MOSTKOVICE TRPÍ
PÍ
Ů
NÁJEZDY VANDALŮ

POSADÍ RAŠKOVOU
DO KŘESLA?

SKVĚLÉ! DAVÍDEK
EK
K
MÁ NA KOČÁREK
K

region

kauza

společnost

strana 9

strana 16

®

strana 25

150216010151

MILUJE
ME
VEČER
NÍK

s pohodou od 10.10.
navštivte stále více oblíbenější internetové stránky www.vecernikpv.cz
Pondělí 5. ř íjna 20 1 5

Cena 17 Kč

Čí s l o 4 0 • R o ční k 1 9

72 st ran

A JE Z BASY VENKU!
SPOLUPACHATEL VRAŽDY

seniora David Brauner

NA SVOBODĚ!
Michal Kadlec

zjistili jsme

zákoník stanoví, že podmíněně lze
kohokoliv propustit na svobodu,
jestliže odsouzený po právní moci
rozsudku, zejména ve výkonu trestu
svým chováním a plněním svých povinností prokázal polepšení a může
se od něho očekávat, že v budoucnu povede řádný život nebo soud
přijme záruku za dovršení nápravy
odsouzeného. Ten ale samozřejmě
musí vykonat alespoň polovinu uloženého trestu odnětí svobody. Dále
platí, že doba strávená ve vazbě se
započítává do trestu,“ informovala
Lenka Smutná Polachová.
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V lednu 2013 poslal soud Davida Braunera na
šest let do kriminálu. Dnes už je volný a pohybuje
se po Prostějově...
Foto: archiv Večerníku

Krajský soud v Brně odsoudil v lednu 2013 za vraždu starého pána Romana Mičku osmnácti lety nejtvrdšího kriminálu. Jeho komplic David
Brauner dostal za podíl na mordu
třetinový trest. Oba se tehdy vydali
za důchodcem s vidinou finančního
zisku, senior z Okružní ulice byl totiž vyhlášeným sběratelem cenných
známek a mincí. První ránu zasadil
Brauner, Mička pak staříka brutálním způsobem dorazil. Nyní je
všechno jakoby pryč.

BRNO, PROSTĚJOV Známý Prostějovan, který se 2. března 2012
podílel na vraždě jednaosmdesátiletého seniora v Okružní ulici, si již užívá svobody! Večerník se o tom přesvědčil na vlastní
oči, když Davida Braunera spatřil
nakupovat v jednom ze supermarketů. Jak jsme záhy exkluzivně zjistili, z šestiletého trestu si odseděl
jen polovinu a za dobré chování byl
nedávno z vězení propuštěn...

„Ano, David je doma. Pustili ho za
dobré chování, podal si žádost a soud
mu vyhověl,“ potvrdila Večerníku
Braunerova matka Milada. Samotného Davida se už pak Večerníku
kontaktovat nepodařilo, přestože byl
mnohými svědky viděn procházet se
městem i v dalších dnech. Avšak ani
na zvonění u bytu jeho rodičů nereagoval. „Domlouváme mu, aby raději
nikam nevycházel, dokud si nenajde
práci,“ svěřila se ještě jeho matka.
Na dotaz Večerníku zdůvodnila Braunerovo propuštění mluvčí
Krajského soudu v Brně. „Trestní
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rubriky

RYCHLÝ
VEČERNÍK
Což takhle metal?
Prostějov (mik) - Ač se to nezdá, Vánoce jsou za dveřmi. Vždyť v některých
supermarketech už začaly prodávat
kolekce. Jeden dáreček má ale Večerník
už pro své čtenáře teď. A to v podobě
nápadu, se kterým přišla náměstkyně
primátora Ivana Hemerková. Vánoční
jarmark na náměstí letos zřejmě zpestří
dunivá muzika! „S hudbou jsou vždycky problémy. Přiznám se, že poslouchat
denně od rána do večera koledy je i na
mě moc. Ráda bych proto sváteční čas
osvěžila jinou hudební formou. Chtěli
bychom hrát vánoční hity od populárních zpěváků, ale třeba i metalovou
muziku,“ šokovala náměstkyně s úsměvem zaskočené novináře.

Soud s knìzem odroèen
Přerov (mik) - Okresní soud
v Přerově ve čtvrtek opět řešil případ
katolického kněze Vladimíra Krejsy
z Prostějovska, který byl obžalován
ze sexuálního obtěžování romských
chlapců. Ani tentokrát ale nepadl rozsudek, k hlavnímu líčení se totiž nedostavila znalkyně z oboru sexuologie.
Čtyřiašedesátiletý katolický duchovní
se měl při své práci pohybovat v sociálně vyloučených romských lokalitách, například v Kojetínské nebo Husově ulici poblíž přerovského nádraží.
Podle obžaloby je podezřelý z přečinu
svádění k pohlavnímu styku a ohrožování výchovy dítěte, za což mu hrozí
trest odnětí svobody od šesti měsíců
do pěti let.

Zaèínají rùst václavky
Prostějovsko (mik) - Ani uplynulý týden nebyl výjimkou, kdy by se zarputilí
houbaři nepřišli pochlubit do redakce
Večerníku se svými úlovky. Když to ale
shrneme, lidé z lesů na Prostějovsku
nosí místo hřibovitých hub daleko více
václavek! „Je sucho, ale václavky rostou
z pařezů, kde se drží vláha. Já jich přinesl plný košík, bude výborný guláš,“
pochlubil se Petr Vaněk z Prostějova.
Dobrou chuť, my vyrážíme také!

FOTO
VEÈERNÍKU

rubriky
Večerníku

HOKEJOVÝ
FANDA-SPÁČ

CO NÁS POTĚŠILO…
Jeden z nejlepších. Nevíme jak
vy, ale Večerník během uplynulého
týdne nezaznamenal ani jednu uštěpačnou poznámku řidičů na nový
rondel na Přikrylově náměstí. Ostrý
provoz potvrdil, že kruhová křižovatka konečně do této lokality vnesla
plynulost. Teď už jenom co nejrychleji zprovoznit Kosteleckou...

Michal KADLEC

Letošní prvoligová sezóna se hokejovým Jestřábům
sice zatím nerozjíždí úplně podle představ, nicméně
všichni věří, že loď Kamila Přecechtěla už brzy propluje k lepším zítřkům (čti příčkám v tabulce).
Bystrý čtenář Večerníku v uplynulých dnech zaslal do
redakční pošty velmi zábavný snímek fanouška, který
už se na to prostě a jednoduše nemohl dívat! Pořídil
jej při domácím utkání s Duklou Jihlava, kdy prostějovští hokejisté prohráli 0:2. A jak vidno, místní fanda
už ve třetí třetině nevydržel a usnul... „Ani jedna střela na bránu, tak co bych si nezdřímnul,“ komentoval
podle svědků po probuzení své počínání nedospaný
divák. Ostatně sousedy svým chrápáním prý nepobuřoval.
V každém případě další domácí zápas s Litoměřicemi
Jestřábi zvládli na jedničku, takže na „zimáku“ už nikdo oka ani nezamhouřil...

CO NÁS UDIVILO…
Na co motor z letadla? Škoda přes
šedesát tisíc korun, kdo by to byl řekl
při „obyčejném“ vykradeném vozidle.
Jenomže zloděj natrefil začátkem minulého týdne na auto, v němž byl ukryt
motor do ultralightu. Snad si ho chmaták užije! Zajímavé je, že nepohrdnul
ani autoatlasy Německa či Belgie...
ZACHYTILI JSME…
Jeden z fandů prostějovského hokeje to na tribuně prostě „zabalil“! Foto: M. B., Prostějov

Agentura Kulturák se zbourá, našlo se pod ním zlato!
Objev, který převrátí život Prostějovanů úplně naruby! Ani nemusí společnost Tentelan uskutečnit svůj projekt
obchodního centra spojený s demolicí
kulturáku. Právě ten v nejbližších týdnech nechá zbourat magistrát sám!
Jak se Agentura Hóser totiž opět jako
první a exkluzivně dozvěděla, existuje
k tomuto razantnímu řešení pádný
důvod. Geologové totiž v těchto dnech
pod budovou Společenského domu
našli rozsáhlá ložiska zlata, prý taková nebyla k mání ani při horečce na
Aljašce!

„7 dnù Veèerníku v kostce“
pohledem Martina Zaorala

„Chtěli jsme to udržet v tajnosti, ale
co už, když všechno vyčmucháte. Je
to tak, pod budovou Společenského domu a pak ještě pod celou Komenského ulicí jsou bohatá ložiska
zlata. To samozřejmě mění veškeré
naše budoucí plány. Budeme muset
vypracovat smlouvu se společností
Tentelan o budoucí smlouvě smluv
budoucích,“ ohlásil náměstek primátora přes majetek a lední hokej
Jiří Nikamnepospíchal.
Z nového objevu bude město živo několik století dopředu. „Musíme samozřejmě nejprve zbourat kulturák,
možná i protější budovu pánbíčkářského gymplu. Okamžitě pak povoláme odborníky a začneme zlato
těžit. Podle geologů jsou tu naleziště

zhruba za miliardu bilionů korun,“
šokoval vzápětí další náměstek Zdeněk Fišerák, který má na radnici na
starosti výstavbu všeho druhu a zásobování magistrátu propisovacími
tužkami.
Městská pokladna se tak může těšit
na pořádný nářez, Prostějov se možná vzdá i každoročních vybíraných
daní od státu. „Státní peníze už nepotřebujeme, dokonce uvažujeme
i o tom, že si jako město zavedeme
vlastní měnu. Platit budeme všechno zlatem,“ těší se na blízkou budoucnost nová primátorka Alena
Rašáková. Okamžitě se už také začínají plánovat obrovské investice,
které Prostějov ihned katapultují
na první místo nejbohatších měst na

světě. „Já myslím, že si budeme moci
dovolit zbourat i Jezdecká kasárna
a postavit místo nich vlastní jadernou elektrárnu,“ zamyslel se Fišerák.
Jak se ještě Agentura Hóser dozvěděla, od příštího roku nebudou
muset občané platit za odpad, za
psy a městská hromadná doprava
bude zadarmo. Menší nevýhodou
je, že každý Prostějovan včetně nemluvňat bude muset povinně odpracovat sto hodin ročně na brigádách
ve zlatých dolech... Ale pro korunu,
nebo zlato, si člověk nechá i koleno
vrtat, co?
Za Agenturu Hóser Majkl

Babimaki & mls

•• Úterý ••
„Aktivní úředník“. Bloumá úředník v pracovní době po své kanceláři a naříká:
„Dnes nemůžu ani za boha usnout...“ Stejně „aktivní“ byl zřejmě i zloděj, který
vnikl do správní budovy firmy na okraji Prostějova. Přestože prošmejdil celkem
dvanáct v té době prázdných kanceláří, nakonec si z nich neodnesl vůbec nic.

„TAK TO TADY
ASI PÁLÍME
HOVNA!“

•• Středa ••

Občan Žešova se rozzlobil poté,
co se dozvěděl, že údajně
nesmrdí kanalizace,
ale místní palírna...

•• Čtvrtek ••
Bacha na to, co kupujete! Vrátit zboží může být někdy problém. Své o tom ví
třeba onen dobrý muž, který po tržnici bloumal s ledním medvědem a hledal
toho neřáda, který mu loni prodal bílého křečka... Pokud si i vy třeba nevíte
rady, jak správně reklamovat koupené zboží, pak zavítejte do poradny Sdružení
obrany spotřebitelů, která vám bude od prvního října k dispozici každý sudý
čtvrtek v Městské knihovně Prostějov.

POÈASÍ v regionu
Pondìlí 20/13 °C

•• Pátek ••

Aerofobní draky nebrat! Aerofobie je odborný výraz pro strach z létání. Nejhorší je, pokud touto chorobou trpí drak, kterého si chcete pouštět... O víkendu
se na různých místech Prostějovska konaly oblíbené Drakiády, které nabídly přehlídky letců. Aerofobie se u nich naštěstí hromadně nerozšířila.

•• Neděle ••
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Uplynulou středu byla v prostějovském divadle k vidění skvělá hra Nikolaje Vasiljeviče
Gogola MRTVÉ DUŠE. O co šlo? Hlavní hrdina Čičikov chtěl zbohatnout tím, že po nákupu zemřelých nevolníků mínil od státu získat dotace na půdu. Stále aktuálním tématem se mohl nechat inspirovat i uvolněný radní Jaroslav Šlambor (KSČM), který má na
prostějovské radnici na starosti právě dotační politiku...

▶

Dezorientační běh. Loňský Běh mezi lesy v Prostějovičkách se díky „vtipálkovi“,
který obrátil značky určující trať, změnil v unikátní dezorientační běh vojenským
prostorem, při němž se nebylo prakticky čeho chytit. Jeho účastníci se z lesů nakonec vymotali až v Křenůvkách. Tentokrát se již podobná sabotáž neopakovala. Na
jednu stranu se po doběhu závodu nikdo nerozčiloval, na druhou se běžci nedočkali
zajímavého prodloužení trati vedoucího krásnou přírodou.

Představitelku legendární doktorky Dany Králové ze seriálu
Nemocnice na kraji města měli
možnost vidět na vlastní oči
i Prostějované. Jana Štěpánková
spolu se Zlatou Adamovskou ve
středu zahrála skvěle v divadelní
hře Na útěku. Čtěte na straně 24!
ZASLECHLI JSME…

Výjimka potvrzuje pravidlo. Bývalý kapitán Litoměřic Martin Novák nyní
již v dresu Jestřábů pomohl dvěma góly prostějovským hokejistům k důležitému vítězství nad svými někdejšími spoluhráči. Jednalo se přitom o zřídka
vídaný jev, kdy jinak hojně rozšířené převlékání dresů, kabátů či jiných svršků
přineslo Prostějovu něco dobrého...

•• Sobota ••

JANA
ŠTÌPÁNKOVÁ

Foto: internet

Kdy nám bude nejhůř? Svatý Václav na svůj letošní svátek v čele blanických rytířů opět nevyjel. Není vyloučeno, že čeká, až do praxe přejde připravovaný zákon
o registračních pokladnách. Inu, nikdy není tak špatně, aby nemohlo být hůř...

Přišel a zase odešel. Na konci týdne vydali prostějovští Jestřábi tiskovou zprávu,
ve které sdělili, že z týmu po vzájemné dohodě odchází Tomáš Rod. Hokejista,
který byl vítán jako velká posila, tak v Prostějově neuspěl a vydržel u nás pouze
devět soutěžních kol. Inu, jak zpívá kapela Žlutý pes: přišel a zase odešel a nikdo
se kvůli tomu nevěšel...

ZAUJALO NÁS…

Text v této rubrice je smyšlený,
nikterak pravdivý a redakce
Večerníku se od něj distancuje.

SCÉNA VEČERNÍKU

•• Pondělí ••

120
V rozhovoru pro Večerník odhadla
první náměstkyně primátora Alena Rašková délku dnešního mimořádného jednání zastupitelstva
maximálně tak na dvě hodinky,
to znamená sto dvacet minut. No,
schválně...
Dozvíte se z www.vecernikpv.cz!

se rozšířila
adresa
zůstává
stejná

Eliška

Úterý

20/14 °C

Hanuš

Støeda 21/15 °C
Justýna

Ètvrtek

19/7 °C

Pátek

15/7 °C

Věra

Štefan

Sobota

12/7 °C

Nedìle

10/6 °C

Marina
Andrej

Zdroj: meteocentrum.cz
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zpravodajství

DRBY
Prostějova

KONČÍ!
zjistili jsme
PROSTĚJOV Jak typické pro
dnešní dobu! Tak jak rychle vznikají a zanikají ty nejbližší vztahy
mezi lidmi, stejně rychle se objevují i zanikají různé komunity na
Facebooku. Příkladem může být
i stránka Drby Prostějova, o níž
Večerník v minulosti informoval
a která podle slov své správkyně
definitivně končí...

Drby Prostějova byly zaměřeny na
témata, jako jsou sex, vztahy, láska,
podrazy, vášeň a nenávist, přičemž
respondenti se rekrutovali zejména mezi mládeží kolem patnácti let.
Z příspěvků jasně vyplynulo, že věková hranice toho, kdy děti přestávají
být dětmi, se o několik let posunula...
Obsah projevů už totiž začínal být
ovšem natolik na hraně, že ho začal
řešit dokonce samotný provozovatel jinak velmi liberálního Facebooku. „Chci oznámit, že nadobro
ruším stránku Drby Prostějova. Kvůli

jednomu pravdivému příspěvku jsem
dostala blok na sedm dní, a to i na
svém osobním facebookovém účtu.
Ani ty vaše ´drby´ za poslední týden
nehodlám číst, beztak jste napsali jen
samé nesmysly,“ uveřejnila správkyně
komunity, která si za svou relativně
nedlouhou dobu existence našla celkem 4 270 fanoušků. „Je to škoda.
Bavilo mě si číst, co si na sebe lidé dokáží navymýšlet,“ komentovala konec
komunity například slečna Niky.
Večerník vzkazuje: nás taky, bylo
(mls)
to leckdy k popukání...
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Soňu Horvátkovou VYHODILI

z ubytovny v Kostelecké ulici!
zjistili jsme

PROSTĚJOV Soňa Horvátková,
o které Večerník nedávno informoval v souvislosti s tím, že na čtyři děti
v pěstounské péči pobírá jednapadesát tisíc korun formou sociálních dávek, skončila své působení na ubytovně v Kostelecké ulici. Jak jsme zjistili,
vedení Domovní správy muselo reagovat na početné stížnosti ostatních
nájemníků sociálního domu...

Michal Kadlec

„Mohu potvrdit, že paní Horvátková
s dětmi už v objektu na Kostelecké ulici
nebydlí. V současnosti probíhá sčítání
škod, které v bytě způsobila,“ informoval
Večerník jako první Jiří Pospíšil, náměstek primátora, který je zodpovědný za
majetek města. Jeho slova vzápětí potvrdila zástupkyně jednatele Domovní
správy. „Paní Horvátkovou jsme i s dětmi
přijali na ubytovnu prvního července.
Nebyla sepsána nájemní smlouva, šlo
o rychlou pomoc v nouzi, které bylo vy-

opočátku si
hověno. Bohužel, už od prvopočátku
tní nána její chování stěžovali ostatní
těžovali,
s
i
n
a
n
i
ci s
ko,
jemníci a došlo to až tak daleko,
Nájemní
ila
že na Domovní správu se do-- „
,“ potvrd
d
á
ř
é
k
a
t
stavili i lidé z okolních panevá
porušila
lových domů, kteří byli hruM. Hájko
u
v
á
r
p
s
ní
m
bě nespokojeni s chováním
a Domov
z
uha
paní Horvátkové, jejího druha
t
i dětí na veřejnosti. Museli jsme proto
hledat řešení,“ uvedla Marie Hájková tyto případy,“ prozradila Marie Hájková.
z Domovní správy v Prostějově. „Osob- Soňu Horvátkovou se Večerník snažil
ně jsem provedla i dvě noční kontroly na její nové adrese zkontaktovat a pou paní Horvátkové a zjistila, že v bytě žádat tak o vysvětlení jejího chování,
proti striktně daným předpisům byd- které vedlo až k vystěhování z ubytovlí také její druh. I na základě tohoto nyvKosteleckéulici.Bohužel,marně...
hrubého porušení nájemního řádu „Ze své pozice jsem vázán mlčenlivostí
jsme ubytování paní Horvátkové ukon- směrem ke klientům našeho zařízení.
čili. Už k poslednímu srpnu se vystě- Můžu jen říct, že na naší ubytovně nejsou
hovala, přičemž byt po ní nevykazuje s klientkou zatím žádné problémy. Tady
zrovna známky nejlepšího zacházení,“ totiž platí přísný ubytovací řád. Navíc nepopsala veškeré peripetie Hájková. Jak dopustíme, aby u nás bydlel někdo jiný
ale upozornila, dlužné nájemné bylo než osamělé matky se svými dětmi,“ sdězaplaceno. „Po vystěhování z Kostelec- lil Večerníku Jan Kalla, ředitel Azylového
ké ulice jí nabídl odbor sociální péče centra v Prostějově.
prostějovského magistrátu další pomoc Soňa Horvátková tedy dostala další
a této ženě zajistil ubytování v Pražské šanci, opět jí někdo pomohl. Využije ji,
ulici, kde je Azylový dům právě pro nebo zneužije?

DŮMZNA
ÚJEZDĚ
SE
ZMĚNIL
V
BRLOH
PRO
ZLODĚJE
jeho opuštěných prostor se zloději už dostali do vedlejší prodejny...
PROSTĚJOV Po asi dvou měsících se uprostřed minulého týdne přijel na svůj totálně chátrající dům v centru města podívat
jeho majitel Jiří Wolker. Důvodem návštěvy se stala nedávná krádež, kdy se zloděj proboural až do zdejšího pekařství!
Lapka chtěl pokračovat i do vedlejšího zlatnictví, což se mu
však již nepodařilo... Večerník byl u toho!
REPORTÁŽ
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Ke zmíněné krádeži došlo v noci
ze středy 23. na čtvrtek 24. září. Pachatel vybil skleněnou výplň okna
u opuštěné prodejny, která vznikla na
místě bývalého podchodu. Následně
ve zdi vyboural otvor, kterým se dostal do vedlejšího pekařství. „Prodejnu prohledal, načež odcizil finanční
hotovost téměř dvanáct tisíc korun
a zatím přesně nezjištěné množství
stravenek v nominální hodnotě sto
korun,“ potvrdil Večerníku František
Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR
pro Územní odbor Prostějov.

Sedmimetrový
pád na stavbě
PROSTĚJOV Policie od středy
minulého týdne vyšetřuje případ
pracovního úrazu, který na stavbě
v průmyslové zóně v Kralické ulici
utrpěli dva dělníci. Ti se ze sedmi
metrů propadli dřevěnou konstrukcí lešení až na tvrdý beton a polámali si nohy. Čtyřiadvacetiletý muž
a o dva roky starší spolupracovník
skončili na traumatologickém oddělení olomoucké nemocnice.
„Oba byli při vědomí a s četnými
poraněními zejména dolních končetin je lékaři transportovali do
traumacentra Fakultní nemocnice
Olomouc. Jednoho helikoptérou,
druhého sanitkou prostějovské
záchranky,“ prozradil Pavel Vysloužil, tiskový mluvčí Zdravotnické
záchranné služby Olomouckého
kraje.
Případem se samozřejmě zabývá
i policie. „Provedenými dechovými
zkouškami bylo u mužů vyloučeno
ovlivnění alkoholem. V současné
době jsou okolnosti nehody předmětem šetření,“ potvrdil policejní
mluvčí František Kořínek. (mik)

Při naší návštěvě prostor ve
společnosti majitele se nám
podařilo zjistit, že stravenky
a tržba byla zloději očividně málo.
Plánoval se také probourat i do
vedlejšího zlatnictví. Zde však
narazil na výrazně tvrdší zeď, než
byla ta předchozí a tak svého úsilí
zanechal...
Pro zasvěcené se přitom nejedná
o nic překvapujícího. Dům na
Újezdě je dlouhodobě v katastrofálním stavu. Zatímco dvě prodejny,
které v něm stále fungují, se drží na
solidní úrovni, v obytných prostorách panuje totální anarchie.
Někdejší funkcionalistický dům
se sedmi pěknými byty se totiž
už před nějakou dobou změnil
v totální brloh bezdomovců.
Lidé zde bohužel přímo v centru
Prostějova už nějaký čas žijí bez

EXKLUZIVNĚ

Objekt v centru města, který se v posledních letech stal skutečným postrachem okolí, chátrá čím dál víc. Jeho majitel se byl
minulý týden podívat do míst, odkud se do prodejny proboural zloděj.
2x foto: Martin Zaoral

na závěr naší schůzky majitel objektu, z jehož některých „obyvatel“,
ať už oficiálních či těch žijících zde
zcela načerno, se rekrutují zloději
řádící po celém Prostějově.

DRAMA na žešovském kopci!

Vzhledem k tomu, že je objekt
v soukromém vlastnictví, magistrát s touto situací nemůže nic
dělat. To bude moci až v situaci,
kdy jeho stav bude ohrožovat okolí.

Pak by na něj Stavební úřad mohl
vydat demoliční výměr. „Ano,
je tomu přesně tak,“ přitakal Jiří
Pospíšil, náměstek prostějovského
primátora.

2x foto: HZS Olomouckého kraje

Zřejmě z nepozornosti narazila uplynulou sobotu ráno řidička osobního auta na žešovském kopci
do vozidla s přívěsným vozíkem. Před požárem svého vozidla naštěstí zavčas utekla!
O havárii se můžete blíže dočíst na straně 5

15092610922

EXKLUZIVNÍ

elektřiny, plynu i vody obklopeni
jen plísněmi a haldami odpadků.
„Mám podezření, kdo tu krádež mohl
udělat, a proto jsem přijel. A také jsem
se chtěl podívat, v jakém stavu dům je.
Za nájemníky jsem ale raději nešel...
Docela se jich bojím a navíc by to
stejně k ničemu nevedlo,“ povzdechl
si majitel objektu Jiří Wolker, který
v minulosti musel doplácet stovky
tisíc korun právě za neuhrazenou
vodu, plyn i elektřinu. „Kvůli tomu
jsou proti mně stále vedeny exekuce,“
přiznal Wolker. Přímo v centru města
tak stojí dům, proti němuž je i ta
nejšpinavější ubytovna rajskou zahradou. „Investovat do něj už nehodlám. Svého času jsem do oprav vrazil
celkem dost peněz, ale teď je snad
ještě v horším stavu než býval dříve...,“
Dá se tedy neodvratný osud kdysi pohledné nemovitosti nějak
zvrátit? „K tomu bych potřeboval
spolehlivého právníka, ale ti jsou
drazí,“ reagoval bezradný Jiří Wolker,
který za vším vidí závist druhých
lidí. „Každý si myslí, že mám dům
a je mi hej, ale nikdo nechce už vidět,
jaké s ním mám starosti,“ lamentoval
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PO STOPÁCH

STARÉHO
PŘÍPADU

STÍNY MINULOSTI

Žeranovské ulice NASCHVÁLY stále trvají
Plumlovská radnice stále UStřety
řidičů s chodci má eliminovat rondel

není napojena na kanalizaci
PLUMLOV Zůstane voda v plumlovské přehradě čistá? Zásadní
roli v této otázce hraje napojení
lidí z okolních obcí na kanalizaci.
V Plumlově sice už tři roky funguje, samotná radnice však v tomto
směru zůstává „kovářovou kobylou“. Situace by se měla změnit do
konce letošního roku.
V Plumlově byla kanalizace vybudována už na podzim 2012. Samotná
budova, kde sídlí městský úřad, však
kanalizaci ani po třech letech stále
nemá. „Pokud skutečně chceme, aby
se lidé co nejrychleji napojili na kanalizaci, myslím si, že by radnice v tomto
směru měla jít lidem příkladem,“
vyjádřila se už loni Gabriela Jančíková,
která se stala neuvolněnou místostarostkou Plumlova.
Jak se má situace nyní? „Stále platí
pořekadlo, že kovářova kobyla chodí
bosa. Na kanalizaci jsme se zatím
nenapojili, v tuto chvíli vyvážíme
jímku. Máme však již připravený

Sídlo Městského úřadu Plumlov by se mělo na kanalizaci napojit do konce letošního roku.
Foto: archiv Večerníku

projekt, na který bychom v dohledné době chtěli získat stavební povolení. Věříme, že do konce letošního
roku bude objekt městského úřadu
na kanalizaci napojen,“ reagoval
v průběhu uplynulého týdne plumlovský starosta Adolf Sušeň.

V těchto dnech se rovněž dokončuje
budování kanalizace v místních
částech Plumlova, a to v Soběsukách
a Žárovicích. „Brzy se přejde do
zkušebního provozu. Plánujeme, že po
desátém říjnu se na ni budou moci lidé
začít napojovat,“ upřesnil Sušeň. (mls)

Ať jste staří nebo mladí,
Večerník vás vždy a všude baví...

www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOV Už na konci května
roku 2013 Večerník poukázal na
nebezpečný úsek v Žeranovské
ulici těsně před křižovatkou na
Poděbradově náměstí. Řidičům
a řidičkám, kteří z této ulice vyjíždějí
na zelenou, se pletli do cesty chodci.
Byť na „jejich“ přechodu. Časté
nebezpečné situace, kdy lidé vůbec
neberou ohledy na snahu vozidel
co nejrychleji opustit přeplněnou
křižovatku, bohužel trvají dodnes!
Není vůbec výjimečné, když stojíte
s autem v dlouhé koloně v Žeranovské
ulici a čekáte na to, až zelená na semaforu vás pustí ven do křižovatky na
Poděbradově náměstí. Když konečně
blikne, snažíte se co nejrychleji rozjet,
vždyť semafor pustí maximálně pět nebo
šest aut. Ale nakonec musíte dupnout na
brzdu a čekat, protože do dráhy vám přes
přechod u křižovatky přechází chodci!
„O tomto problému vím, a samotného
mě to štve. Projíždím Žeranovskou ulicí
několikrát denně a pokaždé vidím, jak
chodci schválně vstoupí na přechod
ve chvíli, kdy řidiči dostanou zelenou
pokyn k opuštění křižovatky,“ potvrdil už
před dvěma lety Miroslav Nakládal, vedoucí odboru dopravy prostějovského
magistrátu.
Večerník se tehdy snažil navrhnout
instalaci semaforů na tomto kýženém

Řidiči se v Žeranovské ulici už dlouho vztekat nebudou, když se jim do cesty připletou
chodci.
Foto: archiv Večerníku

přechodu pro chodce. Šéf odboru
dopravy byl však jiného názoru. „To
už jsme zkoušeli, odborníci však
podobnou možnost zamítli s tím, že
tato komplikovaná křižovatka by se
ještě více zahltila. Jsem přesvědčen
o tom, že celý problém se vyřeší sám,
a to již brzkou výstavbou kruhové
křižovatky na Poděbradově náměstí,“
dodal Nakládal.
A má pravdu. Jenomže uběhlo dva a půl
roku, ovšem rondel na Poděbradově
náměstí, tedy vlastně hned dva, pořád
nikde. „Tato lokalita musela v našich
plánech na výstavbu kruhové křižovatky
ustoupit potřebnějšímu rondelu u zámku na Přikrylově náměstí, který byl právě
v minulých dnech zprovozněn. 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,“ řekla už v minulém čísle
Večerníku Alena Rašková, která jakožto
první náměstkyně primátora měla
prostějovskou dopravu v sekci. „Vyřešení
dopravní situace na Poděbradově je
ale stále v plánu. Ještě předtím se ale
musí vyřešit situace na náměstí Padlých
hrdinů. Po něm přijde na řadu problém
s netolerantními chodci v Žeranovské
ulici,“ doplnila Rašková.
(mik)

Hrůza
v
paneláku.
Popálená
stařenka
zemřela
Napsáno
ˇ
pred

005

10. 10. 2

Hrůza a děs! Obyvatele panelového domu v ulici Antonína Slavíčka vystrašil hustý dým valící se
z oken bytu ve druhém nadzemním podlaží. Šlo o život, v bytě
v ten moment ležela na zemi pokoje v bezvědomí čtyřiasedmdesátiletá důchodkyně. Sousedi vykopli
dveře bytu, dovnitř se ale přes hustý kouř neodvážili. Naštěstí se zde
vzápětí objevil hrdina, dnes už bývalý hasič Bohumil Švéda.
Ten i přes velké riziko vběhl do pokoje
a zle popálenou ženu vynesl ven. „Sousedi na mě řvali, abych tam nechodil,
že se otrávím kouřem. Ale čeho bych se
proboha měl bát po jednatřiceti letech

služby u hasičů? Pomoci té ženě byla
moje povinnost,“ řekl skromně Večerníku Bohumil Švéda. „Požár byl nahlášen v neděli druhého října ve 13.15
hodin. Na místo vyrazili profesionální
hasiči z Prostějova se dvěma cisternami a vysokozdvižným žebříkem. Majitelka bytu byla vytažena bývalým hasičem, který bydlí poblíž hořícího bytu.
Zraněná žena, která utrpěla rozsáhlé
popáleniny, byla předána lékařům
záchranné služby, která ji vrtulníkem
přepravila na popáleninové centrum
brněnské nemocnice,“ oznámila druhý den po neštěstí mluvčí Hasičského
záchranného sboru Olomouckého
kraje Vladimíra Hacsiková. Ještě ani

v úterý však hasiči neznali přesnou
příčinu požáru. „Víme zatím jen to, že
požár vznikl v koupelně a velkým žárem byl poničen celý jednopokojový
byt. Přes umakartové jádro prohořelo
několik stupaček a dva byty pod ním
byly vytopeny prasklým vodovodním
potrubím. Škodu jsme vyčíslili na 200
tisíc korun,“ uvedla Hacsiková.
Zdravotní stav čtyřiasedmdesátileté
důchodkyně byl ihned charakterizován jako kritický. „Má popáleniny
třetího a čtvrtého stupně na padesáti
procentech horní poloviny těla. Naděje na záchranu jejího života trvá,
a lékaři udělají pro to maximum.
Obecně bohužel však platí, že v těchto

případech je nejdůležitějším faktorem
věk,“ podotkla mluvčí Fakultní nemocnice v Brně Anna Nesvadbová.
Na konci týdne však z úst stejné
ženy přišla velmi smutná zpráva.
„Bohužel, i přes veškerou snahu lé-

kařů těžce zraněná žena v sobotu
odpoledne zemřela. Mladý člověk
by možná tyto popáleniny přežil, ale
žena ve věku čtyřiasedmdesáti let
bojovala o svůj život marně,“ uvedla
Anna Nesvadbová.

AKTUÁLNÍ KOMENTÁŘ VEČERNÍKU
V uplynulých letech došlo v Prostějově ještě k několika velkým požárům
v panelových domech. Stejně jako při tom z ulice Antonína Slavíčka si
hasiči stěžovali na to, že k paneláku měli velmi špatný přístup, technice
zavazela zaparkovaná vozidla, záchranářům vadily i nevyhovující příjezdové komunikace. V současnosti se už naštěstí ve všech projektech na
rekonstrukci panelových sídlišť pamatuje i na tuto důležitou bezpečnostní
součást. Nikdy totiž nevíte, kolik ušetřených vteřin či minut může zachránit lidský život...
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...

Nerudova ulice

15100210953

Býval tu veřejný dům. Ulice získala pojmenování podle českého básníka
a spisovatele Jana Nerudy (1834-1891). Do roku 1946 se nazývala Hloučelní
na základě směru k nedaleké říčce Hloučele. Na rohu s Plumlovskou ulicí jsou
naproti sobě situovány dvě známé restaurace, z nichž v tradičním Hanáckém
šenku fungoval během první republiky a protektorátu veřejný dům. V roce
1985 byl v Nerudově ulici otevřen rozsáhlý areál domova důchodců. Dnes jej
zde převážně bytová zástavba, v rodinných domcích sídlí řada menších firem.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

15092210913

Příště: Hliníky
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Ve Finské ulici „ROZSTŘELIL“ DVĚ AUTA, ČERNÁ
POLICIE po uprchlíkovi intenzivně PÁTRÁ! KRONIKA
Vykradená kancelář

PROSTĚJOV Pořádnou spoušť
po sobě nechal ve Finské ulici
řidič Škody Fabia, který zatím
z neznámých příčin naboural
do dvou zaparkovaných vozidel. Od místa nehody ujel, své
auto přitom nechal stát o kousek dál v Norské ulici a vzal nohy na ramena. Policisté po něm
stále marně pátrají a žádají veřejnost o pomoc!

Nezvaného hosta měla v noci ze
čtvrtku 1. na pátek 2. října jedna
z firem v ulici Dolní. Zatím neznámý pachatel vnikl do objektu
po překonání oplocení areálu
a následně na budově, umístěné
v tomto areálu, rozbil okno, kterým se dostal do jedné z kanceláří, z níž odcizil dva notebooky
a poškodil rýsovací prkno. Další
z kanceláří, do které se vloupal,
pouze prohledal, ale nic neodcizil. Celková škoda odcizením
a poškozením byla předběžně vyčíslena na třicet tisíc korun.

Michal Kadlec

hodin

168

s městskou policií

Bezdomovec
a „čabajka“
„Nemám žádné peníze a mám
hlad!“ Těmito slovy hájil své jednání dvaatřicetiletý muž, kterého
v sobotu 26. září při krádeži přistihl
pracovník ochranky. Dotyčný si
v obchodním domě vzal z pultu
čabajskou klobásu, roztrhl obal
a na místě půlku zkonzumoval.
Zbytek zahodil na zem a prodejnu
přes oddělení informací opustil.
Tímto způsobil škodu ve výši čtyřiceti korun. Pro podezření z přestupku proti majetku byla událost
předána správnímu orgánu.

Ilustrační foto

Dědek dělá naschvály!
Předminulý pátek 25. září nájemník v domě uzamknul dveře, čímž
znemožnil vstup majiteli do jeho
části domu. Ten vzniklou situaci
vyřešil po svém. Rozbil skleněnou
výplň, aby mohl projít. Toto jednání se bydlícímu nelíbilo a událost
nahlásil. Posléze však vyšlo najevo,
že sedmaosmdesátiletý oznamovatel dělá majiteli různé naschvály.
Poškozený ale necítil v jednání seniora újmu, tudíž v tomto případě
k protiprávnímu jednání nedošlo.

Radovala se z karty
V sobotu 26. září o půl sedmé večer
odevzdal muž na služebně městské
policie kreditní kartu, kterou našel
na ulici Dukelská brána. Následně
se podařilo zjistit bydliště majitelky. Strážníci ji informovali o nálezu. Žena do této doby svoji ztrátu
netušila. O to měla větší radost.

Uvězněn mezi dveřmi
Dvě hodiny po půlnoci v pátek
25. září byla vyslána hlídka do
domu, kde byl muž na návštěvě
a při odchodu zůstal uzavřen v
přízemí mezi dvěma vstupními
dveřmi. Takto uvězněný se nemohl
dostat ven, ani dovnitř. Strážníci třiadvacetiletého návštěvníka vysvobodili. Zazvonili na jeho hostitele,
a ten mu vstupní dveře odemknul
a pustil ho ven.

Řádil v budově firmy

Černá "škodovka viníka nehody zůstala kousek od místa, kde naboural dvě zaparkovaná auta. Po řidiči policie stále pátrá.

Ihned po nehodě z místa ujel, načež
následně vozidlo zanechal a opustil
v Norské ulici,“ popsal podrobně počínání piráta silnic František Kořínek,
tiskový mluvčí Policie ČR pro Územní odbor Prostějov.

Škoda, kterou dopravní nehodou zatím neznámý řidič způsobil, byla předběžně vyčíslena
na sto tisíc korun. „K objasnění
okolností této dopravní nehody
se obracíme s prosbou o pomoc

na svědky, kteří viděli její průběh, aby se obrátili se svými informacemi buď telefonicky nebo
osobně na policisty Dopravního
inspektorátu v Havlíčkově ulici v Prostějově, nebo zavolali

Z trestného činu poškození cizí
2x foto: Policie ČR
věci a trestného činu krádeže ve
stádiu pokusu je podezřelý nesvé poznatky na telefonní čísla známý pachatel, který v úterý
974 781 251, 974 781 580, 29. září vnikl do kancelářské
případně kdykoliv prostřednic- správní budovy firmy v okrajové
tvím bezplatné telefonní linky části Prostějova. Uvnitř budovy
158,“ apeluje na veřejnost Fran- zloděj násilně otevřel dveře do
tišek Kořínek.
celkem sedmi kanceláří, které následně prohledal. U těchto sedmi
dveří rozbil i jejich skleněnou výplň. U dalších dvanácti kanceláří
rozbil skleněnou výplň vstupních
val a dům opustil až poté, co žena zavolala dveří. Pachatel nakonec z budovy
nic neodcizil. Poškozením dveří
na linku 158 a věc oznámila. Při vniknutí způsobil škodu ve výši nejméně
do domu nedošlo ke zranění osob ani ke 5 000 korun.
škodě na majetku. Přesto podezřelému
muži v případě prokázání viny a odŠel domů pěšky
souzení hrozí trest odnětí svobody až na
V době od dopoledních hodin
tři léta,“ dodal Kořínek.
(mik)
minulého pondělí 28. září do
ranních hodin následujícího dne
odcizil v Olomoucké ulici dosud
neznámý pachatel pánské horské
jízdní kolo značky Cross Ross. To
zde odstavil dvaadvacetiletý muž
z Prostějova a uzamčen ho lankovým zámkem ke stojanu na jízdní
zradila Jana Adámková, tisková mluvčí kola. Majiteli odcizením vznikla
škoda ve výši 12 300 korun.
Městské policie Prostějov.
Vystrašený manžel okamžitě zavolal na
Muž neplatí na dcery
pomoc strážníky. „Hlídka na zvonění
a klepání na dveře nezaznamenala žád- Celkem třináct tisíc korun dluží k
nou reakci. Z důvodu ohrožení života rukám matky svých dvou dcer dea zdraví rozhodli strážníci o otevření větadvacetiletý muž z Prostějova.
bytu. Přivolaní hasiči se dostali dovnitř Svou povinnost neplní přesto, že
přes balkon sousedního bytu. Ženu mu tak bylo určeno rozhodnutím
soudu. Z toho důvodu je podenalezli ležící na pohovce. Byla při vě- zřelý ze spáchání trestného činu
domí, jen ovlivněna léky. Na místě byl zanedbání povinné výživy, za což
přítomen její manžel, který se o ni po- mu hrozí trest odnětí svobody až
staral,“ popsala Adámková záchranář- na dvě léta.
ské práce se šťastným koncem. (mik)

Vetřel se k ženě do domu, uprchl až před policisty
PROSTĚJOVSKO Těžko říct, co
nechtěný host zamýšlel v domě
ženy, která si jeho návštěvu
vyloženě nepřála. Na chlápka, který
se k ní vetřel a nemínil dům opustit,
zavolala majitelka policii. A dobře
udělala, policie ho nyní vyšetřuje

kvůli trestnému činu a hrozí mu až
tříletý kriminál.
„Z trestného činu porušování
domovní svobody podezřívají policisté
dvaatřicetiletého muže z Prostějovska.
Tohoto přečinu se měl dopustit tím,
že ve středu třicátého září vnikl do

domu šestačtyřicetileté ženy v obci na
Prostějovsku. Majitelka domu si jeho
přítomnost nepřála a opakovaně muže
vyzývala k opuštění domu,“ informoval
opotížíchženyFrantišekKořínek,tiskový
mluvčí Policie ČR pro Územní odbor
Prostějov. „Podezřelý na výzvy nereago-

Obchoďák „navštívili“ Muž hledal manželku,
NOČNÍ ZLODĚJI ta si vzala PRÁŠKY

PROSTĚJOV Policisté vyšetřují
vloupání do prostějovského obchodního komplexu v Okružní
ulici. Zatím neznámí pachatelé
využili noční tmy k tomu, aby se
násilím dostali do uzavřených
prostor, kde prohledali několik
prodejen a bohužel nezmizeli
s prázdnou!
Dosud neznámí pachatelé do budovy vnikli během noci ze středy
30. září na čtvrtek 1. října. „Uvnitř
objektu se následně vloupali do
tří prodejen. Z té první pachatelé

nic neodcizili, ve druhé vypáčili
zásuvku a ukradli dosud přesně nezjištěné množství kartonů cigaret
různých značek, zapalovačů a dobíjecích karet. Ve třetí prodejně z pokladny a příručního trezoru odcizili
finanční hotovost, a to téměř sedm
tisíc korun,“ vypočítal škody František Kořínek, tiskový mluvčí Policie
ČR pro Územní odbor Prostějov.
Jak doplnil, celková výše způsobené škody poškozením a odcizením
věcí se v současnosti vyčísluje.
(mik)

PROSTĚJOV Kuriózní případ se
šťastným koncem řešili prostějovští strážníci předminulou sobotu.
Hlídka vyjela na pomoc muži,
který měl velký strach o svoji manželku. Ta si vzala prášky na spaní
a nereagovala ani na telefon...
„Žena navštívila byt svého otce, který
toho času byl hospitalizován v nemocnici. Klíče ponechala v zámku a pod
vlivem léků usnula. Její počínání mělo
za následek obavu ze strany manžela
o její zdraví, neboť se na ni nedozvonil,
ani nedovolal na mobilní telefon,“ pro-

V hospodě vypil tři „dvanáctky“,
a pak na kole VRAZIL do auta...
PROSTĚJOV O tom, že po
požití alkoholu už nesmí nikdo
sednout ani na jízdní kolo, ví
dnes každé malé dítě. V potaz
to ale nebral muž, který, jakmile
vyšel z hospody posílen třemi
dvanáctistupňovými pivy, sedl na
bicykl a jel domů. Záhy ale v opilosti vrazil do auta...

Předminulý pátek 25. září kolem
18:30 hodin došlo v prostějovské
ulici U Spořitelny k dopravní
nehodě jízdního kola a osobního automobilu. Šestadvacetiletý cyklista
z dosud přesně nezjištěných příčin
narazil do před ním jedoucího osobního automobilu značky Ford. „Při
nehodě došlo k lehkému zranění

cyklisty a hmotné škodě na automobilu v předběžně odhadnuté
výši dvacet tisíc korun,“ prozradil ke
karambolu v centru města František
Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR
pro Územní odbor v Prostějově.
„Dechová zkouška u řidiče automobilu byla negativní. U cyklisty
policisté dechovou zkouškou

samozřejmě provedli také a naměřili
mu hodnotu 1,03 promile alkoholu
v dechu, s čímž muž souhlasil a uvedl, že během odpoledne vypil tři
dvanáctistupňová piva,“ konstatoval
František Kořínek s tím, že příčiny,
okolnosti a míra zavinění dopravní
nehody jsou předmětem dalšího policejního vyšetřování.
(mik)

Motor k ultralightu je fuč

Dosud neznámý pachatel se
v rozmezí od pondělního večera 28. do středy 30. září vloupal
v Brněnské ulici do osobního automobilu značky Citroën. Ze zadního sedadla automobilu odcizil
motor ultralightu značky Spin FS
180 E a následně ze zavazadlového prostoru nářadí na automobil,
sadu slunečních brýlí s výměnnými skly, dioptrické brýle, pánský
deštník a autoatlas Německa,
Belgie a Lucemburska. Celkově
způsobil škodu ve výši 62 250
korun.

Po nárazu začalo auto HOŘET!
➢ ze strany 3
ŽEŠOV Nepozornost se vymstila řidičce, která uplynulou
sobotu ráno havarovala na silnici z Žešova do Prostějova. Po
nárazu do přívěsného vozíku
zapřaženého za autem jedoucím
před ní, došlo k požáru v motorovém prostoru vozidla. Žena
naštěstí včas opustila prostor za
volantem a dostala se do péče
lékařů...
„V sobotu třetího října krátce před
půl devátou ráno došlo u Žešova,
na silnici ve směru do Prostějova,
k dopravní nehodě dvou osobních vozidel. Podle prvotních

informací jedno z nich ze zatím
přesně nezjištěných příčin narazilo zezadu do osobního vozidla
s přívěsným vozíkem, které jelo
před ním. Automobilu, který narazil do přívěsného vozíku, začala
hořet motorová část. Jeho řidička
stačila vystoupit,“ informovala
Večerník pár desítek minut po
havárii Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.
„Podle dostupných informací
utrpěla řidička dosud blíže nespecifikované zranění, se kterým
byla převezena do prostějovské
nemocnice na vyšetření. Požití
alkoholu před jízdou bylo
u obou účastníků nehody na místě

vyloučeno orientační dechovou
zkouškou. Provoz byl na místě
nehody řízen policisty kyvadlově.
Přesné příčiny a výši vzniklé
škody policisté zjišťují,“ dodala
bezprostředně po havárii.
Na místo nehody vyjeli okamžitě
prostějovští profesionální hasiči
s cisternou a rychlým zásahovým
automobilem. „Po příjezdu zjistili, že požár nastal po dopravní
nehodě dvou vozidel. V hořícím
autě byla zraněna řidička, kterou
již měla v péči zdravotnická záchranná služba. Hasiči požár
zlikvidovali během několika
minut. Jeho příčinou byl prudký
náraz do motorové části vozidla,
škoda prozatím nebyla vyčíslena,“

sdělila Vladimíra Hacsiková, tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru Prostějov.
Duchapřítomnost zdravotníků potvrdil exkluzivně Večerníku i sám šéf
prostějovské záchranky. „Zrovna ve
chvíli nehody jela okolo naše posádka, která převážela pacientku do
nemocnice. Osádka sanitky spatřila
nehodu a také požár motorové části
vozidla. Záchranáři samozřejmě
zastavili a zraněné řidičce poskytli
první pomoc. Nešlo o nic vážného,
dostala krční límec na zafixování
krční páteře. Druhá přivolaná sanitka ji pak převezla do nemocnice.
Než pak dojeli hasiči, osádka sanitky
pomáhala s hašením požáru auta,“
uvedl Radomír Gurka.
(mik)

15091120880

V úterý 29. září přesně ve 20:25 hodin došlo ve Finské ulici v Prostějově
k dopravní nehodě. Jak se vše událo?
„Neznámý řidič osobního motorového vozidla tovární značky Škoda
Fabia černé barvy z dosud neobjasněných příčin po projetí pravotočivé
zatáčky z ulice Norské do ulice Finské
vyjel s vozidlem vlevo mimo komunikaci, kde narazil do zadní části dvou
zaparkovaných osobních vozidel.
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s městskou policií

Nabízeli práci,
pak energii
Na základě telefonického sdělení
vyjížděla hlídka předminulý pátek
25. září na ulici Šárka, kde se po
domě pohybovali dva muži. Oslovili mladou ženu, které nejprve
humorným způsobem nabízeli
práci na Ukrajině, a potom ji lákali
na levnější energie. Po jejich odmítnutí dokonce tvrdili, že bude
muset návštěvu zaplatit. Když
neuspěli, vydali se k další bydlící. Přivolaní strážníci je zastihli
přímo v domě. Oba muži svým
jednáním porušili tržní řád. Celá
událost byla postoupena správnímu orgánu.

Potíže na
parkovišti
V neděli 27. září po poledni vyjížděla hlídka na základě sdělení
ženy, kterou zablokovalo na parkovišti vozidlo takovým způsobem, že dotyčná nemohla odjet
ani vystoupit. Strážníci zjistili
zmíněného řidiče. Ten udělal chybu při parkování, kdy automobil
dostatečně nezabrzdil. To zapříčinilo jeho popojetí a uvěznění
volající.

NAVŠTÍVILI JSME SOUDNÍ SÍŇ

NÁSILNÍK, NEBO OBĚŤ DUŠEVNĚ NEMOCNÉ ŽENY?
Aleše L. jeho bývalá partnerka obvinila ze znásilnění a týrání
PROSTĚJOV Tohle by do něj nikdo neřekl. Aleš L. na první pohled rozhodně nepůsobí jako násilník. Dokonce ani na ten druhý.
Přesto byl obviněn ze skutečnosti, že po narození dcerky měl svoji partnerku opakovaně bít, znásilňovat a všemožně týrat. Podle
obžaloby ženě dokonce zakazoval chodit nakupovat. On sám
obvinění považuje za výmysl svého protějšku, který se dle jeho
vyjádření po porodu dcerky radikálně změnil...
exkluzivní
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Hledat pravdu v případech domácího násilí bývá velmi nesnadné. Vždy
tu stojí proti sobě dvě zcela odlišné
verze, které se neshodují prakticky na ničem. Stejně tak je tomu
i v případě obžalovaného Aleše L.
Pětatřicetiletý muž přitom působí
spíše neprůbojným až uťápnutým
dojmem. Přesto jej bývalá partnerka obvinila z takových zločinů, které by vydaly na minimálně dalších
deset pokračování populárního
erotického braku Padesát odstínů

šedi. Klame tedy Aleš L. dokonale tělem? Nebo je vše výplodem
bujné fantazie ženy trpící po
porodu psychickými problémy?
To od úterý zjišťuje prostějovský
soud. Večerník byl u toho!
„Nechápu, jak mě moje bývalá
partnerka mohla obvinit ze znásilnění. Po porodu dcery jsme spolu spali pouze jednou. Bylo to až
po půl roce, pak jsme spolu ještě
nějaký čas žili zcela bez sexu. Vše
skončilo tak, že nechala vyměnit
zámky od bytu, kde jsme společně bydleli, a já se musel vrátit
k rodičům,“ vypověděl na svoji
obhajobu Aleš L., který společné
soužití obou partnerů vylíčil zcela
jinak, než jak by si ho člověk představoval po přečtení obžaloby. „Seznámili jsme se před čtyřmi roky.

Tehdy měla partnerka problémy
s nohou, vozil jsem ji k lékaři a dali se
dohromady. Před dvěma lety se nám
narodila dcera a vše se změnilo.
Žena začala být nedůtklivá, hádali
jsme se kvůli úplným malichernostem. Já jsem spíš ustupoval, nikdy
jsem ji slovně, natožpak fyzicky nenapadl! Nejhorší nadávkou bylo, že
jsem jednou řekl, že je taková malá
lemra líná. Bylo to kvůli tomu, že
jsem po porodu nejen chodil do práce a obstarával nákupy, navíc se ještě
jak to jen šlo, staral se o dcerku, a to
i přes noc. Ona byla sotva schopná
postarat se o chod domácnosti,“ popsal celou situaci Aleš L.
Jak si tedy obžalovaný vysvětluje,
že ho jeho bývalá partnerka obvinila z opakovaného znásilňování,
bití a nadávek? „Nevím, nedokážu si to vysvětlit nijak.... Snad je to
kvůli dceři. Nechce, abych ji vídal,
a kvůli tomu probíhá jiný soud. Jinak bych řekl, že se zásadně změnila
po porodu. Jsem přesvědčen, že pokud by na mém místě byl kdokoliv
jiný, dopadl by stejně. Její rodiče
se rozvedli a ona má velmi komplikovaný vztah se svým otcem, se

kterým se vidí jen málo. Prý ji dokonce kdysi prohodil skleněnými
dveřmi, ale co je na tom pravdy, to
nevím. Jediný, koho má z rodiny
ráda, je její babička. Ta mi kdysi
řekla: ´Starej se o ni a ber ji takovou,
jaká je!´ Tehdy jsem nevěděl, co
přesně tím myslí... Postupem času
mi to začalo docházet,“ hledal odpověď na tuto otázku Aleš L., který
s bývalou partnerkou komunikuje nyní pouze při přebírání dítěte.
Děje se tak za přítomnosti třetí
pověřené osoby. Podle objektivní
zprávy tato setkání probíhají bez
jakýchkoliv excesů.
Samotná poškozená nyní žije
v Brně. U soudu trvala na tom,
aby při své výpovědi nemusela být
s otcem své dcery přímo konfrontována. Jako důvod uvedla, že se jí
při setkání s ním všechny hrůzné
okamžiky stále vrací. Rovněž si
výslovně nepřála, aby její výpověď
byla zveřejněna.
Rozsudek v této věci dosud nepadl.
Po obou aktérech přijdou na řadu
výpovědi dalších svědků, kteří by
do sporu bývalých partnerů měli
vnést více světla...

ČERNÁ
KRONIKA
Dvě kola najednou
Neznámý pachatel se v době od
čtvrtka 24. do soboty 26. září
vloupal do sklepní kóje v suterénu panelového domu v Prostějově, odkud si odvezl pánské jízdní
kolo značky Mongoose 47 Pro,
černo-šedé barvy v hodnotě 6 200
korun. Ve stejné době pak zmizelo
také kolo ze sousedního panelového domu. Tady se zloděj nemusel
namáhat páčením zámků, protože
jízdní kolo značky Olpran bylo
odstaveno v průchozím suterénu.
Osmnáctileté majitelce vznikla
škoda 3 000 korun.
Příručnítaškaodloženávevozidle
na sedadle spolujezdce přilákala
v pátek 25. září po poledni
v Dolní ulici v Prostějově neznámého zloděje. Ten u dodávky
značky Opel rozbil skleněnou
výplň pravých dveří a tašky se
zmocnil. V odcizené tašce se nacházel blok na poznámky, různé
účetní doklady, svářečský průkaz, klíče od bytu a automobilu
a dvě platební karty. Celková škoda, kterou pachatel svým jednáním způsobil, byla vyčíslena na
6 150 korun.

Pøibývá násilí
i zranìných
Lékaři prostějovské záchranné služby
vyjížděli v poslední době čím dál tím
častěji k případům rvaček či napadení,
při kterých jednotliví aktéři utrpěli
různá zranění. „Těch ataků, při kterých
bylo použito fyzického násilí jednou,
nebo dokonce více osobami, bylo
skutečně mnoho. Většinou se jednalo
o mladé lidi, kteří si ručně vyříkávali
spory v restauračních zařízeních nebo
na zábavách. Konflikty s nutností
lékařského zásahu jsme zaznamenali i
v rodinách. K nejvážnějším případům
jsme vyjížděli například do Krasic

a podařilo se nám obnovit životní tující zranění naprosto neslučitelná se
funkce. Malého chlapce jsme v krit- životem,“ zkonstatoval Gurka.
ickém stavu převezli do Fakultní nemocnice Olomouc,“ popsal záchranu
Nemluvnì se
života dítěte šéf záchranky.

Tragédie
na kolejích

nebo Otaslavic. Na některých podobných výjezdech se lékaři setkali i s ver- Hned dvakrát v nedávné době
bálními útoky na svoji osobu,“ posteskl vyjížděla záchranka k případům, kdy
vlak v kolejišti srazil člověka. „Ve Vrasi Večerníku Radomír Gurka.
hovicích starší žena srážku s vlakem
přežila, nicméně utrpěla velmi vážné
Ètyøleté dítì
zranění mozku a byla převezena
se dusilo!
do Fakultní nemocnice Olomouc.
Zachránit se však nepodařilo muže,
Hodně naspěch měli lékaři v sobotu kterého vlak přejel mezi hlavním
26. září, kdy se v Němčicích nad Ha- a místním nádražím. Ten utrpěl devasnou dusilo čtyřleté dítě. „Bylo nám
nahlášeno, že dítěti uvízl v krku burský oříšek. Při vyšetření jsem našel
v jeho krku kuličku hroznového vína.
Bylo to vážné, u chlapečka dokonce
došlo k zástavě srdce. Poměrně
dlouhou dobu jsme ho resuscitovali

“

Jak bylo již zmíněno, v předchozích
dvou týdnech prožili lékaři prostějovské
záchranky své služby s průměrným
počtem výjezdů. „Bylo to jak kdy,
jednalo se o nárazové období. Někdy
opaøilo vodou
služba proběhla celkem v klidu, jindy
se zase situace změnila, přičemž jsme
Uprostřed září došlo v Prostějově k byli nuceni vyjíždět častěji a navíc
závažnému případu poranění ročního k závažnějším případům. Každopádně
dítěte. „Nemluvně na sebe vylilo
vařící vodu a utrpělo popáleniny na
horní polovině těla. Poskytli jsme mu
okamžitou pomoc a předali ho letecké
záchranné službě, která ho přepravila
na popáleninové centrum Fakultní nemocnice Brno. Ta nejvážnější zranění
utrpěl chlapec na hlavičce a horních
končetinách,“ podotkl ředitel Zdravotnické záchranné služby Olomouckého
kraje Prostějov.

V krku dítěte se zástavou
oběhu po dušení jsem našel
kuličku hroznového vína!

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.

vzhledem k počasí už pominuly naše
zásahy rychlé pomoci u pacientů, kteří
vinou velkých veder kolabovali nebo
měli potíže s dýcháním. Stejně tak
jsme, až na dvě tři výjimky, nezaznamenali postižení z osob ve formě pobodání
od vos či sršňů. Těchto případů bylo
během letošního léta také hodně,“ řekl
na závěr Radomír Gurka.
(mik)

ROBERT MLČOCH

MONIKA FLOROVÁ

se narodil 18. června 1974 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne
24. září 2015. Jeho zdánlivé stáří je
v rozmezí od 30 do 31 let, měří 178
centimetrů, má střední postavu a plavé blond nahnědlé a rovné vlasy.

se narodila 20. dubna 1991 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledanou vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 24.
srpna 2015. Její zdánlivé stáří je v rozmezí od 23 do 25 let a měří mezi 150
až 170 centimetry. Má střední postavu, šedé oči a hnědočerné vlasy.

PETR NOVÁK

IVO OTRUBA

se narodil 27. června 1975 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne
6. srpna 2012. Jeho zdánlivé stáří je
v rozmezí od 38 do 40 let a měří mezi
170 až 180 centimetry. Bližší údaje
k hledané osobě nejsou zveřejněny.

se narodil 31. července 1960 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne
7. června 2002. Jeho zdánlivé stáří je
v rozmezí od 50 do 55 let, měří 180
centimetrů a má střední postavu,
modré oči a šedé vlasy.

Z KANALIZACE!

2x foto: Michal Kadlec
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rok
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

místo určení
inženýrské sítě, dětské hřiště, plynofikace
inženýrské sítě
inženýrské sítě, rybník, hřbitov
záchytná stěna fotbalového hřiště, hřbitov
inženýrské sítě, dotace tenisový i fotbalový klub
inženýrské sítě, chodníky, komunikace
chodníky, komunikace
chodníky, komunikace
komunikace, zastávka, čekárna
silnice Žešov III/0462
projekt cyklostezky
projekt cyklostezky
cyklostezka
cyklostezka, oplocení dětského hřiště, revitalizace,
školní zahrady, kanalizace, projekt na chodník
2015 cyklostezka, přípojka hasičské zbrojnice,
chodník u palírny a komunikace

ném duchu, v každém případě konšelé
si z něj odvážejí plný notes zápisků
s požadavky, kterým hodlají vyhovět.
Další setkání představitelů města
s občany se uskuteční už tento čtvrtek

15

částka (Kč)
1 723 000
1 215 000
1 224 000
180 000
2 060 000
100 000
1 100 000
2 500 000
550 000
1 585 000
0
230 000
200 000
1 300 000
710 000
2 215 000

Hlasovat se má na listopadovém zastupitelstvu...
zjistili jsme
PROSTĚJOV O problému s hlavní budovou Jezdeckých kasáren
se planě diskutuje už několik let.
Skrz nátlak opozice se vloni na
podzim pozastavila její demolice, veškeré návrhy k rekonstrukci
a hlavně následné využití zkrachovaly, nebo byly přemrštěně drahé.
Večerník se minulý pátek jako první dozvěděl, že radním zřejmě už
definitivně došla trpělivost!
„Připravují se poslední podklady pro jednání rady, kde budeme projednávat varianty využití daného prostoru. Zatím jsme
neuvažovali o prodeji pozemku
a nemovitosti, protože si chceme
daný prostor ponechat vyloženě pro
záměry města. V každém případě
prostřednictvím PPE systému bylo
vyhlášeno výběrové řízení na pořízení urbanistické studie této lokality,“
informoval Zdeněk Fišer, náměstek
prostějovského primátora pro stavební investice.
Jinými slovy to znamená, že radní
počítají s úplnou demolicí a tedy
uvolněnou lokalitou bez hlavní
budovy. Hlasovat o tom má zastupitelstvo. „Zřejmě se tak stane na
listopadovém jednání. Je škoda, že
jsme o celkové demolici nerozhodli
už dříve,“ podotkl další z primátoro-

vých náměstků Jiří Pospíšil, který má
v gesci majetek města.
Proti bourání hlavní budovy kasáren
je už delší čas většina opozičních zastupitelů. Mnozí z nich navrhují její
rekonstrukci či dokonce prodej. Jejich reakce proto určitě bude velmi
bouřlivá. „To v tuto chvíli asi nedokážu předvídat. Ale pokud jsou zastupitelé moudří a zároveň chtějí být dobrými hospodáři, pak předpokládám,
že většina zvedne ruku pro demolici,“
komentoval tuto situaci Pospíšil.
Zatím jsou v tuto chvíli zbourána obě
křídla hlavní budovy Jezdeckých kasáren. Večerník se zajímal o to, kolik tato
demolice stála a o kolik se prodraží, pokud dojde i na hlavní budovu. „V současné chvíli jsou provedeny demoliční
práce za dva miliony a čtyři sta osmdesát tisíc korun. Demolice hlavní budovy bude stát necelé tři miliony korun
Na objekt hlavní budovy je zpracována
dokumentace pro demolici, stavební
úřad vydal demoliční výměr, je vysoutěžen už i dodavatel na veškeré práce,“
podal Večerníku vyčerpávající informaci Fišer.
A jaké jsou plány radních? „Starou
vojenskou budovu nehodláme rekonstruovat, ale postavit novou, která bude
tvořit ´čelo´ budoucího náměstí. Důvodem tohoto postupu je ekonomická
stránka věci. Novostavba bude totiž
o třicet procent levnější než rekonstrukce kasáren. Za ušetřené peníze, což je
řádově třicet milionů korun se může

8. října od 17:00 hodin v tělocvičně
Základní školy v Čechovicích. Zváni
jsou lidé nejen lidé z Čechovic, ale
i Domamyslic a Krasic. O týden později PROSTĚJOV Prostějovští konšelé zareagova15. října pojednou radní do Vrahovic. li na stížnosti především řidičů, kteří žehrají
na pobíhající psy přes silnici u čerpací stanice
v Plumlovské ulici. Pohyb na „psí loučce“ má
zvířatům omezit keřový systém.
„V radě města jsme schválili částku dvěstě třicet
tisíc korun na doplnění keřových pásem na
různých místech Prostějova. To nejvýznamnější

<DQWT¾PÊJNCXPÊDWFQX[,G\FGEMÚEJMCU¾TGPRTQLFGPC\CUVWRKVGNUVXW\ąGLO÷LGPV÷UPÚO
RQO÷TGOJNCUčRąGUVQPGLURÊwRčLFGVCVQDCTCDK\PCMQPGéP÷M\GOK Foto: Michal Kadlec

postavit například jeden dům komunitního charakteru, nebo se mohou
peníze věnovat na výstavbu koupaliště
či rekonstrukci Víceúčelové haly-zimního stadionu,“ prozradil dále náměstek
primátora. „Jako inspirace bude bráno
urbanistické řešení areálu kasáren pana
architekta Stehlíka. To bylo v letošním
roce upraveno pro potřeby města a řešení můžeme třeba připodobnit k situaci
na náměstí Spojenců,“ nastínil Zdeněk
Fišer. Jeho úkolem je prověřit a konkretizovat podmínky využití ploch v souladu
se zadáním a cílem územního plánování, zejména s charakterem území
a zajistit soulad s obecnými požadavky
na jeho využívání. Sloužit bude jako
podrobnější podklad pro rozhodování
v této oblasti. „Celý areál kasáren chce
město využít pro potřeby obyvatel
s prioritou vybudování bytů sociální-

ho typu, komunitních bytů pro staré
občany, bytů s pečovatelskou službou
a podobně s tím, že hlavní důraz dáváme na rozšíření zeleně, konkrétně
vybudování centrálního parku v této
lokalitě. Park bude propojen se stávající botanickou zahradou a dále s plochou určenou pro její budoucí rozšíření. Opticky bude spojen s přilehlými
pozemky kolem ´vojenských´ bytů
a Spitznerovými sady,“ dodal.
Už v minulosti se právě podle projektu architekta Stehlíka zahájila realizace sociálních bytů v ulici
Jezdecké s přilehlým parkovištěm,
jsou položeny základy inženýrských
sítí a trafostanice, připravena je
i projektová dokumentace komunikačního propojení a nakresleny jsou také
bytové domy. Ty budou upraveny pro
potřeby sociálního charakteru. (mik)

Nové keře v Plumlovské ulici mají zabránit psům vběhnutí do silnice...
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BYLI JSME
U TOHO

vznikne v Plumlovské ulici vedle pozemku před
kruhovou křižovatkou naproti čerpací stanice.
Tady je výběhové místo pro psy,“ informovala
Večerník Ivana Hemerková, náměstkyně primátorky Statutárního města Prostějova.
Právě kvůli stížnostem na psy pobíhající často
i po silnici se radní rozhodli udělat něco pro
jejich ochranu, ale i bezpečí řidičů aut a cyklistů.

