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Zoufalá a pořádně naštvaná Jindřiška Přecechtělová vylepila v bydlišti nebezpečné ženy varovné
plakáty. Bude to na ochranu proti krvavé útočnici stačit?
Foto: Martin Zaoral

PROSTĚJOV To snad není možné! Copak
pak se nikdo nepoučí z činu pomatené a tehdy lékaři neomaleně
propuštěné ženy, která ve Žďáru nad Sázavou nožem usmrtila studenta přímo ve škole? Hrozí snad
teď podobné nebezpečí i místním lidem? Možná na každém kroku!
Na svobodě je totiž ku příkladu právě od dnešního dne jistá Prostějovanka K.M., která začátkem
června letošního roku pobodala svoji bývalou spolužačku přímo v jejím bytě na sídlišti. I přes pokus
o vraždu se ovšem vyhnula soudu! Lékař totiž konstatoval, že útočnice je psychicky narušená. Ale
k šoku postižené rodiny i Večerníku však nepříčetnou
více čtěte na straně 9
dámu pustil z léčebny domů...

2

Pondělí 12. října 2015
www.vecernikpv.cz

rubriky

RYCHLÝ
VEČERNÍK
Mnich byl okraden!
Prostějov (mik) - Ke kriminálnímu
činu okořeněnému pikantní kuriozitou došlo během uplynulých dní
v Prostějově. Církevnímu hodnostáři
totiž zloději vykradli auto! O své věci
přišel mnich, kterému se do vozidla
vloupali nenechavci a odcizili mu
mnišský hábit s takzvaným „žebravým“ talířem. „Mnich zřejmě od svých
oveček získal dost peněz, protože talíř
obsahoval poměrně značnou finanční
hotovost,“ potvrdil Večerníku událost
Pavel Novák, vedoucí Územního odboru Policie ČR Prostějov.

Vlaky do Olomouce
nejedou
Prostějov (mls) - Až do čtvrtka 22.
října potrvá výluka vlaků na trati mezi
Olomoucí a Nezamyslicemi. Cestující
jedoucí z Prostějova se tak musí připravit na zpoždění. „Výluka začala v úterý
šestého října, rychlíky a spěšné vlaky
mezi Prostějovem a Olomoucí jsou
během ní nahrazeny autobusy. Osobní
vlaky nahradí autobusy pouze v úseku
mezi Olomoucí a Blatcem. Cestující
jedoucí rychlíkem ve směru z Brna
do Prostějova musí v Nezamyslicích
přestoupit na osobní vlak,“ informovala
tisková mluvčí Českých drah Kateřina
Šubová s tím, že z důvodu odlišné jízdní doby platí po dobu výluky jízdní řád
náhradní autobusové dopravy.

Vyhozené tøi miliony
Prostějov (mik) - Vedení města stále řeší rébus okolo budovy v Západní
ulici v Krasicích, kterou před dvěma
lety radnice věnovala za korunu Fondu ohrožených dětí. Místo fungujícího Klokánku zde ale zůstal rozestavěný komplex, navíc s dluhem bezmála
jedenácti milionů korun. „Za takové
peníze nehodláme nemovitost odkoupit, když jsme ji zadarmo věnovali. Asi tak ale ztratíme majetek za tři
miliony korun,“ posteskl si Jiří Pospíšil, náměstek primátorky.

rubriky
Večerníku
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CO NÁS POTĚŠILO…

VEÈERNÍKU

Michal KADLEC

A tak máme první primátorku v historii Prostějova!
Zvolení Aleny Raškové nebylo až takovým překvapením, přesto se ve finále silný mandát napříč politickým spektrem nečekal. Tudíž není divu, že četné
gratulace se k nové první dámě statutárního města
jen hrnuly. Objektiv Večerníku však přímo v obřadní
síni radnice zachytil něco, co by mohlo předznamenat určité zdravotní neduhy, okamžitě totiž přispěchali i dva věhlasní lékaři!
„Byli jsme jí pouze blahopřát, paní primátorka nepotřebovala žádnou lékařskou pomoc,“ odmítl
spekulace Večerníku Pavel Holík za souhlasného
přikyvování Martina Baláka.„Nikdy ale neříkejme nikdy! Kdyby mě z toho na radnici trefil šlak, tak těmto
dvěma pánům bych se rozhodně nechala svěřit do
péče,“ zasmála se nová primátorka.

Ordinace
u oranžové
PRIMÁTORKY?
Foto: Michal Kadlec

Agentura Zakládá se nový spolek - Prostějov ženský
No co, máme už spolek Prostějov
olympijský, tak co si nezaložit další
seskupení? Obzvláště když vládu
nad Prostějovem převzala od minulého pondělí žena. Jak Agentura
Hóser zjistila ze zákulisních zdrojů
prostějovské radnice, dámské osazenstvo zastupitelstva napříč politickým spektrem čekalo na zvolení
primátorky jako slepice na vyvenčení.
„Tak, a teď si vás všechny mužský
ochočíme! To budete čučet,“ zahrozila hned společně s potleskem

„7 dnù Veèerníku v kostce“
pohledem Martina Zaorala

adresovaným nové primátorce
její kolegyně z hnutí Cétéčko Ivana Hemeráková. Možná někteří
opoziční zastupitelé, jako například Jan Nicnevrátil z hnutí Nic se
v Prostějově nezmění, měli pravdu,
když tvrdili, že běda tomu, komu
žena vládne. V Prostějově se totiž
nyní začnou dít věci! „Okamžitě
jsme požádali Ministerstvo vnitra
o registraci nového spolku Prostějov
ženský. Ano, my teď budeme tvrdit
muziku! Dosud jsme jenom přikyvovaly tomu, jak nás chlapi sekýrovali. Přitom nedokázali ani zbourat kasárna. Já například ihned
přebírám vládu nad Vrahovicemi,“
nechala se slyšet nová prostějovská
radní Milada Žalářová. „Samo-

zřejmě že nám nikdo z našich mužských kolegů v radě města nebude
do ničeho camrat. Ať si dělají svoji
politiku, my například rozpočet
města na příští rok přizpůsobíme
pro blaho žen. Všechny občanky
Prostějova budou moci zůstat
v domácnosti a nechají se vydržovat svými partnery. Koneckonců
nemyslím si, že bychom muže vůbec na cokoliv potřebovaly,“ zavrtěla hlavou nová prostějovská
primátorka Alena Rašáková.
Jestliže opravdu ženy na radnici
začnou být tak drsné, tak potěš
koště s námi všemi pány. Primátorka Prostějova chce navíc zasáhnout
do svobody slova! „Ta vaše sprostá
pomlouvačná agentura se začne

nazývat také žensky, přejmenuji ji
na Agenturu Kačena,“ poslala Hóserovi ostrý vzkaz Alena Rašáková.
Dosavadní radní z řad mužské
části již uvažují o rezignaci. „Bylo
by zbabělé praštit s funkcí kvůli babám! Takže to vidím tak, že si od
někoho nechám něco darovat a pak
s tím seknu,“ vymyslel si svůj vlastní
plán Zdeněk Fišerák, první náměstek primátorky. „Ať si ty ženský
tady kvokají třeba do půlnoci, já to
balím,“ opouštěl v pondělí radnici
s rezignací v podpaží další z náměstků Jiří Nikamnepospíchal.
Za Agenturu Hóser Majkl
Text v této rubrice je smyšlený,
nikterak pravdivý a redakce
Večerníku se od něj distancuje.

SCÉNA VEČERNÍKU

•• Pondělí ••

Babimaki & mik

Pomůže ženská logika? „Tatí, vysvětlíš mi ženskou logiku?“ prosí syn svého
otce. „Jak chceš, máš zaracha!“ odvětí otec. „A proč?“ - „Protože vajíčka s marmeládou,“ odpoví synovi otec. Do čela prostějovské radnice byla zvolena historicky první žena a Alena Rašková chce do rozhádaného vedení města vnést
ženský prvek. Tož uvidíme...

•• Středa ••
Pro maminku do hospody. „Děti, jsou Vánoce! Tatínek se nám vrátí z restaurace!“ zpívá v jedné své písni Václav Koubek. Ještě před adventem si musela
pro svoji maminku do hospody dojít dcera. Žena, která ji přivedla na svět, v tu
chvíli ležela bezvládně pod stolem. Strážníci jí předtím naměřili 4,08 promile
alkoholu, což je množství hraničící se smrtelnou otravou...

•• Sobota ••
Proč na vepřové hody nedorazili uprchlíci? „Jak mohou ti Evropané jíst
maso?“ ptá se možná nejeden z islámských uprchlíků. Naše odpověď je jasná: „Přece příborem!“ Ochutnat skvělé speciality zabijačkové kuchyně mohli
všichni, kteří dorazili do autokempu Žralok v Plumlově.

MILUJEM
E
VEČERN
ÍK

Pondělní divadelní představení Štúdia L+S Bratislava Život na třikrát se v Městském divadle v Prostějově pro náhlé onemocnění oblíbeného slovenského herce Milana Lasici
zrušilo. Jaká škoda! Prostějované si tak na jeho vystoupení budou muset počkat, až se
uzdraví. V tuto chvíli leží pětasedmdesátiletý slavný herec v ústavu srdečních a cévních
onemocnění v bratislavských Kramároch.

redakce
▶

Od řezníků úplatky nebrat! Velká pardubická byla opět skutečným svátkem všech
milovníků koní. A to paradoxně navzdory tomu, že všichni dostihoví krasavci, kteří se
postavili na její start, do toho šli s tím, že místo cíle mohou nakonec skončit v salámu.
Buďme rádi, že řeznická lobby například neprosadila prodloužení Taxisova příkopu...

3 955
Prostějov si i nadále drží velmi nízkou nezaměstnanost, počet lidí bez
práce se už druhý měsíc za sebou
udržel pod magickou hranicí čtyř
tisícovek. A co víc, opět přibylo volných míst. Za chvíli možná budeme
slýchávat známou komunistickou
obezličku - nejsou lidi!
ZAUJALO NÁS…

ALENA RAŠKOVÁ

Foto: Michal Kadlec

Bývalá první náměstkyně se postavila do čela magistrátu. Zastupitelé ji drtivou většinou hlasů napříč politickým spektrem
zvolili primátorkou Prostějova.
V historii je první ženou, která
bude vládnout městu. Ve funkci
nahradila Miroslava Pišťáka.

POÈASÍ v regionu

▶

•• Neděle ••

ZACHYTILI JSME…

Sociální demokrat Jiří Pospíšil
před svým zvolením
do rady města
reagoval vtipně
na kritiku opozice

•• Čtvrtek ••

•• Pátek ••

Dcera odtáhla matku! Neskutečný případ řešili prostějovští strážníci
v jedné z hospod u centra města.
Na chvíli zde zkolabovala žena, což
nebylo nic divného, protože vzápětí
strážníkům nadýchala přes čtyři promile! Notoričku před odvozem na
záchytku zachránila její dcera, která ji
odtáhla k sobě domů.

„KDYŽ JE
OBJEKTIVNÍ
MLADÁ FRONTA,
TAK JE
I VEÈERNÍK
OBJEKTIVNÍ!“

•• Úterý ••

Rebelové bez „happy endu“. Šťastně může skončit i to nejblbější divadelní představení. Úplně všichni jsou totiž v tu chvíli šťastní, že už je konec. To
ovšem nebyl případ muzikálu Rebelové ze Stodoly, který mohli diváci vidět
v sále němčického kina Oko.

CO NÁS UDIVILO…

ZASLECHLI JSME…

Není jeřáb jako jeřáb. Srážka dvou kamionů bývá celkem obvyklá. Aby však
narazil kamion do jeřábu, to se příliš často nevidí. Ke kuriózní nehodě se škodou za více jak tři sta tisíc korun došlo v areálu firmy v Dolní ulici. Jisté je, že
kdyby kamion narazil do stejnojmenného opeřence, bylo by to sice smutné,
nicméně škoda by takové výše určitě nedosáhla.

Parkoviště podle blondýny. Jak poznáte, že majitelkou parkoviště je blondýnka? Všechna auta jsou na něm seřazena podle barev... Nyní ale mohou pacienti
a návštěvníci prostějovské nemocnice svá auta odstavit na nově vybudované
ploše a brzy uvidíme, zda se jejím správcem třeba nestane některá z pořádkumilovných blondýn.

Skoro samé úsměvy. Jakoby někdo mávnul kouzelným proutkem!
Přestože na pondělním jednání zastupitelstva se tu a tam objevila nějaká nejapná poznámka, atmosféra
po zvolení primátorky Aleny Raškové byla mnohem uvolněnější. Že
by žena dokázala zkrotit i ty největší
prchlivce?

se rozšířila
adresa
zůstává
stejná

Pondìlí

4/2 °C

Úterý

7/2 °C

Støeda

8/1 °C

Marcel
Renáta
Agáta

Ètvrtek

8/2 °C

Pátek

8/0 °C

Tereza
Havel

Sobota

7/0 °C

Nedìle

8/2 °C

Hedvika
Lukáš

Zdroj: meteocentrum.cz

Zpravodajský a společenský týdeník.
Vydává: Haná Press s.r.o. Sídlo redakce: Olomoucká 10, 796 01 Prostějov. Kontakty: 582 333 433, 608 960 042, vecernik@pv.cz. Provozní ředitel: Petr Kozák
Šéfredaktor: Petr Kozák (608 706 148, kozak@pv.cz). Zástupce šéfredaktora: Michal Kadlec (redakce@vecernikpv.cz). Odpovědní redaktoři: Martin Zaoral (editor@vecernikpv.cz).
Sportovní redakce: Jiří Možný (sport@vecernikpv.cz). Telefonický kontakt na redakci zpravodajství a sportu: 608 723 851. Grafické oddělení: Josef Popelka a Milan Fojt (grafikapvv@seznam.cz).
Vedoucí obchodního oddělení: Hedvika Drmolová (733 325 041, reklama@vecernikpv.cz). Řádková inzerce, administrativa a předplatné: Eva Plačková (774 866 953, inzerce@vecernikpv.cz).
Tiskne: MAFRAPRINT a.s., Pavelkova 7, Olomouc. Rozšiřují: společnost PNS, a.s. a soukromí prodejci. Distribuci pro předplatitele provádí Česká pošta, s.p.
Materiály označené -pr- jsou placenou inzercí. „PROSTĚJOVSKÝ Večerník” je ochrannou slovní grafickou známkou. Registrováno pod číslem 037090297

Pondělí 12. října 2015
www.vecernikpv.cz

VZKAZ
Z
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Velikost lásky si uvědomil až za mřížemi...

zpravodajství

3

„Jano, mrzí mě to moc, Farmářské trhy
co se stalo. Miluji Tě!“ musely být zrušeny
vzkazuje Patrik Růžička
prostřednictvím Večerníku.
Večer

PROSTĚJOV Některé milenecké vztahy
v praxi fungují jako (ne)přátelství mezi Tom
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Napsal nám Patrik Růžička, který si v současnyní
už
bývalá
přítelkyně.
Ozve se nám?
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puje Vaše
.
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-Heřmanicích. Prostřednictvím Večerníku se vša
však
překonat
i horší zkoušky. Na druhou stranu,
ji.
k
chce omluvit své přítelkyni Janě Cetkovské. On Předem děku
takových kolem nás je? Jak už před sto
Patrik Růžička kolik
l napsal dramatik Oscar Wilde, který rovněž
sám jí už prý napsal řadu dopisů, které se mu všakk
lety
dliště
s
vrátily, protože jeho láska se z původního bydliště
skončil
za mřížemi: „Dnes jsme tak vzdělaní,
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že nás nepřekvapí nic, vyjma šťastného
m
znění...
manželství.
“
(mls)

zjistili jsme
PROSTĚJOV V minulém čísle
Večerníku se objevila textová
pozvánka na premiérové farmářské trhy v Prostějově, kde
se mělo dát sehnat všechno za
dobrou cenu a ještě se k tomu
i kvalitně pobavit. Bohužel, nic
takového se nakonec nekonalo.
Trhy totiž uplynulou sobotu nebyly a hned tak ani nebudou...
Během soboty volali do redakce
Večerníku zklamaní, a místy i rozčílení Prostějované, kteří vyrazili
do zábavného parku „NA BOUDĚ“, kde však nenašli nic. „Psali
jste, že se zde mají konat Farmářské trhy a nic tady není! To si děláte z lidí srandu?!,“ láteřil například
starší muž. Ne, pane, neděláme!
Večerník pouze zveřejnil došlou
pozvánku, na akci nijak jinak neparticipoval.

Bohužel, jak se ukázalo, organizátor plánoval trhy na místě, kde
pořádání podobných akcí není
povoleno. Zjistil to však až uplynulé úterý 6. října, tedy den po
zveřejněném příspěvku...
Na Farmářských trzích měly být
k mání regionální potraviny a ruční výrobky. Kamenem úrazu se
však stala skutečnost, že se měly
uskutečnit v ulici Cyrila Boudy na
prostějovském sídlišti Hloučela.
„Netušili jsme, že v takovém případě musí být dodržen Tržní řád
města Prostějova. Ten pořádání
trhů na tomto místě neumožňuje.
Výjimka nám udělena nebyla. Jedním z důvodů jsou i stížnosti místních obyvatel na hluk,“ reagoval na
dotaz Večerníku jeden z organizátorů Tomáš Grepl.
Farmářské trhy by se v budoucnu
mohly konat na prostějovské tržnici. Podle dostupných zpráv se tak
však stane pravděpodobně až na
jaře příštího roku.
(mls, pk)

RODÍ SE SKANDÁL? Domov v Soběsukách měl přijímat nezákonné dary
Na zařízení si posvítila inspekce ministerstva, věc bude řešit i plumlovská radnice
SOBĚSUKY Domovy pro seniory ze zákona nesmí od svých klientů přijímat jakékoliv finanční dary. Podle bývalé ředitelky Marcely Funkové se tak ovšem právě v tomto zařízení minimálně tři roky dělo! Uvádí přitom konkrétní případ vlastní maminky.
Své tvrzení navíc opírá i o vyjádření Veřejného ochránce práv a Ministerstva práce
a sociálních věcí, na něž se obrátila. Vedení domova, který nedávno získal certifikát
potvrzující kvalitu zdejších služeb, naopak tvrdí, že k ničemu nekalému u nich
nedochází. Při uzavření dohody o finanční spoluúčasti vycházelo z výslovného
přání jediné své klientky. Navíc příspěvek v letošním roce už nevybírá a dohodu na
doporučení inspekce Ministerstva práce a sociálních věcí ukončí.

Peníze, láhev Becherovky či bonboniéra. To
vše stejně jako i jiné dary musí zaměstnanci domovů pro seniory odmítat. K domovům totiž
míří pětaosmdesát procent příjmů jejich klientů, ze zákona však vyplývá, že patnáct procent
musí vždy zůstávat pro jejich osobní potřebu.
„V domově uzavřeli s mojí maminkou dohodu,
že jim bude přispívat pět set korun měsíčně,
které by jinak měla využít na nákup léků či další
osobní potřeby. Připouštím, že maminka s touto dohodou plně souhlasila. Profesionálové by
si však neměli vůbec dovolit jí něco takového
nabídnout, jedná se totiž o porušení zákona,“
vyjádřila se exkluzivně pro Večerník Marcela
Funková.
Její stanovisko potvrzuje i závěr kanceláře ombudsmanky, na kterou se Marcela Funková se

svým podnětem obrátila. „Hlavním důvodem
je to, že umístění dárce v zařízení může jeho vůli
výrazným způsobem ovlivnit a může v něm
vzbudit pocit nutnosti se odvděčit za poskytnuté služby, aniž by měl možnost si takové jednání
důkladně promyslet. Náklady za poskytovanou péči jsou dále hrazeny z příspěvku na péči.
Nepočítá se přitom s žádnou další spoluúčastí
klienta na úhradě poskytování služeb mimo
uvedených pětaosmdesáti procent z příjmů.
Z předložených informací pak můžeme mít pochybnosti o dodržení zákona, nicméně nejsme
oprávněni v této věci zasáhnout,“ uvedl Ondřej
Vala z Kanceláře veřejného ochránce práv. Na
přímý dotaz, zda v případě, že se její mamince
v domově děje křivda, nechce změnit zařízení,
Marcela Funková zavrtěla hlavou. „Maminka
byla v domově umístěna s tím, že se vrací do rodného kraje. Vzhledem k jejímu věku jsme se jako

rodina shodli na tom, že by její přemístění pro ni od maminky paní Funkové tímto způsobem za
tři roky vybralo celkem deset a půl tisíce korun.
nebylo vhodné,“ reagovala.
Od začátku letošního roku pak domov takto zís„Peníze jsme přijali
kal pětistovku, a tuto částku už vrátil.
na základě opakované žádosti“

Vedení Domova pro seniory v Soběsukách vidí
celou věc poněkud jinak a obvinění zásadně odmítá. „Maminka paní Funkové je v našem zařízení už třináct let a od té doby užívá jednolůžkový
pokoj. Její příjmy na úhradu tohoto pokoje jsou
nedostačující, do roku 2008 se na úhradě nákladů částečně spolupodíleli její rodinní příslušníci.
Proto každoročně žádáme rodiny všech klientů,
kteří nemají dostatečné příjmy, o spoluúčast na
úhradě nákladů. Je samozřejmě pouze na nich,
zda se příspěvek rozhodnou doplatit. Na tuto
žádost ovšem paní Funková nereagovala,“ pustila se do vysvětlování stávající ředitelka Věra
Palacká s tím, že od roku 2012 zařízení uzavřelo
dohodu o finanční spoluúčasti na úhradu nákladů. „Bylo to na její výslovné a opakované přání.
Chtěla si peníze doplatit, když to za ni rodina
přestala dělat. Vyšli jsme jí v tomto pouze vstříc.
Příspěvek však neposkytovala ze svých příjmů,
ale z vlastních úspor. Zákonných patnáct procent ženě i nadále zůstávalo,“ pokračovala Palacká. Podle jejích dalších slov prý o svých úsporách
nikomu z rodiny neřekla. Z údajů, které poskytlo
vedení domova zřizovateli, vyplývá, že zařízení

Vše prověřovala inspekce

V nedávné době proběhla v Domově pro seniory v Soběsukách kontrola ze strany inspekce
Ministerstva práce a sociálních věcí, která zjišťovala, zda je výše úhrady za služby sjednána
v souladu se zákonem. „Dostal jsem zápis z provedené kontroly a v tuto chvíli se s ním seznamuji.
Celou věcí se v pondělí (tj. dnes 12. října - pozn.
red.) bude zabývat rada města na svém jednání,“
reagoval na dotaz Večerníku starosta Plumlova
Adolf Sušeň. „Mluvila jsem přímo s inspektorem z Ministerstva práce a sociálních věcí, který
mi doslova řekl, že v současnosti je v této věci vše
v pořádku. Ovšem v předchozích letech tomu tak
nebylo! Podle něj je nyní na zřizovateli, zda vyzve
ředitelku, aby vybrané peníze vrátila,“ dodala místostarostka Gabriela Jančíková.
Stojí za vším osobní spory?

