších přípravek U10. Klání určené pro hráče ročníku 2004
a mladší se uskuteční v nezamyslické sportovní hale od půl deváté ráno, samotná prezence začíná přesně o půl hodiny dříve.
Startovné určené na částečné pokrytí výdajů činí sedm set korun,
občerstvení hradí OFS. Družstva se mohou přihlašovat do neděle 16. listopadu zasláním vyplněné přihlášky na adresu okresního
svazu Za Místním nádražím 4536, 796 01 Prostějov, předběžný
zájem mohou projevit na telefonních číslech 582 351 522, 604
940 603 či zasláním e-mailu na adresu f.kocourek58@centrum.cz.
Předpokládaný počet účastníků je osm týmů.

Okénko Tomáše Machálka do FNL... HOŘAVA se vrací
Dnes ze Znojma...

„Vzhledem k průběhu zápasu je bod málo“
V době tvorby tohoto okénka se dá říci, že v Prostějově pouze
přespávám, v podvečer jsem se vrátil ze Znojma a ráno pokračuji do Opavy na trénink... Před zápasem bychom bod ze
Znojma brali všemi deseti, vždyť ještě loni se tam hrála první
liga. Nakonec jsme ale měli více šancí a mohli jsme pomýšlet
i na vítězství. Vedení jsme ztratili po rohovém kopu, kdy jsme
osobně nepohlídali protihráče, což byla velká škoda.
Přestože měli domácí první šanci zápasu, my jsme do prvního
poločasu vstoupili lépe a Kuzmanovičem vstřelený gól nás dostal do pohody. Terén už nebyl zrovna prvotřídní, na jednom
drnu jsem podklouzl a stoper mi při dojetí šlápl na ruku, tak
jsem si chvíli poležel. Mrzí mě ale, že jsem koncem první půle
špatně prvním dotykem zpracoval balón a nevyužil chyby protihráče. Mezi mnou a brankou byl sice ještě stoper, ale mohla
to být nebezpečná akce a třeba i gól do šatny, druhý poločas by
pak vypadal zase jinak. Znojmo si po přestávce vytvořilo tlak a rezultoval z něj vyrovnávací gól.
Takovou perličkou byl opožděný začátek druhého poločasu kvůli úpravě výstroje našeho kapitána Dvorníka. Rozhodčí jej totiž napomenul, že mu původně průhledná páska na štulpnách během první pětačtyřicetiminutovky zbělela vodní parou. S kontrastní barvou na štulpnách se nesmí hrát, jinak hrozí žlutá karta. Proto
si to běžel do šatny dát do pořádku. V závěru měl pak tentýž hráč na hlavě vítězný gól po rohovém kopu,
které dnes vůbec kluci dobře kopali, bohužel efekt se nedostavil.
Přestože dnes bych svůj výkon jako optimální nehodnotil, doufám, že proti Sokolovu dostanu doma šanci, protože
si s Kuzmanovičem na hřišti dobře rozumíme. Se Sokolovem hrajeme vlastně poslední zápas podzimní části
soutěže, a pokud jsme si řekli, že po podzimu chceme aspoň dvacet bodů, musíme vyhrát. Pod tlakem ale nejsme,
bodů máme docela dost, na druhou stranu při pohledu na tabulku zjišťujeme, že většina týmů je před námi...“

do národního týmu

(dokončení ze strany 17)
„S nominací jsem vzhledem k posledním ligovým zápasům doufal,
ale nepočítal jsem s ní. Přece jen
zatím nemám pozici stabilního
člena a nelze moc předpokládat,
že bych se objevil v základní
sestavě. Věřím ale, že podám na
trénincích dobrý výkon a dostanu se i na trávník. I proto, že se
hraje zrovna v Plzni,“ nevzdává
se naděje na rozšíření 138 odehraných minut v nejcennějším
dresu.
Na konci srpna vypadl někdejší
špílmachr Drnovic, Brna a Olomouce ze sestavy plzeňské Viktorie a vrátil se do ní až 1. listopadu
ve šlágru proti Spartě, vinou toho
se nevešel ani do výběru pro duely s Tureckem a Kazachstánem,
po nevydařeném září a většině
října ho ale závěr podzimu zastihl
ve výborné formě. „Poslední dva
zápasy jsem se cítil dobře. Začalo
to proti Slovácku, kdy jsem

střídal a dal gól, následně proti
Spartě se nám všem podařil zápas
dokonale. Byli jsme na ně dobře
připraveni a byl to pro nás super
večer,“ vracel se k očekávanému
šlágru nejvyšší domácí soutěže,
kdy se pod výhru svého týmu 2:0
podepsal pojišťovací brankou.
Právě Hořava měl celku z Letné co vracet, když byl při posledním vzájemném ligovém
střetnutí vyloučen, a odveta
mu vyšla dokonale. „Měl jsem
to v hlavě, navíc se nám v létě
nepodařil Superpohár. Chtěli
jsme po předchozích neúspěších
dokázat, že na ně pořád máme. Je
potěšující, že se nám těžký zápas
podařilo takto zvládnout. Napadali jsme je v rozehře a dařila
se nám defenzivní práce, teď jen
si to ve zbytku podzimu nepokazit,“ přeje si Tomáš Hořava
udržení i ideálně ještě navýšení
náskoku plzeňské Viktorky na
čele prvoligové tabulky.
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Očekávané derby „A“ skupiny I.B třídy Olomouckého KFS nabídlo navzdory dešti a těžkému terénu neopakovatelnou podívanou

KOSTELEC EXCELOVAL V KONCOVCE A DEKLASOVAL PIVÍNSKÉ
Domácí se díky sedmigólové kanonádě posunuli z poslední pozice, hosté utrpěli nejtěžší debakl za poslední tři roky

Stačilo šest střel na bránu a bylo po zápase. Velké
gólové představení Kostelce na Hané, jenž se do
té doby v podzimní části sezóny trápil v koncovce, začalo už po pár minutách střelou pod břevno.
Následně přišel proměněný pokutový kop, využitá standardní situace, úspěšný únik po levé lajně
a další dalekonosná rána k tyči. Hostujícímu Pivínu
se sice podařilo snížit, ovšem zpět na zem je ještě
do pauzy vrátil další adept na cenu pro gól měsíce.
Domácí se tak v předehrávce jarní části soutěžního
ročníku skupiny „A“ I.B třídy Olomouckého KFS dočkali teprve třetí výhry na vlastním hřišti. Pro hosty
se naopak jednalo o třetí venkovní porážku v řadě.
Kostelec na Hané/jim

V

ytrvalý a hustý déšť, místy stojící voda i dopolední zápas dorostu určily, že se
bude hrát na těžkém terénu.
Za takových podmínek platí
pravidlo, že zbytečně nic nevymýšlet a spíše střílet. Toho
se domácí fotbalisté Kostelce
bezezbytku drželi a dočkali se
velké odměny.
ako první to hned v první
minutě z přibližně pětadvaceti metrů zkusil Preisler,
ale o kousek minul. Jen čtyři
minuty po něm už se ale hráči
v červeno-černém radovali.
Móri to zkusil také z dálky,
vypálil přesně pod břevno
a míč mířící relativně doprostřed se stal pro brankáře
neřešitelným. Hosté mohli
záhy vyrovnat při přečíslení,
přeččíslení,
ombino
ováním
které řešili vykombinováním
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takže pivínský zákrok nechal zcela bez potrestání
a následné Menšíkovo oplácení ocenil hodně smířlivě
jen žlutým napomenutím.
Podobně i ve druhé půli napomenul kohouty Synka se
Spálovským také jen žlutou
kartou a podzimní pivínská
posila si poté ještě několikrát
koledovala o druhý žlutý trest.
průběhu celého utkání se
ale počet karet hromadil, naštěstí to samé platilo
i o brankách. O čtvrtou trefu
v utkání se postaral David Preisler, když dostal míč na půlící
čáru, po levé lajně se prosmýkl

V

trick Móri, jenž vypálil z velké
dálky a k velké radosti domácích zapadl míč k pravé tyči.
ž za tohoto stavu se Pivínu
podařilo snížit, to se také
zprvu nepříliš nebezpečným
pokusem z levé strany zapsal
mezi střelce Šišma. Proti jeho
ráně šel Menšík o chvíli dříve
na zem, míč na mokrém terénu
poskočil a zaskočený gólman
už jej dokázal pouze tečovat,
nikoliv však vytěsnit. Nicméně po poločasu vedli domácí
i tak o pět branek. Zprava to
spíše nazdařbůh zkusil Vařeka
a brankář na jeho střelu ani nereagoval, ta ovšem s pomocí
břevna taktéž skončila v síti.
třelecký apetit neopustil
Kostelec ani po přestávce,
což dokumentoval hned zkraje druhého poločasu Grepl,
jenž využil zaváhání hostující
obrany a volný míč z malého
vápna uklidil do sítě. O vítězi
tak nebylo pochyb, hosté to
ovšem ani za stavu 1:7 nevzdali. Z přímého kopu ještě Svozil
neuspěl, když se nepodařilo
ideálně sehrát pokus o signál,
čtvrthodinu před koncem ale
došlo na pokutový kop i ve
prospěch Pivína a právě jejich
kapitán potrestal hraní rukou
snížením na konečných 2:7.
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IVO VYKOPAL – TJ FC Kostelec na Hané:
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Nepomohly. S Pivínem přicestovaly do Kostelce také věrné fanynky, i přes jejich podporu to však na body nestačilo. Foto: Jiří Možný

P

řesně tímto výsledkem
prohrál Pivín naposledy
2. června 2012 ve Vrchoslavicích, o půlsezonu dříve schytal
i porážku 1:7 ve Všechovicích.
Od té doby tak vysoko neprohrál, až nyní v Kostelci. Pokud

počasí dovolí, bude si moci tamější Sokol spravit náladu tuto
neděli 16. listopadu již od 13.00
hodin v dalším derby proti Otinovsi, Kostelec na Hané nastoupí ještě o tři hodiny dříve na
půdě Ústí u Hranic „B“.

I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „A“ - 14. KOLO

TJ FC Kostelec na Hané:
střídání: 61. Lužný za Mertu
85. Barták za Baláše
trenér:
IVO VYKOPAL
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mezi bránícími hráči, nenechal se zastavit ani ostrým skluzem a umístěnou
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uspěl. Svůj gól poté
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Móri, pokus pod břevno změnil před gólmanem lehce směr a skončil
v síti - 1:0.
 8. Pivínští táhli brejk středem, poté přišla přihrávka vlevo a přenesení na opačnou stranu, gólovou střelu Tydlačky ale zastavil skluz
kosteleckého obránce.
9. PENALTA. Po zbytečném faulu Zbožínka na kraji šestnáctky
vystřelil z bílého bodu Móri k levé tyči, zatímco gólman se vydal na
opačnou stranu - 2:0.
21. SIGNÁL. Po zemi rozehraný zkrácený roh umístil míč Vařeka
z malého vápna pod víko - 3:0.
28. RYCHLONOŽKA. Preisler unikl na levé straně všem včetně
ostrého skluzu a vypálil po zemi na zadní tyč - 4:0.
31. ZAPADL ZA TYČ. Móri si více než třicet metrů od brány
zpracoval míč a opřel se do něj, jeho rána se zatočila přesně k pravé
tyči - 5:0.
33. SNÍŽENÍ. Zpoza šestnáctky to zkusil Šišma, brankář šel rychle
na zem, míč ho přeskočil a skončil v bráně - 5:1.
35. PŘESNÝ NÁKOP. Od pravé lajny to z velké dálky zkusil Vařeka a s pomocí břevna z toho byl gól. Brankář hostů se jen ohlédl - 6:1.
51. LEHKÁ POZICE. Přihrávka zprava prošla malým vápnem
až ke Greplovi, jenž bez potíží zakončil k levé tyči - 7:1.
76. DRUHÁ KOREKCE. Po ruce ve vápně se k pokutovému
kopu rozběhl Jaroslav Svozil a střelou vlevo uspěl - 7:2.
zaznamenal Jiří Možný

Vrba
Šišma

JAROSLAV SVOZIL starší – TJ Sokol v Pivíně:

„Prohráli jsme si to vlastní neukázněností... Říkal jsem hráčům,
že se mají soustředit na vlastní hru, ale všímali si jiných momentů. Je ale pravdou, že místo ruky soupeře se pískala penalta.
Přece jen už do Kostelce nechci přijet. Jsem tu popáté a popáté
odjíždím v takovém rozpoložení, že bych nejraději skončil s fotbalem! V páté minutě rozhodčí pustí třímetrový ofsajd, v šesté
nepotrestá skluz na zlomení nohy a řekne 'vždyť ho netrefil'...
Kluci to vnímají a nedivím se jim. Možná budu za troubu, ale
zápas podle mě ovlivnil rozhodčí. Brankám vždy předcházelo
něco, co nás rozhodilo. Stejně tak je pravdou, že soupeř to na
tomto terénu zkoušel z třiceti pětatřiceti metrů a my jsme nevystřelili, stále jsme se to snažili prokombinovat. Když však nevystřelíme na bránu, nemůžeme vyhrát. Domácí naopak měli
extrémní štěstí, že šestkrát vystřelili a čtyřikrát trefili šibenici.
Tabulka je strašně vyrovnaná a bude to zajímavé jaro. Ovšem
už beze mě...“

„Soupeři tam spadlo úplně
vše, do čeho kopl,“ smutnil
pivínský gólman V. Svozil

Kostelec na Hané Vladimír Svozil (na snímku) prožil v bráně Pivína
poměrně bláznivý zápas.
Tři umístěné střely z velké dálky, penalta, úspěšný signál, brejk a už do
konce prvního poločasu
musel šestkrát lovit míč
z brány, aniž by si připsa
psal pořádný zákrok. Po
přestá
přestávce inkasoval ještě po
posedmé a zažil tak
Foto: Jiří Možný
nejdi
nejdivočejší utkání od
svého letního návratu do do druhé půlky, jako by to bylo
0:0. Bohužel se to nepovedlo.“
„A“-m
„A“-mužstva.
Jiří M
Možný

Spálovský

TJ Sokol v Pivíně:

V. Svozil

střídání: 41. Pavelka za Sedláka
Zbožínek

„Terén byl vhodný spíše pro bojovnost než pro pěknou hru, nicméně i na něm jsme kupodivu hráli po všech stránkách nejlepší fotbal
v sezóně. Dařilo se nám všechno, tedy kombinace i střelba. Byli
jsme dobře připraveni na jejich technicky nejlepšího hráče Svozila,
takže je vidět, že pracujeme, a já doufám, že jsme tímto zápasem
odstartovali jarní část dobře. (úsměv) Musím hráčům strašně moc
poděkovat. Do této doby se nám po celý podzim střelecky nedařilo.
I když jsme si vytvářeli šance, tak jsme je špatně řešili. Po herní
stránce jsme už odehráli stejně dobré zápasy, střelecky to byl můj
nejlepší zápas v roli trenéra Kostelce. Před utkáním jsme si toho řekli
víc a mimo jiné i to, že máme střílet. To byl prvořadý cíl a vyšlo nám
to. Výhru bych ale moc nepřeceňoval, čeká nás v sezóně ještě dvanáct utkání. Doufám však, že to pro naše hráče bude povzbuzení.“

trenér: JAROSLAV SVOZIL STARŠÍ

DOKONALÝ POČIN
ALEŠ
A
LEŠ M
MÓRI

TJ FC KOSTELEC NA HANÉ
Kostelecká osmička prožila velice vydařené odpoledne. Již za
úvodní půlhodinu domácí záložník zvládl nasázet tři branky,
a nebyly to jen tak ledajaké trefy. Vše začal už po pár minutách utěšeným pokusem pod břevno, s nímž si gólman
nedokázal poradit, poté bezproblémově proměnil pokutový
kop a vše uzavřel dalekonosným pokusem k pravé tyči, jenž
překvapivě také skončil v síti. Po dosažení hattricku tak následovala velká radost včetně oslavy sklouznutím se po řádně pokropeném trávníku. Šikovný štírek tak svůj gólový účet
v sezóně zaokrouhlil v první jarní předehrávce již na deset
zásahů a upevnil si svou pozici hlavního kanonýra TJ FC.
Navíc mužstvu svou produktivitou výrazně pomohl k posunu
z poslední pozice.

Jaký to byl zápas pro
vás jako brankáře?
„Pořád jsem si nesáhl na balon
„Pořádně
a padlo tam sedm gólů jako nic...
Bohuže tam soupeři spadlo úplBohužel
ně vše, do čeho kopl. Terén byl
těžký a neměli jsme štěstíčko,
t hodnotit. Nechali jsme
těžko to
vys
je vystřelit
zpoza šestnáctky,
v tom byla naše nedůslednost,
což bohužel rozhodlo.“
Zdálo se, že některé
střely až překvapivě
skončily v bráně...
„Tento míč trošku plave. Nevím, jak to kluci trefili, ale
párkrát se stalo, že to prostě
zaplavalo k tyčce. Měl jsem
spíše obavy z toho, že kluci
budou zkoušet rány po zemi,
ale padlo to tam vrchem. Nemohu se vymlouvat na míč, ale
udělalo to fakt hodně. V brankovišti bylo bláta po kotníky,
z toho se má člověk odrazit. To
je hodně těžké.“
O poločase to bylo 1:6,
jaká byla atmosféra
v šatně?
„Skóre bylo vysoké, ale soupeř
byl rozhodně hratelný. Dali pět
šest gólů v první půli z ničeho... Řekli jsme si, že se hecneme, zkusíme to a půjdeme

Po čtrnácti kolech je
Pivín v polovině tabulky, můžete býti spokojeni?
„Je to takové nahoru dolů.
Když se podíváme na celou
soutěž, tak je velice vyrovnaná, první může prohrát
s posledním. V těchto zápasech
rozhodují maličkosti a hlavně štěstíčko. Teď se poslední
Kostelec díky výhře dotáhl na
jediný bod za nás. Uvidíme,
jak se vyvinou další výsledky.“
Od nové sezóny jste pivínskou jedničkou, jak
se udál váš návrat do brány?
„Obnovil jsem kariéru, když
jsem ze zdravotních i pracovních důvodů nějakou dobu nehrál. Teď jsem si ale řekl, že to
zkusím. Byl jsem osloven od
spoluhráčů, začal jsem chytat
za 'béčko' a dostal se až do
branky 'áčka'. Odehráli jsme
pár přáteláků, člověk potřeboval hodně tréninků, aby se do
toho dostal. Myslím si ale, že
to jde nahoru.“

www.
vecernikpv.cz
vecernikpv
.cz
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Víkend v číslech
Přebor Olomouckého KFS
14. kolo: Nové Sady-Kojetín-Koválovice 5:0 (1:0), branky: Papica 2, Režný
2, Ronza, Hněvotín-Šumperk 1:4
(0:2), branky: Lošťák - Herynek, Horák,
Křepelka, Podhorný, Konice-Mohelnice
“B” 1:3 (1:2), branky: Růžička - Kloss,
Kutal, Ryba, Kralice-Klenovice 2:3
(2:2), branky: Nečas 2, vlastní - Pekař,
Pytela, Šternberk-Chválkovice 2:1
(0:0), branky: Novosad, Zifčák - Spáčil, 1.
HFK “B”-Litovel 3:1 (1:1), branky:
Blažkovský, Krejčí, Malínek - Bednář,Velké
Losiny-Dolany 4:1 (2:1), branky: Linet 2,
Mičunda 2 - Bednář, Želatovice-Medlov
1:3 (1:1), branky: Jemelka - Svačina 2,
Klos.
1. Nové Sady 14 1 1 56:14 43
2. Šumperk
11 3 2 32:13 36
3. Velké Losiny 10 2 4 40:22 32
4. Medlov
7 3 6 26:26 24
5. Hněvotín
7 3 6 19:24 24
6. Želatovice
7 2 7 27:28 23
7. Dolany
6 4 6 24:32 22
8. Kralice
6 3 7 24:29 21
9. Kojetín
5 5 6 23:23 20
10.1.HFK „B“
5 4 7 27:29 19
11.Konice
5 3 8 21:27 18
12.Litovel
4 5 7 26:29 17
13.Šternberk
5 2 9 21:28 17
14.Mohelnice „B“ 5 2 9 26:34 17
15.Klenovice
5 0 11 21:45 15
16.Chválkovice 3 4 9 16:26 13
I.A sk. „B“ muži:
14.kolo: Náměšť-Lipová 4:2 (2:2), branky:
Šoupal 2, Ošťádal, Zajíček - Petržela, Vybíhal, Hlubočky-Lipník – odloženo nezpůsobilá HP, Slatinice-Čechovice 0:0, Ústí
„A“-Bělotín 4:2 (4:1), branky: Sencovici
2, Bezděk, Sencovici - Hanák, Wojnarovský, Mostkovice-Štěpánov 2:1 (2:1),
branky: Kopečný, Pořízka - Tuška, Opatovice-Dub nad Mor. 6:0 (4:0), branky: Dostál 2,
Gerhard 2, Klvaňa, Walach, Beňov-Troubky
8:3 (4:0), branky: Dohnal 3, Horák 3, Kučera,
Ďopan - Baďura, Němčák, Řehák.
1.Ústí
14 0 0 52:14 42
2.Bělotín
10 0 4 41:24 30
3.Lipová
8 1 5 35:30 25
4.Opatovice
8 0 6 32:21 24
5.Beňov
7 2 5 49:34 23
6.Náměšť
7 2 5 33:34 23
7.Čechovice
6 2 6 25:27 20
8.Štěpánov
6 1 7 26:28 19
9.Mostkovice 6 0 8 20:28 18
10.Slatinice
4 4 6 17:25 16
11.Lipník
4 2 7 24:27 14
12.Troubky
3 2 9 29:39 11
13.Dub nad Mor. 2 2 10 24:43 8
14.Hlubočky
2 2 9 15:48 8
I.B sk. „A“ muži:
14. kolo: Vik.Přerov „B“-Tovačov 5:1 (2:0),
branky: Pavelka, Tomek, Zaoral, Zimčík,
Čechák - Nemrava, Otinoves-KojetínKoválovice „B“ 3:0 (3:0), branky: Doseděl,
Dostál, Kohout, Kostelec-Pivín 7:2 (6:1),
branky: Móri 3, Grepl 2, Preisler, Vařeka Svozil, Šišma, Brodek u Př.-Ústí „B“ 2:5 (0:4),
branky: Koliba, Mádr - Juřica 2, Bagar, Kočnar,
Trnkovič, Radslavice-Hor. Moštěnice 1:1
(0:0), branky: Šimeček - Suchánek, PlumlovČekyně 2:2 (2:0), branky: Hladký 2 - Pala,
Zedek, Všechovice-Vrchoslavice 4:1 (2:1),
branky: Bobčiak, Kuchař, Páleník, Přikryl Hradil.
1.Plumlov
9 3 2 36:20 30
2.Všechovice
9 0 5 34:21 27
3.Ústí „B“
7 5 2 43:24 26
4.Čekyně
6 5 3 36:28 23
5.Kojetín „B“
5 4 5 26:23 19
6.Radslavice
5 4 5 26:31 19
7.Otinoves
5 2 7 39:45 17
8.Hor. Moštěnice 5 2 7 28:39 17
9.Pivín
4 5 5 19:32 17
10.Vik.Přerov „B“ 4 4 6 33:32 16
11.Kostelec
4 4 6 28:29 16
12.Brodek u Př. 4 3 7 22:29 15
13.Vrchoslavice 3 5 6 31:36 14
14.Tovačov
4 2 8 21:33 14
I.B sk. „B“ muži:
14. kolo: Nové Sady “B”-Jesenec 3:2
(2:0), branky: Andrýsek 2, Melichárek
- Čížek 2, Hvozd-Protivanov 0:2 (0:0),
branky: Kropáč, Sedlák, Babice-Velký
Týnec 0:1 (0:0), branky: Kovařík, ZvoleHaňovice 1:0 (0:0), branky: vlastní,
Velká Bystřice-Doloplazy 4:1 (2:0),
branky: Nguyen 2, Gottwald, Kaczmarczyk - Zápařka, Lutín-Slavonín 2:3 (1:3),
branky: Blechta, Wanke - Semjon 2,
Alka, Šumvald-Paseka 0:0.
1.Zvole
8 3 3 24:18 27
2.Nové Sady „B“ 8 2 4 55:27 26
3.Protivanov
8 2 4 36:21 26
4.Babice
7 4 3 21:25 25
5.Haňovice
7 3 4 34:21 24
6.Lutín
7 3 4 31:22 24
7.Jesenec
6 3 5 25:20 21
8.Paseka
6 3 5 31:29 21
9.Velká Bystřice 6 2 6 24:36 20
10.Doloplazy
6 1 7 35:28 19
11.Šumvald
4 2 8 15:37 14
12.Slavonín
4 1 9 24:33 13
13.Hvozd
2 3 9 21:36 9
14.Velký Týnec 2 2 10 26:49 8
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Fotbalové zpravodajství

Výsledky DIVIZE sk. E
14. kolo: Přerov - Vítkovice 1:3 (1:2), Kozlovice - Havířov 3:3 (0:1), Velké

a další...