„V letošním roce jsme tady už vysadili stromy,
mezi kterými se nyní dosadí keřové pásmo.
To až vyroste, mělo by fungovat jako živý plot
a zabránit psům vběhnutí na silniční komunikaci. Je pochopitelné, že velcí psi metrový keř
dokáží přeskočit, ale to už pak záleží také na jejich majitelích, jak si je budou hlídat,“ doplnila
Hemerková.
(mik)

››› ZASTUPITELÉ, K VÌCI! ‹‹‹

„Za kauzou s finančními dary NESTOJÍM,“
odmítá veškeré spekulace Jaroslav Faltýnek
.ÆMCąKNGVGEMÆ\¾EJTCPPÆUNWåD[UR÷EJCNKXR¾VGMRQUM[VPQWVRTXPÊRQOQEF÷NPÊMQXK
*CPCMQXWMVGTÚRąKR¾FWWVTR÷NQVąGUOQ\MW
Foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV Kde přistává vrtulník
letecké záchranné služby, tam bývá
ve vzduchu malér! Uplynulý pátek
2. října dopoledne došlo ve firmě Hanakov v Olympijské ulici k pracovnímu úrazu dělníka. Jeho zranění se
nakonec ukázalo jen jako lehké...
„Jeden z dělníků zde při práci nešťastně upadl na hlavu a způsobil si otřes
mozku. Není to nic vážného, celkem
jde o banální případ. Muž byl přepraven do nemocnice na vyšetření,“

řekl Večerníku Pavel Vysloužil, tiskový mluvčí Zdravotnické záchranné
služby Olomouckého kraje. Otázkou
nasnadě tak bylo, zda k takovým banálním případům musí vzlétat záchranářský vrtulník. „Stalo se tak jen díky
tomu, že v Prostějově nebyla zrovna
v tu chvíli žádná volná sanitka, všechny lékařské osádky byly v terénu při
řešení jiných případů. Proto operační
středisko bylo nuceno poslat vrtulník,“ vysvětlil Pavel Vysloužil. (mik)

exkluzivní rozhovor
pro Večerník

Michal
KADLEC

100 000

PRAHA, PROSTĚJOV Pravou ruku Andreje Babiše, prostějovského
zastupitele Jaroslava Faltýnka (na
snímku), bylo během uplynulého
týdne vzhledem k enormní poslanecké vytíženosti těžké zachytit. Přesto si našel chvilku, aby
Večerníku těsně před dnešním
mimořádným jednáním zastupitelstva města odpověděl
na pár otázek. Právě člen ANO
2011 byl totiž dalším respondentem našeho dlouhodobého
seriálu interview se zvolenými prostějovskými vyslanci politické scény.

Zatím není jasné, kdo ve Finské ulici naboural dvě auta,
způsobil stotisícovou škodu a
utekl. Ano, čtete dobře - utekl. Řidič totiž černou škodovku, se kterou boural, nechal
opodál svému osudu a před
zodpovědností vzal roha po
svých! Možná byl opilý, možná pod vlivem drog. Snad se to
dozvíme, jakmile ho policisté
vypátrají.

ƔƔ Zúčastníte se dnešního mimořádného jednání zastupitelstva
města? ČSSD již navrhla personální
doplnění rady města, včetně nové
primátorky, kterou by se měla stát
Alena Rašková. Co vy osobně říkáte na jednotlivé kandidáty, zvednete ruku pro jejich zvolení?
„Ano, zúčastním se pondělního
zastupitelstva. Ale o kandidátech
a vlastním hlasování se rozhodnu až
na místě.“

Foto: archív Večerníku

PÁTRÁNÍ po kvartetu hledaných

EZKA, OSVĚTLENÍ
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Pondělí 5. října 2015
www.vecernikpv.cz

DEMOLICE hlavní budovy Jezdeckých kasáren:
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Zloděj rozbil okno

Lékařské případy pod drobnohledem
Letní patálie pominuly, avšak záchranáři se nenudili...
PROSTĚJOV V uplynulém období zaznamenali lékaři prostějovské záchranky obvyklý průměrný počet výjezdů. Jak Večerníku
ale řekl ředitel Zdravotnické záchranné služby Olomouckého
kraje Prostějov Radomír Gurka, některé služby byly klidné, jiné
naopak velmi hektické... Bohužel došlo i k tragickým případům a
rovněž k závažným zraněním malých dětí. Právě první muž prostějovské záchranky byl dalším hostem seriálu Večerníku se šéfy
záchranných jednotek IZS.

netové stránky www.vecernikpv.cz

Tu a tam policisté řeší dopravní nehodu, od které viník
ujel. Nyní ale strážci zákona
vyšetřují tak trochu jinou havárii podobného druhu. To, co
předvedl zatím neznámý šofér
minulé úterý večer, se totiž
vymyká dosavadním zvyklostem...

roku 2024 budou vozit odpad
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ƔƔ Po Prostějově se povídá, že za
kauzou a hlavně zveřejněním podrobností o osobních finančních
darech Miroslavu Pišťákovi a Aloisi
Mačákovi stojí hnutí ANO 2011,
a dokonce osobně i vy sám. Co
tomu říkáte?
„Je to nesmysl, oba pánové jsou moji
dlouholetí přátelé, a to, že nyní stojíme na opačných politických březích,
na našem přátelství nic nemění! Navíc
informace o darech, které pánové Pišťák s Mačákem řádně přiznali i zdanili,
byla veřejná. Figuruje v každoročních
majetkových přiznáních komunálních
politiků na radnici a nahlédnout do
nich může každý občan.“
ƔƔ Někteří opoziční zastupitelé
trvají i na odstoupení Bedřicha
Grulicha z funkce radního. Myslíte si, že by měl kvůli kauze okolo
finančních darů svým stranickým
kolegům z ČSSD rezignovat?
„Je to věc kolegy Grulicha, já mu radit
nebudu. Firma, ve které je on v představenstvu, dala dary dvěma politikům, ti je
přiznali a zdanili. Podle mého názoru to
bylo rozhodnutí majitele firmy.“
ƔƔ Nebyla rezignace bývalého
primátora Miroslava Pišťáka podle vás zbytečná, když finanční
dar přiznal a řádně zdanil?
„Bylo to jeho rozhodnutí a já jej nebudu komentovat. Osobně jsem mu
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poděkoval za dlouholetou spolupráci,
přátelství a popřál mu hlavně zdraví.“
ƔƔ Mezi opozici se mluví hodně
o tom, že v této situaci by byly nejvhodnější předčasné komunální
volby. Myslíte si, že situace je opravdu tak vážná?
„Podle zákona lze realizovat předčasné
komunální volby, pokud klesne počet
zastupitelů pod padesát procent, a pokud vím, tato situace zatím nenastala.
Stávající koalice si bude muset se současnou situací poradit, nebo může být
řešením i koalice v novém složení...“

ƔƔ Jaká podle vás bude budoucnost prostějovské komunální politiky poté, co odstoupila z vedení
radnice taková osobnost, kterou
Miroslav Pišťák bezesporu je?
„Ano, Miroslav Pišťák je bezesporu
osobností prostějovské komunální politiky a já mu chci poděkovat
za to, že udržel zadlužení města na
nule. A i přesto je Prostějov opravený a dobře se v něm žije. Věřím, že
v našem městě vyrostou další osobnosti, které budou vše dobré tlačit
dál dopředu.“

navštivte stále více oblíbenější inter

zpravodajství

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
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Prostějov (mik) - Pouhý den po
mimořádném zastupitelstvu se
k jednání sejde také Rada statutárního města Prostějova. To by měla
vést už nová primátorka města
Alena Rašková, která, pokud zastupitelé nerozhodnou v pondělí
jinak, přivítá v tomto orgánu i nováčky Miladu Galářovou a Jiřího
Pospíšila z ČSSD. V úterý 6. října
budou mít konšelé na programu
k projednání desítky bodů. „Mimo
jiného budeme rozhodovat o dotacích do sociální oblasti, je tam
i několik bodů z problematiky
školství, kultury a sportu a také majetkoprávních záležitostí. Budeme
se rovněž zabývat žádostí Sdružení chatařů Záhoří, kteří požadují
určité investice do tohoto zákoutí Prostějova,“ prozradila Alena
Rašková.

V Jasmínové rozkopáno!
Prostějov (red) - Obyvatelé Jasmínové ulice v Prostějově-Domamyslicích se musí připravit na stavební
ruch, který bude doprovázet opravy
v jejich ulici. Stavební práce byly zahájeny ve středu 30. září a budou se
týkat nového povrchu komunikace,
rekonstrukce chodníků a nového
veřejného osvětlení. „Vše bude probíhat na základě vydaného povolení tak, aby omezení dopravy bylo
co nejmenší,“ slíbil vedoucí Odboru rozvoje a investic Antonín Zajíček a doplnil, že je potřeba počítat
s tím, že v průběhu prací bude omezen příjezd k jednotlivým nemovitostem. „Předpokládáme, že práce
budou hotové do konce listopadu,“
doplnil Zajíček. Rekonstrukce přijde na půldruhého milionu korun.
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GLOSA VEČERNÍKU

V ŽEŠOVĚ TRÁPÍ LID A SMRAD
ŽEŠOV Opět po roce zahájili prostějovští radní tradiční setkání s občany.
Žešov měl ve čtvrtek 1. října výsadní právo odstartovat seriál, při němž
mohou lidé postupně ze všech koutů města přímo a bezprostředně
diskutovat o svých problémech s představiteli magistrátu. Do Žešova
kromě radních dorazil i zástupce jednotlivých odborů magistrátu a také
velitelMěstsképolicievProstějově,kterépřivítaldoposledníhomístečka
zaplněnýsálklubovnymístníchdobrovolnýchhasičů.Ažešovštíobčané
z plna hrdla prezentovali vše, s čím nejsou spokojeni. Netřeba snad ani
dodávat, že při výměně názorů mezi obyčejnými občany a reprezentací
města byl Večerník u toho!
Původní zpravodajství
pro Večerník

Michal
KADLEC
Přestože vrásky na čele dělají Žešovským
například i veřejné osvětlení nebo
neposekaná tráva vedle chodníku,
absolutně nejvíce jim vadí dvě věci.
Tou první je román na pokračování
v podobě dlouho slibované cyklostezky,
druhá dokonce pořádně zapáchá. Místní lidé totiž četně nadávají na čerpací
stanici OMV vedle rychlostní komunikace u Žešova. Splašky z její kanalizace, která je bůhvíproč napojena na
tu žešovskou, jsou nepříjemně cítit
v celém okolí!
„Pro mě je nejzásadnějším problémem
cyklostezka z Prostějova až sem k nám,
o kterou jsme žádali už v roce 2005. Sice
se s ní začalo, ale u hřbitova v Brněnské
ulici také skončilo! Od roku 2007 se
necháváte slyšet v novinách, že už jsou
naplánovány další etapy, ale skutek

utek,“ láteřila Marie Krásenská, členka
Osadního výboru v Žešově. „Navíc
mě mrzelo, jak se prezentoval problém s pozemky, které údajně církev
nechtěla prodat. Sama jsem jednala
s olomouckým arcibiskupstvím, a tam
mi řekli, že nebudou stát v cestě plánům
města k výstavbě cyklostezky a prodeji
pozemků se nebrání. Mluvila jsem
i s naším žešovským farářem. Je jasné, že
církev nechtěla dát potřebné pozemky
zadarmo, kostel je přece také nutné
z něčeho opravovat. Oni ale nebyli proti,
ale radnice to prezentovala tak, jako
kdyby pan farář byl zloděj a celé arcibiskupství na tom chtělo jen vydělat,“
pokračovala v kritice. „My na radnici musíme v první řadě hájit zájmy
občanů Prostějova, nikoliv církve.
Nemohli jsme tak olomouckému arcibiskupství dát za metr čtvereční orné
půdy sedm set korun, které požadovalo,
když od ostatních majitelů pozemků
jsme metr vykupovali za tři stovky!
A takto jsem to vysvětloval i vašemu
panu faráři. Byla to těžká jednání, ale na-

Květiny od nás jsou vždy čerstvé a o celkovou kompozici květin se starají profesionální floristi, kteří
květiny a věnce připravují s citem pro danou příležitost
a k maximální spokojenosti těch, kteří si je u nás objednali.
To vše zajišťujeme za velmi příznivé ceny.
Naše služby zahrnují vyřízení všech formalit spojených
s úmrtím, jako např. vytisknutí parte včetně barevné fotografie a vyřízení úmrtního listu. Zajistíme dopravu pro
smuteční hosty, pohoštění po obřadu a další služby dle
přání pozůstalých.

Pohřební služba Technických služeb je historicky
nejstarší fungující firmou působící na Prostějovsku
v oblasti pohřebnictví a služeb s tím spojených. Její založení
se datuje již k roku 1899. Provozovna naší pohřební služby
se nachází na Žižkově náměstíč. 19 (vedle budovy
České spořitelny). V jejích prostorách najdete mimo
pohřebního zboží také velký výběr umělých květin, ozdobných svíček, křestních roušek, svíček a dalších předmětů.
V příjemném prostředí naší provozovny vás čeká
vstřícné a milé vystupování týmu pracovníků, který
vám ochotně poradí a pomůže při zajištění všech
náležitostí souvisejících se smutečním rozloučením.
U nás si můžete zvolit způsob a průběh posledního
rozloučení s blízkým člověkem zcela dle vašich představ
a možností.
Naší snahou je, abychom pomohli blízkým zesnulých
s vyřízením všech skutečností spojených se zajištěním
smutečního obřadu.
Přejeme si stejně jako vy, aby rozloučení bylo důstojné
a tyto poslední chvíle byly naplněny nerušenou vzpomínkou na vámi milovanou osobu.
Na naší provozovně na Žižkově náměstí, kde máme vlastní
vazárnu květin, Vám rádi pomůžeme s výběrem z více jak
30 druhů věnců, kytic, žardin a kytic na rakev opatřených
stuhou s tištěným nápisem. Samozřejmostí je dovoz květin
ke smutečnímu obřadu, popř. jejich následný odvoz na
místo určené pozůstalými.

V naší provozovně si můžete objednat věnce, kytice
a žardiny i na obřady, které nezajišťuje naše pohřební
služba. Tyto květiny Vám přivezeme na místo, kde se
obřad koná.
Kromě smuteční výzdoby zajišťujeme na přání zákazníků
i výzdobu kostelů, a to nejen pro smuteční rozloučení,
ale i jiné významné události, jako jsou křtiny, první svaté
přijímání nebo svatby.
Otevírací doba naší pohřební služby je denně od
07.30 do 17.00 hodin a v sobotu od 08.00 do 12.00
hodin.
Po předchozí domluvě nabízíme i možnost sjednání
smutečního obřadu i mimo pracovní dobu v neděli
i o svátcích, na přání pak i doma u pozůstalých.
Můžete se na nás obrátit 7 dní v týdnu, 24 hodin denně,
na telefonních číslech: 582 344 073, 602 581 098,
popřípadě 725 779 452.

Ukázku naší práce můžete zhlédnout na

www.pohrebnictvi-pv.cz

konec došlo k dohodě a my tak konečně
získali významnou část pozemků pro
potřeby cyklostezky,“ reagoval Jiří
Pospíšil (PéVéčko), náměstek primátora zodpovědný za majetek města.
Vzápětí ale přiznal, že magistrát ještě
nevlastní úplně všechny pozemky, které
jsou zapotřebí k cyklostezce vedoucí až
do úplného středu Žešova. „S několika
majiteli není vůbec řeč! Buď nechtějí
prodat vůbec, nebo za metr požadují
tisíc korun... Proto v jedné části, u polní
cesty k letišti, budeme muset zvolit jakousi okliku,“ dodal .
Vedoucí odboru rozvoje a investic prostějovského magistrátu pak
Žešovany ubezpečil, že s dotažením
cyklostezky až do Žešova se začne
příští rok na jaře. „Máme tuto zakázku
už vysoutěženou jako celek, ale jelikož
se kvůli chybějícím pozemkům musel
změnit celý projekt, musíme vypsat
nové výběrové řízení,“ konstatoval Antonín Zajíček.
Pak přišla řeč na již avizovaný zápach
linoucí se z netěsné kanalizace vedoucí
od čerpací stanice na rychlostní komunikaci u Žešova. Na tento roky trvající
problém upozorňují zdejší lidé odbor
životního prostředí, zatím ale bez výsledku. „Na základě vašich stížností probíhá
měření, které však zatím neprokázalo
nadměrný zápach,“ argumentovala
šéfka odboru Martina Cetkovská.
„Pravdou ale je, že ty sračky z benzínky
tady v Žešově smrdí pořád, sám jsem se
o tom několikrát přesvědčil,“ překvapil

svým tvrdým vstupem do diskuze
náměstek primátora Jiří Pospíšil.
Zástupce Moravské Vodárenské Pavel
Suchánek přislíbil, že na telefonické
upozornění od občanů Žešova pošle
na místo své lidi, kteří se budou problémem zabývat. Nevyloučil ani, že
provozovatele „benzínky“ požene před
správní orgán a donutí ho vyřešit problém s jímkou jiným způsobem. „Už jsme
s ním ale jednali, a on tvrdí, že ten zápach
pochází ze žešovské palírny,“ pousmál
se Pavel Suchánek. „Tak to zde všichni
asi tu slivovici pálíme z hoven,“ nebral si
následně servítek Jan Kleiner, předseda
Osadního výboru v Žešově.
Žešované se pak ještě prostějovským
radním svěřili s dalšími starostmi. Podle
nich došlo například ke zbytečnému
kácení v zahradě mateřské školy,
navíc náhradní výsadba byla prý zvolena naprosto nevhodně. „Nechápu,
proč jste v naší školce nechali vysadit
akáty! Tyto stromy patří k největším
alergenům, navíc mají trny, o které se
děti mohou zranit. Pak jste dali školce
novou fasádu, ale jenom zepředu. Běžte
se podívat na zadní část budovy, tam
omítka padá a hrozí, že někoho zraní.
A okna? Ta jste slibovali vyměnit už
předloni, místo toho jste nechali pouze
ta stará dřevěná natřít,“ postěžoval si
Pavel Kytlica.
Zdejší občané dále poukázali na problém
s veřejným osvětlením, které údajně svítí
zbytečně dlouho do dopoledních hodin a zapíná se příliš brzy, kdy ještě není
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KRÁLOVSKÉ DĚLENÍ

novou primátorku?
Když máte někde čtyřiadvacet chlapů
a najednou se tam zčistajasna zjeví
ženská, vzbudí to vždy pozdvižení.
Ve stejné situaci se ocitne i Alena
Rašková, která se stane vůbec první
prostějovskou primátorkou (dříve
starostkou) v historii našeho města.
Jako taková se v budoucnu dočká
i obrazu, který bude viset v obřadní
síni prostějovské radnice. Po
čtyřiadvaceti mužích se součástí této
galerie stane vůbec první žena.
Prvním v řadě portrétů je přitom
Florian Novák, který město vedl

v letech 1867 až 1871. V té době
bylo naprosto nemyslitelné, aby
žena vstupovala do veřejného
života. Hlavní a jediný důraz se
kladl na vytvoření spokojeného
a čistého domova. Intelektuální
a vůdčí schopnosti se přisuzovaly
pouze mužům...
V tomto směru bude Alena Rašková
skutečnou revolucionářkou. Stejně
tak namalovat její portrét nebude
pro autora asi úplně snadné. Je
totiž známo, že ženy jinak vidí sebe
samé a zcela odlišně jsou vnímány
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MARTIN ZAORAL

CYKLO ST Bude těžké nakreslit
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svým okolím. Některé z nich jsou
k sobě a ke svému vzhledu dosti
skeptické. V takovém případě by
jim měl jejich „pravdivý“ portrét spíše lichotit. Najdou se
však takové, které jsou obětí své
vlastní naprosto nekritické iluze
o sobě samých. Nakreslit takovým
ženštinám portrét, se kterým by
ony samy vyjádřily spokojenost, je
pak prakticky nemožné.
Doufejme, že nejen v tomto směru
si nová primátorka uchová zdravý
rozum.

‚Rozděl se.‘ Vsadím se, že tuhle větu
nesnáší snad každé dítě. Jen si to představte. Dostanete pytlík s bonbóny, ale
smůla, kamarádi, se kterými se musíte podělit, vyberou všechny červené
a nebohému dárci zbydou jen ty žluté citronové, které nejí snad nikdo
a v pytlíku beztak jen zabírají místo.
Nebo si začnete hrát s plastelínou,
když v tom to zmerčí váš bratr
a nutně si s plastelínou potřebuje
hrát taky. Snad ještě dřív, než se nadechnete k protestu, už slyšíte mamku, která pochopitelně ví o všem,
co se kde šustne, jak na vás volá až

z kuchyně: „No tak, nebuď lakomá
a rozděl se!“ Nejedno dítě si v tomto
momentu jistě řekne: „Tak to teda
ne, co je moje, to je moje.“
Kdysi jsem si ve školce takhle ukořistila úplně nové bábovky na písek,
a jestli si paní učitelka myslela, že se
budu řídit dle známého ‚když všichni
všechněm všechno dáme, tak budem
všichni všechno mít dohromady‘, tak
to se teda pěkně přepočítala. Jen ať se
všichni ostatní podělí o ty polámané
zmetky. A aby bylo jasné, že se vážně dělit nebudu, bábovky jsem zahrabala do koutku zahrady školky.

Pokud je nějaký filuta ještě nenašel,
čekají tam na mě dodnes!
No, uznejte sami, jak by to vypadalo,
kdybychom se měli všichni o všechno
dělit? Rovným dílem jsme si nerozdělili Evropu, přesto si musíme dělit
běžence. V tom smyslu se tedy může
radovat Řecko, které se určitě se zbytkem Unie rádo rozdělí o svůj miliardový dluh a v rámci hromadného
dělení se Česko může pokusit o prosazení kvót s krycím názvem ‚Romský
spoluobčan do každé unijní rodiny‘.
No co? Když se máme dělit, tak
všichni a všechno!

Celkem:
16 892 000 Kč
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tma. Několika lidem vadila nedostatečně
posečená tráva okolo rybníka a další již
méně závažné záležitosti. Celé setkání
radních s občany Žešova se kromě výše
zmíněných diskusí neslo ve velmi poklid-

Kosteleckou ulici plně otevřou v sobotu,
ve stejný den se uzavře část Plumlovské
PROSTĚJOV Toužebně vyhlížejí
řidiči okamžik, kdy se z nově vybudovaného rondelu na Přikrylově
náměstí bude moci odbočit do Kostelecké ulice. A už to dlouho trvat
nebude. Jak Večerník již dříve informoval, ke zprůjezdnění má dojít už
tuto sobotu. Ale pozor, další uzavírka
se objeví na jiné frekventované ulici
v Prostějově...
„V Kostelecké ulici stále probíhá generální oprava kanalizační sítě. Původní
dohoda s podnikem Vodovody a kanalizace byla taková, že vše stihnou do dvacátého září, kdy jsme zahajovali provoz
na novém rondelu. Bohužel, vzhledem
k náročnosti oprav se to nepodařilo, ale
Kostelecká bude pro veškerou dopravu
plně otevřena už v sobotu 10. října,“ potvrdila Večerníku před pár dny deklarované informace Alena Rašková, stávající
první náměstkyně primátora Statutárního města Prostějov.
Ve stejný den ale dojde poblíž centra
k jinému dopravnímu omezení. „Od
desátého října až do třicátého listo-
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padu bude uzavřen jeden jízdní pruh
v ulici Plumlovská ve směru do centra,“ potvrdila Jana Gáborová, tisková
mluvčí Magistrátu města Prostějova.
„Doprava ve směru od Plumlova do
centra Prostějova bude vedena objízdnou trasou po silnici na okružní křižovatku s ulicí Josefa Lady, dále po míst-

ní komunikaci na ulici Josefa Lady,
U Stadionu, poté po Kostelecké ulici
až na okružní křižovatku na Přikrylově
náměstí,“ dodal přesný popis objízdné
trasy Jaroslav Tůma z odboru dopravy prostějovského magistrátu. Jízdní
pruh ve směru z centra Prostějova na
Plumlov bude jednosměrný. (mik)

Starostové jednali v Prostějově o tom, kam od
PROSTĚJOV Taková sešlost pohlavárů jednotlivých měst, městysů
a obcí Prostějovska tu už dlouho nebyla. Minulou středu se čtyři desítky starostů a starostek dohadovaly
v Národním domě o tématu, které
v poslední době hýbe každým obecním
rozpočtem. Nosným motivem programu tohoto setkání bylo totiž odpadové
hospodářstvíobcíOlomouckéhokraje.
Nejnovější zprávy z této problematiky přednesli starostům z Prostějovska
zástupci
Ministerstva vnitra České republiky, odboru veřejné správy, ale také pracovníci Krajského úřadu Olomouckého kraje. „Toto

setkání můžeme třeba nazvat pomocí pro
obce, které nemají možnost dostat se ke
všem informacím a dozví se je právě při
takovéto akci. Novinkou je, že letos vznikl
spolek Odpady Olomouckého kraje. Jde
o výsledek čtyřleté práce, kdy jsme jako přípravný tým chystali nový systém nakládání
s odpadem,“ podotkl Jiří Pospíšil, náměstek
prostějovského primátora, který má na starosti právě komunální služby včetně odpadového hospodářství.
Večerník již dříve informoval,
že od roku 2024 bude zakázáno
skládkování odpadu a je proto už
teď potřeba připravit další postup
pro všechna města i menší obce.

„Náš projekt sedmi odpadových center
v Olomouckém kraji je v současné době
nejpropracovanější a je považován za pilotní v celé České republice, přislíbeny jsou
i dotace na jeho realizaci. Takzvanou koncovkou celého projektu by mělo být zařízení na energetické či materiálové využití
odpadu,“ nastínil připravovaný postup Jiří
Pospíšil, s nímž seznámil všechny starosty
právě při středečním setkání v Národním
domě. „Přijel jsem si hlavně poslechnout
informace, které pro nás kolegové nachystali v rámci přeneseného výkonu statní
správy. Novinky, které se zde dozvíme, následně přeneseme dál,“ potvrdil na schůzce
starosta Krumsína Jaroslav Střelák. (red)

HLAS BOŽÍ
Je mi z toho špatnì!
Je u politiků přijímání osobních finančních darů nemorální? No prosím,
ale v případě dnes už bývalého primátora Pišťáka úplatek? Panebože, a proč
by těch dvě stě padesát tisíc přiznával finančnímu úřadu? Je mi teď špatně
z toho, jak se v různých diskuzních fórech do něho kope, jako by to byl největší škůdce našeho města, podvodník, korupčník a podobně. Copak dnes není
běžné a normální, že i politici si pro sebe shánějí peníze na vlastní propagaci,
obzvláště před volbami? Zajímalo by mě, jak si peníze obstarávali ti opozičníci, kteří teď nejvíce křičí a poukazují na nemorálnost chování dvou sociálních
demokratů.
Petr Otáhal, Prostějov
Byl to zbyteèný humbuk
Nevěřil jsem vlastním očím, když
jsem si přečetl zprávu o „velkém
úspěchu“ církevního gymnázia, které v Prostějově otevřelo také novou
základní školu. I přes počáteční silácké řeči nastoupilo do první třídy
šestnáct dětí! Když si vzpomenu, jak
někteří prostějovští zastupitelé, zejména z řad opozice, pro tuto základní školu horovali, se nyní nestačím
divit. Celý ten humbuk kvůli šestnácti žáčkům? To se opravdu vyplatí?
Jindřich Dvořák, Prostějov

Koneènì vhodné stánky
Chtěla bych poděkovat všem, kteří
se účastnili na pořadatelství letošních Hanáckých slavností v Prostějově. Také já jsem toho názoru, že
se jednalo o nelépe organizované
hody v historii města. Konečně
bylo náměstí plné lidí, a to dokonce
během obou dní. Překvapil mě také
konečně vhodný výběr stánků, což
nebývalo dříve zvykem. Myslím si,
že letos nezazněly žádné kritické
připomínky.
Věra Pelikánová, Prostějov

A co dìti, s èím si hrají?
Když škola rozdává učebnice v salátovém vydání, není to samozřejmě
dobře. Ale na druhé straně, u školy na Skálově náměstí jsem viděla několik
dětí, jak se mezi sebou kočkují, a přitom po sobě házejí učebnice! Otázkou
tedy je, jak se k těmto učebním pomůckou chovají samotné děti.
Renata Přikrylová, Prostějov

ŘÍJNOVÉ REMINISCENCE

aneb OD ODĚVNÍHO PODNIKU K SENÁTOROVI
ho podniku OP. Prvním ředitelem se
stal ing. Hájek.
ok 1950 a říjnové dny byly osudové pro místní řádové sestry, které
spravovaly útulek pro dělnické děti
v Brněnské ulici a starobinec v ulici
Martinákově. Útulek byl změněn na
mateřskou školku, starobinec převzal
okresní národní výbor a všechny řádové
sestry byly internovány. Pro církev začalo tvrdé období padesátých let, zato pro
komunisty období rozpínavosti, o čemž
svědčí například i otevření studovny
marx-leninské literatury v prostorách
zámku. Židovská obec si důstojně připomenula své oběti rasových perzekucí
v různých obdobích, a to odhalením
pomníku 1 400 obětem na svém židovském hřbitově. Zemřel akademický
malíř a pedagog František Kubíček, který zachycoval mimo jiné prostějovské
scenérie a krojované figury. Ke známým
malbám nedávno vydraženým v Praze
patří obrazy „Čtoucí dívka“ a „Strom“.
Prostějovský magistrát má ve svých
sbírkách Kubíčkův obraz „Ze sadu“,
který zachycuje Prostějov ze směru od
Domamyslic.
íjen 1960 zaznamenal rozvoj národního podniku Agrostroj, ve
kterém byla otevřena nová hala pro
350 zaměstnanců, a protože základem

R
ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE
Pomalu, ale jistě rozjedeme kotle,
zachumláme se do dek, uvaříme
si čaj s rumem (lépe rum s čajem)
a pak se mimo jiné budeme
moci začíst do říjnových kronik.
Takže co všechno se v naší historii událo?

Ř

íjen 1945 se nesl ve víru znárodňovacích dekretů. V našem
městě to postihlo všechny oděvní
továrny, které se sloučily do národní-

Ř

všeho bylo v tomto období plnit plán,
došlo i na okresní konferenci tzv. Brigád
socialistické práce (BSP), což byla rádoby dobrovolná sdružení pracujících,
kteří měli na základě závazků společně
trhat normy a plnit plán nejlépe nad sto
procent v socialistickém hospodářství.
říjnu 1965 se konala v Prostějově
velká sláva. Přijel tehdejší prezident Antonín Novotný. Ten, který
veřejně prohlásil, že náš stát již dosáhl socialismu a který měl přezdívku
schöne Tony, protože byl údajně na
valném shromáždění OSN zvolen
nejkrásnějším delegátem. Také je to
ten, který otevřel nové haly národního
podniku OP za celkem 140 milionů
tehdejších korun. Dnes už po Tonym,
ale ani po „ópéčku“ neštěkne ani pes.
íjen 1970 a opět prezident v Prostějově. Tentokrát se jednalo o válečného hrdinu od Buzuluku generála
Ludvíka Svobodu, který naše město
a okolí navštívil na dva dny. Podle dobových fotografií se mimo jiné zapsal do
pamětní knihy, dostal pionýrský šátek
a vítaly ho davy občanů. Je otázkou,
zda neměl působit jako ‚uklidňovadlo‘
v době postupující normalizace, ale to
zhodnotí asi až ještě delší čas.
vláštní je, že o jakési normalizaci
lze mluvit i po dvaceti letech, tedy
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v říjnu 1990. Porevoluční kvas pomalu
utichal a vše nabíralo směr k běžnému,
i když stále novému životu. Projevilo se
to třeba i při oslavách vzniku republiky.
Prameny uvádí, že vlajková výzdoba na
budovách byla velmi slabá, a to i přímo
v centru. Proběhlo i shromáždění občanů k oslavě tohoto výročí, ale také za
menší účasti. Snad bylo vše dohnáno
na slavnostním večeru v prostějovském
divadle, kde zazpívaly soubory Orlice
i Vlastimila a jako host soubor Beseda
z Uherského Hradiště. Vcelku obstojně
žila kulturní fronta, a to díky „Prostějovským dnům poezie“, což byla třídenní
akce za účasti umělců profesionálních
i amatérských, dále byla v kině Metro
ke zhlédnutí výstava plakátů Vratislava
Ševčíka. Nesmíme ovšem zapomínat
na okresní konferenci KSČ se 150 delegáty, možná by se zde hodilo rčení, že
čert nikdy nespí a nespal ani tehdy...
říjnu 2000 vrcholila i v našem
městě volební kampaň před listopadovými senátními volbami, a ač
to ještě nevěděl, tak vlastně končilo
‚senátorování‘Jana Kavana. Kdo ovšem
volby vyhrál, se dozvíte až v listopadu.
akhle nějak tehdy procházely
říjnové dějiny naším městem,
co přinese tento říjen, už skoro můžeme tušit...
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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

Hugo Jan HASA
29. 9. 2015 51 cm 3,60 kg
Seloutky

Adélka KALODOVÁ
26. 9. 2015 49 cm 3,30 kg
Prostějov

Melanie POKUTOVÁ
28. 9. 2015 46 cm 2,45 kg
Prostějov

Nikol OULEHLOVÁ
28. 9. 2015 50 cm 3,65 kg
Němčice nad Hanou

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!

Nicol ŽLOTÝŘOVÁ
28. 9. 2015 53 cm 4,00 kg
Brodek u Prostějova

TÝRANÁ ABBY
hledá nového pána

Když se vymění kuchaři aneb

realizace projektu EDISON na „Kollárce“
PROSTĚJOV Ve dnech 21. až 26.
září proběhl na ZŠ v Kollárově ulici
školní týden netradiční formou.
V učebně na Husově náměstí totiž
byli přivítáni zahraniční stážisté
a zahájili tak projekt EDISON.
Jak
již
Večerník
informoval
v předminulém vydání, ten je projektem společnosti AIESEC, což je mezinárodní studentská organizace, která
zprostředkovává praxi studentům formou zahraniční stáže nebo členstvím
v organizaci a spojuje mladé lidi
odlišných kultur i národností, aby se
seznámili se zvyky, tradicemi a situací
v jiných zemích. Díky tomu napomáhá
rozvoji mladých lidí po celém světě.
„Prostřednictvím prezentací zahraničních stážistů z Gruzie, Indie, Thajska, Jordánska a Turecka se naši žáci
seznámili s jejich zeměmi, zajímavostmi
a způsobem života. Vše probíhalo v anglickém jazyce. Každý ze stážistů strávil
snašimižákydenněvždycelédopoledne,
což je pět vyučovacích hodin, v různých
třídách. Do každé se tak dostalo několik
stážistů, kterým byl k ruce učitel ovláda-

Foto: archív ZŠ Kollárova

jící anglický jazyk,“ objasnil Josef Hrachovec, ředitel školy. „Po prezentaci jejich
zemí následovala vždy diskuse s žáky
a odpovědi na jejich nejrůznější dotazy.
Díky atmosféře, vyvolané zahraničními
stážisty, se oživila výuka a pro naše
žáky se touto cestou zvýšila motivace
k zájmu o studium cizích jazyků,“ přidal
spokojeně.
O volný čas stážistů se pak starali žáci,
u kterých byli stážisté ubytováni. Provedli je po Prostějově, ukázali plumlovský
zámek a jeho okolí. Učitelé je zase pozvali
nabowling. „Anezůstalojenurozhovorů
a prezentací, ale došlo i na jiné zážitky,
například z oblasti gastronomie.

Zahraniční studenti ochutnali české jídlo
ve školní jídelně a na oplátku seznámili
naše děti se svou národní kuchyní.
K tomu jsme využili naši rekonstruovanou cvičnou kuchyňku, kde stážisté
připravili některá svá typická národní
jídla, která potom představili žákům jednotlivých tříd. Na oplátku jim následně
naše učitelky donesly některé ukázky
našich pokrmů,“ poznamenal ředitel ZŠ
Kolárova.
Po závěrečném posezení spojeném
s konzumací nachystaných pokrmů
se všichni rozloučili. Stáž zahraničních
studentů pak pokračovala v Kojetíně.
(pk)

KOSTELEC NA HANÉ Abby je
čtyřletá fenka německé dogy. Na
Slovensku byla svému majiteli odebrána, jelikož zvíře týral. Dočasně
se o psa stará Nikol Pastorková, která ji přivezla k sobě domů a pečuje
o ni, vykrmuje, mazlí, dává jí lásku
a pozornost, kterou tato fenka nikdy
nepoznala. U své dočasné majitelky
se chová velmi dobře, má ráda děti,
nic neničí, je čistotná, poslechne bez
problému a také je velmi chápavá.
„Abby je velmi milá, hravá, mazlivá, přítulná, s fenkami i s pejsky
vychází výborně. Jediné vady, které
má, představují šrámy na kráse, pár
otlaků. Nicméně už začíná díky péči
krásně přibírat a bude z ní ještě velká
fešanda. Ideální by pro ni byl domeček se zahradou s možností pohybu
v domě,“ popsala svoji dočasnou svěřenkyni Nikol Pastorková.
V případě zájmu můžete zavolat na
telefonní číslo 774 704 800. (mls)

Abby (na horním snímku vlevo) byla týraná a skončila v záchranné stanici. V současné době však už pěkně přibírá a bude z ní velká fešanda.
2x foto pro Večerník: Nikol Pastorková.

Ať jste staří nebo mladí,
Večerník vás vždy a všude baví...

www.vecernikpv.cz

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.

KOUDY

je kříženec středního vzrůstu ve věku sedmi roků. Ač je to
už pejsek v pokročilém věku, pořád má co nabídnout. Věrnost, oddanost a lásku, které bude dostávat, mnohonásobně vrátí. Má přátelskou, vyrovnanou povahu, bez problému
se snese s fenkou. Na vodítku umí, vhodný k dětem.

BIBINKA

je pěti až šestiletý kříženec malého vzrůstu. Je to miloučká
fenečka velmi klidné a vyrovnané povahy, která má ráda
svou pohodu a klid. Spokojená bude kdekoliv, kde bude
svému pánečkovi nablízku. Bez problému se snese s ppej-j
skem. Na vodítku umí, netahá.

NORIS

je kříženec podobný plemeni jack russel teriér malého
vzrůstu ve věku cca jednoho roku. Je odrostlé štěňátko,
vysmáté sluníčko, které rozdává úsměv na každém kroku.
Má přátelskou a vyrovnanou povahu, vhodný pro psí sporty
p y
a aktivně založeného člověka. Vhodný k dětem.

JULČA

je kříženec malého vzrůstu ve věku šesti až devíti měsíců.
Je to velmi milá, přátelská a hravá fenečka. Miluje lidi a je
vděčná za každé pohlazení. Spokojená bude kdekoliv, kde
bude svému pánečkovi nablízku. Snese jak s pejskem,, tak
i s fenkou. Na vodítku se učí, vhodná k dětem.

Pondělí 5. října 2015
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aneb jsme
s vámi
u toho...

Oživení plumlovské přehrady s sebou bohužel nese i stinné stránky:

MOSTKOVICE TRPĚLY NÁJEZDY VANDALŮ!
MOSTKOVICE Tento způsob léta zdá se mi poněkud
nešťastným... S touto nezapomenutelnou filmovou hláškou
by se s největší pravděpodobností ztotožnila většina mostkovických obyvatel. V průběhu letošních prázdnin se stala jejich obec pravidelnou trasou alkoholem posilněných vandalů,
po jejichž nočním průchodu obcí zůstávala neuvěřitelná
spoušť!„Z každé diskotéky táhly směrem na Prostějov skupiny
náctiletých teenegerů, kteří ničili vše, co jim přišlo pod ruku,“
potvrdil Večerníku Jaroslav Peška, mostkovický starosta.

exkluzivní
ní
zpravodajství
jství
rník
pro Večerník

Zdeněk

VYSLOUŽIL
Pochody novodobých nájezdníků se
zpravidla konaly v pozdních nočních, či
lépe řečeno brzkých ranních hodinách
a velkou měrou k jejich ničitelským
choutkám přispívalo i alkoholové opojení. „Zarážející na tom hlavně je, jak
se mohou mladiství v dnešní době bez
problémů dostat k alkoholu...,“ zamys-

lel se starosta Mostkovic Jaroslav Peška,
jenž přidal: „Podle očitých svědků se
v převážné většině jednalo o patnácti až
šestnáctiletou mládež!“

„U nás nepijí!“
Že by se ale právě na zmíněné diskotéce nalévalo nezletilým, od toho se
její provozovatel rozhodně distancuje.
„U nás stoprocentně nikdo, kdo nemá
podle zákona nárok, alkohol nedostane. Podnikám v pohostinství dvacet
let a nestojí mi za to porušovat zákony.
Navíc mám nastavené marže tak, že
je mi úplně jedno, jestli prodám více

kofoly, fanty nebo například rumu,“
přidává Miloš Láznička a na vysvětlenou doplňuje: „Do našeho areálu navíc nikdo alkohol nepronese, každého
příchozího poctivě kontrolujeme. Vím
ale, že ten problém zde je. Při ranním
úklidu nacházíme prázdné láhve od
tvrdého alkoholu na nedaleké zastávce
i příjezdových cestách. Myslím si ale,
že problém ničení obecního majetku
nepadá jen na hlavu návštěvníků našich akcí. Více pozornosti by měla celému problému věnovat policie,“ nabádá
ke zvýšení hlídek Láznička.
Vrchol letních pochodů pak představoval ten poslední z pátku
18. na 19. září. „Převržené byly veškeré popelnice, tentokrát došlo i k zničení
dvou vitrín. O půl třetí v noci mi volali
občané, že nám demolují zastávku.
Celkově jsme vyčíslili finanční újmu
na obecním majetku částkou přes šest
tisíc korun,“ informoval dále Jaroslav
Peška. „Další škody vznikly i na soukromém majetku. Na automobilech
byla ulámána zrcátka, z domů strženy
okapové svody!“

Vìc šetøí policie
Že se tentokrát nejednalo ‚jen´
o pár převrácených popelnic, potvrdil
i policejní mluvčí František Kořínek. „Případ šetříme jako podezření
z trestných činů poškození cizí věci
i poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení. Věc šetří obvodní oddělení Plumlov. Škoda byla
předběžně odhadnuta na více než pět
tisíc korun,“ stojí v oficiálním vyjádření pro Večerník.

Výsledky posledního ‚tahu´ rozhodně mostkovické občany nepotěšily...
3x foto: archiv Policie ČR

Léto skonèilo, co dál?
Celé Mostkovice si tak letos oddechly, že už léto skončilo. Aby se však
podobným excesům zabránilo do budoucna, bude potřeba jednat. „Samozřejmě že se bude celá věc probírat na
zastupitelstvu. Bohužel my s tím nemůžeme nic moc dělat, protože diskotéky a veškeré akce U Lázničků povoluje Město Plumlov. Kdyby to bylo
na nás, tak bychom k nim souhlas

rozhodně nevydali,“ tvrdí mostkovický starosta Jaroslav Peška. Žádný
důvod k omezení či dokonce zákazu
kulturních akcí v areálu U Lázničků
však plumlovští úředníci nemají. „Ne-

evidujeme za celou letošní sezónu jedinou stížnost. Tím pádem nemáme
žádný důvod něco řešit,“ odpověděl
na přímý dotaz Večerníku Adolf Sušeň, starosta Plumlova.

RYCHLÝ
Vesnický
dvoreček
v
Mořicích
EVAKUACE
VEČERNÍK
v Brodku u Prostějova ZEJE PRÁZDNOTOU. Proč?
Místní vyděsil nález miny
BRODEK U PROSTĚJOVA
Tomu se říká zkažený sváteční
den. Minulé pondělí odpoledne
spěchali policejní pyrotechnici
do Brodku u Prostějova. Na zahradě domu tady totiž majitel našel munici z druhé světové války.
V rámci bezpečnostní akce došlo
i na evakuaci místních obyvatel
žijících v okolních domech!
„V pondělí osmadvacátého září
osm minut před půl pátou odpoledne oznámil muž z Brodku
u Prostějova, že při výkopových
pracích na dvorku rodinného
domu narazil na předmět připomínající leteckou pumu. Na místo byli ihned přivoláni příslušníci pyrotechnické služby Policie
ČR, kteří po vyjmutí předmětu
ze země zjistili, že se jedná o torzo dělostřelecké miny ráže 120
milimetrů z období druhé světové války. Předmět si odvezli
k odborné likvidaci,“ informoval

Nový dùm pro seniory
v Bedihošti

zjistili jsme

Kus železa a tolik paniky, namítl by
někdo. Jenomže tohle je dělostřelecká mina, která by i po sedmdesáti
letech dokázala způsobit neštěstí.
Foto: Policie ČR

František Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR pro Územní odbor Prostějov. Vzápětí potvrdil
i rozsáhlé bezpečnostní opatření.
„Při zákroku bylo evakuováno
třináct obyvatel z deseti přilehlých domů,“ uvedl Kořínek. Po
pár desítkách minut se ale všichni mohli bez problémů vrátit do
svých domovů.
(mik)

MOŘICE Během nedávné akce
„Němčicko na kolech“ se mnozí
cykloturisté těšili na zvířata chovaná při Vesnickém dvorečku
v Mořicích. Odjížděli však zklamaní. Podle současného starosty
stojí za zrušením zajímavé atrakce
zejména přemnožení potkani. Večerník se vydal zjišťováním skutečností na kloub...
Vesnický dvoreček se nachází poblíž
místního dětského hřiště nazvaného
Zahrada pěti smyslů, kde byla umístěna i mořická kontrola zmíněné
cykloturistické akce. Prostor, kde
dřív žila prasátka, kozy, slepice, kačeny, králici však zůstal letos nezvykle
a zcela opuštěný. Vybudovaný byl
za předchozího starosty Jaroslava
Knapa, přičemž vznikl na obecním
pozemku a o zvířata se starali především zaměstnanci obce. Podle
místních zde fungoval přibližně čtyři

Bedihošť (mls) - Nedaleko místní školy v Bedihošti by ještě tento
rok měl vyrůst nový dům, který
bude určen lidem starším sedmdesáti let. Jeho kapacita má být
osm bytů. Uplynulou středu zde
vysvětili základní kámen. Zařízení
postaví a bude provozovat soukromá společnost, obec ovšem
bude mít vliv na složení nájemníků
s tím, že přednost dostanou místní.
Klece po zvířatech zůstaly prázdné, v současnosti se zvažuje další využití tohoto
prostoru.
Foto: Martin Zaoral

roky, v polovině letošních prázdnin
však skončil...
„Těšili jsme se synem, že tu zas po roce
uvidíme zvířátka. Dokonce jsme jim
vzali i něco dobrého na zub. Nemile
nás šokovalo, že zde už nejsou, zajímalo by mě proč,“ netajila se před Večerníkem se svým rozčarování paní Ilona
z Němčic nad Hanou.
Podle současného vedení stojí za zrušením dvorečku zejména přemnožení

hlodavců. „Důvodů bylo několik, hlavní spočíval v tom, že se nám tu skutečně přemnožili potkani,“ reagoval na
náš dotaz současný starosta Martin
Obruča s tím, že obecní úřad v současnosti zvažuje další využití opuštěného
prostoru. „Zřejmě rozšíříme blízkou
Zahradu pěti smyslů, kde si děti nejen
hrají a zkouší funkci lidských smyslů,
ale seznamují se i s léčivými rostlinami,” zauvažoval Obruča.
(mls)

Zámek v Čechách pod Kosířem má historicky PRVNÍHO KASTELÁNA
Martin Váňa už památku připravuje na dubnové otevření
evření v příštím roce

Martin Zaoral

ČECHY POD KOSÍŘEM Zámek
v Čechách pod Kosířem má poprvé ve své dlouhé historii svého
kastelána. Stal se jím třiatřicetiletý milovník historie Martin
Váňa, který zvítězil ve výběrovém řízení vypsaném Vlastivědným muzeem Olomouc. To
je už nějakým časem správcem
empírové památky obklopené
jedinečným anglickým parkem.
Zámek se po třech etapách rekonstrukce financované zejména
Olomouckým krajem nyní chystá na opětovné otevření, které je
plánováno na první aprílový den
příštího roku.

Nový kastelán Martin Váňa pochází
z Prostějova, kde vystudoval Cyrilometodějské gymnázium. Následně
absolvoval obor historie-latina na
Univerzitě Palackého v Olomouci
a byl učitelem na gymnáziu v Uničově. Zkušenosti s historickými
památkami získal jako průvodce
na hradě Bouzov či při brigádě pro
Národní památkový ústav. S čím
do nové funkce nastupuje? „Zámek
v Čechách pod Kosířem má podle
mě obrovský potenciál, který
v současnosti není využitý. Zatím se
tu občas konají pouze nějaké akce
v parku či svatby v oranžerii. Byl
bych rád, pokud by se nám prostřednictvím různých aktivit podařilo zámek výrazně oživit a zapojit

ho do dění v celém mikroregionu
Kosířsko. Chceme například nazjistili jsme
vázat na úspěšné akce, které se tu
v minulosti konaly, jakými byl řekněme kostýmovaný Den na panském sídle. Rovněž bychom rádi
ještě více prohloubili spolupráci
s úspěšným Muzeem kočárů,“ představil exkluzivně Večerníku svoji vizi
Martin Váňa, který v současnosti žije
v Olomouci a do Čech pod Kosířem
dojíždí. Výhledově ovšem skutečně
okusí pravý „život na zámku“. „Součástí objektu by měl být v budoucnu
i služební být kastelána. Nicméně Martin Váňa pochází z Prostějova, v současnosti žije v Olomouci. Na tamní univerzitě vystudoval latinu a historii.
Foto: Martin Zaoral a archiv M. Váni
k tomu je daleko, dříve jak příští rok
se určitě stěhovat nebudu,“ reagoval je třetí etapa jeho rekonstrukce, křídlo prvního podlaží a celé druhé
na náš dotaz Martin Váňa.
která by měla být na podzim do- podlaží.
Na zámku v současné době finišu- končena. Díky ní se opraví západní
>>> pokračování na straně 11

Radnice láká
novomanžele
Konice (mls) - Od nového roku
budou pro snoubence, kteří hodlají
uzavřít svatbu na konické radnici,
připraveny nové smlouvy. Díky nim
mají být pro budoucí novomanžele
při svatebních obřadech zdarma
připraveny nadstandartní služby
v celkové hodnotě 2 000 korun.
Půjde například o recitaci básně,
produkci živé hudby, slavnostní přípitek či kytku v obřadní místnosti.

Zmìny na úøadu
v Konici
Konice (mls) - Ke konci prázdnin odstoupil z funkce vedoucího
Obecního živnostenského úřadu
Konice Martin Malý. Na jeho místo tajemník konické radnice jmenoval Andreu Čadílkovou, která
nastoupila 1. října letošního roku.

Hasièi budou mít
nové auto
Nová Dědina (mls) - Olomoucký
kraj poskytl dotace na částečnou
úhradu výdajů na zajištění akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů. Požárníci z Nové
Dědiny tak dostali sto dvacet tisíc
korun na nákup nového dopravního automobilu. Jejich kolegové
z Konice osmnáct tisíc na pěnometné zařízení a hasiči z Runářova
pět tisíc na osobní ochranné pomůcky. Příspěvek kraje představuje
vždy čtyřicet procent z celkových
nákladů.
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O batoh s peněženkou a finanční hotovost 1 500 korun, osobní
doklady, platební kartu, oblečení
a mobilní telefon značky Lenovo
X2 přišel dvacetiletý muž na taneční zábavě v Otaslavicích. Dosud neznámý pachatel se batohu
zmocnil předminulou sobotu
26. září v okamžiku, kdy ho měl
jeho majitel položený u sebe na
lavičce. Muži činem vznikla škoda
ve výši téměř třinácti tisíc korun.
Pachatel tohoto skutku je podezřelý ze spáchání přečinů krádeže
a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního
prostředku. Za to mu v případě
dopadení a odsouzení hrozí trest
odnětí svobody až na dvě léta.

Havárie si vyžádala
lehké zranění
Uplynulou sobotu 3. října krátce
po 17:30 hodin došlo na ulici Boskovická v Protivanově k havárii
motocyklu s dvoučlennou osádkou. Z prvotního šetření vyplývá,
že pětadvacetiletý řidič motocyklu značky Honda CBR měl po
průjezdu pravotočivou zatáčkou
z dosud přesně nezjištěných příčin dostat smyk, najet do protisměru a narazit do obrubníku.
Poté došlo k pádu motocyklu na
komunikaci a k lehkému zranění
čtyřiadvacetiletého spolujezdce.
Ten byl převezen do prostějovské
nemocnice na vyšetření. Alkohol
byl u řidiče motocyklu na místě
vyloučen orientační dechovou
zkouškou. Hmotná škoda byla
předběžně vyčíslena na jedenáct
tisíc korun.

Pátý ročník Drakiády v obci pod větrnými elektrárnami přitáhl desítky lidí
pro Večerník

Martin ZAORAL
PROTIVANOV „To je hrozný! Ten náš drak se snad bojí výšek,“ lamentovala v sobotním větrném odpoledni jedna z maminek, která se
neúspěšně pokoušela dostat do vzduchu svého jinak vysmátého
krasavce. Na starém fotbalovém hřišti v Protivanově se v tu chvíli konal pátý ročník oblíbené Drakiády, která přilákala asi sedm desítek
dětí a dospělých, kteří si přinesli necelou třicítku draků. Večerník byl
mezi nimi, byť do dětských let jsme se nevrátili.
K tomu pravému podzimu patří pouštění draků stejně neodmyslitelně
jako žloutnutí listí. Pokud pak člověk
chce za touto zábavou vyrazit někam,
kde bude pořádně foukat, zdá se být
Protivanov na Drahanské vrchovině
skutečnou sázkou na jistotu. Nikoliv
náhodou tu ještě před příjezdem do
obce minete tři velké stožáry větrných
elektráren. Ale jak už to bývá, nic neplatí absolutně.
„Je pravdou, že nám tady fouká snad
každý den. Nicméně zrovna loni tu panovalo jeden den úplné bezvětří. A jako
na potvoru to byl stejný den, na který
jsme měli naplánovanou Drakiádu.
Akci jsme proto museli o týden posunout,“ prozradila Večerníku s úsměvem
Kateřina Trundová, místní knihovnice

a zároveň jedna z organizátorek tradiční
akce.
Letos se však situace s bezvětřím neopakovala a tak na Drakiádu dorazily
celé rodiny, které si na nepřízeň počasí
rozhodně nemohly stěžovat. Při pohledu na nebe pak člověk s překvapením
zjistil, že jasná většina z necelé třicítky
létajících draků byla koupena v obchodě a jen menšinu z nich si přítomní vyrobili. „Tatínek pouští naši kobru, já mám
jednoho draka a sestra Eliška s maminkou
také jednoho,“ potvrdila nám například
sedmiletá Adélka Pivoňková.
Sobotní odpoledne na starém hřišti v Protivanově ovšem nebylo pouze o dracích.
Pro děti tu bylo připraveno celkem sedm
soutěžních stanovišť, kde si mohly vyzkoušet například svážení řepy, sbírání hub či vý-

lov rybníka. Po splnění všech úkolů na ně
samozřejmě čekala odměna. „Snažili jsme
se, aby úkoly byly hravé a zároveň se nějak
vztahovaly k podzimu,“ vysvětlila volbu
netradičních disciplín Kateřina Trundová s tím, že podzim a jeho krásy budou
hrát hlavní roli i v tvořivých dílnách, které
v místní knihovně a informačním centru
mohou v říjnu navštívit jak děti, tak i dospělí. „Zatímco obvykle se děti na vesnicích
s podzimem loučí uspáváním broučků, my
koncem měsíce vyrazíme na vycházku do
okolí Protivanova, abychom společně zavřeli křídla našim motýlům. Tím se nejen
zvířátka, ale i děti připraví na nadcházející
zimu,“ loučila se s Večerníkem Trundová.
sa

Fotoreportáž
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V Čechách p. K.
ŘIDIČ TO NAPRAL DO MOSTU! přivítali podzim
Havárie na mokré silnici u Němčic

NĚMČICE NAD HANOU Nejmenovaný řidič Volkswagenu předminulý víkend vůbec nedbal na nebezpečí mokré vozovky a vlivem vysoké
rychlosti dostal smyk. Zastavil ho až
mostek přes říčku Hanou v Němčicích. Naštěstí se mu nic nestalo, automobil německé značky je ale na
odpis. A to bez vlivu špatných emisí...
V sobotu šestadvacátého září přesně
ve 14.40 hodin došlo mezi Mořicemi
a Němčicemi nad Hanou k havárii
osobního automobilu značky Volkswagen. „Jednačtyřicetiletý řidič při
jízdě směrem k Němčicím nad Hanou
nepřizpůsobil rychlost své jízdy stavu
a povaze vozovky. Při průjezdu pravotočivou zatáčkou na mokrém povrchu dostal smyk, vyjel do protisměru
a narazil do zábradlí mostu přes říčku
Haná. Ke zranění osob při nehodě
nedošlo, hmotná škoda na zábradlí
a vozidle byla předběžně vyčíslena

pouštěním draků

Své auto nyní řidič může odvézt do šrotu. Podle policie jeho chyba, na mokré
silnici měl dávat větší pozor!
Foto: Policie ČR
na dvaadvacet tisíc korun. Dechová zkouška na přítomnost alkoholu
v dechu byla u řidiče negativní,“ popsal k nehodě František Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR pro Územní
odbor Prostějov. Jak ještě dodal, pře-

ČECHY POD KOSÍŘEM Pouštění
papírových draků je tradiční podzimní zábava využívající nezbytného
proudění vzduchu při ještě solidním
slunečném počasí. Předminulou sobotu 26. září uspořádali drakiádu
pro děti ZŠ a MŠ Čechy pod Kosířem ve spolupráci s obcí Čechy pod
Kosířem, TJ Sokol, místní organizací ČSSD a Pivovarem Litovel.
Kromě samotného pouštění draků
byly pro děti připravené soutěže s dračí
tématikou jako například navazování

pentlí na ocas draka, kreslení draka
křídou na tabuli naslepo, skládání dračí
hlavy z několika částí na rychlost apod.
Dále byly připraveny klasické dětské
atrakce jako skákací hrad, malování na
obličej nebo jízda na koních. Závěr vydařeného programu obstaralo vystoupení spolku Vzduchoplavci ze Lhoty
pod Kosířem s jejich modely. Součástí
drakiády bylo také vyhodnocení soutěže regionu Haná - Hanácký cestovatel.
Celým odpolednem provázel slovem
i hudbou Láďa Sovjet.
(tok)

stupky porušení povinnosti účastníka
silničního provozu přizpůsobit své
chování a rychlost jízdy stavu pozemní komunikace byly s řidičem vyřešeny na místě uložením blokové pokuty
ve výši 1 000 korun.
(mik)

Z KIOSKU ZMIZEL ALKOHOL A PENÍZE
Aby se dostal drak do vzduchu, chce to nejen správný vítr, Pro děti bylo v Protivanově připraveno i sedm soutěží s pod- Před odchodem domů si na posledním letošním ohni
zimní tématikou jako třeba výlov rybníka či svážení řepy.
všichni opekli špekáčky.
ale i náležitou spolupráci mezi dítětem a rodičem.

VÝŠOVICE nemilé překvapení čekalo na majitele občerstvení ve Výšovicích, když šel uplynulou sobotu ráno
otevřít krám. Záhy po odemčení dveří mu bylo jasné, že
tady je něco špatně.. Místní obchůdeček totiž navštívil neznámý příznivec alkoholu všeho druhu. Bral totiž vše, co
mu přišlo pod ruku!
„Ze spáchání trestného činu krádeže je podezřelý zatím
neznámý pachatel, který se v době od pátku 1. do soboty

Hasiči z Konice si postaví zbrojnici za své Radnice v Kostelci
zjistili jsme
KONICE Už řadu let mají profesionální hasiči z Konice potíže při vyjíždění
ze své zbrojnice. Její vrata totiž ústí
do nepříliš přehledné křižovatky
nacházející se naproti místního
hřbitova. I proto by ve městě měla už
příští rok vyrůst zbrojnice nová.
Projekt na stavbu hasičské zbrojnice
rozjela konická radnice. Podle něj by
budova měla vyrůst v ulici Na Chmelnici ve směru na Křemenec. Její součástí
má být i plocha pro přistávání vrtulníků.