Vedení Domova pro seniory celý problém
s poskytováním příspěvků považuje za zástupný.
„Paní Funková zde dělala ředitelku přede mnou
a místo musela nedobrovolně opustit. Myslím,
že se s tím dosud zcela nesmířila,“ míní Věra Pa-

Foto: Martin Zaoral

lacká, která v roce 2008 zvítězila ve vypsaném
výběrovém řízení na uvolněný post.
Marcela Funková, která dlouho fungovala jako
plumlovská radní, si tuto možnou spojitost plně
uvědomuje. „Odchod byl pro mě skutečně bolestný, měla jsem tehdy pouze dva roky do důchodu. Nicméně mně jde o princip, který tu byl
jednoznačně porušen. Myslím, že by zařízení
mělo peníze vrátit, protože je získalo v rozporu
se zákonem. Z mé strany nejde o snahu poškodit domov, ale upozornit na dlouhodobé nerespektování daných pravidel,“ tvrdí Funková.
„Stále trvám na tom, že jsme nic neporušili.
O tom, že naše služby jsou na dobré úrovni,
svědčí i to, že jsme v těchto dnech získali certifikát Českého systému kvality služeb. Chci hlavně, abychom už měli klid na práci,“ uzavřela Věra
Palacká, která se nedávno vzdala zastupitelského
postu na prostějovské radnici.

OHNIVÁ KATASTROFA!

2x foto: HZS Olomouckého kraje
15100810966v

Martin Zaoral

EXKLUZIVNĚ

Minulou středu v noci si hasiči v Seči na Prostějovsku prožili pravé peklo. Popelem zde lehly dvě
čtete na straně 12
chaty, škoda je vyčíslena na bezmála půldruhého milionu korun!

Pišťák byl
u výslechu
PROSTĚJOV Toto vzalo fofr!
Prostějovská státní zástupkyně
na základě článku v celostátním deníku dala policii podnět
k vyšetřování okolností finančního
daru, který v loňském roce obdržel
bývalý prostějovský primátor.
A Miroslav Pišťák byl už minulý
čtvrtek ráno u výslechu!
„Byl jsem telefonicky požádán jedním
z policistů Krajského ředitelství Policie
ČR, abych přišel, že budeme o celé
věci jednat,“ prozradil už na pondělním
jednání zastupitelstva města Miroslav
Pišťák. Kauza jej smetla z postu primátora, když na funkci sám rezignoval.
Podle svých slov nikoliv proto, že
by se dopustil něčeho trestného, ale
z důvodu, aby se celá záležitost nedotkla dobrého jména města.
Večerník pochopitelně zajímalo,
s jakou bývalý primátor ve čtvrtek
od policejního výslechu odcházel.
„Podal jsem důkladné vysvětlení celé
situace a jednání vyslýchajícího policisty bylo velmi korektní. Nezlobte
se, více se k tomu v tuto chvíli nebudu vyjadřovat,“ odpověděl na přímý
dotaz Miroslav Pišťák.
(mik)
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Majitelka AGRESIVNÍHO HAFANA „Chudinka z Francie“ se vrátila do Prostějova!
ZAPLATILA za léčení potrhaného psa Se stejnou historkou působí po celé republice...
PROSTĚJOV Dvě milovnice psů.
Zatímco jedna z nich prožívala nevýslovnou úzkost při operaci svého
potrhaného miláčka, druhá byla
v klidu. A to i ve chvílích, kdy její pes
rval fenku německého pinče na kusy.
Celou záležitost následně zlehčovala
a majitelce se dlouho ani neomluvila.
Po otištění článku ve Večerníku však
svůj postoj změnila. Nejenže napadení ze strany svého psa litovala, majitelce potrhané fenky zaplatila i náklady
na léčení. Ta přesto není spokojena
a upozorňuje, že se nepříjemná situace může opakovat!
K incidentu došlo loni 5. listopadu na
prostějovském sídlišti Antonína Slavíčka. „Šli jsme s mojí fenkou Barunkou,
kterou jsem měla na vodítku. Za chvíli
proti nám vyběhli hned tři psi, kteří se
vrhli na toho mého. Jejich tři majitelky
stály v klidu opodál a pokuřovaly, přitom celé to trvalo dost dlouho. Dva
ze psů se nakonec podařilo odehnat,
ten třetí moji fenku povalil na břicho
a začal ji škubat na cucky,“ popsala před
rokem Večerníku hrůzné zážitky Jarmi-

Když Večerník na její řádění před
více než rokem upozornil, dorazila
k nám do redakce celá řada reakcí
od lidí, kteří měli podobnou zkušenost. Díky internetu jsme dostali upozornění z různých koutů republiky jako například z Vyškova,
Rychnova nad Kněžnou, Hradce
Králové či Svitav. Přesto si zmíněná paní stále nedá pokoj! „Dnes
v poledne byla v Prostějově. Byla
celá v černém a měla cestovní tašku. Požádala mě, abych jí vytiskla
z internetu mapu cesty z Prostějova do Prahy. Mapu jsem jí ukázala
i vytiskla. Řekla jsem jí, aby jela vlakem. Překvapilo mě, že znala cenu
jízdného z Prostějova do Prahy
i cenu přepravy na letiště... Byla rozrušená, ale poté, co se zklidnila, mi
řekla, že její matka prý pocházela
z Přerova a otec byl Francouz.
Ona je snad povoláním patoložka
a manžel právník. Policie jí prý
nepomohla, odkázala ji údajně
na ambasádu do Prahy. Dala jsem
jí asi pět desetikorun pro štěstí,“
napsala nám před pár dny na inter-

netové stránky www.vecernikpv.cz
čtenářka Anna.
Jak jsme zjistili, pole působnosti
zmiňovaná žena rozšířila v poslední době také na okolí Brna či jižní
Moravu. „Byla u nás v práci. Potřebovala se dostat pěšky do Prahy,
a ptala se, zda bychom jí nemohli
najít cestu mimo dálnici, což lámanou češtinou několikrát zopakovala. Celá se třásla a stále opakovala,
jak se omlouvá, že byla okradena
a má jen třicet korun v drobných.
Kámen by se nad ní ustrnul a šrajtofle by vyskočila,“ přidal před
dvěma měsíci například Kamil
z Břeclavi.
Přestože by „chudinka z Francie“ zasloužila za své herecké výkony Oscara, zdá
se, že pouliční divadlo ji
baví víc než filmové plátno.
A hlavně stále to přece vynáší
slušné peníze! Jen škoda, že na
něj mohou doplatit lidé, kteří
se skutečně dostanou do problémů a kterým už nikdo nebude
věřit...
(mls)

la Neradová. Její psík posléze skončil
s prokousnutou pohrudnicí a urvaným
bočním břišním svalem v péči doktorů.
„Nebylo vůbec jisté, že to přežije... Díky
skvělé práci veterináře se jí podařilo
zachránit život,“ oddechla si. To majitelka nevycvičeného desetiměsíčního
hafana tehdy celou věc zlehčovala s tím,
že nevěří, jak by napadená fenka mohla
mít nějaké větší zranění.
Událost nakonec řešila přestupková komise Městského úřadu Prostějov. „Majitelka psa, který napadl moji fenku, při
tomto jednání uznala svoji vinu, omluvila se a slíbila, že uhradí náklady na
léčení mého psa. Tak i následně učinila,
přestože jsem ji o peníze musela urgovat,“ odpověděla nám na dotaz ohledně
dalšího vývoje událostí Jarmila Neradová, která přesto nebyla s takovýmto
výsledkem zcela spokojena.
„Celé mi to přijde jako komedie! Jsem
přesvědčena, že trest měl být výrazně
citelnější. Barunka atak sice přežila, po
napadení má však trvalé následky, takže pejska nosím stále v batohu,“ netají
i nadále své rozčarování.

O tom, že by se podobný incident opakoval, nic známo není. „Ale vůbec bych
se tomu nedivila. Když občas projíždím
po sídlišti, tak vidím, že pes, který moji
fenku napadl, tam stále volně pobíhá.
Jeho majitelka se tedy z celé záležitosti
očividně nepoučila,“ dodala zklamaně
Neradová.
Druhou stranu se Večerníku kontaktovat nepodařilo.
(mls)

PROSTĚJOV Tomu se říká potulné divadlo! Jako skutečný stín
obchází už více než rok Prostějovsko žena, která vystupuje se stále
stejnou historkou. Nepůsobí však
pouze v regionu, ale zprávy o ní
k nám dochází prakticky z celé republiky. A navzdory sérii článků
ve Večerníku se opakovaně vrací i do Prostějova! Podle našich
posledních informací byla ve
městě viděna naposledy před
pár dny...
Buď je duševně chorá, nebo rafinovaná herečka. Každopádně
hraje na city, což se této „dámě“
úspěšně daří, neboť pořád umí vymámit z lidí nemalé peníze. Řeč je
o přibližně šedesátileté ženě, která
tvrdí, že žije ve Francii, neumí pořádně česky, byla okradena Romy
a právě se nutně potřebuje dostat
do Prahy. O peníze si nikdy přímo
neřekne, čeká, až jí finance lidé
nabídnou sami. A povětšinou se
dočká... Naše opětovná rada tedy
zní: pokud tuto „šejdířku“ potkáte, nevěřte jí ani slovo!

Starosta Jan Tesař má dalšího jmenovce! Zatím nesezdanému páru
Lidce Rolencové a Petru Tesařovi
se ve středu v prostějovské porodnici narodil syn. Na tom by nebylo
až tak nic podivuhodného, kdyby
však více než tříkilový nový občánek Prostějova neměl své jméno
naprosto shodné s naším prvním
mužem radnice.
„Když jsme s partnerem vybírali jméno pro naše dítě, nijak jsem si tuto
shodu neuvědomovala. Samozřejmě,
našeho starostu dobře znám, ale v tu
první chvíli mě ani nenapadlo, že se

nám chlapeček bude jmenovat úplně
stejně. Není to ale v Prostějově ojedinělé jméno, já s partnerem znám
asi tři nebo čtyři Jany Tesaře. Můj
partner sám má v rodině příbuzného
stejného jména,“ sdělila nám na pokoji
porodnického oddělení prostějovské
nemocnice šťastná maminka Lidka
Rolencová, která nad jménem pro
svého syna neváhala nijak dlouho. Netvrdila bych, že z mého syna bude jednou starosta, i když nikdy neříkejme
nikdy...,“ usmívá se Lidka Rolencová,
která se s prostějovským starostou často potkávala. „Když jsem byla těhot-

ná, na starostu Jana Tesaře jsem často Rolencovou s dítětem asi nezastihnu písemnou gratulaci, pokud tedy zjisnarazila při své procházce na náměstí. v porodnici, rád bych je osobně na- tím jejich adresu,“ uvedl pro Večerník
V tu chvíli jsem si vždycky v duchu vštívil. Každopádně jim ale pošlu mile překvapený Jan Tesař.
říkávala: ´Honzíku, dívej se, tvůj jmenovec z radnice jde!´ Byl to zajímavý
AKTUÁLNÍ KOMENTÁŘ VEČERNÍKU
pocit.“
Jak Večerník před deseti lety zjistil, mužů se jménem Jan Tesař žije
A co na svého nového jmenovce říká v Prostějově opravdu mnohem víc, než se mohlo na první pohled
samotný starosta Prostějova? „Jsem zdát. Úsměvné ale bylo, že jsme přehled o těchto jménech získávasamozřejmě nesmírně potěšen, li pouze z telefonátů či osobních návštěv Janů Tesařů, kteří na tuto
že nově narozený občánek rozšířil reportáž zveřejněnou 17. října 2005 zareagovali. Oficiálně to totiž
naše řady Janů Tesařů. Chtěl bych tenkrát zjistit nešlo, jmenný seznam občanů města nebyl ještě zanemu do života popřát jen to nejlepší. sen v počítačové databázi. A úředníkům se v archivu matriky moc
Určitě bude mít štěstí, narodil se do hledat nechtělo. Technika ale za těch deset let pokročila, takže zjistit
mnohem lepší doby, než tomu bylo dnes, kolik v Prostějově žije Janů Tesařů, je dílem několika klepnutí
(mik)
u naší generace. Škoda jen, že už paní do klávesnice počítače...

Jarmila Neradová po napadení už
svoji fenku Barunku nosí zásadně
v batohu. Foto: archiv PV Večerníku

Napsáno BOMBA: Jan Tesař se podruhé narodil
ˇ
pred
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jak šel čas Prostějovem ...

Hliníky

15100210953

Stával tu pivovar. Ulice byla zvána Hliníky již v devatenáctém století podle
jílové půdy, která se tu těžila. K oficiálnímu pojmenování došlo dne 31. května
1881. Až do roku 1892 a poté i během nacistické okupace v letech 1940 až
1945 byla zvána německy Lehm-Gasse. Na snímku je pohled na Hliníky přes
Floriánské náměstí, jež bývalo dříve součástí ulice. Při severním kraji ulice
sídlil pivovar Binko a Dvořákova sladovna. Foto: SOkA a Martin Zaoral

Ať jste staří nebo mladí,

Večerník vás vždy
a všude baví...

15070710669

Příště: Dykova ulice
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Poničili skruž,
spadl do ní pes!

Další zpronevěra barmana v prostějovské herně

Do kapsy si strčil skoro ČTVRT MILIONU KORUN
PROSTĚJOV Na začátku srpna letošního roku informoval
Večerník o případu, kdy zaměstnanec herny zpronevěřil přes
půl milionu korun a tyto peníze okamžitě prohrál ve stejných
automatech, které vybral. Aktuálně policisté vyšetřují podobný
případ, tentokrát si mladý pracovník herny strčil do kapsy „jen“
poloviční částku…

Michal Kadlec

Foto: Městská policie Prostějov
Žena z Prostějova předminulou sobotu 3. října vpodvečer venčila svého psa v oblasti mezi ulicí Pod Kosířem a železniční tratí u lesoparku
Hloučela. Při procházce jí pes
v těchto místech spadl do půldruhého metru hluboké skruže, které
chyběl poklop. Oznamovatelce se
ho bez újmy podařilo vytáhnout.
Strážníci zjistili, že bezprostřední nebezpečí zde nehrozí, neboť
tato skruž se nachází mimo pohyb
chodců. Samozřejmě ale byla náprava zajištěna. Poklop bude objednán a do čtrnácti dnů umístěn
na skruž.

Muž v pátrání zapíral
Celostátně hledaný muž své pravé
jméno urputně zapíral. Při kontrole svého okrsku v Domamyslicích si ve čtvrtek 8. října strážník
povšiml muže, který odpovídal
popisu osoby v celostátním pátrání. Hledaný prováděl spolu s ostatními výkopové práce a při výzvě
k prokázání totožnosti tvrdošíjně
uváděl smyšlené jméno. Jelikož
nebyl schopen předložit doklad
totožnosti, následovalo jeho předvedení na služebnu Policie ČR,
kde se jednoznačně potvrdilo, že
se strážník okrskové služby nemýlil. Jednalo se o muže, který má
být dodán do výkonu trestu. Svědomitost okrskáře se jednoznačně
vyplatila.

Zatarasila vjezdy
V průběhu soboty 3. října řešili
strážníci na základě telefonického oznámení dvakrát řidiče,
kteří ponechali vůz ve vjezdu.
V prvním případě se jednalo
o provozovnu v centru města, kdy
řidička zaparkovala vozidlo před
vrata, čímž znemožnila nakládku
řidiči, který zrovna přijel pro zboží.
K vozu dorazila za více jak hodinu.
Ve druhém případě zatarasil muž
osobním vozem vjezd do dvora
v ulici Jihoslovanská. Řidiče od odtahu zachránila zaneprázdněnost
odtahové služby. I tak byla oběma
udělena bloková pokuta v polovině
maximální výše, která činí dva tisíce korun.

Ztratil ho v opilosti
Předminulou sobotu 3. října oznámila žena strážníkům, že našla
iPAD. Nalezený mobilní přístroj
odevzdala na služebnu městské
policie. Strážníkům se podařilo
zjistit majitele. Ten již sám pátral,
kde se jeho iPAD nachází. Přiznal
se, že ho ztratil v opilosti. Tentýž
den večer si zařízení vyzvedl.

PODZIM
S VEČERNÍKEM
i na našem webu

www.
vecernikpv.cz

„Prostějovští policisté sdělili čtyřiadvacetiletému muži z Prostějova podezření ze spáchání přečinu zpronevěry.
Toho se měl muž dopustit tím, že za
měsíc květen letošního roku neodevzdal tržbu z provozu videoloterijních

PROSTĚJOV V nechutnou hyenu se proměnil chlápek, který
požádal seniorku o pití. Důvěřivá
stařenka ho nenechala žíznit, dokonce mu půjčila klíče od bytu.
Jak mu bezhlavě naletěla, se dozvěděla po chvíli...
„V sobotu dvanáctého září letošního roku došlo v Prostějově ke
vloupání do bytu dvaaosmdesátileté ženy. Pachatel ze ženy, pod
záminkou, že má žízeň, vylákal klíč
od jejího bytu. Po vstupu dovnitř
seniorce odcizil odložené náram-

kové hodinky v hodnotě pěti set korun,“ popsal nechutný čin František
Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR
pro Územní odbor Prostějov.
Naštěstí ho policisté počátkem
uplynulého týdne dopadli. „Provedeným šetřením se policistům pachatele podařilo vypátrat a v pondělí pátého října mu předali sdělení
podezření z přečinu krádeže. V případě prokázání viny a odsouzení
může být podezřelý potrestán odnětím svobody až na dvě léta,“ sdělil
Kořínek.
(mik)

Pachatel loupežného přepadení

UŽ SEDÍ VE VAZBĚ

PROSTĚJOV Patří mu to, co si
zaslouží. Kriminalisté dopadli
jednoho z trojice pachatelů, kteří
na začátku srpna přepadli a okradli sedmnáctiletého mladíka. Lupič
se může za tento čin dostat až na
deset let do basy.
„Prostějovští kriminalisté obvinili ze
zločinu loupeže dvaadvacetiletého
muže z Prostějova. Mladík se tohoto
skutku měl dopustit tím, že ve večerních hodinách dne pátého srpna
letošního roku měl za přítomnosti
dalších dvou mužů, pod pohrůžkou
násilí, přinutit sedmnáctiletého mla-

díka k vydání hotovosti ve výši tří
tisíc korun. V současné době je obviněný muž umístěn ve vazbě, kam
byl na základě rozhodnutí Okresního soudu Prostějov vzat v pátek
druhého října,“ sdělil František Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR pro
Územní odbor Prostějov.
Není třeba zdůrazňovat, že v tomto
případě jde o jeden z nejzávažnějších zločinů. „V případě prokázání
viny a odsouzení hrozí zmíněnému
muži trest odnětí svobody v rozmezí
od dvou do deseti let,“ uvedl František Kořínek.
(mik)

Muž doma ukrýval
pistoli i s náboji
PROSTĚJOV Policie při domovní prohlídce odhalila muže,
který nevyužil nedávné zbraňové
amnestie a přechovával doma nelegálně drženou pistoli. To se mu
nemusí vyplatit, hrozí mu až dva
roky vězení!
„Z přečinu nedovoleného ozbrojování obvinili v těchto dnech prostějovští kriminalisté třiatřicetiletého muže z Prostějovska. Tohoto

trestného činu se měl muž dopustit
tím, že bez nezbytného povolení ve
svém bytě v Prostějově přechovával
samonabíjecí pistoli značky CZ 75
D Compakt a k tomu i dvě stě kusů
nábojů,“ informoval František Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR pro
Územní odbor Prostějov. Jak doplnil, v případě odsouzení hrozí obviněnému za tento skutek trest odnětí
svobody až na dva roky.
(mik)

NEPLATIČ v hospodě

se sám udal policii!
PROSTĚJOV Tohle snad tady ještě nebylo! Většinou neplatiči z hospod utečou a strážníci je pak honí
všude možně. Tentokrát se dostal
do úzkých muž, který neměl v pohostinství u centra města na útratu. Místo aby zmizel, sám na sebe
zavolal strážníky!
„V sobotu třetího října vypil v hostinci sedmatřicetiletý muž víno
a k tomu si nechal donést cigarety.
Útrata činila 191 korun. Poté zavolal na tísňovou linku městské policie
s tím, že nemá peníze na zaplacení
a trápí ho reakce obsluhy. Vyslané
hlídce své jednání ospravedlňoval
tím, že zde seděl s kamarádem, který

mu dluží peníze a on si myslel, že za
něj účet vyrovná. To se ovšem nestalo
a tento muž ještě před příjezdem hlídky odešel,“ popsala úsměvnou příhodu Jana Adámková, tisková mluvčí
Městské policie Prostějov.
Jak se ale později ukázalo, chlapík se
na nevděčného kamaráda zřejmě jen
vymlouval. „Obsluha pohostinství
jeho výpověď nepotvrdila. Navíc
uvedla, že s neplatičem u stolu žádná
jiná osoba neseděla. Ani po sdělení
těchto skutečností se host k dohodě
o zaplacení neměl. Tímto je podezřelý z přestupku proti majetku a případ
byl předán správnímu orgánu k dořešení,“ konstatovala Adámková. (mik)

Dcera zachránila matku, ČERNÁ
opilou si ji vzala domů... KRONIKA
NADÝCHA
LA
ČTYŘI PR
OMILE

PROSTĚJOV Jediné štěstí, že má
tak hodnou dceru! Mladá slečna
se od strážníků dozvěděla, že její
matka upadla v restauraci na zem
po vypití jediného piva. Jak se
však záhy ukázalo, alkoholička
toho vypila předtím mnohem
víc, nadýchala totiž přes čtyři
promile!
„Nebýt dcery, skončila by žena opravdu na záchytce,“ konstatuje Jana
Adámková z Městské policie Prostějov. Jak vzápětí popsala, strážníci se už
dlouho nesetkali s tak výrazně opilou

ženou. „Ve středu sedmého října po
poledni navštívila devětatřicetiletá
žena restauraci a po vypití půllitru piva
se sesunula bezvládně na podlahu.
Přivolaná hlídka ji probrala a následně

ČERNÁ
KRONIKA
Hotovost z pokladny

terminálů umístěných v jeho provozovně, dále si podezřelý měl ponechat
provozní zálohu na vyplácení výher
hráčům. Celkem tak majiteli přístrojů
Ilustrační foto
způsobil škodu ve výši téměř dvěstě
třicet tisíc korun,“ uvedl František Ko- Vzhledem k výši zpronevěřených pe- zřelému hrozí trest odnětí svobody
řínek, tiskový mluvčí Policie ČR pro něz hrozí mladíkovi dlouholetý kri- na jeden rok až pět let,“ potvrdil VeÚzemní odbor Prostějov.
minál. „Za přečin zpronevěry pode- černíku mluvčí prostějovské policie.

Stařenka dala muži napít,
ten ji doma OKRADL!

5

u ní provedla dechovou zkoušku.
Ta prokázala hodnotu 4,08 promile v dechu,“ uvedla dále tisková
mluvčí prostějovskách strážníků.
Ti byli připraveni zavolat záchranku a následně totálně opilou dámu
převézt na záchytku. „V okamžiku,
kdy se dotyčná dozvěděla o převozu
na záchytnou stanici do Olomouce,
sdělila strážníkům totožnost a kontakt
na dceru. Mladá žena po zkontaktování přijela na místo a svoji matku si převzala do vlastní péče,“ dodala na závěr
Jana Adámková.
(mik)

A další kasa padla!
Trestného činu krádeže vloupáním se dopustil neznámý pachatel, který ve čtvrtek 8. října
ve večerních hodinách v ulici
Průmyslová po prostřižení oplocení vnikl na pozemek stavebnin. V objektu vypáčil vstupní
dveře do prodejny, ze které
odcizil přenosnou pokladnu
s finanční hotovostí. Celkově
způsobil škodu kolem 26 700
korun.