Karlovice - Brumov 1:4 (0:1), Rýmařov - Určice 1:2 (1:1), Valašské Meziříčí - Mohelnice 1:0 (0:0), Slavičín - Dolní Benešov 2:1 (2:1), , Hranice
- Petrovice 0:0, Lískovec - Nový Jičín 2:2 (1:2).

kam PŘÍŠTĚ na DIVIZI E?
předehrávané 16. kolo, sobota, 15. listopadu 2014, 13:30 hodin:
Přerov - Kozlovice, Vítkovice - Velké Karlovice, Havířov - Rýmařov
(neděle 16. listopadu, 10.15), Brumov - Valašské Meziříčí (neděle 16.
listopadu, 10.15), Určice - Slavičín (neděle 16. listopadu, 13.30), Mohelnice - Hranice, Dolní Benešov - Lískovec, Petrovice - Nový Jičín
(neděle 16. listopadu, 13.30).



průběžná tabulka PO 15 odehraných kolech

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

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

Sportika - II.třída

14. kolo: Haná Prostějov-Horní Štěpánov 3:2
Z
V
R
P
S
B
(2:0), branky: Zbožínek 2, Jančiar - Klimeš, Němec,
15 10
1
4 29:19
31
Sokol Zdětín-Sokol Brodek u PV 3:1 (1:0), branky:
15 10
1
4 22:13
31
Zdráhal 2, Lenďák - Šimeček, Sokol Držovice-Sokol
15
9
3
3 32:19
30
Čechovice B nezp.terén, Sokol Určice B-Sokol
15
7
5
3 31:20
26
Přemyslovice nezp.terén, Skalka 2011-FC Kralice
15
7
4
4 31:21
25
B 5:1 (1:0), branky: Novák 3, Prokop, Slamenec 15
7
4
4 30:26
25
Soušek, Sokol Olšany-Haná Nezamyslice 1:5 (1:1),
15
7
3
5 26:15
24
branky: Antoníček - Mariánek 2, Oulehla 2, Musil,
15
7
1
7 31:32
22
Sokol Vrahovice-Smržice 1:2 (0:0), branky: Kučera
15
5
6
4 22:25
21
- Kotlár, Merdita.
15
6
1
8 29:30
19
1. Sokol Vrahovice 14 10 3 1 43:17 34
15
6
1
8 25:33
19
2. Haná Nezamyslice14 10 2 2 46:11 33
15
4
3
8 22:29
15
3. Horní Štěpánov 14 10 0 4 48:22 30
15
4
3
8 22:30
15
4. Haná Prostějov 14 9 1 4 35:22 29
15
4
2
9 19:26
14
5. Sokol Určice B 13 7 3 3 36:25 26
15
3
2 10 19:38
11
6. Skalka 2011
14 8 1 5 32:27 26
15
1
6
8 13:27
9
7. Sokol Brodek u PV 14 6 2 6 25:27 22
8. Sokol Zdětín 14 6 1 7 33:47 19
9. Sokol Čechovice B 13 5 2 6 27:28 18
10. Sokol Olšany 14 4 2 8 22:33 14
11. Smržice
14 4 1 9 29:55 13
12. Přemyslovice 13 3 1 9 23:38 10
13. FC Kralice B 14 2 2 10 14:31 9
Hodnocení trenéra Mostkovic
14. Sokol Držovice 13 1 1 11 19:49 5
Jiřího Kamenova:
„Bylo vidět, že hostům chyběli ně- Kanonýři: 13 - Nakládal Petr (Sokol Čechovice B), 12
kteří hráči, ale ani my jsme nebyli - Klimeš Libor (Horní Štěpánov), 9 - Mariánek Tomáš
kompletní a zcela fit, navíc jsme (Haná Nezamyslice), Zdráhal Luděk (Sokol Zdětín),
postrádali brankáře. Proti technic- Šimeček Roman (Sokol Brodek u PV).
kému a nefaulujícímu soupeři jsme
III. třída
ale zlepšili hru. Nakopalo nás brzké
prohrávání, útočili jsme po lajnách, 14. kolo: Sokol Bedihošť-FK Němčice 2:5 (0:3),
krajní záložníci chodili do středu a Hrubý, Musil - Hruda 4, Horák, Sokol Otaslavice-Sokol
krajní obránci dopředu, moc se mi Protivanov B 2:4 (1:0), FC Dobromilice-Sokol v Pivíně B
to líbilo. To nám chybělo v předcho- 3:1 (1:1), Sokol Mostkovice B-FK Výšovice nezp.terén,
zích zápasech a ještě do poločasu Sokol Tištín-Sokol Vicov 0:0 (0:0), pk 2:3, Sokol Kladkyjsme zápas otočili. Mohlo to klidně Haná Nezamyslice B 1:2, Sokol Čechy pod Kosířemskončit i výrazně vyšším rozdílem, FC Ptení 1:2 (1:2).
takto jsme se museli třást. Osmnáct 1. FK Němčice 14 12 2 0 35:12 39
14 9 4 1 45:10 33
bodů je vynikající, a kdybychom 2. Sokol Vícov
přidali další tři v Dubu, tak by to 3. Sokol Kladky 14 8 1 5 42:32 25
bylo nádherné. Soupeři jsme naším 4. Sokol Otaslavice 14 8 1 5 34:26 25
14 6 3 5 22:20 24
zodpovědným přístupem nic nedo- 5. FC Ptení
14 7 2 5 32:21 23
volili a dopředu jsme šli agresivně, 6. Sokol Tištín
7. FC Dobromilice 14 6 2 6 36:34 21
pochvalu si zaslouží všichni hráči.“
8. Nezamyslice B 14 5 2 7 27:38 19
9. FK Výšovice 13 4 3 6 16:20 18
10. Sokol Protivanov B 14 6 0 8 29:34 18
11. Sokol Čechy p. K. 14 5 1 8 35:49 16
12. Mostkovice B 13 2 3 8 21:36 11
13. Sokol v Pivíně B 14 3 1 10 25:47 10
nám za celou půlsezonu vždy ně- 14. Sokol Bedihošť 14 2 3 9 30:50 9
kdo chyběl. Když jsme ale všichni, Kanonýři: 18 - Štěpánek Radomír (Sokol Vicov), 14
tak jsme schopni potrápit každého. - Kaláb Michal (Sokol Otaslavice), 13 - Špaček Jakub
Kojetín měl silné mužstvo a více ze (FC Dobromilice).
hry, my jsme se ale kvalitně bránili
a těžili jsme z brejků i standardních
IV. třída
situací. Obranu jsem rozbil a zbyl v Dohrávané 7. kolo: Sokol Brodek u PV B-Morávia
ní jen Pavel Škvára, změn doznala Doloplazy 5:3.
i záloha. Vyplatilo se nám to, nedo- 1. Brodek u Konice 11 10 1 0 60:7 32
volili jsme jim branku a sami jsme 2. Sokol Plumlov B 11 9 2 0 48:10 30
dali tři. Snažili jsme se zahustit 3. FC Kostelec n/H B 11 8 1 2 58:20 25
střed a prostor před velkým váp- 4. Pavlovice u Koj. 11 7 1 3 36:23 22
nem, takže se hosté jen výjimečně 5. Sokol Tvorovice 11 5 2 4 32:20 18
do něčeho dostávali. První gól dal 6. Vrahovice B
11 6 0 5 28:38 18
Dostál po pěkné akci Zapletala, 7. Brodek u PV B 11 5 1 5 35:34 14
druhou Kohout, když trefil odra- 8. Biskupice
11 3 1 7 15:37 11
žený míč z voleje z pětadvaceti 9. Přemyslovice 11 3 0 8 14:25 9
metrů, poté Patrik Hrdlovič nabil 10. Doloplazy
11 3 0 8 18:44 9
centrem Dosedělovi.“
11. Sokol Ivaň
11 2 0 9 10:45 6
12. Želeč
11 0 1 10 9:60 1
TJ FC Kostelec na Hané
Kanonýři: 21 - Žondra Radim (Jiskra Brodek u
TJ Sokol v Pivíně
Konice), 16 - Merta Petr (FC Kostelec na Hané B), 15 7:2 (6:1)
Trajer David (Sokol Plumlov B).
Více na straně 23

Určice to dokázaly a po zdolání Kozlovic vyhrály v Rýmařově I.A třída: Mostkovice vyhrály, Čechovice mají bod, Lipová nic
Hostující hráči se druhou výhrou v řadě posunuli na předposlední místo

Rýmařov, Prostějov/jim - Takto
vydařené období zažil „A“- tým
Sokola Určice naposledy v polovině dubna, když se jim podařilo zdolat doma Dolní Benešov a
hned nato vyhrát i v Šumperku.
Nyní Určičtí zdolali v prvním
listopadovém souboji Velké Karlovice a v sobotu odpoledne se
jim podařilo zvítězit i na půdě
Rýmařova. To tak znamená, že
se po dlouhých týdnech změnil
tým na posledním místě divizní
„E“ skupiny, šestnácté jsou nyní
Velké Karlovice.
„Hráli jsme to, co jsme chtěli. Prohrávali jsme sice, pak se ale dvěma

střelami zpoza šestnáctky prosadil
Los. Dařila se nám kombinace,
dobře jsme bránili, nepouštěli jsme
je k velkému vápnu a sami jsme si
vypracovali celkem dost šancí. Dařilo se nám uhrávat míče a rychle
jsme chodili nahoru,“ těšilo hrajícího kouče vítězů Ivo Zbožínka.
Ještě do poločasu se hostům podařilo srovnat, když Los uspěl ranou
z voleje, obrat pak po pauze dokonal stejný hráč. „Dopředu nám to
šlo, mělo to kvalitu. Terén byl sice
hodně měkký, tráva ovšem hustá
a rovná, což nám vyhovovalo. Šlo
hrát kombinačně,“ těšilo Zbožínka.
Radost měl rovněž z toho, že se

defenziva dopustila jen jednoho zaváhání, jinak si vedla stoprocentně.
„Po centru nám zůstal volný útočník,
jinak ale chyba nenastala. Dobře se
všichni vraceli dozadu, moc příležitostí si domácí nevytvořili,“ mohl se
usmívat někdejší ligový obránce.

DIVIZE, sk. E
Hlavní starostí tak opět byl zdravotní stav hráčů. Kvůli nemoci
chyběl Walter a již v desáté minutě musel kvůli svalovému zranění
střídat Bokůvka. „Patrik Zapletal

odehrál parádní zápas,“ chválil
Zbožínek.
Díky těmto třem bodům jich mají
Určice přesně po polovině soutěže
jedenáct a další tři mohou přidat o
víkendu při první jarní předehrávce. V neděli o půl druhé se na Hané
představí pátý Slavičín. „Je to pro
nás velké povzbuzení, důležité je,
že nejsme dole odříznuti, to by pak
bylo těžší i s motivací. Důležité je
nyní potvrdit tyto body, a kdyby
se nám podařilo zvítězit, byl bych
spokojen,“ přeje si Ivo Zbožínek
prodloužení vítězné série.
I nadále ovšem platí, že právě Určice mají s devatenácti nastřílenými

TJ Jiskra Rýmařov
TJ Sokol Určice

1:2
(1:1)

Branky Určic: Los 2. Rozhodčí: Mojžíš – Bureš, Futerko. ŽK: Zbožínek, T. Zapletal (oba U).

Sestava Určic:

Prostějovsko/jim – Velice různorodě si vedla okresní trojice ve čtrnáctém kole
„B“ skupiny I.A třídy Olomouckého KFS. Jako první se představil nováček z Lipové
a potvrdil, že se mu venku příliš nedaří. V Náměšti nebodoval, i tak si však udržel třetí
pozici hned za Ústím a Bělotínem. Pozice uprostřed tabulky patří Čechovicím, které
se sice nedočkaly ve Slatinicích vítězství, uhrály však alespoň bezbrankovou remízu.
A naplno bodovaly Mostkovice, jimž se podařilo v domácím prostředí zdolat Štěpánov.
Z deváté pozice to tak aktuálně mají jen dva body na Čechovice, zatímco na předposlední Dub nahrály už deset bodů.
SK Náměšť na Hané
SK Lipová
4:2 (2:2)

Hodnocení hrajícího trenéra
Lipové Pavla Růžičky:
„Z naší strany to bylo herně poBranky Lipové: Petržela, Vybí- vedené utkání, i když výsledek
góly nejméně produktivní ofenzivu níků. I tak se ale v případě další vý- hal. Rozhodčí: Sigmund – Ouleh- tomu neodpovídá. Prohráli jsme
a naopak s osmatřiceti inkasova- hry mohou bodově dotáhnout na la, Petr. Sestava Lipové: Števula si to sami nedůrazem v defenzivní
nými brankami nejpropustnější čtrnáctý Dolní Benešov a být jen – Takáč, Macourek (65. Barák), části. Párkrát jsme v ní propadli
defenzivu ze všech šestnácti účast- bod za třináctým Novým Jičínem. Spáčil, Žilka – P. Koudelka (80. a soupeř všechny naše chyby poBarták), Růžička (55. Burget), trestal. Domácí byli šťastnější, jiVybíhal, Z. Koudelka – Dostál, nak to bylo spíše remízové. Útoky
Petržela. Trenér: Pavel Růžička. se ale střídaly na obou stranách a
Nejezchleb – Javořík, Zbožínek, Skopalík, Bokůvka (10. P. Zapletal, 80. T.
Zapletal) – Machynek, Svozil, Vaněk, Los, Hochman – Haluza (88. Zelina).
Trenéři: Ivo Zbožínek a Michal Skopalík.

dalo se na to koukat. Za stavu 2:2
jsme nejprve my a pak i domácí
trefili tyčku. Náměšť se prosadila hlavně po odražených míčích,
poslední gól nám dala v poslední minutě, kdy jsme hráli totální
vabank. Ke konci se už domácí
bránili a nemohli jsme se k nim
dostat. Bylo znát, že nám chyběl
Ohlídal, bez něj hra zadních řad
nebyla optimální.“

SK Slatinice
TJ Sokol Čechovice
0:0

Rozhodčí: Knoll ml. – Lizna,
Konečný. Sestava Čechovic: D.
Klimeš – Jano, Vinklárek, Vlach,
Čech – Klváček (46. Hanák),
Kolečkář, Drmola – P. Nakládal,
Halouzka – M. Klimeš. Trenér:
Jaroslav Klimeš.
Hodnocení trenéra Čechovic
Jaroslava Klimeše:
„Byla to taková klasická holomajzna. Pršelo tam a všichni nastoupili v ‚lisovkách‘, takže to klouzalo.
Hrálo se bez šancí, jen domácí si
vytvořili jednu loženku v úplném
závěru. Terén tomu nepřidal, takové zápasy prostě jsou. Spokojen
však nejsem, jeli jsme tam vyhrát,
protože jsme chtěli mít šest bodů z

posledních dvou zápasů, abychom
se posunuli do klidnějšího středu.
Remíza je asi spravedlivá a čeká
nás zajímavé jaro, jen prvním dvěma se podařilo odskočit. Herně a
výkonnostně jsme dole a neočekávám proti Hlubočkám krásu,
ale spíše boj. Musíme to urvat, je
to náš poslední zápas.“

TJ Sokol Mostkovice
TJ Štěpánov
2:1 (2:1)
Branky Mostkovic: Pořízka,
Kopečný. Rozhodčí: Antoníček
– Habich, Grygar. Sestava Mostkovic: Fischer – Všetička, Milar,
V. Vojtíšek – Hanák, Chmelař
– Kopečný (90. Kapounek), M.
Vojtíšek (85. Bureš), Jamrich – J.
Kamenov ml. (80. Lexa). Trenér:
Jiří Kamenov st.

Klenovice ovládly derby a prodloužily výsledkovou mizérii Kralic I.B třída, skupina „A“: Plumlov udržel vedení, Otinoves je již uprostřed
Domácí již více než měsíc čekají výhru, naopak hosté opustili konec tabulky

2:3
FC Kralice na Hané
(2:2)
TJ Sokol Klenovice na Hané
Branky: Nečas 2 – Pytela, vlastní, Pekař. Rozhodčí: Koláček – Svozil,
Zaoral.
Sestava Kralic:
Běhalík – Vitásek, Dočkal, Hlačík, Martinka – Valtr, Nečas (70. Novotný), Kawij (60. Répal), Petržela (65. Dostál) – Lehký, Neoral.
Trenér: Petr Gottwald.

Sestava Klenovic:
Polák – Smékal, Lakomý, Šlézar, Všianský – Komárek (85. R. Cetkovský), Rozehnal, Hatle, Pekař (75. Liška) – Pytela (65. Jahl), Borovský.
Trenér: Petr Navrátil.

Kralice na Hané, Prostějov/jim Historicky první souboj Klenovic
v krajském přeboru skončil těsnou domácí porážkou s Kralicemi.
Po třech měsících se oba soupeři
potkali znovu, tentokrát v areálu
kralického FC. A i nyní mohli slavit hosté, všechny tři body se totiž
přesunuly o sedm kilometrů jižněji. Znamená to tak, že Klenovičtí

pokračují ve zlepšování a už se jim
podařilo opustit poslední pozici,
naopak domácí popáté v řadě nezvítězili a už téměř opustili horní
polovinu tabulky.
„Tři body jsou v Klenovicích, takže
je to perfektní. Na derby jsme se celý
týden připravovali, cílem bylo neudělat ostudu. Říká se, že derby nemá
nikdy favorita, věřil jsem tak aspoň v

bod,“ usmíval se po utkání nadmíru
spokojený trenér vítězného výběru
Petr Navrátil.
To naopak realizačnímu týmu domácích moc do smíchu nebylo. „Dalo
by se říci, že jsme měli po celý zápas
převahu, Klenovice však byly efektivnější,“ smutnil Ivo Gottwald.

MIA REALITY
Krajský přebor
Hosté se dostali do vedení už ve
dvanácté minutě. To zahájil kombinační akci na pravé záloze Komárek, předal Rozehnalovi, ten
Borovskému a Pytela se zapsal
mezi střelce. Již brzy to ale zásluhou Jana Nečase bylo 1:1 a stejný
hráč pak po Všianského ruce ve
vápně proměnil penaltu. Ani tento
stav ovšem do přestávky nevydržel, dvě minuty před koncem první
půle se podařilo srovnat právě Všianskému, jenž tentokrát naskočit
na pozici levého beka.
„Pomohl nám úvod, vedoucí branka nás zdravě nakopla. Byli jsme

vyburcovaní, hráli jsme svou hru,
měli jsme míč na nohou, neodevzdávali jsme ho zbrkle a takticky
jsme si vedli velice dobře,“ chválil
Navrátil.
A opětovný obrat se Klenovicím
podařilo dokonat brzy po startu
druhého dějství, když utekl Pytela a jeho střelu doklepl do brány
Pekař. „Byl jsem překvapen, že
domácí tak brzy odešli. Měli jsme
tedy více ze hry a dostali se ještě
do dvou tří tutovek, jejichž neproměnění nás mohlo mrzet,“ vypíchl
další šance trenér Klenovic.
Pro něj osobně to byl specifický
zápas, jako rodilý Kraličák totiž
vedl mužstvo právě proti Kralicím.
„Pozdravil jsem se s klukama a vše
se vedlo v poklidu. Probíhalo to
korektně, nic ostřejšího nenastalo,“
užíval si zápasu.
Na konci podzimu se navíc jeho
celku vyprázdnila marodka, takže
se na hřiště v roli střídajícího hráče mohl vrátit i Radek Cetkovský.
Před jeho týmem je tak už jen
závěrečné utkání této půlsezony,
domácí duel s Konicí. „Je to tako-

TJ Sokol Plumlov
TJ Sokol Čekyně
2:2 (2:0)

Dočkali se. V prvním derby tahali za delší konec hráči Kralic, odveta
vyšla lépe Klenovicím (v tmavším).
Foto: Jiří Možný
vé miniderby a chtěli bychom tři
body. Máme je dobře zmapované,
víme, že hrají na brejky a vepředu
se hodně spoléhají na Romana Kameného. Musíme tak hrát trpělivě
a chytře,“ nabádá již s předstihem.
To Kraličtí se o ukončení nelichotivé série bez výhry pokusí také v
sobotu od 13.00 hodin, ale na půdě
nováčka z Chválkovic. Poslední

výhra tradičního účastníka nejvyšší krajské soutěže se datuje do 4.
října, kdy Kralice vyhrály 2:0 ve
Šternberku. Poté padly 1:6 v Nových Sadech, 1:4 s Kralicemi a 0:2
s Hněvotínem, před týdnem hrály
1:1 s Kojetínem. Za poslední tři domácí duely tak hráči Kralic doma
ztratili osm bodů, z cizích hřišť si
dovezli dohromady deset bodů.

Konice si kazí podzim, prohrála i s rezervou Mohelnice
Konice, Prostějov/jim - V prvních kolech atakovali hráči
Sokola Konice vedoucí pozice krajského přeboru, poté si
trochu pohoršili, v nejsilnější
sestavě se však v závěru září
a v první polovině října opět
vzedmuli k lepším výkonům i
výsledkům. Jenže závěr podzimní půlsezony jim opět hrubě nevychází a třetí porážka
v řadě znamená pokles již na
jedenáctou pozici, jen tři body
před patnáctými Klenovicemi.
Cílem výběru Romana Jedličky
a Radka Řeháka bylo udržovat
si nulu v tabulce pravdy, což by
zajišťovalo klidný střed tabulky.

To se také po dlouhé týdny dařilo
a zdálo se, že jsou na slibné cestě
k tomu, aby takto zdárně došli až
do zimní přestávky. Jenže před
týdnem přišla po nevýrazném
představení porážka s Hněvotínem a nyní na ní navázal další
bezbodový zápas s mohelnickým
„béčkem“.

MIA REALITY
Krajský přebor
Rázem tak mají koničtí v tabulce
pravdy mínus šest bodů a propadají se do spodní poloviny tabulky. Zatímco celou sezonu zahájili

výhrou právě na půdě svého víkendového soupeře, v odvetě mu
doma podlehli a navíc dovolili i
vícekrát skórovat.
Za domácí se podařilo vsítit branku jen obránci Martinu Růžičkovi, pro zkušeného konického
zadáka to byla již čtvrtá trefa v
šestnáctém kole krajského přeboru. Na straně soupeře se prosadili
hlavní kanonýři Kloss s Kutalem,
poprvé v sezoně se k nim přidal
i Ryba.
S jednadvaceti nastřílenými brankami patří Konici až čtrnáctá pozice, méněkrát se trefily už jen
celkově pátý Hněvotín a poslední
Chválkovice. Naopak sedmadva-

fotbalové aktuality na

5.1.FC Přerov
9 2 2 38:17 29
6.FK Krnov
9 0 4 49:26 27
7.Frýdlant n.O.
5 4 5 37:35 19
8.Valašské Meziříčí 6 1 7 32:35 19
9.FC Vsetín
5 2 7 14:32 17
10.FK Slavia Opava 5 0 9 29:31 15
11.Sokol Čechovice 4 2 8 17:47 14
12.FK Šumperk B 2 3 9 27:52 9
MS Divize dorostu - sk. E
13.FK Nový Jičín 2 1 10 8:30 7
14. kolo: Vsetín - Jeseník 0:2 (3:2),
14.MFK Vítkovice B 1 2 10 24:44 5
Frýdlant n.O. - Val. Meziříčí 2:2 (1:0), SK
15.SK Sulko-Zábřeh 1 1 12 14:49 4
Uničov - Čechovice 5:0, Slavia Opava
- Šumperk B 9:0 (3:0), Havířov - Sulko
Krajský přebor starší dorost
Zábřeh 4:1 (1:1), Nový Jičín - Vítkovice B 14.kolo: Černovír-Zubr Přerov 0:0, Litovodloženo, Přerov - Krnov.
el-Velké Losiny 1:7 (1:4),střelci nehlášeni,
1.SK Uničov
13 0 1 69:22 39 Kostelec-Velký Týnec 2:2 (2:1), branky:
2.SK Hranice
11 1 2 42:15 34 Doležel, Skalník - Hrudník, Rác, Určice3.MFK Havířov 10 1 3 61:31 31 Šternberk 8:1 (3:1), branky: Zapletal 4,
4.FK Jeseník
10 0 4 37:32 30 Krajíček 2, Josif, Paul - Škoda, Mohelnice-

Chválkovice 4:1 (4:0), branky: Pobucký,
Srdýnko, Týráček, Volek - Prášil, Opatovice-Konice 5:3 (1:1), branky: Rolinc
3, Walach, Šindelek - Kováč, Rúžička,
Spurný, Nemilany-Nové Sady 0:0.
1.Zubr Přerov 13 1 0 51:15 40
2.Určice
11 1 2 74:28 34
3.Mohelnice
11 0 3 48:15 33
4.Opatovice
9 1 4 54:29 28
5.Černovír
8 3 3 42:17 27
6.Velké Losiny
7 2 5 43:26 23
7.Chválkovice
5 1 8 41:33 16
8.Konice
5 1 8 35:36 16
9.Nové Sady
4 3 7 30:25 15
10.Šternberk
5 0 9 19:48 15
11.Velký Týnec
4 2 8 27:34 14
12.Kostelec
3 3 8 31:62 12
13.Nemilany
3 2 9 26:34 11
14.Litovel
0 0 14 5:124 0

Krajská soutěž skupina “A”- dorost
13. kolo: Náměšť na H.-Němčice nad
H. 4:0 (2:0), branky: Dostál 2, Doležal,
Skoupil, Tovačov-Kojetín-Koválovice
4:2 (2:1), branky: Kořínek 3, Hodina
- Káňa 2, Slatinice-Lipník 2:4 (2:2),
branky: Keluc, Ryšavý - Pospíšil 2, Ráb,
Skřítecký, Brodek u Př.-Šternberk „B“
9:3 (2:2), branky: Kaláb 4, Horáček 3,
Horák 2 - Koryťák 2, Plachý, Smržice-Doloplazy – odloženo nezpůsobilá
HP, Protivanov-Chomoutov 1:1 (0:1),
branky: Sekanina - Ondrejka, Želatovice-Hustopeče 4:0 (2:0), branky: Jemelka 2, Vašina, Vlček.
1.Lipník
14 0 0 59:9 42
2.Želatovice
10 1 3 57:22 31
3.Chomoutov
10 1 3 44:14 31
4.Smržice
10 0 3 49:21 30
5.Tovačov
9 1 4 39:23 28

cet inkasovaných branek stále
řadí Konici do středu tabulky.
Vinou výsledku 1:3 prohrála Konice již potřetí v řadě a z posledních
devíti střetnutí vybojovali její hráči
pouze pět bodů za výhru v derby
nad Kralicemi a domácí nerozhodné výsledky s Velkými Losinami a
Šternberkem. Jinak to byly porážky s Želatovicemi, Šumperkem,
rezervou Holice, Novými Sady a
již vzpomínanými Hněvotínem a
Mohelnicí „B“.
V závěrečném kole podzimní části
a současně druhém předehrávaném jarním dějství zajíždí Konice
do Klenovic, kde se pokusí umazat
část z šestibodového manka v ta-

1:3

Sokol Konice
FK Mohelnice „B“

(1:2)

Branky: Růžička – Kloss, Kutal, Ryba. Rozhodčí: Kulička – Kopecký, M. Pospíšil.

Sestava Konice:
Rec – Bílý, R. Řehák, Růžička, F. Drešr – Antl, Čižmar, Kořenovský,
Sedláček – Kamený, Vydržel. Trenér: Roman Jedlička.

bulce pravdy. První souboj nabídl
celkem pět branek a velkou zápletku. Nováčkovi soutěže se totiž
Pod Kučerákem podařilo dostat
do dvoubrankového vedení, jenže

domácí nejenže srovnali, ale navíc i dokonali obrat a ponechali si
všechny tři nabízené body. Nynější
souboj začne v Klenovicích v sobotu a již jednu hodinu po poledni.

www.vecernikpv.cz
6.Slatinice
7
7.Doloplazy
5
8.Protivanov
5
9.Hustopeče
5
10.Němčice nad H. 4
11.Brodek u Př.
4
12.Náměšť na H. 3
13.Kojetín-Koválovice 1
14.Šternberk „B“ 0
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Moravskoslezská liga dorostu - U19
14. kolo: Vítkovice - SK Líšeň 1:1 (0:0),
HFK Olomouc - Frýdek-Místek 0:2 (0:1), HS
Kroměříž - MFK Vyškov 3:1 (1:0), Havlíčkův
Brod - Znojmo 3:1 (0:1), Sparta Brno - MSK
Břeclav 1:1 (1:1), Hodonín - 1.SK Prostějov 1:3 (1:2), Šumperk - Třinec 0:1.
1.SK Slavia Kroměříž10 3 0 33:10 33
2.FC Havlíčkův Brod 9 1 3 38:16 28
3.1.SK Prostějov 9 1 3 32:14 28

Prostějovsko/jim - Dvoubrankový náskok sice hráči Plumlova doma proti Čekyni neuhájili, i tak jim patří po čtrnácti kolech „A“ skupiny I.A třídy Olomouckého KFS první místo.
Druhým nejlépe postaveným celkem regionu je nově nováček z Otinovsi, která se proti
Kojetínu dočkala již pátého vítězství. Lehce v dolní polovině se momentálně nachází
Pivín, na záda mu již ale dýchají fotbalisté Kostelce, kteří ve vzájemném zápase dokázali rozvlnit síť hned sedmkrát. Naopak úplně nejhůře jsou na tom zatím Vrchoslavice,
jež prohrály ve Všechovicích a jsou předposlední, jen o skóre před Tovačovem. Sedmý
a poslední celek tak dělí jen tři body.