Současná zbrojnice profesionálních
hasičů z Konice se nachází naproti místního hřbitova.
Foto: archiv Večerníku

Radnice však od svého záměru investovat do této stavby upustila. Připravený
projekt následně předala Hasičskému
záchrannému sboru Olomouckého
kraje.
„Podle mých informací by pro něj hasiči
měli ještě letos získat stavební povolení
a v příštím roce by chtěli začít stavět,“
prozradil Večerníku v této souvislosti konický starosta František Novák
s tím, že stávající objekt by neměl zůstat
dlouho prázdný. Přestěhovat by se do
něj měl Sbor dobrovolných hasičů
Konice, který v současné době přebývá
v nevyhovujících prostorách chátrající
konické sokolovny.
(mls)

Řidička se na dálnici otřela
autem o bok návěsu kamionu
OLŠANY U PROSTĚJOVA Minulou středu 30. září došlo při nájezdu
na rychlostní komunikaci u Olšan
ke střetu osobního a nákladního
automobilu. Řidička zde zřejmě
z nepozornosti „škrtla“ bokem auta
o návěs kamionu. Naštěstí se nic vážného nestalo, hmotná škoda je ale
hodně vysoká...
„Šestačtyřicetiletá řidička osobního automobilu značky Volvo se při nájezdu
na uvedenou rychlostní komunikaci
ve směru na Olomouc z dosud přesně
nezjištěných příčin srazila s návěsem
projíždějícího nákladního automobilu
značky Man. Při střetu nedošlo ke zranění osob. Hmotná škoda na obou vozidlech byla předběžně odhadnuta na
dvě stě tisíc korun,“ potvrdil informace
František Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR pro Územní odbor Prostějov.
Požití alkoholu před jízdou u řidičů
policisté vyloučili provedenými dechovými zkouškami. „Příčiny, okolnosti
a míra zavinění dopravní nehody jsou
předmětem dalšího policejního vyšetřování,“ dodal Kořínek.
(mik)

V této soutěži děti navazovaly pentle na dlouhatánský dračí ocas.
Foto: Iveta Slámová

>>> chcete vìdìt, kdo je vaším starostou?

dostává nový kabát „Po někdy i osobních invektivách se situace
uklidnila,“ míní starosta Vrbátek Ivo Zatloukal
exkluzivní rozhovor
pro Večerník
ík

Tomáš
KALÁB
Budova Městského úřadu v Kostelci na Hané se zahalila do zeleného hávu.
Foto: Martin Zaoral
KOSTELEC NA HANÉ Radnice
v Prostějově není jediná, jejíž fasáda se v současnosti opravuje. Stejně
tak je tomu i v Kostelci na Hané.
„S kompletní opravou fasády jsme
začali letos v září. Hotovo by mělo
být do konce října. Celkové náklady nás přijdou na 1,6 milionu korun,“ prozradil kostelecký starosta
Ladislav Hynek.

Nejstarší částí kostelecké radnice je
věž postavená v roce 1771. Samotná
budova pochází až z roku 1895, kdy
byla původní barokní radnice novogoticky přestavěna. O areál, jehož je
radnice součástí, se dělí kostelecký
Městský úřad s místními hasiči. Původně však v budově bylo možno najít hostinec a taneční sál, v přízemí se
nacházela také četnická stanice. (mls)

Zámek v Čechách pod Kosířem
má historicky PRVNÍHO KASTELÁNA
Střet osobního automobilu s kamionem skončil naštěstí jen pokřivenými plechy.
2x foto: Policie ČR

2. října vloupal ve Výšovicích do kiosku. Dostal se do něj
po vypáčení dveří a odcizil z něj dva tisíce korun a více
než dvacet lahví alkoholu různých značek,“ konstatovala
Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje s tím, že hmotná škoda byla
předběžně vyčíslena na téměř 11 000 korun. „V případě
zjištění pachatele mu za uvedený trestný čin hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi,“ dodala Urbánková.
(pk)

>>> dokončení ze strany 9
Upraven bude též vstup pro návštěvníky.
I po probíhající rekonstrukci však bude v
budoucnu nutné opravit přibližně další
čtyři pětiny vnitřních prostor, kromě
nich také ještě krovy, střechu a fasádu
celého zámku. Na základě zprávy Olomouckého kraje zbývá provést práce
minimálně v hodnotě 250 milionů
korun. „Právě probíhající opravy zajistí,
že zámek bude opět přístupný veřejnosti.
Jakmile skončí stavební práce, pustíme
se do zařizování interiérů tak, aby na jaře
už byla připravena atraktivní trasa pro
návštěvníky,“ nastínil Martin Váňa.
Součástí zámku se podle původních
záměrů měla stát pamětní síň Josefa

Mánesa. Ta ovšem nebude. „V první
řadě chceme připravit prohlídkovou
trasu zámku, na níž bude tento slavný
malíř spojený s historií daného místa
velmi často zmiňovaný. V současnosti
jednáme s řadou institucí, mezi které patří
například Národní galerie či Národní
muzeum. Do Čech pod Kosířem chceme zpět dostat nábytek, obrazy a další
zařízení, které se roztrousily po různých
koutech České republiky,“ zmínil se nový
kastelán, jenž už chystá program velkolepého slavnostního otevření. To proběhne
první dubnový den příštího roku.
„Společně se zámkem bude zpřístupněna
i opravená rozhledna v přilehlém parku,“
prozradil na závěr Martin Váňa.

VRBÁTKY Ivo Zatloukal patří
k déle sloužícím představitelům
samospráv, když už bezmála
deset let vede tři místní části
Obce Vrbátky, mezi něž se řadí
Dubany, Štětovice a samotné
Vrbátky. Dohromady vše čítá
plných sedmnáct set obyvatel.
Přestože je funkce starosty uvolněná, Ivo Zatloukal se příležitostně věnuje i své původní profesi
odborného lesního hospodáře,
kterou vystudoval na Lesnické
fakultě Vysoké školy zemědělské
v Brně. Před dvěma roky se stal
členem hnutí ANO 2011. A právě
čtyřiapadesátiletý starosta, který
je ženatý a má dvě dospělé děti,
byl v uplynulém týdnu dalším
hostem našeho dlouhodobého
seriálu interview s čelními představiteli měst, městys a obcí prostějovského regionu.
●● Ve funkci starosty jste již třetí volební období. Co považujete za největší úspěch za tuto dobu?
„Spíše za povzbuzení považuji fakt,
že mě v posledních volbách podpořilo v mé práci pro obec tak významné
množství občanů, že jsem vydržel ve
funkci. (úsměv) Musím ale zdůraznit,
že samozřejmě ocenění důvěry souvisí
s hodnocením činnosti celého vedení.

Rada naší obce pracovala v minulých
volebních obdobích velmi konstruktivním způsobem Myslím si, že se nám
podařilo zásadním způsobem změnit
vzhled obce a její image v rámci regionu.“
●● S jakými předsevzetími jste tedy
přijal opětovnou kandidaturu do zastupitelstva a poté na úřad starosty?
„Primárním hnacím motorem byla
snaha pokračovat dál v tom, co jsme
s bývalým vedením obce rozpracovali,
abychom občanům zlepšili život jak po
stránce zabezpečení úrovně infrastruktury, služeb, životního prostředí, tak
i společenského vyžití.“
●● Prozraďte, na co se hodláte zaměřit v probíhajícím volebním období?
„Chtěli bychom dokončit rozdělané
projekty rybníka, sportovní haly a zaměřit se na ty akce, které vyplynou
z programu rozvoje naší obce, který
právě zpracováváme dle metodiky ministerstva místního rozvoje České republiky. Provedli jsme anketu v každé
domácnosti, načež z oslovených šesti
stovek respondentů nám odpovědělo
stojedenatřicet. Po vyhodnocení vybranou firmou zastupitelstvo a jeho členové
dle volebních seskupení zhodnotí svůj
volební program a takzvaný ´Program
obnovy obce´ projedná, prodiskutuje
a snad schválí. Uvidíme, jakou ochotu
budou mít jednotlivá seskupení proklamované volební sliby dodržet...“
●● K Vrbátkám patří i dvě menší
obce. Jaká specifika to do práce zastupitelstva přináší? Je jim věnovaná
stejná pozornost stran rozvoje?
„Je pravdou, že podle zákona o obcích
pouhé označení místní část vzbuzovalo
v občanech vesnic Dubany a Štětovice

né, že naše politika
pohoršení. Je patrné,
oměrně rozdělovat
vedení obce rovnoměrně
prostředky v rámci Obce Vrbátky i do
stí obrousila hrany
všech místních částí
apočala ´násilným´
konkurence, která započala
spojením vesnic podd jeden národní výžstevní kolektivizací
bor současně s družstevní
v šedesátých letech minulého století. V mém prvním volebním období 2006 až 2010 při schvalování
upitelstvo porozpočtu obce zastupitelstvo
suzovalo rozdělení investičních
ivých vesvýdajů do jednotlivých
bčané
nic. Posléze však občané
i zastupitelé zjistili, že se
bovat
snažíme obec zvelebovat
kými
rovnoměrně s velkými
moci
investicemi za pomoci
nemalých dotací, a nyní
vání ani
již takové srovnávání
neprobíhá.“

“

Starosta Vrbátek Ivo Zatloukal s knihou rodačky a mecenášky Zdeny Kaprálové
(1913-2005).
Foto: archív I. Zatloukala

Program obnovy obce
sestavujeme i na základě
ankety mezi našimi občany

●● Na vedení obce se podílejí všechny subjekty v zastupitelstvu, přestože
v posledních volbách jeden přibyl. Přináší to dělnou atmosféru a zjednodušuje práci pro obec ve srovnání koalice
versus opozice?
„Po počátečních, někdy i osobních invektivách se situace podle mého názoru uklidnila a věřím, že všem zvoleným
funkcionářům jde pouze o blaho a rozvoj naší obce.“
●● Myslíte si, že jsou Vrbátky, Dubany
a Štětovice atraktivním bydlištěm i pro
mladé?

„Díky strategické poloze v blízkosti
velkých měst určitě ano. Nabídka
zaměstnání u podniků v místě i okolí je dostatečná. Máme dokončenou
základní technickou infrastrukturu
ve všech částech obce, úplnou školu,
uznávané dětské, praktické i zubní
lékaře, poštu, věřím, že dobře fungující obecní úřad. Také kulturní,
sportovní a společenské vyžití je na
vysoké úrovni. V obci se konají různorodé zajímavé akce pro občany
téměř každý týden, což není všude
obvyklé.“
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V PRAZE PRÁVNIČKOU, POD VODOU SVĚTOVÁ REKORDMANKA!
Gabriela Grézlová vydržela pod vodou na jeden nádech 8 minut a 33 sekund
LUDMÍROV Gabriela Grézlová
pocházející z malé obce na Prostějovsku je novou nositelkou
světového rekordu v disciplíně
zvané statická apnoe. Jedná se
o výdrž pod vodou na jeden nádech. Koncem letošního července to zvládla za neuvěřitelných
osm minut a třiatřicet vteřin!
V tomto výkonu nemá čtyřiatřicetiletá rodačka z Ludmírova
v současnosti na celém světě konkurentku. S velkou pohodářkou
se PROSTĚJOVSKÝ Večerník
ponořil v exkluzivním rozhovoru
do témat týkajících se života pod
vodou i nad ní... A vězte, bylo to
vskutku zajímavé povídání.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerníkk
se ptal

Martin

ZAORAL

●● Vaším doposud největším úspěchem je první místo v disciplíně
statická apnoe na bazénovém mistrovství světa, které se konalo v Mulhouse ve Francii. Kdy přesně soutěž
proběhla a jak na celé klání vzpomínáte?
„Samotný šampionát probíhal poslední týden v červenci. Kromě statické apnoe, ve které jde o nejdelší zádrž
dechu ve vodě bez pohybu, se soutěžilo ještě v dalších disciplínách. Celý
podnik byl skvěle zorganizován, pod
vodou byla spousta kamer, nechyběla
velkoplošná obrazovka ani moderátor. Na rozdíl od České republiky
je freediving ve Francii populární
a fandilo nám pro mě až nezvykle velké publikum. I proto padla
spousta světových, národních a kontinentálních rekordů. Vzpomínám
jenom v dobrém, potkala jsem se tam
s řadou přátel a nové získala. Jedno
odpoledne jsme s koučem a zároveň
mým kamarádem Ivo Havránkem
zašli do místního muzea automobilů,
které je největší svého druhu na světě.
Byl to fakt zážitek.“
●● Jaké to je, když se člověk vynoří
z vody, kde na jeden nádech vydržel
neuvěřitelných osm minut a třiatřicet sekund?
„Super pocit! Radost, že trénink měl
smysl a vše se povedlo. A taky, že mám
po sezóně a můžu se věnovat něčemu
jinému než jen tréninku statické apnoe.
(úsměv) Asi čtrnáct dní před závodem
jsem měla tréninkovou krizi. Nechtělo
se mi dělat maximálky. Těšila jsem se
na tu chvíli, kdy se vynořím, ale aby to
mělo ty grády, nesměla jsem se vynořit
moc brzo...“ (smích)
●● Na co pod hladinou se zadrženým dechem myslíte?
„Ideálně na nic. Občas se mi vkradou na
mysl nějaké vzpomínky, tak je nechám
plynout. Na vyšších časech už komunikuji s koučem, říká mi, jak jsem na tom
a já signalizuji, že jsem v pořádku. To mě
spolehlivě zabaví.“
●● Člověk musí neustále bojovat
s touhou se vynořit a nadechnout.
Jak to překonáváte?

„Nebojujete stále. Počáteční fáze je naopak dost příjemná, pak tělo spouští naprosto přirozené reakce, které zahrnují
i nepříjemné pocity. Ale je to tak správně, vím, že jsem v pořádku a můžu pokračovat.“
●● Jak poznáte moment, kdy si řeknete, že se už musíte vynořit?
„Já ten moment sama nepoznám...
Jsem opatrná a končím s velkou rezervou. Vynořuji se v momentě, kdy
se mi povedlo dosáhnout nějakého
času, který se mi líbí. Nebo na pokyn
trenéra. Na méně důležitém závodě
mi nedělá problém vylézt s tím, že mě
to už nebaví. Někdy mě vyžene volání
přírody- trávení a vylučování funguje
i při zadrženém dechu a já si nehodlám
znečisťovat neopren. Nejsem hrotič!“
(nezadržitelný smích)
●● Máte pod vodou představu, jak
dlouho tam jste, nebo je pro vás výsledný čas vždy překvapením?
„Vím naprosto přesně, jaký je čas, protože chci, aby mi ho kouč v průběhu
zádrže dechu říkal. Velmi dobře ho slyším. Někdy, když spustí později stopky,
je třeba výsledný čas o pár vteřin vyšší,
takže pak jde o příjemné překvapení.“
(úsměv)
do
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křikne: ´dýchej, dýchej!´ a vy naskočíte
během pár vteřin, přičemž mozku to
neublíží. Když byste u sebe trenéra neměl, tělo se uvolní, nadechne a utopí!
Proto se nikdy nesmíte potápět sami.“
●● Jakým způsobem se na podobné
soutěže připravujete?
„Nemám moc času, takže si vyberu jeden, dva závody, na které se připravuji
zhruba tři měsíce. V první řadě změním
stravu a vyloučím nevhodné potraviny či nápoje, které nabuzují, zrychlují
metabolismus, či zatěžují trávení. To
znamená, že jsem na rybách, výjimečně drůbež, hlavně pak rýži, kukuřici,
brambory, zeleninu a ovoce. Některé
vitamíny a minerály musím doplňovat
zvlášť. Letos jsem začala experimentovat s takzvanými superpotravinami chia semínka, kustovnice čínská, mladý
ječmen. Ráno si dám po probuzení maximálku, kolem oběda tři zádrže dechu
v maximálním výdechu, po práci přichází na řadu zhruba půldruhá hodinka
tréninku.”
●● Trénujete někdy na suchu či ve
vaně?
„Vanu nevlastním a i kdybych ji měla,
trénovat se v ní opravdu nedá, nevejdu
se tam. (smích) Trénuji tedy hodně na
suchu. Udělám si při relaxační hudbě
důkladný strečink se zaměřením na
flexibilitu hrudníku. Na počítači si pak
pustím autogenní trénink, při kterém
vědomě uvolňujete jednotlivé části těla
a tím zrelaxujete i mysl. Pak si pustím
takzvaného Apnea Trenéra. Jde o
jednoduchý prográmek, ve kterém
si navolím sérii zádrží dechu a pauz
na vydýchání, který mi říká, kdy
mám dýchat a kdy dech zadržet. Těsně před závodem
trénuji s koučem v ba-

že přes osm minut přece nedám. Máme
tendenci si stanovovat hranice a já teď
už vím, že často dost zbytečně omezujeme svůj potenciál.“
●● Myslíte si, že se můžete i nadále
zlepšovat? A jaká je podle vás hranice,
kterou už člověk nemůže překonat?
„U mě prostor ke zlepšení určitě je.
Vím, že jsem schopná dát přes devět
minut a ráda bych to dokázala třeba už
v příští sezóně. U sebe jsem tedy zatím
na hranici nenarazila a co se týče obecně lidské hranice, těžko říct. Opravdu
nevím...“
●● Kde se vlastně v rodačce z Ludmírova vzal sen o tom, že se bude
potápět?
„Jako malá jsem ale koukala na Objektiv, kdykoli tam byly záběry o životě pod
vodní hladinou nebo o vracích. Byla
jsem nalepená u obrazovky a moc se mi
to líbilo. Milovala jsem filmy a knížky
o pirátech, námořnících, Verneovky.
Doma jsme měli knížku Žralok, kterou
napsal Jacques-Yves Cousteau. Snila
jsem o tom, že se budu plavit na lodi Calypso a potápět se za žraloky a delfíny...“
●● Kam jste se jako malá chodila
koupat?

ninkový plán. Pak se mi povedlo dát pod
vodou přes šest minut, přičemž tehdejší
národní rekord byl 6:17 a já si říkala,
že bych ho mohla ´říznout´. Povedlo
se mi to hned v roce následujícím po
kurzu zaměřeném na disciplínu statická
apnoe. Ten vedl světový rekordman
a dnes můj výborný kamarád Branko
Petrović, který dosáhl zatím nejvyššího
času dvanáct minut a jedenáct vteřin.
Začala jsem se tedy na tuto disciplínu
specializovat, i proto že je oproti ostatním specifická v tom, že ji můžete
trénovat i na suchu a nepotřebujete
tolik fyzické aktivity. Dost totiž bojuji
s reálným časem a obvykle nestíhám
bazénové tréninky i posilovnu. Na mistrovství světa v roce 2013 jsem vybojovala bronz, o rok později jsem s časem
7:45 minuty vytvořila poprvé světový
rekord ve statické apnoi na mistrovství
Evropy. Letos na světovém šampionátu
jsem tedy svůj světový rekord posunula
na již zmíněných 8:33.“
●● Jak sama říkáte, jste takový
„společenský sportovec“. Co vás
tedy na potápění nejvíce přitahuje?
A jak se baví potápěči, pokud nejsou
právě pod vodou?

„Někdy mě vy žene volání přír
ody,
neboť trávení a vylučování fu
nguje
i při zadrženém dechu a já si
nehodlám
znečisťovat neopren. Nejsem
hrotič!“

Foto: Ivo Havránek
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reakce, kdy já třeba zvedám ukazováček
jedné ruky. Pokud reagujete pomaleji
nebo neadekvátně, ´tahá´ vás ven.“
●● Měla jste někdy vidiny?
„To ne. Někdy se mi ale při zádrži dechu
vybaví nějaké zážitky, situace z vody,
ale to není důsledek hypoxie. Mírnou
hypoxii jste po vynoření ještě schopní rozdýchat, v horším případě nejste
schopni kontrolovat motoriku. Člověk
je při vědomí, ví, co má dělat, ale tělo
ho neposlouchá a dělá takové trochu
trhavé pohyby, proto se tomu stavu říká
´samba´. A pokud to přepísknete, můžete ztratit vědomí, dostanete takzvaný
black out. Když máte u sebe kouče,
sundá vám masku, foukne do obličeje,

Gabriela Grézlová pod vodou většinou na nic konkrétního nemyslí. Pokud
se rodačce z Ludmírova přece jen vkradou do mysli nějaké vzpomínky,
obvykle je nechá jen tak plynout...
Foto: Veronika Matějková
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●● Nestalo
lidé, kteří vám zpočátku měřili čas,
mysleli, že jste se utopila?
„Ne, to opravdu ne. (úsměv) Spíš jsou
vyděšení z toho, jak silné mám brániční kontrakce. Jsem při nich uvolněná,
nechám bránici, ať se hýbe, což mi ale
rozhýbe celé tělo a z pohledu diváka vše
vypadá dost divně.“
●● Měla jste nějaké fyzické či psychické předpoklady pro to, abyste se
mohla takto výrazně zlepšit? Souvisí
například nějak objem plic s objemem hrudníku?
„Nezaměňujme objem a obvod hrudníku... (úsměv) Plíce se uvnitř hrudního
koše rozpínají a kopírují hrudník, takže
když posílíte a následně protáhnete
mezižeberní svaly, tak lze takovým tréninkem zvětšit objem hrudníku, čili
dosáhnout většího nádechu. Dalším
důležitým faktorem je počet červených krvinek a množství hemoglobinu. V neposlední řadě pak též celkové
zpomalení metabolismu a tím i menší
spotřeba kyslíku. A asi nejdůležitější je
hlava a silná vůle.”
●● Čekala jste v době, kdy jste s freedivingem začínala, že se vám někdy
v životě podaří překonat světový rekord?
„To tedy ani náhodou... (smích) Moje
disciplína mě tehdy nijak extra nebavila.
Jen dva a půl roku zpátky jsem se smála,

●● Dostala jste se někdy v životě do
situace, kdy jste obrazně i doslova
byla „u konce s dechem“?
„Před lety jsem měla takovou
´krizovku´ při ponoru s přístrojem.
Byla to úplná hloupost. Automatika, kterou mi podal parťák, byla
konstrukčně jiná, než ta, na jakou jsem
byla zvyklá. Dávala mi z určitého úhlu
místo vzduchu vodu. Bylo to v malé
hloubce, takže jsem s tím chvilku zápasila, v plicích už jsem neměla skoro
žádný vzduch, pak si řekla: ´seš freediver, něco vydržíš´. No, a pak jsem vodu
vyplivla a pomalu vyplavala. Byla to taková ťafka, lekce pokory.“
●● Viděla jste film Pelíšky?
Co říkáte na scénu se sázkou
v zadržování dechu?
„Jasně, Pelíšky mě hodně baví. K té
inkriminované scéně snad jen to, že
dýchání přes kůži zádrž dechu fakt
neprodlouží a že brašule rozhodně
nemohl vidět kapra pod vodou tak
krásně ostře bez potápěčské masky...“
(smich)
●● Pocházíte z Ludmírova na
Prostějovsku, jak dlouhou žijete
a pracujete v Praze?
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Pamatuju si na ojedinělé koupačky
Ot čko ě - kačeny,
k č pijavice,
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v kačáku v Otročkově
brrrrr! Byla jsem na přehradě v Kladkách, v rybníku u Vodrážkova mlýna.
Ale to je hodně dávno a rozhodně to
nebylo nic pravidelného. Pak jsme začali jezdit do zatopeného lomu v Nové
Vsi u Litovle. Byl tam sice zákaz koupání, ten však nerespektoval vůbec nikdo.
Tehdy tam totiž byla úžasná průzračná
voda.“
●● Byl nějaký moment, kdy jste si
řekla, že právě potápění a konkrétně
freediving je pro vás to pravé
ořechové?
„Je na nás, jestli si své sny budeme chtít
realizovat, a já to udělala. (úsměv) Začala
jsem kurzem přístrojového potápění.
Shodou okolností v tom klubu působil
můj trenér Martin Zajac a nabízel
kurzy freedivingu. Moje cesta k tomuto odvětví ale byla celkem klikatá.
Přes počáteční zájem, ale nedostatek
času, pozdější kategorické odmítání
s tím, že jsem energii věnovala potápění
s přístrojem, pak první pokusy, závody
více méně pro srandu králíkům, kdy
jsem jen okukovala, co dělají ostatní,
až po intenzivní trénink v období, kdy
jsem byla velmi nešťastná v osobním
životě a potřebovala se unavit a nemyslet...“
●● Kdy tedy přišel zlom?
„V roce 2012 jsem požádala Martina
Zajace, aby mi napsal systematický tré-

„Je to asi jako v ka
každ
ždéé sk
skup
upiiněě lidí, kteří
každé
skupině
majíjí stejný
ma
ste
tejjnýý zájem, ať jsou to sportovci,
muzikanti nebo třeba potápěči. Potápění
ří t j mii otvírá
t í á úž
ět pod
od
s přístrojem
úžasnýý svět
hladinou, baví mě pozorovat život pod
vodou nebo se podívat do zatopených
jeskyní a dolů. Baví mě tamní ticho a to,
že se pohybuju v 3D prostoru, v jakémsi
stavu beztíže. U freedivingu mě fascinuje
sledovat, jak funguje moje tělo a mysl. Je
to spíš o poznávání sebe sama. Po ponoru nebo závodech následuje veselá
družba, je to prostě fajn potkávat přátele,
které tak často nevidíte, pokecáte, proberete ponor, výkon, život... Případně
si dáte nějaký drinčík nebo dojde na
tanečky. Přiznávám, že před závodem
se většinou nejvíc těším na afterparty po
závodě.“ (smích)

„V Praze jsem od září 1999. Začala jsem
tehdy studovat vysokou školu, našla si
tam spoustu přátel, práci a logicky tam
zůstala. Přece jen jsou tam možnosti
uplatnění výrazně větší než u nás
v Ludmírově. I když svou práci mohu
teoreticky dělat odkudkoli v, stačí mi
totiž telefon, počítač a vzdálený přístup
do systému mého zaměstnavatele.
Ale já mám prima kolegy a tak nějak
´potřebuju chodit do kanceláře´, myslím, že se tam dokážu lépe soustředit
a doma, pokud to není opravdu nutné,
nechci řešit práci. Osobní a pracovní
život totiž striktně odděluji. Co se týče
mých návštěv rodné hroudy, záleží na
tom, jaké mám povinnosti. Byly doby,
kdy jsem se dostala domů jednou za tři
měsíce či i za delší dobu. Mám zde stále
trvalé bydliště, což je sice někdy nepraktické, ale jde o princip - nésu Pražák!
A teď se na Moravu snažím jezdit častěji
hlavně kvůli synovci, chci, aby mě znal,
abych pro něj nebyla cizí teta, kterou
zná jen z fotky visící na zdi v obýváku.
Takže kdykoli to jde, tak se domů aspoň
na chvíli stavím.“
●● Jaké máte plány do budoucna?
Co si myslíte, že budete dělat za deset let?
„Budoucnost je vždycky nejistá.
Netuším, co mě potká zítra, natož za
deset let. Nechám se překvapit. Pokud
budu zdravá, budu se dál věnovat práci
a svým koníčkům, to znamená hlavně
potápění, ať již s přístrojem nebo na
nádech.“

vizitka
GABRIELA GRÉZLOVÁ
✓ narodila se 20. září 1981 v Moravské Třebové
✓ dětství strávila v Ludmírově na Prostějovsku
✓ absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze
✓ její rodiče jsou rozvedení, má sestru a bratra, oba mladší. Je svobodná
a díky sestře má báječného synovce
✓ pracuje jako právnička významné poradenské společnosti Ernst
&Young
✓ mezi její koníčky patří kromě potápění s přístrojem a cestování také
fotografování
zajímavost: ač jej sama ve svém volném čase vyučuje, tak ji potápění neživí. Naopak za peníze, které dosud utratila za různé kurzy, vybavení,
potápěčské výlety či startovné na závodech by dle svých slov měla malý
byt v Praze
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téma Večerníku
tém

Prostějov
Nakupování po internetu je také
u nás stále oblíbenější. Přes web už
někdynakupovalkaždýčtvrtýČech
a lze očekávat, že zájem se bude
postupně zvyšovat. Lákající jsou
zejména nižší ceny v porovnání
s nákupem v kamenném obchodě, možnost rychlého srovnání
a získání podrobných informací
o vybraném zboží. Nezanedbatelná je i úspora času a možnost
nakupovat v jakoukoli denní či
noční dobu. Je ovšem třeba brát
zvýšený zřetel na rizika spojená
s platbami na internetu, která by
nás ale neměla primárně odradit.
Dodržováním bez-pečnostních
zásadsejimlzevyhnout.Dnešnítématická strana PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku vám k tomu má pomoci...
Text připravil: Tomáš Kaláb
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Rady pro bezpečné nakupování na internetu
* Reference

ná o internetový obchod, nechávejte
si zboží zaslat na dobírku.

* Kontakty

Pokud nenakupujete na internetu často,
doporučujeme získat reference. Jedná-li se o méně známý
obchod, zkuste jeho
název vložit do vyhledávače - můžete získat informace od nakupujících
nebo jejich zkušenosti.
* Jsou informace pravdivé?

Každý internetový obchod by měl mít
na sebe uveden kontakt. Název firmy
* Srovnání cen
nebo jméno podnikatele, adresu a IČO
Na internetu existuje mnoho způsosubjektu. Důležité je i telefonní číslo.
bů, jak porovnat cenu zboží. Zkuste
některý, například zbozi.cz.
* Reklamace
Před nákupem zboží se zajímejte o
* Fotografie zboží
možnost případné reklamace a přečtěte si pozorně obchodní a rekla- Výhodou je fotografie zboží, z níž si
můžete před prodejem ověřit, zda
mační podmínky.
vám přesně to vyhovuje.

www.
vecernikpv.cz

Určitě ne všechny informace na in* Platba pøedem
ternetu jsou pravdivé. Zvažte proto,
zda zboží, které se chystáte na inter- Nedoporučujeme platbu předem
netu koupit, není neobvykle levné. u bazarového zboží. Pokud se nejed-

Na co si dát pozor, ještě než nakoupíte
se certifikaci věnuje hlavně Asociace pro
elektronickou komerci (APEK), www.
Pokud nemáte s vybraným obchodem Certifikace a akreditace mají sloužit jako apek.cz, která zveřejňuje na této adrese
zkušenosti, snažte si na internetu nebo potvrzení určité jakosti, standardu a do- internetové obchody, jenž dodržují praod přátel zjistit, jaké zkušenosti mají s ob- držování právních předpisů a také základ- vidla bezproblémového nákupu.
chodem ostatní.
ních etických pravidel. V České republice

obchod proběhne. Smluvní podmínky
umístěné na internetových stránkách
obchodu se mohou měnit a je důležité
mít informace o znění platném v době
nákupu zboží.

* Certifikovaný obchod

* Spolehlivost prodejce

* Pøevzetí zásilky

Když na stránce internetového obchodu
nenajdete identifikační údaje prodejce
(obchodní jméno, adresu, e-mail a telefon), nákupní řád, obchodní a reklamační podmínky, doporučujeme hledat
jinde. Kontakt na P. O. BOX je naprosto
nedostatečný.

Při převzetí zásilky od dopravce zkontrolujte neporušenost obalu. Porušenou zásilku nepřebírejte, sepište protokol s dopravcem a kontaktujte dodavatele. Cena
musí odpovídat té, kterou vám dodavatel
potvrdil. Doporučujeme zásilku za vyšší
cenu, než za kterou jste si zboží objednali,
nepřebírat a neprodleně kontaktovat dodavatele, aby sjednal nápravu.

* Objednávky z poèítaèe
Během provádění platební transakce
on-line je nutno zadávat důvěrné informace, které v případě, že se dostanou
do rukou cizích osob, mohou způsobit
mnoho problémů. Doporučujeme
proto používat k internetovým platbám
pouze vlastní počítač.

Platbu provedete převodem peněz z vašeho účtu na účet daného obchodníka.
Zboží prodejce pošle až poté, co obdrží
platbu. Nikdy neopomeňte uvést správný kód banky obchodníka a variabilní
symbol objednávky, rezervace či zálo* Platba a doruèení zboží hové faktury. Před potvrzením platby
si vždy pečlivě všechny zadané údaje
O dodání zboží a způsobu platby musíte zkontrolujte, vyhnete se tak nechtěnému
být informován předem. Kartou plaťte zaslání peněz na cizí účet.
pouze u prověřených obchodníků, kteří
na trhu působí již dlouhou dobu. U ne* Platím kartou
prověřených obchodů doporučujeme
při prvním nákupu zvolit způsob platby Prvním a nejdůležitějším krokem při
platbě kartou po internetu je ověření si,
na dobírku.
zda má obchodník zabezpečený přenos dat při provádění plateb. Karty mají
* Uschování dokladù
mezinárodní platnost, tj. klienti s nimi
Pro případné doložení komunikace mohou platit i na mezinárodních portás dodavatelem se vyplatí vytisknout lech. Při platbě prostřednictvím karty se
a uschovat veškeré doklady, především zadává číslo karty, expirace karty a kontobjednávku. Jestliže vám dodavatel ne- rolní hodnota CVV2/CVC2 (poslední
potvrdí objednávku obratem, vyžádejte trojčíslí na podpisovém proužku platebsi potvrzení. Doporučujeme také uložit ní karty). Pro platby kartou je třeba mít
si všechny smluvní podmínky a veškerou aktivní možnost plateb po internetu. Je
komunikaci s dodavatelem do doby, než vhodné si sjednat i pojištění.

15100110946

15092210917

15100210952

PRODEJ TAKÉ PŘES E-SHOP

* Platím pøevodem

15092410918

* Pozitivní zkušenosti
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KAUZA ÈELNÍCH POLITIKÙ PROSTÌJOVSKÉ RADNICE:

a Petr Lysek ze Změny pro Prostějov
složí zastupitelský slib, vzápětí přikročíme volbám primátora, nového
náměstka a členů rady,“ informovala
Večerník Alena Rašková, stávající
první náměstkyně primátora. Právě
ona je jedinou a žhavou kandidátkou
na uvolněný post primátora po Miroslavu Pišťákovi.
Funkci prvního náměstka má nyní
vykonávat Zdeněk Fišer, zbrusu
novým náměstkem pro dopravu
a sociální oblast by měl být Pavel
Smetana. Do rady města pak budou
navrženi další sociální demokraté
Milada Galářová a po svém comebacku mezi zastupitele i Jiří Pospíšil.
„Předpokládám, že jednání bude mít
hladký průběh, toto zastupitelstvo
by mělo být bráno jaksi slavnostně.
Myslím, že maximálně během dvou
hodin to zvládneme. V programu

Před necelým rokem skládala Alena Rašková
slib zastupitelky do rukou primátora Miroslava
Pišťáka, nyní ho má nahradit ve funkci prvního
muže magistrátu.
Foto: Michal Kadlec

nejsou žádná zásadní témata, jako
například problematika Jezdeckých
kasáren, Manthellanu či Národního
olympijského centra. O tom všem
budeme jednat až na listopadovém
zastupitelstvu,“ tvrdí Alena Rašková.

Jaká bude realita, o tom se přesvědčíme od 15.00 hodin. I toto mimořádné
jednání zastupitelstva je pochopitelně
veřejnosti přístupné, navíc ho již tradičně můžete sledovat živě na webových stránkách města prostejov.eu.

Nový náměstek Pavel Smetana Krajský hejtman
převezme dopravu a sociální oblast

PROSTĚJOV Pokud se potvrdí
předpoklady a dosavadní radní
za ČSSD Pavel Smetana (na snímku) bude zastupitelstvem zvolen
do funkce náměstka primátorky,
„zdědí“ právě po Aleně Raškové
starost o dopravu a sociální oblast. Jak ale Večerníku prozradil,
nejde do neznámého...
„Je to pro mě výrazná změna, kdy
z pozice radního jsem navržen na
funkci náměstka. Bude to pro mě
znamenat i změnu v mém pracovním systému. Doposud jsem kombinoval práci radního, asistenta
poslance Holíka a také práci v mé
vlastní firmě. To už nyní nebude
možné,“ uvedl exkluzivně pro Večerník Pavel Smetana. Jak přidal, v jeho
gesci coby náměstka bude skutečně
doprava a sociální oblast. „Sociální
oblast mi není neznámá. Léta v ní
působí moje manželka a já sám jsem
studoval sociální pedagogiku. Co se

prvního náměstka
MÍT NEBUDE

OLOMOUC Po rezignaci Aloise Mačáka na funkci prvního náměstka hejtmana Olomouckého kraje pro oblast dopravy už nebude tento
post obsazen. Oznámil to sám hejtman Jiří Rozbořil, který také převezme všechny zásadní kompetence.
„Jako předseda komise pro dopravu Asociace krajů ČR je mi dopravní problematika blízká a plně se v ní orientuji,“ řekl k tomuto kroku v pátek 25. září
hejtman. Jedním z důvodů, proč nemá cenu hledat rok před volbami nového
kandidáta, je i finanční úspora. „Když neobsadíme post náměstka, tak ušetříme peníze. Navíc pracně školit nového radního v dopravní problematice by
bylo neefektivní i časově,“ doplnil J. Rozbořil.
V krajském zastupitelstvu za Aloise Mačáka nově usedl Augustín Bitara
z Jesenicka. Na pozici krajské radní pak povýší Alena Rašková.
Foto: archív Večerníku

týká dopravy, mám zkušenosti z působení v dopravní komisi rady města
a mnohá témata jsme často projednávali v radě města,“ nebojí se nové
výzvy Pavel Smetana.

Aktuální reportáž z dnešního
zasedání zastupitelstva
hledejte na www.vecernikpv.cz

3+1 ANKETA VEČERNÍKU II.

PROSTĚJOV Dnešní mimořádné jednání zastupitelstva města
má být čistě „volební“. Hlasovat se
bude o návrzích koalice na personální doplnění rady města včetně
ustanovení dvou nových zastupitelů. Večerník provedl během
uplynulé soboty druhou anketu,
v níž jsme lídrům všech zastoupených stran a hnutí v prostějovském
zastupitelstvu položili již podruhé
tři otázky, k nimž Večerník opět
u...
přidal i jednu bonusovou...
Miroslav
Pišťák

1. ANO „Stoprocentně, dokonce ji
sám budu do této funkce navrhovat.“
2. ANO „Určitě,bezjakýchkolivvýhrad.“
3. ANO „Sice po mně chcete, abych
věštil z křišťálové koule, ale jsem optimista. Věřím, že atmosféra v zastupitelstvu se bude lepšit.“
+ 1 NE „Předpokládám, že nic neplánujeme.“
Petr Kousal
al
(KDU-ÈSL)

1. ANO „Nerad předem sděluji do
novin své rozhodnutí. Ale odpovím
vám šalamounsky, nebudu proti,
takže tu ruku zvednu...“
2. NEVÍM „Ještě jsem neměl možnost seznámit se úplně se všemi návrhy, uvidím, až se je dozvím.“

1. Zvednete ruku pro primátorku Alenu Raškovou?
2. Souhlasíte s návrhem koalice na personální doplnění
rady města?
3. Změní se atmosféra v zastupitelstvu po nedávné kauze okolo Miroslava Pišťáka
a Aloise Mačáka?
+ 1 Přijdete v pondělí s nějakým svým protinávrhem?

Jan Navrátil
il
l
(Zmìna pro Prostìjov)
ovv)

1. NEVÍM „Záleží na tom, co nám
nabídne. A nemyslím tím hmotné
statky, ale zlepšení situace v zastupitelstvu a celém městě.“
2. NEVÍM „Přiznám se, že tady se
naše názory v hnutí různí. Opravdu
netuším, jak v tomto případě budeme hlasovat...“
3. ANO „Doufám ve větší otevřenost a upřímnost.“
3. ANO „Pokud bude primátor- + 1 NE „Myslím si, že nikoliv.“
kou žena, věřím, že atmosféra se
oteplí!“ (úsměv)
Aleš Matyášek
k
+ 1 NEVÍM „Záleží na tom, s ja(TOP 09)
kými návrhy na zastupitelstvu předstoupí koalice, pak teprve budu ně- 1. NEVÍM „V tom zatím nemám
jakým způsobem reagovat. Zatím jasno, o veškerých návrzích na perKDU-ČSL nemá připraven žádný sonální změny ve vedení města se
dozvídám pouze od novinářů, ofiprotinávrh.“
ciálně jsme nebyli vyrozuměni.“
2. NEVÍM „Odpovím podobně,
Jiří Pospíšil
o žádných návrzích oficiálně ne(PéVéèko)
vím.“
1. ANO „Určitě, jednoznačně!“
3. NEVÍM „To se teprve ukáže!“
2. ANO „Samozřejmě, veškeré tyto + 1 NEVÍM „Teprve až v pondělí
návrhy jsme už v koalici schválili.“
budeme reagovat na to, s čím koalice
3. NE „Jak jsem už prezentoval přijde.“
dříve, nevěřím, že pomine agresivní
a destrukční chování ze strany opo- Josef Augustin
zičních zastupitelů...“
(KSÈM)
+ 1 NE „V žádném případě, my
jsme se dohodli na všem jako koa- 1. ANO „Zcela jistě a to mluvím za
celý klub zastupitelů KSČM.“
liční partneři.“

2. ANO „Respektujeme návrhy
ostatních klubů koalice a podpoříme je.“
3. ANO „Pevně věřím už delší čas,
že nálada v zastupitelstvu se zlepší.
Osobně ale považuji rezignaci Miroslava Pišťáka na post primátora za
zbytečnou...“
+ 1 NE „Personální doplnění rady
města je věcí ČSSD a my budeme
respektovat koaliční dohodu.“

SOUKROMÁ INZERCE
Stavební firma hledá pozemek pro Koupím byt 1+1,2+1. Tel.: 774101818
výstavbu RD. PV a okolí 739 322 895
Pronájem moderního bytu po reREALITNÍ KANCELÁŘ
konstrukci 2+kk v RD, max 2 osoVNB REALITY
by, 6 700, vč. ink. Tel.: 777 885 251
Hlaváčkovo nám.1 (ATRIUM),
Prostějov
Nabídne mi někdo byt 2+1, nebo
Ing. Zuzana Kučerová, 774 409 430
1+1 v PV? Děkuji. 773 513 220
aktuálně NABÍZÍ:
*BYT3+1,Kralice n/H 1.090.000Kč Prodám část pozemku v prů* RD 5+1, Určice
850.000 Kč myslové zóně za ul. Určickou,
* RD 2+6, Brodek u Pv1.890.000 Kč tel.: 774 664 966
* RD 3+kk, novostavba Brodek u K.
2.700.000 Kč Koupíme dům v PV. Tel.:
RD 2+1, Brodek u K. 230.000 Kč 774858723
Pronájem kanceláře 5.700 Kč/měs.
Pronájem BYT 3+1,70m2
Koupím dům v PV a okolí,
8.000Kč/měs.
s opravami počítám. 773 545 092
Ing.MarieVymazalová,774421818
aktuálně NABÍZÍ:
RD Přemyslovice
940.000 Kč Pronájem bytů 3+1, 2+1, 1+kk
RD Otaslavice
960.000 Kč na Vápenici 31. RK nevolat. Tel.:
RD Skřípov
990.000 Kč 725 549 790
RD Plumlov
1.500.000 Kč
Chata Plumlov.přehrada 940.000 Kč Pronajmu byt 1+kk Sídl. E . BenePozemek Skřípov 640 m2 170.000 Kč še, 5.500 Kč včetně inkasa. Tel.:
Stav.pozemek 9.518 m2Brodek u Pv 777 702 815
Stav.pozemek 22.056 m2
Mostkovice Prodám 3+1 v osobním vlastnicPRO NAŠE KLIENTY HLEDÁME: tví v Bohuslavicích. Po rekon* BYTY 1+1, 2+kk, 2+1 v Prostějově strukci, krb, zahrádka. RK ne!
* BYT 3+1 do 1.500.000 Kč v PV
Tel.: 733 712 671
* Rodinné domy v PV a okolí
* Chaty, zahrady a pozemky
Nabízím reklamní plochu k pronáVíce na:WWW.VNB-REALITY.CZ jmu, tel.: 728 100 986

PRODEJ DOMU

po rekonstrukci
V OBĚDKOVICÍCH
dvůr, zahrada
cca 500m2
cena dohodou

TEL.: 731 658 360
Prodám menší RD v Kostelci na Pronajmu byt 1+1 po rekonstrukci
na A. Slavíčka v Prostějově.
Hané po celkové rekonstrukci.
Nájem 6.200 Kč včetně inkasa
Tel.: 602 751 535
+ 2x kauce.
Zn. RK – NEVOLAT.
Prodám chatu na BĚLECKÉM
Tel.: 731 260 758 nebo
MLÝNĚ, velikost pozemku 300m2,
RK ne! Tel.: 737 344 163
737 616 788

Tomáš
Blumenstein
(ODS)

1. ANO „Protikandidáta na primátora navrhovat nebudeme.“
2. BEZ ODPOVĚDI
3. ANO „Klub ODS věří ve změnu atmosféry celého zastupitelstva.
Rádi bychom přispěli k tomu, aby
se jednání zaměřila na věcné otázky našeho města a aby skončila éra
zbytečných svárů.“
+ 1 NE „Jak jsem již řekl, v tuto
chvíli nemáme žádný protinávrh.“
Hana
Naiclerová
(ANO 2011)

Bohužel, předsedkyně Klubu zastupitelů ANO 2011 měla během
soboty vypnutý mobilní telefon,
její reakce se tedy Večerníku nepodařilo zjistit.

15082710823

PROSTĚJOV Kauza s finančními dary od soukromé firmy, která
smetla z pozice primátora Miroslava Pišťáka a z funkce radního
i zastupitele Aloise Mačáka, přináší další díl. Právě dnes, tj. v pondělí
5. října, se totiž koná v letošním
pořadí již jedenácté zasedání zastupitelstva, které je opět mimořádné. Jeho hlavním bodem bude
schválení či neschválení nové primátorky a doplnění stavů v radě
i samotném zastupitelstvu města,
z něhož vedle Aloise Mačáka odstoupila i Věra Palacká.
Mimořádné jednání Zastupitelstva
statutárního města Prostějova má
v pondělí 5. října na programu jen
několik málo bodů. Nepředpokládá
se tedy, že by se mělo protáhnout, jak
je tomu v minulých měsících zvykem.
„Noví zastupitelé Jiří Pospíšil z ČSSD

15100210955

Dnes mimořádné „VOLEBNÍ“ zastupitelstvo

15100220952

Texty a foto: Michal Kadlec

Pondělí 5. října 2015
www.vecernikpv.cz

soukromá řádková inzerce a vzpomínky

FINANCE

KOUPÍM

SLUŽBY

Vyplatíme všechny vaše EXEKUCE Ploty betonové, drátěné, průmysa poskytneme vám jednu půjčku. lové gabiony. Kvalitně za rozumné
Pracuji pro více věřitelů, volejte.: ceny. 723 522 369
777 551 492
STOLÁŘSTVÍ V. Jančík.
Půjčka 5.000 Kč – 2 mil. Kč, možnost Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol, plov.
podlahy. Domamyslická 104, PV.
sloučení nevýhodných úvěrů. Tel.:
www.stolarstvijancik.cz,
777 965 734, pracuji pro více věřitelů
Tel.: 604 820 358
Malá půjčka 10 000 až 80 000 Kč.
Čištění kanalizací a odpadů
Pracuji pro více věřitelů. Tel.:
Odvoz fekálií
777 551 492
Tel.: 774 368 343
Osobní bankrot – oddlužení. Konzultace zdarma. OPTIMCREDIT Zemní práce, kanalizace, odvodnění,
demolice. 723 522 369
s.r.o. Volejte777 551 492
Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367

Peníze pro všechny ihned při podpisu! Zvýhodněné podmínky, žádné poplatky. Volejte: 775 02 12 12

PRODÁM

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.

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

Čas nevrací, to co už jednou vzal.
Jen úcta, láska a vzpomínky
zůstávají dál.

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

Odkoupím a v hotovosti ihned
proplatím starožitnosti umělecké
a sběratelské předměty, staré knihy, pohlednice, mince, medaile,
obrazy, zbraně, uniformy, vyznamenání, hodiny, fotoaparáty, rádia,
gramofony, nábytek z chromových
trubek i barevného umakartu, lustry, lampy, kamna, porcelán, keramiku, sklo, věci ze stříbra, šperky,
staré hračky, veterány a věci na ně a
další. Přijedu, rychle a solidní jednání. Tel.: 605 138 473

Pila Otaslavice nabízí tvrdé palivové dříví – krácené. Cena 550
Kč/prms. Doprava zajištěna. Tel.:
582 371 493 nebo 605 405 953
Prodám mrazák 80, skříňový šicí
stroj, vše levně. Tel.: 582 330 001
Přijímám objednávky na růže velkokvěté, pnoucí a polianty. Cena 35
Kč/ks, tel.: 607 971 192

Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134

Koupíme starožitný nábytek, obrazy, zbraně, vojenské předměty,
hodiny, porcelán, sklo, hračky,
ČIŠTĚNÍ HROBŮ z terasa,
moto věci a jinou veteš. Vykoupípřebroušení přímo na místě.
me také celé pozůstalosti a zajišTel.: 721 817 009
ťujeme komplexní vyklízecí práce.
Provádíme dokonalé stroj. čištění Seriózní jednání a platba hotově.
sed. souprav a koberců. M. Revay, Tel.: 773 113 303.
tel.: 604 439 302, 582 382 325,
Aukční ceny ihned v hotovosti zaplawww. revay.cz
tíme za kvalitní obrazy 17. - 20. stoRekonstrukce koupelen. Telefon: letí, zlaté a stříbrné mince, hodiny
a hodinky, zbraně, stříbrné předměty,
605 459 652
šperky a veškeré starožitnosti. Prosíme
Nabízím veškeré malířské a natěpouze kvalitní a hodnotné předměty,
račské práce, možnost vystěhování
nejlépe celé sbírky či pozůstalosti.
i úklidu, tel.: 799 797 657
Info René Simon, tel.: 736 127 661,
simonrene@seznam.cz
!PENÍZE VŠEM! Úvěry, hypoté- Antény Jiříček nabízí až 47 tv prograky, zástavy, exekuce.. od 8 věřitelů mů bez poplatků. Tel.: 776 340 848,
DARUJI
= vaše výhoda, konzult. zdarma www.anteny.kvalitne.cz
739 066 462, 603 317 378
Opravy oděvů
Daruji poloperské koťátko.
Tel.: 776 300 976
Obuvi a batohů
Rychlá půjčka 5 - 20.000 Kč. Peníze
Opravy deštníků
ještě dnes. Tel.: 603 218 330
Daruji krásné chlupaté
Broušení nůžky nože
černobílé koťátko.
Vedle knihkupectví u radnice
Tel.: 737 144 501
702 870 751
Provádíme také zcelování
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Dne 7. října 2015
uplyne 8 let od úmrtí
paní Marie PŘIKRYLOVÉ
z Brodku u Konice.
Stále vzpomínají vnučky
Natálka a Adélka, syn Ondřej
s manželkou, maminka Marie
Vašků a sourozenci s rodinami.

Dne 4. října 2015
jsme vzpomenuli 2. smutné
výročí, kdy nás opustila
paní Růžena FIALOVÁ
z Vícova.
Stále vzpomínají syn
a dcera s rodinami.

Jen svici hořící a hezkou kytici
Ti na hrob můžeme dát,
chvílí postát a s láskou
na Tebe vzpomínat.

Kdo v srdci žije, neumírá.

Prodám 80 l zánovní bojler. Dražice. Tel.: 774 664 966.
Prodám jablka Spartan, Starkrimson
a jiné odrůdy á 5 Kč a 6 Kč, jablka na
moštování á 2 Kč. Denně od 14:30
hod. Procházka Pavel, Vícov 4.

15012320037

Prodám přívěs se samostatným
víkem, typ PS 400A za osobní automobil, na přepravu materiálu
všeho druhu do 400 kg. Zachovalý
– levně, tel.: 582 347 951

Dnes, tj. 5. října 2015
vzpomínáme 3. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila
paní LudmilaVYSLOUŽILOVÁ
ze Soběsuk.
Stále vzpomínají manžel,
synové a dcera s rodinami.

Dne 4. října 2015
uplynulo 5 smutných let,
co nás navždy opustil
pan Gustav BERKY.
Za tichou vzpomínku děkujeme.

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

Prodejna Ivka, Plumlovská ulice nabízí nové vzory podzimní a zimní
obuvi (kožená, zdravotní) i na velmi
problémové nohy. Výběr zboží máme
i v nadměrných velikostech, až do č. 51.
OTEVŘENO I V SOBOTU.

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

TRAFIKA U LÁZNÍ opět v provozu! Prodej jsme rozšířili o studenou kuchyni, dobíjení mobilu, vč. paysefcard,
kontakt: 603 445 601

Stavební práce – dlažby, obklady,
bytová jádra včetně všech prací.
Tel.: 608 780 615

AUTO-MOTO

Nabízím žehl. prádla v PV. Koš
prádla za 200 Kč. Tel.: 737 834 020

Dnes, tj. 5. října 2015
uplyne 25 let od úmrtí
manželky, maminky, a babičky
paní Marie PROCHÁZKKOVÉ,
učitelky z Plumlova.
Za tichou vzpomínku děkuje
manžel, dcera a syn s rodinami.

Dne 7. října 2015
by se dožil 60-ti let
pan Jaroslav JIDÁČEK
z Čechovi.
Za tichou vzpomínku děkuje
sestra Anna s rodinou.

15012320038

Nabízím doučování matematiky
pro ZŠ. Tel.: 776 299 648

15012920079

Nabízíme kompletní pokládku
zámkové dlažby, žulových kostek,
NOVĚ kamenné koberce a dalších, super ceny, vysoká kvalita.
Tel.: 723 522 369

www.vecernikpv.cz

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

smuteèní oznámení
15100220953

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

OZNÁMENÍ
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.
Nově otevřený „NÁŠ OBCHŮDEK“. Olomoucká 179, Dům
služeb. U nás čerstvá vejce L, XL.
Luhačovické oplatky i teplé, 100%
kokosový tuk-1 litr 160 Kč, sezóní
ovoce a něco na zub. Po-Pá 8-12,
13:30-17 hod, So 9-11 hod.

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE
pro další èíslo
je v PÁTEK
9. øíjna
v 10.00 hodin

Dne 6. října 2015
to bude 12 let
od trgického úmrtí
pana Robina BLÁHY.
Za vzpomínku děkuje otec.

Jen svíci hořící a hezkou
kytici Ti na hrob můžeme dát,
chvíli postát a s láskou
na Tebe vzpomínat.

Pohřební služba Pavel Makový
Nejsou již mezi námi

Poslední rozlouèení

Středa 7. října 2015
Jarmila Pospíšilová 1951 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Pátek 9. října 2015
Ing. Helena Dostalíková 1932 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
Mgr. Antonín Grulich 1952 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov
Marie Hrabčíková 1930 Hradčany 13.15 Obřadní síň Prostějov
Sobota 10. října 2015
Josef Planička 1941 Prostějov 11.00 kostel P+P Prostějov

Alena Štěrbová 1947
Brodek u Prostějova
Zdeněk Hruban 1962 Drahany
Dagmar Makovcová 1965
Prostějov
František Šveda 1948 Prostějov
Miluška Sekaninová 1929
Mostkovice Josef Šmehlík 1975
Bousín Jarmila Svobodová 1929 Prostějov
Anna Slaná 1937
Prostějov Jaroslava Žouželková 1931 Prostějov

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
Nejsou již mezi námi

Leo Smékal 1964

Poslední rozlouèení

Stínava Středa 7. října 2015
Jitka Řehulková 1929 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
Sobota 10. října 2015
Marie Fojtková 1922 Pěnčín 14.00 kaple Pěnčín
Jan Krátký 1938 Vincencov 13.00 kostel Otaslavice

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

Lubislava Švédová 1928 Čelčice
Jiřina Pekáčková 1927 Plumlov

Poslední rozlouèení

Středa 7. října 2015
Petr Rozsypal 1966 Prostějov 10.15 Obřadní síň Prostějov

Dík za to,
čím jsi nám v životě byl,
za každý den,
jenž jsi pro nás žil.
Dne 10. října 2015
to bude 25 let,
co nás navždy opustil
pan Bohumil SOSÍK
z Alojzova.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Dne 5. června 2015
by se dožila 90 let
paní Marie KONČÁKOVÁ
z Prostějova-Držovic.
Dne 27. září 2013
však tragicky zemřela na základě
přepadení obecně známými vyvrheli
lidské společnosti - je to tedy již 2 roky,
kdy ani prostějovská policie ani prostějovský soud tyto vrahy nepotrestal.
Všichni, kdo jste ji znali
vzpomeňte - děkuji.
Syn Jaroslav s rodinou.

Dne 4. října 2015
jsme si připomenuli
4. smutné výročí úmrtí
pana Josefa ZAPLETALA
z Pěnčína.
Vzpomínají manželka, dcera,
synové, rodiče a sestra s rodinou.

vzpomeòte na zesnulé
novì v barevném provedení pouze za
tel.: 582 333 433 * mob. 608 960 042

200 Kè

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

HLEDÁTE PRÁCI?

SOUKROMÁ ŘÁDKOVÁ INZERCE
Přijmeme brigádníky na lehkou Bezpečnostní a úklidová agentura
přijme do pracovního poměru muže
manuální práci, tel.: 582 330 341
v invalidním důchodu na pracovní
Firma NAMI, výroba dámských pozici vrátný. Výkon práce Třebčín.
oděvů Hluchov, přijme do pracov- Podmínkou je čistý trestní rejstřík
ního poměru dámské krejčové. a schopnost výkonu nočních směn.
Nástup možný ihned Informace na Informace na tel.č.: 602 786 692.
tel.: 582 378 556 nebo 731 441 045
Studio Belleza přijme kadeřnice a peSTUDIO 365 hledá nové tváře dikérku. Klientela zajištěna. Info. na
pro reklamu od 9-27 a 28-45let. tel.: 728 512 345
T.: 605 427 271, 9-12 h.
Studio Styl do svého týmu přijme
www.studio365.eu
kosmetičku nebo masérku na Žl.
Přijmu pracovnici do pekařské vý- Info. na tel.: 720 558 085
roby i na zaučení. 3 směnný provoz.
Info.: 582 342 095
BowlingPalace, Újezd 4, přijme
Přijmeme pracovníka do pneuser- ihned KUCHAŘE/-ku, brigádně
visu v Prostějově. Vyučen v oboru na odpolední hodiny v týdnu i víautomechanik podmínkou. Nástup kendy KUCHAŘE/-ku PIZZA,
možný ihned. Pro informace volejte brigádně SERVÍRKU na víkendy,
tel.: 728 634 274
777 870 729
Společnost Nekr sevis v Držovicích
přijme do HPP soustružníka pro jednosměnný provoz, kusová výroba na
hrotovém soustruhu. Nástup možný
ihned, tel.: 777 743 604, p. Hloušek

SEMO a.s. přijme strojníka balící linky. Požadujeme vzdělání
technického zaměření (mechanik
seřizovač nebo strojař výhodou)
a zákl. znalost na PC. Nutná pečlivost, zodpovědnost, bezúhonnost.
Nabízíme zajímavou práci s dlouhodobou perspektivou. Strukturovaný životopis zašlete na e- mail
personal@semo.cz nebo volejte na
tel.: 582 301 911.

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

Stavební firma hledá šikovné
řemeslníky. Tel.: 777 943 299
Přijmeme řidiče sk C,E na mezinárodní dopravu. Nástup možný ihned.
Tel.: 602 502 098
Firma Natur s.r.o. přijme
manipulačního dělníka
do třídírny papíru,
znalost VZV podmínkou.
Tel.: 608 811 174
Firma Natur s.r.o. přijme
řidiče nákladního vozidla
ŘP sk C, profesní průkaz.
Tel.: 608 811 174

Hledám pomocné stavební dělníky
a elektrikáře, tel.: 774 989 007
Obchodníci – ukáži vám, jak zvýšit
vaše zisky, 777 942 039 ( SMS nebo
tel.).

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Číšníci a servírky
Fyzioterapeuti s osvědč.
Samostatní kuchaři
Kontrolor/-ka
Expedient pečiva
Pokladní v kantýně
Řidič/-ka - rozvoz mléka
Řidiči, expedienti do 3, 5 t
Skladník/-ice
Pv Dělník/-ce v expedici

6 300 Kč
20 000 Kč
15-25 000 Kč
70-85 Kč/ hod.
61 Kč/ hod.
11 000 Kč
72 Kč/ hod.
15 000 Kč
16-17 000 Kč
10 500 Kč

jednosměnný
jednosměnný
turnus. služby
nepřetržitý
jednosměnný
jednosměnný
pružný
jednosměnný
nepřetržitý
jednosměnný

střední odborné
úplné stř. odborné
střední odborné
zákl. + praktická
zákl. + praktická
úplné stř. odborné
střední odborné
střední odborné
zákl. + praktická
střední odborné

Firma
MECHANIKA Pv
Rehab. centrum , Konice
Luděk Chmela, Pv
Žolíková práce, Pv
Rudolfovo pekařství, Pv
EUREST, Pv
ZOD Němčice družstvo
ZD Vícov
LUTO Automotive CZ
PENAM 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

HLEDÁTE BRIGÁDU?

Přijmu muže, ženy k rozvozu knih vl.
Oděvní firma Lorgit-Pv přijme
os. autem. Vhodné pro důchodce - Přijmeme uklízečku do hospody. švadleny na jednosměnný provoz,
Více na tel.: 602 545 530
menší kolektiv, možnost zkr. prac.
tel.: 777 572 555, 9-10 hod.

VYUŽIJTE LETNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ

doby, dobré platové podmínky. Tel.:
777 793 100, lorgit-pv@seznam.cz

Přijmu prodavačku do butiku
v PV, brigádně. Tel.: 720 750 511

Pozice

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

najdete nás na
www.
vecernikpv.cz

Pozice

Plat (Kè)

Uklízeči a pomocníci

60 Kč/ hod.

Provoz
jednosměnný

Kvalifikace
zákl. + praktická

Firma
Hana Černá, 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

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

15091510889
15100110948

15091120863
15091120863
15100110947

15100220951

Minimálně tolik pracovních
míst je momentálně
v poptávce klientů Večerníku

150123020036
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soutěže

ˇ
PRO VOLNOU CHVILICKU
ˇ ˇ
´
aneb luStETe,
bádejte,
hádejte..
správné odpovìdi a vylosovaní výherci z èísla 39/2015:

V prvním vydání měsíce října 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 8. října 2015,
12:00 hodin.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

správně:

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
vyhrál/-a

Rejskova 8
Vlad. BALÁKOVÁ, Žeranovská 21, Prostějov,
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč, od Astrovíkendu.
BÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
správně:

vyhrál/-a

A
Alena
Rašková
Kateřina CHUDOBOVÁ, Dolní 34, Prostějov
V
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč
od firmy EXPRESPNEU.

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

správně:

OSMISMĚRKA

vyhrál/-a

DALIBOR JANDA
Eva JAKUBCOVÁ, Hloučelní 21, Prostějov
Výherce získává: Vstupenky na koncert Dalibora Jandy, který věnuje
MK Litovel
správně:
SU
DO
KU

SUDOKU

15092260909

KŘÍŽOVKA

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

vyhrál/-a

3, 8, 4, 1 Veronika KAMENÁ, Pod Kosířem 344, Čelechovice na Hané
Výherce získává: SLEVOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč, který
věnoval partner CASUS-BAR
správně:

vyhrál/-a

Letní výprodej nejen zdravotní obuvi je v plném proudu
Soňa ŠVÉDOVÁ, Vítova 415, Kostelec na Hané
Výherce získává: SLEVOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na zboží
od Zdravotnických potřeb VELEBOVÁ
Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už tradičně vyzvedávat
v redakci Večerníku, pokud speciálně není určeno jinak.

15092260910

ČESKÁ KVALITA MALOVANÉHO HEDVÁBÍ OD .........

15102060949

SUDOKU

OSMISMĚRKA

Partnerem dnešního kola je BATITEX,
který věnuje do soutěže DÁRKOVÝ
KUPON v hodnotě 400 Kč.

AKCENT, ANGINA, APORT, ARÉNA, ASTMA, CYSTA, DÁREK, DOUDA, DŘINA,
HROMY, KOUPĚ, KRYŠTOF, MERULE, MIMIK, ODVĚSNA, OPÉCI, SKAUTI,
SMOLA, SONDY, SPÁSA, SPLACH, STRACH, ŠŤÁVA, TLAMA, TVÁŘE

Výherce získá dvě vstupenky, na koncert
ŠLÁGRU, který věnoval partner
dnešního kola Agentura HITTRADE.

BÁDEJTE, KDO SE

SKRÝVÁ
POD TOUTO TVÁŘÍ...

15092260907

Kdo je na fotografii? Tentokrát jsme zabrousili
do KULTURY a graficky lehce poupravili
slovenského herce, který se právě dnes představí
na prknech Městského divadla v Prostějově...

...s námi po cestách
ŠAMPIONŮ
Výherce získá DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY
v hodnotě 400 Kč od partnera TK PLUS.

