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HOROR V NĚMČICÍCH:

DVAKRÁT

CHLAPEC

PORODILA

ZMRZAČENÝ
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MRTVÉ DÍTĚ!
EXKLUZIVNĚ
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straně
14

Foto: HZS OL kraje
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Tak to je neuvěřitelné! Šestatřicetileté Květoslavě Mráčkové se s jejím o dvaatřicet roků starším manželem Vlastimilem narodil koncem letošního srpna mrtvý syn Adam. „Není
N í nic
i hhoršího
šíh na
světě, než když se matka musí dívat do hrobu svému vlastnímu dítěti,“ říká v exkluzivní zpovědi pro Večerník žena, kterou něco podobného potkalo už dvakrát...
Foto: Martin Zaoral

15081910771

Reportáž si přečtete
na straně 10

2

Úterý 29. září 2015
www.vecernikpv.cz

rubriky

RYCHLÝ
VEČERNÍK
Kolaps v muzeu
Prostějov (mik) - S největší pravděpodobností kvůli vydýchanému
vzduchu a dehydrataci zkolabovala
minulou středu v prostějovském
muzeu starší návštěvnice. Nebýt
duchapřítomné
zaměstnankyně,
která nebohé ženě okamžitě poskytla
první pomoc, mohlo to dopadnout
všelijak... „Mohu potvrdit, že ve středu
třiadvacátého září kolem poledne
došlo v prostorách muzea ke krátkému kolapsu ženy. Zaměstnankyně
poskytla seniorce první pomoc, ta po
zhruba deseti vteřinách nabyla znovu
vědomí. Pacientku převezla sanitka do
nemocnice na vyšetření. EKG nezjistilo nic vážného, jednalo se skutečně
jen o krátkodobý kolaps,“ uvedl Pavel
Vysloužil, tiskový mluvčí Zdravotnické
záchranné služby Olomouckého kraje
v Prostějově.

U dálnice
postaví køižovatku
Žešov (mls) - Ředitelství silnic a dálnic vydalo žádost o vydání stavebního
povolení na stavbu R46 Prostějov- jih
na katastrálním území Žešov. U sjezdu
z R46 by měla vyrůst nová křižovatka.
Námitky proti této stavbě mohou
účastníci řízení vznést do 30. září. „K těm
podaným později a těm, které mohly
být uplatněny v územním řízení, se
nepřihlíží,“ upozornil Josef Kubovský,
ředitel Odboru infrastruktury a územního plánu Ministerstva dopravy.

Našlo se dámské
jízdní kolo
Prostějov(mls)- O tom, že se kola kradou, nemůže být pochyb. V některých
výjimečných případech se ovšem také
vrátí zpět majiteli. Ztracené dámské jízdní kolo červené barvy je od minulého
týdne k mání na oddělení informační
služby Magistrátu města Prostějova
vedle hlavní budovy radnice. Kromě
něj poctiví nálezci nedávno také odevzdali dva svazky klíčů.

FOTO

rubriky
Večerníku

VESELÝ ČLOVĚK

je mistrem své duše

CO NÁS POTĚŠILO…
Hojná účast na charitě. Všechny
dobré lidi určitě potěšila velká účast
všech, kteří se v neděli 27. září rozhodli jakkoliv pomoci nemocnému
Davídkovi Vítkovi ze Ptení. Stovky
lidí přispěli různými způsoby na
léčbu jeho těžké nemoci. Jménem
rodičů Večerník všem děkuje. Lidé
se srdíčkem na pravém místě stále
ještě žijí!

VEÈERNÍKU

Martin ZAORAL

STRAŽISKO Když se dva hraví lidé ocitnou na stejné vlně, není vůbec důležité, jaký věkový rozdíl mezi
nimi je. Důkazem budiž snímek Lindy Wichterlové,
která jistý srpnový pátek oslavila 98. narozeniny
(Večerník informoval – pozn.red.) a malého Filípka,
jenž 13. září letošního roku dosáhl dvou a půl let.
Navzdory tomu se oba velmi rychle skamarádili
a společně se pustili do hry v přetahování o červenou stužku, kterou si oba náramně užívali.
Inu, jak napsal William Shakespeare: Veselý člověk je mistrem své duše. Mít radost ze života coby dítě není tak těžké. Rozdávat ji ostatním kolem sebe i po nesčetných životních zkouškách,
to už však chce skutečnou vnitřní sílu, nadhled
i charakter.

CO NÁS UDIVILO…
Lidská hyena. Minulé pondělí jsme
si připomněli smutné 43. výročí tragédie, při které v Bulharsku zahynuli po
dopravní nehodě prostějovští parašutisté. Smutným paradoxem je, že právě
v tomto období zatím neznámý zloděj
ukradl na hřbitově urnu s ostatky jednoho z nich - Oldřicha Varmuži...
Malého Filípka a Lindu Wichterlovou od sebe dělí necelých 96 let, přesto si společně
hráli, jakoby se oba kamarádili odmalička.
Foto: Petr Sládek

Agentura Červené trenky vyvěsili i na kopuli radnice!
Nejenom prezident republiky, ale rovněž vedení města Prostějova se nyní
potýká s následky ataku recesistů ze
spolku Ztisícvýkalů. V úterý 22. září
odpoledne, tedy v době konání zasedání rady města, vystoupala dvojice
buřičů po lešení až na samotný vrchol
radnice a na pozlacenou makovici vyvěsila obří červené trencle! Prostějov
má naštěstí mnohem bdělejší policejní
ochranku než prezident Zemák na
pražském Hradě...
Jak Agentura Hóser totiž zjistila,
červených bombarďáků si téměř

„7 dnù Veèerníku v kostce“
pohledem Martina Zaorala

okamžitě všiml šéf prostějovské policie, který v tu chvíli zrovna nakupoval v obchodním centru Bronzová
vrata. „Ihned jsem na věž radnice
poslal komando těžkooděnců, které
zatklo dva výtržníky. Hrozí jim až
doživotí za hanobení nově opravené radnice. Na odstranění trenýrek
jsme museli ale přivolat hasiče ve
speciálních protichemických skafandrech, neboť trenky byly použité
a nesnesitelně páchly,“ svěřil se nám
Pavel Skoronový, vedoucí policejní
plukovník.
Červené trenýrky vyvěšené na vrcholu prostějovské radnice měly být
zřejmě formou protestu proti účasti komunistů v radě města. „Mně
osobně to připadá jako dobrý fór.

Rudý hadr visel na radnici naposledy 16. listopadu 1989, takže ty
bombarďáky ve mně vzbuzují určité
vzpomínky,“ nenechal se vykolejit
dotazem Agentury Hóser Václav
první Šmídový, prostějovský konšel. To jeho kolega, radní za KSČM
Josef Augustus, byl drsnější. „Zase
něco! Karel Marx se musí obracet
v hrobě! To jim ale nedaruju, určitě
je to zase nějaká bejkárna ze strany
hnutí NE 2011. Pomstím se, náměstí nechám zasypat plesnivými koblihami,“ uvedl radní Augustus.
Vedení města v souvislosti s touto
trenýrkovou taškařicí okamžitě
přijalo bezpečnostní opatření. „Celou střechu radnice včetně makovice
necháme nabít elektrickým prou-

dem. Každý, kdo by se odhodlal
k podobné lumpárně, bude sestřelen
elektrickým výbojem,“ prozradila
nová primátorka Prostějova Alena
Rašáková.
Mluvčí recesistického spolku Ztisícvýkalů Ferdinand Průjem ale
Agentuře Hóser dal jasně najevo,
že další akce na pražském Hradě
i v centru Prostějova budou pokračovat. „Když ne na radnici, budeme
věšet červené trenýrky na okolních
domech,“ nenechává se zastrašit
Ferdinand Průjem. Nu což, alespoň
bude sranda...
Za Agenturu Hóser Majkl

Babimaki & mik

•• Úterý ••
Měl Chrudoš pravdu? „Běda ptákům, k nimž se zmije vplíží, běda mužům,
kterým žena vládne!” lamentoval podle Starých pověstí českých jistý Chrudoš
na adresu kněžny Libuše. I v Prostějově bude vládnout žena. Volbu Aleny Raškové na primátorku podpořili nejen spolustraníci z ČSSD, ale i zástupci koaličního hnutí PéVéčko a KSČM.

•• Čtvrtek ••

MILUJEM
E
VEČERN
ÍK

Před nedávnem se drtivá většina Prostějovanů rozhodla nepřejmenovat Hlaváčkovo
náměstí na náměstí Václava Havla. Náš „sametový“ prezident si tak v nebi včerejších
oslav svátku svatého Václava příliš neužil. Tak snad zase za rok...

Úterý

17/4 °C

Støeda

18/5 °C

Michal

Jeroným

redakce se rozšířila
▶

Koně a hubnutí. Ženy milují jízdu na koni hned z několika důvodů. Jedním
z nich je ten, že patří k nejlepším prostředkům pro zajištění štíhlé linie. Průser je,
pokud po měsíci intenzivního ježdění nezhubne jezdkyně, ale pouze kůň. Pořádně zajezdit si mohli všichni, kteří dorazili na Jezdecké hry do hřebčína v Jesenci.

POÈASÍ v regionu

▶

•• Neděle ••

Čtvrteční koncert trojnásobné
Zlaté slavice se u Prostějovanů
setkal s obrovským nadšením.
Jako symbol „sametové revoluce“ dokázala vyprodat sál Společenského domu a všichni věří, že
si své původní tvrzení o posledním vystoupení v našem městě
ještě rozmyslí...

Radní Václav Šmíd (KSČM)
k proklamované snaze
opozice vyvolat předčasné volby

Hruška ve Zlaté bráně. Chuck Norris je prý takový tvrďák, že si na večeři
u Ládi Hrušky dokonce přidal! Právě známý televizní „kuchař“ obsadil prostor
před knihkupectvím ve Zlaté Bráně, kde zájemcům podepisoval knihu svých
receptů. Na akci dorazily davy lidí a to i přesto, že označit Láďu za kuchaře je
stejně odvážné jako Miloše Zemana za hokejistu...

•• Sobota ••

MARTA KUBIŠOVÁ

„POKUD SAMI
NEODSTOUPÍ,
JE TO JEN GESTO!“

•• Středa ••

Víno budiž pochváleno. Jaký je rozdíl mezi červeným vínem, bílým vínem
a burčákem? Červené roztahuje cévy, bílé nohy a burčák konečník. Přesvědčit se
o této pravdě mohli všichni, kteří dorazili na plumlovský zámek, kde se konaly
Svatováclavské slavnosti vína.

ZAUJALO NÁS…

ZASLECHLI JSME…

Somálec se stravenkou. Víte, co je rychlejší než světlo? Somálec se stravenkou! Právě kupu stravenek si uprostřed týdne z prodejny v centru Prostějova
odnesl neznámý lupič. Kromě toho si přibalil ještě dvanáct tisíc korun. No,
snad se alespoň nají!

•• Pátek ••

Právě ve třetím kole skončila pouť
prostějovských fotbalistů tuzemskou pohárovou soutěží MOL Cup.
Nad síly „eskáčka“ byl prvoligový
nováček ze Zlína, který svěřencům
trenéra Jury čtyřmi údery zarazil
další překvapení. Sparty se tak na
Hané opět nedočkáme...

Foto: internet

Nechtěl čekat až do důchodu. Pokud bych vám tu chtěl napsat nějaký vtip
o České poště, tak by vám také nemusel dojít... Naopak pro peníze si přímo
na poštu v Kelčicích došel dosud neznámý muž. To není nic neobvyklého,
například důchodci tak činí pravidelně každý měsíc, relativně mladému
muži se však na důchod asi čekat nechtělo. K vyzvednutí financí tak musel
použít pistoli...

Toho bychom potřebovali! Požehnaných 102 let by se dožil legendární fotbalista Josef „Pepi“ Bican. Kanonýra jeho formátu bychom využili i v Prostějově.
Jestliže by se v nejlepší formě objevil v sestavě 1. SK, tak by naši fotbalisté Zlín,
který jim v poháru vstřelil čtyři branky, snad i přestříleli.
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•• Pondělí ••

ZACHYTILI JSME…

adresa
zůstává
stejná

Ètvrtek

19/7 °C

Pátek

20/8 °C

Igor

Olivie

Sobota

20/8 °C

Nedìle

20/8 °C

Bohumil

František
Zdroj: meteocentrum.cz
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OKAMŽITÁ SMRT pod koly vlaku
Lékaři už ani nezahájili resuscitaci…

PROSTĚJOV S tragédiemi na
kolejích se poslední dobou
roztrhl pytel. Po neštěstí u vrahovického nádraží a střetu
vlaku se čtyřiasedmdesátiletou
seniorkou u přejezdu ve
Vrahovické ulici, došlo minulou
středu k další tragické události
s fatálními následky. V kolejišti
u zdi bývalého Agrostroje vlak
smetl šedesátiletého muže.
Přivolaní lékaři byli bezmocní,
zranění oběti bylo naprosto
neslučitelné se životem.

Michal Kadlec
„Ve středu 23. září ve 20.10 hodin
došlo na železniční trati mezi stanicemi
hlavního a místního nádraží v Prostějově,
v prostoru takzvaného kosteleckého
záhlaví, ke sražení staršího muže osobním vlakem. Strojvůdce vlaku jedoucího
ve směru k místnímu nádraží zahlédl
před sebou v kolejišti osobu. I přes
použití rychlobrzdy se mu střetu zabránit
nepodařilo. Sražený devětapadesátiletý
muž na místě zraněním podlehl,“ popsal
smrtelnou tragédii František Kořínek,
tiskový mluvčí Policie ČR, územního
odboru Prostějov.
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Zoufalci se nepodařila

SEBEVRAŽDA
PROSTĚJOV Časnou ranní
hodinu si k zoufalému činu vybral jednapadesátiletý muž.
Ten vyskočil ze třetího patra
paneláku na Sídlišti Svobody.
Podle svědectví lékařů si chtěl
vzít život, to se mu ale naštěstí
nepodařilo. Nyní je se zraněnou
páteří a dolními končetinami
v péči chirurgů Fakultní nemocnice Olomouc.
„Ve čtvrtek 24. září časně ráno
vyskočil na prostějovském Sídlišti
Svobody ze třetího patra obytného
domu jednapadesátiletý muž,
který chtěl tímto způsobem skoncovat se životem. Úmysl se mu však
nezdařil, pouze se zranil,“ zkonstatoval Pavel Vysloužil, tiskový

mluvčí Zdravotnické záchranné
služby Olomouckého kraje.
Záchranná služba přijala oznámení o neštěstí patnáct minut
před šestou hodinou ranní.
„V době příjezdu našich lékařů
zraněný muž ležel pod oknem
domu a požádal o pomoc kolemjdoucího. Lékař na místě zjistil,
že muž utrpěl poranění páteře
a nohou. Okamžitě mu byla poskytnuta první pomoc a zajištěn rychlý
transport na urgentní oddělení
Fakultní nemocnice v Olomouci,“
dodal Pavel Vysloužil.
Důvody, které vedly muže k tak
zoufalému činu, prověřuje i policie. Ta ale zatím žádné informace
o vyšetřování nevydala.
(mik)

Z jakého důvodu muž procházel kolejištěm před blížícím se vlakem, vyšetřuje policie. Strojvedoucí už tragédii nemohl
zabránit.
Ilustrační koláž Večerníku

K místu dalšího železničního neštěstí
dorazila také posádka zdravotnické záchranné služby z prostějovské základny.
„Krátce před půl devátou lékař na místě
bohužel mohl pouze konstatovat smrt,
neboť bezmála šedesátiletý muž utrpěl
tak vážná zranění, že nebylo možno ani
zahájit resuscitaci,“ poskytl Večerníku informace Pavel Vysloužil, tiskový mluvčí

Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje. „Toho chlapa hned
přikrývali černým igelitem. Říkala jsem,
že jednou tady dojde taky k neštěstí.
Vídávám zde často v kolejišti chodit
bezdomovce,“ řekla Večerníku žena bydlící v těsné blízkosti tragédie. Železniční
nehodu s následkem smrti muže stále
vyšetřuje policie. „U strojvůdce vlaku

Výročí tragédie parašutistů s hořkou pachutí...

byla provedena dechová zkouška na
přítomnost alkoholu v dechu s negativním výsledkem. V důsledku střetu
vzniklanavlakuškodapředběžněodhadnutá na pět tisíc korun. Příčiny, okolnosti
a míra zavinění jsou předmětem dalšího
policejního vyšetřování,“ potvrdil mluvčí
prostějovských policistů František
Kořínek.

Před panelákem našli ležet zraněného muže, který vyskočil ze třetího patra.
Foto: archív Večerníku

Albert se stal specialistou

Urna s popelem Oldřicha Varmuži na PLESNIVÉ SÝRY...
ZMIZELA!
Mezi sýry, na nichž byla na první pohled patrná nebezpečná plíseň, patřil Diplomat s česnekem či Beskydská sýrová roláda.
Foto: www.potravinynapranyri.cz

Hrob Oldřicha Varmuži „navštívil“ zloděj. Neznaboh odnesl urnu s ostatky prostějovského parašutisty, který v roce
1972 tragicky zahynul.
Foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV U sýrů není plíseň jako plíseň. Zatímco
například u Nivy či Hermelínu je ušlechtilá plíseň žádoucí, u jiných druhů tomu tak dozajista není. Hned šest
druhů sýrů, které byly k mání v hypermarketu Albert na
Plumlovské ulici, vyhodnotili inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce jako nebezpečné. Jeden
druh objevili i ve „starém“ Kauflandu...
První kontrola v Albertu proběhla již 25. června. Inspektoři
okamžitě zakázali prodej sýrů Cheddar Mild, Beskydské
sýrové rolády a sýru Gouda. „Důvodem byly nebezpečné
a okem viditelné plísně bílé a zelené barvy,“ přinesl opovážlivou zprávu server www.potravinynapranyri.cz. Vedení hypermarketu se však z daného problému očividně nepoučilo,
při následné kontrole 10. července se situace takřka navlas

opakovala. Tentokrát inspektoři na pultech objevili plesnivé
sýry Maxi parenice uzené, Chevrette kozí sýr - bochník a sýr
Diplomat s česnekem.
Podobné problémy s plísněmi inspektoři objevili již na jaře také
u sýru Cheddaru Mild prodávaném v Kauflandu v Okružní
ulici. „Na povrchu výrobku byly patrné kolonie plísní zelené
a bílé barvy,“
O reakci Večerník požádal vedení společnosti Ahold, která síť
hypermarketů Albert provozuje. „V návaznosti na tyto nálezy
jsme ještě více zpřísnili kontroly zboží v rámci našich interních
procesů,“ reagovala stručně tisková mluvčí Aholdu Dagmar
Krausová. zvěstuje i v tomto případě zpráva na www.potravinynapranyri.cz. Na podrobnější dotazy už však bohužel nereagovala...
(mls)

MĚSÍC „KRVÁCEL“

Záchranka
hledá šéfa.

I NAD PROSTĚJOVEM KONČÍ

GURKA?

15092610922

PROSTĚJOV Minulé pondělí 21. září si nejenom
prostějovská sportovní veřejnost připomněla třiačtyřicáté výročí smutné tragédie, kdy v roce 1972
na železničním přejezdu u bulharského Glbniku
narazil rychlík do autobusu s výpravou parašutistů
české armádní reprezentace, které vévodili členové Dukly Prostějov. Následky havárie byly fatální,
vautobusuzahynulojedenáctparašutistů,mezinimi
i Oldřich Varmuža. Ten ovšem nemá klid ani
po smrti, jeho urnu s ostatky totiž někdo ukradl z hrobu na prostějovském hřbitově! „Je to
vrchol hyenismu a neúcty k mrtvým. U příležitosti výročí tragédie prostějovských parašutistů v Bulharsku v roce 1972 se na mě obrátili
pozůstalí po jedné z obětí Oldřicha Varmuži.
Jeho manželka mi s pláčem oznámila, že nějaký darebák z hrobu na Městském hřbitově
v Prostějově ukradl urnu s ostatky jejího muže. Je to
hodně smutné a není to zpráva, která se oznamuje
lehce,“ svěřil se na čtvrteční tiskové konferenci Jaroslav Šlambor, prostějovský radní a sám bývalý parašutista. „Jsou věci, které se ve slušné společnosti
nedělají. A tato hrozná věc patří mezi ně,“ dodala
první náměstkyně primátora Alena Rašková.
>>> pokračování na straně 5

V pondělí před pátou hodinou ranní i Večerník držel pohotovost. Náš objektiv tak zachytil čarokrásnou podívanou při zatmění
Měsíce. Ten se přibližně na hodinku zabarvil do ruda.
2x foto: Josef Popelka

PROSTĚJOV Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje vyhlásila
výběrové řízení na svého ředitele. Důvodem ovšem není, že by současný šéf
Radomír Gurka ohlásil odchod.
Naopak současný šéf prostějovské
záchranky projevil přání v Prostějově
zůstat.
„Výběrové řízení bylo vypsáno poté, co
proběhla změna na postu krajského ředitele. Určitě se o toto místo budu opět
ucházet,“ reagoval na dotaz Večerníku
Radomír Gurka. Podmínkou účasti
ve výběrovém řízení je vysokoškolské
vzdělání lékařského směru, licence pro
výkon funkce vedoucího lékaře pro
obor urgentní medicína či nejméně pět
let praxe v oboru.
(mls)
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pohled zpátky

PO STOPÁCH

STARÉHO PŘÍPADU

STÍNY MINULOSTI

Po MPS Holdingu a Tomáši Tržnice za Kubusem?

Medkovi se slehla zem... NE, PARKOVIŠTĚ!
PROSTĚJOV, PRAHA
Jako
velká voda vtrhnul v roce 2006 do
rodného Prostějova podnikatel
Tomáš Medek. V průmyslové zóně
zprvu plánoval vybudovat fabriku
Modřanské potrubní, následně to
samé hodlal udělat pod hlavičkou
MPS Holdingu. Miliony korun začal
podporovat prostějovské volejbalistky, později se stal generálním partnerem hokejového i místních fotbalistů.
Po jeho působení však nedávno
zůstala jen pachuť nesplněných slibů.
V současné době se podle dobře
informovaného zdroje má před
věřiteli a snad i Policií ČR skrývat
v zahraničí...
První potíže s Tomášem Medkem a Modřanskou potrubní nastaly nesplněním investičního plánu
v průmyslové zóně, kdy město jen
horko těžko získávalo zpět pozemek,
který ležel ladem. Následně už jako šéf
MPS Holdingu nesplnil své smluvní
závazky vůči zmíněným sportovním
oddílům. Naopak si rozpůjčoval nemalé finanční prostředky od tehdejších
spolupracovníků a dluhy zanechal
i u svých obchodních partnerů.

Napsáno
ˇ
pred
05

Místo velkolepých plánů přemístit za obchodní centrum Kubus v Plumlovské ulici tržnici,
zbyl jen projekt dalšího městského parkoviště. Ale taky dobře. Foto: archiv Večerníku

Tomáš Medek. Foto: archiv Večerníku

ujištěn, že telefonní číslo bylo zadáno
správně, stále tvrdil, že on s firmou MPS
Holding nemá nic společného.
Obdobně se nám nepodařilo kontaktovat ani samotného Tomáše Medka, a to
jak na jeho starém mobilním čísle, tak ani
prostřednictvím dotazu do e-mailové
schránky.
Inu, takto větší končí megamalonské
plány bez rozumu. Avšak ne každý
projekt musí vyjít, to život přináší,
ale důležité je, postavit se ke všemu
zodpovědně a jako chlap. To
v případě Tomáše Medka asi neplatí...

PROSTĚJOV Ještě v červenci roku
2012 vedení radnice usilovně hledalo místo pro novou městskou tržnici.
Před třemi roky se totiž v souvislosti s výstavbou obchodního centra
u Špalíčku počítalo se zrušením
stávající tržnice v Křížkovského
ulici. Okamžitě tak padaly různé
úvahy - kam s ní? Vrátit trh zpátky
na Wolkerovu ulici, umístit volný
prodejt do Vodní ulice nebo snad
k místnímu nádraží? Nakonec se
doposud nezměnilo nic...
„Ideální místo pro tržnici je za obchodním centrem Kubus v Plumlovské
ulici,“ hlásaly během letních prázdnin
před třemi lety do světa náměstkyně
primátora Ivana Hemerková s Alenou Raškovo. Záhy poté se už začaly
připravovat studie, do samotného

projektu nebylo daleko. Postupně se
ale o tomto řešení začalo mlčet, až vše
vyšumělo úplně do ztracena.
A jaká je situace dnes? Vzhledem ke
stále nevyjasněné kauze v případě
společnosti Manthellan a jejímu projektu Galerie Prostějov funguje dosavadní tržnice v nezměněné podobě.
Přemístit ji za Kubus, na to se už
úplně zapomnělo. „Pozemek města
za Kubusem jsme se rozhodli využít
úplně jinak. Bude zde vybudováno
placené parkoviště pro zhruba osm
desítek automobilů. Projekt je hotový
a z výběrového řízení na zhotovitele
vzešla již firma, která jej bude stavět.
Začít by se mělo už v tomto roce,“ informoval aktuálně Večerník Zdeněk Fišer,
náměstek primátora pro stavební investice.
(mik)

Další prostějovští vojáci míří do Afghánistánu
Vystřídat své kolegy, kteří v misi
ISAF působí na severu Afghánistánu od února letošního roku,
odletěli nebo v nejbližších dnech
ještě odletí čtyřicítka mužů a žen
z prostějovského 102. průzkumného praporu. Oficiální rozloučení s rodnou zemí, domovem,
přáteli a příbuznými proběhlo na prostějovském náměstí
T. G. Masaryka.
Jednotka bude v provincii Badakšán součástí Provinčních rekon-

strukčních týmů NATO, jež mají
za úkol především zajištění bezpečnosti, ochranu mezinárodních
jednotek a spolupráci s místním
obyvatelstvem. „Strávíte půl roku
své vojenské kariéry v zemi, která
prošla těžkou zkouškou. V zemi,
která stále potřebuje pomoc.
A to nikoliv pouze pomoc hmotnou, zvážitelnou a spočitatelnou,
ale také pomoc v podobě vašeho
osobního příkladu vnitřní síly,
energie a vytrvalosti. Budete pů-

sobit v zemi, kde se ještě nedávno
hnutí Taliban snažilo vrátit dějiny
AKTUÁLNÍ KOMENTÁŘ VEČERNÍKU
pokroku a humanismu o několik Během posledních deseti let se v Afghánistánu vystřídalo už nespočet misí složegenerací zpět. Bůh vás ochraňuj,“ ných z elitních prostějovských vojáků. A co si budeme povídat, když se ve světě
vzkázal průzkumníkům náměstek vysloví název našeho města, každý si hned po úspěšných sportovcích vzpomene
ministra obrany Pavel Štalmach.
na špičkové armádní jednotky. Prostějovští vojáci dodnes plní v Afghánistánu své
Skutečný stav současného Afghá- těžké úkoly. Jestli si někdo myslel, že během těch deseti let se ve zmiňované zemi
nistánu trefně popsal zástupce ná- situace po vpádu Američanů uklidní, ten se šeredně spletl. Nejenom vojáci se zde
čelníka Generálního štábu Armá- pomalu každý den stávají terčem neustálých atentátů muslimských fanatiků. „Je
dy ČR Emil Pupiš. „Cesta těchto to nekonečný příběh,“ svěřil se nám jeden z nich. I proto určitě vždy potěší, když se
(mik)
vojáků může připomínat cestování ti elitní prostějovští vojáci vrátí v pořádku domů...
časem. Česká republika se připoji- na budování nových podmínek pro bila tam už naše polní nemocnice,
la k zemím, které se budou podílet život občanů Afghánistánu. Půso- od roku 2004 na letišti v Kábulu
pracují naši specialisté na odminování a počátkem tohoto roku 2005
do města Fayzabád odletěla první
skupina prostějovských průzkumníků,“ shrnul Emil Pupiš.
Před cestou do Asie dekoroval bojový prapor naší jednotky čestnou
stuhou města Prostějova starosta Jan
Tesař. „Jménem všech občanů města Prostějova vám přeji, abyste se
všichni ve zdraví vrátili zpět. Věřím,
že veškeré úkoly splníte se ctí stejně
jako jednotky z Prostějova, které již
v Afghánistánu působily,“ řekl při
slavnostním proslovu Jan Tesař.
15092210912

3. 10. 20

PředdefinitivnímzmizenímzProstějova
se zbavil i nemovitosti na ulici Újezd,
která byla nedlouho předtím vybudována právě pro potřeby MPS Holding a v níž momentálně sídlí společnost
zabývající se finančním poradenstvím.
Jak se to s Tomášem Medkem a jeho
firmoumávsoučasnosti?„Tomáš Medek má vypůjčených asi dvě stě milionů
korun. Ukrývá se nejen před policií
a věřiteli. Často pobývá na Slovensku
či ve Francii, kde má dům, tady se
zbavuje majetku,“ prozradil Večerníku
velmi dobře informovaný zdroj. Na
Prostějovsku tak po Tomáši
e
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MPS Holdingu, který
„Voláte MPS Holdpùsobí v za
Tomáš Medek společně
ing? To jste musel zadat
s dalšími dvěma firmami stále vlastní, špatné číslo, tady je úplně jiná firma,“
i po něm se doslova slehla zem. We- sdělil Večerníku muž, který se představil
bové stránky této společnosti nejsou jako pan Prušek. Po opakovaném volání
dlouhodobě aktivní, na internetu z téhož telefonu již nikdo sluchátko neznajdete jediný telefonický kontakt. vedal, teprve po zavolání z druhého čísla
Když však zavoláte, k podniku, který se na druhém konci opět ozval stejný
měl navazovat „na tradici výrob- člověk jako v prvním úspěšném případě.
ních, montážních a servisních služeb Nicméně i přesto, že byl pan Prušek

Vede k rybníku. Svůj současný název získala již v roce 1833 podle vladyckého rodu Žeranovských ze Sezemic, který zde vlastnil dvůr a prodal jej
roku 1681 městu Prostějovu. V roce 1881 došlo k přejmenování na ulici Pod
rybníkem (Teich-Gasse). Jelikož nebyli obyvatelé spokojení, byla vzápětí přejmenovaná na Dvorní ulici (Hof-Gasse). Ke svému původnímu jménu se ulice
opět vrátila od ledna 1893. Ve stavení č. 22 se narodil Ferdinand Wolker, otec
Jiřího Wolkera.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Nerudova ulice

15092210914

Žeranovská ulice

15092210913

jak šel čas Prostějovem ...
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krimi

s městskou policií

Sousedé se poprali!

Dlouhodobé spory vyústily v potyčku. Dva sousedé, mezi kterými
již delší dobu panuje napjatá atmosféra, se v sobotu 19. září setkali
u výtahu. Jeden z nich se neudržel
a začal druhého častovat nejprve
urážkami, poté došlo i na fyzický kontakt. Napadený se bránil
a při strkanici skončil protivník
v prosklených dveřích. Muž utrpěl
zranění na více částech těla. Byla
přivolána záchranná služba, která
poraněného převezla na ošetření.
Vzhledem k vážnosti zranění byla
událost předána policistům.

Ilustrační foto

Vejce v okně

Předminulou sobotu 19. září třicet
minut po půlnoci bylo přijato sdělení na linku 156 o neznámé osobě,
která vhodila vejce přímo do okna
soukromého domu. Vyslaným
strážníkům se nepodařilo výtečníka nalézt. K poškození skleněné
výplně nedošlo.

Místo zlodějů dělníci

Na základě oznámení vyjížděla
hlídka v neděli 20. září prověřit
jednání dvou mužů, kteří na nově
opravené silnici rozebírají dlažební
kostky. Na místě byli zjištěni dva
pracovníci stavební firmy, kteří
opravovali zpomalovací práh, tudíž
k protiprávnímu jednání nedocházelo.

Prodávala šaty
na ulici

Pětasedmdesátiletá žena se v pondělí 21. září s igelitovou taškou, kde
měla své staré oblečení, pohybovala po parkovišti poblíž Komenského ulice a snažila se kolemjdoucím
toto oblečení prodat. Svým jednáním porušila Tržní řád města Prostějova, který zakazuje pochůzkový
a podomní prodej. Hlídka jí celou
situaci vysvětlila a přestupek s ní
vyřešila domluvou.

Pomohli jí
do postele...

V úterý 22. září po třetí hodině
ranní byla přijata žádost od ženy,
která upadla ve svém bytě, a bez
cizí pomoci se jí nedařilo vstát. Při
příjezdu hlídky se uvnitř bytu již
nacházela sousedka, která strážníkům umožnila vstup. Oznamovatelka byla nemohoucí, hlídka ženu
uložila zpět na postel. Jiné opatření
nebylo zapotřebí.

Sanitka pro vandala

Před dvacátou hodinou ve středu
23. září si oznamovatel povšimnul
muže, jak kopnul do zaparkovaného vozu. Tím způsobil poškození
blatníku. Majitel vozidla odhadl
předběžně škodu na 5 000 korun.
Strážníci vandala objevili na základě telefonátu od občana, který
nahlásil ležícího muže obličejem
k zemi, přímo před barem. Následně se ukázalo, že jde o osobu,
jež má na svědomí poničený vůz.
Třiačtyřicetiletý muž si stěžoval
na zdravotní stav, a proto byla na
místo přivolána sanitka. Pro výši
škody byla celá událost předána
Policii ČR.

OLŠANY U PROSTĚJOVA To snad není možné! Tragická nehoda
u Olšan, o které Večerník informoval v minulém čísle, má zrůdnou
dohru. Sedmdesátiletý řidič, který po nezvládnutí řízení zahynul
v osobním autě a byl nalezen po necelých dvou hodinách, byl
totiž navíc ke všemu okraden! Dcera nebožtíka zároveň s policií
žádá případné svědky, aby pomohli dopadnout lidskou hyenu.

Michal KADLEC
Na Facebooku se v pátek 25. září objevila výzva nešťastné dcery, která nechce
nechat pachatele uniknout. „Najde se
někdo, kdo by si všiml jakékoliv maličkosti, drobnosti, která by mohla přivést
policii na stopu po lidské zrůdě, která
místo toho, aby zavolala mému tátovi po nehodě sanitku, tak ho pouze
okradla?“ uvedla dcera zemřelého na
sociální síti. Podle jejích slov se ztratila
hnědočerná kožená peněženka i se všemi doklady.
Tentýž den požádala Večerník také Policie ČR o veřejnou relaci, která by mohla
pomoci najít svědky nehody, ale hlavně

KRONIKA
Hotovost i stravenky

Sedmdesátiletý muž zemřel po havárii blízko Olšan u Prostějova. Fotografii otce
připojila jeho dcera se žádostí, aby se přihlásili svědci tragédie spojené s okradením jejího tatínka.
2x foto: Policie ČR a Facebook

o pomoc na svědky, kteří viděli její
průběh, případně místem v době od
4.45 do 6.30 hodin projížděli a mohli by k nehodě poskytnout jakékoliv
informace, aby se v pracovní době
obrátili buď telefonicky, nebo osobně na policisty Dopravního inspektorátu Prostějov v Havlíčkově ulici.

Svědci mohou volat na telefonní čísla
974 781 251, 974 781 580, případně
kdykoliv na bezplatnou linku Policie
ČR 158,“ uvedl František Kořínek.
„Dejte nám nebo policii vědět. Za tátu
vám všem upřímně děkuju. Byl to báječnej chlap a skvělej táta,“ dodala truchlící dcera.

V Brněnské
Urna s popelem ZMIZELA! VYKRADLI
KOSTEL!
>>> dokončení ze strany 3
Případ krádeže urny s ostatky Oldřicha
Varmuži nyní vyšetřuje pochopitelně
policie. „Mohu potvrdit, že jsme v pondělí jedenadvacátého září přijali oznámení o odcizení urny s ostatky z Městského
hřbitova v Prostějově. Ke konkrétním
osobám se však nevyjadřujeme,“ potvrdil Večerníku František Kořínek, tiskový
mluvčí Policie ČR pro územní odbor
Prostějov s tím, že v letošním roce již policisté evidují celkem dvě krádeže uren
s ostatky. Obě se staly na Městském hřbitově v Prostějově, přičemž ta první byla
oznámena 3. června. „Pachatelé tohoto
činu se dopouštějí přečinu hanobení lidských ostatků, za což jim hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta,“ dodal František
Kořínek.
Nejvíce případů těchto krádeží uren
s lidskými ostatky zaznamenala prostějovská policie před dvěma lety. Tehdy se

kriminalistům podařilo dopadnout lumpa, který byl záhy usvědčen z více než
deseti krádeží. Urny z bronzu nebo mědi
prodával do sběrných surovin poté, co
ostatky zemřelých vysypal do kontejnerů
na hřbitově...
Večerník se zajímal o to, jaká jsou na
prostějovském hřbitově učiněna bezpečnostní opatření k tomu, aby se
předcházelo těmto zločinům. „Po předloňských událostech byly na některých
místech hřbitova instalovány kamery
a byla zvýšena hlídková činnost městské
policie. Tak velký prostor ale nemůžete
stoprocentně uhlídat. Když u hrobu
vidíte někoho například klečet, neodhadnete, zda se jedná o zloděje nebo pozůstalého. Jak je ale z policejních statistik
zřejmé, krádeží uren s lidskými ostatky
na městském hřbitově rapidně ubylo,“
míní první náměstkyně primátora Prostějova Alena Rašková.

Zloděj si odnesl ostatky svatého Václava

PROSTĚJOV Další morbidní čin! Ani
římskokatolický kostel v Brněnské ulici
nezůstal ušetřen nájezdu zlodějů drahého
kovu. Předminulou sobotu odsud zmizela
pozlacená schránka s ostatky světce!
„V sobotu devatenáctého září v době mezi půl
druhou a druhou hodinou odpolední odcizil
dosud neznámý pachatel ve volně přístupných
prostorách římskokatolického kostela v Brněnské ulici v Prostějově relikviář svatého Václava.
Schránka s ostatky světce je vysoká přibližně
pětatřicet centimetrů a je vyrobena ze žlutého
kovu,“ informoval František Kořínek, tiskový
mluvčí Policie ČR pro územní odbor Prostějov.
Římskokatolické farnosti způsobil zloděj výraznou škodu. „Poškozená farnost vyčíslila škodu v předběžně stanovené výši šedesáti tisíc korun. Po pachateli krádeže intenzivně pátráme,“
ujistil mluvčí prostějovských policistů. (mik)

Dosud neznámý pachatel poškodil přes noc ze středy 23. na
čtvrtek 24. září skleněnou výplň
okna nepoužívaného objektu
v centru města Prostějova. Oknem do objektu vnikl a následně
ve zdi vyboural otvor, kterým se
dostal do vedlejší prodejny. Tu
prohledal a odcizil z ní finanční hotovost téměř dvanáct tisíc
korun a zatím přesně nezjištěné
množství stravenek v nominální
hodnotě sto korun. Škoda na poškození prodejny nebyla zatím
stanovena.

Peníze vybral z domu

Celkovou škodu za čtyřiačtyřicet tisíc korun způsobil dosud
neznámý pachatel při vloupání
do rodinného domu v Prostějově. Dovnitř se vloupal v noci
z pátku 25. září na sobotu 26.
září. Z předsíně odcizil kabelku
s peněženkou, platebními kartami, osobními doklady a finanční
hotovostí 4 000 korun. Mimo
kabelky odcizil také koženou
bundu, ve které byla uložena finanční hotovost 500 euro a 10
000 korun, osobní doklady a doklady od vozidla.

www.vecernikpv.cz
Po zloději a tomto pozlaceném
relikviáři policie pátrá. Ve schránce je uložena část ostatků svatého Václava!
Foto: Policie ČR

Mercedes u sjezdu na Kralickou SMETL VŠE, co mu stálo v cestě

PROSTĚJOV Nebyl opilý,
přesto jeho jízda působila na
první pohled hodně podivně.
Řidič Mercedesu při sjíždění
z rychlostní komunikace směrem
na Kralickou ulici v Prostějově
smetl vše, co mu stálo v cestě.

S autem se pak převrátil přes
svodidla...
„Předminulou sobotu devatenáctého září krátce před druhou
hodinou ranní došlo na rychlostní komunikaci ve směru
od Vyškova na Prostějov,
v prostoru sjezdu na Kralickou
ulici, k havárii osobního vozidla značky Mercedes-Benz.

Dvaatřicetiletý řidič vozidla z
dosud přesně nezjištěných příčin
vyjel vpravo na travnatý ostrůvek,
kde porazil dopravní značku. Poté
pokračoval rovně, až prorazil svodidla a převrátil se s vozidlem
na levý bok do příkopu. Alkohol byl u řidiče vyloučen dechovou zkouškou. Ke zranění osob
nedošlo,“ konstatoval po havárii

František Kořínek, tiskový mluvčí
Policie ČR pro územní odbor
Prostějov.
Celková výše hmotné škody na vozidle, dopravní značce a svodidlech
byla předběžně vyčíslena na 321
000 korun. Příčiny, okolnosti
a míra zavinění jsou předmětem
dalšího policejního vyšetřování.
(mik)

NAVŠTÍVILI JSME SOUDNÍ SÍŇ

OBĚŤ ZNÁSILNĚNÍ: „Mrzí mě, že jsem podala trestní oznámení“
Danielu Černému to nepomohlo a dostal dva roky natvrdo
PROSTĚJOV Hodně emotivní závěr měl minulý čtvrtek proces
s Danielem Černým a Martinem Sochorem, o němž Večerník
informoval již v minulém vydání. Dvojice loni na podzim řádila
v Prostějově jako „černá ruka“. Ve velkém navrtávala nádrže aut
a kradla z nich naftu. Oba mladíci už přitom měli velké problémy
v rodině a skončili prakticky „na ulici“. A konečně je spojoval
i fakt, že trestní oznámení na ně podaly i jejich bývalé přítelkyně!
Danielovi Černému dokonce za znásilnění hrozilo až deset let
vězení. Poté, co za něj„orodovala“ samotná oběť, odešel od soudu s mírným dvouletým trestem. Jeho bývalý kamarád pak dostal
pouze podmínku. Večerník vše opět bedlivě sledoval.
původní reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL

www.
vecernikpv.cz

neuvěřitelného počinu zloděje, který
umírajícího muže v autě okradl. „V pátek osmnáctého září přibližně ve 4.45
hodin došlo na příjezdu do obce Olšany
u Prostějova ve směru od Lutína k tragické dopravní nehodě. Sedmdesátiletý
řidič osobního vozidla značky Hyundai
černé barvy v pravotočivé zatáčce vyjel
z dosud neznámých příčin vlevo mimo
komunikaci. Při nehodě došlo ke smrtelnému zranění řidiče. Havarované
vozidlo s řidičem bylo nalezeno téhož
dne v 6.30 hodin,“ připomněl tragédii
František Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR pro územní odbor Prostějov.
„K objasnění okolností této dopravní nehody se obracíme s prosbou

ČERNÁ

15091120880

hodin

168

Lidská zrůda u Olšan OKRADLA MRTVOLU!
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Daniel Černý byl mimo jiné
obviněn ze skutečnosti, že zaútočil
na svoji tehdy již bývalou přítelkyni.
V jejím bytě měl dívku udeřit pěstí
do břicha, povalit na postel, zacpat
ústa a znásilnit. Své oběti se později
omluvil a to dopisem poslaným

z vězení. „Když mi přečetli tvoji
výpověď na policii, tak jsem se
rozbrečel. Uvědomil jsem si, jak
moc jsem tě trápil,“ citoval z dopisu obhájce obžalovaného. „Moc si
toho vážím. Už jsem mu odpustila. Připouštím, že ani já jsem se
k němu nechovala vždy pěkně.
V tuto chvíli mě mrzí, že jsem
na něj podala trestní oznámení,“
překvapila v samotném závěru
hlavního líčení poškozená, které se
vše s časovým odstupem očividně
rozleželo v hlavě.

Velmi pokorně před senátem
působil i samotný obžalovaný, který
po obvinění ze znásilnění skončil ve
vazbě. „Strávil jsem tam dost času,
abych si uvědomil své chyby,“ kál
se Daniel Černý. Všichni přítomní
tak mohli litovat zejména toho,
že oba mladí lidé k zásadní
změně svého postoje dospěli až
před soudem. Tedy ve chvíli, kdy
už bylo pozdě...
Pøišel o svobodu
i o auto

Daniel Černý byl nakonec odsouzen
na dva roky do vězení. „Přitěžující
okolností je nepochybně rozsah trestné činnosti, naopak
polehčující, že se v mnoha bodech
obžaloby ke svému jednání doznal
a nyní se snaží alespoň částečně nahradit způsobenou škodu,“ vysvětlila
soudkyně Hana Greplová jinak
relativně mírný trest. Zajímavostí
nepochybně je i skutečnost, že soud
zároveň rozhodl obžalovanému
Černému zabavit jeho automo-

bil. Řídil jej totiž, aniž by měl své
oprávnění v pořádku.
Díky aktùm mìl
zajištìn pravidelný sex

Černého bývalý parťák Martin Sochor dopadl ještě lépe. A to i přesto,
že ho soud uznal vinným nejen
z řady krádeží nafty, ale i z vydírání
jeho bývalé přítelkyně, které měl
z počítače ukrást sérii aktů a pod
pohrůžkou, že je zveřejní na internetu, si na ní následně vynucovat sex, s čímž ona sama nakonec
souhlasila. Sám obžalovaný něco
podobného popíral s tím, že akty
mu poškozená věnovala sama
a spala s ním zcela dobrovolně
i přesto, že v té době měla už
i jiné vztahy. Podle Sochora celé
obvinění bylo pouze pomstou za
to, že o šest tisíc korun okradl sestru
poškozené. Přestože soud uznal Sochora ve všech ohledech vinným,
obžalovaný nakonec odešel s celkovým trestem dvaatřicet měsíců,
který mu však byl podmíněně

Daniel Černý ještě v době, kdy byl na
svobodě. Po znásilnění své bývalé přítelkyně nakonec putoval do vazby, kde
podle svých slov zcela přehodnotil svůj
přístup k životu.
Foto: Facebook

odložen. Pokud vydrží tři a půl roku
„sekat“ dobrotu, trest bude „zahlazen“, v opačném případě si ho bude
muset odsedět.
Rozsudky nejsou dosud pravomocné, oba obžalovaní stejně jako
státní zástupkyně si ponechali
lhůtu pro možnost odvolání.
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s městskou policií

Pták narazil do okna

Předminulou neděli 20. září v podvečer prostřednictvím linky 156 se
obrátil muž se žádostí o pomoc.
Pták mu při letu rozbil skleněnou
výplň okna a visící střepy ohrožovaly procházející chodce. Bydlícímu bylo vyhověno a po dobu jeho
úklidu hlídka zmíněný prostor zabezpečila.

Obava se nenaplnila

Minulý čtvrtek 24. září v podvečer sdělil občan prostřednictvím
linky 156 obavu, zda nedochází
ke krádeži dlažby, neboť spatřil
dva muže, jak nakládají dlaždice
z chodníku, kde dochází k rekonstrukci. Hlídkou byli oba pánové
na uvedeném místě zastiženi. Po
ověření všech potřebných skutečností nebylo zjištěno z jejich strany
protiprávní jednání.

www.
vecernikpv.cz
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ZADLUŽENÝ PÁR BYL KAŽDÝ MĚSÍC
DVAAČTYŘICET
TISÍC
KORUN
V
MINUSU
Eva Richterová a Alois Ptáček byli odsouzeni za úvěrové podvody
PROSTĚJOV Nad hospodařením některých lidí zůstává rozum stát. Eva Richterová a Alois
Ptáček měli na půjčkách měpro Večerník
síčně splácet až dvaasedmdeMartin
sát tisíc korun. Společné příjmy
ZAORAL
důchodkyně a jejího pracujícího druha přitom byly„pouze“ třicet tisíc... Aby se z této šlamastiky
dostali, tak si brali další a další půjčky, při jejichž sjednávání museli
o svých skutečných poměrech lhát. Za opakované úvěrové podvody byli ve čtvrtek odsouzeni Okresním soudem v Prostějově.
Večerník byl u toho!
exkluzivní
reportáž

Třiasedmdesátiletá důchodkyně Eva
Richterová stejně jako její o devět
let mladší druh Alois Ptáček působí
na první pohled velmi udržovaně
a solidně. Právě to jim zřejmě pomáhalo při sjednávání neuvěřitelného

množství půjček od každého, kdo se
jen namanul. Společně postupně
„pumpli“ celkem osm úvěrových
společností a také přátele či známé.
Některé půjčky se snažili splácet,
jiné nikoliv, dohromady nadělali

škodu za minimálně čtyři sta tisíc
korun! Přitom jejich příjmy nebyly
nikterak závratné. Eva Richterová
brala dvanáct tisíc korun důchodu,
Alois Ptáček měsíčně vydělával asi
o šest tisíc více. Jejich problémem
však rozhodně nebyly příjmy jako
spíše výdaje...
Při tak velkém množství dluhů už měli
každý měsíc splácet až dvaasedmdesát
tisíc korun. Za takové situace by jim samozřejmě nikdo nepůjčil, takže o svém
skutečném účetnictví museli lhát. Vše
tak dlouhodobě směřovalo ke katastrofě, která nakonec i nastala. Nejenže oba
museli prodat byt na Libušince a vyhlásit osobní bankrot, navíc byli za úvěrové
podvody postaveni před soud. Při něm
každého napadlo, za co peníze, které si
nevydělali, vlastně utráceli?

„Zpočátku jsem půjčené peníze použil
na nákup Škody Fabia. Později už šly
především na úhradu mých i partnerčiných dluhů,“ uvedl na policii Alois
Ptáček, který stejně jako jeho družka
byl v minulosti za úvěrové podvody
už jednou odsouzen. „Bylo jasně prokázáno, že oba při sjednávání půjček
uváděli nepravdivé údaje a zároveň si
museli být vědomi toho, že nebudou
schopni tyto úvěry splácet,“ konstatovala soudkyně Hana Greplová.
I přesto soud v jejich případě opět přistoupil k podmíněnému trestu. Eva
Richterová dostala dva roky, Alois Ptáček
pak vzhledem k trojnásobně vyšší způsobené škodě o dvanáct měsíců více.
Vzhledem k tomu, že se obě procesní
strany na místě vzdaly práva na odvolání, rozsudek již je pravomocný.

ČERNÁ
KRONIKA
Zpronevěra
kantýnské

Prostějovští kriminalisté v těchto dnech obvinili devětatřicetiletou ženu z Prostějovska z trestného činu zpronevěry. Žena se
měla činu dopustit v období od
4. května do 2. června letošního
roku. Jako prodavačka ve firemní kantýně v Prostějově si pro
svoji potřebu ponechala částku
téměř dvanáct tisíc korun.

Strážníci mají nově vybavená vozidla kamerami
Bezproblémové hody
Tak poklidné hody bez vážnějšího
porušení veřejného pořádku a zákona velitel prostějovských strážníků už dlouho nepamatuje. „Předně
musím Večerníku sdělit svůj osobní názor, že po organizační stránce
se mi průběh Hanáckých slavností
velmi líbil. Co se týká bezpečnostní situace, nezaznamenali jsme
žádný vážnější přestupek, oznámení či porušení vyhlášky města.
Na hodech se opravdu ani jeden
vážnější problém z našeho úhlu
pohledu nevyskytl. Lidé byli v naprosté pohodě, stejně tak hlídkující strážníci. Ostatně, na tuto akci
jsme vyčlenili mimořádné hlídky,
pro naše srážníky to byl pořádný
zápřah,“ zkonstatoval Jan Nagy, velitel Městské policie Prostějov.

které strážníci byli nuceni řešit. „Nezaznamenali jsme jinak žádné sebemenší
výtržnosti spojené s alkoholem, ani
žádné rušení nočního klidu,“ dodal.

Prokopnul auto,
dohonili ho

„Høešili“ jen kolotoèáøi To za to uprostřed minulého týdne
Přesto během hodů strážníci přece jen
řešili dva prohřešky, kterých se dopustili majitelé kolotočů. „Každoročně se
při Hanáckých slavnostech setkáváme
s tím, že některý z kolotočářů instaluje nějakou tu atrakci bez náležitého
povolení. Stalo se tak i letos, ovšem
tento přestupek jsme vyřešili během
několika minut. Jednalo se o malý kolotoč, který tam vůbec nepatřil. Strážníci jeho majiteli přikázali okamžitou
demontáž a úklid daného místa,“ prozradil Nagy. „Ve druhém případě došlo k o něco závažnějšímu přestupku,
kdy majitel kolotoče kvůli nedostatku
místa demontoval dopravní značku
a ještě k tomu při instalaci atrakce poškodil vzrostlé keře,“ kroutil hlavou šéf
strážníků. Znovu ale zdůraznil, že tyto
dva případy byly během hodů jediné,

došlo v Krapkově ulici k vandalskému
činu. Pachatel byl dopaden. „Ve středu
třiadvacátého září po dvacáté hodině
tady mladý muž pod vlivem alkoholu nakopnul osobní vozidlo Renault
a způsobil na něm škodu vyšší než pět
tisíc korun. Strážníci po příjezdu na
místo začali okamžitě společně s oznamovatelem pátrat po pachateli. Našli
ho až na Poděbradově náměstí, ležel
na zemi před jedním barem. Vzhledem k výši způsobené škody a tím podezření ze spáchání trestného činu byl
mladík předán kolegům z Policie ČR
k dalšímu šetření,“ uvedl velitel prostějovských strážníků.

važnějšího přestupku mohou zaplatit
na pokutě pětkrát tolik co doposud!
„Prvním dnem nového měsíce vejde
v platnost novela přestupkového zákona. Tou nejvýznamnější změnou
je výše ukládaných blokových pokut
na místě spáchání přestupku. Doposud ji mohl strážník uložit do maximální výše jednoho tisíce korun, od
začátku října může jít až do výše pěti
tisíc korun. Bude se jednat zejména
o přestupky na úseku veřejného pořádku, rušení nočního klidu, záboru
veřejného místa a podobně. Výjimkou
jsou dopravní přestupky, tam jsou sazby pokut vyšší, zejména v případě požití alkoholu,“ prozradil Jan Nagy.

Kamery všude!
Služební auta městské policie se mohou
už po tři týdny chlubit velkou novinkou.
„Ve všech služebních vozidlech máme
nově nainstalovány kamery, které sní-

Až pìtinásobné pokuty!
Od října si i Prostějované budou muset zvyknout na to, že v případě zá-

“

m i za ním. Tato
mají prostor před vozem
odná pro strážzařízení jsou velmi vhodná
níky, kteří řeší veškeré přestupky. Velmi
hto kamer slouží
kvalitní záznamy z těchto
i jako důkazní materiál.. K této investici
toupili také prodo vybavení jsme přistoupili
ponujeme doto, že stále ještě nedisponujeme
er, které mají
statkem osobních kamer,
řipevněny na
jen vybraní strážníci připevněny
uniformách,“ poslal vzkaz všem
m první muž
výtržníkům a zlodějům
ov.
Městské policie Prostějov.
lé obCo závěrem? Uplynulé
ovdobí bylo pro prostějovně
ské strážníky relativně
klidným, za což jsouu
pochopitelně všichni rádi. „Během
posledního měsíce
jsme zaznamenali
dost značný úbytek
přestupků, a to na
všech úsecích veřej-

Vandala našli ležet
na Poděbradově náměstí
před barem!

PÁTRÁNÍ po kvartetu hledaných
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 Prostějov
na tel. číslo 974 781 326.

PETR ŠTĚPÁNEK

IZABELA LAKATOŠOVÁ

se narodil 14. prosince 1964 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne
22. září 2015. Jeho zdánlivé stáří je
v rozmezí od 51 do 55 let a měří mezi
170 až 175 centimetry. Bližší údaje
k hledané osobě nejsou známy.

se narodila 16. července 1989 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledanou vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 9.
září 2015. Její zdánlivé stáří je v rozmezí od 26 do 30 let a měří mezi 160
až 165 centimetry. Bližší údaje k hledané osobě nejsou známy.

NIKOLA DVOŘÁKOVÁ

VIKTOR ZATLOUKAL

se narodila 24. prosince 1998 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledanou vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 21.
září 2015. Její zdánlivé stáří je v rozmezí od 17 do 18 let, měří mezi 165
až 170 centimetry, má obézní postavu, modré oči a melírované vlasy.

se narodil 18. července 1979 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne
12. prosince 2013. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 35 do 36 let, měří
mezi 180 až 185 centimetry, má obézní postavu, modré oči a hnědé vlasy.
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Obyvatelé Tylovky i Židé V PROSTĚJOVĚ PŘIBÝVÁ

ODMÍTLI
RONDEL!
BEZDOMOVKYŇ!
METRU!

Pokladna je fuč

Od pondělního odpoledne 21.
září do úterního rána 22. září
vnikl dosud neznámý pachatel
přes poškozené oplocení na pozemek s prodejnou v Brněnské
ulici v Prostějově. Po násilném
překonání vstupních dveří do
prodejny z ní odcizil registrační
pokladnu značky Sharp s finanční hotovostí ve výši dvou set
korun. Celkem tak poškozením
a odcizením majiteli provozovny způsobil škodu ve výši 3 200
korun.

Policejní případy pod drobnohledem
PROSTĚJOV Světe, div se! Kromě závažné kriminality klesá také
počet případů přestupků na poli veřejného pořádku. Večerníku
to v rámci dalšího dílu seriálu se šéfy jednotek IZS potvrdil velitel
Městské policie Prostějově Jan Nagy (na snímku). Mimo jiného
o tom svědčí i fakt, že během nedávných Hanáckých slavností
nemuseli strážníci skoro vůbec zasahovat. Že by šli Prostějováci
takzvaně do sebe?
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hodnota Jezdeckých kasáren je nulová. Odborník tak zveřejnil zcela
opačné stanovisko, než které propagují prostějovští opoziční zastupitelé.
Například hodnotná štuková výzdoba
fasády byla zničena již před rokem 1989.
Podle památkářů náleží objekt kasáren
v Prostějově k typizované stavební
produkci rakouského eráru na konci devatenáctého století. „Kasárna projektovali
neznámí inženýři Dvorské vojenské
stavební kanceláře ve Vídni. Autor není
znám a pravděpodobně byl řadovým
zaměstnancem eráru bez uměleckých
ambicí. Po původní podobě fasády
s historizujícími plastickými zděnými
a štukovými prvky neorenesančního
členění nezůstala ani stopa. Všechno
bylo s velkou důkladností odstraněno
zmíněnou rekonstrukcí v sedmdesátých
letech,“ uvedl Marek Perůtka.
Je jasné, že o osudu hlavní budovy
Jezdeckých kasáren se bude ještě
horečně jednat. „Už bychom se ale
konečně měli nějak rozhodnout!
Předpokládám, že do závěru tohoto
roku musí padnout finální verdikt.
Dále už bychom tuto záležitost neprotahoval,“ řekl Večerníku po jednání zastupitelstva náměstek primátora pro
investiční výstavbu Zdeněk Fišer.

PROSTĚJOV Na začátku června
letošního roku se slavnostně otevřela část nově zrekonstruované
Tylovy ulice. Podle původních
předpokladů měla první etapa
generální opravy této lokality
zahrnovat i výstavbu rondelu na
rozhraní ulic Tylova - Studentská
- Libušinka. Původní plán se ale
změnil s tím, že kruhová křižovatka bude vybudována až během
druhé etapy. I tento úmysl se ovšem utopil v lavině protestů místních obyvatel, a také Židovské
obce v Brně...
„Museli jsme výrazně změnit plány. Původně jsme v této lokalitě na
křižovatce ulic Tylova, Libušinka
a Studentská počítali s minirondelem,
projektanti nás ale vzápětí ujistili, že
se sem vejde i klasický rondel se všemi
předpisovými parametry. Tento náš
úmysl se ale setkal s naprostým nepochopením a protesty místních obyvatel, kteří si zde kruhovou křižovatku
prostě a jednoduše nepřejí. Dokonce
si dovolím tvrdit, že lidé z Tylovy ulice a okolí měli proti tomuto projektu
doslova odpor. Navíc kvůli rondelu
bychom museli výrazně zabrat pozemek mezi křižovatkou a gymnáziem.
S tím zase nesouhlasila obec židovská,
protože právě na těchto pozemcích

„Je to kvůli dluhům či rozvodům,“ konstatuje
ředitel Azylového centra Prostějov Jan Kalla
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ny podstatné zápory již připraveného
projektu kruhové křižovatky Alena
Rašková, první náměstkyně primátora, která je na radnici zodpovědná za
dopravu v Prostějově.
Nyní jsou tedy projektanti nuceni improvizovat a všechny plány
na rekonstrukci křižovatky přepracovat, což samozřejmě bude
stát peníze navíc. „Rada města
rozhodla o uvolnění finančních prostředků na přepracování projektu.

V uvedené lokalitě zůstane zachována klasická křižovatka, byť bude trochu pozměněna vzhledem k tomu, že
ve Studentské ulici se počítá s vybudováním svislých parkovacích míst,“
objasnila Rašková s tím, že druhá etapa rekonstrukce, která bude zahrnovat stavební změny včetně zmíněné
úpravy klasické křižovatky proběhne
už v příštím roce.
(mik)

PROSTĚJOV O tom, že zařízení Azylového centra už několik
let praskají ve švech, informuje
Večerník dlouhodobě. Podle ředitele této organizace Jana Kally
se však v posledních měsících
rozmáhá v Prostějově nový fenomén. Mezi bezdomovci totiž začínají dominovat ženy. Ty nejčastěji ztrácejí střechu nad hlavou
kvůli nezvladatelným dluhům
nebo po rozvodovém řízení...
Zvyšuje se ovšem také počet
mladých lidí, stoupá i množství
seniorů, kteří se ocitají jak bez
přístřeší, tak bez finančních prostředků.
„Co se týká žen, nejčastěji se jedná
o ztrátu bydlení z důvodu dluhů
a rozvodů. Tyto dámy v tísni nás žádají
o pomoc a využívají službu noclehárny, azylový dům či nízkoprahové denní centrum. Kapacita těchto služeb
pro ženy je zaplněna na sto procent,
a to i přesto, že se tu klientky obměňují,“ říká ředitel centra Jan Kalla. Podle
jeho vyjádření se také již delší dobu
zvyšuje počet mladých lidí, kteří vyhledávají pomoc služeb Azylového
centra v Prostějově. Lidé do třiceti let
podle jeho vyjádření tvoří čtyřiadva-

cet procent klientely sociálního zařízení. „Roste také počet seniorů, kteří
se ocitají nejen bez přístřeší, ale i bez
peněz. Mnohdy mají také zdravotní
problémy a ztrácí schopnost se o sebe
sami postarat. A to je velký problém,
protože zařízení pro tyto účely zřízená, jako jsou domovy důchodců
či ústavy sociální péče, je odmítají
z různých důvodů přijmout,“ nastínil
kritickou situaci Kalla.
Azylové centrum Prostějov kvůli
platné legislativě péči o nesoběstačné
klienty nemůže poskytovat. Někteří
z nich mají diagnózu, která vyžaduje
hospitalizaci a léčení v nemocnici,
čímž se řešení jejich situace pouze
oddálí. Pokud se vyléčí a jsou schopni
se sami o sebe postarat, teprve potom
mohou využít služeb Azylového centra. „V současné době evidujeme pětadvacet žádostí na umístění v některém z našich zařízení. Azylový dům
pro osamělé rodiče s dětmi je v Pražské ulici plně obsazený. I tady pracuje
sociální pracovník, který pomáhá
s řešením jejich situace a s dětskou
problematikou, jako například pomoc se zajištěním míst ve školce, škole a řeší s nimi další jiné problémy,“
zmínil Jan Kalla.
(mik)

Zubní POHOTOVOSTY3URVWĚMRYĚSŐHVnoc FUNGOVAT NEBUDE!
PROSTĚJOV Rozbolí vás v noci
či o víkendu zuby? Pak musíte do
Olomouce. Situace se zřejmě hned
tak v dohledné době nezmění. Celá
záležitost se probírala na posledním
jednání městského zastupitelstva.
Loni v září otevřela zubní pohotovost
v F-centru nacházejícím se na rohu
Melantrichovy a Nerudovy ulice

v Prostějově. V ní najdou útočiště lidé,
jejichž zubař je právě nedostupný.
Ordinační doba F- centra je však pouze
ve všední dny a to od 7:00 do 17:00
hodin. Po večerech lidé mohou zajet
do již dříve otevřeného APEX centra v Kostelci na Hané. Jenže co, když
vás nesnesitelně rozbolí zuby v noci či
o víkendu?

www.vecernikpv.cz

S tématem možného plného obnovení zubní pohotovosti vystoupila předminulé pondělí na
zastupitelstvu Zuzana Bartošová
(KDU-ČSL). „Reagovala jsem
na podněty lidí ze svého okolí.
Myslím, že celá řada občanů
Prostějova by to uvítala,“ vysvětlila.
Z následné diskuse vyplynulo, že

noční zubní ordinace v Prostějově
hned tak nebude. Její provoz by totiž
podle slov zastupitelů byl neúměrně
drahý. Problém je také najít vhodné
prostory. Navíc pořízení jednoho
zubařského křesla přijde na milion
korun. Potíž však tkví i v tom, že
chybí také zubaři. „Soukromí stomatologové nemusí sloužit pohotov-

ostní služby,“ objasnil prostějovský
zastupitel a poslanec Parlamentu
Poslanecké sněmovny ČR Pavel
Holík, bývalý ředitel prostějovské
záchranky. „S dotazem ohledně
noční zubní pohotovosti se ještě
obrátím na zdravotní výbor Olomouckého kraje,“ slíbila Zuzana
Bartošová.
(mls)

››› ZASTUPITELÉ, K VÌCI! ‹‹‹

PODĚBRADOVO NÁMĚSTÍ: NA RONDELY SE OPĚT „Věřím tak, že opozice složí své mandáty zastupitele,“
NEDOSTANE, PŘEDNOST DOSTANE TEN U DONY říká ke snahám o předčasné volby radní Václav Šmíd
Foto: archív Večerníku
ného pořádku. Jde už o poměrně
dlouhodobější záležitost, která se určitě příznivě promítne do celoroční
statistiky. Strážníci se ale rozhodně
nenudili, hodně času jsme věnovali
velkému množství preventivních
akcí,“ poznamenal J. Nagy. (mik)

S případy úvěrových podvodů
se prostějovská policie setkává
poměrně často. Většinou jde
o neschopnost jednotlivých lidí
splácet půjčené peníze, mnohdy sjednané i díky vylhaným
údajům o zaměstnání či výši
příjmů. Minulý týden šlo ale
o něco jiného...