4.MFK Frýdek-Místek 8
5.MFK Vyškov
8
6.1.SC Znojmo FK 7
7.FK Fotbal Třinec 6
8.FK Šumperk
6
9.RSM Hodonín
5
10.MFK Vítkovice 3
11.MSK Břeclav
2
12.FC Sparta Brno 2
13.1.HFK Olomouc 2
14.SK Líšeň
0

1
0
0
2
2
3
3
3
3
2
4

4
5
6
5
5
5
7
8
8
9
9

30:14
30:25
28:22
24:20
18:19
23:26
18:33
12:31
7:28
14:22
16:43

25
24
21
20
20
18
12
9
9
8
4

Moravskoslezská liga dorostu - U17
14. kolo: Frýdek-Místek - Vysočina Jihlava 4:2 (3:1), Znojmo - Sigma Olomouc 0:4
(0:1), Karviná - Baník Ostrava 0:2 (0:1),
MFK Vyškov - Fastav Zlín 1:2 (1:1), Třinec - SFC Opava 1:1 (0:0), 1.FC Slovácko - SK Líšeň 12:0 (3:0), HFK Olomouc
- Zbrojovka Brno 0:8 (0:5), FC Hlučín - HS

Kroměříž - nehlášeno, Hodonín - 1.SK
Prostějov 3:1 (2:1).
1.Zbrojovka Brno 16 1 0 81:13 49
2.FC Baník Ostrava 15 1 1 56:10 46
3.1.FC Slovácko 14 0 3 80:15 42
4.FC Fastav Zlín 11 4 2 44:10 37
5.SK Sigma Olomouc 10 3 4 56:20 33
6.MFK OKD Karviná 10 2 5 41:23 32
7.FC Vysočina Jihlava 10 2 5 40:22 32
8.Slezský FC Opava 6 4 7 29:31 22
9.FK Fotbal Třinec 6 4 7 28:31 22
10.Frýdek-Místek 6 1 10 27:65 19
11.SK Slavia Kroměříž 4 6 6 25:25 18
12.1.HFK Olomouc 5 2 10 23:48 17
13.1.SC Znojmo FK 5 1 11 17:37 16
14.FC Hlučín
3 3 10 19:36 12
15.RSM Hodonín 4 0 13 20:50 12
16.MFK Vyškov
3 3 11 19:64 12
17.1.SK Prostějov 3 1 13 28:63 10
18.SK Líšeň
2 0 15 14:84 6

Branky Plumlova: Hladký 2. Rozhodčí: Lasovský – Vachutka, Dokoupil. Sestava Plumlova: Laštůvka –
Plajner, Ševcůj (70. Vrána), Ullmann,
Fabiánek – Křupka (85. Trajer),
Matula (75. Ježek), Zabloudil, Bureš
– Hladký, Frýbort. Trenér: Jan Pešek.
Hodnocení trenéra Plumlova
Jana Peška:

„Potvrdilo se, že Čekyně patří k
nejlépe hrajícím mužstvům venku.
Soupeř se prezentoval dobrou a důraznou hrou, my jsme nedokázali
udržet poločasové vedení 2:0, když
jsme promarnili minimálně tři stoprocentní šance. Utkání se hrálo na
těžkém terénu, nasazení a bojovnost dominovala nad krásou. Ztracené body mě mrzí, ale již jedenáct
utkání jsme odehráli bez porážky.
Je to úctyhodné a doufám, že šňůru
prodloužíme i ve Vrchoslavicích.

Před zápasem jsme trošku laškovali s tím, že by se nehrálo, sudí ale
uznali terén způsobilý, takže máme
po hřišti. Snad tomu zimní přestávka pomůže, doma budeme hrát až
v dubnu.“

Tatran Všechovice
TJ Sokol Vrchoslavice 1946
4:1 (2:1)
Branka Vrchoslavic: Hradil.
Rozhodčí: Kaňok – Vojtek, Dorušák. Sestava Vrchoslavic: Spiller

– Jiříček, Hradil, Zatloukal, P. Horák ml. – Neckář, P. Horák st., Polášek, Holub – Lacina, Konupka.
Trenér: Roman Šmíd.
Hodnocení trenéra Vrchoslavic
Romana Šmída:
„Opět jsme jeli k zápasu v dezolátním stavu, navíc bez brankáře,
takže musel chytat Spiller. Lacina navíc nastoupil se zraněním a
Holub musel později odstoupit.
Konečný výsledek neodpovídá,
první dva góly jsme dostali trochu
nešťastně, když tomu druhému
možná předcházel útočný faul.
Poté jsme snížili a rozhodčí nám
neuznali regulérní gól na 2:2, pak
jsme dostali branku po jasném
ofsajdu. Domácím se dává dvacet třicet procent, ale toto byly
situace, které rozhodují, a silně to
ovlivnilo vyrovnaný zápas. Stále
se pískaly naše fauly ale fauly na

nás ne, to stejné bylo i u mávání
ofsajdů. Rozhodčí evidentně pomáhali domácím, souhlasili s tím
i domácí diváci. Musím pochválit
všechny hráče, navíc se hrálo na
těžkém terénu s kalužemi.“

TJ Otinoves
FK Slavoj Kojetín „B“
3:0 (3:0)
Branky: Dostál, Kohout, Doseděl. Rozhodčí: Kovalec – Hetmánek, Janků. Sestava Otinovsi:
Piňos – Kohout, Heinz, Škvára,
Doseděl – Zapletal (85. Janeček),
Konečný (46. Vítek), Huszty,
Dostál (80. Doležel) – Pavlínský
(60. Lízna), P. Hrdlovič. Trenér:
Tomáš Hrdlovič.
Hodnocení trenéra Otinovsi
Tomáše Hrdloviče:
„Po čtrnácti kolech jsme se sešli
kompletní a bylo to znát. Dosud

I.B třída, skupina „B“: Protivanov zdolal v derby Hvozd, Jesenec nebodoval

kdy jsme byli sami před brankářem, v polovině druhé půle jsme
ale opět dostali branku. Snažili
jsme se vyrovnat, soupeř chodil
do protiútoků a po jednom z nich
přidal druhou branku. Nedáváme
šance, a když je neproměníme,
tak nemůžeme zvítězit. V první
polovině ještě byla hra jakž takž,
pak už to bylo nervózní, hrálo se
Bílý, F. Bílý, K. Procházka – Z. (72. R. Sedlák), Kropáč. Trenér: od vápna k vápnu s hodně nepřesFC Hvozd
Poles, M. Muzikant. Trenér: Josef Pospíšil.
nostmi na obou stranách.“
TJ Sokol Protivanov
Rudolf Švehla. Sestava Protiva0:2 (0:0)
Hodnocení trenéra Hvozdu
Hodnocení trenéra Protivanova
Branky: 53. Kropáč, 86. R. Sed- nova: R. Vybíhal – M. Bílek, J.
Rudolfa Švehly:
Josefa Pospíšila:
lák. Rozhodčí: Odstrčil – Štět- Vybíhal, Šindelka, M. Sedlák – T.
ka, Grečmal. Sestava Hvozdu: Pospíšil (89. Piták), D. Sedlák, „Hodnotí se mi to těžko, bylo to „Na tak pozdní termín předvedly
Koutný – Žouželka, L. Poles, M. Pospíšil (80. Musil), Z. Po- podobné jako s Jesencem. V prv- oba týmy slušný fotbal, sil už ale
Pírek, J. Bílý – P. Muzikant, V. spíšil (74. Kolínský) – Grmela ní půli jsme nevyužili řadu šancí, ubývá a času na trénink moc není,

Prostějovsko/jim - Závěr podzimní části „B“ skupiny I.B třídy Olomouckého KFS je
ve znamení regionálních derby. Týden po souboji Hvozdu s Jesencem se ve Hvozdu
představil jarní vicemistr okresního přeboru z Protivanova. I tentokrát se zrodil výsledek 2:0 pro hosty, což znamená, že hráčům Protivanova aktuálně patří třetí pozice jen
bod za vedoucí Zvolí. Jesenci se sice podařilo smazat dvoubrankové manko v Nových
Sadech, přesto se však domů vraceli jeho fotbalisté s prázdnou. A Hvozdu patří i nadále
předposlední pozice se ziskem devíti bodů.

Zápasové
meníčko
MORAVSKOSLEZSKÁ
FOTBALOVÁ LIGA:
16. kolo: Hlučín – 1.SK Prostějov
(sobota 15.11., 13.30).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DIVIZE, SKUPINA „E“:
16. kolo: Určice – Slavičín (neděle
16.11., 13.30).
MIA REALITY KRAJSKÝ
PŘEBOR:
17. kolo, sobota 15. listopadu,
13.00: Chválkovice – Kralice na
Hané (Křepský – Silný, Polanský),
Klenovice na Hané – Konice (Sedláček – Vojáček, Dorušák).
SMOOS I.A TŘÍDA,
SKUPINA „B“:
15. kolo, sobota 15. listopadu, 13.00:
Dub nad Moravou – Mostkovice
(Knoll st. – Vachutka, Knoll ml.), Čechovice – Hlubočky (neděle 16.11.,
13.00, Vojáček – Zelík, Kaňok), Lipník – Lipová (Petr – Konečný, Kološ).
I.B TŘÍDA, SKUPINA „A“:
15. kolo, neděle 16. listopadu,

13.00: Vrchoslavice – Plumlov
(Majer – Lasovský, Milar), Ústí
„B“ – Kostelec na Hané (10.00,
Vrána – Odstrčil, P. Pospíšil), Pivín – Otinoves (Polanský – Hodáň,
Silný).
FGP STUDIO I.B TŘÍDA,
SKUPINA „B“:
15. kolo, neděle 16. listopadu,
13.00: Velký Týnec – Hvozd
(Ženožička – Valouch, Vojtek),
Protivanov – Jesenec (Kološ – Konečný, Dömisch).
RELAX CENTRUM
KRAJSKÝ PŘEBOR – dorost:
15. kolo: Chválkovice – Určice
(sobota 15.11., 10.30, Vyroubal),
Šternberk – Kostelec na Hané (sobota 15.11., 10.00, Janáček), Konice – Mohelnice (sobota 15.11.,
10.00, Lizna).
LION SPORT KRAJSKÁ
SOUTĚŽ – dorost:
15. kolo: Hustopeče – Protivanov
(neděle 16.11., 10.30, Pumprla),
Kojetín – Němčice nad Hanou (ne-

děle 16.11., 10.00, Zaoral), Chomoutov – Smržice (sobota 15.11.,
10.45, Kašpar).
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV
– SPORTIKA II. TŘÍDA:
15. kolo, neděle 16. listopadu,
13.00: Vrahovice – Haná Prostějov (sobota 15.11., 13.00), Smržice – Olšany, Nezamyslice – Skalka (sobota 15.11., 13.00), Kralice
na Hané „B“ – Určice „B“, Přemyslovice – Držovice, Čechovice „B“ – Zdětín (sobota 15.11.,
13.00), Brodek u Prostějova
– Horní Štěpánov.
III. TŘÍDA:
15. kolo, neděle 16. listopadu,
13.00: Čechy pod Kosířem – Bedihošť, Ptení – Kladky, Nezamyslice
„B“ – Tištín, Vícov – Mostkovice „B“, Výšovice – Dobromilice,
Pivín „B“ – Otaslavice (sobota
15.11., 13.00), Protivanov „B“
– Němčice nad Hanou (sobota
15.11., 13.00).
!zvýrazněné zápasy jsou tipem
redakce na vaši návštěvu! -jim-

soutěž se už víceméně dohrává.
Naposledy jsme vyhráli v Šumvaldu a pak už jen dvakrát remizovali, jsme hrozně rádi za to, že
jsme zvítězili. Potřebovali jsme
to ‚jako prase drbání‘. Bohužel na
to doplatil Hvozd, který potřebuje
body ještě víc. Chtěli jsme vyhrát
a byli jsme šťastnější, domácí ve
druhé půli museli a my jsme z
toho těžili. Šance se střídaly na
obou stranách, zpočátku jsme byli
lepší my, pak domácí převzali iniciativu a více se tlačili dopředu.
Při první brance se uvolnil Šindelka a míč naservíroval Kropáčovi,
poté při brejku našel Dalibor Sedlák Radka Sedláka.“

FK Nové Sady „B“
SK Jesenec
3:2 (2:0)
Branky Jesence: D. Čížek 2. Rozhodčí: Halenka – Milar, Šteier. Sestava Jesence: Kýr – Žouželka, Burian,
Zajíček, Horák – Z. Tichý (55. M.
Laštůvka), Továrek, D. Čížek, Kořenovský (50. L. Tichý) – P. Tichý, J.
Tichý. Trenér: Petr Tichý starší.
Hodnocení trenéra Jesence
Petra Tichého:
„Utkání se nám nepovedlo v prvním poločase, kdy jsme si vybrali
slabší pětiminutovku a krátce před
pauzou jsme dvakrát inkasovali.

Poté jsme si něco řekli v šatně a
dokázali jsme vyrovnat, když se
David Čížek trefil nejprve po rohu
a poté i střelou z dvaceti metrů.
Pět minut před koncem jsme ale z
hloupé penalty dostali na 3:2. Byl
to kvalitní soupeř, jenž byl zpočátku fyzicky i herně někde jinde,
vyrovnali jsme však hru i skóre.
Jeli jsme do Nových Sadů trošku
zastrašeni a první poločas tomu odpovídal. I tak jsme ale rádi, že jsme
celkově v tabulce pravdy na nule,
to byl náš cíl. Nyní jedeme do Protivanova a hlavní je, aby nám vyšlo
počasí. Snad budeme kompletní a
tam bylo vždy dobré publikum i
dobrý soupeř.“

zprávy od zeleného stolu...
Sportovně-technická komise OFS Prostějov na svém zasedání dne 6. listopadu 2014 rozhodla:

1. Odehráno:
II. třída bez závad, dohrávka 6. kola Horní Štěpánov –
Haná Nezamyslice 1:0, 12.kolo Sokol Přemyslovice – TJ
Sokol Olšany neoprávněný start hráče TJ Sokol Olšany.
Výsledek utkání dosažený na hřišti se ruší a utkání se kontumuje 3:0 a 3 body ve prospěch TJ Sokol Přemyslovice
. Dále předáno disciplinární komisi. III. třída bez závad,
dohrávka 12. kola Protivanov „B“ – Mostkovice „B“ 3:7
bez závad. IV. třída bez závad. Dorost bez závad. Starší
žáci bez závad, 6. kola dohrávka Kralice na Hané – Plumlov 1:5. Mladší žáci bez závad, dohrávka 3. kola Pivín
– Brodek u Konice. Starší přípravka turnaj Kostelec na
Hané bez závad, dohrávka Haná Prostějov – FC Kostelec
na Hané 1:6, Haná Prostějov – Sokol Klenovice na Hané

20:0, Sokol Určice – FC Kostelec na Hané 1:17. Mladší
přípravka turnaj Nezamyslice bez závad.
2. Pokuty:
Od pokuty 100 korun pro Sokol Bedihošť se upouští.
Sokolu Olšany se uděluje pokuta dle čl. 23 odst. 11 RS
ve výši 1000 korun.
3. 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 a IV. třída pan Weiser
606 734 250, mládež pan Minx 731 656 599.
Zapsal Karel Kubalák, sekretář OFS,
odsouhlasil Roman Minx, garant STK

Disciplinární komise OFS Prostějov na svém zasedání dne 6. listopadu 2014 rozhodla:
1. Nepodmíněně:
Bednář Vladimír (Sokol Bedihošť) – 3 SU od
3.11.2014, DŘ 13/1.
Dvořák Antonín (TJ Sokol Protivanov „B“)
– 1 SU od 3.11.2014, DŘ 19/1.
Křepelka Zbyněk (TJ Pavlovice u Kojetína)
– 4 SU od 2.11.2014, DŘ 11/3.
Uhřík Michal (TJ Sokol Olšany) – jako kapitán
družstva umožnil neoprávněný start hráče, trestá se
zákazem výkonu funkce kapitána na 3 měsíce od
27.10.2014 do 26.6.2015, DŘ 15/d.
Škarabela Jiří (TJ Sokol Olšany) – jako vedoucí
družstva umožnil neoprávněný start hráče, trestá
se zákazem výkonu všech funkcí na 3 měsíce od

27.10.2014 do 26.6.2015, DŘ 15/d.
2. Žádost o prominutí zbytku trestu – 1 SU:
Šťastný Ladislav (TJ Sokol Čechovice „B“) – žádosti se vyhovuje, zbytek trestu se mění na 1 SU
podmíněně od 7.11.2014 do 6.5.2015 dle čl. 57/1.
3. Pokuty:
TJ Sokol Olšany – oddíl se trestá pokutou 1000 korun dle RS čl. 23/11 za neoprávněný start hráče.
Zapsal Karel Kubalák, sekretář OFS,
souhlasil Jaroslav Čížek, předseda DK
Veškeré úřední zprávy a další aktuality mohou zástupci
jednotlivých oddílů i jejich příznivci nacházet na
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Hokejisté mají již týden staronového trenéra, na ledě se nic nezměnilo

1
2

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

„TRENÉŘI SE DO PROSTĚJOVA PŘÍLIŠ NEHRNOU,“ podotkl J. Luňák

HC MOST

0:0

0:1

Dnes už bývalý kouč Tomáš Sršeň převzal zpátky druholigovou Porubu!

1:1

Branky a nahrávky: 44. Indra (Luňák, Husák) – 33. Šrámek (Charousek), 55. Písařík
(Jurčík, Charousek). Rozhodčí: Talpa – J. Štětina, D. Štětina. Vyloučení: 5:3, navíc
Korím (P) 10 minut osobní trest. Využití: 0:1. V oslabení: 0:0. Střely na bránu: 38:27.
Diváků: 1183.

Sestava lhK jestřábi
Šimboch
Korím, Roupec, Malý, Husák,
Matyáš, Jedlička, Kolibár
Kajaba, Meidl, Kubica
Indra, Kindl, Luňák
Sršeň, Duba, Coufal
Stejskal, Kovařík.

Trenéři:
Petr Zachar
a Jiří Vykoukal.

Prostějov/jim

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

4
2

HC BENÁTKY NAD JIZEROU
LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

3:0

0:1

Šestiměsíční období Tomáše Sršně v Prostějově je
od minulého pondělí minulostí. Zatímco o předcházejícím víkendu, jenž těmto událostem předcházel,
si většina lidí připomínala své předky, od začátku uplynulého týdne mohou prostějovští fanoušci
i hráči pouze vzpomínat na svého úvodního kouče tohoto ročníku. V posledním období se sice zdálo, že se
situace lepší a prvoligovému nováčkovi se jakž takž
podařilo odrazit ode dna, den a půl po utkání v Kadani
vydal klub zprávu, že po vzájemné dohodě Tomáš
Sršeň v Prostějově končí.

1:1

Branky a nahrávky: 9. Bittner (Kolmann), 13. Pabiška (Bulíř, Kica), 13. Dlouhý
(Ulrych), 44. Kolmann (Plutnar, Bulíř) – 25. Kubica (Meidl, Husák), 44. Stejskal
(Kindl, Husák). Rozhodčí: Kopeček – Kotlík, Zídek. Vyloučení: 6:8. Využití: 3:1.
V oslabení: 0:0. Střely na branku: 44:28. Diváci: 258.

„Hlavním důvodem ukončení spolupráce je nespokojenost s celkovou
předváděnou hrou týmu a s aktuálním umístěním v tabulce. Předposlední místo jistě není metou, na
kterou jsme před začátkem sezony
pomýšleli. Mužstvo potřebuje nový
impuls,“ vysvětlil Večerníku trenérskou změnu generální manažer Jestřábů Jaroslav Luňák.
A může takový impuls přinést
duo Petr Zachar, Jiří Vykoukal,
které bylo již dosud na pozicích
asistenta a sportovního manažera součástí realizačního týmu?
„Uvidíme. Rozhodně jsme chtěli
ještě něco provést, změn v hráčském
kádru bylo i na můj vkus již skutečně mnoho..,“ konstatoval Luňák.
A podobně se vyjádřil i Petr Zachar.
„Každá výměna by měla přinést
něco nového a je to spíše otázka

na hráče, jak to oni budou chápat,“
poznamenal lodivod, který přivedl
Jestřáby do první ligy.
Někdejší úspěšný útočník, mimo
jiné několikanásobný extraligový
vítěz a účastník světových šampionátů i olympijských her Tomáš Sršeň tudíž zakončil své působení na
Hané s bilancí devatenácti zápasů,
z toho tří vítězných v řádné hrací
době, dvou na nájezdy, dalších dvou
remíz a dvanácti bezbodových porážek. „Na Prostějov jsem rozhodně
nezanevřel, klukům budu fandit
dál, osobně si ale na chvíli dám od
hokeje pauzu,“ vzkázal ve středu
prostřednictvím Večerníku nyní
již bývalý kouč Jestřábů. Žádost
o podrobnější rozhovor odmítl. Už
v pátek se ale stal staronovým
koučem druholigové Poruby, na
jejíž lavičce nahradil Martina
Smetáka a již v sobotu vybojoval
první vítězství v Karviné...

Výměna stráží. Tomáš Sršeň (vpravo) na lavičce Prostějova skončil a vrátil se do druhé ligy, mužstvo
převzala trenérská dvojice Zachar (uprostřed), Vykoukal.
Foto: koláž Večerníku
U Jestřábů se tak opakuje situace
z loňska, kdy také poměrně brzy
došlo ke změně hlavního trenéra.
„Pan Sršeň dělal, co mohl, bohužel
to ale nestačilo. Již před několika
týdny nabízel svou rezignaci, tehdy
jsme ji ale nepřijali, protože jsme si
mysleli, že se situace ještě obrátí.
Nyní jsme ale již ke změně sáhli,
stalo se tak po vzájemné dohodě,“
prozradil Jaroslav Luňák s tím, že
s nikým jiným vedení klubu nejednalo.
Boss prvoligového týmu se nyní přiklání k názoru, že angažování kouče bez předchozích prvoligových

zkušeností byla zpětně asi chyba,
jedním dechem ale dodal, že se trenéři do Prostějova zrovna nehrnou...
„Od znovuobnovení spolupráce
z loňského ročníku očekáváme
úspěch a hlavně zlepšení postavení
v tabulce, play off je stále naším cílem. Start se nám sice
nepodařil, ale přece to hned na
začátku nezabalíme. Navíc v situacích, kdy nejde vše podle představ, poznáte pravou tvář všech,
s kým a pro koho ten hokej v Prostějově hrajeme. To také není na
škodu,“ sdělil Luňák bez bližší specifikace.

Ustanovení dua Zachar - Vykoukal
je dohodnuto do konce rozběhnuté
sezony, tedy za předpokladu, že to
přinese očekávané výsledky. „Nedáváme góly, to snad každý vidí.
Kvalita první ligy je skutečně někde
jinde než ligy druhé, hraje zde řada
extraligových hráčů a nikdo se již
neschová za výkon druhého. Každá
chyba je potrestána a každý hráč si
musí uvědomit, že pokud nebude
trénovat více než ostatní, tak se
v této soutěži nemá šanci prosadit a
pak ji bohužel hrát nebude,“ zdvihl
varovný prst generální manažer
LHK Jestřábi.

Sestava BENÁTEK nAD JIZEROU:
Schwarz – Plutnar, Kolmann, Niko, Pabiška, Ulrych, Jandejsek,
Beránek – Jonák, Skořepa "C", Vlach – Kica, Bulíř, Víšek – Dlouhý,
Mikyska, Bittner – Maďar, Miškovský, Hrníčko. Trenér: Vladimír
Čermák.

Sestava lhK jestřábi
Šimboch
Š
i
(13. Kocián)

bere vše s nadhledem staronový hlavní kouč Petr Zachar

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

Kajaba, Meidl, Kubica
Stejskal, Kindl, Indra
Černý, Duba, Coufal
Kovařík.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 22. KOLE


Tým

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

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

„Dnes jsme tady a zítra můžeme být jinde. Stejně tak i hráči,“

Z

V

VP

PP

P

Skóre

Bodů

22
22
22
22
21
21
21
20
20
22
22
22
21
22

12
14
11
12
11
11
8
8
8
8
8
4
3
2

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

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

3
5
6
7
5
7
7
8
9
12
11
8
14
18

65:39
68:44
73:61
67:48
55:45
72:57
70:56
72:72
59:52
44:59
56:76
48:74
42:72
39:75

46
46
41
40
39
38
34
30
29
28
28
27
15
9

Kam příště....
23. kolo, pondělí 10. listopadu: Jihlava - Most, Třebíč - Kadaň, Havl.
Brod - Kladno, Litoměřice - Benátky, Prostějov - Ústí nad Labem,
Šumperk - Chomutov.
24. kolo, středa 12. listopadu: Benátky - Jihlava, Chomutov - České
Budějovice, Kadaň - Havl. Brod, Most - Třebíč, Havířov - Prostějov,
Kladno - Šumperk, Ústí nad Labem - Litoměřice.
25. kolo, sobota 15. listopadu: Kladno - Chomutov, Havl. Brod - Most,
Litoměřice - Havířov, Prostějov - České Budějovice, Šumperk - Kadaň,
Jihlava - Ústí nad Labem, Třebíč - Benátky.

Prostějov - Malé déja vu může nyní prožívat Petr
Zachar. Před rokem začínal sezonu v pozici asistenta „A“-týmu Jestřábů, stejně jako tehdy se však ještě před polovinou základní části dočkal větší důvěry
a povýšení na post hlavního kouče. Letos je ovšem
jeho postavení o krapet složitější. Zatímco loni se
Prostějovu dařilo po celý ročník držet na čele druhé
ligy a vypořádat se s pár menšími zaváháními, nyní to zatím tak slavné není a pozice zaručující účast
v prvoligovém play off jsou zatím poměrně vzdálené...
Na téma jeho comebacku do pozice hlavního kouče
jej Večerník vyzpovídal v exkluzivním interview.
Jiří Možný
Stejně jako před
rokem jste se z pozice
asistenta přesunul na post hlavního kouče. Je to pro vás podobná situace jako loni?
„Ne, situace je hodně rozdílná.
Loni k výměně došlo, když jsme
byli na prvním místě vyrovnaní
se Sarezou. Mužstvo mělo sílu,
své soupeře převyšovalo. Letos
je vše hodně jiné, jsme naspodu
tabulky a máme s hrou i výsledky
velké problémy. V tom je velký
rozdíl.“
Může přinést nový impuls trenérská dvojice,
která byla součástí již starého realizačního týmu?
„Těžko říct. Každá výměna by
měla přinést něco nového a je to
spíše otázka na hráče, jak to oni budou chápat.“
Chystáte velkou změnu v pojetí hry?

„Chceme se hodně soustředit na
obranu středního pásma. Opakuji
ale, že hlavní důraz klademe v každém tréninku na zakončování a tlak
do brány, v tom se nic nezmění.“
Problematicky se jeví
defenzivní zapojení
útočníků, souhlasíte?
„Určitě je i v tomto problém. Chyby často začínají při ztrátě kotouče
u útočníků nebo při jejich špatném
vracení. Každý tam už pak vidí
chybu obránce nebo brankáře, ale
že to začalo někde v útoku, to si už
málokdo uvědomuje.“
Kdy jste se dozvěděl,
že budete hlavním trenérem?
„V pondělí ráno před tréninkem,
dopředu jsem neměl žádné indicie.“
Rozhodoval jste se
dlouho?
„Nerozhodoval. Přijal jsem nabídku prakticky ihned a byl připraven se s tím poprat.“

Přehled výsledků 1. ligy ČR
21. kolo: HC Dukla Jihlava – Rytíři
Kladno 1:2 (1:0, 0:2, 0:0). Branky:
8. Šidlík (Zeman, Semorád) – 29.
Strnad (Kužel), 33. Stach. Diváci:
1693 * ČEZ Motor České Budějovice – HC Benátky nad Jizerou 4:1
(1:0, 1:1, 2:0). Branky: 15. Švihálek
(Rob), 31. Heřman (Růžička, Straka),
44. Kuchejda (Pajič), 48. Vaniš (Rob,
Mucha) – 40. Vlach (Kolmann, Plutnar). Diváci: 3721 * SK Horácká
Slavia Třebíč – Salith Šumperk 4:2
(0:2, 1:0, 3:0). Branky: 36. Dolníček
(Erat, Havel), 41. Dolníček (Havel,
Zdráhal), 53. Havel (Erat, Holec), 60.
Zuzin (Erat) – 15. Plášek (Vrdlovec),
19. Plášek (Vrdlovec). Diváci: 1490 *
LHK Jestřábi Prostějov – HC Most
1:2 (0:0, 0:1, 1:1). Branky: 44. Indra

(Luňák, Husák) – 33. Šrámek (Charousek), 55. jURČÍK (Písařík). Diváci:
1183 * HC Stadion Litoměřice –
Sportovní klub Kadaň 3:2 (1:2, 1:0,
1:0). Branky: 11. Bílek (Míka), 34. Rys
(Bílek), 45. Rys (V.Bílek, Kalla) – 9.
Hammerbauer (Hlava, Mazanec), 15.
Chlouba. Diváci: 880 * AZ Havířov
– HC Slovan Ústí nad Labem 5:4 po
prodl. (0:1, 2:2, 2:1 - 1:0) Branky: 30.
Jiránek (Repe), 31. Jakúbek (Maruna,
Šlahař), 56. Šlahař (Říčka, Matějíček),
56. Matějíček (Říčka), 63. Fořt (Jiránek) – 5. Budínský (Kloz), 22. Kolafa
(Tůma, Roubík), 23. Kloz, 51. Budínský (Kloz, Pořický). Diváci: 2121 *
HC Rebel Havlíčkův Brod – Piráti
Chomutov 1:3 (1:1, 0:1, 0:1). Branky:
11. Maliník – 15. Šagát (Hovorka), 23.