15072960721

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

TIPVečerníku

FARMÁŘSKÉ TRHY PROSTĚJOV
KDY: SOBOTA 10. ØÍJNA 2015, od 8:00 HODIN
KDE: SÍDLIŠTÌ CYRILA BOUDY, PROSTÌJOV
- ZÁBAVNÝ PARK „NA BOUDÌ“
Nově a poprvé v Prostějově můžete navštívit jedinečné farmářské trhy, které se budou konat už tuto sobotu 10. října
od osmé hodiny ranní. Opakovat se pak mají pravidelně
každou sobotu. Místem jejich konání bude vždy zábavný
park „Na boudě“ nacházející se u sídliště Cyrila Boudy.
Příchozí návštěvníci se mohou těšit na široký výběr zboží od
těch nejlepších farmářů a samozřejmě nebude chybět ani
doprovodný program. Během probíhajících trhů tak můžete nejen sehnat kvalitní zboží, ale připraveny jsou i zábavné
atrakce pro děti, aby se během vašeho nákupu nenudily.
K dispozici budou prolézačky, skluzavky, kolotoče, stánky
s hračkami a po celou dobu má hrát hudba. Přepadne-li vás
hlad, můžete si dát dobroty z udírny jako například grilovanou kýtu či kukuřici a mnoho dalších pochoutek z grilu.
Pánové mohou zapít žízeň pivečkem, pro ostatní připraveno

TIP

k obrazovce

BASKETBAL:

nealko občerstvení. Trhy jsou dostupné autem, kde bude připraveno parkoviště v dostatečné kapacitě.
Na Farmářských trzích můžete najít tyto druhy zboží: trdelníky,
frgály, oplatky, pečivo, bio zelenina, kozí sýry, králíci, uzeniny,
sazenice, keramika, kožešiny, med, ponožky, ruční práce, motyky, pásky, náramky a mnoho dalších farmářských i řemeslných
výrobků.
„Pojďte s námi zahájit tradici Farmářských trhů v Prostějově.
Čerstvé a kvalitní potraviny přímo od pěstitelů seženete na
jednom místě a to vše v příjemném prostředí. Samozřejmostí
budou i řemeslné výrobky,“ láká nejen všechny Prostějovany
Lucie Dráčková z Mamut Agency. „Těšíme se na vaši návštěvu
v hojném počtu!“
Na premiérový Farmářský trh zve i jeho mediální partner
PROSTĚJOVSKÝ Večerník.

Sobota 10. října:
17.00: TJ OP Prostějov – Kara Trutnov
(2. kolo extraligy juniorek, hala Sportcentra DDM Prostějov).
Neděle 11. října:
10.00: TJ OP Prostějov – Sokol Hradec
Králové (3. kolo extraligy juniorek, hala
Sportcentra DDM Prostějov).

FLORBAL:

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
SALITH ŠUMPERK
středa 7.10. od 18:00 hodin

PÁTEK
9.10.2015
20:15 HODIN

FOTBAL:
Mediální partner
prostějovského
HOKEJE:

HODINOVÝ
MANŽEL
Komedie ČR (2014)
Režie: T. Svoboda
Hrají: D. Novotný, B. Polívka, D. Matásek,
J. Čvančarová
Čtyři kamarádi, Honza, Jakub, Milan
a Kryštof, společně provozují plavecký
bazén a jsou vášnivými hráči vodního póla
v Nymburku. Poslední zápas prohráli a navíc byl jejich bazén z hygienických důvodů
uzavřen, a tak jsou najednou všichni čtyři
bez příjmů. Honza jakožto jednatel mohl
z výdělku vyplácet jen výplaty a se zavřením bazénu mu hrozí exekuce nejen
na bazén, ale i na dům. Honza chce říci
manželce Petře o možné exekuci, ale je
tak nervózní, že se s ní pohádá ještě dřív,
než cokoli řekne, a odejde z domu. Do
Nymburku jezdí z Prahy firma Hodinový manžel, kterou si volají většinou ženy,
které jsou bez manžela a potřebují pomoc
s drobnými opravami. Milan se stane jednatelem této firmy v Nymburku, a brzy
mají všichni č tyři práce dost.
Pokaždé však nejde jen o řemeslné práce... Honza má pravidelnou zakázku
u Kristýny, která potřebuje jen sex, ač-

akce v regionu...
V Němčicích začnou DIVADELNÍ PÁTKY
Město Němčice nad Hanou zve už na IX. sezónu NEJEN
Divadelních pátků. Tradiční program divadelních inscenací bude od letošního roku
obohacen o dvě představení pro děti, která se budou uvádět v neděli.
Vše odstartuje v pátek 9. října od 19:00 hodin v sále místního kina Oko Divadlo Stodola
z Jiříkovic, které vystoupí s muzikálem Rebelové ze Stodoly. První představení pro děti
bude následovat v neděli 1. listopadu od 15:00 hodin, kdy Divadlo SemTamFór ze Slavičína přiveze hudební pásmo pro děti od čtyř let Pohádky do kapsy. Až do března příštího
roku budou v rámci přehlídky k vidění celkem čtyři inscenace pro dospělé a dvě pro děti.

koli on si myslí, že mají klasický milostný vztah. Jakub často místo opravování
hlídá zákaznici Martě děti a všichni
pravidelně navštěvují starou paní Junkovou, která je celoživotní fanynka
Dukly, a tak jí dělají společnost při
utkáních. Honza přijede za Kristýnou
do hotelu na Slovensko, kde ho Kris-

týna vyvede z omylu o povaze jejich
vztahu. Honza se opíjí v baru a netuší,
že jeho manželka Petra je ve stejném
hotelu, stejně jako jeho kamarádi, kteří
ho na Slovensko sledovali. Honza se
v opilosti a na radu barmana rozhodne
skočit z Chopku. Ještě zavolá Petře, aby
se s ní rozloučil...

CO, KDY, KDE aneb informace, akce, události a pøednášky z vašeho okolí…
Ekocentrum IRIS
Husovo náměstí 67, Prostějov
Dne 9.října 2015 od 16:00 do 18:00 hodin
Geologie Prostějovska - nejen pro pedagogy.
Přednáška RNDr. V. Jaškové, zaměřená na
geologické zajímavosti našeho regionu.
5. - 10. října 2015 Keramika – tvořivá dílna
od 16:00 do 18:00 hodin.
Mìstská knihovna Prostìjov
středa 7. října v 17:00 hodin Carmen aneb
jak používat katalog knihovny – z pohodlí
svého domova si přes internet můžete
v knihovně vyhledávat knihy, zadávat si
rezervace i prodlužovat výpůjční dobu.
Nevíte jak na to? Příjděte a my vás to během
hodinového kurzu naučíme. Svoji účast
nahlaste prosím předem v čítárně, nebo na
tel.: 582 329 661, počet míst omezen.
čtvrtek 8. října 2015 v 17:00 hodin Největší
tajemství třetí říše – přednáška Milana
Zacha Kučery – autora knihy nás zavede do
tzv. ocelového města nacistů, do podzemního komplexu Riese v Sovích horách, na
hrad Ksiaž i na další tajemné stavby.
Centrum pro rodinu Prostìjov o.s.
nám. J.V.Sládka 2, Prostějov
KURZ EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ
se koná v úterý 6. října od 17:00 do 19:30 hodin. Lektorkou kurzu je Marcela Kořenková
(lektorka projektu KER a terapeutka v oblasti
rodičovského poradenství).
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.

MC Cipísek 2015
Kurzy zahájeny. Odpolední volné herny
budou v provozu od 5.října.
Volná místa: PRO MAMINKY S MIMINKY DO 9 MĚSÍCŮ - pokud se vytvoří
další skupina maminek, bude otevřen
MIMIKLUB v úterý od 12:45 do 14:15
hodin.
PRO RODIČE S DĚTMI středeční skupina Broučci 3 (9 měsíců až 1,5 roku) od
14:00 do 16:00 hodin. Dopolední skupiny
jsou momentálně zarezervovány. Bližší informace v MC nebo na emailu mcprostejov@centrum.cz.

SVAZ NESLYŠÍCÍCH
A NEDOSLÝCHAVÝCH,
Svatoplukova 15, Prostějov 796 01
I v roce 2015 nabízíme možnost využít
služeb našeho zařízení. Kromě odborného
sociálního poradenství také zajištění baterií
do sluchadel a drobného příslušenství ke
sluchadlům (hadičky, čistící tablety, či ušní
tvarovky různých velikostí). Zároveň vás
upozorňujeme na změnu telefonního čísla
poradenského zařízení: 775 549 777.
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově nadále poskytuje služby
nevidomým a slabozrakým občanům na
adrese: Kostelecká 17, Prostějov.

Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.
Multikulturní podvečery: pravidelně
v Prostějově, Kostelecká 17,
v úterý od 17:00 do 19:00 hodin
nabízí k zapůjčení kompenzační pomůcky,
úterý 6. října - Předměty z cizích zemí.
čtvrtek 8. října - Vyvážená strava dětí - bese- např. polohovací lůžka, ortopedické
da s výživovou specialistkou L. Němcovou. vozíky, chodítka, WC křesla aj. Služby
jsme rozšířili i o rozvoz pomůcek. Bližší
informace v kanceláři č. 106 nebo na tel. č.
RÙZNÉ……..
Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních 588 008 095, 724 706 773
pomůcek LAZARIÁNSKÉHO SERVISU PV, Hacarova 2, zajišťuje ortopedické vozíky, WC křesla, chodítka – pevná,
pojízdná, podpažní, servírovací stolky
a polohovací lůžka (mechanická, elektrická).
Kontakt po telefonu pí. V. Zapletalová
776 054 299
Fit klub Linie oznamuje přesídlení do
nových prostor – areál Autoklubu na
Bulharské ulici. Zahájení od 1. září 2015.
Provoz na Újezdě ukončen.
Více na www.fitklublinie.cz

Neděle 11. října:
8.00: Olomoucká liga mladších žáků
(4. kolo, kluby SK K2 Sportcentrum
Prostějov, FbC Asper Šumperk, FBC ZŠ
Uničov, FBC Droždín, TEMPISH FBS
Olomouc Rangers, tělocvična Reálného
gymnázia Prostějov)

I nadále až do 21. října probíhá výstava v
Kavárně GALERIE Národního domu v
Prostějově Antonína Vojtka - AKTY, kurátor výstavy: Miroslav Švancara

BRUSLENÍ
VEŘEJNOSTI
Sobota 10. 10.

15.30 - 17.30

Domov v Soběsukách bude vzpomínat
Domov pro seniory Soběsuky pořádá
ve středu 7. října od 9:00 do 16:00 hodin „Den otevřených dveří“. Na stejný
den od 14:00 hodin je plánován hudební pořad „Vzpomínky - písničky z třicátých let“. V pořadu zazní známé skladby
například v podání Oldřicha Nového či
Hany Vítové. Vystupující budou účinkovat v dobových kostýmech, v rámci
akce se uskuteční i přehlídka stylových
klobouků. Účinkují manželé Procházkovi.

www.vecernikpv.cz

Nad Biskupicemi vzlétnou draci
Již tuto sobotu 10. října bude patřit nebe
nad Biskupicemi papírovým drakům.
Sraz účastníků je na tamějším hřišti dvě
hodiny po poledni, pořádající kulturní
komise při Obecním úřadu Biskupice zve
na drakiádu všechny děti i dospělé.
V Kořenci pořádají golfové mistrovství
Otevřený turnaj pořádaný nejen pro
členy Lions Clubu v Olomouci se koná
v pátek 9. října na hřišti Golf & Ski
Resortu v Kořenci. Turnaj je otevřen
hráčům všech klubů. Začátek turnaje je
naplánovaný na 11.00 hod. Občerstvení
zajištěno během celé hry.

Pozvánky na všechny zápasy najdete na
stranách 30 a 31, vybrané šlágry pak na
straně 21.

KULIÈKY:
Sobota 10. října:
10.00: Turnaj Masters (Klání pro širokou veřejnost, Bedihošť).
Neděle 11. října:
11.00: Mistr Hané (Nežebříčkový turnaj pro 8 nejlepších hráčů, Křenůvky).
11.00: Desáté Křenůvky Open (Turnaj
otevřený pro všechny příchozí, Křenůvky).

MALÁ KOPANÁ:
Sobota 10. října:
8.00: 3. turnaj 1. ligy (kluby 1.FC Laškov, Spojené kluby Hluchov+Čehovice,
SK Mexico Víceměřice, SK Tomek Dobrochov, umělá tráva Laškov).
8.00: 3. turnaj 1. ligy (kluby 1.FC Laškov,
MK Brodek u Prostějova, SK Chaloupka
PV, Otinoves, umělá tráva Vrbátky).

VOLEJBAL:
Sobota 10. října:
10.00: TJ OP Prostějov – TJ Ostrava
„B“ (3. kolo 2. ligy žen, sk. „C“, letní hala
v Kostelecké ulici Prostějov).
14.00: TJ OP Prostějov – TJ Ostrava
„B“ (4. kolo 2. ligy žen, sk. „C“, letní hala
v Kostelecké ulici Prostějov)

www.vecernikpv.cz

FILMOVÉ, DIVADELNÍ
OKÉNKO A VÝSTAVY

aneb, co se kde děje…

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 5. října
14:00 Pondělní bijásek-škatuláci
17:30 Marťan
americké dobrodružné sci-fi
20:00 Marťan
úterý6. října
14:00 Úterní bijásek - škatuláci
17:30 Marťan
20:00 Takovej barevnej
vocas letící komety
středa 7. října
17:30 Marťan 3D
20:00 Marťan 3D
čtvrtek 8. října
17:30 Petr Pan
20.00 Muž na laně
pátek 9. října
15:30 Petr Pan 3D
17:30 Muž na laně 3D
20:00 Muž na laně 3D
sobota 10. října
15:30 Petr Pan 3D
17:30 Petr Pan 3D
20:00 Muž na laně 3D
neděle 11. října
15:30 Petr Pan
17:30 Muž na laně
20:00 Muž na laně

Kino klub

DUHA
Školní 4, Prostějov
středa 7. října
14:00 Bio senior - Bídníci
sobota 10. října
15:00 O mašince
17:30 Velká šestka
americký animovaný film
20:00 Rychle a zběsile 7

MÌSTSKÉ DIVADLO
ADLO
PROSTÌJOV
Vojáčkovo nám.1, Prostějov
pondělí 5. října
19:00 Yasmina Reza: Život na
třikrát (festival APLAUS)
úterý 6. října
19:00 Zoltán Egressy:
Postaven(i)í mimo hru
sobota 10. října
19:00 Večer nejen s operetou

Galerie U Hanáka

ŠPALÍÈEK
Uprkova 18, Prostějov
do 25. října výstava ke 130. výročí
založení třetího nejstaršího českého
cyklistického spolku na Moravě

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

DIVADLO POINT
Olomoucká 25, Prostějov
pátek 9. října
19:00 ZION SQUAD: premiéra záznamu posledního koncertu reggae kapely,
který se odehrál na nám. T.G.M.6.
M.66. 66.. 22014.
01
01

Apollo 13

Barákova 12, Prostějov
ěj
ěj
pátek 9. října
Školní 24, Prostějov
20:00 HENTAI CORPORATION:
do 6. října 2015 - Jan Čížek „Proti světlu“ Šílenci z Prahy

MIILUJE
M
VEČER E
NÍK

navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz

ZÁMEK
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SPORT

KULTURA
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K JESTŘÁBŮM MÍŘÍ

Naleznete
uvnitř

REPREZENTANT

VOLEK!
EXKLUZIV
NĚ

ČTVRTEK PATŘIL
SENIORŮM
●● Ve Společenském domě v
Prostějově se konala akce u příležitosti dne starších spoluobčanů.
strana 25

ORLI JDOU
DO BOJE

●● Basketbalisté Prostějova vyhráli generálku a nyní je čeká premiéra
PROSTĚJOV Tři sezony v nižší zámořské soutěži, účast na mistrovství světa hráčů do osmnác- nového ročníku v Ostravě.
ti a dvaceti let i letním kempu reprezentačního „áčka“, ale také zkušenosti ze švédské juniorky
strana 37
Foto: hcsparta.cz

a české extraligy dospělých. To všechno je vizitka nové posily prostějovského hokejového týmu,
kterou se oficiálně dnes stává Dominik Volek. Syn slavné legendy pražské Sparty a hráče New
York Islanders Davida se bude účastnit všech jestřábích tréninků a formou střídavých startů právě ze Sparty bude k dispozici i pro samotná utkání. Informaci prozradil exkluzivně Večerníku šéf
„A“-týmu LHK Jaroslav Luňák.
Další novou tváří v sestavě trenéra Přecehtěla pak má být Aleš Sova. Čtyřiadvacetiletý zadák již
v minulosti za Jestřáby nastupoval, poslední tři sezony strávil ve Znojmě, kde hrál mezinárodní
soutěž EBEL. Oba borci by měli zasáhnout již do středečního derby se Šumperkem.
(jim)

Foto: Pavla Vašková

strana

VÍCE O ZMĚNÁCH V TÝMU I KOMPLETNÍ HOKEJOVÉ
ZPRAVODAJSTVÍ NAJDETE NA STRANÁCH 34 a 35
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➢

JAK SE CHODILO
ACHODÍNAHOKEJ

●● Pod drobnohledem Večerníku
se ocitli příznivci ledového sportu
strana 40

Zveme na šlágr Večerníku – LEDNÍ HOKEJ
JEDNOU NEB E NAD PROSTĚJ OV
E
N
E
I
Č
D
N
E
J
Ý DVOUPLO M K prvnímu derby přijedou „Draci“
VĚTOU BRÁZDIL
ŠN

NÍK

●● V roli kapitánky vedla Klára
Waltrová dorostenky Slovácka
k domácí výhře 5:1 nad Slavií Praha, obhájkyně titulu si tak upevnily
vedoucí pozici v první fotbalové
lize, když mají plný počet bodů
a skóre 53:5.

EX

EXKLUZIVNĚ

●● V prostějovském Společenském
domě si svůj den užívalo na sedm
stovek seniorů, pro něž byl připraven
vskutku bohatý program.
Čtěte na straně 25!
●● Disciplinární komise Olomouckého krajského fotbalového
svazu zmírnila tresty pro dvojici jeseneckých hráčů Karla Laštůvku a Bronislava Buriana, zbytek postihu se jim
mění na dva zápasy podmíněně.
●● Není to tak dávno, co se v lhoteckém minipivovaru žehnala premiérová uvařená várka zdejšího piva,
a rázem už první říjnovou sobotu
slavil Pivovar Kosíř první rok výročí
založení.
Reportáž s fotogalerií
najdete na www.vecernikpv.cz!
●● Hned čtyři góly Davida Zachara
přivedly hokejisty Poruby k vysoké
výhře 8:3 nad Novým Jičínem, čtyřiadvacetiletý útočník si celkově polepšil
na bilanci 9+2 ze šesti druholigových
střetnutí.
●● Prostějovští filmaři ze společnosti cine4net v těchto dnech dokončují natáčení dokumentárního
filmu o akademickém malíři Jano
Köhlerovi. Více se dočtete v příštím
čísle Večerníku!

Americký cvičný letoun Boeing Stearman PT-17
byl využívaný pro výcvik pilotů v druhé světové
válce. Vyráběn byl zejména v třicátých letech minulého století. Exemplář na snímku, který k nám
dorazil z Brna, prošel pečlivou renovací.
Foto: Zdeněk Menšík

PROSTĚJOV Tohle u nás ještě nebylo! Kdo se o posledním zářijovém víkendu na Prostějovsku zahleděl na nebe, spatřil úžasný unikát. S typickým
burácením motorů mu totiž s velkou pravděpodobností prolétl nad hlavou legendární Boeing
Stearman PT-17.
Krásný aeroplán bylo možné na nebi vidět hned po
celé dva dny. „Letět v něm pro mě byl naprosto jedi-

nečný zážitek. Seděli jsme v otevřené kabině a na hlavách měli helmy i letecké brýle. Přitom jsme
cítili proudící vzduch s nezaměnitelnou vůní motoru. Připadala jsem si jako v romantickém filmu
Vzpomínky na Afriku,“ svěřila se nám se svými pocity z letu Vendula Bonková z Aeroklubu Josefa
Františka, na jehož pozvání letoun do Prostějova zavítal.
Jeho provoz přitom nebyl ničím levným. Deset minut ve vzduchu přišlo na 1 800 korun, letadlo vzlétlo celkem asi třicetkrát. „Jeden z našich členů domluvil vypůjčení z Brna. Měl zároveň
oprávnění tento druh letounu pilotovat, takže nás svezl. Jednalo se však o soukromou akci pro
členy aeroklubu, která se zřejmě v dohledné době nebude opakovat,“ dodala Vendula Bonková.
Další akce, kterou bude Aeroklub Josefa Františka pořádat, se odehraje začátkem prosince.
Tehdy se k dětem na prostějovském letišti z nebe snese Mikuláš i s celou svojí družinou. (mls)

boje na zelených trávnících aneb

PROSTĚJOV Podzim je oblíbeným ročním
ním
e
obdobím pro pouštění draků. Po nebi se
tak vznášejí desítky papírových výtvorů nejrůznějších tvarů, s nimiž si vítr
pohrává. A o něco podobného se ve
středu pokusí i hokejisté Prostějova. Na
a
Hanou totiž zavítají Draci ze Šumperka
a přáním Jestřábů je uspořádat pro své fanoušky
pořádnou drakiádu. Tedy povodit hosty po ledové ploše
a následně je poslat domů s kvalitní výslužkou.
Oba týmy neprožívají zrovna oslnivý start do nového ročníku WSM Ligy, o to podstatnější tak pro hráče je uspět v tomto
derby. A také proto uvítají prostějovští hokejisté co nejhlasitější podporu, přijďte jim pomoci učinit z domácího prostředí
nedobytnou pevnost.
V uplynulé sezoně se Jestřábům podařilo z celkem šesti soubojů pouze jednou uzmout všechny tři body, v úplně závěrečném přípravném utkání tohoto roku se pak na konci léta zranil
Matouš Venkrbec. Svému soupeři a současně partnerskému
klubu extraligových Pardubic tak mají co vracet. Doma zatím
mají svěřenci Kamila Přecechtěla bilanci dvou výher a dvou
porážek, stejně tak je na tom z hlediska venkovních duelů
i Šumperk.
Souboj jedenáctého kola začíná ve středu 7. října od 18:00 hodin a vstupné činí 70 korun, děti do 130 centimetrů mají vstup
zdarma. Celosezónní permanentka včetně utkání play off či
play out pak vyjde na 1820 korun.
(jim)

KAM ZA F

TBALEM

KRAJSKÝ PØEBOR – 10. KOLO

KRAJSKÝ PØEBOR – 10. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 10. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „B“ – 10. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „B“ – 10. KOLO

FC KRALICE NA HANÉ

TJ SOKOL URČICE

TJ SOKOL MOSTKOVICE

FC HVOZD

SK JESENEC-DZBEL

1.HFK OLOMOUC „B“

TJ TATRAN LITOVEL

TATRAN VŠECHOVICE

TJ SOKOL DOLOPLAZY

TJ LIBINA

SOBOTA 10.10. 15:00 HODIN
Fotbalový areál v Kralicích

NEDĚLE 11.10. 15:00 HODIN
Fotbalový areál v Určicích

SOBOTA 10.10. 15:00 HODIN
Fotbalový areál v Mostkovicích

SOBOTA 10.10. 15:00 HODIN NEDĚLE 11. 10. 15:00 HODIN
Fotbalový areál ve Hvozdu
Fotbalový areál ve Dzbelu
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výsledkový servis, sport

WSM LIGA - 9. kolo

Sportovní sumáø
9. kolo - MSFL

FC Velké
1.SK

9. kolo - Přebor Olomouckého KFS

Meziříčí

3

Prostějov

2

Poločas: 2:1
Diváků: 520.

Branky: 21. Dolejš, 32. Šimáček, 72. P. Mucha - 6., 73. Nekuda. Rozhodčí: Slabý
- Petr, Kondler; ŽK: 38. Smejkal, 44. P. Mucha, 78. Šuta - 30. Fládr, 77. Krejčíř, 90.
Rohové kopy: 11:5, Střely na branku: 10:5, Střely mimo: 2:4.
SESTAVA
VEL. MEZIŘÍČÍ:

Invald - Vyskočil (76. Z. Mucha), P. Mucha, Šimáček, Krejčí
- Dolejš (87. Dufek), Šuta (90. Pokorný), Berka, Demeter Smejkal, Kratochvíl.
Trenér: Libor Smejkal.

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Kofroň - Hirsch, Sus, Rus, Krejčíř - Machálek (80. Sečkář),
Fládr, Zelenka (53. Petržela), Langer (46. Koudelka) - Nekuda,
Kroupa.
Trenér: František Jura.

DALŠÍ VÝSLEDKY 9. KOLA
1. HFK Olomouc – MFK Vítkovice 0:3 (0:2). Branky: 12. Kovařík, 41. Kovařík, 79. Hruzík.
Diváci: 86 * SK Líšeň – FC Hlučín 1:1 (1:0). Branky: 4. Schneider – 73. Kraut. Diváci: Neuvedeno * FK Mohelnice – FC Viktoria Otrokovice 0:0 (0:0). Diváci: 210 * MFK Vyškov –
1.FC Slovácko B 0:0 (0:0). Diváci: 315 * SK HS Kroměříž – MSK Břeclav 3:0 (1:0). Branky: 39. Žák, 55. Ševčík, 58. Ševčík. Diváci: Neuvedeno * SK Uničov – HFK Třebíč 4:1 (0:1).
Branky: 52. Krč, 62. Vejvoda, 68. Komenda, 76. Krč – 16. Dogui. Diváci: 197 * FC Fastav Zlín
B – SK Spartak Hulín 1:1 (1:0). Branky: 15. Motal (pen.) – 76. Krhut. Diváci: 144.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO ODEHRANÝCH 10 KOLECH


Tým

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

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

Z

V

R

P

Skóre

Body

+/-

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

8
8
6
5
5
4
4
4
3
4
1
2
2
2
1
1

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

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

21:10
22:9
17:8
17:16
14:15
23:12
20:11
16:11
19:16
13:15
11:15
14:19
9:15
14:24
11:24
5:26

25
24
19
16
16
15
15
15
14
14
9
9
9
9
6
5

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

KAM NA MSFL - 10. KOLO:
sobota 10.10.
sobota 10.10.
sobota 10.10.
sobota 10.10.
sobota 10.10.
neděle 11.10.
neděle 11.10.
neděle 11.10.

10:30
15:00
15:00
15:00
15:00
10:15
10:15
10:30

:

Břeclav - Velké Meziříčí
Hlučín - Zlín B
Hulín - HFK Olomouc
Prostějov - Mohelnice
Třebíč - Vítkovice
Slovácko B - Líšeň
Uničov - Kroměříž
Otrokovice - Vyškov

:
:
:
:
:
:
:

Házená – 3. kolo 2. ligy mužů

25
20

Sokol II Prostějov
Sokol Velké Meziříčí

Sestava a branky Prostějova: Hrubý, Nesvadba – Kozlovský,
Burget 2, Jurík 1, Jurečka 1, Bečička 1, Vasyliev 3, Münster 1,
Šestořád 1, Bokůvka 1, Mikulka 3, Kosina 11. Trenér: Pavel Bečička.

Želatovice

0

Kralice na Hané

1

FC

poločas: 16:8

FC

Poločas: 0:0

„Vytvořili jsme si tak luxusní náskok, že i když
krize přišla, tak jsme vyhráli naprosto
zaslouženě a vládne maximální spokojenost.“
prostějovský kouč PAVEL BEČIČKA
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DALŠÍ VÝSLEDKY 3. KOLA 2. LIGY HÁZENÉ:
Hustopeče - Házená Tišnov (do uzávěrky nehlášeno), Napajedla - Bohunice 20 : 22, Telnice Maloměřice (do uzávěrky nehlášeno), Juliánov - Ivančice (do uzávěrky nehlášeno).

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 3. KOLE


Tým

Z

V

R

P

Skóre

Body

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

Bohunice
Juliánov
Sokol V. Meziříčí
Sokol II.Prostějov
Házená Tišnov
Maloměřice
Sokol Kostelec na Hané
Ivančice
Telnice
Hustopeče
Napajedla
SK Kuřim

3
2
3
3
2
2
3
2
2
2
3
3

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

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1

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

76 : 57
67 : 51
74 : 74
81 : 84
63 : 56
58 : 57
69 : 69
53 : 56
60 : 61
48 : 53
62 : 74
76 : 95

6
4
4
4
2
2
2
2
1
1
1
1

KAM PŘÍŠTĚ NA HÁZENOU...
Sobota 10.10., 17:00: Maloměřice - Sokol Kostelec na Hané (11:00), Bohunice - Hustopeče
(15:00), Ivančice - Házená Tišnov, Sokol V. Meziříčí - Napajedla, SK Kuřim - Sokol II.Prostějov
(11.10. 16:30), Juliánov - Telnice (11.10. 17:00).

1

(2:1, 1:0, 0:0)

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

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

SESTAVA
LITOMĚŘIC:

Pavelka – Piegl, Krstev, Plášil, Bílek, Mikliš, Jank, Málek – Mar.
Procházka, Berger, Rousek – Valášek, Švagrovský, Doležal –
Kopta, Nedvídek, Ondráček – Beránek, Racek, Mich. Procházka.
Trenér: Jiří Kučera.

Branky: 58. Hlačík z penalty. Rozhodčí: Koláček – Boháč, Kouřílek
ŽK: 28. Bělík, 77. Dlouhý (oba Ž). Diváků: 100.
SESTAVA
KRALIC:

3

Branky a nahrávky: 2. Novák (Moskal), 9. Illéš (Čuřík), 35. Novák z trestného střílení – 15.
Mar. Procházka (Krstev, Berger). Rozhodčí: Dědek – Hanzlík, Vengřin. Vyloučení: 6:9. Navíc:
Mojžíš 10 minut. Využití: 0:1. V oslabení: 0:0. Střely na bránu: 49:33. Diváků: 1120.

Krejčí – Škoda, Martinka, Neoral – Dočkal, Hlačík –
Petržela, Nečas (44. Novotný, 90. Lexa), Troneček –
Lehký, Dostál (39. Císař).
Trenér: Ivo Gottwald.

„Tentokrát můžu před mužstvem jedině
smeknout, neboť odvedlo výkon
„Byli jsme lepší a soupeř si nic nevypracoval.“ na hranici svých současných možností.“
trenér Kr
Kralic
ralic IVO
IV
VO GOTTWALD
GO
OTT
TWA
ALD
D trenér Jestřábů KAMIL PŘECECHTĚL
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9. kolo - Přebor Olomouckého KFS

TJ Sokol
TJ Sokol

Ústí

1

Určice

2

WSM LIGA - 10. kolo

2

Poločas: 0:1

Prostějov

Branky a nahrávky: 29. Rys z trestného střílení, 38. Roubík (Rys, Bernad) – 53.
Meidl (Mojžíš, Dragoun), 55. Luňák (Dragoun, Drtina), rozhodující nájezd Drtina.
Rozhodčí: Pražák – M. Jílek, Šperl. Vyloučení: 6:7. Využití: 1:1. V oslabení: 0:0.
Střely na branku: 40:42. Diváků: 927.

Branky: 47. Orava – 4. Cetkovský, 55. Hochman. Rozhodčí: Motal – Přikryl,
Kopecký. ŽK: 36. Bezděk, 85. Černotský, 86. Urbášek – 27. Bokůvka, 35. Hochman, 38. Zelina, 90. Cetkovský. Diváků: 150.
SESTAVA
URČIC:

sn 3

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

SESTAVA
ÚSTÍ:

Soukup – Brož, Smetana, Pohl, Bernad, Kurka, Hes, Macek – Tůma, Roubík, Kuchler – Rys, Kloz, Kubica – Gengel,
Melka, Křivohlávek – D. Novák. Trenér: Miroslav Mach.

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

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

Števula – Zelina, Bokůvka, Lakomý, Gottvald (74. Zabloudil) –
Plajner, Surala (63. Zapletal), Cetkovský, Halouzka, Hochman
– Trajer (90. Mohelník).
Trenér: Evžen Kučera.

„Hráli jsme to, co chceme, od Ústí jsme čekali víc.“
trenér U
Určic
rčic EVŽEN
EV
VŽEN
N KU
KUČERA
UČER
RA
strana 30 „O druhé přestávce jsme si v kabině řekli,
že jsme do Ústí nepřijeli na výlet.“

DALŠÍ VÝSLEDKY PŘEBORU O KFS

trenér Jestřábů KAMIL PŘECECHTĚL
strana 35

9. kolo: Šternberk - Mohelnice B 2:1 (1:1), Jeseník - Kojetín 10:1 (3:1), Litovel - Zábřeh
0:0, Ústí - Určice 1:2 (0:1), HFK Olomouc B - Chválkovice 0:1 (0:1), Dolany - Velké Losiny 2:1 (0:0), Medlov - Hněvotín 1:0 (0:0), Želatovice - Kralice 0:1 (0:0).

KAM NA KRAJSKÝ PŘEBOR - 10. KOLO:
sobota 10.10.
sobota 10.10.
sobota 10.10.
sobota 10.10.
sobota 10.10.
sobota 10.10.
sobota 10.10.
sobota 10.10.

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

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

DALŠÍ VÝSLEDKY 9. a 10. KOLA WSM LIGY
:
:
:
:
:
:
:
:

Házená – 3. kolo 2. ligy mužů

Rozhodčí: Dalajka –
Šohaj. ŽK: 3:2. Vyloučení: 4:5.
Sedmičky: 5/4:3/2. Diváků: 90.
Pětiminutovky: 5:3, 9:4, 10:6,
11:7, 14:8, 16:8, 19:11, 22:13,
23:15, 24:16, 24:19, 25:20.

Prostějov

* výsledky * statistiky * tabulky

Sokol Kostelec n.H. - HK
SK Kuřim

31
21

poločas: 15:9

Rozhodčí: Krobothová,
Ochmann. Vyloučení:
Mayer, P. Navrátil – Přikryl 5, Smékal 7, J. Prášil, Diviš 1,
Popelka, Grulich 1, Dostál 5, Vymětal 4, Varhalík 2, Švec 6, 5:4. Sedmičky: 3/2:2/2.
Grepl, Oščádal.
Trenér: Jiří Grepl. Diváků: 73.

„Chvílemi to byla z naší strany divočina.“

vyjádřil se k obrazu hry JIŘÍ GREPL
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9. kolo: HC Benátky n/J – HC Slovan
Ústí n/L 2:6 (1:2, 1:1, 0:3). Branky: 10.
Volf (Čermák), 31. Havlín (Čakajík, Plodek)
– 3. Melka (Křivohlávek, Kurka), 18. Pohl
(Kubica, Rys), 30. Roubík (Tůma, Kuchler),
47. Tůma (Smetana, Roubík), 56. Rys (TS),
59. Kubica (Bernad). Diváci: 305 * SK HS
Třebíč – HC Most 3:2 (1:0, 1:1, 1:1).
Branky: 8. Polodna (Šaur, Pekr), 31. ERAT
(Mrázek, Dočekal), 46. Svoboda (Psota, Zuzin) – 34. Zeman (Válek), 46. Bittner (Válek,
Trübenekr). Diváci: 1220 * HC ZUBR
Přerov – ČEZ Motor Č. Budějovice
2:0 (0:0, 1:0, 1:0). Branky: 40. Šťastný
(Popelka), 51. Goiš (Stoklasa). Diváci:
2154 * Rytíři Kladno – Salith Šumperk
3:0 (2:0, 0:0, 1:0). Branky: 2. Bílek
(Stach), 19. Repe (Stach, Kehar), 43. Pitule
(Zajíc, Horna). Diváci: 1450 * HC Slavia
Praha – AZ Havířov 5:1 (1:0, 0:0, 4:1).
Branky: 8. T. Doležal (Kolařík, Kašpařík),
42. Čermák (Kašpařík, Knot), 47. J. Doležal
(Knot, Bahenský), 50. Kašpařík (Hraško,
Micka), 51. Micka (Bahenský) – 49. Štumpf
(Korím). Diváci: 1413 * SK Kadaň – HC
Dukla Jihlava 3:2 (1:1, 0:1, 2:0). Branky:
13. Chrpa (Trefný), 55. Hejcman (Rohan,
Chrpa), 59. Vrána (Charousek) – 15. Harkabus (Gríger), 28. Skořepa (Kaláb, Důras).
Diváci: 312.

10. kolo: ČEZ Motor Č. Budějovice – HC
Most 3:2 (1:0, 1:1, 1:1). Branky: 19. Straka
(Nouza, Vráblík), 29. Žálčík (Rob, Babka), 54.
Straka (Gába, Vráblík) – 33. Hora (Kokeš),
60. Řehoř (Havlíček). Diváci: 3421 * AZ
Havířov – Sportovní klub Kadaň 3:1 (1:0,
0:1, 2:0). Branky: 12. Káňa (Tomi, Korím),
52. Káňa (Tomi, Štumpf), 59. Štumpf (Káňa)
– 30. Hejcman (Kverka, Černý). Diváci: 1664
* HC Stadion Litoměřice – HC Slavia Praha
2:6 (1:3, 0:1, 1:2). Branky: 2. Švagrovský
(Bílek, Doležal), 42. Nedvídek (Antončík) – 15.
Kašpařík (Punčochář), 18. Knot (Doležal J.), 20.
Hruška (Čermák), 31. Robinson (Markovič,
Knot), 49. Doležal T. (Čermák, Kašpařík), 52.
Hruška (Čermák, Doležal T.). Diváci: 1740 *
Salith Šumperk – HC Benátky n/J 2:6 (2:3,
0:2, 0:1). Branky: 15. Roupec (Plášek), 18.
Fořt (Roupec) – 12. Ordoš (Plodek, Čermák),
16. Dlouhý (Čermák), 19. Plodek (Havlín, Kajínek), 26. Víšek, 29. Dlouhý (Čermák, Volf),
46. Pabiška (Víšek). Diváci: 698 * HC ZUBR
Přerov – Rytíři Kladno 1:2 s.n. (0:1, 1:0,
0:0 - 0:0). Branky: 21. Pšurný (Procházka,
Dostálek) – 10. Kolářík (Skuhravý), rozh. náj.
Rudovský. Diváci: 3000 * HC Dukla Jihlava
– SK Horácká Slavia Třebíč 2:1 (2:0, 0:0,
0:1)Branky: 13. Březina (Zadražil, Šafář), 17.
Harkabus (Seman, Gríger) – 48. Dolníček (Erat,
T. Svoboda). Diváci: 2358.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 10. KOLE

ŠLÁGR DRUHÉ LIGY V MALÉ
KOPANÉ
PROSSTĚJOV Ohromnou vyrovnaností se vyznačuje aktuální ročník 2.
okresní ligy v malé kopané mužů ČUS
Prostějovska. O uplynulém víkendu
byly na programu dva turnaje třetího
kola a po jejich odehrání platí, že první a sedmý celek průběžného pořadí
dělí pouhých šest bodů.
Výrazně odpadla pouze beznadějně
poslední FC Zavadilka Prostějov, která
všech šest svých utkání prohrála a nemá
tak dosud na kontě ani bodík. Na opačném pólu tabulky se rozhořela bitva
o nejvyšší příčku mezi SK Dřevnovice
a Kobrou Kobeřice, v níž se zrodila remíza 3:3. Prvně jmenovaný tým díky tomu
udržel vedení s nejtěsnějším jednobodovým náskokem.
Výsledky třetích turnajů
2. ligy mužů 2015/2016
Hřiště Kobeřice: FC Béci Sokol II Prostějov - SK Dřevnovice 1:6, FC Juniors

Semos Hluchov - Béci PV 4:2, Dřevnovice - SK Kobra Kobeřice 3:3, Kobeřice
- J. Hluchov 7:2.
Hřiště Vrbátky: KMK Katastrofa Prostějov - TTC Graphic Prostějov 2:2, Katastrofa PV - FC Zavadilka Prostějov 2:0,
FC Medvědi Prostějov - Graphic PV 1:2,
Zavadilka PV - Medvědi PV 2:4.
Průběžná tabulka
1. Dřevnovice 4 1 1 19:11
2. Kobeřice
3 3 0 22:11
3. Medvědi PV 3 1 2 15:11
4. J. Hluchov 3 0 3 12:20
5. Katastrofa PV 2 2 2 13:10
6. Graphic PV 2 2 2 11:10
7. Béci PV
2 1 3 14:18
8. Zavadilka PV 0 0 6 8:23

13
12
10
9
8
8
7
0

Česká unie sportu v rámci projektu
Sportuj s námi a Město Prostějov finančně podporují malou kopanou.
(kopa,son)



Tým

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

HC Slavia Praha
HC Motor České Budějovice
Rytíři Kladno
HC ZUBR Přerov
HC Benátky nad Jizerou
SK HS Třebíč
SK Kadaň
HC Dukla Jihlava
HC Slovan Ústí nad Labem
HC Stadion Litoměřice
LHK Jestřábi Prostějov
AZ Havířov
Salith Šumperk
HC Most

Z

V

VP

PP

P

Skóre

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

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

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

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

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

39:18
35:25
30:22
32:28
29:22
22:24
26:24
26:24
35:36
35:41
19:28
24:34
25:40
23:34

Bodů

23
21
20
18
17
16
15
15
15
14
12
11
8
5

KAM PŘÍŠTĚ NA HOKEJ...
11. kolo, středa 7. října, 17:30: Benátky - Přerov, Most - Jihlava, Třebíč - Havířov, Kadaň Litoměřice (18:00), Kladno - České Budějovice (18:00), Prostějov - Šumperk (18:00), Slavia
Praha - Ústí nad Labem (18:00)
12. kolo, sobota 10. října, 17:00: Kladno - Benátky (16:00), České Budějovice - Jihlava, Havířov
- Most, Litoměřice - Třebíč, Přerov - Prostějov, Šumperk - Slavia Praha, Ústí nad Labem - Kadaň

www.vecernikpv.cz

www.vecernikpv.cz

Pondělí 5. října 2015
www.vecernikpv.cz

výsledkový servis, soutěž

POPRVÉ KOLJA!

I.A SK. „A“ MUŽI:

9. kolo: Moravský Beroun - Bohuňovice 0:1 (0:0),
Maletín - Loštice 4:2 (2:1), Hlubočky - Dubicko 4:3
(2:1), Černovír - TJ Štěpánov 4:1 (2:1), Troubelice
- Česká Ves 0:1 (0:0), Rapotín - Haňovice 3:0 (2:0),
Konice - Bělkovice 2:0 (0:0).
1.Rapotín
9 8 0 1 30:9 24
2.Bohuňovice
9 7 0 2 23:11 21
3.Haňovice
9 6 1 2 27:11 19
4.Bělkovice-Lašťany
9 5 1 3 17:14 16
5.Konice
9 4 3 2 17:11 15
6.SK Řetězárna
9 4 2 3 14:15 14
7.Hlubočky
9 3 2 4 21:27 11
8.Černovír
9 3 1 5 15:16 10
9.Troubelice
9 2 4 3 15:18 10
10.Maletín
9 3 1 5 19:27 10
11.Loštice
9 3 1 5 17:26 10
12.FC Dubicko
9 2 1 6 12:21 7
13.Štěpánov u Olomouce 9 2 1 6 13:28 7
14.Moravský Beroun 9 1 2 6 15:21 5
I.A SK. „B“ MUŽI:

9. kolo: Klenovice - Bělotín 3:1 (0:1), Lipník n. B. Brodek u Přerova 1:2 (0:1), Plumlov - SK Lipova 0:1
(0:1), Mostkovice - Opatovice 1:0, Všechovice - Lutín
1:4 (0:4), Beňov - Čechovice 3:5 (0:3), Slatinice Náměšť n. H. 0:3.
1.Lipová
9 8 0 1 20:10 24
2.Lutín
9 7 1 1 29:5 22
3.Beňov
9 4 4 1 27:18 16
4.Čechovice
9 5 1 3 16:16 16
5.Bělotín
9 4 3 2 18:15 15
6.Klenovice na Hané 9 4 1 4 14:14 13
7.Lipník nad Bečvou
9 4 0 5 16:13 12
8.Všechovice
9 3 1 5 22:29 10
9.Slatinice
9 3 1 5 10:21 10
10.Brodek u Přerova
9 2 3 4 12:13 9
11.Mostkovice
9 2 3 4 10:20 9
12.Plumlov
9 2 2 5 15:20 8
13.Náměšť na Hané
9 2 1 6 13:22 7
14.Opatovice - Všechovice 9 1 3 5 13:19 6
I.B SK. „A“ MUŽI:

9. kolo: Dub n.Moravou - Ústí B 2:3 (0:3),
Nezamyslice - Újezdec 3:0 (1:0), Čekyně - Troubky
5:2 (3:1), Pivín - Kojetín B 1:0 (1:0), Tovačov - FK
Nemilany 3:1 (2:0), Kostelec - Vrchoslavice 3:3
(3:2), Horní Moštěnice - Přerov B 0:3.
1.Kojetín - Koválovice B 9 5 2 2 21:14 17
2.Tovačov
9 5 1 3 15:12 16
3.Viktorie Přerov B
9 5 0 4 14:11 15
4.Troubky
9 4 3 2 19:17 15

4
4
3
3
3
3
3
3
3
3

2
1
4
4
2
2
2
1
0
0

3
4
2
2
4
4
4
5
6
6

15:19
25:21
15:13
19:20
20:18
16:18
18:24
12:14
25:26
16:23

14
13
13
13
11
11
11
10
9
9

KP DOROSTU U19

8. kolo: Šternberk - Černovír 4:4, Nové Sady - Konice
1:0 (1:0), Mohelnice - Kostelec 5:0 (4:0), Lipník n.
B. - FK Nemilany 3:5 (2:0), Určice - Chomoutov 4:2
(2:1), Velký Týnec - Opatovice 4:4, Velké Losiny Chválkovice 6:0 (5:0).
1. FK Mohelnice
9 6 2 133:10 20
2. Sokol Chomoutov 9 6 1 225:12 19
3. Sokol Určice
9 6 0 336:20 18
4. FK Nemilany
9 5 2 225:15 17
I.B SK. „B“ MUŽI:
5. Slovan Černovír
9 5 1 333:23 16
9 4 3 216:13 15
9. kolo: Leština - Babice 1:2 (1:1), Hvozd - Slavonín 1:4 6. FK Šternberk
(0:3), Libina - Protivanov 6:1 (2:1), Postřelmov - Nové 7. FK Spartak Lipník n. B. 9 4 1 427:25 13
Sady B 3:1 (1:1), Zvole - Velká Bystřice 3:4 (1:2), Doloplazy 8 Lázně Velké Losiny 9 4 0 531:21 12
9. FK Nové Sady
9 4 0 518:23 12
- Otinoves 9:0 (5:0), Paseka - Jesenec 3:2 (1:0).
1.Velká Bystřice
9 8 1 0 36:15 25 10. Opatovice-Všechovice 9 3 3 322:33 12
2.Slavonín
9 6 1 2 22:9 19 11. FC Kostelec na Hané 9 3 2 421:27 11
9 2 1 615:29 7
3.Jesenec
9 6 1 2 22:12 19 12. Sokol Konice
9 1 1 711:32 4
4.Nové Sady B
9 5 1 3 27:20 16 13. SK Chválkovice
5.Postřelmov
9 4 3 2 10:6 15 14. Sokol Velký Týnec 9 1 1 717:47 4
6.Protivanov
9 4 3 2 14:16 15
II. TŘÍDA
7.Otinoves
9 5 0 4 16:22 15
8.Paseka
9 4 1 4 21:19 13 9. kolo: Vrahovice - Skalka 3:5 (3:4), Otaslavice 9.Zvole
9 3 2 4 12:16 11 Němčice 1:2 np (0:1), Sokol Olšany - Horní Štěpánov
10.Doloplazy
9 3 1 5 27:17 10 1:0 (1:0), Smržice - Brodek u PV 2:0 (0:0), Určice B 11.Libina
9 3 0 6 20:23 9 Přemyslovice 1:2 np (1:0), Haná Prostějov - Čechovice B
12.Babice u Šternberka 9 2 0 7 14:37 6 1:0 (0:0), Zdětín - Držovice 2:4 (2:2).
13.Leština
9 1 2 6 15:25 5 1.Haná Prostějov
9 8 0 1 27:5 24 0 0
14.Hvozd
9 0 2 7 6:25 2 2.Němčice nad Hanou 9 7 0 2 16:6 21 2 2
3.FK Skalka 2011
9 6 0 3 25:11 19 0 1
MS LIGA DOROSTU U-19
4.Smržice
9 5 0 4 13:14 15 1 1
9 5 0 4 13:9 14 2 1
9. kolo: HS Kroměříž - HFK Olomouc 0:1 (0:1), 5.Horní Štěpánov
9 5 0 4 16:18 14 2 1
Vítkovice - Hodonín 1:2 (0:1), FC Hlučín - 1.SK 6.Otaslavice
9 4 0 5 18:12 13 2 3
Prostějov 1:1 (1:0), Šumperk - Znojmo 4:1 (2:1), 7.Vrahovice
8.Čechovice B
9 3 0 6 18:16 11 0 2
MFK Vyškov - SK Líšeň 2:2.
9 4 0 5 9:10 11 3 2
1. MFK Vítkovice
7 5 0 2 12:6 15 9.Přemyslovice
2. SK HS Kroměříž 7 5 0 2 12:6 15 10.Brodek u Prostějova 9 4 0 5 12:24 11 1 0
9 3 0 6 15:23 10 0 1
3. MFK Frýdek-Místek 7 4 2 1 16:5 14 11.Určice B
9 3 0 6 13:23 9 0 0
4. FC Hlučín
7 4 1 2 12:6 13 12.Držovice
9 3 0 6 13:26 9 1 1
5. 1.HFK Olomouc
7 4 1 2 9:7 13 13.Zdětín
9 3 0 6 8:19 8 1 0
6. FK Hodonín
8 4 1 311:14 13 14.Olšany
7. FK Šumperk
8 3 1 4 8:11 10
III. TŘÍDA
8. 1.SC Znojmo FK 8 2 3 310:13 9
9. FK Fotbal Třinec 7 3 0 4 6:10 9 9. kolo: Brodek u K. - Ptení 0:0, Nezamyslice B 10. 1.SK Prostějov
7 2 1 410:11 7 Výšovice 0:0, Vícov - Dobromilice 1:0 (1:0), Čechy p.K.
11. SK Líšeň
7 2 1 4 8:11 7 - Kladky 3:2 (0:1), Kostelec B - Protivanov B 0:2 (0:0),
12. FC Sparta Brno
7 1 2 4 7:15 5 Bedihošť - Tištín 2:1 (0:1).
13. MFK Vyškov
7 0 3 4 7:13 3 1.Vícov
7 6 0 1 18:8 18 0 0
2.Ptení
7 6 0 1 14:9 17 1 0
MS LIGA DOROSTU U-17
3.Bedihošť
7 5 0 2 23:17 14 1 0
7 4 0 3 18:11 12 1 1
9. kolo: Znojmo - Baník Ostrava 0:8 (0:5), Třinec - 4.Výšovice
7 4 0 3 17:10 12 1 1
HFK Olomouc 3:0 (1:0), Vysočina Jihlava - 1.SK 5.Brodek u Konice
7 4 0 3 16:15 12 1 1
Prostějov 4:0 (1:0), Hodonín - Frýdek-Místek 0:1 6.Tištín
7 3 0 4 14:14 10 0 1
(0:0), SFC Opava - MFK Vyškov 6:0 (3:0), Vítkovice 7.Kostelec B
7 3 0 4 9:17 9 1 1
- FC Hlučín 2:1, 1.FC Slovácko - Karviná 1:3, Fastav 8.Nezamyslice B
7 2 0 5 13:11 7 0 1
Zlín - HS Kroměříž 3:0 (1:0), Zbrojovka Brno - Sigma 9.Dobromilice
10.Protivanov, B
7 2 0 5 14:16 7 0 1
Olomouc 0:3 (0:2).
1. FC Baník Ostrava 12 11 1 067:12 34 11.Čechy pod Kosířem 7 2 0 5 14:25 6 0 0
7 1 0 6 8:25 2 1 0
2. SK Sigma Olomouc 12 10 1 1 66:8 31 12.Kladky
3. MFK Frýdek-Místek 12 9 1 256:14 28
IV. TŘÍDA
4. FC Fastav Zlín
11 9 1 142:14 28
5. FC Zbrojovka Brno 11 9 0 241:12 27 9. kolo: Pivín "B" - Tvorovice 2:1 (0:1), Brodek u Prostějova
6. MFK OKD Karviná 12 7 2 357:32 23 "B" - Želeč 7:2 (4:0), Pavlovice - Biskupice 2:1 (1:1),
7. FC Vysočina Jihlava 11 7 1 336:12 22 Přemyslovice "B" - Plumlov "B" 2:3 (1:0).
8. 1.FC Slovácko
11 7 0 436:18 21 1. Pivín B
7 6 0 1 19:9 18 1 1
9. 1.SK Prostějov
12 5 1 634:33 16 2. Mostkovice B
6 6 0 0 24:4 17 1 0
10. MFK Vítkovice
12 5 0 734:49 15 3. Plumlov B
6 4 0 2 18:10 12 0 0
11. Slezský FC Opava 12 4 2 622:27 14 4. Přemyslovice B
6 4 0 2 15:9 12 0 0
12. SK HS Kroměříž
12 4 2 611:37 14 5. Pavlovice
6 3 0 3 14:12 9 1 1
13. MFK Vyškov
12 4 1 720:69 13 6. Tvorovice
6 2 0 4 11:17 7 0 1
14. FK Fotbal Třinec
12 3 2 714:15 11 7. Brodek PV B
6 2 0 4 19:26 5 1 0
15. FC Hlučín
12 1 1 1012:54 4 8. Biskupice
7 1 0 6 15:31 3 0 0
16. 1.SC Znojmo FK 12 1 1 10 6:55 4 9. Želeč
6 0 0 6 7:24 1 0 1
17. 1.HFK Olomouc
12 1 0 1111:53 3
18. FK Hodonín
12 0 1 11 4:55 1

Foto: Zdeněk Vysloužil

Osmé kolo naší tipovačky FOTBALOVÁ DEVÍTKA VEČERNÍKU se stalo kořistí jednoho z největších favoritů Edy DRTILA. Expert z Prostějova měl tentokrát i notnou dávku štěstí, protože se na
kótu dvanácti bodů dostal společně se dvěma dalšími soutěžícími. Jeho jméno se tak společně
s Laďou Šťastným a Roxanou Müllerovou ocitlo v losovacím osudí, ze kterého vytáhla ruka našeho redaktora Michala Kadlece právě lístek se jménem Eda Drtil. GRATULUJEME!
(zv)

Rozporuplnými výsledky, bylo nabité
deváté soutěžní kolo naší tipovačky FOTBALOVÁ DEVÍTKA VEČERNÍKU. Nejlépe se s nečekanými výsledky
vypořádal Zbyněk Lošťák, ve fotbalových kruzích známý pod přezdívkou
Kolja. Jako jediný nasbíral jedenáct
bodů a premiérově se může radovat
z týdenního triumfu. Do čela celkového
pořadí se vyhoupl Eda Drtil, jenž má
jednobodový náskok před doposud vedoucím Kubou Jamrichem.
Vítězství Zbyňku Lošťákovi přinesly dvě
trefené remízy, k tomu přidal dvě dvojky
a jedničku Smržic. Na dělené druhé příčce
byli další tři tipéři s deseti body - Eda Drtil,
Vladimír Kaštyl a Lukáš Frys. Na drobné
reklamní předměty se mohou těšit Lukáš
Frys a Vladimír Kaštyl. Smutnou raritou je
pak nulový zisk Mirka Slezáka…
Po několikatýdenní nadvládě, opustil
vedoucí příčku celkového pořadí Kuba
Jamrich, jenž neodolal náporu finišujícího
Edy Drtila. Výrazně se posunul nahoru
i Zbyněk Lošťák.
Jak jste tipovali? Tentokrát vám výsledky
většinou moc nevoněly. Výjimkou byla
pouze výhra Lipové v Plumlově a domácí
triumf Smržic. Absolutně vás naopak zaskočila premiérová porážka eskáčka a domácí výhra Olšan.

Výsledky 9. kola: 1. Velké Meziříčí 1.SK Prostějov 3:2 (4 správné tipy), 2.
Plumlov - Lipová 0:1 (54), 3. Kostelec
- Vrchoslavice 3:3 (22), 4. Vrahovice Skalka 3:5 (14), 5. Otaslavice - Němčice 1:1 (21), 6. Olšany - Horní Štěpánov
1:0 (4), 7. Zdětín - Držovice 2:4 (13),
8. Smržice - Brodek u Pv 2:0 (49), 9.
Bedihošť - Tištín 2:1 (38).
Pořadí 9. kola: 1. Zbyněk Lošťák, 11
bodů. 2.-4. Eduard Drtil, Vladimír
Kaštyl a Lukáš Frys, všichni 10. 5.-7.
Rudolf Trefený, Petr Látal a Dušan
Vrána, všichni 9. 8.-11. Oldřich Lošťák, Josef Soldán, Alois Krátký a Hana
Vinklerová, všichni 8. 12.-26. Petra
Spáčilová, Jan Podhorný, Miluše Musilová, Květoslav Nejezchleba, Bob Hála,
František Patz, Jitka Vlachová, Roman
Ryba, Kamil Kohoutek, Petr Musil,
Antonín Glouzar, Josef Németh, Lubomír Klus, Jakub Jamrich a Antonín
Daněček, všichni 7. 27.-38. Ladislav
Šťastný, Michal Petržela, Petr Müller,
Petra Halousková, Jan Kolařík, Jaromír
Přecechtěl, Metoděj Hloušek, Roman
Prokeš, Stanislav Konupka, František
Svobodník, Jaroslav Kouřil a Pavel Novák, všichni 6. 39.-44. Václav Komrzí,
Vladimír Franc, Majka Lusková, Libor
Nakládal, Ladislav Pírek a David Blahák, všichni 5. 45.-57. Evžen Holub,
Lenka Karásková, Antonín Hlavinka, Radovan Vičar, Jaroslav Karásek,
Tereza Kučerová, Lukáš Antl, Eva
Mičková, Oldřich Trávníček, Tomáš
Frňka, František Sedlák, Josef Trubka a
Martin Slatina, všichni 4. 58.-64. Josef
Dostál, Vladimír Krč, Jiří Paul, David
Gryglák, Eva Halousková, František
Smolka a Roxana Müllerová, všichni
3. 65.-67. Jan Vysloužil, Anna Svobodníková a Miloslav Brázda, všichni 2. 68.
Miroslav Slezák, 0 bodů.
Celkové pořadí po 9. kolech: 1. E. Drtil, 76. 2. J. Jamrich, 75. 3. O. Lošťák, 72.
4. Z. Lošťák, 71. 5. E. Holub, 66. 6.-7. L.
Karásková a R. Trefený, oba 64. 8.-10. L.
Šťastný, A. Daněček a V. Kaštyl, všichni
63. 11. J. Soldán, 62. 12. L. Klus, 61. 13.
A. Krátký, 60. 14.-15. R. Müllerová a
M. Petržela, oba 59. 16.-17. J. Németh
a A. Glouzar, oba 58. 18.-20. P. Müller,
P. Musil a P. Halousková, všichni 57. 21.22. R. Ryba a K. Kohoutek, oba 56. 23.24. P. Látal a A. Hlavinka, oba 55. 25.26. F. Smolka a D. Blahák, 54. 27.-29.
R. Vičar, J. Kolařík a J. Přecechtěl, všichni
53. 30.-32. L. Pírek, J. Vlachová a E. Halousková, všichni 52. 33.-35. J. Karásek,
L. Nakládal a F. Patz, všichni 51. 36.-39.
T. Kučerová, R. Prokeš, M. Hloušek a D.
Vrána, všichni 50. 40.-41. S. Konupka a
D. Gryglák, oba 49. 42. L. Antl, 46. 43.44. O. Trávníček a E. Mičková, oba 45.
45. T. Frňka, 44. 46. B. Hála, 43. 47.-48.
F. Svobodník a J. Svobodník, oba 42.
49.-51. J. Paul, F. Sedlák a J. Vysloužil,
všichni 41. 52.-54. A. Svobodníková,
J. Trubka a M. Slezák, všichni 39. 55.
M. Lusková, 37. 56. M. Slatina, 35. 57.
V. Franc, 34. 58. J. Kroupa, 33. 59. M.
Brázda, 31. 60. L. Frys, 26. 61.-62. M.
Musilová a K. Nejezchleba, oba 25. 63.
V. Krč, 23. 64.H. Vinklerová, 21. 65.-67.
J. Kouřil, M. Lošťák a P. Novák, všichni
19. 68. J. Podhorný, 16. 69. Z. Jurenka,
15. 70. R. Spáčil, 13. 71. V. Rybařík, 12.
72. P. Spáčilová, 10. 73. J. Kaprál, 9. 74.76. J. Dostál, L. Vlk a J. Sklenář, všichni 8.
77.-78. L. Grulich a T. Kvapil, oba 7. 79.
R. Motal, 6. 80. V. Komrzí, 5.
(zv)
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10. kol
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 aktuálního dění na zelených trávnících a jsme rádi,
že neustále evidujeme nové tipéry, přičemž ti stávající jsou nám věrni. Obě
skutečnosti nás pochopitelně těší. Celkový počet aktivních tipérů dosáhl
osmdesátky, 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 desátého 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 - 10. KOLO
TIP

1

0

2



PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS

9. kolo: Šternberk - Mohelnice B 2:1 (1:1), Jeseník Kojetín 5:1 (3:1), Litovel - Zábřeh 0:0, Ústí - Určice 1:2
(0:1), HFK Olomouc B - Chválkovice 0:1 (0:1), Dolany
- Velké Losiny 2:1 (0:0), Medlov - Hněvotín 1:0 (0:0),
Želatovice - Kralice 0:1 (0:0).
1.Jeseník
11 8 2 1 30:14 26
2.Šternberk
11 8 1 2 28:15 25
3.Medlov
11 8 1 2 22:12 25
4.Velké Losiny
11 7 3 1 34:10 24
5.Ústí /okr.Přerov/
11 7 2 2 27:11 23
6.Dolany
11 4 4 3 22:14 16
7.Určice
11 5 0 6 22:20 15
8.Kralice na Hané 11 4 2 5 13:26 14
9.Hněvotín
11 3 3 5 19:19 12
10.Kojetín - Koválovice 11 3 3 5 18:27 12
11.Mohelnice B
11 3 2 6 8:13 11
12.1. HFK Olomouc 11 3 2 6 14:24 11
13.SULKO-Zábřeh 11 2 4 5 9:18 10
14.Želatovice
11 3 1 7 14:25 10
15.Litovel
11 1 3 7 10:26 6
16.Chválkovice
11 1 3 7 12:28 6

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Do čela jde EDA

1. 1.SK Prostějov - Mohelnice
2. Přemyslovice - Haná Prostějov
3. Brodek u Pv - Určice „B“
4. Skalka - Držovice
5. Horní Štěpánov - Smržice
6. Ptení - Tištín
7. Výšovice - Vícov



KRAJSKÝCH A OKRESNÍCH FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ

8.Přemyslovice„B“-Mostkovice„B“
9. Pavlovice - Plumlov „B“

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



VÝSLEDKY A TABULKY
5.Pivín
6.Čekyně
7.Nezamyslice
8.Ústí B
9.Nemilany
10.Kostelec na Hané
11.Vrchoslavice 1946
12.Újezdec
13.Dub nad Moravou
14.Horní Moštěnice

23

24

Pondělí 5. října 2015
www.vecernikpv.cz

kultura v Prostějově a okolí...

Herecký koncert Michala

Isteníka diváky nadchl
FOTOGALERIE

klikni na

ČIČIKOV SHÁNĚL
V DIVADLE MRTVÉ DUŠE
PROSTĚJOV Adaptaci
slavného Gogolova románu Mrtvé duše přivezli do
pro Večerník
Prostějova ve středu 30. září
Pavla
členové Městského divadla
Brno. Přivítalo je plné hleVAŠKOVÁ
diště a očekávání bylo velké.
Vždyť hlavní protagonista Michal Isteník získal za svoji roli
Čičikova Cenu Thálie 2014.
EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ

Nedokončený román ruského prozaika, dramatika a zakladatele kritického
realismu Nikolaje Vasiljeviče Gogola
satiricky glosuje poměry v tehdejším
Rusku a kritizuje kupčení s nevolníky.
Způsob, jakým jsou vykresleny povahy
jednotlivých postav, však velmi silně odkazuje i na současnou realitu a dílo tak
má nadčasový přesah.
Hlavní „hrdina“ Čičikov je zchudlý šlechtic, který se zničehožnic zjeví na ruském
venkově v městě N., kde se velmi chytře
vetře do přízně místní honorace. Od
ní potom skupuje „mrtvé duše“, tedy
zemřelé nevolníky, za něž ovšem jejich
majitelé musí do příštího sčítání lidu pla-

tit daně. Za tímto rádoby dobročinným
skutkem však stojí chladný kalkul. Díky
fiktivnímu nabytí majetku chce z banky
získat rozsáhlou půjčku, díky které si zajistí život v blahobytu. To je však nakonec
prozrazeno a Čičikov se stává terčem
pohrdání a posměchu. Dramatizace
Mrtvých duší se ujala režisérka Hana Burešová v tandemu s dramaturgem Štěpánem Otčenáškem v překladu Naděždy
Slabihoudové. „Antihrdinu“ Čičikova
v podání Michala Isteníka sledovali diváci se zatajeným dechem. Celé představení strávil na pódiu bez jediné chvilky
oddechu, dokázal skvěle zahrát všechny
odstíny Čičikovovy povahy a zároveň

byl jakýmsi vypravěčem a glosátorem
celého děje. Není divu, že během svého
strhujícího výkonu propotil skrz na skrz
dva kostýmy.
Nebyl to však jen Isteník, koho mohli
diváci v inscenaci obdivovat. Všechny
postavy, se kterými se hlavní hrdina během svého putování setkal, byly ztvárněny skvělým, současným způsobem
s komediální nadsázkou. Když k tomu
všemu přičteme jednoduchou scénu
a úžasné moderní kostýmy, výsledkem
je divadlo, kterému naprosto není co vytknout. Velká očekávání všech přítomných byla jistě splněna. Inscenace byla
po všech stránkách vynikající.
„ Jsem nadšený. Bavil jsem se od začátku do konce. Nebyla tam snad ani
chvilka, kdy bych si řekl, že se nudím.
A ten hlavní herec, ten byl neskutečný,
co všechno dokázal zahrát! Navíc toho
textu, co se musel naučit! A přitom se
ani jednou nepřeřekl. No, vážně to byl
obdivuhodný výkon, kvůli takovým
stojí za to chodit do divadla,“ vyřkl nadšené hodnocení jistě za všechny diváky
pětatřicetiletý Martin.

www.vecernikpv.cz

Hlavní „hrdina“ Gogolových Mrtvých duší Čičikov mezi svými obdivovateli, jimž se lstí vlichotil do přízně. Foto: Pavla Vašková

Fotoreportáž

jjak
akk see mrtvily
mrttvilyy duše...
dušše....
2x foto: Pavla Vašková
BYLI JSME
U TOHO

Na zámku zněly sborové zpěvy

PROSTĚJOV Poslední díl minifestivalu Tisíc not na zámku měli posluchači možnost spatřit a slyšet minulý
pátek 2. října na nádvoří prostějovského zámku. Tentokrát program
nabídl koncert trojice pěveckých
sborů. Kromě domácího souboru
Proměny vystoupil ještě Komorní
sbor Lenky Dohnalové-Mlynářové
z Olomouce a Taptýda z Loučné nad
Desnou. Večerník byl u toho!