370 000
Hospodářská kriminálka si
vzala na paškál čtyřicetiletého
muže, který si od roku 2009
do roku 2013 vyřídil prostřednictvím internetu celkem
tři úvěry od bank ve výši 370
tisíc korun. Vtip byl v tom, že
i když půjčky splácel, dopustil
se podvodu. Úvěry totiž sjednával jménem svého bratra!
A co myslíte? Ten samozřejmě
o tom neměl ani ponětí...

PROSTĚJOV Ještě na začátku letních prázdnin prostějovští radní
jasně říkali: letos postavíme rondel
u zámku, příští rok se konečně dostane na dvě okružní křižovatky na
Poděbradově náměstí. Po třech měsících je ale všechno jinak...
Po čtvrtečním prohlášení představitelů města z tiskové konference se zdá,
že hotový projekt na dva menší rondely na Poděbradově náměstí zůstane
ještě nějakou dobu v šuplíku konšelů.
„Musím přiznat, že jsme přehodnotili dopravní priority města. Úkolem
číslo jedna je pro nás v tomto ohledu
vybudování kruhové křižovatky na
náměstí Padlých hrdinů. Tady nás
v dopravě aktuálně nejvíce tlačí bota,“
překvapila Alena Rašková, dosavadní první náměstkyně primátora. „Na
křižovatce u bývalé Dony přetrvává
nebezpečný stav, zejména v místě,
kde se sbíhají Svatoplukova ulice

s Vrahovickou. Pokud jedete autem od
nádraží, odbočíte směrem k centru jen
s velkými obtížemi. Rondelem se tady
naprosto zjednodušší provoz, navíc se
touto stavbou zajistí bezpečný výjezd
cyklistů na plánovanou cyklostezku
podél Vrahovické ulice,“ vysvětlila
žena, která je na radnici zodpovědná
za dopravu v Prostějově.
Na otázku Večerníku, zda je touto investicí znovu odsunuta výstavba dvou rondelů na Poděbradově náměstí, přitakala.
„Možná to vypadá, že podobného dopravního řešení na Poděbradově náměstí
se bojíme, protože jej už třetím rokem odkládáme, ale na druhé straně, všímáme si
příznivého vývoje dopravní situace v této
lokalitě. Křižovatka u hlavní pošty už není
tak zahlcena, nejsou zde takové problémy
jako před lety. Aktuálně jsou v Prostějově
mnohem horší místa z dopravního hlediska, které musíme upřednostnit,“ odpověděla Alena Rašková.
(mik)
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exkluzivní rozhovor
pro Večerník

Michal
KADLEC
PROSTĚJOV Paradoxně on
sám podporuje předčasné
komunální volby, ovšem jak
ironicky dodává, pokud opoziční
zastupitelé najdou odvahu
asamisložímandátyzastupitelů...
Václav Šmíd (na snímku) zároveň
Večerníku prozradil svůj osobní
názor na rezignaci Miroslava
Pišťáka. Na spolupráci s novou primátorkou Prostějova se
ale těší, nevidí žádné důvody
k rozkolu koalice. Co dále prozradil v dalším z dílů exkluzivního seriálu rozhovorů s vyslanci prostějovské komunální
politiky?
ƔƔ Komunisté zůstávají zatím tak
trochu stranou, co se týká postoje
k současné situaci po rezignaci
dvou prostějovských radních včetně primátora Pišťáka. Co vy osobně
říkáte na celou kauzu?
„Nemyslím, že jsme zůstali stranou,
KSČM se již vyjadřovala v různých médiích včetně Večerníku. Výsledkem celé
kauzy je situace, která má za následek odchod dvou velmi schopných politiků, což
ke stabilitě města určitě nepřispěje. Kau-

za byla celostátně mediálně sledovaná
a mám obavy, aby z ní někteří politici,
a to na všech úrovních, nevyvodili pro
sebe závěr, že je opravdu lépe řešit finanční otázky prostřednictvím ´igelitové tašky s penězi´, než dodržováním zákona... A to je pro mne smutné zjištění!“
ƔƔ Byla podle vás rezignace obou
čelních politiků ČSSD nutná?
„Bylo to rozhodnutí primátora
a radního, které plně respektuji. Podle mého názoru však takto rychlé
rezignace nebyly nutná. Určitě si
měli vzít k dispozici delší čas k důkladnějšímu projednání a nalezení
řešení. Jde ale o věc uvnitř ČSSD.“
ƔƔ Ustojí současná koalice tlak,
který je na ni vyvíjen? Někteří
opoziční zastupitelé totiž požadují předčasné volby...
„Tlak na koalici je vyvíjen permanentně od jejího vzniku. Pevně
věřím, že i současnou situaci bez
problémů ustojí. Její rozbití je snad
spíše přáním některých opozičních
zastupitelů, a jak se říká, přání je otcem myšlenky... Snahu opozičních
zastupitelů k předčasným volbám
plně podporuji a budu jim fandit,
aby toho dosáhli. (ironický úsměv)
Věřím, že na mimořádném zastupitelstvu, které svolali, složí všichni své mandáty zastupitele, což je
první předpoklad uskutečnění nových voleb do zastupitelstva města.

V případě, že tak neučiní, budu hodnotit jejich gesto jen jako pouhé
´plácnutí do vody´, které je má, tak
jako většina jejich vystoupení, pouze zviditelnit a navodit konfrontační
atmosféru na radnici.“
ƔƔ Na novou primátorku kandiduje Alena Rašková. Jak se těšíte
na spolupráci s ní?
„Paní Raškovou znám z práce v zastupitelstvu, v radě
a náměstkyně primátora určitě přes dvacet let.
Vždy řešila problémy
s nadhledem, ve prospěch města, což skutečně při sebelepší vůli nemohu říci o části dnešní
opozice. Na spolupráci
se těším a případné rozdílné názory budeme
vždy korigovat ve prospěch obyvatel. Jsem přesvědčen, že
primátorkou zvolena bude a přeji jí
pevné nervy při řízení zastupitelstva.
Věřím, že bude hlavním motorem plnění programového prohlášení rady.“
ƔƔ Zůstane tedy KSČM pevnou
součástí radniční koalice?
„Zcela určitě ano. Nedovedu si
představit, tak jako kolegové z koalice, že by město řídili někteří zastupitelé z opozice, byť i tam je řada rozumných politiků. Určitě budou ale
neustále pokračovat ataky na funkci-
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onáře města, členy rady, koaliční zastupitele a pracovníky magistrátu.
Jediným cílem inkriminovaných lidí
bude tak i nadále diskreditovat práci
radnice a jejich obětavých zaměstnanců, přitom permanentně rozsévat semeno nedůvěry pro realizaci
svých sobeckých zájmů. A věřte mi,
že vím, o čem mluvím... Dosavadní
jednání zastupitelstva mne o tom
přesvědčila! Některým opozičním
zastupitelům nejde o město, ale jen
o realizaci svých nízkých cílů.“

navštivte stále více oblíbenější inter

zpravodajství

Na Urèické nebezpeèno!
Prostějov (mik) - I nadále zůstává úsek
mezi státním statkem a azylovým domem
za Určickou ulicí velmi nebezpečným.
A to jak pro chodce a cyklisty, tak i pro řidiče motorových vozidel. Zatím jenom na
papíře totiž zůstává projekt výstavby chodníku a cyklostezky vedle silniční komunikace. Není tak výjimkou, kdy se tady řidiči
v noci potkávají s opilými, a často i ležícími
bezdomovci, kteří se marně domáhali
vstupu do azyláku. „My jsme pro zvýšení
bezpečnosti v této lokalitě udělali maximum. Vykoupili jsme většinu pozemků
pro potřebu cyklostezky a chodníku, ale
s některými majiteli bohužel stále není
řeč, nedohodli jsme se na ceně,“ pokrčil
rameny Jiří Pospíšil, náměstek primátora
pro majetkové záležitosti. „Je ale dobré,
že jste toto téma připomněli, značím si ho
a budeme na něm pracovat intenzivněji,“
vzkázala přes Večerník první náměstkyně
primátora Alena Rašková.

9½QRFHVHEOÉzÉ
Prostějov (mik) - Těžko tomu věřit, ale
svátky vánoční jsou už skoro na dohled.
Jak prozradila náměstkyně Ivana Hemerková, občané Prostějova i okolních obcí už
nabízejí městu zdarma vánoční strom na
náměstí! „Skutečně jsme obdrželi několik
nabídek. Všechny je samozřejmě prověříme, jehličnany si pojedeme prohlédnout.
Vzhledem ke zkušenostem z minulého
roku jsme ale zároveň pověřili ředitele
Lesů města Prostějova, aby se také po nějakém krásném stromě už poohlédnul,“
uvedla se smíchem Hemerková.

Další zmìna
na „obèankách“
Prostějov (mik) - Vzhledem ke skutečnosti, že v období od 1. do 15. září z celkového počtu 1 749 odbavených občanů využilo odpolední rozšířené provozní doby
oddělení registru obyvatel prostějovského
magistrátu celkem pouze dvacet zájemců,
dochází s účinností od 1. října ke zrušení
odpolední rozšířené provozní doby a zachování pouze rozšířené provozní doby v
ranních hodinách vždy od 7.00 hodin, a to
až do konce běžné provozní doby úřadu
každý pracovní den v týdnu. Tuto dobu
za sledované období využilo k návštěvě
oddělení registru obyvatel, občanských
průkazů a cestovních dokladů celkem 166
občanů. „Za předpokladu, že dojde před
koncem roku ke zvýšenému zájmu občanů o vydání nových občanských průkazů,
je oddělení registru obyvatel, občanských
průkazů a cestovních dokladů připraveno
operativně provozní dobu dle potřeby
zase prodloužit,“ ujišťuje šéfka odboru
Marie Javůrková.

Volná místa ve školkách
Prostějov (mik) - V prostějovských mateřinkách jsou oproti minulým rokům
volné kapacity. „Aktuálně registrujeme
dvacet volných míst. Částečně je to kvůli tomu, že hlavně v loňském roce jsme
některé školky stavebně upravili a jejich
kapacitu tím zvýšili. Na druhé straně si ale
musíme přiznat, že dětí se rodí čím dál tím
méně a v současnosti jejich úbytek začínáme pociťovat,“ uvedla Ivana Hemerková,
náměstkyně primátora Statutárního města Prostějova.
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PROSTĚJOV Boj o zchátralou hlavní budovu Jezdeckých kasáren vrcholí. Tvrdá řež proběhla i v pondělí 7. září na jednání Zastupitelstva
Statutárního města Prostějova. Ostrá výměna názorů na toto téma
se ostatně dala očekávat. Opoziční zastupitelé se totiž už nějaký čas
všemožně snaží, aby vedení magistrátu od plánované demolice
upustilo. Obratem navrhují projekt totální rekonstrukce s tím, že
nemovitost by pak byla využita jako dům pro seniory. Mladý architekt spřízněný s hnutím ANO 2011 dokonce zveřejnil studie, jak by
mohly vypadat pokoje v kasárnách, které by byly určeny pro strávení
podzimu života prostějovských seniorů. A člověk se nestačí divit, jak
někteří opovrhují lidskými potřebami starších lidí, nebo minimálně
předkládají nedomyšlené návrhy...
Původní zpravodajství
pro Večerník

Michal
KADLEC
Pondělní debata zastupitelů byla vlastně
přestřelkou argumentů opozice a koalice. „Chci upozornit, že v Jezdeckých
kasárnách proběhla exkurze na prohlídku
stavby. Navíc vznikla petice podepsaná
tisícovkou lidí na záchranu a obnovu
hlavní budovy. Pak jsme uspořádali
seminář na toto téma, na kterém se sešlo
asi deset opozičních zastupitelů města.
Bohužel, nedostavili se ti, kteří o osudu
kasáren rozhodují. Požaduji, aby rada
města vyhověla petici a zároveň vzala na
vědomí, že o budovu kasáren má eminentní zájem jistá podnikatelka, která by
objekt nejen zakoupila, ale na vlastní
náklady nechala také zrekonstruovat,“
řekl dosti důrazně Jan Navrátil (Změna
pro Prostějov). Podobně své názory více
než hodinu projevovali i další opoziční
zastupitelé. Zástupci hnutí ANO 2011
dokonce představili projekt mladého
prostějovského studenta architektury,
který zveřejnil studii místností pro seniory, jež by v opravené budově Jezdeckých kasáren měli bydlet. Jiří Zakopal měl
umožněnou prezentaci svých návrhů
před zastupiteli, vzhledem k pokročilé
době ale radnici už v danou chvíli opustil...
„Nevylučuji, že v mém věku se brzy mohu
také rozhodovat o životě v domově pro
seniory. Ale do takových kutlochů bych
se rozhodně nepřestěhoval, určitě bych

si vybral sociální zařízení s důstojnějšími
podmínkami,“ oponoval otevřeně na
zastupitelstvu uvolněný radní Jaroslav
Šlambor (KSČM). „Tento návrh počítá
s využitím jednotlivých místností hlavní
budovy kasáren o šířce dva a půl metru.
Postele jsou zde pro dva lidi koncipovány
za sebou. Nedokážu si představit, že by
staří lidé dokázali žít v tak stísněném prostoru. Navíc manželé jsou v podobných
případech zvyklí přivézt si do domovů
pro seniory svůj vlastní nábytek včetně
postelí. Návrh studenta architektury je
vhodný spíše jako vysokoškolská kolej
než jako domov pro důstojné dožití
našich seniorů,“ prozradila svůj názor pro
Večerník Alena Rašková (ČSSD), první
náměstkyně primátora Statutárního
města Prostějova.
Město Prostějov přebralo od armády
objekt kasáren v roce 2004. Podle
předávacího protokolu byla již tehdy
budova ubikací ve velmi špatném
technickém stavu. Do objektu zatékalo, vlivem vlhkosti opadány malby
a omítky, okna značně opotřebená,
dveřní křídla vysazená, rozbitá a nekompletní. Z protokolu vyplývá, že budova
byla opuštěna v roce 1996 a ve stavu,
kdy se musela mnoho roků obejít bez
investice. Již tehdy ale existoval záměr její
rekonstrukce na bytový dům, armáda
však od něj vzhledem k vysoké finanční
náročnosti projektu upustila. Byty
pro vojáky a další zaměstnance byly
raději vybudovány na takzvané zelené
louce. „Projekt rekonstrukce vznikl
v roce 1998 s tím, že k jeho realizaci
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Budovy Jezdeckých kasáren vznikly v roce 1891 jako náhrada za staré kasárny,
které tehdy stály na současném náměstí T. G. Masaryka. Ty byly zbourány,
aby uvolnily místo pro výstavbu nové radnice. Za první republiky zde sídlila
část 6. jezdeckého pluku, od roku 1969 zde byl vojenský útvar specializovaný na radiolokaci. Ten armáda po sedmadvaceti letech přesunula do Přerova.
V areálu kasáren bylo celkem třináct budov, součástí byla jídelna, sklad a autopark. Psal se rok 2004, kdy Armáda České republiky předala celý komplex
městu Prostějov.
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sečení trávy
opravy oplocení
Poznámka: jde o každoroční
průměrnou částku
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- v letech 2004 a 2005 0,5 milionu korun za ostrahu
(každý rok průměrně čtvrt milionu, ostraha v dalších letech už neprobíhala)
- v roce 2014 zhruba 0,5 milionu korun za stavební úpravy jízdárny
(v rámci rekonstrukce botanické zahrady byla opravena štítová zeď budovy)
nikdy nedošlo. Odborníci ho nyní na
základě našeho pokynu aktualizovali
k současným cenám. Rekonstrukce
kasáren by v současnosti stála i s daní
devětadevadesát miliónů korun,“ kon-

statoval náměstek prostějovského
primátora Zdeněk Fišer.
Skutečností je, že výstavba nových nemovitostí vychází v současné době výrazně
levněji. „Máme zpracovanou dokumen-

taci na dvě nové budovy, což čítá celkem
osmačtyřicet bytů. Projekt na tyto domy,
postavené na zelené louce, je vyčíslen
na sedmašedesát milionů korun včetně
DPH. Jde tedy o jednoznačně levnější
variantu, zhruba o jednu třetinu,“ doplnil
zásadní skutečnost Fišer.
Jak je výše zmíněno, na pondělním jednání zastupitelů padl také návrh na prodej
kasáren. Zájem o nemovitost údajně má
Jitka Meszárosová, která zde plánuje zprovoznit zařízení následné péče. „Obdobné
zařízení již existuje v prostějovské nemocnici a jeho kapacita je dostačující. Po
takové službě není u nás poptávka,“ poznamenala Ivana Hemerková (PéVéčko),
náměstkyně primátora. Rada města se
přesto bude nabídkou podnikatelky
v sociální oblasti zabývat. „V případě
využití pro sociální účely musí mít magistrát kontrolu nad tím, co v daném prostoru do budoucna vyroste. Určitě nemáme
zájem, aby tady vznikla například problematická ubytovna, s čímž se perou
všechna města“ přidal další náměstek
primátora Jiří Pospíšil.
V uplynulých dnech vyšla na veřejnost
i další podstatná zpráva. Vedoucí
Oddělení památkové péče Stavebního
úřadu Magistrátu města Prostějova
Marek Perůtka potvrdil, že umělecká
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ĚC TO CHCEME?
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Michal
KADLEC

Nikdo mi nevymluví, že rezignace
Miroslava Pišťáka na post primátora byla úplně zbytečná. Ti, kteří teď
nahlas vykřikují o korupci, zlodějně
a bůhví o čem ještě, by si měli sáhnout do svého svědomí. Bývalý primátor finanční dar přiznal úřadům,
i ve svém majetkovém přiznání. Proč
by to dělal, kdyby šlo o úplatek?
Jsem přesvědčen o tom, že v budoucnu ještě budeme škytat, o jakého jsme přišli primátora a hlavně
strážce městské pokladny. Jistě, současná koalice možná nevídaný tlak
ze strany opozice ustojí, ale co dál?

Do popředí se totiž stále více derou ti,
kterým leží v žaludku volební prohra
z října loňského roku. Od začátku svého působení v zastupitelstvu kriminalizují kdekoho z vedení města, ale aby
přišli s vlastní myšlenkou, toho jsme
se za necelý rok takřka nedočkali.
Pokud se tito lidé v Prostějově dostanou k moci, můžeme se dočkat na
radnici opravdového zemětřesení.
A máme jistotu, že to budou dělat
líp, než vedení města po předchozích dvacet let. Víme, že ti co jen
hlasitě křičí, jsou lepší než ti, kteří už
několikrát dostali důvěru občanů?
Nikdo netvrdí, že všechno bylo
dobře, ale nejsou už naopak na místě obavy, že po Pišťákově rezignaci
bude rozfofrováno a zbořeno vše,
co bylo našetřeno a ku prospěchu
města solidně nastaveno? Opravdu
to chceme?

FEJETON PETRY HEŽOVÉ

NOHAMA PEVNĚ NA ZEMI
Téměř pokaždé, když dozraje čas
na nákup nových bot, mi mamka
připomene příhodu, jak si jako
malá strašně přála boty na podpatku a babička, aby jí vyhověla,
koupila boty na zvýšeném, přibližně centimetrovém špalíku, z čehož,
jak jistě uznáte, malá parádnice
moc nadšená nebyla.
Zřejmě mě tím vyprávěním chce
opětovně ponouknout k nákupu
bot na podpatku, čemuž se vždy
zarputile bráním. Přestože se jednoznačně počítám k příslušnicím

ženského pohlaví, zatím mi zůstalo utajeno jejich tajemství úspěšné
chůze v botách na podpatku vyšším než dva centimetry. Vždycky,
když se kolem mě mihne nějaká
dáma na jehlách, zkoumám, kde
má asi tak schovaný ten motor,
který ji v těch výškách dovoluje se
tak ladně pohybovat, zatímco já
při chůzi v botách na podpatcích
vypadám jako medvěd v cirkuse,
co balancuje na obřím míči...
Moje sebevědomí ohledně chůze na
podpatcích značně pokleslo poté,

co jsem na netu zahlédla reklamu
na kurz tance na vysokých podpatcích, ale světe div se - pro pány!
S nadějí, že jde pouze o vtip, jsem
rozklikla ukázkové video a nevěřila vlastním očím. Tak už i chlapi
to na jehlách zvládají líp než já?
Zrádci! Každopádně představa,
že se budu v obchodě s obuví přetahovat s nějakým pánem o zlevněný
pár lodiček, mě moc nenadchla.
Pro jistotu radši zůstanu u svých
pohodlných tenisek. Alespoň prozatím.

POZOR,
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PRO KLIENTY SOUKROMÉ
I OBCHODNÍ PREZENTACE
Pokud si zadáte v týdnu
od 21. do 25. září 2015
řádkovou inzerci v době
od 12:00 - 13:00 hodin
získáte slevu

50 %

navštivte redakci Večerníku Olomoucká 10, nebo pošlete e-mail:
inzerce@vecernikpv.cz či volejte 582 333 433, 608 960 042

„Myší díra“ je připravena na rekonstrukci
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PROSTĚJOV Večerník už delší čas
informuje o vývoji situace okolo
výkupu pozemků v Říční ulici potřebných k rekonstrukci a rozšíření vozovky směřující k dálničnímu
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podjezdu ve Vrahovicích, kterému
nikdo neřekne jinak než „myší
díra“. Jak radní ve čtvrtek prozradili, realizaci projektu už nic nebrání
v cestě.

„V úterý dvaadvacátého září jsme v radě
města schválili rozpočtové opatření ve
výši dvou set tisíc korun na projektovou dokumentaci k této investiční akci.
Všechny potřebné pozemky se nám
podařilo vykoupit, nebo směnit za jiné.
Rozšíření vozovky bez nebezpečné zatáčky skoro do pravého úhlu zahrneme
do rozpočtu města na rok 2016,“ informoval Jiří Pospíšil, náměstek primátora
Statutárního města Prostějova.
Vozovka vedoucí k podjezdu by podle radních měla být široká v souladu
s předpisy, tedy šest metrů. „V pohodě se tak tady vejdou dvě auta jedoucí
proti sobě. Navíc vozovka bude rozšířena tak, že se nebudeme muset bát
o to, že s autem zapadneme do „rygolu“,
který je tam doposud,“ dodala první náměstkyně Alena Rašková.
(mik)

KDO MŮŽE ZA ZBYTEČNOU

SMRT NOVOROZENCE?
➢ztitulnístrany

která se zauzlovala! Kvůli tomu nemělo
dítě dostatek kyslíku a už před porodem
se udusilo. Mluvili jsme o tom s doktorem a ten mi říkal, že se nikdy nesetkal
s tím, aby si někdo spletl pupeční šňůru
s kýlou...,“ popisuje svůj příběh
Květoslava Mráčková, která Večerníku
předložila svou zdravotnickou doku-

PROSTĚJOV „Není nic horšího na
světě, než když se matka musí dívat do
hrobu svému vlastnímu dítěti,“ opakuje
nešťastná Květoslava Mráčková, kterou
něco podobného potkalo hned dvakrát.
Přitom obě její děti přišly na svět už
mrtvé. Poprvé se tragická událost stala Kv
ìtosla
před čtrnácti lety, podruhé letos 31. srpv
V
HVYÙP a Mráèkov
na... „Myslím, že v obou případech došlo
á

k pochybení lékařů,“ míní v exkluzivní
pøipra PDQzHOHP
vují p
zpovědi pro Večerník žena, jež je nyní
o
připravena podat na prostějovskou
zDORE dání
\
nemocnici žalobu. Její zástupce celá situace mrzí, upozorňují však, že příčinou
úmrtí plodu byly nepředvídatelné mentaci. Z údajů ovšem jednoznačně
komplikace, ke kterým došlo mimo nevyplývá, že by se během tohoto
zdravotní zařízení.
ošetření otázka vybouleniny na břichu či
těhotenské kýly probírala. „Při poslední
Martin ZAORAL kontrole mi však sama doktorka řekla, že
Prostějovanka Květoslava Mráčková se jí srdeční ozvy plodu nelíbí a i z tohoto
přivedla ve svém životě na svět už dvakrát důvodu doporučuje co nejdříve vyvolat
mrtvé dítě. Dalo se tomu zabránit? „Po- porod,“ tvrdí však nešťastná žena.
dle mě ano. Přesně týden před mým pos- Nejsmutnější na celé věci ovšem je, že
ledním porodem jsem byla na vyšetření si paní Mráčková něčím podobným už
u paní doktorky. Měla jsem vyboulen- jednou v životě prošla. „Před čtrnácti
inu na břichu, paní doktorka řekla, že lety jsem ještě na staré nemocnici
je to těhotenská kýla a nemám se tím rovněž přišla k porodu a bylo mi
nijak trápit. Jenže ve skutečnosti šlo tehdy dost drsným způsobem oznáo abnormálně dlouhou pupeční šňůru, meno, že dítě v mém břiše je mrtvé.

Pupeční šňůra se mu tehdy omotala
kolem krku a ono se udusilo... Byla
jsem z toho psychicky na dně, ale žádné
další kroky jsem tehdy nepodnikla,“
popsala. Tentokrát však zvažuje podání
žaloby. Zároveň se rozhodla případ
zveřejnit. „Není to kvůli případnému
odškodnění, ale z důvodu, aby stejně
jako já nemusela trpět další matka,“
vysvětluje Květoslava Mráčková. Mezi
oběma tragédiemi v prostějovské porodnici porodila dva zdravé kluky. Jednomu
z nich je třináct, druhému deset let.
Zástupce prostějovské porodnice celá
situace mrzí. Jakékoliv pochybení ze
strany doktorů ovšem odmítají. „Dozor nad těhotenstvím probíhal v tomto
případě zcela standardně, paní byla
pravidelně kontrolována a neměla
žádné potíže. Příčinou úmrtí byla náhlá
a nepředvídatelná komplikace, která
byla lékaři zcela neovlivnitelná, a k níž
došlo mimo nemocnici. Celá situace
nás skutečně velice mrzí,“ zareagovala
na otázky Večerníku Radka Miloševská,
tisková mluvčí společnosti Agel, která
Nemocnici Prostějov provozuje. Další
dotazy, včetně faktu, ke kolika podobným případům v posledních pěti letech
na půdě místní porodnice došlo, jsme
se ovšem do uzávěrky vydání nedočkali.

HLAS LIDU
HLAS BOŽÍ
Jako socialistický závazek
Hodně jsem se nasmála kreslenému vtipu z minulého Večerníku.
A víte co? Vždyť je to pravda! Ať si
komunisté dají demolici Jezdeckých kasáren jako socialistický závazek a zbourají je v akci ‚Z‘! Aspoň to
nebude nic stát a členům rudé koalice narostou svaly!
Anežka Hrubá, Prostějov

Chtìlo by to radar!
Denně jezdím po severní obslužné
komunikaci, na které se samozřejmě
snažím vždy dodržovat předepsanou
rychlost. Vždycky se mi ale stane, že mě
předjede nějaký „závodník“, pro kterého je padesátka moc pomalá. Hodně
bych se přimlouval za častější policejní
hlídky a měření rychlosti radarem.
Jiří Čapek, Prostějov

Zapsal se mi do pamìti
Chtěl bych se vyjádřit k osobě
Jana Přidala z Vřesovic, který 31.
srpna tohoto roku ve věku 94 let
bohužel zemřel. Před časem jsem
byl tazatelem společnosti Median
a při jednom adresném výběru mi
vybrali i pana Přidala. Dotazování
v neděli před polednem proběhlo
bez problémů a poté mi tento pán
ukázal úžasné věci ze svého archivu,
z historie Sokola, skautů i své osobní. Jenom jsem zíral! Sám napsal
několik knih a i přes svůj vysoký věk
pracoval skvěle s počítačem. A poté
mě, kterého znal v tu chvíli pouhou
hodinu, pozval k nedělnímu obědu!
Toto pozvání prostě nešlo odmítnout, pan Přidal i jeho paní se mi
zapsali do paměti jako úžasné osobnosti, přitom velmi skromné.
Oldřich Trávníček, Prostějov

Je to každý den!
Konečně po dlouhé době strážníci
chytili bezdomovce, kteří v drozdovickém rybníku chytají kapry. Je to
alespoň poprvé, co jsem něco takového četl v novinách. Jenomže jak všichni, kdo v okolí rybníka bydlíme, víme,
bezdomovci tady chytají nejenom
ryby, ale i kačeny každý den! Možná
by to chtělo častější hlídky a nejenom
čekat, až na to policii někdo upozorní.
Petr Dvořák, Prostějov
U náhonu stále nic...
Už letos měla po revitalizaci mlýnského náhonu v roce 2014 zdobit jeho
okolí nová výsadba stromů, mělo zde
být dětské hřiště i oddechový koutek
pro seniory. A kde to všechno je? Stále
jenom vysoký plevel, nepořádek a sliby. Snad se toho všeho dožiji, když je
mi už pětaosmdesát let!
Božena Nakládalová, Prostějov
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MARTYHO
O
SLOUPEK
K
Ahoj všichni. Máme po státním
svátku, ale upřímně řečeno, než
na patrona naší země Václava
spíš hodně lidí stále vzpomíná
na letošní prostějovské hody. Já
osobně tvrdím, že na ty letošní
se bude vzpomínat ještě dlouho,
neboť primátor Statutárního
města neodstupuje z funkce
každý den. Mám tu výhodu, že
se mohu k této události vyjádřit
v delším časovém odstupu,
kdy již opadly největší emoce
a je dobré zase začít používat
obyčejný selský rozum. Tedy
chci říct asi tolik.
Pro město se jedná jednoznačně
o ztrátu, jelikož za primátorování pana Pišťáka měl Prostějov
nejvyšší hodnocení a ratingy, vyrovnaný až přebytkový rozpočet,
což působilo na zbytek státu
jako stabilní, fungující mechanismus, který měl před sebou roky
postupného rozvoje, který byl
plánován a tvořen na základě diskuze všech rozumných uskupení
i moudrých hlav.
To, co se nakonec stalo, je pro
mne osobně poučením o tom,
že člověk, který se snaží být poctivý až do poslední chvíle, nemá
zřejmě v tomhle světě šanci uspět.
A tak bych tady měl pár rad pro
budoucí kandidáty na funkci
primátora. Dary nepřiznávejte
a nedaňte, raději vše zatajujte,
protože s poctivostí dojdete leda
tak do… (CENZUROVÁNO).
Nikdy nevěřte pražské centrále své vlastní strany. V tom
nejdůležitějším okamžiku vás
podtrhne tak, že se nebudete
stačit divit, jelikož je naštvaná, že
si nemohla nechat vaše peníze pro
sebe. Připravte se na to, že pokud
se vám cokoliv nepovede, slétne
se na vás partička supů ve formě
agresivních pisálků a dále těch,
co zavětří možnost, jak se dostat
ke korytům. Nebudete klidně
spát, budete mít takový soustavný
všeobecně tělní neklid.
Na druhé straně zjistíte, na koho
se při vyhrocených situacích
spolehnout můžete a na koho
ne. A nečekejte žádný vděk.
A tak já teď na tomto místě
říkám, pane Miroslave Pišťáku,
díky za vaše primátorování!
Váš Marty

PRIMÁTOR SKONČIL. DOČKÁME SE
ANALÝZA
MARTINA
ZAORALA

Na první pohled to může vypadat jako velké zemětřesení. Z čela
města odešel nejen jeho primátor a dlouholetý úspěšný správce
kasy Miroslav Pišťák, ale i z řady
důvodů nepřehlédnutelný radní
Alois Mačák. Ano, nic podobného novodobá historie Prostějova
nepamatuje. Ovšem už na ten
druhý pohled začíná být všem
jasné, že ono se toho ve městě
zas až tolik nezmění. Ani nemůže. Jen ta jednání zastupitelstva
budou zase o něco ostřejší...

RVAČKY NA RADNICI?
Z

ačneme tak trochu filozoficky. „Nikdo z nás přesně neví, co nás čeká
v budoucnosti. Jisté je jen to, že bude
plná starých věcí.“ Tento citát, který
jsem kdysi četl snad v některém z novinových článků Karla Čapka, se přesně
hodí na aktuální situaci v Prostějově.
Odchod Miroslava Pišťáka z primátorského křesla tu řešil snad každý. Hned
v dalším kroku se však nabízela otázka. A co bude dál? Co nyní od radnice můžeme čekat? Jak se od této chvíle změní tvář města? Inu, odpověď
je jasná: dost pravděpodobně téměř
nijak. Naštěstí...
o, co se v Prostějově udělalo, odsud
jen tak nezmizí. Nikdo nezbourá,
co se za posledních více jak dvacet let postavilo, nikdo jen tak nezplundruje to, co
bylo opraveno, nikdo nevykácí, co bylo
zasazeno. Na druhou stranu lze čekat, že
město dříve či později začne hospodařit
s výraznějším dluhem, než tomu bylo
doposud. Exprimátor byl nepochybně výrazná, nikoliv však nezastupitelná
osobnost. Můžeme být schopní a třebas
i oprávněně na sebe hrdí, jak chceme, pokud si někdo z nás o sobě něco takového
myslí, pak žije v iluzi. Ostatně ne nadar-

T

mo se říká, že hřbitovy jsou plné lidí, kteří
si mysleli, že jsou nenahraditelní...
ěžný prostějovský život „po Pišťákovi“ se od toho předchozího nebude
v ničem zásadním lišit. Jen se prostě bude
muset najít někdo dostatečně pečlivý
a zkušený na to, aby byl schopen sestavit
a držet místní vládu pěkně pohromadě.
Na to, že v čele radnice budou chybět Pišťákovy zkušenosti, nadhled, patriotismus
i humor, si holt budeme muset zvyknout. Nemyslím si však, že to u většiny
z nás bude něco složitého. S těmito hodnotami se obzvláště u lidí ve vedoucích
funkcích kolem nás setkáváme méně
a méně. A zdá se, že nikomu nechybí. Ne,
že by se „ti nahoře” přestali kritizovat.
Právě naopak! Nicméně většinou se
všem těm šéfům vyčítají docela jiné
věci, které jsou obvykle motivovány
nezřízeným sebevědomím, že „my
bychom to určitě dělali lépe“...
avzdory všemu skřípění zubů se
i nadále dá očekávat, že radniční
koalice si v Prostějově prosadí (téměř) vše,
co bude chtít, zatímco opozice na (téměř)
vše z toho bude plivat jedovaté sliny.
A kdo se s tímto faktem nesmíří, ten se až
do příštích voleb bude zbytečně nervo-

B

N

vat. Přesto je téměř jisté, že hádky na
radnici budou nejen pokračovat, ale
že naberou i vyšších obrátek. Coby
primátor a moderátor jednání zastupitelstva se totiž právě Miroslav Pišťák
snažil vždy zůstávat nad věcí a dávat
prostor všem. Snad i proto se u všech
těšil úctě. Jak dosti překvapivě sami
přiznali, vážili si ho i lidé, kteří se kvůli
vlastním politickým ambicím snažili
o jeho sesazení... To však nyní skončilo.
Dosavadní příkop mezi koalicí a opozicí
se po Pišťákově odchodu rozevře do rozměrů Grand Canyonu. A přes ten by stavěl most jen skutečný blázen. Pokud nedojde k velkému prozření, pak tedy až do
voleb v roce 2018 budeme svědky pravé
zákopové války se všemi negativními
důsledky, které s sebou nese. A možná se
konečně dočkáme i nějakého toho prostějovského pohlavku či rvačky přímo
v zasedací místnosti prostějovské radnice. Nikdo by se tomu už nedivil...
po volbách? To se zas všichni začnou zaklínat změnou a velkým
pochodem vpřed! Kam to bude? Jak říká
Kunderův Jakub svému pánovi: „Prozradím vám jedno velké tajemství. Odvěký
trik lidstva. Vpřed - to je kamkoli.“

A
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Děti, pejsci

Vítejte na svìtì

BLAHOPØEJEME!!!
Co může být pro každou maminku s tatínkem
největším darem? No přece miminko!
Všem novorozeňátkům a jejich pyšným
rodičům přeje PROSTĚJOVSKÝ Večerník život
provázený klidem, zdravím a jen těmi
nejradostnějšími událostmi.
Vítejte na tomto světě, děťátka!

www.vecernikpv.cz

Kristýna FALTÝNKOVÁ
21. 9. 2015 52 cm 4,20 kg
Bedihošť

Je tu další
DĚTSKÝ
BAZÁREK

PROSTĚJOV Máte doma špunta
a spoustu věcí, ze kterých vyrostl? Nebo naopak potřebujete
svému dítku koupit nějaké hezké,
ale ne příliš drahé věci? Právě pro
vás je zde další bazárek dětského
a kojeneckého oblečení, hraček
a obuvi, který pořádá RC Lodička
a Modrý koník.
Uskuteční se v sobotu 24. října
2015 od 9:00 do 12:00 hodin
v objektu T.J. Sokol Prostějov I.,
Skálovo náměstí 4, Prostějov.
Vstup pro prodávající i kupující je
zdarma. „Děti se mohou těšit na
hravou angličtinu a dětskou dílnu,
“ přidávají nabídku organizátoři.
Chcete-li prodávat, přihlaste se na
info@rclodicka.cz nebo telefonním
čísle 602 313 741. Neprodané věci
můžete věnovat Azylovému centru.
Akce se koná pod záštitou Aleny
Raškové, první náměstkyně primátora a předsedkyně Okrašlovacího
spolku Milady Sokolové.
(red)

Ellen BABICOVÁ
15. 9. 2015 47 cm 2,75 kg
Prostějov

Adam VANĚK
20. 9. 2015 51 cm 3,15 kg
Olomouc

Vanessa SEDLÁČKOVÁ
20. 9. 2015 47 cm 2,70 kg
Prostějov

Kevin PAČANDA
22. 9. 2015 50 cm 3,95 kg
Němčice nad Hanou

Alžběta ŠEDKOVÁ
20. 9. 2015 50 cm 3,55 kg
Klenovice na Hané

Veronika ZATLOUKALOVÁ
20. 9. 2015 50 cm 3,35 kg
Hvozd

Denis FATRDLA
23. 9. 2015 50 cm 3,00 kg
Prostějov

Fotografie narozených miminek pořizujeme každou
středu v porodnici Nemocnice
Prostějov. Jestliže již maminku
v pokoji nezastihneme, můžete nám zasílat své snímky
i s potřebnými údaji na e-mailovou adresu:
miminka@vecernikpv.cz.
Nádavkem pak všem rodičům
zašleme jako poděkování dárek - přímo domů graficky zpracovaný portrét i s blahopřáním. PROSTĚJOVSKÝ Večerník
- Myslíme i na vašii
budoucnost!

SRDÍČKA POMÁHALA tentokrát „slaným“ dětem Čtvrté hodiny s hlásičem
PROSTĚJOV Minulé pondělí
ěllí
proběhl již tradiční Srdíčkovýý
den. Prodávaly se umělohmotnéé
un
magnetky v ceně třiceti korun
eré
a žetony do nákupních vozíků, které
de
byly opět dražší. Výtěžek bude
pí
tentokrát určen dětem, které trpí
takzvanou cystickou fibrózou, jíž
ětí.
se lidově říká nemoc slaných dětí.
Znám bude během října.
na
Zmíněná nemoc postihuje zejména
ejí
dýchací a trávicí ústrojí, načež její
léčba je celoživotní se specifickým
léčebným režimem. Projevuje se
slaným potem, odtud tedy ona
laická přezdívka.
rDo terénu ono pondělí 21. září vyrdní
azili se srdíčky i třeťáci ze Střední
ě,
zdravotnické školy v Prostějově,
a to hned celkem čtrnáct dvojicc
s dvě stě padesáti kusy magnetekk
a padesátkou nákupních žetonů..
pu
„Naše škola se do akcí tohoto typu
zapojuje tradičně. A pokud činnost
prodejců pomůže alespoň jednomu dítěti, je to pouze
a jen velká radost,“ nechala se slyšet Šárka Pavlovská,
školní koordinátorka.
Vzhledem ke slunečnému počasí a relativně pohodové
náladě Prostějovanů, nezasažených blbou náladou, se
prodávalo jedna radost a pomoc postiženým dětem

už jsou v provozu

S dalšími hodinami s hlásičem a se vším, co umí, se uprostřed týdne seznámily děti z nedaleké základní školy na ulici E. Valenty.
Foto: Jana Kostelníková

Přestože již není primátorem, svoji pokladnu - v tomto případě jen osobní peněženku - otevřel sličným studentkám
i exprimátor Miroslav Pišťák.
Foto: Martin Mokroš

mizela vcelku závratnou rychlostí. A tak výtěžek mohl
snadno doputovat tam, kam měl. Jak dokazují snímky,
stalo se již dobrým zvykem, že se mezi nakupující přidali
i představitelé a zaměstnanci prostějovské radnice...
Vybíralo se po celý týden až do pátku 25. října, jakmile
bude znám výsledek, Večerník jej rád oznámí. (mm)

PROSTĚJOV Nové podsvícené
hodiny ve tvaru domečku opatřené bezpečnostním hlásičem
s přímým napojením na městskou
policii a záchrannou službu byly
minulou středu slavnostně představeny těm, kterým by měly sloužit ze všech nejvíc.
Nové hodiny, které se už čtvrté svého
druhu v Prostějově, se nacházejí na
sídlišti E. Beneše za prodejnou Elektro
Spáčil. „Ty první slouží v Hybešově
ulici, další pak v Kolářových sadech
a u nové nemocnice. Na poslední tři ze

čtyř hodin finančně přispělo Statutární
město Prostějov,” zopakovala Jana Kostelníková, předsedkyně občanského
sdružení Přijdu včas, které za vybudováním hodin u dětských hřišť stojí.
Všechny, kteří se na výstavbě hodin
podíleli, přijel ve středu podpořit i generálmajor Hynek Blažko. Jeho tehdy devítiletého syna Jakuba před sedmi lety
oslovil právě na dětském hřišti v Havlíčkově Brodě slovenský dělník. Následně
jej z hřiště odvedl, znásilnil a zavraždil...
Tak snad další hodiny s hlásičem
pomůžou!

PEJSCI HLEDAJÍ SVÉ PÁNÍČKY!
Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu. Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme,
ověřte si telefonicky, zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 776 189 235 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.

BETYNKA

je kříženec malého vzrůstu ve věku devět až dvanáct měsíců. Je to kouzelná, milá fenečka přátelské a veselé povahy, šťastná za každý kontakt s člověkem. Spokojená bude
kdekoliv, kde bude svému pánečkovi na blízku. Snese se
s pejskem i fenkou. Na vodítku chodí pěkně netahá.

REX

je kříženec velkého vzrůstu ve věku zhruba deset let. Umřel
mu jeho milovaný páneček, i proto je velmi milé, přátelské
a klidné povahy. Pro svého pána bude oddaným a věrným
parťákem. Šťastný bude v domečku se zahrádkou. Snese
s fenkou, na vodítku chodí pěkně, netahá.

ATOS, PORTOS A ARAMIS

jsou sourozenci-kříženci, nyní malého vzrůstu ve věku teprve
necelých sedmi týdnů. Všichni tři jsou zvídavé a hravé povahy, milují pohlazení a kontakt s člověkem. Ničeho se nebojí,
všechno jdou hned prozkoumat a očichat. Na vodítku se ppomalu učí. Jsou velmi učenliví a vhodní k dětem.

FIFI

je kříženec malého vzrůstu ve věku cca sedmi týdnů. Je to
vskutku kouzelná fenečka, která chvilku neposedí. Vše musí
hned prozkoumat a se všemi se hned zkamarádí. Miluje lidi,
je velký mazel, který bude svému pánečkovi skvělou parťačkou. Na vodítku se učí, snese se s fenkou tak s pejskem.
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zprávy z regionu
Konicko ● Kostelecko ● Němčicko ● Plumlovsko ● Protivanovsko

aneb jsme
s vámi
u toho...

„FLOUTEK“ S PISTOLÍ

PŘEPADL POŠTU

Údajně si odnesl
třicet tisíc korun
PŮVODNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Martin ZAORAL

agresivním dojmem. Původně
předstíral, že si chce poslat peníze,
pak ovšem vytáhl pistoli a žádal
vydání hotovosti. Když peníze dostal, tak celkem v klidu odešel, auto
jsem neslyšela,” popsala pracovnice,
která netuší, jak se pachatel k poště
dostal. Je přitom velice pravděpodobné, že do obce přijel vozidlem

Z výpovědí místních to ovšem zatím vypadá, že jej nikdo nastupovat
a odjíždět v inkriminovaný den neviděl.
Kolik peněz si lupič z pošty odnesl? „To vám nemohu říct,“ reagovala
na dotaz Večerníku zaměstnankyně
pošty. Z dobře informovaného zdroje se k nám však doneslo, že se jednalo o částku kolem třiceti tisíc korun.

RYCHLÝ
VEČERNÍK
Uzavírka Konice
se protáhne
Konice (mls) - Frekventovaná ulice
Chmelnice v Konici se bude opravovat o měsíc déle, než se původně
očekávalo. Příjezdová silnice ve směru od Křemence bude uzavřena až
do konce října. Prodloužení uzavírky
v těchto dnech schválil konický odbor
dopravy. S rozsáhlou rekonstrukcí
Chmelnice, která byla dlouhodobě
v katastrofálním stavu, se v Konici začalo už v polovině července. Podle původních plánů měla být dokončena
už začátkem října. Současná objížďka
vede přes Štarnov, Přemyslovice a Růžov do Ptenského Dvorku.

V Nìmèicích
vyèistí Žlebùvku

KELČICE To musel být šok! Minulé pondělí 21. září krátce po půl
zjistili jsme
třetí odpoledne vešel na poštu v Kelčicích asi pětatřicetiletý muž.
Chvíli se choval jako běžný zákazník a nakonec vytáhl pistoli.
Zaměstnankyně mu následně vydala peníze, podle nepotvrzea to zřejmě po nedaleké dálnici.
ných informací Večerníku se jednalo asi o třicet tisíc korun...
V době přepadení nebyl kromě
zaměstnankyně pošty v místnosti
nikdo jiný. „Měla jsem tu před tím
docela frmol, musel určitě nějaký
čas čekat na ten správný okamžik.
Přišel jako normální zákazník,
nebyl nijak maskovaný, vypadalo jako takový typický městský
floutek. Nepůsobil ani nikterak

9

Poštu v Kelčicích (na snímku) přepadl muž, jehož přibližnou podobu policie nyní
zveřejnila.
Foto: Policie ČR a Martin Zaoral

Policie nyní po pachateli vyhlásila
pátrání. „Muž by měl být ve věku 35
až 40 let, vysoký 170 až 175 centimetrů. Vlasy měl krátce střižené černé
nebo tmavě hnědé barvy, vepředu
s ofinou. Měl světlou pleť a tmavé
oči. Na očích měl nasazeny běžné
kulaté dioptrické brýle. Oblečený
byl do bundy tmavé barvy a tmavých

kalhot,“ popsal František Kořínek,
tiskový mluvčí Policie ČR pro územní odbor Prostějov s tím, že veškeré
poznatky k totožnosti neznámého
pachatele lidé mohou v pracovní
době zavolat přímo kriminalistům
na telefonní číslo 974 781 336 nebo
kdykoliv na bezplatnou linku Policie
ČR 158.

Němčice nad Hanou (mls) - Město
Němčice nad Hanou chce vyčistit
vodní tok Žlebůvka. Čištění bude
probíhat od areálu skládky po pramen toku, zároveň je v plánu těžba
zlámaných a napadených větví stromů. Město přistaví bezplatně kontejner, zájemci si jej mohou naložit
dřevem a pak jim bude bezplatně
odvezen na jejich pozemek. Zájemci,
kteří trvale žijí v Němčicích, mohou
bližší informace získat v kanceláři životního prostředí místní radnice.

OSUD NEMOCNÉHO DAVÍDKA NENÍ VEŘEJNOSTI LHOSTEJNÝ:
Vyjádřit podporu mu do Ptení dorazily na tři stovky lidí!
by si měli pomáhat, zvláště pak nemocnému dítěti. Poděkovat bych
chtěl všem pořadatelům, hlavně
pochopitelně Zdence. Smekám
před nimi, opravdu to měli krásně
připravené,“ poznamenal Jiří Porteš
Zdeněk
a dodal: „Popravdě řeknu, že mě
VYSLOUŽIL
počet návštěvníků zaskočil. Navíc zde
byla spousta lidí i zdaleka. Podobnou
PTENÍ Účast nad očekávání! akci jako obec vždy rádi podpoříme!“
Sounáležitost s těžce nemocným,
Dìti se bavily
osmnáctiměsíčním
Davídkem
Vítkem, přišlo do areálu ptenské Postarat se o zábavu takového
sokolovny vyjádřit neuvěřitelné množství lidí není jednoduchý úkol.
množství lidí. Ti s sebou přinesli Navíc když se skladbou jednalo
kromě nespočetných darů hlavně především o rodiny s malými dětmi.
dobrou náladu a pozitivní náhled Právě výskot a dovádění drobotiny
na tvrdou životní realitu. „Bylo to se nesly areálem celé odpoledne
úžasné. Lidí přišlo strašně moc. At- a to je nejlepším vysvědčením mosféra byla vynikající, úplně su- děti se zkrátka nenudily! „Měly
per,“ soukala ze sebe dojatá Zdeňka možnost se svézt na koních, byla
Staňková, maminka nemocného pro ně připravena spousta soutěží.
chlapečka. Mediálním partnerem Nafukovací hrad byl v permanentbyl PROSTĚJOVSKÝ Večerník, ním obležení, většina dětí využila
který akci podpořil materiálně možnosti nechat si pomalovat
i finančně. Pochopitelně jsme u toho obličej,“ vyjmenovala jen vzorek
nemohli v neděli odpoledne chybět! z atrakcí Zdeňka Staňková.

exkluzivní
ní
reportáž
rník
pro Večerník

Davy lidí!

Na akci s podtitulem ‚Pomáháme
Davídkovi´ se dostavil opravdu
nadstandardní počet návštěvníků.
Krátce po třinácté hodině, kdy bylo
oficiální zahájení, se již v areálu pohybovalo okolo stovky lidí a další stále
přicházeli. „To jsme opravdu nečekali,
jsem všem opravdu moc vděčná,“ vzkázala Zdeňka Staňková.
Činil se i starosta
Charitativní akce podobného formátu nemá v našem regionu obdoby.
Hlavní organizátorkou byla Davídkova maminka, které však pomáhal
celý štáb lidí. Jedním z nich byl
i ptenský starosta Jiří Porteš, jenž se
celé odpoledne oháněl naběračkou
a rozléval lidem speciální punč
vlastní originální receptury. „Mám
z toho veskrze pozitivní dojem. Lidé

mok točil Jan Vařeka, ředitel ptenské
pily Javořice! „Pan Vařeka s tímto
nápadem přišel sám. Řekl, že chce
nějakým způsobem pomoci a postavil se za pípu,“ vysvětlila maminka
nemocného Davídka.

kolik lidí stále přichází, začal ve mně
hlodat červíček pochybností, jestli
to zvládneme. Nakonec to vyšlo tak
akorát, ještě něčeho i trocha zbyla,“
oddechla si Zdeňka Staňková, která
doplnila: „Omlouvám se tímto
všem, kteří třeba museli dlouho
Našlapaná tombola
čekat. Dělali jsme něco podobného
Ceny snad na tři stoly, takový úspěch úplně poprvé, nemáme s obsluhou
mělo oslovení veřejnosti s žádostí vůbec žádné zkušenosti.“
o dary do tomboly. A že se nejednalo
Sám nikdo nic nezmùže
jen o ledajaké krámy, o tom svědčilo
nadšení všech šťastných výherců. Zorganizovat podobnou akci dá spou„Přiznám se, že ani nevím, kolik jsme stu práce a hlavně starostí. Je logické, že
měli přesně cen. Ale bylo jich ob- jeden člověk nic nezmůže. „Strašně mi
rovské množství, určitě přes dvě stě,“ pomohla má kamarádka, která organinedopočítala se Zdeňka Staňková. zovala hry a zábavu. Vděčná jsem obHlavní cenou byl například dárkový rovsky mé mamince, která zajistila velké
koš v hodnotě dvou a půl tisíce množství cen do tomboly. Není ale
korun, nechybělo živé sele nebo tolik slov, kterými bych chtěla vyjádřit
tiskárna. Dětský zájem pak poutalo poděkování všem, kteří se podíleli na
nepřeberné množství hraček, kterým organizaci. Samostatnou kapitolou
jsou pak samotní návštěvníci, kteří byli
dominoval obří plyšový medvěd.
úžasní a vdechli celé akci tu správnou at‚Snìdený krám´
mosféru,“ zamyslela se na závěr Zdeňka
Abnormální návštěva si ale vybrala Staňková a dodala: „Samozřejmě
i svou daň. V průběhu odpoledne nemůžu zapomenout na sponzory, bez
docházelo prakticky všechno, ale nich by to nešlo!“
Bohatý program
organizátoři vše průběžně stíhali
Ohlasy jen pozitivní
Hlavně pro dospělé pak byl program doplňovat. „Počítali jsme tak se
na centrálním parketu. Zajímavým stovkou návštěvníků a ono jich Všichni se náramně bavili a hlavně
osvěžením bylo vystoupení kovbo- přišlo třikrát tolik. Jak jsem viděla, věděli, proč vlastně do Ptení vážili
jské skupiny Marcus-M. Většinu
přítomných nenechala v klidu skupina tanečníků ze skupiny Zumba
s Veronikou, uši pohladil i zpěv malé
hvězdičky Naty Hrychové. Absolutní peckou však byli kaskadéři
z přerovské skupiny Mapaj. Jejich
vrcholným číslem byl ‚běh hořícího
muže´. „Pán hožel tati,“ s úžasem
v očích hlásil přibližně tříletý klučina
vedle stojícímu tatínkovi.

F o t o r e p o r tá
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Sounáležitost s osudem Davídka a jeho rodičů, vyjádřila Zdeňce Staňkové (vpravo)
většina návštěvníků osobně.
Foto: Zdeněk Vysloužil

cestu. V průběhu celého odpoledne
byste v areálu nenarazili na
zamračenou tvář! „Co jsem se bavila
s lidmi, všem se tu náramně líbilo.
Nedostala se ke mně žádná výtka,“
poznamenala hlavní organizátorka
a dodala: „Je to dáno i dobou, celkovou osvětou. Dříve režim moc
o nemocných dětech nedovoloval
mluvit. Dnes je snaha o integraci nemocných lidí veliká!“

Charitativní akce mu jistě usnadní
další průběh nelehkého životního
údělu. Nedělní akcí však pomoc
nekončí. I nadále můžete sbírat
víčka od PET lahví a přinášet je
do redakce Večerníku. V případě,
že byste chtěli pomoci finančně,
můžete poslat finanční částku na
účet, který je zřízen u NADACE
VLAĎKY ERBOVÉ. Jeho číslo je
107-6081960237/0100.
Jakou částku se organizátorům
Davídkovi se pomohlo!
podařilo vybrat, se dočtete v příštím
Těžce nemocný Davídek Vítek, vydání, do kterého připravujeme
jenž trpí mozkovou obrnou spas- ohlédnutí za touto úspěšnou
tického typu, by musel mít radost. a hlavně potřebnou charitativní akcí.

jaká byla akce na podporu davídka
3x foto: Zdeněk Vysloužil

Pomáhal i ‚pilous´

Zvláště přítomným tatínkům udělal
radost i dobře zásobený pivní stan.
Velkým překvapením však byla
osoba ohánějící se za pípou. Zlatavý

Areál ptenské sokolovny praskal doslova ve švech.

Vrcholným číslem programu byl hořící muž.

Jednou z mnoha soutěží bylo i vyřezávání dýní rodinnými týmy.

navštivte stále více oblíbenější internetové stránky www.vecernikpv.cz
w.vecernikpv.cz
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Vykradli občerstvení

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

Dosud neznámý pachatel se v době
od 19.00 hodin v pondělí 21. září
do 17.45 hodin následujícího dne
vloupal do prodejny občerstvení
vMostkovicích.Ponásilnémvniknutí pachatel objekt prohledal a odcizil
z něho sedm kusů oříškových tatranek, jeden nealkoholický nápoj
Granini, dvacet lahví piva a jednu
pivní přepravku v celkové hodnotě
717 korun. Při pohybu uvnitř provozovny násilně otevřel uzamčené
vstupní dveře. Na zařízení tak svým
činem způsobil škodu ve výši čtyř
tisíc korun.

Řídil se zákazem

Policisté z obvodního oddělení
v Plumlově sdělili podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání osmačtyřicetiletému muži z Prostějovska.
Tohoto skutku se měl podezřelý dopustit tím, že v době od září loňského
roku do srpna roku letošního řídil
jako zaměstnanec nákladní automobil značky Tatra 815. Tuto činnost
podezřelý vykonával přesto, že mu
byla rozhodnutím Okresního soudu
v Prostějově zakázána na dobu až do
listopadu roku 2016. V případě prokázání viny a odsouzení hrozí muži
trest odnětí svobody až na tři léta.

Hřešil celkem třikrát

Z přečinu ohrožení pod vlivem
návykové látky a přečinu neoprávněného užívání cizí věci je
podezřelý devětadvacetiletý muž
z Kolína, který v pondělí 7. září
po dvaadvacáté hodině řídil ve
Vícově osobní automobil značky
Ford. Při silniční kontrole u řidiče
policisté provedenou dechovou
zkouškou změřili hodnotu 1,11
promile alkoholu v dechu. Muž se
k požití alkoholu přiznal a uvedl,
že před jízdou vypil čtyři jedenáctistupňová piva a jednu odlivku
rumu. Dalším šetřením policisté
zjistili, že muž nevlastní a nikdy
nevlastnil řidičské oprávnění
a vozidlo, které řídil, mu nepatří
a zmocnil se ho bez vědomí jeho
majitele.

VÍNO
NA
ZÁMKU
ROZVAZOVALO
JAZYK,
HUDBA
LÉČILA
Plumlovský koncert Spirituál kvintetu byl pro mnohé splněním dávného snu
PŮVODNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

Martin ZAORAL
PLUMLOV Říká se, že ve víně je pravda. Podobně známé je i rčení o tom, že lékař léčí, ale příroda uzdravuje. Tu samou uzdravující moc ovšem může mít i hudba. Právě takovou při sobotních
Svatováclavských slavnostech vína na plumlovském zámku nabídla legendární kapela Spirituál kvintet, která letos oslaví neuvěřitelných 55 let na scéně. Kombinace vína, jedinečného prostředí,
zapadajícího slunce a léčivé muziky odplavující vše špatné tak každému vnímavějšímu návštěvníkovi přivodila zážitek, na který snad
nikdy nezapomene.
Originální vinné želé, uzený oštěpek z lahodného sýra či více jak třicet druhů vína
od pěti různých vinařů. Tak to vše a ještě
mnohem více nabídly odhadem osmi
stovkám návštěvníků letošní Svatováclavské slavnosti na plumlovském zámku.
Ještě než se pustili do mlsání, mohli všichni přítomní zamířit do zámeckých sklepů.
Kdo však čekal, že v nich najde archivní
lahve, ten se spletl. Naopak tu na něj bylo
připraveno nebývalé množství nejrůznějších „bubáků”, kteří dokonale prověřili
statečnost nejen dětí, ale i dospělých.
Hlavní program probíhal přímo na nádvoří zámku, kde se děti mohly projet
na koni a vyzkoušet řadu dalších atrakcí.
Hudební produkci na pódiu pak zahájil

dámský pěvecký sbor Notabene, pro který to byla velká premiéra. Po nich nemohl
na scéně chybět ani folklórní soubor Klas.
Mezi tradiční a oblíbené hosty plumlovského vinobraní patří také folkrockový
Dojem, který zahrál muziku na texty nezapomenutelného výtvarníka a galeristy
Dušana Kamzíka.
Po posledních tónech v podání Dojmu
dorazil na zámek i se svým slavnostním
průvodem sám svatý Václav. Na rozdíl
od Boleslavi v Plumlově na patrona české
země nečekal zrádný bratr, takže mohl
zcela v klidu přihlížet ukázkám tance
v podání místní šlechty.
Očekávaným vrcholem celé akce bylo
vystoupení kapely Spirituál kvintet. „Za

s nimi přímo na nádvoří plumlovského
zámku, tak to pro mě bylo naplněním
dávného snu,” svěřila se Gabriela Jančíková, plumlovská místostarostka a hlavní motor celé akce. „Musím poděkovat
všem spolupracovníkům a také ministerstvu zemědělství za finanční podporu.
Bez nich bychom to letos určitě nezvládli,” uzavřela Gabriela Jančíková. Po osmé
hodině až do pozdních nočních hodin
patřilo pódium rockové skupině Ancient
Desire. Slavnosti vína však pro většinu
návštěvníků neskončily v sobotu, ale až
v neděli. Obvykle až ve chvíli, kdy se jim
podařilo překonat ne vždy příjemnou
kocovinu. Už v ten samý moment se však
nepochybně začali těšit na příští ročník.

V BOHUSLAVICÍCH

chodí devatenáct dětí
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Představení se zajímavým dějem bavilo velké i malé diváky.

O slavnostní zahájení letošních slavností vína se postaral patron naší vlasti svatý
Václav i se svojí početnou družinou.
Foto: Martin Zaoral

sa
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3x foto: Martin Zaoral

Při své velké premiéře se představil ženský pěvecký sbor Oblíbená folkrocková kapela Dojem zahrála vlastní skladby slo- Spirituál kvintet nakonec zazpíval o mlýnském kameni, který sice
žené převážně na texty výtvarníka a galeristy Dušana Kamzíka. pomalu, ale o to spravedlivěji jednou semele všechny a všechno.
Notabene i se známou skladbou „Lev dnes v noci spí”.

Neštěstí v Němčicích nad Hanou vyšetřuje policie

26. září dopoledne došlo v Němčicích
nad Hanou k neštěstí, při němž byl zraněn nezletilý chlapec. Zatím z nezjištěných příčin na desetiletého hocha
spadla jedna z uskladněných palet se
stavebním materiálem. Ta chlapci rozdrtila nohu, vrtulník letecké záchranné služby ho přepravil do nemocnice.
„Chlapec si hrál na travnaté ploše, na které
byly volně uskladněny ve dvou vrstvách
na sobě dřevěné palety s betonovými
obrubníky. Palety nebyly nijak zajištěny.
Když se začal chlapec po paletách pohybovat, došlo k sesunutí jedné z nich.
Chlapci sevřenou nohu vyprostili dobrovolní hasiči z Němčic nad Hanou a profesionální hasiči z Kojetína. Poté byl letecky

transportován do brněnské nemocnice,“
potvrdila Večerníku Tereza Neubauerová, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouc. „Palety byly
naskládány na sobě a zřítila se ta nejvýše
složená, zřejmě při hře s dalšími dětmi.
Na místo byl vyslán vrtulník záchranné
služby, který hocha s vážnou zlomeninou
nohy transportoval do dětského traumacentra Fakultní nemocnice v Brně. Na
místě zasahovali také hasiči, kteří z hocha
paletu s dlažbou sňali,“ dodal Pavel Vysloužil, mluvčí Zdravotnické záchranné
služby Olomouckého kraje.
Hasiči se k místu neštěstí dostali během
několika minut a provedli provizorní zajištění a odlehčení zraněnému dítěti. „Po
příjezdu profesionální jednotky pokračovalo pomocí hydraulického rozpínacího
zařízení uvolnění dítěte a poté předání

Kdo takto uskladnil palety se stavebním materiálem, bude mít problém s policií.
Foto: HZS OL kraje

do péče osádce letecké záchranné služby
s lékařem. Po skončení záchranných prací
provedli hasiči bezpečností opatření a zajištění palety s betonovými obrubníky proti
podobným nepříjemnostem,“ uvedl Zdeněk Hošák, tiskový mluvčí Hasičského zá-

chranného sboru Olomouckého kraje.
Sobotní neštěstí v Němčicích nad Hanou vyšetřuje policie. „Policisté případ
šetří pro podezření ze spáchání přečinu
ublížení na zdraví z nedbalosti,“ potvrdila
Tereza Neubauerová.
(mik)
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DO
NOVÉ
ŠKOLKY
Ochoz se vrátila do středověku!

OCHOZ U KONICE Jedlo se a pilo až do rána! V pořadí
již šesté ‚Svatováclavské vepřové hody´ slavila v sobotu
Ochoz. V širokém okolí stále populárnější akce svou
neopakovatelnou atmosférou opět nezklamala. Komu
by také mohla zkazit náladu pravá domácí zabijačka, vynikající gulášek nebo ‚prdelačka´… „Návštěvnost je rok
od roku vyšší, i když loni bylo lidí více. Příčinou bylo ale
počasí, oproti dnešku bylo nádherně,“ pochvaloval si zájem veřejnosti Pavel Bílý z pořádající skupiny historického šermu EQUES TEMPUS.
Původní myšlenkou místních šermířů bylo uspořádat hodové
slavnosti trochu jinak. Postupně jim však popularita přerostla
přes hlavu a museli si pozvat kolegy z Brna. „Rok od roku je
organizace náročnější, protože sem chodí stále více lidí. Původně jsme celý program dělali sami, bohužel už bychom to
nestíhali,“ vysvětluje Pavel Bílý, proč přítomné bavili brněnští
Baštýři, a dodává: „Navíc chceme mít každý rok jiný program.
Podobných akcí moc v okolí není.“
Ono se také není čemu divit, aby se nachystalo dostatečné
množství speciálních pochutin, to dá něco práce. Nasytit několik stovek hladových krků laskominami výlučně domácí

Desetiletého chlapce zavalila paleta s obrubníky Houbaři skončili u Protivanova na stromě!