Hovorka (Gajovský), 53. Sikora (TS).
Diváci: 442.
22. kolo: HC Benátky nad Jizerou –
LHK Jestřábi Prostějov 4:2 (3:0, 0:1,
1:1). Branky: 9. Bittner (Kolmann),
13. Pabiška (Bulíř, Kica), 13. Dlouhý
(Ulrych), 44. Kolmann (Plutnar, Bulíř) – 25. Kubica (Meidl, Husák), 44.
Stejskal (Kindl, Husák). Diváci: 258 *
Salith Šumperk – HC Rebel Havlíčkův Brod 5:2 (2:0, 1:1, 2:1). Branky: 14. Vachutka (Staněk A., Cink),
16. Žálčík (Staněk A., Moskal), 35.
Berger (Velecký), 52. Žálčík (Moskal,
Holík), 57. Drtil – 22. Kuchler (Staněk
R., Maliník), 60. Jaroměřský (Tomek).
Diváci: 1313 * Sportovní klub Kadaň – HC Dukla Jihlava 2:3 po s.n.
(0:0, 1:2, 1:0 - 0:0). Branky: 27. Hlava

(Stehlík), 59. Chlouba (Bartejs) – 26.
Štěpánek (Lenc), 31. Semorád (Schejbal), rozh. náj. Lenc. Diváci: 350 *
Piráti Chomutov – AZ Havířov 4:3
po prodl. (1:1, 2:1, 0:1 - 1:0). Branky:
14. Hřebejk (Gajovský, McGregor), 30.
Gajovský (Hovorka, Rutta), 39. Skinner (Hovorka), 63. Rýgl (Gajovský,
Drtina) – 20. Haas (Horák), 38. Říčka
(Pechanec), 60. Sztefek (Pechanec).
Diváci: 3119 * SK Horácká Slavia
Třebíč – Rytíři Kladno 4:6 (1:2, 3:1,
0:3). Branky: 5. Řípa (Bartoň, Holec),
32. Pekr (Šaur, Holec), 33. Havel, 36.
Řípa (Havel, Dolníček) – 4. Dragoun,
13. Hořava (Pitule), 21. Horna (Moravčík, Tenkrát), 47. Tenkrát (Růžička), 54.
Klouček (Eberle, Stach), 60. Dragoun.
Diváci: 2710.

Dvakrát jste byl
z této pozice odstaven a následně poměrně záhy
vrácen zpět. Jak jste se s tímto
srovnal?
„Vnímám to jako normální práci
ve sportovním prostředí. Již před
sezonou jsem říkal, dneska jsme
tady a zítra můžeme být jinde.
Stejně tak i hráči. To je sportovní
život, na který člověk musí být
nachystaný. Berte, nebo neberte,
je to prostě tak...“
Zůstáváte rovněž sekretářem?
„Ano, dělám i dál věci týkající
se administrativy. Dá se to zvládnout, není to takový problém.“
Obnovenou premiéru v roli hlavního
kouče jste si odbyl ve středu
proti Mostu, jaký to pro vás byl
zápas?
„Bohužel pokud nedáme v zápasech více než jeden dva góly,
tak jen těžko budeme vyhrávat.
Máme velké manko v zakončování a tlaku do brány, to je asi to
nejvíce rozhodující.“
Může to být dáno
i stálými zásahy do
sestavy?
„Neřekl bych. Duba s Coufalem
a Sršněm spolu hráli několikrát
již v minulé sezoně, první pětka
s Kubicou hraje spolu také již
nějakou dobu a nehráli špatně.
V tomto problém není, hráči na
této úrovni by měli být schopni
reagovat a měli by se přizpůsobit.“
Ale ani těch šancí až
tolik nebylo, spíše
oboustranně spousta nepřesností a ztrát...
„Může to být dáno i nervozitou.
Kluci si nevěří, je potřeba na tom
pracovat, přesvědčovat je a donutit je k tomu, že co po nich chceme, je správné...“
Co konkrétně máte
na mysli?
„Pořád to stejné. Jeden hráč musí
jít do brány, další být na trojúhelníku před bránou, abychom
nepropadali, pokud ztratíme puk.
A to nejdůležitější je, vystřelit desetkrát dvanáctkrát za třetinu, tak
abychom vůbec nějaký gól dali.“
Mohlo se na hře projevit i až nezvyklé ticho na stadionu při domácích
zápasech?

„Určitě to klukům nepomáhá, ale
s Jihlavou i Havlbrodem tomu tak
bylo stejně, a přesto se s tím kluci
popasovali. V tom bych příčinu
porážky neviděl.“
Posledními výsledky
se vám ještě více
vzdálila první dvanáctka. Co to
pro mužstvo znamená?
„Vnímáme, že je to hodně nepříjemné... Kdybychom rozdíl stáhli
třeba na tři body, tak by to pro
kluky byla velká vzpruha. Ale nic
není ztraceno, tříbodový systém
dělá hodně. Musíme sami sebe
přesvědčit, že není vše ztraceno
a je stále o co hrát!“
Hodně se spekuluje
o tom, zda by loňský
postupový kádr nebyl nyní silnější než ten současný, kdy je tu
spousta hráčů na střídavé starty. Co si o tomto myslíte vy?
„Jsem přesvědčen, že loňský postupový kádr by nebyl lepší, než
ten, který je tu teď. Bylo jasně
vidět, že se někteří nejsou schopni poprat s rychlejším hokejem,
střelbou, přístupem soupeře, větší technickou dovedností. Rozdíl mezi první a druhou ligou je
hodně markantní. I když nám loni
vykládali, že máme mužstvo na
střed tabulky, tak tomu tak prostě
asi není...“
Jaké to je ale skládat
sestavu, když spoustu hráčů vidíte až před zápasem?
„Mají to tak skoro všichni, třeba
Most měl proti nám sedm hráčů, kteří nastoupili z Litvínova
a neměl problém. Všude najdete
pendlující hráče, třeba v Třebíči jsou kluci z Olomouce i Brna
a funguje to. Jde o běžnou záležitost, na níž musí být každý z nás
připraven.“
Berete to tedy jako
jeden z typických
prvků první ligy?
„Ano, ale nejen této soutěže. Podívejte se třeba i na extraligový
Zlín. Nedaří se mu, tak sáhl pro
hráče klidně do druholigového
Přerova, pro Říčku do Havířova,
nastoupili i Důras, Šlahař. Každý
se snaží tým ve chvíli, kdy se nedaří, oživit.“
Jak dlouho dopředu
víte, s kým můžete
počítat na střídavé starty?

„Někdy třeba celý týden dopředu,
leckdy ale mohou kluby zavolat
a za hodinu může být vše jinak.
Snažíme se to vědět ale minimálně den dopředu.“
Co zatím právě tito
hráči přinesli?
„Každý čeká, že když přijde hráč
na střídavé starty, tak hned to utkání rozhodne a zápas co zápas bude
dávat góly. Já ale znovu říkám, že
pro nás je důležité, aby nám tito
kluci zvýšili konkurenci. I když
jsou někdy jen na úrovni kmenových hokejistů, tak přinášejí více
možností. Ostatní si musí uvědomit, že své místo nemají jisté
a musí na sobě více pracovat.“
A daří se to?
„Záleží, jak se to vezme. Postavením v tabulce určitě
ne, ale doufám, že v budoucnosti
se to projeví.“
Pan Sršeň nabízel rezignaci již dříve, uvažoval jste i vy o tom, že byste
skončil?
„Já jsem o tom neuvažoval a přesvědčoval jsem Tomáše, aby pokračoval. Věřil jsem, že se nám
podaří mužstvo zvednout.“
Jak vůbec vypadala
vaše spolupráce?
„Tomáš rozhodoval o sestavě
a více se věnoval útočníkům i střídání, kdo jde na led. Já jsem se věnoval především obráncům, dále
jsme spolu konzultovali tréninkové
jendotky a to, co bychom tam měli
dělat. A některé tréninky jsem vedl
jen já, aby si hráči od toho stereotypu oddychli a měli něco jiného.“
Nyní už máte rozdělené kompetence?
„Jirka Vykoukal se stará hlavně
o obránce, já o útočníky. Vždy
ráno se sejdeme a řekneme si své
názory, představy, které zkonzultujeme.“
Jak zásadní slovo
máte v tom, kteří
hráči přijdou, zůstanou, nebo
odejdou?
„To takto nelze říct... Vždy jsou
na jedné straně představy trenérů a na druhé finanční možnosti.
Dále je tu názor sportovního manažera a hlavně majitele. To jsou
lidé, kteří do toho mají hodně co
mluvit. Vždycky se musíme nějak
domluvit. Pokud se nedomluvíme,
musíme hledat další varianty.“
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čeká atraktivní trojboj: Prostějov přivítá
Výměna kouče nezabrala, Jestřáby
Ústí nad Labem a České Budějovice, jede do Havířova

všechny body si odvezl Most
Prostějov/jim - V případě výhry
v normální hrací době se mohli
prostějovští hokejisté dotáhnout
na dostřel dvanáctému Mostu
a přiblížit se i vysněné desítce
zaručující účast v play off. Jenže
středeční souboj právě se Severočechy se jim příliš nevydařil,
ze střelecké převahy nic nevytěžili a předvedenou hrou nepříliš
atraktivní souboj „slepého s hluchým“ nakonec přinesl plnou
radost soupeři.
Potřetí v řadě se při domácím
střetnutí museli Jestřábi obejít bez
podpory fanouškovského kotle.
A protože hráči Mostu příliš fanoušků nemají a je to od nich na
Hanou po dálnici více než tři sta
padesát kilometrů, hrálo se za velice komorní atmosféry...
Na podobnou kulisu jsou zvyklejší hosté, téměř po celé utkání
však bolely oči ze hry obou celků. Pro diváky tak byla škoda,
že hudba hrála jen při přerušení, mohli se aspoň něčím bavit.
„Za takový hokej máme platit
devadesát korun? To by ještě
klub měl platit nám,“ zaznívalo
hodně často z obecenstva. Souhra žádná, přihrávky nepřesné,
spíše jen nahazování a následné
dobruslování kotoučů. Mizérii
ilustrovaly i přesilové hry domácích, kdy se hrálo především
v rozích a navíc bez žádného
spěchu. Premiéra staronové trenérské dvojice Zachar-Vykoukal
tak k nelibosti povětšinou tichého publika skončila porážkou.
O úrovni utkání hodně napověděla již úvodní třetina. Oba týmy
byly při snaze o tvořivost jalové,
všechny nebezpečné akce tak
vznikaly po školáckých chybách
při rozehře. Jednou z mála výjimek byl jen průnik Šrámka po
levém mantinelu, odkud se dostal

Prostějov/jim - Již popáté v tomto prvoligovém ročníku čeká
na Prostějov vložené pondělní
kolo. Tento termín pro ně dosud nebyl příliš šťastný, když
ze soubojů s Litoměřicemi,
Mostem, Chomutovem a Šumperkem vytěžili jen dvě remízy.
O prolomení neúspěchu se pokusí již dnes, tedy 10. listopadu,
od 18.00 hodin proti Ústí nad
Labem. O dva dny později pak
výběr Petra Zachara a Jiřího
Vykoukala odcestuje k moravskoslezskému souboji do Havířova a náročný týden zakončí
sobotním domácím střetnutím
s Českými Budějovicemi. To
začne již v 17.00 hodin.
Ústeckým Lvům mají Jestřábi co
vracet. Při prvním vzájemném
utkání na severozápadě Čech
dvakrát vedli, jenže domácím se
vždy podařilo dotáhnout a nakonec i obrátit, když Luňákova
trefa z poslední minuty už znamenala jen korekci na 3:4. Nutno
ovšem podotknout, že na tamějším ledě již na podzim padly

čí o tom i statistiky gólmanské
dvojice Petrásek, Volke. Ti inkasovali v průměru výrazně přes tři
branky na zápas a jejich úspěšnost se pohybuje jen na jednadevadesáti procentech.
Dalším soupeřem svěřenců
obnoveného trenérského dua
Zachar - Vykoukal bude ve středu Havířov, tedy tým, s nímž
se Prostějov utkal již dvakrát
v přípravě a poté i doma. Tehdy
Jestřábi ztratili v posledních deseti minutách vedení 2:1 a padli
v poměru 2:4, když se tak jako
dříve i později nevyvarovali faulů v závěru utkání. Slezané táhnou úspěšnou sérii, když pětkrát
v řadě doma zvítězili a v posledních devíti zápasech bodovali.
Opírají se hlavně o silnou ofenzivu, za předešlé čtyři zápasy
nasázeli Mostu, Benátkám, Ústí
nad Labem a naposledy Chomutovu osmnáct branek.
O přísun puků v sítích soupeřů se
až dosud nejvíce přičinili kanonýr Loskot a nahrávači Pechanec
s Jakúbkem, před svým odcho-

a skandováním. Kousek před
brankovištěm si našel odražený
puk správně najíždějící Indra, vyhnul se brankáři a z bezprostřední
blízkosti trefil poloodkrytou kasu
– 1:1. Jestřábi se tak po více než
sto minutách hry dočkali vstřelené branky.
Bodovat se jim ovšem nakonec
nepodařilo. V závěru se opět několikrát nechali zbytečně vyloučit, když se místy zdálo, že mostecký oddíl je silnější v zákulisí
a klub ze severozápadu Čech má
i vzhledem ke své poloze větší
předpoklady pro setrvání v první lize. Při samostatném úniku
v oslabení navíc pokusem pod
vyrážečku neuspěl kapitán Duba
a poté z protiútoku zprvu nepříliš nebezpečným pokusem uspěl
Písařík. Ač střílel z úhlu od levého mantinelu a přes křižujícího
obránce, dokázal střelou pod víko
přelstít klečícího Šimbocha, jenž
už pouze tečoval puk ramenem
do sítě - 1:2. Za nespokojenost
projevenou okamžitým rozmlácením hokejky o brankovou konstrukci navíc dostal Karol Korím
desetiminutový osobní trest. Nic
už nezměnil ani oddechový čas
a hra v šesti bez brankáře, kdy se
hosté soustředili zejména na oka- Prostějov - Kapitán Lukáš Duba (na snímku) se stal se zvednout a dostat se tam, kam
mžité vyhazování puků z vlastní
chceme.“
třetiny, i za cenu zakázaných jedním z Jestřábů, kteří se i letos zapojili do tradiční akce
Poslední dobou přichází
Movember, a nechal si pod nosem vyrašit listopadový
uvolnění.
stále více hráčů na střídavé
knír. Vítězný rituál se z toho ovšem aspoň prozatím ne- starty. Jak je to znát na souhře?
stal. Ve středečním utkání proti Mostu sice mohl právě „Bohužel to není ideální, ale situace je taková. Kluci, co k nám
sedmatřicetiletý útočník obrátit krátce před koncem vý- chodí z extraligy, by nám měli
PETR ZACHAR – LHK Jestřábi Prostějov:
sledek na domácí stranu, nestalo se však a ze tří bodů pomoci. Je ale kolikrát vidět, že
„Bylo to vyrovnané utkání, nejsme však schopni dát více jak jeden dva se nakonec radoval soupeř. Snaha o posun do středu ta- ta sehranost ve hře prostě není,
góly za utkání. To se znovu projevilo. Za stavu 1:1 máme samostatný
bulky se tak prozatím míjí účinkem a útlum se prohlubuje. každý je zvyklý na něco jiného.
nájezd, nedáme a za minutu inkasujeme gól. Právě to ty zápasy rozhoNa tréninku nacvičujeme ve třech
„Proč ne? Může to zafungovat, čtyřech lajnách, pak přijde pět kluduje. A k tomu ještě ta zbytečná vyloučení... Opakuje se to už asi pátý
Jiří Možný
zápasů je před námi ještě dost. Ne- ků a mění se to. My se s tím ale
šestý zápas, kdy jsme ztratili body v závěru utkání. Je v tom trocha
Na počátku uplynulého smíme tu sedět se sklopenýma hla- musíme poprat, nehledět na to
nedisciplinovanosti, což je na pováženou.“
týdne došlo k trenérské vama a musíme se tomu postavit, a snažit se hrát, jak to půjde.“
výměně. Pozorujete nějakou trénovat, odpočinout. Každý zápas
VÁCLAV BAĎOUČEK – HC Most:
Případnou středeční výchceme vyhrát a měli jsme na to.
„Jsme rádi, že jsme utkání zvládli. Na soupeři bylo vidět první dvě tře- změnu?
hrou jste se mohli dotáhtiny, že utkání je pro něj dost důležité a asi je svazovala ta důležitost. Ve „Myslím si, že jsme to nijak nepo- Když ale dáme doma pouze jeden nout k Mostu na tři body. Jaké
g , tak je to málo...“
třetí třetině náš nástup byl dost špatný, soupeř zvládl vyrovnat a v naší cítili, protože zde zůstali pan Zachar gól,
jsou tedy pocity?
Co stihl pan Sršeň v Pro- „Je to velká škoda. Měli jsme více
přesilovce jsme mohli zápas prohrát. Vypadli jsme z tempa, ale zaplať s panem Vykoukalem. Bohužel tak
stějově za poměrně krát- ze hry, ale stále to chce větší důraz
to v hokeji chodí, že když nejsou výpánbůh, jsme získali tři body.“
sledky, tak to trenéři odskáčou. Mu- kou dobu zanechat?
do brány. Když jsme dali na 1:1, což
síme pracovat stále stejně, makat, „Přinesl nám spoustu pozitivních byl právě takový případ, tak se to
věcí, přece jen je to bývalý zkušený zvedlo ještě více a věřili jsme, že to
zvednout to a věřit, že se to otočí.“
Věříte, že postupový rea- hokejista, který toho může spoustu vyhrajeme. V oslabení jsem ujel, dáppředat. Dokázal individuálně ppora- val jjsem to pod vyrážečku a chybělo
lizační tým
ý vám pomůže
p
dit, zanechal zde dobré věci a za ka- tam jen asi pět čísel, bohužel. Pak se
i letos?
binu mu přeji hodně štěstí, ať se do- to ootočilo, oni přijeli k nám, my jsme
stane kamkoliv. On sám se s námi
rozloučil v šatně, popřál hodně štěstí
a řekl,, že nám bude držet palce.“
Překvapilo vás,
že ke změně
došlo právě
teď?

až před Šimbocha, neměl však
rychlost a nově ustanovená prostějovská gólmanská jednička ho
umně vybruslila. Ve druhé velké
šanci Mostu se ocitl v osmnácté
minutě Mica, jenž z mezikruží
mířil do levého horního růžku
a o kousek přepálil. To na druhé
straně zaváhal Horák za bránou
při zachycení nahození, Kajaba
ovšem nedokázal zpoza brány
přihrát na Matyáše, jenž si sjížděl
z modré čáry, a hosté se obětavě
ubránili.
Prostřední třetinu jako jedinou
vyhráli na střelecké pokusy hosté a odměnou jim byla i vedoucí
branka. Té se dočkali krátce po
polovině zápasu, když se jim podařilo dostat do krátkého tlaku,
vykombinovali obranu Prostějova a po přihrávce z pravé strany
na střed se kličkou prosadil Šrámek, posila z extraligového Litvínova - 0:1. Ihned mohl srovnat
Kajaba, jemuž Roupec poslal na
útočnou modrou od vlastní modré přesný pas, Horák mu ovšem
zmenšil úhel a z větší dálky pálící prostějovský kanonýr neuspěl.
Stav 1:1 tak platil až od času
43:41, nutno ovšem podotknout,
že srovnání přišlo dost nečekaně. O to větší ovšem byla radost
více než tisícovky fanoušků, kteří
najednou i bez vyvolávání kotle
dokázali povzbuzovat potleskem

se tomu postavit,“ burcuje kapitán LUKÁŠ DUBA

FILIP PEŠÁN – HC Benátky nad Jizerou:

„Bylo to velice těžké utkání, kdy pro nás body byly povinností. Jsem
rád, že jsme to zvládli a musím poděkovat i klukům z Bílých Tygrů,
kteří nám přišli pomoct, za to, že odvedli kus práce. Táhli jsme za jeden
provaz, i když tam také byly chyby. Důležité také je, že jsme konečně
dali více než jeden gól.“

PETR ZACHAR – LHK Jestřábi Prostějov:

„Nezačali jsme špatně. Do prvních vyloučení to bylo vyrovnané utkání, pak jsme obdrželi dva góly v oslabení a třetí po naší hrubé chybě,
což rozhodlo celé utkání. Musíme se soustředit na další utkání, znova si
sednout, znova ukázat a vysvětlit klukům, co po nich chceme. Aby to,
co předvedli ve třetí třetině, předváděli i v dalších zápasech. A hlavně
zdůraznit, že hokej se hraje šedesát minut!“
a k brance vedla souhra trojice
posil Patrik Husák, Václav Meidl, Zdeněk Kubica. Poslední
z nich vyslal nechytatelnou střelu
pod břevno a překonal někdejšího
gólmana NHL Marka Schwarze 3:1. Zatímco v první a třetí třetině
měli domácí velkou střeleckou
převahu, v té prostřední to bylo
vyrovnané. Více než jednu branku se jim z toho ale nepodařilo
vytěžit. Zkraje poslední části se
navíc Kolmannovi podařilo využít další přesilovky, když seděl
na trestné lavici Coufal, a bylo
to už 4:1. Hosté se ani za tohoto
stavu nevzdali a za devatenáct
sekund opět snížili. Podíleli se na
tom Husák s Denisem Kindlem
a jejich počínání dokonal střílející Vladimír Stejskal, jenž se
tak dočkal teprve druhé branky
v sezoně - 4:2. Hned poté tu navíc
byla další přesilovka, ovšem nevyužitá. A v posledních dvanácti
minutách usedli hned čtyři Jestřábi na trestnou lavici, takže už
nebylo příliš možností, jak zápas
ještě více zdramatizovat.

a rozhodčí tam něco mohl písknout
i jim, bohužel. Bylo to hodně nervózní, do toho ještě další emoce,
vyplynulo
to ale ze hry.“
yp y
Po více než sto minutách se
vám podařilo dát branku.
Proč jste na ni čekali tak dlouho?
„Možná se málo tlačíme do brány
a málo střílíme, de facto obránci
střílí víc než my útočníci. Musíme
se dostat do předbrankového prostoru a střílet, střílet, střílet. Mohou
tam padnout blbé góly, o tom také
je hokej. Trenér nám říkal, ať se snažíme z rohů tlačit do brány, stále to
ale hrajeme po rozích. Chce to dát na
beka, střílet, musíme se tlačit stále do
brány, z toho padají góly všude, ať je
to extraliga, nebo druhá liga. Prostě
chodit před gólmana a dorážet to. Na
tréninku se to snažíme dělat, ale přijde zápas a buď tam nejdeme, nebo
nevím, čím to je. Po gólu na 1:1 jsme
tam víc šli, napadali jsme je, tlačili
jsme,
j , ale bez efektu.“
Podle vašich vousů je patrné, že se účastníte tradiční
akce Movember. Zapojilo se do
toho více hráčů?

„Stalo se tak v pondělí před tréninkem,
kdy přišli trenéři a oznámili nám změnu.
Bylo to takové nečekané, my jako hráči
s tím ale nenaděláme vůbec nic...“

a přikovaly Jestřáby na předposlední post

Roupec.
kkvůli
ůli kkrosčeku
č k sednout
d
iR
Dvojitou přesilovku ještě Benátky nevyužily, při klasické přesilové hře už ale Bittner rozvlnil
síť za Šimbochem - 1:0. Přesně
v polovině dvanácté minuty se
podražením provinil Korím a už
za necelou minutu ho vrátil zpět
na led Pabiška, jenž využil nahrávek Bulíře s Kicou - 2:0. Zafungovala tak spolupráce někdejšího a současných Bílých Tygrů.
A aby toho nebylo málo, o pouhých jednadvacet sekund později
vyslal Ulrych Dlouhého, jenž
potřetí v rychlém sledu překonal
prostějovskou jedničku - 3:0. Na
tento moment reagovala hostující střídačka výměnou brankáře
a velice rychle se tak do hry dostal i Ondřej Kocián. Ještě do
konce úvodní dvacetiminutovky
pak dostal také Prostějov výhodu o jednoho hráče, ani jednu ze
dvou možností ovšem nevyužili.
Na počátku druhého poločasu se
jim ale podařilo alespoň trochu
vrátit do utkání. To se podruhé v zápase provinil Kolmann

dem do Zlína to platilo i pro Říčku. Naopak obránci zatím příliš
nehrozí, jen šest z nich se jednou
zapsalo mezi střelce, k tomu přidali několik asistencí.
A o víkendu se prostějovští podruhé v tomto týdnu představí
doma, proti českobudějovickému Motoru budou mimo jiné
spoléhat i na hlasitou podporu
vlastních fanoušků. Nejproduktivnějším Jihočechem je zatím
zkušený Josef Straka, jehož si
vyžádala na výpomoc pražská
Sparta, o body není nouze ani
od Tomáše Nouzy a nebezpečné
jsou i další známé tváře Martin
Heřman, Rok Pajič či Luboš
Rob. V bráně se rozchytal Ondřej Bláha, jenž atakuje třiadevadesátiprocentní úspěšnost zásahů
a i díky třem čistým kontům se s jedenácti výhrami dělí o vedoucí
pozici celé soutěže. I díky němu
tak českobudějovičtí naplno bodovali ve čtyřech z posledních
pěti zápasů a venku naposledy
nebodovali v polovině října,
když podlehli Litoměřicím.