Dosud neznámý pachatel se ve
čtvrtek 8. října krátce po jednadvacáté hodině vloupal do
prodejny v Průmyslové ulici
v Prostějově. Vytvořeným otvorem v oplocení se dostal na pozemek. Do budovy prodejny se
vloupal po násilném překonání
vstupních dveří. Prodejnu prohledal a odcizil z ní kovovou
přenosnou pokladnu, ve které
se nacházela finanční hotovost
téměř pětadvacet tisíc korun.
Celkem tak svým jednáním pachatel majiteli prodejny způsobil škodu odcizením a poškozením v předběžně stanovené výši
26 700 korun.

Kradl na pracovišti

Z trestného činu krádeže podezírají prostějovští policisté devětačtyřicetiletého muže z Prostějova. Činu se měl podezřelý
dopustit tím, že v úterý 6. srpna
jako zaměstnanec firmy v Českobratrské ulici na svém pracovišti odcizil více než 3 200 kovových táhel ve dvou plastových
přepravkách. Firmě svým činem
způsobil škodu ve výši 24 758
korun.

Horské kolo je fuč

Škodu ve výši 8 300 korun
způsobil pětadvacetileté ženě
dosud neznámý pachatel, který
mezi dny pondělím 5. a středou 7. října letošního roku
násilným způsobem vnikl do
sklepní kóje panelového domu
v Prostějově a následně odtud odcizil lankovým zámkem
uzamčené horské jízdní kolo
značky Scud Cross černozelené barvy. Za přečin krádeže
hrozí pachateli v případě dopadení a odsouzení trest odnětí
svobody až na dvě léta.

Cigára a dvě bedny piva

Minulou středu 7. října během
prodejní doby v čase od 13:30
do 13:35 hodin odcizil dosud
neznámý pachatel z prodejny
v Olomoucké ulici pět kartonů
cigaret různých značek a dvě
přepravky se čtyřiceti kusy lahvového piva. Majiteli prodejny
svým činem pachatel způsobil
škodu ve výši 5 260 korun.

Ničil a hlavně kradl

V době od sobotního odpoledne 3. října do 9.25 hodin následujícího dne se dosud neznámý
pachatel násilným způsobem
vloupal do firemního objektu
v Domamyslické ulici. Poté pachatel objekt prohledal, přičemž
v interiéru poškodil troje dveře, jednu mříž a vypáčil jednu
skříň. Celkem ve firmě odcizil
nahrávací zařízení ke kamerovému systému a notebook značky
Dell. Pachatel odcizením věcí
způsobil škodu v předběžně
stanovené výši pětapadesát tisíc
korun. Škoda vzniklá poškozením byla prozatím odhadnuta
na dalších patnáct tisíc korun.

Příčina tragédie u Olšan stále není jasná
Policie prověřuje oznámení, že mrtvý řidič byl okraden
PROSTĚJOV Policisté ještě nemají jasno v tom, jak mohlo dojít
k tragické nehodě osobního vozidla ze dne 18. září v Olšanech
u Prostějova, o níž jsme již dvakrát
informovali. Dosud ale stále nejsou známy výsledky pitvy sedmdesátiletého řidiče, kterého našli
mrtvého v havarovaném autě. Večerník zjistil, že policisté prověřují
také oznámení dcery oběti havárie,
která tvrdí, že otec byl okraden.

Připomeňme, že sedmdesátiletý řidič osobního vozidla značky
Hyundai v pravotočivé zatáčce vyjel v Olšanech ve směru od Lutína
z dosud neznámých příčin vlevo
mimo komunikaci. Havarované
vozidlo s řidičem bylo nalezeno
až zhruba po hodině, přesně o půl
sedmé ráno.
Začínají se šířit spekulace, že staršího muže, jinak dlouholetého
profesionálního řidiče autobuso-

vé dopravy, postihly během jízdy
zdravotní problémy. Policie ale
jakékoliv dohady odmítá. „Výsledky soudní pitvy oběti této nehody
ještě nemáme. Příčiny a okolnosti
tragické havárie stále vyšetřujeme, mimo jiné také za přizvání
soudního znalce v oboru silniční
dopravy,“ řekl Večerníku v pátek
František Kořínek, tiskový mluvčí
Policie ČR pro Územní odbor Prostějov.

Podle dcery tragicky zesnulého
muže ho po nehodě někdo okradl,
údajně se měla ztratit peněženka
s finančním obnosem a doklady. „Mohu potvrdit, že nám bylo
oznámeno, že některé věci, které
měl poškozený muž v době nehody mít pravděpodobně u sebe, nebyly v místě nehody nalezeny. Věc
šetříme jako podezření ze zatajení
nálezu,“ uvedl mluvčí prostějovské
policie.
(mik)
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hodin

168

s městskou policií

krimi

Řádily na vozíku!
Předminulou neděli 4. října v odpoledních hodinách byly prostřednictvím linky 156 nahlášeny děti jezdící
v nákupním košíku po sídliště E. Beneše. Hlídka dítka nalezla. Ta uvedla,
že vozík stál u kontejnerů za provozovnou, a tak si ho půjčila. Po domluvě koš
převezla k obchodnímu domu Tesco.
Během uplynulého týdne byl nahlášen
odložený nákupní vozík rovněž na ulici Dolní. Hlídka o nálezu vyrozuměla
pracovníky Kauflandu.

Foto: Městská policie Prostějov

Žena bez koloběžky
Nemilé překvapení čekalo v pondělí
5. října na majitelku koloběžky, která si
svůj dopravní prostředek uzamknula
do stojanu umístěného před nákupním střediskem v centru města a po
návratu zjistila jeho odcizení. Tímto
jí vznikla škoda okolo tří a půl tisíce
korun. Hlídkám se toho času nepodařilo pachatele ani koloběžku nalézt.
Událost byla nahlášena na Policii ČR.

ČERNÁ

NAPADENÍ
VE
STRAŽISKU:
k verzi s pistolí KRONIKA
Vlastimil Forgáč vyvázl s podmínkou,
Pavel Kima dostal dva roky natvrdo
PROSTĚJOV Minulé úterý padl rozsudek v případě napadení, k němužmělodojítvubytovněveStražiskuapokterémnásledovalzásah
po zuby ozbrojeného komanda v Prostějově. Devětadvacetiletý
Pavel Kima (na snímku vlevo) měl podle obžaloby letos v únoru společně s o rok starším Vlastimilem Forgáčem vtrhnout do objektu domu v Olomoucké ulici a tam s nožem i pistolí společně napadnout
bývalou přítelkyni a jejího druha. Přestože oba obžalovaní vinu velmi
přesvědčivě popírali a na jejich stranu se postavilo i několik svědků,
soud se nakonec přiklonil k verzi poškozených. Večerník byl u toho!
exkluzivní
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Velice těžkou úlohu měl prostějovský
soud v případě výše zmíněného útoku.
Na celou událost totiž existovaly dvě
naprosto rozdílné verze. V úterý 6. října
k soudu konečně dorazil i Lukáš Z. Druh
napadené Marie M. byl vlastně jedním
ze čtyř lidí, kteří byli celému incidentu

přítomni. Senátu se však dlouho vyhýbal
a předvést ho nakonec musela až Policie
ČR. Jako jeden z důvodů, proč před tribunál nedorazil, uvedl údajný epileptický záchvat své přítelkyně. To ho však neuchránilo před pokutou pět tisíc korun.
„Vtrhli tam a Kima mi říkal, jak to, že
si dovoluji být s jeho ženou?! Začal mě
napadat s nožem a vyhrožovat, že mi
uřeže hlavu! Také mně jednou praštil.
Pak se do toho vložil Forgáč, který vytáhl pistoli, natáhl ji a přiložil mi ji k hlavě,“ trval na své výpovědi z policejního
výslechu Lukáš Z., který stále žije s Marií
M. v ubytovně ve Stražisku.

Oba obžalovaní, kteří tvrdili, že celé
obvinění je pouze výmyslem Marie
M., se na přímou konfrontaci nezmohli a tvrzení klíčového svědka následně nijak výrazněji nezpochybnili.
Tento moment tak mohl být klíčový
i pro konečný verdikt senátu, který
oba uznal vinnými, a to zejména na
základě svědectví obou poškozených.
Okresní soud v Prostějově však celou věc
překvalifikoval z trestného činu vydírání
na trestný čin vyhrožování, takže mohl
udělit výrazně nižší tresty, než oběma
mužům původně hrozily. Vlastimil
Forgáč tak vyvázl s podmínkou a Pavel
Kima dostal dvouletý nepodmíněný
trest. Vzhledem k tomu, že si již více jak
půl roku odseděl ve vazbě, v případě dobrého chování může být do půl roku opět
na svobodě.
„Soud považuje výpovědi poškozených za důvěryhodné. Z dokazování
vyplynulo, že jejich motivací nebylo za
každou cenu pomluvit oba obžalované.
Ani jeden z nich nevolal policii a podle
svých slov to nechtěli ani řešit. Teprve po
příjezdu kriminalistů vypověděli, jak se
věci seběhly a jejich tvrzení zůstala až do
dnešního dne stejná. Zajímavým detai-

Kvarteto zlodějů
chyceno

2x foto: archív Večerníku
lem byla skutečnost, že sám poškozený
u soudu vypověděl, jak se mu obžalovaný Kima po napadení omluvil a podal
mu ruku. Pokud by ho tedy chtěl pouze
očernit, pak by určitě nic takového neřekl... Verzi o tom, že při napadení mohli
mítobžalovanípistoli,nepřímopotvrzuje
i svědectví Zdeňka Suchého, který ji
u jednoho z jejich kamarádů viděl,“ objasnil soudce Petr Vrtěl. Za hlavního hybatele útoku označil Kimu, který měl zaútočit na svoji bývalou přítelkyni a pouze
jako doprovod s sebou vzít i jejího bratrance Forgáče. Proto do vězení putuje jen
Kima, kterému nepomohl ani fakt, že byl
před třemi roky odsouzen za výtržnictví.
Rozsudek dosud není pravomocný,
Pavel Kima a státní zástupkyně si ponechali lhůtu pro možnost odvolání, Vlastimil Forgáč se práva na odvolání vzdal.

Z trestného činu krádeže jsou
podezřelí čtyři muži z Prostějovska, čehož se měli dopustit
tím, že v době od listopadu roku
2014 do března 2015 v Martinákově ulici v několika případech
demontovali z budovy skladu
a haly oprav lokomotiv střešní
hliníkovou krytinu i hliníkový
trapézový podhled. Odcizené
plechy následně odevzdali ve
výkupnách druhotných surovin na území města Prostějova
a utržené peníze si ponechali
pro svoji potřebu. Pachatelé
svým jednáním způsobili poškozené firmě škodu ve výši
celkem 167 423 korun. V případě prokázání viny a odsouzení
hrozí pachatelům trest odnětí
svobody na jeden rok až pět let.

www.
vecernikpv.cz

Policejní případy pod drobnohledem
Přibylo dopravních nehod i vloupání do soukromých objektů
PROSTĚJOV Během uplynulého období nedošlo podle vedoucího
Územního odboru Policie ČR Prostějov Pavla Nováka k žádným závažným zločinům. Naštěstí. Přesto prostějovští policisté rozhodně neměli
ruce složené do klína. Řešili několik vloupání do soukromých objektů,
osobních vozidel a zadrželi desítky řidičů pod vlivem alkoholu či drog.
Podle šéfa prostějovské policie také rapidně stoupá počet dopravních
nehod. Jedna z nich byla nedávno bohužel smrtelná... Co dále prozradil další host našeho seriálu se šéfy záchranných jednotek IZS.
Zase více alkoholu
a drog za volantem
Prostějovská policie za poslední období eviduje
určitý nárůst dopravních nehod. „Během září
tohoto roku bylo šetřeno celkem třiapadesát
nehod, přičemž vloni za stejné období došlo
k pětačtyřiceti haváriím. Bohužel během září
tohoto roku došlo i k jedné smrtelné nehodě,
a to v Olšanech u Prostějova. Celkem letos
na našich silnicích zemřelo už pět účastníků

“

Ètyøi vloupání do aut

ozbrojování. „Ač tento muž nevlastní zbrojní
průkaz, přechovával doma pistoli společně se
dvěma stovkami nábojů. Teď už mohu prozradit, že domovní prohlídku u této osoby jsme
prováděli z jiných důvodů, nález nelegálně držené zbraně byl jen sekundární záležitostí a vedlejším produktem realizace policejního opatření,“
sdělil šéf prostějovské policie.

V poslední dekádě vyšetřovala prostějovská
policie celkem čtyři případy vloupání do vozidel. „Bohužel i v těchto konkrétních případech
byly cenné věci volně položené uvnitř vozidla
a nenechavci této situace samozřejmě využili. Zloději rozbili skleněné výplně na dveřích
a pronikli dovnitř. Paradoxem bylo, že škoda na
Zadrženi jako „maøièi“
silničního provozu. Z velké části na všech ne- samotných vozidlech převyšovala hodnotu odV posledních týdnech přistihli policisté na Proshodách má vliv neukázněnost, nedodržování cizených věcí...,“ zkonstatoval Novák.
tějovsku celkem šest řidičů, kteří užívali motorové
norem či silničních pravidel, a bohužel také
vozidlo, přestože měli soudem vysloven zákaz říalkohol,“ poznamenal Pavel Novák, vedouBerou hlavnì peníze
zení. „Je neuvěřitelné, že mnohé ani soudní zákaz
cí Územního odboru Policie ČR Prostějov
s tím, že prevence proti požívání alkoholu a Policisty v Prostějově aktuálně trápí poměrně neodradí od toho, aby usedli za volant! Tu a tam
drog patří k prioritám prostějovské policie. velký počet vloupání do různých objektů. „Vět- zaznamenáváme případy, kdy někteří dokonce
„Není ale bez zajímavosti, že během letošních šinou po násilném vniknutí si pachatelé odnášejí opakovaně řídí vozidlo poté, co jsou znovu a znodevíti měsíců jsme zadrželi celkem 536 řidičů finanční hotovost, ale rovněž množství cenných vu přistiženi... V uvedených šesti aktuálních přípapod vlivem těchto omamných látek. A to je předmětů. Za poslední měsíc registrujeme už dech se však jednalo o šoféry, kteří se takto proo čtyřiapadesát případů víc, než za stejné období osm těchto skutků, a určitě činíme veškeré kroky hřešili poprvé,“ uvedl Pavel Novák. Jak dodal, za
k dopadení pachatelů. Zda se jedná o skupinu trestný čin maření úředního výkonu může soud
v roce 2015!“
zlodějů nebo jednotlivce, to je předmětem vyšet- hříšníkovi uložit až tříletý nepodmíněný trest věřování,“ řekl Pavel Novák.
zením, nebo i odebrat osobní vozidlo.

Škoda na vykradených vozidlech
často převyšuje hodnotu
ukradených věcí z něj!

Nepøišli kvùli pistoli...

Večerník se ještě z úst prvního muže prostějovské policie dozvěděl, co strážci zákona
Jak Večerník informoval už v minulém vydání, připravují ke dvěma velkým preventivním akpolicisté sdělili obvinění třiatřicetiletému muži cím. „Celostátně probíhá seriál velkých kontz Prostějovska z trestného činu nedovoleného rol restauračních zařízení z důvodu požívání
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druhy střešních krytin...
bednění min. tloušťky 24 mm, slabší
bednění musí být provedeno na drážku a pero.
Krytina z asfaltových pásů je určena
především pro stavby, kde konstrukce krovu nedovoluje vysokou zátěž
krytiny, dále pro stavby, kde je nutno
šetřit náklady. Pro atypické stavby
a krovy je výhodou snadné přizpůsobení tvaru střechy nejrůznějším
obloukům, vikýřům i mansardám.
Nevýhodou těchto krytin je nízká
požární odolnost.
Velice rozdílná kvalita a trvanlivost
těchto krytin je dána tím, že je nabízejí
různí – i poněkud neseriózní – dovozci a výrobci. Životnost asfaltových
šindelů závisí na umístění stavby, konkrétním typu krytiny, sklonu střechy,
druhu modifikace, tloušťce materiálu
a kvalitě položení. Kromě pásů napodobujících pravé šindele se vyrábí
množství jiných tvarů (např. pravoúhlá šablona, bobrovka, hexagonál, diaFoto: internet
mant). Povrch bývá polepen pískem,
prostor. Při dodržení všech stanove- keramickými zrny, drcenou hrubozrnných opatření je záruční doba 10–30 nou břidlicí, plastem nebo je pokolet. Cena šablon je od 270 Kč, vlnovek ven. Asfaltové šindele se prodávají
od 180 Kč.
v různém provedení, barvách a tvarech. Jsou určeny pro střechy s minimálním sklonem již od 7°, hmotnost
$VIDOWRYÙvLQGHO
krytiny (tloušťka 3 mm) nepřesahuje
10 kg/m2, cena je 200 až 300 Kč/m2.
Jde o asfaltové pásy s vnitřní nosnou
vložkou (polyesterová textilie zesílená sklem, skelné vlákno, skelná rohož
a podobně) vykrajované do různých
tvarů, které pak působí například jako
napodobenina tašek. Je to cenově dostupná krytina vhodná pro pomocné
stavby i pro rodinné domy. Její hlavní
výhodou je nízká hmotnost a snadná montáž, nevýhodou je u některých typů nižší trvanlivost (zejména
v místech s dlouhodobou sněhovou
pokrývkou dochází po krátké době
k tzv. plešatění střech - sjíždějící sníh
odtrhává pískový posyp z pásů). Asfaltové šindele se přibíjejí do dřevěného

Vlnité
ELWXPHQRYÅGHVN\
Na našem trhu se prodává několik
typů vlnitých bitumenových desek
s různými rozměry i složením (vyrábí
se z recyklovaného papíru, z buničiny a jiných organických vláken, které
neobsahují azbest), sycených bitumenem (živice, jejíž základní složkou je
asfalt). Někteří výrobci používají jiná
pojiva (SBS-modifikovaný bitumen).
Obecně lze říci, že vlnité bitumenové
desky jsou zatím nejlehčí (cca 4 kg/
m2) ze střešních krytin a jsou vhodné
i pro svépomocnou montáž. Zároveň
jsou cenově nejdostupnější - cca 180
Kč/m2. Nevýhodou je nižší protipožární odolnost. Minimální bezpečný
sklon střechy je možný od 5°, desky se
montují bez tepelného či chemického
spojování (lepení, svařování apod.),
takže se mohou použít jen na šikmé
střechy. Desky se montují s přesahem
na dřevěnou konstrukci (dřevěný rošt
vytvořený z latí 5×3,5 až 6×4 cm). K
roštu se desky připevňují vruty popř.
speciálními hřebíky a velkými podložkami. Pokud nejde o otevřené
přístřešky, je nutno na podkladní konstrukci vždy položit difúzní fólii zamezující odkapávání kondenzátu páry
a vzdušné vlhkosti do podstřeší.

Jak zkontrolovat střechu před zimou
Základem je samozřejmě vizuální kontrola, kterou zvládne téměř každý. Ovšem
samotný pohyb po střeše už pro každého
není. Je tomu totiž třeba po konstrukcích
k tomu určených - jako jsou lávky, stoupací
tašky a podobně. Pozor, ne každá střecha je
pochozí!
Ke kontrole si vybereme teplý a suchý den,
kdy na střeše nebude ani vlhkost, ani námraza.
Kdo si netroufá, může se samozřejmě obrátit
na profesionály. Je ovšem dobré začít s jejich
oslovováním co nejdříve, na podzim budou
mít napilno. Jednak dohánějí zakázky nakupené z léta a drunhak je nepochybně čeká víc
podobných kontrol.

6NO½GDQ½VWÔHvQÉNU\WLQD
U tašek je třeba hlavně zkontrolovat, zda nejsou prasklé nebo naštípnuté. Pozornost je
nutné věnovat i hřebenu střechy, zda je dobře
upevněný. V místech styku krytiny s oplechováním (okolí komínů, okapů, štítové lišty,
střešní okna) kontrolujeme, v jakém stavu

je tmel. Neměl by být popraskaný ani jinak
poškozený. Pokud narazíme na poškozenou
tašku, vždy dbáme na to, abychom ze střechy
odstranili všechny její části. Na valbových
střechách důkladně prohlédneme stav úžlabí
a nároží. V úžlabí mohou být vypadlé řezané
části tašek či těsnění, na starších domech může
být vypadlá i malta.

3OHFKRYÅVWÔHFK\
Plechové střechy, plechové střešní tašky, šindele nebo šablony nevyžadují tolik pozornosti, tady obvykle stačí vizuální kontrola. I v
tomto případě se zaměříme hlavně na úžlabí a
obecně pak všechny spoje různě nakloněných
ploch. V případě hliníkových falcových střech
pak odpadá i riziko koroze. Naopak, s příliš
pečlivou kontrolou můžeme u některých
plechových střech i narazit. Pokud se majitel
nemovitosti rozhodne pro důkladnou revizi
šroubů a jejich případné dotažení a vydá se
na pochůzku po své plechové střeše, riskuje
deformaci krytiny.

A ještì okapy
Bedlivé vizuální kontrole samozřejmě podrobíme také celý okapový systém. U korodujících
materiálů se zaměříme především na stopy po
rzi a sledujeme, jestli někde nejsou prasklé spoje. Obecně si všímáme, zda okapy bez problémů odvádějí vodu od stavby. To nejmenší, co
pro věc můžeme udělat, je okapy před zimou
pořádně vyčistit, aby nebyly zanesené. V zanesených okapech totiž zůstává zbytečně dlouho
voda z tajícího sněhu, má čas v nich zamrzat a
žlaby se pak přetěžují a deformují. Nečistoty
uvnitř okapů raději odstraňujeme pouze ručně,
použijeme jen ochranné rukavice. U korodujících materiálů totiž hrozí riziko, že bychom je se
zahradní lopatkou či jiným nářadím nechtěně
poškrábali a tím si zbytečně zadělali na problém.
Při práci postupujeme směrem od výtokového
otvoru, aby nám do něj odstraňované nečistoty
nepadaly. Neopomeneme zkontrolovat odtokovou rouru. Je-li zanesená, zkusíme ji pročistit
proudem vody anebo perem na čištění odpadů.

Foto: archív Večerníku
alkoholu mladistvými osobami. Tyto akce
budou pochopitelně probíhat i v Prostějově.
A už v těchto dnech připravujeme opatření
v souvislosti s Dušičkami, které nás čekají
prakticky už za pár dnů. Společně se strážníky
městské policie připravujeme razantní bezpečnostní opatření uvnitř i v okolí hřbitovů,“
prozradil Večerníku Pavel Novák, vedoucí
Územního odboru Policie ČR Prostějov.
(mik)

PÁTRÁNÍ po kvartetu hledaných

Prostějovská policie vyhlásila celostátní pátrání po čtveřici osob, která je podezřelá
z trestné činnosti a skrývá se
před spravedlností na neznámých místech. Strážci zákona
žádají veřejnost o pomoc při
jejich dopadení. Prostějovská policie žádá občany, aby
v případě zjištění místa pobytu
uvedených osob neprodleně
kontaktovali kterékoliv oddělení Policie ČR prostřednictvím
bezplatné linky 158 nebo zavolali přímo Službu kriminální
policie a vyšetřování Prostějov
na tel. číslo 974 781 326.
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s městskou policií
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Pondělí 12. října 2015
www.vecernikpv.cz

MILAN ŠMEHLÍK

MERCEDES LAKATOŠOVÁ

se narodil 11. března 1997 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne
7. října 2015. Jeho zdánlivé stáří je
v rozmezí od 17 do 18 let, měří 175
centimetrů, má hubenou postavu,
hnědé oči a hnědočerné vlasy.

se narodila 17. června 1992 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledanou vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne
21. srpna 2013. Její zdánlivé stáří
je 21 let, měří 165 centimetrů, má
střední postavu, hnědé oči a černé
vlasy.