➢ ztitulnístrany
Prý pil až po nehodě… NĚMČICE
NAD HANOU V sobotu

V sobotu 19. září v 9.40 hodin
došlo u Drahan na Prostějovsku
ve směru na Plumlov k havárii
osobního vozidla. Jednatřicetiletý řidič automobilu značky Ford
při průjezdu pravotočivé zatáčky
z dosud přesně nezjištěných příčin vyjel vpravo mimo vozovku
do příkopu. Při nehodě nedošlo
ke zranění osob. Na vozidle vznikla škoda 30 tisíc korun. Přivolaní
policisté u řidiče provedli dechovou zkoušku, při které naměřili
hodnotu 1,40 promile alkoholu
v dechu. Řidič doznal požití alkoholu, ale podle svých slov až po
nehodě. Policisté muži zadrželi
řidičský průkaz a zakázali další
jízdu.

těch pětapadesát let, co už hrajeme, jsme
si u vás ještě nikdy nevrzli. Tak jsme rádi,
že jste nás k sobě konečně pozvali,” liboval si Jiří Tichota, dlouholetý kapelník
Spirituál kvintetu. Tato kapela v rámci
oslav letošních narozenin uspořádala
hned čtyři koncerty v pražské Lucerně.
A jelikož všechny jsou už v tuto chvíli vyprodané, rozhodla se přidat ještě
pátý. Odpověď na otázku, proč je právě
o tuto „oduševnělou” hudbu takový
desítky let neutuchající zájem, dal s plnou výmluvností právě plumlovský
koncert Spirituál kvintetu. „Byla to jasná volba. Kvůli jejich písničce Mlýnský
kámen jsem se před mnoha lety začala
učit hrát na kytaru. Zazpívat si ji společně

PROTIVANOV Jeli na houby, skončili na stromě! Dva postarší pánové měli
minulý čtvrtek velké štěstí, že nehoda
jejich vozidla neskončila mnohem
hůře. Třiasedmdesátiletý řidič nezvládl řízení a narazil do stromu u Protivanova. Nehodu odnesl lehkým zraněním jeho o šest let starší spolujezdec.
Ve čtvrtek 24. září ve 14.25 hodin došlo
na silniční komunikaci mezi místní částí
Skelná huť a obcí Protivanov k havárii
osobního automobilu značky Volkswagen. „Třiasedmdesátiletý řidič z dosud
přesně nezjištěných příčin v zalesněné
části na rovném úseku vyjel vlevo mimo
komunikaci, kde narazil do stromu. Při
havárii došlo ke zranění devětasedmdesátiletého spolujezdce, který byl následně
převezen k ošetření do prostějovské nemocnice,“ sdělil František Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR pro územní odbor
Prostějov. Podle něj je zranění staršího
muže kvalifikováno jako lehké. „Celková

Foto: Zdeněk Vysloužil

provenience zabere hodně času. „V naší šermířské skupině
umí každý něco, jeden je řezník, další peče atd. Úplně všechno,
co tu je k jídlu, je poctivá domácí výroba,“ uzavírá Pavel Bílý.
Zkrátka dát si domácí jitrnici jakou svět neviděl, k tomu zakousnout krajíc nadýchaného chleba před pár hodinami
vytaženého z pece a nechat se obsluhovat lidmi v dobových
krojích, to stojí za to!
(zv)

K chuti přišla i kýta přímo z rožně. Foto: Zdeněk Vysloužil

pro Večerník

výše způsobené hmotné škody na vozidle a stromu byla předběžně stanovena
na čtyřicet a půl tisíce korun. Alkohol
u řidiče policisté vyloučili provedenou

dechovou zkouškou. Příčiny, okolnosti
a míra zavinění jsou předmětem dalšího
šetření policistů Dopravního inspektorátu v Prostějově,“ dodal Kořínek. (mik)

DUBANY Zřejmě velká rychlost
zapříčinila ošklivý pád motorkáře,
který u Duban nevybral zatáčku
a v protisměru skončil v příkopu.
Sanitka ho odvezla do nemocnice
naštěstí jen s lehkým zraněním.
„V pátek osmnáctého září před půl šestou odpoledne došlo před obcí Dubany
ve směru od Prostějova k havárii motocyklu značky Suzuki. Osmapadesátiletý řidič z dosud přesně nezjištěných
příčin vyjel při projíždění pravotočivé
zatáčky do protisměru, kde dostal na
štěrkovém povrchu smyk. Poté vyjel
vlevo mimo komunikaci, kde s motocyklem upadl. Při havárii si řidič způsobil lehké zranění,“ popsal František
Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR pro
územní odbor Prostějov.

Starší motorkář měl obrovské štěstí, že při pádu nenarazil do stromu.
Foto: Policie ČR
Celková hmotná škoda byla předběžně
stanovena na osmdesát tisíc korun. Alkohol u řidiče na místě policisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou.
„Příčiny, okolnosti a míra zavinění jsou
předmětem dalšího policejního vyšetřování,“ doplnil mluvčí.
(mik)

BOHUSLAVICE V Bohuslavicích
po šestadvaceti letech slavnostně
otevřeli školku. Stalo se tak v pondělí 7. září, kdy na děti čekaly vkusně zrekonstruované prostory nové
mateřinky.
Až do letošního září museli rodiče
z Bohuslavic své ratolesti rozvážet do
Rakové, Luké či Konice. Od letošního září je vše jinak. Budova Základní
a mateřské školy Bohuslavice se nachází v klidném prostředí uprostřed obce.

„V den slavnostního otevření bylo
zapsáno patnáct dětí, následující dny
přibyli ještě čtyři zájemci. Školka má
kapacitu pětadvacet dětí a její provozní doba je stanovena od 6.30 do 16.00
hodin,“ uvedl pro Večerník Roman
Jedlička, starosta Bohuslavic.
Třída mateřské školy s názvem „MYŠKY“ je velmi prostorná. Má svou šatnu, hygienické zázemí a kancelář pro
učitelky. Celodenní stravování zajišťuje školní kuchyň.
(mls)

„Vnímám určitou neochotu občanů
vzít na sebe odpovědnost,“ říká
ochozský starosta Martin Bílý
Jiří MOŽNÝ

Po nárazu do stromu byl červený Volkswagen odmrštěn, v jeho kabině se lehce
zranil spolujezdec řidiče.
Foto: Policie ČR

Děti jsou v nové mateřské školce obklopeny designovým nábytkem, hračkami, hudebním a hracími koutky.
Foto: PV Večerník

>>> chcete vìdìt, kdo je vaším starostou?

EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR

Motorkář dostal u Duban smyk,
po pádu na štěrku se lehce zranil

15091510892

KRONIKA
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aneb jsme
s vámi u toho...

15091010870
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OCHOZ Na podzim roku 2010
vznikla v Ochozu jedna společná kandidátka, o čtyři roky později pak šel do komunálních voleb každý sám za sebe. V obou
těchto případech získal nejvíce
hlasů Martin Bílý, jenž tak v závěru uplynulého roku zahájil již
své druhé funkční období ve
funkci starosty obce, která má
necelých dvě sta obyvatel.
●● I ve druhém období jste neuvolněným starostou obce. Jak se
vám daří dělit čas a energii mezi
zaměstnání, obec a rodinu?
„Ve všech třech oblastech, na které se ptáte, vlastně nikdy nejde říct
padla, ‚fajront‘. Mým civilním zaměstnáním je práce zootechnika
a to s sebou nese povinnost být vždy
připraven k řešení provozních záležitostí. Práce v obci také nemá konce. A rodina? Ta by přece z těchto tří
oblastí měla být na prvním místě...
Určitý dluh ve věnované energii
a času mám v každé z těchto tří oblastí,
ale to nejlépe vědí ti, jichž se to týká.“
●● A pozorujete při práci pro
obec velký rozdíl oproti prvním
čtyřem rokům?
„Současné funkční období zahájilo
zastupitelstvo naší obce ve značně
obměněné podobě, kdy ze sedmi

členů jsou hned tři nově zvoleni.
Možná to bylo způsobeno tím, že ve
volbách kandidovali zájemci o práci v zastupitelstvu jako samostatní
kandidáti a tuto možnost měli všichni občané obce. Nikdo nikoho nepřemlouval k zapsání na kandidátku
a každý měl možnost do voleb jít.
Přiznám se, že pro mě bylo překvapením, že na sedm volitelných míst
v našem zastupitelstvu se přihlásilo
pouze osm kandidátů... Nemyslím si
při tom, že by mezi občany nebyl zájem o dění v obci, jen vnímám určitou neochotu vzít na sebe odpovědnost. Budu mile překvapený, jestliže
se v dalších komunálních volbách
projeví největší glosátoři dění
v obci a jasně řeknou ‚jdu do voleb,
chci být starostou‘. (úsměv) Současné zastupitelstvo dle mého názoru
pracuje úspěšně a podle svých možností. Plánů, které chceme v tomto
funkčním období zrealizovat nebo
alespoň začít, je dost.“
●● Co máte v plánu pro letošní
rok?
„Provádíme opravu obecního úřadu, tedy odvlhčení stěn, výměnu
podlah, výměnu oken a vstupních
dveří. Na tento projekt jsme získali
téměř dvě stě tisíc z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje. Pokud bude taková příležitost
i v dalších letech, chceme provést
ještě opravu druhé části této budovy, která slouží jako hasičská zbrojnice, a případně opravu fasády.“
●● Do čeho byste se chtěli pustit
v budoucnu?

„Máme zájem o zpevnění
ní prašných
polních cest v katastru obce, místké zasloužily
ní komunikace by si také
vý koberec.
opravu a nový asfaltový
dování hřiště
Úkolem je rovněž vybudování
ové aktivity,
a prostoru pro volnočasové
něž lokalita
pozornost si zaslouží rovněž
devším sa‚Ochozské kyselky‘ a především
nace budovy bývalého pionýrského tábora. Ve spoluprácii s MAS
eme noRegion Haná připravujeme
e, ve ktevou strategii rozvoje obce,
vně naše
ré naše představy a hlavně
níme.“
finanční možnosti upřesníme.
●● Jste spokojen se současným životem v obci?
ončena
„Jsem rád, že je dokončena
Komplexní pozemková úprava.
zvržení
Očekávám, že nové rozvržení

“

Foto: archiv M. Bílého

Budu mile překvapený, jestliže se
v dalších komunálních volbách projeví
největší glosátoři dění v obci a jasně řeknou
‚jdu do voleb, chci být starostou‘...

pozemků v katastru pomůže především zemědělcům, kteří budou
hospodařit na reálně pronajatých
a vlastních půdách a ne na pozemcích vydaných k náhradnímu užívání, jako je tomu doposud. Ke
zlepšení došlo také v kulturním
životě obce. Je vidět práce Výboru
pro občanské záležitosti, jeho předsedkyně Hana Bílá také vede obecní
knihovnu a výtvarný kroužek pro
děti. V pořádání víkendových akcí

se můžeme spolehnout na hasiče,
skupina historických aktivit a šermu EQUES-TEMPUS zase již po
několik roků pořádá Svatováclavské
vepřové hody. Můžeme tak nabídnout klidnou obec se základním občanským vybavením, které se snad
bude v budoucnu zlepšovat. Pro zájemce o výstavbu tu máme lokalitu
‚Pod dědinou‘ a do Konice - obce
s rozšířenou působností - jsou to jen
tři kilometry.“
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„MOJE PRÁCE KONČÍ VE CHVÍLI, KDY PADNE PRVNÍ KLAPKA!“
´Ajťák´ Milan Kýr se dal jako produkční na natáčení dokumentů o památkách

Michal

KADLEC
●● Můžete se nejprve vrátit desítky let zpátky a říct, čím jste se
přesně zabýval, než jste se dal na
filmování?
„Jsem vystudovaný slaboproudař,
a po absolvování Vysoké školy dopravní v Žilině jsem nastoupil do
výpočetního střediska tehdejších
Československých státních drah.
Zanedlouho jsem ale zaměstnání
změnil, práci jsem našel v konické
Moděvě, později v Prostějově, kde
jsem dlouhé roky zastával funkci
vedoucího výpočetního střediska.
Po revoluci v roce 1989 jsem se
osamostatnil a společně s kolegou
jsme vlastnili dvě softwarové firmy.
V podstatě jsem tedy byl ‚ajťákem‘
celý život.“ (úsměv)
●● A jak jste se tedy konkrétně
dostal k filmu?
„K filmování mě dovedla celkem
jednoduchá cesta. Ta šla přes
mého syna Jakuba, který ač povoláním středoškolského profesora
angličtiny a španělštiny tíhnul ke
všemu, co s filmem souviselo. Už při
svých studiích se zabýval krátkými
dokumentárními filmy, a když školu
dokončil, rozhodl se u filmování
zůstat. Pár let dělal na živnostenský
list reklamní spoty pro různé firmy.
Posléze ale došel k závěru, že daleko
lepší je mít společnost, ve které mě
vlastně zaměstnal.“
●● Počkejte, vy jste natáčel
i reklamy?
„No, natáčel... Nově založená
společnost těžila z mých zkušeností
a známostí s různými majiteli
firem, které zase posléze těžily ze
zkušeností mého syna z oblasti filmové reklamy.“ (smích)

kde jsme chtěli požádat o finanční
podporu při našich dalších
plánovaných projektech. Když
jsem dokument o historii morového sloupu v Uničově přehrál
náměstkovi hejtmana pro kulturu
Radovanu Rašťákovi, okamžitě mě
instruoval, ať napíšeme žádost
o grant! Od té chvíle se setkáváme
s významnou podporou Olomouckého kraje při naší další tvorbě, za což
děkujeme.“ (úsměv)
●●A dostáváme se k Prostějovu.
Vloni jste byl s filmaři viděn
na náměstí T. G. Masaryka,
jak natáčíte fragmenty prostějovského morového sloupu. Co to
bude?
„Ano, dospěli jsme k názoru, že
je vhodné vybírat ke zdokumentování méně známé památky,
které mají v sobě skrytý příběh.

Zjišťujeme ale, že mnohé z nich už
během staletí onen příběh ztrácejí,
či lépe řečeno se na něj zapomíná.
My naštěstí s pomocí historičky Ivy
Orálkové, která podrobnosti z historie vyhledává v mnoha archivech,
vytváříme poutavé scénáře. A podle nich natáčíme dokumenty, ve
kterých se snažíme osvětlit všechna
nejdůležitější fakta.“
●● Jak dlouhé jsou vaše dokumentární filmy?
„Většinou jde o pěti až šestiminutový
formát. Možná se vám tento film zdá
příliš krátký, ale vedou nás k tomu
určité důvody. My je umisťujeme na

internet, a jak všichni víme, už i tak
krátký film může být pro někoho
až příliš dlouhý... Kvůli našim
dokumentům jsme už zřídili speciální webovou stránku www.pamatkydnes.cz, na které máme aktuálně
už osm filmů.“
●● Co máte momentálně, lidově
řečeno, „roztočeno“?
„Teď jsme dotočili dva filmy, které
jsou dnes v postprodukci. Jde
o dokument dvou historických
kašen v Olomouci - Herkulovu
a Neptunovu.“
●● Večerník má ale informace
o tom, že připravujete další historický dokument o kulturní památce z Prostějova. O co přesně půjde?

„Filmování historických památek
jsem zcela propadl už kvůli těm
mnohým příběhům. Takže pro mě
jsou všechna zjištěná fakta velice
zajímavá a těžko odlišit, která jsou
ta nejpikantnější. Možná bych
mohl zmínit jednu zajímavost, o
níž třeba ani sami Prostějované
nevědí. Kaple svaté Anny v Drozdovicích byla postavena na
pohřebišti, kam byli pochovávaní
lidé, kteří zemřeli při morové ráně
v roce 1713.“
●● Zajímavé... A upřímně, je filmování historických dokumentů
k uživení?
„To rozhodně ne, spíše jde skutečně
jen o zálibu. (pousměje se) Při

„K aple svaté Anny v Drozdov
icích
byla po
p stavena na pohřebišti, kam
byli
pochovávaní Prostějované ze
mřelí
při morové ráně v roce 1713.“
„Tak to máte dobrý zdroj... (úsměv)
Už v přípravě je film o klášteře Milosrdných bratří ve Svatoplukově
ulici a přilehlém kostele svatého
Jana Nepomuckého. Řekl bych, že
na zdokumentování historie těchto
dvou objektů nám rozhodně nebude
stačit pět minut. Původně jsme totiž
zamýšleli natočit dokument pouze
o kostelu, který disponuje úžasnými
a cennými freskami. Tento plán se ale
nakonec ukázal chybným, protože
onen vlastní historický příběh je
skrytý ve vedlejším klášteře. Jeho
vznik má v sobě dokonce příběhů
mnohem více než jeden. Musím
přiznat, že by nás čekala pořádná
fuška vměstnat do jednoho filmu
vše, co se k těmto prostějovským
pamětihodnostem váže. Proto jsme
se rozhodli, že natočíme dokumenty
dva, o kostelu a klášteře zvlášť.“
●● Když zmiňujete historické
příběhy památek, dozvěděli jste
se ve své filmařské praxi i nějaké
pikanterie?

natáčení těchto dokumentů jsme
odkázáni čistě jenom na granty
vyhlašované krajem nebo daným
městem, kde točíme. Musím ale
přiznat, už se mi ozývají někteří
zástupci měst, že naše filmy viděli
na internetu a projevují sami zájem
o natáčení. Žádají, abychom jim
touto formou poskytli prezentaci
města. A to je už možná trošičku
finančně zajímavější. Ale stejně
i nadále točíme reklamy, což je
hlavní zdroj obživy nás všech.“
●● Jak dlouho budete ještě čerpat
náměty pro své scénáře. Je opravdu historie památek bezednou
studnicí?
„Obávám se toho, že jde skutečně
o bezedné téma. (úsměv) Památek
s rozmanitými historickými
příběhy je totiž tolik, že se
všechny ani zmapovat nedají.
A já jsem jenom rád, že o naši práci
projevila zájem i katedra UNESCO při Masarykově univerzitě
v Brně.“

vizitka
MILAN KÝR

Foto: Michal Kadlec

✓ narodil se 7. května 1954 v Prostějově
✓ je ženatý, s manželkou Janou má dva syny
✓ vyučen je jako slaboproudař, vystudoval technický
obor Vysoké školy dopravní v Žilině
✓ pracoval u Československých státních drah a v Moděvě Konice jako
vedoucí výpočetního střediska
✓ vlastní dvě softwarové společnosti
✓ kromě historie patří mezi jeho záliby jízda na kole a zimní plavání
zajímavost: „díky“ svým rodičům dostal za minulého režimu do svého
posudku, že rodina neskýtá záruku socialistické výchovy...

15092210924

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

●● To je pěkná zápletka.
Každopádně ve vaší společnosti
teď zastáváte funkci produkčního
manažera. Co tato práce obnáší?
„Původně jsem měl na starosti čistě
shánění zakázek a jejich následnou
realizaci. Prostě šlo o to, aby výsledek našeho filmování byl takový,
jaký si přeje klient. Nebylo to a stále
není nic jednoduchého. Musel jsem
dát dohromady scénář, sehnat kameramana, střihače, zvukaře a další
lidi, bez kterých se filmování prostě
neobejde.“
●● Před třemi lety se ale vaše
společnost přejmenovala. Mělo to
souvislost s tím, že jste se rozhodli
natáčet jiný žánr než reklamu?
„Přesně tak. Zjistili jsme totiž, že víc
než k reklamě tíhneme se synem
k pravé filmařské práci zaměřené na
dokumenty. Bavila nás tvůrčí činnost,
kterou v dokumentárních filmech
můžete uplatnit. Shodou okolností či řízením osudu jsme dospěli
k prvnímu filmu tohoto druhu
o morovém sloupu v Uničově. Tato
práce nás přímo nadchla a rozhodli
jsme se, že pokud to půjde, tak bychom v popularizaci památek touto
formou rádi pokračovali. V případě
natáčení v Uničově šlo přitom o náš
pilotní projekt. Neměli jsme skoro
žádné peníze a tak jsem kolegy
filmaře požádal, zda by se výrobě tohoto filmu mohli věnovat zdarma
a ve volném čase. Povedlo se, dokument se nám velmi vydařil.“
●● Jak jste z úspěchu jako
produkční manažer těžil?
„Těšilo mě, že právě
tento
dokument
jsem mohl ukázat
na patřičných
místech.
Hlav ně
tam,

15091510889

PROSTĚJOV Jednašedesátiletý Milan Kýr se po listopadu
1989 vrhnul na soukromé podnikání v oboru počítačového
softwaru. Poslední roky jej to
ovšem táhne k umění. Přidal se
totiž k synovi Jakubovi, který
vlastní filmařskou společnost
a jako produkční se stará o natáčení dokumentárních filmů
o kulturních památkách. Jak
on sám rád a často říká, každá
pamětihodnost má svůj vlastní
příběh a rozhodně stojí za to
ho rozvíjet. Už jenom pro budoucí generace. Další osobnost
v našem pravidelném seriálu
velkých rozhovorů je skutečně
obzvlášť zajímavá...

Úterý 29. září 2015
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zpravodajství
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KAUZA ÈELNÍCH POLITIKÙ PROSTÌJOVSKÉ RADNICE:

Texty a foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV Česká strana sociálně demokratická v Prostějově
reaguje na kauzu svých dvou čelních politiků. Po rezignacích
Miroslava Pišťáka a Aloise Mačáka doplnila na úterním zasedání svého klubu uvolněná místa v radě města. Potvrzená je také
volba hlavy magistrátu, kterou se stane Alena Rašková, o čemž
Večerník informoval již v minulém vydání. Jak vyplývá ze samotných volebních výsledků z loňského roku, do zastupitelstva zasedne po A. Mačákovi Jiří Pospíšil (ČSSD). A známé už je i jméno
prvního i dalšího zbrusu nového náměstka primátorky!
Žádné překvapení se nekoná. Do
nejvýše postaveného křesla zasedne
po Miroslavu Pišťákovi jeho dosavadní „pravá ruka“ Alena Rašková.
Její volbu na primátora podpořili
v úterý odpoledne i zástupci
koaličních partnerů - hnutí PéVéčko
a KSČM. „Ano, budu kandidovat
na primátora. Shodla se na tom celá
koalice," nechala se slyšet Alena
Rašková.

Do funkce prvního náměstka
primátorky povýší Zdeněk Fišer
a novým náměstkem bude Pavel
Smetana! Padla tak spekulace, že
by ČSSD přepustila post prvního
náměstka Jiřímu Pospíšilovi
z hnutí PéVéčko...
Novými členy Rady města
Prostějova se po duu Pišťák - Mačák
stávají Milada Galářová, která tak
povyšuje z funkce řadové zastu-

Milada Galářová se po roční pauze znovu stává členkou rady města, Pavel Smetana pak povýšil do funkce náměstka primátorky a Zdeněk Fišer má být posunut
do funkce prvního náměstka.

pitelky, a vcelku nečekaně i Jiří
Pospíšil (ČSSD). Ten tímto zaznamenává největší posun v kariéře
komunálního politika, kdy byl jako
první náhradník hned onoho 18.

září po rezignaci Aloise Mačáka ze
zákona automaticky kooptován do
zastupitelstva. Nyní by po složení
slibu na mimořádném jednání měl
být jmenován přímo do rady!

Jiří Pospíšil se stal staronovým zastupitelem,
ČSSD ho zároveň KATAPULTUJE do rady města!
PROSTĚJOV Pro někoho to může
být překvapení, kdo se však dlouhodobě zajímá o prostějovskou
komunální politiku, tak je v obraze!
Do nejvyššího politického orgánu
města se po téměř roční odmlce vrací Jiří Pospíšil z ČSSD (na snímku).
A nejenom to - ekonomický ředitel
významné prostějovské firmy byl
svojí mateřskou stranou navržen i do
Rady statutárního města Prostějova!
„Na post nového zastupitele se posunuji
ze zákona jako první náhradník z kandidátky sociální demokracie, a to dnem
oznámení rezignace Aloise Mačáka,“
prozradil Večerníku počátkem uplynulé-

ho týdne Jiří Pospíšil. Jeho politický vzestup a návrat do nejvyššího orgánu města
se ovšem nezastavil na pozici řadového
zastupitele. „Skutečnost, že bych měl být
členem rady, ve mně vzbuzuje obrovský
pocit zodpovědnosti, ale zároveň i zadostiučinění a ocenění mé minulé práce pro
město. Vím, že práce v radě města nebude jednoduchá záležitost,“ konstatoval
Jiří Pospíšil.
Rezignací Miroslava Pišťáka na post
primátora ztratila prostějovská radnice
osobnost, která se výraznou měrou každoročně podílela na tvorbě městského
rozpočtu. Může mít tato skutečnost nějaký negativní dopad na tvorbu rozpočtu

pro příští rok? „Miroslav Pišťák byl bezesporu obrovskou autoritou nejen jako
primátor, ale i jako předkladatel městského rozpočtu. Největší podíl práce při
jeho sestavování však leží na odborných
pracovnících magistrátu pod vedením
inženýra Cardy. A vzhledem k tomu, že
bývalý primátor pan Pišťák zůstává členem zastupitelstva, určitě bude i nadále
nápomocen tvorbě rozpočtu statutárního města Prostějova,“ míní sociální
demokrat a navržený člen rady města Jiří
Pospíšil. Ten je stoprocentně přesvědčen, že radniční koalice ustojí tlaky ze
strany opozice. „Určitě ano! Jsou vedeny
takovým způsobem, které snad ani ne-

stojí za to komentovat.. Jsem přesvědčen,
že pseudokauza okolo našich kolegů Pišťáka a Mačáka nebude mít žádný vliv na
udržení koalice až do konce volebního
období,“ dodal Jiří Pospíšil.

PROSTĚJOV Změny na postech
primátora, dvou náměstků, stejného
počtu radních a v neposlední řadě
i náhradníka za rezignujícího zastupitele Mačáka musí schválit plénum
jakožto nejvyšší orgán na mimořádném jednání, které bylo svoláno už
na příští pondělí 5. října. Očekává se
dusná atmosféra, ale žádné komplikace při schválení navržených kandidátů nelze předpokládat.
Radniční koalice bude totiž podle informací Večerníku i v tomto případě
hlasovat jednotně, s navrženými kandidáty na nové posty souhlasí i koaliční
partneři ČSSD. „Kolegové ze sociální
demokracie nám ohlásili všechny nové
návrhy, ani s jedním kandidátem na
uvolněné posty nemáme problém.
Budeme hlasovat pro jejich schválení,“
ujistil Jiří Pospíšil, náměstek primátora
a lídr koaličního hnutí PéVéčko. Ani
komunisté nemají nic proti změnám,
které si vynutily události posledních

týdnů. „Souhlasíme se všemi kandidáty
navrženými naším koaličním partnerem z ČSSD,“ potvrdil uvolněný radní
za KSČM Jaroslav Šlambor.
Opoziční zastupitelé budou sice klást
jiné požadavky, nebudou mít však
dostatečný počet hlasů je prosadit. Například Změna pro Prostějov považuje
radu města již natolik zdiskreditovanou,
že stojí o celkovou rezignaci. A jak se
nechal Jan Navrátil slyšet, nejlepším
řešením by prý bylo vytvořit širokou
koalici všech loni zvolených stran
ovšem bez KSČM a hnutí PéVéčko...
Podle první náměstkyně primátora Aleny Raškové se na mimořádném zastupitelstvu nebudou projednávat žádné
jiné body, než schválení nových postů.
„Ano, jediným bodem programu bude
volba primátora, nových náměstků
a radních. Přesto nečekám, že jednání
bude krátké...,“ usmála se Alena Rašková, která už od příštího pondělí může
být v historii města první primátorkou.

B. Grulich má podporu
PROSTĚJOV Skandál s přijetím finančních darů od soukromé firmy
vyústil v rezignaci Miroslava Pišťáka na post primátora a Aloise Mačáka na všechny veřejné funkce. Kauza měla smést i dalšího prostějovského radního za ČSSD Bedřicha Grulicha. Ten ale zřejmě celou
aféru ustojí.
Bedřich Grulich je předsedou představenstva společnosti DT-Výhybkárna
a strojírna Prostějov, která štědře přispívala oběma zmíněným politikům
na jejich osobní propagaci v předvolební kampani. „Situaci jsme řešili na
členské schůzi ČSSD a pan Grulich má naši plnou podporu. Z jeho strany
žádné pochybení nenastalo. Společnost má peněžní dary řádně zahrnuty
ve svém účetnictví,“ informovala na tiskové konferenci rady města Alena
Rašková, první náměstkyně primátora.
Bedřich Grulich tak zůstává členem rady města, on sám podle svých dřívějších vyjádření rezignovat nehodlá.

15082810823

Rada města zná nové tváře, mění se i obsazení náměstků

ZMĚNY musí POTVRDIT
mimořádné zastupitelstvo
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* BYT 3+1 do 1.500.000 Kč v PV
* Rodinné domy v PV a okolí
* Chaty, zahrady a pozemky
Více na:WWW.VNB-REALITY.CZ

Dne 23. září 2015
oslavil 75. narozeniny
pan Antonín PRÁŠIL
z Dřevnovic.
Vše nejlepší přeje manželka
a dcera Hana s rodinou.

ZVÍŘÁTA
Hledá se světle rezavá kočička,
je plachá, stará 2 roky,
slyší na jméno Žofinka.
Ztratila se 30.8.2015 na
sídl. E. Beneše u Hloučele v PV.
Tel.: 721 820 394,
nálezce odměním.

Prodám dům v PV, Vrlova ul.
Tel.: 603 218 740
Nabízím reklamní plochu k pronájmu, tel.: 728 100 986
Koupím byt 2+1 v os. vl. v PV do
750 tis. Tel,: 775 636 182. RK nevolat.
Hledám pronájem 2+1, nebo 3+1 od
1.10. v PV, RK ne! Tel.: 777 163 656
Pronajmu garáž na Močidýlkách.
Tel.: 776 340 848
Pronajmu byt 2+1, 80m2, alkovna, balkon. Ve dvoře přístřešek na parkování. Petrské nám.
č.3. Tel.: 725 597 532, e-mail
jhemelka@seznam.cz
Koupím byt 1+1,2+1. Tel.: 774101818
Pronájem moderního bytu po rekonstrukci 2+kk v RD, max 2 osoby, 6 700, vč. ink. Tel.: 777 885 251
Nabídne mi někdo byt 2+1, nebo
1+1 v PV? Děkuji. 773 513 220
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Jen za dvacetikorunu si
můžete v tomto týdnu
zadat prezentaci do rubriky
REALITY pro příští vydání
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku

Pron. cihl. byt 2+1+balk. (zahrada)
ul. Máchova PV 70m2 po rek. vl.
kot. a měř. Náj. 7.000Kč + inkaso.
Tel.: 604 820 358
Prodám část pozemku v průmyslové zóně za ul. Určickou,
tel.: 774 664 966
Koupíme dům v PV. Tel.:
774858723
Prodám družstevní byt 2+1 na
Sidl. svobody, tel.: 608 060 083,
777 344 507

%\W\
%<76tGOVYRERG\ 29  SDWUR ]H
þW\ĜP2RNQDQD-
ORGåLH
&HQD.þþ

REALITNÍ KANCELÁŘ
VNB REALITY
Hlaváčkovo nám.1 (ATRIUM),
Prostějov
Ing. Zuzana Kučerová, 774 409 430
aktuálně NABÍZÍ:
*BYT3+1,Kralice n/H 1.090.000Kč
* RD 5+1, Určice
850.000 Kč
* RD 2+6, Brodek u Pv1.890.000 Kč
* RD 3+kk, novostavba Brodek u K.
2.700.000 Kč
RD 2+1, Brodek u K. 230.000 Kč
Pronájem kanceláře 5.700 Kč/měs.
Pronájem obchodu 70m2
12.000 Kč/měs.
Ing.MarieVymazalová,774421818
aktuálně NABÍZÍ:
* RD Přemyslovice 940.000 Kč
RD Otaslavice
960.000 Kč
RD Skřípov
990.000 Kč
RD Plumlov
1.500.000 Kč
Chata Plumlov.přehrada 940.000 Kč
Pozemek Skřípov 640 m2 170.000 Kč
Stav.pozemek 9.518 m2Brodek u Pv
Stav.pozemek 22.056 m2
Mostkovice

150923

NABÍZÍME
9é.83%<7ģ
ZA HOTOVÉ!!!

Je to hrůza vážení,
v břiše zvláštní mrazení,
včera to tak nebylo,
let ti zase přibylo. Slavte, slavte
vážení, mládí bylo, už není,
gratulace, pusa k tomu, neodcházej
brzo domů. Na oslavě hlt si dát,
každý si přec ťukne rád.

150923

Kvalitní
služby
od roku
1992

GRATULACE

15081270790

SOUKROMÁ INZERCE

1DEt]tPH SURGHM GRPX  3URVWČMRY  .UDVLFH
3RVWDYHQêYURFHPiQDG]HPQtSRGODåtVXWHUpQ
QHRE\WQpSRGNURYtSĜHG]DKUiGNXD]DKUiGNX]DGRPHP
GYČJDUiåHDNU\WpSDUNRYDFtVWiQt0RPHQWiOQČVHVNOiGi
]HGYRXE\WMHGQRWHND-HYKRGQêSURNRPELQDFLE\GOHQtDSRGQLNiQtE\WMHLGHiOQtNH]Ĝt]HQtQDSĜ
RUGLQDFHOpNDĜHNDGHĜQLFWYtNRVPHWLN\NDQFHOiĜHDSRG
&HQD.þSURYL]H

9ROHMWH

Koupím dům v PV a okolí,
s opravami počítám. 773 545 092
Pronájem bytů 3+1, 2+1, 1+kk
na Vápenici 31. RK nevolat. Tel.:
725 549 790
Pronajmu byt 1+kk Sídl. E . Beneše, 5.500 Kč včetně inkasa. Tel.:
777 702 815

1DEt]tPH YêVWDYEX URGLQQpKR GRPĤ  NN QD
NOtþ3Y.UDVLFH ]DXO2NUXåQt
3R]HPHNP2E\WQiSORFKDP0RåQRVW
YêEČUX]YtFHSURMHNWĤ~SUDYGLVSR]LFHSĜtVWDYE\
JDUiåHDSRG &HQDYþHWQČSR]HPNX.þ

9ROHMWH

Pronajmu byt 1+1 po rekonstrukci na A. Slavíčka v Prostějově. Nájem 6.200 Kč včetně inkasa + 2x
kauce. Zn. RK – NEVOLAT. Tel.:
731 260 758 nebo 737 616 788
Prodám 3+1 v osobním vlastnictví v Bohuslavicích. Po rekonstrukci, krb, zahrádka. RK ne!
Tel.: 733 712 671

1RYRVWDYED5'.RVWHOHFQD+DQp'LVSR]LFL
XåLWQiSORFKDP.DåGpSDWURPiYODVWQtNRXSHOQX
-HGQiVHR]GČQêURGLQQêGĤPWČVQČSĜHGGRNRQþHQtP
&HQRYČYHOPL]DMtPDYiQDEtGNDGRSRUXþXMHPH
&HQD.þ
9ROHMWH

Prodám menší RD v Kostelci na
Hané po celkové rekonstrukci.
Tel.: 602 751 535

Pokud není uvedeno jinak, SODWtXYãHFKLQ]HUiWĤWĜtGD
HQHUJHWLFNpQiURþQRVWL*PLPRĜiGQČQHKRVSRGiUQi

Prodám chatu na BĚLECKÉM
MLÝNĚ, velikost pozemku 300m2,
RK ne! Tel.: 737 344 163

www.realitypolzer.cz

15082710823

16

Úterý 29. září 2015
www.vecernikpv.cz

soukromá řádková inzerce a vzpomínky
FINANCE

SLUŽBY

PRODÁM

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

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

Tvůj úsměv vítr vzal
a nám jen vzpomínky zanechal.
Odešel jsi, jak bůh si přál, v našich
srdcích však žiješ stále dál.

Prodej bukového palivového dříví.
Cena 600 Kč/prms. + 15% DPH.
Doprava zajištěna. Pila K+L Doloplazy u Nezamyslic. Tel.: 582 388 101

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

Půjčka 5.000 Kč – 2 mil. Kč, možnost ZD Moravan Domamyslice
sloučení nevýhodných úvěrů. Tel.: Sad Mostkovice
777 965 734, pracuji pro více věřitelů Prodej jablek
Konzumní i do kvasu
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
Malá půjčka 10 000 až 80 000 Kč. (pro maloodběratele i velkoodběratele)
721 344 771. Práce strojem UNC, Pracuji pro více věřitelů. Tel.: Po – pá: 7.00 – 15.00 hod.
výkopové, terénní práce.
777 551 492
Tel.: 602 510 465
Ploty betonové, drátěné, průmys- Osobní bankrot – oddlužení. Kon- Pila Otaslavice nabízí tvrdé palové gabiony. Kvalitně za rozumné zultace zdarma. OPTIMCREDIT livové dříví – krácené. Cena 550
ceny. 723 522 369
s.r.o. Volejte777 551 492
Kč/prms. Doprava zajištěna. Tel.:
582 371 493 nebo 605 405 953
Stříhání a úprava psů, Plumlovská Peníze pro všechny ihned při pod68, Prostějov. Tel.: 774 942 100
pisu! Zvýhodněné podmínky, žád- Prodám mrazák 80, skříňový šicí
né poplatky. Volejte: 775 02 12 12 stroj, vše levně. Tel.: 582 330 001
STOLÁŘSTVÍ V. Jančík.
Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol, plov.
Přijímám objednávky na růže velpodlahy. Domamyslická 104, PV.
kokvěté, pnoucí a polianty. Cena 35
www.stolarstvijancik.cz,
Kč/ks, tel.: 607 971 192
Tel.: 604 820 358
Prodám 80 l zánovní bojler. DraČištění kanalizací a odpadů
žice Tel.: 774 664 966.
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343
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, J. Skácel.

15012320037

Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134

!PENÍZE VŠEM! Úvěry, hypotéOdkoupím a v hotovosti ihned
ky, zástavy, exekuce.. od 8 věřitelů
proplatím starožitnosti umělecké
= vaše výhoda, konzult. zdarma
a sběratelské předměty, staré kni739 066 462, 603 317 378
hy, pohlednice, mince, medaile,
obrazy, zbraně, uniformy, vyznaRychlá půjčka 5 - 20.000 Kč. Peníze
menání, hodiny, fotoaparáty, rádia,
ještě dnes. Tel.: 603 218 330
gramofony, nábytek z chromových
trubek i barevného umakartu, lusHotovostní půjčka, půjčíme vám
try, lampy, kamna, porcelán, kera5 až 50 tis. Kč, rychle, diskrétně
miku, sklo, věci ze stříbra, šperky,
a až do domu. Zaručujeme seriózní
staré hračky, veterány a věci na ně a
jednání. Zprostředkovatelskou čindalší. Přijedu, rychle a solidní jednost vykonávám výhradně pro jednání. Tel.: 605 138 473
noho věřitele. Tel.: 731 127 756

ČIŠTĚNÍ HROBŮ z terasa,
přebroušení přímo na místě.
Tel.: 721 817 009
Nabízíme kompletní pokládku zámkové
dlažby, žulových kostek a dalších, super
ceny, vysoká kvalita. Tel.: 723 522 369
Provádíme dokonalé stroj. čištění
sed. souprav a koberců. M. Revay,
tel.: 604 439 302, 582 382 325,
www. revay.cz
Rekonstrukce koupelen. Telefon:
605 459 652

Koupíme starožitný nábytek, obPůjčky již od 5 tis, úvěry, sloučení půjrazy, zbraně, vojenské předměty,
Nabízím veškeré malířské a natě- ček, oddlužení nemovitostí, vypla- hodiny, porcelán, sklo, hračky,
cení
exekucí.
Profesionálně
a
rychle.
račské práce, možnost vystěhování
moto věci a jinou veteš. VykoupíTel.: 774765437
i úklidu, tel.: 799 797 657
me také celé pozůstalosti a zajišťujeme komplexní vyklízecí práce.
Antény Jiříček nabízí až 47 tv prograSeriózní jednání a platba hotově.
mů bez poplatků. Tel.: 776 340 848,
Tel.: 773 113 303.
www.anteny.kvalitne.cz

Nabízím výuku angličtiny, pro
všechny úrovně tel.: 731 088 393

Provádíme opravy střech, vazby,
klempířské práce. Zateplované systémy a ostatní zednické
práce. Tel.: 608 780 615 nebo
av.stavby@seznam.cz
Nabízím doučování matematiky
pro ZŠ. Tel.: 776 299 648

AUTO-MOTO

Utichlo srdce, zůstal jen žal,
ten, kdo Tě miloval, vzpomíná dál.

PRÁCI HLEDÁ
Hledám práci v Pv a Ol.
Výborná znalost Italského jazyka.
Tel.: 702 913 813

OZNÁMENÍ

Dne 29. září 2015
uplyne 1. smutný rok,
kdy nás navždy opustil
pan Josef HUBER
z Prostějova
a zároveň by se téhož
dne dožil 73 let.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka a synové s rodinami.

Dnes, tj. 29. září 2015
si připomínáme
5. výročí náhlého úmrtí
pana Františka KOŘÍNKA.
Kdo jste jej znali a měli rádi
vzpomeňte s námi.
Stále vzpomíná manželka
Věra a děti s rodinami.
Rok za rokem ubíhá,
čas prý rány hojí,
vzpomínky však stále bolí.

Daruji poloperské koťátko.
Tel.: 776 300 976

Prodej chlazených králíků
1kg/138Kč. Odběr každý pátek
od 12-16 hod na farmě ve Výšovicích. Objednávky do středy na tel.:
608 717 878, 777 936 723. Rozvoz
po PV při odběru nad 10ks zdarma.

Dne 1. října 2015
uplyne 11 let ode dne,
kdy tragicky zemřel můj manžel
pan Radovan DOBA,
kapitán Policie ČR v Prostějově.
S láskou stále vzpomíná manželka Jarmila s celou rodinou.
Dne 3. října 2015
si připomeneme
6. smutné výročí úmrtí
naší milované dcery a manželky,
paní Marie RŮŽIČKOVÉ
zdravotní sestry
ze Slavkova u Brna.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Za celou rodinu: maminka.
Dne 1. října 2015
uplyne 11 let, kdy při výkonu
služby zemřel policista
Ivo KUČERA.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka Jaroslava a synové Ivo
a Daniel s rodinami.

smuteèní oznámení
Pohřební služba Pavel Makový,
Kravařova 11, tel.: 582 332 100
Pohřební služba Václavková a spol. s.r.o.,
Mlýnská 31, tel.: 582 343 883, 582 340 004
Pohřební služba A.S.A. TS,
Žižkovo náměstí 19, tel.: 582 344 073, mobil: 602 581 098

Pohřební služba Pavel Makový
Nejsou již mezi námi

Poslední rozlouèení

Úterý 29. září 2015
Alena Štěrbová 1947 Brodek u Prostějova 12.30 Obřadní síň Brněnská
Středa 30. září 2015
Zdeněk Hruban 1962 Drahany 15.00 kostel Drahany
Čtvrtek 1. října 2015
DagmarMakovcová1965Mostkovice13.00kostelPovýšenísvatéhokřížePv
Pátek 2. října 2015
Miluška Sekaninová 1929 Mostkovice 11.45 Obřadní síň Prostějov

Alberta Šťastná 1942 Prostějov
Jan Hájek 1957
Vrahovice
Miloslav Kment 1925 Hluchov
Drahomíra Balczyraková 1930
Prostějov
Zdenka Pernicová 1932 Bedihošť
Vlastislav Daněček 1960
Pavlovice u Kojetína Zdeněk Lánský 1938
Vlastimila Blahová 1923 Ohrozim Ignác Pácl 1929

Dnes, tj. 29. září 2015
si připomínáme
2. smutné výročí úmrtí
pana Bohuslava POSPÍŠILA
z Otaslavic.
S úctou a láskou vzpomínají
dcery s rodinou.

Pro Tebe přestaly
hvězdy svítit a slunce hřát,
ale kdo Tě miloval,
nepřestane vzpomínat.

15021020132

15012320038

DARUJI

Nabízím žehl. prádla v PV. Koš
prádla za 200 Kč tel.: 737 834 020
LEVNÉ MALOVÁNÍ – MALÍŘSTVÍ VRÁNA. Výmalba místností
od 15,-/m2, nátěr dveří od 350,-/
ks, nátěry radiátorů, železných
konstrukcí, malování všeho druhu. Na přání provedeme i úklid.
Tel.: 775 652 906

Dne 26. září 2015
uplynul 1. smutný rok,
kdy nás opustil
pan Jindřich SLAVÍK.
Vzpomíná dcera Martina
s rodinou a rodina Kaplánkova.

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

Opravy oděvů
Obuvi a batohů
Opravy deštníků
Broušení nůžky nože
Vedle knihkupectví u radnice
702 870 751
Provádíme také zcelování

Fasády, rekonstrukce, zateplení, nátěry, nástřiky, ochrana před grafiti.
Volejte 723 522 369

Kdo Tě znal, ten vzpomene,
kdo Tě měl rád, nezapomene.

Dne 23. září 2015
by se dožila 38 let
paní Petra VYCHODILOVÁ
rozená PRÁŠILOVÁ
z Tištína.
Za tichou vzpomínku děkují
rodiče a sestry s rodinami.

I když nejsi mezi námi,
v srdcích žiješ stále s námi.

KOUPÍM

Zemní práce, kanalizace, odvodnění,
demolice. 723 522 369
Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367

Dne 2. října 2015
vzpomeneme 1. smutné výročí,
co nás opustil
pan Bohuslav MACHALA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje a nikdy nezapomene
manželka s rodinou.
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Alojzov Marie Šrámková 1929
Plumlov

Bousín

Dne 28. září 2015
uplynuly 3 roky, co nás navždy
opustil náš milovaný manžel,
tatínek a děděček
pan Vincenc RŮŽIČKA
z Prostějova
a dne 26. září 2015
by oslavil své 68. narozeniny.
Náš milovaný tatínku,
už jsou to 3 roky, co jsi nám
navždy odešel. V srdci smutek
a bolest jen máme, na to, že se
nám jednou vrátíš
marně čekáme. Děkujeme
za každý den co jsi tu
s námi byl, že jsi pro nás žil.
S úctou a láskou Tvá rodina.

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

Dne 1. října 2015
uplyne 1. smutný rok, kdy nás
navždy opustil
pan Rudolf STROPEK
z Prostějova.
S láskou stále vzpomíná manželka Hana a Sandra s Martinem.

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
Nejsou již mezi námi

PRODÁM Fiat Punto 1,2 16V;
59kW, rok 2004, najeto 137 tis.
km, 5dv., klimatizace, mlhovky, posilovač řízení, zimní pneu
a další výbava. Cena 55 tis. Kč.
Tel.: 734 765 110
Prodám Citroen C15D skříňový,
info na tel.: 776 386 401

Jan Taichman 1954
Vladimír Vrbas 1932
Miloš Vrubel 1955

Poslední rozlouèení

Vrbátky Středa 30. září 2015
Smržice Leo Smékal 1964 Stínava úzký rodinný kruh Obřadní síň Mlýnská
Prostějov

Pohřební služba A.S.A. TS
Nejsou již mezi námi

Poslední rozlouèení

Zdenka Samochinová 1960 Pivín
František Rusnák 1949
Čelechovice na Hané

Středa 30. září 2015
Luboslava Švédová 1928 Čelechovice na Hané 13.15 Obřadní síň Prostějov
Pátek 2. října 2015
Jiřina Pekáčková 1927 Plumlov 11.00 Obřadní síň Prostějov

vzpomeòte na zesnulé
novì v barevném
provedení pouze

za

200 Kè

tel.: 582 333 433 * mob. 608 960 042

e-mail: inzerce
inzerce@
@vecernikpv.cz
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nabídka pracovních míst
SOUKROMÁ ŘÁDKOVÁ INZERCE

Přijmeme brigádníky na lehkou Přijmu obchodního zástupce
k nabízení služby v oblasti čištění,
manuální práci, tel.: 582 330 341
tel.: 776 868 067
Přijmeme prodavačku do potravin v PV. Požadujeme: praxi Společnost Nekr sevis v Držovicích
v oboru, elán, 100% spolehlivost, přijme do HPP soustružníka pro jedsamostatnost, schopnost rychle nosměnný provoz, kusová výroba na
se učit novým věcem a vyhodnotit hrotovém soustruhu. Nástup možný
priority, zdrav. průkaz.
ihned, tel.: 777 743 604, p. Hloušek
Nabízíme: dlouhodobou a stabilní práci v malém kolektivu, slušné SEMO a.s. přijme strojníka balící
jednání, dobré platové ohodno- linky. Požadujeme vzdělání techniccení. Pouze vážní zájemci, kteří kého zaměření (mechanik seřizovač
chtějí pracovat. Nástup ihned. nebo strojař výhodou) a zákl. znaInfo na tel.: 608 757 400 v časech: lost na PC. Nutná pečlivost, zodpo9-12 a 15-18 hod.
vědnost, bezúhonnost. Nabízíme
zajímavou práci s dlouhodobou perFirma NAMI, výroba dámských spektivou. Strukturovaný životopis
oděvů Hluchov, přijme do pracov- zašlete na e- mail personal@semo.cz
ního poměru dámské krejčové. nebo volejte na tel.: 582 301 911.
Nástup možný ihned Informace na
tel.: 582 378 556 nebo 731 441 045 Studio Belleza přijme kadeřnice a pedikérku. Klientela zajištěna. Info. na tel.:
STUDIO 365 hledá nové tváře 728 512 345
pro reklamu od 9-27 a 28-45let.
Bezpečnostní a úklidová agentura
T.: 605 427 271, 9-12 h.
přijme do pracovního poměru muže
www.studio365.eu
v invalidním důchodu na pracovní
Přijmu pracovnici do pekařské vý- pozici vrátný. Výkon práce Třebčín.
roby i na zaučení. 3 směnný provoz. Podmínkou je čistý trestní rejstřík
a schopnost výkonu nočních směn.
Info.: 582 342 095
Informace na tel.č.: 602 786 692.
Přijmeme pracovníka do pneuservisu v Prostějově. Vyučen v oboru
automechanik podmínkou. Nástup Studio Styl do svého týmu přijme
možný ihned. Pro informace volejte kosmetičku nebo masérku na Žl.
Info. na tel.: 720 558 085
777 870 729

BowlingPalace, Újezd 4, přijme
ihned KUCHAŘE/-ku, brigádně
na odpolední hodiny v týdnu i víkendy KUCHAŘE/-ku PIZZA,
brigádně SERVÍRKU na víkendy,
tel.: 728 634 274

NEPROPÁSNĚTE SVOJI ŠANCI...
Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

Přijmeme mechaniky do pneuservisu. Nabízíme práci na hlavní
i vedlejší prac. poměr, možný zkrácený úvazek. Praxe výhodou. Dobré platové podmínky - od 100Kč
na hod. čistého. Nástup možný od
1. 10. 2015. Tel.: 608 332 170,
www.pneuservis-pv.cz

Pozice

Přijmu prodavačku do butiku
v PV, brigádně. Tel.: 720 750 511
Hledám pomocné stavební dělníky
a elektrikáře, tel.: 774 989 007
Obchodníci – ukáži vám, jak zvýšit
vaše zisky, 777 942 039 ( SMS nebo
tel.).
Přijmeme uklízečku do hospody.
Více na tel.: 602 545 530

Plat (Kè)

Číšníci a servírky
11 200-18 000 Kč
Kuchař /-ka
16 000 Kč
Kuchaři
11 200 Kč
Kuchaři
15 000-25000 Kč
Páskovači, rovnači
76 - 88 Kč/hod.
Automechanici nákladních
10 180 - 15 300 Kč
automobilů
Prodavač /-ka pečiva
13 000-14 000 Kč
Údržbáři vstřikovacích lisů
100 Kč/hod.
Řidič nákladního automobilu 15 000-20 000 Kč
(oblast odpadového hospodářství)
Výroba a rozvoz výrobků
15 000 Kč
z plastu (jímky, bazény)
Interní auditor
17 340-26 080
Systémový analytik
25 000-45 000 Kč
Skladníci/prodejci + pracovníci 18 000 Kč
pro lisování hydraulických hadic

Provoz

Kvalifikace

Firma

turnusový
pružný
jednosměnný
turnusový
nepřetržitý
jednosměnný

střední odborné
střední odborné
základní + praktická
střední odborné
základní + praktická
základní + praktická

hotel Plumlov
Národní dům Prostějov
Agro Prostějov spol. s.r.o.
hotel Plumlov
Žolíková práce s.r.o.
Správa silnic Olom. kraje

dvousměnný
jednosměnný
jednosměnný

střední odborné
střední odborné
střední odborné

Mops spol. s.r.o.
Linaplast s.r.o.
Nature s.r.o.

jednosměnný

střední odborné

Monika Špičáková Pv

jednosměnný
pružný
jednosměnný

vysokoškolské
střední
střední odborné

město Prostějov
Melzer spol. s.r.o.
Chvalis s.r.o.

Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir
a na nástěnkách ÚP ČR-Prostějov ulice Plumlovská 36.

UZÁVÌRKA ØÁDKOVÉ

Zprostředkování zaměstnání: Plumlovská 458/36, 796 01 Prostějov
KONTAKTNÍ TELEFON: 950 154 317, p. Kovaříková

INZERCE

HLEDÁTE BRIGÁDU?

pro další èíslo je v PÁTEK

2. øíjna v 10.00 hodin

VYUŽIJTE LETNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ

2ąKLOGOG
RTCEQXPÊM[

Nová rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

na obsluhu

Pozice

\KPMQXCEÊNKPM[

15090220834
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0
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Plat (Kè)

Pomocné práce ve výrobě
9 200-10 000 Kč
Pracovníci pro čištění válců 63 Kč/hod.
Pracovníci pro lepení izolace 60-90 Kč/hod.
na plastové profily

15090810857

6
15091120863

HLEDÁTE PRÁCI?

Provoz
pružný
jednosměnný
jednosměnný

Kvalifikace
základní+praktická
základní+praktická
střední odborná

Firma
MUDr. Alice Ratajová
WisconsinEngineeringCZ
Tozan CZ Pv

Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir
a na nástěnkách ÚP ČR-Prostějov ulice Plumlovská 36.
Zprostředkování zaměstnání: Plumlovská 458/36, 796 01 Prostějov
KONTAKTNÍ TELEFON: 950 154 317, p. Kovaříková
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soutěže

ˇ
PRO VOLNOU CHVILICKU
ˇ ˇ
´
aneb luStETe,
bádejte,
hádejte..
správné odpovìdi a vylosovaní výherci z èísla 38/2015:

V posledním týdnu měsíce září vám v rámci projektu "MILUJEME VEČERNÍK" přinášíme inovovanou podobu
oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky,
najdete i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného života, jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly, ani hrátky s písmenky a pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku
toho štěstíčka, máte šanci získat nějaký ten bonus navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Olomoucká 10, Prostějov a to tradičně do ČTVRTKU 1. října 2015,
12:00 hodin.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

správně:

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
vyhrál/-a

Kubus, Plumlovská Dana SLAVOTÍNKOVÁ, Určická 40, Prostějov
Výherce získává: Hanácký koláč + roládu nebo sekanou /odběr pátek/..
BÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
správně:

vyhrál/-a

Petr Kumstát Monika VOJKŮVKOVÁ, E. Beneše 53/7, Prostějov
Výherce
získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč
V
na služby od STUDIA STYL.

Naše dnešní otázka již tradičně zní:
Kde je k vidění objekt na uvedeném snímku?

správně:

OSMISMĚRKA

vyhrál/-a

SVĚŽÍTVÁŘ Pavla BLAHUNKOVÁ, Za Ruskou 315, Čelechovice n.H.
Výherce získává: DÁRKOVÝ kosmetický balíček v hodnotě 400 Kč,
od STUDIA NAISY.
správně:
SU
DO
KU

SUDOKU

15092260909

KŘÍŽOVKA

Výherce získává POUKAZ v hodnotě 400 Kč,
který věnoval partner ASTROVÍKEND.

vyhrál/-a

6, 6, 7, 2
Vladimír VLÁČIL, Prostějovská 106, Bedihošť
Výherce získává: SLEVOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč,
který věnoval partner AUTODÍLY GARÁŽ..
správně:

vyhrál/-a

Ať je teplo nebo zima v ponožkách od Marušky je vždy prima
Roman LANGER, Joštovo nám. 4, Prostějov
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment zboží
od PONOŽKY OD MARUŠKY
Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už tradičně vyzvedávat
v redakci Večerníku, pokud speciálně není určeno jinak.

15092260910

SKUPINA PROTOTYP A ...... .....

15092260907

SUDOKU

OSMISMĚRKA

Partnerem dnešního kola je MK LITOVEL,
který věnuje do soutěže vstupenky na koncert
Dalibora Jandy.

CUKR, CVIK, CVOK, DIVA, DODO, DRAK, DŽÍP, HORNA, CHLÉVY, IDYLA,
IROVÉ, KVIL, LAUREÁT, NIPA, OKOP, ORAN, PLUK, POLE, PRAK, RUNY, SPOT,
SUDÉ, ŠTYCH, TMÁŘ, TVAR, VODOPIS, VOZY, ZŘENÍ, ŽALM

Výherce získá kupon SLEVOVÝ POUKAZ
v hodnotě 400 Kč, který věnoval partner
dnešního kola CASUS-BAR.

BÁDEJTE, KDO SE

SKRÝVÁ
POD TOUTO TVÁŘÍ...

15071660680

Kdo je na fotografii? Tentokrát jsme zabrousili
do POLITIKY a graficky lehce poupravili
kandidáta na nejvyšší post prostějovské radnice...

15092260908

Výherce získá SLEVOVÝ POUKAZ
v hodnotě 400 Kč na zboží
od Zdravotnických potřeb VELEBOVÁ

Výherce získá POUKAZ v hodnotě
400 Kč od firmy EXPRESPNEU.
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zveme vás...

TIPVečerníku

BASKETBAL:
Sobota 3. října:
17.30: TJ OP Prostějov – BK Příbor (2.
kolo 2. ligy žen, hala Sportcentra DDM
Prostějov).
Neděle 4. října:
10.00: TJ OP Prostějov – BK Havířov (3.
kolo 2. ligy žen, hala Sportcentra DDM
Prostějov).

ADAMOVSKÁ SE ŠTĚPÁNKOVOU PRCHAJÍ...

HÁZENÁ:
Sobota 3. října:
15.00: TJ Sokol II Prostějov – TJ Sokol
Velké Meziříčí (3. kolo 2. ligy starších dorostenců, tělocvična Reálného gymnázia
ve Studentské ulici).
17.00: TJ Sokol II Prostějov – TJ Sokol Velké Meziříčí (3. kolo 2. ligy mužů, tělocvična
Reálného gymnázia ve Studentské ulici).
Neděle 4. října:
10.30: TJ Sokol Kostelec na Hané-HK –
SK Kuřim (3. kolo 2. ligy mužů, sportovní
hala v Kostelci).

... VE SKVĚLÉ FRANCOUZSKÉ KOMEDII
KDY: PÁTEK 2. ØÍJNA, 19:00 HODIN
KDE: MÌSTSKÉ DIVADLO, PROSTÌJOV

MALÁ KOPANÁ:
Sobota 3. října:
8.00: Třetí turnaj 2. ligy (kluby SK Kobra
Kobeřice, FC Béci Sokol 2 PV, SK Dřevnovice, FC Juniors Hluchov, travnaté hřiště Kobeřice).
8.00: Třetí turnaj 2. ligy (kluby KMK Katastrofa PV, TTC Graphic PV, FC Medvědi PV, FC Zavadilka PV, umělá tráva
Vrbátky).

FILMOVÉ, DIVADELNÍ
OKÉNKO A VÝSTAVY
Zlata Adamovská, která prchá z domova a Jana Štěpánková na útěku z domova důchodců. To je výchozí situace
komedie Na útěku pražského divadla Ungelt, kterou má
tento pátek na programu Městské divadlo v Prostějově.
O co půjde? Na počátku se ze tmy vynoří žena sedící na
kufru, marně čekající, zda jí někdo zastaví. Je to Margot,
která se vzbouřila v den dceřiných osmnáctin a odešla
z domova do temné noci. Vzápětí se objeví další žena,
Claude - ta zase pro změnu utekla z domova pro seniory.
Z počáteční vzájemné nesympatie se stává pravé žensky
spiklenecké přátelství. Dámy se společně vydávají na pouť,
na které poznají nejen mnohá dobrodružství, ale hlavně cenu přátelství, které se nedá koupit za žádné peníze.
„Pro hru jsem okamžitě vzplanula, jednoduše mi po přečtení

TIP

k obrazovce

zavoněla,“ vyznala se médiím Jana Štěpánková a dodala: „Zaprvé jsem se podivila, jak mohou dva chlapi napsat tak krásné
ženské role. Zadruhé se mi líbilo, že má humor i vážnější chvilky, které obě ženské - jež k sobě v průběhu děje najdou velice
vřelý vztah – při svém útěku zažívají.“
Režisér představení Ladislav Smoček připodobnil hru brilantních autorů Pierra Palmada a Christopha Duthurona k pravému francouzskému šumivému vínu. Tito skvělí autoři, herci
a baviči napsali svou první hru pro ikonu francouzského humoru Pierra Richarda.
„Na útěku je úvodní inscenací sezóny pro předplatitelskou
skupinu B a také ideálním tipem na příjemně prožitý páteční večer,“ nechala se slyšet ředitelka divadla Jana Maršálková
s tím, že volné vstupenky jsou k dispozici v pokladně divadla.

NEDĚLE
4.10.2015
21:50 HODIN

SAMOTÁŘI
Komedie ČR (2000)
Režie: D. Ondříček
Hrají: J. Schneiderová, S. Rašilov,
J. Macháček, I. Trojan, L. Mitevskaová,
M. Křen, D. Sedláková, H. Maciuchová,
F. Němec, Z. Suchý, E. Černá
V jednom velkém městě žije sedm mladých lidí, vzájemně propojených milostnými vztahy. Robert pracuje v cestovní
kanceláři a rád rozplétá a splétá lidské osudy. Napomůže rozchodu studentky Hanky a rozhlasového moderátora Petra, který
se pokouší pochopit život skrze reálné nahrávky, pouštěné do éteru. Hanka je pronásledována zamilovaným, ale ženatým

aneb, co se kde děje…

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
úterý 29. září
17:30 Marguerite
20:00 Love
středa 30. září
17:30 Marguerite
20:00 Marguerite
čtvrtek 1. října
17:30 Wilsonov
česká filmová komedie
20.00 Wilsonov
Pátek 2. října
15:30 Mune – Strážce měsíce
17:30 Wilsonov
20:00 Wilsonov
sobota 3. října
15:30 Mune – Strážce měsíce 3D
17:30 Wilsonov
20:00 Wilsonov
neděle 4. října
15:30 Mune – Strážce měsíce 3D
17:30 Wilsonov
20:00 Wilsonov

lékařem Ondřejem, a přátelí se s Jakubem,
jehož pozitivnímu pohledu na svět pomáhá marihuana... "Samotáři" se snaží odpovědět na otázky, jak dalece je v dnešním
světě reálné najít věrný a trvalý vztah, jestli
je možné opravdově milovat, jestli dokážeme v době, kdy jsou naše životy příliš individuálně zaměřené, lásku vzájemně sdílet
a naplnit. Hořká komedie režiséra Davida
Ondříčka a scenáristy Petra Zelenky brzo
po premiéře získala punc kultovního filmu pro kaleidos kop absurdních situací,
bizarních postřehů a oblíbených "hlášek".
Film byl oceněn na festivalech ve Varšavě,
v Soluni, v Mannheimu a Českým lvem
pro Jiřího Macháčka.

Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
V úterý 29. září od 17:00 do 19:00 hodin Toulky po Velké Británii - beseda
s P. Hurbišovou. Podíváme se společně
nejen do velkých měst, jako je Londýn,
Manchester a Liverpool, ale i za krásami
anglické přírody. V druhé části se vydáme
trampovat do Skotska, vyšplháme na
nejvyšší horu Británie Ben Nevis a zavítáme na ostrov Skye.

Centrum pro rodinu Prostìjov o.s.
nám. J.V.Sládka 2, Prostějov
KŘESŤANSKÉ MATEŘSKÉ CENTRUM MATKY MARKÉTY – setkávání
rodičů s dětmi. Každé pondělí a středa od
9:00 do 12:00 hodin. Nabízí rodičovské
inspirace, přednášky, hernu pro děti a tvůrčí
a pohybové činnosti.
PRVNÍ ŠKOLIČKA – je dopolední
kroužek typu miniškolky, určený rodinám
s dětmi od 2 do 4 roků. Usnadňuje přípravu
na nástup do MŠ.