„Nesmíme tu sedět se sklopenýma hlavama, naopak

Benátky VYUČOVALY v přesilovkách

Benátky nad Jizerou, Prostějov/
jim - Uplynulý týden se Jestřábům výsledkově vůbec nevydařil. Tři dny po bezbodovém
utkání proti Mostu dopadli
naprosto stejně i proti Benátkám. Jen s tím rozdílem, že se
ve městě nad Jizerou zdvojnásobil počet nastřílených branek
prostějovského výběru i jejich
soupeře. Odstup na desáté místo, které okupují právě Středočeši, se tak rázem navýšil již na
třináct bodů. Tedy téměř tolik,
kolik se jim za jednadvacet kol
podařilo posbírat.
Sestava jestřábů žádné větším překvapení neskýtala. Podruhé v řadě
celé utkání sledoval jen ze střídačky Jan Kolibár, do utkání nezasáhl
ani Robin Malý. Naopak svůj druhý start v prostějovském dresu si
odbyli nové posily Patrik Husák
s Denisem Kindlem. První z nich
je tím českým obráncem přicházejícím ze Slovenska, konkrétně
se jedná o čtyřiadvacetiletého
kmenového hráče Sparty Praha.
Denis Kindl je o dva roky mladší
útočník, jenž dorazil na výpomoc
z extraligového Třince.
Ráz střetnutí jasně určila již první třetina. To se dvakrát podařilo domácím využít přesilovku
a k tomu navíc ještě bleskově navýšili při hře pět na pět. Jestřábi
opět pykali za svou nedisciplinovanost, když se v sedmé minutě
vyhozením puku provinil Husák
a necelé dvě minuty nato si šel

i Jihlava, Kladno, Havířov či Benátky. V pondělní odvetě ovšem
mají prostějovští hráči větší šanci. Doma se jim podařilo vyhrát
dva z posledních tří soubojů
a Ústí se naopak venku trápí,
když předešlých šest soubojů
prohrálo a získalo z nich pouze
jeden bod za remízu v Havířově.
Tam navíc někdejší extraligista
ztratil náskok 4:2. Pro Jestřáby
půjde o další z důležitých soubojů, neboť Severočeši se propadli
již na jedenácté místo a domácí
tým může v případě plné výhry
stáhnout ztrátu na osm bodů.
Cestou k tomu bude zejména
ubránit nejlepšího střelce soutěže, již osmnáctigólového Jaroslava Roubíka, v přihrávkách
pak excelují Tomáš Rod s Vítem
Budínským. Ostatní hráči již
bodově zaostávají a jedině Jan
Kloz se v součtu branek a nahrávek dostal na dvouciferné číslo.
Zranitelnost soupeře tkví naopak
v defenzivě, s šestasedmdesáti brankami se aktuálně jedná
o nejhůře bránící mužstvo. Svěd-

Foto: Jiří Možný

„V podstatě to nikdo nečekal. Stalo se tak v pondělí
před tréninkem, kdy přišli
trenéři a oznámili nám,
že přišla změna. Bylo to
takové nečekané, my jako
hráči s tím ale nenaděláme
nic, takový je sport. Musíme stále makat na sto
procent a věřit, že vše
půjde nahoru. Je třeba

prostějovský kapitán LUKÁŠ DUBA
o změně na postu hlavního kouče
stále hráli oslabení a padl tam gól
jjim. To rozhodlo.“
jim
V závěru jste se opět museli vyrovnat se spoustou
vyloučení...
vylo
„Bylo to 1:1 a chtěli jsme to přetáh„By
nout
nou na naší stranu. Rvali jsme to

„Ano. S klukama jsme si řekli, že
to zopakujeme, tak jsme si vousy
nechali a poupravili jsme je. Zatím
je nás asi pět šest a uvidíme, jak to
bude vypadat za týden za čtrnáct dní.
Doufejme, že nám to přinese štěstí...
(úsměv)“

exkluzivní rozhovor se sportovním manažerem a staronovým asistentem trenéra
Jiřím Vykoukalem vám z důvodu jeho vytíženosti přineseme až v příštím čísle Večerníku

„Slyšel jsem, že v Prostějově je kulisa hodně bouřlivá,“
očekával lepší atmosféru mostecký Vojtěch Kubinčák

Prostějov/jim - V Prostějově se
sice Vojtěch Kubinčák bodově neprosadil, i tak ovšem zůstává nejproduktivnějším hráčem Mostu.
Útočník s bohatými zkušenostmi
z Litvínova a posléze i Chomutova odehrál v extralize přes osm
set utkání, dalších třináct přidal
v reprezentačním „áčku“, nyní
opětovně po devíti letech poznává
druhou nejvyšší domácí soutěž.
„V současnosti již umí bruslit i hrát
do těla každý a jsou tu kvalitní hráči,
kteří dříve úspěšně působili v extralize. Je to tu ale více vyblázněné.
V extralize se více podrží puk a nahrávky pak přijdou rychleji i přesněji, tady to chvílemi byla plácaná.
Chce to uklidnit se a pak si nahrát,“
porovnával úroveň soutěží pětatřicetiletý forvard, jenž se za svou kariéru
nevydal do zahraničního angažmá.
Do zahraničí ho tak dostaly jen
reprezentační akce, když se mimo
jiné účastnil mistrovství Evropy do
18 let, při němž se v jednom týmu
setkal s Karlem Rachůnkem, Jaroslavem Balaštíkem, Patrikem Štefanem či Jiřím Fischerem a zahrál si

i proti bratrům Sedinovým, Mariánu
Hossovi, či Maximu Afinogenovi.
To už je ovšem více než sedmnáct
let a nyní se soustředí na pomoc
týmu z Podkrušnohoří, jenž velice
úzce spolupracuje s Litvínovem.
„Měli jsme tu asi pět kluků od nich
a pomohli nám, vlastně dali oba
góly. Já mám také vyřízené nějaké
hostování do Litvínova, a když se
mi podaří nějaký zápas, budu rád.
Uvidíme, co bude,“ neuzavřel ještě
extraligovou kariéru.
V posledních letech bojoval Most
zejména o holé přežití v první lize,
nyní chce zažít poklidnější ročník.
I proto si Kubinčák užíval těsné
výhry a tří získaných bodů. „Potřebujeme si udržet Prostějov a Havlíčkův Brod pod sebou, a když se
vyšvihneme výš, budeme jen rádi.
Zatím chceme pod sebe 'skopnout'
ty dva, abychom si udělali náskok.
Kdybychom se dostali někam k desítce, byli bychom samozřejmě rádi,
předně ale koukáme pod sebe než
nahoru,“ nezastíral.
Jednoduché utkání to podle něj
ovšem ani trochu nebylo. „Na-

opak bylo těžké... Tady fanoušci
ženou kluky, dělají trochu tlak
na rozhodčí. Ale zápas to pro
nás nebyl špatný. Chtěli jsme
hrát dobře odzadu, udělat nějaký brejk, dát nějaké góly a pak
to ubránit. To se nám vcelku povedlo,“ těšilo Kubinčáka.
Jedním dechem ale dodal, že
přece jen očekával trochu jinou
atmosféru. „Slyšel jsem, že v Prostějově je kulisa hodně bouřlivá,
říkal jsem si ale, že je to možná
středečním termínem. K nám ale
diváci moc nechodí, takže tady
byla atmosféra ještě dobrá. My
jsme zvyklí ještě na daleko horší...,“ přiznal s trpkým úsměvem.
Ani hra nebyla příliš podle představ, dosažený výsledek však vše
přebil. „Chvílemi to bylo velice
slabé. Jeli jsme pět a půl hodiny
a než jsme to trochu rozjezdili,
tak to bylo znát. Spíše jsem čekal,
že na nás více vlétnou a pravdou
je, že chvílemi to bylo jen bum,
bum, bum. I takové zápasy ale
jsou,“ hodnotil středečních šedesát minut Vojtěch Kubinčák.

Foto: Jiří Možný
A je nynější náskok na třináctý
Prostějov uklidňující? „Je i není.
V tříbodovém systému to může
být za chvíli fuč, navíc se ještě
hraje třicet kol a ve hře je spousta
bodů. Dlouho jsme ale nevyhráli
za tři body, maximálně remizovali, to se body sbírají pomalu,“
radoval se i z ukončení téměř
měsíčního čekání na vítězství
v řádné hrací době.

Basketbal
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Nejvyšší domácí soutěž Kooperativa NBL má za sebou první čtvrtinu

87 SLUNETA ÚSTÍ NAD LABEM
100 ARIETE PROSTĚJOV
poločas: 40:46
čtvrtiny: 26:15, 14:31, 21:19, 26:35
Střelba 2b.:
Trojky:
Trestné hody:
Doskoky:

46/27:48/32
5:5
29/18:29/21
28:31

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

26:21
23:27
6:11
16:16

Rozhodčí: Hošek, Kec, Blahout
Diváci: 750.

Sestava a body ÚSTÍ N/L:
Sestava a body Prostějova:
30
22
22
1
18
9
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Z. Choleva: „Někdy nám ovšem chybí větší rozvaha a v rychlosti děláme chyby“

Osm vítězství si v první čtvrtině Kooperativa NBL připsali
na své konto basketbalisté Ariete Prostějov. Tři porážky
pro nový tým tak nejsou špatným vkladem do dalšího
pokračování sezóny 2014-2015 nejvyšší domácí soutěže. Zvlášť, když ta pardubická přišla až po prodloužení. Nečekaným bonusem naopak bylo vítězství nad
Nymburkem, který poznal svého tuzemského přemožitele po devětapadesáti zápasech neporazitelnosti.
Prostějov/lv

Laroche 21, Barber 17, Vette 15, Čarnecký 13, Pecka 11, Alič 8, Žampach
2, Rahon 0, Bejček 0, Hejl 0.
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Z POHLEDU ORLŮ UKÁZALA, ŽE TÝM MÁ NA ČEM PRACOVAT
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Trenér: Zbyněk Choleva

„Výhra nad mistrem částečně
nahradila porážky ve Svitavách
a v Opavě, s nimiž jsme počítat
nemohli. Celkově však tři ztráty
během čtvrtiny nejsou zase až tak
špatné. Máme z velké části nový
tým a nemohli jsme předpokládat, že budeme pouze vyhrávat,“
zhodnotil úvodní pasáž dlouhodobé části Kooperativa NBL Zbyněk
Choleva, trenér Ariete Prostějov.

Orli hned ve čtyřech zápasech
překonali hranici stovky nastřílených bodů, přesto není kouč
ještě spokojený s výkonem
mužstva na útočné polovině.
Orli ale hrají rychle a díky tomu
si vytvoří nadprůměrný počet
střeleckých příležitostí. „Někdy
nám ovšem chybí větší rozvaha.
Ve zmíněné velké rychlosti navíc
děláme chyby,“ poukázal na nedostatky kormidelník, který působí v Prostějově již třetí sezónu

a v obou předcházejících získal
stříbrné medaile.
Výhrady má Zbyněk Choleva rovněž k defenzivě týmu, která se pomalu dostává do obrátek. „Někdy
se nám podaří šrouby v obraně
utáhnout, ale v dalších případech
už je pozdě. V nasazení pod vlastním košem potřebujeme přidat,“
uvědomuje si kouč.
Prostějovu patřilo po první čtvrtině Kooperativa NBL třetí místo, ve druhé části však odehraje
na domácí palubovce méně
zápasů a na hráče čekají nepříjemné výjezdy. „Je před námi
několik duelů na neoblíbených palubovkách. Ale chtěli bychom naše
postavení udržet,“ přeje si Choleva.
Dosavadní průběh elitní soutěže
potvrzuje velké ambice Pardubic,
které prohrály jediný zápas. S tradičně tvrdým basketbalem sklízí
úspěchy Děčín. Zástup zájemců

V moci. Prostějovský Radek Nečas dokázal i v přesile udržet míč a přesně
rozehrát na své spoluhráče, kteří dílo dokonali.
Foto: northvideo.cz
o elitní šestku se však rozrostl.
„Výborně hrají Svitavy těžící ze
hry Abercrombieho a Votroubka.
Po posílení se nahoru tlačí Jindřichův Hradec. Pak je tady Opava,
která postupně napravuje horší
vstup do sezony a zajímavě poskládaný tým Ústí nad Labem.

Odepisovat nejde ani další. Třeba
Ostrava má zdravotní problémy
na rozehrávce, ale to se spraví.
Brno jde nahoru, čeká nás hodně
napínavá dlouhodobá část,“ prohlásil po jedenáctém odehraném
kole kormidelník prostějovských
basketbalistů.

USK PRAHA
ARIETE PROSTĚJOV

poločas: 42:35, řádná hrací doba: 85:85
čtvrtiny: 26:21, 16:14, 16:21, 27:29 - 23:15
Střelba 2b.:
Trojky:
Trestné hody:
Doskoky:

43/23:55/28
12:5
34/26:39/29
38:38

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

20:12
33:30
4:7
11:6

Rozhodčí: Vondráček, Kučerová, Baloun
Diváci: 300

Šteffel odstřelil svůj bývalý tým třiceti body

Sestava a body USK Praha:
Nikolič 27, Krusič 21, Křivánek 17, Sehnal 15, Feštr 15, Mareš Mi 8, Peterka
5, Mareš Ma 0, Štěrba 0, Grunt 0, Fait 0.
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Trenér: Zbyněk Choleva

koše KOOPERATIVA nbl v číslech:
11. kolo: Kolín - Svitavy - USK Praha 66:65 (19:12, 28:27, 54:44). Nejvíce bodů:
Šotnar a Votroubek po 16, Abercrombie a Macela po 11 - Nikolič 17, Křivánek 13,
Mareš 11, Feštr 10. Fauly: 20:20. Trestné hody: 16/13 - 18/12. Trojky: 11:7. Doskoky:
30:36 * Ústí nad Labem - Prostějov 87:100 (26:15, 40:46, 61:65). Nejvíce bodů:
Laroche 21, Barber 17, Vette 15, Čarnecký 13, Pecka 11 - Šteffel 30, Slezák 22, Talley
18. Fauly: 23:27. Trestné hody: 29/18 - 29/21. Trojky: 5:5. Doskoky: 28:31 * Brno Děčín 74:72 (18:18, 44:34, 56:50). Nejvíce bodů: Zachrla 21, Dygrýn 16, Šiška 14,
Krakovič 11 - Tucker 24, Vyoral 16, Houška 10. Fauly: 23:21. Trestné hody: 17/11
- 24/17. Trojky: 7:5. Doskoky: 41:28 * Jindřichův Hradec - Pardubice 98:97 (15:26,
44:49, 78:76). Nejvíce bodů: Autrey 27, Zuzák 17, Robinson 16, Vošlajer 13, Novák
a White po 10 - Pandula 22, Sanders 15, Wall 15, Kohout 14, Bohačík a Kotas po 13.
Fauly: 25:22. Trestné hody: 15/14 - 31/19. Trojky: 12:10. Doskoky: 36:39 * Opava
- Ostrava 73:63 (20:16, 36:37, 52:46). Nejvíce bodů: Klečka 28, Gniadek 17, Blažek
10 - Rohde 18, Dougherty a Jurečka po 12, Muirhead 10. Fauly: 22:22. Trestné hody:
22/18 - 21/14. Trojky: 9:3. Doskoky: 30:28 * Kolín - Nymburk (27.3.2015).
12. kolo: Ostrava - Pardubice 81:87 (21:21, 45:51, 63:68). Nejvíce bodů: Rohde 25,
Beaumont 20, Muirhead a Dougherty po 12, Zbránek 10 - Pandula 28, P. Bohačík 15,
Wall 14, Kotas 12. Fauly: 18:23. Trestné hody: 18/15 - 17/9. Trojky: 4:10. Doskoky:
34:31 * USK Praha - Prostějov 108:100 po prodl. (26:21, 42:35, 58:56, 85:85). Nejvíce bodů: Nikolič 27, Krušič 21, Křivánek 17, O. Sehnal a Feštr po 15 - Šteffel a Talley
po 26, Slezák 21. Fauly: 33:30. Trestné hody: 34/26 - 39/29. Trojky: 12:5. Doskoky:
38:38 * Kolín - Opava 72:76 (24:14, 42:25, 55:52). Nejvíce bodů: Ličartovský 19,
Hammond a Horák po 14, Chán 10 - Dokoupil 20, Cvek 18, Klečka 12. Fauly: 20:22.
Trestné hody: 17/13 - 13/8. Trojky: 7:12. Doskoky: 29:26 * Jindřichův Hradec - Děčín 86:88 (24:28, 46:44, 65:61). Nejvíce bodů: Robinson a Autrey po 25, Vošlajer 9
- Tucker 23, Landa 14, Vyoral 11, J. Houška 10. Fauly: 27:24. Trestné hody: 24/18
- 28/20. Trojky: 8:12. Doskoky: 31:40 * Brno - Svitavy 74:83 (21:24, 40:40, 55:60).
Nejvíce bodů: Krakovič 20, Dygrýn 18, Zachrla 16 - Votroubek 23, Vaňák 13, Šotnar a
Špaček po 11. Fauly: 23:20. Trestné hody: 10/6 - 22/16. Trojky: 4:11. Doskoky: 34:26
* Sluneta Ústí n/L - Nymburk (18.1. 2015)

PRŮBĚŽNÁ TABULKA po neúplNÉM 12. kole


Tým

Z

V

P

Skore

Úspěšnost

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

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

11
4
11
12
12
11
11
12
11
11
11
11

10
3
8
8
7
6
5
5
4
3
3
2

1
1
3
4
5
5
6
7
7
8
8
9

965:867
383:340
874:792
1109:1012
906:910
887:877
880:905
1004:1050
823:851
805:824
821:904
777:902

90.9
75.0
72.7
66.7
58.3
54.5
45.5
41.7
36.4
27.3
27.3
18.2

KAM PŘÍŠTĚ
13. kolo, středa 12. listopadu 2014, 18:00 hodin:
GEOSAN Kolín - NH Ostrava (17:45), BK Opava - SLUNETA Ústí nad Labem (19:00), ČEZ Basketball Nymburk - USK Praha, Ariete Prostějov - MMCITÉ Brno, QANTO Tuři Svitavy - Lions J. Hradec (17:00), BK Děčín - BK
JIP Pardubice.
14. kolo, sobota 15. listopadu 2014, 18:00 hodin:
NH Ostrava - BK Děčín (17:30), BK JIP Pardubice - QANTO Tuři Svitavy,
Lions J. Hradec - Ariete Prostějov, MMCITÉ Brno - ČEZ Basketball Nymburk (pátek 14. 11., 18:30), USK Praha - BK Opava (pondělí 17.11., 18:00),
SLUNETA Ústí nad Labem - GEOSAN Kolín (neděle16.11. 17:00

Ústí nad Labem/lv - Útočný souboj plných osobních kontaktů
přinesl ligový zápas mezi Ústím
nad Labem a Prostějovem. Začátek duelu jedenáctého kola
Kooperativy NBL patřil domácím, od druhé části se více dařilo
Orlům, kteří nakonec zvítězili
o třináct bodů 100:87. Hvězdou
utkání byl třicetibodový David
Šteffel, který přitom ještě v minulé sezoně hrál za severočeský
celek.

Úvod středečního zápasu byl
v režii ústeckých Pand a hosté
působili zaskočeně. Domácí si
od začátku vybudovali slibný
náskok a Ariete mělo velké problémy především na obranné polovině. Ve hře je držel především
Šteffel, který dal jedenáct z patnácti bodů. I přes jeho snahu Orli
prohráli úvodní čtvrtinu o jedenáct bodů - 26:15.
Další část poločasu přinesla zásadní obrat. Po sérii 13:0 se do vedení
dostali basketbalisté Prostějova
- 26:28. Sluneta pět minut nedala
koš a probrala se až díky Larochovi. Opora Ústí se dokázala prosadit
v útoku a díky tomu domácí v poločase prohrávali pouze 40:46.

Po přestávce se Severočeši pokusili o další výsledkový zvrat,
přiblížili se však maximálně na
rozdíl tří bodů. Velkou zásluhu
Zbyněk CHOLEVA - Ariete Prostějov:
měl na tom Šteffel. Pokaždé,
když to hráči Prostějova po- „Na začátku utkání jsme ještě zřejmě byli v autobuse... To není výmluva,
třebovali, vzal odpovědnost ale realita. Tak se to někdy stane. Ústí rychle vedlo, ale nám se podařilo
utáhnout obranu a díky tomu přišlo zlepšení. Začali jsme si dávat pozor na
na sebe a skóroval. Především
akce, které soupeř často hraje a dokázali je vyřešit. Výborně zahrál David
proto vstupovali Orli do po- Šteffel, jeho příspěvek rozhodl o vítězství.“
slední části utkání za přízniMartin STAVĚL - BK Ústí nad Labem:
vého stavu 61:65 ve svůj pro„Začátek byl výborný, ale pak už jsme nedokázali v obraně udržet nastavené
spěch.
Závěrečná desetiminutovka už tempo. Špatně jsme řešili i snadné situace. Prostějov nám dal hodně jednona vývoji střetnutí nic nezmě- duchých košů. Ve třetí čtvrtině jsme se ještě zvedli, bohužel se nám nedařilo
nila. Svěřenci kouče Cholevy proměňovat trestné hody. Navíc jsme vyprodukovali několik zbytečných
dokázali proměnit své šance ztrát, po kterých nám soupeř opět odskočil, a další šanci jsme už nedostali.“
a drželi dostatečný bodový rozdíl. V posledních minutách si protivníka a zaslouženě oslavi- soupeře v rozehraném ročníku
poradili i s vysunutou obranou li druhé vítězství na palubovce Kooperativa NBL.

Další BITVA v prodloužení. Tentokrát se špatným koncem...
Nastavený čas zachránili domácí dalekonosnou střelou tři vteřiny před koncem

pp
Prostějov/lv - Potřetí v sezoně
bojovali prostějovští basketbalisté v ligovém utkání o vítězství až v nastaveném čase.
A podruhé hráči Ariete padli.
Tentokrát se tak stalo v neoblíbené hale Na Folimance. UKS
Praha poslala do prodloužení
dalekonosná střela Nikoliče,
následující pětiminutovka pak
určila konečný výsledek. Z výhry 108:100 se nakonec radovali „vysokoškoláci“.
Přes vyrovnaný začátek dokázali
hosté brzy využívat fauly Krušice
a prokousali se k vedení 11:9. Pak

se ale přihlásili pražští plejeři, které podržel především Křivánek.
Jeho dvě trojky přinesly otočení
skóre a basketbalisté USK po
první čtvrtině i díky přesné mušce
svého střelce vedli 26:21.
Domácí pokračovali v nadšeném výkonu také v dalším pokračování poločasu. Na začátku
16. minuty proměnil Krušič koš
s faulem a basketbalisté Prostějova prohrávali již o třináct bodů 40:27. Tým Ariete přesto dokázal
přitlačit. Kouč Choleva si vzal
oddechový čas a jeho svěřenci začali pomalu z náskoku ukrajovat
za pomoci zlepšeného útočného
doskoku (9 za poločas) a proměňování druhých šancí. Prostějov
využil několik otevřených střel
a před odchodem do kabiny snížil na 42:35.

V druhém poločase Ariete pokračovalo ve stíhací jízdě, když USK
nebyl schopen pokrýt pohyblivého
Šteffela, který dal celkově šestadvacet bodů. Před začátkem poslední
desetiminutovky
vysokoškoláci
vedli pouze o dva body - 58:56.
Nádherné utkání přešlo do vyrovnané koncovky a diváci si přišli na své.
V závěrečné pasáži byli blíže
k úspěchu hosté. Hráči Ariete ještě
v poslední minutě vedli o pět bodů
- 78:83. Nicméně do konce utkání
zbývají tři vteřiny a na světelném
ukazateli svítí skóre 82:85. Míč
z autu vyhazuje Sehnal na Nikoliče a ten jej lehce za půlící čáru
pouští směrem ke koši. Klakson.
Napětí. Koš. Po dramatické chvilce je vyrovnáno 85:85!
V nastavení trefili „vysokoškoláci“ tři trojky a zlomili vy-

Mirsad ALILOVIČ - USK Praha:
„Měli jsme docela dobrý vstup do utkání, poločas byl podle našich představ
a tým zjistil, že může vyhrát. Hlavně v poslední čtvrtině jsme se sice dostali
pod tlak, ani za nepříznivého stavu se ale hráči nezlomili a bojovali až do
konce. Proto se k nim přiklonilo štěstí. Nastavení už jsme odehráli v euforii.
Dostali jsme se na vlnu a s velkým sebevědomím jsme koncovku zvládli.“

Zbyněk CHOLEVA - Ariete Prostějov:
„Prohráli jsme poslední střelou v závěru řádné hrací doby. Ta nás zlomila
a naše frustrace se projevila i v prodloužení. Základem úspěchu domácího
týmu ale vidím v první půli. Hráli jsme pomalu a dovolili vysokoškolákům,
aby se dostali do střelecké pohody. Dostali jsme několik trojek a sami se neuměli pořádně prosadit. To se všechno sečetlo a výsledkem je naše porážka.“
rovnaný duel ve svůj prospěch.
Orli na těžké údery nedokázali reagovat a museli se smířit
s nepříjemnou až krutou porážkou...

Šestadvacetibodovému Šteffelovi střelecky sekundoval stejně
produktivní Talley, s jedenadvaceti body byl v závěru i Pavel
Slezák.

„S kondicí problémy nemáme,“ všiml si Roman Marko
Prostějov - Především
rychlostí a nasazením se
zatím proti svým soupeřům prosazují basketbalisté Prostějova. Díky tomu
drží střelecký týmový průměr nad devadesáti body. Přitom podle Romana
Marka (na snímku) fyzicky
nestrádají. „Nezdá se, že
bychom kondičně během
zápasů odpadali. Naopak.
Tento styl hry nám vyhovuje,“ říká v exkluzivním
rozhovoru rozehrávač
Ariete Prostějov.