IZABELA LAKATOŠOVÁ

LUKÁŠ POZDÍČEK

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

se narodil 12. října 1997 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne
20. června 2015. Jeho zdánlivé stáří
je 17 let, měří přibližně 180 centimetrů, má hubenou postavu, modré oči
a plavé blond vlasy.

Těchto případů v Prostějově
přibývá. Hospodářská kriminálka má na paškále dalšího
pracovníka herny, který svému
zaměstnavateli
zpronevěřil
obrovský balík peněz. Jednak
sbalil do své kapsy tržby z výherních automatů, pak si ale
ponechával i peníze, které byly
určeny na vyplácení výher.

230 000
Mladý zaměstnanec herny
nyní čelí trestnímu stíhání
a u soudu mu hrozí až pětiletý
kriminál. Otázkou je, jak majitelé heren testují své zaměstnance předtím, než jim tuto práci
svěří. Nebo že by příležitost
dělala zloděje v momentě, kdy
se v práci točí stovky tisíc korun
v hotovosti? Ukrást dvěstě třicet
tisíc korun není jenom tak...

PODZIM
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Nejpoužívanější
sortimentu střešních krytin?
Pálená taška
Jde o tradiční, odolný a současným
požadavkům vyhovující materiál (recyklovatelný, ekologicky vyráběný) s
dlouhodobou časovou stálostí a životností. Pro dosažení základní cihlové
barvy se nepoužívá žádné barvivo, dobarvováním však vzniká širší barevný
sortiment. Tašky lze rovněž glazovat
či pokrýt engobou; hladký povrch
zaručuje vysokou životnost - tašky
jsou méně nasákavé a nechytá se na
ně mech. Pálená taška se vyznačuje
vysokým tepelným odporem, dobrou
akumulační schopností a příznivým
součinitelem prostupu vodních par;
mimoto dobře zvukově izoluje. Vedle nejčastěji používaných „bobrovek“
pokládaných na takzvané husté či řídké laťování (tj. šupinové či korunové
krytí) se vyrábějí také vlnovky nebo
esovky a mnoho dalších druhů, například taška francouzská, románská,
holland, portugal.
Nejmenší možný sklon střechy pro
použití pálené tašky je 22° až 30°.
Hmotnost je asi 40–50 kg/1 m2,
(zdvojené bobrovky asi 70 kg/1 m2),
životnost těchto krytin se počítá na 80
až 100 let, cena je od 250 Kč/m2.

Foto: internet

Není překvapivé, že některé typy
střešních krytin se pro všechny objekty nehodí. Mnohdy výběr zužuje
tvar a nosnost střešní konstrukce,
často by se neúnosně prodražila
doprava a některé typy jsou cenově
opravdu značně náročné, například
pravá břidlice.
Je nutné také počítat s tím, že v mnoha
lokalitách, zejména ve stylových vesnicích a chráněných krajinných územích,
rozhodují památkáři nebo ochránci přírody, často i stavební úřad nebo hasiči.
V lokalitách se zvýšeným nebezpečím
požáru nelze použít krytinu ze snadno
zápalných materiálů - došky, šindele, asfaltové pásy.
Před definitivním rozhodnutím je nezbytné vzít v úvahu množství faktorů.
Je nutno přihlédnout k případným záměrům využít podkroví (některé typy
střech se obtížně zateplují, plechové se
špatně izolují proti hluku - když prší, tak
ani běžné izolace zvuk kapek dostatečně

neutlumí). V místech, kde je střecha vystavena střídání teplot, přívalům deště a
sněhu, intenzivnímu větru a popřípadě
kroupám, se osvědčují těžké a robustní
krytiny (pálená krytina, beton), naopak
jen v létě používaná chatička umístěná
někde u vody se při pokrytí plechem
nebo vlnitými deskami z organických
vláken sycených bitumenem příliš neprodraží.
Při výměně střešní krytiny je nutno pracovat s nezávislými odborníky, nikoli
tedy s agentem stavební firmy, který vám
může vnutit nevhodnou, ale pro jeho
firmu výhodnou rekonstrukci střechy.
Před nákupem materiálu ověřte, zda zamýšlenou akci schválí místně příslušný
stavební odbor, popřípadě památkáři, a
zda jej doporučí statik. Ten musí vypracovat statický posudek krovu. Také se
zkuste podívat po střechách v okolí. Jestliže mezi červené tašky vesnice umístíte
střechu s modrou krytinou, asi vás pak
mnozí nebudou mít rádi.

Betonová taška

15100810970

Betonové tašky mají podobnou hmotnost jako pálené; lze je použít prakticky pro všechny typy střech se sklonem
minimálně 17°. Na rozdíl od jiných
střešních krytin se jejich pevnost s
časem zvyšuje a zajišťuje tak jejich
dlouhou životnost. Jsou vhodné pro
extrémní vlivy životního prostředí, například pro střechy horských chat. Při
zběžném pohledu na dům je betonová
krytina v přírodní barvě jen těžko rozeznatelná od pálené, vyrábějí se ale i v
dalších barvách, například i modrých,
častá je višňová, hnědá a černá. Ostatní barvy vznikají pomocí akrylátových
nástřiků. Vzhledem k tomu, že betonové tašky jsou ze všech krytin nejtěžší, vyžadují dostatečně dimenzovaný
krov (až o 30 procent větší spotřeba
dřeva); rozhodně ale jimi nelze nahrazovat jiné krytiny!
Hmotnost těchto tašek je vhodná
jak pro střechy namáhané nápory
větru (zatímco u plechových střech
hrozí tzv. „podfouknutí“ a destrukce,
betonové „se ani nehnou“), tak pro
střechy, které mají akusticky izolovat.
Vedle standardních betonových tašek
o rozměrech 420×330 mm se vyrábějí i tašky velkoformátové s rozměry
480×365 mm (spotřeba průměrně
7,5 kusu/m2).
Nejmenší možný sklon střechy pro

„ODPOČÍVAT V POKOJI“?
KOMENTÁŘ VEČERNÍKU

tomu si sice nezatěžujeme hlavu
pesimistickými myšlenkami, na
druhou stranu skutečný dotyk
smrti nás může pořádně zaskočit.
Zásadní změna spočívá hlavně
v tom, co se může stát s našimi ostatky. Zatímco před takovými sto
lety bychom si o svůj posmrtný
„odpočinek v pokoji“ nemuseli
dělat větší starosti, dnes nám reálně
hrozí, že někdo naši urnu ukradne,
popel rozpráší a nádobu dá do
sběru. Svědčí o tom i dva případy
z nedávné doby. Z prostějovského
hřbitova zmizela urna s ostatky parašutisty Dukly Prostějov
Oldřicha Varmuži a z katolick-

ého kostela v Brněnské ulici pak
relikviář s úlomkem kosti svatého
Václava.
Podmínky pro tyto nepochopitelné činy připravila sekularizace
naší společnosti. Díky ní u nás sice
nenajdeme náboženské fanatiky,
na druhou stranu i takzvaným
„obyčejným“ lidem už skutečně
není nic svaté. Pokud nevěříme
v Boha, můžeme totiž věřit v cokoliv. V takovém světě už naprosto nic
není ani zcela černé, ani zcela bílé
a my si můžeme ospravedlnit naprosto cokoliv - i krádeže na hřbitovech.
V jejich důsledku pak příbuzní
zesnulých přichází o mnohem víc
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FEJETON
PETRY HEŽOVÉ

PROČ UŽ NEMŮŽEME

„Nic není v životě lidském jisté. Budoucnost je nejistá, a proto se jí lidé
často bojí. Jediné, co v životě je jisté,
je smrt. Teď však je už jisté i to, že
v Evropě bude nastolen nový, šťastný
řád,“ mudruje obětavý zaměstnanec
krematoria Karel Kopfrkingl ve
skvělém filmu Spalovač mrtvol.
Po téměř půlstoletí od vzniku tohoto snímku, je naprosto jasné, že
o „šťastné Evropě“ si můžeme nechat jenom zdát. Jedinou naší jistotou tak zůstává smrt! A i v tomto
ohledu se věci mění.
Ne, že bychom se stávali nesmrtelnými. Pouze se za nesmrtelné čím
dál nepokrytěji považujeme. Díky

BU-BU-BU-BUDOUCNOST
než o urnu s popelem. Ztrácí pevný
bod, kde mohli soustředěně vzpomínat na své nejbližší. Zajímavé
přitom je, že se mnozí z nás této
možnosti zbavují čím dál častěji
sami. Je příznačné pro naši dobu,
že právě vzpomínky mizí s takovou rychlostí a v takové míře, jaká
nemá v dějinách lidstva obdoby.
Nahrazovány jsou přitom novými
zážitky, které zas vytlačují další vzruchy a tak dále a dále, až nám na
samotném konci v hlavě uvízne jen
poslední pohled do bílé zdi.
Zastavme se někdy a přemýšlejme
o tom. Třeba o letošních
dušičkách..

Zřejmě pryč jsou časy, kdy na rozjívené robátko vybafl o Mikuláši čert, a to
se následně horečně dušovalo, že bude
hodné už po zbytek života. Cha-cha,
jen tak na vás, mrňata, alespoň mají
rodiče jednou navrch, že?
Ale chyba lávky, milí dospěláci. Čert
se může snažit, co mu jazyk stačí,
klidně i kolektivně s andělem a kupou
Mikulášů, nebude mu to nic platné.
Dnešní děti se hned tak neleknou. A co
dospěláci? Čeho se může bát takový
Arnold Schwarzenegger nebo Barack
Obama? Někoho děsí pavouci, jiný
má strach ze zubařského křesla. V poslední době jsou ale extrémně módní
nejrůznější fobie. Strach z uzavřených
prostor, ze tmy, z výšek, či strach z toho,
že se nakazíte ptačí chřipkou, nebo vás

nečekaně kousne had. Mimochodem,
věděli jste, že existuje i fobie z toho, že
se na vás odněkud dívá kachna? Čeho
všeho se ti lidé dovedou bát, že?
Nevěřili byste, ale vzhledem k událostem posledních týdnů se mezi
lidmi čím dál častěji objevuje strach
z uprchlíků a vůbec zástupců jiné národnostní příslušnosti. To prý podle
odborníků už ale není fobie, nýbrž rasismus. Tak, říkejme tomu, jak chceme, každopádně pokud se chceme
jakékoliv fobie zbavit, měli bychom se
prý úmyslně a opakovaně vystavovat
právě tomu, čeho se nejvíc obáváme.
To, hádám, v tomto případě asi nebude problém...
A jak se říká, co nás nezabije, to nás
posílí. Jen aby to byla pravda!

použití betonové krytiny je 17°.
Hmotnost je 45 kg/m2 až 70 kg/m2,
nabízeny jsou se zárukou až 30 let,
cena je od 190 Kč/m2.

Vláknocementová
krytina
Známý eternit, obsahující v současnosti už zakázaný kancerogenní
azbest, je nahrazen obdobně vyhlížejícími, zdravotně a ekologicky nezávadnými lisovanými deskami na bázi
cementu a umělých vláken. Kromě
šablon vyhlížejících shodně jako původní eternit se z tohoto materiálu vyrábí rovněž desky vlnitých i hladkých
profilů o různých velikostech. Tvrdý,
otěruvzdorný a trvanlivý povrch odolává povětrnostním vlivům a působení mechů i prostředí („kyselé deště“).
Šablony i desky se dodávají v mnoha
barvách (obvykle šedá, červená, hnědá, grafitová nebo černá). Používá se
pro zastřešení obytných, občanských
a průmyslových objektů, na obklady
fasád a štítů a především staveb, kde
nedovoluje konstrukce krovu vysokou zátěž krytiny. Nevýhodou těchto
krytin je postupné křehnutí; poškozené prvky se obtížně vyměňují, protože
střecha není pochozí.
Tyto cementovláknité desky jsou velmi lehké (12 až 21 kg/m2); používají
se od nejmenšího sklonu střechy 15°
až 20°, přibíjejí se speciálními hřeby a
protivichrovými sponami buď na laťování, nebo na bednění. Jejich cena se
pohybuje kolem 270–500 Kč/m2. Vlnovky s hmotností kolem 14 kg/m2
se montují na střechy s bezpečným
sklonem od 15° pomocí ocelových
vrutů na laťování. Pod vláknocementovou krytinou musí být odvětraný

HLAS LIDU NĚCO MÁLO O VZTYČENÉM VAROVNÉM PRSTU
P

HLAS BOŽÍ
O hasièárnì v Pavlovicích nerozhodla jen starostka
Jako rodilý Pavlovičák čtu ve Večerníku se zájmem každou zmínku
o Pavlovicích u Kojetína. Nedávno jsem v rubrice ´Stíny minulosti´
narazil na text o nové hasičské zbrojnici. Není to poprvé, kdy se píše
o této nezdařené podivuhodné stavbě za 4,6 milionu korun v obci,
kde není jediný hasič. Zodpovědnost je přičítána bývalé starostce Soviarové. Nemám zkušenosti s prací obecního zastupitelstva, a proto
si nedovedu vysvětlit, jak je to s rozhodováním o důležitých akcích
v obci. Jsem dalek toho, abych dělal obhájce bývalé starostce, ale přesto
si kladu otázky: to ona sama rozhodovala o tak vysoké, ničím nekryté
půjčce? Na co tedy občané volili další zastupitele? Ti jen berou čtvrtletní odměny za ´práci´ a za nic nezodpovídají a o ničem nerozhodují?
Proč se rezolutně nepostavili proti schválení milionové půjčky?
Nový starosta pan Lešikar si podle mě počíná velmi úspěšně. Která
z obcí má například na hřbitově vydlážděné cesty zámkovou dlažbou?
Pozastavil jsem se jen nad vznikem sociálních bytů. Chápu opatrnost
pana starosty, aby se tam nenastěhovali nepřizpůsobiví občané, kvůli
tomu by ovšem oprava neměla uváznout na mrtvém bodě. Ze zkušenosti vím, že každý nový občan může být pro obec přínosem. Přeji
při výběru nájemníků šťastnou ruku. Pavlovice zůstávají mojí srdeční
záležitostí a jsem na to patřičně hrdý!
Arnošt Lejsal, Hrubčice

15100910974

Pro ty z čtenářů Večerníku,
kteří obývají dům či domek,
je podzim obdobím, kdy je
vhodné pomýšlet na kontrolu střechy před zimou. Po
letních bouřkách a lijácích
čeká na všechny majitele
nejnamáhavější období s
mrazy a mnohdy i kubíky
sněhové nadílky. Na této
tematické dvoustraně proto
uvádíme základní tipy, na co
bychom při kontrole střechy
neměli určitě zapomenout.
Možná ale o stavbě domu
teprve uvažujete a zimu
hodláte věnovat precizování
příprav tak, aby po rozjaření
mohla začít realizace vašeho
vysněného bydlení. Pro
životnost každé nemovitosti
je základem právě dobrá
střecha.
Jak si vybrat ze širokého
sortimentu, který na vás
prodejci valí, a jaké jsou
nejpoužívanější druhy? I na
tyto základní otázky vám
Večerník připravil přehledné
odpovědi...
Texty připravil:
Tomáš Kaláb

publicistika

MARTIN ZAORAL

ak si vybírat z širokého

15021910163
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Tu znaèku mìli zakrýt!
Což o to, my Prostějované víme, že z nového rondelu u zámku se ještě dva
týdny po jeho zprovoznění nedalo odbočit směrem na Kosteleckou. Ale
co přespolní řidiči? Ptám se proto, že celých čtrnáct dní při platné uzavírce
Kostelecké ulice všechny řidiče jedoucí ve směru od městských lázní nabádala směrová značka k odbočení právě na Kosteleckou! Tak nevím, ale
neměla být tato značka něčím zakryta?
Jan Páleník, Prostějov

ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE
Tentokrát se pokusím hlouběji podívat na věci spolu na
první pohled nesouvisející,
ale jejichž společným jmenovatelem je naše město
a je potřeba vztyčit nad nimi
varovný prst. Tak pojďme na
to...

rvní téma uvedu vtipem. Pepa
Novák, policajt v Kameňákově, zastaví na ulici starou Kropáčkovou a ptá se: „Kropáčková,
po přechodu by to nešlo?“ a Kropáčková odpoví: „I šlo, Pepo, šlo,
ale není s kým.“ Vtip samozřejmě
souvisí s jiným přechodem, ale to
je barvitost češtiny. Dneska ovšem
začínám mít pocit, že by stará Kropáčková mohla spíše pohovořit
o tom přechodu dopravním a Pepovi odpovědět: „I šlo, Pepo, šlo,
ale to by tady někde nějaký přechod musel být.“ Ano, poslední
dobou se objevuje nová sportovní disciplína a to je mizení přechodů. Na místech, kde vždycky byly, je najednou prázdno
a odborník žasne, laik se diví
a hlavně chodec skáče jako jelen
mezi auty, která nevidouce zebru, jedou vesele a hlavně rychle.
Zainteresované strany se hájí paragrafy a výsledkem je, že přechody se reálně zruší, pak se objeví
a následně dost často zase mizí...
Zažilo to krajské město Olomouc
a teď s novým rondelem v Kostelecké ulici to zažíváme i my. A bude
zřejmě hůře. A tak já poprvé zvedám varovný prst a říkám: „Vážení
spoluchodci, nevěřte naučeným
instinktům, dejte pozor, kde zebra
je a není! Naopak prosím řidiče,
aby si dali pozor právě na ty cho-

decké instinkty, které jsou zažité.“
Odpovědné a zainteresované pak
prosím o trochu zdravého rozumu,
který prostě musí zvítězit nad toporným dodržováním paragrafů,
protože pak se ani stará Kropáčková nejen v Kameňákově nedožije
rána a bude po humoru: Nebo že
bychom naučili chodce létat...?
ruhé téma souvisí se zimou.
Tak nějak přišlo období, kdy
je třeba startovat kotle a jiné druhy
topení. Pochopitelně Murphyho
zákony způsobují, že když je nejvíc
zima, tak kotel zahlásí chybu, které se nejde laicky zbavit. Netopíte
a klepete kosu u rumu s čajem, což
říkám z vlastní zkušenosti. Začíná
tedy období nahánění profesionálních machrů, kteří nám ona
topidla rozchodí a způsobí, že si
nemusíme prohřívat těla nezdravě
alkoholem, ale můžeme se polaskat se žhavým radiátorem. Já teď
podruhé zvedám varovný prst.
Musíme si všichni uvědomit,
že těch machrů, kteří v našem
městě budou kotle na topení
rozcházet, není nekonečná řada
a tak je třeba se obrnit trpělivostí, nastartovat jiné zdroje tepla,
objednat se a prostě čekat. Nepomůže nervozita, arogance, ale
naopak hlavně uvědomění si, že
cech topenářský je také jen společenství lidí, kteří mají své rodi-

D

ny, nárok na volno o víkendu a ve
svátek. Že jsou to také jen bytosti
z masa a kostí, které také třeba z té
neustálé zimy ve sklepích, kde soustavně pracují, mohou onemocnět, tak to prostě je. A je to život,
který s sebou přináší nejen radosti,
ale také strasti a to i studené.
oslední téma bude sportovní.
Loni jsem byl jeden z mála,
který je veřejně obhajoval a tvrdil,
že si musí zvyknout na vyšší typ
soutěže, aklimatizovat se a přehnané ambice fanoušků je spíše sráží,
než jim pomáhají. Ano, někteří
z vás již možná tuší, že mluvím
o prostějovských Jestřábech. Soutěž se nakonec podařilo udržet
a letos po prohlášeních vedení
klubu i posilovací politice jsem
také já očekával posun k těm
ambicím vyššího charakteru.
Leč opětovně, dnes již potřetí,
musím zvednout varovný prst
a konstatovat, že vzlet zatím
moc nenastává, což není dobře.
Začala už i zámořská NHL a tam
ztracené body třeba v deseti zápasech moc neznamenají, ale v první
lize je to zatraceně mnoho a tak
bude třeba kapku něco vylepšit.
Proto já volám: „Vzlétněte, Jestřábi, k výšinám!“
ončím dnes s varovným zvedáním prstu, snad toho nebude zase někdy tolik potřeba.
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ČELE RADNICE ŽENA
k jsem dostala hlasů!“
BLAHOPØEJEME!!!

Mikuláš Jaroslav STUDENÝ
7. 10. 2015 52 cm 3,45 kg
Držovice

Ema ULMANOVÁ
4. 10. 2015 50 cm 3,50 kg
Horní Štěpánov

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!

Max PARDÍK
2. 10. 2015 54 cm 3,85 kg
Mořice

Adam TRNAVSKÝ
5. 10. 2015 51 cm 3,65 kg
Prostějov

Jakub ZAPLETAL
5. 10. 2015 50 cm 3,40 kg
Smržice

Z NEMOCNICE ...
V Nemocnici Prostějov vyšetřují díky novince citlivost

bakterií na antibiotika nejmodernější metodou
PROSTĚJOV (Radka Miloševská, tisková
mluvčí AGEL) Oddělení laboratorní medicíny
Nemocnice Prostějov, která je členem skupiny AGEL, má na úseku mikrobiologie nově
k dispozici inovativní automatický přístroj
MicroScan®WalkAway® Systems. Vybavení
v hodnotě více než půldruhého miliónu korun
slouží ke kvantitativnímu stanovení citlivosti
bakteriálních kmenů na antibiotika. Lékařům
zároveň nabízí větší škálu dostupných antibiotik, která mohou použít v léčbě zejména závažně
nemocných pacientů.
Oddělení laboratorní medicíny Nemocnice
Prostějov je druhou laboratoří v České republice,
kde je přístroj instalován. Prvním pracovištěm byla
rovněž laboratoř skupiny AGEL, a to v OstravěVítkovicích. Přístroj slouží ke kvantitativnímu
stanovení citlivosti bakterie na antibiotika, což zna-

mená, že ze zpracovaného výsledku se lékař dozví
minimální koncentraci antibiotika, která je schopna
daný mikroorganismus usmrtit.
Jedinečnost nového zařízení spočívá v technologii
panelů (destiček), které jsou potaženy standardní
koncentrací vakuově zmraženého (lyofilizovaného)
antibiotika. Tím je docíleno stability antibiotika
i při jeho dlouhodobém skladování při pokojové
teplotě. Na jednom panelu je možné testovat i více
než třicet antibiotik a společně s nimi i provést testy
potřebné k vyhodnocení antibiogramu. Tato nová
metoda nahradí stávající, která vyžadovala více
manuálních postupů, další spotřební materiál a byla
náročnější na interní kontrolu kvality.
Dosud v laboratoři používali šest typů destiček
s dvanácti antibiotiky, přičemž stabilita antibiotik závisela na uchování v mrazničce. „Odečet byl
prováděn subjektivně zrakem dle přiloženého

schématu, které se měnilo v čase. K vyhodnocení
antibiogramu byly často potřebné další doprovodné testy,“ vysvětluje přednosta Oddělení laboratorní medicíny Středomoravské nemocniční prof.
MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA, Eurchem. Na
novém přístroji probíhá kultivace, odečet, interpretace a přenos výsledků plně automaticky, což
zaručuje standardizaci postupu a vyloučení lidské
chyby. Další výhodou je také snadnější nanášení
mikroorganismů, používaní jen jednorázových
pomůcek a méně časté provádění kontrol.
Citlivost bakteriálních kmenů na antibiotika je
novou metodou prováděna především u bakteriálních kmenů, které pocházejí od hospitalizovaných
pacientů, dále u stále častěji se vyskytujících kmenů
s vysokým stupněm rezistence, v případě zjištění
přítomnosti mikroorganismů v krvi, ale také na
vyžádání kteréhokoliv z lékařů.