FOTOGALERIE
BYLI JSME
U TOHO

klikni na

www.vecernikpv.cz

Pavla Vašková
Popáté a naposledy se na zámku sešli
muzikanti a posluchači pod záštitou
projektu Statutárního města Prostějova a pěveckého sboru Proměny
s názvem TISÍC NOT NA ZÁMKU. Jako první se představily „proměněné“ Proměny s pásmem lidových písní, ke kterému nakonec
přidaly popovou vypalovačku od
Abby Dancing queen. Následoval
smíšený Komorní sbor Lenky Dohnalové-Mlynářové, jenž posluchačům nabídl všehochuť od klasiky

Pěvecký sbor Proměny nabídl návštěvníkům Tisíce not na zámku program složený
z lidových písní.
Foto: Pavla Vašková

přes jazz až k popu. A stejně tak nakonec i sbor Taptýda z Loučné nad
Desnou. Proměny a Komorní sbor
doprovodila na klavír Lena Pulchertová, v závěrečné písni se přidali Petr
a Roman Mlynářovi.
Nádvoří zámku se tentokrát zaplnilo
téměř k prasknutí. A ze spokojených

tváří posluchačů bylo znát, že se jim
koncert líbí. Všichni také opět dostali
možnost na připravený arch balicího
papíru nakreslit notu. Již na začátku je
Pavlína Copková ze sboru Proměny
vyzvala: „ Pomozte nám prosím splnit naše předsevzetí, že do konce akce
nasbíráme skutečně těch tisíc not. Už

HENTAI CORPORATION: ŠÍLENCI Z PRAHY APLAUS 2015: letošní premiéra

přijedou v pátek do Apolla ve slovenském podání
PROSTĚJOV Česká kontroverzní thrashmetalová skupina z Prahy zavítá už tento
pátek 9. října do prostějovského hudebního klubu Apollo
13. Začátek očekávané show je
ve 20 hodin. Bude naprosto jedinečná a rozhodně ne pro slabé
povahy. Během svého desetiletého působení si totiž především
díky nenapodobitelné live performance vydobyli pověst jedné
z nejšílenějších kapel české klubové scény.
Styl, který skupina hraje, sama řadí
někam mezi mezi trash metal rock
‚n‘ roll. Kapela vyniká osobitými
a živelnými vystoupeními, svými neotřelými instrumentálními
linkami a vokálem Radka Škarohlída. Během koncertů se strefují
do populárních postav českého

showbyznysu, často říkají nahlas
svůj názor. Známý je například
pokřik „Jando, ty stará kur..“. Vydali už dvě EP, Fuck You Like
A Chameleon (2008) a Dokktor
Zaius (2011). V roce 2012 pak následoval singl Neurol Machine.
Největší poprask zatím způsobili
svým prvním videoklipem k písni Equilibristic Brides, který spatřil
světlo světa v říjnu 2013. Na konci
téhož roku pak vyšlo dlouho očekávané album s poetickým názvem
The Spectre Of Corporatism: Starship Shaped Schnitzels From Planet Breadcrumbs Are Attacking
A Giant Tree Monster Who Has
A Vagina And Holds Hitler Hostage...
Jako hosté šíleného koncertu vystoupí
MARIA CHUANA, NO FUTURE,
NIHILISTIC ATTEMPT... A chybět
u toho nebude ani Večerník! (pav)

PROSTĚJOV Dvouhodinovým představením francouzské komedie Život na trikrát odstartuje právě dnes již osmý ročník
divadelní přehlídky APLAUS 2015, jehož
mediálním partnerem je tradičně PROSTĚJOVSKÝ Večerník. Na prknech Městského divadla se v pondělí 5. října od 19:00
hodin představí bratislavské Štúdio L+S,
které přiveze takové hvězdy, jakými bezesporu jsou Milan Lasica, Emília Vašáryová
či Milan Kňažko a Marta Sládečková.

Stále to samé, ale pokaždé trochu jinak. Tato
neobyčejná „hra“ fenomenální dramatičky
Yasminy Rezy se stala ve Francii komedií roku.
Už první, celkem obyčejná věta, zapůsobí jako
rozbuška,
a to i na divákovu bránici. A to se přitom ještě nic neděje. Kdesi za scénou je dítě, které
nechce usnout, na jevišti jsou nervózní staří
manželé ...
Současná autorka Yasmina Reza vytváří
vtipnými charaktery postav prostor pro
skvělé herecké výkony. „Jsou to osobnosti,
které s charismatem a bravurou sobě vlastní
přetaví banální situace v zážitek, ve kterém
nechybí ironie, humor ani mrazení v zádech,“ prohlásila ředitelka Městského divadla Jana Maršálková.
Představení už je bohužel do posledního
místečka vyprodané. Večerník vám však
v příštím čísle přinese exkluzivní reportáž.
(pk)

nám jich zbývá jen osmdesát.“ A její
prosba byla nakonec vyslyšena. „Po
velmi náročném a dlouhém sčítání
jsme jich po skončení koncertu napočítali 1021. Sami jsme nevěřili tomu,
že se jich vážně tisíc sejde. Ten nápad
vznikl vlastně úplně spontánně, když
jsme při prvním koncertě nabídli přítomným dětem papír, aby se mohly
během našeho vystoupení zabavit.
Jsem ale moc ráda, že se všichni takhle
nadšeně zapojili,“ dodala Copková na
vysvětlenou, jak nápad vznikl.
A co dál plánují Proměny? „I díky
této akci jsme získaly spoustu kontaktů, kapely, které jsme pozvaly,
zase zvou nás, abychom vystoupily
na jejich akcích, takže se máme na co
těšit. Navíc už uvažujeme, jakou akci
podobnou této bychom mohly příští rok uspořádat,“ nastínila plány do
budoucna Copková. Stejný program
jako na prostějovském zámku si ještě
sbory zopakovaly uplynulou sobotu
3. září v aule Střední školy technické
a obchodní v Olomouci.

Partneøi Aplaus 2015

Pondělí 5. října 2015
www.vecernikpv.cz
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Fotbalový doyen

Senioři
si
„svůj“
den
užili
slaví osmdesátiny
PROSTĚJOV Významného životního
jubilea se v pátek 2. října dožil dlouholetý fotbalový činovník František Mikulka. Držitel Ceny Dr. Václava Jíry udělovanou osobnostem, které se zasloužily
o rozvoj kopané v jednotlivých krajích

České republiky, totiž oslavil již osmdesáté narozeniny.
František Mikulka začínal s funkcionařinou v tehdejších Železárnách Prostějov, kde posléze zastával i pozici předsedy oddílu. Vedle toho šéfoval Komisi
mládeže Okresního fotbalového ssvazu
zas
(OFS) Prostějov, a později zastával
okre
rovněž pozice sekretáře okresního
svazu a místopředsedy svazu.
čl
Na krajské úrovni byl členem
komise mládeže a později jejím
p edsedou, vedle toho půpř
předsedou,
sobil v roli vedo
vedoucího
výběru žáků KFS Olofo
mouc. A u fotbalu
na
zůstává i nadále,
ve
a sice coby vedoucí
dorostenec
dorosteneckého
družstva So
Sokola
Čechovice v modi
ravskoslezské divizi.
h
Vše nejlepší a hodně
zdraví do dalších let mu přefan
jí sportovnípřátelé
sportovní přátelé i fanklub
gratul se
SK Prostějov, ke gratulaci
PR
připojuje i redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večer
Večerníku.
Foto: archiv Večerníku
(jim)

CHARITATIVNÍ

PROSTĚJOV Mezinárodní den
seniorů si lidé v prostějovském
Společenském domě doslova vychutnali. Sedm stovek příchozích
potěšil Marcel Zmožek, lidový
vypravěč Franta Uher z Lanžhota,
mažoretky Hvězdičky či taneční
skupina Pirouette. Vše moderoval
Zbyněk Loucký.
Čtvrteční odpoledne patřilo pouze
a jen dříve narozeným, kteří slavili
svůj svátek. Festival služeb pro seniory představil, jak si mohou starší lidé
ulehčit život, novinkou byla nabídka

masáží v domácím prostředí, návštěvníci měli možnost nechat si změřit
zrak a k vidění byla i retro - autopůjčovna, která před budovou Společenského domu ukázala automobily
ze sedmdesátých a osmdesátých let.
Zájemci si mohli sednout do vozu,
nastartovat nebo se i projet a zavzpomínat, jak se dříve jezdilo.
„Přímo v Prostějově jde teprve o druhý ročník. Loňská akce ale měla veliký úspěch, a proto jsme ji zopakovali.
Tvoří se nám tak zde hezká tradice a já
jsem tomu moc ráda. Když tento den

rodinní příslušníci seniorům vylepší
ještě třeba divadelním představením
či návštěvou cukrárny, tak to nebude
mít chybu,“ uvedla Alena Rašková,
první náměstkyně primátora Statutárního města Prostějova.
Podle organizátorů se Mezinárodního dne seniorů v Prostějově zúčastnilo kolem sedmi stovek lidí. „Byli
jsme moc rádi, že svátek měl takový
úspěch. Lidé stále přicházeli a musím
říci, že už nebylo téměř místo, kam si
sednout,“ doplnila s úsměvem Rašková.
(red)

ptali jsme se v ulicích

MÁTE RÁDI PODZIM?

ANO I NE
JARMILA KALANDROVÁ
DZBEL
„Abych řekla pravdu, mám raději léto,
tedy teplé počasí a sluníčko. Podzim
mám ráda, jen když je hezký, teplý
a dokud je příroda barevná. (úsměv)
Jakmile je listí opadané a přijde na řadu
sychravé počasí či plískanice, tak to už
nejsem zrovna moc nadšená...“

ANO

VERONIKA KAMLANKOVÁ

2x foto: www.prostejov.eu

KRUMSÍN
„Podzim mám moc ráda, ať je jakýkoliv.
Toto období patří k mým oblíbeným
měsícům. Nemám naopak ráda velká
vedra, která jsou v letních měsících. Je
pěkné se dívat na podzimní přírodu,
která hraje nádhernými barvami. Mám
ale opravdu ráda i chladnější podzim.“
Ptala se Aneta Křížová

NEMOCNÉMU DAVÍDKOVI KE SPECIÁLNÍMU KOČÁRKU!

AKCE POMOHLA
Zvláště obyčejní lidé ukázali, že jim osud svých bližních není lhostejný...
PTENÍ Stoprocentně splnila svůj účel a vše klaplo na jedničku s hvězdičkou! Předminulou neděli se v areálu ptenské
sokolovny na podporu těžce nemocného Davídka Vítka
konala premiérová charitativní akce, která chytla za srdce.
Odpoledne plné her a dobré nálady se skutečně vydařilo,
navíc byla vybrána nemalá finanční částka. „Bylo to opravdu
úžasné. Každý se bavil a s výjimkou nářků na chladné počasí
si nikdo na nic nestěžoval,“ ohlédla se za malým šílenstvím
s úsměvem Zdeňka Staňková, hlavní organizátorka a maminka nemocného Davídka. PROSTĚJOVSKÝ Večerník je
mediálním celého projektu na pomoc Davídkovi a ve Ptení
pochopitelně nechyběl. K reportáži z minulého čísla tak přidáváme i závěrečné ohlédnutí.

Zdeněk VYSLOUŽIL
Hlavní pointou každé charity je,
jakým způsobem přinese užitek.
V současnosti má Davídek Vítek,
jenž trpí od narození mozkovou
obrnou spastického typu, osmnáct
měsíců a nutně potřebuje speciální
polohovatelný kočárek. „Jeho cena
je okolo sedmdesáti tisíc korun,

Iveta NAVRÁTILOVÁ
„Zajímavý program, zábava, pro děti
spousta vyžití. Davídkovým rodičům
se to moc povedlo. Přijeli jsme, protože jsme chtěli Davídka podpořit.
Víme, že to jeho rodiče nemají vůbec
jednoduché. Naše Petruška je shodou
okolností narozená ve stejný den jako
Davídek. Proto také o této akci vím.“

Zdeňka PUROVÁ
„Úžasná akce! Podporuji to, je
smutné, že to musí podporovat obyčejní lidé a ne páni nahoře! Poklona
mamince zato, jak vše dokázala zorganizovat.“

Tomáš NERAD

a byť částkou přispěje pojišťovna,
sami musíme zaplatit čtyřicet tisíc,“
informovala Večerník ještě před akcí
Zdeňka Staňková. Den poté mohla
mít pocit úlevy. Čistý výtěžek z akce
‚Pomáháme Davídkovi´ totiž činil
43 265 Kč plus dalších 21 000 Kč se
urodilo ze sponzorských darů. „Celková částka tak činí 64 265 Kč a byla
kompletně odeslána na transparentní účet Vlaďky Erbové,“ potvrdila
maminka nemocného chlapečka.

Chystá se repete
Veskrze pozitivní dojmy z premiérové charity na pomoc svému
synovi přesvědčily hlavní organizátorku o tom, že v celém boji má
cenu a hlavně smysl pokračovat.
„Doufám, že akce v tomto duchu
nebyla pro našeho syna Davídka
poslední. Už dnes můžeme slíbit, že
jakmile bude příští rok větší teplo,
určitě zase pro dobré lidi něco zopakujeme. Vidím v tom totiž dvojitý
účinek. Kromě pomoci Davídkovi,
která byla od řady lidí přímo úžasná,

PARTNER
AKCE

POMÁHÁ DAVÍDKOVI

PŘIDEJTE SE TAKY!
Lidé při odpoledni „Pomáháme Davídkovi“ přispívali bez rozdílu věku.

se navíc všichni potkali a evidentně
se i dobře bavili,“ neskrývala Zdeňka
Staňková až pocity dojetí. „Bylo nám
s vámi fajn, určitě vás zase všechny
ráda uvidím,“ vzkázala.

Vděčnost sponzorům
Bohatý kulturní program, nabitá
tombola, pestrá nabídka atrakcí
pro děti. To byly vedle primární
touze pomoci Davídkovi další důvody, které navzdory sychravému
počasí udržely stovky lidí v areálu
celé odpoledne. „Jsem moc vděčná
a opravdu všem děkuji za jejich
sponzorské dary. Bylo jich až nečekaně mnoho a velké hodnoty,“
vyjádřila maminka skutečný vděk
firmám, které akci podpořily.
Z těch největších to byly SEZAKO,

„Souhlasím s podobnou akcí a jejím
záměrem. Je málo lidí, kteří se nestarají jen o sebe a myslí na ostatní. Myslím si přitom, že by mělo být normální, aby si lidé vzájemně pomáhali.“

Darja RYBOVÁ
„Dojem mám velmi pěkný. Je tu hodně lidí, dokonce přijeli i ze vzdálenějšího okolí. Všichni přišli podpořit
Davídka, stejně jako my. My celou situaci okolo něj známe, sledujeme vše
nejen v televizi a tisku. Je dobře, že se
dokážou lidé semknout a pomáhat
postiženým dětem. Sami jsme akci
podpořili několika dary.“
Ptal se Zdeněk Vysloužil

NA VÍÿKA ÿEKÁME V REDAKCI
Nejenom rodiče těžce nemocného Davídka, ale i PROSTĚJOVSKÝ
Večerník žádá veřejnost o pomoc. Víčka je možné nadále nosit
do přímo k nám do redakce v Olomoucké ulici.
„Za sběr víček předem všem moc děkujeme! Máme obrovskou radost z toho, že ne všem
je osud našeho Davídka lhostejný a snaží se aspoň takto malinko pomoci,“ vzkazují dojatí
rodiče Zdeňka Staňková a Martin Vítek ze Ptení.

Foto: Zdeněk Vysloužil

typu, by musel mít radost. Charitativní akce mu jistě usnadní další
průběh nelehkého životního údělu.
Touto akcí však pomoc nekončí.
Jednak můžete i nadále sbírat víčPomáhat můžete dál!
ka od PET lahví, na které čekáme v
Těžce nemocný Davídek Vítek, jenž redakci Večerníku, a v případě, že
trpí mozkovou obrnou spastického byste chtěli pomoci finančně, lze

Javořice a.s., ZD Moravan, PROSTĚJOVSKÝ Večerník, Kominictví
Bedřich Šimek či Krby a krbová
kamna Krchňák.

poslat finanční částku na transparentní účet, který je zřízen u NADACE VLAĎKY ERBOVÉ. Jeho
číslo je 107-6081960237/0100.
POZOR, transakce musí být popsána názvem David Vítek, jinak
nebude částka připsána na správný účet!

„DĚkuji všem lidem,“ vzkazuje

GLOSA VEČERNÍKU
Zdeněk VYSLOUŽIL

Do voleb daleko?

Zajímavostí akce ‚Pomáháme Davídkovi´ byla naprostá absence politických postav nejen regionálního
rozměru. Přitom zviditelňování
se při každé možné (i nemožné)
příležitosti je jejich každodenním
chlebem, ale ve chvíli, kdy je pomoc
nejvíce potřeba, zklamou všichni
napříč politickým spektrem.
Tím nechci říct, že by někomu z přítomných persony politické scény
scházely, podpořit Davídka přišli
především lidé z řad obyčejných
smrtelníků a hlavně z vlastní vůle.
Sledovat například maminky s několika caparty okolo sebe, jak cpou
do kasičky dvoustovky, chytalo za

srdce. Většina rodin s malými dětmi a průměrným (reálně hodně
podprůměrným) příjmem, se nerozpakovala přispět částkou, jež
bude v rodinném rozpočtu citelně
scházet. Přesto dali. To vše značí,
že to s naší společností není až tak
špatné.
Právě proto je ale zarážející, že se
k osudu malého Davídka staví zády
právě ti, kteří by se o sociální problematiku měli zajímat nejvíce. Jednou
z mála výjimek byla pouze Milada
Sokolová, která se o celou akci živě
zajímala a sama přispěla výraznou
měrou. K ostatním hvězdám místní
politické scény pravděpodobně ne-

dorazila osobní pozvánka, nebo si
organizátoři zvolili nevhodné datum...
Spíše tomu ale je tak, že do voleb
je přece jen hodně daleko a zmrzat
někde na dědině, navíc vysvětlovat
všetečným lidem, proč se v rozpočtu
nenajdou peníze na pomoc třeba
postiženým dětem, není asi pro naše
papaláše zrovna lákavá nabídka,
jak trávit sváteční neděli. A prostějovská opozice? Ta kromě vykřikování na zastupitelstvu a sociálních
sítích chybí všude.
Zaplať pánbůh za všechny obyčejné
lidi se srdcem na svém místě. Ti ve
Ptení byli a pomohli!
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Konstelace hvězd Prostějova
Pomalu si chystejte zimní výbavu, za pár týdnů jakoby jste ji našli. Počasí nebude stát za nic, od toho se bude také odvíjet „blbá“ nálada Prostějovanů. Mrzutý
obličej by ale každý měl nechat doma, v zaměstnání na něj určitě nikdo nebude
zvědavý.

BERANI - 20.3. až 18.4. Šetřete s
penězi, sledujte v supermarketech
akční ceny. V poslední době jste hodně pustili žilou, takže nyní se musíte
zákonitě uskromnit. To ale neznamená, že budete přemýšlet o nějakém
podfuku, kterým byste se obohatili...
BÝCI - 19.4. až 19.5. Zbytečně se
rozčilujete, žádný problém nestojí za
to, abyste si jím kazili náladu. Zůstaňte
nad věcí i v případě, že vám nadřízený
uloží další a další těžké úkoly. O víkendu nezůstávejte doma, odpočiňte si v
přírodě.
BLÍŽENCI - 20.5. až 19.6. Určitě si
vsaďte, právě na vás se konečně usměje štěstí, které už ale nebudete mít
doma, kde vám partner začne vytýkat
úplně všechno. Ve vztahu to holt skřípe, ovšem s plnou kapsou peněz vás
to zas tak bolet nebude.
RACI - 20.6. až 21.7. Nesnažte se
všechno stihnout, z toho by vás jen
bolela hlava! Něco vám zákonitě
uteče, ale rozhodně se tím nemusíte
trápit. To podstatné vyřešíte ku svému prospěchu, navíc se vám podaří
husarský kousek na pracovišti.

LVI - 22.7. až 21.8. Nevylévejte si
zlost na někom, kdo za vaše problémy
vůbec nemůže. Právě v tomto týdnu
se dostanete do sporů s rodiči, kteří se
vám naopak snaží pomoci. Vaší chybou je, že jejich úmysly si vykládáte
naprosto špatně.
PANNY - 22.8. až 21.9. Vy se v
těchto dnech rozhodně do ničeho nepouštějte! Smůla se vám bude lepit na
paty i v případech, které jste ještě nedávno zvládali s naprostou bravurou.
Ukliďte se někam do ústraní a raději
nevystrkujte ani hlavu...
VÁHY - 22.9. až 21.10. Nemusíte se
za každou cenu hádat, když hodláte
prosadit svůj názor! Ostatně tento
týden se svým neurvalým jednáním
pořádně narazíte. Proti vám bude stát
soupeř, který je ještě větší ranař než vy.
Máte se na co těšit.
ŠTÍŘI - 22.10. až 20.11. Rodina
vám bude oporou. Jste-li otrávení či
vyčerpaní, nenechá to jen tak. Vytvoří
vám ty nejlepší podmínky, abyste si
mohli vydechnout a přijít na jiné myšlenky. Možná dokonce zajistila lákavý
program na celý víkend.

STŘELCI - 21.11. až 20.12. Může
přijít nečekané pozvání na návštěvu.
V první chvíli budete chtít odmítnout,
ale pak si to rozmyslíte. Pozměníte své
původní plány a nakonec budete rádi.
S přáteli strávíte příjemné chvíle, které
se možná protáhnou až do noci...
KOZOROHOVÉ - 21.12. až 19.1.
Poznáte, že pohyb nemusí být jenom
otravnou povinností. Když si zvolíte
ten správný sport, brzy mu přijdete na
chuť. Jenom si dejte pozor na to, ať vás
přemíra snahy nestojí zdraví. To máte
už tak dosti chatrné.
VODNÁŘI - 20.1. až 18.2. Budete mít na tento týden velké plány,
ne všechny se ale podaří dotáhnout
do konce. Ten nejdůležitější ale ano.
Konečně přesvědčíte partnera, že dokážete spravovat rodinné finance lépe
než on. A opravdu vám to půjde.
RYBY - 19.2. až 19.3. Okolo vás se
budou rojit pomluvy, a bude jich skutečně dost. Někomu jste museli šlápnout na kuří oko a ten dotyčný se vám
nyní bude mstít. Dejte si do pořádku
všechny resty na úřadech, ať nejste
příliš zranitelní.

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: ZUBNÍ PASTA

INFORMUJE

-

-

92,90

115,00

92,90

-

Colgate Max White
Shine 75ml

87,90

41,90

49,90

59,90

58,90

41,90

Odol 3 75ml

41,90

41,90

26,90

34,90

46,90

-

Signal Classic 75ml

25,90

-

54,90

24,90

14,90

21,90

Meridol 75ml

64,90

-

102,90

74,90

99,90

-

Elmex Sensitive 75ml

64,90

Naše RESUMÉ

-

94,90

99,90

69,90

-

V našem pravidelném průzkumu cen jsme tentokrát zabrousili mezi regály se
zubními pastami. Nejlevnější Lacalut pořídíte v Bille nebo Tesku, pro Colgate
Max White spěchejte do Lidlu či do Penny marketu. Tradiční Odol koupíte za
nejméně peněz v Bille, Signal Classic zase v Tesku. Jestliže jste při čištění zubů
zvyklí na Meridol, pak neváhejte navštívit Albert. A osvědčený Elmex? Stejně
tak, nejlevnější ho mají v Albertu!
Dopřejte péči svému chrupu!
Průzkum proveden ve středu 30. září 2015

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na
zařízení distribuční soustavy
- rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude
přerušena dodávka elektrické
energie:
Obec: Prostějov
Dne: 19. 10. 2015 od 7:30 do
16:30 hodin. Vypnutá oblast:
ul. Partyzánská č. 33 a 35, pravá
strana ul. Havlíčkova od č.16b po
č. 26a, oboustranně část ul. Šafaříkova od ul. Havlíčkova po ul.
Olomoucká, dále oboustranně ul.
Olomoucká od č. 5 a 6 po č. 43a
a 34 (mimo fa. REMACHEM a.s.,
H & D, a.s.), Vojáčkovo. náměstí
č. 3 - 5.

Obec: Buková
Dne: 19. 10. 2015 od 7:30 do
15:30 hodin. Vypnutá oblast:
celá obec Buková včetně podnikatelských subjektů. Odběratelské TS: Buková voda, Buková
ZD
Obec: Niva
Dne: 20. 10. 2015 od 7:00 do
14:30 hodin. Vypnutá oblast:
část obce ve směru od Protivanova omezená čísly 179, 170,
97, 141, 17 a 77 (včetně č. 155
- hájenky a novostavby na parc.
168/1).
Obec: Prostějov
Dne: 21. 10. 2015 od 7:30 do
15:30 hodin. Vypnutá oblast:
část ul. Sladkovského - pravá

strana od ul. Rejskova po ul. Olomoucká, na ul. Havlíčkova č. 53,
30, 32.
Obec: Němčice nad Hanou
Dne: 21. 10. 2015 od 7:30 do
15:00 hodin. Vypnutá oblast:
jednostranně ulice Nová od č. 581
po č. 575
Obec: Konice
Dne: 22. 10. 2015 od 7:30 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.
E. ON Česká republika, s.r.o.
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Hokejová pozvánka k ledu na 11. kolo WSM ligy
LHK Jestrábi
à
à PROSTEJOV

míří do Valmezu

recyklovanými materiál, paličkování,
práce s voskem, výtvarné techniky,
práce s ruční výrobou výšivek, práce
se dřevem, práce s pedigem. Tyto
svoje poznatky dále předávaly dětem
ve svých mateřských školkách. Byl tak
naplněn hlavní cíl projektu - podpora
a rozvoj řemesel a technického cítění
již na půdě mateřinek.
V jeho rámci byly také realizovány vzdělávací semináře, tuzemské
a zahraniční stáže na Slovensku,

22. října 2015: VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Z PRAKTICKÉHO POHLEDU s důrazem na novelizaci zákona o veřejných zakázkách účinnou od
6.3.2015 a nový zákon o zadávacích řízeních – Mgr. Ing. Miloš Kačírek,
Ph.D.
5. listopadu 2015: ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ - Ing. Antonín Daněk
20. listopadu 2015: ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ MEZD – Ing. Milan Lošťák
24. listopadu 2015: DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ - Bc. Taťána Sojková
26. listopadu 2015: DAŇ Z PŘÍJMU PO A FO – Ing. Karel Kvítek

v Litvě, Lotyšsku, Norsku a Itálii.
Na konferenci byla představena realizace projektu a záměr jeho rozšíření
v budoucnu z důvodu jeho velkého
úspěchu a přínosu pro rozvoj pedagogických pracovníků. Zástupkyní
MŠMT byla diskutována aktuální
témata v předškolním vzdělávání
z pohledu MŠMT a zástupkyní České školní inspekce předneseno téma
Předškolní vzdělávání v ČR z pohledu ČŠI. Projekt byl realizován Unií
zaměstnavatelských svazů ČR v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a financován z Evropského
sociálního fondu. Okresní hospodářská komora v Prostějově byla jedním
ze čtyř partnerů. Realizace projektu
od 1. 6. 2014 do 30. 9. 2015.
Podrobnosti o akcích a další nové
aktivity jsou průběžně doplňovány
na webové stránky www.ohkpv.cz
Helena Chalánková,
ředitelka OHK v Prostějově

umístìní a poèet bodù:

13./8 b.
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celková zápasová bilance:

2-0-2-6

aktuální série:
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MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ - LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 5. DO 11. 10. 2015
· VÝPRAVA ZA BEZMĚSÍČNOU NOCÍ Sraz je v sobotu v 19:00 hodin u kostela v Mostkovicích, délka trasy
asi 2 km. Pozorování temného nebe dalekohledem o průměru 40 cm. Účast zdarma.
· POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 15:00 hodin. Vstupné 20 Kč.
· VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 19:30 hodin. Měsíc je vidět až
nad ránem a proto neruší večerní pozorování vzdálených kosmických objektů. V případě špatného počasí proběhne náhradní pořad. Vstupné 20 Kč.
· POHÁDKOVÁ STŘEDA přináší v 15:30 hodin dětem příběh: CO HVĚZDÁŘ NEVĚDĚL. Vstupné 20 Kč.
· Výstavy MATEMATIKA VE SLUŽBÁCH ASTRONOMIE a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE si můžete prohlédnout na začátku všech výše uvedených pozorování.

Vydavatelství HANÁ PRESS s.r.o.,
s přední pozicí mediálním trhu v regionu
(v portfoliu tituly Prostějovský Večerník
a Radniční listy Prostějov)

HLEDÁ PRO ROZŠÍŘENÍ SVÉHO TÝMU
MOTIVOVANÉ A ZKUŠENÉ
KOLEGY/-NĚ NA POZICE:
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SE ZAMĚŘENÍM NA MARKETING
Pokud vás tato pozice zaujala zašlete nám svůj strukturovaný životopis na adresu: kozak@pv.cz.
Vybrané uchazeče budeme kontaktovat. Pro bližší informace volejte 608 706 148, p. Kozák
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kojenost. Kromě dvou sedmigólových
debaklů má vynikající čísla,“ sdělil další
novinky z jestřábí kuchyně sportovní
manažer a asistent hlavního kouče Jiří
Vykoukal.
Jako první dostal v bráně Bobrů šanci jeden z mála ryzích Prostějováků
v současném prvoligovém kádru Lukáš Vydržel, jeho premiéra ovšem příliš
vydařená nebyla. I vzhledem k téměř
dvouměsíční zápasové pauze a celko-

vě nevýrazným výsledkům „Valmezu“
z toho byla domácí porážka 0:7 od Hodonína.
„Těším se hlavně na to, že si zachytám,
naposledy jsem chytal v přáteláku s Třebíčí. Stále jsem jen trénoval, chodil jsem
i s juniorkou, abych byl v tempu, ale zápasy jsou potřeba. Budu se snažit, doufám,
že budu přínosem pro tým. Loni mi to
šlo, tak doufám, že mi to půjde i letos,“
přál si před návratem na Valašsko.

NOVÉ POSILY VE ZKRATCE:
Dominik Volek

#NGä5QXC

narozen:
12. ledna 1994
výška/váha:
185 cm/87 kg

narozen:
24. září 1991
výška/váha:
184 cm/92 kg

předchozí kluby: Sparta Praha,
Davos U17, Regina Pats (WHL),
Färjestad BK J20, Red Deer Rebels
(WHL), Vancouver Giants (WHL),
Litoměřice, Benátky nad Jizerou
úspěchy: účast na MS do 18 a 20
let, 174 startů v zámořské WHL
a 42 zápasů v mužské extralize

předchozí kluby: Ústí nad Labem, Kometa Brno, Jestřábi Prostějov, Havlíčkův Brod, Znojmo
úspěchy: 6 zápasů v reprezentaci do 18 a 20 let, 149 startů v
rakouské EBEL a 5 utkání v mužské extralize

3235$9,/69§.$0$5'<

z výhry i gólů mám velkou radost!“
„Zápas jsem si určitě užíval, i když to byl
nezvyk po těch dlouhých letech hrát
proti klukům, které dobře znám. Na
Litoměřice budu vždycky vzpomínat v
dobrém, ale je super, že jsme je dokázali
porazit. Toto vítězství mi udělalo opravdu velkou radost.“
ƔƔ K výhře pomohl váš rychlý gól
hned ve 2. minutě. Jak byste jej popsal?
„Jeden z beků mi hodil puk dolů do kouta, já jsem to neměl komu dát, a proto jej
vyvezl z obranného pásma. Potom jsem
to posunul Patriku Moskalovi do křídla,
který mi přihrál za beky, přičemž hlavně
jsem se snažil nic moc nevymýšlet. Bekhendem jsem puk rychle hodil na první
tyčku a vyšlo to.“
ƔƔBranku na 3:1 jste přidal z trestného střílení. Rozmýšlel jste se dlouho, co uděláte?
„Měl jsem tam pár myšlenek, ale řekl
jsem si, že jít do blafáku při mé nulové
střelecké potenci vůbec nemá smysl.
Proto jsem se rozhodl udělat to nejjednodušší ze všeho: vystřelit. A gólmanovi
to prošlo mezi nohama.“ (úsměv)
ƔƔ V sezóně jste dosud ani jednou
neskórovali víc než čtyřikrát. Jak je
složité s tak slabou potencí vyhrávat?
„Určitě je to hodně těžké. Na jeden gól
nebo žádný se zápasy nevyhrávají, na
dva nebo tři jen někdy. Naše střelecká
nemohoucnost je zatím velká, ale věřím,
že ji teď už konečně protrhneme. Snad
bude s tím naším zakončením lépe.“
ƔƔPomohl by jeden střelecky vydařený mač, kterým byste slabší produktivitu odšpuntovali?
„Věřím tomu, často to právě takhle bývá.
Do brány spadne nějaká haluz, dotlačíte
puk za čáru nebo se to někomu odrazí

Salith ŠUMPERK
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Foto: archiv OHK
Dne 23. září se v nádherných prostorách Louckého kláštera ve Znojmě
uskutečnila závěrečná konference
projektu Technika má zelenou, na
které bylo přítomno sto účastníků.
V rámci projektu se napříč šesti kraji
- Olomoucký, Zlínský, Jihomoravský,
Jihočeský, Středočeský a Pardubický
- realizovaly polytechnické dílničky,
na nichž se paní učitelky z mateřských
školek učily od profesionálních řemeslníků vybranému řemeslu - práce s

vs.

Středa 7.10. v 18:00 hodin
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Blokové čištění
v Prostějově
úterý 6. října: Plumlovská - Svolinského parkoviště Billa - 3 stání (mimo 2 stání u Penny a 4 stání u Billy) * A. Slavíčka - parkoviště+komunikace (K. Svolinského - vjezd k Penny)
středa 7. října: Hanačka * Pod Kosířem * Palečkova * Bří. Čapků * Tyršova - Pod Kosířem - cyklostezka podél trati *
Tyršova * Sportovní (Pod Kosířem - Bří. Čapků) * Olympijská * Sportovní - parkoviště (Pod Košířem - Bří. Čapků)
* Pod Kosířem - parkoviště 1 * Pod Kosířem - parkoviště 2
čtvrtek 8. října: Rejskova * Přikrylovo nám. * Daliborka * Partyzánská * Šafaříkova * Havlíčkova * Sladkovského *
parkoviště u budovy místního nádraží * Sladkovského cyklostezka * Olomoucká (Šafaříkova-Sladkovského) levá
strana směr z centra

QDRSDNVNRQġLO

TECHNIKA MÁ ZELENOU
– závěrečná konference

POZVÁNKY NA NAŠE AKCE

Lacalut 75ml

netové stránky www.vecernikpv.cz
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od kalhot a pak už se spustí palba. Takové nastartování asi potřebujeme.“
ƔƔTrápíte se i herně, či spíš jen v proměňování tutovek?
„Ve většině utkání jsme měli šancí spoustu, třeba i teď jsme mohli gólů nasázet
mnohem víc než tři. Ale právě ve využívání vyložených příležitostí máme
největší rezervy. Podstatné je, že až na
výjimky hrajeme dobrý hokej. Pokud
zlepšíme produktivitu, půjdou nahoru
také výsledky.“
ƔƔMůžete se vítězstvím nad Litoměřicemi odpíchnout k lepším zítřkům?
„Věřím tomu. Už před tímto utkáním
jsme se s klukama bavili v kabině, že
to konečně zlomíme a nastartujeme
vítěznou šňůru, která by nás dostala do
vyšších pater tabulky.“
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VRÁTÍ SE ROUPEC I MOUČKA!
Jestřábi hostí Šumperk, pak jedou do Přerova
PROSTĚJOV Hned dvě derby před
sebou nyní mají prostějovští hokejisté. Nejprve se ve středu představí
na domácím ledě proti šumperskému Salithu, o tři dny později pak
přijde na řadu první díl z očekávaného souboje proti Přerovu.
Šumperští „Draci“ jsou na tom z této
trojice zatím nejhůře, což může to
souviset i s tím, že se zatím nedaří
extraligovým Pardubicím, s nimiž
úzce spolupracují. Šumperk je po
deseti kolech až předposlední se ziskem pouhých osmi bodů, ty poslední tři získal minulé pondělí při výhře
v Přerově, poté nestačil na Kladno ani
Benátky. Středečního soupeře nejvíce
tlačí bota v defenzivě, když inkasoval
v průměru rovné čtyři branky na zápas.
Možná i proto k nim byl z východních
Čech přeřazen exprostějovský David
Roupec. Někdejší zadák Jestřábů se
tak po několika startech v nejvyšší do-

mácí soutěži vrací zpět do první ligy.
A společně s ním byl na „polofarmu“
poslán i Jaroslav Moučka, další člen
loňského jestřábího kádru, jenž pak
ale závěr sezony dohrával v extraligovém play off. Severomoravany v létě
řada hráčů opustila, z těch současných
je zatím nejproduktivnější Tomáš
Fořt. Kmenový hráč Zlína stihl pět
branek a čtyři asistence, sekundují mu
ještě Jiří Půhoný s Danielem Vrdlovcem. Mezi nejlepší střelce patří rovněž
třígóloví Jan Milfait, Marek Haas. Za
nimi se zatím prostřídalo kvarteto Filip Šindelář, Brandon Maxwell, Daniel Zelenka a Patrik Polívka, ani jeden
z nich ale čísly příliš nezaujal.
Souboj těchto dvou celků startuje
na prostějovském zimáku ve středu
od 18 hodin a o jednasedmdesát
hodin později se začne zápolit i na
přerovském ledě.
Mírným favoritem prvního hanácké-

ho derby jsou domácí Zubři. Úvod
sezony jim vyšel skutečně skvěle
a jsou na čtvrtém místě kousek od
Slavie, Českých Budějovic i Kladna.
A v minulém týdnu se jim podařilo vyzrát právě na Jihočechy, poté uhráli jeden bod i proti Rytířům Jaromíra Jágra.
Nováčka první ligy zdobí především
ofenziva, dvaatřicet nastřílených branek patří k tomu nejlepšímu. Naopak
směrem dozadu to tak dobré není.
Kanadskému bodování zatím s bilancí
9+3 vládne Vlastimil Dostálek, stejně
bodů získal dvorní nahrávač Roman
Pšurný, jehož bilance činí 4+8 a který má za sebou anabázi u Jestřábů.
A přes deset bodů se již dostal i Milan
Procházka, jen bod od této hranice je
Michal Popelka. Jen pro srovnání, nejproduktivnějším Jestřábem je zatím
šestibodový Michal Dragoun, o dva
body méně pak nasbírali René Kajaba,
Patrik Moskal a Marek Drtina. (jim)

V ÚSTÍ OBRAT ZA MINUTU DVANÁCT
HO ÚNL
LHK PV

2:3 SN

ÚSTÍ NAD LABEM, PROSTĚJOV
Ještě v čase 52:30 to s Jestřáby nevypadalo vůbec dobře, nakonec si ale
z ledu Ústí vezou hned dva body. Domácím vyšla prostřední část, během
níž hned dvakrát skórovali, hosté si
odpověď nechali až do samotného
závěru střetnutí a po gólech Meidla
s Luňákem rozhodli v nájezdech.
Sedm střelců neuspělo, až všechny
zastínil dvou dělovkou z mezikruží
Marek Drtina. Podruhé v řadě tak
při zkoušce techniky a nervů obstáli
svěřenci trenéra Přecechtěla, kteří se
dvoubodovým ziskem posunuli na
jedenáctou pozici.
V minulé sezoně se Jestřábům nepodařilo ukořistit proti Severočechům ani bod
a dlouhou to vypadalo, že tato neúspěšná
série bude pokračovat. Leč nestalo se tak
a po dlouhých osmi letech a sedmi měsících se opět mohl radovat Prostějov. Stalo
se tak navíc jen týden poté, co na půdě
Ústí zvítězili i prostějovští boxeři...
Úvod patřil domácím. Hned po dvou minutách nastřelili břevno a jejich převaha
pokračovala i dál. Hanácký soubor však
držel svými zákroky Luboš Horčička,
jenž tak úspěšně navazoval na výkon proti Litoměřicím. Hosté se dostali do hry
až při početní výhodě na počátku druhé
desetiminutovky, kdy se jim podařilo
i vážněji ohrozit Soukupa, který v uplynulé sezoně mimo jiné hájil i branku
mistrovského Litvínova. A při druhé přesilovce z toho byl velký nápor, ani ten ale
bezbrankový stav nezměnil.

Zásluhou jestřábí defenzivy, která se
musela bránit i v několika oslabeních,
mimo jiné i při poměru hráčů tři na
čtyři, byl stav i nadále smírný. Hrozili
zejména Kloz, Roubík a Tůma, skóre
nakonec otevřel někdo úplně jiný. Po
Husákově faulu jel totiž trestné střílení
Jiří Rys a nad lapačku Horčičky uspěl
- 1:0. Byl to ale nakonec v ten večer jediný proměněný nájezd z celkem šesti
ústeckých.
Také závěr prostřední třetiny notně
rozkouskovala vyloučení, během sedmi minut rozdali rozhodčí v součtu pět
menších trestů, celkem jich za toto hrací
období padlo deset. A při výhodě pěti
proti třem se z voleje trefil Roubík - 2:0.
Ve třetí části nejprve Jestřábi nastřelili
břevno, poté už mířili přesněji. Odraženého puku využil Meidl a svým bývalým
spoluhráčům vstřelil první branku - 2:1!
Byl to pro něj vůbec premiérový zásah
sezony. Jen sto sekund nato bylo srovnáno, když i Luňák procedil puk za Soukupa

- 2:2. Závěr základní hrací doby i prodloužení patřilo převážně hostům, rozhodnout ale mohl loňský Jestřáb Zdeněk
Kubica. Při trestném střílení ale tentokrát
neuspěl a šlo se tak do nájezdů.
První šestice se potácela s prázdnou, když
pětice Moskal, Luňák, Roubík, Meidl
a Rys ztroskotala na gólmanech a Melka
netrefil bránu. Došlo tak na výměnu pořadí. Jako první jel ústecký Pohl a vylámal
si na Horčičkovi zuby, poté se rozjel Marek Drtina, nic složitého nevymýšlel a po
dlouhém nápřahu vypálil ještě před čárkami. A to tak prudce a přesně, že si puk
přes Soukupovu výstroj našel cestu až do
brány - 2:3!
Po duelu na půdě HC Most tak zvládli
Jestřábi penaltovou bitvu i na ledě jiného celku z Podkrušnohoří a připsali si do tabulky další dva body. Znamená to tak manko pouze jedné výhry
na sedmou Kadaň, osmou Jihlavu
a svého víkendového soupeře, jemuž
(jim)
patří nově devátá pozice.

¸67<75(1§5č
TOMÁŠ MAREŠ - asistent
trenéra Ústí n. L.:
„Čtyřicet minut jsme kontrolovali hru a
nepochopitelným způsobem nakonec
ztratili dva body! Do prvního vyloučení
jsme hráli výborně, v kabině si o přestávce
řekli, abychom i nadále působili aktivním
dojmem. Druhou část jsme zvládli dobře,
vstřelili dvě branky, i když prosadit jsme se
mohli vícekrát. Do třetí dvacetiminutovky kluci nastoupili od prvního střídání pasivně a bylo otázkou času, kdy obdržíme
gól. Jednalo se o dvě individuální chyby,
které soupeř potrestal. Nájezdy už byla
loterie, my je jeli hodně špatně...“

KAMIL PØECECHTÌL – LHK
Jestøábi Prostìjov:
„První třetinu jsme sledovali vyrovnaný
boj, vinou častého vylučování jsme se ale
v části druhé dostali pod velký tlak. Díky
brankáři jsme udrželi stav, se kterým se
dalo ještě něco dělat, a o druhé přestávce
si v šatně řekli, že jsme do Ústí nepřijeli
na výlet! Proházeli jsme sestavu, mužstvo
oživlo a dokázalo, že i venku je schopné
vyhrávat. Vytipované hráče na nájezdy
nemáme, v dnešní době je stále obtížnější
trestné střílení proměnit. Hokejisty volíme podle toho, jak se komu v zápase daří,
kdo se cítí a má odvahu.“
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Vitásek je jubilantem
Liberec (jim) - Jubilejní stý zápas
v základní části české extraligy sehrál
ve středu večer prostějovský rodák
Ondřej Vitásek. Až na jeden duel za
Vítkovice všechny posbíral v dresu
Bílých Tygrů Liberec a tento kulatý
start oslavil výhrou. Jeho hráčům
se totiž podařilo na nájezdy zdolat
pražskou Spartu a dočasně se tak
dostal na první příčku tabulky. Během tohoto období stihl účastník
loňského světového šampionátu
v běloruském Minsku nasbírat pět
branek a třináct asistencí, přidal
k nim i sedmdesát trestných minut
a sedmnáct plusových bodů. Druhou stovku startů načal pětadvacetiletý zadák v neděli na domácím ledě
proti Chomutovu.

Vojtek ukonèil kariéru
Přerov (jim) - S druhou klubovou
ikonou během necelých dvou měsíců se museli rozloučit hokejisté a fanoušci Přerova. Nováčka první ligy
nejprve těsně před začátkem sezony
opustil Zdeněk Sedlák, kvůli přetrvávajícím problémům se zády se rozhodl svou bohatou kariéru ukončit
i Martin Vojtek.
Pro čtyřicetiletého extraligového
vítěze v dresu Třince a nejlepšího
gólmana sezony 2007/2008, jenž
držel v nejvyšší domácí soutěži
s téměř dvě stě dvaceti minutami rekord v neprůstřelnosti, se jako derniéra ukázalo střetnutí se Šumperkem.
V letošním ročníku tak stihl naskočit
pouze do dvou zápasů, během pětadevadesáti minut zaznamenal nelichotivou bilanci úspěšnosti pod třiaosmdesát procent a průměru téměř
šesti inkasovaných branek na zápas.
V sezoně 2006/2007 odchytal „Kokinátor“ celkem patnáct duelů v prostějovském dresu a loučil se s bilancí
2,76 inkasovaných branek na zápas
a úspěšnosti zákroků 93,5 procenta. Přerovský rodák dále chytal i za
Olomouc, Opavu, Žilinu, Kometu
Brno, Šumperk, Banskou Bystricu
a Znojmo. A u hokeje zůstane i nadále, a sice jako trenér gólmanů
u Zubrů i asistent u některého z mládežnických družstev. Na Vojtkovo
místo se Přerovu podařilo formou
hostování do konce sezony získat
brněnského Lukáše Klimeše, jenž už
letos stihl tři starty za Třebíč. Novou
tváří je i bek Jan Sedlák, jenž má vyřízené střídavé starty z druholigové
Techniky Brno.

Jurík si zlomil èelist
Praha (jim) - Na marodku pražské
Slavie přibyl k maďarskému útočníkovi Jánosi Vasovi také Lukáš Jurík.
Letní posila ze Zvolena si v pondělním utkání na ledě Jihlavy zlomila
čelist a trenérům tak bude několik
zápasů chybět. Třiatřicetiletý slovenský útočník přišel do české metropole ze Zvolena, v letošní sezoně sehrál
zatím osm utkání s bilancí čtyř bodů
za tři góly a jednu nahrávku. Mimo
to má na kontě přes padesát startů
v Rakousku, zhruba čtyřicet v Bělorusku a přes pět set v nejvyšší slovenské soutěži dospělých.

Havíøov posiluje
Havířov (jim) – Nevydařený vstup
do nového prvoligového ročníku
i zdravotní patálie přiměly vedení
havířovských hokejistů k doplnění mužstva. Do slezského města
zamířili hned tři noví hráči. A sice
z Olomouce gólman Tomáš Vošvrda, z Vítkovic pak obránce Jan
Štencel a útočník Jan Káňa. Na marodce se totiž ocitli nejlepší střelec
„AZetu“ Petr Kanko a letní posila
z Havlíčkova Brodu Roman Maliník. A premiéra trojice nováčků byla
vítězná, i díky dvěma bodům Káni
a dvaatřiceti zákrokům Vošvrdy Havířov zdolal Kadaň v poměru 3:1.

www.vecernikpv.cz
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navštivte stále více oblíbenější inter
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JESTŘÁB PODLE

VEČERNÍKU

PROSTĚJOV Nevýrazné výsledŠestadvacetiletý zadák, který je současně jednou
ky úvodních osmi kol, které vyvrz letních posil, si naše první letošní ocenění zasloužil
cholily pondělním vylámáním si
zejména díky duelu na půdě Ústí nad Labem. V sevezubů na havířovském gólmanorozápadních Čechách sice nejprve začal dvěma
vi Šimonu Hrubcovi, se odrazily
minutami za podražení, čímž soupeři umožnil
početní výhodu čtyř proti třem, jeho statisv prvních zásazích do prostějovtika ale kopírovala výkon celého mužstva.
ského „A“-mužstva. Již do souDlouho to na bodový přísun nevypadalo
boje proti Litoměřicím nezasáhl
a Jestřáby brzdil velký počet menších tresTomáš Rod a jedna z velkých lettů, když právě po faulech se domácí dostali
do dvoubrankového vedení. V závěru se ale
ních posil následně jestřábí hnízi díky téměř dvoumetrové posile podařilo
do zcela opustila. Vedle toho se
Prostějovu vyrovnat a jediným, kdo v nájezdech dokázal na brankáře vyzrát, byl právě zadák s extraligovými zkušenostmi z Pardubic a slovenské vedení podařilo přivést hned dvě
Skalice, na jehož „ruský blafák“ nenašel Soukup recept. S celkovou bilancí zvučné posily. A ještě než tyto no2+2 je navíc momentálně nejproduktivnějším obráncem mužstva a v ta- vé tváře poprvé oblékly zápasový
bulce +/- se posunul díky dvěma kladným bodům na nulu.
dres, dokázali jejich čerství spoluhráči přidat dvě výhry. Díky nim
Zatím
jen
jedinkrát
za
celou
je Prostějov jen dva body od deOKÉNKO
sezonu dokázali prostějovští sítky, zatímco poslednímu Mostu
KAPITÁNA
hokejisté nastřílet v řádné utekl již na sedm bodů.
aneb pohledem
hrací době více než dvě bran2CXNC/QLæsäG
ky. A hned jim to přineslo původní
plný bodový zisk..
zpravodajství

1
Na dva góly ze hry a jedno proměněné trestné střílení totiž
měly Litoměřice pouze jednu
odpověď a z Hané se tak do
středních Čech vracely s prázdnou. Díky nájezdům se pak třikrát prosadili i v Ústí nad Labem.

Jiří
MOŽNÝ
Od Tomáše Roda se očekávaly nejen
body, když patřil v poslední sezoně mezi
nejproduktivnější hráče Ústí, ale i potřebný důraz před brankou. Ani jedno

ovšem nebyl a od pondělí 5. října se hlásí
mezi Jestřáby.
„Jeho hostovačka v Benátkách končí
4. října a od pondělí tu bude bydlet na
hotelu. Stejně jako Michal Dragoun tu
tak bude nejen na zápasy, ale i na tréninky, to pro nás bylo stěžejní. Věříme, že
tu odehraje celou sezonu, bude se mu
u nás více dařit a pomůže nám dostat se
do jiných pater tabulky,“ přeje si Jaroslav
Luňák.
Již v pátek se pak trenérům Kamilu
Přecechtělovi s Jiřím Vykoukalem hlásil obránce Aleš Sova. O dva a půl roku
starší zadák se na Hanou vrací po více
než pěti letech, jeho první angažmá se
tak datuje ještě do druholigového období. Od té doby stihl několik startů za
Kometu Brno v české extralize a zejména pak více než tři sezony ve Znojmě,
které hraje rakouskou mezinárodní soutěž. Tam se mu dařilo kanadskými body
i v bilanci +/-.
„Měl jít někam jinam do zahraničí, ale
nastal problém s jeho transfer kartou
a nakonec to nevyšlo. Přichází zatím na
měsíční zkoušku, a co mám zprávy po
prvním tréninku, tak by mohl být velkým přínosem,“ podělil se Luňák o další
novinku.
Mírná změna nastává i na brankářském
postu. Do role neotřesitelné jedničky se
posledními výkony pasoval Luboš Horčička, jenž tak splňuje očekávání, s nimiž

Od smolného zranění Matouše
Venkrbce v přípravném duelu proti Šumperku uplynul v sobotu rovný měsíc a jedna z hlavních opor
uplynulé sezony se již pomalu začíná vracet na led. Zatím absolvuje
alespoň individuální tréninky a na
ostré utkání to ještě není, i tak je
pokrok patrný.
„Berle jsem již odložil a jde to
přesně podle plánu, byť jsem netrpělivý a chtěl bych vše stihnout
dříve. Hokej mi chybí a každý
vynechaný zápas mě mrzí, jen se
dívám, jak sezona letí. Klukům se
teď ale začalo dařit, tak věřím, že to
i mě povzbudí,“ pousmál se šestadvacetiletý sympaťák.
V nadcházejících derby proti Šumperku a Přerovu se tak ještě v prostějovské sestavě neobjeví, datum
jeho návratu do ostrého utkání se
již ale začíná blížit.

Jiří Možný
2QUNGFPÊFXC\¾RCU[\XN¾FNK,GUVą¾DKXÊV÷\P÷

do Prostějova přišel. A protože se zbývající dva gólmani Jakub Neužil s Lukášem
Vydrželem dostali do brány maximálně
na tréninku, vedení oddílu jim vyřídilo
střídavé starty ve Valašském Meziříčí.
„Měli by se střídat po zápase, aby se dostali do zápasového rytmu. S klubem
jsme dohodnuti a snad tam tedy budou
chytat jen naši gólmani. Cílem je dostat
je postupnými kroky do branky a Luboš
má pozici číslo jedna, panuje s ním spo-

pro Večerník

Jiří MOŽNÝ

Do třetice všeho dobrého?

zcela po chuti těžké tréninkové jednotky
a raději by trochu vydechli. Nabízí se tak
otázka, jak tomu bude letos. Již třetí léto
v řadě přišel nový hlavní kouč a i vzhledem k velkým letním změnám nejsou
očekávání malá. Přípravu se podařilo
absolvovat s pozitivními dojmy, to hlavní
ale přichází až teď.
Již pohled na samotné rozlosování nepůsobil příliš optimisticky, na úvod dva zápasy venku u farmy a jednoho z adeptů
na postup, poté domácí souboj s jarním
sestupujícím, daleká cesta do Kadaně na
další farmu a domácí duel s Třebíčí, které
poslední sezony vyšly.
Po úvodních pěti kolech to tak mohlo
vypadat všelijak, od velkého optimismu
a euforie až po brzké zklamání a strach
z opakování loňské zkušenosti. Naplnila
se spíše skeptická varianta, ale poslední
týden naznačil, že každá série jednou
končí.
I díky několika změnám v kádru poprvé
od sezony 2012/2013 dokončit soutěž
se stejným hlavním koučem. Před týdnem jsme si připomněli svatého Václava,
pokud by se na ledě nedařilo, i Jestřábi
mají s trochou nadsázky svého blanického rytíře, který je povede z nesnází.

PROSTĚJOV Dlouhé roky oblékal Anatoliy Vasyliev kostelecký dres a házenkářští příznivci mu
mohli fandit v dobách interligy i první ligy. Poté
ovšem přišla vážná zranění a velké pracovní povinnosti, takže se někdejší velká postava mužstva
musela přesunout z pozice hráče do role diváka. Až nyní se zdá, že je vše konečně v pořádku
a dvaatřicetiletý univerzál tak opět mohl naskočit
na palubovku. Stalo se tak ovšem v barvách Sokola II Prostějov, kam ho Kostelec pustil na
limitovaný přestup. A jeho comeback byl vítězný,
i díky dvěma proměněným pokusům z křídla
a jedné sedmičce se jeho novému týmu podařilo
zdolat dosud stoprocentní Velké Meziříčí.

„Do haly to mám asi tři sta metrů a v práci jsem dost
vytížen, tak jsem hledal něco, kde to budu mít blízko.
Začal jsem tak s tréninky a dopracovali jsme se až
k zápasům. Nevím, jak pravidelné to bude, ale
domácí střetnutí bych chtěl stíhat. Uvidíme tak, jak
na tom budu fyzicky, první zápas ale vyšel. Jsem
spokojen, že se vyhrálo, utkání se nám podařilo
a v kabině i hledišti byla super atmosféra,“ užíval si
obnovenou soutěžní premiéru po více než třech
letech.
A radost z jeho příchodu má pochopitelně
i prostějovská střídačka. „Hrál s námi poprvé a hodně
nám pomohl. Mladí hráči si ho pamatují, když ještě
hrál interligu v Kostelci, a nechají si od něj poradit.
Mají z něj respekt a mohou z něj čerpat. Trochu jsem
ho natlačil do toho, aby si udělal zdravotní prohlídku
a pomohl nám na pár minut. Fyzicky neztratil nic

Druhé vítězství za tři body „Byl to0DUWLQ1RY¿N
nezvyk, ale
LHK PV
ST LIT
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PROSTĚJOV V pořadí deváté utkání
WSM ligy 2015-2016 přineslo prostějovským hokejistům druhý tříbodový
triumf. Stejně jako před necelými dvěma týdny proti Třebíči Jestřábi přerušili rostoucí sérii porážek díky celkově
dobrému výkonu, kterým v hodně
rušném a divácky pohledném duelu
předčili nebezpečný tým Litoměřic.
Středeční triumf svěřenců trenéra
Přecechtěla sledovalo v hledišti Víceúčelové haly-ZS bohužel jen něco málo
přes tisícovku diváků...
Obě mužstva sice v bleskovém rytmu
druhé nejvyšší soutěže ČR nastoupila už
ke třetímu střetnutí během pouhých pěti
dnů, ale extrémně motivovaní Hanáci ze
sebe přesto vydolovali kopu vstupní síly.
Díky tomu hned od začátku mohutně roztáhli křídla a zahajovacím náporem rychle
získali dvougólový náskok. Nejprve už po
čtyřiašedesáti vteřinách Moskal našel nezištnou přihrávkou ze strany Nováka, který
sám před bránou bekhendovým obloučkem přeloboval padajícího Pavelku - 1:0.
A v 9. minutě po předchozí neproměněné
přesilovce skórovali domácí podruhé, když
Illéš zkusil štěstí nahozením téměř zpoza
klece a zaskočenému Pavelkovi proklouzl puk do sítě - 2:0! Navíc aktivní Novák
mohl zanedlouho ještě zvýšit, leč před
odkrytou svatyní nezkrotil neposedný
kotouč. Trest přišel v 15. minutě, kdy hosté
výborně sehráli početní výhodu a Martin
Procházka nádherně zavěsil pod víko - 2:1.
Středočechy snížení vyburcovalo k velkému náporu, jenž vyústil v nadmíru jedova-
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KAMIL PØECECHTÌL
– LHK Jestøábi Prostìjov:
„Zápas byl z naší strany tvrdě odbojovaný. Všichni hráči, kteří do něj
nastoupili, odvedli maximum toho,
čeho jsou momentálně schopni. Podaný výkon i konečný výsledek odpovídá tomu, co jsme na ledě předvedli.
Do utkání jsme přitom nešli v žádné
psychické pohodě, právě naopak.
A za takové situace je vždy nutné se
odrazit od zmíněné bojovnosti, celkové zodpovědnosti. Bylo vidět, že kluci
při bránění skáčou do střel, hrají tvrdě
do těla a v útoku se maximálně snaží
chodit do brány. Tentokrát můžu před
mužstvem jedině smeknout, neboť
odvedlo výkon na hranici svých současných možností.“
Jiøí KUÈERA
- HC Stadion Litomìøice
„Každé utkání má nějaký začátek,
někdo se rozjíždí líp a někdo hůř.
My jsme se připravovali na to, že nás
v Prostějově čeká velice těžký zápas,
a chtěli jsme se soustředit právě na
vstupy do třetin. Jenže samotný úvod
střetnutí jsme vůbec nezvládli a doplatili na to. Kluci byli v hlavách absolutně nepřipravení, vinou čehož jsme
rychle prohrávali o dva góly. Od toho
se pak odvíjel celý duel, i když jsme
snížili a zkraje druhé třetiny měli šance na vyrovnání či otočení skóre. Celkově jsme však podlehli zaslouženě,
protože jsme místo jednoduchosti
hráli příliš komplikovaně, často ztráceli puky. Oproti předchozím utkáním byl náš výkon hodně špatný.“

ČERNÉHO

PROSTĚJOV Více než pět posledních sezón od roku 2009 až do letošního jara strávil hokejista Martin
Novák v Litoměřicích. Za tamní HC
Stadion odehrál téměř tři stovky
prvoligových střetnutí, než v létě tohoto roku přestoupil do Prostějova.
A ve středu večer šestadvacetiletý
útočník premiérově nastoupil za
Jestřáby proti svému předchozímu
zaměstnavateli. Byl z toho skvělý
výkon, řada vyložených příležitostí
a dva vstřelené góly, které rozhodly
o triumfu LHK 3:1. Po utkání se tak
zpovídal mimo jiné i redaktorovi Večerníku...