Ladislav Valný
Neprospělo by vám
v některých pasážích
zpomalení hry?
„Nemyslím si to. Už jsme absolvovali takových pár zápasů.
Dostali jsme se do slušného vedení, pak začali hrát profesorsky a náskok byl za chvíli pryč.
Potřebujeme být ve velkém
tempu, hrát neustále naplno.“
To ale musí být fyzicky
hodně náročné...
„Naší výhodou je, že máme
docela slušně natrénováno.
Navíc nehrajeme v šesti, ale
v osmi devíti lidech. Dokážeme vydržet se silami celý
zápas. Ani proti Nymburku

jsme neodpadli, i když se hrály
dvě prodloužení.“
Rychlost přináší ale
i chyby. To vás netrápí?
„Některé přihrávky nevyjdou,
to je pravda. A pak ani střely.
Ale rychlá hra vám zase přinese získané míče a větší počet
pokusů na zakončení. Docela
nám to vychází. Nemůžeme se
sice spoléhat na to, že budeme
pokaždé dávat stovku, ale když
se střelecky daří, budeme v tom
pokračovat.“
Do nové sezony Orli
vstoupili slušně. Jak jste
spokojený s dosaženými výsledky?
„Mohlo to být o něco lepší, ale
špatné to také není. Výsledky

všech týmů ukázaly, že téměřř
každý můžee porazit každého.
Tak to bude i v dalším průběhuu
sezony.“
Na samé
mé špici
p jjsou zatím
m
Pardubice.
bice. Čekal jste
to?
„Mají dobrý
ý tým a posílily se. Výsledky
ýsledky
tomu odpovíovídají, ale také
ké
už prohrály.
y.
Navíc s nimi
mi
budeme hrát
át
doma, a věřím, že vyhrajerajeme. Kromě toho zatím nehrály s Nymburkem.
mburkem. Nějaké
ztráty budou
u mít snad taky...
(úsměv)“

Foto: Josef Popelka

Sport

Tomáš Berdych narazí ve skupině

Do poháru vstoupí Orli v Holici

Prostějov/lv - Do Českého
poháru vstoupí basketbalisté Ariete Prostějov v rámci
třetího kola. A stane se tak již
za sedm dnů, kdy se představí
na palubovce BVK Holice.
Utkání se bude hrát v pondělí
17. listopadu od 17.00 hodin.
Do probíhajícího ročníku se
nepřihlásil Nymburk, a proto
mají ostatní týmy větší šanci na
celkové vítězství. A mezi zájemci
o cennou trofej se nechtějí ztratit
ani basketbalisté Prostějova. „Po-

hárovou soutěž bereme vážně. V
minulém ročníku jsme se dostali
až do finále, chtěli bychom tento
úspěch zopakovat, i když to bude
těžké,“ naznačil ambice klubu
generální manažer klubu Petr
Fridrich.
V letošním roce se hraje tuzemská
pohárová soutěž novým modelem.
Od čtvrtého kola budou mezi
sebou hrát i týmy Kooperativa
NBL, přičemž pořadatelství bude
určovat los. V pátém dějství se
již bude rozhodovat o složení pro

Turnaje mistrů i na světovou jedničku

KAM PŘÍŠTĚ

Londýn, Prostějov/lv, pk - Popáté
v řadě se člen prostějovského TK
Agrofert Tomáš Berdych probojoval na Turnaj mistrů, čímž překonal legendu českého tenisu Jana
Kodeše. V Londýně bude dle svých
slov usilovat o postup ze skupiny
a už po losu je zřejmé, že semifinálová účast visí hodně vysoko.
Soupeři české jedničky jsou totiž
Srb Novak Djokovič, Švýcar
Stanislas
Wawrinka
vý zápas
a Marin Čilič z Chor- Možná klíčo
ký
vatska. Druhou skurostějovs
pinu tvoří Švýcar
sehraje p
DNES
Roger Federer, Japotenista JIŽ
nec Kei Nišikori, Brit
rinkovi
Andy Murray a Kaproti Waw
naďan Milos Raonic.
Mazák. Tomáš Berdych je v Londýně již popáté, stejně jako fede„Je to tam! Už postup na Turrer
a Djokovič. A tak dostal možnost být tím, kdo pořídí společné selfie.
naj mistrů je velký úspěch. Jde o výsleFoto: Facebok
dek celoroční práce a ukazuje, jak byla
sezona úspěšná,“ radoval se z postupu vzájemných zápasů. Na okruhu ATP V závěru roku bojoval o první místo,
mezi nejlepších osm hráčů roku To- ho porazil pětkrát, prohrál devětkrát. ještě to nemá oficiálně zvládnuté, ale
S Djokovićem uspěl pouze ve dvou myslím si, že to první místo uhájí.
máš Berdych.
Prostějovský tenista odehrál v před- případech a to na sebe narazili osm- Hraje neuvěřitelný tenis. Čilič se letos
cházejících letech na závěrečném náctkrát. Pozitivní bilanci (5:4 na strašně zlepšil, odehrál vynikající sezopodniku sezóny již třináct zápasů zápasy) má s vítězem US Open Či- nu. A s výkonem, co předvedl v New
s bilancí pěti výher a osmi porážek. ličem, s nímž ovšem v posledních Yorku, tak zaslouženě při těch okolNejlepším výsledkem bylo semifiná- dvou letech prohrál. Do turnaje nostech, co tam nastaly, vyhrál. Bude
v Londýně vstoupí Berdych záležet, co k tomu přidá dál. Teď to
le z roku 2011.
Se skutečností, jaké soupeře mu ten- v pondělí 10. listopadu od 15.00 ho- asi nebylo úplně podle jeho představ,
tokrát los přidělil, je Tomáš Berdych din a přímý přenos lze shlédnout na ale je to hodně nepříjemný hráč, který
dokáže hrát výborný tenis,“ uvedl prospokojen. Světová sedmička nechtě- programu Nova Sport.
la do skupiny především Kanaďa- „Je to určitě lepší než s někým hroz- stějovský tenista.
na Miloše Raoniče ani Japonce Keie ně dobrým, jako je aktuálně Djoko- Ten by se v případě londýnského
Nišikoriho, což se mu také splnilo. vič. Ten turnaj je hodně specifický úspěchu mohl poprvé v kariéře
„Na jednu stranu rozlosování dopadlo v tom, že člověk od prvního zápasu posunout mezi čtyři nejlepší tenisty
poměrně dobře, ale moc dobře vím hraje se soupeřem, kterého by na na žebříčku ATP! „Teď je tam asi
o tom, že všichni soupeři ve skupině normálním turnaji mohl potkat až nejmenší bodový rozdíl, co za pojsou grandslamoví vítězové, takže na v osmičce nebo v semifinále. Tady se slední dobu byl. Vždycky jsem byl
druhou stranu to taková sranda nebu- začíná zostra hned. Wawrinka vyhrál tak nějak zvyklý si dávat cíle, ať už
de. Těžko se dají soupeři vybírat, ale na začátku sezony obrovské turnaje, před sezonou, nebo v průběhu. Aby
v těch volbách, co jsem si sám přál, ale pak tu sezonu moc vyrovnanou to byly oblasti, které člověka ženou
tak jsem nechtěl úplně hrát s Rao- neměl. Hlavně ten závěr roku neměl vždycky dopředu. Tohle je jeden
ničem, což vyšlo, s tím ve skupině dobrý, po US Open vyhrál jen dva z nich. Pokud se toho budu držet
nejsem. Kdo ještě hraje teď výborně nebo tři zápasy. To není úplně dobrá a hrát dobrý tenis, tak to pořád šancovnebo má teď skvělou formu, je Ni- známka toho, jestli je v nějaké formě. ní je,“ připustil zvýšenou motivaci Tošikori, s ním jsem byl na podobné Ale je to hráč, který dokáže vyhrávat máš Berdych, který je společně s Djpozici, takže s ním jsem taky moc velké zápasy,“ konstatoval prostějov- okovičem a Federerem hráčem, jenž
hrát nemohl,“ řekl Berdych novi- ský tenista na adresu svého dnešního se Turnaje mistrů účastní již popáté.
nářům v telefonickém rozhovoru. soka. „Nejdůležitější je se na ten zápas „Někde jsem četl statistiku, že jsem
Na Turnaji mistrů nikdy nevyhrál nachystat jako na kterýkoliv jiný a jít asi pátý hráč, který zvládl skončit rok
úvodní utkání a prolomit tuto sérii do toho. Jestli to je Wawrinka, nebo tolikrát za sebou mezi osmi nejlepšími
se pokusí už dnes proti Wawrinkovi. Djokovič, to není až tak důležité,“ na světě. A ti první čtyři jsou Djokovič, Federer, Nadal a Murray, takže si
„Turnaj mistrů je atypický, neboť se rychle přidal.
hraje ve skupinách. Díky tomu nemá A jaká je podle Berdycha for- myslím, že i tohle je poměrně dobrý
smysl si dávat konkrétní cíle. Půjde ma zbylých soupeřů ve skupině? výsledek. Myslím si, že je to určitě
zápas od zápasu a uvidíme, jak to do- „O Djokovičovi toho není moc co dobrý výsledek to za těch x let tolikrát
padne,“ nechal se Berdych slyšet těsně povídat. Po poslední zkušenosti, co zvládnout,“ usmál se člen TK Agrofert
s ním mám, tak ta je spíš úsměvná, Prostějov a opora daviscupové reprepřed startem Masters.
S Wawrinkou má negativní bilanci než aby tam bylo co k rozebírání. zentace České republiky.

Český pohár 3. kolo, pondělí 17. listopadu 2014, 17:00 hodin:
BK Loko Plzeň - SLUNETA Ústí nad Labem, Slavoj Litoměřice - BK Děčín (18:00), Sokol Písek - USK Praha, BK Horejsek Děčín - GEOSAN Kolín
(11:00), Sokol Vyšehrad - Sokol H. Králové 2, Sokol H. Počernice - BK JIP
Pardubice (18:30), Slavia Kroměříž - Lions J. Hradec, JBC Brno - QANTO
Tuři Svitavy (středa 19.11., 19:00), TJ Šumperk - MMCITÉ Brno (neděle
16.11., 18:00), BVK Holice - Ariete Prostějov, Sokol Šlapanice - NH Ostrava, Gymnázium Hladnov - BK Opava (středa 19.11., 19:40).
závěrečný turnaj Final 4. „Je to
náročná soutěž, o postupujícím rozhoduje jediné utkání. Ale chceme

se poprat o co nejlepší výsledek. A
věříme, že se nám to podaří,“ poznamenal Fridrich.

Basketbalistky dvakrát padly v závěru

Prostějov/jim - Po čtyřech výhrách
v úvodních čtyřech zápasech se
nyní basketbalistkám TJ OP Prostějov ve druhé lize žen výsledkově
příliš nedaří. Ve třetím dvoukole
prohrály u vedoucích Peček a těsně
i ve třetích Poděbradech, při posledním dvojutkání se jim podobně
vedlo doma proti dalším dvěma
celkům z horní poloviny tabulky.
S druhým Brandýsem nad Labem
i pátou Slovankou padly shodně
51:60.
Sobotní duel proti hráčkám Brandýsu začaly Prostějovanky úspěšně
a první desetiminutovku se jim podařilo zakončit s drobným náskokem čtyř bodů. Jejich náskok ovšem
vzal poměrně rychle za své, do
konce poločasu se hostům podařilo obrátit a získané vedení nakonec
i uhájit. Domácí výběr se trochu trápil
při trestných hodech, jichž využil jen
polovinu, nedařila se ani střelba za tři
body, při níž uspěly jednou Fialová
s Chytilovou. Právě Renata Fialová
byla se sedmnácti body nejlepší střelkyní duelu a zdatně jí se čtrnácti body

výsledkový servis
2. ligy žen, skupiny „B“
7. a 8. kolo: OSK Olomouc –
Zlín 62:38, Prostějov – Brandýs
nad Labem 51:60, Pelhřimov –
Slovanka 36:66, Příbor – Pečky
62:85, Ostrava „B“ – Poděbrady
75:64, Pelhřimov – Brandýs nad
Labem 48:62, Příbor – Poděbrady 58:63, Prostějov – Slovanka
Parker-Hannifin 51:60, Ostrava
„B“ – Pečky 65:91.
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sekundovala Jana Kozáková, zbytek
týmu se dostal maximálně na šest
bodů. V závěru zápasu se navíc projevily osobní chyby, kvůli nimž nedohrály Fialová, Kalábová ani Chytilová, Švécarová dokončila se čtyřmi
fauly. Soupeř měl sice o jednu hráčku
méně a dopustil se téměř shodného
počtu nedovolených zákroků, osobní
chyby si ale hráčky Brandýsu rozdělily mezi sebe téměř rovnoměrně.
O den později to bylo velice podobné, jen s tím rozdílem, že již po
úvodní čtvrtině musely domácí basketbalistky dotahovat. Soupeř kontumačně přišel o dvě vítězství proti
Poděbradům a Pečkám, další ztrátu
ovšem nepřipustil. Byť velice těsně,
tak kralovala Slovanka všem čtyřem
dílčím obdobím a po závěrečném
klaksonu z toho opět byla porážka
51:60. Bodově se tentokrát vedlo
nejlépe jiné dvojici, a sice Martině
Kalábové a Veronice Švécarové,
které dosáhly dohromady deset dvojek, dvě trojky a jeden proměněný
trestný hod, tedy sedmadvacet bodů.
Byly to vyrovnané zápasy, holky ale

TJ OP Prostějov
51:60
BK Brandýs nad Labem (16:12, 13:22, 10:10, 12:16)
Sestava a body Prostějova:

Fialová 17, Kalábová 4, Hrabovská, Švécarová 6, Kozáková 14, Salajová, Melková 4, Chytilová 3, Chodilová 3, M. Krátká.
Trenér: Željko Živkovič.

51:60

TJ OP Prostějov

Basket Slovanka Parker-Hannifin (15:18, 8:12, 17:18, 11:12)

Sestava a body Prostějova:

Fialová 8, Kalábová 14, Hrabovská 2, Švécarová 13, Kozáková 2,
Salajová 2, Melková 2, Chytilová 7, K. Krátká 1.
Trenér: Željko Živkovič.
od začátku tahaly za kratší konec
a dotahovaly. Bohužel se nám několik hráček vyfaulovalo a nedávali
jsme trestné hody, vzápětí naopak
přišel koš s faulem v podání soupeře. Oba zápasy skončily identickým výsledkem a hlavní rozdíl byl
v závěru, který jsme nezvládli,“ mrzelo trenéra TJ OP Prostějov Željka
Živkoviče.

Průběžná tabulka 2. ligy ŽEN, skupiny „B“

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

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

V
8
7
8
8
7
7
7
7
7
8

R
7
7
5
4
4
4
2
2
2
0

P
1
0
3
4
3
3
5
5
5
8

S
567:412
446:351
443:445
495:440
307:278
435:458
386:407
392:435
371:452
377:541

B
15
14
13
12
11
11
9
9
9
8

I navzdory čtyřem porážkám z posledních čtyř duelů zůstává klidný
a u nováčka soutěže panika nenastává. „Nic se neděje, hlavní je
zapojit co nejvíce holek, protože většina netrénuje pravidelně. Chytilová
s Omelkovou jsou na vysoké škole,
Hrabovská teprve začíná, takže se
nám pravidelně schází jen pět mladších hráček,“ zmínil s tím, že v sobotu
měl k dispozici deset a v neděli devět
hráček. Po zranění se totiž sice vrátila
Hrabovská, posléze však kvůli kotníku
chyběla Chodilová.
Nyní čeká na Prostějov venkovní
dvojutkání. Nejprve již tento pátek
ve Zlíně, poté v sobotu v Olomouci.
I TJ OP tráví podzimní virózy, přesto
by družstvo mohlo být silnější, na obzoru je totiž avizovaný příchod Markéty Urbancové z USK Praha. „Jsme
domluveni na hostování i následném
přestupu. Je to podkošová hráčka, právě taková nám nyní chybí,“ těší se na
doplnění kádru Željko Živkovič.

Smitková se raduje z prvního titulu na okruhu WTA
Prostějov si poradil s Maloměřicemi i v netradičním termínu

Prostějov/jim - Nikoliv jako obvykle v sobotu odpoledne, ale
výjimečně až od půl sedmé večer
nastoupili prostějovští házenkáři
v sedmém kole druhé ligy proti
Maloměřicím. A byla to vítězná
změna. Po remízách s Bohunicemi
„B“ i Velkým Meziříčím a porážce
s Ivančicemi totiž přišlo vítězství
nad dalším z brněnských zástupců v jihomoravské skupině. Díky
teprve druhé výhře v sezoně se tak
Sokol II posunul do horní poloviny tabulky.
„Naše vítězství je zasloužené, od začátku až do konce jsme měli zápas
pod kontrolou. Připravovali jsme se
na ně a soupeř nás ničím nepřekvapil.
S obrannou fází jsem vcelku spokojen, obrana 0-6 platila, navíc muziku
tvrdil opět skvělý Zacpal v bráně,“
liboval si trenér vítězů Alois Jurík.
Naopak k útočné fázi měl i přes více

než třicet nastřílených branek výhrady. „Opět nám vyhořela křídla, jimž
se naprosto nedařilo. Kluci hrozně
moc chtěli, ale dělali technické chyby
jako na běžícím pásu. Zvlášť markantní to bylo v první půli, kdy jsme
jich udělali deset, musel jsem tedy
udělat pořádek v myšlení hráčů,“ poukazoval.
Po přestávce se to zlepšilo a výsledkem bylo pětigólové vítězství.
„Potěšilo mě, že jsme byli hladovější po gólech a měli větší vůli
vyhrát. Předvedená hra se musela
líbit, hrála se rychlá moderní házená
z obou stran. Důležité je, že body
zůstaly doma, sem spokojen s celým kolektivem. Soupeř nebyl lehký
a bylo znát, že jsme již dva body
doma ztratili, sáhli jsme si ale na
dno a musím vyzdvihnout Zacpala
s Mikulkou,“ netradičně jmenoval.
Střední spojka Mikulka tak podle něj

33:28

Sokol II Prostějov
SHC Maloměřice

(16:13)

Rozhodčí: Bujnoch – Krupa. ŽK: 2:2. Vyloučení: 5:6. Sedmičky: 8/6:8/5. Diváků: 90. Pětiminutovky: 4:2, 6:2, 8:6, 9:9,
13:10, 16:13, 18:15, 20:16, 22:19, 25:21, 28:23, 33:28.
Sestava a branky Prostějova:

a dvěma střelám z pole přidal dalších
šest ze sedmiček. „Přišlo i docela dost
diváků, několik aut přijelo až z Brna.
Návštěva byla slušná, povzbuzovalo
se, bylo to příjemné,“ těšilo Juríka.
V dalším kole čeká na Prostějov
výjezd na půdu Juliánova, utkání
začíná v neděli od 18.00 hodin večer. „Cílem je podat adekvátní výkon
a pokusit se o bodový zisk,“ sdělil
Alois Jurík.

Kostelec neudržel náskok a nechal Kuřimi první body

Kuřim, Prostějov/jim - Je tomu již
měsíc od doby, kdy se házenkářům
Kostelce na Hané podařilo získat
poslední druholigové vítězství. To
se datuje do poloviny října, kdy
na Hané neuspěla Napajedla. Poté
přišly porážky s Juliánovem, Hustopečemi a naposledy Kuřimí. I tak
se týmu Jiřího Grepla daří i nadále
držet uprostřed tabulky, naopak
vítězové ukončili sérii šesti porážek
i získali své první body v tomto
ročníku.
„Hodnotí se mi to velice špatně.
Utkání jsme měli dobře rozehrané
a prakticky to celou dobu jsme si udržovali náskok vybojovaný v počátku
prvního poločasu. Domácí nahrazovali herní činnosti bojovností a vše
fungovalo až do pětapadesáté minuty,
najednou nevím, co přišlo, asi zkrat,“
soukal ze sebe slova zklamaný kouč
poražených.
Domácím se totiž podařilo krátce
před koncem vyrovnat a v poslední
minutě dostat do vedení, závěrečný
tlak Kostelce už branku nepřinesl.
Se závěrečným klaksonem sice ještě
přišla přesná rána, tu však již rozhodčí neuznali. „Neproměnili jsme
sedmičku a možná hrála roli i nervozita. Nevím ale, síly nám nedošly

a na palubovce jsme měli to nejlepší
a nejzkušenější,“ marně si lámal hlavu tím, co se stalo.
Hosty držel svými zákroky Pavel Navrátil, naopak v útoku to příliš nešlo
a třeba tradiční střelec Smékal vyšel
zcela naprázdno. „Byla to chozená

a nechali jsme soupeře zvednout.
Nicméně stále jsme uprostřed a navíc ještě hrajeme dvakrát doma, jedeme do Brna a na derby do Prostějova,“ věří v utnutí neúspěšné série.
V dalším kole přivítá Kostelec
nováčka Bohunice „B“, zápas

SK Kuřim
TJ Sokol Kostelec na Hané-HK

23:22
(8:12)

Rozhodčí: Chalupa – Řeháček. ŽK: 3:2. Vyloučení: 1:1. Sedmičky:
0:1. Diváků: 45.

Sestava a branky Kostelce:
P. Navrátil, Mayer – Oščádal, Smékal, M. Frelich, Grulich 4, Švec 2,
Vymětal 6, Varhalík 3, Zapletal 1, Dostál 5, Palička 1, J. Grepl, Humpolíček. Trenér: Jiří Grepl.
místo házené. Nemělo to spád a my
jsme se tomu přizpůsobili. Chyběly
nám branky z rychlého přechodu a na
postavenou obranu to není tak jednoduché. Možnost k tomu byla, ale selhali jsme. Nemělo to spád a my jsme
se přizpůsobili,“ pokračoval Grepl.
Z porážky ovšem nedělá žádnou
vědu, jednalo se totiž o zápas venku. „Kuřim je na posledním místě
v tabulce oprávněně, na víc nemá.
Utkání jsme ale odehráli špatně

KAM Příště NA HÁZENOU
8. kolo, neděle 16. listopadu:
Velké Meziříčí – Hustopeče
(sobota 15.11., 17.00), Ivančice – Napajedla (sobota 15.11.,
17.00), Maloměřice – Telnice (9.30), Kuřim – Brno „B“
(10.00), Kostelec na Hané – Bohunice „B“ (10.30), Juliánov –
Sokol II Prostějov (18.00).

Van Uytvanckovou 3:6, 6:2, 6:2.
Rozjetá Češka následně vyřídila
Lesiu Tsurenkovou, která překvapivě vyřadila rumunskou jedničku
Niculescuovou. Ukrajinka uhrála jen
pět gamů a prohrála 2:6, 3:6. Na velkou naději českého tenisu nestačila
ani Francesca Schiavoneová. Zkušenou Italku Smitková porazila 6:3,
6:2. Vítěznou sérii nepřerušila ani ve
finále. Domácí Kristinu Mladenovičovou přehrála po setech 7:6, 7:5
a v žebříčku WTA poskočila o patnáct míst na 68. příčku. „V rozhodujícím setu jsem sice prohrávala
1:4 a nebylo to snadné. Naštěstí se
mi dařilo na servisu a pomohla jsem
si returnem. Dobře to dopadlo,“ od-

dechla si po finále Smitková, která
se z Francie přesunula na poslední
podnik sezony do Dubaje.

Prostějov/jim - První reprezentační akci nové hokejové sezony
absolvovali s českým výběrem
ve finských Helsinkách hned
dva prostějovští rodáci. Kromě
účastníka světového šampionátu
z letošního roku Ondřeje Vitáska pak také Petr Pohl. Poctivý
obránce a utajený rodák coby
součást velice mladého týmu
přispěli alespoň k bodu proti
Švédům, domů se však vrátili
bez vítězství.
Pohl je 181 centimetrů vysoký útočník a v šestém roce svého života se
z Hané přestěhoval na sever Moravy, kde se stal odchovancem Vítkovic a po dorostenecké i juniorské extralize naskočil před čtyřmi
roky do nejvyšší domácí mužské

soutěže. Mezitím strávil ještě šest
let v zámoří a jeden rok ve Finsku, následně se po dvou play off
ve Vítkovicích přesunul na západ
Čech do Karlových Varů, kde mu
loni pomohla i hráčská asociace
vedená dalším Prostějovákem
Markem Černoškem. Od letošního
podzimu pak hájí barvy německého Eisbärenu Berlín, kde je zatím
se sedmi góly a stejným počtem
přihrávek nejproduktivnější.
Pohl není ani naprostým nováčkem
v reprezentaci. V sezoně 2005/2006
odehrál za „dvacítku“ celkem deset
střetnutí včetně šesti na mistrovství
světa. A krátce před letošním světovým šampionátem mužů debutoval
v „áčku“, do finální nominace se
ovšem nakonec nedostal.
Do statistik na uplynulém Karjala
Cupu se více zapsal osmadvacetiletý útočník berlínských Ledních
medvědů, jenž nastupoval v první

lajně po boku svých někdejších
vítkovických spoluhráčů Romana
se Svačinou. Celkově si za tři zápasy připsal asistenci proti Rusku,
plus dva body při účasti na ledě,
dvě trestné minuty a jeden kladný
bod do Radegast Indexu.
O čtyři roky mladší obránce Bílých
Tygrů nastoupil jen proti Finům
a Švédům, nedělní duel proti Rusům už sledoval jen z tribuny. Do
statistik si zapsal jen jeden minusový bod, jinak nic. Nyní se tak
opět může soustředit na extraligové boje, kde je zatím jeho Liberec
uprostřed tabulky.
Další akcí reprezentačního „áčka“
bude předvánoční Channel One
Cup, jenž se v Moskvě uskuteční
od 18. do 21. prosince.
Exkluzivní interview s nově nalezeným prostějovským reprezentantem připravujeme již do příštího vydání Večerníku.

začíná v neděli o půl jedenácté
dopoledne. „Teď máme týden na
srovnání věcí v hlavě, a abychom se
vrátili k tomu, co jsme chtěli hrát,“
zmínil Jiří Grepl, jemuž tentokrát
chyběl kvůli povinnostem v Zubří
Přikryl, kvůli zranění Marek Grepl
a kvůli zaměstnání Tomáš Frelich.

Výsledky 7. kola:
Výsledky 7. kola: Kuřim – Kostelec n/H 23:22, Napajedla – Velké
Meziříčí 31:32, Brno „B“ – Juliánov 28:30, Prostějov – Maloměřice
33:28, Hustopeče – Bohunice „B“ 30:18, Telnice – Ivančice nehlášeno.

Průběžná tabulka druhé ligy, skupiny Jižní Morava

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

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

Z
7
7
7
7
6
7
7
7
7
6
7
7

Foto: internet

Pohl s Vitáskem se výhry nedočkali

Hrubý, Zacpal – Kozlovský 15, M. Jurík 1, T. Jurík 4, Čižmárik,
Bokůvka. Jurečka 2, Ordelt, Münster, Procházka, Mikulka 3, Jura,
Kosina 8. Trenér: Alois Jurík

potvrdila svůj potenciál a stává se tou
pravou náhradou za Gazdíka, jenž
v létě odešel. „Je inteligentní, chce
na sobě pracovat, nebojí se dostat
ránu. Je vynikající obranář a lepší se
i směrem dopředu. Dává branky,
uvolňuje spojky, byly na něj sedmičky,“ podotkl.
Z jeho práce těžil zejména Kozlovský, jenž exceloval patnácti góly ze
hry. To Kosina byl hlídán osobně

Limoges, Prostějov/lv - Na největší úspěch kariéry dosáhla Tereza
Smitková. Mladá tenistka TK
Agrofert Prostějov se sice ve francouzském Limoges nedostala mezi
nasazené hráčky, s tím si však vůbec nedělala starosti. Během celého
turnaje ztratila jediný set a radovala z prvního triumfu na okruhu
WTA.
„Vítězství si hodně cením, protože šlo
o dobře obsazený turnaj. Musela jsem
porazit kvalitní hráčky. Beru to jako
ocenění práce v celé sezoně,“ prohlásila po výhře talentovaná tenistkat.
Nejprve Smitková porazila Polku
Urzsulu Radwaňskou hladce 6:2,
6:3 a pak šestou nasazenou Alison

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

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

P
1
1
1
2
2
2
4
4
5
4
5
6

S
212:178
219:178
206:179
214:202
164:143
194:193
186:178
194:194
206:222
132:158
168:211
170:229

B
12
11
11
9
8
7
6
6
4
3
3
2

Ladislav Svozil opět

koučuje Vítkovice

(dokončení ze strany 17)
„Jsem přesvědčen, že mužstvo je dostatečně kvalitní a musí se zvednout.
Hrozně moc dělá psychika a zlom
nastal proti Liberci, kdy jsme vedli
2:0 a poté nám rozhodčí neuznal gól.
Trochu změníme tréninky a cílem je
hned získat tři body,“ věří v úspěšný
začátek a středeční domácí výhru nad
Slavií.
Šestapadesátiletý odchovanec prostějovského hokeje patří k velkým
vítkovickým patriotům. Jako hráč
tam strávil plných jedenáct sezon,

následně v letech 1995 až 1999 poprvé stanul s Vladimírem Stránským
a Vladimírem Vůjtkem nad hráči
a slavil stříbro a bronz, na stejné
místo se vrátili rovněž pro sezony
2002/2003 a 2003/2004 a naposledy
a následně krátce na podzim 2012, kdy
dělal Oremusovi asistenta. Nynějším
asistentem někdejšího útočníka Prostějova, Vítkovic, Jihlavy, Stuttgartu,
Merana a Heilbronnu či kouče Vítkovic, Heilbronnu, Popradu, Zvolenu
i reprezentační dvacítky bude mládežnický kouč Ostravanů Jakub Petr.

Volejbal
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A je to tady! Volejbalistky Prostějova čeká náročný vstup do nejprestižnější klubové soutěže

3
0

CHAMPIONS LEAGUE ZAČNE PRO „AGELKY“ V KAZANI

VK AGEL PROSTĚJOV
SG BRNO

Velesilné Dynamo obhajuje triumf, ale s Prostějovem
má paradoxně horší vzájemnou bilanci!

Čas: 0:58 hodin
Rozhodčí: Kostka, Bohačík, Dvořák
Diváků: 250
1. set: 25:13 20 minut 2. set: 25:8 18 minut
3. set: 25:12 20 minut
minu
mi
nutt

Dynamo Kazaň, to je v ženském oddílovém volejbalu za
poslední roky obrovský pojem. Úřadující ruské mistryně
korunovaly svůj trvalý vzestup ke hvězdám v uplynulé sezóně vítězstvím jak na Mistrovství světa klubů, tak
v CEV DenizBank Champions League. A právě na
hřišti tohoto současného vládce planety pod vysokou
sítí nastoupí volejbalistky VK AGEL Prostějov ke svému
úvodnímu duelu v novém ročníku evropské Ligy mistryň 2014/2015. Střetnutí prvního kola základní skupiny
„A“ propukne ve čtvrtek 13. listopadu od 17.00 hodin středoevropského času a vy jej můžete sledovat prostřednictvím internetového přenosu na stránce www.laola1.tv.