Klenovická škola v Evropě
KLENOVICE NA HANÉ V polovině září vyjelo celkem patnáct
žáků druhého stupně ze základní
školy v Klenovicích na Hané na jazykově vzdělávací pobyt do Velké
Británie. A program zájezdu byl
opravdu pestrý...
„Po dlouhé cestě autobusem jsme konečně dorazili do Londýna, kde jsme strávili
celý den prohlídkou nejznámějších míst
a památek. Navštívili jsme Tower of London, Tower Bridge, divadlo The Globe,
Trafalgar Square nebo se kochali nádherným výhledem z největšího ruského
kola v Evropě - London Eye,“ prozradila
Petra Pařízková, jedna z učitelek klenovických školáků.
Jejich další zastávkou bylo univerzitní
město Oxford, kde všechny zaujala jídelna na Christ Church College, kterou
se inspirovali filmaři Harryho Pottera.

„V přímořských lázních Brighton jsme
zase navštívili oblíbené Sea Life Centre
plné nejrůznějších mořských živočichů,“
usmála se Pařízková.
Život Britů Klenovičtí poznávali při
cestování metrem, lodí, nákupech,
ale hlavně v anglických rodinách, kde
měli zajištěno stravování a ubytování.
„Některým se tak naskytla vůbec první
možnost vyzkoušet si angličtinu v praxi,
což pro ně byla obrovská výzva. Během
pobytu žáci navštěvovali hodiny angličtiny pod vedením rodilých mluvčích
na Croydon College a na konci zájezdu
obdrželi certifikáty o jejich absolvování,“ uvedla Helena Kaprálová, další členka doprovodu.
Pro mnohé žáky bylo velkým zážitkem
cestování metrem, trajektem nebo podmořským tunelem Channel Tunnel,
který vede pod Lamanšským průlivem.

aby nenastávaly ani tady v zastupitelstvu.
Proto bych chtěla požádat jak své koaliční
partnery, tak opoziční kolegy, abychom
už konečně nerozdělovali naši práci na
koaliční a opoziční. Všichni jsme zvoleni
Prostějovany a budu ráda, když se situace
v zastupitelstvu zklidní, načež jednání
budou konstruktivní. A samozřejmě se
budou řešit problémy, které tíží občany
města. To je to, co vám nechci jen nabídnout, ale hlavně vás chci o to poprosit,“ řekla ve svém proslovu kandidátka
na primátorku Alena Rašková. „Dále
si troufám nabídnout své zkušenosti
a možná i trochu nadhledu s humorem.
Myslím si totiž, že v některých situacích
tady na zastupitelstvu není na škodu trocha odlehčení,“ dodala Alena Rašková.
Ke kandidátce na primátorku se
vyjádřil jeden z opozičních zastupitelů. „Současné složení koalice je
pro mě a řadu mých kolegů velmi
těžko stravitelné. A pro mnohé
zastupitele a hodně prostějovských
občanů je těžce stravitelné i to, že
pan Pišťák je po známé kauze ještě

členem zastupitelstva, pan Grulich
dokonce členem rady. Proto se nemohu ztotožnit s většinou návrhů, které
předkládá koalice. Přesto, pokud
chce člověk měnit věci k lepšímu, tak
by měl taky v to lepší doufat. A proto já
věřím, že změnou ve vedení města se
věci začnou měnit k lepšímu a já svůj
hlas paní Raškové dám,“ prohlásil Petr
Kapounek se Změny pro Prostějov.
Poté proběhla samotná volba,
která se nakonec ukázala jako
jednoznačná. Pro Alenu Raškovou
jako novou primátorku Prostějova
hlasovalo devětadvacet zastupitelů,
zdržela se pětice opozičníků Aleš
Matyášek, Václav Kolář, František
Filouš, František Fröml a Aleš Nevrla.
Sama Alena Rašková se vzdala práva
hlasování.
„Děkuji vám všem, velice si cením
tak vysoké podpory. Opravdu mě to
překvapilo,“ řekla po zveřejnění výsledků
voleb nová prostějovská primátorka Alena Rašková. Odpovědí jí byl potlesk od
všech zastupitelů…

dnoznačná nebyla

Jan Navrátil (Změna pro Prostějov).
„Já bych právě využil této příležitosti
a Jiřího Pospíšila bych chtěl požádat,
aby v Prostějovském Večerníku zjednal nápravu. To, co se v tomto tisku
dočítám, jsou nepravdy a manipulace.
A pokud by teď byl navíc Večerník
nástrojem rady města a zneužíval by
toho, jednalo by se o kritický stav.
Chtěl bych, aby se pan Pospíšil zaručil

současným ministrem financí Andrejem Babišem. Ten řekl, že vydavatelství Mafra, které koupil, také nezneužívá,
hlavně po něm chce, aby vydělávalo.
Neříkám, že Večerník vydělává stejně
jako Mladá fronta DNES, ale říkám,
že pokud je považována za objektivní noviny, pak Večerník je rovněž
objektivní,“
odpověděl
sociální
demokrat Jiří Pospíšil. Zastupitelům

ŠIDLO

je kříženec malého vzrůstu ve věku zhruba tří let. Je to velmi
milý pejsek, který je vděčný za každý kontakt s člověkem. Má
přátelskou a vyrovnanou povahu, bez problémů se snese
s fenkou a po seznámení i s pejskem. Na vodítku chodí
pěkně, netahá.

MAJDA
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ale i nadále má odpovědnost za městskou policii
Foto: ZŠ Klenovice na Hané

Bonusem bylo seznámení se a navázání
nových přátelství s žáky ZŠ Cerekvice
a Chomutice, kteří s nimi cestovali společně. „I když nám počasí moc nepřálo,

zájezd jsme si užili a ve čtvrtek sedmnáctého září se šťastně vrátili domů.
Unaveni, ale plni nezapomenutelných
zážitků,“ dodala Kaprálová
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2x foto: Michal Kadlec

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.
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Exprimátor Miroslav Pišťák si to „SLÍZNUL“,

PEJSCI HLEDAJÍ SVÉ PÁNÍČKY!

je kříženec shih-tzu malého vzrůstu ve věku cca jeden
rok. Je to milá a klidná fenka, která ze začátku potřebuje
čas, než začne někomu novému důvěřovat. Se psem
i s fenkou se bez problému snese, na vodítku chodí
pěkně, i když jej moc nemusí.
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CENTNÍ ÚÈAST! A všichni kandidáti uspìli...

Vítejte na svìtì

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!

Pondělí 12. října 2015
www.vecernikpv.cz

je kříženec středního vzrůstu ve věku šesti let. Je úžasná
psí dáma, která má milou a klidnou povahu. Svému pánečkovi bude oddanou a věrnou parťačkou, ráda mu bude
u všeho asistovat. Se psem se bez problému snese,, naa
vodítku chodí pěkně, netahá.

ALON

je krásný představitel plemene labrador velkého vzrůstu
ve věku cca dva až tři roky. Je temperamentní, vyrovnaný
pejsek, který bude svého pána milovat více jak sebe. Šťastný bude v domečku se zahrádkou. Na vodítku umí, trošku
tahá. Bez problému se snese s fenkou.

za objektivitu těchto novin,“ přidal se
František Fröml, rovněž z hnutí Změna
pro Prostějov.
„Co se týká článků v našem Večerníku,
ty jsou věcí šéfredaktora, já mám na
starosti hlavně ekonomiku společnosti.
A ke střetu zájmů bych uvedl tolik, nedávno jsem četl rozhovor se

slíbil, že v případě zvolení určitě nebude ovlivňovat novináře Večerníku
a nutit je k nějaké jednostrannosti či
neobjektivitě.
Jiří Pospíšil byl do rady města
zvolen dvaadvaceti hlasy, dvanáct
zastupitelů se zdrželo hlasování,
proti nebyl nikdo.

Patrně nejbouřlivější diskuze mimořádného pondělního jednání zastupitelstva proběhla ve chvíli, kdy nová
primátorka Alena Rašková zastupitelům oznámila, že i nadále hodlá pověřit odpovědností za práci Městské
policie Prostějov bývalého primátora
Miroslava Pišťáka. Opozice tento návrh vzhledem k probíhajícímu vyšetřování kauzy okolo přijetí finančního
daru od soukromé firmy tvrdě odmítala. Marně...
„Miroslav Pišťák městskou policii řídil
až doposud, kdy tato pravomoc spadala
do kompetence primátora. Já jsem přece
jenom na vojně nebyla, a myslím si, že
strážníci pod velením pana Pišťáka budou fungovat velmi dobře jako doposud,“
odůvodnila své rozhodnutí Alena Rašková s tím, že tato funkce bude neplacená. „Jakkoliv si pana exprimátora vážím,

jeho pověření řídit městskou policii mi
připadá jako nepřirozené řešení. Jsem
přesvědčen, že městská policie má spadat
pod pravomoc primátorky. A to dokonce i v případě, že paní Rašková nebyla na
vojně,“ poznamenal Tomáš Blumenstein,
opoziční zastupitel za ODS.
Ostatní jeho kolegové byli mnohem ostřejší. „Když nastane nějaká krizová situace, to
budete zvonit u dveří bytu pana Pišťáka na
Sídlišti svobody? Městskou policii přece
nelze oddělit od primátorky,“ uvedl František Fröml ze Změny pro Prostějov. „Pokud
nastane v souvislosti s městskou policií nějaká mimořádná situace, je okamžitě kontaktován primátor města. Navíc je téměř
ihned svoláván krizový štáb. Dohled nad
městskou policií není a nebude o jednom
člověku,“ reagovala Alena Rašková.
Pak se ovšem řeč stočila na nedávnou
kauzuokolopřijímánífinančníchdarů.

„Tento problém není stále dořešen. Má
ho vyšetřovat Policie České republiky,
proto by podle mého názoru bylo vhodné počkat, jak bude v této záležitosti
rozhodnuto,“ zmínil se František Švec
(ANO 2011). „Do doby uzavření případu policejním orgánem či státním zastupitelstvím by měla tuto práci vykonávat
primátorka města. Nechci nikoho obviňovat, ale šéfem městské policie přece
nemůže být jmenován někdo, kdo je sám
policií vyšetřován,“ přidal se Švecův spolustraník František Filouš.
„V některých vystoupeních mých kolegů se už dopředu předvídá, že jsem se
dopustil nějakého zločinu. Musím tomu
oponovat, nic nezákonného jsem neprovedl! Minulý týden jsem byl telefonicky
požádán jedním z policistů Krajského
ředitelství Policie ČR, abych se dostavil
na služebnu s tím, že o této věci budeme

mluvit. Pochopitelně nevím, jaký bude
výsledek. Už teď ale velmi kategoricky
odmítám, že jsem se dopustil něčeho
protiprávního. Jestli protiprávním jednáním je to, že jsem přiznal finanční dar
ve svém daňovém prohlášení a zaplatil z
něho daň, tak pak ano! A nevím ani, co je
na tom protiprávního, že jsem v souladu
se zněním darovací smlouvy tyto peníze
rozdal potřebným, například skautům,
fotbalistům, boxerům či několika zdravotně postiženým lidem. Já se do funkce
s dohledem nad městskou policií nederu.
Chtěl jsem jen nabídnout dosavadní zkušenosti, které v této oblasti mohu uplatnit,“ zareagoval na výroky opozičních zastupitelů bývalý primátor Miroslav Pišťák.
I přes skřípění zubů některých opozičníků byl zvolen do funkce, která ho opravňuje vést i nadále Městskou policii Prostějov.
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navštivte stále více oblíbenější inter

zpravodajství
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pro Večerník

Michal KADLEC

PROSTĚJOV To už tady dlouho nebylo, a jestli vůbec někdy!
Po odstoupení Miroslava Pišťáka z funkce primátora a rezignaci Aloise Mačáka na všechny veřejné funkce se v pondělí
5. října uskutečnilo mimořádné jednání Zastupitelstva
Statutárního města Prostějov. O novou primátorku, dva
náměstky a dva nováčky v radě města přišlo hlasovat všech
pětatřicet zastupitelů!
„Osobně jsem očekávala stoprocentní účast, alespoň podle
toho, že jsem předem neregistrovala omluvenku žádného
ze zastupitelů. A jsem ráda, že byť se zpožděním, dorazil ze
Srbska i pan Blumenstein,“ svěřila se Večerníku těsně po jednání zastupitelstva Alena Rašková, novopečená primátorka
Prostějova.
Zajímavé také bylo sledovat jednotlivá hlasování při personálním doplnění rady města. Někteří kandidáti na uvolněné
posty byli voleni drtivou většinou hlasů napříč politickým
spektrem, jiní zase pouze těsnou většinou a za skřípění zubů
opozičních zastupitelů...

Nováčci složili SLIB

Za problémy domu podle nich stojí naopak jeho majitel!
PROSTĚJOV V reakci na článek z minulého čísla Večerníku„Dům
na Újezdě se změnil v brloh pro zloděje“ se redakci ozvali nájemníci tohoto chátrajícího objektu ve středu města. Ve svém společném prohlášení vylučují, že by za stavem domu stáli oni a dodávají, že problémové rodiny zde už nežijí.

POPRVÉ V HISTORII PROSTĚJOVA STOJÍ V
Primátorka Alena Rašková: „Překvapilo mě, kolik

Původní
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
V předchozím zpravodajství Večerník
vycházel zejména z vyjádření majitele
Jiřího Wolkera, který opakovaně uvedl, že on sám se už do domu bojí chodit, protože tam potkává nejrůznější
existence a nikdo ze stávajících nájemníků mu nehradí činži. Navíc i při zběž-
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Při volbě nové primátorky Statutárního města Prostějova
Aleny Raškové, která byla koalicí vybrána jako náhrada za
svého předchůdce a stranického kolegu Miroslava Pišťáka,
se žádné drama nekonalo. Opoziční zastupitelé ani jeden
protinávrh na obsazení nejvyššího postu magistrátu nepředložili, navíc drtivá většina pětatřicetičlenného orgánu města
hlasovala právě pro jedinou kandidátku Alenu Raškovou!

„Volební komise obdržela jedinou
nominaci, a to společný návrh ČSSD,
KSČM a hnutí PéVéčko. Na novou
primátorku Prostějova kandiduje dosavadní první náměstkyně primátora
Alena Rašková,“ prozradil na úvod procedury Ivana Copková, předsedkyně
volební komise zastupitelstva města. Po
tomto oznámení sama zahájila rozpravu

=GHQÈN)LvHUSRYÙvLO
na prvního námìstka

Po zahájení pondělního jednání zastupitelstva se ještě před volebním procesem konala slavnostní předehra. Členy vrcholného politického orgánu
se stali dva nováčci. V případě Petra Lyska to platí stoprocentně, sociální
demokrat Jiří Pospíšil se do řad zastupitelů vrací po téměř roční odmlce.
Oba noví zastupitelé složili slavnostní slib do rukou v té chvíli ještě první
náměstkyně primátora Aleny Raškové. Osmačtyřicetiletý Petr Lysek je za
Pirátskou stranu členem hnutí Změna pro Prostějov a nahradil ze zdravotních důvodů odstoupivší Věru Palackou. Devětapadesátiletý člen ČSSD Jiří
Pospíšil usednul do zastupitelstva z pozice prvního náhradníka kandidátky
sociálních demokratů, když nahradil Aloise Mačáka. Ten, jak známo, se po
nedávné aféře vzdal všech veřejných funkcí.
„Oba nové kolegy srdečně vítám a těším se na spolupráci. Zároveň bych
chtěla poděkovat Věře Palacké za její práci v zastupitelstvu a přeji jí hodně
pracovních úspěchů. Hlavně pevné zdraví,“ řekla krátce po složení slibu
obou zastupitelů Alena Rašková.

PODZIM
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Dosavadní náměstek primátora pro
stavební investice města obdržel při
volbě absolutně nejvyšší počet hlasů.
Byl jediným kandidátem ČSSD na
prvního náměstka primátorky a jejího zástupce v době nepřítomnosti
Aleny Raškové. Do diskuze nad touto
kandidaturou se nepřihlásil vůbec
nikdo, pro Zdeňka Fišera zvedlo ruku
třicet zastupitelů. Hlasování se zdrželi
pouze Jan Navrátil a Petr Kapounek ze
Změny pro Prostějov, Aleš Matyášek
a Aleš Nevrla z TOP 09 a František
Filouš z ANO 2011.
Pavel Smetana kritizován
opozicí, ale je námìstkem
pro dopravu a sociální oblast
Ani na pozici náměstka primátorky
pro dopravu a sociální oblast neměla
opozice protikandidáta. Debatovalo
se tak pouze o Pavlu Smetanovi
z ČSSD. A to hodně ostře. „Pavla
Smetanu znám dlouhou dobu, ale nemohu pro něj zvednout ruku. Jednak
je volebním manažerem ČSSD a v souvislosti s kauzou okolo pánů Pišťáka
a Mačáka věděl o všech financích,
které probíhaly ve straně. Navíc je
v radě města už několik let a nepodnikl vůbec nic proti Manthellanu,
bourání Jezdeckých kasáren a mohl
bych jmenovat ještě další kauzy,“ ozval se lídr Změny pro Prostějov Jan
Navrátil. „Očekával bych u kandidáta
na tuto funkci nějaký volební proslov,“
rýpnul si opoziční zastupitel za ODS

Milada Galáøová
do rady beze slov...
Odstoupivšího primátora Miroslava
Pišťáka bylo zapotřebí nahradit i v radě
města. Opět jedinou kandidátkou byla
sociální demokratka Milada Galářová,
která v tomto orgánu již působila
v minulém volebním období a aktuálně
vykonává i funkci předsedkyně Osadního výboru ve Vrahovicích. Při
otevření rozpravy ohledně její kandidatury se obřadní síní radnice rozhostilo
neobvyklé ticho. Nikdo neměl žádných
námitek. Milada Galářová byla zvolena
velmi přesvědčivě, a to osmadvaceti
hlasy.

shodli se nájemníci domu, kde je v tuto
chvíli pět bytů obsazených a pouze
dva zcela vybydlené. „Tři z pěti rodin
zde žijí už řadu let. Pokud u nás byly
nějaké problémové rodiny, tak už jsou
pryč. Mezi sebou nyní vycházíme bez
problémů. Horší už je to s majitelem,
se kterým je komunikace velice obtížná a často probíhá jen prostřednictvím
našich právních zástupců. Do svých
bytů jsme však investovali a nechceme
je jen tak opustit. Pokud někdy byly v
domě odpadky a nepořádek, pak většinou patřily majiteli. Jsme proto rádi, že
se poslední dobou v domě nezdržuje,
všem se nám hodně ulevilo,“ nebrali si
servítky obyvatelé domu, kteří připustili, že se zde na chodbách občas opravdu snaží nocovat bezdomovci. „Stalo
se to asi dvakrát. Důvodem je to, že

Změní se ale podmínky, vítěz konkurzu dostane 400 000 korun

2x foto: Michal Kadlec

začalo řešit, jakým způsobem a zda vůbec v započaté aktivitě místního podnikatele pokračovat. Po důkladném zvažování nakonec rada města dala v úterý
tomuto skvělému nápadu zelenou a rozhodla, že vyhlásí zadávací řízení. Ale za
úplně jiných podmínek, než tomu bylo
při prvním experimentu. „Tehdy byla
provozovateli poskytnuta dotace ve výši
čtyřiceti tisíc korun v režimu de minimis
na pohonné hmoty v délce čtyř měsíců, přičemž seniorovi byla účtována za
jízdu či užití služby částka dvaceti korun
za jízdu po Prostějově a sedm korun za
kilometr za jízdu v rámci blízkého okolí,
tedy mimo Prostějov,“ připomněla nová
první žena v čele radnice Alena Rašková
Michal KADLEC
podmínky, za kterých jezdil pro seniory
Hlavním cílem SENIOR TAXI má být Jan Spáčil. „Zákazníků měl více než dost,
zajištění dostupné dopravy pro těžce se ale na druhé straně tím enormně stoupla
pohybující spoluobčany. Vedení města spotřeba pohonných hmot a náklady na
PROSTĚJOV Pouhé čtyři měsíce, od
dubna do konce července letošního
roku, fungovala v Prostějově zbrusu
nová služba SENIOR TAXI, kterou
na základě inovovaného projektu z jiných měst provozoval Jan Spáčil (na
snímku). Ten v rámci veřejné finanční
podpory dostal od města čtyřicet tisíc
korun na pohonné hmoty, přičemž
prostějovské důchodce vozil za pouhou dvacetikorunu. Spáčil ale zřejmě
přecenil své síly a možnosti, načež se
po čtvrt roce rozhodl, že za výše uvedených podmínek už nechce službu dál
provozovat.Coaledál,kdyžmezidříve
narozenými existuje solidní poptávka?

o návrhu na obsazení postu primátorky.
„Je to tak, my žádný protinávrh nepředkládáme, ale rád bych od paní Raškové
slyšel, co může nabídnout opozici, abychom ji mohli volit,“ pronesl Jan Navrátil,
lídr hnutí Změna pro Prostějov. „Co
mohu nabídnout opozici? Celý život se
řídím tím, že nemám ráda konfrontační
situace. Takže mým velkým snem je,

ně nemohly „zalepit“ dvacetikorunové
poplatky od důchodců,“ konstatovala
Ivana Hemerková, náměstkyně primátorky.
Vzhledem k velkému zájmu dříve narozených o tuto službu se prostějovští
konšelé rozhodli o realizaci zadávacího
řízení pro veřejnou zakázku malého
rozsahu na provozování taxi pro seniory
s předpokládanou hodnotou do 400
000 korun bez DPH. „Tato částka bude
vyplacena vítězi zadávacího zařízení na
dobu jednoho roku a musí být použita
na pohonné hmoty. Pokud vše půjde
rychle, obnovená služba SENIOR TAXI
by v Prostějově mohla začít fungovat už
od prvního listopadu tohoto roku,“ prozradila Rašková a připomněla: „Nápad
se moc líbil nejen nám, ale i těm, kteří
službu využívali. Magistrát sám ale nikdy
neuvažoval o tom, že by SENIOR TAXI

měl ve vlastní režii. Jde totiž o podnikatelskou činnost a tu platná legislativa městu
zapovídá.“ Radní také schválili předmět
zakázky, kterým je provozování služby
Senior taxi pouze pro občany s trvalým
pobytem na území města Prostějova,
kteří dovršili 65 let a starších.
Na otázku Večerníku, zda je mezi čtyřmi
zájemci také Jan Spáčil, přisvědčila. „Ano,
je. Kromě něho se do výběru přihlásila
ještě Zdravotní doprava Prostějov, společnost Komfort Logistik z Ostravy a taxislužba pana Krpálka z Prostějova. Taxi
by mělo být provozováno v rámci katastrálního území města Prostějova a v jeho
městských částech každý pracovní den
od půl sedmé ráno dopůl
do půl třetí odpoledne
na období jednoho
u,“ doplnila
roku,
mátorka
primátorka
ta.
města.