Galerie U Hanáka

DUHA

Školní 24, Prostějov
do 6. října 2015 - Jan Čížek „Proti světlu“
Školní 4, Prostějov
sobota 3. října
15:00 Krtkova pohádková dobroŠPALÍÈEK
družství - pásmo pohádek
Uprkova 18, Prostějov
17:30 Padesát odstínů šedi
do 25. října výstava ke 130. výročí
americký erotický film
založení třetího nejstaršího českého
20:00 Padesát odstínů šedi
cyklistického spolku na Moravě
sobota 3. října
15:00 Krtkova pohádková dobro- Na výstavě se předvedou předměty ze sbírek prostějovského a olomouckého mudružství - pásmo pohádek
zea. Výstava potrvá až do 25. října 2015.
17:30 Padesát odstínů šedi
americký erotický film
Muzeum a galerie
20:00 Padesát odstínů šedi

MÌSTSKÉ DIVADLO
ADLO
PROSTÌJOV

Vojáčkovo nám.1, Prostějov
středa 30. září
19:00 Mrtvé duše
groteskní komedie
čtvrtek 1. října
Apollo 13
19:00 1. Abonentní koncert
Wihanovo kvarteto
Barákova 12, Prostějov
pátek 2. října
pátek 2. října
19:00 Na útěku
20:00 Terrafraid a Edgarville
(Skotsko a Anglie) - dvě kapely na spo- divadlo Ungelt Praha
lečném turné po celé Evropě s pár za- Dìtské dopravní
stávkami v ČR. Terrafraid – dream pop,
pop rock 80. až 90. let zahraná 4 pun- centrum Prostìjov
káčama. Edgarville – akustická kytara,
otevírací doba
bicí, zpěv, nic víc netřeba...
PO až PÁ 15:00 - 18:00 hodin
SO, NE 9:00 - 12:00, 13:00 - 18:00 hodin
sobota 3. října 2015
20:00 Douny
www.vecernikpv.cz
- křest CD a premiéra klipu

CO, KDY, KDE aneb informace, akce, události a pøednášky z vašeho okolí…
Ekocentrum IRIS
Husovo náměstí 67, Prostějov
3. října 2015 od 9:00 do 13:00 hodin
proběhne akce s názvem Den zvířat a úklid
Hloučely - tradiční podzimní úklid obou
břehů říčky Hloučely v rámci kampaně
„Ukliďme svět“. Současně proběhne
společné čištění a kontrola vyvěšených
ptačích budek a hmyzích hotelů. S sebou:
pracovní rukavice a staré igelitové tašky.
Po skončení úklidu bude pro účastníky
zajištěno občerstvení u ohýnku a nabídka
fair-trade kávy. Pro děti budou připraveny
hravé aktivity na téma Živáčkové na
Hloučele. K vidění bude také „Výstava na
stromech“. Místo: biokoridor Hloučela, sraz
u občerstvení „U Abrahámka“
5. - 10. října 2015 Keramika – tvořivá dílna
od 16:00 do 18:00 hodin.

Kino klub

Mìstská knihovna Prostìjov
úterý 29. září 2015 v 9:00 hodin - Tvořivá knihovna – začíná 7. ročník oblíbené
výtvarné dílny Tvořivá knihovna, tentokrát
budeme vyrábět dárkové krabičky. Tato
akce je určena především seniorům.
středa 30. září 2015 v 10:00 hodin Trénink paměti - zahájení kurzu tréninku paměti, na kterém se seznámíte s technikami a
možnostmi, jak si co nejlépe udržet své duševní schopnosti. Kurz má 6 lekcí, které budou probíhat jednou za 14 dní. Do kurzu je
nutné předem se přihlásit v čítárně knihovny. Tato akce je určena především seniorům.
Jak sbalit nejlepší kamarádku - až do 30.
září 2015
Velká filmová soutěž až do 30. září 2015
Sovičkiáda – velká soutěž pro malé spisovatele až do 30. září 2015

Každý čtvrtek od 8:30 do 11:30 hodin ve
vnitřních, i venkovních prostorách Centra pro rodinu v Krasicích. – dopolední
kroužek typu miniškolky, určený rodinám
s dětmi od 2 do 4 roků. Usnadňuje
přípravu na nástup do MŠ, připravuje na
separaci od rodičů a navazování vztahů
RÙZNÉ……..
s vrstevníky v malé skupině a bezpečném
Zveme vás na společné zamyšlení nad otázprostředí. e - mail:cprpv@seznam.cz
kami a záhadami života. Přednášející biotronik Tomáš Pfeiffer odpovídá na písemné
MC Cipísek 2015
a ústní dotazy posluchačů. Vstupné je
Kurzy zahájeny. Odpolední volné herny bu- dobrovolné. Neděle 4. října v 9:00 hodin –
dou v provozu od 5.října.
Společenský dům, Komenského 6.
Volná místa: PRO MAMINKY S MIMINKY DO 9 MĚSÍCŮ - pokud se vytvoří I nadále až do 21. října probíhá výstava
další skupina maminek, bude otevřen v Kavárně GALERIE Národního domu
MIMIKLUB v úterý od 12:45 do 14:15 v Prostějově Antonína Vojtka – AKTY,
hodin.
kurátor výstavy: Miroslav Švancara

Obec Otaslavice a Zájmové sdružení žen
pořádá zájezd do Valtic na tradiční Valtické
vinobraní a to 3. října 2015. Odjezd autobusu
je od Obecního úřadu v Otaslavicích v 8:00
hodin, předpokládaný návrat v 18:00 hodin.
Cena zájezdu je 180 Kč a zahrnuje pouze
dopravu. Vstupné na celý bohatý program na
náměstí Svobody v areálu CHATEAU VALTICE činí 100 Kč a hradí si každý účastník
samostatně. Zájemci se mohou hlásit přímo
na Obecním úřadě v Otaslavicích, nebo
u Mgr. Boženy Bartošové, Tel.: 737 842 559,
e-mail: Barboz@seznam.cz
Probíhá zápis do tanečního kroužku Zumby s Veronikou na sezonu 2015/16. Zumba probíhá v mnoha obcích regionu, letos
nově i přímo v Prostějově. Zumba je určena
všem dětem od 4 - 16 roků, které baví tanec.
Zkušební hodiny v září jsou zdarma. Více na
www.zumbasveronikouu.webnode.cz nebo
na envirka@seznam.cz
Fit klub Linie oznamuje přesídlení do
nových prostor – areál Autoklubu na Bulharské ulici. Zahájení od 1. září 2015.
Provoz na Újezdě ukončen. Více na webu
www.fitklublinie.cz

najdete nás na
www.
vecernikpv.cz

v Prostìjovì

11. září až 22. listopadu
NEAR TO REALITY (Blízko k realitě)
mezinárodní výstava současného holandského umění Maartena Wlbergena a Zuzany Albrechtové
10. září až 21. listopadu
předaukční výstava PRVNÍ AUKCE
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ A STAROŽITNOSTÍ V PROSTĚJOVĚ

BRUSLENÍ
VEŘEJNOSTI
Pátek 2. 10. 19.30 - 20.30
Sobota 3. 10. 18.45 - 19.45
Neděle 4. 10. 14.15 - 15.15

akce v regionu...
V Prostějovičkách poběží mezi lesy

V neděli 4. října se bude konat běžecký čtvrtmaraton
pro všechny amatérské nadšence „Mezi lesy“. Závod je zařazen do Velké ceny
vytrvalců Olomouckého kraje a pořádá jej spolek Sopka ve spolupráci s SDH
Prostějovičky a obcí Prostějovičky. Registrace budou probíhat od 12:30 hodin,
začátek dětských kategorií proběhne o hodinu později, hlavní závod pak odstartuje ve 14.30 hodin. Trasa bude dlouhá 10,8 kilometru a povede vojenským
prostorem po asfaltu či zpevněných lesních cestách. Přihlásit se je nutné předem na e-mailu zuzka.koznarkova@seznam.cz, a to do 1. října. Startovné činí
80 Kč pro dospělé a 30 Kč děti. Pro závodníky na trase i v cíli občerstvení zdarma, pro diváky zajištěno taktéž bohaté občerstvení.

Krasojezdci obsadí Němčice

Předkolo mistrovství republiky v krasojízdě kategorie Elite hostí v sobotu 3. října
sál sokolovny v Němčicích nad Hanou.
Akci pořádá tamější oddíl TJ Stavební
stroje, jehož členové nebudou ve startovním poli chybět, a začátek je dopoledne
v 10:00 hodin, vstupné dobrovolné.

Drakiáda v Protivanově

Vítr po roce opět fučí na polích
a s barevným podzimem přišel čas draků
a s ním i každoroční zápolení jejich
milovníků. V sobotu 3. října od 14.00
hodin se na hřišti v Protivanově bude
konat pátý ročník Drakiády, při které se
bude soutěžit a létat pro radost.

KDE SE CO DÌJE?
SVÉ NÁMĚTY, POZVÁNKY
NA AKCE NÁM VOLEJTE, PIŠTE
582 333 433 , 608 960 042,
VECERNIK@PV.CZ

MIILUJE
M
VEČER E
NÍK

KULTURA

navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz

SKVĚLÁ MARTA

ROZPLAKALA
MODLITBOU...

SPORT

15052710549

®

Úter ý 29. zář í 2 0 1 5

SPOLEČNOST

Číslo 39•Ročník 19

„Kuželka“ se loučil s kariérou

Naleznete
uvnitř

POHÁDKY Z HANÉ
AŽ DO CHICAGA
●● Knížka Lilian Amann
slaví úspěch až za mořem
strana 25

POHÁROVÁ JÍZDA
SKONČILA...

Foto: Lubomír Tesař

PROSTĚJOV Sobotnímu domácímu střetnutí prostějovských hokejistů proti jihlavské Dukle
předcházel slavnostní okamžik. Nejen vedení Jestřábů v čele s generálním manažerem „A“-týmu
Jaroslavem Luňákem, ale i fanoušci se oficiálně rozloučili s Lukášem Dubou. Dlouholetý kapitán,
jenž loni na jaře přivedl mužstvo zpět do první ligy, se v létě přesunul z pozice útočníka do role
kustoda, předtím stihl v prostějovském dresu více než tři stovky startů a přes dvě stě kanadských
bodů. Skalní fanoušci pro něj připravili speciální choreo, od klubových funkcionářů pak převzal
zarámovaný dres se svým typickým číslem 69.
(jim)

Foto: agentura HIT TRADE

K
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HOKEJOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ NAJDETE NA STRANÁCH 36 A 37

JEDNOU Každý svého štěstí strůjcem...
VĚTOU
●● Juniorky TJ OP Prostějov
vstoupily do letošního ročníku
extraligy basketbalistek vítězně,
v úvodním kole zdolaly na domácí palubovce výběr Jablonce nad
Nisou přesvědčivým poměrem
65:46.
●● Radní potěšili všechny motorizované pacienty prostějovské nemocnice zprávou, že nové
parkoviště pro 149 vozidel bude
slavnostně otevřeno už 2. listopadu.
●● Pavel Dreksa rozhodl půl hodiny před koncem slezské derby
mezi Karvinou a Třincem, čímž
udržel svůj tým na čele druhé
ligy, za poražené odehrál celý
duel taktéž obránce Pavel Hloch.
●● Houbaři se stále a stále chodí do redakce Večerníku chlubit
svými bohatými úlovky, a pozor,
to by bylo, aby na „Václava“ už
nezačínaly růst václavky!
●● Hned čtyři medaile si vyjeli
prostějovští cyklisté na mistrovství republiky v bodovacím závodu dvojic, konkrétně se v mládežnických kategoriích jednalo o
tři stříbra a jeden bronz.
●● Občanskému sdružení Přijdu včas se podařilo v Prostějově
umístit již čtvrtý bezpečnostní
stojan s hodinami u dětského
hřiště, tentokrát na sídlišti Eduarda Beneše.

● kultura ● sport
● spoleènost na
www.vecernikpv.cz

2x Foto: Martin Mokroš

PROSTĚJOV Pod tímto názvem se uprostřed
minulého týdne konala putovní výstava sdružení
Liga proti rakovině. V prostoru před prostějovským muzeem se občané mohli seznámit s problematikou rakoviny, a to tentokrát zcela výjimečně
vážně i nevážně.
Nevážnost spočívala v sérii vtipů od kreslířů Vladimíra Jiránka, Miroslava Bartáka a Jiřího Slívy, neboť jak
správně říkají i pacienti s rakovinou, musíte s tímto
onemocněním bojovat i s pomocí humoru. Dále jste
mohli zhlédnout sérii bannerů k jednotlivým typům
rakovinových onemocnění či vyplnit test, který s vy-

stavenými materiály souvisel. Na jiném místě jste si
mohli vyzkoušet na sérii strojů a přístrojů, jak funguje vaše tělo. Stánek, kde se tvořila největší fronta,
byl zaměřen na sérii preventivních vyšetření zdarma,
výsledky se pochopitelně každý dozvěděl anonymně.
Svůj stánek zde „rozbilo“ i prostějovské sdružení DIANA-ONKO, dobrovolné sdružení stomiků ILCO
a jedna ze zdravotních pojišťoven. Záštitu nad celou
akcí, která probíhala ve středu 23. a ve čtvrtek 24. září,
převzala první náměstkyně prostějovského primátora
Alena Rašková, jinak také patronka projektu Prostějov-Zdravé město.
(mm)

boje na zelených trávnících aneb

➢

●● Fotbalisté Prostějova přes
prvoligový Zlín postoupit
nedokázali
strana 29

HOKEJISTÉ
V PLNÉ POLNÍ

●● Prostějovští Jestřábi sehráli
další tři zápasy první ligy.
strany 36 a 37

Zveme na šlágr Večerníku – BASKETBAL

„Oděvářky“ jdou na to
PROSTĚJOV Duely proti dvěma týmům ze severovýchodní části republiky zahájí basketbalistky TJ OP
Prostějov novou druholigovou sezonu. Prvním soupeřem jim budou tuto sobotu 3. října od 17:30 hodin
hráčky Příboru, druhý den dopoledne se na palubovce
Sportcentra DDM představí celek Havířova. Toto střetnutí začíná v 10:00 hodin.
„S Příborem jsme hráli již loni a doma jsme s ním neměli
problém, venku se ale projevilo, že jsme jeli jen se šesti hráčkami. Některé holky tam znám. Otázkou je naopak složení
Havířova. Věřím ale, že dobře potrénujeme a zvládneme
vše k naší spokojenosti. Při porážkách by se svět nezbořil,
dobré by ale bylo vstoupit do sezony vítězně,“ přeje si zkušený kouč prostějovských basketbalistek Željko Živkovič.
Proti zahajovacímu soupeři tohoto ročníku nastoupil jeho
výběr v minulých měsících celkem čtyřikrát. V základní části
se Hanačkám podařilo doma zvítězit přesvědčivým rozdílem 61:35, ale na půdě soupeře padly v poměru 56:79. To
se opakovalo i ve skupině play out, kdy na severní Moravě
slavily domácí hráčky po výsledku 84:76 a v odvetě se radovaly členky TJ OP, které vyhrály 62:51. V konečném účtování
na tom ale byly lépe Prostějovanky, které skončily sedmé,
tři body před devátým Příborem. Oproti tomu s Havířovu
půjde tedy o úplnou premiéru. Až do loňské sezony totiž
působil prostějovský oddíl dlouhé roky v oblastním přeboru, jejich nedělní soupeř se pak postupu dočkal nyní. (jim)
LOS ZÁKLADNÍ ČÁSTI DRUHÉ LIGY I NOVINKY
Z PROSTĚJOVSKÉHO TÁBORA NAJDETE NA STRANĚ

KAM ZA F

39.

➢

TBALEM

I.A TØÍDA, SK. „A“ – 9. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 9. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 9. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 9. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „B“ – 9. KOLO

SOKOL KONICE

TJ SOKOL PLUMLOV

SK BĚLKOVICE-LAŠŤANY

SK LIPOVÁ

NEDĚLE 4. 10. 15:30 HODIN
Fotbalový areál v Konici

SOBOTA 3. 10. 15:30 HODIN
Fotbalový areál v Plumlově

TJ SOKOL KLENOVICE N/H
TJ SOKOL BĚLOTÍN
SOBOTA 3. 10. 15:30 HODIN
Fotbalový areál v Klenovicích

TJ FC KOSTELEC NA HANÉ
TJ SOKOL VRCHOSLAVICE
NEDĚLE 4. 10. 15:30 HODIN
Fotbalový areál v Kostelci

FC HVOZD
TJ SOKOL SLAVONÍN
SOBOTA 3. 10. 15:30 HODIN
Fotbalový areál ve Hvozdu
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výsledkový servis, sport

WSM LIGA - 6. kolo

Sportovní sumáø
MOL CUP - 3. kolo

1.SK
FC Fastav

4

Zlín

Poločas: 1:2

Branky: 39. Kroupa – 26. Malý, 45. Jugas, 49. Jordan, 85. Bartolomeu
Rozhodčí: Orel - Hock, Antoníček. Žluté karty: bez. Střely na branku: 2:6. Střely mimo
branku: 2:8. Rohové kopy: 2:12. Nepřímé kopy: 4:4.
SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Bureš - Hirsch, Sus, Rus, Krejčíř - Machálek, Fládr (85.
Machynek), Langer, Sečkář (73. Novák) – Nekuda (62.
Pančochář), Kroupa.
Trenér: František Jura

SESTAVA
ZLÍNA:

Dostál – Malý, Jugas, Hájek, Hubáček (74. Bartolomeu) –
Kopečný (56. Vukadinović), Strašák, Motal, Holík (85. Živulič),
Koreš – Jordan.
Trenér: Bohumil Páník.

„Zlín dokázal, že je opravdu prvoligový soupeř,
postup si pohlídal.“
hráč 1.SK P
Prostějov
rostějo
ov Pet
Petr
tr NE
NEKUDA
EKUDA
A
strana 29
8. kolo - MSFL

1.SK

3

SK Hanácká Slavia
Kroměříž

0

Poločas: 2:0
Diváků: 390.

Branky: 6., 52. Nekuda, 32. Kroupa. Rozhodčí: Podaný - Polák, Horák; bez ŽK.
Rohové kopy: 1:7. Střely na branku: 6:3. Střely mimo: 3:3. Nepřímé kopy: 2:5.
SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Kofroň - Hirsch, Sus, Rus, Krejčíř - Machálek (89. Machynek), Fládr, Zelenka, Langer - Nekuda (84. Sečkář),
Kroupa.
Trenér: František Jura.

SESTAVA
KROMĚŘÍŽE:

Petr - Kašík (46. Silnica), Budín, Swiech, Jeleček - Žák,
Krška, Hromek, Nevřala - Haša (56. Neubert), Ševčík.
Trenér: Vlastimil Chytrý.

8. kolo: MFK Vítkovice – FC Fastav Zlín B 4:2 (3:1). Branky: 4. Wojnar, 11. Musiol, 41. Musiol,
72. Kovařík – 19. Motal, 80. Pavlíček. Diváci: 232 * MSK Břeclav – SK Uničov 0:2 (0:1). Branky:
25. Krč, 53. Komenda. Diváci: Neuvedeno * FC Hlučín – MFK Vyškov 4:3 (3:2). Branky: 22.
Kraut, 27. Sasín, 40. Foltýn, 81. Heinik – 2. Stříž, 24. Trousil, 66. Trousil. Diváci: 145 * SK Spartak
Hulín – SK Líšeň 3:0 (2:0). Branky: 3. Pospíšil, 45. Dvořáček, 85. Hrdlička. Diváci: Neuvedeno *
1.FC Slovácko B – FK Mohelnice 2:2 (2:0). Branky: 8. Bartoš (pen.), 45. Bartoš (pen.) – 81. Fišara, 90+1. Kuba. Diváci: 81 * FC Viktoria Otrokovice – FC Velké Meziříčí 3:1 (0:1). Branky: 55.
Juráň, 74. Foltýn, 89. Silný – 3. Smejkal. Diváci: 100 * HFK Třebíč – 1. HFK Olomouc 3:2 (1:1).
Branky: 23. Fall, 48. Bagnon, 61. Dogui – 24. Rozsíval, 77. Heinz. Diváci: 110.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO ODEHRANÝCH 9 KOLECH


Tým

Z

V

R

P

Skóre

Body

+/-

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

1. SK Prostějov
MFK Vítkovice
SK Uničov
MFK Vyškov
FC Viktoria Otrokovice
FC Hlučín
SK Spartak Hulín
FC Velké Meziříčí
FC Fastav Zlín B
SK HS Kroměříž
HFK Olomouc
HFK Třebíč
FK Mohelnice
1.FC Slovácko B
MSK Břeclav
SK Líšeň

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

8
7
5
4
4
4
3
4
4
4
2
2
1
2
1
1

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

0
2
3
3
3
3
2
4
4
4
4
4
3
5
5
7

19:7
19:9
13:7
23:12
20:11
15:10
18:15
14:14
12:14
11:15
9:12
13:20
11:15
14:19
11:21
4:25

25
21
16
14
14
14
13
13
13
13
9
9
8
8
6
4

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

KAM NA MSFL - 9. KOLO:
HFK Olomouc - Vítkovice
Kroměříž - Břeclav
Líšeň - Hlučín
Mohelnice - Otrokovice
Vyškov - Slovácko B
Uničov - Třebíč
Velké Meziříčí - Prostějov
Zlín B - Hulín

:
:
:
:
:
:
:
:

tten
teni
een v čísl
číss
Moryia (Jap.) 6:1, 6:4, semifinále: Veselý
Petrohrad, dvouhra muži
2. kolo: Berdych (1) - Bolelli (It.) 6:7, 4:6. – Bhambri (4.- Indie) 6:7, 0:6.

Kaohsiung, dvouhra muži
1. kolo: Veselý (1) – Wang (Thaiwan)
6:2, 6:0, Rosol (3) – Chen (Thaiwan)
7:6, 4:6, 4:6, 2. kolo: Veselý – Barrientos
(Kol.) 4:6, 6:3, 6:2, čtvrtfinále: Veselý –

TJ Sokol
Určice

5

Trnava, dvouhra muži
1. kolo: Pavlásek (8) – Dumbrivný
(Rus.) 6:2, 6:2, 2. kolo: Pavlásek – Majchrzak (Pol.) 6:4, 7:6, čtvrtfinále: Pavlásek – Montanes (4-Šp.) 2:6, 4:6.

Prostějov

(1:0, 0:1, 0:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 3. Kubinčák (Grin, Havlíček) – 21. Krejčík (Drtina, Dragoun),
rozhodující nájezd Rod. Rozhodčí: Grech – Rozlílek, Toman. Vyloučení: 6:5. Využití:
1:0. V oslabení: 0:0. Střely na branku: 33:41. Diváků: 273.
SESTAVA
MOSTU:

Horák – Zeman, Grin, Černý, Baránek, Strejček, Vaněk,
Bittner – Slavíček, Alinč, Nedrda – Kubinčák, Havlíček,
Řehoř – Válek, Smolka, Zdeněk – Mical, Hanzl.
Trenér: Josef Řeháček.

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Horčička – Drtina, Vokurka, Mojžíš, Kaluža, Husák, Protivný, Rudl – Krejčík, Dragoun, Novák – Kajaba, Meidl,
Čuřík – Rod, Illéš, Moskal – Luňák, Kuncek, Augustin.
Trenér: Kamil Přecechtěl.

REPORTÁŽ
z utkání čtěte
na straně 32

„Z Kralic většinou odjíždíme v dobré náladě,
vydařený den!“
Určický stř
střelec
řelec P
Petr
etr H
HALOUZKA
ALO
OUZK
KA „Každý zápas je těžký, tento duel rozhodl
strana 32 Luboš Horčička. Byl naši hlavní oporou.“
trenér Jestřábů KAMIL PŘECECHTĚL
8. kolo - Přebor Olomouckého KFS
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FC

Kralice na Hané

TJ
Medlov

3
2

WSM LIGA - 7. kolo
Poločas: 0:0

Prostějov

Diváků: 420.

Branky: 50. Nečas, 57. vlastní Rozsypal, 80. Lehký – 52. Müller, 75. Okrouhlý.
Rozhodčí: Silný – Běhal, Kopecký. ŽK: 77. Kováč – 88. Kasal. Diváků: 120.
Krejčí – Dočkal, Martinka, Petržela – Troneček, Hlačík,
Nečas, Dostál (79. Šatný), Císař – Lehký (90. Ličman),
Kováč (90. Lexa).
Trenér: Ivo Gottwald.

0

2

HC Dukla
Jihlava

(0:0, 0:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 31. Seman (Kohout), 35. Gríger (Melenovský, Dobrovolný).
Rozhodčí: Přikryl – Barteček, Poruba. Vyloučení: 2:6. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0. Střely
na branku: 29:32. Diváků: 2 132.
SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Horčička – Kaluža, Mojžíš, Husák, Protivný, Šenkeřík,
Drtina, Rudl, Vokurka – Rod, Moskal, Šlahař – Krejčík,
Dragoun, Meidl – Čuřík, Luňák, Novák – Kajaba,
Kuncek, Illéš.
Trenér: Kamil Přecechtěl.

„Kluci prokázali charakter. Nezastírám, že jsem
Škarek – Kaláb, Šimek, Štebih, Grebenyuk, Dobrovolný, Zadražil,
SESTAVA
Šafář – Důras, Skořepa, Prokš, Kohut, Seman, Harkabus, Gríger,
JIHLAVY:
spokojen s hrou i výsledkem.“
Melenovský, Malec, Alekseev, Jícha, Anděl. Trenér: Petr Vlk.
trenér Kr
Kralic
ralic IV
IVO
VO GO
GOTTWALD
OTT
TWA
ALD
D
strana 30 „Náš velký problém dát gól byl do nebe bijící.“
trenér Jestřábů KAMIL PŘECECHTĚL
8. kolo - Přebor Olomouckého KFS
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TJ Sokol
Určice
FK

DALŠÍ VÝSLEDKY

15:30
15:30
15:30
15:30
15:30
10:15
10:15
10:30

1

SESTAVA
KRALIC:

Prostějov

sobota 3.10.
sobota 3.10.
sobota 3.10.
sobota 3.10.
sobota 3.10.
neděle 4.10.
neděle 4.10.
neděle 4.10.

FC
Kralice na Hané

Diváků: 945.

1 sn 2

* výsledky * statistiky * tabulky

15. kolo - Přebor Olomouckého KFS
S

1

Prostějov

HC

Jeseník

4

WSM LIGA - 8. kolo

Poločas: 4:0

AZ

0

Havířov

Branky: 10., 40. a 42. Halouzka, 37. Cetkovský z penalty. Rozhodčí: Kološ –
Křepský, Vrba. ŽK: 39. Lakomý, 69. Trajer – 36. Vavrač, 44. Kysela, 54. Novák,
75. Minka. Diváků: 32.
SESTAVA
URČIC:

Števula – Zelina, Lakomý, Bokůvka, Gottvald – Plajner, Zapletal (60. Zapletal), Cetkovský, Halouzka (89. Zacpal), Hochman
– Trajer (82. Surala).
Trenér: Evžen Kučera.

KAM NA KRAJSKÝ PŘEBOR - 9. KOLO:
sobota 3.10.
sobota 3.10.
sobota 3.10.
sobota 3.10.
sobota 3.10.
sobota 3.10.
sobota 3.10.
sobota 3.10.

16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00

Šternberk - Mohelnice B
Dolany - Velké Losiny
Jeseník - Kojetín
Ústí - Určice
Litovel - Zábřeh
Medlov - Hněvotín
Želatovice - Kralice
HFK Olomouc B - Chválkovice

:
:
:

SESTAVA
HAVÍŘOVA:

Hrubec – Ostrčil, Mazanec, Bahounek, Krisl, Lenďák, Korím, Stuchlík – Kanko, Staněk, Maruna – Štumpf, Pechanec,
Tomi – Kalus, Maliník, Bárta – Rimmel, Sedláček, Bednář
– Kotala.
Trenér: Štefan Mikeš.

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Horčička – Drtina, Šenkeřík, Mojžíš, Kaluža, Husák,
Protivný, Rudl – Krejčík, Dragoun, Luňák – Šlahař, Meidl,
Čuřík – Novák, Moskal, Augustin – Rod, Illéš, Kajaba.
Trenér: Kamil Přecechtěl.

6. kolo: ČEZ Motor Č. Budějovice – SK
Kadaň 3:2 (1:0, 2:2, 0:0). Branky: 13. Heřman
(Nouza, Suchánek), 22. Nouza (Heřman), 24.
Straka (Nouza, Heřman) – 23. Trefný (Černý), 26.
Šťovíček (Chrpa). Diváci: 4791 * SK HS Třebíč
– HC Slavia Praha 1:7 (0:2, 0:1, 1:4). Branky:
58. Polodna (Svoboda) – 2. Jurík (Jiránek), 11.
Čermák (Hruška, Doležal), 39. Čermák (Knot,
Hruška), 47. Jurík (Hraško, Kašpařík), 51. Hraško
(Markovič, Čermák), 53. Tomek (Robinson,
Hruška), 54. Punčochář (Robinson, Andres). Diváci: 2140 * HC Dukla Jihlava – HC Benátky
n/J 2:4 (0:2, 1:1, 1:1). Branky: 21. Harkabus
(Důras, Kaláb), 52. Seman (Kohout) – 16. Volf
(Jonák, Víšek), 17. Havlas (Miškovský, Černoch),
36. Matějček (Havlín, Víšek), 56. Ordoš (Čakajík).
Diváci: 1115 * AZ Havířov – Rytíři Kladno 2:1
po s.n. (1:0, 0:0, 0:1 - 0:0). Branky: 4. Kanko
(Maruna, Mazanec), rozh. náj. Maruna – 55. Rudovský (Bílek, Nash). Diváci: 1921 * HC Stadion
Litoměřice – HC ZUBR Přerov 7:6 (2:2, 2:1,
3:3). Branky:12. Doležal (Berger, Švagrovský), 19.
Nedvídek (Ondráček, Kopta), 26. Doležal (Jank),
29. Procházka Mar. (Nedvídek), 44. Procházka
Mich. (Kopta), 54. Nedvídek (Procházka Mar.,
Krstev), 58. Valášek (Procházka Mar., Krstev) – 7.
Dostálek (Pšurný, Procházka Mil.), 8. Popelka
(Grof, Šťastný), 38. Sikora (Pala, Popelka), 47.
Dostálek (Pšurný, Chmelíř), 48. Šťastný (Sikora,
Popelka), 60. Dostálek (Procházka Mil.). Di-

„I dnes jsme měli spoustu šancí, ale zase nám
chybělo lepší zakončení.“

trenér Jestřábů KAMIL PŘECECHTĚL
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:
:
:
:
:

DALŠÍ VÝSLEDKY 6., 7. a 8. KOLA WSM LIGY
váci: 850. 7. kolo: Rytíři Kladno – HC Stadion
Litoměřice 4:3 s.n. (2:2, 1:0, 0:1 - 0:0). Branky:
9. Nash (Lukáč, Redlich), 15. Bílek (Stach, Zajíc),
26. Dvořáček (Redlich, Nash), rozh. náj. Rudovský
– 4. Jank (Krstev), 14. Beránek (Krstev), 49. Ma.
Procházka (Ondráček, Kopta). Diváci: 1741 * Salith Šumperk – ČEZ Motor Č. Budějovice 1:3
(1:0,0:0,0:3).Branky:18.Fořt(Gewiese,Milfait)
– 46. Heřman (Straka, Vráblík), 58. Straka (Nouza), 60. Pajič (Kuchejda). Diváci: 815 * HC Benátky n/J – AZ Havířov 4:0 (1:0, 3:0, 0:0). Branky:
5. Volek (Jandejsek), 26. Víšek (Volf, Lakatoš), 32.
Ordoš (Čakajík, Plodek), 36. Matějček (Čermák,
Říha). Diváci: 260 * SK Kadaň – SK HS Třebíč
1:0 (0:0, 1:0, 0:0). Branky: 32. Chrpa (Hejcman). Diváci: 285 * HC Slavia Praha – HC
Most 6:1 (1:0, 2:0, 3:1). Branky: 17. Čermák
(Markovič, Hruška), 29. Markovič (Andres), 37.
Robinson (Markovič, Pavlin), 43. Micka (Jurík,
Jiránek), 44. Andres (Kašpařík, Punčochář),
51. Markovič (Robinson, Andres) – 41. Alinč
(Zeman, Smolka). Diváci: 1125 * 8. kolo: HC
ZUBR Přerov – Salith Šumperk 3:5 (1:1, 1:1,
1:3). Branky: 9. Šťastný (Popelka), 23. Dostálek
(Chmelíř, Procházka), 59. Šťastný (Dostálek,
Grof) – 11. Šimun (Tomášek, Kaut), 35. Půhoný
(Haas), 43. Roupec (Půhoný, Plášek), 51. Geiwese,
60. Fořt (Sedlák). Diváci: 2 520 * ČEZ Motor
České Budějovice – SK Horácká Slavia Třebíč
3:6 (2:1, 1:2, 0:3). Branky: 4. Vráblík (Straka,

(1:0, 1:0, 1:1)

LHK Jestřábi
Prostějov

Branky a nahrávky: 20. Korím (Lenďák), 30. Maliník (Kalus, Bárta), 47. Štumpf
(Pechanec) – 41. Krejčík (Dragoun, Luňák). Rozhodčí: Kopeček – Zídek, Měkýš.
Vyloučení: 6:6. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0. Střely na branku: 26:39. Diváků: 2
158.

DALŠÍ VÝSLEDKY PŘEBORU O KFS
15. kolo: Ústí - Mohelnice B 2:0 (0:0), Litovel - Jeseník 0:4 (0:2), Medlov - Dolany 0:0,
Želatovice - Šternberk 1:4 (0:3), HFK Olomouc B - Velké Losiny 0:2 (0:1), Chválkovice Kojetín 3:3 (0:1), Zábřeh - Hněvotín 0:0.
8. kolo: Mohelnice B - HFK Olomouc B 0:0 (0:0), Chválkovice - Želatovice 2:3 (1:3),
Hněvotín - Litovel 2:1 (1:0), Zábřeh - Ústí 1:3 (1:2), Kojetín - Dolany, Velké Losiny Šternberk 5:1 (3:0).

1

3

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 8. KOLE


Tým

Z

V

VP

PP

P

Skóre

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

ČEZ Motor České Budějovice
HC Slavia Praha
Rytíři Kladno
HC Benátky nad Jizerou
HC ZUBR Přerov
HC Stadion Litoměřice
SK Horácká Slavia Třebíč
SK Kadaň
HC Dukla Jihlava
Hokej Ústí nad Labem
HOKEJ ŠUMPERK 2003
HC AZ Havířov 2010
LHK Jestřábi Prostějov
HC Most

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

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

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

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

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

32:21
28:15
25:21
21:14
29:26
32:32
18:20
22:19
22:20
27:31
23:31
20:28
13:25
19:28

Bodů

18
17
15
14
14
14
13
12
12
11
8
8
7
5

Heřman), 8. Straka (Nouza, Vráblík), 35. Pajič – 1. Pekr (Švec), 24. Dočekal (Erat, Bilčík), 31. Svoboda
(TS), 43. Zuzin, 50. Svoboda (Erat), 60. Polodna (Pekr). * HC Most – Sportovní klub Kadaň 1:2 náj.
(0:0, 0:1, 1:0 - 0:0) 47. Řehoř (K. Černý, Přeučil) – 27. Tejnor (Račuk), rozh. náj. Kůs. * HC Dukla Jihlava–HCSlavia Praha 2:4(1:1,1:0,0:3). Branky: 2. Gríger (Melenovský, Malec), 34. Skořepa (Kaláb,
Důras) – 20. Čermák (Hruška, Robinson), 49. Šafránek (Markovič, Robinson), 50. T. Jiránek (Bahenský,
Micka), 56. Bahenský (Kašpařík, Andres) * AZ Havířov – LHK Jestřábi Prostějov 3:1 (1:0, 1:0, 1:1).
Branky: 20. Korím (Lenďák, Maliník), 30. Maliník (Kalus, Bárta), 47. Štumpf (Pechanec, Korím) – 41.
Krejčík (Dragoun, Luňák). * HC Stadion Litoměřice – HC Benátky nad Jizerou 4:2 (2:0, 1:0, 1:2).
Branky: 4. Procházka Ma. (Rousek), 6. Nedvídek (Kopta, Jank), 39. Doležal (Švagrovský), 57. Kopta
(Ondráček) – 50. Havlín (Plodek, Miškovský), 51. Víšek (Černoch, Volf). Diváci: 880 * HC Slovan Ústí
nad Labem – Rytíři Kladno 3:6 (2:1, 0:3, 1:2). Branky: 7. Tůma (Kloz, Roubík), 8. Gengel (Kuchler,
Melka), 52. Kubica (Pohl) – 16. Stach (Rudovský), 32. Bílek (Rudovský, Stach), 40. Pitule (Rudovský,
Repe), 40. Skuhravý (Bílek, Kindl), 43. Skuhravý (Nash, Bílek), 57. Horna (Kindl, Rudovský).
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výsledkový servis, soutěž

ŠŤASTLIVEC EDA:

VÝSLEDKY A TABULKY

Poprvé rozhodl LOS!

8. kolo: Štěpánov - Moravský Beroun 4:1, Česká
Ves - Konice 2:2, Bělkovice - Hlubočky 2:1, Dubicko Rapotín 0:3, Haňovice - Maletín 1:2, Loštice - Černovír
2:1, Bohuňovice - Troubelice 2:0.
1.Rapotín
8 7 0 1 27:9 21
2.Haňovice
8 6 1 1 27:8 19
3.Bohuňovice
8 6 0 2 22:11 18
4.Bělkovice-Lašťany 8 5 1 2 17:12 16
5. Konice
8 3 3 2 15:11 12
6.SK Řetězárna
8 3 2 3 13:15 11
7.Troubelice
8 2 4 2 15:17 10
8. Loštice
8 3 1 4 15:22 10
9.Hlubočky
8 2 2 4 17:24 8
10.Černovír
8 2 1 5 11:15 7
11.FC Dubicko
8 2 1 5 9:17 7
12.Maletín
8 2 1 5 15:25 7
13.Štěpánov u Olomouce8 2 1 5 12:24 7
14.Moravský Beroun 8 1 2 5 15:20 5
I.A SK. „B“ MUŽI:

8. kolo: Opatovice - Slatinice 1:1, Náměšť
na Hané - Beňov 2:2, Čechovice - Plumlov 2:1,
Lipová - Lipník nad Bečvou 3:1, Brodek u Přerova Klenovice na Hané 0:2, Bělotín - Všechovice 5:2, Lutín
- Mostkovice 0:0.
1. Lipová
8 7 0 1 19:10 21
2. Lutín
8 6 1 1 25:4 19
3. Beňov
8 4 4 0 24:13 16
4. Bělotín
8 4 3 1 17:12 15
5.Čechovice
8 4 1 3 11:13 13
6. Lipník nad Bečvou 8 4 0 4 15:11 12
7. Klenovice na Hané 8 3 1 4 11:13 10
8. Všechovice
8 3 1 4 21:25 10
9.Slatinice
8 3 1 4 10:18 10
10. Plumlov
8 2 2 4 15:19 8
11. Brodek u Přerova 8 1 3 4 10:12 6
12.Všechovice
8 1 3 4 13:18 6
13. Mostkovice
8 1 3 4 9:20 6
14.Náměšť na Hané 8 1 1 6 10:22 4
I.B SK. „A“ MUŽI:

8. kolo: Nemilany - Pivín 3:3, Kojetín „B“ Nezamyslice 2:2, Újezdec - Dub nad Moravou
3:2, Ústí „B“ - Horní Moštěnice 4:2, Přerov „B“
- Kostelec na Hané 0:1, Vrchoslavice - Čekyně
6:5, Troubky - Tovačov 1:1.

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

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

21:13 17
17:12 15
12:11 13
11:11 12
19:15 11
14:19 11
12:11 10
20:19 10
12:1310
16:18 10
13:1510
15:2110
23:23 9
16:20 9

17.1.HFK Olomouc
18.Hodonín

11 1 0 10 11:50
11 0 1 10 4:54

3
1

KP DOROSTU U19

8. kolo: Konice – Šternberk 2:0, Kostelec na
Hané – Nové Sady 1:5, Nemilany – Mohelnice 0:0,
Chválkovice – Velký Týnec 3:1, Chomoutov – Lipník
nad Bečvou 6:1, Opatovice – Určice 2:1, Černovír –
Velké Losiny 4:2.
1.Chomoutov
8 6 1 1 23:8
19
2.Mohelnice
8 5 2 1 28:10 17
3.Určice
8 5 0 3 32:18 15
4.Černovír
8 5 0 3 29:19 15
5.Nemilany
8 4 2 2 20:12 14
6. Šternberk
8 4 2 2 12:9
14
I.B SK. „B“ MUŽI:
7. Lipník nad Bečvou 8 4 1 3 24:20 13
8. kolo: Babice u Šternberka - Doloplazy 0:8, Otinoves 8.Kostelec na Hané 8 3 2 3 21:22 11
- Hvozd 4:1, Slavonín - Zvole 4:1, Nové Sady „B“ 9. Opatovice - Všechovice8 3 2 3 18:29 11
8 3 0 5 25:21
9
- Libina 7:5, Protivanov - Paseka 2:1, Jesenec - 10.Velké Losiny
11.Nové Sady
8 3 0 5 17:23
9
Leština 3:2, Velká Bystřice - Postřelmov 0:0.
12. Konice
8 2 1 5 15:28
7
1.Velká Bystřice
8 7 1 0 32:1222
13.Chválkovice
8 1 1 6 11:26
4
2. Jesenec
8 6 1 1 20:9 19
14.Velký Týnec
8 1 0 7 13:43
3
3.Slavonín
8 5 1 2 18:8 16
4.Nové Sady B
8 5 1 2 26:1716
II. TŘÍDA
5. Protivanov
8 4 3 1 13:1015
6. Otinoves
8 5 0 3 16:1315
8. kolo: Skalka - Zdětín 5:0, Držovice - Haná Prostějov
7. Postřelmov
8 3 3 2 7:5 12
0:1, Čechovice „B“ - Určice „B“ 5:1, Přemyslovice 8.Zvole
8 3 2 3 9:12 11
Smržice 1:2 np, Brodek u Prostějova - Olšany 3:2, Horní
9.Paseka
8 3 1 4 18:1710
Štěpánov - Otaslavice 1:0, Němčice - Vrahovice 0:0.
10.Doloplazy
8 2 1 5 18:17 7
1. Haná Prostějov
8 7 0 1 26:5 21 0 0
11. Libina
8 2 0 6 14:22 6
2. Němčice nad Hanou 8 6 1 1 15:5 19 1 1
12.Leština
8 1 2 5 14:23 5
3.FK Skalka 2011
8 5 0 3 20:8 16 0 1
13. Babice u Šternberka 8 1 0 7 12:36 3
4.Horní Štěpánov
8 5 0 3 13:8 14 2 1
14. Hvozd
8 0 2 6 5:21 2
5. Otaslavice
8 5 0 3 15:17 13 2 0
6.Vrahovice
8 3 1 4 15:7 12 1 3
MS LIGA DOROSTU U-19
7. Smržice
8 4 0 4 11:14 12 1 1
8 3 0 5 18:15 11 0 2
8. kolo: Hodonín – Šumperk 2:0, Znojmo – Sparta 8. Čechovice B
Brno 2:1, Třinec- Frýdek-Místek 0:2, Líšeň – Hlučín 9. Brodek u Prostějova 8 4 0 4 12:22 11 1 0
8 3 0 5 8:9 9 2 2
0:2, Prostějov – Kroměříž 1:2, Olomouc – Vítkovice 10.Přemyslovice
11.Určice B
8 3 0 5 14:22 9 0 0
1:0, Vyškov volno.
8 3 0 5 11:22 9 1 1
1.Vítkovice
6 5 0 1 11:4
15 12. Zdětín
8 2 0 6 9:21 6 0 0
2.Kroměříž
6 5 0 1 12:5
15 13. Držovice
8 2 0 6 7:19 5 1 0
3.Frýdek-Místek
7 4 2 1 16:5
14 14.Olšany
4.Hlučín
6 4 0 2 11:5
12
III. TŘÍDA
5. Olomouc
6 3 1 2 8:7
10
6.Hodonín
7 3 1 3 9:13 10 8. kolo: Ptení - Bedihošť 3:2, Tištín - Kostelec na Hané
7.Znojmo
7 2 3 2 9:9
9 „B“ 3:2 np, Protivanov „B“ - Čechy pod Kosířem 1:2,
8.Třinec
7 3 0 4 6:10
9 Kladky - Vícov 0:1, Nezamyslice „B“ - Dobromilice 4:1,
9.Šumperk
7 2 1 4 4:10
7 Výšovice - Brodek u Konice 2:5.
10.Prostějov
6 2 0 4 9:10
6 1.Vícov
6 5 0 1 17:8 15 0 0
11.Líšeň
6 2 0 4 6:9
6 2. Ptení
6 5 0 1 14:9 15 0 0
12.Sparta Brno
7 1 2 4 7:15
5 3. Tištín
6 4 0 2 15:13 12 1 1
13.Vyškov
6 0 2 4 5:11
2 4. Výšovice
6 4 0 2 18:11 11 1 0
5. Brodek u Konice 6 4 0 2 17:10 11 1 0
MS LIGA DOROSTU U-17
6. Bedihošť
6 4 0 2 21:16 11 1 0
6 3 0 3 14:12 10 0 1
8. kolo: Frýdek-Místek – Jihlava 2:1, Kroměříž – Slovácko 7. Kostelec B
6 2 0 4 13:10 7 0 1
0:6, 1.HFK Olomouc – Znojmo 3:1, Prostějov – Třinec 4:1, 8. Dobromilice
6 2 0 4 9:17 7 0 1
Hlučín – Opava 0:5, Vyškov – Hodonín 3:2, Sigma Olomouc 9.Nezamyslice B
6 1 0 5 12:16 4 0 1
– Zlín 7:2, Ostrava – Brno 5:2, Karviná – Vítkovice odloženo. 10. Protivanov, B
1.Ostrava
11 10 1 0 59:12 31 11.Čechy pod Kosířem 6 1 0 5 11:23 3 0 0
2.Olomouc
11 9 1 1 63:8
28 12. Kladky
6 1 0 5 6:22 2 1 0
3.Zbrojovka Brno
10 9 0 1 42:8
27
IV. TŘÍDA
4.Zlín
10 8 1 1 39:14 25
5.Frýdek-Místek
11 7 1 3 35:15 22 8. kolo: Biskupice - Brodek u Prostějova „B“ 7:3, Želeč 6.Slovácko
10 7 0 3 34:15 21 Přemyslovice „B“ 2:4, Plumlov „B“ - Pivín „B“ 2:5, Tvorovice
7.Karviná
10 6 2 2 39:14 20 - Mostkovice „B“ 2:3 np, Pavlovice u Kojetína volno.
8.Jihlava
10 6 1 3 32:12 19 1. Mostkovice B
6 6 0 0 24:4 17 1 0
9.Prostějov
11 5 1 5 34:29 16 2. Pivín B
6 5 0 1 17:8 15 1 1
10.Vyškov
11 5 1 5 21:43 16 3. Přemyslovice B
5 4 0 1 13:6 12 0 0
11.Kroměříž
11 4 2 5 11:34 14 4.Plumlov B
5 3 0 2 15:8 9 0 0
12.Opava
11 3 2 6 14:26 11 5. Tvorovice
5 2 0 3 10:15 7 0 1
13.Vítkovice
10 3 0 7 15:31
9 6. Pavlovice
5 2 0 3 12:11 6 1 1
14.Třinec
11 2 2 7 10:16
8 7. Biskupice
6 1 0 5 14:29 3 0 0
15.Hlučín
11 1 1 9 11:52
4 8.Brodek PV B
5 1 0 4 12:24 2 1 0
16.Znojmo
11 1 1 9 6:47
4 9. Želeč
5 0 0 5 5:17 1 0 1

Foto: Zdeněk Vysloužil

Příjemným osvěžením v galerii vítězů naší tipovací soutěže FOTBALOVÁ DEVÍTKA VEČERNÍKU
je triumfátorka 7. kola Lenka Karásková. Sympatická dívka ze Ptení zvítězila díky šesti trefeným
zápasům z devíti, které jí přinesly jedenáct bodů. Že se nejedná o náhodný úspěch, svědčí i průběžné třetí místo v celkovém pořadí!„Mám dobré poradce,“ prozradila úspěšná tipérka při přebírání vítězné odměny.
(zv)

Neuvěřitelně vyrovnané bylo osmé
soutěžní kolo naší tipovačky - FOTBALOVÁ DEVÍTKA VEČERNÍKU.
Na dvanáct bodů z možných třinácti
se vyšplhali hned tři tipéři. Všichni
měli navíc úplně totožnou skladbu
tipů, takže poprvé v historii musel
o vítězi rozhodovat los. Ten byl přívětivý pro Edu Drtila, jenž tak odsunul na dělenou třetí příčku Roxanu
Müllerovou a Ladislava Šťastného.
V celkovém pořadí udržel vedení
Kuba Jamrich, ale jeho náskok již
činí pouhé dva body!
Kolo plné očekávaných výsledků,
přineslo nečekaně dramatický boj.
Trio nejúspěšnějších mělo na svých
tiketech pouze jedinou chybu. Devátý
zápas v nabídce navíc nebyl hodnocen,
protože si v utkání Dobromilic s rezervou Nezátek týmy prohodily pořadatelství.
Díky losu si pro pivní multipack může
dojít Eda Drtil, na Roxanu Müllerovou
a Laďu Šťastného čekají upomínkové
předměty.
Velkou rošádou prošlo i celkové pořadí, náskok Kuby Jamricha se smrštil
nap ouhé dva body před druhým Edou
Drtilem, třetí Olda Lošťák ztrácí čtyři a
čtvrtý Evžen Holub šest bodů.
Jak jste tipovali? Tentokrát vás favorité nezklamali. Absolutní tutovkou se
ukázaly výhry Otinovsi a Hané, hodně
jste věřili i eskáčku. Nezaskočily vás ani
plichty v Němčicích a Přemyslovicích.
Výsledky 8. kola: 1. 1.SK Prostějov Kroměříž 3:0 (50 správných tipů), 2.
Čechovice - Plumlov 2:1 (40), 3. Otinoves - Hvozd 4:1 (69), 4. Držovice
- Haná Prostějov 0:1 (67), 5. Čechovice B - Určice B 5:1 (36), 6. Brodek
u Pv - Olšany 3:2 (45), 7. Němčice
- Vrahovice 0:0 (19), 8. Přemyslovice
- Smržice 1:1 (23), 9. Dobromilice Nezamyslice B - NEHODNOCENO
(obrácené pořadatelství!).
Pořadí 8. kola: 1.-3. Eduard Drtil,
Roxana Müllerová a Ladislav Šťastný,
všichni 12 bodů. 4.-5. Antonín Daněček a Jan Vysloužil, oba 11. 6.-13.
David Blahák, Eva Halouzková, Petr
Musil, Petra Halouzková, Petr Látal,
František Smolka, Antonín Glouzar
a Michal Petržela, všichni 10. 14.-23.
Evžen Holub, Zbyněk Lošťák, Rudolf
Trefený, Josef Soldán, Josef Németh,
Radovan Vičar, Jaroslav Karásek, Tereza Kučerová, František Patz a Lukáš
Frys, všichni 9. 24.-30. Hana Vinklerová, František Sedlák, Dušan Vrána,
Roman Prokeš, Libor Nakládal, Ladislav Pírek a Roman Ryba, všichni 8.
31.-38. Jakub Jamrich, Lubomír Klus,
Petr Müller, Kamil Kohoutek, Stanislav Konupka, Bob Hála, Květoslav
Nejezchleba a Tomáš Kvapil, všichni 7.
39.-46. Vladimír Franc, Josef Trubka,
Eva Mičková, Lukáš Antl, Jaromír Přecechtěl, Jan Kolařík, Antonín Hlavinka
a Oldřich Lošťák, všichni 6. 47.-60.
Lenka Karásková, Alois Krátký, Vladimír Kaštyl, Metoděj Hloušek, Tomáš
Frňka, Jiří Paul, Anna Svobodníková,
František Svobodník, Pavel Novák,
Josef Dostál, Martin Slatina, Miloslav
Brázda, Vladimír Krč a Zdeněk Jurenka, všichni 5. 61.-69. Jan Podhorný, Jaroslav Kouřil, Miluše Musilová, Miloš
Lošťák, Majka Lusková, Jiří Kroupa,
Miroslav Slezák, Jiří Svobodník a Jitka
Vlachová, všichni 4. 70.-71. David
Gryglák a Oldřich Trávníček, oba 3.
Celkové pořadí po 8. kolech: 1. J. Jamrich, 68. 2. E. Drtil, 66. 3. O. Lošťák,
64. 4. E. Holub, 62. 5.-6. L. Karásková
a Z. Lošťák, oba 60. 7. L. Šťastný, 57. 8.9. A. Daněček a R. Müllerová, oba 56.
10. R. Trefený, 55. 11.-12. J. Soldán a
L. Klus, oba 54. 13.-14. V. Kaštyl a M.
Petržela, oba 53. 15. A. Krátký, 52. 16.21. A. Hlavinka, P. Müller, J. Németh,
A. Glouzar, F. Smolka a P. Halousková,
všichni 51. 22. P. Musil, 50. 23.-27.
K. Kohoutek, D. Blahák, R. Ryba, R.
Vičar a E. Halousková, všichni 49.
28.-31. J. Karásek, L. Pírek, J. Kolařík
a J. Přecechtěl, všichni 47. 32.-35. D.
Gryglák, L. Nakládal, P. Látal a T. Kučerová, všichni 46. 36. J. Vlachová, 45.
37.-39. R. Prokeš, M. Hloušek a F. Patz,
všichni 44. 40. S. Konupka, 43. 41.-42.
J. Svobodník a L. Antl, oba 42. 43.-45.
O. Trávníček, E. Mičková a D. Vrána,
všichni 41. 46. T. Frňka, 40. 47.-48.
M. Slezák a J. Vysloužil, oba 39. 49. J.
Paul, 38. 50.-51. A. Svobodníková a F.
Sedlák, oba 37. 52.-53. F. Svobodník a
B. Hála, oba 36. 54. J. Trubka, 35. 55.
J. Kroupa, 33. 56. M. Lusková, 32. 57.
M. Slatina, 31. 58.-59. M. Brázda a V.
Franc, oba 29. 60. V. Krč, 20. 61. M.
Lošťák, 19. 62.-63. M. Musilová a K.
Nejezchleba, oba 18. 64. L. Frys, 16.
65. Z. Jurenka, 15. 66.-69. J. Kouřil, R.
Spáčil, H. Vinklerová a P. Novák, všichni 13. 70. V. Rybařík, 12. 71.-72. J. Kaprál a J. Podhorný, oba 9. 73.-74. L. Vlk
a J. Sklenář, oba 8. 75.-76. L. Grulich
a T. Kvapil, oba 7. 77. R. Motal, 6. 78. J.
Dostál, 5. 79. P. Spáčilová, 3.
(zv)

9. kolo
PROSTĚJOV Podzimní část fotbalové sezóny je už definitivně v plném proudu a regionální zápasy se těší stále většímu zájmu fanoušků. Ruku v ruce s tím
vzrůstá i zájem o naši tipovací soutěž, kterou pro vás se startem nové sezóny
2015-2016 připravil PROSTĚJOVSKÝ Večerník. A je zaměřená především
na fotbal výkonnostní úrovně. Nově tak v každém vydání nejčtenějšího regionálního periodika máte možnost být soutěžně-zábavnou formou součástí
aktuálníhoděnínazelenýchtrávnícíchajsmerádi,ženeustáleevidujemenové
tipéry, přičemž ti stávající jsou nám věrni. Obě skutečnosti nás pochopitelně
těší. Celkový počet aktivních tipérů se blíží osmdesátce, a kdo se ještě do naší
soutěže nezapojil, má stále šanci. O zajímavé ceny se totiž hraje každý týden
a vyhrát můžete klidně hned napoprvé!
V sázkařském listu lze tipovat devět Večerníkem vybraných utkání zástupců
Prostějovska v mistrovských soutěžích od MSFL až po čtvrtou třídu OFS
Prostějov. Ti nejúspěšnější se pak mohou těšit na zajímavé ceny od řady partnerů z nejrůznějšího spektra, a to jak v každém kole, tak hlavně i po konečném
zúčtování. Čekají na vás například suvenýry, upomínkové předměty, ale také
k fotbalu patřící pivo a další propriety. Podzimní vítěz se pak může těšit mimo
jiného na mobilní telefon a pro celkového mistra je připraveno prozatím stále utajené překvapení... Už teď ale můžete hrát o další dávku cen, kterou tvoří
například značkové sportovní vybavení či dárkové poukazy na nákup zboží!
Neváhejte a vyplňte tiket i vy, novinkou je možnost zasílat tiket i elektronickou formou. Chceme znát toho největšího odborníka na „pralesní“ fotbal,
takže s chutí do toho!

JAK NA TO?
Systém FOTBALOVÉ DEVÍTKY VEČERNÍKU je velice jednoduchý. Každé pondělí najdete ve sportovní části PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku předtištěný tiket s nabídkou devíti vybraných zápasů. Jediným vaším úkolem ho
bude vyplnit a doručit na adresu redakce - Olomoucká 10, Prostějov.
NOVINKOU je i možnost tipování elektronickou formou. Stačí vyplnit originální předtištěný tiket, ofotit jej nebo oskenovat a zaslat
e-mailem na adresu zd.vyslouzil@seznam.cz!

JAK SE BODUJE?
Vybraných devět utkání se tipuje jednoduchým způsobem - 1 (výhra domácích), 0 (remíza), 2 (výhra hostů). Bodové ohodnocení přesných tipů pak
bude následující: správně odhadnutá výhra domácích - 1 = 1 bod, správně
odhadnutá remíza - 0 = 3 body, správně odhadnutá výhra hostů - 2 = 2 body.

JAK SE HODNOTÍ?
Dle výše popsaného bodovacího systému, pak bude v každém týdenním
kole vyhodnocena trojice nejúspěšnějších tipujících, s nejvyšším počtem
bodů. Získané body v každém jednotlivém kole se pak budou započítávat
do celkového pořadí, které bude vyhodnoceno po skončení podzimní části
regionálních fotbalových soutěží, a tři nejúspěšnější experti se mohou těšit na
hodnotné odměny od partnerů naší soutěže.

O CO SE HRAJE?
Vítěz devátého kola se může těšit opět na multipack výběrových piv od jednoho z partnerů naší soutěže PIVOVARU ČERNÁ HORA a sportovní
vybavení. Druhý a třetí v pořadí obdrží dárkový poukaz na nákup zboží
a upomínkové předměty. Pro celé trio pak máme připraveno také MĚSÍČNÍ
PŘEDPLATNÉ VEČERNÍKU!

TIPOVACÍ KUPÓN

FOTBALOVÁ DEVÍTKA VEČERNÍKU - 9. KOLO
TIP

1

0

2



I.A SK. „A“ MUŽI:

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

1. Velké Meziříčí - 1.SK Prostějov
2. Plumlov - Lipová
3. Kostelec - Vrchoslavice
4. Vrahovice - Skalka
5. Otaslavice - Němčice
6. Olšany - Horní Štěpánov
7. Zdětín - Držovice



PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS

Předehrávané 15. kolo: Ústí - Mohelnice „B“ 2:0, Litovel
- Jeseník 0:4, Medlov - Dolany 0:0, Želatovice - Šternberk
1:4, 1.HFK Olomouc „B“ - Velké Losiny 0:2, Chválkovice
- Kojetín 3:3, Kralice na Hané - Určice 1:5, Zábřeh Hněvotín 0:0.
8. kolo: Chválkovice - Želatovice 2:3, Kralice na Hané Medlov 3:2, Hněvotín - Litovel 2:1, Určice - Jeseník 4:0,
Kojetín - Dolany 4:3, Velké Losiny - Šternberk 5:1, Zábřeh
- Ústí 1:3, Mohelnice „B“ - 1.HFK Olomouc „B“ 0:0.
1.Velké Losiny
10 7 3 0 33:8 24
2.Ústí
10 7 2 1 26:9 23
3.Jeseník
10 7 2 1 25:13 23
4.Šternberk
10 7 1 2 26:14 22
5.Medlov
10 7 1 2 21:12 22
6.Dolany
10 3 4 3 20:13 13
7.Hněvotín
10 3 3 4 19:18 12
8.Určice
10 4 0 6 20:19 12
9.Kojetín - Koválovice 10 3 3 4 17:22 12
10.Mohelnice B
10 3 2 5 7:11 11
11.1. HFK Olomouc
10 3 2 5 14:23 11
12.Kralice na Hané
10 3 2 5 12:26 11
13.Želatovice
10 3 1 6 14:24 10
14.Zábřeh
10 2 3 5 9:18 9
15.Litovel
10 1 2 7 10:26 5
16.Chválkovice
10 0 3 7 11:28 3

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

8. Smržice - Brodek u Pv
9. Bedihošť - Tištín

Jméno a příjmení
Město

PSČ

Ulice

č.p.

Telefon
Vyplněný kupón zašlete poštou nebo přineste osobně na adresu redakce:
Olomoucká 10, 796 01 Prostějov, tel.: 582 333 433, 608



KRAJSKÝCH A OKRESNÍCH FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ
1.Kojetín - Koválovice B
2. Troubky
3. Tovačov
4.Viktorie Přerov B
5.Nemilany
6. Pivín
7. Újezdec
8.Čekyně
9. Nezamyslice
10.Ústí B
11.Kostelec na Hané
12. Vrchoslavice 1946
13.Dub nad Moravou
14. Horní Moštěnice

23
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kultura v Prostějově a okolí...

JESTŘÁB PODLE

Marta Kubišová sklidila

VEČERNÍKU

„STANDING OVATION“

netové stránky www.vecernikpv.cz

dposlední

násobek bodů

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

Během koncertu zazněly i novější
hity, mezi nimi například i skladba
Vyznání, v němž děkuje svým věrným fanouškům za to, že na ni za
tu dobu, kdy nemohla vystupovat,
nezapomněli. Zároveň představila
i několik písní z muzikálu Touha
jménem Einodis jejího domovského divadla Ungelt, kde spolupracuje například i s Anetou Langerovou. Nebylo vůbec žádným překvapením, že koncert Marty Kubišové se skupinou Petra Maláska zaplnil do posledního
místečka sál Společenského domu.
Foto: Agentura HITTRADE
Hostem programu se stal Milan
Hein, ředitel divadla Ungelt a zpě- na všechny ostatní zpěvačka, které tečně skromná, tichá a nenáročná Nadšení z koncertu sdílelo i celé
vaččin blízký přítel, který si s ní na toto ocenění získaly po ní,“ vyjád- žena. Do Prostějova si s sebou při- publikum. Závěrečný potlesk
prostějovském pódiu zazpíval hned řil svůj vztah k ikoně sametové re- vezla svou fenku jorkšíra, ke které byl neutuchající, a když jako
tři duety.
voluce Petr Zlámal, šéf pořádající má evidentně silný vztah. Ta celé poslední tečka zazněla Modlit„Na koncert Marty Kubišové jsem agentury HIT TRADE. „Setkání s vystoupení vzorně prospala v šatně ba pro Martu, ukápla i nejedna
I z těchto důvodů může být každý se nesmírně těšil. Je to pro mě ob- ní byl pro mě navíc opravdový záži- v zákulisí. Evidentně je na cesto- slza. Zpěvačka i celá fantastická
koncert Marty Kubišové skuteč- rovská osobnost a jediná opravdo- tek. Na rozdíl od jiných současných vání po koncertech zvyklá,“ dodal kapela si tak vysloužily „stanným svátkem připomínajícím, jak vá česká Zlatá slavice bez ohledu hvězd je Marta Kubišová nesku- s úsměvem perličku z kuloárů.
ding ovatin.“
bychom si měli své svobody vážit.
Stejně tak sváteční nálada panovala i ve čtvrtek v „Kasku“. Kapela v
3x foto: Agentura HITTRADE
čele s Petrem Maláskem doslova
excelovala a Marta Kubišová byla
na svých téměř sedmdesát let ve
skutečně vynikající formě. Před
zcela zaplněným sálem Společenského domu zazpívala písně ze své
„první“ i „druhé“ kariéry. Posluchači
tak nepřišli snad o žádný z oblíbených hitů. Skladby jako Hej Jude,
Magdaléna, Dobrodružství s bohem
Panem, Balada o kornetovi a dívce,
Nechte zvony znít či Ring-o-ding
byly hned při prvních tónech v pubMarta Kubišová ochotně zapózovala s organizáto- Petr Malásek a jeho skupina je neodmyslitelnou Marta Kubišová tvrdí, že v Prostějově vystoupila
liku oceněny bouřlivým potleskem.
rem koncertu Petrem Zlámalem a jeho synem.
součástí koncertů trojnásobné slavice.
naposledy. Ale snad to není pravda!
Marta Kubišová však rozhodně
netěží pouze ze své bývalé slávy.

PROSTĚJOV Nejen velká
EXKLUZIVNÍ
zpěvačka, ale i skutečná
REPORTÁŽ
osobnost, která zůstala pevpro Večerník
ná ve svém přesvědčení. Tak
Pavla
by se dala charakterizovat
Marta Kubišová. Recitál této
VAŠKOVÁ
legendy měli Prostějované
možnost vidět i slyšet ve čtvrtek 24. září ve Společenském
domě. Program s názvem„S nebývalou ochotou…“ přinesl průřez jejím repertoárem od šedesátých let až do současnosti, a to vše za brilantního doprovodu kapely Petra
Maláska. Večerník byl jakožto exkluzivní mediální partner
u toho. A věřte, že to stálo za to!
Sama zpěvačka dělí svůj profesní
život na „první“ a „druhou“ kariéru. Mezi nimi vzniklo propastných
dvacet let, kdy měla režimem zakázáno zpívat. Svou úvodní dráhu
ukončila nedobrovolně v roce 1970
už jako trojnásobná „Zlatá slavice“,
tu následující pak zahájila na balkónu Melantrichu 21. srpna 1989
po boku Václava Havla, kdy při
sametové revoluci zazpívala Modlitbu pro Martu. Tato píseň se stala
národním protestsongem již za sovětské okupace. Zpěvačka se také
během okupace stala signatářkou a
mluvčí Charty 77. Tím, že zůstala
vždy pevná ve svých názorech, se
stala jednou z ikon změn společenského režimu a zároveň si v „nové“
době vysloužila množství ocenění,
dokonce i několik státních vyznamenání.