Sestava Prostějova:
libero: Kovářová
Simon
Weiss

Markevich
Borovinšek

iov
ováá
Kossányiová
Karg
Ka
rgg

Prostějov/son

Trenérská dvojice: Střídaly: Gambová, Bogdanovič
Miroslav ČADA
Připraveny byly: Zatloukalová, Soares
a Ľubomír PETRÁŠ

SestavA SG BRNA:
Pospíšilová, Slámová, Tesařová, Šnellyová, Nálezková, Hudylivová, libero
Melichárková. Střídaly: Matoušková, Suchá, Přibylová, Vaňková. Trenér:
Marek Meriač.

1
3

TJ SOKOL FRÝDEK - MÍSTEK
VK AGEL PROSTĚJOV

Čas: 1:44 hodin
Rozhodčí: Kavala, Dziacký, Kovář
Diváků: 300
1. set: 25:23 26 minut 2. set: 23:25 28 minut
3. set: 18:25 24 minut 4. set: 22:25 26 minut
SestavA FrýdkU-MístkU:

Ruský tým bude logicky vysokým
favoritem. „Kazaň táhne zejména
Jekatěrina Gamova. Tahle přes
dva metry vysoká univerzálka nastoupila v Prostějově už třikrát za
různé kluby a patří k nejlepším volejbalistkám světa. Dalšími oporami
Dynama jsou ruské reprezentantky
Jevgenija Starceva na nahrávce
a Maria Borodakova na bloku,
zkušená italská smečařka Antonella Del Core a bulharská smečařka
Eva Yaneva, která proti nám dříve
bojovala v dresu Cannes. Ve všech
případech se jedná o špičkové hráčky nejvyšší mezinárodní úrovně,“
představil největší hvězdy nadcházejícího protivníka Miroslav Čada,
hlavní trenér VK AGEL.
Soubor kouče Rišata Giljazutdinova právem považuje za ústředního

adepta na nejvyšší příčku ve skupině. Dopředu složit zbraně však
prostějovská družina v Tatarstánu
určitě nehodlá. „Jakkoliv silný nás
čeká soupeř, nesmíme jít do zápasu
předem poražení. Naopak musíme
dát do střetnutí své maximum, jít
za co nejlepším výsledkem a nespokojit se třeba s jedním získaným
setem, byť i to by reálně znamenalo
aspoň dílčí úspěch. Ani jednoznačný
favorit však nemusí mít zrovna svůj
den, a pokud se to stane, je třeba po
takové šanci okamžitě skočit. Prostě
pokusíme se o překvapení,“ burcuje
lodivod úřadujících českých mistryň. Ten v letní přestávce znovu
obměnil složení kabiny. A podle
Čady k prospěchu. „Náš letošní tým
má svou kvalitu, což ukázaly první
duely české extraligy. Významně
jsme se posílili na postech nahrávačky i univerzálky, kde Kathleen

Weiss a Liannes Simon představují
hráčky mezinárodní extratřídy.
A navíc také zbytek mančaftu je
velice schopný, družstvo se nám letos povedlo složit dle mého názoru
dobře. Tím pádem klidně můžeme
jít do každého souboje s touhou zvítězit, byť to pak třeba nevyjde. Na
druhou stranu platí, že nutně potřebujeme vlastní volejbalovou kvalitu
a jakmile ji na hřišti nepředvedeme,
nic nám nepomůže,“ neschovával se
kouč „Agelek“ za opatrné fráze.
Oporou mu může být tři roky stará zkušenost, kdy v Lize mistryň
2011/2012 zajížděl tehdejší výběr
Prostějova k úvodnímu mači právě na půdu Dynama a za tři čtvrtě
hodiny tam senzačně vedl 2:0 na
sety. Nakonec sice domácí celek
průběh otočil na výsledných 3:2
(-23, -20, 18, 15, 11), ale i tahle
zkušenost ukazuje, že ani zdánlivý
outsider není bez boje odepsaný.
Kromě toho v prostějovské odvetě
pak „vékáčko“ Kazaň již skutečně
porazilo 3:1 (18, 20, -22, 19), byť
ruský obr nastoupil s postupem do
play off v kapse bez svých největších opor. Realita je ovšem taková,
že AGEL má s obhájcem titulu
v Champions League lepší vzájemnou bilanci! „Každopádně tyto
zápasy z minulosti jsou pro nás i teď
inspirací v tom směru, že se dá hrát
opravdu s každým. Jen je potřeba
se nebát, jít úspěchu maximálně
naproti a podat špičkový výkon. Já

Setkání po třech letech. Volejbalistky VK Prostějov a Dynama Kazaň se již utkaly v Champions League 2011/12, tehdy byly ve vzájemných duelech překvapivě úspěšnější Agelky po výsledcích 2:3 a 3:1.
Jak vše dopadne tentokrát?
Foto: www.vkprostejov.cz.
si pamatuji, že jsme tenkrát mohli
vyhrát už v Kazani, kde rozhodující
tiebreak zlomila na stranu Dynama
v podstatě sama Gamova. Třeba
favorita dokážeme zaskočit i tentokrát,“ přál si Miroslav Čada před
cestou na daleký východ Ruska.
Prostějovská výprava se na cestu
k úvodnímu vystoupení v Lize
mistryň vydá již v úterý 11. listopadu autobusovým přejezdem
do Prahy. „V hlavním městě České
republiky přespíme, abychom ve
středu po deváté hodině ráno mohli
odletět do Kazaně. Tam si večer za-

trénujeme, ve čtvrtek odpoledne sehrajeme zápas a na zpáteční cestu se
vydáme v pátek čtrnáctého listopadu
již v pět hodin ráno. To znamená být
na letišti už ve tři, tím pádem možná
někdo ani nepůjde spát. Ještě uvidíme. Každopádně holky jsou natolik
fyzicky a mentálně připravené, že
i takhle náročnou misi určitě zvládnou bez nějaké újmy,“ nepochyboval Čada.
Teď ještě záleží, s jakou se VK
AGEL Prostějov ze své dobrodružné anabáze vrátí. Věřme, že domů
přiveze co nejlepší výsledek!

Obchodní a mediální partneři VK AGEL Prostějov

Dudová, Michalíková, Yordanska, Kubová, Štrbová, Závodná, libero Kedzia
Střídaly: Melicharová, Turbak, Vašinová. Trenérka: Alexandra Dedková.

Sestava Prostějova:
libero: Kovářová

Dynamo Kazaň - mega silný obhájce trofeje

Simon
Weiss

Markevich
Borovinšek

Kossányiová
iov
ováá
Karg
K
Ka
arrgg

Představujeme prvního soupeře VK AGEL v základní skupině Champions League 2014/2015

Střídaly:
Trenérská dvojice: Soares, Gambová
Miroslav ČADA
a Ľubomír PETRÁŠ Připraveny byly: Zatloukalová, Bogdanovič

Prostějov/son - Na úvod nového ročníku evropské Ligy mistryň čeká prostějovské volejbalistky protivník z kategorie těch
absolutně nejsilnějších. Dynamo Kazaň je nejen úřadujícím šampiónem Ruska, ale také obhájcem titulu v samotné CEV
DenizBank Champions League, kterou letos na jaře slavně vyhrálo. V následujícím přehledu najdete o klubovém gigantovi
všechny podstatné informace.

UNIQA EXTRALIGA žen ČR
6. kolo:
k l KP Brno - Frýd
ýdek
k - Mí
Místek
k 0:33 (-19
( 19,-20
20,-22)
22). Nej
N jvíc
í e bodů:
dů
Onderková 13, Vyklická 11, Hrazdírová 8 - Dudová 18, Michalíková
13, Kubová 11 * Prostějov - SG Brno 3:0 (13,8,12). Nejvíce bodů:
Kossányiová 16, Borovinšeková 14,, Simonová 12 - Suchá 5, Matoušková
5, Slámová 4 * Olomouc - Šternberk 3:0 (15,16,21). Nejvíce bodů:
Tinklová 17, Polášková 14, Rutarová 11 - Janečková 13, Bartáková
11, Ticháčková 8 * Olymp - Ostrava 3:1 (-17,9,22,22). Nejvíce bodů:
Mlejnková 19, Kopecká 19, Hodanová 13 - Zedníková 16, Kojdová 15,
Zemanová 13 * Přerov
v - volný los.
7. kolo: Frýdek-Místek - Prostějov 1:3 (23, -23, -18, -22). Nejvíce bodů:
Kubová 18, Jordanská 15, Michalíková 12 - Simonová 29, Kossányiová
15, Kargová 13 * Přerov - Olymp Praha 1:3 (20, -22, -24, -18). Nejvíce
bodů: Dedíková 20, Holišová 14, Kohoutová 12 - Hodanová a Mlejnková
po 18, Trnková a Jančaříková po 12 * SG Brno - Olomouc 0:3 (-14, -18,
-18). Nejvíce bodů: Nálezková 12, Slámová 7, Hudylivová 7 - Holásková
15, Polášková 15, Schandlová 13 * Ostrava - KP Brno 3:1 (-19, 21,
15, 18). Nejvíce bodů: Kojdová 23, Nachmilnerová 15, Zedníková 10 Cebáková 11, Onderková a Toufarová po 10.

Země: Rusko
Rok založení: 2002
Klubové barvy: modrá a bílá
Domácí hala: Volleyball Center
v Kazani (kapacita 5000 diváků)

Prezident: Leonid Baryšev
Ředitel: Sergej Černyšov
Manažer: Andrej Lebeděv
Hlavní trenér: Rišat Giljazutdinov
Asistent trenéra: Dzianis Macvejev

Největší úspěchy: 4x vítěz ruské ligy (2011, 2012, 2013, 2014), 3x vítěz ruského poháru (2010, 2012, 2014),
1x vítěz Ligy mistryň (2014), 1x vítěz Mistrovství světa klubů (2014).
Výsledky v Champions League za poslední tři roky: 1. místo (2014), 2. kolo play off (2013) a 3. místo (2012)
Umístění v domácí lize za poslední tři roky: 1. místo (2014), 1. místo (2013) a 1. místo (2012)

Hráčský kádr v sezóně 2013/2014

 Tým
1. VK Agel Prostějov

Z V3 V2 P1 P0

Sety

Míče

Body

6 6 0 0 0

18:1

475:305

18

nahrávačky: Jevgenija Starceva (Rusko, 25 let, 185 cm, 65 kg) Tatiana Romanova (Rusko, 20 let, 180 cm, 65 kg) a
Jekatěrina Lazareva (Rusko, 19 let, 180 cm, 67 kg); blokařky: Maria Borodakova (Rusko, 28 let, 190 cm, 88 kg), Irina
na
Malkova (Rusko, 25 let, 192 cm, 80 kg), Jelena Jureva (Rusko, 30 let, 191 cm, 78 kg), Anna Melnikova (Rusko, 19 let,
et,
192 cm, 87 kg) a Anastasia Grebennikova (Rusko, 16 let, 187 cm, 82 kg; smečařky: Antonella Del Core (Itálie, 34 let,
ett,
182 cm, 70 kg), Eva Yaneva (Bulharsko, 29 let, 185 cm, 72 kg), Maria Samojlova (Rusko, 25 let, 191 cm, 75 kg), Victoria
riia
Chaplina (Rusko, 26 let, 190 cm, 76 kg), Olesja Nikolaeva (Rusko, 20 let, 184 cm, 60 kg) a Olga Birjukova (Rusko, 20 let,
190 cm, 65 kg); univerzálky: Jekatěrina Gamova (Rusko, 34 let, 204 cm, 80 kg) a Daria Malygina (Rusko, 20 let, 202 cm,
80 kg), libera Jelena Ježova (Rusko, 37 let, 178 cm, 66 kg) a Julianna Abroskina (Rusko, 21 let, 171 cm, 60 kg).
Vzájemné zápasy: v Lize mistryň 2011/12 (základní skupina C) Kazaň – Prostějov 3:2 (-23, -20, 18, 15, 11) a Prostějov –
Kazaň 3:1 (18, 20, -22, 19).
Zajímavost: Dynamo je aktuálně nejlepším oddílem planety, vyhrálo Champions League i MS klubů.

2. PVK Olymp Praha

6 5 0 0 1

15:7

513:428

15

Očima kouče VK AGEL Miroslava Čady:

3. TJ Sokol Frýdek - Místek 7 3 0 1 3 13:13

574:588

10

4. VK Královo Pole

6 3 0 0 3 11:10

458:442

9

5. SK UP Olomouc

6 3 0 0 3 11:10

432:453

9

6. VK Přerov Precheza 6 3 0 0 3 10:11

464:484

9

7. TJ Ostrava

6 2 0 0 4

9:13

462:466

6

8. TJ Sokol Šternberk

5 1 0 0 4

4:12

310:386

3

9. VK SG Brno

6 0 1 0 5

3:17

346:482

2

Průběžná tabulka po 7. kole

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 PŘÍŠTĚ...
ČESKÝ POHÁR - 3.kolo
čtvrtek 13. listopadu: Přerov Olymp Praha (hráno po uzávěrce
této strany), Ostrava - KP Brno,
Olomouc - Šternberk, Frýdek
-Místek - Prostějov (odloženo).

UNIQA EXTRALIGA - 8. kolo
sobota 15. listopadu, 17.00 hodin:
KP Brno - Prostějov (17:30), Olomouc - Frýdek - Místek, Olymp Šternberk, Ostrava - Přerov, SG Brno
volný los.

„Síla Kazaně je obrovská. Základ týmu tvoří komplet ruské reprezentantky v čele s dvoumetrovou Gamovou, k tomu mají
vynikající Bulharku Yanevu a Italku Del Core. V posledních pěti letech neustále útočili na Final Four Ligy mistryň a letos na
jaře jej vyhráli, což nebyla žádná náhoda. Jde o největšího favorita naší skupiny.“

Program základní skupiny „A“ Ligy mistryň
1. kolo: Chemik Police - Rabita Baku (středa 12. listopadu, 18.00 hodin),
Dynamo Kazaň - VK AGEL Prostějov (čtvrtek 13. listopadu, 17.00 hodin)
2. kolo: Rabita Baku - Dynamo Kazaň (středa 26. listopadu, 14.00 hodin), VK AGEL Prostějov - Chemik Police
(středa 26. listopadu, 17.30 hodin)
3. kolo: Dynamo Kazaň – Chemik Police (středa 10. prosince, 17.00 hodin), VK AGEL Prostějov – Rabita Baku
(středa 10. prosince, 17.30 hodin)
4. kolo: Chemik Police - Dynamo Kazaň (středa 14. ledna, 18.00 hodin), Rabita Baku - VK AGEL Prostějov
(čtvrtek 15. ledna, 14.00 hodin)
5. kolo: Chemik Police - VK AGEL Prostějov (úterý 20. ledna, 18.00 hodin), Dynamo Kazaň - Rabita Baku
(čtvrtek 22. ledna, 17.00 hodin).
6. kolo: Rabita Baku - Chemik Police (středa 28. ledna, 14.00 hodin), VK AGEL Prostějov - Dynamo Kazaň
(středa 28. ledna, 17.30 hodin).

LOS CEV DENIZBANK CHAMPIONS
LEAGUE ŽEN 2014/2015
Základní skupina A
Dynamo Kazaň (Rus.), Rabita Baku
(Ázer.), Chemik Police (Pol.), VK
AGEL Prostějov (ČR).
Základní skupina B
Fenerbahce Istanbul (Tur.), Azeryol Baku
(Ázer.), VB Nantes (Fra.), Stiinta Bacau
(Rum.).
Základní skupina C
Dynamo Moskva (Rus.), Busto Arsizio
(Itál.), SC Drážďany (Něm.), LP Salo
(Fin.).
Základní skupina D
Eczacibasi Istanbul (Tur.), Omička
Omsk (Rus.), Impel Wroclaw (Pol.),
Volero Curych (Švýc.).
Základní skupina E
Vakifbank Istanbul (Tur.), Nordmeccanica
Piacenza (Itál.), RC Cannes (Fran.),
Partizan Bělehrad (Srb.).

JAK DÁL?

Do play off postoupí z každé skupiny
první dva týmy a další tři celky s nejlepší
bilancí na třetích místech. Do čtvrtfinále
CEV Cupu projdou zbylá dvě družstva ze
třetích příček a dva kolektivy s nejlepší
bilancí na čtvrtých pozicích.

Chystáme speciální přílohu s podtitulem...

„MILUJEME VOLEJBAL“

PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto hlavní
mediální partner VK AGEL Prostějov, připravuje stejně jako v minulých letech pro všechny
volejbalové příznivce tradiční servis k letošní
sezóně 2014-2015. Příloha představující nejen
tým „Agelek“, ale i mapující jeho ambice je tentokrát časována až
k opožděnému startu Ligy mistryň. Jeho součástí budou exkluzivní
rozhovory, redakční komentář, zajímavosti ze šatny i rozlosování
extraligy a Champions League. Chybět nebude ani sonda do mládežnické sekce klubu.
VOLEJBALOVÝ SPECIÁL VYCHÁZÍ jako součást Večerníku
JIŽ V PONDĚLÍ 24. LISTOPADU 2014.

Volejbal
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Co zaznělo na čtvrteční tiskové konferenci VK AGEL Prostějov

„Máme silný tým, o to víc je škoda vražedného losu,“ zalitoval před startem Ligy mistryň šéf klubu Petr Chytil
S oficiální tiskovou konferencí k nové sezóně
2014/2015 tentokrát vedení prostějovského volejbalového oddílu počkalo až na těsně před start evropské
Ligy mistryň. Mezi novináře zavítali uplynulý čtvrtek dopoledne předseda správní rady VK AGEL Petr Chytil
a hlavní trenér ženského „A“-družstva Miroslav Čada.
Večerník vám předkládá sumář všeho podstatného,
co oba na setkání s médii řekli.
Prostějov/son, pk
„Když se krátce vrátím k přípravě na
sezónu, proběhla v rámci možností
dobře. Dlouho jsme neměli pohromadě kompletní tým kvůli startu
dvou německých posil na mistrovství
světa a v neúplné sestavě absolvovali
několik přípravných turnajů v Česku i v zahraničí, aby to nejdůležitější
tréninkové období přišlo na řadu až
po připojení dvojice Kathleen Weiss Stefanie Karg k mančaftu. Vedle téhle
komplikace s krátkou dobou na sehrávání družstva v úplném složení nás
potkaly i některé zdravotní problémy,
konkrétně u zmíněné blokařky Stefi
Karg, smečařky Andrey Kossányiové
a druhé nahrávačky Míši Zatloukalové. Podstatné však je, že všechny
zraněné se dokázaly včas vyléčit
a do Champions League půjdeme
v plné síle,“ poznamenal k uplynulému období Miroslav Čada, hlavní trenér prostějovských volejbalistek.
„V Lize mistryň nás čeká už sedmý
rok a právě tuto elitní soutěž starého
kontinentu pokaždé bereme jako svou
největší výzvu, je to pro nás kvalitativní vrchol sezóny. Právě podle

vystoupení v nejprestižnější evropské
klubové soutěže hodnotíme míru
úspěšnosti či neúspěšnosti daného
ročníku. A letošek nebude žádnou
výjimkou,“ přesunul se první muž
klubu Petr Chytil k blížícímu se startu
Champions League. Na „Agelky“ tam
nečeká nic lehkého, právě naopak...
„Vlastně každý rok jsme s postesknutím zmiňovali těžký los, který nás vždy
poslal do velmi náročné skupiny. Tentokrát jsme bohužel při vídeňském losování dopadli ještě hůř a dostali se do
opravdu vražedné konkurence dvou
klubových gigantů i dalšího nesmírně
ambiciózního týmu. Kdo evropský
volejbal podrobněji sleduje, tak ví, že
jsme se ocitli ve společnosti nejšpičkovějších soupeřů, které nám z daných
losovacích košů mohli vytáhnout.
Ekonomicky jsou díky mnohonásobně vyšším rozpočtům na úplně jiné
úrovni než my, přesto se pokusíme být
jim důstojným protivníkem,“ uvědomuje si realitu předseda správní rady
VK AGEL.
„Stačí připomenout, že Dynamo
Kazaň je úřadující vítěz Champions
League z jarního Final Four, kde Rabita Baku obsadila třetí místo, a tyhle

giganty doplňuje loňský nováček
polské ligy Chemik Police, který nejvyšší národní soutěž dokázal hned při
své premiéře vyhrát. Všichni tři naši
soupeři tudíž mají obrovské ambice
a uspět proti nim bude nesmírně obtížné. Letos jsme se dostali do opravdu
vražedné základní skupiny,“ souhlasil
lodivod Čada.
„Pro naše fanoušky i pro všechny
volejbalové příznivce v České republice je určitě pozitivní, že v Prostějově
znovu třikrát nastoupí absolutní mezinárodní top kvalita ženské kategorie.
Tím pádem se diváci opět mohou těšit
na krásné sportovní zážitky srovnatelné s nedávným mistrovstvím světa
v Itálii, kde mnohé z členek hráčských
kádrů Kazaně, Baku i Police reprezentovaly své země. My jsme přitom dali
dohromady také velice silné družstvo,
jež, věřím, bude schopné s těmito nadupanými favority svést co nejvyrovnanější bitvy,“ poznamenal dále Petr
Chytil s tím, že se mají fanoušci skutečně na co těšit. „Každopádně se dají
očekávat skutečně nádherné zápasy,
jež na českém území nejsou v jakémkoliv sportu zase tak často k vidění. Pokud bych volejbalovou Ligu mistryň
přirovnal k fotbalu, tak je to jakoby
Sparta Praha postoupila do základní
skupiny hostila Real Madrid, Bayern
Mnichov a Ajax Amsterdam. Asi takové postavení mají Dynamo, Rabita
a Chemik v současném klubovém
volejbalu žen. My je chceme aspoň
maximálně potrápit, případně třeba
i porazit s pomocí fandů, kteří mohou
být naším pomyslným sedmým hráčem na hřišti. Rozhodně předem nic

nevzdáváme a naopak slibujeme, že
budeme ze všech sil bojovat o nějaké
příjemné výsledkové překvapení.“
První muž nejlepšího českého klubu
měl také po ruce výstižné přirovnání.
„Směrem k favorizovaným celkům
Champions League jsme vlastně ve
stejné pozici, jako čeští soupeři směrem k nám v UNIQA extralize. Zatímco na národní scéně jsou všechna
naše vítězství i konečné obhájení titulu
v podstatě jen takovou povinností, v Lize mistryň můžeme dosáhnout skutečného a velmi cenného úspěchu v podobě buď dílčího přemožení favorita v některém utkání, nebo dokonce
senzačním postupem do play off, případně přesunem do závěrečné fáze
CEV Cupu. O takový hodnotný průlom se chceme pokusit,“ přeje si těsně
před startem Ligy mistryň Petr Chytil.

Miroslav Čada: „Nejsme
předem smířeni s porážkami,
pokusíme se překvapit!“
„Pokud bych měl blíže představit
hráčské kádry našich konkurentů ve
skupině, tak v případě Kazaně úplně
stačí říct Jekatěrina Gamova. Tahle
přes dva metry vysoká univerzálka
nastoupila v Prostějově už třikrát za
různé kluby a patří k nejlepším volejbalistkám světa. Dalšími oporami
Dynama jsou ruské reprezentantky Jevgenija Starceva na nahrávce
a Maria Borodakova na bloku, dále
zkušená italská smečařka Antonella
Del Core a bulharská smečařka Eva
Yaneva, která proti nám dříve bojovala

v dresu Cannes. Ve všech případech
se jedná o špičkové hráčky nejvyšší
mezinárodní úrovně, což platí také
o slavných jménech Rabity Baku.
Tam již tradičně výrazně obměnili
realizační tým i soupisku poté, co
se náročné vedení klubu opět nedočkalo vytouženého triumfu v Lize
mistryň. Teď by měly šampiónky
Ázerbájdžánu táhnout polská internacionálka Katarzyna Skowronska na
univerzálu, americká mistryně světa
Foluke Akinradewo na bloku, opora
srbského národního výběru Nataša
Krsmanovic rovněž na bloku, italská
hvězda Francesca Ferretti na nahrávce i mnoho dalších. Rabita společně
s Dynamem tak jsou jasnými favority
skupiny A, ovšem ani Chemik Police
nemá zrovna tuctový kádr, spíš právě
naopak. Jeho soupisce vévodí ostřílená
polská legionářka Malgorzata Glinka
na smeči, její parťačka z nároďáku
Anna Werblinska na stejném postu,
srbské hvězdy Maja Ognjenovic na
nahrávce, Sanja Malagurski opět na
smeči a Ana Bjelica na účku. Posledně
jmenovanou jsme chtěli získat, jenže
konkurovat mnohem vyšší finanční
nabídce ambiciózního Chemiku nebylo možné,“ poskytl podrobnou charakteristiku soupeřů ve skupině „A“ kouč
VK Agel Miroslav Čada.
„Jakkoliv jsou naši soupeři silní, nesmíme jít do žádného zápasu předem
poražení! Naopak musíme dát do
všech střetnutí své maximum, jít pokaždé za co nejlepším výsledkem a nespokojit se třeba s jedním získaným
setem, byť i to by reálně znamenalo
aspoň dílčí úspěch. Ani jednoznač-

Bez obav. Přestože si vedení VK AGEL uvědomuje nelehkou pozici,
hodlá se v Champions League prosadit. v popředí předseda správní
rady Petr Chytil, za nímž je trenér Miroslav Čada.
Foto: TK PLUS
ní favorité však nemusí mít zrovna
svůj den, a pokud se to stane, my
musíme po takové šanci okamžitě
skočit, pokusit se o překvapení. Náš
letošní tým totiž také má svou kvalitu, což ukázaly první duely české
extraligy. Významně jsme se posílili
na postech nahrávačky i univerzálky,
kde Kathleen Weiss a Liannes Simon
představují hráčky mezinárodní extratřídy. A navíc i zbytek mančaftu
je velice schopný, družstvo se nám
letos povedlo složit dle mého názoru
dobře. Tím pádem klidně můžeme jít
do každého souboje s touhou zvítězit,
byť to pak ne vždy vyjde. Na druhou
stranu platí, že nutně potřebujeme
vlastní volejbalovou kvalitu a jakmile ji na hřišti nepředvedeme, nic nám
nepomůže,“ uvedl k ambicím lodivod „Agelek“. „Každopádně platí, že
diváci v Prostějově se mají skutečně
na co těšit, neboť hned třikrát na vlastní oči uvidí to nejlepší ze současného

světového volejbalu. Pevně věřím, že
ke špičkové úrovni našich domácích
utkání v Champions League přispějeme výraznou měrou díky svým dobrým výkonům i my sami.“
Nejvyšší představitel prostějovského
oddílu se pak na závěr „tiskovky“ také
pousmál. „Co se týče kvality našeho
vlastního týmu pro letošní soutěžní
ročník, nemohu jej hodnotit z pozice
odborníka, protože jsem volejbal nikdy závodně nehrál... Opticky se mi
ale náš současný mančaft jeví určitě
lépe než ten loňský ve stejném časovém období. Všechny posily zatím
vypadají hodně dobře, kolektiv funguje, výkony jsou slibné a ještě máme
potenciál ke zlepšování. Tím víc je
z mého pohledu škoda, že jsme se při
losu Ligy mistryň nedostali do hratelnější skupiny, kterých byla v osudí
většina. I tak ale věřím, že se proti
klubovým gigantům neztratíme,“ dodal Petr Chytil.