Foto: archív Večerníku

Absence zdravého rozumu

aneb není lepší žít a podnikat v jiném městě?

Jiøímu Pospíšilovi ¨
Y\WÙNDOL9HÄHUQÉNd
Dalším kandidátem na nováčka
v radě města po Aloisi Mačákovi,
který na své funkce rezignoval ze
stejných důvodů jako Miroslav
Pišťák, byl sociální demokrat Jiří
Pospíšil, dlouholetý člen České
strany sociálně demokratické. Ten
již v zastupitelstvu dlouhodobě
působil a nyní se vrátil po necelém
roce. A zamířil rovnou do rady!
„Po absolvování tehdejší střední ekonomické školy jsem vystudoval ekonomickou fakultu VŠ báňské. Členem
ČSSD jsem od roku 1995 a předchozí
tři volební období jsem byl členem
zastupitelstva města. Jsem členem

finančního výboru a komise pro podporu podnikání. Jsem jednatelem
společnosti Haná Press, která vydává
PROSTĚJOVSKÝ Večerník. Zároveň
jsem spolumajitelem a členem správní
rady společnosti Pozemstav Prostějov,“
představil se zastupitelům Jiří Pospíšil.
Poté dostali prostor ostatní komunální politici, aby se vyjádřili k jeho
kandidatuře. „Pana Pospíšila si vážím,
ale zdržím se při jeho volbě radním
hlasování. Hlavně z důvodu možného
střetu zájmů, a to jak kvůli jeho
činnosti v Pozemstavu, tak především
ve společnosti Haná Press, která je
vydavatelem Večerníku a pro město
vyrábí Radniční listy. Obávám se, že
v případě jeho zvolení bude Večerník
vědět u všeho dřív jak ostatní,“ prohodil

EXKLUZIVNĚ

Dům na Újezdě už na první pohled nevypadá příliš vábně. Přestože jeho majitel
tvrdí něco jiného, dlouholetí nájemníci udržují své byty v dobrém stavu a pravidelně
hradí nájemné i zálohy za elektřinu a plyn.
Foto: Martin Zaoral

kvůli jeho majiteli není dům zabezpečen tak, jak by měl být..,” uzavřeli svoji
výpověď nájemníci.
Bezesporu obzvlášť zajímavou re-

akci Jiřího Wolkera se Večerníku
v uplynulém týdnu získat nepodařilo, budeme se o to snažit do příštího
čísla!

Rodina útočnice prý o ničem neví...
z titulní strany ➢
PROSTĚJOV V jejím bydlišti se na
dveřích panelového domu objevil
výstražný plakát upozorňující zdejší
obyvatele, že z psychiatrické léčebny
a vazební věznice se vrací mladá žena,
která naprosto bezdůvodně v červnu
letošního roku málem ubodala dvaadvacetiletou dívku. Ona sama, a hlavně její příbuzenstvo, je z toho v šoku.
„Nehodláme jen nečinně přihlížet.
Vždyť moje holka byla kousek od
toho nejhoršího...,“ neskrývá rozčarování Jindřiška Přecechtělová.
„Ano, ten plakát jsem vylepila na dveře
já. Chci tak varovat všechny slušné lidi,
aby na sebe dávali pozor a vyhýbali se
této pomatené ženě. Ta málem zabila
moji dceru, přesto ji bez jakéhokoliv
trestu nyní pouštějí na svobodu,“ hřímala
v sobotu večer na dotaz Večerníku matka
pobodané dívky. „Nikdo to nechce řešit,
ale ta žena je opravdu nebezpečná! Hovořila jsem s lékařem, který ji propustil
z léčebny vazební věznice. Prý vzhledem
ke svému psychickému stavu není trest-

ně zodpovědná, navíc v době, kdy třikrát
bodla moji dceru, byla údajně nepříčetná. Má se teď léčit pouze ambulantně,“
nechápe rozhodnutí lékařů Jindřiška
Přecechtělová. Večerník má odbornou
zprávu k dispozici.
A není se co divit. Ostatně sama dívka
se stále nemůže z červnového útoku své
bývalé spolužačky vzpamatovat. „Pořád
je psychicky na dně. Možná se z toho
šoku už nikdy nedostane. Teď odjedeme co nejdále od Prostějova, abychom ji
ochránili. Má strach, a my pochopitelně
s ní,“ svěřila se ještě plačící maminka
dívky, která během června byla hospitalizována v nemocnici se třemi bodnými
zraněními v oblasti hrudníku.
Večerník vyrazil i na bydliště nebezpečné útočnice a mluvili jsme s jedním ze
členů rodiny. Ten ale bohužel nebyl příliš
sdílný. „O nějakých letácích nic nevím.
A nechci nic komentovat,“ řekl nám muž,
který se nám však nepředstavil.
Jak je možné, že nebezpečná
a pomatená řeznice je na svobodě
a volně se může pohybovat po Prostějově? Večerník po tom bude pátrat a další podrobnosti zveřejníme
v příštím čísle.
(mik, mls)

Počet nezaměstnaných v kraji klesl pod 30 tisíc
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Tomáš Blumenstein a vyzval tak
Pavla Smetanu, aby nastínil své plány,
například v oblasti dopravy. „Funkce
volebního manažera je trošku něco
jiného, než tady chceme projednávat,
proto se k tomu nehodlám vyjadřovat.
Co se týká mé nové pozice, o kterou se
ucházím, chtěl bych v rámci dopravy
i sociální oblasti navázat na práci, které
jsem se už v minulosti věnoval. Hlavně
se to týká mého odborného studia
a členství v odborných komisích rady
města,“ řekl Pavel Smetana.
Jeho řeč se však nesetkala s úspěchem
u opozičních zastupitelů. „Jestli toto
má být volební vyjádření, jak si bude
představovat svoji práci, tak nevím.
Pavel Smetana je dobrý člověk, ale co
se týká například dopravy, nemyslím
si, že je to muž na správném místě,“
nechal se slyšet Petr Kousal z KDUČSL, který je současným předsedou
dopravní komise města.
Podobně kriticky se vyjádřili i ostatní opoziční zastupitelé, přesto
byl Pavel Smetana těsnou většinou
hlasů do nové funkce náměstka
primátorky pro dopravu a sociální
oblast zvolen. „Chtěl bych tímto
oznámit, že v souvislosti se svým
zvolením se vzdávám funkcí ve vedení Domovní správy Prostějov
a společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov. Zároveň končím
jako asistent poslance Pavla Holíka,“ uzavřel nově zvolený náměstek
primátorky Pavel Smetana.

né návštěvě domu člověk zjistí, že společné prostory jsou v hodně špatném
stavu. Do domu zatéká a všemu vévodí
plíseň rozlézající se v horním patře od
střechy po stěnách. Samotní obyvatelé
však vylučují, že by za jeho zhoršujícím
stavem stáli oni.
„Rozhodně v našich bytech nežijeme
mezi hromadami odpadků. Řádně
platíme nájemné i veškeré služby spojené s užíváním bytu. Není tedy pravda, že jsme bez elektřiny, plynu a vody,
jak bylo v článku uvedeno. Nejsme
však schopni ovlivnit služby, které jsou

v kompetenci pana majitele. Jedná se o
osvětlení společných prostor a zvonky.
Nic z toho bohužel nefunguje, přestože jsme majitele domu opakovaně žádali, aby v této věci sjednal nápravu,“
vyjádřili se ve společném prohlášení
nájemníci, kteří na podporu svého tvrzení doložili celou řadu dokumentů. Z
nich vyplývalo, že všechny byty mají
vlastní elektroměr i plynoměr. „Není
možné, aby majitel za nás musel hradit
nedoplatky za elektřinu, jak tvrdí. Co
se týče vody, tak zde se skutečně platí
roční zálohy dohromady, majitel by
měl však řádně dělat odpočty odebrané vody z našich vodoměrů. Bohužel
tak nečiní. Vždy jsme však byli připraveni zálohy zaplatit. Jenže on od nás za
vodu jednou vybral peníze a nic nezaplatil, od té doby jsou s tím problémy,“

POBODANÉ DÍVKY
SENIOR TAXI BUDE V PROSTĚJOVĚ POKRAČOVAT! MATKA
varuje před možným nebezpečím

Volba náměstků a radních už tak je
Po volbě primátorky přišlo na řadu
hlasování o důvěře pro nového
prvního náměstka i náměstka pro
dopravu a sociální oblast. Zatímco
Zdeněk Fišer prošel jako „pravá
ruka“ primátorky bez problémů,
Pavel Smetana si u opozičních
zastupitelů
přílišné
důvěry
neužil. Stejně tak byl opozičníky
„grilován“ sociální demokrat Jiří
Pospíšil, který kandidoval coby
nový člen rady města. Pro Miladu
Galářovou naopak zvedla ruku
většina zastupitelů.
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NÁJEMNÍCI Z ÚJEZDU: NEŽIJEME JAKO BEZDOMOVCI!

Mimoøádné volební zastupitelstvo: STOPRO
průběh mimořádného
jednání zastupitelstva

zpravodajství

Dne 14. 9. 2015 vyšel článek
v Prostějovském Večerníku týkající se
žádosti naší společnosti R&G ZESTA, spol. s r.o. o odkup části pozemku
kolem bytového domu Fanderlíkova
67a. Považujeme za důležité a správné
na tento článek zareagovat, aby občan
Prostějova měl na danou věc pohled
i z opačné strany a patřičně se zorientoval.
Protože jsme majiteli objektu bývalé
kotelny delší dobu, tak víme, že se zde
vždy srocovaly skupinky mládeže, sprejovaly po zdech, odhazovaly kdeco
a kolem celého objektu znečisťovaly
okolí odpadem, který jsme často uklízeli. Naše obavy, že tato činnost bude
pokračovat po rekonstrukci objektu na
bytový dům, byly odůvodněné. Proto
bylo naším záměrem objekt oplotit po
jeho obvodu na části městského pozemku tak, aby k fasádě nebyl přístup.
Běžným způsobem jsme zažádali správu města Prostějova o odkup cca 200 m2 pozemku za cenu dle odhadu.
Po odsouhlasení návrhu radou města Prostějova a postoupení ke schválení zastupitelstvu nás překvapilo, jakou
nevoli to způsobilo u některých (zejména opozičních) zastupitelů. Názory zastupitelů, které byly uveřejněny
v tisku, nás svou nesmyslností a nelogičností opravdu udivily - až šokovaly!!! Jedním z argumentů bylo například
zamezení průchodu chodců (o pár metrů dál je chodník vedoucí souběžně). Další argumenty zněly, že to by si
mohl chtít za chvíli oplotit svůj dům každý (a proč by si o to každý zažádat nemohl?) nebo že ceně chybí jedna
nula (za 350 tis. by úzký pruh kolem domu asi neprodala ani nejlepší realitka na světě).
Nicméně tyto „silné“ a paranoidně vykonstruované, nesmyslné argumenty vedly k tomu, že tento odprodej
nebyl schválen a my o něho již opakovaně žádat rozhodně nebudeme!
Kromě toho, že výše uvedené argumenty vykazují i známky neznalosti lokality, protože pozemek kolem objektu je silně zasíťován a ještě s ochranným pásmem trafostanice, čili bezcenný, tak si občan může udělat obrázek
o hospodaření města, které mohlo přenechat pozemek bez hodnoty k údržbě někomu jinému.
Co dodat na závěr? Žijeme a podnikáme v tomto městě již spoustu let, ale s takovým přístupem některých
zastupitelů města jsme se doposud ještě nesetkali. Město řeší určitě daleko závažnější záležitosti než je ta naše.
Jestli stejnou logikou a konstruktivním přístupem opozice řeší všechny záležitosti, pak se ptáme, kde zůstává
zdravý rozum?
Vedení společnosti R&G ZESTA, spol. s r.o.

V Prostějově je bez práce „pouze“ 3 955 lidí
OLOMOUCKÝ KRAJ V září letošního roku se celkový počet uchazečů o zaměstnání v Olomouckém kraji
oproti minulému měsíci snížil o 417 na 29 612 osob. Počet hlášených volných pracovních míst se naopak zvýšil
o 312 a podíl nezaměstnaných osob klesl o 0,2 procentního bodu na výsledných 6,6 procenta. K 30. září 2015
evidoval Úřad práce ČR, krajská pobočka v Olomouci
celkem 29 612 uchazečů o zaměstnání a jedná se o nejnižší hodnotu nezaměstnanosti od ledna 2009!
„V průběhu září bylo v Olomouckém kraji nově zaevidováno 4 085 uchazečů o zaměstnání, z toho 127 osob,
které přišly do evidence Úřadu práce z důvodu ukončení svého samostatného podnikání na živnostenský list.
Počet nově registrovaných byl sice o 1 368 osob vyšší
než v předchozím měsíci, ale o 443 lidí nižší než ve stejném měsíci v roce 2014. Z evidence během září odešlo
celkem 4 502 uchazečů, což bylo o 1 307 osob více než
v předchozím měsíci a o 422 osob méně než před rokem,“

poskytl Večerníku základní statistická data Jaroslav Mikšaník, vedoucí odboru analýzy trhu práce Úřadu práce
ČR, krajské pobočky v Olomouci.
V meziročním srovnání počet uchazečů v Olomouckém
kraji klesl o 7 521 osob, přičemž nezaměstnanost klesla ve
všech okresech. „Největší relativní meziroční pokles nezaměstnanosti vykázal okres Prostějov, počet nezaměstnaných se tam snížil o pětadvacet procent! Co se týká
právě Prostějova, aktuálně je zde bez práce 3 955 lidí, což
je o devětadvacet osob méně než v předcházejícím měsíc
srpnu. Volných míst registruje pobočka Úřadu práce ČR
v Prostějově celkem 1 228 a podíl nezaměstnaných činí
4,6 procenta. Je to absolutně nejnižší hodnota v celém
Olomouckém kraji,“ prozradil Večerníku další údaje, které jsou pro celé Prostějovsko velmi optimistické.
Na konci září bylo v evidenci krajského Úřadu práce ČR
15 547 žen, dále 3 744 osob se zdravotním postižením
a 1 960 absolventů škol a mladistvých.
(red)

Zdroj: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci
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Babí léto dokáže vyloudit na tvářích většiny Prostějovanů vlídný úsměv, na
druhé straně spousta pracovních starostí a absence odpočinku umí pořádně
otrávit život. Není proto divu, že v mnoha domácnostech zavládne ponurá
nálada.

LVI - 22.7. až 21.8. Tento týden budete mít poměrně hodně hluboko
do kapsy. Nedá se nic dělat, již naplánované akce musíte zrušit, jinak
se zadlužíte. Ve vašem případě se dají
podniknout i úsporné výlety, pěšky
nebo na kole do přírody.
PANNY - 22.8. až 21.9. Prožijete
nádherný a romantický týden s partnerem. Ale pozor, na obzoru se může
objevit někdo, do koho se rovněž zamilujete. Bude jen na vás, zda se rozhodnete pro současný a osvědčený
vztah, nebo vkročíte do nejistoty.
VÁHY - 22.9. až 21.10. Netlačte
se tam, kde nejste vítáni. V poslední
době jste si nadělali hodně nepřátel,
takže je na čase, abyste vztahy začali
zase lepit dohromady. Musíte to být
ale vy, kdo první natáhne ruku ke smíření. Pak zase budete oblíbení.
ŠTÍŘI - 22.10. až 20.11. Netvařte
se jako kakabusové, kdo se má dívat
na vaše zamračené obličeje! Možná
vám někdo šlápnul na kuří oko, to ale
neznamená, že vaší náladou otrávíte
každého okolo sebe. Nasaďte okamžitě úsměv.

BERANI - 20.3. až 18.4. Nemíchejte se do sporu dvou jiných lidí, když
vůbec nevíte, o co jde. Pokud si nedáte říct, nechutná hádka se přenese i na
vás. Máte sami určitě dostatek svých
starostí, tak si nepřidělávejte další.
Starejte se sami o sebe.
BÝCI - 19.4.až 19.5. Budete nuceni
ke kroku, kterému jste se až doposud
vyhýbali. Okolnosti vás také donutí
udělat si pořádek ve finančních dokumentech. Na ty nejzávažnější problémy si najměte odborníka, bez něj byste byli doslova a do písmene ztraceni.
BLÍŽENCI - 20.5. až 19.6. Nebojte
se říct si vašemu nadřízenému o zvýšení platu. Pracujete pro firmu už nějaký ten pátek a až na jisté maličkosti
svoje úkoly zvládáte. Nestůjte v koutě
a nestyďte se, bez vás se šéf prostě jen
tak neobejde.
RACI - 20.6. až 21.7. Nesvěřujte se
hned na potkání každému se svými
pocity, odhalíte tak tím i svoje slabiny.
Vy v těchto dnech budete potřebovat
jednat s každým z pozice autority, tudíž jakoukoliv slabost či starost odložte na jiné časy.

STŘELCI - 21.11. až 20.12. Vaše
nedočkavost vám může ublížit. Máte
před sebou hodně smělých cílů, ale
musíte být trpěliví a počkat, až se věci
vyvinou podle vašich představ. Nic
neuspěcháte, proto si v klidu sedněte
a pracujte na dalších úkolech.
KOZOROHOVÉ - 21.12. až 19.1.
Dávejte si úzkostlivý pozor na své
věci, můžete se lehce stát obětí zlodějů. Vymstí se vám dlouhodobá neopatrnost, spoustu věcí totiž podceňujete. Ve středu se vyhýbejte frontám
u pokladen.
VODNÁŘI - 20.1. až 18.2. Hodně
vás potrápí vaši potomci, ve škole jim
to nejde podle představ vás rodičů.
Budete muset navštívit třídního učitele, a z jeho práv budete mít zamotanou hlavu. Své dítě ale netrestejte,
spíše mu buďte praktickým vzorem.
RYBY - 19.2. až 19.3. Až příliš se
díváte do minulosti a pláčete nad tím,
co se stalo před deseti a více lety. To
ale nemá žádný význam! Vůbec nežijete přítomností, natož abyste mysleli
na to, co vás krásného čeká. Udělejte
konečně za minulostí tlustou čáru.

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: SALÁTY A POMAZÁNKY
ÁNKY

Švýcarský salát 150g

16,90

-

-

16,90

-

-

Rybí salát 150g

15,50

14,90

19,90

14,90

24,90

14,90

Vajíčkový salát 135g

19,90
(150g)

22,90

-

22,90
(140g)

21,90
(120g)

-

Losová
pomazánka 135g

-

24,90

-

24,90

19,90
(150g)

-

Česneková
pomazánka 135g

-

16,90

-

21,90
(150g)

16,90
(120g)

-

Salámová
pomazánka 135g

-

22,90

24,90

23,90
(150g)

-

19,90
(120g)

Naše RESUMÉ

Ke snídani či svačině, vždy jsou vhodné po ruce. Dát si dobrý salát či pomazánku s pečivem „postihne“ každého z nás, tudíž je dobré vědět, že nejlevnější vajíčkový salát má Albert, rybí salát pak hned trio Lidl, Kaufland, Penny market
a švýcarský Lidl s Kauflandem. Pro lososovou pomazánku si skočte do Teska,
česneková vyjde nejvýhodněji v Lidlu a salámová v Penny marketu.
Přejeme dobrou chuť!
Průzkum proveden ve středu 7. října 2015

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ - LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 12. DO 18. 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, v pátek a rovněž v sobotu a v neděli od 15:00 hodin.
Vstupné 20 Kč.
· VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 19:30 hodin. V případě špatného
počasí proběhne náhradní pořad. Vstupné 20 Kč.
· Pohádková středa přináší v 15:30 hodin dětem příběh: CO HVĚZDÁŘ NEVĚDĚL. Vstupné 20 Kč.
· NEDĚLNÍ SOUTĚŽ PRO DĚTI na téma „SLUN. SOUSTAVA – MALÉ PLANETY“ proběhne ve 14:00 hodin.
Vstupné 20 Kč.

PODZIMNÍ ÚKLID 2015
Podzimní úklid proběhne v Prostějově stejně jako loni v měsíci říjnu. Zahájen byl již v pondělí 5. 10. 2015.
Počínaje tímto dnem jsou po městě rozmisťovány velkoobjemové vany v níže uvedených termínech.
Stejně jako každý rok se bude odpad třídit na velkoobjemový (jedná se o odpad z domácností, který je rozměrný
a není možno ho umístit do popelnic například staré koberce, linolea, starý nábytek, vyřazené oblečení, textil
a obuv) a biologický (odpad ze zahrad), který se bude odkládat do speciálních pytlů. Kontejnery - vany budou na
místě vždy v určený den od 15:00 hodin do naplnění, nejdéle však do 18:00 hodin. Naplňování každé vany odpadem bude sledováno a třídění odpadu kontrolováno pověřeným pracovníkem svozové společnosti .A.S.A.TS
Prostějov, jelikož jsou určeny pouze pro velkoobjemový a zahradní odpad. Do těchto van není možné odkládat
odpad nebezpečný (barvy, ředidla, akumulátorové baterie, pneumatiky) a žádný průmyslový nebo živnostenský
odpad. Dále není povoleno dávat do van větší množství inertního odpadu (rumisko, hlína).
12.10. Šárka – Spitznerova
Dolní – parkoviště u věžáků
č. 26
Jezdecká – Puškinova
Husovo nám. – u školy
13.10. – Arbesovo nám.
sídl. E. Beneše - za obchodem
sídl. E. Beneše - Květná-Sportovní
V. Nezvala

14.10. –Trávnická - střed
Švabinského
Svatoplukova - střed
Joštovo nám.
15.10. – Dobrovského Tylova
Libušínka
Dobrovského – parkoviště
za obchodem
Vodní – Mlýnská

16.10. – Nerudova
– domov důchodců
Kostelecká 11-15
nám. Spojenců
učovo nám.
Bezručovo

Informace o odvozu
velkoobjemových van můžete
získat u společnosti
.A.S.A.TS Prostějov, s.r.o.
na tel. 582 302 757 nebo 737 242 185
p. Kostlán a Magistrátu města
Prostějova - Oboru správy a údržby
majetku města na tel. 582 329 559
pí. Kovaříková.