Marek SONNEVEND

ƔƔ Jaký to byl z vašeho pohledu zápas?
„Hodně těžký. Zatím se nám vůbec
nedaří koncovka, i když se snažíme
tlačit do brány. Litoměřice navíc hrají
dobrý útočný hokej a často chodily do
rychlých protiútoků. Nám tam naštěstí spadly hned ze začátku dva góly, což
nám v minulých utkáních nevycházelo
ani z velkých šancí. Hlavně mám radost, že jsme to tentokrát urvali.“
ƔƔK čemu vás před střetnutím nabádal hlavní trenér?
„Abychom zjednodušili hru a víc se
tlačili před bránu do zakončení. Tohle
nám v předchozích zápasech buď nevycházelo, nebo jsme neměli potřebné
štěstí, aby se něco gólově odrazilo. Asi
nám i chyběl větší důraz při střelbě.
Proto jsem rád, že tentokrát se štěstí obrátilo k nám.“ (úsměv)
ƔƔNakolik pikantní duel to byl pro
vás osobně vzhledem k tomu, že jste v
Litoměřicích dlouho působil?
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a zkušenosti na to má, bez problémů odehrajee i ccelé
utkání,“ usmíval se kouč Pavel Bečička.
ezii
ez
V osmém kole druhé ligy přijde na řadu derbyy m
mezi
mž se
Kostelcem na Hané a Prostějovem, při němž
ejš
jšším
ímuu
mohl Vasyliev představit proti svému někdejšímu
e oedoed
klubu, na tuto konfrontaci ovšem po dohodě nnedoeníí
en
jde. „S Kostelcem jsem zažil nádherné roky a nnení
le
vyloučeno, že tam za rok nebudu zpět. Změnaa jee ale
all ja
jjako
ko
život. Všechny poslední derby jsem sledoval
B lo
divák a tak tomu bude i nyní, zahrají si ostatní.í. Bylo
ruh
uhéé
by těžké dávat góly svému brankáři a být na dr
druhé
straně. Těším se velice, budu to ale sledovat z balkonu, nebo tribuny,“ sdělil Vasyliev.
Po několika týdnech trénování se Anatoliy Vasyliev poprvé objevil v úboru Sokola II Prostějov také v zápase,
svým výkonem i zkušenostmi se podílel na pohodlném
zdolání Velkého Meziříčí.
Foto: Jiří Možný

koně ze „Srdéčka“
Berdych ÚTOČÍ ZAZÁŘÍ
VE VELKÉ PARDUBICKÉ?

v Číně na titul

té rány Nedvídka i Málka. Obě se naštěstí
odrazily od tyčí brankové konstrukce, tudíž do kabin odcházeli muži LHK s těsným vedením. A byli za to moc rádi.
Ve svém tlaku pokračovali borci litoměřického Stadionu také zkraje prostřední části.
Několikrát však dobře zasáhl Horčička
a po nějakých šesti minutách defenzivní
pasivity se prostějovská družina dokázala
vymanit, aby její členové vzápětí diktovali
tempo. Husákův výpad zpoza klece zastavil Pavelka, Moskalova šikovná teč prošla
těsně nad, Čuřík zakončil dravý únik velmi nepřesně a Dragounovo doklepnutí
z bezprostřední blízkosti perfektně vyčapal
Pavelka. Neuspěl ani Luňák v přesilové hře,
neboť mu v obří šanci sjel puk z hokejky.
Jestřábi se však zaslouženého zvýraznění
náskoku přece jen dočkali v čase 34.08.
To byl Novák faulován v závěru sólového
nájezdu, sudí správně nařídil trestné střílení
a jeho exekutor nekompromisně švihl gumovou pryž mezi Pavelkovy betony - 3:1.
Na startu poslední třetiny dohrávali
Prostějované početní převahu pěti proti
čtyřem a Protivný, Drtina i Dragoun se
dostali blízko k dalšímu překonání litoměřického gólmana. Jenže ten odolal, následně zarmoutil skvělým zákrokem též
Husáka při jeho zakončení z kruhů. Načež převzal taktovku znovu soupeř, aby
se ještě pokusil s nepříznivým vývojem
něco udělat. Své šumivé projektily vyslali
Ondráček, Krstev, Bílek i Rousek, ovšem
v téhle klíčové pasáži zápasu se pevností
jistých zákroků blýskl Horčička. Pak snaha Litoměřic o záchranu výsledku postupně vyprchala, jestřábí parta bezpečně
kontrolovala vítězství a sama jej v závěru
mohla z přesilovky zvýraznit. Nepodařilo
se, ale to nemuselo Přecechtělovy hochy
vůbec mrzet. Tři cenné a tolik potřebné
body byly stejně doma!
(son)
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„TOLJA“ SE VRÁTIL K HÁZENÉ
A VÁLÍ V PROSTĚJOVSKÉM DRESU

ZJISTILI
JSME ...

elektronická tužka

Předešlé dvě hokejové sezony měly z prostějovského pohledu minimálně jednu
společnou věc. Na letní přípravu, skládání
celého kádru i vstup do samotné soutěže
přišel zcela nový hlavní trenér, uběhlo
však sotva pár týdnů a v roli zachránce se
mužstva ujal Petr Zachar. Platilo to pro
první sezonu pod stávajícím vedením, kdy
na konci jara nainstalovaný Josef Málek
nedokončil ani úvodní čtvrtinu a již po
dvanáctém kole a třetí porážce v sezoně
se musel loučit, velice podobně tomu bylo
i před rokem. Také tehdy se musel místní
rodák a odchovanec klubu nejprve spokojit s pozicí asistenta, když se na svou první
prvoligovou štaci připravoval Tomáš
Sršeň, po dvaceti kolech ale bylo vše jinak
a hráči měli staronového hlavního kouče.
Loňské řešení bylo vzhledem k výsledkům
a touze dát nový impulz pochopitelné,
první trenérská výměna z podzimu 2013
ovšem byla velice překvapivá a spekulovalo se tehdy, že pravým důvodem byla nespokojenost hráčů s náročnými tréninky
apřílišautoritativnímpřístupem.Jenlehce
obměněný kádr pak totiž dokázal úspěšně zvládnout zbývající druholigové nástrahy a doplout k vysněným prvoligovým
břehům. Ani nyní prý některým nejsou

pro Večerník

se ale úplně nepotvrdilo a jeho nejsvětlejším momentem tak byl proměněný
nájezd proti Mostu, který přinesl bonusový bod. Celkově se tak s Hanou rozloučil coby autor jednoho gólu a dvou
asistencí v celkem osmi zápasech.
„Jeho konec byl zapříčiněn očekáváním
z naší strany a jeho výkony. Tomáš je
hodný kluk a dostal nabídku ze zahraničí, tady by neměl takový čas na ledě, jaký
si představoval. Tým totiž bez něj zvítězil a nedal mu prostor pro brzký návrat,“
podotkl k zatím jedinému odchodu generální manažer Jestřábů Jaroslav Luňák.
Náhradu se mu ale podařilo přivést prvotřídní. Na střídavé starty do konce sezony přichází kmenový hráč Sparty Praha Dominik Volek, tedy syn někdejšího
hráče NHL, později hráčského agenta
a v posledních letech skauta Calgary Flames Davida Volka.
„Máme až moc tvořivých hráčů, ale
málo bruslařů a důrazných kluků do
osobních soubojů, kteří jsou schopni padat do střel. Přesně tímto typem Dominik je. Navíc je to reprezentant, který byl
na posledním srazu Vladimíra Růžičky,“
představil novou tvář prostějovský hokejový mecenáš.
Úvod sezony ještě strávil jednadvacetiletý forvard v prvoligových Benátkách
nad Jizerou, kam ho na konci srpna
Sparta poslala hostovat. Už při sobotní
výhře Středočechů na ledě Šumperku

sport

TREFA D

Horčička se rozchytal a pomohl k pěti bodům, zbylí gólmani

MAREK DRTINA

„Před zápasem jsme si samozřejmě
byli vědomi toho, co s námi Třebíč
minule provedla. Je to velmi
důležité vítězství už jenom tím,
že jsme zápas zvládli. Průběh zápasu by ale měl být jiný, tohle se
nám pořád opakuje. Jsou pasáže,
kdy přestaneme hrát a úplně vypadneme z rytmu. S kvalitou
soupeře roste i naše kvalita, naopak
přijede-li o něco slabší soupeř, my
se dostaneme na jeho úroveň. Na
kvalitního soupeře se dokážeme
připravit a být ještě lepší. Tohle nás
zatím trochu brzdí. Naši stopeři si
dnes se soupeřovými brejkovými
hráči dobře poradili, ale stejně bychom tyhle zápasy měli odehrávat
s větším klidem, byť pro diváky byl
vítězství už jenom tím, že jsme
zápas zvládli. Průběh zápasu by
ale měl být jiný, tohle se nám
pořád opakuje. Jsou pasáže, kdy
přestaneme hrát a úplně vypadneme z rytmu. S kvalitou
soupeře roste i naše kvalita, naopak
přijede-li o něco slabší soupeř, my
se dostaneme na jeho úroveň. Na
kvalitního soupeře se dokážeme
připravit a být ještě lepší. Tohle nás
zatím trochu brzdí. Naši stopeři si
dnes se soupeřovými brejkovými
hráči dobře poradili, ale stejně bychom tyhle zápasy měli odehrávat
s větším klidem, byť pro diváky
byl vítězství že jsme zápas zvládli.
Průběh záppak přijede-li o něco
slab ť pro diváky byl zápas asi atraktivní. Pro mě z toho vyplývá, že
žádný zápas pro nás nebude lehký.“
Pavel Mojžíš
obránce LHK Jestřábi Prostějov

Pondělí 5. října 2015
www.vecernikpv.cz

ŠEN-ČEN, PROSTĚJOV Naději
na zisk prvního titulu v sezoně drží
v čínském Šen-Čenu Tomáš Berdych.
Prostěhovský tenista se dokázal vyrovnat se všemi dosavadními soupeři
i nepřízní počasí, která několikrát nabourala semifinálový program. Díky
tomu se ostatně bude turnaj dohrávat
až dnes.
Česká jednička a pátý hráč světového
žebříčku ATP v turnaji neztratila ani set,
což potvrdila i v semifinále, které se dohrálo až včera po poledni středoevropského času, přestože začít mělo v sobotu

ráno... Berdych v něm přehrál poměrně
snadno Španěla Robreda. „Hrál jsem
svoji hru a ta na soupeře platila,“ pochvaloval si Berdych.
Slušný výsledek uhrál také Jiří Veselý.
V úvodních kolech porazil dva domácí
tenisty a prohrál až ve čtvrtfinále s Berdychem. „Nechtěl jsem připustit žádné
problémy a to se podařilo. S Jirkou jsem
soutěžní zápas odehrál po delší době.“
ohlédl se na soubojem s oddílovým kolegou z Prostějova Berdych.
(lv)
Další tenisové zpravodajství
najdete na straně 39

Holandská Agelka má stříbro z ME!
PROSTĚJOV Svátkem mezinárodního ženského volejbalu bylo od 26.
září do 4. října Mistrovství Evropy
2015 v Nizozemsku a Belgii, načež
se při této vrcholné akci něžného
pohlaví pod vysokou sítí výrazně
prosadily i čtyři hráčky VK AGEL
Prostějov. Všechny postoupily se svými reprezentacemi do play off a jedna
dokonce dosáhla na medaili!
Parádně šampionát hned od začátku
vycházel právě holandské blokařce

SONDA
MARKA
SONNEVENDA

Quintě Steenbergen, která absolvovala
v základní sestavě všechny vítězné duely
ve skupině A, a spolehlivými výkony pomohla domácímu týmu nejen k suverénnímu prvenství v této grupě, ale v dalším
průběhu jako užitečný záskok z lavičky až
k postupu do finále! Tam se už Nizozemí
muselo sklonit před Ruskem.
Podrobnější zpravodajství o vystoupení
volejbalistek VK Agel na evropském
šampionátu připravujeme do příštího
vydání Večerníku.

HVOZD Už se to blíží, už je to tady! Tuto neděli 11. října se
dostihové závodiště v Pardubicích dostane opět do centra
pozornosti všech milovníků koní nejen z celé České republiky. Poběží se totiž již 125. ročník populární Velké pardubické. Díky stáji úspěšného trenéra Stanislava Popelky
ze „Srdéčka“ nacházející se v údolí mezi Ludmírovem,
Ponikví a Hvozdem bude mít Prostějovsko v hlavním dostihu hned dvojnásobné zastoupení!
Desetiletý kůň Nikas se letos opět pokusí navázat na senzační
druhé místo, které ve Velké pardubické ukořistil před dvěma
roky hned za suverénní Orphee des Blins. A vzhledem k tomu,
že trojnásobná šampionka posledních let už ve startovním poli
nebude, leží na stole i uvolněný trůn... „Minulý rok měl Nikas
skvělou formu, bohužel na Taxisově příkopu upadl. Letošní rok
je pro něj zatím o poznání smolnější. Na Velkou pardubickou se
sice kvalifikoval už na jaře, ale jeho výkon nebyl tak oslnivý jako
loni, kdy stejný závod vyhrál. Další dva dostihy, na nichž si měl
spravit chuť, bohužel nedokončil,“ uvedl exkluzivně pro Večerník trenér Stanislav Popelka. Jak rozhodl los z rukou kajakářského šampiona Josefa Dostála, Nikas poběží v sedle s žokejem
Stromským s číslem 4. A podle deníku Sport skutečně patří
k širšímu okruhu favoritů celého tolik očekávaného klání.
Velkým příslibem do budoucna je osmiletá Modena, která
se narodila přímo ve stájích Na Srdéčku. Nevlastní sestra
legendárního Mandarina loni zvítězila v druhém nejprestižnějším dostihu nedělního pardubického odpoledne, kterým je tradičně Cena Labe. Přestože se bude jednat
o její premiéru v nejtěžším závodě kontinentální Evropy, mohla
by míchat kartami na prvních pěti místech. „Letos běžela dvě
kvalifikace na Velkou pardubickou. Jednou byla třetí a podruhé
čtvrtá. U ní je to zatím hodně o sbírání zkušeností, ale může překvapit. Povede ji zkušený Dušan Andrés, který loni sedlal právě

BEZ ŠANCÍ NENÍ
ZKUŠENÝ NIKAS
ANI NADĚJNÁ MODENA

rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK
Třetí kolo druhé ligy vyšlo házenkářům na jedničku. Již v sobotu si
s velkým přehledem poradil Prostějov doma proti Velkému Meziříčí,
o den později pak Kostelec exceloval
proti Kuřimi.

Úspěšný Nikas ve společnosti trenéra Stanislava Popelky
(na snímku vpravo) a majitele Petra Kupky ze Stínavy.
Foto: archiv Večerníku

Nikase,” prozradil Popelka. Modena ponese v neděli číslo 6.
Koně ze „Srdéčka” se představí i v dalších rámcových dostizích
během nedělního odpoledne v Pardubicích. Návrat do dostihů hlásí Borderland, který byl loni připraven dokonce na
Velkou pardubickou. Bohužel se zranil a vypadalo to, že jeho
kariéra skončila. „Nasadíme ho do Ceny Labe, kde před dvěma
roky obsadil solidní páté místo,“ uvedl Popelka.
A že Na Srdéčku dorůstá silná generace mladých koní, to
by v neděli v Pardubicích měli dokázat další čtyři zástupci
této stáje. Al Bustan a koník s císařským jménem Marcus Aurelius se společně přestaví ve steeplechase pro pětileté koně. Ve
hře budou i mladík Lombargino a klisna Loire. „Celý letošní
rok pro nás zatím rozhodně nebyl tak úspěšný jako ten loňský.
Za zmínku stojí alespoň druhé místo klisny Hawa Bali ve Velké národní ve Švédsku. Jinak jsme se ale spíše museli smiřovat
s tím, že po hodech často přichází půst... (úsměv) Doufáme,
že z Pardubic i tentokrát nějaké solidní výsledky přivezeme,
nicméně budeme především rádi, když to vše koně zvládnou
bez újmy a ve zdraví se vrátí domů,“ přednesl prostějovské regionální ambice Stanislav Popelka.
(mls, pk)

ORLI: REALITA NEBO DALŠÍ ZÁZRAK?

VOLEJBALOVÁ HOREČKA STOUPÁ

FOTBALISTÉ Z REGIONU ZABRALI

Vynikající úspěšností se mohou pyšnit basketbalisté Prostějova. Od začátku své novodobé
existence pokaždé získali ligovou medaili, když
za naprosto suverénním Nymburkem skončili
druzí či nejhůře třetí. K tomu přidali i několik
cenných kovů z Českého poháru, který navíc
v uplynulé sezóně při neúčasti národního hegemona senzačně ovládli. Taková bilance sama
o sobě zaslouží smeknutí klobouku, ale pokud se
zohlední i průvodní okolnosti, musel by člověk
při své úkloně hodně hluboko. Orli totiž tohle
všechno dokázali navzdory vážné ekonomické
krizi během posledních let, jež klub málem poslala do kolen. Místo zániku však dál pokračovali
ve sběru umístění na bedně a nepřestali ani loni
s citelně oslabeným kádrem.
Teď v létě další odchody hráčských opor
znovu pustily soupisce žilou v takovém rozsahu, že papírově se prostějovští muži před
novým ročníkem elitní soutěže ČR řadí někam
doprostřed startovního pole. Vůbec bych se
ovšem nedivil, kdyby i z téhle výchozí pozice
zvládli nezdolní muži BK doskočit opět až k medaili. Přidali by tím další výsledkový zázrak kontrastující s šedivou realitou, která se předpokládá.

Zatímco basketbalisté vstoupí do mistrovských
bojů už nyní, volejbalistky VK AGEL Prostějov
čeká totéž příští týden. Až dosud se z hlediska
fanouškovské sledovanosti držely spíš v ústraní,
když kvůli absenci šesti národních reprezentantek
trénovaly v minimálním počtu a nehrály skoro
žádné přípravné zápasy. Například doma se svým
příznivcům ukázaly jedinkrát - a to ještě v utajení.
Jenže teď konečně skončilo Mistrovství Evropy,
ženský tým „vékáčka“ brzy přivítá do své náruče
čtyři navrátivší se opory z kontinentálního
šampionátu, vzápětí dorazí i dvě kubánské posily. A volejbalová horečka tím může propuknout
naplno, neboť od prvního extraligového duelu již
půjde všechno ráz na ráz v hodně rychlém tempu.
Odpich přesně v polovině října na hřišti
nebezpečné Ostravy. Domácí premiéra hned o dva
dny později proti největšímu rivalovi posledních
let Olympu Praha. A pak už bude za dveřmi spektakulární Champions League, která zase slibuje divácké naplnění hlediště v hale Sportcentra DDM.
Zvlášť když Agelky znovu potkají oddílové giganty
Eczacibasi Istanbul, Chemik Police a Pomi Casalmaggiore. Nevím jak vám, ale mně se v očekávání
téhle sportovní parády postupně zrychluje tep.

Před nedávnem jsem se na tomto místě zamýšlel nad
(ne)úspěšností fotbalových zástupců prostějovského
regionu v krajských či ještě vyšších soutěžích mužů.
Nedělám si iluze, že by většinová dobře míněná kritika za slabší výsledky byla samotnými aktéry bojů
v míč kopaný nějak extrémně sledovaná, ale pokud
alespoň v některých případech padla na úrodnou
půdu, není od věci si krátké ohlédnutí zopakovat.
Velkou pochvalu minule sklidili borci 1.SK Prostějov
válející v MSFL, kterým lze vyslovit absolutorium
i nyní. Od posledně totiž vyhráli několik dalších ut-kání a i přes včerejší překvapivou porážku ve Velkém
m
Meziříčí dál vládnou třetí nejvyšší soutěži. K sympa-tickému zlepšení došlo v krajském přeboru, kde see
Určice s Kralicemi svorně zvedly a z nebezpečnéhoo
pásma sestupu zamířily do klidnějšího středu tab-ulky. Ještě mohutnější úprk vzhůru zaznamenalyy
v I.A třídě Čechovice, které jsem pasoval na jasnéé
adepty pádu o patro níž a ony místo toho natáhlyy
vítěznou šňůru. Bravo! Výborně si v téže soutěži vedee
rovněž Lipová, velice dobře Konice s Klenovicemi,i,
obstojně Plumlov. Pouze Mostkovicím se přestaloo
dařit. V I.B třídě pak září Jesenec, kvalitu předvádí
dí
Protivanov s Otinovsí, ostatní průměr kromě posled-ního Hvozdu. Zabere i on po zdejším apelu?

DEBAKL
V „B“ skupině I.B třídy to byla katastrofa a nejhůře dopadla Otinoves. Ta
v Doloplazech padla vysoko 0:9. Debakl
schytal i Protivanov v Libině, na body
nedosáhly rovněž Hvozd s Jesencem.
ČÍSLO VEČERNÍKU

4

Hned čtyřikrát za prvních deset
kol musely jestřábí zápasy rozhodnout až samostatné nájezdy. První
dvě bitvy vyzněly pro soupeře, zbylé dvě pro hráče Prostějova. Lepší
je pouze Kladno, to „nájezdovalo“
už pětkrát.
VÝROK VEČERNÍKU

„TY MÁŠ MALÉHO
ČU**KA!“
Hráč Horního Štěpánova
Radim Žondra počastoval
sudího Jiřího Němce a vysloužil
si červenou kartu.
KOMETA VEČERNÍKU

QUINTA
STEENBER
STEENBERGEN

Nizozemsk volejbaNizozemská
listka, která
kte v uplysezoně výrazně
nulé sezo
pomohla i prostějjovskému
jo
vské
oddílu,
dok
dokráčela s nizozemskou
reprezentací
rep
až do finále
mistrovství
Evropy, které
Evr
pořádala prápořá
vě zzemě tulipánů.
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F TBALOVÁ R ZHLEDNA
„Nebyl to ale jasný zápas,“
VHostům
PLUMLOVĚ
POTVRDILA
LIPOVÁ
PRVNÍ
MÍSTO
stačila k šesté výhře v řadě jedna branka, domácí hrozili až na konci uznal lipovský Jakub Jamrich
EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ
PORTÁŽ
pro Večerník

Jiří
MOŽNÝ
PLUMLOV Poslední srpnovou neděli začala vítězná série
lipovských fotbalistů a trvá až
do současnosti. Jediné body
tak výběr Pavla Růžičky ztratil
v Bělotíně, předtím dvakrát bodovalnaplnoapotétriumfovaljiž
šestkrát. Po Lutínu, Mostkovicích,
Všechovicích, Klenovicích na
Hané a Lipníku nad Bečvou se
před vedoucím celkem „B“ skupiny I.A třídy Olomouckého KFS
museli sklonit rovněž fotbalisté
Plumlova. Pozornost tradičně
poutající derby tentokrát příliš
gólem zavánějících momentů
nenabídlo a bylo spíše o množství soubojů, o majiteli všech
nabízených bodů tak rozhodla
jediná přesná střela.
Stav před výkopem
Pokud by na tento zápas byly vypsány
kurzy, ten nižší by patřil hostům. Lipová totiž v předešlých kolech dokázala dvakrát zvítězit na soupeřových
hřištích, shodou okolností se jednalo
o jiná derby proti Mostkovicím a Klenovicím. Jako jediná k tomu přidala
i výhru nad černým koněm soutěže
Lutínem a díky úspěšnému skloubení
mladších i starších hráčů se po předešlém dějství dostala na vedoucí pozici.
To Plumlov se coby nováček I.A třídy
zatím výsledkově hledá. Zvítězil zatím jen dvakrát, a sice v Opatovicích
a nad Náměští, doma ztratil po porážce
s Klenovicemi a remíze s Beňovem.

Vývoj zápasu
Domácí opět museli improvizovat
uprostřed zálohy a nasazení Slávy

Frýborta na tento post příliš šťastné
nebylo. Zkušený hráč hru příliš zpomaloval a často kazil přihrávky, pro
domácí tak bylo lepší, když míč přes
něj příliš neputoval. Pokyny plumlovské lavičky sice byly slyšet „hrát přes
křídla“, praxe tomu ale moc neodpovídala a do volného prostoru pro halvy balony moc nelétaly. V první půli
tudíž byli hosté silnější na míči, přesto
se ani do velkých šancí nedostávali. Po
změně stran bylo rozložení sil v poli
vyrovnanější, o to nebezpečnější ale
několikrát Lipová byla a domácí hrozili až v samotném závěru.

FOTO & VIDEO
GALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

První derby dvou velkých rivalů v I.A třídě nabídlo především množství soubojů
uprostřed hřiště.
Foto: Jiří Možný

PLUMLOV Bilanci jedné vstřelené branky se Jakubu Jamrichovi
(na snímku) nepodařilo na
plumlovském trávníku rozšířit.
I tak ale mohl být spokojen. Svou
tutovku sice neproměnil a ani po
jím zahrávaných standardkách
se skóre neměnilo. Jednou se
Foto: Jiří Možný
ovšem spoluhráči dvaadvaceti●●
Potvrdili
jste
první
pozici,jakjetato
letého záložníka přece jen proskutečnost
motivujícím
faktorem?
sadili a všechny tři body se tak
„Na
to
nemyslíme.
Je
to sice super,
stěhovaly do Lipové.

máme ale odehráno teprve devět kol.
Je před námi ještě řada zápasů a I.A
třída je hodně vyrovnaná, každý může
porazit každého. Chceme hrát vrch tabulky a pokusíme se nahoře udržet co
nejdéle. Na postup vůbec nemyslíme.“
●● Do Lipové jste se přesunul v létě
z Mostkovic, jak se váš přesun zrodil?
„Společně a Matějem Vybíhalem trénujeme děti v Prostějově a Lipová je jedním z mančaftů, které hrají domácí zápasy v neděli, takže to pro nás byla jasná
volba. A jsou tu kluci z Prostějova, navíc
jsem v Lipové již krátce byl, takže nebylo tak těžké se rozhodnout.“ (úsměv)
●● A kdyby váš bývalý kouč Jiří Kamenov rozbil prasátko, vrátil byste se
zpátky do Mostkovic?
„To asi ne, nyní má nejlepší tým za poslední dobu, tak bych to tam měl těžké.
(smích) Ale přeju jim, aby se zvedli. Je
tam super parta, určitě se jim podaří ode
dna tabulky odlepit. “

Jiří Možný

zal napodobit libereckého Coufala byli Antonín Klváček s Markem Ostraze čtvrtečního duelu proti Marseille. tickým za Plumlov nebo Jakub Jamrich ●● Jak si ceníte tří bodů z Plumlova?
v lipovském dresu, v základu celkem „Jsou velmi důležité, byl to pro nás zaOsobnost utkání
Byl to duel mnoha standardních situsedm hráčů narozených po roce 1990. tím jeden z nejtěžších venkovních souací. Jediná branka paradoxně padla
peřů. Domácí hráli dobře, mají kvalitní
Atmosféra střetnutí
zčistajasna po dalekonosném a ská- Pod lipovské vítězství se podepsalo
obranu a také hráli dlouhé i vysoké
kavém pokusu Petržely, který Siman- více osob. Začínalo to od brankáře
míče. Bylo těžké se k nim dostávat, nadl vyrazil jen před sebe a dobíhající Radka Vybíhala, z něhož vyzařovala Regionální souboj si nenechaly ujít ne- štěstí se nám podařilo dát jeden gól.
Matěj Vybíhal míč dorazil do brány - velká jistota, ve vzduchu vládli oba celé dvě stovky příznivců, mezi nimiž se A i když jsme mohli vyhrát výrazněji,
0:1. Spolupráce těchto dvou lipov- střední obránci Spáčil s Macourkem, od startu druhé půle vyjímal jeden bu- kdybychom já a Karel Spáčil proměnili
ských hráčů skončila o deset minut na krajích defenzivní čtyřky vše paci- beník. Ten se i při nudnějších pasážích možnosti, přesto jsme spokojeni.“
dříve nepřesnou střelou, na druhé fikovali Barák se Žilkou. Jamrich na hřišti staral o příjemné zpestření. Cel- ●● Kopali jste hodně standardek.
straně Gryglák úspěšně obstřelil zeď, s Petrželou se starali o rozehru stan- kově nebyla nouze o vypjatější momen- Co při nich chybělo?
ale u tyče míč lapil Radek Vybíhal, po dardek a několikrát z toho vzešlo vel- ty, vše proběhlo v přijatelných mezích. „Asi důraz před bránou, pak by se míč
rohovém kopu hlavičkoval stejný ké nebezpečí, znát byly rovněž zku- A přes některé nepřesnosti rozhodčích třeba šťastně odrazil... Chodili jsme
hráč na přední tyči v nadějné pozici šenosti Nováka na levé straně se utkání nezvrhlo v přílišnou bitvu. tam v jednom až dvou lidech, to se
nad. Ve své šestnáctce ale jinak ovlá- a technické dovednosti Matěje Vybí- „Jasně, byly tam emoce, to ale k derby těžko prosazuje, a navíc jsme tam nedala vzduch Lipová a po přestávce hala se střídajícím Takáčem, kromě patří. Nevybočilo to za nějakou hranici byli dostatečně důrazní. Domácí hráli
byla blízko k pojištění náskoku. Vol- zbytečné karty si své odvedl i Zde- a myslím si, že to bylo dobré sobotní od- podobně jako my, ale naši defenzívu
ný Spáčil uprostřed vápna pálil ne- něk Koudelka. Svůj přínos prokázal poledne,“ shrnul dění na plumlovském drželi Karel Spáčil s Milanem Macourkem, kteří to umí 'odskákat'.“
přesně, když byl i on přesvědčen, že i Liška, nehrál jen na sebe a dokázal trávníku domácí kouč Petr Kiška.
stojí v ofsajdu, což původně rozhodčí i přesně předat míč. Domácí si směsignalizoval, načež z toho nakonec rem dozadu odvedli své, v ofenzivě
byl roh. Poté si domácí přihrávali na jim ale scházela přesnost.
pětníku, až nepřesnou nahrávkou
Zajímavost duelu
dozadu ztratili míč a Liška šel ze strany sám na gólmana, Simandl ovšem
jeho kličku vystihl. Následně dvakrát Byl to zvláštní generační souboj. Na
Petr KIŠKA - TJ Sokol Plumlov:
Pavel RŮŽIČKA - SK Lipová:
odmítl rozhodnout Spáčil. Při první domácí straně mimo jiné odehráli celé „Vyhrálo mužstvo, které bylo lepší ve finální fázi. Hos- „S Plumlovem je každý zápas těžký, jsou to pro nás dobtutovce neuspěl ani při následném utkání Jaroslav Frýbort s Jaroslavem té si vytvořili čtyři pět šancí a jednu proměnili, my se ré tři body z venku. Dali jsme první gól a ve druhé půli
Liškově centru, když jeho efektní za- Křupkou, jimž je dohromady již přes dostali do jedné dvou pološancí, jinak jsme nebyli měli tři čtyři tutové šance. Nepodařilo se nám ale dát
končení patou Simandl vytěsnil devadesát let, z lipovské sestavy jim schopni ohrozit jejich bránu, takže remíza by byla pro druhý gól, abychom hru trochu uklidnili, takže nakoa Petrželova dorážka mířila z ofsajdu. sekundovali čtyřicátníci Karel Spáčil Lipovou krutá. Na druhou stranu to herně v poli bylo nec to bylo dramatické až do konce. Herně utkání moc
Až v posledních deseti minutách do- s Pavlem Růžičkou a k této hranici se vyrovnané, rozhodla ovšem větší kvalita v útočné fázi. dobré nebylo, ale domácí mají určitou kvalitu, takže šlo
mácí svého soka uzamčeli, z obléhání výrazně blížící Milan Macourek, Petr Každé utkání hrajeme v jiné sestavě a pokyny zněly o spíše bojovné utkání. Na tabulku se zatím moc nedíale vyplynula jen nepřesná střela Ko- Novák i Martin Liška. Stejně tak se ale hrát po stranách. Ale s centry si obrana Lipové poradi- váme, nebereme to jako souboj s Lutínem. Chceme jít
zápas od zápasu a vyhrávat, dokud to jde.“ (úsměv)
courka z deseti metrů, který nedoká- představili i výrazně mladší hráči, ať to la, mají nadstandardní hlavičkové hráče.“

Zásadní okamžiky

Pozápasové hodnocení trenérů

0 :1

TJ Sokol Plumlov

SK Lipová

9. kolo Král sportovní trávníky I.A třídy, sk. „B“ O KFS
Křupka

Gryglák

Z. Koudelka
Barák

Petr

Pavel
Frýbort

KIŠKA

RŮŽIČKA
Macourek

Simandl

Petržela

Hladký

M. Vybíhal

Olejník

R. Vybíhal
Liška

Kocourek
Dvořák

Jamrich

Spáčil

Varga
Žilka

Ostratický

Novák

Klváček

Branky: Střely na branku:
Rohové kopy:

PLUMLOV

2
2

Střely mimo branku:

4

0 :1

LIPOVÁ

Branky: 26. M. Vybíhal

( 0 :1)

Střely na branku:
Rozhodčí: Juřátek – Samek, Lizna

Diváků: 168

Rohové kopy:

6
9

Střely mimo branku:

Žluté karty: 58. Kocourek, 86. Hladký

Žluté karty: 41. Novák, 44. Macourek

Střídání: 71. Kutný za Vargu

Střídání: 46. Takáč za Z. Koudelku, 80. P. Koudelka za Petrželu, 86. Růžička za Vybíhala
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přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy

F TBALOVÁ R ZHLEDNA
se nahoru dolů,“
KOSTELECKÉ BRANKOVÉ HODY SKONČILY PATEM „Hrálo
konstatoval Pavel Vyhlídal
Vrchoslavické spasil v závěru vyhlášený kanonýr Petr Šimek

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ
PORTÁŽ
pro Večerník

Zdeněk
VYSLOUŽIL

KOSTELEC NA HANÉ Jedním
z nejvýraznějších hráčů oteklikni na
vřeného duelu byl domácí
www.vecernikpv.cz
krajní záložník Pavel Vyhlídal
(na snímku). Vstřelil druhou
branku svého týmu, odvedl
obrovské penzum práce směrem dozadu a měl na noze
i rozhodnutí. Svůj nadstandardní výkon však bohužel
pojišťovací trefou nekorunoval,
když v jasné šanci napálil vrchoslavického brankáře Jurčíka
Urputný boj! Zvláště domácí hráči (v červeném) chodili do každého souboje s obrovským důrazem.
Foto: Zdeněk Vysloužil a hostům se následně podařilo
srovnat na konečných 3:3.
balových momentů však jakoby nebylo první pohled příjmení Menšík. Na

deseti minut se kopaly dvě penalty - na
každé straně jedna, následnou útočnou aktivitu Kostelce pak korunovala
první trefa ze hry, pod kterou byl autorsky podepsán Pavel Vyhlídal. Zvláště
v první půlhodině se kostelečtí hnali
směrem k šestnáctce soupeře jako hladoví vlci. Výsledkem byla spousta rohů
a centrů, při kterých hostující obrana
nevěděla kam dřív skočit. Vrchoslavičtí
se však dočkali vyrovnání z ojedinělé
standardky a sebevědomí Kostelce nevylepšila ani třetí branka v síti soupeře.
Hosté po půli ztrácející jeden gól se po
změně stran vrhli do útoku a dostali
Kostelec pod velký tlak. Žádnou výraznější šanci si však nevytvořili, naopak
domácím se otevíraly možnosti k rychlým kontrům. Ze dvou také vykrystalizovaly obrovské šance, které však
čtvrtý zásah v Jurčíkově síti nepřinesly.
Vrchoslavice byly za svou zvýšenou aktivitu odměněny pár minut před koncem, když poslal nechytatelný projektil
pod horní tyč Petr Šimek.

FOTO & VIDEO
GALERIE

KOSTELEC NA HANÉ Pět branek za půl hodiny! Očekáváné
střelecké dostihy odstartovaly na
kosteleckém trávníku neuvěřitelnýmtempem.Vprůběhuúvodní
půlhodiny se diváci dočkali hned
pěti přesných zásahů. Dvakrát se
tak stalo z penaltového puntíku
a k potěše místních fans, padlo
o jeden gól více do sítě hostujícího souboru. Expresní střelecké
tempo se však ve zbytku bojovného duelu zadrhlo a zaslouženou dělbu bodů zařídil devět minut před koncem svou druhou
zápasovou trefou vrchoslavický
´goleador´ Petr Šimek.Vzhledem
k tomu, že drtivou většinu času
byli ve vedení domácí, byli s koZásadní okamžiky
nečným výsledkem mnohem
spokojenější hosté.
Hned z prvního útoku byl gól! PreisleStav před výkopem
V mnohem svízelnější situaci byli kostelečtí, kterým chyběli hned čtyři hráči
obvyklé základní sestavy. Zranění nedovolila nastoupit Lužnému, Greplovi,
Balášovi a Mórimu! Naštěstí má FC
oproti vrchoslavickému rivalovi docela
široký kádr a výše zmíněné díry se podařilo zacelit. Hostující soubor se dlouhodobě potýká s úzkým kádrem, ale
bolestivějším problémem je především
děravá defenzíva. Nadstandardní útočná fáze a průchozí obrana byly podle
předpokladů průvodním jevem i nedělního derby na kosteleckém pažitu.

Vývoj zápasu
Zajímavé utkání odstartovalo opravdu
kvapíkovým tempem. Během prvních

dost. Presiler vyhrál s Trávníčkem sprinterský souboj z poloviny hřiště a předložil Muzikantovi gólovou nabídku, kterou nešlo pohrdnout - 3:2! Závěr
poločasu patřil hostům, ale gólem neskončil průnik Chvojky ani tečovaná
střela Hradila. Zlomovými momenty se
ukázaly zahozené tutovky Kosteleckých. Nejprve běžel sám Presiler, šikovně přehodil brankáře, ale míč zastavila
tyč! O chvíli později napálil Vyhlídal ze
samostatného úniku míč přímo do rukavic Jurčíka… Předzvěstí vyrovnání
pak byla Chvojkova jedovka, kterou vytáhl konečky prstů Lukáš Menšík. Na
následnou dělovku Petra Šimka zpoza
šestnáctky už však byl krátký - 3:3.

rův odvážný průnik do velkého čtverce
zastavil brankář Jurčík faulem. Penaltové
exekuce se chopil Tomáš Menšík a pumelicí doprostřed brány nedal vrchoslavickému brankáři nejmenší šanci - 1:0.
Ke zděšení domácích se však obratem
pískala penalta i na druhé straně. Chvojka se neohroženě prodral do pokutového území a Vařeka mu nešťastně brnkl
o paty. Sám faulovaný se pak chopil exekuce, nekopl míč ideálně, ale Lukáši
Menšíkovi se míč od nohy odrazil pod
horní tyč - 1:1. Zanedlouho mohli jít domácí opět do vedení, ale Preislera vychytal Jurčík. O chvilku později už byl ale
hostující brankář krátký na pohotový
doklep Vyhlídala - 2:1. Jurčík se pak vytáhl i proti povedenému voleji Vařeky
a udržel akcie svého celku ve hře. Ty zvýšily svou hodnotu po perfektně sehrané
standardce, na jejímž konci lízl centr
z pravé strany Šimek - 2:2. Parádních fot-

Osobnost utkání
Svou střeleckou pohotovostí si vysloužil
uznání i domácích fanoušků. Vrchoslavický forvard Petr Šimek, jenž se v minulém kole blýskl pěti přesnými zásahy,
se neodmlčel ani v Kostelci. Jeho dvě
trefy vynesly jeho týmu v konečném
účtování remízu a důležitý plusový bod.
Bývalý útočník prostějovského 1.SK
nebo kroměřížské Slavie tak své bohaté
zkušenosti prodává podle očekávání.

Zajímavost duelu
Menšíkova jedenáctka? Při pohledu
na soupisky obou týmů zaujalo na

TJ FC Kostelec na Hané

straně Kostelce jsou tradičními pilíři Zdeněk Vysloužil
bratři Lukáš a Tomáš, vrchoslavické
barvy hájil pro změnu jejich jmenovec ●● Jak byste dnešní zápas zhodnotil?
„Hodně bojovné utkání. V první půli
Michal!
jsme byli dost aktivní, hlavně prvních
Atmosféra střetnutí
dvacet minut. Postupně jsme ale začali
hrát na jistotu, čekali, co vytvoří hosté.
Na to, že se jednalo o regionální derby, Víceméně se to pak už do konce dokonavíc s podtextem záchranářského boje, palo.“
byla atmosféra na hřišti i v hledišti více- ●● Vsadili jste v úvodu na útočnou
méně korektní. Fanoušci obou celků notu, přineslo to ovoce v podobě
si o přestávce družně povídali a mnozí branek, ale soupeř vám dal dvě
si přiťukli i stopečkou něčeho tvrdšího. branky prakticky ze dvou střel…
Z celkem fér vedeného boje vybočil „Byli jsme na ně nachystaní, bylo zápouze exces hostujícího obránce Zdeň- měrem na ně vlítnout. Bohužel nám
ka Spillera, jenž v závěru ´chytil na drc´ už delší dobu skřípe defenzíva. Tím
a dohrál Ondru Chytila hokejovou ter- nechci říci, že se jedná pouze o nedominologií - vražení na hrazení. Druhá statky obrany, hra celého týmu směrem dozadu má určité nedostatky.“
žlutá a předčasný odchod do šaten!

Foto: Zdeněk Vysloužil

●● Čím si vysvětlujete, že s Vrchoslavicemi padá pravidelně tolik branek?
„Oba dva celky hrají spíše útočný fotbal. Ani jedno mužstvo nemá propracovaný nějaký ofsajd systém. Hraje se
nahoru dolů, hodně se bojuje. Zkrátka,
kdo dá více gólů, vyhraje.“
●● Myslíte si, že ta remíza je zasloužená?
„Těžko říci…, chtěli jsme samozřejmě vyhrát. Nicméně jsme nedali
šance, které jsme měli a soupeři
přálo i štěstíčko. Vyústěním tak byla
remíza.“

Pozápasové hodnocení trenérů
Ivo VYKOPAL - TJ FC Kostelec na Hané:
„Kvalitní soupeř směrem dopředu. Dokázali na venkovním
hřišti vstřelit tři branky, což o něčem svědčí. S remízou být spokojen nemohu, ale na druhé straně zaplať Pánbůh za ni. Potvrdilo se, že má soupeř lepší ofenzívu, než defenzívu. Hráče jsem
na to připravoval, měli jsme plán, bohužel jsme ho nesplnili.
Absence zraněných hráčů se také projevila, navíc hráli kluci,
kteří nastoupili v sobotu za béčko a asi toho měli dost. Celkově
se mi zápas moc nelíbil, hra byla neurovnaná, spíše se jednalo
o urputný boj mezi oběma šestnáctkami.“

3 :3

Jindřich VLČ - TJ Sokol Vrchoslavice 1946:
„Naším jediným problémem je obrana a dnešní zápas je toho
důkazem. Dokážeme soupeři nabídnout tolik šancí a přímo
jako na podnose! První půle byla vyrovnaná, góly padaly po
chybách. Ve druhém poločase jsme byli výrazně lepším mužstvem, nakonec jsme dokázali vyrovnat. Předtím ale měli domácí obrovskou šanci, při které nás zachránila tyč. Pro nás je
zisk bodu výborný, tabulka je ohromně vyrovnaná a každý
bod z venku se počítá. Mým přáním je, potvrdit dnešní zisk
v příštím kole doma s Horní Moštěnicí.“

TJ Sokol Vrchoslavice 1946

9. kolo Clean4you 1.B.třída skupina A
Vařeka

Chocholáč

Horák
Trávníček

Ivo

Jindřich
Langr

VYKOPAL

VLČ
Spiller

L. Menšík

Šimek

Muzikant

Holub

T. Menšík

Jurčík
M. Menšík

Chytil
Preisler

Hradil

Kankovský

Vyhlídal
Martinec

Synek

Chvojka

Božek

Branky: 2. z pen. T. Menšík, 10. Vyhlídal, 32. Muzikant
Střely na branku:
Rohové kopy:

8
9

Střely mimo branku:

KOSTELEC

7

3 :3 VRCHOSLAVICE

Branky: 6. z pen. Chvojka, 23. a 84. Šimek

( 3 :2)

Střely na branku:
Rozhodčí: Langhammer – Jílek, Habich

Diváků: 120

Rohové kopy:

8
8

Střely mimo branku:

Žluté karty: 5. Vařeka, 81. Vyhlídal

Žluté karty: 3. Jurčík, 81. Spiller

Střídání: 89. Skalník za Muzikanta

Střídání: 57. Ligač za Kankovského, 86. Loučka za M. Menšíka, 90. Olšanský za Horáka

7

Červená karta: 88. Spiller po 2 ŽK
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MORAVSKOSLEZSKÁ
FOTBALOVÁ LIGA:
10. kolo: 1.SK Prostějov - Mohelnice (sobota 10.10., 15.00, rozhodčí:
Tomanec – Sedláček, Ogrodník).
SMOOS KRAJSKÝ PØEBOR:
10. kolo: Kralice na Hané – 1.HFK
Olomouc „B“ (sobota 10.10.,
15.00), Určice – Litovel (neděle
11.10., 15.00).
ALEA SPORTSWEAR 1.A
TØÍDA, SKUPINA „A“:
10. kolo, sobota 10. října, 15.00:
Dubicko - Konice.
KRÁL SPORTOVNÍ TRÁVNÍKY
1.A TØÍDA, SKUPINA „B“:
10. kolo, neděle 11. října, 15.00:
Čechovice – Slatinice, Lipová – Beňov, Brodek u Přerova – Plumlov,
Lutín – Klenovice na Hané, Mostkovice – Všechovice (sobota 10.10.,
15.00).
CLEAN4YOU 1.B TØÍDA,
SKUPINA „A“:
10. kolo, sobota 10. října, 15.00:
Újezdec – Pivín, Dub nad Moravou
– Nezamyslice, Vrchoslavice – Horní Moštěnice (neděle 11.10., 15.00),
Troubky – Kostelec na Hané (neděle 11.10., 15.00).
FGP STUDIO 1.B TØÍDA,
SKUPINA „B“:
10. kolo, sobota 10. října, 15.00:
Otinoves – Leština, Hvozd – Doloplazy, Protivanov – Postřelmov
(neděle 11.10., 15.00), Jesenec – Libina (neděle 11.10., 15.00).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA - U19:
10. kolo: 1.SK Prostějov - Vyškov
(sobota 10.10., 10.15, Polák – Ol
KFS, Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA - U17:
10. kolo: 1.SK Prostějov - Hodonín
(neděle 11.10., 10.00).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA - U16:
10. kolo: 1.SK Prostějov - Hodonín
(neděle 11.10., 12.00).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ - starší:
10. kolo: Uničov - Čechovice (sobota 10.10., 10.15, Svoboda – Ol
KFS, Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ - mladší:
10. kolo: Uničov - Čechovice (sobota 10.10., 12.30, Ol KFS – Svoboda, Ol KFS).
RELAX CENTRUM GÓL
KRAJSKÝ PØEBOR DOROSTU:
10. kolo: Konice - Mohelnice (sobota 10.10., 10.00), Kostelec na
Hané – Lipník nad Bečvou (sobota
10.10., 11.00), Nemilany - Určice
(sobota 10.10., 12.45).
LION SPORT KRAJSKÁ
SOUTÌŽ - dorost:
10. kolo: Smržice - Protivanov (sobota 10.10., 10.45).
PØEBOR OFS PROSTÌJOV SPORTIKA II. TØÍDA:
10. kolo, sobota 10. října, 15.00:
Skalka - Držovice (neděle 11.10.,
15.00, hřiště Klenovice na Hané),
Čechovice „B“ - Zdětín, Přemyslovice - Haná Prostějov, Brodek
u Prostějova - Určice „B“, Horní
Štěpánov - Smržice (neděle 11.10.,
15.00), Němčice - Olšany (neděle
11.10., 15.00), Vrahovice - Otaslavice.
III. TØÍDA:
10. kolo, neděle 11. října, 15.00:
Ptení - Tištín, Protivanov „B“ Bedihošť (sobota 10.10., 15.00),
Kladky - Kostelec na Hané „B“,
Dobromilice - Čechy pod Kosířem,
Výšovice - Vícov, Brodek u Konice
- Nezamyslice „B“ (sobota 10.10.,
15.00).
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Určice potvrdily fazonu také na půdě Ústí Klenovice, Čechovice i Mostkovice vyhrály
ÚST
URČ

1
2

ÚSTÍ, PROSTĚJOV Už na tři zápasy natáhli hráči Určic svou vítěznou
sérii. Po Kralicích a Jeseníku dokázali naplno bodovat i v neděli proti
Ústí. Na jeho půdě se jim podařilo
hned dvakrát skórovat a díky těmto
třem bodům jsou Určice již sedmé,

jen bod od šestých Dolan, což je vedoucí celek za zatím nedostižnou
pěticí.
„Na tabulku se dívá dobře, přesně tady
bychom se chtěli pohybovat. Teď je to
ideální stav,“ pochvaloval si po zápase
kouč Evžen Kučera. A radost měl i z výkonu, jenž k výsledku 2:1 vedl. „Hráli jsme
to, co chceme. Tedy rozestavení 4-5-1,
zahustit střed, znemožnit soupeři kombinovat a donutit ho nakopávat, přičemž
vysoké míče sbíráme. To se nám podařilo.

Od Ústí jsme ale čekali víc, alespoň podle
toho, jaké reference je předcházely. Chyběla jim agresivita, možná se jim ale jen
tento zápas nevydařil,“ přemítal.
Jeho svěřenci se dostali velice rychle do vedení, už ve čtvrté minutě jim
ho zařídil Otakar Cetkovský, jenž
i tentokrát nastoupil uprostřed zálohy.
„Dali jsme gól hned z první šance, to
byl rozdíl oproti předchozím duelům.
Postupným útokem se 'Oťas' dostal
k šestnáctce a prostřelil. Pak jsme tam

měli slibné brejky, ale nedotáhli jsme
je. Oni ovšem jen nakopávali a nebyli
nebezpeční,“ popisoval.
Po přestávce se však i přesto podařilo domácím srovnat, právě po jednom z vysokým míčů srovnal Orava. Ovšem určická
odpověď byla blesková, ani ne za deset
minut jim vrátil vedení Patrik Hochman.
„Druhý poločas jsme se trochu dostali pod
tlak, když soupeř hrozil ze standardek, pak
jsme se ale prosadili z rychlého protiútoku.
V závěru ještě mohl zvýšit Trajer, netrefil

ale centr od Lukáše. I tak jsme to ale urvali,“
radoval se trenér úspěšného souboru.
Ve vítězném tažení budou moci Určice
pokračovat v neděli již od patnácti hodin, to doma nastoupí proti Litovli. Na
Prostějovsko tak dorazí aktuálně nejhorší celek krajského přeboru, Tatran
totiž zatím získal jen šest bodů, to vše
při skóre 10:26. V sobotu se ale Litovli
podařilo zabrat, i díky čistému kontu
Vojtěcha Nakládala se jí podařilo ukopat remízu 0:0 se Zábřehem.
(jim)

Kralicím stačilo v Želatovicích proměnit penaltu
ŽEL
KRH

0
1

ŽELATOVICE,
PROSTĚJOV
Potřetí z posledních čtyř duelů se
podařilo Kralicím zvítězit. Padly jen
doma proti Určicím, jinak v poslední
době zvítězily v Litovli, doma nad
Medlovem i v neděli na trávníku
Želatovic. Drží se tak uprostřed tabulky, konkrétně na osmém místě.

A s již osmibodovým náskokem na
poslední duo Chválkovice, Litovel.
„Bylo vidět, že se potkala dvě průměrná
mužstva. Podle toho to i vypadalo. My
jsme byli lepší a soupeř si nic nevypracoval. To my jsme si něco vytvořili, ale
nakonec rozhodl až pokutový kop,“
shrnul vývoj střetnutí kouč vítězů Ivo
Gottwald.
Při penaltovém zákroku ale nebylo co
řešit. „Přišel pěkný míč na penaltu na
Jaru Lehkého, ten si ho zpracovával
na prsa, aby mohl zakončit, ale soupeř

na něj zezadu naskočil. Domácí sice
byli proti, ale na videu to bude zřetelné
a jasné,“ popisoval kouč. K penaltě se
postavil Jan Hlačík a nezaváhal. Jeho
trefa z počátku druhé půle nakonec
byla tou vítěznou. „Určen byl Nečas,
ale zhruba deset minut před tím musel
odstoupit. Honza se jevil, že na to má
nervy i kopací techniku a nezklamal,“
potěšilo Gottwalda.
Soupeř hrál na domácí půdě jen na jednoho útočníka a až podle nepříznivého
vývoje utkání se rozhodl hru směrem

dopředu oživit a posílit, hostům se tak
skýtaly možnosti svůj náskok podepřít.
„Zkoušeli to na dva a pak i tři hroty, kdybychom tam ale ztratili všechny body, tak
by to byla velká chyba, Želatovice totiž
patří do druhé poloviny tabulky. Zvýšit
mohl sám před brankářem Lehký, ale
neuspěl, zejména jsme se ale soustředili
na to, abychom se vzadu nedopustili
žádné velké chyby a abychom to uhráli.
Věděli jsme, že soupeř takovou kvalitu
dopředu nemá a zaměřili jsme se na defenzivu,“ poodkryl karty.

A podařilo se, už potřetí v sezoně nedostaly Kralice ani jednu branku. „Pochvalu
si zaslouží zejména trio Ondra Petržela,
Jara Lehký a Honza Hlačík. Hlavně Ondra odehrál již druhý zápas v excelentní
formě,“ těšilo Gottwalda.
Nyní se kraličtí fotbalisté představí
opět před svými fanoušky, v sobotu od
patnácti hodin přivítají ve svém areálu
rezervu třetiligového 1.HFK Olomouc.
Soupeř zatím získal o tři body méně a je
dvanáctý. Mimo jiné proto, že již třikrát
v řadě nezvítězil.
(jim)

VEÈERNÍK V NOVÉM I SE SPORTEM
●● celobarevné vydání

●● zpravodajství

●● fotogalerie

●● videa

Velkolepý obrat fotbalových Štik: Favorizované Medlánky s pětkou!
24. Zoubková, 71. Svobodová. Rozhodčí:
Habich - Jílek, Langhammer. ŽK: 27.
Knápková, 83. Tichá - 83. Kopijevská.
Diváků: 50.
Sestava Kostelce: Drápalová - Hrazdilová
(71. Látalová), Tichá, Zapletalová,
Šimková (46. Adamová) - Knápková (68.
Zahradníčková), Pitáková, Strouhalová,
Urbanová (82. Václavková) - Smičková,
Marková. Trenér: Marek Jelínek.
Do prestižního duelu nemohl tentokrát
domácí kouč počítat s útočnou oporou
Vykopalovou, kterou sklátila viróza,
po delší době se však v zápise objevila
Pája Látalová. „Pája byla dlouhodobě
TJ FC Kostelec na Hané
nemocná, brala antibiotika a pauza
FC Medlánky
byla delší, než se čekalo,“ vysvětloval
5:3 (2:2)
Marek Jelínek a dodal: „Je dobře, že Nasazení a bojovnost! Kostelecké Štiky (v bílém) nenechaly soupeřkám chvilku klidu.
Branky: 31., 38. a 55. Smičková, 50. máme nabitý kádr, na místo v sestavě je Utkání se nevyvíjelo vůbec dobře. hattrick - 4:2. Hostující družstvo
Marková, 67. Strouhalová - 19. Valková, konkurence.“
Sebevědomý soupeř dokázal využít bylo v této fázi na ručník a inkasovalo
dvě okénka v domácí obraně a přišel i pátý hřebík, když poslala Strouhalová
hodně lacino k dvougólovému náskoku. z hloubi šestnáctky míč přesně k tyči
K obratu však zavelela Věra Smičková, - 5:2. Medlánky se ´zventily´ až
jejíž zařazení na hrot, se ukázalo v poslední dvacetiminutovce, jiskérku
Sportovnì-technická komise OFS Prostìjov na svém zasedání
prozíravým. Během osmi minut dokázala naděje vykřesala Svobodová, ale
dne 30. zaøí 2015 rozhodla:
dvojicí přesných tref srovnat skóre - 2:2. rozjetý Kostelec už svou šanci nepustil
1. Odehráno:
II. třída 8. kolo STK schvaluje bez závad, opraven zápis Němčice – Vrahovi- Chléb se lámal v úvodu druhé půle. a oprávněně mohl po závěrečném
ce, chyběl výsledek pokutových kopů, III. třída 8. kolo STK schvaluje bez zá- Zatímco hráčky Medlánek spálily dvě hvizdu slavit cenný skalp!
vad, IV. třída 7. kolo STK schvaluje bez závad, až na utkání TJ Sokol Plumlov loženky, kostelecké Štiky byly přesné. „Medlánky jsou kvalitním týmem, loni
„B“ – TJ Sokol v Pivíně „B“, vedoucí družstva hostí nepotvrdil zápis o utkání, Nejprve vysunula Smičková do brejku divizi vyhrály, letos se pohybují také na
předává se disciplinární komisi, dorost 2. kolo STK schvaluje bez závad, až na Markovou a ta po obejití gólmanky prvních příčkách. Ukázalo se, že absence
utkání TJ Sokol Otaslavice – TJ Jiskra Brodek u Konice, hosté se nedostavili, poslala svůj tým do vedení - 3:2. Pět jejich nejlepší hráčky pro ně byla citelnou
po dohodě oddílů se odehraje v pátek 16. října 2015 od 16 hodin, starší žáci minut nato, si útočné duo Kostelce ztrátou. Na druhou stranu, ale zase naše
6. kolo STK schvaluje bez závad, mladší žáci 6. kolo STK schvaluje bez zá- své role prohodilo a Smičková završila holky opravdu zabojovaly. Důležité bylo,
vad, turnaje přípravek v Nezamyslicích a Čechovicích bez závad.
2. Změny termínů utkání:
Starší žáci TJ Sokol Plumlov – TJ Jiskra Brodek u Konice, původní termín
sobota 3. října 2015 od 13.00 hodin, požadovaný termín pátek 9. září 2015 od
16.30 hodin, dohoda oddílů.
Zapsal Karel Kubalák, sekretář OFS,
odsouhlasil Roman Minx, předseda STK
KOSTELEC NA HANÉ Doma je
doma! Kostelecké fotbalistky potvrdily,
že jsou na svém trávníku neporazitelné.
Vneděliseotompřesvědčilloňskývítěz
soutěže z Medlánek. Favorizovaným
hostům nestačil ani dvoubrankový
náskok, bojovné Štiky dokázaly
v utkání nadstandardní úrovně otočit
z 0:2 na 5:2 a po zásluze si připsaly
velmi cenný skalp! „Získali jsme body,
se kterými jsem ani moc nepočítal!
Holky dnes zabojovaly jako správný
tým,“ chválil své svěřenky kostelecký
trenér Marek Jelínek.

zprávy od zeleného stolu...

MÁ HO MALÝHO…?!

Disciplinární komise OFS Prostìjov na svém zasedání
dne 1. øíjna 2015 rozhodla:

1. Nepodmíněně:
Stanislav Ošlejšek (TJ Horní Štěpánov) – 1 SU od 28.9.2015, DŘ § 46/1 –
zakopnutí míče mimo hrací plochu a kopnutí soupeře v souboji o míč.
Tomáš Coufalík (FK Němčice nad Hanou) – 2 SU od 28.9.2015, DŘ § 46/1
– 2x bezohledné podražení v souboji o míč.
Miroslav Hyžďák (TJ Sokol v Pivíně – vedoucí družstva) – zákaz výkonu
funkce vedoucího družstva na 3 SU nepodmíněně + peněžitá pokuta 500 Kč,
SŘ § 30 – neplnění povinností vedoucího družstva a nesportovní chování.
2. Žádost o prominutí zbytku trestu:
David Šatný (TJ Sokol Držovice) – žádosti se vyhovuje a trest se mění na
podmíněný na 1 SU od 2.10.2015 do 1.12.2015 dle čl. 39 DŘ.
Zdeněk Poles (TJ Sokol Kladky) – žádosti se vyhovuje a trest se mění na podmíněný na 1 SU od 2.10.2015 do 1.12.2015 dle čl. 39 DŘ.
3. Různé:
Vzhledem k odstoupení Pavla Winklera, doporučuje disciplinární komise na
post místopředsedu Richarda Hofmana.
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!

I.A třída skupina B

PROSTĚJOVSKO Velice úspěšné bylo víČechovice
Klenovice kendové deváté kolo„B“ skupiny I.B třídy pro
Klenovice
pětici regionálních zástupců. Neuspěl pouze
Plumlov, jenž v derby podlehl Lipové, zbylé
celky bodovaly naplno. Mostkovice uspěly doma proti Opatovicím, Klenovice se vytáhly proti Bělotínu
a Čechovice zvládly atraktivní přestřelku na půdě Beňova. Suma sumárum tedy dvanáct bodů za víkend.
TJ Sokol Klenovice na Hané
TJ Sokol Bìlotín
3:1 (0:1)

Branky: 46. a 90. Smékal, 75. Rozehnal
– 24. Vrána. Rozhodčí: Jurčák – Jelínek,
Zbýňovec. Sestava Klenovic: Polák –
Frys, Liška, T. Cetkovský, Losman – R.
Cetkovský, Smékal, Rozehnal, Všianský
(82. Přikryl) – Borovský, Dvořák (65. Prášil). Trenér: Vladimír Horák.

FC Beòov
TJ Sokol Èechovice
3:5 (0:3)

Branky: 49. a 90. Machač, 70. Schlehr z
penalty – 23. a 51. Chmelík, 35. A. Pospíšil,
42. Jahl, 62. Kolečkář. Rozhodčí: J. Dorušák – Vojtek, M. Pospíšil. Sestava ČechoHodnocení trenéra Klenovic
vic: Zelinka – Vlach, Vinklárek, Jano, Ján
Vladimíra Horáka:
– A. Pospíšil, M. Klimeš, Šmíd, Kolečkář
„Líbilo se mi to, byť prvních pětadva- (80. Drmola), Chmelík (67. Pytela) – Jahl
cet minut bylo špatných a chyběla nám (83. Jančík). Trenér: Jaroslav Klimeš.
v nich bojovnost, nasazení, pohyb a vázHodnocení trenéra Čechovic
la nám kombinace. Z toho pramenila
Jaroslava Klimeše:
branka na 0:1, pak jsme se ale zlepšili,
trošku je zatlačili a hned na začátku dru- „Pro diváky to bylo pěkné střetnutí,
hé půle se krásně trefil Smékal. To kluky pro trenéry ale blázinec a je z tohoto

Foto: Zdeněk Vysloužil

že jsme dokázali do poločasu vyrovnat,
šlo se tak do druhé půle s otevřeným
hledím,“ komentoval Marek Jelínek
a pokračoval: „Vyrovnání nás
nastartovalo a ve druhém poločase jsme
projevili větší chuť po vítězství. Věra
Smičková dala hattrick, ale nemyslím,
že to bylo jen o ní. Velmi dobrou práci
odvedla záloha, dokázali jsme pohlídat
jejich rozdílové hráčky. Opravdu
vydařený týmový výkon, holky si hrábly.
Musím je pochválit!“
Po nečekaném skalpu, teď čeká
Kostelečanky prestižní okresní derby na
hřišti Mostkovic. Duel se hraje v neděli
11. října s výkopem v 10:00 hodin. (zv)

najdete nás na
www.
vecernikpv.cz

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"

pohledu škoda, že jsem nemohl být na
tribuně, abych se mohl kochat. Beňov
je nahoře a hraje to, co my, protože
jsme se těšili, že si zahrajeme fotbal.
Prvních deset minut bylo jejich a
brankář nás dvakrát podržel, my jsme
pak z brejků dali góly. První dal Chmelík poté, co vybojoval míč a obstřelil
vyběhnutého gólmana, poté se trefil
Adam Pospíšil po vypracované kombinaci a po poločase jsme vedli už 3:0.
Brzy po pauze jsme inkasovali přímo
z rohu, pak jsme sice utekli až na 5:1,
ale na šance to bylo tak 25:18 a byly to
nervy až do konce.“
TJ Sokol Mostkovice
FKM Opatovice-Všechovice
1:0 (1:0)

– Dadák (75. Kuchař), J. Kamenov ml.
Trenér: Jiří Kamenov st.

Hodnocení trenéra Mostkovic
Jiřího Kamenova:
„Utrpěli jsme výhru s hodně těžkým
soupeřem, postavení v tabulce nás obou
neodpovídá kvalitě a měli bychom být
někde uprostřed. Nutnost vyhrát je někdy kontraproduktivní, dokázali jsme
ale vstřelit branku a přetavit to ve tři
body. Byl to souboj o šest bodů a svazovalo nás to, ale jsem spokojen, že se nám
to povedlo, byť to bylo těžké a nelze to
porovnat s Bělotínem ani Lutínem, každý zápas je jiný. Gól jsme dali po brejkové situaci, kdy syn nacentroval zprava a
Venca Dadák se prosadil, pak už jsme to
uhlídali.“

Branka: 11. Dadák. Rozhodčí: Sigmund
TJ Sokol Plumlov
– Oulehla, Knop. Sestava Mostkovic:
SK Lipová
Lukáš – Hatle, Milar, Walter, R. Hanák
0:1 (0:1)
– M. Vojtíšek (80. Kapounek), Šlézar,
Chmelař (46. Bureš), Klimeš (46. Křišťan) Více na straně 28.

(jim)

´
´
zapasove
´ˇ
menicko

IV. TØÍDA:
Dohrávané 2. kolo, neděle 11.
října, 15.00: Přemyslovice „B“ –
Mostkovice „B“, Brodek u Prostějova „B“ – Tvorovice, Pavlovice u
Kojetína – Plumlov „B“, Biskupice
– Želeč, Pivín „B“ volno.
PØEBOR OFS PROSTÌJOV
DOROSTU:
8. kolo, neděle 11. října, 10.00:
Brodek u Prostějova - Otaslavice,
Plumlov - Pivín, Kralice na Hané Brodek u Konice, Haná Prostějov –
Nezamyslice (sobota 10.10., 10.00).
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE
ŽEN, SKUPINA „B“:
Dohrávané 1. kolo, neděle 11. října, 10.00: Mostkovice - Kostelec na
Hané.
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu!
(jim)

„Na hrotu je super!“ Pivín ani Nezamyslice nezaváhaly
II.B třída skupina A
smála se Smičková

KOSTELEC NA HANÉ Ortodoxní stoperka, se proti Medlánkám
vysunula na hrot a svým hattrickem
pomohla zničit favorizovaného
soupeře. Věra Smičková (na snímku)
se po utkání pochopitelně tvářila
spokojeně. „Zápas nám vyšel! Hlavně
útočné duo bylo super,“ se smíchem
komentovala Věra cennou výhru. „Je
potřebasenebát.Holkysepotěchdvou
gólech nesložily a to bylo rozhodující,“
dodala Smičková už vážněji.
Jako majstrštyk se ukázalo její zařazení na
hrot útoku. „Vepředu se cítím perfektně,

mám ale ráda i hru na stoperu. Jednalo
se o společný nápad, delší dobu jsme
o tom s Marou (trenér Jelínek pozn. red.)
diskutovali,“ vysvětlila Smičková.
Kostelec tak výhrou udržel stoprocentní
domácí bilanci, venku zatím však bohužel
nebodoval. „Nevím, čím to je. Možná
je tam určité podcenění soupeřů, nebo
menší sebevědomí. Doma si holky
mnohem víc dovolí, věří si,“ hledá důvody
rozdílných výkonů Smičková.
Dosavadní nulovou bilanci ze hřišť
soupeřů však chtějí Štiky zlomit hned
příští neděli. „Samozřejmě tam chceme

Kostelec na Hané

Foto: Zdeněk Vysloužil

vyhrát. Na ´Mostky´ se hodně těším!
Doufám, že nastoupím zase v útoku
a podaří se mi opět hattrick!“ uzavírá
bojovně naladěná Věra Smičková. (zv)

V NEDĚLI NA DERBY!