SG Brno dostalo naloženo „I třetí místo v tak nabité skupině by určitě znamenalo
Miroslav ČADA
Č
- VK AGEL Prostějov:

Bodový vývoj - první set: 1:1,
3:1, 4:3, 6:3, 11:4, 13:5, 15:6,
15:8, 18:8, 20:9, 21:12, 23:12,
25:13. Druhý set: 0:1, 2:1, 8:2,
10:5, 12:5, 17:6, 23:7, 25:8.
Třetí set: 0:1, 3:1, 3:4, 6:5, 6:8,
18:8, 19:10, 21:10, 23:11, 25:12.
Prostějov/son - Zatím nejsnadnější
zápas v letošním ročníku nejvyšší
tuzemské soutěže absolvovaly ve
čtvrtečním podvečeru ženy VK
AGEL. Šesté kolo soutěže proti
nim vyslalo mladý výběr SG Brno,
který sice zdobil týden starý skalp
Frýdku-Místku, jenže na Hané
si ani neškrtnul. Prostějovské volejbalistky odvedly konstantně
soustředěnou práci a poslednímu
družstvu tabulky nedaly žádnou
šanci, ostatně celkový poměr míčů
75:33 hovoří výmluvně. Potvrzení
vedoucí příčky tak bylo pro úřadující mistryně republiky naprosto
bezproblémové.
Úvod střetnutí byl chvíli vyrovnaný
jen kvůli tomu, že domácí hráčky
zkazily tři z prvních čtyř podání (4:3).
Jakmile tento neduh odstranily, začaly systematicky zvyšovat náskok
výraznou převahou ve všech činnostech. Hostující děvčata se viditelně
těžko zbavovala velkého respektu
a dlouho jen minimálně bodovala jinak než prostějovskými chybami. Až
závěr vstupní sady byl trochu vyrovnanější, ovšem přesto skončil jasným
výsledkem - 25:13 a 1:0.
Zkraje druhé části Brňanky zvedly
díky zlepšenému poli několik ná-

„Bylo vidět, že hraje první celek tabulky s posledním, zápas neměl moc vysokou úroveň. Z naší strany však může panovat spokojenost, neboť jsme
dokázali držet svou herní kvalitu bez příliš mnoha chyb a kromě úplného
začátku nám vycházelo i podání, které jsme tentokrát chtěli víc riskovat
s ohledem na příští duely, kdy to bude nezbytné. Pozitivní je rovněž to, že
ještě nedávno zraněné hráčky bez potíží pokračují v zapojení do sestavy:
Andrea Kossányiová absolvovala celé tři sety a Stefanie Karg aspoň dva
s tím, že v Kazani už by měla být stoprocentně připravená.“

Marek MERIAČ - VK SG Brno:

„Domácím hráčkám v prvním setu ještě moc nevycházel servis, ale od druhé
sady už ano a tím nás dostávaly pod velký tlak. My jsme tím pádem měli
problémy přihrát si a následně zaútočit, s čímž se ve volejbale nedá uspět.
Prostějov tedy potvrdil své kvality, zatímco my coby mladé družstvo někdy
nezvládáme situace, které bychom zvládat měli. Přesto tenhle tým má svůj
potenciál, jen musíme hodně pracovat a holky navíc potřebují uvěřit, že mohou být konkurenceschopné některým celkům v ženské extralize.“
ročných
č ý h míčů,
íčů čímž
čí ž dduell získal
í k l ddo
té doby chybějící šťávu. „Vékáčko“
zase přidalo k dominantnímu útoku
kvalitnější bloky a snahu SG přibrzdilo bodovou šňůrou z 2:2 na 8:2,
nicméně dění na hřišti už sneslo přísnější měřítko. „Agelky“ se proti papírovému outsiderovi snažily neztrácet
koncentraci a to se jim celkově dobrým výkonem dařilo. Naopak soupeřky čím dál víc kupily chyby, zejména
v zakončení i na přihrávce. Z toho
vzešlo jednociferné skóre - 25:8 a 2:0.
Slabší okamžiky si hanácký tým vybral až na startu třetího dějství, kdy sérií vlastních hrubek dovolil mladému
protivníkovi dvakrát otočit průběžný
stav (3:1 - 3:4 a 6:5 - 6:8). Leč po druhém obratu se favoritky během technického time-outu srovnaly, znova
zabraly a deseti body v řadě za sebou
při výborném servisu Kossányiové
daly zbytku mače nekompromisně
hladký směr - 18:8. Utkání v součtu

netrvalo
l anii hhodinu
di či
čistého
éh ččasu, ale
l
tahle skutečnost nemohla nikoho
překvapit: hostitelky jen splnily povinnost a mladice z jihomoravské
metropole nepřekročily svůj stín 25:12 a 3:0.
„Při vší úctě k soupeři to pro nás
byl spíš takový trénink, kdy jsme si
mohly vyzkoušet některé věci do dalších, mnohem těžších zápasů hlavně
v Champions League. K této soutěži
teď všechno směřujeme a i toto utkání bylo zvládnuté na naší cestě dobře
i soustředěně tak, jak jsme chtěly,“
poznamenala po utkání Solange Soares (kapitánka VK AGEL Prostějov.
„Soupeřky byly o dvě třídy jinde, což
se nejvíc projevilo při obraně sideoutů, které jsme neměly skoro žádné.
Určitě jsme chtěly hrát vyrovnanější
volejbal, ale Prostějov má velkou
kvalitu a bohužel nám to nedovolil,“
konstatovala smířeně i kapitánka brněnského celku Veronika Šnellyová.

pěkný úspěch,“ uvědomuje si Andrea Kossányiová

Prostějov - Když se smečařce VK AGEL Andree
Kossányiové na jednom říjnovém tréninku ošklivě
podlomilo koleno, vypadalo to na přetržené vazy
v něm a minimálně půlroční vynucenou přestávku.
Naštěstí zranění nebylo zdaleka tak vážné, tudíž se
česká reprezentantka vrátila do sestavy prostějovských volejbalistek mnohem dřív. Už minulý čtvrtek
proti SG Brno odehrála „Kossy“ první celý duel od
svého poměrně brzkého uzdravení, po němž se rozpovídal v exkluzivním interview pro Večerník a internetové stránky klubu vkprostejov.cz.
Marek Sonnevend
Jaké to bylo střetnutí po návratu z marodky?
„Nastoupila jsem už minulou sobotu
ve Šternberku, kde jsme se prostřídaly s Barčou Gambovou. Každopádně
jsem se do zápasů moc těšila a dnes to
myslím vyšlo docela dobře. Dostala
jsem dost nahrávek, mohla častěji útočit a nabrala vyšší tempo, i když proti
papírově slabšímu soupeři. Hlavní je,
že jsme jako tým předvedly vcelku
kvalitní výkon, bez zbytečně mnoha
chyb. Ještě ale musíme zlepšit lehké
balónyy i některé další věci v naší hře.“
Vaše zranění prý vypadalo
na pohled hrozivě. Jak jste
to cítila vy sama? Bála jste se přetržených vazů?
„Byla to neskutečná bolest, takovou
jsem v životě zatím nepoznala! Výron v kotníku je oproti tomuhle skoro nic. Smečovala jsem pipe během
dost nahecovaného tréninku, kdy
nám nahrával Peťa Goga, já po tom

zakončení doskočila na zem a nohou
mi projela tak šílená bolest, až jsem
myslela, že mi snad nějaká kost vyje-

Pavel KOŽUCH
Ž
- TJ Sokol Frýdek-Místek:

„Utkání bylo vyrovnané, soupeř zvítězil hlavně díky Kubánce Simon. Mě
těší náš velmi bojovný a dobrý výkon.“
Bodový vývoj - první set: 0:2,
2:2, 2:4, 4:4, 9:9, 9:11, 11:12,
11:14, 14:15, 16:16, 20:20, 20:22,
23:22, 25:23. Druhý set: 2:0, 2:7,
6:7, 8:8, 10:9, 11:11, 14:11, 15:14,
16:17, 17:21, 18:24, 23:25. Třetí
set: 0:2, 2:2, 2:5, 4:5, 4:10, 7:10,
8:13, 10:13, 14:18, 16:18, 16:20,
17:24, 18:25. Čtvrtý set: 0:3,
1:5, 3:5, 3:9, 4:11, 6:13, 11:13,
11:17, 13:17, 13:19, 17:19, 17:21,
20:21, 20:23, 22:23, 22:25.
Frýdek-Místek - Po předchozí
„selance“ s brněnskými juniorkami se volejbalistky VK AGEL
Prostějov v sobotním podvečeru
dočkaly naopak svého nejtěžšího souboje v dosavadním průběhu UNIQA extraligy. Zápas
sedmého kola soutěže jim totiž
postavil do cesty v létě posílený
a dost nebezpečný Frýdek-Místek, který svěřenkyním kouče
Čady nadělal mnoho starostí.
Hostující mančaft dokonce musel obracet nepříznivý průběh,
což se mu nakonec s vypětím sil
povedlo. Vyrovnaný mač dotáhly

Miroslav ČADA - VK AGEL Prostějov:

„Především v úvodu zápasu jsme měli problémy s obranou, naopak nadšeně
bojující soupeř často dokázal ubránit náš útok. Proto bylo utkání tak vyrovnané a jeho vítězné zvládnutí nás stálo dost sil.“
„Agelky“ k vydřenému vítězství
za tři body, které upevnily stále
vedoucí postavení v tabulce.
Domácí tým povzbuzen čtvrtečním
triumfem 3:0 v Králově Poli, kterým napravil předchozí klopýtnutí
se Šternberkem i na hřišti SG Brno,
začal proti favorizovanému soupeři
dobře. Nezaostával v žádné činnosti a zejména díky výborné obraně
dlouho držel krok. Až od vyrovnaného stavu 9:9 se „Agekám“ povedl
únik na 11:14, jenže vzápětí zachybovaly na přihrávce a bojovné Sokolky brzy skóre dotáhly - 16:16.
Osud zahajovací sady pak visel na
vážkách, neboť úřadujícím mistryním příliš nefungovala defenziva,
když ženy TJ s opakovaným úspěchem vytloukaly bloky nebo ulívaly. Přetahovaná tímto způsobem
trvala až do dramatické koncovky,
v níž si hostitelky pomohly tříbo-

dovým obratem z 20:22 na 23:22
a následně proměnily hned první
setbol - 25:23 a 1:0.
Pro kolektiv Prostějova šlo o premiérovou ztracenou sadu v aktuální sezóně a bylo otázkou, jak se s
nepříznivým průběhem vyrovnají.
Navíc šel protivník záhy do vedení
2:0, ovšem Čadovy svěřenky naštěstí bleskově zareagovaly šňůrou
sedmi bodů za sebou při účinném
servisu Borovinšek. Že se však
nenacházejí zrovna v pohodě, dokumentoval okamžitý kontr frýdecko-místecké ekipy, jež pohotově
využila několika zkažených příjmů
(z 2:7 na 6:7). Družstvo Prostějova
se ocitalo pod letos dosud nepoznaným tlakem a očividně mu to dělalo
potíže. Svěřenky nového kouče
Pavla Kožucha kvalitně útočily
i podávaly a doslova se překonávaly v poli, občas přidaly také bodový

I z ní se ještě dá postoupit do play off
Champions League a s jistotou zaručuje alespoň přesun do závěrečné
fáze CEV Cupu, což jsme dokázaly
v minulé sezóně. Zopakovat aspoň
tohle by bylo hezké. Každopádně
do každého utkání naplno
ppůjdeme
j
p
zkusit urvat nějaké sety či bbody
a uvidíme.“
Jak se vám jeví
j
letošní dr
družstvo VK AGEL v porovnání s loňsk
loňským
kádrem?
„Řekla by
bych,
že zatím po-

„Byla to neskutečná bolest, takovou jsem
v životě zatím nepoznala! Výron v kotníku je
oproti tomuhle skoro nic. Jak jsem doskočila,
nohou mi projela tak šílená bolest, až jsem
myslela, že mi nějaká kost vyjela kůží ven...“
Smečařka „Agelek“ Andrea KOSSÁNYIOVÁ
o zprvu katastroficky vypadajícím zranění
la kůží ven. Skutečně to pak vypadalo
na přetržené vazy a už jsem se vnitřně
připravovala na dlouhou přestávku
od volejbalu, lékařská vyšetření však
naštěstí ukázala něco jiného. Přesně
šlo o devítimilimetrovou trhlinu na

„Agelky“ ve Frýdku-Místku ztratily svůj první set
blok. Tím pádem šly zaslouženě
do trháku 14:11, čímž se tříbodové
očekávání VK dostávalo do vážného ohrožení. Ještěže „Agelky“ dokázaly v této kritické fázi pořádně
zabrat, nepříjemné manko rychle
smazat a výrazně zlepšeným výkonem set zachránit navzdory nepochopitelnému výpadku v závěru.
Vlastními hrubkami tam rivalkám
dovolily odvrátit pět setbolů v řadě
(z 18:24 na 23:24!), než ten šestý
konečně zužitkovaly - 23:25 a 1:1.
Aby Čadův soubor za daných okolností mohl těžké střetnutí proti rozjetému sokovi dovést ke klidnému
vítězství, nutně potřeboval ustálit
svůj neurovnaný herní projev a vyvarovat se houpačky ve stylu nahoru-dolů. To se sice našim plejerkám
pořád úplně nedařilo, když střídaly
precizně zmáknuté pasáže s vyloženě hluchými fázemi. Naštěstí ty
první už převažovaly nad druhými
především zásluhou lépe fungujícího bránění a hanácká družina tak získala uklidňující náskok 4:10, který
i přes některá dílčí zaváhání neustále
udržovala. Nebezpečí vzrostlo po
korekci Frýdku-Místku na 16:18,
leč na sklonku třetího dějství AGEL
statečný odpor domácích razantně
zlomil - 18:25 a 1:2.
Že šlo o klíčový moment celého
duelu, to ukázal hned start čtvrté
části. Obhájkyně titulu pokračo-

menisku, což se obešlo bez operace
jen s třemi až čtyřmi týdny klidu.
Avšechno tak nakonec dopadlo dobře.“
Trenér Čada popisoval, že
vás musel brzdit před příliš
rychlým zapojením po zranění. To
byla touha po utkáních tak velká?
em chtěla
„Jo, zpátky na hřiště jsem
strašně moc. Až jsem to koleno asi trochu přemáhala,
a, což
nebylo úplně ideální. Proto
ten můj urychlovaný návrat
kouč přibrzdil a šlo o rozumné řešení. Teď už jsem
konečně zpět, koleno drží,
a byť ještě občas cítím
m bolest
la by být
s nutností ledování, měla
noha určitě v pořádku. A z toho

valy v mohutném náporu dobrým
podáním, dominantním zakončením z přesných nahrávek, solidně
úspěšnými bloky i slušným polem a
jejich velký únik měl podobu jasného stavu 6:13. Škoda, že i v takhle
slibně načaté cílové rovince si naše
holky zase neodpustily ztrátu koncentrace vedoucí k pětibodové korekci Sokola na 11:13. A totéž navíc
zopakovaly ještě jednou o několik
minut později (z 13:19 na 17:19)!
Na této vyrovnanosti měl pochopitelně svůj nemalý podíl rovněž
sympaticky kvalitní výkon TJ, leč
abychom se z natolik jasného vývoje setu strachovali o jeho prosté
získání ve vypjaté koncovce, bylo
přece jen zbytečné. Alespoň že výsledkově vše dopadlo pro naše barvy příznivě, neboť Prostějovanky
v úplném závěru udržely nervy na
uzdě - 22:25 a 1:3.
„Z naší strany to bylo hodně bojovné, škoda druhého i čtvrtého setu.
Za dnešní výkon jsme si zasloužily aspoň bod,“ litovala Katarina
Dudová, kapitánka TJ Sokol Frýdek-Místek. Prostějovská lídryně
Solange Soares mohla být spokojenější. „Trápily jsme se celé utkání
s přihrávkou i obranou, ale přesto
jsme dokázaly vyhrát, což je podstatné. Z tohoto zápasu se poučíme
a jedeme dál,“ burcovala brazilská
Slovenka.

ost, moje
mám samozřejmě radost,
zdravotní pauza nebyla nijak extrémně dlouhá.“
Nyní procházíte posledními
duely před vstupem do Ligy
mistryň. Berete teď českou extraligu spíše už jako přípravu na evropský pohár?
„Pochopitelně nesmíme v žádném
utkání nic podcenit, ale je pravda, že
se už soustředíme na zápas v Kazani.
Každý den probíhá taktická příprava
u videa s tím, že postupně rozebíráme
jednotlivé herní činnosti Dynama,
abychom byly dokonale nachystané. A některé věci si pak zkoušíme
i v ligových střetnutích, třeba s Brnem
to tak v některých ohledech bylo.“
Co říkáte na šílený los favority přeplněné základní
skupiny A?
„Losování pro nás dopadlo opravdu
vražedně, to si nemusíme nic namlouvat. Ale i volejbalistky Kazaně,
Rabity Baku nebo Chemiku Police
jsou jenom lidi, nemusí mít pokaždé
svůj den a mělo by jít s nimi hrát.
Věřím, že se všemi třemi soupeři
dokážeme vyrovnaně bojovat a třeba
některého i zaskočit, případně porazit.
((lehkýý úsměv)“
Co byste brala za úspěch
v konkurenci tak špičkových klubů?
„Druhé místo ve skupině by byla absolutní senzace a paráda, třetí příčka
by znamenala také velký úspěch.

Foto: archív Večerníku
dáváme lepší výkony než minulý
rok stejnou dobou. Každopádně
i náš loňský tým byl určitě dobrý,
jen měl občas větší výkyvy, zatímco teď hrajeme během zápasů
vyrovnaněji. Místo Vincy přišla
jiná výborná nahrávačka Kathleen
Weiss, která má spoustu zkušeností
a pomáhá vytvářet skvělé útočné
pozice. Na ´účku´ pak Katie Carter
víc než nahradila vynikající Liannes Simon schopná bodově zakončit v podstatě odkudkoliv. Celkově
se naše letošní družstvo jeví dost
slibně.“
Zvládnete velmi nabitý
program nejbližších dvou
týdnů?
„Musíme, nic jiného nám nezbývá... (úsměv) Náročné přitom bude
hlavně cestování do Kazaně a zpět,
zvlášť když po čtvrtečním utkání na
Dynamu musíme být následně na
letišti už ve tři hodiny ráno, takže
po zápase možná vůbec nepůjdeme
spát. Načež se v pátek odpoledne
vrátíme domů a hned druhý den
hrajeme v Brně, potom další úterý
Český pohár ve Frýdku-Místku a ve
čtvrtek doma ligu s Olomoucí. Bude
to těžké, ale jsme profesionálky,
a jak říkám, zvládnout to prostě musíme. Jsme dobře trénované, větší
problém v tom nevidím.“

Tenis
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Prostějovské duo Petra Kvitová - Lucie Šafářová přispělo k dalšímu přepsání historie

ČESKÉ LVICE OPĚT NA VRCHOLU! VE FINÁLE FED CUPU SMETLY NĚMECKO „Netuším, kde jsem vzala sílu,“
Čtyři vyhrané sety přinesly v sobotu klíčový náskok, nedělní drama uzmula „Kvitka“

Potřetí během čtyř let se radují tenistky České republiky z vítězství ve Fed Cupu. Tým nehrajícího kapitána
Petra Pály, který se opírá především o prostějovské
hráčky Petru Kvitovou a Lucii Šafářovou, porazil špičkový německý celek 3:1. Všechny body přitom získaly právě členky TK Agrofert. Vše pak opět dirigoval
manažer Miroslav Černošek, jehož agentura Česká
sportovní fedcupový výběr marketingové zajišťuje.
Praha, Prostějov/lv
Parádně se do úvodního dne vyspala česká jednička Petra Kvitová.
Andreu Petkovicovou ve svém utkání přehrála agresivitou a rychlými
údery. Brzy se dostala do vedení 3:0.
Svůj náskok si bez větších problémů
hlídala a mírně zaváhala až za stavu
5:1, kdy ztratila svůj servis. Vzápětí
však prolomila podání soupeřky
a získala první set. „Ani jsem
nečekala, že začátek bude tak dobrý.
Ale slušně jsem servírovala a dařilo se na returnu. Soupeřka z toho
byla hodně špatná,“ všimla si Kvitová. Petkovicová na začátku druhé
sady sice získala opět podání české
hráčky, Kvitová okamžitě vyrovnala
a pak si tenistky držely servis až do
stavu 5:4. V závěrečné hře německá
hráčka neudržela nervy na uzdě.
V rozhodujícím momentu udělala
dvojchybu a nabídnutý mečbol
hráčka TK Agrofert Prostějov

bezpečně proměnila. „Jsem šťastná,
že jsem do kabiny přinesla první
bod. Před zápasem jsem byla hodně
nervózní. Nepodařilo se mi usnout,
nemohla jsem jíst. Ale výsledek je
přesto výborný,“ těšilo Kvitovou.
Lucii Šafářovou čekala v sobotu
desátá hráčka světa Angelique
Kerberová a německá jednička
se opravdu zpočátku ukázala jako
mírná favoritka střetnutí. V páté
hře šla do vedení, vzápětí potvrdila
svůj brejk a vedla 4:2. V tomto momentu rodačka z Brna vyměnila
raketu a duel dokonale otočila. Získala čtyři hry v řadě a díky tomu
i první set. „Vzala jsem si raketu
s tvrdším výpletem. Mohla jsem se
do míčků více opřít,“ poznamenala
Šafářová. Kerberová v závěru sady
soupeřce věnovala poslední míček.
Při mečbolu se hlasitě povzbuzovala
ve hře a to pravidla nedovolují, což
potvrdila svým rozhodnutím hlavní
rozhodčí. „Takhle jsem set ještě

Fotoreportáž

neukončila,“ usmívala se Šafářová.
Ve druhém setu se situace opakovala. Německá tenistka opět vedla
4:2, domácí hráčka se však nevzdala a nátlakovou hrou si vynutila
převahu a druhý bod. „Věděla jsem,
že do toho musím jít, ale současně
musela být trpělivá, protože se dalo
čekat, že Kerberová toho hodně
vrátí. Všechno to vyšlo do puntíku,“
konstatovala Šafářová.
V neděli mohla oslavy triumfu
odstartovat Petra Kvitová. V cestě
ale stála světová desítka Kerberová
a německá jednička hned v první
sadě ukázala, že se pokusí celé utkání zdramatizovat. Úvodní část
střetnutí dospěla až do zkrácené
hry. Česká tenistka sice prohrávala
1:4, přesto se nakonec přiblížila
k úspěchu. Na začátku druhé sady
navíc získala vedení 3:0, pak ale
Kerberová výsledek otočila a musel rozhodovat třetí set. Klíčové
momenty rodačka z Fulneku zvládla neuvěřitelnou bojovností. Nezlomila se ani za stavu 1:4. Přes velké
vyčerpání skóre překlopila na svoji
stranu a za stavu 5:4 se při svém
podání prokousala k mečbolům.
Ten čtvrtý dokázala proměnit
a vzápětí skončila v objetí svých
spoluhráček a celého realizačního
týmu. „Bylo to hodně složité.
Opravdový boj o každý míč. Proti
mně stála skvěle připravená hráčka,
o to víc si úspěchu cením,“ ocenila

Hrdinka. Vůdčí úlohu na sebe vzala Petra Kvitová. Členka TK Agrofert
Prostějov se postarala o dva body ze tří.
Foto: Pavel Lebeda/Česká sportovní
výkon německé hráčky Kvitová.
Lucie Šafářová tak už na kurt nemusela, za rozhodnutého stavu
seale kvůli regulím Mezinárodní
tenisové federace ITF odehrála
ještě čtyřhra. V uvolněné atmosféře

Finále Fed Cupu 2014; Praha, 8.-9. listopadu:
Sobota:
Kvitová - Petkovicová 6:2, 6:4
Šafářová – Kerberová 6:4, 6:4

jaká
ja
aká bbyla
ylaa ccesta
esstaa če
češek
ešeek zaa po
pohárem...
oháreem...
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3 501 - 12 000 kg
5.575,nad 12 000 kg
8.922,-

Neděle:

Kvitová – Kerberová 7:6, 4:6, 6:4
Šafářová – Petkovicová zrušeno
Hradecká, Hlaváčková - Georgesová, Lisická 4:6, 3:6

INZERCE

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

Hradecká s Hlaváčkovou prohrály
s párem Goergesová, Lisická. „Radost z úspěchu to ale nekazí. Bylo
to příjemné, příště snad vyhrajeme,“
konstatovala za českou dvojici Hradecká.

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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přiznala šťastná Kvitová

Praha/lv - Strašně unavená a šíleně šťastná. Taková byla Petra
Kvitová bezprostředně po vítězném zápase nad Kerberovou,
který českému týmu přinesl
rozhodující bod. K vítězství ve
Fed Cupu přispěla nejlepší česká tenistka dvěma body. „Je to
úžasný pocit,“ rozplývala se domácí tenisová královna Kvitová.
Jak jste se cítila bezprostředně po mečbolu. Převládalo štěstí nebo vyčerpání?
„Byla to totální euforie. Výjimečný zážitek, který jsme zažily
už podruhé. Vítězné finále před
domácí vyprodanou halou. To se
nikdy
y neomrzí.“
Bylo utkání s Kerberovou
vaším vůbec nejtěžším zápasem ve Fed Cupu?
„V roce 2011 jsem odehrála podobně náročný zápas ve finále

proti Kuzněcovové. A tohle bylo
něco podobného. Soupeřka navíc
hrála skvěle, nic jsem nedostala
zadarmo.“
Získala jste první i třetí
bod. Cítíte se jako lídr
týmu?
„Každého potěší, když vyhraje.
Jsem pochopitelně ráda, že se mi
podařilo naše snažení dotáhnout
do úspěšného konce. Ale je to
především úspěch celého týmu.
Společná radost. A je jedno, kdo
bodyy udělá.“
V rozhodující sadě jste
dlouho prohrávala. Kde
jste našla sílu na obrat?
„Tak to vůbec netuším. Ani jsem
nevěděla, že ještě nějaké mám...
(úsměv) Byly někde vevnitř schované. A podařilo se je vytáhnout
v pravý čas. I s podporou hlediště,
které mi hodně pomohlo.“

„Jsou to moje holky,“
říkal dojatý Černošek

Praha/lv - Jen obtížně skrýval emoce po vítězném zápase Petry
Kvitové Miroslav Černošek. Jeho společnost Česká sportovní
pořádala finálové utkání s Německem, další agentura TK PLUS
zase stojí za prostějovským tenisem, který dodal do sestavy hlavní opory. A právě tyto hráčky zařídily tři rozhodující body. „Jsou
to moje holky,“ usmíval se dojatý Černošek
Vnímáte vítězství ve Fed Cupu jako prostějovský úspěch?
„To, že se na úspěchu podílely z velké míry členky prostějovského klubu je rozhodně příjemné. Ale je to o celém českém tenise.
A nejen o něm. Myslím si, že pro mladou generaci ve všech sportech
jsou výkony našich hráček velkým příkladem.“
Jak jste prožíval rozhodující utkání, v němž Petra Kvitová
předvedla neskutečný výkon?
„Petru vnímám deset let od chvíle, kdy přišla do Prostějova. Nikdy
jsem neviděl podobný výkon. Několikrát byla opravdu za hranou
svých sil. Překonala sama sebe. Vůbec netuším, kde se to v ní vzalo.
Určitě pomohla atmosféra v hale. Byla neuvěřitelná!“
V posledních letech si fanoušci zvykli na úspěchy ve Fed
Cupu i Davis Cupu. Bude možné, aby je příští generace
zopakovaly?
„Sleduji mladé hráče a hráčky především v Prostějově a na Spartě.
Budou noví Berdychové. Nové Kvitové a Šafářové. A dočkáme se
dalších úspěchů. Moc tomu věřím.“