Hanácké kroje Jarmily Vítoslavské a kozí sýry
Jarmily Zelenské slavily úspěch ve Vídni
V pondělí 28. září 2015 se na Českém velvyslanectví v Rakousku
uskutečnil 17. ročník Svatováclavského posvícení. Jedná se o znovuobnovenou tradici u příležitosti
českého státního svátku - Den české státnosti, který připadá právě
na 28. září. Organizátorem akce
bylo Velvyslanectví ČR ve Vídni
a Olomoucký kraj.
Cílem sedmnáctého ročníku Svatováclavského posvícení bylo
představení Olomouckého kraje
z pohledu gastronomie, regionálních specialit a cestovního ruchu.
Kraj měl možnost prezentovat vybrané gastronomické a kulturní podniky, které mají dlouholetou tradici
a vyznačují se mimořádnou kvalitou
své produkce. V prostorách velvyslanectví tak bylo možné tradiční
krajské produkty nejen ochutnat,
ale také se mohli hosté dozvědět
zajímavé informace o historii samotné výroby a daného podniku.
Návštěvníci mohli ochutnat nejen
tradiční olomoucké tvarůžky společnosti A.W., kozí sýry Jarmily
Zelenské z Čelechovic na Hané
a ovocné mošty Moštárny Mezice, ale
pro labužníky nabízela rodinná šnečí
farma BARKONA SNAILS i šnečí
delikatesy. Dále si hosté mohli napří-

klad vyzkoušet, jak se vyrábí ruční
papír v papírně Velké Losiny, nebo
obdivovat tradiční Hanácké kroje
s výšivkou od Jarmily Vítoslavské
z Troubek, která tyto nádherná

POZVÁNKY NA NAŠE AKCE

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

umělecká díla proslavila po světě.
O krásnou květinovou výzdobu se
postarala Flora Olomouc. Doprovodný kulturní program pak zajistily
hudební soubory Hanácká mozeka Litovel a Old time Jazzband.
Akce proběhla za účasti velvyslance
Jana Sechtera, hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila, ředitele
Českého Centra Martina Krafla
a ředitelky Czech Tourism Yvetty
Polasek.
Podrobnosti o akcích a další nové
aktivity jsou průběžně doplňovány
na webové stránky www.ohkpv.cz
Helena Chalánková,
ředitelka OHK v Prostějově

Blokové čištění
v Prostějově
úterý 13. října: E. Valenty * Veleslavínská * sídl.E.Beneše kom.+parkoviště 2 u ul. Veleslavínské * sídl.Beneše
kom.+parkoviště 3 u kotelny * sídl.Beneše kom.+parkoviště 4 u Promedica * E. Valenty - zálivka – parkoviště *
Olomoucká komunikace +chodník (sídliště Beneše levá strana-včetně kruhového objezdu) * Cyklostezka (sídliště
Beneše- po kruhový objezd) * Vítěslava Nezvala nezpevněná plocha
středa 14. října: sídl. E. Beneše - vnitroblok * sídl. E. Beneše - vnitroblok - parkoviště 1 za El.Spáčil * Sladkovského
- E. Valenty – chodník * Olomoucká (Barákova II-Vrlova) * Za místním nádražím (Havlíčkova -sportovní hala) *
Olomoucká -Havlíčkova (Za místním nádražím) * Olomoucká -Havlíčkova parkoviště,(Za Místním nádr.) * arákova II (Olomoucká – Kotkova) * Kotkova * Tovačovského * V. Outraty (Olomoucká-Kotkova) * Sladkovského
parkoviště,výkupny ovoce,u pošty a budovy nádraží.
čtvrtek 15. října: Barákova I * Českobratrská * nám. Padlých hrdinů * Erbenova * nám. U Kalicha * Kollárova *
nám. Spojenců * Divišova * Slovenská * Milíčova * Al. Krále * Lužická * Budovcova * Budovcova parkoviště * Vnitroblok Olomoucká – Budovcova * Olomoucká * křiž.Vojáčkovo-Barákova pravá strana směr žel.přejezd

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: 22. 10. 2015 od 7:30 do
16:30 hodin. Vypnutá oblast:
oboustranně část ul. Pod Kosířem
od č. 22 a 27 po č. 40 a 39, dále ul.
Martinákova s č. 4 (obchod), 5,
9, 11, 13, 15, ul. Daliborka s č. 3,
5, 7, 9 a 12.
Obec: Žárovice
Dne: 22. 10. 2015 od 7:30 do
14:00 hodin. Vypnutá oblast:
celá obec Žárovice vč. chatové lokality směr Hamry.
Obec: Prostějov, Vrahovice
Dne: 26. 10. 2015 od 7:30 do
16:30 hodin. Vypnutá oblast:
část obce Vrahovice s ulicemi:
O. Ostrčila, J. Křičky, V. Nováka
- celé ulice, O. Nedbala - pravá
strana od č. 2 po č. 16, J. Suka od

ul. O. Nedbala po ul. J. Křičky, ul.
kpt. Nálepky od č. 65 a 70 po ul. J.
Křičky, J. Köhlera 23, J. Rokycany
12.
Obec: Nezamyslice, Těšice,
Tištín
Dne: 27. 10. 2015 od 7:30 do
16:00 hodin. Vypnutá oblast: celé
obce vč. podnikatelských subjektů: TĚŠICE, TIŠTÍN. Areál ZD
Nezamyslice. Odběratelské TS:
Nezamyslice ZD, Tištín Prima.
Obec: Smržice
Dne: 29. 10. 2015 od 7:30 do
15:00 hodin. Vypnutá oblast:
celá ul. Blíšťka od č. 241, 245, 270
po konec obce směr Držovice vč.
nov. RD, mimo areál drůbežárny.
Obec: Prostějov
Dne: 29. 10. 2015 od 7:30 do
15:30 hodin. Vypnutá oblast:
levá strana ulice Dolní od č. 81 po
č. 105 (hostinec) a RS plynu.
Obec: Prostějov, Krasice, Čechovice, Domamyslice
Dne: 30. 10. 2015 od 7:30 do

15:30 hodin. Vypnutá oblast:
část obce Prostějov, Krasice, Čechovice, Domamyslice s celými
ulicemi: Šeříková (mimo č. 16,
18, 19), Jasmínová, V loučkách,
Na splávku, Za humny č. 5 - 10,
oboustranně ul. Domamyslická
od ul. Plumlovská po č. 57 a 98,
Žitná vč. nov. RD a zástavby směr
hřiště, Šípková, Karafiátova, Borová, Jasanová, Javorová, Habrová, Lipová, 5. Května, Růžová,
Družební, V zahradách, Ořechová, Vrbová, Kaštanová vč. autobazaru, oboustranně ul. Na blatech
od č. 5 a 22 po ul. Domamyslická,
Čechovická od č. p. 42 a č. 65 po
č. p. 126 a č. p. 71, K rybníku č.
7, 24, 26, 28, J. B. Foerstra od ul.
Žitná po č. 9. Odběratelská TS
Čechovice Ramac Hips
Obec: Prostějov, Krasice
Dne: 30. 10. 2015 od 7:30 do
15:00 hodin. Vypnutá oblast: č.
p. 61/60 a 20/56 na ul. Západní
E. ON Česká republika, s.r.o.
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aneb jsme
s vámi
u toho...

Historická dominanta Kostelce na Hané chátrá...

SOKOLOVNA NA PRODEJ, MĚSTO NEMÁ PENÍZE!
EXKLUZIVNĚ
KOSTELEC
C NA HANÉ
É Frustrace,
bezmoc, vztek! Takové pocity
ovládají širokou členskou základnu jednoty Sokola v Kostelci
na Hané. Místní budova, kde sídlí a která téměř sto let dominuje
centru hanáckého městečka, je
totiž na prodej! Večerník se lapálii, která trápí městečko nedaleko od Prostějova už nějakou dobu, podíval trochu podrobněji...

exkluzivní
ní
zpravodajství
jství
rník
pro Večerník

Zdeněk

VYSLOUŽIL
„O sokolovnu, která byla zapsána na
našem listu vlastnictví, se jednota
starala a využívala jak pro vlastní činnost, tak i pro širokou veřejnost od
roku 1991. Pořádaly se tam sportovní, kulturní a společenské akce, a to až
do roku 2011, kdy byla přepsaná na
ČSTV. O objekt jsme začali ´bojovat´,
protože jsme byli přesvědčeni, že sokolovna je naše...,“ pustil nás do nitra
problému Jozef Stanek, starosta TJ Sokol Kostelec na Hané. „Soud uzavřel
spor v roce 2013. Podle jeho verdiktu

jednota nepředložila platný titul k nabytí vlastnictví majetku z roku 1991
a vůbec se nezabýval otázkou vydržení
majetku,“ posteskl si Stanek s tím, že
jednota se od roku 1992 do 2011 starala o sokolovnu a investovala i nemalé
částky. Budova nevyčíslitelné historické hodnoty ale připadla v roce 2011
České unii sportu (ČUS), nástupnické
organizaci socialistického ČSTV.
Zajímavá historie

Kostelecká tělocvičná jednota byla založena roku 1909 a již po dvou letech své
činnosti se začaly spřádat plány na výstavbu sokolovny. Ty dostaly reálnou
podobu na jaře roku 1914, kdy byl od
obce zakoupen pozemek. Po nucené
víceleté pauze zaviněné první světovou
válkou ožily po jejím konci stavební
myšlenky naplno. V srpnu 1924 se začalo se samotnou stavbou a koncem června 1925 byla sokolovna slavnostně otevřena. „V roce patnáctiletého trvání
jednoty prožívali jsme největší a nejkrásnější dosud svátek, otevření sokolovny.
Mohutná, krásná a účelná stavba hrdě se
tyčí uprostřed městečka,“ zní citace významného funkcionáře Sokola Zdeňka
Muchy z valné hromady k jubileu 25 let
trvání TJ Sokol v Kostelci na Hané.
Celkové náklady na výstavbu byly
vyčísleny na 620 000 korun! Následných patnáct let do vypuknutí druhé
světové války bylo obdobím největšího rozkvětu, kdy byla sokolovna centrem všeho kulturního a společenského dění celého blízkého regionu.

Doba temna

V období německé okupace byl Sokol
stejně jako další české organizace zrušen. Poslední akcí byla opereta ´Růže
z Argentiny´ v dubnu 1941. Až do roku
1945 se pak veřejný život v sokolovně
prakticky zastavil. Po skončení války
byla sokolovna hodně zpustošená, ale
místní členové svépomocí svůj domovský stánek uvedli do původního předválečného stavu. Tolik veřejně hlásaná
svoboda však vzala záhy za své. Mohutné síly a soudržnosti sokolstva se však
zalekla poúnorová vládní komunistická
soldateska a prakticky navázala na předchozí ´práci´ německých fašistů. Činnost Sokolů byla výrazně utlumena a samotná sokolovna převedena na tehdejší
ČSTV. Minimální investice do údržby
sokolovny pak zapříčinily převod havarijní budovy pod správu místního JZD. Kostelecká sokolovna je dominantou centra města, ale současně je i v dost zanedbaném stavu. 3x foto: Zdeněk Vysloužil
To pak v osmdesátých letech pronajalo lovna byla počátkem devadesátých 600 000 Kč, prodej materiálu a majetku jově provedl na základě žádosti ČSTV
sokolovnu jako skladovací prostory OP let opravdu v havarijním stavu. Na její - cca 200 000 Kč, dary od podnikatelů zápis záznamem dne 15. září 2011, kterekonstrukci se bez nároku na odměnu a fyzických osob - cca 700 000 Kč, zajišťo- rým veškerý majetek TJ Sokol přepsal
Prostějov.
podílela spousta členů, považovali jsme vání přechodných finančních výpomocí na ČSTV - bez řízení pouze zápisem.
Úsvit nadìje?
to za samozřejmost,“ zavzpomínala Jit- - cca 300 000 Kč. Další nemalé částky Od té doby je na katastru vlastníkem
ka Pepřová, náčelnice Věrné gardy kos- investovala jednota na opravy a provoz pozemků a sokolovny ČSTV,“ pokrčil
Rok 1990 datoval čtvrté obnovení teleckých sokolek.
sokolovny i v dalších letech, na kterých se bezmocně rameny Jozef Stanek a dočinnosti Sokola. Kostelecká jednota Celkově se částka investice při rekon- finančně podílelo město i župa.
dává: „Je zajímavé, že město Kostelec na
se sešla poprvé 29. května 1991, kdy strukci sokolovny, kterou zajišťoval TJ
Hané požádalo dne 5. září 2011 ČSTV
Rána mezi oèi
proběhla valná hromada. Hlavním úko- Sokol, vyšplhala na 5,3 milionu korun,
o převod pozemků ve sportovním areálem byla oprava a znovuzprovoznění přičemž financování bylo zajištěno
lu. Stalo se tak ještě před datem, kdy kasokolovny. Ta byla totiž protokolárně následovně: úvěr u investiční banky S podzimem roku 2011 však inkasovala tastrální úřad provedl změnu vlastnictví,
převedena z JZD na Sokol. Rozsáhlá - 1 400 000 Kč, dotace župy a ČOS víra nadšených Sokolů ve světlou bu- kterou ČSTV projednalo 12. října 2011
rekonstrukce přišla na více než pět mi- - 1 400 000 Kč, hodnota svépomoc- doucnost těžké K.O. Na prostějovském a následně tyto pozemky město odkoulionů korun a v létě 1995 došlo k jejímu ných prací - cca 700 000 Kč, finanční katastru se dozvěděli, že „jejich“ budova pilo za 400 480 Kč!“
slavnostnímu znovuotevření. „Soko- pomoc města Kostelec na Hané - cca patří ČSTV! „Katastrální úřad v Prostě>>> pokračování na straně 12

Koupaliště ve Stražisku Kontejner ROZDRTIL ŠKODOVKU
V autě seděla i osmiletá holčička!
vydělalo MILION korun

Tým, který se staral o návštěvníky koupaliště ve Stražisku, ukončil letošní sezónu
už začátkem září.
Foto: Facebook

zjistili jsme
STRAŽISKO Letošní neobyčejně
teplé a slunečné léto plovárnám
přálo. Těžilo z něj i oblíbené
koupaliště ve Stražisku, které letos
vykázalo rekordní čistý zisk ve výši
jednoho milionu korun!
„Hrubý obrat koupaliště během
letošní sezony byl tři miliony korun,
čistý zisk je jeden milion korun,“
sdělil na jednání zastupitelstva sta-

rosta Stražiska Jaroslav Kröner s tím, že
děkuje všem, kteří se o tento výsledek
zasloužili. Správce koupaliště, vedoucí
směn a plavčík za to byli odměněni
částkou šest tisíc korun.
Do budoucna chtějí na koupališti
ve Stražisku zřídit turniket u vstupu,
koupit nová lehátka a židle, přidat
další solární panely na střechu, opravit
čerpadlo a zřídit stanoviště pro plavčíka.
Vzhledem k vysoké návštěvnosti se
letos ve zdejším bistru tvořily dlouhé
fronty. I proto by tu měl být příští rok
zřízen samostatný stánek na pivo. (mls)

PROSTĚJOV Nešťastné místo! Na křižovatce silnic z Prostějova do Kostelce na
Hané u odbočky na Mostkovice došlo uplynulou sobotu před polednem k dopravní B Y L I J S M E
U TOHO
nehodě. Obrovské štěstí měla osádka červené Škody Octavia, v níž sedící mladý muž
s osmiletou holčičkou vyvázl jen s lehkým
zraněním poté, co se na auto svalil kontejner
z nákladního auta! Večerník byl přímo na
místě.
Podle všeho se při odbočování svezl ledabyle
zajištěný obrovský kontejner z nákladního auta,
a to přímo na škodovku, jejíž řidič jel těsně za
náklaďákem. „Jedenadvacetiletý řidič a osmiletá
dívenka utrpěli jen pohmožděniny od bezpečnostních pásů. Oba byli lékařem na místě ošetřeni,“ Řidič nákladního vozidla si špatně zajistil kontejner na korbě, ten spadl na škodovku. I
hasiči se divili, že osádka osobního auta přežila bez úhony. 2x foto: Michal Kadlec
uvedl exkluzivně pro Večerník Pavel Vysloužil,
tiskový mluvčí Zdravotnické záchranné služby
FOTOGALERIE
Olomouckého kraje.
klikni na
„Jednadvacetiletý řidič s nákladním vozidlem www.vecernikpv.cz
Tatra nedal přednost vozidlu Škoda Octavia,
které jelo po hlavní komunikaci od Kostelce na
Prostějov. Při nehodě došlo k odtržení korby
u přívěsu a pádu na komunikaci. U řidičů byla provedena dechová s negativním výsledkem,“ uvedl
o den později Josef Bednařík, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
„Dopravní nehoda je stále ve stádiu vyšetřování,
příčina zatím není jasná. Celková škoda činí pětaosmdesát tisíc korun,“ dodal.
(mik)

LINCOLN kontra PRASE!
U Protivanova usmrtil řidič divočáka

PROTIVANOV Dopravní nehody, kdy se řidiči vozidel
střetávají se zvěří, nejsou už nijak výjimečné a během podzimu
jich bude určitě přibývat. U Protivanova vběhl do silnice kanec
zrovna ve chvíli, kdy tudy projížděl šofér luxusního Lincolnu...
„V neděli čtvrtého října kolem dvaadvacáté hodiny došlo na silnici
mezi Protivanovem a místní částí Skelná huť k dopravní nehodě.
Osobnímu automobilu značky Lincoln náhle zleva do cesty vběhlo
divoké prase. Dvaačtyřicetiletý řidič automobilu již nezvládl srážce
zabránit a do prasete narazil. Během nehody nedošlo ke zranění

osob. Výše hmotné škody na vozidle byla
předběžně stanovena na pětapadesát tisíc
korun,“ informoval František Kořínek, tiskový
tějov.
mluvčí Policie ČR pro Územní odbor Prostějov.
Požití alkoholu před jízdou bylo u řidiče na
místě vyloučeno provedenou dechovou zkouškou.
„Divoké prase bylo nárazem na místě usmrceno a převzal si ho člen
mysliveckého sdružení v Protivanově,“ dodal mluvčí prostějovské
policie.
(mik)

RYCHLÝ
VEČERNÍK
Konice hledá
vánoèní strom
Konice (mls) - Jako každý rok
i letos bude konické náměstí v čase
adventním zdobit vánoční strom.
Město Konice oslovuje všechny
zájemce, kteří by chtěli poskytnout
strom jako dar. Zájemci by měli
kontaktovat paní Šárku Fišerovou
ze Služeb města Konice na telefonním čísle 721 363 930.

Nìmèice pøispìjí
na opravu kostela
Němčice nad Hanou (mls) - Zastupitelstvo Němčic nad Hanou
schválilo poskytnutí finančního
daru Římskokatolické farnosti
v Němčicích nad Hanou ve výši
250 000 korun na pokrytí nákladů
vzniklých v souvislosti s opravou
fasády kostela sv. Máří Magdaleny
a na úhradu připravované dokumentace k opravám věže.

Zmìny ve Stražisku
Stražisko (mls) - Od začátku října
už v zastupitelstvu obce Stražisko
nefiguruje Eliška Čížková. Zastupitelku zvolenou na kandidátce
současného starosty Jaroslava
Krönera nahradil Petr Komárek
mladší.

zprávy z regionu na

www.

Luxusní auto bylo poškozeno, kanec tvrdý střet u Protivanova
nepřežil.
Foto: Policie ČR

vecernikpv.cz
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Drsné vloupání
v Mostkovicích

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

Minulé úterý 6. října v době od
12.45 do 13.18 hodin se dosud neznámý pachatel vloupal do osobního automobilu značky Ford
zaparkovaného na parkovišti
v Letní ulici v Mostkovicích. Pachatel nezjištěným předmětem
rozbil skleněnou výplň pátých
dveří vozidla a ze zavazadlového prostoru odcizil kufry a věci
v předběžně vyčíslené hodnotě
dvaadvaceti tisíc korun. Škoda
poškozením vozidla byla předběžně stanovena na dalších šest
tisíc korun.

Foto: Policie ČR

Vozík a motocykl
nalezeny

Přes noc z pondělí 5. na úterý 6.
října odcizil dosud neznámý pachatel z parkoviště v obci Vincencov přívěsný vozík za automobil.
Majiteli svým činem způsobil
škodu ve výši deseti tisíc korun.
Během následující noci na středu
7. října se na chodníku před rodinným domem v obci Bedihošť
dosud neznámý pachatel neoprávněně zmocnil skútru tovární
značky Honda. Majiteli motocyklu pachatel tímto jednáním způsobil škodu ve výši 51 600 korun.
Ještě tentýž den, tedy ve středu 7.
října v 18.00 hodin, byl odcizený
přívěsný vozík vypátrán na polní
cestě u obce Bedihošť. Ložná plocha vozíku byla přikryta plachtou,
pod kterou byl skrytý výše uvedený motocykl. Vozík i motocykl
byly vráceny majitelům. Po pachateli činu se nadále pátrá.

Více škody než
„užitku“

Dosud neznámý pachatel se v noci
ze středy 7. na čtvrtek na 8. října
vloupal do garáže v obci na Prostějovsku. Pachatel násilným způsobem poškodil garážová vrata,
následně garáž prohledal, ale nic
z ní neodcizil. Poškozením garážových vrat však majiteli způsobil
škodu v předběžně odhadnuté
výši padesát tisíc tisíc korun.

dennì aktualizované
zprávy z regionu
najdete také na
www.vecernikpv.cz

Ochotníci z Jiříkovic dorazili s představením REBELOVÉ ze Stodoly
a publikum už během představení oceňovalo jednotlivé výstupy potleskem.
„Bylo jasně patrné, že divadelníci ze Stodoly jsou skvělá parta a umí se navzájem
hecovat. V jejich bezprostřední společnosti jsem se cítil skutečně dobře. Tenhle druh spříznění třeba v kině nikdy nezažijete. Ocenil jsem také zařazení písně
Hany Hegerové Co mi dáš, kterou mám
osobně strašně moc rád. Na druhou
stranu jsem měl občas pocit, že si toho
na sebe tento jinak určitě šikovný soubor
naložil až moc. Projevovalo se to hlavně
v některých pěveckých výstupech. Pokud je nějaká píseň notoricky známá
v podání nejlepších českých zpěváků,

PŮVODNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

Martin ZAORAL
NĚMČICE NAD HANOU Divadlo žije! A naštěstí i to ochotnické. K tomu, aby amatérští herci měli své kousky kde předvádět, skvěle slouží tradiční Divadelní pátky v Němčicích nad Hanou. Právě díky nim
sál místního kina Oko každoročně ožije celkem čtyřmi pátečními
inscenacemi pro dospělé. Letošní novinkou pak jsou i dvě nedělní
představení pro děti. Přehlídka velmi příjemně odstartovala již uplynulý pátek, kdy se představilo hned šestnáct herců Divadla Stodola
z Jiříkovic s výpravným muzikálem REBELOVÉ ze Stodoly.
Do Němčic nad Hanou se na divadlo chodí na poslední chvíli. Zatímco ještě deset
minut před sedmou, kdy mělo představení
začít, byl sál místního kina Oko poloprázdný, u pokladny se v tu chvíli tvořila dlouhá
fronta. Nakonec si do hlediště našlo cestu
odhadem osm desítek lidí.
Nechyběla mezi nimi i němčická starostka, která všechny na úvodním představení
divadelních pátků přivítala. „Divadlo nás
může nejen něčím obohatit, ale i pobavit
a uvolnit. A to nejen tím, že budeme sledovat představení, ale i tím, že si o něm
budeme mezi sebou následně povídat,”
připomněla při této příležitosti Ivana Dvořáková.
Poté už pódium zcela ovládla muzikálová hra dle slavné filmové předlohy

Filipa Renče v podání Divadla Stodola
z Jiříkovic. Příběh se točil kolem tří vojáků na útěku za svým snem o svobodě
a jejich setkání s maturantkami hledajícími lásku během tzv. pražského jara
končícího v srpnu 1968 okupací ruskými vojsky.
Na amatérské poměry bylo představení
pojato skutečně velkolepě. Na početný soubor i techniky tím pádem kladlo
nemalé nároky. Na nápaditě zpracované scéně se nejen hrálo, ale ve velkém
také tancovalo a zpívalo. Hned na první pohled pak zaujalo velké množství
stylových kostýmů skvěle dotvářejících
uvolněnou atmosféru „zlatých let šedesátých“. Příběh pak byl zpracován s nadsázkou, humorem i lehkým mrazením

pak se při jejím poslechu logicky neubráníte srovnání. A to pro zpěváky ze Stodoly nevycházelo vždy úplně lichotivě. Ale
celkově jsem rád, že jsem s nimi mohl ty
dvě hoďky strávit,“ zhodnotil představení jeden z diváků, který při závěrečném
hodnocení představení do připravené
vázy hodil nejvíce se usmívajícího „smajlíka“ ze tří možných.
Už v neděli 1. listopadu od 15:00
hodin bude přehlídka pokračovat
prvním představením pro děti. Divadlo SemTamFór ze Slavičína přiveze
hudební pásmo pro děti od 4 let Pohádky do kapsy. Divadelní pátky pak
skončí v březnu příštího roku.

sa

Fotoreportáž
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aneb jsme
s vámi u toho...