Fotoreportáž

„Už jsme doma“ oslavili výročí v Apollu
Špička české alternativní scény moc fanoušků nepřilákala
V pátek 25. září měli Prostějované možnost ochutnat vynikající
alternativní lahůdku. V hudebním klubu Apollo 13 vystoupila
avantgardní rocková kapela Už
jsme doma. V rámci turné uspořádaného u příležitosti třicetiletého výročí existence skupiny
s sebou přivezla muziku a texty
pro náročné posluchače. Přestože kapela koncertuje po celém
světě, do prostějovského klubu
mnoho fanoušků nepřilákala.
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Jestřábi zvládli nájezdy, v Mostě rozhodl Rod
HC MO
LHK PV

1:2 SN

MOST, PROSTĚJOV Po čtyřech
neúspěšných sériích v letní přípravě a následných dvou porážkách
proti Benátkám a Slavii se hokejistům Prostějova opět podařilo dopracovat k výhře po samostatných
nájezdech. Stalo se tak na půdě
Mostu, kde brankáři za předešlých
pětašedesát minut hry povolili
každý jen po jedné brance a jejich
úspěšnost se tak pohybovala kolem sedmadevadesáti procent.
Po Václavu Meidlovi, jenž se předvedl dvěma asistencemi proti Třebíči, se do hostující sestavy vrátil
rovněž uzdravený Lukáš Luňák. Na
severozápad Čech naopak ve středu
k utkání šestého kola neodcestovali
obránce Šenkeřík ani útočník Kuťák.

IKONA SAMETOVÉ REVOLUCE
ZAZPÍVALA V „KASKU“

sv÷déí i skóre 13:25.

Foto: Jiąí Možný

v osmém kole nevedlo ani Přerovu,
jenž doma podlehl Šumperku, tak
právě nováček soutěže a hlavní rival
Jestřábů dokázal získat již plných
čtrnáct bodů. A společně s aktivním
skóre 29:26 to dává páté místo. Jen
bod od třetího Kladna a tři od druhé
Slavie. Naopak Prostějov to má jen
dva body na poslední Most.

LHK PV
HC JIH

0:2

PROSTĚJOV Nuda, na kterou se
nedalo dívat. Souboj Jestřábů s Jihlavou nabídl oboustranně nevalnou
kvalitu a čekat až do závěrečné sirény bylo tentokrát spíš za trest. Domácí hráči nebyli schopni kloudně
si přihrát a za celý zápas se nedostali
do skutečné tutovky, hostům stačilo
hrát si své, v klidu si hlídat soupeře
a provést dva smrtící útoky. Není tak
divu, že se po druhé třetině a také
v průběhu poslední dvacetiminutovky ozýval z hlediště silný pískot
nespokojeného obecenstva.
Co mají společného Marek Schwarz
a Jakub Škarek? Nejsou to zkušenosti, kdy prvně jmenovaný má za sebou
starty v národním týmu, NHL i české
extralize, není to ani věk, kdy gólmanovi Benátek je devětadvacet, zatímco
mladíčkovi v jihlavském brankovišti
teprve patnáct. Právě těmto dvěma

cert jsem si moc užil, byl skvělý.
I zvuk byl tentokrát vynikající.
Jen je škoda, že přišlo tak málo
lidí. Mám pocit, že pokud nepřijede nějaký trouba z televize nebo
není koncert zadarmo, tak Prostějováci raději sedí doma. Co už by
tady chtěli lepšího? Vždyť v naší
alternativní scéně patří Už jsme
doma k absolutní špičce,“ podělil se o svoje rozporuplné dojmy
z koncertu také Petr Lysek.
Apollo 13 již naplno rozjelo další hudební sezónu a máte se v jeho programu skutečně na co těšit. Vybere si
úplně každý, stačí se podívat na jejich webovky www.apollo13pv.cz

a jeho pokus úspěšně dorazil Lukáš Krejčík – 1:1. Časomíra stačila
ukrojit pouhých šestadvacet sekund
z tohoto dějství. Vrátit vedení na
domácí stranu mohl Nedrda, ani on
ovšem při svém nájezdu neuspěl,
když nakonec ani nevystřelil. Jestřábi pak v rychlém sledu pro sebe
získaly hned tři výhody o jednoho muže, leč na Horáka si nepřišli.
A nepomohla jim k tomu ani mírná
střelecká převaha v poměru 14:10.
Prostějovským hráčům patřil rovněž
vstup do třetí části. To Meidl našel
Luňáka a chybělo jen málo, aby se
podařilo obrat dokonat. Nevyšlo to
ani při další přesilovce. Jestřábi sice
byli opticky lepším celkem a nepřibrzdila je ani dvě oslabení, strážci
brankovišť ale byli neprůstřelní.
Totéž platilo rovněž při pětiminutovém
prodloužení,
tudíž došlo až na nájezdy. V nich
Havlíček s Čuříkem neuspěli
s kličkou na lapačku, Smolka trefil

ÚSTY
TRENÉRč
KAMIL PØECECHTÌL
– LHK Jestøábi Prostìjov:
„Každý bod z venku je v této soutěži pozitivní. Domů si z Mostu vezeme dva, za
což jsem opravdu rád. Začátek soutěže
je velmi vyrovnaný a každý zápas je těžký, tento duel rozhodl Luboš Horčička.
Předvedl skvělé zákroky už během duelu
a v nájezdech nedostal ani jednu branku.
Byl naší hlavní oporou.“
tyčku, Dragoun, Slavíček ani Meidl
neuspěli mezi betony. Pak se vyměnilo pořadí, rozjel se Tomáš Rod
a střelou k pravé tyči rozhodl, neboť
Smolka musel dát a kličkou do forhendu neuspěl. V utkání bohatém na
střelecké pokusy se tak mohli z druhé výhry v sezoně radovat Jestřábi.
(jim)

mužům s maskou se ovšem podařilo
v úvodních sedmi kolech vymazat
všechny střelce Jestřábů.
Samotnému střetnutí předcházela slavnostní chvíle v podobě oficiálního rozloučení fanoušků i oddílového vedení
s ikonou posledních sezon Lukášem
Dubou, tento okamžik si nenechaly ujít
více než dvě tisícovky diváků. Bylo to ale
naposledy, kdy se mohli radovat.
Od samotného počátku to byl zejména
boj ve středním pásmu, kdy jedinou cestou k průniku bylo nahození a snaha tyto
puky dojet. Na mdlém vystoupení nic nezměnily ani poměrně vzácné početní výhody. V první části se vylučovalo celkem
třikrát, ani jeden tým si ovšem nic potenciálně nebezpečného nevypracoval.
Poměrně zčistajasna tak udeřilo s přelomem první a druhé poloviny. Jistým
varováním byl průnik Skořepy, s gólovým trestem pak přijel Filip Seman.
Devětadvacetiletý útočník, jenž v dresu
Vítkovic a Chomutova nakoukl i do
české extraligy, vypálil pod horní tyčku
a postaral se tak o vítěznou branku.
Domácí dostali šanci srovnat při vyloučení hostujícího kapitána, ale krom

Čuříkova pokusu nic kloudného nevymysleli. Brzy nato je mohl navíc potrestat
Skořepa, jenž se od půlící čáry řítil sám na
Horčičku, na šestatřicetiletého gólmana si
však nepřišel.
Podařilo se to až Davidu Grigerovi. Teprve dvacetiletý Slovák dostal přesný
pas od Marka Melenovského a přečíslení dvou na jednoho zakončil přesnou
ranou do odkryté brány, přesouvající
se Horčička neměl nárok. Časomíra se
zastavila přesně v čase 35:00.
Jestřábi stále měli dost času na zvrat, jenže nešlo to a nešlo. Jednu z posledních
možností přinesla krátká přesilovka čtyři na tři a posléze klasická pět na čtyři ve
třiapadesáté minutě. Pokyny od trenéra
zněly jasně, jít do brány a střílet, jenže
realita byla přesně opačná. A když už nějaká střela vyšla, tak přes obětavě hrající
hosty neprošla. V tomto směru by byla
velice zajímavá statistika zblokovaných
střel.
Již plné tři minuty před koncem řádné
hrací doby to tak výběr kouče Přecechtěla
zkusil bez brankáře, jediným výsledkem
ovšem bylo zakázané uvolnění, po němž
si hosté pro lepší regeneraci vybrali od-

ÚSTY
TRENÉRč
KAMIL PØECECHTÌL
– LHK Jestøábi Prostìjov:
„Utkání to podle mě bylo hodně vyrovnané, ale musím říct, že Jihlava nás v defenzivě předčila a do žádných velkých
šancí nás nepustila. Náš velký problém
dát gól byl do nebe bijící a očividný. Bohužel náš tlak do branky je minimální,
a proto se také minimálně prosazujeme.“
Petr VLK – HC Dukla Jihlava:
„Jsme samozřejmě spokojeni, že si z Prostějova odvážíme tři body. První třetina
byla taková trošku vyrovnaná, i když si
myslím, že tam z naší strany byly velice
dobré věci. Ve druhé části přišly dva naše
góly, které byly jen o tom, že kluci udělali
dobře věci, o kterých hovoříme. Podle
mě jsme vyhráli zaslouženě.“
dechový čas. Nepřišlo tak ani snížení
a poměrně nedávný držitel občanky
Jakub Škárek tak mohl slavit nejen třetí
výhru v sezoně, ale své vůbec premiérové
čisté konto.
(jim)

chytili toho víc než já,“ V Havířově vychytal hokejisty Hrubec

Jihlavy Jakub Škarek

Alternativní hudební skupina Už jsme doma sice hrává v Austrálii, na Novém Zélandě, v Americe či Japonsku, do Prostějova však jejich vynikající
koncert mnoho diváků nepřilákal.
Foto: Pavla Vašková
va Wanka působila na pódiu jako
zjevení z jiného světa. Nakonec si
diváci vytleskali ještě tři přídavky.
Celý koncert zanechal ve většině
návštěvníků silný dojem. „Jsem velkým fanouškem kapely. Chtěl jsem
přijít v jejich tričku, ale za ta léta,
co ho mám, už nevypadá nejlíp,“
s úsměvem podotkl Martin Pokorný. „Myslím, že jsou u nás značně
nedocenění. Je to muzika pro inteligentní lidi. Žádný výplach mozku.
Zdá se mi, že mnohem víc uspěli
v zahraničí. Vždyť hrají po celém
světě,“ dodal ještě. „Mám je rád už
od osmdesátých let. Doma mám
jejich kompletní diskografii. Kon-

V brance Prostějova dostal znovu
přednost zkušený Horčička a stejně
jako v sobotu inkasoval pouze jednou.
Stalo se tak již ve třetí minutě, navíc
v početní výhodě. Z duelu totiž uplynula jen minuta a čtvrt, když se faulem provinil Protivný. A domácí potřebovali další minutu a čtvrt, než se
Vojtěch Kubinčák trefil z mezikruží
- 1:0. Pro velezkušeného útočníka to
po střele zápěstím byla již pátá trefa
v právě probíhajícím ročníku. Díky
ní se tak dělí o druhé místo v pořadí střelců. Vzápětí navíc putoval na
trestnou lavici také Vokurka a Mostečtí měli další přesilovku, tu ovšem
stejně jako následně i jejich soupeř
nevyužili. Naopak zvýšit mohl při
vlastním oslabení Havlíček, na Horčičku si ale tváří v tvář nepřišel.
První třetina byla do počtu střel
zcela vyrovnaná, na změnu skóre
si ovšem Jestřábi museli počkat až
do startu druhé dvacetiminutovky.
To od modré vypálil Marek Drtina

Dubovu rozlučku pokazil patnáctiletý gólman Jihlavy

Pavla Vašková

Styl, který hraje skupina Už jsme
doma, se jen těžko charakterizuje.
Někdy se mu říká post-punk nebo
také jazz-punk. Najdeme v ní vlivy
mnoha hudebních stylů. Běžnému
„mainstreamovému“ posluchači
se může zdát náročná až chaotická,
přestože členové skupiny mají vše
pečlivě zapsáno v partiturách. Kapela je na scéně již od roku 1985
a paradoxně dosáhla daleko většího úspěchu za hranicemi než
doma.
Stejně tak to vypadalo i v pátek
v Apollu. Hlediště se zaplnilo snad
jen několika desítkami posluchačů. Ti si ale vynikající koncert užili
na sto procent. Kapela zněla po
zvukové stránce na omezené možnosti klubu až neskutečně profesionálně, čišela z ní výjimečná
energie a svým fanouškům zahrála
průřez celou třicetiletou tvorbou.
Osobnost zpěváka, kytaristy, klávesisty a textaře v jednom Mirosla-
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Jakub Škarek nejprve vychytal všechny stąelce Jestąábč, po skonéení utkání si pak
užíval pózování s pohlednými fanynkami.
Foto: Jiąí Možný

pomalejší. Střely jsou tu prudší, je
vidět, že hráči už to hrají nějaký ten
pátek a vědí, co s tím pukem mají
dělat.“
ƔƔ Jste teď třeba hvězdou třídy ve
škole?
„Chodím na sportovní gymnázium
a my jsme tam všichni sportovci
a podporujeme se navzájem. Když
tam chybím, tak mi pak půjčí sešity

“

na dopisování, za to jim musím poděkovat. (úsměv) Také učitelé nám
pomáhají, písemky nám uzpůsobují.
Učiva je dost a bude to těžké, dá se
to ale zvládnout.“
ƔƔ Věříte, že budete moci jít ve
stopách svých vzorů?
„Bylo by to pěkné, nad tím ale nepřemýšlím. Chci makat a zlepšovat
se. Uvidíme, co bude dál.“

Jsem rád za každý trénink s ‚áčkem‘,
zápas už je takový bonus.

HC HAV
LHK PV

3:1

HAVÍŘOV, PROSTĚJOV Vložené
pondělní kolo Jestřábům nesedlo
a sváteční příchuť pro ně nemělo.
V den výročí vraždy jednoho z prvních českých knížat se prostějovští
hráči vydali do Slezska, aby se na
ledě Havířova opět přiblížili středu tabulky, stala se ovšem právě
opačná věc, kdy je domácí předčili
a odsoudili k pádu na předposlední místo průběžného pořadí.
Samotnému utkání předcházela vedle české hymny u příležitosti státního
svátku také minuta ticha za tragicky
zesnulého judistu a havířovského
rodáka Alexandra Jurečku a domácí
uctili jeho památku velkolepě. Důležitým prvkem v tomto jejich úspěchu se stal gólman Šimon Hrubec,
jenž bojuje o post třinecké jedničky,
aktuální český vicemistr za svá záda
propustil jediný puk.
Dlouho to vypadalo, že úvodní třetina branku nepřinese a oba soupeři se
do šaten vydají za stavu 0:0. Domácí
totiž nevyužili ani jednu ze dvou přesilovek, totéž hodnocení platilo i pro
hostující celek. Ovšem při hře čtyři na
čtyři uťal nerozhodný výsledek Karol
Korím. Kmenový hráč Zlína, jenž část
uplynulé sezony strávil právě na Hané,
se prosadil pouhých sedmnáct sekund
před první sirénou, když po přejetí
modré čáry vyslal štiplavý projektil,
jenž Horčičkovi propadl až do brány.

Druhá dvacetiminutovka nabídla
o poznání více nebezpečných situací, ovšem jen jednu branku. A opět
v prostějovské síti. Vyrovnat mohl
hned po patnácti sekundách Michal
Dragoun, ale tváří v tvář mladému
gólmanovi se svým blafákem neuspěl, poté si hned s několika útoky
v rychlém sledu musel na opačné
straně poradit Horčička.
Hra čtyř proti čtyřem se mohla stát
šťastnou i pro Jestřáby, jenže Dragoun po přihrávce zpoza brány ani
tentokrát neuspěl. A těsně před přelomem první a druhé poloviny duelu
tak přišel trest. Na svědomí ho měl
Roman Maliník, jenž se prosadil dorážkou Kalusova pokusu. On i jeho
spoluhráči se pak opět mohli spolehnout na jistotu jménem Hrubec.
Start do závěrečné třetiny přinesl přece jen trochu optimismu do hostujících řad. Neuběhla ani půlminuta a už
na tabuli svítil stav 2:1. Po asistencích

Dragouna s Luňákem se bombou
z pravého kruhu prosadil Krejčík.
O okamžité vyrovnání se marně pokoušel Novák, na druhé straně těsně
přestřelil Tomi.
Dvoubrankový náskok si Havířovští
vzali zpět v sedmačtyřicáté minutě.
To Pechanec adresoval z rohu přesnou pobídku Štumpfovi, jenž se trefil
premiérově v ročníku. Před více než
dvěma tisícovkami fanoušků se mohl
ukázat exhavířovský Šlahař, někdejší
útočná zbraň Slezanů ale deset minut
před koncem pouze nastřelila spojnici.
Na druhé straně si Horčička poradil s nájezdem Kanka a více než dvě
minuty před koncem to hosté zkusili
v šesti, v čase 58:30 k tomu navíc
přidali oddechový čas. Ani jedno ale
nepomohlo a domácí se po výsledku
3:1 odlepili ode dna, kam naopak poslali svého prostějovského soupeře.
(jim)
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RYCHLÝ
VEÿERNÍK
Zubrùm chybí Pøindiš
Přerov (jim) – Celkem třízápasový
distanc za svůj faul na Jaroslava Kallu
obdržel po utkání v Litoměřicích
obránce Přerova Petr Přindiš. Jedna
z letních posil nováčka druhé nejvyšší soutěže tak zmeškala páteční
duel v Ústí nad Labem i pondělí mač
proti Přerovu, mimo hru bude i ve
středu proti Českým Budějovicím.
Tedy za předpokladu, že Zubři neuspějí s odvoláním, které proti výši
uděleného trestu podali.

Roupec pomohl
Šumperku
Šumperk (jim) – O bod více mají
nyní hokejisté Šumperka než jejich
rivalové z Prostějově. V aktuální tabulce tak Drakům patří desátá pozice, zatímco Jestřábi jsou až třináctí.
A prsty v tom má i loňská opora Prostějova David Roupec. Pardubice totiž svého kmenového hráče vyslaly
na derby do Přerova a třiadvacetiletý obránce poslal své spoluhráče na
počátku třetí třetiny do vedení 3:2.
Hosté už náskok udrželi a nakonec
vyhráli 5:3, Roupec si mimo jedné
branky přispal i tři plusové body.

Vitásek, Kumstát i Pohl
blízko postupu
Prostějov (jim) – Prvními zápasy
úvodního kola play off pokračoval
v minulém týdnu druhý ročník obnovené Ligy mistrů. A v řadách prostějovských rodáků mohla zavládnout spokojenost, všichni tři jsou
blízko postupu do další fáze evropské klubové soutěže. Nejlepší pozici
má v polovině série Eisbären Berlín
Petra Pohla, jemuž se doma podařilo zdolat norský Stavanger 3:0. O tři
branky zvítězili i Bílí tygři Liberec
Ondřeje Vitáska, se švédským Linköpingem si taktéž doma poradili
4:1. A vítězný vstup prožila i pražská
Sparta Petra Kumstáta. Leč domácí
celek ztratil vedení 3:0 a nakonec jde
do odvety pouze s výsledkem 3:2.

Èíslùm vládnou Zubøi,
Motor a Slavia
Prostějov (jim) – Nejlépe střílejícím mužstvem WSM Ligy jsou
po zhruba sedmině základní části
České Budějovice a projevuje se
to i na individuálních statistikách.
Nejproduktivnějšími hráči jsou se
třinácti body parťáci z týmu Martin
Heřman a Josef Straka, bod na ně
ztrácí slávistický Jaroslav Markovič
a o další bod zpět jsou Zubři Vlastimil Dostálek s Romanem Pšurným.
Na čele střelců je s devíti brankami
zatím suverénní Dostálek, druhý je
se šesti zásahy Heřman. Právě Heřman dokázal jako jediný již pětkrát
skórovat v přesilovce. Na úplné špici
pořadí nahrávačů jsou s devíti asistencemi Straka z Budějovic, Milan
Procházka z Přerova, Nathan Robinson ze Slavie a Angel Krstev z Litoměřic. Pořadí plus/mínus je zatím
v rukách slávistického dua Robinson, Markovič. Alespoň v jedné
statistice jsou na čele i Jestřábi, pořadí trestů zatím vládne s pětatřiceti
trestnými minutami Patrik Husák.
O dvě minuty méně má na kontě
přerovský Jakub Ferenc.

ÚSTY TRENÉRč
ŠTEFAN MIKEŠ
– HC Havíøov 2010:
„Bylo to náročné střetnutí, typické derby, které se hrálo jako by to bylo play
off. Emoce, nasazení, bojovnost, to vše
jsme viděli. Utkání bylo vyrovnané, my
jsme byli úspěšnější a s tím jsme samozřejmě spokojeni. Střídáme dobré výkony s horšími, potřebujeme si udržet
stabilně dobré výkony a zlepšovat se.
Kvalitní brankář pomáhá zlepšovat hru
celé obrany.“

Kamil PØECECHTÌL
- LHK Jestøábi Prostìjov
„Dalo by se říct, že od začátku soutěže máme problém v koncovce. Podle
mě hrajeme pěkný kombinační hokej,
umíme si vytvořit šance, ale zakončení
máme jalové. Máme spoustu výborných a individuálně šikovných hokejistů, ale chybí tam důraz před brankou
a v osobních soubojích. I dnes jsme
měli spoustu šancí, ale zase nám chybělo lepší zakončení.“

ƔƔ více informací
ƔƔ více ohlasĤ
ƔƔ více fotogra¿í, videí

www.vecernikpv.cz
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navštivte stále více oblíbenější inter

lední hokej

JESTŘÁB PODLE

VEČERNÍKU
LUBOŠ HORÈIÈKA
ÈIÈKA

Těžko vybírat hráče, který v týmu nějak
k vyčníval.
edu uspět
Jestřábům se sice podařilo uplynulou středu
na ledě Mostu, poté ovšem v následujících dvou dueíná trochu
lech nebodovali a aktuální bodový zisk začíná
ména v
připomínat loňské trápení. Nedaří se zejména
útoku, o čemž vypovídá nejméně produktivtivní ofenziva ze všech čtrnácti účastníků, alesesopoň nějakou naději na body tak dělají výkony brankáře. Před rokem se celé mužstvo
o
ní
spoléhalo na výkony Juraje Šimbocha, nyní
je tak v případě Luboše Horčičky. Zkušenýý
gólman sice neměl na Hané v létě nejlepšíí
start, ale proti Mostu inkasoval pouze jed-nou, doma s Jihlavou pak dvakrát. V Havířově si sice vybral slabší chvilku, ale na jednu vstřelenou branku se jen těžce
boduje. Celková úspěšnost zákroků lehce pod dvaadevadesát procent
není špatná, chce to jen podporu od střelců.

PŐijedou LitomĚŐice,
pak ÿeká Ústí
PROSTĚJOV Na dva týmy ze středu
tabulky narazí ve zbytku tohoto týdne
hokejisté Prostějova. Tím prvním bude
již zítra, tedy ve středu 30. září, od 18
hodin Stadion Litoměřice. Tři dny po
domácím souboji s aktuálně šestým
celkem tabulky pak Jestřábi odcestují
na led desátého Ústí nad Labem.
Středočeši jsou zatím doma téměř stoprocentní a také venku dokáží být nebezpeční.
Z farmy Sparty se přes léto stala rezerva
Hradce Králové, ale bodově je to zatím
hodně podobné předešlému ročníku.
K domácím výhrám proti Českým Budějovicím, Ústí nad Labem, Přerovu
a Benátkám totiž hráči přidali také vítězství
v Šumperku a bod z Kladna.
Bodově také letos úřaduje Jaroslav Kalla,
krok s ním úspěšně drží Martin Procházka,
ZdeněkDoležaliDavidŠvagrovský.Ahned
na devíti brankách se svými přihrávkami
podílel bek Angel Krstev. V bráně se pak
střídají Tomáš Král s Jaroslavem Pavelkou.
V uplynulé sezoně nedokázali hráči Prostějova získat s tímto sokem ani bod, podlehli
dvakrát doma i venku.
To ústecké výsledky se zatím střídají
jako na houpačce, svůj podíl na tom
má i síla soupeře. V prvních šesti zá-

Hokejist÷m se nedaíí v útoku a jsou píe

Osm zápasů přineslo jen třináct vstřelených branek, Zubři mají už dvoj

PROSTĚJOVV létě přišla do mužstva spousta nových tváří, podle
jmen velká kvalita. Fanoušci se
těšili, že se na rozdíl od premiérové sezony po návratu zpět do
první ligy budou moci hokejem
více bavit a místo boje na chvostu tabulky se bude dařit v tom
nejoptimističtějším případě prohánět absolutní čelo, po osmi
kolech to ovšem zatím vypadá
velice podobně jako před rokem.
Navzdory průvanů v útočných
řadách je ofenziva stále největší
slabinou, pouze jednou se podařilo vstřelit více než dvě branky.
Není tak divu, že výsledkem je zisk
pouhých sedmi bodů a až třinácté místo v tabulce.

původní
reportáž
pro Večerník

Jiří
MOŽNÝ

pasech hned pětkrát bodovali, když
neuspěli jen na půdě Jihlavy, naopak
v posledních dvou střetnutích vyšli bodově naprázdno. To se jim ale postavily
celky Přerova a Kladna, tedy čelních
oddílů aktuálního ročníku.
Na domácím kluzišti se Severočechům podařilo zdolat 3:1 a v divoké
přestřelce 7:4 Havířov, poté padli až
v prodloužení 2:3 s Českými Budějovicemi a naposledy 3:6 s již vzpomínanými Rytíři.
Ústřední osobností Lvů je i tentokrát
Jaroslav Roubík, velice dobře se zatím
v kanadském bodování daří i Janu Klozovi, Davidu Tůmovi, Jiřímu Rysovi
a obránci Ondřeji Smetanovi. To na
jestřábí straně se proti svým bývalým
spoluhráčům postaví útočníci Václav
Meidl s Tomášem Rodem.
(jim)

„I já jsem zklamaný z toho, jak
jsme odstartovali a jak jsme na tom
bodově. Určitě to není optimální,
snad to ale zlomíme a mužstvo půjde
nahoru. Kluci se snaží, neflákají to a
pracujeme na tom, aby to přišlo co
nejdříve,“ neskládá zbraně hlavní
kouč Jestřábů Kamil Přecechtěl.
Bota zatím nejvíce tlačí v ofenzivě,
třináct vstřelených branek znamená průměr jen lehce nad jednu
a půl trefy v každém utkání. To je
jednoznačně nejhorší bilance ze
všech, druhá nejhorší Třebíč se
prosadila osmnáctkrát, Most devatenáctkrát. A zcela nejlépe jsou na
tom České Budějovice a Litoměřice,
v jejich případě se již podařilo
překonat hranici třiceti branek.
Hodně za očekáváním tak zatím
zůstávají hvězdné posily. Jakub
Čuřík s Martinem Novákem jsou
zatím na nule a navíc s bilancí -5,

Jakub Šlahař má na kontě pouze
jednu asistenci. Pořadí střelců tak
vedou třígóloví Patrik Moskal
s opomíjeným René Kajabou, na
čelo oddílové produktivity stačí
čtyři body, které nastřádal Michal
Dragoun.
„S kluky si zítra (dnes – pozn. autora)
promluvíme a pak je to otázka na
vedení, jestli k nějakým změnám
v týmu dojde. Já osobně ale věřím
klukům, které mám k dispozici,
dokud to jde. A jsem přesvědčen, že
ještě neukázali všechno, co v nich
je,“ sdělil v telefonickém rozhovoru
zkušený kouč Večerníku jen pár chvil po skončení duelu s Havířovem.
Právě v tomto souboji si Jestřábi
připsali již čtvrtou bezbodovou
porážku v sezoně, když navíc
dokázali pouze jednou propasírovat
puk za soupeřova brankáře. „Nejsme dostatečně agresivní, důrazní,
chybí nám dostatek klidu. Dusíme
se neproměňováním šancí,“ smutně
konstatoval.
Nutno ovšem podotknout, že
v pondělí večer byl proti Šimon
Hrubec, tedy čtyřiadvacetiletý gólman Třince, jenž zatím spíše kryje
záda Petru Hamerlíkovi.
„Právě Hrubec byl rozhodujícím
faktorem. Nepodali jsme špatný
výkon, hráli jsme víceméně to,
co jsme chtěli, on nám ale nedovolil slavit. Šance vyřešil velice

ƔƔ Proběhla oficiální rozlučka,
takže konec kariéry je opravdu
definitivní?
„Asi jo. Možná budu hrát s Michalem Černým krajský přebor, to by
ale bylo jen takové zpestření, protože mi to chybí.“
ƔƔ Jak se vám připravený program líbil?
„Bylo to pěkné, super připravené
a klobouk dolů před fanoušky, co
dokázali udělat. Velký dík patří
všem, co se na tom podíleli. Slzičku
jsem sice neukápl, ale líbilo se mi to.
Zarámovaný dres asi dám v bytě do
chodby, ať je to vidět, když někdo
přijde.“ (úsměv)
ƔƔ Jaké to je sledovat zápasy jen
ze střídačky?

Koué Kamil Pąececht÷l zatím nemčže být s výsledky spokojen, o nepąíliš rčžové situaci

dobře, chytil nájezd Dragouna,
jednou mu pomohla tyčka a netrefili jsme prázdnou bránu,“ popisoval
prostějovský lodivod.
A nevydařily se ani přesilovky, byť to
bylo trochu lepší než proti Jihlavě.
„Zpočátku nám to šlo a alespoň z
nich jsme dávali branky, nyní kluci
bojují sami se sebou. Snad to brzy

PROSTĚJOV Jeho vzory jsou Pekka Rinne a Petr Mrázek, do jejich kvalit ovšem Jakubu Škarkovi
zatím ještě něco chybí. Nicméně
proti Jestřábům se stále ještě patnáctiletý gólman jihlavské Dukly
vytáhl, lapil všechny pokusy domácího celku a po konci střetnutí
se tak mohl radovat ze své vůbec
první nuly vychytané mezi dospělými. Navíc se jednalo již o třetí
výhru týmu z Vysočiny, k níž tento talent svými zákroky pomohl.
Jen na střídačce tak zůstal o poznání zkušenější Lukáš Sáblík.

“

Chodím s klukama občas trénovat, abych
neztrácel kondičku a nenabíral váhu. Třeba
ještě mladým ukážu, že to jde. (smích)

a nenabíral váhu. Baví mě to a stále
mi to chybí, tak si s nimi chodím zahrát. Třeba ještě mladým ukážu, že
to jde.“ (smích)
ƔƔ Slavnostní okamžik nastal
zrovna před utkáním proti Jihlavě, jak moc je toto pro vás speciální?
„Pro mě je to trochu zpestření, protože táta je přímo Jihlavák a máma
pochází kousek od Jihlavy, takže tam
nějaké kořeny mám. Bylo to pro mě
z tohoto pohledu trochu lepší než
proti Třebíči, na druhou stranu se
ale nevyhrálo, a to je škoda. Takový

KOLOBĚŽKY... si čtou až v Chicagu!
PROSTĚJOV, CHICAGO Když výtvarnice, spisovatelka a psycholožka
Lilian Amann psala knížky„Pohádky a povídání z dávné Hané“ či sbírku
básniček „LovSlov“, určitě netušila, že se tyto publikace jednoho dne
dostanou až do věhlasného Chicaga v USA. Zde si je čtou děti, které se
sice narodily za velkou louží, ale mluví česky.

Martin Zaoral

Foto: Martin Mokroš

padná zranění, Policie ČR s preventivním programem a zástupci jedné
z velkých pojišťoven. Počasí přálo
a tak tedy za rok zas.
(mm)

je ale hokej a věřím, že to kluci zvednou a pojede se dál.“
ƔƔ A mohli tu být i vaši rodiče?
„Bohužel ne. Ale určitě jim to ukážu, jsem
domluven, že dostanu dvd.“ (úsměv)
ƔƔ Vaše prostějovská kariéra je
spojena s číslem 69, proč jste si
vybral právě toto?
„Měl jsem ho již na Sareze a už mi to
zůstalo. Nastupoval jsem s ním pak
ve Vsetíně a líbilo se mi to. Je pravda,
že jsme to začali s kámošem Jirkou
Kučným, který pak šel do Třebíče, tak
jsme se pohecovali a zůstalo mi to až
do dneška.

Knihy Lilian Amann se do knihovny za Atlantikem dostaly díky Kláře Moldové, která působí
na škole T. G. Masaryka v Chicagu. Instituce pojmenovaná po prvním československém
Populární Lilian Amann s Klárou Moldovou, která působí na škole
prezidentu byla založena již v roce 1921. Navštěvují ji děti i dospělí. Vyučuje se zde v sobotu,
T. G. Masaryka v Chicagu, se sešla v Obecním domě v Praze.
kdy se lidé s českými kořeny učí nejen jazyk, gramatiku a výslovnost, ale seznamují se také s českou
Foto: archiv L. Amann
kulturou. Dozvídají se tak o českém hudebním a výtvarném umění, o literatuře i politice. Školu
navštěvuje kolem padesátky dětí a téměř všechny jsou narozené již v USA. Kromě nich projevují aktivní zájem o jazyk, kulturu a vědomosti o rodné zemi svých předků i
dospělí. Vyučování probíhá výhradně česky!
Češi přitom mají v Chicagu svoji historii, což dokládá i fakt, že se v roce 1931 stal starostou města český rodák Antonín Čermák. V té době žilo v Chicagu kolem sta tisíc Čechů.
„Klára Moldová je okouzlující mladá dáma. Sešly jsme se pod Prašnou bránou v Praze a poseděly u kávy v secesním Obecním domě. Bylo to velmi milé setkání,“ zavzpomínala
Lilian Amann.
Pohádková kniha, kterou její autorka věnovala žákům Školy TGM obsahuje deset pohádek a povídání o dávných dobách v Kostelci na Hané a dalších deset pohádek, které
se odehrávají v prostředí tajemného zámku Plumlov. „LovSlov“ obsahuje krátké básničky s drobnými ilustracemi, které odhalují česky mluvícím Američanům možnosti, jak
si lze s českými slovy pohrát.

V Národním domě se sešli majitelé
SE ZNOVU ZAHALILA DO KRÁSY... a příznivci automobilky WIKOV

přijde a otočí se to, nyní už jsme
alespoň více stříleli, byť efektivita
byla stejná,“ porovnával početní
výhody v posledních duelech.
Pondělní duel dvou extraligových
gólmanů tedy nedopadl příliš dobře
pro Luboše Horčičku, stále ještě
hráč Zlína i kvůli slabšímu momentu inkasoval hned třikrát. A byť se

Účastnicím módní přehlídky to ve svatebních šatech pořádně slušelo, co říkáte?

PROSTĚJOV Po celkem devatenácti sezonách strávených
h
mezi dospělými se v létě letošního roku rozhodl Lukáš Dubaa
u
(na snímku) svou bohatou hráčskou kariéru ukončit. Za tu
redobu stihl nastoupit k osmdesáti extraligovým startům v dremásu Zlína, s nímž coby devatenáctiletý mladíček získal i domácí titul, další čtyři stovky startů přidal na své konto v první lize
kem
a do více než čtvrt tisíce zápasů naskočil ve druhé lize. Celkem
v sedmi ročnících pak oblékal prostějovský dres a od roku 2012
ou se
byl kapitánem Jestřábů. Před sobotním duelem s Jihlavou
ovali
s ním vedení oddílu i fanoušci slavnostně rozloučili a poděkovali
oušmu za odvedenou práci.„Užil jsem si to. To, co tu vedení a fanoušci udělali, je moc krásné a hodně si toho vážím. Jsem rád za to, je
řiceto vizitka za ty roky, co jsem tady odehrál,“ usmíval se osmatřicetiletý současný kustod krátce po zápase.

Pohádky z Hané
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HODOVÁ VZPOMÍNKA NA JARMILU POSPÍŠILOVOU

přiznal po rozlučce Lukáš Duba usmíval se mladý gólman

„Je to těžké. Když se prohrává, tak
bych tam nejraději vletěl a tlačil se
do brány a udělal tam bordel, ale už
je to tak a nachýlilo se to ke konci.
Ale chybí mi to.“
ƔƔ Na návrat do vyšších pater to
již tedy opravdu nevidíte?
„Určitě mě mrzí, že již nepokračuji.
Měl jsem v plánu vydržet do čtyřiceti let a už se to blížilo, ale v létě jsem
dostal od pana Vykoukala takovou
nabídku. Trochu jsem váhal, jestli
ještě hrát, nebo to ukončit, mám už
ale rodinu a nechtělo se mi moc cestovat, tak jsem na to kývl a doufám,
že tu u toho vydržím spoustu let.“
ƔƔ Dostáváte se ještě aspoň někdy na led?
„Chodím s klukama občas trénovat
a doplním lajnu třeba na čtyřicet
minut, abych neztrácel kondičku

společnost

MĚSTEM „LÉTALY“
PROSTĚJOV Minulý čtvrtek
24. září si všechny generace mohly
na náměstí T.G. Masaryka „zablbnout“ na koloběžkách na již tradiční Koloběžkiádě, jejímž pořadatelem v Prostějově je Sportcentrum
DDM v čele s Jirkou Novákem.
Závody se konaly na vytýčeném
okruhu a na čas. Jezdci s nejlepšími
časy postoupili do jízd semifinálových, následně pak až do finále.
Hlavní cenou byla překvapivě koloběžka, ale i další medailisté nezůstali
bez hodnotných cen. Nakonec lze
konstatovat, že není důležité, kdo byl
oceněným vítězem, ale za vítěze lze
považovat každého, kdo se byl ochoten hýbat a je třeba přiznat, že někteří
jezdci po trati opravdu doslova létali.
Na akci dále participovali příslušníci
Městské Policie, kteří hlídali celou
trať, žákyně Střední zdravotnické školy, které byly připravené ošetřit pří-

„Slzičku jsem sice neukápl, ale líbilo se mi to,“ „Musím podĨkovat kluk÷m,

Jiří Možný
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Jiří Možný
ƔƔ Jaké jsou pocity po premiérovém čistém kontě mezi muži?
„Jsem samozřejmě šťastný, to se nestane každý den. Musím ale poděkovat klukům, kteří mi maximálně
pomáhali a hodně blokovali střely.
Dneska toho chytli víc než já, odehráli parádní střetnutí.“
ƔƔ Chvílemi se zdálo, že se i nudíte a musíte se protahovat.
„Já se takto rozhýbávám průběžně,
kluci ale opravdu bránili velice kvalitně. A co na mě šlo, to jsem chytil.“
ƔƔ Byl tam nějaký ošemetný zákrok?
„Párkrát ve druhé třetině. Jednou
mi zůstal puk mezi nohama, to
jsem chvilku nevěděl, kde ho mám,
pak jsem ho ale naštěstí uviděl. No
a pak mi to jeden hráč vystřelil z levé

strany nad lapačku do víka, ale nějak
jsem to vyrazil. I při power play to
bylo těžké, kluci to ale dobře odbránili.“
ƔƔ Je to pro vás zatím sezona snů?
„Asi se to tak dá říct. Jsem rád za
každý trénink s 'áčkem', zápas už je
takový bonus. Mým prvním týmem
je starší dorost, doufám ale, že budu
podávat dobré výkony. Pak se ještě
třeba do 'áčka' podívám.“
ƔƔ V týdnu tedy chytáte za muže
i dorost?
„Trenéři mi vždy řeknou, kdy, jak
a s kým pojedu. Ono se to tak střídá.“
ƔƔ Nebýváte občas nervózní,
když nastoupíte proti hráčům
dvojnásobně starším než vy?
„Já to tak neberu, na každý zápas se
připravuji stejně. Možná jsem trochu víc nervózní, než když chytám
za starší dorost, na každý duel se ale
připravuji stejně. Neberu to tak, že
proti mně hraje třeba čtyřicetiletý
hráč.“
ƔƔ Takže jste takový pohodář?
„To bych neřekl.“ (smích)
ƔƔ Jak se vlastně zrodil váš přesun do 'áčka'?
„Trenéři mi dali příležitost v přípravě proti Českým Budějovicím, toto
utkání se mi povedlo. To se ale musíte zeptat hlavně jich, jak se to stalo.“
(smích)
ƔƔ Lze dorosty a muže porovnat?
„Rozdíl vidím hlavně v rychlosti,
ve starším dorostu je to takové

PROSTĚJOV To bylo nádhery na
jednom místě! Asi všechny ženy
se předminulou neděli dostaly na
obláček svých tajných snů z dětství, kdy každá z nich chtěla být
tou nejkrásnější nevěstou. Zatímco některým se přání splnilo v reálném životě, jiným pak při módní
přehlídce, kterou v rámci Jiřinkových slavností Jarmily Pospíšilové
tradičně uspořádal Okrašlovací
spolek města Prostějova. Stalo se
tak na hodovou neděli.
A ten i letos sáhl po osvědčeném
partnerovi, svatebním salonu Marilyn a jeho majitelce Kateřině Čermá-

kové, načež společně připravili přehlídku společenských i svatebních
šatů. Každý z přítomných se mohl
dozvědět, jaké trendy jsou nejen
ve společenském odívání, ale též,
jak se líčit, pečovat o pleť a co je in
v kosmetických přípravcích, což zase
osvětlila majitelka salonu Sedmikráska Veronika Běhalová. O hudbu
se postaral nedávný semifinalista
známé televizní soutěže Česko hledá Superstar Tomáš Jurenka se svojí
kapelou Viadukt a taneční příspěvek
dodalo TS Free Dance Jany Bálešové. Květinové doplňky obstaral
Floris Pavly Koutné a Jany Vyslouži-

Foto: pvnovinky.cz

lové, které z dodaných jiřinek Pavla
Ševčíka z Velkých Opatovic připravilo nejen již zmiňované květinové
vazby, ale také veškeré květiny doplňující oděvy modelek.
„Děkuji všem, kteří pomohli toto
báječné odpoledne připravit. Budeme se i nadále snažit, aby tato
tradiční akce byla i nadále pevnou
součástí pořádaných akcí Okrašlovacího spolku města Prostějova. A také
krásnou vzpomínkou na Jarmilu
Pospíšilovou, která nás před lety tak
smutně opustila,“ vzkázala předsedkyně tohoto sdružení Milada Sokolová všem aktérům.
(pk)

PROSTĚJOV První záříjovou
sobotu se v kavárně Národního
domu v Prostějově konalo premiérové výroční shromáždění WIKOV VETERAN CLUBu, který
byl symbolicky založen na tomto
místě přesně před rokem. A je
bezpochyby správné, že se tato
shromáždění konají ve městě zrodu automobilů značky WIKOV.
Připomeňme, že automobily Wikov
vyráběné v oddělení továrny na hospodářské stroje Wichterle&Kovářík
byly v meziválečném Československu nejen technickým, ale
i kulturním fenoménem. Vynikaly
vysokou technickou úrovní, spolehlivostí, výkonností a plným právem byly označovány za československý Rolls-Royce...
Úvodem akce vystoupila přední
klavírní virtuoska a laureátka mezinárodních soutěží Sára Medková,
což bylo symbolickou vzpomínkou
na někdejší klavírní vystoupení
Karla Wichterleho. V další části
byla zhodnocena účast členů klubu
na české soutěži elegance Chateau
Loučeň Concours d´Elegance ve
dnech 6. a 7. června 2015. Především však bylo ukázáno sedmnáct
vozů značky Wikov, mezi nimiž nechyběl například kabriolet Wikov
70 z roku 1934 Vratislava Veselého,
kabriolet Wikov 35 z roku 1932

AKTIVNÍ
SENIOŘI
SOUTĚŽILI
V
KOLÁŘOVÝCH
SADECH
Na akci pořádané strážníky museli zvládnout patnáct stanovišť

PROSTĚJOV Minulé úterý
15. září proběhla v Kolářových
sadech vědomostně-dovednostní
soutěž pro seniory. Celkem se
sešlo šestatřicet soutěžících 27 žen a 9 mužů, kteří vytvořili
dvanáct družstev, načež vyrazili
plnit patnáct úkolů.
Na prvním stanovišti je čekala
disciplína uzamykání jízdního
kola do bezpečnostního stojanu. Na druhém si zastříleli na
laserové střelnici pod dohledem
strážníků, na třetím a čtvrtém
pozvaní státní policisté připravili
testík z dopravních předpisů
a osobní bezpečnosti, na páté
a šesté zastávce se senioři setkali s hasiči, přičemž jeden
z úkolů zněl - vyberte věci, které
patří do evakuačního zavazadla
a samozřejmě nechyběly ani otázky z požární ochrany. Pracovníci ČSOP IRIS obsadili sedmé
a osmé stanoviště, na kterých bylo
úkolem seniorů vyhledat na mapě

„Žádný účastník neodešel s prázdnou. Všichni totiž byli skvělí
a dokázali, že věk není překážkou.
Za odvahu a odhodlání, s kterým
přišli, jim rozhodně patří obdiv a uznání,“ konstatovala
Jana Adámková, tisková mluvčí
Městské policie Prostějov. „Touto cestou organizátoři děkují
také vedoucímu prostějovské
hvězdárny panu Trutnovskému
i lektorce chůze Nordic walking Lence Sehnalové za doproNa snímku vítězné družstvo získalo hlavní cenu, kterou byl poukaz na vyhlídkový vodný program a v neposlední
let sportovním letadlem věnovaný AEROKLUBEM Josefa Františka. Soutěžící na řadě řediteli ZŠ Jana Železného
prvních třech místech dostali poháry, diplomy, poukaz do lékárny a knihy. Foto:
Janu Krchňavému za poskytnutí
Městská policie Prostějov.
materiálního vybavení,“ dodala
chráněná území Prostějovska knihovna společně se studenty Adámková.
(red)
a poznávání přírodnin. Na devátém gymnázia J. Wolkera. Účastníci
Výsledky soutìže:
klání čekala soutěžící křížovka ze zde plnili rozmanité disciplíny,
zdravovědy, desáté jim připravilo například práce s počítačem, tré- 1. místo Jana Červenková, Milan
zkoušku poskytování první pomo- nink paměti, vyhledávání v encyk- Adam, Antonín Dušek
ci, na jejíž správnost dohlíželi stu- lopedii a další.
2. místo Jarmila Kršňáková, Jarmidentky a učitelé Střední zdravot- Hodinu po poledni byla soutěž la Vojáčková, Stanislav Vojáček
nické školy Prostějov. Posledních ukončena předáním cen z rukou 3. místo Karla Chytilová, Zdeněk
pět stanovišť měla v režii městská náměstkyně Ivany Hemerkové. Chytil, Petr Kunc

ÚSTY

Účastníci výročního shromáždění zhlédli obrazovou prezentaci z výstavy elegantních veteránů.
Foto: Hana Bartková

Martina Wichterleho a Wikov 40
z roku 1936 majitele Veteran Areny
Olomouc Lubomíra Pešáka. Ten
získal cenu Wikov Award za renovování uvedeného vozu. Veřejnosti
zde byl poprvé představen renovovaný Wikov 35 Kapka z roku 1931
označovaný za první československý automobil s aerodynamickou
karosérií. Celou akci komentovali
členové klubu Josef Kašpar a Jaroslav Vaverka. „Lepší start jsme si
nemohli přát,“ konstatoval v závěru
obrazové prezentace prezident klubu Martin Wichterle.
Kromě vnitroklubových záležitostí byl představen návrh na obsah

a uspořádání webových stránek
a diskutovalo se také o náplni činnosti v roce 2016. Prezentována
byla nedávno vydaná reprezentativní třídílná publikace Jiřího
Kohlíčka a Michaely Kvapilové
Novákové Wikov Továrna automobilů, Wichterle&Kovářík, a. s.
Prostějov. Tuto publikaci vydala
v březnu letošního roku Veteran
Arena Olomouc.
Klub počítá s prezentací vozů
Wikov pro veřejnost v Prostějově. Proběhla by pravděpodobně
v rámci Hanáckého okruhu. Příznivci historických automobilů se
tedy mají na co těšit.
(hab)

KONTO ZDENIČKA
MÁ 140 000 KČ
POMÁHEJTE DÁLE!

PROSTĚJOV V polovině března letošního roku vyhlásil Okrašovací
spolek města Prostějova sbírku na pomoc Zdeničce Kotyzové. Mladé dívce, která se statečně potýká s následky těžké autonehody, do
dnešního dne díky štědrosti a laskavosti dárců přispělo hned několik
desítek lidí s dobrým srdcem. Na účtu už se přitom sešlo necelých sto
čtyřicet tisíc korun.
„Největší částku jsme zaplatili za Zdeniččiny pobyty na rehabilitacích
v Klimkovicích, jeden přišel na pětačtyřicet tisíc korun,“ vypočítala Zdena
Kotyzová starší. Další finance padly na různé pomůcky, část spolkly pohonné hmoty, kdy rodiče za dcerou denně jezdili do Ostravy či Olomouce.
Nezanedbatelnou částkou je také investice do invalidního vozíku, která
přišla na pětatřicet tisíc korun. „Pojišťovna nám dosud neproplatila vůbec
nic...,“ posteskla si maminka.
Co je naopak potěšující, tak to určitě skutečnost, že Zdeniččin stav se i nadále
zlepšuje - pracuje s ní logoped i masér. Maminka vozí dívku mimo jiné do
denního stacionáře, kde se Zdenička učí mimo jiné i malovat. „Potřebovala
změnu prostředí, těší se jako malé dítě do školky,“ konstatovala Zdena starší.
Kromě rodiny děkuje všem, kdo otevřeli svá srdce a peněženky,
i předsedkyně Okrašlovacího spolku Milada Sokolová. „Jsem nesmírně
ráda, že se stále najdou lidé, pro které je pomoc bližnímu normální. I díky
nim se mladé dívce, která byla podle lékařů beznadějným případem, daří
návrat do normálního života,“ vzkázala.
Zdeničce můžete i nadále finančně přispět na účet 107-5771500217/
0100, který je veden u Komerční banky a.s. Účet je transparentní
(red)
a tudíž veřejně přístupný.

26

Úterý 29. září 2015
www.vecernikpv.cz

infoservis

?

Konstelace hvězd Prostějova

Lesy jsou stále ještě plné hub, takže většina Prostějovanů bude utíkat do přírody,
a to i v pracovní době. Během nadcházejících dnů tak zavládne ve městě uvolněná
atmosféra. Podcenění pracovních povinností tedy nebude pouhou výjimkou...

BERANI - 20.3. až 18.4. S lidmi
okolo sebe se během tohoto týdne
prostě nedomluvíte, nebudete nikým chápáni. Proto se nedivte, že
spousta vašich plánů zkrachuje hned
na začátku. Stáhněte se do ústraní
a připravte se na příznivější období.
BÝCI - 19.4. až 19.5. Otevřete oči
a víc si všímejte dění okolo sebe. Vůbec netušíte, že v bezprostřední blízkosti se vyskytuje člověk, který touží
po vaší náklonnosti. Jakmile to zjistíte, obrátí se vám život naruby. Samozřejmě v tom dobrém slova smyslu.
BLÍŽENCI - 20.5. až 19.6. Dáváte
si až příliš velké cíle, které v životě nemůžete naplnit. Chtělo by to
více skromnosti a umění radovat
se i z maličkostí. Ve vašem případě
nemusí pršet, stačí jen, když kape.
Pozor na víkendový spor v rodině.
RACI - 20.6. až 21.7. Uprostřed
týdne zažijete šok, příjemně vás
překvapí člověk, od kterého byste
to v životě nečekali. Veškeré události
se budou dít k vašemu prospěchu,
mnohdy i finančnímu. Jenom pozor
na závistivce, ti vás mohou vykolejit.

LVI - 22.7. až 21.8. Během úterý a středy vás čekají menší spory
s nadřízeným, ty se ale záhy vyřeší
ke vzájemné spokojenosti. To doma
už bude panovat mnohem horší atmosféra. Partner vám spočítá veškeré hříchy z nedávné minulosti.
PANNY - 22.8. až 21.9. V partnerském soužití to celkem ujde, v mnohých aspektech dosáhnete shody.
V zaměstnání se však dostanete do
neřešitelných problémů, se kterými
nehnete, ani kdybyste se rozkrájeli.
Počítejte s výplatou bez prémií.
VÁHY - 22.9. až 21.10. Připravte
se na to, že tentokrát budete muset
v zaměstnání vynaložit daleko větší
úsilí než kdykoliv předtím. Váš šéf
se totiž tak trochu zblázní a bude po
každém vyžadovat spoustu nových
věcí. Vy to ale zvládnete s bravurou.
ŠTÍŘI - 22.10. až 20.11. Konečně
se vám začne mnohem lépe dýchat,
zbavíte se dluhů, které vás v poslední
době tížily. Zbývá vám už jen poslední vroubek dát všechno do pořádku
na úřadech. Pokud to nestihnete
nyní, bude to další problém.

INFORMUJE

OLOMOUC FASHION

STŘELCI - 21.11. až 20.12. Setkáte se s člověkem, který vám může
hodně zamotat hlavu. Pokud se poddáte jeho myšlenkám, život se vám
obrátí naruby. Buďte opatrní, zachovejte si zdravý úsudek, nemusíte věřit
každému špeku. Je to na vás.
KOZOROHOVÉ - 21.12. až 19.1.
Nevyhnete se sousedským tahanicím.
Popravdě řečeno, o malér v domě jste
si koledovali už hodně dlouho. Přestaňte rušit noční klid častými večírky
a uvidíte, jak se vaše postavení u sousedů změní k lepšímu.
VODNÁŘI - 20.1. až 18.2. Pozor na
pomluvy, které se o vás šíří v zaměstnání. Umíte se sice bránit, nicméně
i ta nejmenší jedovatá slina dokáže
ublížit. Nepřející lidé vám mohou
také překazit osobní plány. Nejlépe
uděláte, když na týden zmizíte.
RYBY - 19.2. až 19.3. Ani na okamžik
v těchto dnech nezůstávejte sami. Budete potřebovat rozveselit, takže neodmítejte pozvání na společenské akce.
Přestože nemáte rádi, když se okolo
vás pohybuje více lidí najednou, aspoň
tentokrát udělejte výjimku

DAY 30.9.2015, MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
Už ve středu 30. září se v Regionálním centru v Olomouci
uskuteční 1. ročník oděvní akce
s názvem OLOMOUC FASHION DAY, který je spojený s
odbornou konferencí právě na
podporu tohoto odvětví. Konferenční část proběhne od 14:00 do
17:00 hodin, poté následuje módní přehlídka, která bude začínat
v 18:00 hodin.
Konference by měla přiblížit
obor oděvnictví i studentům
8. a 9. tříd, aby se dostal do povědomí těchto dětí, tedy potencionálních
zaměstnanců, a navýšil se tak zájem
o tento průmysl.
V rámci módní přehlídky uvidíte
kolekce mnoha značek dámské, pánské i dětské módy. Večerem bude
provázet Vanda Rajnochová. Ne-

bude chybět ani zábavný program
v podobě kadeřnické a vizážistické
show. Těšit se můžete na taneční
vystoupení, kterého se zhostí děti
z baletní školy, či pěvecké číslo Martina Šafaříka, finalisty Superstar.
Tato akce se již stává tradiční, plynule navazuje na úspěšný nultý ročník,
který se konal v roce 2014. Cílem
je ukázat, že toto odvětví v Olo-

mouckém kraji stále žije a stále roste
řada firem, která se zabývá kvalitní
výrobou oděvů.
Nezapomeňte se registrovat na
emailu: ohkpv@ohkpv.cz
Podrobnosti o akcích a další nové aktivity jsou průběžně doplňovány na
webové stránky www.ohkpv.cz.
Helena Chalánková,
ředitelka OHK v Prostějově

Pozvánky na naše semináøe

1. října - PRACOVNĚ LÉKAŘSKÉ SLUŽBY – přednáší Robert
Křepinský
9. října - MAJETKOVÁ A TRESTNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST
JEDNATELŮ, ČLENŮ PŘEDSTAVENSTEV A SPOLEČNOSTÍ – přednáší JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D. a Mgr. et Mgr. Zdeněk
Kopečný
5. listopadu - ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ – přednáší Ing. Antonín Daněk
24. listopadu - DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ – přednáší Bc. Taťána Sojková

nákupní servis
pro vás

... tentokrát ze sortimentu: SÝRY
Hermelín Král
sýrů 120g

28,90

28,90

44,90

29,90

34,90

28,90

Jadel 100g

31,90
(110g)

19,90

-

19,90

29,90

21,90

Ementál 45% 150g

29,90
(100g)

22,90

31,90

24,50

29,90 (100g)

29,90

Gouda 150g

15,50
(100g)

21,90

29,90 (100g)

36,90

51,90
(200g)

21,90

19,90 (100g)

21,90

31,90

22,90

22,90

26,90
(100g)

Strouhaný sýr 200g 22,50 (100g)

32,90

44,90

44,00

27,90
(100g)

27,90

stranně po konec města ve směru
do Určic včetně celého areálu Statku Prostějov s.r.o., sběrného dvora
A.S.A., areálu cihelny a azylového
centra, dále část ul. Brněnská - levá
strana od č. 57, 59 a firmy GORDEX spol. s r.o. (včetně) po areál
zahradnictví PF Servis včetně řadových garáží, autobazaru, autoservisu Hájek, fy. Cartronic, areál
RG Zesta spol. s r.o. , Ptáček, a.s.,
P.S. Agro-Metal, s.r.o., dále FVE
Meridian na Letecké ulici
Obec: Olšany u Prostějova
Dne: 13. 10. 2015 od 7:30 do 13:30
hodin. Vypnutá oblast: celá obec
Olšany včetně podnikatelských
subjektů, farmy, ZD, pily obchodů,
mimo fa. Murdter-Dvořák a lokalitu
RD Trávníky.
Obec: Hrubčice
Dne: 14. 10. 2015 od 7:30 do 9:30
hodin. Vypnutá oblast: část obce

podél silnice směr Otonovice od č.
128 po 102 (vč. 180 a 178).
Obec: Brodek u Prostějova
Dne: 14. 10. 2015 od 11:00 do
15:00 hodin. Vypnutá oblast: celá
ulice Lískovec, dále č. p. 425, 426,
41, 7, 316, 317 na ul. Hřbitovní. č.
p. 370 (zdravotní středisko), 348
(MŠ), 396 a 486 na ul. Zámecká.
Areál základní školy na ul. Havlíčkova (č. 397), bytový dům č. 398, 399.
Obec: Prostějov
Dne: 14. 10. 2015 od 12:00 do
15:00 hodin. Vypnutá oblast: celý
areál Saint Gobain, Kojetínská ulice
Obec: Čechy pod Kosířem
Dne: 15. 10. 2015 od 7:30 do 16:00
hodin. Vypnutá oblast: ulice Lípy
jednostranně od č. 334 po 270, a
dále oboustranně od č. 326 a 358 po
č. 311 a 307. Ulice Tyršova oboustranně od č. 367 a 338 po konec
obce s č. 369 a 371.

15091120878

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ - LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 28. 9. DO 4. 10. 2015
ÚPLNÉ ZATMĚNÍ MĚSÍCE proběhne nad ránem v noci z neděle 27. 9. na pondělí 28. 9. 2015. Hvězdárna
bude mimořádně otevřena v pondělí od 3:00 hodin ráno. Vstupné 20 Kč.
· POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná ve čtvrtek a v pátek od 15:00 hodin. Na Slunci je možné pozorovat sluneční
skvrny, protuberance, filamenty, erupce a další zajímavé útvary. Vstupné 20 Kč.
· VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná ve čtvrtek a v pátek od 19:30 hodin. V případě špatného počasí
proběhne náhradní pořad. Vstupné 20 Kč.
· POHÁDKOVÁ STŘEDA přináší v 15:30 hodin dětem příběh: JAK PŘICHÁZÍ DEN. Vstupné 20 Kč.
· Výstavy MATEMATIKA VE SLUŽBÁCH ASTRONOMIE a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE si můžete prohlédnout na začátku všech výše uvedených pozorování.

Blokové čištění
v Prostějově
150123020036

Naše RESUMÉ

Z důvodu plánovaných prací na
zařízení distribuční soustavy
- rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena
dodávka elektrické energie:
Obec: Bedihošť
Dne: 12. 10. 2015 od 7:00 do
11:00 hodin. Vypnutá oblast: část
obce Bedihošť: č. 4, 53, 518 na ulici
Tovární, areál Probiotech (býv. cukrovar). Odběratelská TS Bedihošť
Probiotech
Dne: 12. 10. 2015 od 11:00 do
15:00 hodin. Vypnutá oblast: celé
ulice: Palackého, Nerudova, Lahůdková, Svobodova, Komendova,
Zátiší, Jiráskova. na ulici Tovární č.
4, 53, 518. Odběratelské TS: Bedihošť závlaha, Bedihošť Probiotech
Obec: Prostějov
Dne: 13. 10. 2015 od 7:30 do
15:30 hodin. Vypnutá oblast: část
ul. Určická - od areálu statku obou-

A Mezi oblíbené pokrmy nejen ke snídani a svačině patří produkt sýrového charakteru. Krále Hermelína koupíte nyní nejlevněji v Albertu, Lidlu a
Penny marketu, v Lidlu si rovnou můžete do košíku vzít i Jadel a pětačtyřicetiprocentní Ementál. Goudu nabízí za stejnou cenu i Penny market. Pro
Eidam „pětačtyřicítku“ se vyplatí zajít do Albertu a strouhaný sýr vezměte
opět v Penny marketu.
Přejeme dobrou chuť!
Průzkum proveden ve středu 23. září 2015

15092210911

Eidam 45% 150g

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

úterý 29. září: Poděbradovo nám. * Wolkerova * Wolkerova obslužná + parkoviště * Na Spojce * Netušilova *
Hlaváčkovo nám. * Hlaváčkovo nám. 2 parkoviště * Vnitroblok Vojáčkovo-Husserla * Vojáčkovo nám.+parkoviště
středa 30. září: Čechovická * Lipová * 5. května (Čechovická-Družební) * Na Blatech (Čechovická – Družební)
* V Zahradách * Růžová * Jasanová * Javorová (Žitná-5.května) * Ječná * Ovesná * Kaštanová * Habrová
čtvrtek 1. října: Újezd - komunikace * Újezd – O2-okruh * nám. E. Husserla-parkoviště * nám. E. Husserla *
Sušilova * Sádky * Sádky cyklostezka

Úterý 29. září 2015
www.vecernikpv.cz

sport
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Basketbalistka Neubauerová
debutovala v nejvyšší ženské lize
Jiří Možný
BRNO, PROSTĚJOV Před rokem slavila s českou
reprezentací stříbro na mistrovství Evropy hráček
do šestnácti let, přičemž se navíc dostala do výběr
All-Star celého turnaje, v létě tohoto roku pak
talentovaná rozehrávačka Adéla Neubauerová
přestoupila z TJ OP Prostějov do Brna. A stále
ještě sedmnáctiletá hráčka se brzy rozkoukala i na
jihu Moravy, kromě stratů v první lize žen už stihla v dresu BK Žabiny Brno naskočit i do nejvyšší
domácí soutěže žen. V duelu druhého kola Bonver
Ženské basketbalové ligy strávila na palubovce
Strakonic téměř třináct minut. Čtyřmi body, třemi
doskoky, jednou asistencí a jedním získaným
míčem přispěla k výhře svého týmu 60:50.
„Počítala jsem s tím, že v Brně budu hrát juniorskou extraligu a první ligu žen. O to větší bylo mé překvapení,

když mi trenér Bobrovský oznámil, že mám trénovat
s extraligovým družstvem žen,“ neskrývala nadšení
prostějovská odchovankyně.
S elitním celkem mnohonásobného českého mistra
tak nejprve absolvovala přípravný turnaj na Slovensku,
poté odehrála i jeden přípravný zápas v Brně. A pak se
dočkala i ostrého startu.
„Prvního kola jsem se ještě neúčastnila, protože jsem
odjela na zápasy první ligy do Litoměřic a Kralup. Na
druhý zápas jsem už s družstvem žen jela, velkou nervozitu jsem ale necítila, protože jak v našem týmu, tak
na straně soupeře hraje hodně mladých hráček, které
se účastní juniorské extraligy,“ popsala.
I když to byl její první zápas, dostala velkou příležitost,
kterou se snažila co nejlépe využít. „Jak se mi to povedlo, musí asi posoudit ostatní hráčky a diváci. Věřím ale,
že díky hře v nejvyšší soutěži i první lize vylepším svoji
hru a získám nové zkušenosti,“ těší se na další pokroky
dlouholetá opora TJ OP Prostějov.

stupu měl
A velkou radost z jejího dalšího kariérního postupu
enění
i její někdejší kouč Željko Živkovič. „Je to ocenění
dípráce všech lidí, kteří se na jejím vzestupu podím
leli. Tedy i rodiny, spoluhráček, trenérů. Jsem
za to rád a snad bude v dobrých výkonech
pokračovat, i toto je důkaz, že by podpora
města ženskému basketbalu mohla být
vyšší,“ věří ve větší přízeň prostějovského zastupitelstva při rozdělování finanční pomoci.
A samotné hráčce pak předpovídá velkou
budoucnost. „Patří do skupiny velice talentovaných hráček a v Brně je situace už
několik let taková, že se musejí spoléhat
především na vlastní zdroje. Má za sebou
účast v reprezentacích různých věkových
kategorií a rozhodně potenciál na to, aby
mohla nejvyšší soutěž hrát,“ těší se Živkovič
na další úspěchy někdejší prostějovské
tahounky.

se rozstřílel až v play-off
Šipoš udržel dres, Koudelka
Na ME v malé kopané jsme bronzové medaile z loňska neobhájili
SKC třetí mezi stájemi
ROKYCANY, PROSTĚJOV Závěrečný díl Českého poháru mužů
v silniční cyklistice FORCE CUP
2015 skončil v Rokycanech velkým
úspěchem stáje SKC TUFO Prostějov.
A zejména pak jejího jezdce Tomáše
Koudely, jemuž se podařilo vystoupat
v západních Čechách na stupně vítězů
a ve 167 kilometrů dlouhém závodě
obsadit druhé místo. Další závodník
kontinentálního týmu Wojciech Pszczolarski skončil v úvodu druhé desítky, naopak zbývající sedmička jeho
kolegů se cíle nedočkala.
V Rokycanech se na start čtyřiačtyřicátého ročníku Mezinárodní trofeje postavilo bezmála devadesát závodníků. Nechyběli mezi nimi zástupci všech předních
domácích týmů, z těch zahraničních
přijely rakouský WSA Greenlife či slovenský KEMO Dukla Trenčín.
Úkol pro jezdce SKC byl jasný – udržet
fialový dres nejlepšího prvoročáka pro
Marka Šipoše a stejně tak uhájit třetí
místo v hodnocení družstev. To se ukázalo jako velice obtížné, neboť klání se
změnilo ve velký vylučovací závod. Ale
po dramatickém průběhu se to vhodně
upravenou taktikou přece jen podařilo.
Protože rozhodčí důsledně odvolávali
jedince dostižené vedoucí skupinou o
jedno kolo, přičemž tento limit činil pouhých sedm minut, tak se klasifikace v cíli
dočkalo pouhých osmnáct závodníků!
Jakmile se mezi odpadlíky ocitl i Petr
Lechner, výrazně se změnila taktika celé-

SONDA
JIŘÍHO

MOŽNÉHO

ho prostějovského týmu. V tuto chvíli už
měl totiž v závodě pouze dva členy, tedy
žádný přínos do hodnocení družstev. Tomáš Koudela tak dostal pokyn jet tempo,
aby pronásledovatelé byli také odvoláni.
Ve zbývajících kilometrech ukázal, jaký
je závodník, jeho drtivému tempu stačil
pouze zkušený matador Tomáš Bucháček z Whirlpool-Author a mladý Petr
Fiala ze Sparty Praha.
V nájezdu do předposledního okruhu
náskok na předposlední skupinu přesáhl sedm minut a její osazenstvo bylo
odvoláno. To vyústilo v paradoxní situaci, že žádné z družstev nemělo na trati
tři závodníky potřebné k zisku bodů do
hodnocení družstev. Úsilí a obětování se
pro tým však mělo za následek, že Tomáš už neměl v závěrečném spurtu síly
a vítězství v domácím závodě pro sebe
nečekaně urval Petr Fiala. I tak ale sklízel
Koudela velké uznání.
Výborný výkon podal i Wojciech Pszczolarski který obsadil třinácté místo.
A díky nim tak v celkovém pořadí udržela stáj SKC TUFO Prostějov výborné
třetí místo a současně Marek Šipoš uhájil
fialový trikot pro nejlepšího prvoročáka.
Celkovým vítězem osmidílného seriálu
se stal naprosto přesvědčivě Jiří Polnický,
druhé místo si bronzem ze závěrečného
dílu pojistil jeho kolega Tomáš Bucháček. Týmovou soutěž ovládla právě stáj
Whirlpool Author., hodnocení jezdců
do třiadvaceti let kraloval Michael Kukrle
z Favoritu Brno.
(oš, jim)

PROSTĚJOV Uplynulý týden byl ve
znamení dalšího evropského šampionátu v malém fotbalu. Tento sport nás
od loňska velmi zajímá, protože jedním z reprezentantů je i prostějovský
záložník Jan Koudelka. Ten se jako
jeden z mála zúčastnil všech tří vrcholných podniků uplynulých deseti
měsíců – listopadového mistrovství
Evropy v Černé Hoře, březnového
světového šampionátu v USA a letošního kontinentálního mistrovství
v chorvatském Vrsaru.