PØIHLASTE SE
DO FUTSALU
Vyšla pravda najevo? Známý regionální arbitr Jiří Němec si v sobotním zápase
okresního přeboru v Olšanech užil. Jeho rozhodování se moc nezamlouvalo hostujícím plejerům Horního Štěpánova, hlavně ale hráči Žondrovi. Ten si vykoledoval v 56. minutě žlutou za komentář: „Si snad děláš prdel…!“ Po utkání se pak
jeho splín vystupňoval a mezi mnoha drsnými nadávkami přirovnávajícími rozhodčího k dámským a pánským přirozením, razil výrok: „Máš malého čuráka!“
Logickou odplatou autoritativního rozhodčího bylo udělení červené karty. Nařčený sudí vše podrobně popsal v zápisu o utkání ve zdůvodnění udělení rudého
talonu. „A je to venku,“ s úsměvem komentoval narážku na rozměry své chlouby
Jiří Němec, jenž tak potvrdil, že mimo hřiště nezkazí žádnou legraci.

Lipová
Plumlov
Mostkovice

nakoplo, po nádherné individuální akci
otočil Rozehnal a třetí gól přidal opět
Smékal. Hrál velice dobře, ale všichni
kluci makali a odjezdili to, byla na nich
vidět vůle po vítězství a chuť bodovat.
Byl to jeden z našich lepších zápasů a zejména druhá půle byla excelentní.“
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MOSTKOVICE, KOSTELEC NA
HANÉ Šlágrem nadcházejícího fotbalového víkendu bude bez diskuzí
ženské derby Mostkovic s Kostelcem.
Výrazným favoritem jsou kostelecké
Štiky, které navíc hřeje čerstvý skalp
silných Medlánek. Do karet jim hraje
i dosavadní vzájemná bilance, kdy
mají ze čtyř vzájemných soubojů stejný počet výher a skóre 18:0!
„Zatím v sezóně marně čekáme na
venkovní výhru. V Mostkovicích

chceme tuto bilanci konečně zlomit,“
neskrývá ambice kostelecký kouč
Marek Jelínek a dodává: „Doufám,
že se zbavíme zdravotních problémů
a pojedeme komplet!“
Mnohem skromněji se vyjádřil kouč
mostkovického outsidera. „Všichni
se dobře známe, doufám, že bude
hezky a přijde hodně lidí,“ usmíval
se Jaroslav Karafiát a s významným
pomrkáváním dodal: „Nastoupíme
se třemi útočníky a budeme chtít

dát co nejvíce gólů!“ Vzápětí však
přeřadil na vážnější notu. „Říká se,
že derby nemá favorita, ale tady to
asi neplatí. Navíc nás sužuje rozsáhlá
marodka. Nemáme ale co ztratit,
každý zápas začíná od stavu nula
nula. Snad se nám podaří konečně ve
vzájemných zápasech vstřelit gól!“
Utkání mezi dívčími jedenáctkami
Mostkovic a Kostelce se hraje 11.
října s výkopem v 10:00 hodin na
mostkovickém pažitu.
(zv)

PROSTĚJOVSKO V derby Kostelce
Pivín s Vrchoslavicemi z toho byla šestigólová přestřelka a dělba bodů, to zbývající duo okresu
Nezamyslice
Vrchoslavice Prostějov se v „A“ skupině I.B třídy nedělilo.
Hned v sobotu si v bitvě dvou nováčků poradily Nezamyslice s Újezdcem, o den později
pak rovněž bez inkasované branky zvládl svůj duel i Pivín. A také
„Turci“ se dočkali vítězství, proti Kojetínu„B“ jim k tomu stačila jedna
přesná hlavička.
TJ Sokol v Pivínì
FK Slavoj Kojetín „B“
1:0 (1:0)

Branka: 28. Filka. Rozhodčí: Vrba – Konečný, Svozil. Sestava Pivína: V. Svozil
– Spálovský, Vláčilík, M. Sedlák, R. Švéda
– Žondra, Vrba, J. Svozil ml., Šišma (46. K.
Švéda, 88. Bartoník) – Valtr – Filka (63. Pavelka). Trenér: Jaroslav Svozil st.

vyloučení, kdy Valtr dostal žlutou za držení, ale hostující hráč neudržel nervy a kopl
ho v přerušené hře. Pak už to byla holomajzna. Oni jsme bod a my jsme bránili
vedení, tak to i skončilo. Do ničeho jsme
je ale nepustili, kromě břevna po centru
ze strany, další dvě pološance lapil gólman. A když ráno otevře anglická královna Times, tak tam uvidí, že Pivín porazil
Kojetín 1:0 a nic jiného ji nebude zajímat.
Jenom si řekne, že se v Pivíně něco děje.
(smích) Výborně zahrál Martin Sedlák,
jenž uhlídal jejich nejnebezpečnějšího
hráče, a Filkův štrůdl s roládkou byly za
třináct, plus dva za branku, takže celkově
za patnáct.“ (úsměv)

řílek, Majer. Sestava Nezamyslic:
Soldát – Hájek, Mir. Lakomý, Král,
Machálek – M. Přikryl (72. Špička),
Mariánek, Horák (72. Dostálík), V.
Fialka (64. Máj) – Kratochvíl, Musil
(83. Matoušek). Trenér: Vlastimil
Michlíček.
Hodnocení trenéra Nezamyslic
Vlastimila Michlíčka:
„Konečně jsme doma zabrali, dosud jsme ty lepší výkony předváděli
venku. Měli jsme trvalou převahu,
dostávali jsme se do šancí a dávali
jsme góly, takže panuje spokojenost.
Několikrát nás podržel i gólman
Víťa Soldát, vychytal vše, co bylo
potřeba, útočilo se totiž na obě strany. První branku posadil Martin Přikryl na hlavu Laďovi Fialkovi, jenž
se po vážném zranění začíná vracet
do sestavy. Dlouhá pauza na něm
byla znát, zatím uhýbá soubojům,
ale vnesl klid a je pro nás dobře, že
je zpět. Druhý gól jsme dali po faulu
z penalty, třetí trefil Máj krásně z
pětadvaceti metrů do šibenice. Hosté dobře kombinovali a měli také
šance, vše jsme ale pokryli a poté
jsme je přehráli kombinacemi. Jsou
to pro nás důležité tři body, snad se
posuneme do klidného středu.“

Hodnocení trenéra Pivína
Jaroslava Svozila:
„S výsledkem jsem spokojen. Přijel k nám
první mančaft a chtěli jsme na něj nastoupit bez respektu a vyhrát. Tabulka je totiž
strašně vyrovnaná a současně hrajete
o postup i o sestup. Stále nás ale trápí zraTJ Haná Nezamyslice
nění, nemoci a pracovní povinnosti, tak
TJ Sokol Újezdec
TJ FC Kostelec na Hané
jsme museli improvizovat. Do dvacáté
3:0 (1:0)
TJ Sokol Vrchoslavice
minuty se to přelévalo bez šancí, pak nás
3:3 (3:2)
do vedení poslal Filka, jemuž poslal míč Branky: 17. V. Fialka, 71. Musil,
(jim)
na hlavu Svozil. Zápas hodně ovlivnilo 73. Máj. Rozhodčí: Vrána – Kou- Více na straně 29.

Konici vyšly dva útoky Celé kvarteto nyní naprázdno
Konice

I.A třída skupina A

KONICE, PROSTĚJOV Díky dvěma gólům z druhého poločasu získali fotbalisté Konice již čtvrtou výhru v této sezoně
a z pátého místa se dotáhli na jediný bod
na svého nedělního soupeře, jímž byly
Bělkovice. Na čele tabulky zůstal Rapotín, jenž si poradil s dosud
druhými Haňovicemi, na jejich pozici se tak vyšvihly Bohuňovice.
Sokol Konice
TJ Sokol Bìlkovice-Lašťany
2:0 (0:0)

Branky: 68. Antl, 74. Gottwald. Rozhodčí: Machala – Kučera, Krpec. Sestava Konice: Machač – L. Bílý, Rus, Řehák
(83. P. Sedláček), Drešr – F. Bílý, Gottwald
(89. Jurník), Kořenovský, Antl – T. Sedláček, Blaha (46. Popelka). Trenér: Radek
Řehák.
Hodnocení hrajícího trenéra
Konice Radka Řeháka:
„Zápas se mi spíše nelíbil, bylo to šťastnější
vítězství. V předchozích duelech jsme ale
byli jasně lepší a nevyhráli jsme, tentokrát

se nám vydařily dvě akce a vstřelili jsme
z nich dva góly. Chyběl nám nemocný
Vogl a Blaha hrál lehce zraněný, tak jsme
museli udělat nějaké změny. Tradičně jsme
měli velice dobrý start, vypracovali jsme si
standardky a střely, jenže jsme netrefovali
bránu. Sami jsme je ale k ničemu nepustili. Pak jsme si vybrali krátký výpadek
a náš brankář chytil dvě stoprocentní šance, takže to po půli bylo 0:0. Druhý poločas
jsme nezačali vůbec dobře, hosté měli rohy
i střely, ale z první kloudnější akce jsme dali
hezký gól. A o deset minut později jsme po
centru přidali druhý, pak jsme to již v klidu
ubránili. Bělkovice sice pak měly platonický tlak, ale bez gólovky.“
(jim)

Hvozd
Jesenec

I.B třída skupina B

PROSTĚJOVSKO Byl to černý víkend v „B“
Protivanov
skupině I.B třídě. Alespoň tedy pro zástupce
Otinoves
zdejšího okresu. Již v sobotu to začaly vysoké porážky Protivanova v Libině a Hvozdu
doma se Slavonínem, o den později se pak
nedařilo ani Jesenci na půdě Paseky a zejména Otinovsi v Doloplazech. Nováček skupiny schytal po předešlých znamenitých výsledcích hned devítigólový příděl.
TJ Sokol Paseka
SK Jesenec-Dzbel
3:2 (1:0)

Branky: 29. F. Kučera, 51. J. Kučera, 81.
Ullmann vlastní – 48. Burian, 63. Ullmann. Rozhodčí: Sládek – Grygar, Zemánek. Sestava Jesence: Kýr – Horák,
Ullmann, Burian, Žouželka (65. Motl)
– Kořenovský, P. Tichý ml., D. Čížek,
Žouželka – Navrátil, J. Tichý. Trenér:
Petr Tichý st.
Hodnocení trenéra Jesence
Petra Tichého:

„Vítězná série sice skončila, ale vše jednou končí a jindy zase začíná. V první
půli to kluci trochu odevzdali, chyběla
mi tam bojovnost, nasazení. Po přestávce si ale kluci sáhli na dno, přetahovali se o výsledek a remíza by byla
spravedlivá. Rozhodl vlastní gól po rohovém kopu, fotbal je ale takový. My
to hrajeme pro radost, což stále platí.
Tentokrát jsem měl velký problém
složit sestavu, Klicpera měl chřipku, to
trápilo i Čížka se Žouželkou. Jsem rád,
že jsme to dohráli se ctí a neprohráli
jsme vysoko jako jiní.“

TJ Sokol Doloplazy
TJ Otinoves
9:0 (5:0)

TJ Libina
TJ Sokol Protivanov
6:1 (2:1)

Branky: 9., 17., 39., 48., 60. a 90. Drábek, 24. Dočkal, 31. Magna, 78. Calábek. Rozhodčí: Jelínek – Hodaň,
Vedral. Sestava Otinovsi: Piňos – Doseděl, Pavlinský, Andrýsek, Matocha,
Hustý, Kostka, Voráč, Lizna, Janeček,
Beneš. Trenér: Tomáš Hrdlovič.

Branky: 26., 68. a 79. Čikl, 29. Klíč, 48.
Richter, 83. Polončík – 45. Grmela.
Rozhodčí: Krpec – Machala, Kučera.
Sestava Protivanova: M. Piták – M.
Bílek, Vybíhal, M. Sedlák, F. Pospíšil,
Grmela (66. R. Sedlák), Z. „Pospíšil
(57. T. Pospíšil), Kropáč, Dvořák,
Milar (51. M. Pospíšil), D. Sedlák (61.
Sekanina). Trenér: Dušan Milar.

Hodnocení trenéra Otinovsi Tomáše Hrdloviče:
„Byli jsme rádi, že se nás sešlo alespoň
jedenáct, podali jsme ale katastrofální
výkon. Do čeho domácí kopli, z toho
byl gól, naopak my jsme hned ve druhé minutě neproměnili tutovku, poté
Pavlinský neproměnil penaltu, když
vysoko přestřelil, třetí gól jsme si dali
vlastní. Měli jsme tam i další šance,
prohráli jsme ale zaslouženě a devět
obdržených branek je moc. To my
bychom možná gól nedali, ani kdybychom hráli dva dny. Jsem zklamaný
a beru to na sebe, i když mužstvo bylo
výrazně oslabeno. Musíme se z toho
oklepat.“

Protivanovského kouče Dušana Milara
se po zápase nepodařilo zkontaktovat.
FC Hvozd
TJ Sokol Slavonín
1:4 (1:3)

Branky: 49. V. Bílý – 31. Alka, 35. a 37.
Semjon, 80. Čižmar. Rozhodčí: Zemánek – Milek, Sládek. Sestava Hvozdu:
J. Bílý – Fiala, Křeček, P. Muzikant,
Antl, Z. Poles, V. Bílý, Kubica, Grulich,
Mlýnský, Švec. Trenér: Rudolf Švehla.
Trenéra Hvozdu Rudolfa Švehlu se po
utkání nepodařilo zkontaktovat. (jim)
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rozhovor Večerníku

„CHCI
OBHÁJIT
TITUL
A
PROBOJOVAT
SE
NA
EURO“
Fotbalistka z Hané Klára Waltrová si oblíbila Jižní Moravu
a se Slováckem i českou reprezentací opět míří vysoko...

MOŽNÝ
●● Máte za sebou první sezonu ve Slovácku, jaká s ní může panovat spokojenost?
„Pro mě osobně byla hodně úspěšná, pocítila jsem velký skok. Tady v Kostelci jsem
hrála okresní přebor a najednou první liga,
navíc jsme hned vyhrály titul, což byl velký
úspěch.“
●● Lze vůbec tyto soutěže nějak porovnat?
„Myslím si, že se to moc srovnávat nedá...
V Kostelci to moc o fotbale nebylo a mohla
jsem si dovolit všechno, ve Slovácku se musím zaměřit i na taktiku a rozhodují detaily.
Minulou sezonu jsem hrála spíše na křídle,
nyní nastupuji na hrotu. Na tomto postu se
mi moc líbí a vyhovuje mi to. Přijde mi ale,
že spíše nahrávám a tvořím šance, než sama
zakončuji.“ (úsměv)
●● Jakou plníte roli ve Slovácku?
„Máme hodně mladý kádr a platí to i pro ženy,
polovina z nich ještě loni mohla hrát za juniorku. K nám teď přišly nové hráčky, i dvoutisícovky, takže máme skutečně dost nízký
věkový průměr. Já osobně jsem nedávno byla
zvolena zástupcem kapitána, což pro mě byl
celkem šok, protože jsem tam teprve chvíli.
Možná jsem taková opora, možná je to i tím,
že patřím mezi nejstarší.“
●● Jste vůdčí typ?
„Myslím si, že jo. (úsměv)“
●● Podařilo se vám ve slováckém klubu
i vzhledem k tak výraznému skoku úspěšně zabydlet?
„Myslím si, že jsem ve Slovácku dobře zapadla
do týmu a v tomto nenastal žádný problém.

„Arsenal, ale to je ještě daleko... Rozhodně
bych chtěla zkusit nějakou stáž a uchytit
se tam. Brala bych takovou šanci klidně
i hned, ale ideální by to bylo až po škole.
Tak zatím budu makat a doufat, že mi to
vyjde potom.“
●● Proč právě přesun do Británie?
„V mužském fotbalu mám nejraději právě
Arsenal, fandím mu. Ale toužila bych hrát
i ve Wolfsburgu či Bayernu, což je hodně
vysoký cíl. Vím, že pár holek z Česka bylo
ve Švédsku a těchto severských zemích,
dále v Německu, tam je asi ženský fotbal na
nejvyšší úrovni.“
●● Na čem ještě potřebujete zamakat?
„Na všem. Ty holky jsou na úplně jiné úrovni
než my tady v Česku.“ (smích)
●● Zpět k lize. K obhajobě jste nakročily
dobře, hned ve třetím kole jste doma vyzrály právě na Spartu...
„Šlágr se Spartou jsme konečně zvládly herně i

Velká trofej přišla hned v premiérové sezoně
v dresu Slovácka.
Foto: archiv K. Waltrové

dostatečně odpočinout od fotbalu?
„Měly jsme čtrnáct dní volno, příprava nám
zase začala patnáctého července. Ale stále mě
to baví a někdy si dávám i já individuálně trochu navíc. Na Slovácku máme možnost domluvit s trenérem, tak tam chodím ještě v úterý
ráno před školou a pak sama dvakrát týdně
posiluju.“

„Cítím se tam jako doma. Je to
něco
jiného než třeba v Praze na Sp
ar tě,
p ostě Morava. Všichni na m
pr
ě jsou
milí, přivítali mě s otevřenou
náručí.“
výsledkově. Byl to vyrovnaný zápas, i když se
mi zdálo, že jsme měly
m větší převahu, víc jsme
držely míč. Jenže nějaké
ně vyložené šance nebyly
myslím ani na jedné
jed straně. Se Spartou je to
vždycky hodně o tvrdých soubojích. Je to
náročné hrát v takovém
ta
tempu celý zápas,
ke všemu jsme ješt
ještě chytly vedro, což byl zase
skok, takže většině holek včetně mě nebylo
moc dobře, ale zvládly
z
jsme to. Ke konci
druhého poločasu
poločas se z rohu prosadila moje
spoluhráčka K
Kamča Dubcová a my jsme
si to pak už pohlídaly.
p
V kabině byla obrovská radost,
rad Spartě jsme odskočily
a teď se zase musíme soustředit
na každý jednotlivý zápas,
ne
nerady bychom zaváhaly.
Je
Jedeme přece na titul!“
(s
(smích)
●
●● Stihla jste si v létě

●● Jak jste se vlastně dostala k fotbalu?
„Můj brácha i taťka hráli a stále mě to nějak
k balonu táhlo. Takže když byla možnost jít
na trénink s klukama, tak jsem šla. Dařilo se
mi a chytlo mě to, tak jsem u toho zůstala.
Nejprve v Krumsíně, tam pak oddíl zrušili,
takže jsem asi čtyři roky neměla stálý klub
a hrála jsem za Otinoves, pak za Plumlov, pak
jsem šla do Kostelce na Hané...“
●● Kdy byste mohla naskočit i za první
družstvo žen?
„V lize jsem za 'áčko' ještě nehrála, tak
uvidíme, jestli si mě trenér Vlachovský vytáhne. V přípravě jsem ale za ženy nastoupila,
hlavně proti Landhausu, Neulengbachu. Je to
rychlejší a ženy jsou silovější, prostě dospělé.
Navíc jsme chytili vysoká vedra, bylo asi
čtyřicet stupňů, a trenér po nás chtěl vysoké
tempo, tak to bylo hodně náročné.“

vizitka
KLÁRA WALTROVÁ

Foto: archiv K. Waltrové

✓ narodila se 2. července 1998
✓ post: Záloha/útok
✓ dosavadní kluby: TJ Krumsín, TJ Otinoves, TJ Sokol
Plumlov, TJ FC Kostelec na Hané, 1.FC Slovácko
✓ největší úspěchy: Vítězka 1. ligy dorostenek (2014/2015), 5 startů v národním týmu do 19 let, 2. místo v Oblastním přeboru Blanenska
(2013/2014)
zajímavost: coby šestnáctiletá debutovala v lednu letošního roku v reprezentaci do 19 let a zcela tak přeskočila kategorii U17.

Prodej písků, štěrků
a okrasných oblázků
+autodoprava
Jana Maštalířová

Kojetínská 4221/15,
Prostějov

Otevírací doba:
Po-Pá 7:00-17:00
So 7:00-12:00

(bývalé stavebniny
STAVOMAT)
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Jiří

●● Jak optimisticky vidíte svou budoucnost v národním týmu?
„Do devatenáctky budu věkově patřit ještě
dva roky a doufám, že trenéři budou s mou
hrou spokojeni, načež mě budou dál povolávat. Mým cílem je nyní přispět k postupu
do druhé kvalifikace a poté se probojovat
na Euro, které se odehraje na Slovensko. To
je asi největší cíl do sezony, co se reprezentace týče.“
●● A lepšily se tím i vaše osobní výkony?
„Myslím, že se hodně zlepšuju. Když to porovnám s tím, jak jsem hrála v Kostelci, tak jde
o hodně rapidní zlepšení. Je to dáno přípravou,
trénujeme pořád a hodně kvalitně. Každý den
dvoufázově, teď to znamená úterý, středa
a čtvrtek.“
●● Jaké jsou klubové ambice pro ročník
2015/2016?
„Určitě obhájit titul v juniorkách a ukázat
všem, že to nebyla náhoda. Chtěli bychom
mít zároveň opět nejlepší skóre. Sparta
a Slavia skupují talenty v Česku a Slovácko si
nás vypiplává, což se pak v mládeži projeví.
A v ženách pak ty nejlepší holky odcházejí do Prahy, proto Slovácko nemá tak
úspěšné 'áčko'.“
●● Takže časem nastane i váš přechod
do Prahy?
„Já to neplánuji, na Slovácku se mi líbí
a raději bych pak šla do zahraničí.
(úsměv)“
●● Máte vysněný klub, jehož
barvy byste chtěla oblékat?

15012210019

v rámci exkluzivního
o
interview
pro Večerník
se ptal

Nemám asi tolik prostoru na hřišti, protože
soupeři jsou kvalitnější, myslím si ale, že jsem
se s tím dobře poprala a hodně jsem se zlepšila, takže mi tato skutečnost prozatím nedělá
až takový problém.“
●● Jak na vás tamější prostředí zapůsobilo?
„Cítím se tam jako doma. Je to něco jiného než
třeba na Spartě, prostě Morava. Takové domácí
prostředí, všichni na mě jsou milí, přivítali mě
s otevřenou náručí. Jsem na Slovácku spokojená, moc se mi tamní region líbí.“
●● Zmínila jste Spartu, jak na krátké období v pražském klubu vzpomínáte nyní?
„Nakonec jsem si na holky zvykla v reprezentaci, ale tam mi stačí. (smích) Kdybych s nimi
měla být celou dobu, tak musím říct, že holky
na Slovácku mám raději. Možná to na mě byl
celkově moc velký skok, Praha je velké město.“
●● A jak často se vlastně dostáváte domů
na Hanou?
„Snažím se na víkendy jezdit domů, ale většinou se to podaří jen na otočku, maximálně na
den, protože zase máme zápasy. Měla jsem to
tak i přes prázdniny.“
●● Fotbalové stěhování znamenalo i přesun na jinou školu. Zvykla jste si?
„Je to fajn. Všechno máme blízko, škola sídlí
nemu
ve stejné budově jako internát, takže nemusím nikam daleko chodit. Sice je to gympl
a studium je poměrně náročné, zvlášť když
máme tolik tréninků, ale zatím se s tím celkem peru.“
●● Vychází vám vstříc?
„Mají dohodu se Slováckem, ale nepřijde
mi, že by nám ulevovali. Pouze můžeme mít
o deset procent vyšší absenci nežž ostatní spolužáci.“
●● Kolik času a chuti vám zbývá na učení?
mích) Přijdu
„Času moc ne a chuť žádná. (smích)
kolem sedmé z tréninku, dám si večeři
a učím se maximálně do devíti, pak jdu
spát.“
u?
●● Projevilo se to na prospěchu?
hor„Určitě. (úsměv) Hodně jsem se zhoršila, ale na druhou stranu to není
žádný extrém.“
řního
●● Na počátku tohoto kalendářního
eprezentaci.
roku jste debutovala v české reprezentaci.
Pociťovala jste něco zvláštního??
„Vždy to byl můj sen, a když měě tam trenér
omu chvilku
Vlachovský povolal, tak jsem tomu
ním) Zpočátnemohla uvěřit. (vypráví s nadšením)
pu se mi ani
ku to bylo těžké, na prvním kempu
em hru, ktemoc nedařilo a nepředváděla jsem
vózní, že pro
rou umím. Byla jsem natolik nervózní,
mě bylo těžké se se vším vyrovnat,t, ale myslím
enérům ukási, že v zápase proti Belgii jsem trenérům
vedly dva zázala, že umím hrát. Pak se mi povedly
minaci proti
pasy a teď už jsem opět byla v nominaci
m.“
Bavorsku, tak se tam snad udržím.
●● Který ze soupeřů vám přišellnejsilnější?
nejsilnější?
oti Nizozem„Jsem ráda, že jsem mohla hrát proti
rohrály jsme
sku. To byl hodně těžký soupeř. Prohrály
s nimi, ale byla to pro mě cennáá zkušenost.
Hrály jsme s nimi vyrovnanou partii, pouze
ve vápně nás těžce přestřílely.“

15012210020

PROSTĚJOV Ještě na jaře 2014 hrála proti Ráječku či Lažanům oblastní přebor,
o několik měsíců později se přes krátkou
anabázi ve Spartě Praha napevno usadila
v 1. FC Slovácko a základní sestavě jeho
„devatenáctky“. Přechod o tři soutěže
zvládla Klára Waltrová na výbornou, brzy
se dočkala také první vstřelené branky
a v zimní přestávce přišla i odměna v podobě premiérové pozvánky do národního
týmu. Debut v dresu České republiky si
odbyla proti Belgii, od té doby nastoupila
rovněž proti Nizozemsku, Dánsku a naposledy Bavorsku, na jaře pak navíc mohla se
spoluhráčkami slavit zisk českého titulu.
Ročník 2014/2015 tak byl pro sedmnáctiletou technicky vybavenou hráčku přelomový a ráda by na něj navázala, aby se
v budoucnu prosadila i v zahraničí. Co dále
prozradila v exkluzivním rozhovoru pro
Večerník?
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Jednou to přijít muselo: 1.SK Prostějov poprvé prohrál

PODLE

VEČERNÍKU
ZDENÌK KOFROÒ
Z
Nestá se často, aby byl individuální cenou ohodNestává
nocen brankář, který tahá třikrát míč ze sítě.
utkání je to opravdu hodně, ale ve
Na fotbalové
f
srovnání s vyloženými šancemi domácího Meziříčí
srovn
ještě docela málo. O přesnosti domácí střelby
svědčí fakt, že deset střel šlo na branku – a vesměs
nebezpečných
nebezpe
– a jen dvě se mezi tři tyče nevešly.
Z této sta
statistiky jednoznačně vyplývá, že si „eskáčko“
mohlo kli
klidně odvézt z Vysočiny půltucet. Že se tomu
tak nesta
nestalo, vděčí muži s číslem jedna na zádech.
O Zdeňkově
Zdeňko nasazení netřeba spekulovat, jako jeden
z mála sp
splnil žádaná kritéria v obou poločasech.

OKÉNKO
KAPITÁNA
aneb

pohledem Karla Kroupy
Těžko mohl někdo čekat, že celý podzim zvládneme bez porážky. Dnes
nás domácí přejeli v nasazení a bojovnosti. A právě tyto faktory tento zápas
rozhodly, protože kvalita obou mužstev byla víceméně vyrovnaná. Zvláště v prvním poločase byl rozdíl v přístupu obou týmů markantní a musíme konstatovat, že jsme se vrátili nohama na zem. Je nezbytné „spadnout
z hrušky“ a začít poctivě pracovat. Bez toho to nejde a jedině tak můžeme
doma proti Mohelnici uspět. Rozdílovým hráčem byl dnes jednoznačně
domácí Dolejš, který jim ten zápas vyhrál. Přestože jsme rychle snížili, závěr
byl z naší strany tak trochu zmar. Hřiště bylo poměrně zničené, kombinovat
se na něm zrovna nedalo. Nasazením jsme se na domácí dotáhli, ale výraznou šanci jsme si nevytvořili, takže musím objektivně přiznat, že jsme zaslouženě poprvé prohráli.
Karel Kroupa
útočník 1.SK Prostějov

pro vás pøipravuje:
●● více informací
●● více ohlasů
●● více fotografií, videí

1.SK
PROSTÌJOV

VELKÉ MEZIŘÍČÍ A je to tady.
Skvělá prostějovská série současného ročníku třetí ligy nemohla trvat donekonečna, byť
pro Večerník
by si to opravdoví fanoušci jistě
Tomáš
přáli. A přitom utkání ve Velkém
KALÁB
Meziříčí začalo podle hostujících
not. Jenže brzký gól nedokázali
Hanáci zužitkovat a nadšeně bojující domácí získali převahu, z níž
se rodily i branky. Přes porážku zůstává „eskáčko“ v čele tabulky,
náskok na druhé Vítkovice se však smrskl na pouhý bod.

exkluzivní
zpravodajství

Možná by někdo čekal, že první porážku
by mohl lídrovi uštědřit nějaký soupeř
zvučnějšího jména. Pokud jste ale ve
Velkém Meziříčí nebyli, stačí se podívat
na videozáznam. Nováček soutěže má
opravdu kvalitní tým, podle několika odborníků nejlepší po Vítkovicích.
Ke kvalitě se bohužel přidalo to, čím
hostující celek zejména v prvním poločase zrovna neoplýval – nasazení, vůle
po vítězství, zdravá agresivita. Rychlé přistupování k hráčům a z toho rezultující
nedostatek času k rozehrávce nesvědčí
jistě žádnému mančaftu. Viděli jsme
podobně živelnou bojovnost jako v Otrokovicích, na rozdíl od Viktorky ovšem

podpořenou i dostatečnou kvalitou.
A to v dresu „VelMezu“ nenastoupil šutér Simr, zastoupili jej s přehledem oba
stopeři.
Když už rozebíráme hru soupeře, pak
rozdílovým hráčem v nedělním utkání
byl pravý záložník Petr Dolejš. Na rozdíl
od některých borců z Hané se nebál vzít
odpovědnost na sebe, potáhnout balón,
uvolnit se, vystřelit. Právě takto zařídil
důležitý vyrovnávací gól, nebezpečných
průniků po pravé straně a centrů do šestnáctky bylo zejména v prvním poločase
víc. Trenér František Jura na to reagoval
výměnou obou krajních beků, Dolejš si
svou parketu ale stejně našel. Navíc za-

Tomáš Langer (vpravo) věří natolik hlavičkářskému umění svého kapitána Kroupy, že už vyráží do útoku. Přihlíží Zelenka (č. 6) a solidní divácká návštěva.
Foto: Tomáš Kaláb

řídil vítěznou branku z pozice střelcova
asistenta.
Na straně „eskáčka“ zaslouží pochvalu
především dva hráči. Martin Sus vzhledem k tomu, že celý týden netrénoval
a z postele nastoupil přímo do utkání.
„Potřeboval bych se ještě den, dva vyležet, ale dalo se vydržet, ke konci jsem to
už na fyzičce pociťoval,“ komentoval svůj
zdravotní stav vysoký stoper nakřáplým
hlasem a zachumlaný v bundě a čepici.
Ono totiž počasí pohříchu nepřipomínalo babí léto, ale vyloženě Dušičky.

Svůj díl práce odvedl v brance Zdeněk
Kofroň, přestože inkasoval tři góly. Nebýt jeho zákroků, odvezl si Prostějov
z Vysočiny klidně „pětku“. Naopak svůj
nejvydařenější den neměl Zelenka, kterého trenér střídal chvíli po přestávce.
Mladíci sice přinesli do druhé půle jisté
oživení, na srovnání či dokonce zvrat
v utkání to ale nestačilo.
Všichni po zápase oslovení se shodli
v tom, že je možná dobře, že tato facka
přišla, aby bylo v sobotu doma proti Mohelnici vše zase tak, jak má být...

Rehabilitace se má konat proti Mohelnici
PROSTĚJOV Magické tři šestky vévodí domácím statistikám fotbalistů
1.SK Prostějov. Ty první dvě se vztahují k datu počátku současné vítězné
série: 6. 6. totiž porazili v posledním
utkání minulého ligového ročníku
Břeclav 3:0. A od té doby ve třetí lize
vyhráli šest domácích zápasů v řadě.
Přidají v sobotu ten sedmý? Bylo by
záhodno i vzhledem ke včerejší ztrátě
ve Velkém Meziříčí. Udobřit fanoušky si bude eskáčko chtít tuto sobotu
10. října.
A jelikož je zmíněná sedmička šťastné
číslo, mohlo by to domácím vyjít. Nebudou mít ovšem snadného soupeře.
Mohelnice coby vítěz divizní skupiny
„E“ zatím sice v ligové tabulce pokulhává
a zdá se být ze čtveřice nováčků nejméně
nebezpečná, tímto zdáním se však nelze
ukolébat.

Trenér František Jura chce navíc svým
svěřencům doma naordinovat líbivější fotbal, který by kromě příznivého
výsledku přitáhl diváky. „‘Zanďoura‘
můžeme hrát venku, kde jde primárně
o body do ligové tabulky, doma
chceme dát divákům ještě přidanou
hodnotu, kterou je atraktivní fotbal,“
vyznal svou zápasovou filozofii Jura.
Jako všichni nováčci musela i Mohelnice před novým ročníkem posílit,

lovila především ve vodách nedaleké
Sigmy. Obránce Kovář přišel ze sestoupivšího Zábřehu, do útoku přišli
Soukup z Frýdku-Místku a koncem
srpna ještě Yunis ze Sigmy. Ofenzivu
zdobí i známé jméno Hapal, Lukáš je
synem bývalého záložníka a reprezentanta Pavla.
Mohelnice sice začala remízou s Vyškovem a výhrou v Líšni, pak přišla série tří porážek následovaná ještě delší

sérií pěti remíz. Při té poslední s Otrokovicemi poslal trenér Roman Sedláček na hřiště sestavu Hora – Seibert,
Kuba, Pinkava, Heidenreich – Kopa
(53. Bzirský), Fišara, Bača, Weinlich
(62. Soukup) – Hapal (84. Vokoun),
Yunis.
Jestli se trenérovu filozofii podaří
hráčům naplnit, sledujte na stadionu SCM Za Místím nádražím
v sobotu od 15:00 hodin.
(tok)

obchodní a mediální partneři fotbalového oddílu 1. SK Prostějov

Nekuda opět dvougólový, na vítězství to ale nestačilo

RYCHLÝ
VEČERNÍK Vel Mez
Významný den
asistenta Popelky
Prostějov (tok) - V předvečer výjezdu k venkovnímu zápasu 9. kola
MSFL ve Velkém Meziříčí měl asistent trenéra Roman Popelka věru
významný den. V sobotu 3. října se
totiž na plumlovském zámku oženil! Odteď tedy bude muset umět
skloubit pracovní povinnosti, fotbal
a péči o novomanželku. Tak ať se
mu vše daří!

Starší dorost plichtil
Hlučín, Prostějov (tok) - Nepříjemný soupeř čekal v Hlučíně na
tým U19, který v této sezóně zatím
hledá svou herní pohodu. Zápas nakonec skončil lichotivou remízou,
když skóre otevřel hlučínský obránce Rychnovský v prvním poločase.
Role spasitele se v dresu hostů ujal
krajní obránce Michal Blahoušek,
který dvanáct minut před koncem
zachránil aspoň bod.

1.SK Pv

3:2

VELKÉ MEZIŘÍČÍ Vést po šesti
minutách je snem každého týmu.
Jenže prostějovské fotbalisty tento
vývoj dostatečně nepovzbudil, naopak domácí se oklepali a šli tvrdě
(někdy doslova) za svým cílem.
A do přestávky výsledek otočili.
Když už se po přestávce zdálo, že vyrovnání je na spadnutí, přišla třetí
pohroma a ani rychlý kontaktní gól
už nic neřešil.

Tomáš Kaláb
Už po třech minutách hlavičkoval
na malém vápně Smejkal, kterého
Kofroň zázračně vychytal, Dolejš následně z dorážky přestřelil. Vzápětí
udeřilo na druhé straně: Machálek posunul balón do uličky Nekudovi, který
střelou k tyči otevřel skóre – 0:1.

Ještě neuběhla ani čtvrthodina, když se
odvážně pustil do šestnáctky Hirsch,
odražený míč se nečekaně dostal k Nekudovi, který ale mířil mimo. Na druhé
straně Kofroň likvidoval Berkovu střelu. Stejně vydařený zákrok předvedl
při Dolejšově pokusu z pravé strany,
vzápětí razantní průnik téhož hráče do
šestnáctky a umístěná střela na zadní
tyč znamenala vyrovnání – 1:1.
Po necelé půlhodince Nekudův volej
z otočky proletěl nad břevnem. Domácí
se dostali do vedení po standardní situaci – na Krejčím rozehraný nepřímý
volný kop naskočil nekrytý Šimáček
a do protipohybu Kofroně zavěsil – 2:1.
Sedm minut před přestávkou se domácí diváci radovali potřetí, budiž ale
řečeno, že Smejkal není Maradona
a hra rukou mu tedy neprošla. Dolejš
nadále hýřil aktivitou, jeho hlavičku mířící těsně pod břevno vytáhl
Kofroň, vzápětí pomohla i tato část
brankové konstrukce. Nekudova hlavička po přihrávce Zelenky neměla

Pozápasové hodnocení trenérù
Libor SMEJKAL
- FC Velké Meziøíèí:
„Našemu mužstvu vyhovuje hrát proti
soupeři, jakým je Prostějov, který má
snahu jít dopředu. Fotbal je pak zajímavý jak pro diváky, tak pro samotné
hráče. V prvním poločase jsme asi
Prostějov přehráli, přestože jsme udělali hrubou chybu
a hosté dali z prvního brejku branku. I když jsme si chtěli
dát pozor na Nekudu s Kroupou, ukázalo se to jako marná
snaha, oba jsou nadstandardní hráči. Prostějov to nezabalil, bojoval až do samotného závěru. Diváci viděli pěkný
fotbal a snad mohu říci, že jsme vyhráli zaslouženě.“
dostatečnou razanci a domácí brankář si s ní lehce poradil. Těsně před
přestávkou si na Dolejšovu přihrávku
naběhl Demeter, jeho jedovku „Kofi“
opět vyrazil na roh.
Na začátku druhé půle se hlavičkově
neprosadily obě „desítky“, Smejkal
a Nekuda. Třetí branku domácích za-

František JURA
- 1.SK Prostìjov:
„Přestože jsme do utkání vstoupili vedoucí brankou, první poločas se nám herně
vůbec nepovedl. Domácí hráli agresivně,
bojovali o každý balón a šli třem bodům
aktivně naproti. Velké Meziříčí má kvalitní tým, Dolejš byl dnes jednoznačně rozdílovým hráčem.
O přestávce jsme si v kabině k vývoji zápasu něco řekli a druhý poločas už snesl přísnější měřítko. Také obě střídání oživila hru. Přestože jsme rychle dali opět kontaktní gól, v závěru
bylo utkání z naší straně trochu křečovité a vyrovnat se nám
už nepodařilo. Soupeř prokázal své kvality.“

řídil opět Dolejš, ke kterému se vrátil
míč po rozehrávce přímého kopu, ten
jej potáhl po pravé straně a předložil
jak na podnose před branku Patriku
Muchovi, který nemohl zaváhat – 3:1.
Vzápětí si ale na konečně vydařený
centr naběhl Nekuda a zcela sám před
p na
brankářem technickyy snížil opět

rozdíl jedné branky. Přehlídku povedených akcí uzavřel o dvě minuty později domácí Smejkal, který se vrhl po
Dolejšově centru. Kofroň byl ale opět
připraven. Tím byly šance na obou
stranách vyčerpány a přes snahu hostů o vyrovnání se už nic podstatného
neudálo.

„Když se prohraje, chycené tutovky ani netěší,“
VELKÉ MEZIŘÍČÍ Po střídání
brankářů ve dvou hektických
pro Večerník
týdnech prošpikovaných celTomáš KALÁB
kem čtyřmi zápasy se mezi
třemi tyčemi opět usadil Zdeněk Kofroň (na snímku). Ve Velkém
Meziříčí si na nedostatek vytížení rozhodně stěžovat nemohl, domácí fotbalisté v čele s Dolejšem ho nenechávali v klidu. Večerník
se po utkání zajímal, jak se„Kofi“ po takovém utkání cítí.
exkluzivní rozhovor
ovor

smutnil po zápase brankář Kofroňň

bychom aspoň remizovali, cenilo by
se to o to víc.“
●● Opět šlo o zápas dvou rozdílných poločasů, vidíte to také tak?
„První poločas jsme hráli opravdu
špatně, bez nasazení. O poločase jsme
si to v šatně vyříkali a hned to bylo
●● Dnes jste byl výraznou posta- „Je to pravda. Bohužel to ale cítím o něco lepší, začali jsme více běhat.
vou svého mužstva, jinak těch gólů tak, že jsem sice několika gólům za- Škoda, že jsme dostali gól na 3:1, po
mohlo být mnohem víc...
bránil, ale stejně jsme prohráli. Kdy- přestávce jsem začal věřit v remízu,

pak po rychlém kontaktním gólu
dali vlastně
yjsme mělii ještě čtvrt hodiny na vy
vyz jediné vážrovnání, ale už se to nepovedlo.“
nější akce. Velké
p do utkání byl
y
yl
●● Vstup
problémy nám dělal
přitom nadějně vyhlízáložník Dolejš, ten byl
ni vedoucí
vedouccí
žející, ani
opravdu dobrý a těžko se
stvo neneegól mužstvo
ho dalo ubránit. Svou rychprobudil??
lostí na naši obranu platil.
„Vedoucí
Kluci vzadu občas nevěděli, kam
gól jsme Foto: archív Večerníku skočit dřív.“

36

Pondělí 5. října 2015
www.vecernikpv.cz

sport

Akademické hry ČR 2015: ještě jedno ohlédnutí za úspěchem...

Plavkyně Kateřina Kadlecová získala tři medaile: jednu zlatou a dvě bronzové
PROSTĚJOV Nejúspěšnější sportovkyní prostějovského regionu na nedávných Akademických hrách ČR 2015 v Olomouci
se stala mladá plavkyně Kateřina Kadlecová. Dvacetiletá členka oddílu TJ Prostějov reprezentovala na republikovém klání
studentů všech českých vysokých škol domácí Univerzitu
Palackého, do jejíž medailové sbírky přispěla opravdu vydatně. Získala hned tři cenné kovy včetně jednoho zlata!
Exkluzivní
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
„Na to, že bazénové plavání dělám teprve dva a půl roku, jde pro mě o velký
a nečekaný úspěch! Něco takového
jsem vůbec nepředpokládala,“ svěřila
se Večerníku Kateřina Kadlecová, posluchačka druhého ročníku Lékařské
fakulty UP Olomouc v oboru všeobecného lékařství. Prostějovská rodačka
se sice v bazénu pohybuje jako ryba ve
vodě již od dětství, neboť v šesti letech
začala se synchronizovaným plaváním a
coby akvabela posbírala pro olomoucký
klub řadu prvních i druhých míst na národních šampionátech mládežnických
kategorií. Leč mezi špičku v novém odvětví se propracovala vskutku bleskově.

„Jakmile se akvabela v Olomouci dostane do dorosteneckého věku, tak mnohem hůř hledá uplatnění. Proto jsem
tehdy přemýšlela, co dál, a nakonec se
rozhodla zkusit klasické rychlostní plavání doma v Prostějově. Byť jsem měla
v roce 2013 už sedmnáct let a začínala
tedy hodně pozdě, v místním TJ mi dali
šanci, čehož si moc vážím. Pod vedením
výborného trenéra Petra Adamce se od
té doby neustále zlepšuji,“ přiblížila svoji
kariéru Kadlecová.
Po pouhých pěti měsících nové sportovní dráhy se dokázala kvalifikovat
na letní Mistrovství republiky dorostu
2013. Tam se sice výsledkově ještě tolik
neprosadila, ale získala první potřebné
zkušenosti z vrcholné akce. „Byla to
i docela legrace, protože soupeřky při
rozplavbách se mě ptaly, kolik mám rekord, a já jim říkala, že zatím žádný pořádně nemám, neboť plavu teprve od
ledna. Hleděly na mě, jestli to myslím

vážně nebo si dělám srandu,“ zasmála
se Katka při vzpomínce na premiérový
start v tuzemské konkurenci. O dalšího
půl roku později už pozitivně šokovala
na zimním MČR dorostu 2013 šestou
příčkou ze své nejoblíbenější trati 50
metrů volný způsob a také devátou
pozicí na 200 metrů kraul. „To byl asi
pro všechny včetně mne skutečný šok!
(úsměv) Trenér mi sice od mých bazénových začátků říkal, že mám talent i cit
pro vodu, ale něco podobného za tak
relativně krátký čas přípravy prý fakt nečekal. Chtěli to se mnou zkusit spíš jen
při regionálních závodech a najednou
jsem se v dorostenecké kategorii přiblížila těm úplně nejlepším v Česku,“ popisovala Kadlecová svůj rychlý vzestup.
Ten navíc pokračoval i v dalších dvou
sezónách. Loni Kateřina skončila desátá na zimním Mistrovství republiky
dospělých 2014, letos dvaadvacátá na
mezinárodním letním šampionátu ČR
dospělých 2015 (v redukovaném pořadí
pouze českých závodnic by se opět vešla
do elitní desítky). Oboje ve své parádní disciplíně 50 metrů volný způsob.
„Díky těmto dílčím úspěchům jsem
se nominovala na Akademické hry,
ovšem žádná přehnaná očekávání jsem
před jejich startem od sebe neměla. Že

bych třeba myslela na medaile, to rozhodně ne,“ ujistila sympatická slečna.
V reálu dohmátla třetí na 100 metrů kraul i 50 metrů znak a navzdory
problémům s ramenem vše korunovala prvenstvím na 50 metrů volný
způsob! Kromě toho ještě pomohla
ke dvěma čtvrtým postům smíšeným štafetám UP (kraulem i polohově). „Podle časů dosažených před
těmito závody jsem měla zůstat někde
okolo pátých míst nebo ještě níž, jenže
já se znovu dokázala zlepšit. Tím pádem
se zrodilo takové překvapení, ze kterého
mám samozřejmě obrovskou radost,“
neskrývala nadšení Kadlecová s momentálními osobními rekordy na 50 m
volný způsob 27,22 sekundy v krátkém
a 27,62 sekundy v dlouhém bazénu.
Za co vděčí tak bleskovému posunu
na vysokou národní úroveň? Výše
zmíněnému talentu, velkému tréninkovému úsilí a maximální podpoře
jak své rodiny, tak současného oddílu TJ Prostějov. „V klubu panuje hlavně díky odborným kvalitám i lidskému
přístupu našeho trenéra Petra Adamce
skvělá atmosféra, díky níž mě bazénové
plavání baví mnohem víc než předtím
synchronizované. Obecně plavu strašně ráda a tím, že mě taťka s mamkou

Prostějovská plavkyně Kateřina Kadlecová má před sebou zářnou budoucnost.
Foto: archív K. Kadlecové

ve sportování odmala tolik podporují,
je všechno mnohem snadnější,“ cení si
Katka. Určitě si však do budoucna nestaví žádné vzdušné zámky. „Prioritou
je pro mě úspěšné studium, které je na
lékařské fakultě velmi náročné. Vedle
toho ale pochopitelně chci také dobře
plavat na maximum, jak jen to půjde.

Nějakou konkrétní představu nemám,
že bych si za cíl dávala třeba medaile
z mistrovství republiky dospělých nebo
dokonce účast na mezinárodních závodech v zahraničí. Prostě uvidím, jak mi
to dál půjde a kam až se výkonnostně
posunu,“ uzavřela špičková plavkyně
hrající mimochodem i krásně na klavír...

SKC TUFO přivezl PĚT ZLATÝCH ze silnice MLADÍ CYKLISTÉ NEMAJÍ
ŽIDOVICE, PROSTĚJOV Prostějovští kadeti Tomáš Bárta, Ema Cetkovská, Natálie Valuchová a společně s nimi ještě žák Lukáš Kolařík
jsou od letošních prázdnin úřadujícími mistry republiky v časovce
družstev. Valuchová navíc k titulu
ze závodu dvojic přidala rovněž prvenství v časovce jednotlivkyň.
Domácí šampionát žáků i kadetů
v silničním závodě a časovce jednotlivců a v týmové časovce pro
žáky, kadety i juniory hostil v srpnu
Středočeský kraj. Závodilo se kolem obcí Židovice a Chudoslavice,
v této lokalitě si velice dobře vedli i zástupci SKC TUFO Prostějov.
Místní mladíci se každoročně musejí
vypořádat s problémem přípravy a laděním formy, neboť silniční mistráky
se konají velice krátce po těch dráhových. Ideálně se to zvládnout nedá,
a tak členové SKC bodují spíše v časovkách, které jsou svou specifičností
přeci jen bližší dráhové přípravě.
Nejinak tomu bylo i letos, kdy kvarteto Tomáš Bárta, Lukáš Kolařík, Ema
Cetkovská a Natálie Valuchová vystoupalo dokonce na stupně nejvyšší.
Tomáš Bárta společně s olomouckým
Cinkem a Klimkem, které na kvarteto
doplnil Klabouch z Českých Budějovic, zvítězil v kadetech. Lukáš Kolařík
pak společně s Bruno Stočkem z Bike
2000 nenašli přemožitele mezi žáky

a duo Natálie Valuchová – Ema Cetkovská pak potvrdilo roli favoritek
mezi kadetkami.
Natálie Valuchová se navíc může pyšnit i vítězstvím v časovce jednotlivců,
Ema Cetkovská se ve stejné disciplíně
umístila hned za ní a obsadila druhé
místo. Lukáši Kolaříkovi unikla medaile z časovky jednotlivců jen těsně, když
obsadil čtvrté místo.
V časovce juniorů týmů, což je jediná disciplína, kterou junioři nejeli
ve slovenské Žilině, se blýsklo prostějovské trio ve složení Daniel Chytil, Matyáš Strupek, Václav Kočařík
doplněné o Jakuba Křikavu z Plzně,
jež si vyjelo velice pěkné třetí místo.
Lepší bylo jen olomoucké kvarteto Brázda, Kučera, Otruba, Šorm
a společná sestava Jablonce a Kolína
Šimůnek, Širůček, Hrubý, Kunt.
Mezi juniorkami přidala stříbrnou medaili Eva Planičková, která startovala ve
dvojici s Adrianou Klimkovou z Mapei Merida Kaňkovský. Lepší byly jen
Nikola Nosková s Nikolou Bajgerovou
závodící v barvách Jablonce nad Nisou.
V silničních závodech jednotlivců již
prostějovští jezdci navzdory některým
zajímavým výsledkům na medaile
nedosáhli. Nejblíže byla kadetka Ema
Cetkovská, jež dokončila ve stejném
čase jako vítězka, leč uzavírala únikovou skupinku na šestém místě.
(jim, oš)

LETOS KONKURENCI

Duo Natálie Valuchová, Ema Cetkovská kralovalo týmové časovce kadetek.
Foto: SKC TUFO Prostějov
Výsledky SKC TUFO Prostìjov na mládežnickém
mistrovství Èeské republiky v silnièní cyklistice:

Silniční závod jednotlivců

Kadeti: 15. Tomáš Bárta, 38. Milan Kabrhel, 43. Jakub Bernát. Kadetky:
6. Ema Cetkovská, 8. Anna Bohatá, 11. Natálie Valuchová, 15. Tereza Dosedělová. Žáci: 7. Lukáš Kolařík.
Časovka jednotlivců

Kadeti: 23. Milan Kabrhel. Kadetky: 1. Natálie Valuchová, 2. Ema Cetkovská, 5. Anna Bohatá, 11. Tereza Dosedělová. Žáci: 4. Lukáš Kolařík.
Časovka družstev

Junioři: 3. Daniel Chytil, Václav Kočařík, Jakub Křikava, Matyáš Strupek.
Juniorky: 2. Eva Planičková + Adriana Klimková (Mapei Merida Kaňkovský). Kadeti: 1. Tomáš Bárta + Jan Cink, David Klimek, (oba Mapei
Merida Kaňkovský), Petr Klabouch (České Budějovice), 11. Jakub Bernát
+ Jan Šmída (Moravec Team), Marek Dolníček, Jiří Dušek (oba Favorit
Brno). Kadetky: 1. Ema Cetkovská, Natálie Valuchová, 5. Tereza Dosedělová, Anna Bohatá. Žáci: 1. Lukáš Kolařík + Bruno Stoček (Bike 2000).

PROSTĚJOV Nejvyšší počet z dosud
rozdělovaných medailí na mistrovstvích republiky mládeže vybojovali
mladí jezdci z SKC TUFO Prostějov.
Prozatím se toto číslo zastavilo na
počtu šestapadesáti cenných kovů,
jedenáct medailí pochází ze silnice,
čtyřiačtyřicet z dráhy a zbývající jedna
z horských kol.
„Máme z toho obrovskou radost. Bojujeme o to každý rok a vždy je to těžší a těžší,
ovšem letošní počet medailí je rekordní,“
těší pohled na průběžnou tabulku předsedu SKC Petra Šrámka.
Do hodnocení se počítají výsledky ze silnice,dráhy,horskýchkol,bikrosuicyklokrosu a v průběžném hodnocení oddílů
vede prostějovský klub s velkým náskokem. Na druhém místě je aktuálně TJ
KOVO Praha, když jeho zástupci získali
pětatřicet medailí a na třetím místě je
průběžně olomoucký oddíl Mapei Merida Kaňkovský se ziskem třiceti kovů.
V průběžném hodnocení center mládeže pak vede prostějovské SCM, před
KOVO Praha a Favoritem Brno.
„Jsme vrcholné centrum pro Moravu a podporuje nás cyklistický svaz,
město Prostějov, Olomoucký kraj
i další sponzoři, za což jim děkujeme. Nabízíme nejlepší podmínky

v republice včetně rehabilitace či
starty na kvalitních zahraničních závodech, není to však jen o penězích,
ale i o usilovné práci trenérů, celého
výboru a také samotných jezdcích,“
vyzdvihl Šrámek.
Nejpilnějšími sběrateli mezi juniory
jsou Tomáš Čapek z VZW Tieltse Rennersclub a prostějovský Václav Kočařík,
oba jezdci mají na svém kontě celkem
šest cenných kovů. V juniorkách vede
Tereza Neumanová z TJ Kovo Praha,
stejně jako kadet Daniel Babor z téhož
oddílu mají už osm medailí. V kadetkách je na tom nejlépe Ema Cetkovská
z SKC, ta si už letos vyjela sedm medailí.
„O nejmladší se stará Ondra Hnízdil
a o ty starší Michal Mráček s Martinem
Cetkovským, obětují tomu všechen
svůj volný čas. Stále se chceme zlepšovat
a poměřovat se se zahraničím, těší mě
rovněž, že nám přibývají mladí cyklisté
do kategorie BMX, kterou jsme zřídili
teprve na jaře. Věřím, že to v budoucnu
bude přinášet ovoce,“ myslí na světlou
budoucnost Petr Šrámek.
Celkově je zatím s devíti výsledky mezi
nejlepší trojicí nejlépe žák Pavel Bittner
z Mapei Merida Kaňkovský, v žákyních
Tereza Obořilová z Moravec Team vybojovala čtyři medaile.
(oš, jim)

Čechovičtí zápasníci dovezli Tenistkám se do cesty postaví Šarapovová

z Vysočiny čtyři MEDAILE

HAVLÍČKŮV BROD, PROSTĚJOV Koncem září se členové čechovického oddílu zúčastnili Memoriálu
Františka Červína v zápase řecko-římském. Do Havlíčkova brodu se
vydalo celkem sedm borců a zpět na
Hanou se vrátili hned se čtyřmi cennými kovy. Dva z nich byly zlaté.
Třetí největší tuzemský turnaj mládeže se vyznačuje vysokou kvalitou
soupeřů, přičemž v tomto roce se na
Vysočině představily více než dvě
stovky sportovců ze čtyřiadvaceti
oddílů České republiky, Slovenska,
Německa, Polska a Ukrajiny. Ale ani
tentokrát se Wrestling Čechovice neztratil. „Čtyři medaile z takto náročného turnaje jsou úspěchem, některé
týmy nevyhrály nic. I když nechybělo
moc a mohlo být ještě veseleji,“ zhod-

notil pro Večerník vystoupení předseda klubu Vojtěch Szilva.
O první zlato se zasloužil benjamínek
týmu Jakub Vrba, který zápasil v přípravce „B“ a váze do 25 kilogramů. „Kubík na
svém prvním velkém turnaji řádil jako lev
a po vítězství ve skupině, slavil vítězství
i ve finále proti soupeři z Olympu Praha,“ chválil Szilva. Druhé zlato vybojoval
Šimon Polena v přípravce „A“ do 32 kilogramů. „Šima ve všech utkáních měl navrch a vítězství si zasloužil,“ potěšilo předsedu čechovického oddílu. Zbývající dvě
medaile byly z bronzu a zasloužili se o ně
Ivo Minařik v přípravce „A“ do 26 kilogramů, jenž prohrál pouze jedno utkání
ve skupině, navíc proti celkovému vítězi
a ještě k tomu těsně. Musel se spokojit
jen s duelem o bronz, který zvládl na
jedničku. A poslední cenný kov vyválčil

Vsevolod Sakal v kategorii žáků. „Seva
také prohrál jenom jednou ve skupině
a zápas o bronz vyhrál na lopatky,“ přiblížil šéf klubu.
Těsně pod stupni pak skončil Matěj Vrba
v přípravce „A“ do 46 kilogramů, když ve
skupině prohrál pouze jediné dramatické
utkání proti pozdějšímu celkovému vítězi z Polska. Vyrovnané utkání o bronz
pak se Slovákem prohrál o jediný bod,
kterým byl těsně před koncem penalizován za rozvázanou obuv. V kategorii
mladších žáků do 48 kilogramů byl Alois
Kejík po dvou vítězstvích a dvou těsných
porážkách ve skupině klasifikován na celkovém pátém místě. Blue-James Forrest
po slibném začátku v přípravce „A“ do 37
kilogramů, když porazil favorita skupiny
na lopatky, dvakrát prohrál a obsadil tak
sedmou pozici.
(jim)

MOSKVA, PROSTĚJOV Světová
trojka Maria Šarapovová se postaví
do cesty českým tenistkám ve finále
Fed Cupu. Velká bitva, který se koná
14. a 15. listopadu v Praze, bude velkou podívanou. V atraktivním souboji
bude za domácí výběr o úspěch usilovat především plejáda prostějovských
hráček. „Bude to těžké, ale chceme
mísu zase vyhrát,“ shodující se tenistky.
Kromě pětinásobné grandslamové
vítězky se v ruském týmu objeví

Jekatěrina Makarovová (20. na žebříčku
WTA), Anastasia Pavljučenkovová (33.)
a deblistka Jelena Vesninová. „Bude to
skvělé finále a diváci uvidí špičkový tenis. Pochopitelně se až v Praze uvidí,
v jakých sestavách týmy nastoupí. Hraje
se za necelé dva měsíce a to je dlouhá
doba. Pro nás bude klíčové, aby byly
všechny hráčky zdravotně v pořádku,“
řekl český kapitán Petr Pála.
Start Šarapovové byl ještě nedávno
nejistý. Na kurtech se totiž naposledy

představila ve Wimbledonu a z dalších
turnajů se odhlásila kvůli zraněné noze.
Teď se ale vrací na okruh a je připravena
vPrazehrát.VeFedCupunavícpotřebuje
hrát, pokud se chce v příštím roce
představit na olympiádě v Riu. „Bylo by
skvělé porazit Rusko v nejsilnější sestavě
a před vlastními diváky. Děláme všechno,
aby finále bylo po všech stránkách excelentní, a doufáme, že bude vyprodáno,“ uvedl Miroslav Černošek, jehož TK
PLUS finále Fed Cupu zajišťuje. (lv)

Daviscupový výběr čeká v prvním kole Německo

SANTIAGO DE CHILE, PROSTĚJOV Po záchraně ve světové
skupině Davisova poháru se tenisté
České republiky můžou těšit na další
start mezi elitou. V prvním kole
nového ročníku týmové soutěže
narazí na Německo. Hrát se bude na
půdě soupeře v termínu od 4. do 6.
března. Rozhodl o tom los v průběhu
zasedání Mezinárodní tenisové federace ITF v Santiagu de Chile.

„Ve světové skupině je každý soupeř
nesmírně těžký. Přesto los mohl dopadnout hůře. Hrozilo nám daleké cestování, z tohoto pohledu je Německo
přijatelnou destinací, i když mě mrzí, že
nebudeme začínat soutěž doma,“ komentoval los Jaroslav Navrátil, nehrající
kapitán daviscupového výběru České
republiky.
Hráč světové čtyřicítky je německou
jedničkou, dalšími tenisty v pořadí jsou

Benjamin Becker a talentovaný Alexander Zverev. „Nebude to nic snadného, jde
o protivníka, přes kterého můžeme přejít.
A budeme mít velkou motivaci, protože
v dalším kole bychom pravděpodobně
přivítali Francii,“ glosoval soupeře
zkušený Radek Štěpánek. Český tým se
v letošním ročníku musel obejít bez pomoci Tomáše Berdycha. Proti Německu
by však měla domácí jednička nastoupit.
(lv)

Pondělí 5. října 2015
www.vecernikpv.cz
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O VÍKENDU STARTUJE BASKETBALOVÁ KOOPERATIVA NBL

Texty: Ladislav Valný. Foto: archív Večerníku

Orli ani po změnách nechtějí vyklízet pozice JÍZDNÍ ŘÁD ARIETE PROSTĚJOV
PROSTĚJOV Vítězství v Českém poháru a bronzovou medaili v Kooperativa NBL budou
v právě začínající sestavě obhajovat basketbalisté Ariete
Prostějov. Druhý nejlepší tým
České republiky v poslední
dekádě prošel během letní
přestávky celou řadou změn
a jeho kabinu opustili hned čtyři hráči základní rotace. Přestože
tentokrát nebudou patřit mezi
největší kandidáty na medaile, nechtějí ani tak vyklízet své
pozice a rádi by opět bojovali
o medaili. I když přípravné zápasy odhalily, že nová sestava
má stále co vylepšovat... Start
čeká Ariete v sobotu na palubovce Ostravy.
„Výsledky v průběhu přípravy nejsou úplně směrodatné. Slouží především ke zkoušení, k navození herního rytmu a sehrávání se. Během nich
každý vidí, co musí zlepšit. To platí
pro všechny týmy, stejně jako pro
ten náš. Měli jsme horší i lepší pasáže. Zápasy, které budou důležité,
nás teprve čekají, a věřím, že výkony
týmu půjdou nahoru a tomu bude
odpovídat také naše postavení v tabulce,“ ohlédl se za právě končícím
obdobím Zbyněk Choleva, trenér

v základní části Kooperativa NBL

SOUPISKA ARIETE
PROSTÌJOV

rozehrávači
Roman MARKO 1986
Radovan KOUŘIL 1995
křídla
Pavel SLEZÁK
1984
Petr DOKOUPIL 1988
Lukáš PALYZA
1989
Marek SEHNAL 1996
Adam GOGA
1997
František VÁŇA 1998
pivoti
David ŠTEFFEL 1985
Jan TOMANEC 1984
Brett ROSEBORO 1991
Ondřej PETERKA 1991
Martin NOVÁK 1993
prostějovského Ariete.
Jaké má cíle? „Těžko se dá dopředu
odhadovat, jak bude sezona vypadat. Proměnou prošla většina
klubů. My se budeme snažit hrát v
základní části co nejlépe a v play off
se pak může stát cokoliv...,“ konstatoval tak trochu neurčitě kormidelník týmu.
V každém případě se Orli budou
snažit o udržení mezi domácí špičkou. Samotným hráčům nechybí
sebevědomí a víra ve vlastní schop-

Foto: www.bkopava.cz

nosti. Soupisky soupeřů sice vzbuzují respekt, to ale neznamená, že
Prostějovští mají strach z velkých
jmen. „Důležitý je vždy vlastní výkon. Musíme dodržovat stanovené
role, a pokud to budeme dělat, hra
bude dobrá,“ myslí si Lukáš Palyza,
jedna z letních posil Ariete.
Orli mají na začátku sezony skutečně těžký los. Jedou do Ostravy,
přivítají Nymburk, hostují v Ústí
nad Labem a v Děčíně. Těžkou
úvodní sérii pěti zápasů zakončí
v domácím zápase s Pardubicemi.
„Los nám úplně nepřál, to je fakt. Na
druhou stranu tým dostane hned
v úvodu možnost, aby se poměřil s
těmi nejlepšími. Nebudeme nad tím

brečet. Do každého utkání půjdeme
s tím, abychom odvedli co nejlepší
práci,“ řekl generální manažer Ariete
Petr Fridrich.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník připravuje ve spolupráci s Ariete
Prostějov pro všechny své čtenáře a fanoušky basketbalu tradiční
PŘEDSEZÓNNÍ SERVIS. Najdete v něm KOMPETNÍ SOUPISKU „A“-týmu BK PROSTĚJOV,
LOS CELÉ SOUTĚŽE, EXKLUZIVNÍ ROZHOVORY, komentáře, důležité termíny Českého
poháru a řadu dalších informací.
NEZAPOMEŇTE SI PROTO
ZAJISTIT PŘÍŠTÍ ČÍSLO VEČERNÍKU!