Tomáš KALÁB
Připomeňme, že letos se hrálo v obvyklém termínu a pod širým nebem, kde se
mezinárodní turnaje na rozdíl třeba od
futsalu hrají. Loňský turnaj byl výjimkou,
protože Černá Hora převzala pořadatelství místo Izraele, který nebyl schopen
garantovat bezpečnost účastníků. Proto
se termín posunul na konec listopadu
a tudíž pod střechu.
V čtyřčlenné skupině E naše borce čekaly týmy Španělska, Belgie a Řecka. Se
Španělskem jsme otevírali i loňské boje
ve skupině, kdy jsme utrpěli porážku.
To letos si už v úvodu dovolil parádičku
Levčík, když patičkou usměrnil do branky Vobořilovu přihrávku. Ještě předtím
ale Koudelka minul těsně levou tyčku.
Španělé sice do poločasu, který v této
verzi fotbalu trvá dvacet minut, srovnali,
naši se ale nenechali zaskočit a Paděra
vstřelil regulérní branku, kterou rozhodčí
vzhledem k tomu, že míč okamžitě vyletěl z branky, neuznali. Dvě minuty před

koncem naštěstí Cenek zařídil našemu
týmu první vítězství.
Ve středu opět o jedenácté hodině dopolední narazili naši reprezentanti na
nejslabšího soupeře, Belgii. Tomu odpovídal i úvod utkání, kdy Paděra po patnácti sekundách otevřel skóre, po osmi
minutách jsme vedli už trojbrankovým
rozdílem. Jenže Belgičané za dvě minuty
snížili a do poločasu vstřelili kontaktní
branku! Šance se ve druhém poločase
přelévaly ze strany na stranu, střelecké
trápení ukončil pět minut před koncem
Paděra hattrickem a na konečných 5:2
pečetil tentýž hráč v poslední minutě.
Ve čtvrtek pozdě večer naši borci nastoupili proti Řecku k zápasu o první místo
ve skupině a nasazení pro osmifinále.
V prvním poločase se hrálo hodně opatrně, po jedné šanci na obou stranách.
Po obrátce jsme se sice ujali vedení,
ale Řekové úžasnou trefou vyrovnali
a zbývajících deset minut se jen dohrávalo. Řekové nakonec poslední souboj
se Španělskem nezvládli a skončili ve
skupině třetí.
Vzhledem ke zpoždění programu se osmifinálový duel proti Německu začal až
v pátek těsně před půlnocí. Noční směna
ale hráčům nevadila, oba týmy si vypracovaly dvě šance, ale až Černý z přímého
kopu těsně před poločasem otevřel skóre,
které ještě do přestávky navýšil z téže herní
situace Levčík. Po přestávce sice Němci
snížili, ale Černý dvě minuty před koncem
pečetil postup do čtvrtfinále!
Sobota byla opravdu neskutečně nabitá,
protože na ni organizátoři naplánovali

Foto: www.bkzabiny.cz

rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK

zbývající zápasy play-off. V dopoledním
čtvrtfinále jsme změřili síly s Ruskem,
nad nímž jsme vedli díky šťastnému
odrazu už po pěti minutách. A tehdy se
konečně rozstřílel „Koudy“, který do té
doby přes několikeré šance nedal gól.
Z otočky zvýšil dvě minuty před pauzou
a minutu před koncem dal definitivu postupu do semifinále.
Tam nás čekal stejný soupeř jako loni,
tedy Rumunsko. Tentokrát jsme sice
v základní době neprohráli, když pět
minut po přestávce Cenek srovnal na konečných 1:1, finále nám ale přesto uteklo
po penaltovém rozstřelu, který odchytal
místo Grubera Víšek. Z třech našich exekutorů se trefil pouze Koudelka, což na
postup nestačilo.
Ve večerním souboji o bronz nebylo
o branky nouze, čtyři rovnoměrně rozdělené viděli diváci ještě do přestávky.
Koudelka sice otočil průběh na 2:1 v náš
prospěch, soupeř ale vyrovnal a ve druhé
půli odskočil na dvě branky, což bylo rozhodující.
Po loňském bronzu jsme tento nejméně cenný kov tedy neobhájili a z Istrie si
odvážíme jen „bramborovou“ medaili. Je
to další důkaz faktu, že v tomto sportu se
kvalita také vyrovnává.
Výsledky na www.vecernikpv.cz

HOKEJ MÁ ZVLÁŠTNÍHO SPONZORA

I TRENÉŘI TO JEŠTĚ UMÍ

TŘI CESTY NA ŠPICI TABULKY

Krátce před startem nové sezony slavnostně
představilo vedení českého hokejového svazu
nového titulárního partnera druhé nejvyšší
mužské soutěže. Na první pohled zní jeho název
vznešeně a vzbuzuje dojem, že se jedná o velice
prestižní zahraniční společnost, která k nám
přichází ze svého zámořského domova. Jak se
ovšem brzy ukázalo, nemusí to být tak úplně pravda a pravděpodobnější je, že se jedná o českou
společnost patřící do složitějšího spletence firem,
které tak úplně nedodržují pravidla a jimž tak
tuzemská i maďarská centrální banka zakázala
určité činnosti na finančním trhu. Jeden z internetových bloggerů si totiž dal tu práci a pokusil se
dohledat co nejvíce informací o samotném subjektu i lidech v jeho čele, a zjistil, že všude figuruje jedno jméno, které ovšem různě mění tituly.
Nyní tak společnost oficiálně vydělává prodejem
robota, jenž za vás obchoduje s akciemi, může se
ale stát, že osud bude podobný jako v minulosti
v případě jedné kampeličky.

Některá podzimní střetnutí krajských soutěží nabídla atypický obrázek, kdy klasických hráčů bylo
na hřišti tak málo, že do utkání museli zasáhnout
i trenéři či vedoucí mužstev. Je to taková z nouze
ctnost a rarita, může to ale také přinést body.
Z hlediska věku na sebe poutalo největší pozornost duo Vladimír Krč, Pavel Sedlák, jimž bylo
v pivínském dresu téměř sto let. V případě Jesence se pak na hřiště dostal Vladimír Čížek a již
na jaře znovu nazul kopačky Petr Tichý starší,
v sestavě Hvozdu opakovaně nastupoval někdejší
kouč výběru Karel Procházka. A příliš nechybělo
k tomu, aby musel za Nezamyslice naskočit rovněž
Vlastimil Michlíček. Na jednu stranu to svědčí
o tvrdé realitě, že hráčů je poměrně málo a stačí
několik zranění či pracovního zaneprázdnění,
aby problém byl na světě, na druhou stranu je to
i příjemné zpestření, kdy má každý fanda opět
možnost vidět v plné parádě hráče, kteří už jinak
nastupují maximálně do exhibicí či nejnižších
soutěží. I proto se vyplatí chodit na fotbal.

Jesenec, Protivanov, i Otinoves v tomto ročníku
velice příjemně reprezentují Prostějovsko v „B“
skupině I.B třídy. Každý z těchto celků ovšem
nabízí výrazně odlišný přístup. V tuto chvíli je na
tom bodově nejlépe Jesenec. To znamená oddíl,
který již řadu let účinně spolupracuje s Konicí
a letošní sezona to dokládá. Jen namátkou lze zmínit
příchody zkušeného Petra Ullmanna či mladíků
Lukáše Motla s Michalem Drešrem, tamějšími
mládežnickými družstvy ale prošlo mnohem více
členů kádru. Jedná se tak o spolupráci dvou blíz
blízkých klubů. Naproti tomu Protivanov se může
spolehnout prakticky čistě na své odchovance,, dorost hraje krajskou soutěž a mladíci se velice dobře
prosazují i do mužského „áčka“. V tomto městečku
tečku
se tak o budoucnost také obávat nemusejí.í. To
naopak úspěch Otinovsi je založený příchodech
odech
cizích hráčů, kteří následně zase odejdou. A jakk
se hovoří ve fotbalovém zákulisí, kdyby raději
peníze investovali do trávníku či mládeže, jdee
totiž jen o přechodný stav.

Fotbalisté Určic, se konečně rozehráli! Jejich týdenní účet v krajském
přeboru je opravdu exkluzívní: ze
dvou utkání šest bodů a skóre 9:1!
Navíc se na straně soupeřů nejednalo
o žádné nazdárky. Ve středu zdecimovali v derby Kralice, ještě k tomu
na jejich půdě, následně doma nedali
ani čuchnout druhému Jeseníku!
DEBAKL
Jedenáctibranková porážka prostějovských házenkářů v brněnských
Bohunicích, přesně splňuje podmínky
této rubriky. Zapříčinila ji především
útočná bezzubost Sokola II, jenž po
vcelku vyrovnaném průběhu, inkasoval v závěru utkání devět branek, aniž
by vstřelil jedinou…
ČÍSLO VEČERNÍKU

5

Inspirace v Bundeslize? Třicetiletý
útočník Petr Šimek, dokázal v nedělním utkání I.B třídy nastřílet
neskutečných pět branek a pomohl
tak svým Vrchoslavicím k divoké
výhře s Čekyní poměrem 6:5.
VÝROK VEČERNÍKU
„HRÁČI SE MI OMLUVILI,
NECHTĚLI DOPADNOUT
JAK JESENEČTÍ…“

Vysvětloval trenér Hvozdu
RUDOLF ŠVEHLA prořídlou
soupisku v Otinovsi.
KOMETA VEČERNÍKU

PETR HALOUZKA
Fotbalový útočník Určic, prožil
skvostný týden. Nejprve
skvostn
pomohl dvěma brankami
pomo
vyrabovat Kralice, následvyrab
ně přidal
př sobotní hattrick
v utkání s Jeseníkem
a výraznou měrou
přispěl k posunu svého celku do klidnějších tabulkových vod
šíc
krajského přeboru.
kra

eskádko

navštivte stále více oblíbenější inter

HRÁČ

„ESKÁČKO“ SMÁZLO KROMĚŘÍŽ A SUVERÉNNĚ KRALU
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PODLE

VEČERNÍKU
PETR NEKUDA
N
Nikdy
není jednoduché, a pro koncového hráče
u
už vůbec ne, když přijdete do týmu s úkolem
s
střílet
góly, ale ony nepřicházejí. Důležitá je pak
p
psychická odolnost hráče, jak dokáže vytrvat
a nenechá se horším obdobím otrávit. Petr Nekuda
trpělivě
tr
čekal na svou šanci a dnes jí vykročil dokona
nale naproti.
„J
„Jsme rádi, že se hlavně Nekuda dostal do střelecké
po
p
pohody, a to mu tam ještě mohl spadnout další gól.
Čekal jsem každým zápasem, že to musí přijít.
Če
D
Doufám, že se o střelbu branek budou opět dělit
oba naši hrotoví hráči,“ shrnul pocity trenérů asistob
en Roman Popelka. K tomu asi netřeba cokoli
ent
d
dodávat.

OKÉNKO KAPITÁNA
aneb

pohledem Karla Kroupy
V úterý proti Zlínu byla velká škoda, že jsme nerozhodný stav neudrželi
do poločasu. Mohli jsme o přestávce trochu spočinout, něco si k tomu
v kabině říct, koncentrovat se na druhý poločas. Jedním dechem ale musíme objektivně přiznat, že Zlín je kvalitativně někde úplně jinde. Do
prvního gólu jsme s nimi docela drželi krok, ale oni si pomohli standardní
situací. Škoda, že jsme jejich standardky neuhlídali. Pak už bylo na hřišti jen
jedno mužstvo. Na takovéto týmy prostě zatím nemáme. Musíme pohár
hodit za hlavu a dobře se připravit na ligový zápas.
Pro naše mladé kluky je určitě přínosem, že mohou nastoupit proti ligovému týmu. Důležité pro nás také bylo, že přišli diváci. Jen mě mrzí, že
neviděli větší drama. Chtěli jsme ty, kteří pravidelně nechodí a přišli pouze
na pohár, přilákat do hlediště atraktivní hrou. Těžko říci, jestli se záměr povedl. Hodně lidí bylo zvědavých, zjistili, že vedeme tabulku, v poháru jsme
postoupili až do třetího kola. Právě tyto bychom potřebovali podchytit, aby
chodili na zápasy pravidelně. Jinak náš kotel fandil i za nepříznivého stavu,
za což je potřeba všem poděkovat.
Už v zápase se Zlínem jsem se necítil úplně v pohodě a byla z toho nějaká
střevní viróza, která dokáže člověka pěkně oslabit. Ještě ve čtvrtek jsem
myslel, že nebudu schopen nastoupit, ale naštěstí jsem to fyzicky zvládl.
Jakmile jsem se zbavil obránce a zjistil, že ostatní proti mně nevystupují,
navedl jsem si balón více na střed a vystřelil. Balón zapadl do brány přesně,
jsem za to rád.
Dnes kluci bojovali, bylo tam nasazení, koncentrace, prostě vše, co má být.
Po delší době jsme zápas zvládli s klidem, s nulou v zádech, což je pro Kofiho také důležité. Výhoda byla určitě den navíc od pohárového utkání oproti Kroměříži. Petr Nekuda odvedl pro tým perfektní práci korunovanou
dvěma brankami, takže je fajn, že se zase střelecky chytil. Ten dvoutýdenní
zápasový blok jsme zvládli hodně nadstandardně, Zlín nám samozřejmě
dal pocítit, že je kvalitativně jinde, ale oklepali jsme se z toho. Do Velkého
Meziříčí jedeme poměrně do neznáma, s pokorou, ale určitě pro nějaký ten
bod.
Karel Kroupa, útočník 1.SK Prostějov

RYCHLÝ
VEÿERNÍK
Rozsypaná kasièka
a oèekávání fanouškù
Prostějov (tok) – V sobotu se před
utkáním s Kroměříží sypaly po schodech stadionu drobné, zámek kasičky
pro pokladnu jaksi nevydržel. Jakoby
to ale předznamenalo fakt, že hráči
svým fanouškům rozdávali radost
plnými hrstmi. Konečně s tím už
většina přichází na stadion. „A vyhrajeme dnes zase?“ ptají se pokladní,
zatímco odpočítávají vstupné. Snad
bude kladná odpověď přicházet co
nejdéle.

Devatenáctce se
doma nedaøilo
Prostějov (tok) – Sobota byla ve
znamení kroměřížského dvojboje,
protože se stejným soupeřem se
potkali v areálu za Olympijskou ulicí dopoledne i starší dorostenci. Ti
neproměnili v prvních minutách
dvě dobré šance a soupeř je potrestal. Dvougólové manko z první
půle se zlepšeným výkonem ve
druhém poločase smazat nepodařilo
a Chudobův gól znamenal pouze
korekci. Za druhý poločas by remíza
utkání slušela.

najdete nás také na

www.
vecernikpv.cz

ƔƔ více informací
ƔƔ více ohlasĤ
ƔƔ více fotogra¿í, videí

PROSTĚJOVPokudněkdohleděl
s obavami k dvoutýdenní obtížné
sérii čtyř zápasů, můžeme teď
směle konstatovat, že zbytečně.
Prostějovští fotbalisté zvládli
všechny ligové zápasy bravurně,
s těžkými soupeři brali všech
devět možných bodů. Výjimkou
byl v poháru Zlín, ale jak výstižně
zhodnotil kapitán Kroupa, to byla
opravdu jiná„level“.

Tomáš KALÁB

3:0

PROSTĚJOV Plných sedm zápasů
trvalo, než se zkušený útočník Petr
Nekuda opět zapsal do listiny střelců,
a to hned dvěma zářezy. Vlastně se tak
zopakovala střelecká bilance ze zápasu třetího kola proti rezervě Slovácka, kdy se oba útočníci stejně podělili
o trojici branek v soupeřově síti.
V úvodu zápasu jednoznačně zaujalo
Langerovo sólo přes polovinu hřiště, které ovšem nedotáhl do žádoucí koncovky.
Diváci se ale přesto radovali už po pěti
minutách. Machálek zatáhl míč po pravé
straně a naservíroval jej před branku Nekudovi – 1:0. Skóre mohl navýšit Krejčíř,
když si naběhl na Zelenkův nepřímý kop,
míč ale skončil těsně vedle tyče.
Na druhé straně vyslal křížnou střelu
Hromek, Kofroň míč vyrazil na roh. Na

Velké MeziĆíêí = velká neznámá?

Jiří
MOŽNÝ

k duhu. Jak uznal kouč Kroměříže
Chytrý, právě on spolu s Nekudou
a Kroupou rozhodli dnešní utkání.
Jakmile padla první branka, kterou Nekudovi dobře připravil na pravé straně

Machálek, začala být euforie na domácích kopačkách přímo hmatatelná.
Rozhodnuto mohlo být už do poločasu, kdy Nekuda už už sahal po druhé
brance.

Foto: Tomáš Kaláb

Definitivní klid mohl oprávněně přijít až
po brzké třetí brance, kdy bylo podle vývoje hry zřejmé, že soupeř na obrat nemá
ani síly, ani kvalitu. Modrobílí totiž pozorně bránili a kromě jediné vyložené šance

obchodní a mediální partneři fotbalového oddílu 1. SK

konci první dvacetiminutovky sklepl
míč Kroupa pro Nekudu, který z první
pálil nad břevno. A tentýž hráč o dvě
minuty později mířil po centru zprava
z voleje pro změnu vedle tyče.
Právě uplynula půlhodina utkání, když
se Krejčíř chystal k dlouhému autu
do šestnáctky. Vhodil jej ale nakrátko
Kroupovi, který se zbavil obránce, navedl si balón víc na střed a křížnou střelou na vzdálenější tyč nekompromisně
zavěsil – 2:0!
Do konce první půle ještě předvedl
solidní kopací techniku Sus z přímého
kopu. Do kabin se tedy šlo za nadějného stavu, který byl dostatečný ke
vnesení klidu na domácí kopačky, ale
ne zase takový, aby jejich majitele ukolébal. To naznačil hned po příchodu ze
šatny ostrou střelou Fládr. Krejčíř se
ještě jednou dostal do výhodné pozice,
ale nezakončil. Kontaktní branku měl
na hlavě Haša, Kofroň ale na čáře kryl,
čímž si vysloužil ovace diváků.

Pozápasové hodnoce
Roman POPELKA - 1.SK Prostìjov:
„Byli jsme si vědomi, že nás čeká těžký
soupeř, ale řekl bych, že jsme jej měli dobře
přečteného a odpovědně jsme se na něj
připravili. Přesto jsme se nevyvarovali
dvou chyb, kdy měla Kroměříž dobrou
příležitost ke vstřelení branky. Jinak musím
konstatovat, že jsme sehráli velmi dobrý
zápas, po těžkém programu uplynulých dnů jsme jej zvládli
odběhat a odbojovat. Do osobních soubojů jsme chodili
s cílem je vyhrát, což bylo hodně důležité. Vyšel nám vstup do
utkání, hru jsme od té doby kontrolovali, definitivně rozhodla
třetí branka. Těší nás, že jsme doma potvrdili bodové zisky
z venkovních zápasů. Hra i po náročném programu snesla
přísnější měřítka. Viděli jsme pohledný fotbal, ke kterému
přispěl i soupeř.“
Když Zelenka poslal zprava měkkým
obloučkem za obranu do loženky Nekudu, bylo rozhodnuto. Na zvrat nemohli
slávisté pomýšlet, otěže zápasu drželi do-

Vlastimil C
„Předvedli jsme naivn
hrát, ale míč na kopač
jejich velké vápno. N
ztrátu a chybu dok
bylo umění dvojice N
situace takovým způ
padne jedna branka,
měli také Haša a Šev
proměnění. Vznikl z t
takové vítězství zaslo
lémy v domácích záp
následovala další porá
hráčů. Teď jsme se n
kvalitní souboj s Brne
„přejeli“.“

OTINOVES Ani poosmé to
nevyšlo a fotbalisté Hvozdu
stále čekají na první vítězství
nové sezony. Jsou tak i nadále
jediným celkem „B“ skupiny
I.B třídy s nulou v této kolonce,
při větším klidu v zakončení
ovšem mohlo být vše jinak.
Domácí Otinoves byla sice zpočátku lepší a doložila to přesnými zásahy, poté ale nastal zvrat
a byli to hosté, kdo se dostával
do jedné tutovky za druhou.
Nicméně korekce přišla hodně
pozdě a pořádající TJ tak mohla slavit již pátý tříbodový zisk
ročníku, který řadí mužstvo k
čelním týmům soutěže. Oproti
nedávnému duelu s Jesencem
se navíc celé derby odehrálo v
poklidu a bez vyhrocených situací.
Stav pøed výkopem
O papírovém favoritovi nebylo pochyb. V tabulce dělilo oba soupeře
rovných deset bodů, navíc Otinoves
doma třikrát vyhrála a neuspěla až
před týdnem proti Slavonínu. To naopak druhý z regionálních zástupců
dokázal na soupeřově hřišti uválčit
pouze remízu 1:1 s Novými Sady „B“,
v dalších dvou duelech padl. Ani jednou v prvních sedmi kolech se navíc
Hvozdu nepodařilo dosáhnout více
než jedné vstřelené branky, hned třikrát pak neskóroval vůbec. Naproti
tomu nováček severnější skupiny
nejnižší krajské soutěže dokázal doma
dvakrát udržet nulu, při venkovním
duelu na půdě Babic pro změnu hned
pětkrát skóroval.

Tomáš KALÁB
ƔƔ Dnes nejen podle soupeřova
trenéra vynikalo v našem dresu
zkušené trio Kroupa, Nekuda,
Zelenka. Jste spokojen?
„To opravdu říkal? Karel s Petrem
dali určitě důležité branky, jsem rád,
že jsem také na jednu přihrál. Pocity ze zápasu mám dnes opravdu
dobré.“
ƔƔ Jak byste zhodnotil dnešní utkání?
„Dnes jsme předvedli poctivý
výkon, běhali jsme, zodpovědně
jsme bránili. Soupeř měl fakticky jen
dvě šance za celý zápas, které naštěstí

neproměnil, zatímco my ty své ano.
Naopak jsme mohli ještě nějaké góly
přidat, takže z tohoto pohledu jsme
vyhráli naprosto zaslouženě.“
ƔƔ Takže to byl dnes takový mustr, jaká hra vede k úspěchu?
„Obraz hry vypadal tak, jak chceme
pokaždé. Tým maká, jezdí, a fotbal
nám tu snahu bohatě vrací. Aby
se dařilo nadále, je potřeba takhle
hrát každý zápas. Když budeme
poctivě bránit, „jezdit“ nahoru dolů,
tak vpředu se s kvalitou, jakou tam
máme, vždy něco urodí. Jde jen o to
šance proměnit.“
ƔƔ Není to trochu paradox, že
nejlepší výkon přijde po sérii
těžkých zápasů?
„My měli o den delší odpočinek
než Kroměříž, která hrála ve stejné
sestavě, jako proti Brnu. Těžko říct,
jestli byli unavení. Definitivu dal
vývoji zápasu náš třetí gól, který
padl poměrně rychle po přestávce.
Z naší strany to dnes prostě byla
ukázka, jak je potřeba hrát, aby se
dostavil úspěšný výsledek.“

První třetina zápasu probíhala v domácí režii. Již ve druhé minutě rozehrávali standardku z nebezpečné
pozice, o chvíli později se prezentovali štiplavou navštívenkou z dálky.
Prakticky jedinou rušivou akci hostí
vyprodukoval v tomto období Bílý. A
hned z toho byla tutovka, z levé strany
se ocitl sám před brankářem. Ten však
jeho pokus vykopl a následná dorážka
mířila nad. Naproti tomu pozapomenutý Zapletal neměl a rychle upravil
na 2:0. Při první brance se navíc zranil
gólman Hvozdu Vít Koutný, což se
projevilo na třetí brance domácích,
jež padla do šatny. Dlouho platilo, že
domácí si dokázali dát míč do nohy,
uplatnit zkušenosti i fotbalovost a
následně poslat velice nepříjemný
nákop do šestnáctky, postupně se ale
i hosté začali stále více dostávat do
hry. Nabízeli se zejména oba krajní
Stav pøed
výkopem
záložníci
Procházka
s Krásou, příliš
míčů ale nedostávali. A postupně se
již Otinoves spoléhala čistě na brejky,
zatímco Hvozd stále více hrozil.

Osobnost utkání

Petr Zapletal (s číslem 6) právě využívá zmatků v defenzivě soupeře a svou druhou brankou v zápase zvyšuje náskok Otinovsi na 2:0.
Foto: Jiří Možný

ského zápasu vedli 4:0, gólman byl na
Atmosféra støetnutí
jeho střelu k tyči bez šance. Rozhodla
tak kvalita ve finální fázi, větší klid a přesDuelu hraném za nepříjemného věnost při zakončení.
tru, občasného „zubatého“ sluníčka
Osobnost utkání
a na poměrně dost hrbolatém terénu
přihlíželo pouze padesát diváků. ToK pátým třem bodů podzimu nasměro- muto derby návštěva nepřála a také
Zásadní
okamžiky
Zajímavost
duelu
val domácí
Petr Zapletal.
Sedmadvace- na hřišti
byl až nečekaný
klid. Svědtiletý útočník dokázal dvakrát v rychlém čí o tom i jediná žlutá karta, kterou
sledu využít kiksů hostující obrany, kon- dostal Hustý za stažení unikajícího
krétně se jednalo o góly z desáté a pat- Bílého těsně před vápnem. A tento zánácté minuty. Dvacet minut před kon- krok mohl být oceněn i vyloučením,
cem pak mohl zkompletovat hattrick, hostující útočník byl totiž těsně před
leč po Pavlinského akci vystřelil slabě a vápnem zastaven ve chvíli, kdy šel sám
nepřesně, jeho další pokus vykopl z na gólmana. Již předtím rozhodčí něbrankové čáry jeden z obránců. Svou kolikrát chyboval ve prospěch domástřeleckou sbírku letošní sezony nicmé- cích, jednalo se však pouze o drobné
ně i tak zdvojnásobil – ze dvou na čtyři. omyly. V tomto utkání se tak Hvozd
porazil sám a domácí nepotřebovali
Zajímavost duelu
žádnou jinou pomoc.

Zásadní okamžiky
Rozhodla efektivita. Dokumentoval to
Křečkův nepovedený lob, když byl gólman hodně vysoko, Krása v další tutovce
překopl, Kubicovu hlavičku po rohu
pokryl u své pravé tyč gólman. To domácím stačila víceméně náhodná akce, kdy
Pavlinský dostal na pravé straně vápna
příliš prostoru. V polovině druhé půle se
z otinoveské standardky stal velký brejk
Hvozdu, po přihrávce z pravé strany a
kličce bekovi, vychytal Krásu brankář.
Následná pumelice prosvištěla těsně
nad břevnem. Další míč zprava propadl
na zadní tyč k Bílému, ten ale hodně minul. Stejný hráč pak o chvíli později zavřel oči a neatakovaný napálil z hranice
šestnáctky přesný střed brány. Dočkal se
tak až v závěru, kdy po rohu zatočil míč z
pravé strany přesně ke vzdálenější tyči.
Mezitím už domácí po druhém Pavlin-

Za celých devadesát minut hry a krátké
nastavení se neudálo ani jedno střídání. V současné době velice vzácný jev
podpořilo, že ani jeden z trenérů neměl
příliš kam sáhnout. „Hodně hráčů řeklo,
že tu nemá cenu jezdit, že dopadneme
jako Jesenec. Bylo nás akorát jedenáct,
to také rozhodlo. Kdybychom mohli
vystřídat, možná by to bylo lepší,“ přemítal například kouč Hvozdu Rudolf
Švehla. A nebyla to pro něj jediná nepříjemnost, hned při první brance se navíc
zranil gólman Koutný, jehož noha se
dočkala dlouhého ošetřování.

mácí pevně v rukou. Nic na tom nemohl
změnit ani Krška, jehož střela minula
břevno Kofroňovy branky.
Kolik síly v sobě našla základní jede-

ƔƔ V utkání chybělo
bělo několik
stavy, přesto
hráčů základní sestavy,
to na hřišti nebylo vůbec znát...
„Je velmi důležité, že máme kvalitní lavičku a pokudd vystřídáme,
máme na hřišti stejně dobré
hráče. Dnes se potvrdilo, že
áčů základní
i bez obvyklých hráčů
ni podat
sestavy jsme schopni
výborný výkon.“
ƔƔ Takže do budoucoucisna hledíte s optimismem?
„Vidím to neskutečně po-zitivně,
vždyť jsme zatím
neprohráli,
vedeme
soutěž
o čtyři body před
Vítkovicemi, kralujeme téhle soutěži. Jee potřeba
žet, ale
toto všechno udržet,
znovu opakuji, je too hlavně
řístupu.
o poctivém přístupu.
V každém zápase jee třeba
odevzdat maximum a to se
dnes stalo.“

v remízu,“ přiznal Petr Antl

pv.cz
www.vecernik

OTINOVES Tím nejzkušenějším z hostující sestavy byl
v duelu proti Otinovsi Petr Antl
(na snímku). Již dvaačtyřicetiletý hvozdecký obránce se do
sestavy vrátil po dvouzápasové
přestávce a na jednom z nejvýše položených fotbalových
hřišť na okrese odehrál stejně
jako všichni jeho spoluhráči celých devadesát minut, ani jeho
výkon ovšem nezabránil tomu,
aby se soupeři podařilo hned
čtyřikrát skórovat a ponechat si
všechny tři nabízené body.

Atmosféra støetnutí

Jiří Možný

●● Výsledek hovoří jasně, zdálo
se ale, že šancí jste měli minimálně
stejný počet.
„Nedali jsme je ale, to je naše smůla. Důležité bylo, že jsme nedali první šanci,
kterou jsme měli, to by pak domácí tolik
nehráli a netlačili nás. Asi bychom to
pak zazdili. (úsměv) Otinovsi došly síly,
hráči už vyloženě nevěděli co, mají tam
ale dva rychlíky, co to umí s balonem,
zpracují, nahrají přesně, to byla naše
smrt, protože chybujeme vzadu.“
●● Zejména první dva góly byly vyloženě darované. Souhlasíte?
„Nejen první dva, ale i ten třetí, prostě
nedůslednost. Nedomluvili jsme se
dobře v obraně a nechali jsme je dát
góly. Brankář se nám zranil hned v páté
minutě a už nemohl udělat krok, skočit.

Foto: Jiří Možný

Třeba u třetího gólu se už nemohl pohnout, balon letěl mezi mnou a brankářem, kde to musí pokrýt, ale on nemohl,
neodrazil se.“
●● Dá se říct, že byl tento zápas obrazem celého podzimu?
„Ano. Tento soupeř nebyl zrovna nejsilnější a patří kvalitou do takové kategorie
jako my.“
●● Co jste od tohoto derby očekávali?
„Měli jsme nějaké zprávy, tak jsme moc
nemysleli na tři body... Ale já jsem stále
věřil, že alespoň remízu bychom mohli
uhrát, ať je to, jak chce. Jak jsme se začali
scházet, a zjistilo se, že někteří jsou nemocni, tak jsme nakonec přijeli v jedenácti bez možnosti střídat.“

Pozápasové hodnocení trenérù
Tomáš HRDLOVIÈ - TJ Otinoves:
„Hraje se na góly. Před týdnem jsme proti Slavonínu měli
během deseti minut dvě tutovky, nedali jsme je a prohráli
jsme 0:2. Dneska jsme prostě góly dali, ač mohu konstatovat, že náš výkon byl katastrofální. Soupeře nechci hodnotit, ale také to nebylo fotbalové. Ale my jsme vyhráli 4:1 a
máme tři body, za to jsem rád. Za stavu 2:0 už to hráči podceňují, už do toho nejdou s takovou vervou. Věřím tomu,
toto mužstvo by do toho při snížení opět dalo víc.“

4 :1

TJ Otinoves

Rudolf ŠVEHLA - FC Hvozd:
„Chtěli jsme minimálně bod, šance na to byly. Ale co soupeř
kopl na bránu, to tam spadlo, zatímco my jsme selhali. Měli
jsme vyložených šancí na dva zápasy, holt se ale projevuje
nervozita a zodpovědnost, někteří si to moc zabírají. Hráli
jsme s mužstvem ze špice tabulky, ale kdo to viděl, tak nemůže říct, že jsme byli horší. Chtěli jsme hrát zezadu a oni nás
zpočátku tlačili, ale druhý poločas jsme byli lepší my. Třeba se
to další zápasy protrhne.“

FC Hvozd

8. kolo FGP Studio I.B třídy, skupiny „B“ O KFS

„Dnes jsme ukázali, jak je potŐeba hr

PROSTĚJOV Když průběh zápasu proti Kroměříži hodně
zjednodušíme, dalo by se říci,
že celý tým pracoval a dvojice
útočníků snahu všech zúročila.
U zrodu pojistkového třetího gólu byl Lukáš Zelenka (na snímku),
který se v poháru na hřišti neobTrenér Libor Smejkal dal důvěru jevil a o to víc dnes hýřil aktivitou.
sestavě Invald – Šimáček, Krejčí, Mucha P. – Demeter, Berka, Šuta, Dolejš,
Vyskočil, Smejkal – Simr. Právě Simr
má plnit roli kanonýra, což se mu
zpočátku nedařilo, zastoupil ho ale
trenérův syn Eduard.
„Velké Meziříčí patří také mezi
překvapení soutěže, protože na
nováčka mají slušné výsledky. V kádru mají hráče Jihlavy a okolí. Jde
o kvalitního soupeře, který doma také
neprohrává a bude nepříjemný. Jako
obvykle bude zásadní poctivá práce,
máme týden na regeneraci a přípravu
na zápas tak, abychom jej zvládli,“
přemítal o nastávajícím soupeři asistent trenéra Roman Popelka. (tok)
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Připravíme se a chceme
byli
úspĚšní,“
pochvaloval
si
Luk
bodovat, zní z eskáčka

PROSTĚJOV Další dva nováčci
čekají prostějovské fotbalisty
v následujících dvou zápasech Moravskoslezské fotbalové
ligy. Tuto neděli je čeká cesta na
Vysočinu, kde od 10:15 hodin
změří síly s vítězem loňské divize
D Velkým Meziříčím.
„Velmez“ do určité míry nahradil
ve třetí lize jiný celek z Vysočiny,
Žďár nad Sázavou, který spadl do
divize předminulou sezónu. Jak bývá
u nováčků obvyklé, začal ve vyšší
soutěži úspěšně. Vyhrál doma s Líšní
a ve Zlíně, remizoval s Holicí a první
porážka přišla až ve Vítkovicích. Nad
sílu borců z Vysočiny byl Hlučín
a Vyškov, naopak hráči Hulína
a rezerva Slovácka si neodvezli ani
bod. A to prosím domácí otočili
s Hulínem stav z 0:3 na 4:3!
V neděli začal Velmez slibně v Otrokovicích, když vedl už od třetí
minuty, další šance v první půli ale
nevyužil a vymstilo se to – Viktorka
po přestávce výsledek otočila na 3:1.

TBALOVÁ R

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ

„Neky“ se konečně střelecky chytil, měl zaděláno
1.SK Pv
SK HS Km

F

Domácí si rychle vypracovali náskok, poté nastala hostující tragikomedie

Ojedin÷lé výpady hostí si pokryl brankáą Kofroÿ – tady zasahuje proti hlaviéce Ševéíka (é. 20).

A to můžeme zpětně přiznat, že v pátek
odpoledne nevypadala situace stran
sestavy vůbec růžově. Z běžné základní jedenáctky totiž vypadli hned čtyři
borci! Kromě reprezentanta Koudelky,
který válel v play-off evropského šampionátu v malé kopané, vyřadilo zranění
kolene Pančocháře a svalové zranění
Petrželu, navíc Kroupu skolila viróza
a jeho start byl značně nejistý.
Naštěstí s parťákem Susem v sobotu
odpoledne dorazili a mnozí si hlasitě
oddechli, když jej viděli na rozcvičení před zápasem. Oproti úternímu
pohárovému duelu došlo tedy pouze ke dvěma změnám – mezi tyče
se při pravidelném střídání postavil
Kofroň a do zálohy se vrátil Zelenka, kterému pauza přišla evidentně

fotbal
otba

HVOZD DOJEL V OTINOVSI NA ZAHAZOVÁNÍ NEMOŽNÉHO „Stále jsem věřil aspoň

původní zpravodajství
pro Večerník
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Brichta

Matocha

O. Procházka
Kubica

Tomáš

Rudolf

HRDLOVIČ

ŠVEHLA

Doseděl
Z. Poles
Piňos

Křeček

Zapletal

Vánský
Koutný

Hustý
V. Bílý

Kohout
Pavlinský

Fiala

Mlýnský

Andrýsek
Antl

Beneš

Krása

Sekanina

Branky: 10. a 15. Zapletal, 45. a 73. Pavlinský
Střely na branku:
Rohové kopy:

10
3

Střely mimo branku:

OTINOVES

5

4 :1

HVOZD

Branky: 85. V. Bílý

( 3 :0)

Střely na branku:
Rozhodčí: Malčánek – Valouch, Dömisch

Žluté karty: 55. Hustý

Žluté karty: -

Střídání: -

Střídání: -

Diváků: 50

Rohové kopy:

10
5

Střely mimo branku:

6

32

Úterý 29. září 2015
ww
w..ve
v cernikpv.cz
www.vecernikpv.cz

fotbal

F

TBALOVÁ R

JE TŘETÍ LIZE

přímé reporty
zpravodajství
asy
pozápasové ohlasy

ZHLEDNA

KRAJSKÉ DERBY POD TAKTOVKOU HOSTUJÍCÍCH URČIC „V Kralicích to mám rád,“
usmíval se Petr Halouzka

Kralická defenzíva se zhroutila jako domeček z karet...
EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ
PORTÁŽ

FOTO & VIDEO
GALERIE

Vývoj zápasu

pro Večerník

Zdeněk
VYSLOUŽIL

KRALICE NA HANÉ Derby si
užíval. Společně se svým hroklikni na
tovým parťákem Michalem
www.vecernikpv.cz
Trajerem byl Petr Halouzka
(na snímku) hlavním strůjcem
kralického debaklu. Autor
dvou zápasových tref byl svou
rychlostí pro statickou domácí
obranu neřešitelným probléV souboji o míč se utkali dva kapitáni Jaroslav Lehký (vlevo) a Otakar mem. Nečekaně vysoké vítězCetkovský a vyšli z toho fifty fifty. Po závěrečném hvizdu se však mno- ství si tak mladý určický střelec
hem hlasitěji smál ten žlutý z Určic.
Foto: Zdeněk Vysloužil společně se svými spoluhráči
ce Halouzka, Trajer, ale druhý jmenova- tek vytížení, při centrech do šestnáctky hodně užil, což je patrné i z poný poslal míč těsně vedle. Určický hrot se a vytahování míčů ze sítě si jeho rukavice zápasového interview.

Z pohledu hostujícího celku se nemohl
scénář odvíjet lépe. Po čtvrthodinové
oboustranné oťukávané se Určicím během dvou minut podařily dva brejky,
navíc se stoprocentní úspěšností! Na
druhé straně pak jasnou gólovku Škody
dokázal vykopnout špičkou kopačky
Števula. Krátce před půlí pak vyšel Určickým další smrtící kontr a bylo prakticky
vymalováno. Když pak v úvodu druhé
pětačtyřicetiminutovky vychytal Števula v jasné šanci Kováče, ocitli se domácí
vtěžkédepresi.Dorazilječtvrtýgólvjejich
síti, kdy působila jejich obrana jako ementál. Slabou útěchou byla čestná branka ze
standardní situace, hosté totiž dokázali
zužitkovat další pohlednou křídelní akci.
Smutnou tečkou za domácí bezúčelnou
snahou byla poslední šance opticky vyrovnaného zápasu. Kralický kapitán Lehký po svém úniku jen napálil Števulu...

KRALICE NA HANÉ Podle starých not! Po dvouleté pauze se
regionální fanoušci opět dočkali tradičního souboje Kralic
s Určicemi. V posledních sezónách, předcházejícím dvouleté
divizní určické anabázi, měli
v drtivé většině vzájemných
soubojů navrch určičtí. Nově
složený tým Sokola dokázal na
své předchůdce navázat a ve
středeční předehávce Přeboru
Olomouckého KFS rozstřílel kralický FC na jeho půdě. Základ
své vysoké výhry postavili hosté
na zabezpečené obraně a rychlém přechodu. Z brejkových
akcí vstřelili hned čtyři z pěti
Zásadní okamžiky
svých branek a přerušili tak třízápasovou sérii porážek. Kraličtí Na sklonku první čtvrthodiny se uvolnil
naopak hodně tvrdě dopadli ve středu pole Bokůvka a krásným přenez vítězných litovelských obláčků... sením hry poslal do šance Plajnera, jenž
Stav pøed výkopem
V mnohem větší pohodě se zdáli být
domácí, kteří o předcházejícím víkendu
přivezli tři body z Litovle a v tabulce se
přiblížili kýženému středu tabulky. Na
druhé straně je zase trápila marodka,
kdy trenéru Gottwaldovi vypadlo vinou zranění hned několik hráčů. Mladý
určický výběr se doposud spíše hledá
a do středečního vystoupení ho trápila
především produktivita. Navíc se výběr Evžena Kučery nemohl chlubit ani
skálopevnou obranou, výmluvné skóre
z posledních tří zápasů 2:11 a nula získaných bodů, hostující výpravě příliš nadějí nedávaly. Samotný vzájemný souboj však postavil všechna výše uvedená
fakta na hlavu a ukázal, jak dovede být
fotbal na jedné straně krásný, na druhé
pak krutý...

dočkal až po akci Zabloudila, jenž prošel
obranou jako nůž máslem a našel Trajera
na malém čtverci - 0:4. Kraličtí skórovali
až za rozhodnutého stavu, kdy posadil
Nečas volný kop přesně na hlavu Škody 1:4. Poslední slovo si však vzali hosté, kteří
divákům předvedli další krásnou akci. Zacpal poslal míč napříč malým čtvercem,
kde ho na zadní tyči usměrnil do sítě Zelina - 1:5. Výmluvně pak skončily další dvě
šance Kralických - po střele Šatného se
u tyče blýskl Števula, stejně jako při úniku
Lehkého.

Osobnost utkání

střelou k tyči otevřel skóre - 0:1. Radost
hostů ještě nestačila vyprchat a bylo to
o dvě branky. U zrodu akce byl opět přesný Bokůvkův pas, který prodloužil Trajer
na Halouzku, ten „nechrtil“, vrátil zpět
svému parťákovi, jenž vypálil na bránu,
míč se odrazil od břevna na čáru přímo
k dobíhajícímu Halouzkovi a ten ho dopravil, kam patřil - 0:2! Domácí mohl postavit na nohy kontaktní gól. Škodova
hlavička měla brankové parametry, ale
Števula vysekl parádní zákrok. Pár minut
před pauzou pak předvedli s chutí hrající
hosté další parádu. Zacpal potáhl míč po
levé straně a přesným pasem našel na zadní tyči úplně volného Halouzku - 0:3!
Labutí písní kralických nadějí pak byl
vstup do druhého dějství. Nečas získal
míč na pravé straně, poslal ho na první tyč
Kováčovi, ten však z očí do očí určickému
brankáři selhal! Z následného protiútoku
pak opět domácí obranu vyškolila dvoji-

Tentokrát bylo těžké vybrat jednu postavu z dobře spolupracujícího týmu Určic.
Nepřehlédnutelným dirigentem zadních
řad byl stoper Dominik Bokůvka. Svým
tahem na bránu a důrazem ničil domácí
defenzívu Trajer. Dvě gólové a nutnou
podotknout, že delikatesní, si připsal Zacpal a dvě branky zase vstřelil Halouzka.
Přes jednoznačný výsledek, se pak v bráně blýskl několika excelentními zákroky
Števula. Zkrátka Určice zahrály jako
dobře sladěný orchestr hned s několika
výbornými sólisty!

Zajímavost duelu
Pozoruhodný zápas prožil kralický brankář David Krejčí. Za celých devadesát
minut nemusel pacifikovat žádnou obtížnější střelu, a přesto pětkrát inkasoval.
Ne že by si nemohl stěžovat na nedosta-

prakticky neodpočinuly... Všech pět ob- Zdeněk Vysloužil
držených gólů však bylo takových, že byl
●● Co bylo příčinou vašeho jasnév bráně prakticky zbytečný!
ho vítězství?
Atmosféra støetnutí „Konečně se nám podařil začátek.
Proměnili jsme šance, co jsme měli.
Doby, kdy na tohle derby chodilo oko- Ne jako v minulých zápasech, kdy se
lo tří stovek diváků, jsou asi nenávratně nám branku vstřelit nepovedlo. Ty
pryč. V hledišti však nescházela zajímavá dva rychlé góly byly asi rozhodující.“
sešlost. Do Kralic vážil cestu například ●● Společně s ´Trájou´ jste si dělakrajský předseda Stanislav Kaláb, ne- li na hřišti, co chtěli...
chyběl sekretář Olomouckého KFS „Dnes nám to vycházelo. Obrana souPavel Peřina nebo okresní boss Milan peře byla asi pomalejší než obvykle,
Elfmark. Nepřehlédnutelná byla i skupi- prosadili jsme se dorážkami.“
na plumlovských hráčů v čele s trenéry ●● Upřímně, čekali jste, že Kralice
afunkcionářemFrantouKocourkem,kte- takhle vyškolíte?
ří si přišli obhlédnout finálového soupeře „Přiznám se, že ne. Vyhrát jsme ale
v okresním poháru. „Byli jsme na Krali- chtěli a hodně. Potřebovali jsme zísce zvědaví, po dnešku z nich ale nejsem kat tři body, ale že to bude nakonec
moc moudrý,“ pronesl kouč Plumlova 5:1, tak s tím jsme fakt nepočítali.“
(úsměv)
Petr Kiška.

Foto: Zdeněk Vysloužil

●● Dal jste dva góly, nebyl ten druhý už po ´Trájově´střele?
„Ne, ještě to bylo před čárou. Ale po
těch zkušenostech z předchozích zápasů, kdy jsem zahodil podobné šance, jsem s tím měl co dělat, nervy...“
(smích)
●● Myslíte, že jste tedy střeleckou
smůlu konečně prolomili?
(úsměv) „To se uvidí až v dalších zápasech, jak se prosadíme.“
●● Pamatujete se vůbec ještě na
poslední derby s Kralicemi?
„Jasně, v tom posledním jsem zde
i hrál. Mám to tu rád, dobrá tráva
a všechno zkrátka...“
●● Navíc poslední dobou vždycky
vyhráváte...
(smích) „To taky. Z Kralic většinou
odjíždíme v dobré náladě, vydařený
den!“

Pozápasové hodnocení trenérù
Ivo GOTTWALD - FC Kralice na Hané:
„Ukázalo se, že v soubojích těchto dvou celků není favorit. My
máme o něco zkušenější kluky, soupeř zase mladé, kteří hrají
s obrovským nasazením. Myslím, že jsme byli více na míči, ale
soupeř nás trestal z brejků. Základem všeho byl Trajer, který
je na tuto soutěž nadstandardním hráčem, zápas mu navíc
vyšel. V obrat jsem věřil ještě v poločase, protože soupeř nás
ničím jiným, než lepší koncovkou, nepředčil. Co jsme měli
my, jsme nedali, oni ano... Všechny jejich góly padly po krásných křídelních akcích, opravdu paráda.“

Evžen KUÈERA - TJ Sokol Urèice:
„S výjimkou hry mě potěšilo i proměňování šancí. Myslím,
že jsme pod žádným velkým tlakem nebyli. Přestože jsme
prohrávali, kluci jsou mladí a rychle se z porážek dokážou
oklepat. Otázkou je, jak by to vypadalo, kdybychom dostali
první gól my. Na naší straně byla větší chuť po vítězství, zkrátka jsme byli lepším týmem. Mrzí mě inkasovaný gól, udržená
nula by nám pomohla. Vyhráli jsme jako za starých dob, ale
byl v tom rozdíl. Tehdy bych při vedení tři nula o výhře vůbec
nepochyboval, tentokrát ve mně červíček pořád hlodal.“

Dostál

na hattrick

Ivo

Evžen
Neoral

KUČERA
Bokůvka

Krejčí

CHYTRÝ - SK HS Kromìøíž:
ní hru, domácí nás nechali
čkách jsme měli pouze po
Naproti tomu každou naši
kázali využít. Rozhodující
Nekuda – Kroupa, oni řeší
ůsobem, že ze dvou šancí
to bylo rozhodující. U nás
včík své příležitosti, ale rozdíl byl v efektivitě
toho strašidelný výsledek 3:0, ale domácí si
oužili. I v této sezóně u nás přetrvávají probpasech, rozhodila nás porážka od Vítkovic,
ážka s Hlučínem a začala pracovat psychika
nadechli, vyhráli jsme dva zápasy a sehráli
em v poháru, ale dnes nás domácí zkušeně

áš Zelenka

Trajer

Kováč

Zabloudil

Nečas
Halouzka
Lehký

Cetkovský

Lakomý

Petržela
Zacpal

Martinka

Hochman

Hlačík

Branky: 69. Škoda
Střely na branku:
Rohové kopy:

KRALICE

6
6

Střely mimo branku:

3

1 :5

URČICE

Branky: 15. Plajner, 17. a 38. Halouzka, 66. Trajer, 79. Zelina

( 0 :3)

Střely na branku:
Rozhodčí: Kulička – Pospíšil, Kouřílek

Diváků: 150

Rohové kopy:

6
5

Střely mimo branku:

Žluté karty: 61. Škoda

Žluté karty: 25. Plajner

Střídání: 62. Šatný za Kováče, 83. Lexa za Hlačíka

78. Gottwald za Trajera, 83. Dreksler za Hochmana, 87. Surala za Cetkovského

6

Střídání: 70. Zapletal za Halouzku,
Foto: archív Veéerníku
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Třetí kolo MOL Cupu sledovala necelá tisícovka diváků!
EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ
EPORTÁŽ
pro Večerník

Tomáš
KALÁB

ve středu pole dostali šanci mladíci
Kopečný či Strašák a v útoku místo
nebezpečného dua Železník - Poznar
chorvatský bijec Jordan.

Vývoj zápasu

PROSTĚJOV Zlínští funkcionáři
sice v předzápasové komunikaci
zjistili, že jedou na stadion, kde
jsou k dispozici V.I.P. prostory, což
s povděkem kvitovali, bylo to ale
to jediné, čím je domácí překvapili.
Ještě samotný vstup do utkání byl
z hlediska„Ševců“ rozpačitý, navíc
po hrubce dopustili srovnání na
1:1. Prostějov ale nadějnou remízu
ovšem nedotáhl ani do přestávky
a třetí gól na začátku druhého
poločasu definitivně rozhodl o osudu úterního souboje lídra MSFL
s letošním překvapením Synot ligy. Do dvojzápasového osmifinále
poháru MOL Cup tedy zaslouženě
postupuje právě nováček nejvyšší
soutěže Zlín. Sparty se tedy na
Hané nedočkáme ani letos...

Prostějovská sestava se příliš nelišila od
té vítězné ve druhém kole poháru nad
druholigovým Třincem. V nabitém programu posledních týdnů se pravidelně
střídají brankáři, mezi tyče se tedy opět
postavil zkušený Bureš. Na levém kraji
obrany operoval Krejčíř, který svými
silovými předpoklady mohl na soupeře
platit víc než Pančochář. V záložní řadě
chyběli dva hráči základní sestavy odpočívající Zelenka a také Jan Koudelka, který v uplynulém týdnu reprezentoval Českou republiku na evropském
šampionátu v malém fotbalu. Příležitost
tak dostali Langer a Sečkář, které doplnil defenzivně laděný Fládr a na křídle
Machálek. Své složení promíchal i Zlín.
Do branky žlutomodrých se namísto
Holého postavil náhradník Dostál,
v obraně nechyběl veterán Hubáček,

Celý duel by se mohl rozdělit na
několik úseků. Ten úvodní trval
pětadvacet minut a dalo se o něm
říci, že přinesl vyrovnanou hru
s mírnou převahou domácích, kteří
aktivně kombinovali na soupeřově
polovině. Optická převaha Prostějova
se s přibývajícími minutami vytrácela,
naopak tlak Zlína začal produkovat
množství standardních situací, z nichž
jednu „ševci“ proměnili ve vedení. Do
poločasu domácí úspěšně odolávali
atakům soupeře, dokonce se jim s notnou dávkou štěstí podařilo vyrovnat.
Pak následovala klíčová pasáž, kdy
doslova do šatny a chvíli po návratu
na hřiště vstřelil Zlín dvě branky, což
předznamenalo poslední interval do
konce zápasu, kdy se pod taktovkou
hostů střetnutí už pouze dohrávalo.

Hned po obrátce dostal ideální kolmou přihrávku za obranu Jordan
a technicky překonal Bureše - 1:3.
Domácí gólman se pak vyznamenal
při pokusech Jordana či Holíka, Jugasova rána z hranice šestnáctky lízla
břevno. V závěru utkání ještě předvedl
ukázkový brejk střídající Bartolomeu,
který se zasekávačkou zbavil obránce
a do protipohybu Bureše pečetil skóre
- 1:4.

Osobnost utkání
K výrazným postavám duelu patřil
nepochybně prostějovský brankář
Tomáš Bureš. Mezi třemi tyčemi někdy
až čaroval, čtyřem brankám v síti
zabránit nedokázal. Přesto ale vytáhl ze
svého rejstříku bravurní zákroky, kterými by proti méně kvalitnímu soupeři
dokázal držet akcie svého týmu hodně
vysoko. Proti prvoligovému soupeři si
ale v některých okamžicích musel
připadat jak bájný Sisyfos - jednu šanci
zlikvidoval, z následující ale branka
přece jen padla...

Na Hanou dorazil prvoligový soupeą, šancí ukázat se dostal mimo jiné i uzdravený
Tomáš Novák (vpravo).
Foto: Tomáš Kaláb

kteří v třetiligových zápasech nenaAtmosféra støetnutí
stupují. Na hřiště se tak dvacet minut
před koncem dostal Tomáš Novák,
na závěrečnou pětiminutovku pak Na zápas se přišlo podívat rekordní
Lubomír Machynek. „Nastupoval množství diváků za poslední sezóny,
jsem v rámci rozehrání po zranění necelá tisícovka příznivců. Pohříchu to
pravidelně v Boskovicích, takže skok ale byli opravdu spíše diváci než fanoušci,
z krajského přeboru do souboje protože povzbuzování domácích často
s týmem z první ligy byl neskutečný,“ zachraňovali nejmenší fotbalisté, kteří přišli
svěřil se Večerníku po zápase Novák. sledovat své vzory. Pro takové množství
Zásadní okamžiky
Zajímavost duelu
„Jsem za těch zhruba dvacet minut obecenstva bylo připraveno solidní zázemí
nesmírně rád, proti takovému týmu to stran občerstvení. Partnerem utkání, který
Svěřenci kouče Jury zahrozili po osmi Za rozhodnutého stavu dal trenér byla cenná zkušenost,“ pochvaloval si věnoval ceny pro vylosované diváky, byl
minutách, kdy Krejčířův aut málem Jura příležitost mladým hráčům, bývalý kapitán „devatenáctky“.
opět pivovar KOSÍŘ.
zužitkoval Rus, v pádu ale poslal míč nad
branku. Na druhé straně Kopečného
pokus z uctivé vzdálenosti odvrátil Bureš
na roh. Série těchto standardních situací
přivodila domácí obraně velké potíže.
Hájkova hlavička ještě skončila nad
František JURA - 1.SK Prostìjov:
Bohumil PÁNÍK - FC Fastav Zlín:
brankou, Malého podobný pokus
„Chtěli
jsme
tento
zápas
odehrát
pro
diváky
„Trochu
nám utekl začátek duelu, než jsme
bravurně likvidoval Bureš, na Malého teč
jako jakýsi bonus a ostudu jsme neudělali. si zvykli na poněkud netradiční rozestavení,
Holíkovy střely už ale reagovat nestačil Myslím, že diváci viděli dobrý zápas, jen mě z čehož pramenil trochu jiný způsob hry.
0:1. Stojaté vody rozvířil sedm minut
trochu mrzí vědomí, že dokážeme zahrát líp... Pak už jsme začali kontrolovat hru, z čehož
před přestávkou stoper Hájek, který
Byla velká škoda, že jsme neudrželi nerozhod- jsme na chvíli vypadli po inkasované brance.
v rohu hřiště podklouzl přímo před
ný stav do přestávky, gól do šatny nás dostal do Důležité pro nás bylo opětovné vedení před
Nekudou, ten potáhl balón k bráně
kolen. Pak jsme obdrželi třetí branku středem přestávkou, protože domácí se jevili být
a naservíroval jej Kroupovi, který zblízka hřiště, což byla velká chyba. Tím bylo prakticky rozhodnuto. houževnatým soupeřem a kdo dá vedoucí branku, má jistě
vyrovnal - 1:1! V závěru poločasu Zlín Snad se pod výkon podepsal náročný program, což není výmlu- výhodu. Po třetí brance jsme už zápas dohrávali v naší režii.“
zvýšil obrátky a Bureš musel hasit požár va, ale fakt. V prvním poločase jsme měli být aktivnější, víc vysturozdmýchaný hlavičkou Kopečného. Na povat k hráčům, byli jsme ale příliš zatažení do šestnáctky a tam
Jugasovu hlavičku po centru zleva už ale se náběhy soupeře už špatně odvrací. Klukům poděkuji za snahu
a bojovnost, rozdíl dvou výkonnostních tříd byl bohužel patrný.“
nedosáhl - 1:2.

Pozápasové hodnocení trenérù

VEÈERNÍK V NOVÉM I SE SPORTEM
ƔƔ celobarevné vydání

„Byl to tak trochu jiný špíl...,“
pokyvoval hlavou Petr Nekuda

PROSTĚJOV Jak se vyplatí tlak
na soupeřovu rozehrávku, dokázal v závěru prvního poločasu
prostějovský Petr Nekuda (na
snímku) všem názorně. Rutinní
činnost se změnila v nečekanou
příležitost, když se před „Nekym“
válel na zemi stoper Hájek. Pro
zkušeného forvarda nebylo složité chytnout příležitost za pačesy.

Tomáš KALÁB

Števula

Škoda

Úterý 29. září 2015
www.vecernikpv.cz

PRVOLIGOVÝ ZLÍN BYL NAD SÍLY ROZJETÉHO ESKÁČKA

Stav pøed výkopem

át, abychom

Plajner
Zelina

GOTTWALD

K Prostějov

náctka, dobře dokumentuje absence
střídání – Sečkář s Machynkem se dostali na hřiště v samotném závěru utkání.
(tok)

TJ Sokol Určice

15. kolo Smoos krajského přeboru Olomouckého kraje
Dočkal

domácí obrana s přehledem odvracela
veškeré ofenzivní choutky slávistů.
A ještě jedna věc potěšila. Přes relativně chladné počasí si cestu na tribuny
našly necelé čtyři stovky diváků, které
je nejen solidně zaplnily, ale hlavně –
fanoušci byli slyšet. Právě ona správná
fotbalová atmosféra dokáže nabudit
především ty, kteří na pořádné „kotle“
byli z dřívější kariéry zvyklí. Vždyť teď
je ta správná chvíle hnát prostějovské
fotbalisty kupředu!
Po devíti odehraných kolech dokáží
se stále neporaženým Prostějovem
držet krok jediné Vítkovice, které mají
na druhém místě čtyřbodovou ztrátu.
Třetí Uničov ztrácí bodů devět a na
dalších místech se už bavíme o více
jak desetibodovém odstupu. V příštím
kole čeká na naše fotbalisty další z nováčků – v neděli od 10:15 hodin hrají
ve Velkém Meziříčí.

ení trenérù

1 :5

FC Kralice na Hané

netové stránky www.vecernikpv.cz

ƔƔ Máte zkušenosti z profesionálního fotbalu, jak se vám hrálo
proti Zlínu?
„Zlín dokázal, že je opravdu prvoligový soupeř, postup si pohlídal. Byl
to trochu jiný špíl, než na které jsme
zvyklí... (lehký úsměv) Proti utkání
s Třincem to byl výrazný skok.
Ovládli střed hřiště, dopředu chodili až v šesti lidech, jejich centry byly
velmi přesné a těžko se zachytávaly.
Snažili jsme se chodit se soupeři,
ale jejich hráč byl myšlenkou vždy
o kousek vpředu. Bylo vidět, že to
jsou profesionálové.“
ƔƔ Přesto se vám podařilo vyrovnat a chvíli to vůbec nevypadalo
špatně...
„Jakmile jsme vyrovnali, tak jsem
věřil, že bychom je mohli ještě potrápit. Bohužel jsme dostali kolem
poločasu dvě branky a bylo po zápase. Dopředu jsme moc aktivní ne-

ƔƔ více sportu

ƔƔ více fotogra¿í

JAKUB JUGAS: „PROSTĚJOV HRÁT FOTBAL UMÍ...“
PROSTĚJOV Do Zlína přišel
v roce 2010 a hned rok nato slavil
zisk stříbrné medaile na mistrovství
Evropy hráčů do 19 let, který vedl
Jaroslav Hřebík. Druhá liga byla
pro Jakuba Jugase (na snímku) ale
málo, proto odešel na hostování do
Příbrami a minulou sezónu odehrál
v bližší Zbrojovce Brno. Před touto
sezónou se však vrátil do mateřského Fastavu a v pohárovém utkání
na Hané vstřelil rozhodující branku
do šatny.

Tomáš KALÁB

Foto: archív Veéerníku

byli a bylo nám jasné, že proti Zlínu
zápas asi neotočíme. Po třetí brance
jsme to měli strašně těžké.“
ƔƔ Minela soupeře vás asi docela
překvapila, vypadalo to, že prováháte správný okamžik k přihrávce...
„Čekal jsem na Karla, až bude na
přední tyčce, aby jenom nastavil
nohu. Stoper se ho snažil hlídat, tak
bylo potřeba vyčkat na správný okamžik, kdy budou vedle sebe.“

ƔƔ Vaše trefa byla nakonec rozhodující...
„Ano, nejdůležitější v kariéře...
(smích) Byl to určitě důležitý gól do
kabiny, ale přišly další, takže jsme
to zvládli, byť to mohlo být i větším
rozdílem.“
ƔƔ První poločas asi nevycházel
úplně podle vašich představ?
„Rozjezd určitě nebyl ideální, Prostějov hrát fotbal samozřejmě umí,
my jsme je pak dorazili po přestávce
třetím gólem. Na soupeři začínala
být patrná únava, takže jsme pak dohrávali v klidu. První poločas byl ale
docela vyrovnaný, a kdyby skončil
1:1, měli bychom to zaručeně těžší.“
ƔƔ Vyrovnávající gól na 1:1 byl
z vašeho pohledu hodně smolný?
„To se může stát úplně každému.
Byla to škoda za jednobrankové-

Foto: www.fcfastavzlin.cz

ho náskoku, kdy jsme to po vyrovnání měli složitější, ale nakonec
jsme zápas dotáhli do kýženého
konce.“
ƔƔ Druhý poločas se z větší části
vlastně jen dohrával...
„Je to tak, od naší třetí branky bylo
prakticky po zápase. Věděl to jak
soupeř, tak my, takže se pouze dohrávalo.“

ƔƔ V lize jste utrpěli první domácí porážku se Slávií, jste pořád ještě v počátečním „laufu“?
„Kdo ale viděl zápas, musel uznat,
že výkon nebyl špatný. Přece jen to
byla Slavia, což je kvalitní soupeř už
podle jména. Teď jedeme na Sigmu,
kde potřebujeme získat body, abychom vyrovnali výpadek z domácího hřiště.“
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MORAVSKOSLEZSKÁ
FOTBALOVÁ LIGA:
9. kolo: Velké Meziříčí – 1.SK Prostějov (neděle 4.10., 10.15, Slabý – Petr,
Kondler).
SMOOS KRAJSKÝ PØEBOR:
9. kolo, neděle 4. října, 15.30: Želatovice
– Kralice naHané, Ústí – Určice (10.00).
1.A TØÍDA, SKUPINA „A“:
9. kolo, neděle 4. října, 15.30: Konice
– Bělkovice.
1.A TØÍDA, SKUPINA „B“:
9. kolo, neděle 4. října, 15.30: Klenovice na Hané – Bělotín (sobota 3.10.,
15.30), Plumlov – Lipová (sobota
3.10., 15.30), Beňov – Čechovice,
Mostkovice – Opatovice.
1.B TØÍDA, SKUPINA „A“:
9. kolo, neděle 4. října, 15.30: Nezamyslice – Újezdec (sobota 3.10.,15.30),
Kostelec na Hané – Vrchoslavice, Pivín
– Kojetín „B“.
1.B TØÍDA, SKUPINA „B“:
9. kolo, sobota 3. října, 15.30: Hvozd
– Slavonín, Libina – Protivanov, Doloplazy – Otinoves (neděle 4.10., 15.30),
Paseka – Jesenec (neděle 4.10., 15.30).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA - U19:
9. kolo: Hlučín – 1.SK Prostějov (sobota
3.10., 11.00, Vrťo – MS KFS, MS KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA - U17:
9. kolo: Jihlava – 1.SK Prostějov (sobota
3.10., 11.00, Nejedlý – KFS Vy, KFS Vy).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA - U16:
9. kolo: Jihlava – 1.SK Prostějov (sobota
3.10., 13.00, KFS Vy – Nejedlý, KFS Vy).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ - starší:
9. kolo: Čechovice – Šumperk (neděle
4.10., 10.00).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ - mladší:
9. kolo: Čechovice – Šumperk (neděle
4.10., 12.15).
KRAJSKÝ PØEBOR DOROSTU:
9. kolo: Nové Sady – Konice (sobota
3.10., 15.30), Určice – Chomoutov (sobota 3.10., 9.30), Mohelnice – Kostelec
na Hané (sobota 3.10., 10.00).
KRAJSKÁ SOUTÌŽ - dorost:
9. kolo: Doloplazy – Smržice (sobota
3.10., 13.15), Protivanov – Litovel (neděle 4.10., 11.00).
PØEBOR OFS PROSTÌJOV
- SPORTIKA II. TØÍDA:
9. kolo, sobota 3. října, 15.30: Vrahovice – Skalka, Haná Prostějov – Čechovice „B“, Otaslavice – Němčice, Olšany
- Horní Štěpánov, Smržice - Brodek u
Prostějova (neděle 4.10., 15.30), Určice
„B“ - Přemyslovice, Zdětín – Držovice
(neděle 4.10., 15.30).
III. TØÍDA:
9. kolo, neděle 4. října, 15.30: Brodek
u Konice - Ptení, Nezamyslice „B“ - Výšovice (10.00), Vícov - Dobromilice,
Čechy pod Kosířem - Kladky, Kostelec
na Hané „B“ - Protivanov „B“ (sobota
3.10., 15.30), Bedihošť – Tištín (sobota
3.10., 15.30).
IV. TØÍDA:
9. kolo, neděle 4. října, 15.30: Pivín
„B“ – Tvorovice (sobota 3.10., 15.30),
Brodek u Prostějova „B“ – Želeč (sobota
3.10., 15.30), Pavlovice u Kojetína – Biskupice, Přemyslovice „B“ – Plumlov „B“,
Mostkovice „B“ volno.
PØEBOR OFS PROSTÌJOV
DOROSTU:
Dohrávané 1. kolo, neděle 4. října,
10.00: Nezamyslice – Haná Prostějov
(sobota 3.10., 13.00), – Pivín – Plumlov
(13.00), Otaslavice – Brodek u Prostějova, Brodek u Konice – Kralice na Hané.
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE
ŽEN, SKUPINA „B“:
9. kolo, neděle 4. října: Kostelec na
Hané – Medlánky (12.30), Vlkoš –
Mostkovice (10.00).
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce
na vaši návštěvu!
(jim)
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Určice díky Halouzkově hattricku smetly Jeseník Derby pro Čechovice, Lipová jde do čela
4
0

URČ
JES

URČICE, PROSTĚJOV Lépe si
snad fotbalisté Určic nedokázali
uplynulý týden ani vysnít. Nejprve
zdolali ve středečním derby Kralice v poměru 5:1, poté si netradičně
v sobotu poradili na domácím hřišti
i s Jeseníkem. A v té době vedoucímu
celku krajského přeboru uštědřili
pořádný debakl 4:0. Z posledních
dvou kol má tak výběr Evžena Kuče-

ry plný počet bodů a k tomu oslnivé
skóre 9:1. Hned pěti trefami se o to
zasloužil útočník Petr Halouzka.
„Jeseník byl asi nejlepším mužstvem,
proti němuž jsme hráli. Řekl bych, že
ještě kvalitnější než Velké Losiny. Prvních třicet minut byli na hřišti jen oni,
k ničemu nás nepustili a jen jsme se
bránili. Pak ale přišla naše čtvrthodinka
a rozdíl mohl být ještě vyšší, hosté se po
druhé brance rozložili,“ popisoval duel
spokojený kouč vítězů.
Úvod tedy patřil jarnímu vítězi „A“ skupiny I.A třídy. Vytvořil si hned tři tutovky, se dvěma si poradil gólman Števula,

třetí mířila vedle. Naopak domácím se
stejně jako o tři dny dříve dařilo své příležitosti proměnit.
„Jen jsme se bránili a mohlo to dopadnout úplně jinak. Do čeho jsme pak ale
kopli, z toho byl gól. Při první brance
jsme se dostali na jejich půlku, přišel centr
a blesk z čistého nebe, na 2:0 jsme zvýšili
po teprve druhém průniku k jejich bráně.
Závěr první půle už pak byl v naší režii
a stále jsme hrozili,“ přiznal.
Ambiciózní nováček, jenž v úvodních devíti duelech neprohrál, se ale i přes stav 4:0
nehodlal s porážkou snížit a do druhého
poločasu nastoupil s velkou aktivitou.

„Hned v šestačtyřicáté minutě se dostali do šance, ale vůbec netrefili bránu.
Měli pak sice míč na kopačkách, ale
dostávali se jen po naši šestnáctku a do
ničeho jsme je už nepouštěli. Ani my už
jsme ale nebyli tolik nebezpeční,“ přibližoval Kučera dění po přestávce.
Klíč k ukončení třízápasové série porážek
a nynější vítězné šňůře jednoznačně vidí
v proměňování šancí. I proto mohl chválit své útočníky. „Peťa hrál posledních pět
zápasů velice dobře a nyní k tomu přidal
i střeleckou formu, i Patrik Zapletal s Michalem Trajerem jsou ale nadstandardními útočníky na tuto soutěž,“ je přesvědčen.

A hlavní lodivod aktuálně sedmého
celku tabulky věří, že se pozitivní atmosféry podaří využít i v tomto týdnu,
to se Určice představí v neděli od 10
hodin dopoledne u dalšího nováčka –
Sokola Ústí.
„Bude to těžký soupeř, jsme ale schopni odehrát slušné utkání s kýmkoliv.
Výsledek z Kralic nám dodal hodně sil
a kluci odmakali celý zápas. Věřím,
že na tento nečekaný výsledek proti
Jeseníku úspěšně navážeme,“ přeje si
před startem devátého kola a celkově
jedenáctého soutěžního duelu v sezoně
Evžen Kučera.
(jim)

Kralice se oklepaly rychle a zdolaly Medlov
„Nebudu dělat hrdinu, měl jsem
z tohoto utkání strach. Kdyby totiž
přišla další domácí prohra, už by to
bylo alarmující. Jsem rád, jak to dopadlo a že kluci prokázali charakter.
Nezastírám, že jsem spokojen s hrou
i výsledkem,“ hodnotilo se v optimistickém duchu kouči vítězů Ivo
Gottwaldovi.
On sám se při skládání sestavy musel
obejít bez dvou věží a velkých jistot
při hlavičkových soubojích, mimo hru
byli z různých důvodů obránce Filip
Škoda i středopolař Martin Neoral.
Hosté toho dokázali částečně využít,
leč na body jim to nestačilo.

„Projevilo se to při standardkách. Jednou jsme inkasovali z rohu, podruhé
z trestňáku. Neměli jsme hlavičkáře
a hosté to potrestali. Hráče ale chválil
za enormní nasazení a bojovnost,
díky semknuté defenzivě, disciplíně
a plnění povinností to zvládli,“ chválil
zkušený trenér.
První půle ještě skončila bez branek
a nic nenasvědčovalo tomu, jaká
přestřelka nakonec na Hané nastane.
Tu začal velice krátce po pauze Jan
Nečas, hostující odpověď však na
sebe nechala čekat pouhé dvě minuty.
Následně si medlovští srazili do brány
ostrý centr a bylo to 2:1, čtvrt hodiny

Sestava Kostelce: Drápalová – Hrazdilová, Smičková, Tichá, Šimková – Adamová (74. Václavková), Urbanová (46.
Marková), Pitáková, Zapletalová – Vykopalová, Zahradníčková. Trenér: Marek
Jelínek.
Kostelecký kouč Marek Jelínek musel
tentokrát improvizovat, zranění a viróza
nedovolily nastoupit několika hráčkám
základní sestavy. „Verča Zapletalová hrála
na pro ni nezvyklém kraji zálohy, Nikča
Urbanová musela do středu. Navíc musela po těžkém zranění v poločase odstoupit
Mutìnice
a narychlo se převlékla s nohou laborující
TJ FC Kostelec n. H.
Katka Marková,“ informoval Jelínek.
2:0 (0:0)
V první půli se tak hrálo spíše mezi oběBranky: 52. a 60. Menyhartová. Roz- ma šestnáctkami a vzruchu před oběma
hodčí: Stávek – Blažek, Daněček. ŽK: bránami moc nebylo. „První půle byla spíš
Menyhartová – Marková. Diváků: 50.
taková plácaná,“ popsal Marek Jelínek.

„Ve druhém poločase jsme paradoxně začali předvádět lepší hru, trochu jsme přeházeli posty, měli i nějaké šance. Dostali jsme
bohužel dva góly ze standardek hlavou,“ říkal dále Jelínek a pokračoval: „Soupeř měl
ale solidní úroveň, byl to vyrovnaný zápas.“
Kosteleckým se ale moc nezamlouval rozdílný metr rozhodčích. „Za celých devadesát minut nebyl v náš prospěch zapískán
jediný faul! S tím jsem se ještě nesetkal,
naprostá rarita…,“ přidal perličku Jelínek.
Nezbývá než hodit porážku za hlavu
a soustředit se na další zápas. K tomu nastoupí Štiky v neděli 4. října na domácím
hřišti proti Medlánkám. „Těžký soupeř.
Jeden z favoritů soutěže, dá se s nimi hrát,
ale musíme být kompletní,“ nevzdává se
předem Jelínek. Utkání má stanovený výkop na 12:30 hodin.
(zv)

zprávy od zeleného stolu...

Ostatní výsledky 8. kola
Moravskoslezské divize žen,
skupiny „B“:

KRH
MED

3
2

KRALICE NA HANÉ, PROSTĚJOV
Jen tři dny po domácím výprasku 1:5
od Určic hostili fotbalisté Určic druhý
tým aktuálního ročníku krajského
přeboru. Medlova se však nezalekli,
předešlý nevydařený mač dokázali
hodit za hlavu a jednomu z členů
unikající skupiny připravili teprve
druhou prohru v ročníku. Nyní je
tak dělí už jen bod od lepší poloviny
tabulky.

před koncem se jim opět podařilo
srovnat. Ale ani tento stav nebyl
konečný, o což se jako správný kapitán
postaral Jaroslav Lehký.
„Myslel jsem si, že to už skončí
remízou, kluci to ale nezabalili
a hráli na vítězství. Krásnou akci rozjel
Nečas s Tronečkem, po jeho centru
pak Jara zavěsil do šibenice. Byli jsme
tak konečně odměněni, již předtím
jsme fotbalově zvládly některé zápasy, ale neproměňovali jsme šance,“
připomněl předešlé porážky.
Radost mu mimo jiné udělal Dostál na netradičním postu středního
záložníka, Troneček s Císařem plnící

si u autových čar defenzivní i ofenzivní
úkoly i jistý gólman Krejčí.
„David podává standardně výborné
výkony a hodně drží mužstvo, jeho
hostování se nám povedlo. Troneček
centroval na třetí branku a Císař na
druhou, jeho ostrý míč si obránce v tísni
uklidil do brány. Jsem také rád, že Určice
vyhrály nad Jeseníkem a potvrdily, že to
u nás nebyla náhoda,“ podotkl.
V následujícím kole se kraličtí
představí pro změnu na soupeřově
hřišti, v neděli již od půl čtvrté se
tak stane v Želatovicích. Narazí tak
na sebe sousedi v tabulce, které dělí
jediný bod.
(jim)

I.A třída skupina B

Lipová
Plumlov
Mostkovice

PROSTĚJOVSKO Velice vydařený byl uplynulý víkend pro pětici regionálních zástupců v „B“ skupině I.A třídy. Tedy s výjimkou
Plumlova, jenž prohrál v derby na půdě
Čechovic. Ty zvládly i hru v oslabení, když
hned po půlho- dině dostal červenou gólman Klimeš. A dařilo
se i Lipové doma proti Lipníku, ta se navíc díky nečekanému bodu
Mostkovic na půdě Lutína posunula do čela celé soutěže. No a výhry
se dočkaly i Klenovice, pro tři body si zajely do Brodku u Přerova.
Čechovice
Klenovice
Klenovice

TJ Sokol Èechovice
TJ Sokol Plumlov
2:1 (1:0)

Branky: 10. Kolečkář, 57. Jahl – 90.
A. Klváček. Rozhodčí: Kološ – Konečný, Hodaň. ČK: 31. D. Klimeš
(Č). Sestava Čechovic: D. Klimeš
– Vlach, Vinklárek, Jano, Ján – Pytela
(31. Zapletal), Drmola (55. Chmelík),
Kolečkář, A. Pospíšil (85. Frys) – M.
Klimeš – Jahl (77. J. Klváček). Trenér:
Jaroslav Klimeš. Sestava Plumlova:
Simandl – Vysloužil, Kutný, Gryglák,
J. Kiška (75. Kolařík) – Varga, Urbánek
(46. Matula), Ostratický, Klváček –
Dvořák, Křupka (82. Daněček). Trenér: Karel Frantík.

Hodnocení trenéra Čechovic
Jaroslava Klimeše:
„Chtěli jsme Plumlovu oplatit pohárovou porážku, tehdy naše krize dosáhla
vrcholu. Hned ve druhé minutě ovšem
Jano poslal špatnou malou domů, brankář fauloval a byla z toho žlutá, podle mě
jasná červená. To hodně ovlivnilo zápas,
protože to pak rozhodčí začal kompenzovat a dostal se do svízelné situace. Nakonec 'Kimi' červenou dostal, i v deseti
jsme ale byli aktivní a měli jsme šance,
klidně to mohlo být i 4:0. Nedali jsme je
a pak přišel trest, naštěstí se ale hostům
podařilo snížit až v závěru. Tlačili jsme je
a byli jsme na balonu, když je tým aktivní, tak se proti deseti hraje hůř. Byli jsme

lepší a měli jsme řadu tutovek, třetí bran- Vybíhal (77. Z. Koudelka), Jamrich (81.
ku jsme ale nedali.“
P. Koudelka), Répal (85. Růžička), Novák – Takáč, Liška. Hrající trenér: Pavel
Hodnocení trenéra Plumlova
Růžička.
Karla Frantíka:
„Řekli jsme si, že budeme hrát jednoduše
Hodnocení hrajícího trenéra
jako v poháru, kdy Čechovice byly silné
Lipové Pavla Růžičky:
na míči, herně lepší, ale my jsme dávali „Byl to zápas dvou rozdílných poločasů.
branky. Chtěli jsme dávat dlouhé míče Do prvního jsme vstoupili výborně, soudopředu, vyhrávat osobní souboje a tlačit peře jsme k ničemu nepustili a vyplynuly
se do koncovky. To se nám dařilo a první z toho i naše dva góly. První byl výstavní
půle byla pro nás o něco lepší, ovlivnila to po Jamrichově střele levačkou do levé
ale červená karta, kdy se soupeř semkl a šibenice, druhý přidal po rohu Spáčil. Po
zatáhl. Dal poměrně šťastný gól, takový se přestávce jsme ovšem zbytečně brzy začapodaří málokdy, aby hráč z náběhu trefil li bránit výsledek a soupeř nás dostal pod
hlavou šibenici. O přestávce jsme si řekli, tlak. Naštěstí jsme ovšem z protiútoku
že jich je o jednoho míň, budeme držet zvýšili na 3:0, oni ale brzy snížili a pak nás
míč a dostaneme je pod tlak postupným dvakrát podržel brankář. Celkově panuje
útokem a centry ze strany, to se nám ale spokojenost, ale sami jsme to zbytečně
nedařilo. Dělali jsme chyby a ztráceli jsme zdramatizovali. Museli jsme trochu immíče uprostřed, soupeř pak podnikal ne- provizovat a při absenci Zdeňka Petržely s
bezpečné protiútoky, z nichž padl gól na Marťou Dostálem jsem do útoku vysunul
2:0. Vyloučení domácím i pomohlo, stáhli Takáče, to je univerzál schopný zahrát na
to na jednoho útočníka, kterého jsme ne- každé pozici. A nezklamal. Jsme překvapeni, že dosud dominantní Lutín ztratil doma
byli schopni přehrát.“
s Mostkovicemi, to nám nahrálo. Čeká nás
SK Lipová
ale ještě dost zápasů.“
FK Spartak Lipník nad Beèvou
3:1 (2:1)

Branky: 8. Jamrich, 28. Spáčil, 64. Répal
– 80. Zavadil. Rozhodčí: Zaoral – Sedláček, Kulička. Sestava Lipové: R. Vybíhal
– Barák, Macourek, Ohlídal, Žilka – M.

Krpec. Sestava Klenovic: Polák – Frys,
Všianský, T. Cetkovský, Losman – Dvořák,
Rozehnal, Smékal, R. Cetkovský – Frýbort (40. Borovský), César. Trenér: Vladimír Horák.

lar, Walter, R. Hanák – M. Vojtíšek, Šlézar,
Křišťan (66. Všetička) – Chmelař (59.
Bureš) – Dadák, J. Kamenov ml. Trenér:
Jiří Kamenov st.

Hodnocení trenéra Mostkovic
Jiřího Kamenova:
„Před zápasem s Bělotínem jsme si
řekli, že za vším uděláme tlustou čáru
a začneme od znova. Zlepšení nastalo již před týdnem, kdy výsledek
ukázal, že jdeme správnou cestou.
Do Lutína jsme odjížděli s odhodláním odvézt si nějaký bod, domácí ale
měli perfektní pohyb a brzy mohlo
být 2:0, kdy nás zachránilo břevno a
brankář. Pak už to byl na šance vyrovnaný zápas. První půli jsme hráli proti
větru, ale odbojovali jsme to a hrozili
jsme z brejků, ve druhé půli jsme hráli po větru a dobře jsme si pohlídali
Skopalíka s Losem. Trefili jsme tyčku
a Dadák neuspěl sám na brankáře,
mohli jsme si tak odvézt i tři body,
prohrát by si ale Lutín nezasloužil a
remíza je spravedlivá. Celkově se hrál
oboustranně kvalitní fotbal, který se
mohl divákům líbit. Důležitý byl náš
FK Brodek u Pøerova
TJ Sigma Lutín
pohyb a důraz v soubojích, nenechali
TJ Sokol Klenovice na Hané
TJ Sokol Mostkovice
jsme je moc kombinovat, i když proti
0:2 (0:0)
0:0
nám stál zkušený soupeř. Odevzdali
Branky: 80. T. Cetkovský, 85. Smékal Rozhodčí: Samek – Bartuněk, Juřátek. jsme výkon na sto dvacet procent.“
z penalty. Rozhodčí: Vrba – Kučera, Sestava Mostkovic: Lukáš – Hatle, Mi(jim)
Hodnocení trenéra Klenovic
Vladimíra Horáka:
„Po domácí prohře s Lipovou jsme do
Brodku odjížděli s cílem bodovat. Věděli
jsme, že pokud nedostaneme branku,
tak nemůžeme prohrát, tomu jsme podřídili hru. Zavřeli jsme to a čekali jsme, že
to Brodek otevře, byl totiž za námi. To
se také stalo a jen v první půli šel César
dvakrát sám na brankáře, ale nedal. Domácí měli jen dvě tři střely z dálky, které
Polák zlikvidoval, a do druhé půle jsme
šli se stejnou taktikou. Dvacet minut
před koncem dal Tomáš Cetkovský po
rohu gól hlavou, to bylo super. A o deset
minut později šel César sám na brankáře,
byl faulován a po Smékalově penaltě bylo
rozhodnuto. Taktika se nám vyplatila,
účel to splnilo, i když nebyla suprová. Líbilo se mi, jak všichni bojovali, teď je to ale
potřeba potvrdit doma.“

Kostelecké Štiky padly v Mutěnicích Čekání mostkovických Pětigólový Šimek řídil divokou výhru Vrchoslavic

MUTĚNICE, KOSTELEC NA
HANÉ Podruhé z jihu s prázdnou!
Kostelecké fotbalistky nebudou na
Hodonínsko vzpomínat rády. Po
šardické porážce, se tentokrát musely sklonit i před hráčkami Mutěnic.
„Chybělo nám několik opor, soupeřky byly o něco lepší a vyhrály,“ informoval realisticky Marek Jelínek, kouč
Kostelce. Domácí tým rozhodl krátce
po poločase dvěma přesnými hlavičkami Menyhartové.

Sportovnì-technická komise OFS Prostìjov na svém zasedání
dne 23. zaøí 2015 rozhodla:

1. Odehráno:
II. třída 7. kolo STK schvaluje bez závad, III. třída 7. kolo STK schvaluje bez
závad, IV. třída 7. kolo STK schvaluje bez závad, dorost 7. kolo STK schvaluje
bez závad, starší žáci 5. kolo STK schvaluje bez závad, mladší žáci 5. kolo STK
schvaluje bez závad, turnaje přípravek v Nezamyslicích a Čechovicích bez závad.
2. Změny termínů utkání:
III. třída TJ FC Kostelec na Hané „B“ – TJ Jiskra Brodek u Konice, původní
termín sobota 24. října 2015 od 14.30 hodin, požadovaný termín neděle 25.
října 2015 od 14.30 hodin.
Starší žáci TJ Haná Nezamyslice – TJ Sokol v Pivíně, původní termín sobota
26. září 2015 od 10.00 hodin, požadovaný termín středa 23. září 2015 od 17.00
hodin, dohoda oddílů.
Mladší žáci FC Kralice na Hané – TJ Sokol Čechovice, původní termín neděle
27. září 2015 od 13.00 hodin, požadovaný termín čtvrtek 24. září 2015 od
17.00 hodin, dohoda oddílů.
Zapsal Karel Kubalák, sekretář OFS,
odsouhlasil Roman Minx, předseda STK
Disciplinární komise OFS Prostìjov na svém zasedání
dne 24. záøí 2015 rozhodla:

1. Nepodmíněně:
Jaroslav Fréhar (TJ Sokol Určice „B“) – 1 SU od 20.9.2015, DŘ § 43 - zmaření
zjevné brankové příležitosti soupeře.
David Šatný (TJ Sokol Držovice) – 2 SU od 20.9.2015, DŘ § 48/1 – hrubé
nesportovní chování, prudké strčení do soupeře v přerušené hře, čímž způsobil
jeho pád.
Jaroslav Rolný (TJ Sokol Držovice) – 1 SU od 20.9.2015, DŘ § 46/1 – 1. žlutá
karta za zmaření slibně se rozvíjející akce, 2. žlutá karta za bezohledné podražení
soupeře v souboji o míč.
Zdeněk Poles (TJ Sokol Kladky) – 2 SU od 21.9.2015, DŘ § 46/1 – 1. žlutá
karta za bezohledné podražení soupeře v souboji o míč, 2. žlutá karta za opakovaný přestupek.
Pavel Grepl (TJ Jiskra Brodek u Konice) – 1 SU od 20.9.2015, DŘ § 43 –
zabránění soupeři dosažení branky hraním rukou.
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 internetových stránkách

WWW.OFSPROSTEJOV.CZ!

Mostkovice - Velké Pavlovice 0:4,
Mutěnice - Kostelec na Hané 2:0,
Šardice - volný los, Podivín - Líšeň
5:1, Medlánky - Vlkoš 2:2.
1. Vlkoš
2. Mutěnice
3. Medlánky
4. Kostelec
5. Šardice
6. V. Pavlovice
7. Podivín
8. Mostkovice
9. Líšeň

4
4
3
4
3
4
4
3
3

3
3
2
2
2
2
1
0
0

1
0
1
0
0
0
0
0
0

0
1
0
2
1
2
3
3
3

14:4 10
8:3 9
19:4 7
13:6 6
5:8 6
7:12 6
8:10 3
2:15 0
1:15 0

děvčat se prodlužuje

MOSTKOVICE Smůla se lepí na paty.
Těžkou roli zatím hrají fotbalistky
Mostkovic v divizní soutěži. Ani na
třetí pokus se jim bodovat nepodařilo.
Tentokrát byly nad jejich síly hráčky
Velkých Pavlovic, které zlomily bojovný zápas ve druhém poločase. Za bezbrankového stavu vtrhla na hřiště střídající Hana Málková, v rozmezí čtyř
minut vstřelila dvě branky a bylo rozhodnuto! „Soupeř byl lepší a vyhrál
zaslouženě. Nám se zhroutila taktika
hned v úvodu, kdy se zranila kapitánka Denča Haluzová,“ poznamenal Jaroslav Karafiát, trenér mostkovických
holek.
TJ Sokol Mostkovice
Slavoj Velké Pavlovice
0:4 (0:0)

Branky: 60., 64. a 90. Málková, 79. Osičková. Rozhodčí: I. Antoníček - Dokoupil, Kopecký. Bez ŽK. Diváků: 12.
Sestava Mostkovic: Mikešová - Hejcmanová (65. Gorošová), Ptačníková,
Kraváková, Vaverková - Koudelková,
Soares, B. Karafiátová, Chytilová (80.
Borovcová) - Domesová (85. Kamenovová), Haluzová (7. Ošťádalová, 54. Holubová). Trenér: Jaroslav Karafiát.
S velkým odhodláním a vírou v první bodový zisk, šly do utkání plejerky Mostko-

MALÁ KOPANÁ
DO ČELA MALÉ KOPANÉ PRONIKL OBHÁJCE Z DOBROCHOVA
PROSTĚJOVSKO Druhé kolo aktuálního ročníku 1. okresní ligy mužů v
malé kopané ČUS Prostějovska hostily
obce Čehovice a Víceměřice. Na tamních
hřištích se nejlépe dařilo týmům SK
Tomek Dobrochov a Orli Otinoves, které

dvakrát zvítězily a posunuly se do čela tabulky, přičemž obhájce titulu je ve vedení
díky o jediný gól příznivějšímu skóre.
Na opačném pólu pořadí zatím figurují
Spojené kluby Hluchov/Čehovice bez
jediného bodu na svém kontě.

Výsledky 2. turnajù 1. ligy mužù 2015/16
Hřiště Čehovice: SK Tomek Dobrochov - Spojené kluby Hluchov/Čehovice 4:2,
Spojené kluby Hluchov/Čehovice – MK Brodek u Prostějova 0:6, Dobrochov –
SK Chaloupka Prostějov 6:4, Brodek u PV – Chaloupka PV 0:4.
Hřiště Víceměřice: 1. FC Laškov – Orli Otinoves 5:6, Laškov – SK Mexico
Víceměřice 0:4, Otinoves – FK Vrbátky 8:3, Vrbátky – Víceměřice 6:6.
1. Dobrochov
3
1
0
23:14
10
2. Otinoves
3
1
0
25:17
10
3. Chaloupka PV
2
0
2
13:9
6
4. Laškov
2
0
2
13:12
6
5. Víceměřice
1
2
1
11:10
5
6. Brodek u PV
1
1
2
7:10
4
7. Vrbátky
1
1
2
18:23
4
8. Hluchov/Čehovice
0
0
4
7:22
0
Česká unie sportu v rámci projektu Sportuj s námi a Město Prostějov finančně
podporují malou kopanou.
(kopa,son)

vic. Jejich plány se však začaly hroutit na
sklonku první desetiminutovky, kdy se po
jednom ze soubojů svalila na trávník Denisa Haluzová, klíčová hráčka domácího
celku. „Ovlivnilo to naši hru. Měli jsme
stanovenou nějakou taktiku, ona v tom
plánu hrála stěžejní roli. Její absence se
dá těžko nahradit,“ krčil Karafiát smutně
rameny.
Jeho svěřenky se přesto srdnatě rvaly o každý míč a fotbalově vyspělejšímu soupeři
kladly tuhý odpor. Díky přehledu Soli
Soares, se jim naskytlo i několik možností
rychlých brejků, které však nepřinesly gólový efekt. Poločas tak skončil bez branek.
Chléb se lámal ve druhém dějství. Zlomovým momentem se ukázal příchod
hostující Hany Málkové. Ta po svém nástupu na hřiště poslala na domácí bránu
dva nechytatelné projektily a nasměrovala svůj tým k tříbodovému importu.
Největší šanci alespoň na čestný úspěch
měla ´Carol´ Koudelková, ale při svém
úniku na gólmanku nevyzrála. Uklidněné Pavlovice pak přidaly další dva zásahy
a odvezly si z Hané čtyřbrankovou výhru.
„Soupeř byl agresívnější, lepší na míči
a důraznější. Vyhrály opravdu zaslouženě,“ uznal kvalitu vítězek Jaroslav Karafiát
a dodal: „Vydrželi jsme hodinu, pak už se
kvalita projevila.“
Mostkovický tým tak má po třech vystoupeních stejný počet porážek a skóre 2:15.
„Věřím, že se holky nepoloží. Přece jenom
je divize kvalitnější soutěž. Pronásleduje
nás navíc kalvárie zranění. Pořád nám chybí okolo pěti hráček základu, to se těžko
nahrazuje,“ zamyslel se trenér Karafiát.
V příštím kole jeho svěřenky cestují na
půdu vedoucího Vlkoše… „Nemáme
co ztratit, pak nás zase čeká derby s Kostelcem. My si ale těžko v divizi můžeme
vybírat,“ nepropadá panice mostkovický
kormidelník.
(zv)

PØIHLASTE SE
DO FUTSALU
Mužstva, která mají zájem
o účast v připravované
sezoně futsalových soutěží
okresu Prostějov v sezoně
2015/6, kontaktujte pro
bližší informace a přihlášení
Františka Kocourka, telefon: 604 940 603, email:
f.kocourek58@centrum.cz"

II.B třída skupina A
Kostelec na Hané

PROSTĚJOVSKO Hned jedenáct branek naPivín bídlo střetnutí osmého kola„A“ skupiny I.B třídy meziVrchoslavicemi a Čekyní. O jednu více
Nezamyslice
Vrchoslavice nakonec vstřelili domácí a velkou zásluhu na
tom měl útočník Petr Šimek, jenž přesně pálil
hned pětkrát. Tří bodů se dočkal také Kostelec,
jemuž naopak stačilo prosadit se pouze jednou. A spokojenost zavládla i v Nezamyslicích, které si dovezly bod z vedoucího Kojetína,
naopak Pivín dva ztratil v Nemilanech.
FK Nemilany
TJ Sokol v Pivínì
3:3 (1:1)

Branky: 36. a 88. Batla, 77. Lorenc z
penalty – 38. Valtr, 54. Žondra, 73. R.
Švéda. Rozhodčí: Sládek – Grygar,
Halenka. Sestava Pivína: V. Svozil –
Spálovský, Pospíšil, M. Sedlák, R. Švéda
– K. Švéda, Vrba, J. Svozil ml., Šišma –
Valtr – Žondra (75. Filka). Trenér: Jaroslav Svozil st.

Hodnocení trenéra Pivína
Jaroslava Svozila:
„Do zápasu jsme vstoupili dobře, hned
zkraje jsme nastřelili dvě tyčky a rozhodčí
nám kvůli ofsajdu neuznal gól. Nemilany
ale mají mladý tým hráčů kolem dvaceti
let, kteří jsou běhaví, fotbaloví, projevuje se
kvalita dorostu Holice. Po chybě na pravé
straně jsme prohrávali, ale Valtrovi se vzápětí podařilo vyrovnat. Na hrbolatém hřišti se moc nedalo kombinovat, ale po pře-

stávce dal druhou branku Žondra a třetí po
rohu hlavou do šibenice Radek Švéda. Věřili jsme v body, ale pak rozhodčí odpískal
penaltu, k níž se nechci vyjadřovat, a bylo
zle. Domácím narostla křídla a minutu
před koncem hlavou vyrovnali. Před zápasem bych to bral, ale takto jsem zklamaný.
Do pětasedmdesáté minuty jsme ovládali
hřiště, pak jsme se stáhli a za dva zápasy
jsme prošustrovali čtyři body. Po zápase
jsme poseděli a buchtičky od 'Cibu' byly za
třináct, selátko od Laca za dvacet.“ (úsměv)

„Kojetín je první, takže je to pro nás dobrá remíza. V první půli byli domácí výrazně lepší, ovšem neproměňovali šance
a bylo to jen 2:1. Pak jsme se zlepšili a těsně
před koncem se nám podařilo vyrovnat.
Je pravdou, že posledních dvacet minut
jsme soupeře zatlačili a tímto momentem
to vyvrcholilo. Remíza je to sice šťastná,
ovšem kluci bojovali a makali až do konce, připomínalo mi to duel v Troubkách,
při němž jsme také uhráli nerozhodný
výsledek. Kvůli červené pro Víťu Soldáta
musel chytat Martin Přikryl a podržel nás.
FK Slavoj Kojetín „B“
Možná jsme tak objevili nového gólmana,
TJ Haná Nezamyslice
schopen chytat je i Radek Fialka. Nyní nás
2:2 (2:1)
čeká Újezdec, to je velká neznámá. Nikdy
Branky: 14. Zezula, 37. Janováč – 23. jsem ho neviděl, má ale stejně bodů jako
Kratochvíl, 88. Machálek. Rozhodčí: P. my, takže to asi bude vyrovnané.“
Pospíšil – M. Pospíšil, Vrána. Sestava Ne1.FC Viktorie Pøerov „B“
zamyslic: M. Přikryl – Machálek, Hájek,
TJ FC Kostelec na Hané
0:1 (0:1)
Král, Mir. Lakomý – Mariánek, Král, Máj
(64. Frgál), R. Fialka (65. Špička) – Krato- Branka: 5. Vařeka. Rozhodčí: Gábor
chvíl (80. Dostálík), Musil. Trenér: Vlasti- – Dorušák, Piták. Sestava Kostelce na
Hané: L. Menšík – Synek, Baláš (63.
mil Michlíček.
Hodnocení trenéra Nezamyslic Muzikant), Chocholáč, Božek (89. SkalVlastimila Michlíčka:
ník) – Vařeka, Móri, Grepl, Vyhlídal –

Konice má ze zájezdu bod
I.A třída skupina A

KONICE, PROSTĚJOV Nejdelší cestu za
celou sezonu museli v sobotu podstoupit
hráči Konice, aby se úspěšně dostavili ke
svému soupeři SK Řetězárna. Tým z České
Vsi do té doby doma neztratil ani bod, zatímco hosté uhráli na venkovních hřištích jen dvě remízy, nakonec ale po čtyřbrankovém odpoledni zůstal jednobodový rozdíl
mezi oběma celky zachován. I nadále je Konice pátá, pouze se
zvýšil její odstup od vedoucí čtveřice a zejména suverénního
Rapotína, jenž má již o devět bodů více.
SK Øetìzárna
Sokol Konice
2:2 (2:1)

Branky: 24. Obšil, 26. Zrník – 3. Vogl,
78. Rus z penalty. Rozhodčí: Bartuněk
– Krpec, Kučera. Sestava Konice: Machač – L. Bílý, Rus, Řehák, F. Drešr – F. Bílý
(80. Gottwald), T. Sedláček, Kořenovský,
Vogl – Antl, Blaha (82. Burget). Trenér:
Radek Řehák.
Hodnocení hrajícího trenéra Konice
Radka Řeháka:
„Duel trošku ovlivnily podmínky, kdy foukal silný vítr, remíza je ale asi spravedlivá.
V první půli jsme sice hráli proti větru, ale
vstoupili jsme do utkání dobře, vyšly nám
tři kombinace a už po dvou minutách jsme

vedli. To se přes střed dostal míč na levou
stranu k Honzovi Voglovi, jenž tentokrát
proměnil. Za dalších dvacet minut jsme se
dostali ještě do dvou šancí a domácí jsme
do ničeho nepustili, pak se ale soupeř sžil
s počasím, střílel z dálky a prováděl nebezpečné přechody. Hlavou po centru a pak
střelou z dálky pod břevno skóre otočili,
ve druhé půli už se ale hrálo jen na jejich
bránu. Měli asi jen jeden roh, jinak se hrálo
na jejich polovině, dlouho ale bez větších
šancí. Začali jsme se dostávat k více standardkám a již dvacet minut před koncem
to zavánělo penaltou, pak ji rozhodčí pískl a
Jara Rus proměnil. Věděli jsme, že nás čeká
dlouhá cesta a že Česká Ves vítězí hlavně
doma, zvládli jsme to ale, i když jsme chtěli
vyhrát.“
(jim)

TJ Sokol Vrchoslavice 1946
TJ Sokol Èekynì
6:5 (3:2)

Branky: 24., 31., 36., 57. a 86. Šimek, 79. P.
Horák st. – 3. Urbanec, 45. Čechák, 61. Navrátil, 70. Zedek, 90. Kartusek. Rozhodčí:
Sigmund – Knop, Lasovský. Sestava Vrchoslavic: Loučka – P. Horák ml., Spiller,
Trávníček,Jiříček (78. Ligač) – Menšík
(52. Martinec), Hradil, Holub, Chvojka –
P. Horák st., Šimek. Trenér: Jindřich Vlč.
Hodnocení trenéra Vrchoslavic
Jindřicha Vlče:
„Zrodil se spíše hokejový výsledek, bylo
to neuvěřitelné. Hned z první střely jsme
inkasovali, pak jsme se dlouho usadili na
jejich polovině. Otočili jsme to na 2:1
a ještě Menšík nedal penaltu, přesto jsme
hned zvýšili na 3:1. Bohužel jsme do šatny
inkasovali krásnou branku z trestňáku. Hra
se vyrovnala a hosté cítili šanci, nám se ještě podařilo odskočit na 4:2, ale za patnáct
minut už bylo srovnáno. Z penalty jsme se
dostali znovu do vedení a přidali jsme i šestou branku, bohužel v poslední minutě si
dávali přednost brankář s obráncem. Měli
jsme vyhrát minimálně o čtyři branky, hráli
jsme dobře dopředu, naše obrana ovšem
zatím pracuje velice špatně.“
(jim)

VEÈERNÍK V NOVÉM I SE SPORTEM
●● celobarevné vydání

Konice

Lužný (86. Hruban), Preisler. Trenér:
Ivo Vykopal.
Hodnocení trenéra Kostelce na
Hané Ivo Vykopala:
„Body jsme vybojovali hlavně díky tomu,
že hráči splnili, co jsme si před utkáním
řekli. To byl základ. Bojovali, dali do toho
srdíčko, měli chuť po vítězství a přálo
nám i štěstí, když v poslední minutě trefili
domácí z trestňáku břevno. Chtěli jsme
odčinit domácí porážku a bylo to o běhání, pokrývání hráčů, bránění hned od
ztráty míče, napadání a dorážení, rychlém přechodu do útoku. Domácí s tímto
měli velké problémy a špatně rozehrávali,
my jsme navíc hned od počátku vlétli
a dvacet minut jsme je nepustili na naši
polovinu. Vyplynul z toho i gól, kdy přišla
prudká přihrávka z pravé strany na hráče
nabíhající z druhé vlny, a Vařeka dával do
odkryté brány. Zaslouží si pochvalu za to,
že se dostává do šancí.“

●● více sportu

●● více fotografií

Jesenec i Protivanov dokonaly po přestávce obrat
Hvozd
Jesenec

I.B třída skupina B

PROSTĚJOVSKO Trio Jesenec, Protivanov,
Otinoves pokračuje v úspěšné podzimní jízOtinoves
dě a přibližně po třetině celé sezony se drží v
nejlepší šestici. Jesenečtí dokázali již pošesté
zvítězit a i díky druhému nejlepšímu skóre
jsou s tříbodovou ztrátou na druhém místě,
Protivanov s Otinovsí pak mají shodně patnáct bodů a patří jim pátá a šestá pozice. Z regionální čtveřice se tak v „B“ skupině I.B třídy
nedaří pouze Hvozdu, jenž ani tentokrát nezvítězil a je se dvěma
body poslední. Na vedoucí Velkou Bystřici ztrácí již dvacet bodů, na
předposlední Babice ovšem stále jen jeden.
Protivanov

SK Jesenec-Dzbel
TJ Sokol Leština
3:2 (2:2)

Branky: 14. Kořenovský, 28. a 70. P. Tichý
– 2. Kejík, 27. Puchr. Rozhodčí: Balún –
Valouch, Molík. Sestava Jesence: Kýr
– Žouželka, Ullmann, Motl, Horák – Kořenovský (88. Továrek), P. Tichý ml., D. Čížek, Zajíček (52. M. Drešr) – J. Tichý, Navrátil (90. Z. Tichý). Trenér: Petr Tichý st.

Hodnocení trenéra Jesence
Petra Tichého:
„Soupeře jsme vůbec neznali a nevěděli
jsme, co od něj očekávat, předpokládali
jsme ale, že to nebude nic jednoduchého. Tradičně jsme se dopustili dvou
hrubiček, po nichž to bylo 0:1 a 1:2,
to se ale stane, chceme totiž hrát kombinační fotbálek odzadu. Kluci se však
nastartovali a ještě do přestávky srovna-

li na 2:2, druhý poločas už pak byl plně
v naší režii. Byl to festival neproměněných šancí, zatímco soupeř se dostal
snad jen k jedné střele na bránu, navíc
ještě z trestňáku. Hráli jsme technický
fotbal s přihrávkami do rychlosti, projevuje se kvalitní práce Pepy Konečného. Věřili jsme, že gól dáme, a podařilo
se nám to z trestňáku, které si vzal 'Uli'
na starosti a na nichž mužstvo pracuje.
Nebereme ale, že jsme hned za Velkou
Bystřicí, na postup se netlačíme. Líbí
se mi, že kluci mají chuť a bavíme sebe
i diváky, 'inkvizice' nám paradoxně pomohla.“
SK Protivanov
TJ Sokol Paseka
2:1 (1:1)

Hodnocení trenéra Protivanova
Josefa Pospíšila:
„Nezačali jsme vůbec dobře. Soupeř
byl velice kvalitní a prvních dvacet
minut jsme jen sledovali, již po třech
minutách jsme inkasovali. Hned z
první akce jsme ale i my dokázali
vstřelit branku, když se Fana Pospíšil mazácky protáhl mezi obránci.
Tímto jsme soupeře zaskočili a hra se
zklidnila a vyrovnala, každý chvilku
tahal pilku. V šestašedesáté minutě
jsme skóre otočili, soupeř chtěl ale
stále vyhrát, takže to bylo otevřené
na obě strany. Vážím si každého vítězství a jsem moc rád, že jsme potvrdili nulu v tabulce pravdy. Důležité
bylo, že jsme nepolevili a zužitkovali
šance, i když jsme byli pod tlakem.
Na tabulku se dívá velice krásně, je to
nádhera. Jsem rád, že držíme kontakt
s Jesencem i Otinovsí, první polovina
byla naším cílem.“

Branky: 32. a 66. F. Pospíšil – 4. Lindaur. Rozhodčí: Milek – Slabý, Janáček. Sestava Protivanova: M. Piták
– M. Bílek, Dvořák, Vybíhal, M. Sedlák (82. Sekanina) – T. Pospíšil (47.
TJ Otinoves
D. Sedlák), M. Pospíšil, Závodný (64.
FC Hvozd
Milar), Z. Pospíšil – F. Pospíšil (73.
4:1 (3:0)
V. Nejedlý), R. Sedlák (47. Grmela).
Více na straně 33.
Trenér: Josef Pospíšil.

(jim)
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rozhovor Večerníku

„NOVÝM KUBÁNKÁM MUSÍME VYTVOŘIT CO NEJLEPŠÍ
PODMÍNKY K ADAPTACI,“ NABÁDÁ SOLANGE SOARES
PROSTĚJOV Je to neuvěřitelné,
ale je to tak. Brazilská volejbalistka se slovenským pasem
Solange Paula Pereira Soares
začala svou již devátou sezónu ve
službách VK AGEL Prostějov!
Nadále tak drží unikátní sérii,
když od vzniku oddílu před
více než osmi lety je nepřetržitě
členkou hráčského kádru
„vékáčka“. Z této pozice má
hromadu zkušeností hodnotit
momentální klubové dění,
o což Večerník populární „Soli“
v době postupně vrcholící
přípravy na nový soutěžní
ročník 2015/2016 exkluzivně
požádal. A bylo to povídání
veskrze zajímavé...

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Marek
SONNEVEND
D
●● Jak jste strávila letošní léto?
„Vynechala jsem reprezentaci a díky
tomu měla po mnoha letech opravdu
dlouhé volno trvající tři měsíce. Už
dopředu jsem byla rozhodnutá, že
tentokrát celý tento čas strávím doma
v Brazílii s rodinou, neboť mi bohužel
zemřel bratr a chtěla jsem se proto
co nejvíc věnovat svým blízkým.
Nepodnikli jsme ale nic velkého, spíš
jezdili pouze na víkendové výlety,
protože moje sestry ani maminka
neměly dovolenou jako já. Důležité
p
bylo hlavně být spolu.
Z tohoto
ebou krásné léto.“
pohledu mám za sebou
osavadní průběh
●● Co říkáte na dosavadní
přípravy?
bu trénujeme v tak
„Na to, že celou dobu
nízkém počtu čtyř nebo pěti hráček
něním o juniorky,
s částečným doplněním
kou úroveň díky
má příprava vysokou
ímu týmu. Kdo
našemu realizačnímu
če Čadu, ten ví,
zná hlavního kouče
ně zabrat pokaždé
že nám dá pořádně
estli jsme tři nebo
bez ohledu na to, jestli
mozřejmě zůstávat
v plném počtu. Samozřejmě
tak dlouho ani ne s polovinou kádru
áročné, ale pořád
je specifické a náročné,
makáme naplno. A na druhou stranu
žou aspoň věnovat
se nám trenéři můžou
víc individuálně. Každopádně jsme
až doteď dělali hodně
na kondici a síle, tudíž
po herní stránce máme
v současnosti ještěě velké
rezervy.“
omítlo
●● To se asi promítlo
teláku
i do prvního přáteláku
proti Přerovu, že??
kon ani
„Ano, tenhle výkon
lze brát
výsledek 3:1 nelze
ítko. Šlo
jako nějaké měřítko.
především o to, abychom si po takk
dlouhé
době
neustálého trénování konečně
i zahrály nějakéé
st.
střetnutí šest na šest.
ntky
Naše reprezentantky
níchh
ve svých národních
adu
výběrech hrají řadu
kání,
přípravných utkání,
rovstpotom je čeká mistrovstm října
ví Evropy a začátkem
tak do Prostějovaa dorazí
pořádně rozjeté v zápasovém
mci možností
rytmu. Což v rámci
potřebujeme i my, proto je
dobré absolvovat jednorázové
přátelské duely a přípravné
turnaje. Výsledky přitom nejé, zvlášť když
sou tolik důležité,
formu s ohledem na dané tré-

ninkové období teprve hledáme
a naši sestavu doplňují mladé holky.
S Přerovem tedy hra nevypadala
moc dobře, ale to se dalo předem
očekávat.“
●● Jaké pocity jste si odnesla
z následného turnaje Ostrava Cup
2015, který byl nakonec vítězný?
„V Ostravě jsme nastoupily ve stejném složení jako proti Přerovu,
to znamená pět žen plus juniorky.
Přesto jsme chtěly hrát v rámci
možností co nejlepší volejbal
a právě o to se celý náš tým snažil,
byť i do tohoto turnaje jsme šly
z hodně náročné přípravy. Naštěstí
jsme nehrály nijak špatně, a to
ani během základní části, kdy nás
těsně 2:1 porazily dobře složené
celky Lodže i Ostravy. Na druhý
den se nám povedlo výkony ještě
vylepšit, navíc trenéři mohli na
základě sobotních zápasů stanovit
díky poznání soupeřů účinnější
taktiku. Tím pádem jsme jak semifinále, tak finále vyhrály a domů
si odvezly konečné vítězství.
Což nás samozřejmě potěšilo,
neboť konkurence nebyla vůbec
špatná a my jsme dokázali uspět
i v sestavě bez všech největších opor
z reprezentací.“
●● K prvenství pomohly i výše
zmíněné mladé naděje. Může jim
to pomoci do jejich další kariéry?
„Určitě ano. Mladé holky s námi trénují od začátku přípravy, teď navíc
naskakují také do přátelských utkání
a díky tomu poznávají ženský volejbal,
což je oproti juniorskému bezesporu
velký rozdíl. Proto je moc dobře, že
svou náročnou roli zvládají výborně
a pomáhají nám po tréninkové
i zápasové stránce v nelehké situaci,
y
jjinak celou dlouhou
kdyy bychom
dobu musely makat jen ve čtyřech
nebo pěti ženách. Za tuhle pomoc
zaslouží děvčata poděkování. Také
jejich zásluhou má naše příprava lepší
parametry a svým dílem přispěly
i k vítězství na Ostrava Cupu. A jakk
už jsem řekla, samy si tím pádem
mohly sáhnout na získaný pohár
a zároveň si vyzkoušely, jak se
hraje mezi dospělými. Pro ně samotné to určitě znamená cenné
zkušenosti a vklad do budoucna. Proti starším soupeřkám
si na vlastní kůži osahaly,
v čem mají největší rezervy a na
čem musí pořádně zapracovat.
I když ony to ale ví už z našich
společných tréninků, kde je vůbec
nešetříme. (smích) Důležité je, že se
opravdu naplno snaží.“
●●Jak
●● Jak byste okomentovala letní pohyb v kádru a nové posily?
„V první řadě je
skvělé, že nedošlo

ktolikazměnámjakovminulýchletech.
A neméně výborné je, že celkově jsme
určitě neoslabili, spíš právě naopak.
Papírově bychom tedy měli mít
minimálně stejně silné družstvo jako
v minulém ročníku, nebo ještě
kvalitnější. Samozřejmě však bude
záležet, nakolik se dáme dohromady
a budeme fungovat coby společný
mančaft. Z tohoto hlediska musíme
všichni udělat maximum hlavně pro
dvě nové Kubánky, které jsou velice
mladé a potřebují se co nejlépe adaptovat v novém, pro ně neznámém
prostředí. Zejména Melissa Vargas je
hrozně mladičká, v pouhých šestnácti
letech pro ni bude takový přechod
mezi kontinenty opravdu nelehký
včetně extrémní změny životní kultury po všech stránkách. Tím pádem
bude naším společným úkolem se
o ni i Sulian Matienzo v České republice perfektně postarat, aby se mohly
naplno a nerušeně věnovat volejbalu.
Po herní stránce na nejvyšší mezinárodní úroveň evidentně mají. Stejně
jako Quinta Steenbergen, kterou tady
dobře známe z předminulé sezóny,
a Veronika Tinklová dlouhé roky prokazující své umění v Olomouci. Ze
složení týmu mám rozhodně příznivý
pocit, ovšem zopakovat tak vynikající rok, jaký se nám povedl, nebude
vůbec jednoduché. Znovu vyjít to ale
určitě může, my se o to ze všech sil
pokusíme.“
●● Může být výhodou zmíněné
setrvání jádra týmu pohromadě?

„To je jasné, právě z toho můžeme
těžit! Zůstaly dvě třetiny úspěšného
mančaftu, který dokázal produkovat krásný volejbal nejvyšší evropské úrovně a je sehraný, na
čemž se teď dá stavět. Teoreticky
můžeme svou výkonnost posouvat ještě dál, jenže k tomu musíme opět fungovat stoprocentně
na hřišti i mimo něj. Je pravda, že
udržet většinu kádru pospolu delší
dobu jsme zde toužili mnoho let
a nyní se to konečně podařilo. Snad
toho dokážeme maximálně využít.
Podstatné bude co nejrychleji sladit tým poté, co teprve začátkem
října dorazí reprezentantky. Loni
se to povedlo a výsledkem byl
senzační postup ze skupiny do
play off v Champions League.
Tentokrát navíc můžeme navázat
na už fungující hráčské vazby
z loňska, takže výhled je slibný.
Uvidíme, nakolik zvládneme realitu.“
●● V Lize mistryň jste se však
dostaly do snad ještě nabitější
skupiny než před rokem. Co jste
si pomyslela po slavnostním
losování soutěže ve Vídni?
„Že půjdeme znovu do těžké skupiny se dalo očekávat, a mě po
pravdě vůbec nepřekvapilo, že nám
vylosovali tak vynikající soupeře...
Ani mi to nevadí, spíš beru tuhle
skutečnost pozitivně jako velkou
motivaci, výzvu. Jak my samotné, tak
naši věrní fanoušci se opět můžeme
těšit na vynikající zápasy nejvyšší
mezinárodní úrovně s tím, že v nich

Díky projektu Adopce afrických dětí se Mama Aicha Faro z Guinei může pochlubit
dresem kapitánky VK Agel Prostějov. Více se dozvíte při úvodním zápase v sobotu 17. října, kdy prostějovské volejbalistky hostí v rámci 2. kola extraligy pražský
Olymp.
Foto: archív J. Popelky

●● Vedle dalšího pokračování
hráčské kariéry jste se vrhla i do
trenérství u starších žákyň VK
AGEL. Co vás k tomu vedlo a jaké
máte o své nové roli představy?
„Už několik let jsme se s Peterem Gogou
a Jaroslavem Matějem bavili o tom,
že bych se do trénování prostějovské
mládeže nějak zapojila. Letos se tenhle

„Už několik let jsme se bavili
o tom,
že bych se do trénování mláde
že zapojila.
Letos se plán podařilo zrealiz
ovat
a já jsem za šanci moc ráda, ne
boť
pracovat s mlad
dými mě baví....“
můžeme jedině příjemně překvapit.
V minulé sezóně se nám přesně tohle
povedlo, z čehož můžeme čerpat víru
i energii pro zopakování takových
nečekaných výsledků. Výhodné pro
nás každopádně je, že nemáme co
ztratit a můžeme pouze získat, zatímco favorité to mají naopak. V reálu
chceme hrát svůj nejlepší volejbal
a já osobně se už teď strašně těším na
tyhle top souboje v nejkvalitnější
klubové soutěži světa.
Půjdeme do nich
naplno
jako
vždy!“

plán konečně podařilo zrealizovat a já
jsem za tuto šanci moc ráda, neboť pracovat s mladými mě hodně baví. Vím, že
vést nadějné sportovce nižšího věku je
kromě nezbytné odbornosti také dost
o trpělivosti, kterou si myslím, že mám.
Je potřeba jim všechny důležité věci
říkat třeba tisíckrát pořád dokola každý
boží den, aby se je dobře naučili. A kdo
na tohle nemá hlavu či povahu, nemůže
mládežnického trenéra dlouhodobě
dělat. Já věřím, že takového přístupu
jsem schopná a holkám chci dát maximum svých schopností, aby se postupem času zlepšovaly. Právě na to, jak
uvidím týden za týdnem jejich výkonnostní růst, se těším ze všeho nejvíc.
Jednoznačným cílem je rozvíjet veškeré
herní dovednosti i lidský růst našich
žákyň tak, aby z nich při následném
přechodu do kategorie kadetek byly
v rámci možností co nejlepší volejbal-

istky s výborně zvládnutou technikou.
Špatné návyky se totiž hrozně složitě
odbourávají a napravují, navíc na
tohle už není u starších děvčat ani čas.
Představy tedy mám jasné a jsem ráda,
že vzájemná spolupráce s holkama
začala bez problémů, rozumíme si, je
na nich vidět maximální snaha učit se.
Zdůraznila jsem jim primární nutnost
dodržovat základní disciplínu po celou
sportovní kariéru a věřím, že to chápou.
Pracujeme rovněž na kondici, což je
pro zpevnění těla i udržování dobrého
zdravotního stavu též nezbytnost.
Výsledky? Ty vidím jako podružné,
ovšem s kvalitní výkonností by logicky
měla přicházet vítězství, samozřejmě ne
pokaždé. Podstatné je komplexně pracovat po všech stránkách ve společném
dobře fungujícím kolektivu.“
●● Máte v plánu dál hrát fotbal za
TJ Sokol Mostkovice?
„Už dříve jsem několikrát říkala, že
asi jako každý rodák z Brazílie fotbal
miluji. Tím pádem si při jakékoliv příležitosti za Mostkovice zahraju moc
ráda, zvlášť když tamní lidi za těch
několik let už dobře znám a s holkama máme výbornou partu. Je však
jasné, že vzhledem ke svému hernímu
a nově i trenérskému vytížení u VK
AGEL Prostějov nebudu mít na fotbal skoro žádný čas. Přes týden pořád
trénujeme, většinu dní dvoufázově.
A o víkendech budeme s volejbalovými žákyněmi často jezdit na zápasy,
k čemuž je nutné připočítat ještě utkání za ženy jak ve všední dny, tak skoro
každou sobotu. Tím pádem se pro mě
asi najde jen minimum volných termínů na to jít si zakopat. Volejbalová práce má samozřejmě přednost, ale nepochybuji, že to mostkovická děvčata
i beze mě v pohodě zvládnou.“

vizitka
SOLANGE PAULA
PEREIRA SOARES

Foto: Marek Sonnevend

✓ narodila se 1. července 1980 v Belo Horizonte
✓ je svobodná, má dvojí občanství: brazilské a slovenské
✓ volejbalově prošla oddíly Olympik Club Belo Horizonte, Minas Tenis
Club Belo Horizonte, Macae Rio de Janeiro, Slávia UK Bratislava a VK
AGEL Prostějov, kde působí od roku 2007 nepřetržitě až dosud
✓ dlouhá léta reprezentovala ženský výběr Slovenské republiky, ale
v mládí nastupovala i za národní tým Brazílie, s nímž získala zlato na
mistrovství světa juniorek 1997
vybojovala čtyři tituly ve slovenské lize (2001, 2002, 2003, 2004)
a sedm titulů v české extralize (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,
2015)
* vedle volejbalu hraje závodně i fotbal a to za ženský tým Mostkovic
v oblastním přeboru
zajímavost: je silně věřící a v rodné Brazílii pomáhá provozovat Dětský
domov
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KUŠISTÉ ZAZÁŘILI AŽ U DALEKÉHO BAJKALU
ULAN UDE, PROSTĚJOV
Nejprve s celou výbavou
zvládnout dvanáct hodin cesty autem do Frankfurtu nad
Mohanem, poté zdolat letadlem směr východ šest časových pásem a po celkem devíti
hodinách pobytu ve vzduchu
úspěšně přistát na mezinárodním letišti v Ulan Ude. Taková
strastiplná cesta čekala nedávno na výpravu kosteleckých
a plumlovských kušistů, kteří
se vydali reprezentovat Českou
republiku na letošním mistrovství světa...

Jiří MOŽNÝ
„Prostředí tam bylo perfektní, krásný stadion, po organizační stránce
bylo vše zabezpečeno. Pojali to velkolepě, skoro jako malou olympiádu,“ podělil se s Večerníkem o své
pocity po návratu z hlavního města
republiky Burjatsko Josef Nedělník,
střílející předseda Savany Kostelec
na Hané.
Společně s ním zastupovali Prostějovsko mezi jezerem Bajkal a Čínskou
lidovou republikou ještě další členové
Savany Jaroslava, Hana a Jan Nedělníkovi, Karolína Hynková i Lukáš Andrés, které doplnil plumlovský Bohumil

stupně vítězů. Josef Nedělník pak
skončil devatenáctý.
Mezi ženami se z Češek nejvíce dařilo Sabině Kubesové ze Suchých
Lazců, která otvírala druhou desítku a hned za ní skončila Jaroslava
Nedělníková a Hana Nedělníková
obsadila čtrnácté místo.
Dvojnásobné zastoupení měl region i mezi kadety. Nejlépe se vedlo
věkem ještě kadetovi Lukáši Andrésovi, jemuž chyběl jen bod k číslu 1500. Následně byl navíc druhý
v úvodní distanci na pětatřicet metrů,
Bronzový tým kadetů společně s trenérem kostelecké mládeže Svatoslavem Kubou.
Foto: Josef Nedělník

Korbař. Z ostatních oddílů pak vyslal
Český svaz kuší ještě pět sportovců,
a sice tři seniory, jednu ženu a jednoho juniora. Soupeři jim pak vedle domácích Rusů byli Chorvati, Němci,
Maďaři, Francouzi, Švýcaři, Finové,
Ukrajinci, Mongolové a Indové.
„Je pravda, že výsledky mohly být trochu lepší, ale ovlivnilo je úmorné počasí. Foukal silný vítr a bylo tam přes
třicet stupňů, což nám příliš nesedělo.
S vystoupením tak mohu být celkově spokojen, ostudu jsme neudělali,“
zhodnotil Josef Nedělník počínání
pozitivně.
Z individuálního hlediska dosáhl
nejlepšího výsledku plumlovský

ZápasníciČechovic
získali sedm medailí

NIVNICE, PROSTĚJOV
Sedm statečných zápasníků
Wrestlingu Čechovice se
zúčastnilo prvního poprázdninového turnaje, jímž
se stal Memoriál Václava
Hromčíka v Nivnici.
V klání se představilo
celkem pětašedesát spor- Čechovická mládež se z jižní Moravy vrátila
tovců z deseti oddílů Čech ověnčená třemi zlaty, třemi stříbry a jedním
Foto: Wrestling Čechovice
a Slovenska, reprezentanti bronzem.
Hané si domů odvezli hned sedm cenných kovů.
O zlato se postarali Ivo Mynařík v kategorii přípravka „B“ do 28 kilogramů,
též v „béčku“ ale do 36 kilogramů Šimon Polena i Matěj Vrba v přípravce
„A“ do 46 kilogramů. Stříbro vybojovali Jakub Vrba v přípravce „C“ do
24 kilogramů a rovněž mezi mladšími žáky Alois Kejík ve váze do 48
kilogramů a Michal Pluskal v hmotnostní kategorii do 62 kilogramů. Jedinou bronzovou medaili si odvezla Hana Kejíková v přípravce „A“ do 34
kilogramů.
(jim)

doyen Korbař. Nástřel 1634 bodů
po úvodních sto osmdesáti šípech
mu zajistil postup do osmičlenného finále, v němž si ziskem dalších čtyřiadevadesáti bodů pojistil
své páté místo. Lepší byli jen dva
Chorvati a Němci. Zbývající duo
českých mužů se umístilo ve druhé dvacítce, přičemž Jan Nedělník
obsadil šestnácté místo, když mu na
první patnáctku chybělo jen třináct
bodů. Druhý den se navíc zaskvěl
274 body na pětatřicet metrů, tedy
stejně jako dílčí vítěz. Jen menší
počet centrových desítek ho tak
v průběžném pořadí sesunul na
třetí místo, i tak ale vystoupal na

lépe než on zastřílel pouze nakonec
druhý Niklas Stallbaum z Německa.
Znamenalo to tak desáté místo a následovali ho Jan Krejča z Otrokovic
i Karolína Hynková z Kostelce.
„Lukáš to zvládl perfektně, v některých distancích byl i lepší než já.
Projevilo se, že na takové akci byl již
loni. Naopak Karolína první den psychicky úplně nezvládla a nenastřílela
tolik, kolik jsme očekávali. Chyby ale
pramenily z přílišné snahy a druhý
den, kdy se všichni horšili, to naopak
bylo lepší,“ postřehl Josef Nedělník.