V tabulce se bude bojovat už o postup do čtvrtfinále
PROSTĚJOV Také v nové sezoně
bude jedenáct basketbalových týmů
bojovat o dvě medaile. Ta nejcennější
zůstane v nymburském držení. Český
suverén sice musel utáhnout svůj
rozpočet, ale to se projeví pouze v
evropských soutěžích. Na domácích
palubovkách bude opět dominovat. O zbývající místa na stupních
vítězů se však bude tvrdě bojovat, i
když především Děčín a Pardubice
mají finálové ambice. V soubojích o
přední pozice chtějí čeřit vodu i hráči
Prostějova.

„Pokračuje trend, že se soutěž vyrovnává. Soupisky řady týmů vypadají
zajímavě. Před několika lety byly za
Nymburkem tři silné týmy, Dnes
je to jinak. Kvalitní sestavy má třeba
USK Praha, Kolín, Svitavy. Především
v domácím prostředí budou tyto
týmy hodně nepříjemné. Síla Pardubic, Děčína, Ústí a Opavy je známá.
Nevyzpytatelná bude Ostrava. O
každé vítězství se bude hodně bojovat a
nebude nouze o překvapení,“ odhaduje
Petr Fridrich, generální manažer Ariete
Prostějov.

Je zřejmé, že hanácký klub čeká
náročný soutěžní ročník. Od svého
postupu mezi elitu se nestalo, aby v
lize nezískal medaili. Na startu nové
sezony stojí před velkou zkouškou.
Čistě teoreticky se zdá, že si medaile
rozdělí Nymburk, Děčín a Pardubice,
přičemž další celky si to rozdají o poslední místo v semifinále vyřazovací
části a po následném neúspěchu si
zahrají sérii o třetí místo.
Rozhodovat se však bude na palubovce.
Dá se předpokládat, že rozdíly v tabulce
budou minimální a o postup do play off

se bude hrát třeba až do posledního kola
základní části. Z tohoto důvodu bude
důležité vyhrávat především doma.
„To je první předpoklad úspěchu. V
naší hale potřebujeme bodovat a pak se
můžeme snažit získat něco navíc i venku,“ souhlasí Roman Marko, rozehrávač
Prostějova.
Důležitým faktorem bude současně
zdravotní stav basketbalistů. Každé
případné zranění u většiny klubů znamená citelný zásah do sestavy a nahradit hráče základní rotace může být
problémem.
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Prostějov - Brno

PODZIM S VEČERNÍKEM
i na našem webu www.vecernikpv.cz

Ve Svitavách o vítězi rozhodlo až prodloužení V generálce Ariete skolilo Opavu
T SV
A PV

89 PP
87

SVITAVY Naprosto vyrovnanou
partii na půdě svitavských Turů
odehráli basketbalisté Prostějova.
Měli lepší začátek střetnutí a v poločase vedli, ve druhé polovině střetnutí ale domácí dokázali srovnat a
v dramatické koncovce rozhodnutí
nepadlo. Vítěze určila až následující
pětiminutovka, kterou lépe zvládli
domácí. Tým Ariete prohrál těšně
87:89 po prodloužení.
Domácí se museli obejít bez pivota Doakse. Jeho místo zaujal 213 cm vysoký
Milan Jaroš. Před slušně zaplněnou
halou začali lépe hosté, kteří po většinu prvního hracího období vedli. Na

Zbynìk CHOLEVA - Ariete Prostìjov:

„Zápas nám ukázal, že stále musíme pracovat na obraně. Především v
důrazu pod košem a na doskoku. V útoku nám to tentokrát nešlo, vystřelili
jsme přes třicet trojek a úspěšnost byla mizerná. V zápase jsme předvedli
situace, které v žádném případě nemůžeme ukázat v lize! Tam by nás to
hodně bolelo.“
poslední vteřinu si ovšem nechal svojí
dalekonosnou trojku Bašta a ta uzavřela
skóre na 22:21 pro Tury po deseti minutách. Druhé dějství nejprve patřilo
domácím, kteří díky Jarošovi převzali
vedení 30:26. Ovšem závěr poločasu
naopak soupeři, který s přispěním dvou
trojek Marka Sehnala odskočil na osmibodový rozdíl a vedl 45:37.
Po půli nastoupili Tuři velmi nabuzeni. Dokoupil sice poslal hosty do
dvouciferného vedení 37:47, ale
během pěti minut to již bylo pouze
51:52 a pak šli Tuři po dlouhé době
opět do vedení 63:59.. Před čtvrtým
hracím obdobím vedli 63:21. Čtvrtá

desetiminutovka připomínala jízdu
na horské dráze. Především poslední minuta normální hrací doby dala
domácím několik šancí zápas rozhodnout, ale nakonec byli rádi za
prodloužení, protože Pavel Slezák
hrubku domácích nepotrestal.
Prodloužení přineslo první body na
straně Prostějova, ale pak Tuři na tři
minuty postavili do svého trestného
území autobus a po koši Jonese vedli
již 88:81. Prostějov dokázal snížit na
88:87. Bašta následně proměnil jednu šestku, ale za stavu 89:88 měli poslední útok hosté. Trojka Dokoupila
se ale do koše nevešla.

BC OP
BK PV

73
76

OPAVA, PROSTĚJOV Generálku
před začátkem ligové soutěže obstaralo prostějovským basketbalistům střetnutí v Opavě. Orli nastoupili proti kombinované sestavě, v
níž chyběli Martin Gniadek a Jakub Blažek. Přes oslabení Slezané
byli zdatným soupeřem a snažili
se uhrát co nejlepší výsledek. Do
sezony ale půjdou s vítězným pocitem prostějovští hráči, kteří na neoblíbené palubovce vyhráli 76:73.
První okamžiky duelu patřily Opavě.
Její střelci proměňovali své pokusy
a zařídili výsledek 12:7 ve svůj pro-

Zbynìk CHOLEVA - Ariete Prostìjov:

„Vítězství beru, i když některé minuty jsme neodehráli úplně ideálně. Ale
dokázali jsme uspět. V obraně jsme nedostali tolik bodů, a přestože útok
nebyl bez chyb, dokázal tým zvládnout i závěr a výsledek si pohlídal. Je
důležité, že do sezony půjdeme s vítězným pocitem. I ten může být v ligových zápasech důležitý.
spěch po pěti minutách. Další nápor
zastavil až následující oddechový
čas Zbyňka Cholevy, po němž se výkon Orlů zlepšil. Po deseti minutách
přesto hosté ještě prohrávali 16:18.
V dalším průběhu ale převzali otěže
zápasu Orli, jejich vedení se místy
vyšplhalo až na dvouciferný rozdíl.
Domácí se v útoku nedostávali k otevřeným pozicím a ve druhé desetiminutovce dali pouze jedenáct bodů.
Díky tomu odcházeli hráči Ariete do
kabiny za příznivého stavu 36:29.
V následující pasáži si svěřenci kouče

Cholevy pomohli k udržení náskoku
také slušnou střelbou z velké vzdálenosti. Ve třetí čtvrtině proměnili hned
pět trojek a položili základ konečného
vítězství. Do poslední desetiminutovky vstupovali při skóre 61:51.
Opava ale nic nevzdala, začala stahovat
soupeřův náskok a dvě minuty před
koncem vyrovnal z rychlého protiútoku Dragoun na 69:69. V závěru ale
basketbalisté Prostějova dokázali ukázkově potrestat dvě zbytečné chyby
slezského soupeře a zakončili přípravnou část sezony vítězstvím.

Basketbalistky Prostějova začaly doma dvěma jasnými výhrami

PROSTĚJOV Na jedničku
zvládly vstup do nové druholigové sezony ženy TJ OP Prostějov. Basketbalistky vedené
Pavlem Švécarem a Željko Živkovičem na úvod hostily hráčky Příboru a Havířova a proti
oběma prokázaly, že by doma
nechtěly body rozdávat. Zejména druhý zápas se proměnil v
jejich exhibici a s drtivým skóre
168:98 vedou celou tabulku.
„Příbor byl docela běhavý, my

jsme navíc hráli v úzké rotaci.
Měli jsme sedm holek a jednu, co
moc nechodí na tréninky, tak jsme
měli trochu problém se střídáním.
Holky ale zahrály výborně. Byly
lepší v obraně a schopné pokrýt
jejich důležité hráčky,“ chválil po
prvním utkání Pavel Švécar. Po
celý duel si jeho svěřenkyně udržovaly náskok a ustály i nápor ve
třetí části. „Dotáhly nás asi na
deset bodů, pak jsme ale nasadili
zónový presink, znovu jsme jim

utekli a závěr se už pouze dohrával. Venku u nich na jaře holky
prohrály, nyní ale nenechaly nic
náhodě a zvládly to i fyzicky velice dobře,“ těšilo ho.
No a nedělní dopolední souboj
proti nováčkovi soutěže byl jednoznačnou záležitostí, byť soupeř
přijel s extraligovými hráčkami.
„Havířov měl hodně holek z Ostravy a jmény dost kvalitní tým s
výškovou převahou, pod košem
se ale neprosadil. Výborně totiž

zahrála Kozáková a přehráli jsme
je v rychlosti. Stejně tak byla
skvělá Renata Fialová, pochvalu
ale zaslouží celé družstvo,“ užíval
si duel.
Již po poločase to bylo téměř o
třicet a na konci zápasů o padesát. „Hráli jsme jen v sedmi lidech
a holky dokázaly, že jsou fyzicky
dobře připraveny. Výsledek byl
jednoznačný, přehráli jsme je v
rychlosti i bránění bez faulů,“ lebedil si Švécar.
(jim)

TJ OP Prostìjov – BK Pøíbor 78:59
(19:10, 23:20, 20:15, 16:14)
Sestava a body Prostějova: Fialová 19, Frgalová 6, Krátká 19, Kalábová 2,
Švécarová 17, Kozáková 13, Melková 2, Hýblová. Trenér: Pavel Švécar.

TJ OP Prostìjov – BK Havíøov 90:39
(27:7, 18:9, 22:17, 23:6)
Sestava a body Prostějova: Fialová 30, Frgalová 8, Krátká 12, Kalábová 16,
Švécarová 2, Kozáková 15, Melková 7. Trenér: Pavel Švécar.
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RYCHLÝ
Liannes Simon konečně dostala nová víza VEČERNÍK
a UŽ TRÉNUJE s prostějovským týmem
PROSTĚJOV Až do svatého Václava probíhala příprava žen VK
AGEL Prostějov jen v pěti dospělých hráčkách bez šestice národních reprezentantek a navíc bez Liannes Simon. Kubánská
univerzálka v kolektivu Hanaček dlouho chyběla, neboť doma v
Guantanamu čekala na udělení nových vstupních víz do České
republiky. Nakonec je přece jen obdržela a v pondělí 28. září se
připojila k prostějovským volejbalistkám. Večerník byl u toho!
původní
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
„Samozřejmě bychom byli všichni
radši, kdyby s námi trénovala hned
od začátku společné přípravy zkraje
srpna. Jenže při podepisování smlouvy
s Volerem Curych coby předchozím
klubem Simon jsme předpokládali,

že stejně jako loni jí víza vyřídí oni,
což neudělali. Jakmile jsme to zjistili,
okamžitě jsme se pustili do vyřizování
celého tohoto nesnadného procesu,
ale bohužel to šlo hrozně pomalu,“ vysvětlil problémy Peter Goga, sportovní
manažer VK Agel Prostějov. „Obecně
se dá říct, že co v Česku trvá třeba několik hodin nebo maximálně dní, to
se v případě Kuby může protáhnout
klidně i na řadu týdnů. Například na
obyčejný výpis z trestního rejstříku
jsme čekali tři týdny a teprve po jeho

získání bylo možné podniknout další
nezbytný krok, aby Simon nová víza
dostala. K tomu se dají připočítat i určité problémy při elektronické komunikaci, kdy na Kubě měli leckdy potíže
otevřít přílohu souboru větší než jeden
megabyte. V dnešní moderní době to
možná působí úsměvně, ale je třeba
vnímat, že ne všude ve světě jsou tak
ideální podmínky k životu jako u nás v
Evropě,“ upozornil Goga.
„Kromě toho Simon musela kvůli každému dalšímu podpisu cestovat více
než tři sta kilometrů z Guantanama do
Havany, což s ohledem na větší množství takových nezbytných podpisů
rovněž stálo nějaký čas. Ten tak v součtu ubíhal hodně rychle a nakonec se
vše protáhlo mnohem déle, než jsme
původně předpokládali. Hlavní však
je, že i po veškerých průtazích celá slo-

žitá věc dobře dopadla a Simon stihne Nebýt toho, mohlo vše trvat ještě o poalespoň část přípravy s následným znání déle. Takhle máme svou oporu
k dispozici sice se
včasným naskočením do nového souzpožděním, ale
těžního ročníku,“ oddechl si Goga.
Velkou radost ze zapojení nejpodstatné je, že
výraznější útočné tahounky
už je konečně
družstva do tréninkového protady v Proscesu měl pochopitelně i hlavní
tějově. Teď se
kouč Agelek Miroslav Čada.
zaměříme na
„Oceňuji, že vedení našeho klubu
to, aby se stejdělalo za dané situace hned od
ně jako ostatní
začátku naprosté maximum, aby
hráčky dostala
pro Simon víza
co nejdříve do
formy,“
vyřídilo.
dobré
okomentoval příjezd opory
Čada.

Foto: archív Večerníku

AGELKY ČEKÁ TURNAJOVÁ GENERÁLKA NA NOVOU SEZÓNU
V Polsku nastoupí ženy VK téměř kompletní,
z reprezentantek budou chybět už jen dvě Kubánky
PROSTĚJOV
Ě
Devátý týden přípravy volejbalistek VK AGEL Prostějov na nový soutěžní ročník proběhl
standardně a bez problémů, ovšem
současně už v horečném očekávání
zápasové generálky před startem
UNIQA extraligy ČR 2015/2016.
Posledním testem se stane silně obsazený mezinárodní turnaj
v polském městě Szamotuly od 9. do
11. října.
Ale nejprve zpět k uplynulému týdnu.
Ten se nakonec obešel bez přátelského utkání, neboť sešlo jak z původně
avizovaného duelu s Brnem, tak z následně domlouvaného střetnutí s Ostravou. Místo těchto možností Agelky
pouze trénovaly, a to poprvé v počtu
šesti členek dospělého „A“-týmu, když
se ke kvintetu Veronika Tinklová, Sonja Borovinšek, Nina Herelová, Barbora Gambová, Solange Soares hned od

pondělí 28. září připojila i kubánská
opora Liannes Simon. V těchto dnech
se navíc prostějovský kolektiv rozroste
o další čtyři plejerky, které reprezentovaly své země na čerstvě skončeném
Mistrovství Evropy. Julie Kovářová
s Tatsianou Markevich (vypadly ve
středečním osmifinále) i Kathleen
Weiss (vyřazena o den později ve
čtvrtfinále) by se měly do přípravy svého klubu zapojit již dnes, Quinta Steenbergen, jež na domácím šampionátu bojovala až do včerejška, pak dorazí
uprostřed týdne tak, aby stihla odjezd
na výše zmíněný turnaj v Polsku.
Klání v Szamotulech má výborný
zvuk a Agelky se v jeho rámci utkají
se třemi hodně kvalitními soupeři:
v pátek s německým SC Drážďany,
v sobotu s pořádajícím Impelem
Wroclaw a v neděli s dalším polským celkem Dabrowa Gornicza.

„Drážďany i Wroclaw jsou stejně jako
my účastníky Champions League,
Gornicza ji ještě nedávno hrála také.
Tím pádem půjde o vynikající prověrku těsně před začátkem sezóny, která
nám určitě dá mnoho poznatků. Důležité je, že do turnaje půjdeme v téměř
plné síle a těžké zápasy nám ukážou,
jak na tom jednotlivé hráčky jsou.
Kromě toho se pochopitelně budeme
sehrávat,“ nadhodil kouč žen VK Miroslav Čada. Na akci v zemi volejbalu
zaslíbené se vyloženě těší. „Tenhle
turnaj jsme absolvovali už loni, byť na
jiném místě. V každém případě jde
o jednorázový podnik se skvělou sportovní úrovní, organizačním zajištěním
i diváckým zájmem, celkově má super
atmosféru. Nic lepšího jsme si jako
generálku na první mistráky nemohli
přát ani vybrat,“ zdůraznil Čada. Do
350 kilometrů vzdáleného města se

program pøípravného turnaje
SGB Samsung Supercup 2015
(Szamotuly, Polsko)
Pátek 9. října: 16.00 hodin VK AGEL Prostějov – SC Drážďany, 17.30
hodin slavnostní zahájení, 18.30 hodin Impel Wroclaw – MKS Dabrowa
Gornicza.
Sobota 10. října: 16.00 hodin MKS Dabrowa Gornicza – SC Drážďany,
18.00 hodin VK AGEL Prostějov – Impel Wroclaw.
Neděle 11. října: 11.00 hodin MKS Dabrowa Gornicza – VK AGEL
Prostějov, 13.00 hodin Impel Wroclaw – SC Drážďany, 15.00 hodin slavnostní vyhlášení výsledků.
výprava „vékáčka“ přesune autobusem
v průběhu čtvrtka 8. října, zpátky vyrazí stejným způsobem hned po nedělním vyhlášení výsledků.
Mezitím do České republiky přicestují poslední dvě chybějící členky hráčského kádru - mladé posily
z Kuby Sulian Matienzo a Melissa
Vargas. Po skončení Panameric-

kých her sednou na letadlo v sobotu
10. října a k dispozici svému novému
zaměstnavateli budou o dva dny později. Extraligové boje přitom volejbalistky Prostějova otevřou již příští
čtvrtek 15. října na palubovce Ostravy, premiéru v domácím prostředí
následně obstará 17. Října domácí
šlágr proti Olympu Praha.
(son)

MLÁDEŽNICE OTEVŘELY Juniorky VK znovu dvakrát
vyhrály a VEDOU EXTRALIGU

SEZÓNU DOBŘE
PROSTĚJOV Vstup do nového
ročníku nejvyšších českých soutěží zvládly mladé prostějovské
volejbalistky vzhledem ke kvalitě
soupeře i celkovým okolnostem
výborně. V úvodním dějství extraligy ČR 2015/2016 kadetky navzdory nesehranosti vydolovaly
z duelů se silným Brnem čtyři body
za těsnou porážku a bezpečnější
vítězství, juniorské „Agelky“ bez
několika zraněných opor pak braly proti rivalovi z jihu Moravy dokonce pět bodů za dvě výhry, byť
ta druhá byla jen o fous. V součtu
z toho vyšel nadmíru cenný zisk
znamenající slibný odpich do další
sezóny mezi národní elitou.

JUNIORKY
VK AGEL Prostějov
SG LD Brno
3:1 (15, -20, 18, 19)
3:2 (15, 19, -22, -21, 13)
Sestava v prvním utkání: Zatloukalová, Adamčíková, Kociánová,
Cruz, Stavinohová, Boudová, libero Slavíková. Sestava v druhém
utkání: Zatloukalová, Adamčíková, Kociánová, Cruz, Stavinohová,
Boudová, libero Slavíková - Weidenthalerová.
Hodnocení trenéra Lukáše Mičeka:
„V daném složení bez zdravotně
vyřazených blokařek Evy Lakomé
a Anety Faksové i smečařky Venduly Valáškové se nám zahajovací

střetnutí povedlo kromě druhého
setu skvěle. Holky hrály kvalitní volejbal, s výjimkou té zmíněné slabší
pasáže nedělaly skoro žádné zbytečné chyby a zaslouženě získaly první
vítězství. V hodně dobrém výkonu
potom pokračovaly také v odvetě,
ale při vedení 2:0 na sady polevily,
možná i v únavě přestaly dodržovat taktiku a soupeřkám dovolily
vyrovnat. Což je škoda, v případě
dotažení zápasu do hladkého konce
jsme mohli brát maximálně možných šest bodů. Na druhou stranu
si cením toho, že se tým v rozhodujícím tiebreaku dokázal zvednout
a s velkým přispěním klíčové opory
Adély Stavinohové zvládl bojovností dramatický závěr. Dvakrát
porazit Brno určitě má svou cenu,
zvlášť za současné personální situace.“

KADETKY
VK AGEL Prostějov
SG LD Brno
2:3 (-17, -18, 17, 23, -13)
3:1 (22, -21, 24, 20)
Sestava v prvním utkání: Dvořáčková, Weidenthalerová, Kociánová,
Baláková, Strnadlová, Muzikantová,
libero Slavíková – Boudová, Masopustová, Marvanová. Sestava v druhém utkání: Dvořáčková, Weidenthalerová, Kociánová, Marvanová,
Strnadlová, Boudová, libero Slavíková – Baláková, Masopustová. (red)

PROSTĚJOV Druhý víkend v nejvyšších českých soutěžích volejbalistek věkových kategorií U19 a U17 okopíroval z hlediska prostějovských výsledků týden staré úvodní dvoukolo. Juniorské Agelky totiž
doma opět dvakrát zvítězily včetně jedné těsné výhry, tentokrát nad
Frýdkem-Místkem, a s deseti body se usadily v čele průběžného pořadí
extraligy v základní skupině B. Rovněž kadetky VK nastoupily i podruhé na vlastním hřišti, aby stejně jako minule jednou uspěly a jednou
nikoliv, když se nechaly zaskočit od Hradce Králové. Zde zatím náš tým
svádí boj ve vyrovnaném středu tabulky.
prohrávali, ale holky se naštěstí
JUNIORKY
semknuly a dokázaly těžký závěr
vybojovat. Následná odveta potom
VK AGEL Prostějov
TJ Sokol Frýdek-Místek vypadala úplně jinak, z našeho pohledu mnohem lépe. Děvčatům se
3:2 (12, -21, 22, -20, 12)
dařilo ve všech činnostech, zejmé3:0 (17, 20, 18)
na na přihrávce i podání, což vedlo
Sestava v prvním utkání: Zatlou- k celkově kvalitnímu výkonu. Časkalová, Adamčíková, Kociánová, to jsme ubránili opakované útoky
Cruz, Weidenthalerová, Boudová, hostí z kůlů a sami vzápětí skládali
libero Slavíková - Hubrová. Sesta- míče na zem, tím pádem druhé
va v druhém utkání: Zatloukalo- střetnutí skončilo rozdílem třídy.
vá, Stavinohová, Kociánová, Cruz, S dosavadním ziskem deseti bodů
Adamčíková, Boudová, libero Sla- za úvodní čtyři duely jsem vzhlevíková – Weidenthalerová, Hubro- dem k absenci tří zraněných opor
vá.
určitě spokojen.“
Hodnocení trenéra Lukáše Mičeka:
KADETKY
„Vstupní zápas jsme začali dobře
a odvážně, všechno nám vycházeVK AGEL Prostějov
lo. Soupeře jsme zatlačili kvalitním
TJ Slavia Hradec Králové
servisem, dařila se i obrana a byl
3:0 (9, 22, 14)
z toho hladce získaný první set.
0:3 (-22, -20, -22)
Druhý dlouho vycházel také slibně,
jenže za stavu 18:14 přišel herní vý- Sestava v prvním utkání: Dvořáčpadek s mnoha vlastními chybami ková, Weidenthalerová, Kociánová,
a ztracená koncovka. No a pak už Baláková, Strnadlová, Muzikantová,
se rozpoutal vyrovnaný boj, který libero Slavíková – Marvanová, Masodospěl do tiebreaku. V něm jsme pustová. Sestava v druhém utkání:

Kadetky
zopakovaly
vyrovnanou
zápasovou bilanci
Masopustová, Baláková, Boudová,
Marvanová, Strnadlová, Muzikantová, libero Bolcárová – Dvořáčková,
Kabilková, Látalová.
Hodnocení trenéra Jaroslava Matěje:
„Úvodní zápas jsme v silnějším složení odehráli výborně, měli jej celý
pod kontrolou a kromě druhého
setu neměli žádné větší problémy.
Do odvety však už nemohly kvůli
souběhu střetnutí s juniorkami zasáhnout Aneta Weidenthalerová,
Kateřina Kociánová ani Tereza Slavíková a oslabený tým to bez svých
opor nezvládl. Což je škoda, protože nalomený soupeř byl k poražení i
takhle. Jenže holky při dobré obraně
hůř přihrávaly a hlavně příliš kazily
v útoku, kde udělaly během tří sad
plných třiadvacet chyb. To je příliš, a proto jsme podlehli, přičemž
ztracených bodů doma je určitě
škoda. Musíme je teď přivézt odněkud zvenku. K tomu je ale nutné
zapracovat na řešení standardních
volejbalových situací na hřišti, kde
máme občas mezery, a víc při hře
vzájemně komunikovat.“
(son)

Mladý Olymp
je nadále silný

Prostějov (son) - Největším rivalem
volejbalistek VK AGEL Prostějov
v českých soutěžích je během posledních let bez nejmenších pochyb
Olymp
y p Praha. A byť
y čtyřnásobnému
y
vicemistrovi ČR v ženské kategorii
2012 až 2015 každým rokem odcházejí další opory do zahraničí, zatím
vždy dokázal extraligové stříbro obhájit. O totéž se chce navzdory novému personálnímu oslabení pokusit
i v nadcházející sezóně.
Kdo hráčský kádr PVK opustil tentokrát? Jak už Večerník informoval před
časem v letním období, do Německa
zamířila největší útočná opora na
smečařském postu Michaela Mlejnková i stále se lepšící blokařka Veronika Trnková. Kromě těchto dvou
někdejších lídryň na pozměněné
soupisce pražského výběru pro ročník 2015/2016 nefigurují
g j ani Zuzana Mudrová, Tereza Škrampalová
či Blanka Jančaříková. Mezi novými
posilami se naopak nejvýš vyjímají
blokařka Klára Vyklická z KP Brno
a smečařka Klára Melicharová z Frýdku-Místku, někdejší Agelka. Jinak
Olymp do svého týmu dospělých
tradičně zařadil několik vlastních talentovaných odchovankyň a spoléhat
bude zejména na duo osvědčených
národních reprezentantek z čerstvě
skončeného Mistrovství Evropy žen
Eva Hodanová - Veronika Dostálová.
Že kolektiv z hlavního města republiky nelze ani po dalším omlazení
podceňovat a zase bude nebezpečný
s potenciálem na zisk ligové medaile,
svědčí nedávné vystoupení na přípravném turnaji O pohár rektora UP
Olomouc, kde i bez největších tahounek z nároďáků skončil druhý hned
za výrazně posíleným družstvem
domácích.

Starší žákynì VK
opìt v lize kadetek
Prostějov (son) - Už několik
někkolik let se
volejbalové starší žákyně VK AGEL
Prostějov úspěšně pohybují v první
lize kadetek pod hlavičkou „B“-týmu „vékáčk“a této věkové kategorie.
Nejinak je tomu i v aktuální sezóně
2015/2016, kdy mají stejně jako loni
jediný cíl: udržení v soutěži.
„Pro naše patnáctileté a mladší holky
je působení v lize do sedmnácti let
ideální z více důvodů. Za prvé hrají
mnohem víc těžkých utkání, než kdybyy nastupovaly
p yjjen v krajském
j
ppřeboru a Českém poháru. Za druhé sbírají
cenné zkušenosti proti starším a většinou i kvalitnějším soupeřkám, což
je posouvá dál. A za třetí se zápasová
zátěž maximálně rozloží na všechny
členky kádru tak, aby se každé děvče
dostatečně dostalo na hřiště,“ vyložil
šéftrenér mládeže VK Jaroslav Matěj.
Zatímco v ročnících 2012/13
i 2013/14 si prostějovské kadetky B
vedly až nečekaně skvěle a dokonce postoupily do finálové skupiny,
v minulé sezóně bojovaly o záchranu
a prvoligovou příslušnost uhájily až
v závěrečné baráži. „U mladších věkových kategorií nijak přehnaně netlačíme na výsledky, ale je jasné, že soutěž
bychom rádi udrželi i nadále,“ stručně
Matěj stanovil jednoznačnou metu
ppro družstvo trenérské dvojice
j Solange Soares – Pavlína Částková. Na
úvod nadějné Agelky dvakrát hladce
podlehly favorizované Olomouci.
Výsledky
ý
y 1. dvoukola 1. ligy
gy kadetek 2015/16,
/ , skupiny
p y D: VK
AGEL Prostějov – UP Olomouc 0:3
-19,, -18))aa 0:3 (-21,, -9))
((-18,
(18,,-19,
((-15,
15,,-21,
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Nohejbalisté Prostějova to dokázali a jsou mistry
PROSTĚJOV Papírové předpoklady se naplnily a vládcem ročníku 2015 v kategorii dorosteneckých družstev se stali hráči Sokola I
Prostějov. Tým Petra Matkulčíka a Richarda Beneše prošel celou sezonou bez jediného zaváhání a ani ve finále proti Modřicím nenašel
přemožitele. Byla to sice poměrně napínavá bitva o každý míč, koncovky ovšem mnohem lépe zvládali domácí borci a v tělocvičně ZŠ
na ulici Palackého se tak dočkali zlatých medailí, poháru pro celkového vítěze i věcných cen. Stříbro patří Jihomoravanům a bronz v ještě
mnohem napínavější bitvě získaly po výsledku 4:3 České Budějovice.

Jiří MOŽNÝ
Finálová bitva hraná na jediný zápas
začala v neděli 4. října v pravé poledne a
nejprve se ke slovu dostaly dvojice. Ta
první se stala kořistí dua Roba-Matkulčík,
kteří hladce ve dvou setech po výsledcích
10:5 a 10:6 poslali Prostějov do vedení. To
druhý zápas přinesl větší zápletku a Modřice odmítly pustit svého soupeře do trháku. Ftačník s Příhodou sice přesvědčivě

ovládli první set, v tom druhém ovšem začali více chybovat a v koncovce ho ztratili,
stejně tak se jim nepodařilo zvládnout ani
tie-break. Za stavu 1:1 na duely se tak na
palubovku postavily trojice. Prostějovské
trio Ftačník, Matkulčík, Příhoda začalo
ospaleazastavu0:3sikoučPetrMatkulčík
musel vzít oddechový čas, následoval ale
obrat na 5:3. Hosté ještě dokázali srovnat
na 6:6, pak už ale odpadli a prohráli 10:8.
A druhá sada měla hladší průběh, po vý-

sledku 10:5 se tak Sokol I vrátil do vedení.
V osobě singlisty Tomáše Roby má Prostějov vždy výrazně nakročeno k bodovému zisku a platilo to i tentokrát. Jeho
souboj s Hanusem nabídl celou řasu dlouhých a nádherných výměn i laciných chyb
adarovanýchmíčů.Vprvnísaděsesoupeř
ani nerozkoukal a už ji prohrál 2:10, ve druhé naopak začal velice dobře, byl přesnější,
dopouštěl se méně nepřesností a ovládl ji
nejtěsnějším poměrem 10:9. Rozhodující
set nezačal Roba nejlépe, po time outu se
ale zvedl a fyzicky náročnou bitvu nakonec
vyhrál10:6. Definitivní rozhodnutí tak přinesladruhátrojice,itadytoalebylodrama.
Roba, Ftačník, Matkulčík začali dobře, v
první sadě si rychle vypracovali tříbodové
vedení a náskok si pohlídali, byť vyhráli jen
o jeden míč. Druhou sadu naopak poměrně hladce ztratili a za stavu 9:9 tak rozhodl
poslední míč. Ten připadl Prostějovu a
mohla vypuknout zlatá radost.

„Jsem velmi šťastný a rád, že to kluci
zvládli. Trénovali jsme hlavně dvojky a
singla a jsem hrozně rád, že to tak vyšlo.
Dělal jsem si krátkou statistiku, dorosteneckou ligu hrajeme deset roků a sedmkrát jsme z toho hráli finále, počtvrté jsme
vyhráli. V tomto ohledu jsme byli nejlepší v republice a je to příslib i pro mužský
nohejbal. Někteří jsou již nyní oporami
mezi muži, do budoucna se lze dívat s
optimismem,“ radoval se bezprostředně
po závěrečném ceremoniálu šéf prostějovského nohejbalu Richard Beneš.
A radost měl i kouč Petr Matkulčík.
„Bylo to nakonec těžší utkání, než jsem
si myslel. Byli jsme favoritem a roli
jsme ne úplně ve všech fázích zvládli.
Někdy hlava pracovala, že kluci strašně
chtěli vyhrát, to jim někdy svazovalo
nohy. Ale výsledek je dobrý, byť to bylo
po velkém boji,“ oddechl si. A co nakonec rozhodlo? „Naši kluci mají daleko

Vítězem nejvyšší dorostenecké soutěže nohejbalistů se stali zástupci Prostějova
vedením koučem Petrem Matkulčíkem.
Foto: Jiří Možný

víc zkušeností z mužských soutěží, základ pravidelně nastupuje v první lize.
Celkově hrají od šesti sedmi let a mají
za sebou už velké bitvy. A kluci z Modřic jsou teprve prvním druhým rokem
dorostenci. Dále je to talent, není to
pak až taková práce trenéra, ale dar
od pánaboha,“ vysekl svým hráčům
poklonu.

TJ Sokol I Prostějov – TJ Sokol SDS
Exmost Modřice 4:1
Roba, Matkulčík – Svoboda, Burian, Kamenský 2:0, Ftačník, Příhoda – Gulda –
Hanus 1:2, Ftačník, Matlkulčík, Příhoda
– Gulda, Hanus, Burian, Boleloucký 2:0
Roba – Hanus 2:1, Roba, Ftačník, Matkulčík – Gulda, Hanus, Svoboda 2:1

Prostějov proti Velmezu exceloval Kostelecká vítězná premiéra!
PRO
VAL

25
20

PROSTĚJOV Až desetibrankový
náskok si dokázali vypracovat házenkáři Prostějova ve svém druhém
domácím střetnutí této sezony. A
stejně jako při premiéře proti Tišnovu nezaváhali, v tabulce pravdy se
tak stále drží na nule. Z Velkého Meziříčí sice přijel dosud neporažený
celek, na Hané ovšem jeho hráči dokázal za první půli skórovat pouze
osmkrát a nebýt polevení v závěru,
vraceli by se na Vysočinu s těžkým
debaklem.
Hned v první minutě začal svůj celkově jedenáctigólový koncert Jiří Kosina
a hostům se kromě stavu 0:0 nepodařilo ani jednou v celém zápase držet byť

jen nerozhodný stav. V deváté minutě
zvyšoval Münster na 7:3, o tři minuty
později upravoval vracející se Jurečka
na 10:4. V úvodu třetí dvacetiminutovky se sice „Velmezu“ podařilo snížit na
čtyři branky, závěr ale patřil domácím a
čtyřmi góly v řadě utekl až na 16:8.
Po přestávce to chvíli bylo přetahování na obě strany, stále ovšem měli
navrch domácí a po devíti minutách
zvyšoval Kosina už na 22:12. To byl
maximální rozdíl, poté už domácí
ubrali na přesnosti i důrazu a dovolili soupeři korigovat. A byla z toho až
nečekaně výrazná úprava, Prostějovu
se totiž dlouhých dvanáct minut nepodařilo vstřelit ani branku. Jen v posledních pěti minutách zaznamenali
jednu ztrátu, slabou střelu a zblokovaný pokus, jenže hosté odpověděli
tyčkou, špatnou rozehrou, trhákem
do břevna a neproměněnou sedmičkou, kterou výtečně zlikvidoval

Hrubý. Poslední slovo si vzal Vasyliev
(o jeho startu za Prostějov se dočtete
na straně 27 – pozn.red.) a v závěrečné minutě uzavřel na 25:20.
„Cením si vítězství hodně, protože
soupeř má čtyři body a určitě bude
hrát špici. Děkuji hráčům, že se o to
postarali, byť v závěru bohužel přišla
trošku kritická chvilka, jinak to mohlo
být pohodové utkání s výhrou o deset
gólů. Měli jsme ale nakonec vše pod
kontrolou a nemuseli se obávat o výsledek,“ oddechl si kouč vítězů Pavel
Bečička. Podle něj rozhodl důraz, nasazení a také koncovka. „Vytvořili jsme
si tak luxusní náskok, že i když přišla
krize, tak jsme vyhráli naprosto zaslouženě a vládne maximální spokojenost.
Obrana fungovala první poločas úplně
excelentně a Jirka Hrubý toho také
hodně pochytal,“ chválil. Jedinou kaňkou tak pro něj bylo zranění Jury, jenž
musel ze zápasu odstoupit.
(jim)

KVITOVÁ ve Wu-chanu na obhajobu titulu

nedosáhla a nevedlo se jí ani v Pekingu
WU-CHAN, PROSTĚJOV Už ve
třetím kole turnaje v čínském Wuchanu se rozloučila nasazená trojka
a obhájkyně loňského vítězství Petra
Kvitová. Domácí jednička nestačila
na Italku Vinciovou, i když v první
sadě vedla 4:0. Sadu ztratila ve zkrácené hře a pak už na dvorci dominovala její soupeřka. Na dalším klání
v Pekingu pak Kvitovou zastavila
další Italka Erraniová...
„Každá obhajoba je těžká. Už kvůli
tomu jsem si nedávala před odletem do
Asie žádné turnajové cíle. Pochopitelně

jsem zůstala ve hře co nejdéle, ale někdy
to nevyjde. Cílem pochopitelně zůstává
postup na Turnaj mistryň. O ten se chci
poprat,“ prohlásila Kvitová.
Vinciová se ve Wu-chanu stala katem
českých tenistek. Ve čtvrtfinále totiž
vyřadila také Karolínu Plíškovou.
Česká kometa držela dlouho vyrovnanou partii, během druhé sady
ale přišla o podání a naději na obrat.
Přesto se vrací do světové desítky.
Bohužel obě prostějovské hráčky TK
Agrofert dopadly na již rozběhnutém
turnaji v Pekingu ještě hůře, když ze

silně obsazeného podniku se pakovaly již po úvodním dějství. Velkým
překvapením e stalo vyřazení turnajové dvojky Petry Kvitové s Italkou
Erraniovou. „V rozhodujících míčích
jsem nedokázala soupeřku vyvést
z rovnováhy,“ uznala Kvitová, která tak
neobhájí loňské finále, což znamená
velkou komplikaci při zmíněném boji
o postup na Turnaj mistryň. Prohrála
také Karolína Plíšková, která podlehla
Američance Stephensové. A ani ona
momentálně po Singapuru úplně
nejožehavěji nesahá.
(lv)

KOS
KUŘ

31
21

KOSTELEC NA HANÉ Úkol splněn! Až do třetího kola si museli
kostelečtí házenkáři počkat na premiérové vítězství letošní sezóny.
Základ výhry nad Kuřimí položil
výtečný výkon brankáře Mayera
a produktivita ostrých spojek Smékala a Švece. Poctivý výkon celého
týmu nakonec přinesl desetibrankové vítězství, které je však krutým
vysvědčením pro snaživého soupeře. „Dali jsme sedm tyček, což
rozhodlo zápas. Spojky prostřílely
celý zápas, v Kostelci mají dobře postavené branky,“ se smutným úsměvem komentoval Karel Schichor,
trenér Kuřimi.

Na první gól se čekalo více než tři minuty. Skóre otevřel chytrým průstřelem Varhalík a dal tak podnět k vyššímu střeleckému průměru. Domácí
tým si udržoval minimální jednogólový náskok a na tři góly odskočil až po
dvaceti minutách - 9:6. Další tři góly
v řadě značily šestibrankový náskok
(12:6), který si kostelečtí přinesli i do
přestávky - 15:9. Uklidňující náskok
měla na svědomí hlavně střelecká
smůla hostujících hráčů, ti pálili na
Mayera takovým způsobem, že kosteleckému gólmanovi musí znít zvuk
odrážejícího se míče od brankové konstrukce ještě dnes…
Domácí tým vstoupil dobře i do druhé
půle, chvilkové zaváhání znamenalo
sice snížení na - 16:12, ale odskokem
na - 20:13, bylo definitivně rozhodnuto. Do finiše tak kostelečtí šli s pohodlným náskokem, který v závěru navýšili
na deset branek - 31:21!

„Před zápasem jsem byl velkým optimistou, ale úvod mi optimismus vzal.
V naší hře bylo hodně nepřesností, skřípala nám finální fáze. Chybovali jsme
hodně i v obraně. V poločase jsme si
některé věci vyříkali a něco se zlepšilo.
S narůstajícím náskokem mi připadalo,
že soupeř odešel,“ hodnotil utkání domácí kouč Jiří Grepl a dodal: „Nezahráli
jsme podle mých představ, ale máme
dva body. Výhru jsme potřebovali, měla
by týmu pomoci. První dvě kola jsme
měli těžký los, kdy jsme se střetli s kvalitními soupeři. Teď nás čeká cesta do
Maloměřic a nečekám nic lehkého.“
Jedním z nejlepších hráčů domácího
týmu byl i autor šesti branek Martin
Švec. „Od začátku jsem zápas viděl
dobře. Dokázali jsme proměňovat
střely. Že jsem dal šest gólů? Spoluhráči mi dělali dobře prostor a padalo
to tam,“ usmíval se nečekaný kanonýr
Švec.
(zv)

Šafářová se do turnajů vrátí v Linci
BRNO Absence Lucie Šafářové na
tenisových kurtech se blíží ke konci.
Prostějovskou hráčku TK Agrofert
trápila v minulých týdnech bakteriální infekce, díky níž strávila
i týden ve Fakultní nemocnici Brno
a současně se rozhodla, že vynechá
asijské turné. „Bylo to po konzultaci
s lékaři,“ uvedla Šafářová.
Vše se ale obrací k lepšímu. Osmadvacetiletá sympaťačka z první

světové desítky již začala běhat
a postupně zahájila také přípravu
na kurtech. Do kolotoče WTA
se chce vrátit na turnaji v Linci,
který se hraje od 12. října. „Dostala
jsem od pořadatelů divokou kartu
a ráda bych tento podnik stihla.
Byla by to ideální příprava na rozehrání před závěrem sezony,“ plánuje.
Po turnaji v Rakousku by měla
Šafářová hrát v Moskvě a pak

na Turnaji mistryň minimálně
ve čtyřhře s Bethanií Mattekovou-Sandsovou z USA. Není
vyloučený ani její start ve dvouhře,
kde je zatím na pátém místě a má
šanci zůstat mezi letní osmičkou.
V samotném závěru sezony by pak
měla patřit mezi opory českého
týmu ve finále Fed Cupu proti
Rusku. To se hraje 14. a 15. listopadu v Praze.
(lv)

VEÈERNÍK V NOVÉM I SE SPORTOVNÍM ZPRAVODAJSTVÍM
●● celobarevné vydání

●● více informací

●● více sportu

●● více fotografií

Volejbalistky OP Prostějov odstartovaly do další
druholigové sezóny a nechtějí hrát druhé housle
PROSTĚJOV Uplynulou sobotu
3. října začal nový ročník 2. ligy žen
2015/2016, v jejíž moravské skupině „C“ tradičně nechybí volejbalistky TJ OP Prostějov. „Oděvářky“
překonaly letní problémy se skládáním hráčského kádru, nakonec
daly dohromady personálně solidní soupisku a pod vedením trenéra
Ladislava Sypka se porvou o klidné
udržení třetí nejvyšší soutěže ČR.
Po skončení minulé sezóny to přitom s další ligovou existencí tohoto

klubu nevypadalo moc růžově, řadě
plejerek se totiž nechtělo pokračovat.
„S holkama jsme se průběžně bavili
a dopadlo to tak, že z loňska v týmu
zůstaly Pavlína Částková, Michaela
Jančíková, Barbora Korhoňová, Kateřina Korhoňová, Lucie Kučerová,
Petra Langrová, Aneta Paňáková,
Adéla Skopalová, Kateřina Veselá
i Jana Vláčilová. Ne všechna tato
děvčata budou k dispozici na každý
zápas buď kvůli práci, nebo rodinám
či trenérským povinnostem u mláde-

Hráèský kádr volejbalistek TJ OP Prostìjov
Pavlína Částková (narozena 1985), Viktorie Gogová (1996), Michaela Jančíková (1983), Barbora Korhoňová (1991), Kateřina Korhoňová (1988), Lucie Kučerová (1987), Petra Langrová (1985), Aneta Paňáková (1989), Tereza Skládalová (1998), Adéla Skopalová (1990), Kateřina Veselá (1984), Jana
Vláčilová (1988), Tereza Vymazalová (1998), Lenka Zabloudilová (1993).
Realizační tým
Trenér: Ladislav Sypko. Vedoucí týmu: Břetislav Zbořil. Hospodářka:
Pavlína Částková.

že VK AGEL. Ale přesto jde o velice
dobrý základ k úspěšnému zvládnutí
dalšího roku ve druhé lize,“ oddechl
si Sypko.
Navíc družstvo rozšířilo několik
posil. „Po vyléčení dlouhodobého
zranění k nám z vékáčka přešla mladá Viktorie Gogová, což je na svůj
věk výborná nahrávačka. Do kádru

jsme zařadili i dvě ještě mladší naděje Terezu Vymazalovou z Přerova
a vlastní odchovankyni Terezu Skládalovou, na hostování pak přišla Lenka Zabloudilová z Litovle. Věřím, že
z celkového počtu čtrnácti jmen by
do utkání mělo vždy reálně nastupovat minimálně devět hráček, možná
i víc,“ očekává Sypko.

Los TJ OP v 2. lize žen, skupinì C 2015/2016
3. října venku Šlapanice (odehráno), 10. října doma Ostrava „B“ (10.00 a 14.00
hodin), 17. října venku Opava (10.00 a 14.00 hodin), 31. října doma Nový Jičín
(10.00 a 14.00 hodin), 7. listopadu venku Bílovec (9.00 a 13.00 hodin), 14. listopadu doma Juliánov (10.00 a 14.00 hodin), 28. listopadu venku Svitavy (10.00
a 14.00 hodin), 5. prosince doma Kylešovice (10.00 a 14.00 hodin), 12. prosince
venku Vsetín (9.00 a 13.00 hodin), 9. ledna doma Šlapanice (10.00 a 14.00 hodin),
16. ledna venku Ostrava „B“ (11.00 a 15.00 hodin), 23. ledna doma Opava (10.00
a 14.00 hodin), 6. února venku Nový Jičín (10.00 a 14.00 hodin), 13. února doma
Bílovec (10.00 a 14.00 hodin), 20. února venku Juliánov (10.00 a 14.00 hodin), 5.
března doma Svitavy (10.00 a 14.00 hodin), 12. března venku Kylešovice (10.00
a 14.00 hodin), 19. března doma Vsetín (10.00 a 14.00 hodin). Všechny domácí
zápasy hrají oděvářky v Letní hale v Kostelecké ulici za velodromem.

Momentálně prochází jeho ansámbl
sehráváním. „V daném složení trénujeme teprve tři týdny a postupně se sžíváme, dáváme týmově do
kupy. Výhodou je, že stávající holky
se s těmi novými aspoň trochu znají
z dřívějška a tím pádem netvoříme
nic úplně od nuly. Každopádně odhadovat dopředu naši výkonnost
i konkrétní výsledky je zatím složité,
víc naznačí až úvodní fáze soutěže,“
odtušil kouč žen prostějovského OP.
Nerad by však znovu prožíval muka
boje o záchranu. „Mým základním
cílem je dělat to v rámci možností pořádně, abychom hráli solidní volejbal
a měli ze společné práce dobrý pocit.
Pokud děvčata tohle vezmou za své,
nemusíme se v pořadí pohybovat někde dole a třeba zaútočíme i na lepší
střed tabulky. Byť samozřejmě záleží
také na kvalitě soupeřů. Podstatné ale
je dávat jak do přípravy, tak do utkání

maximum své vlastní chuti a bojovnosti,“ zdůraznil Ladislav Sypko.

Premiéra s nulou
Na úvod sezóny však oděvářky tvrdě
narazily, když dvakrát hladce podlehly na palubovce TJ Sokol Šlapanice.
Brněnský favorit jim nedal žádnou
šanci a triumfoval 3:0 (17, 21, 17) +
3:0 (15, 20, 23). „Měli jsme ve hře
světlejší momenty, ale také vyloženě
špatné, kterých bylo víc. Proto jsme
nezískali ani set, byť během odvety se
holky zlepšovaly a v závěru třetí sady
chyběl ke zdramatizování zápasu jen
kousek. Škoda, ze dvou jasných porážek však každopádně nechci hned dělat žádnou vědu. Šlapanice loni skončily čtvrté jen těsně za třetím místem
a my ještě potřebujeme nějaký čas na
zkvalitnění naší hry,“ doplnil Sypko.
(son)
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

PROSTĚJOVSKÝ ZIMÁK PAMATUJE VYPRODÁNO I ZCELA PRÁZDNO
Na přelomu tisíciletí vládlo tehdejší HC v návštěvnosti celé lize, další boom přišel až loni

Příjemnou reminiscenci může nyní
prožívat na střídačce Jestřábů Kamil
Přecechtěl. Při svém prvním angažmá v Prostějově právě on vedl mužstvo, které po návratu prvoligové
licence hned třikrát v řadě prošlo do
play off a vrcholem bylo semifinále
proti posléze postupujícímu Kladnu. Tehdy měl celý tým v zádech-

Na nedávného dvojnásobného vítěze extraligy, pražskou Slávii, dorazilo
3 450 diváků, tedy ještě o třicet čtyři
lidí méně, než jaký činil průměr HC
Prostějov v sezoně 2000/2001 a o
pětašedesát méně než o ročník dříve!
A blízko třítisícové hranici tomu bylo
i v následujících dvou letech. V průběhu tohoto několikaletého období
bavili publikum hráči jako Martin Janeček, Michal Černý, Tomáš Sýkora,
Petr Šakarov, Jiří a Tomáš Hradečtí,
Filip Smejkal, Martin Palinek, Martin
Světlík či Tomáš Vlček. „Tehdy jsme
se s Martinem Světlíkem vystřídali v
kapitánování a vzpomínám na to moc
rád. Cítili jsme obrovskou podporu
lidí, kteří milovali hokej a byli pro
něj ochotni udělat všechno. Tehdy
ještě byla povolena pyrotechnika a
fanklub PROHOFA byl na špičkové úrovni. I díky němu v Prostějově
vyrostla po letech úpadku fanouškovská základna a obávaná pevnost

ÈERNÝ ROK 2008

Po těch největších úspěších přišel
bohužel strmý pád a změna celé
oddílové struktury. Následoval sice
okamžitý návrat zpět, kdy se v Prostějově hrála po další tři roky první
liga, výsledky ale zdaleka nebyly tak
povzbudivé, což se projevilo i na návštěvnosti. Ta ani jednou nedosáhla
v průměru na patnáct set diváků, tedy
ani ne polovinu předchozího stavu!
A to nejhorší za posledních deset let teprve přišlo, sezona
2007/2008 totiž byla opět sestupová. Již v první polovině ročníku
tak na Třebíč, Chomutov a Vrchlabí přišlo s bídou jen půl tisíce diváků, v březnu to pak bylo jen 250 na
Beroun a dokonce pouhých 140
věrných příznivců na Šumperk...
Ani to ale není absolutní minimum.
Na podzim 2008 prohráli Jestřábi
úvodních jedenáct duelů a celkově
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z prvních patnácti soubojů vydolovaly
jen čtyři body. Kromě výměny trenéra,
kdy místo Aloise Chlustiny přišel Aleš
Flašar, se bídný stav projevil i na liduprázdném stadionu. „Tehdy nebylo
moc dobře poskládané mužstvo, bylo
málo peněz, špatná atmosféra byla
v celém klubu. Snažili jsme se jít zápas
od zápasu a zlomit to, nedostávali jsme
ale výplaty, to pak člověk nejde do svého zaměstnání s nadšením. Ani lidé
neměli o hokej zájem, to ale platí všude, když se pořád prohrává,“ vrátil se
v myšlenkách obránce tehdejšího výběru a oblíbenec fanoušků Petr Doseděl.
Hned osmkrát tak na zimák dorazilo méně než pět set fanoušků, čtyřikrát jich bylo do čtvrt tisíce a v říjnu
proti Pelhřimovu jich pořadatelé
napočítali jen 111. „To byla ale jediná
sezona, jinak tu pravidelně alespoň tisíc lidí chodilo. Je to normální jev, když
se vůbec nedaří, podívejte se třeba na
Kometu. Dnes o sobě prohlašuje, že
má nejlepší fanoušky, když jsme tam
ale před lety hráli a oni byli poslední
v první lize, tak přijelo asi pět set Prostějovanů a dohromady tam bylo šest
set padesát lidí. Kde tehdy byli takoví
srdcaři?“ upozornil správně populární ´Pupa´ na skutečnost, jak se vždy
a všude může všechno velmi rychle
otočit. Sám měl v tu dobu již opačnou
zkušenost, i on totiž patřil do úspěšné
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party z přelomu tisíciletí. „Zažil jsem
postup do první ligy v Olomouci
i Chrudimi, ale v Prostějově to bylo
úplně jiné. Pokud se daří, tak lidé chodí všude, Prostějov ale vždy byl hokejovým městem a při euforii se hlad po
hokeji násobil. Když jsem tehdy šel po
náměstí, tak mě stále někdo zastavoval, každý mi podával ruku a byla to
neuvěřitelná popularita. Přítelkyně
říkala, že si mě chce také trochu užít,
což ale na městě nešlo..,“ vyprávěl Do-

Zdroj: www.hokej.cz

sděl s úsměvem. Nyní již dvaačtyřicetiletý běk pověsil ligové brusle na hřebík, poslední soutěžní starty si připsal
v uplynulém ročníku v Moravské Třebové. „Chybí mi to, tak si chodím zahrát po večerech s Grewisem Plumlov,
celkově už toho ale bylo dost. Věnuji
se hlavně rodině, před měsícem se mi
narodil druhý syn, tak si užívám času
s nimi a jsem šťastný,“ uzavřel sondu
do oblíbenosti prostějovského hokeje
jeho někdejší kapitán.

NEJNAVŠTÌVOVANÌJŠÍ DOMÁCÍ ZÁPASY PROSTÌJOVA OD ROKU 2006
Nejvíce lákající domácí zápasy:
21. března 2014
PV – Přerov 5:3
21. dubna 2014
PV – Beroun 11:1
17. března 2014
PV – Přerov 3:0
13. ledna 2007
PV – Olomouc 2:1
12. dubna 2014
PV – Most 3:1
14. září 2015
PV – Slavia 2:3 s.n.
7. dubna 2014
PV – Sokolov 3:1
17. února 2011
PV – Přerov 2:3 s.n.
5. března 2012
PV – Havířov 2:1
26. února 2012
PV – Vsetín 5:3
8. října 2010
PV – Přerov 4:3
14. dubna 2014
PV – Kolín 4:7
21. listopadu 2009
PV – Přerov 0:1
15. září 2007
PV – Kometa Brno 4:3 s.n.
1. března 2012
PV – Havířov 5:1

5 125
4 412
4 212
4 456
3 813
3 450
3 322
3 153
3 100
3 036
2 980
2 912
2 811
2 754
2 663

Nejméně lákající domácí zápasy:
19. října 2008
PV – Pelhřimov 3:5
111
22. října 2008
PV – Břeclav 4:1
121
22. března 2008
PV – Šumperk 6:3
140
28. září 2008
PV – Žďár nad Sázavou 3:5 194
19. února 2014
PV – Vsetín 7:4
210
5. října 2008
PV – Nový Jičín 0:3
247
15. března 2008
PV – Beroun 3:1
250
14. září 2008
PV – Šternberk 2:3 s.n. 301
12. října 2008
PV – Přerov 2:4
320
21. září 2008
PV – Technika Brno 4:10 327
12. listopadu 2008
PV – Hodonín 5:1
473
20. října 2007
PV – Třebíč 1:2
515
28. listopadu 2007
PV – Chomutov 3:6
534
5. prosince 2007
PV – Vrchlabí 1:3
536
20. prosince 2009
PV – Opava 1:2
600
Zdroj: www.lhkjestrabi.cz
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PROTI SLAVII
JAKO ZA HC

ZLATÉ ÈASY
PØELOMU TISÍCILETÍ

Foto: archiv Večerníku

prùmìrná návštìvnost prostìjova v základní èásti 1. ligy:

2991

Více než pět tisíc diváků dělí nejpočetněji a nejméně zaplněné utkání
Jestřábů od roku 2006. Jediným
opravu vyprodaným střetnutím
se za tuto dobu stalo třetí finálové utkání druhé ligy ze sezony
2013/2014 proti Přerovu, kdy
padla nejen hodnota 5 125 diváků,
ale podle prvních údajů si našlo
cestu na stadion hned 5 516 lidí.
I díky velice početnému zástupu
hostů tak vygradoval hlad po hokeji,
který pokračoval i při následné baráži.
Tato sezona byla premiérovou pro
současné vedení „A“-týmu a cíl byl
jasný, okamžitý návrat do první ligy.
Druholigové souboje pravidelně lákaly více než tisícovku návštěvníků
a derby s Přerovem přinesla v základní
části i překonání dvoutisícové hranice,
na druhou stranu i tehdy přišel hned
čtyřikrát pouze trojciferný zástup. Těsně před Vánocemi 2013 se tak stalo při
výhrách nad Novým Jičínem a Frýdkem-Místkem, v polovině února proti
Orlové a také v jinak atraktivním
duelu se Vsetínem. Na něj vinou kolize se čtvrtfinálovým duelem českých hokejistů na olympiádě v Soči
dorazilo pouze 210 nejvěrnějších
jedinců. Pak přišly vyřazovací boje
a s nimi zápas od zápasu zaplněnost
tribun rostla. Ve čtvrtfinále proti současné farmě Třince to bylo postupně
1 263, 1 526 a 1 653 diváků, na Vsetín
přišlo v semifinále 2 048 a 2 306 lidí, ve
finále proti Přerovu 4 212 a již vzpomínaných 5 516 (oficiálně 5 125) diváků.
Přes čtyři tisícovky diváků si nenechalo ujít ještě definitivní postupovou
tečku proti Berounu, také při duelech
proti Mostu, Sokolovu a Kolínu bylo
hlediště nebývale zaplněno. Hned
šest z patnácti nejnabitějších zápasů
od roku 2006 se tak zrodilo v sezoně
2013/2014.
Do hitparády největších šlágrů se
celkově hned pětkrát zařadily duely
s Přerovem a dvakrát s Havířovem,
dále to byl rovněž zápas proti Kometě
Brno z podzimu 2007 a souboj s Olomoucí o osm měsíců dříve. Při něm
dorazilo do Prostějova téměř čtyři
a půl tisíce osob a bylo to na dlouhých
sedm let nejvyprodanější střetnutí.

Fanoušci vytvořili Jestřábům v řadě případů bouřlivé domácí prostředí.
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Jiří
MOŽNÝ

pravidelně početnou podporu a to
stejné platilo i při domácí premiéře
v tomto ročníku proti Slavii Praha.
„Strašně mi to připomnělo roky,
kdy jsem tady trénoval. Takovou
atmosféru jsme měli na každém zápase a přeju si, aby vše v tomto duchu pokračovalo. Atmosféra byla
vskutku elektrizující,“ pochvaloval si
v pondělí 14. září 2015 ve večerních
hodinách. A podobně nadšený byl
i jeden z mála zdejších odchovanců,
kteří v současnosti nastupují v extralize, Antonín Honejsek. „Byl to nejlepší zápas, co jsem kdy v Prostějově
viděl. Do města jezdím každý týden
a vyšel mi den volna, navíc zde hraje
můj kamarád Petr Šenkeřík, tak jsem
rád přijel. Už choreo bylo perfektní
a moc se mi líbilo,“ vyzdvihl adept
reprezentačního dresu.
Z pozice diváka tak mohl porovnat
prostředí na Hané a při domácích
zápasech Komety Brno, kdy bývá
pravidelně vyprodáno. „Kulisa byla
výborná, ale s Rondem se to ani tak
srovnávat nedá. Prostějovský zimák
mi totiž přijde takový rozlehlý a těžko se v něm dělá takové peklo jako
v Brně, kde je to k ledu blíž,“ srovnával
Honejsek.
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původní
zpravodajství
ví
pro Večerník
k

pro soupeře. Diváci byli naším šestým
hráčem,“ zavzpomínal na úspěšné
časy exkluzivně pro Večerník Martin
Janeček.
Mužstvo HC tak nejprve skončilo
desáté, poté dvakrát páté a nakonec
čtvrté. „Povedlo se nám tehdy tvořit
velice úspěšný tým, kdy se tu objevila hodně zajímavá jména. Obrovský
podíl na tom všem měl trenér Přecechtěl, který nebudoval mužstvo
pouze na jednu sezonu. Kvalitní hráči
zde zůstávali a vzniklo jádro, jemuž
se dařilo předvádět výborný hokej
a projít až do semifinále,“ vyprávěl
Martin Janeček i po více jak desetiletce odmlky s nadšením.
Něco tak bouřlivého zažil znovu až
jako divák v Havířově, kde v současnosti působí nejen u mládeže, ale
i jako asistent u „A“ týmu. „Tehdy
ve druhé lize přišlo na derby s Orlovou více než pět tisíc lidí a bylo
to i v televizi. Číslem jedna pro mě
ale byl Prostějov, můj mateřský klub.
Diváci tam chodili a kvalitně fandili
s nápadem,“ ocenil oblíbený ´Janes´.
I proto se tak těší na vzájemné souboje těchto dvou soupeřů, z nichž
ten první přišel na řadu již minulé
pondělí na půdě Slezanů. Přípravné
bitvy mu kvůli soustředění staršího dorostu v Trnavě unikly. „Těším
se pokaždé moc. Má to vždy velký
náboj i atmosféru. Jsem rád, že se
oboustranně fandilo v mezích slušnosti.“ Ještě prestižněji ale bude Martin Janeček vnímat souboje na Hané,
k nimž dojde v polovině listopadu
a na počátku března. „Snad to bude
nádherné derby a vyhrajeme. Věřím,
že na tribunách uvidím známé, pro
něž jsem hrával. Jako dlouholetý
kapitán bych chtěl všechny příznivce prostějovského hokeje pozdravit
a popřát jim úspěšnou sezonu, zaslouží si ji. Moc se na ně těším, právě
proti Prostějovu, Přerovu a Šumperku očekávám super atmosféru.
V Přerově byla naprosto elektrizující,“ sdělil Večerníku Martin Janeček.
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PROSTĚJOV Je tomu již dlouhých dvanáct let, kdy se
prostějovskému hokejovému klubu podařilo proniknout až do
semifinále první ligy. Tehdy tu také vrcholila velká horečka, kdy se
„žlutomodrá síla“ mohla spolehnout na nejpočetnější podporu
v zádech ze všech účastníků první ligy a závidět mohly i leckteré
extraligové kluby. Z dostupných údajů vyplývá, že mezi lety 1999
a 2003 si nacházelo ve všech čtyřech sezonách druhé nejvyšší
soutěže nejvíce diváků cestu právě na prostějovský zimní stadion. V průměru to bylo výrazně přes tři tisíce hlav. Další prvoligové
účasti již nebyly z hlediska velikosti publika ani vzdáleně podobné, přiblížit se k těmto číslům by mohla při kvalitních výkonech
a výsledcích až letošní sezona. Návštěva na duelu se Slavií totiž
byla šestá nejvyšší za posledních devět let, hned za postupovou euforií z jara loňského roku a jedním z posledních derby
s Olomoucí. Večerník se na téma podpory prostějovské hokejové
veřejnosti podíval trochu podrobněji...