A ještě lépe vše dopadlo mezi družstvy. Mužské trio skončilo páté, trojice žen se umístila těsně pod stupni
vítězů a kadeti opírající se zejména
o Lukáše Andrése dokonce vystoupali na bronzový stupínek a ze šest
tisíc kilometrů vzdálené oblasti se
tak vrátili s medailí na krku.
Nyní bude opět pokračovat domácí
sezona, Český pohár a Česká liga vyvrcholí závody v Otrokovicích a Suchých Lazcích. Poté se kušisté přesunou do haly, aby zimní část zahájili
listopadovými závody v Kostelci.

výsledky 18. mistrovství svìta v polní kuši
Jednotlivci:
Muži: 1. Andrej Krstinič 19765 bodů (853+818+94), 2. Domagoj Pereglin (oba Chorvatsko) 1742 b,
(829+820+93), 3. Benjamin Besserr (Německo) 1741 b. (848+800+93), ... 5. Bohumil Korbař 1728 b.
(836+798+94), 16. Jan Nedělník 1565 b. (787+778), 19. Josef Nedělník (všichni ČR) 1543 b. (779+764).
Ženy: 1. Ina Ursula Schmidt (Německo) 1738 b. (828+814+96), 2. Valentina Pereglin 1728 b. (822+812+94),
3. Sanja Komar (obě Chorvatsko) 1719 b. (825+801+93), ... 11. Sabina Kubesová 1558 b. (793+765), 12.
Jaroslava Nedělníková 1543 b. (774+769), 14. Hana Nedělníková (všechny ČR) 1506 b. (782+724).
Junioři: 1. Luka Strbenač (Chorvatsko) 1651 b. (835+816+95), 2. Niklas Stalbaum (Německo) 1716 b.
(803+816+97), 3. Iakov Avdějev (Rusko) 1714 b. (823+799+92), ... 10. Lukáš Andrés 1499 b. (761+738), 11.
Jan Krejča 1445 b. (732+713), 12. Karolína Hynková (všechny ČR) 1391 b. (678+713).

Družstva:

Muži: 1. Chorvatsko (Pereglin, Krstinič, Kajfeš) 2513 b., 2. Německo (Bessert, Hillenbrand, Blumtritt) 2507
b., 3. Francie (Christoffel, Carlot, Mangematin) 2465 b., ... 5. Česká republika (Jan Nedělník, Josef Nedělník,
Bohumil Korbař) 2402 b.
Ženy: 1. Chorvatsko (Krivanek, Komar, Pereglin) 2478 b., 2. Rusko (Antonova, Klimova, Litovka) 2431 b., 3.
Francie (Regnez, Pernin, Guillaume) 2409 b., 4. Česká republika (Hana Nedělníková, Jaroslava Nedělníková,
Sabina Kubesová) 2349 b.
Junioři: 1. Chorvatsko (Strbenak, Kozumplik, Kelečič) 2465 b., 2. Rusko (Popov, Avdějev, Simašev) 2452 b.,
3. Česká republika (Lukáš Andrés, Karolína Hynková, Jan Krejča) 2171 b.

Judisté zahájili druhou Obdržálek stříbrný
polovinu sezony
na horském kole

DOBRÁ, PROSTĚJOV Mezinárodním turnajem O pohár olympijských
nadějí odstartovali judisté Sokola
I Prostějov podzimní část závodní sezóny. Klání v Dobré u Frýdku
Místku se zúčastnilo více než čtvrt
tisíce závodníků České republiky,
Slovenska a Polska, konkrétně ve věkových kategoriích od benjamínků
až po starší žáky. Byla mezi nimi i šestičlenná výprava z Hané, jež si domů
přivezla hned čtyři medaile.
„Vzhledem k počtu závodníků se všichni Prostějováci museli probíjet náročnou soutěžní pyramidou, která na rozdíl
od tabulkového soupeření každý s každým nenechává prostor pro sebemenší zaváhání,“ popisoval trenér Sokola
I Zdeněk Gottwald.

Bronzovou medaili, a podle kouče
vzhledem ke konkurenci vynikající výsledek, dovezl mladší žák Matyáš Roubík. Prohrál pouze s mistrem republiky
a ještě navíc velmi těsně.
Mláďata Jakub Vejmola a Erik Pospíšil
si na tatami vysloužili taktéž třetí místa
a dokonce zlatou medaili za vítězství
v kategorii benjamínků vybojoval David Zaoral. „Všechny své zápasy ukončil
před časovým limitem vítězstvím na
ipon,“ chválil Gottwald.
Benjamínci Barunka Vítková a Alex
Srpek sice na stupně vítězů tentokrát
nedosáhli, nicméně u obou mladých
judistů se začínají projevovat zkušenosti nabyté v první polovině sezóny. „Již
brzy začnou vozit cenné kovy i oni,“ je
přesvědčen Zdeněk Gottwald. (jim)

KUTNÁ HORA, PROSTĚJOV
Cyklistický oddíl SKC TUFO
Prostějov se přímo nespecializuje na odvětví cross country,
přesto se podařilo žákovi Tomáši Obdržálkovi vyjet právě
v této olympijské disciplíně titul českého vicemistra. Stalo
se tak na nedávno skončeném
šampionátu konaném v Kutné
Hoře, kde se mladý prostějovský
závodník předvedl ve výborné
formě.
V okolí středočeského okresního
města podlehl pouze vítěznému
Matyáši Fialovi z Cyklosport-Pitstop.cz, na něhož ztratil necelých
pětadvacet sekund. Vybojoval tak

Tomáš Obdržálek ukázal téměř všem
soupeřům záda, nestačil jen na jednoho
soupeře. Foto: SKC TUFO Prostějov

výborné druhé místo a na stupně vítězů je doplnil ještě Maximilian Kerl
z Author team Stupno, jenž zaostal
o další přibližně tři sekundy. (oš, jim)

„Jsme výborný kolektiv a výhry se určitě dostaví,“

věří kapitánka mostkovických fotbalistek Denisa Haluzová
PROSTĚJOV S kapitánskou páskou na paži vede i v právě počínající sezoně tým fotbalistek Sokola Mostkovice Denisa Haluzová
(na snímku). Jedenadvacetiletá univerzálka schopná plnit defenzivní i ofenzivní úkoly a současně studentka Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci okusila jako jedna
z mála členek kádru již dříve divizní soutěž, když hájila barvy
Kostelce na Hané. Nyní věří, že se celému souboru podaří navázat na úspěšný ročník 2014/2015 a Mostkovice budou vítězit
i v nabitější konkurenci o patro výš.

exkluzivní
ní
rozhovor
pro Večerník
rník
k

Jiří

MOŽNÝ
Ý
●● Máte za sebou první společně
odehranou sezonu, jak se za ní
můžete ohlédnout?
„Výsledek byl nad očekávání, nikdo
nepočítal s tím, že si povedeme tak
dobře. Všechny jsme moc rády za to,
že se nám sezóna tak povedla. Oslavy
byly veliké.“ (smích)
●● Jak moc?
„Klasické, u fotbalistek Mostkovic
jsou vždy veliké. (smích) Ať už dáme
gól nebo vyhrajeme nějaký zápas,
vždy to dokážeme společně oslavit.
Kolektiv se tímto stmelí a zůstáváme
pohromadě i po zápase.“

●● Co přispělo k tak úspěšné
jarní části, jímž jste se tabulkou
vyšvihli?
„Na podzim jsme byli všichni ještě vyjukaní, byl to začátek a pro
spoustu holek premiéra, ještě jsme
nevěděli, co a jak bude. Pak jsme se
již otrkali, už jsme věděli, co od sebe
i protihráček můžeme očekávat.
Uměli jsme si nahrát a dávat góly, už
to bylo lepší.“
●● Tušíte, proč jste byla kapitánkou vybrána právě vy?
„Je to pro mě čest a je to dáno asi
tím, že jsem z holek nejzkušenější.
Už dříve jsem něco odehrála v Kostelci na Hané a jsem tam jedna z
nejstarších, proto mě zřejmě trenéři
a holky zvolili kapitánkou. Snažím
se to brát na sebe a povzbuzovat je,
na každý trénink i zápas se hodně
těším.“
●● A poslouchají vás?

„Jo, to jo, jsou téměř vzorné. Teda až
na pár výjimek.“ (smích)
●● Proč jste se rozhodla právě pro
fotbal?
„Odmalička jsem k němu nějak
tíhla. Brácha hrál fotbal, stejně tak
tatínek a dědeček, chodila jsem na
zápasy, kopala si na zahradě, vždy se
mi to líbilo a bavilo mě to. Kdybych
si nezvolila volejbal, tak bych hned
odmalička hrála fotbal. Takto jsem
nejprve ukončila kariéru volejbalistky, protože jsem to již kvůli škole
nestíhala, pak to přišlo samo.“
●● A jak daleko jste to dotáhla
pod vysokou sítí?
„Hrála jsem extraligu juniorek za VK
Prostějov a byla jsem i na mistrovství
republiky v plážovém volejbale...“
●● Co očekáváte od nového ročníku?
„Že tam budou lepší týmy, než na jaké
jsme byly zvyklé. Byla bych ráda, kdyby tomu tak nebylo, očekávám ale, že
zpočátku budeme dostávat trochu
více branek. Budeme se nicméně snažit bojovat do poslední minuty a hrát
s nimi vyrovnané souboje.“
●● V přípravě jste si ale proti
Kotvrdovicím ani Líšni nevedly
špatně...
„Myslela jsem si, že když se setkáme
s divizními soupeři, tak to bude těž-

ší, ale pravdou je, že s nimi hrajeme
velmi vyrovnanou bitvu, takže by to
možná v divizi nemuselo být až tak
těžké. Věřím, že budeme bojovat
a že můžeme se pohybovat uprostřed tabulky.“ (první dva zápasy
Mostkovičanky prohrály - pozn.red.)
●● Jak se může na družstvu projevit, když výsledky nebudou
dobré?
„Nebude asi taková pohoda a po
zápasech nebudeme mít co slavit.
(smích) My to ale určitě zvládneme.
Držíme spolu a jsme výborný kolektiv, vzájemně si pomáháme a nebude
to až takový problém. A výhry se určitě dostaví. Máme poměrně mladý
a perspektivní kádr, ale jsou tam velice kvalitní hráčky, které půjdou ještě
navrch. Už po dvou letech ale vidím
rapidní zlepšení, i proti loňskému
podzimu je to patrné.“
●● Těšíte se rovněž velké divácké
podpoře, jak to coby hráčky vnímáte?
„Je to paráda, když přijde spousta
diváků a fanoušků, co nám fandí do
poslední minuty. Je to super a jsme
za to moc rády. Na hřišti to třeba až
tolik nevnímáme a věnujeme se hře,
ale když jim jdeme po zápase poděkovat, tak je to super.“
●● Ze soupeřů se i nadále nejvíce
těšíte na Kostelec?

„Neřekla bych, že jsme se na ně
vůbec někdy těšily. (smích) Je tam
taková trochu rivalita, jsme od sebe
ívčí fotkousek, nikde jinde v okolí dívčí
bal není a tak to asi zůstane.“
●● A nastala už doba, kdy
s nimi budete moci bodovat??
p„Řekla bych, že i když jsem ope.
timistka, tak na podzim ještě ne.
eTeď si myslím, že s nimi budeme hrát vyrovnanou bitvu, ale na
jaře přijde první výhra, věřím v to.“
(smích)
●● Máte i nějaké osobní ambice?
mbice?
ce gólů.
„Doufám, že budu dávat více
enzivní
Teď jsem hrála spíše defenzivní
éra nazálohu a měla jsem od trenéra
cpat se
řízenou obrannou část a necpat
až tolik dopředu, ale i tak se snažím
aké dánahrávat na góly a taky nějaké

“

Očekávám, že zpočátku budeme dostávat trochu
více branek. Nicméně se vynasnažíme bojovat do
poslední minuty a hrát s nimi vyrovnané souboje.

vat. Teď jsme dala jeden dva a doufám, že jich přijde víc. Je ale pravda,
že o to až tak nejde, hlavně ať jsou
výhry a dobrý pocit ze hry.“

Foto: archiv D. Haluzové
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PŘÍPRAVA V PLNÉM PROUDU: Agelky zvítězily
na hřišti KP Brno 2:1, vedly i v nedohraném čtvrtém setu
BRNO, PROSTĚJOV K dalšímu přípravnému duelu si prostějovské volejbalistky zajely uplynulý čtvrtek do Brna. Na půdě tamního Králova Pole vyhrály ženy VK AGEL Prostějov dvě ze tří dokončených sad a navrch měly i ve čtvrté, která musela být kvůli
vypršení tréninkového času předčasně ukončena...

Marek
SONNEVEND
Prostějovský tým nastoupil znovu bez
všech národních reprezentantek jen
s pěti členkami ženského A-týmu doplněnými o klubové juniorky. Přesto
měly většinu zápasu v jihomoravské
metropoli jasně navrch, neboť přes léto
přebudovaný a dost omlazený výběr
domácích jim dokázal konkurovat jen
ve druhém dějství.
„Nehráli jsme však moc dobře v obraně, což nás ve vyrovnané koncovce
připravilo právě o ten druhý set. Jinak jsme soupeře herně převyšovali
hlavně díky mnohem lepšímu útoku
a v první, třetí i nedokončené čtvrté
sadě jsme tak měli střetnutí pod kon-

trolou,“ popsal Večerníku hlavní kouč
Agelek Miroslav Čada s tím, že čtvrtý
díl utnulo za stavu 10:16 z pohledu domácího celku vypršení tréninkových
hodin. „Na plochu haly šel někdo další,
utkání proto muselo předčasně skončit. Což ale nevidím jako problém, i tak
zápas stoprocentně splnil svůj účel,“
konstatoval s úsměvem Čada.
Z pětice jeho dospělých svěřenek se
v Brně nejvíce dařilo dvěma. „Kvalitně opět zahrála Barbora Gambová
a dobrý výkon předvedla i Nina Herelová,“ vyzdvihl prostějovský lodivod.
Na liberu zase vypomohla mladá Tereza Slavíková, post druhé smečařky
si v „áčku“ žen VK vyzkoušela navrátilkyně z mistrovství světa juniorek
Sarah Cruz a střídaly další talentované

odchovankyně Kristýna Adamčíková
s Adélou Stavinohovou. „Celkově byla
na družstvu pořád ještě vidět volejbalová syrovost, po dlouhé a náročné
kondiční přípravě si výkonnost postupně sedá,“ zaregistroval Čada.
Během nadcházejícího týdne se jeho
kolektiv pravděpodobně znova utká
s Královým Polem, a to nejspíš na domácí půdě. „Případný termín budeme
teprve domlouvat,“ odtušil hlavní
trenér vékáčka. Od 9. do 11. října
pak přijde na řadu poslední generálka před startem nového ročníku
UNIQA extraligy ČR v podobě mezinárodního přípravného turnaje
v polském městě Samotuly. „Tam už
za nás nastoupí všechny čtyři účastnice evropského šampionátu, které se
k mančaftu připojí dva až tři dny po
svém vypadnutí z tohoto mistrovství.“
Naopak kubánské hvězdy VK AGEL
naskočí až přímo do ligových bojů otevíraných 15. října v Ostravě. „Do České republiky přiletí po splnění svých

Vítězný přátelák. Takhle se volejbalistky Brna a Prostějova utkaly v uplynulé extraligové sezóně, stejně jako tehdy patřil i čerstvý střet v rámci přípravy Agelkám.
Foto: archiv VK Prostějov.

Královo Pole Brno – VK AGEL Prostìjov

1:2 (-17, 22, -18)
Sestava Prostějova: Tinklová, Borovinšek, Gambová, Soares, Herelová,
Cruz, libero Slavíková. Střídaly: Adamčíková, Stavinohová.
Trenéři: Miroslav Čada a Ľubomír Petráš.
reprezentačních povinností desátého
října, tudíž polský turnaj nestihnou.
Vzhledem k situaci je však pro nás
mnohem důležitější, aby byly po své

cestě sem zdravotně i jinak v pořádku
a mohly se začít sžívat jak se zdejším
prostředím, tak s celým týmem,“ zdůraznil Miroslav Čada.

Sarah Cruz skončila s reprezentací ČR dvanáctá Starší žákyně zvládly kvalifikaci ČP
na světovém šampionátu juniorek do dvaceti let a postoupily do elitní sedmičky
PROSTĚJOV Více než týden trvalo Mistrovství světa juniorek
U20, kterého se v Portoriku zúčastnily i mladé volejbalistky České republiky. Součástí národního
výběru přitom byla i jedna hráčka
VK AGEL Prostějov - blokařka
Sarah Cruz.
Talentovaná plejerka do většiny
střetnutí na šampionátu naskočila
z lavičky coby střídající, ovšem dvakrát nastoupila i v základní sestavě.
Z toho jeden zápas se jí opravdu hodně povedl, a to proti Mexiku, kdy
zaznamenala výborných jedenáct
bodů. Velice dobrý part přidala také
v základní skupině s Tureckem (šest
bodů), jinak už osobní příspěvek
Cruz nepřesáhl dva body na utkání.
Z týmového hlediska to měly Češky
v tvrdé konkurenci šestnácti nejlepších reprezentací planety nadmíru
těžké, zvlášť při vražedně náročné
základní grupě. V ní totiž narazily
na pozdější finalistky celého turnaje
z Dominikánské republiky a Brazílie,
vinou čehož neměly reálnou šanci
postoupit mezi elitní osmičku. Nakonec obsadily nijak výjimečné, ale také
nikoliv špatné dvanácté místo. (son)

statistiky Sarah Cruz na MS juniorek 2015 v Portoriku
ZÁKLADNÍ SKUPINA D
Brazílie – Česko 3:0 (18, 11, 17): Cruz střídala, 3 body (1 útok při úspěšnosti 20%, 1 blok, 1 eso).
Dominikánská republika – Česko 3:1 (20, -24, 19, 14): Cruz v základní
sestavě, 2 body (2 útoky při úspěšnosti 20%).
Turecko – Česko 3:1 (19, -23, 19, 15): Cruz střídala, 6 bodů (4 útoky při
úspěšnosti 44%, 2 esa).
Pořadí základní skupiny D
1. Dominikánská republika 9 bodů (skóre 9:1), 2. Brazílie 6 (6:3), 3. Turecko
3 (3:7), 4. Česko 0 (2:9).
NADSTAVBOVÁ SKUPINA G
Česko – Kuba 3:0 (29, 13, 22): Cruz střídala, 1 bod (1 blok).
Tchajwan – Česko 3:2 (23, -15, -24, 13, 9): Cruz střídala, 1 bod (1 útok při
úspěšnosti 17%).
Česko – Mexiko 3:1 (18, -17, 20, 15): Cruz v základní sestavě, 11 bodů (7
útoků při úspěšnosti 37%, 4 esa).
Pořadí nadstavbové skupiny G
1. Tchajwan 8 bodů (skóre 9:2), 2. Česko 7 (8:4), 3. Kuba 2 (3:8), 4. Mexiko
1 (3:9).
ZÁPAS O 9. AŽ 12. MÍSTO
Turecko – Česko 3:0 (9, 19, 13): Cruz střídala, 0 bodů.
ZÁPAS O 11. MÍSTO
Tchajwan – Česko 3:1 (24, 15, -22, 19): Cruz střídala, 2 body (1 útok při
úspěšnosti 33%, 1 blok).
KONEČNÉ POŘADÍ MS JUNIOREK 2015
1. Dominikánská republika, 2. Brazílie, 3. Itálie, 4. Japonsko, 5. Srbsko, 6. Peru,
7. Rusko, 8. Bulharsko, 9. Čína, 10. Turecko, 11. Tchajwan, 12. Česko, 13.
Kuba, 14. Portoriko, 15. Mexiko, 16. Egypt.

UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PROSTĚJOV Jako první tým z celého
volejbalového oddílu VK AGEL Prostějov vstoupily do oficiální soutěže nového ročníku 2015/2016 starší žákyně.
A dařilo se jim výborně, když v Uherském Hradišti zvládly kvalifikaci Českého poháru postupem do elitní sedmičky pro úvodní kolo, které přijde na řadu
koncem října.
Žákovské A-družstvo Agelek vedou
v letošní sezóně trenérky Pavlína Částková a Solange Soares. Druhá jmenovaná však o minulém víkendu musela
coby hráčka ženského áčka VK do Ostravy na tamní přípravný turnaj, proto
ji na Slovácku zastoupil šéftrenér mládeže našeho klubu Jaroslav Matěj. Ten

nám o kvalifikačních bojích Českého
poháru ve věkové kategorii do 15 let
podal zprávu.
„Holky můžeme s Pavlou jedině pochválit, předváděly soustředěné a velice bojovné výkony. Dařilo se jim jak individuálně, tak především týmově a díky tomu
hrály celkově dobrý volejbal. Tomu odpovídaly převážně příznivé výsledky, takže z toho nakonec byl průnik do nejlepší
sedmičky v prvním pohárovém dějství,
čehož jsme chtěli dosáhnout. S tím určitě
panuje spokojenost a nelze si přát nic jiného, než aby děvčata i nadále pracovala
tak kvalitně,“ shrnul Matěj s radostí.
Jak zvládly vstup do extraligové soutěže
juniorky a kadetky VK AGEL Prostějov
najdete na www.vecernikpv.cz!

Výsledky VK AGEL Prostìjov
v kvalifikaci ÈP starších žákyò 2015/2016
Základní skupina: Uherské Hradiště 2:0, Junior Brno 2:0, Česká Třebová
2:0. První místo a postup do finálové grupy.
Finálová skupina: Znojmo 2:0, KP Brno 0:2, Jihlava 2:0, Zlín 1:2. Třetí místo
a postup do elitní sedmičky 1. kola soutěže.
Sestava starších žákyň Prostějova:
Adriana Jurčíková, Klára Dvořáčková, Eliška Masopustová, Nikola Sedláčková, Kristýna Světlíková, Viktorie Nečasová, Terezie Ondroušková, Kateřina Švalbová, Adéla Smékalová, Klára Přecechtělová, Barbora Skládalová
a Petra Parobková.

Beachvolejbalový pár Adamčíková - Komárková skončil na ME devátý
LARNAKA, PROSTĚJOV Útok na
medaili chtěly zkusit české reprezentantky v plážovém volejbalu Kristýna
Adamčíková (VK AGEL Prostějov)
a Anna Komárková (Praha) na Mistrovství Evropy do 20 let v kyperské
Larnace. Nakonec však v nesmírně
vyrovnané konkurenci dvaatřiceti
nejlepších párů starého kontinentu
těsně nezvládly dramatické osmifinále a skončily na děleném devátém
místě.
Zástupkyně České republiky odletěly
na Kypr přímo z národního šampionátu
žen povzbuzené výbornou pátou příčkou. A ostrovní bitvy v rámci evropského
šampionátu zahájily excelentně, když na
úvod základní skupiny H deklasovaly
litevskou dvojici Zobnina - Andriukai-

tyte naprosto hladce 2:0. „Hrálo se za
nesmírně silného větru a holky se s těžkými podmínkami dokázaly mnohem
lépe vyrovnat. V obou setech přitom vytěžily okolo deseti bodů přímo z Týnina
skákaného rotovaného podání,“ přiblížil
úvodní zápas otec talentované Agelky
Petr Adamčík sledující celé mistrovství
Evropy prostřednictvím internetových
videopřenosů.
O den později mladé Češky nejprve
podlehly polskému duu Adamek - Legieta 0:2 poté, co zahajovací set ztratily
nejtěsněji a druhý už jasněji. „Tohle
utkání děvčatům vůbec nevyšlo. Bylo
tam z jejich strany příliš moc vlastních Bez medaile. Kristýna Adamčíková (vlevo) s Annou Komárkovou chtěly na ME U20 útočit na cenný kov, jenže to nevyšlo.
Foto: facebook
chyb a soupeřky tam měly cestu k vítězství hodně ulehčenou,“ litoval Adamčík. s Annou zabraly a bez větších problémů rence dopředu těžko odhaduje, ovšem vzájemného střetu se zrodila hodinu
Naštěstí týž den odpoledne Kristýna přejely ukrajinské vyslankyně Mostsitska na Kypr samozřejmě necestujeme trvající obrovská bitva, kterou pro sebe
- Peretiatko přesvědčivě 2:0. „Holky se s malými ambicemi. Rozhodně chceme o malinký kousek urvaly reprezentantVýsledky dvojice Adamèíková - Komárková
poučily z předchozího zaváhání, odvedly mezi elitní osmičku a já věřím, že v silách ky Apeninského poloostrova poměrem
o sto procent lepší výkon. A soupeřkám děvčat by mohl být i průnik do semifi- 2:1. Pro Adamčíkovou a Komárkovou
na ME do 20 let 2015 v Larnace
nedaly v podstatě žádnou šanci,“ prožíval nále. To znamená boj o medaili, jejíž zisk to znamenalo dělenou devátou pozici
Základní skupina H: Zobnina -, Andriukaityte (Litva) 2:0 (21:9, 21:11), Adamčík naopak radost umocněnou je naším společným snem,“ přál si Pro- v konečném pořadí. „Tak nic, prostě to
Adamek - Legieta (Polsko) 0:2 (19:21, 16:21), Mostsitska - Peretiatko (Ukratím, že druhý triumf na turnaji posléze vazník. Adamčík byl směrem k play off nevyšlo. Určitě ten pocit znáte, takojina) 2:0 (21:15, 21:16).
Pořadí skupiny H: 1. Adamčíková, Komárková 5, 2. Zobnina, Andriukaityte vedl k prvenství v základní grupě a tím k o poznání opatrnější. „Medaile visí vej prázdnej smutek. Není co napsat,
přímému postupu do osmifinále!
hodně vysoko, neboť na šampionátu půlroční dřina bez výsledku. Moc
5, 3. Adamek, Legieta 5, 4. Mostsitska, Peretiatko 3.
Tým Adamčíková - Komárková je minimálně osm dvojic, které mohou všem děkujeme za podporu, rodičům,
Osmifinále: Traballi, Frasca (Itálie) 1:2 (22:20, 19:21, 13:15).
trenérům, sponzorům i kamarádům.
Konečné pořadí ME do 20 let 2015 v Larnace: 1. Stubbe- Daalderop tak skvěle vykročil k případnému vyhrát,“ varoval.
(Nizozemsko), 2. Sinisalo-Ahtiainen (Finsko), 3. Makroguzova-Kholomina atakování cenných kovů, což před Jeho slova se bohužel potvrdila, když A jdeme dál, stojí za to pořád to zkou(Rusko), 4. Shalayeuskaya-Siakretava (Bělorusko), 5. Traballi-Frasca (Itálie), vrcholnou mezinárodní akcí odváž- los poslal české plejerky ve druhém šet,“ zveřejnily Týna s Annou tradiční
6. Placette-Richard (Francie), 7. Holzer-Maros (Rakousko), 8. Marolf-Gerson ně vyhlásil kouč Michal Provazník. kole vyřazovací části proti silnému hodnocení na svém facebookovém
(Švýcarsko), 9. Adamčíková, Komárková (Česká republika)
„U mládežnických kategorií se konku- italskému duu Traballi - Frasca. Ze profilu.
(son)

RYCHLÝ
VEČERNÍK
Pøípravné turnaje:
v OL pro domácí
Olomouc, Prostějov (son) - Určitým indikátorem výkonnosti jednotlivých účastníků UNIQA extraligy
žen ČR, byť samozřejmě jen orientačním, jsou každoročně přípravné
turnaje před startem nové sezóny.
Nejinak je tomu letos, kdy se během
předchozích víkendů uskutečnila dvě
tradiční přátelská klání na Moravě.
V Olomouci to byl turnaj O pohár
rektora Univerzity Palackého 2015,
na němž se kromě dalších celků
předvedly tři týmy z nejvyšší české
soutěže něžného pohlaví. Z prvenství se nakonec radovaly volejbalistky
domácí Olomouce před pražským
Olympem, který ve vzájemném duelu dvou medailových adeptů nadcházejícího ligového ročníku přemohly
3:1. Páté místo obsadil Šternberk
s hostujícího nahrávačkou VK AGEL
Prostějov Michaelou Zatloukalovou
v sestavě.

... a v Brnì vyhrála
polská Bielsko-Biala
Brno, Prostějov (son) - O něco
později hostila jihomoravská metropole počtem zúčastněných kolektivů sice o něco menší, ale jejich
kvalitou rozhodně ne horší Grand
Prix 2015. Přípravný střet měl rovněž mezinárodní obsazení a také
při něm bojovaly mančafty ze tří
evropských zemí.
Naši národní extraligu zastupovaly
pouze volejbalistky pořádajícího Králova Pole Brno, jež po letní omlazovací přestavbě kádru podlehly jak pozdějším premiantkám celého turnaje
z Bielsko-Bialy, tak i druhému Vasasu
Budapešť a třetímu Postu Schwechat.
Zajímavostí je, že vyslance z Polska
i z Rakouska díky dřívějším vzájemným duelům dobře znají též prostějovské Agelky.
Konečné pořadí: 1. BKS Aluprof
Bielsko-Biala (Polsko), 2. Vasas Obuda Budapešť (Maďarsko), 3. SVS
Post Schwechat (Rakousko), 4. KP
Brno.

VK AGEL

hledá TALENTY
Pokud se vám líbí míčové kolektivní sporty, nebo jen chcete, aby se vaše děti smysluplně
pohybovaly, máte ideální možnost využít zkušeností jednoho
z největších a nejúspěšnějších
volejbalových klubů v České
republice. VK AGEL Prostějov
totiž neustále doplňuje své minipřípravky pro děti ve věku 4. až
6. třídy základních škol a víceletých gymnázií.
Náplní minipřípravky je všeobecný
pohybový rozvoj (atletika, gymnastika, míčové hry) a základy
volejbalu (volejbalová průprava
a minivolejbal na malém hřišti
s lehkými míči).
Pokud máte zájem, stačí pouze
přijít na kterýkoliv trénink minipřípravky, přihlásit se u trenérky, podívat nebo se už přímo zapojit do
činnosti. Trenérky vám ochotně na
místě zodpoví všechny další dotazy, kdykoliv se můžete obrátit i přímo na hlavního trenéra mládeže.
Tréninky probíhají v tělocvičně
ZŠ Palackého v těchto termínech:
- každé pondělí 15.30 až 17.00
hodin
- každé úterý 15.30 až 17.00 hodin
- každý čtvrtek 16.00 až 18.00 hodin
Za VK Prostějov Jaroslav Matěj, hlavní trenér mládeže
(telefon 602 500 698, e-mail
jaroslav.matej@zsvd.cz)

Úterý 29. září 2015
www.vecernikpv.cz

sport

Boxeři začali vítězně, z Ústí vezou oba body
Tradiční rivalové nabídli velkou bitvu, v níž jen dva duely skončily až po třetím kole

táž
původní reportáž
pro Večerník
Jiří MOŽNÝ
PROSTĚJOV Vedoucí pozice
společně s boxery Třeboně patří
po prvním kole nového ročníku
nejvyšší domácí boxerské soutěže
družstev borcům BC DTJ Prostějov. Oba celky se nezalekly venkovního prostředí a shodně zvítězily
10:6. Zatímco v případě Jihočechů
se tak stalo ve Znojmě, hanácký
soubor musel absolvovat dalekou
cestu do Ústí nad Labem. A předvedli se i nové tváře, o dva body se
mimo jiné zasloužili Viliam Tanko,
byť bez boje, a Erik Tlkanec.
„Domácí první dvě váhy neobsadili,
dále ovšem měli stabilní opory a snažili
se to uhrát na remízu. Bratři Agateljanové s Táborským jim udělali šest bodů,
naštěstí ale jejich plán nevyšel,“ těšilo
kouče Prostějova Petra Novotného.
Hostující přání se tak podařilo splnit
do puntíku. „Panuje veliká spokojenost, venkovní body jsou vždy pozitivní a v Ústí to nebývá jednoduché.
Využili jsme i toho, že domácí neměli
svou tělocvičnu a museli to uspořádat v kulturním domě v Chlumci,“
podotkl Novotný, jenž poděkoval za
podporu a spolupráci městu Prostějov, Olomouckému kraji i dalším
partnerům.
Česká extraliga pokračuje druhým
kolem o víkendu 10. a 11. října, kdy
do boje zasáhne také Děčín, podle
prostějovského kouče hlavní konku-

rent v boji o zlato. V případě DTJ se
ovšem druhý souboj rýsuje až o další
dva týdny později, kdy na Hanou dorazí Třeboň.
váhová kategorie do 56kg:
Zdeněk Krejzar
Viliam Tanko
0:2 bez boje

V nejnižší hmotnostní kategorii domácí
celek nepostavil nikoho a hostující posila
si tak bez námahy připsala první výhru
v tomto ročníku.
váhová kategorie do 60 kg:
Radek Vymětal
Lukáš Dolejš
0:2 bez boje

Také při druhé váze se diváci v Chlumci
nedočkali, opět se tak stalo vinou týmu z
Ústí nad Labem a borci z DTJ Prostějov
se tak ujali vedení 4:0 na body.
váhová kategorie do 64 kg:
Erik Agateljan
Ondřej Schilder
2:0 na body

Do šestibodového trháku se hostům nepodařilo dostat, dlouholetá součást české
boxerské špičky potvrdila své kvality a zajistila Ústí první dílčí vítězství.
Hodnocení hostujícího kouče
Petra Novotného:
„Byl to dost vyrovnaný, ale oboustranně nečistý souboj. Ondra
předvedl větší hlad po vítězství, ale
Erik byl přesnější. Takové zápasy,
a zvláště pak za stavu 0:4, končí domácí výhrou,“ nepřekvapil verdikt
rozhodčích hostujícího kouče Petra
Novotného.

váhová kategorie do 69 kg:
Viktor Agateljan
Miroslav Šerban
2:0 na body

váhová kategorie do 81 kg:
Dominik Filipi
Marek Andrýsek
0:2 T.K.O. v 1. kole

1. kolo extraligy boxu

FIT GYM
Ústí nad Labem
BC Stavbár
Nitra

Tatran Bohunice
Sokol II Prostìjov
30:19 (15:11)

Rozhodčí: Douda, Škroch. Sestava a
body Prostějova: Hrubý, Zacpal – Kozlovský 2, Jurečka 2, Procházka 1, Čižmárik
1, Bokůvka 2, Mikulka 2, Jura 1, Kosina 9,
T. Jurík, Bečička, Münster, Šestořád. Tre-

nér: Svatopluk Ordelt. Vyloučení: 4:3.
Sedmičky: 4/2:1/1. Diváků: 56.
Výborným nástupem se hostujícím hráčům podařilo bohunické plejery totálně
zaskočit, z náskoku se však netěšili dlouho. „Vedli jsme 2:5 a 3:8, bohužel se to
pak otočilo. Domácí udělali sedmibrankovou šňůru a bylo - 10:8,“ informoval
Ordelt. Prostějovští hráči se z této facky
ještě dokázali vzpamatovat a uhráli solidní poločasovou ztrátu pouhých čtyř gólů
- 15:11. „Prvních dvanáct minut bylo
z naší strany velmi dobrých, pak začal
ovšem úřadovat jejich gólman. Nebyli
jsme schopní ho překonat,“ uznal Ordelt
kvality bohunického brankáře a dodal:
„Z našich neproměněných střel, pak
chodil soupeř do trháků a odskočil nám
na čtyřbrankový rozdíl.
Vyrovnanou partii hráli hosté i v nástupu
do druhého poločasu. „Drželi jsme se
patnáct minut na poločasovém rozdílu
- 20:16,“ potvrdil Ordelt. Následně však
Hanákům totálně zvlhl střelecký prach
a plných deset minut nevstřelili jediný

Sokol Velké Meziøíèí
TJ Sokol Kostelec na Hané-HK
24:20 (12:11)

Rozhodčí: Jurečka, Matuška. Sestava
a body Kostelce: Mayer, P. Navrátil
– V. Prášil, Smékal 6, J. Prášil, Diviš,
Popelka 1, Dostál 3, Vymětal 5, Varhalík, Švec 4, Grepl, Dofek. Trenér:

Jiří Grepl. Vyloučení: 5:2. Sedmičky:
1/1:2/2. Diváků: 107.
Kostelečtí odjížděli k utkání na Vysočině
bez dvou základních stavebních kamenů
sestavy. Pavel Přikryl nastoupil v extralize za svůj kmenový tým Zubří, Martin
Grulich měl pracovní povinnosti. „Samozřejmě že oba chyběli výrazně. Jedná
se o nadstandardní hráče na druholigovou soutěž,“ poznamenal Jiří Grepl.
Přes tyto komplikace se však hanácký
tým držel a sehrál na půdě papírového
favorita solidní part. „Celý zápas jsme se
drželi na dostřel. Soupeř ani jednou nevedl více než tříbrankovým rozdílem,“
informoval trenér Grepl. V polovině
první půle byl stav - 6:6, po deseti minutách druhé - 14:14 a šestnáct minut před
koncem zase - 16:16. „Výrazným způsobem nás držel brankář Mayer. V prvním
poločase měl úspěšnost zásahů 57 %, ve
druhém se dokonce ještě o čtyři procenta zlepšil. To jsou vynikající statistická čísla,“ vyzdvihl Grepl parádní výkon svého
gólmana.
Základem byla také dobrá obrana.
„Dokázali jsme eliminovat oba je-

DIVÁCI: 500

10

Střetnutí polotěžké váhy trvalo nej- Rozhodčí: Kachnič – Šmíd, Kraus, Zaspal
kratší dobu ze všech, která se podařilo
zahájit. Prostějovský borec neponeDALŠÍ VÝSLEDEK 1. KOLA
chal nic náhodě a svého soka velice
rychle vyprovodil z ringu. Hostující ce- Rohovník Armex Děčín volno, Jihomoravský region – BC SKB Třeboň 6:10.
lek tak měl jistotu minimálně remízy.
KAM PŘÍŠTĚ NA BOX ...
Hodnocení hostujícího kouče
2. kolo (10. a 11. října): BC SKB Třeboň - Spol Fit Gym a SKP Ústí nad Labem, Jihomoravský
Petra Novotného:
region volno, Rohovník Armex Děčín volno, BC DTJ Prostějov volno.
„Marek do toho šel bez respektu. Jeho
soupeř byl sice odvážný, ale bez zkuše- „Erik je stálice, měl jsem z toho ale Vlivem neúčasti Big Boardu Praha
ností, bylo to tak ukončeno pro jedno- trochu obavy. Jen čtyři dny před v české extralize se Ústí podařilo
značnou převahu,“ chválil trenér DTJ. soubojem absolvoval víceméně stáhnout velké jméno v podobě
váhová kategorie do 91 kg: profizápas pod hlavičkou ama- Daniela Táborského a papírový faDominik Humburger térské federace, proti Chorvatovi vorit nezklamal. Jeho výhra ovšem
Erik Tlkanec nastoupil v Hamburku na šestkrát pouze mírnila celkovou porážku
0:2 T.K.O. ve 2. kole tři minuty a nedokázal si dobře Severočechů.
Hodnocení hostujícího kouče
rozvrhnout síly. Soupeř se sice poVeleznámé jméno v česko-sloven- koušel o útoky, ale po druhém poPetra Novotného:
ském boxu a účastník mistrovství čítání byl duel ukončen,“ těšilo ně- „Michal je ještě mladý a nezkuEvropy, světového šampionátu i Ev- kdejšího vládce právě této váhové šený, ovšem klobouk dolů, nepodělal se z toho. V rámci možností
ropských her nezaváhal, také tento kategorie.
váhová kategorie do 75 kg: staronový člen prostějovské sestavy
se držel, nedařilo se mu ovšem
váhová kategorie nad 91 kg:
Jan Klikar zvítězil a již před závěrečným střetzcela plnit taktické požadavky,
Daniel Táborský
Jakub Bambuch
tak jsme to ukončili,“ přiblínutím tak bylo rozhodnuto.
Michal
Zezulka
0:2 T.K.O. ve 3. kole
Hodnocení hostujícího kouče
2:0 T.K.O. ve 2. kole žil závěrečné střetnutí Petr
Výpomoc z Ostravy Kuba BamPetra Novotného:
Novotný.
buch se do prostějovské sestavy
Obchodní partneři BC DTJ Prostějov:
vrátil vítězně, stačila mu k tomu
necelá tři kola, než arbitři duel
ukončili. „Jeho soupeř byl bomber,
vydržel ale jen jedno kolo a Kuba
si to pohlídal. Možná se na něm
projevila dlouhá cesta a předchozí
pauza, poté ovšem rozhodly jeho
údery na spodek,“ popisoval
Novotný.

gól! „Soupeř dal devět branek a bylo rozhodnuto. Bohunice měly dobrou obranu, výborného brankáře, ale to neomlouvá naše střelecké selhání,“ krčil bezmocně
rameny prostějovský trenér.
„Bohunice byly lepší, vyhrály zaslouženě.
Konečný jedenáctibrankový rozdíl je
však z našeho pohledu krutý. Vzhledem
ke hře obou celků by spíše odpovídala
naše porážka o dva nebo tři góly. Bohužel
jsme měli ten blbý desetiminutový úsek,“
zhodnotil vysokou porážku Svaťa Ordelt
a dodal: „Problém nebyl v obraně, dokázali jsme odbránit i Mrnuštíka, jenž dal
minule v Kostelci patnáct branek. Naše
potíže byly v útoku, soupeř nás trestal
z trháků po našich chybách.
V dalším kole nastoupí jeho svěřenci
na domácí půdě. V hale RG a ZŠ hostí
v sobotu 3. října tým Velkého Meziříčí. Utkání má stanovený začátek na
17:00 hodin. „Valmez hraje rychlou
a tvrdou házenou. Netroufnu si vůbec
tipovat, ale většinou jsme je doma poráželi,“ zve na sobotní zápas Ordelt. (zv)

PROSTĚJOV Repríza posledního
mistrovského zápasu z poslední
sezony proti sobě v průběhu přípravy na nový ročník Kooperativa
NBL svedla basketbalové celky
Prostějova a Opavy. V sestavě Slezanů nastoupil i reprezentant Jakub Šiřina, který byl členem úspěšného národního týmu. Ani jeho
přítomnost ale Opavě nepomohla.
Orli vyhráli 88:73, když proměnili
hned dvanáct tříbodových pokusů.
Lepší začátek měli hráči Ariete.
Úspěšně zakončili několik rychlých
kombinací a získali mírný náskok.
Ten si udržovali během celé čtvrtiny,
chvílemi byl rozdíl mezi soupeři dokonce na devíti bodech, což platilo
i po první siréně (26:17).
V následující pasáži se ale ke slovu dostali také svěřenci trenéra Petra Czudka. Bodově svému týmu přispíval
především Blažek a Jurečka a s jejich
pomocí hosté snižovali svoji ztrátu.
Díky tomu si také udrželi naději na
úspěch, když po dvaceti minutách
prohrávali pouze o čtyři body.

Utkání rozhodla třetí perioda. Už ve
23. minutě se Orli dostali na dvouciferný rozdíl a svůj náskok v průběhu
dalších sedmi minut dokázali ještě
drobně navýšit. Na střídačku odcházela hanácká sestava za příznivého
stavu 67:54.
Opava se ještě jednou pokusila
o obrat a po chybách domácí obrany se dostala na dostřel. Ve 35. minutě dokonce snížila na rozdíl dvou
bodů. O vedení přesto Orli nepřišli.
Úsek mezi 37. a 39. minutou ovládli
v poměru 10:0 a definitivní podobu výsledku dal efektní smečí Tomanec.
Zbyněk CHOLEVA – Ariete Prostějov:
„S výsledkem jsem spokojený, což
se ale nedá říct o našem výkonu
v obraně. Stále nám tam něco chybí.
Dostáváme hodně laciných košů a to
není dobře. Proti Opavě nás to nestálo dobrý výsledek, protože jsme se
v útoku dokázali dostat do dobrých
střeleckých pozic a ty hráči dokázali
proměnit.“
(lv)

Kostelec sahal po bodech i bez opor! Basketbalisté selhali v Kolíně především v obraně
VELKÉ MEZIŘÍČÍ, KOSTELEC
NA HANÉ Druhá porážka! Neúspěšný vstup do nové sezóny musejí
strávit házenkáři Kostelce na Hané.
Po dvou odehraných kolech mají
na svém kontě stejný počet porážek
a krčí se u dna druholigové tabulky. Po
domácí bohunické lekci se tentokrát
vraceli s prázdnou z Velkého Meziříčí.
„Utkání jsme odehráli velice dobře.
Měli jsme minimálně na bod, bohužel závěr proběhl zcela v režii rozhodčích…,“ neskrýval pocit křivdy Jiří
Grepl, zkušený kostelecký kouč. Jeho
svěřenci drželi ještě čtvrt hodiny před
koncem nerozhodný stav, aby nakonec podlehli čtyřbrankovým rozdílem - 20:24!

6

Průběh utkání: 0:2, 0:4, 2:4, 4:4, 4:6, 4:8, 4:10, 6:10

O poznání kvalitnější podívanou
nabídli zástupci velterové váhy.
Starší z bratrského dua, mistr republiky mezi juniory i dospělými
a také účastník mistrovství světa
nakonec tahal za kratší konec a po
polovině střetnutí tak platil vyrovnaný stav 4:4.
Hodnocení hostujícího kouče
Petra Novotného:
„Byl to perfektní box, jaký by si zasloužili vidět i diváci v Prostějově.
V prvním kole se Míra teprve dostával do tempa, zbylá dvě kola
ale ovládl. Pěkný zápas v tempu,
ale rozhodčí Míru hodně poškodili. Věděl, že musí bojovat a zkracovat vzdálenost. Plnil pokyny,
ale nestačilo to,“ zamrzelo
Novotného.

Sokol II srazila hluchá desetiminutovka Opava ztratila kontakt ve třetí čtvrtině
BOHUNICE, PROSTĚJOV Favorit
se rozhodit nenechal. Prostějovští
házenkáři absolvovali utkání na palubovce jednoho z největších aspirantů
postupu a s rolí outsidera se předem
nesmířili. Zvláště v úvodu domácí
tým zaskočili, když vedli pětibrankovým rozdílem. Postupně se však
rozchytal zkušený bohunický gólman Karel Schwarzer a Tatran šel do
rozhodujícího trháku. „Herně vyrovnaný zápas, zlomila nás desetiminutovka bez gólu, kdy nám soupeř utekl
z 20:16 na 29:16!“ popsal zlomový
úsek druhé půle Svatopluk Ordelt,
kouč prostějovského týmu.
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jich nebezpečné leváky - Strašáka a
Večeřu, bohužel je dokázal zastoupit
Matušík,“ poznamenal Grepl a dodal:
„V defenzívě jsme opravdu zahráli
nadstandardně.“
Osud kosteleckých bojovníků se naplnil
až v úplném závěru, kdy se domácím
podařilo odskočit na konečný rozdíl
čtyř gólů. „Moc mě to mrzí, minimálně na bod jsme měli. Sice jsme v celém
průběhu nebyli ani jednou ve vedení, ale
neustále jsme byli v kontaktu. Rozhodlo
domácí prostředí…, nemá cenu to dál
rozebírat,“ litoval nešťastné koncovky Jiří
Grepl, jenž pochválil celý tým: „Kluci zabojovali, odevzdali všechno.“
Povinnost bodovat naplno tak stojí před
kosteleckými v dalším kole. Na své domácí palubovce hostí Kuřim, což je soupeř, se kterým by se mělo vyhrávat. „Při
vší úctě ke Kuřimi, se jedná o soupeře
jiné kategorie, než byly Bohunice a Velké
Meziříčí. Navíc hrajeme doma, povinnost velí naplno bodovat!“ má jasno Jiří
Grepl. Utkání s Kuřimí se hraje v neděli
4. října v tradičním dopoledním čase od
10:30 hodin.
(zv)

KOLÍN Podruhé v krátké době nastoupili basketbalisté Ariete Prostějov
proti Kolínu. V domácím prostředí
prohráli těsně 82:83 a nevyšla jim ani
odveta. Na půdě soupeře zaostávali
v obraně a přes slušnou střelbu prohráli 84:96 a ukázali, že především pod
vlastním košem mají na čem pracovat.
Kolín se proti Prostějovu musel obejít bez tří hráčů. Trenérovi Predragu
Benáčkovi chyběli Faifr, Ličartovský
a Hunt. I tak si s Orly dokázali poradit.
Základ úspěchu položili už v průběhu
prvního poločasu. Trpělivě bránili
a vyráželi do nebezpečných protiútoků,
které dokázali přesně zakončit. Naopak
defenziva Hanáků měla velké problémy
a do poločasu dostala 55 bodů.
Oba týmy se v průběhu hry musely
vypořádat s tím, že přestala fungovat světelná tabule a tudíž orientace byla
velmi omezená. I v tom ale viděl domácí
kormidelník jeden z důvodů úspěchu
svého týmu. Podle Benáčka alespoň
hráči neoslavovali každé navýšení náskoku a soustředili se na výkon.

Prim v kolínském dresu hrál především
zkušený Horák. S jeho střelbou ze všech
pozic si Orli nedokázali poradit a právě
z jeho ruky inkasovali jednatřicet bodů.
Dalších 22 bodů přidal Bakič, další
strůjce vítězství.
Hanáci se marně snažili utkání vyvážit
ve třetí a čtvrté desetiminutovce. Sice už
nedostali tolik bodů, přesto hráči z Polabí zaznamenali jednačtyřicet bodů a to
bohatě stačilo na udržení pohodlného
náskoku. Výrazně se přitom opět prosadil Palyza z 25 body, rovných dvacet
zaznamenal pivot Roseboro.
Zbyněk CHOLEVA – Ariete Prostějov:
„Z našeho pohledu nešlo o povedené
utkání. Nedokázali jsme se dostat do
tempa a v obraně byli u všeho pozdě.
Díky tomu jsme rychle sbírali fauly
a domácí měli k dispozici snad třicet
šestek a ty proměňovali s vysokou
úspěšností. Když už to vypadalo, že se
můžeme dostat do hry, spadla nám do
koše nějaká trojka. Utkání nám prostě
nevyšlo.“
(lv)

RYCHLÝ
VEČERNÍK
Veselý podruhé na
Bhambriho nevyzrál
Kaohsiung, Prostějov (lv) - Pozici
nasazené jedničky hájil na kvalitně
obsazeném challengeru v taiwanském Kaohsiungu Jiří Veselý. Na
turnaji, kde Lukáš Rosol vypadl
hned v prvním kole, postoupil až do
semifinále, v němž podruhé v krátké
době vyzval Inda Bhambriho. Oproti
barážovému utkání v Davis Cupu se
tentokrát radoval Veselého soupeř.
„Každá porážka je nepříjemná, ale
v tomto případě je to lepší, než kdyby
to bylo naopak a já bych prohrál daviscupový zápas,“ pousmál se přes
prohru Veselý.
Na challengeru v Trnavě se
představil Adam Pavlásek, který se
po zlepšených výkonech v minulých
měsících dostal mezi nasazené.
Svoji pozici potvrdil postupem do
čtvrtfinále, v němž nestačil až na
zkušeného Montanese ze Španělska.

Berdych skonèil
po prvním zápase
Petrohrad,Prostějov(lv)-Pozici
-Pozicinasazené jedničky nepotvrdil na turnaji
v Petrohradu Tomáš Berdych.
Světová pětka měla v prvním kole
volný los a hned ve svém úvodním
vystoupení podlehla Simonu Bolellimu z Itálie.
O kolo více uhrála v Tokiu Karolína Plíšková. Nejprve přehrála
domácí Naraovou, následně její
cestu ukončila Polka Agnieszka
Radwaňská. „V prvním setu jsem
se ještě držela, pak už mě ale omezovaly bolesti žeber a s tím se nedalo
pořádně hrát,“ konstatovala Plíšková.

Nohejbalisté o zlato
Prostějov (jim) - Tuto neděli
4. října
j bude od pravého
p
poledne
p
hostit tělocvična ŽŠ v Palackého
třídě v Prostějově souboj o titul
v nejvyšší domácí nohejbalové soutěži dorosteneckých družstev. Finále
se hraje pouze na jeden zápas, tudíž
již odpoledne bude jasné, jestli se
mistrem stane domácí Sokol I Prostějov, nebo Sokol Modřice.
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

PARAŠUTISTÉ DUKLY PROSTĚJOV PROCHÁZEJÍ SEZÓNOU SNŮ,
V NÍŽ ZAZÁŘILI HLAVNĚ NA EXCELENTNÍM MISTROVSTVÍ EVROPY
Vrcholem bude armádní světový šampionát začínající tento pátek

původní
zpravodajství
ví
pro Večerník
k

Marek
Sonnevend

Naprostou extratřídu prokázali Hanáci zejména v individuální akrobacii, své
parádní disciplíně. Libor Jiroušek vyhrál v novém světovém rekordu před
Jiřím Gečnukem, načež další tři členové sestavy Jindřich Vedmoch, Hynek
Tábor a Miloslav Kříž se vešli do elitní
dvacítky. V přesnosti přistání jednotlivců přidali Gečnuk čtvrté místo a Tábor s Vedmochem šestou příčku, což
jim v součtu zajistilo nejlepší desítku v
celkovém pořadí. Fantastický Gečnuk
jej ovládl a stal se absolutním mistrem
Evropy, Vedmoch skončil těsně pod
bednou čtvrtý a Tábor osmý, dále Jiroušek jedenáctý a mladý Kříž dvacátý.
Kromě toho parašutistům Dukly svědčily i týmové soutěže, když v přesnosti
přistání družstev získali bronz a v kombinaci družstev dokonce zlato. Navíc další
dva cenné kovy přidali junioři v přesnosti
přistání jednotlivců za nejvyšší post Petra
Chládka a třetí flek Ondřeje Žáka. „Samozřejmě panuje obrovská spokojenost, všichni kluci zaslouží velikánskou
pochvalu. Kromě Číny a USA je na Evropě srovnatelná konkurence se světem,
tím víc vyniká hodnota naší krásné medailové sbírky,“ zdůraznil Hovorka.

DOBRÉ PODMÍNKY
DÍKY ARMÁDÌ

Prostějovský parašutismus si tak na
mezinárodním poli stále stojí parádně. „Suprově jsme na tom hlavně v
individuální akrobacii, kde se chlapi
postupem času vypracovali mezi top
závodníky s dominujícími Liborem a
Jirkou na samotném vrcholu. Když se
k tomu přidá hodně solidní přesnost,
můžeme opakovaně útočit na stupně vítězů i v absolutním pořadí. V
tomhle dokonale vyniká všestranný
Jirka Gečnuk, zatímco Libor Jiroušek
dlouhodobě trochu doplácí na slabší
přesnost. Letošní šampionát zato výborně vyšel nejzkušenějšímu Jindrovi
Vedmochovi, opomenout nesmím
ani naše talentované juniory Peťu
Chládka s Ondrou Žákem,“ vyjmenoval kouč.
Za co členové ASO para Dukla vděčí
takové úspěšnosti? Pochopitelně vlastnímu umění založenému na tréninkové píli a udržovaným či rozvíjeným
seskokovým schopnostem, na nichž
mohou pracovat díky dobrým podmínkám k přípravě. „Armáda vytváří
klukům opravdu výborné zázemí, které v některých jiných zemích přestávají
být poslední dobou samozřejmostí.
Během roku trénují převážně doma v
Prostějově, ale skupinovou akrobacii
létají tradičně pilovat na soustředění
do Španělska a pravidelně využívají
také aerodynamický tunel v Praze. Základem přitom je zajištění dostatku letových hodin k odpovídajícímu počtu
tréninkových seskoků, což zásluhou
vojenské příslušnosti není ani v současné složitější době problém,“ zmínil
Hovorka podstatný faktor.
Elitní čeští parašutisté na druhou

Veleúspěšný tým parašutistů Dukly Prostějov z ME 2015. Nahoře zleva trenér Ivan Hovorka, Libor Jiroušek,
Jiří Gečnuk, Hynek Tábor, Jindřich Vedmoch a Miloslav Kříž, dole zleva Petr Chládek a Ondřej Žák.
Foto: archiv Ivana Hovorky.

stranu nežijí v žádném luxusu, leč
na skromnější finanční zabezpečení
si nestěžují. „Musíme se vyrovnávat
s údělem neolympijského sportu, na
který se peníze shání docela složitě.
Stát primárně podporuje jiná odvětví s
větší sledovaností ze strany veřejnosti,
totéž platí o potenciálních sponzorech. Snažíme se partnery získávat, ale
jak říkám – je to těžké. Přesto platí, že
kdo by chtěl jakkoliv pomoci českému
nebo konkrétně prostějovskému parašutismu, bude přivítán s otevřenou
náručí. Uplynulé roky jasně ukázaly,
že mu oplátkou můžeme nabídnout
dobrou reklamu v podobě vynikajících mezinárodních výsledků,“ vzkazuje Hovorka.

vočejším Balkáně čeká. Nakonec jsme
však byli příjemně překvapení tím,
jak tamní pořadatelé celý šampionát
organizačně zvládli. Při slavnostním
SEDM PLACEK VÈETNÌ PÌTI
zahájení i zakončení nechyběl ministr
TITULÙ Z ME, TO JE SKVOST
sportu, ubytování včetně stravy bylo
Mistrovství starého kontinentu 2015
na dost vysoké úrovni a také závodní
se uskutečnilo od 20. do 29. srpna v
areál se samotnými soutěžemi měly
Bulharsku, dějištěm bylo město Erden
odpovídající parametry. Strach z toho,
v oblasti Montana. Mužská reprezenjak to bude v Montaně vypadat, se
tace České republiky tvořená výhradtudíž vůbec nenaplnil, byť obecně se
ně prostějovskými borci odjížděla na
hlavně na bulharském venkově čas
Balkán se skvělou vizitkou z předchozastavil někde na konci minulého stozího šampionátu před dvěma lety, kde
letí a vše je tam takové starší...,“ popsal
předvedla rekordní žeň osmi cenných
reprezentační lodivod s úsměvem.
kovů. „Samozřejmě jsme chtěli na
Suverénně nejhorším zážitkem se staúspěšnost minulého podniku navázat,
la cesta do dějiště mistrovství a zpět.
i když jsme věděli, že v trvale náročné
„Rozhodli jsme se jet vlastním autem,
konkurenci dvaceti států nepůjde o
což během samotné akce znamenalo
BULHARSKO
nic jednoduchého. Ale kluci zaskákali
ohromnou výhodu díky možnosti
PØÍJEMNÌ PØEKVAPILO
famózně a díky skvělým výkonům se
svobodně se pohybovat mezi hotelem
Vzápětí se ještě jednou vrátil k nedáv- a závodním areálem bez závislosti na
jim znovu dařilo na jedničku,“ nešetřil
nému ME. „Do Bulharska jsme ces- dopravě zajišťované organizátory. Za
chválou trenér českého nároďáku Ivan
tovali s obavami, co nás na obecně di- tohle jsme ale zaplatili daň v podobě
Hovorka.
strastiplného kodrcání hroznými silniROK 2015 VE VÝSLEDCÍCH - aneb jak si vedli parašutistù dukly prostìjov
cemi nejen v Bulharsku a rovněž dlouJednotlivci muži: 6. Gečnuk, 25. Kříž, 73. Vedmoch, hým čekáním na některých státních
Druhý závod – Slovinsko, Bled (26. až 28. června)
MISTROVSTVÍ EVROPY
Jednotlivci muži: 1. Gečnuk, 2. Směšný, 7. Kříž, 12. 82. Jiroušek, 88. Pavlíček.
hranicích. Tím víc jsme pak byli šťastní
Tábor, 20. Jiroušek a Šorf, 29. Vedmoch a Pavlíček, 50. Družstva muži: 6. Česko II.
Bulharsko, Erden (20. až 29. srpna)
za návrat domů,“ oddechl si Hovorka.
Individuální akrobacie muži: 1. Jiroušek, 2. Gečnuk, Hájek, 76. Chládek.
Celkové poøadí
„Také jsme cestou narazili na spoustu
Jednotlivci junioři: 6. Chládek.
11. Vedmoch, 16. Tábor, 18. Kříž.
Jednotlivci muži: 4. Gečnuk, 14. Šorf, 15. Směšný, 24.
Přesnost přistání muži: 4. Gečnuk, 6. Tábor a Ved- Družstva muži: 1. Česko I, 3. Česko II.
Tábor, 30. Kříž, 44. Jiroušek, 54. Hájek, 58. Vedmoch, uprchlíků, naštěstí se však s nimi aspoň
Třetí závod – Německo, Peiting (10. až 12. července) 80. Pavlíček, 94. Žák a Chládek.
moch, 26. Kříž, 38. Jiroušek.
v našem případě nevyskytl žádný proCelkové pořadí muži: 1. Gečnuk, 4. Vedmoch, 8. Tá- Jednotlivci muži: 32. Hájek a Žák, 42. Pavlíček, 46. Jednotlivci junioři: 3. Žák, 21. Chládek.
blém.“
Družstva muži: 4. Česko II, 11. Česko I.

MISTROVSTVÍ REPUBLIKY
Česko, Hořovice (23. až 27. července)
Individuální akrobacie muži: 1. Jiroušek, 2. Gečnuk,
3. Tábor, 4. Šorf, 5. Vedmoch, 6. Směšný, 7. Kříž, 8.
Pavlíček, 9. Hájek.
Přesnost přistání muži: 1. Tábor, 2. Vedmoch, 3.
Gečnuk, 4. Šorf, 5. Kříž, 6. Pavlíček, 7. Směšný, 8. Hájek, 9. Žák, 10. Jiroušek.
Celkové pořadí muži: 1. Tábor, 2. Gečnuk, 3. Vedmoch,
4. Šorf, 5. Jiroušek, 6. Kříž, 7. Směšný, 8. Pavlíček, 9. Hájek.

VYDAØENÝ SVÌTOVÝ POHÁR,
PRESTIŽNÍ MISTROVSTVÍ
REPUBLIKY

Členové Dukly Prostějov každoročně
absolvují i závody Světového poháru
v přesnosti přistání. Letos objeli pět ze
šesti jeho dílů, přičemž v družstvech
vybojovali na jednotlivých podnicích
zlato, stříbro a dva bronzy, v jednotliv-

TEÈKU OBSTARÁ
MISTROVSTVÍ SVÌTA

Na úplném sklonku sezóny teď prostějovské reprezentanty českého
sportovního parašutismu v klasických
disciplínách čeká největší závodní vrchol: armádní mistrovství světa. Koná
se právě v nejbližších dnech, přesně od
1. do 12. října v Jižní Koreji. „Pevně
věřím, že i na tomto asijském šampionátu kluci zaskáčou skvěle a potvrdí, že
z nejdůležitějších mezinárodních akcí
pokaždé přivezeme nějaké medaile,“
uzavřel Ivan Hovorka optimisticky.

Retro tour
2015
8. 10. 2015
v 19.00 hod.
Místo konání a předprodej:

Společenský dům
Prostějov, Komenského 6,
15092610921

Kříž, 47. Jiroušek.
Jednotlivci junioři: 2. Žák.
Družstva muži: 9. Česko II.
Čtvrtý závod – Itálie, Belluno (7. až 9. srpna)
Jednotlivci muži: 7. Gečnuk, 13. Hájek, 22. Tábor, 30.
SVÌTOVÝ POHÁR
Vedmoch, 37. Jiroušek, 44. Směšný a Kříž, 69. Žák, 74.
První závod – Chorvatsko, Rijeka (12. až 14. června) Pavlíček, 88. Šorf.
Jednotlivci muži: 2. Šorf, 7. Gečnuk a Tábor, 15. Kříž Jednotlivci junioři: 4. Žák.
a Jiroušek, 19. Vedmoch, 23. Směšný, 27. Pavlíček, 32. Družstva muži: 3. Česko II, 8. Česko I.
Pátý závod – Rakousko, Thalgau (4. až 6. září)
Žák, 75. Hájek.
Vynecháno.
Jednotlivci junioři: 1. Žák.
Šestý závod – Švýcarsko, Locarno (18. až 20. září)
Družstva muži: 2. Česko II, 6. Česko I.
bor, 11. Jiroušek, 20. Kříž.
Přesnost přistání družstva muži: 3. Česko.
Celkové pořadí družstva muži: 1. Česko.
Přesnost přistání junioři: 1. Chládek, 3. Žák.

cích pak jedno vítězství Jiřího Gečnuka plus dvě druhá místa Oldřicha Šorfa
s Petrem Směšným. Gečnuk dokonce
bojoval o celkový triumf v konečném
pořadí SP, jenže při vynechání rakouského klání v Thalgau a německého zápolení v Peitingu skončil i s pouhými
čtyřmi započtenými výsledky na stále
skvělé čtvrté pozici. Stejná příčka v
závěrečném hodnocení navíc připadla
též lepšímu ze dvou týmů ČR a medaili bronzové hodnoty urval alespoň
junior Ondřej Žák.
Nedílnou součástí národního parašutistického kalendáře je potom v každém roce i mistrovství republiky, jež
letos uspořádal Aeroklub Hořovice.
„Pro kluky má domácí šampionát svou
prestiž tím, že můžou mezi sebou poměřit aktuální formu a svést vzájemný
souboj o české medaile. Tím pádem
nikdy nejde jen o nějaký pouťák,“ charakterizoval Hovorka. Z MČR 2015
vyšel jako absolutní vítěz Hynek
Tábor před Jiřím Gečnukem a Jindřichem Vedmochem, individuální
akrobacii opanoval Libor Jiroušek a
přesnost přistání Tábor.

Cena v předprodeji 200 Kč,
na místě 250 Kč.

15082410801

PROSTĚJOV Místní region se dlouhodobě pyšní několika sportovními odvětvími, jež pravidelně sbírají velké mezinárodní
úspěchy a tím patří k jeho pomyslnému rodinnému stříbru.
Do této skupiny už několik desetiletí nedílně patří klasický
parašutismus, který na nejvyšší možné úrovni provozují muži
Armádního sportovního oddílu Dukla Prostějov. Každým
rokem spolehlivě vozí medaile z vrcholných akcí, v podstatě
bez přestávky patří do absolutní světové špičky a dělají tak čest
nejen svému městu, ale i Olomouckému kraji a celé České republice. Jak Večerník avizoval v některém ze svých předešlých
čísel, pojďme si nyní shrnout jejich letošní sezónu, během které
excelovali především na parádně zvládnutém evropském
šampionátu...