DIVADELNÍ PÁTKY ODSTARTOVAL ROZVERNÝ MUZIKÁL
FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

Ptení slavnostně zahájilo provoz Převážený bagr se nevešel pod most!
KANALIZACE. Co ostatní obce?
PTENÍ Na okraji Ptení nedaleko
místního hřbitova vyrostla nová
čistička odpadních vod (ČOV).
Minulý pátek dopoledne se u ní
sešli starostové okolních obcí s olomouckým hejtmanem a zástupcem
firmy, která ji společně s kanalizací
vybudovala. Večerník u toho nemohl chybět!

BYLI JSME
U TOHO

Martin Zaoral

Během představení zazněla i píseň známá v podání Zuzany Norisová o tom, že
„akáty šumí, když padá déšť“... Vše bylo na pódiu doplněné patřičnou taneční choreografií.
Foto: Martin Zaoral

o čem
čem byli
byli rrebelové
eb
bellovéé zzee sstodoly...?
to
odolly....?

3x foto: Martin Zaoral

Trojice dívek se na jaře 1968 připravuje na maturitu a sní Jejich život jim zpříjemní i zkomplikuje trojice vojenských Ve Stodolově nuda nikomu rozhodně nehrozila.
zběhů.
o lásce.

Celkové náklady na novou kanalizaci
a ČOV činily ve Ptení 97 milionů korun. Na stavbu obec získala dotaci
z Ministerstva životního prostředí ve
výši jedenasedmdesáti miliony korun,
Olomoucký kraj přispěl jedním milionem a dalších pětadvacet milionů šlo
z úvěru, který si vzala samotná obec. Se
stavbou se začalo loni v prosinci a předána byla koncem letošního července.
„O vybudování kanalizace jsme usilovali už od roku 2001. Teprve na třetí
pokus byl náš projekt schválen a podpořen dotací. Chtěl bych poděkovat
zástupcům zhotovitelské firmy a také
občanům obce za toleranci a uskromnění se po dobu stavby,“ prohlásil
při této příležitosti starosta Ptení Jiří
Porteš.

Oficiální akce u nové ptenské ČOV se neobešla ani bez tradičního stříhání
pásky, kterého se zhostil starosta Jiří Porteš, hejtman Jiří Rozbořil a zástupce zhotovitelské firmy.
Foto: Martin Zaoral
Hold obci s jedenácti sty obyvateli, která se pustila do tak náročné akce, složil
i olomoucký hejtman. „Je dobře, že se
to vše stihlo už nyní. V následujících
letech by se na tak velkou investici už
nemusely najít peníze,“ upozornil Jiří
Rozbořil, který zároveň připustil, že
kanalizací zvelebování obce nekončí.
„Uvědomujeme si, že je nyní potřeba
opravit krajské silnice...“
Jak jsou na tom v sousedním Vícově,
kde se s výstavbou kanalizace začalo už
loni v říjnu? „U nás se společně s ní budo-

regionální zpravodajství na

OLŠANY U PROSTĚJOVA K neobvyklé havárii došlo uplynulý
čtvrtek ráno na rychlostní komunikaci u Olšan. Řidič nákladního
auta si zřejmě neuvědomil, že pod
dálničním mostem nemůže projet
s bagrem, který převážel na korbě.
Nárazem do vrchní části mostu
došlo ke statisícové škodě.
„Ve čtvrtek osmého října o čtvrt na
deset dopoledne došlo na rychlostní
komunikaci u Olšan u Prostějova,
v jízdním pruhu směrem na Prostějov,
k dopravní nehodě nákladního automobilu převážejícího na návěsu
samojízdný pracovní stroj značky
Caterpillar. Při průjezdu pod mostem se světlou výškou 4,9 metru
došlo ke střetu ramene převáženého

bagru s konstrukcí mostu. Celková
výše způsobené hmotné škody na
pracovním stroji a konstrukci mostu
byla předběžně vyčíslena na čtyři sta
dvacet tisíc korun,“ sdělil ke kuriózní
nehodě František Kořínek, tiskový
mluvčí Policie ČR pro Územní odbor
Prostějov.
Ke zranění osob při této dopravní
nehodě nedošlo. „Alkohol byl u řidiče
vyloučen provedenou dechovou
zkouškou. Příčiny, okolnosti a míra
zavinění jsou předmětem dalšího policejního vyšetřování,“ dodal František
Kořínek.
(mik)

val i vodovod, takže situace byla obtížnější
než ve Ptení. Nicméně v nejbližších dnech
by už měly kanalizace i vodovod přejít do
zkušebního provozu. Zároveň se již rozběhly opravy silnic, se kterými bychom
byli rádi hotovi nejpozději do poloviny
letošního listopadu. Záležet však bude
i na počasí,“ reagovala pro Večerník Jana
Rozsívalová, starostka Vícova.
Další obcí v regionu, kde dokončili kanalizaci a ČOV, je Rozstání. Zde dojde
k slavnostnímu otevření právě dnes, tj.
v pondělí 12. října.

www.vecernikpv.cz

Rameno pracovního stroje narazilo při jízdě o most, na kterém zůstaly patrné stopy.
2x foto: Michal Kadlec

Kamion, který smetl osobní vozidlo, >>> chcete vìdìt, kdo je vaším starostou?
poškozen byl i rodinný dům
Starosta Stínavy a šéf místních hasičů Pavel Bokůvka:
řídila TŘIADVACETILETÁ ŽENA!
➢ ze strany 3

V Seči shořely dvě chaty,
LIPOVÁ-SEČ Ve středu 7. října byl
půldruhé hodiny před půlnocí oznámen hasičům požár dřeva uskladněného u rodinného domu v obci Lipová-Seč. Oheň měl však obrovskou
sílu, brzy se rozšířil na dvě okolní
chaty...
Na místo vyjeli profesionální hasiči
z požární stanice v Konici a v Prostějově
a dobrovolní hasiči ze Seče, Protivanova a Ptení. „Hasiči po příjezdu zjistili, že
požár se z uskladněného dřeva rozšířil
na starší rodinný dům a dvě chaty, které
stály v těsné blízkosti. Hasiči zajistili vypnutí elektrické energie a třemi proudy
vody začali s likvidací požáru,“ popsala
úvodní okamžiky záchranářských prací

Vladimíra Hacsiková, tisková mluvčí
Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.
Požár zničil starší rodinný dům, který byl využívaný spíše pro hospodářské účely a byl plný materiálu,
a střechy obou přilehlých chat. „V průběhu hašení hasiči dováželi vodu na požářiště kyvadlově z nedalekého hydrantu
a z požární nádrže v obci. Plameny
dostali pod kontrolu až o čtvrt na dvě
v noci, v průběhu likvidačních prací rozebírali konstrukce a dohašovali ohniska,“ uvedla dále mluvčí krajských hasičů.
Úplnou likvidaci požáru hlásil velitel
zásahu ve čtvrtek 8. října v 6.24 hodin.
„Při požáru nebyl nikdo zraněn, výše
škody byla stanovena na 1,4 milionu
korun, po příčině se zatím pátrá,“ uzavřela Vladimíra Hacsiková.
(mik)

OLŠANY U PROSTĚJOVA Minulý čtvrtek večer došlo na třiatřicátém kilometru rychlostní
komunikace před Olšany u Prostějova, ve směru jízdy od Olomouce,
k dopravní nehodě nákladního
a osobního automobilu. Podle
všeho za střet může mladá řidička
kamionu, která nebezpečně předjížděla jiné nákladní auto.
„Vše se událo ve čtvrtek krátce po
19:30 hodin. Třiadvacetiletá řidička
nákladního automobilu značky Renault s návěsem se rozhodla předjet jiné nákladní vozidlo. Z důvodu
nedostatečné rychlosti svého kamionu se řidička rozhodla předjížděcí
manévr ukončit. Při zařazování se za

původně předjížděné vozidlo došlo
z dosud přesně nezjištěných příčin
ke střetu nákladního automobilu
značky Renault s osobním vozidlem
Ford, které jelo v pravém pruhu za
předjížděným nákladním vozidlem.
Došlo ke kontaktu přední části nákladního automobilu se zadní částí
osobního auta,“ popsal podrobně
havárii František Kořínek, tiskový
mluvčí Policie ČR pro Územní odbor Prostějov. „Po kontaktu pak ještě došlo ke smyku osobního vozidla,
které poté narazilo do středových
svodidel, následně se dvakrát otočilo kolem své osy, opětovně narazilo
do středových svodidel a bylo odmrštěno vpravo mimo komunikaci,“

„V obci nemáme ŽÁDNÉ PROBLÉMY. Opravdu!“
exkluzivní rozhovor
zhovor
pro Večerník

Jiří
MOŽNÝ

Velmi mladá řidička tohoto kamionu svým riskantním předjížděním smetla na dálnici osobní auto s jinou ženou za volantem.

dodal k následkům mluvčí prostějovské policie.
Při nehodě naštěstí nedošlo ke zranění osob. Alkohol byl u obou řidi-

ček vyloučen provedenou dechovou
zkouškou. „Celková výše hmotných
škod byla předběžně vyčíslena na
stopětapadesát tisíc korun. Příčiny,

2x foto: Policie ČR

okolnosti a míra zavinění dopravní
nehody jsou předmětem dalšího
policejního vyšetřování,“ uzavřel
Kořínek.
(mik)

SOKOLOVNA NA PRODEJ, MĚSTO NEMÁ PENÍZE!
>>> dokončení ze strany 11
Soudili se marnì

Sokolové se však se ztrátou sokolovny nechtěli smířit
a začali celou věc řešit soudně. Oslovili renomovanou
advokátní kancelář z Olomouce, ale ani to nebylo
nic platné. „Odvolali jsme se na zeměměřičský úřad,
ten jej však zamítl. O navrácení formou dohody
jsme požádali i ČSTV, ale ani to nedopadlo. Oslovili
jsme tak advokátní kancelář Ritter-Šťastný, aby nás
zastupovala soudně,“ líčil marný boj Jozef Stanek
a pokračoval: „Soudní spor nás stál nemalé peníze, ale
naše žaloba byla 30. října 2013 zamítnuta! Zvažovali
jsme odvolání. To jsme již neudělali, a to z důvodu
sdělení pana starosty Hynka na valné hromadě naší
jednoty, že město bude jednat s ČUS o převodu
sokolovny na město za předpokladu, že se nebudeme
odvolávat...“
15100910972
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je sokolovna v nabídce jedné realitní kanceláře
s následným popisem: Česká unie sportu vyhlašuje
záměr prodeje sokolovny v Kostelci na Hané č. p.
428. Objekt se nachází uprostřed města. Současný
kostelecký starosta Ladislav Hynek se k problému
vyjádřil následovně: „V období, kdy jsme měli budovu
v nájmu, jsme dost intenzívně s ČUS jednali, aby se
tento problém vyřešil. Nabízeli jsme několik variant. Chtěli jsme, aby nám byla sokolovna převedena
bezplatně, už jen vzhledem k investicím, které byly
nutné, aby byla budova funkční.“
Danajský dar?

Je veřejným tajemstvím, že kostelecká městská
kasa zrovna přebytkem neoplývá a případná koupě
sokolovny by nebyla levnou záležitostí. „Myslím, že
by se jednalo o dvacet až třicet milionů, což je fůra
peněz. Musely by se zajistit nějaké dotační tituly,
žádat o dotaci kraj, aby se dala vůbec sokolovna
Co na to mìsto?
zprovoznit,“ informuje Ladislav Hynek a dodává:
Podle vyjádření Sokolů je jedinou nadějí město, které „Není to jednoduchá situace, už jen s ohledem na fakt,
mělo objekt poslední tři roky v nájmu. V současnosti že se tyhle investice nikdy nevrátí. Celoroční činnost

rozhodně nebude taková, aby pokryla energie, údržbu
a další záležitosti.“ Město však podle starostových slov
možnost odkupu ze stolu neshazuje. „Ze zastupitelstva vzešla nabídka půldruhého milionu. Nejedná se
o malou částku, ale pořád jsme ve hře. Já jsem ochoten se zástupci ČUS jednat a říkám, že o sokolovnu
zájem máme,“ prozradil Hynek. „ČUS jako majitel
do sokolovny neinvestovala za posledních dvacet
let ani korunu. Teď nabízí majetek, který spravovalo
město a sokolové za tržní cenu pěti milionů, což se mi
vůbec nelíbí! Jako organizace, která by měla prioritně
podporovat sport, se k tomu staví podle mého názoru
hodně macešsky.“
Co bude dál?

K poslednímu srpnu letošního roku byl ukončen
nájemní vztah mezi městem Kostelec na Hané a ČUS.
Od 1. září 2015 se tak de facto sokolovna zakonzervovala a momentálně ji nikdo neužívá. „Co bude
s kosteleckou sokolovnou dál, bych rád věděl i já... My
jako okresní sdružení jsme pouze převzali klíče a jsme
pouze jakýmsi styčným důstojníkem pražské cen-

trály,“ informuje Boris Vystavěl, předseda okresního
sdružení ČUS. Připomeňme, že sokolovna je v nabídce realitní kanceláře za tržní cenu přesahující pět
milionů korun. „Město Kostelec projevilo zájem a dalo
nabídku půl druhého milionu. Pražský výkonný výbor
ovšem tuhle cenu nemůže akceptovat, má zadání prodat sokolovnu za tržní cenu,“ vysvětluje Boris Vystavěl
a dodává: „Pokud se sokolovna nepronajme nebo neprodá, mohl by se názor ČUS změnit. Rozhodnutí by
ale mohlo padnout až na valné hromadě, která se koná
31. ledna 2016.“
K tomuto datu upíná své naděje i Ladislav Hynek. „My
jsme ochotni společně s místostarostou na valnou hromadu ČUS jet a jednat. O sokolovnu má město zájem,
jedná se přece o jednu z mála historických dominant.
Jako centrum kulturního a sportovního dění ji vnímají
všichni občané. Neodvedu si představit, že by se tam
například provozovala tržnice,“ uzavírá Hynek.
Jak nakonec všechno dopadne, ukáže čas. Jedno
je ale jisté, momentálně sokolovna chátrá a místní
sportovci na její využití mohou na nějakou dobu
zapomenout.

STÍNAVA Přibližně 160 obyvatel
řadí Stínavu mezi deset nejmenších vísek prostějovského regionu. V letech 1985 až 1995 patřila
tato obec pod Ptení, poté se podařilo obnovit její samostatnost.
A byl u toho i Pavel Bokůvka, jenž
tamějším občanům již dvacet let
starostuje. Za tu dobu se podařilo mnohé vybudovat a zkrášlit, je
tomu tak i právě díky jeho velice
aktivnímu a vstřícnému přístupu.
Naše pozitivní zkušenosti vycházejí z několika akcí, které jsme
navštívili, a potvrdilo se to i tentokrát. Zatímco v některých obcích
čekáte na rozhovor měsíce nebo
je vaše žádost zamítnuta, tady si
starosta obce a jednatel tamějších
hasičů udělal čas okamžitě. Navíc
v dalším z dílů pravidelného seriálu odpovídal v dobrém rozmaru
a bez zbytečné úředničiny...
●● Stínava patří mezi nejmenší obce
regionu, jak hodnotíte život v obci?
„Právě proto, že jsme takoví malí, tak
se nám žije jakž takž dobře. (úsměv)
Vidíme si až do kuchyně a tvoříme tu
takový spolek lidí, kteří si až na nějaké výjimky neházejí klacky pod nohy
a nezávidí si. Jak se říká, jdeme všichni stejným směrem, aby nám tu bylo
dobře.“

●● To zní v dnešní době skoro jako
idylka...
„My vlastně problémy v obci nemáme. (smích) Možná jen nějaké osobní,
že se někdo na někoho špatně podíval,
to se ale za chvilku zapomene. Jsou tu
i výjimky, kdy se řeší, že se před sto lety
dědova kráva napila sousedovi ze studánky. Ale to jsou drobnosti a musím
říct, že lidé jsou tu spokojeni.“
●● To pak musí být radost starostovat v takové obci, nebo ne?
„Jsou to radosti, když se všechno daří.
Starostou jsem už více než dvacet let,
asi jsem na ně hodný a lidi jsou rozumní, takže to funguje. (úsměv) V devadesátých letech jsme se odtrhli od
Ptení a změnilo se to zde od základu.
Jako když ze zříceniny uděláte vilku...
(smích) Udělala se tu nová elektřina,
telefon, internet, plynofikace, osvětlení, chodníky, prakticky všechny cesty
jsou vyasfaltované, teď už v této fázi
jsme přemýšleli, co dělat dál.“
●● Do čeho jste se nakonec pustili?
„Za necelé tři miliony korun jsme loni
na podzim udělali tůně, takovou naučnou stezku, kam mohou chodit relaxovat maminky s kočárky a kde se v létě
dá koupat. Máme vlastní vodovod, byť
je to užitková voda, ročně za ni občané
platí dvě stě korun. Mohou si ale vzít tolik vody, kolik chtějí. Nyní se nám navíc
podařilo získat téměř tři čtvrtě milionu
korun na vyvrtání nové studny. Právě
skončily zkoušky vydatnosti a kvality,
předpoklad je takový, že vody bude dost
a možná i kojenecká. Dále také zakládáme parčíky, vysazujeme stromy.“
●● A co třeba kanalizace?
„Do té se moc nehrneme... Časem to
čeká i na nás, nechceme ale dědinu
rozbít. Zadali jsme na vysokou školu

téma pro diplomovouu práci, cílem je
nalizování obce,
co nejšetrnější odkanalizování
ničila. Kdo svým
aby se co nejméně poničila.
projektem, který budee realizovatelný,
měnu v řádu devyhraje, tak dostane odměnu
žel jsme totiž na
sítek tisíc korun. Bohužel
ali dotaci na makrajském úřadu nedostali
lou čističku do každéhoo domu, odkud
šťové kanalizace.
by se to pouštělo do dešťové
ejšetrnější. A jen
To by pro obec bylo nejšetrnější.
takových pět až desett procent
pravené,
toho, co už máme spravené,
bychom museli znovuu rozkopat.“
●● Jak vypadá společenečenský život obce?
elka
„Jedna naše zastupitelka
žila
před asi pěti lety založila
mateřské centrum Stíhází
naváček, které se schází
voří
jednou za měsíc a tvoří
různé věci. Každé úterýý je
těvootevřena hojně navštěvosme zavaná knihovna, letos jsme

“

Foto: archiv P. Bokůvky

„V devadesátých letech jsme se odtrhli

od Ptení a změnilo se to tu od základu.
Jako když ze zříceniny uděláte vilku...“

ložili družstvo mladých hasičů. V Protivanově skončili druzí ze dvou a teď
v Suchdole z dvaadvaceti účastníků devátí. Chystáme pro ně silnou podporu
a věříme, že nám z nich něco pořádného vyroste. (úsměv) Na začátku roku
tu máme masopust, dále pořádáme tradičně dětský den, známou traktoriádu,
která příští rok napíše již desátý ročník,
na Mikuláše je tu setkání s důchodci.
A mezitím se ještě něco vymyslí, aby-

chom se mohli sejít, třeba promítání
fotek z předešlých akcí. Před Vánocemi
by se měla u tůní konat akce s otužilci.
A pokud by mrzlo, tak někdy v zimě si
zahrajeme hokej mezi námi a plumlovskou policií. Hodně akcí děláme hasiči
a obec dohromady.“
●● Půjdete také do vody?
„Chtěl jsem, ale manželka mi to zakázala, že jsem blbé... (smích) Říkám aspoň po kotníky, ale ne, nemůžu.“
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rozhovor Večerníku

„MOŽNÁ BUDU HOLKA PRO VŠECHNO!“
Nová prostějovská primátorka Alena Rašková chce především zklidnit atmosféru

Michal

KADLEC
●● Jak se cítíte s odstupem tří dnů po volbě,
která vás vynesla do křesla primátorky Prostějova?
„Musím přiznat, že teprve teď jsem to začala
trochu stravovat. Několik dní předtím jsem ale
měla po těle sevřené snad všechno! Já jsem samozřejmě na pondělní mimořádné zastupitelstvo byla připravena, ale až do okamžiku, kdy
jsem skutečně byla zvolena, jsem tomu věřila
skutečně jen tak napůl.“
●● Cítila jste před volbou nějakou nejistotu, že by to nemuselo dopadnout?
„To ani ne, ale spíše mě znervóznil ten rychlý
sled událostí, který tomu všemu předcházel.
Vlétla jsem vlastně do rozjetého vlaku. Navíc,
když kolega Pišťák oznámil rezignaci, byla jsem
na týdenní dovolené ve Španělsku...“
●● No právě, to musel být asi šok. Popravdě, vy jste před svým odjezdem na dovolenou neměla žádné náznaky, že Miroslav
Pišťák se chystá k rezignaci na funkci primátora?
„Opravdu ne! Já jsem odlétala v noci z pátku na
sobotu a v neděli primátor ohlásil, že končí. Navíc jsem v sobotu po přistání v Andalusii ještě telefonicky hovořila s Aloisem Mačákem, a ani on

„Možná touto kritikou budu trpět, ale to je
všechno. Volby dopadly tak, jak dopadly. Sociální demokracie je levicová strana a ke spolupráci jsme vyzvali jinou levicovou stranu společně se ´středovým´ hnutím. A musím říct,
že všichni naši koaliční partneři, tedy včetně
komunistů, drží dohody, na kterých jsme se na
začátku domluvili. Takže účastí KSČM v koalici určitě netrpíme, ba naopak se těšíme dobré
spolupráci. A všichni kritici si musí chtě nechtě
uvědomit, že tato spolupráce jde ve prospěch
občanů Prostějova. Tady žádná velká politika
nemá místo.“
●● Zvládnete ukočírovat náročná jednání
zastupitelstva, na kterých mnozí opoziční
politici doslova exhibovali až do pozdních
nočních hodin?
„Já jsem lídrům opozičních stran nabídla, či
spíše požádala je, abychom se minimálně týden před jednáním zastupitelstva sešli a společně probrali ta nejžhavější témata. Chci tak
s nimi předem probrat, kde v jednotlivých záležitostech města vidí problém a jak by ho řešili
oni. Tím chci dosáhnout toho, aby na zastupitelstvu už zněly jen samé konstruktivní návrhy
a nejednalo se chaoticky až do pozdních nočních hodin. Neprospívá to nikomu a městu už
vůbec ne!“
●● Hovořil jsem s některými opozičními
zastupiteli a všichni tvrdí, že když je ve vedení města nyní žena, tak se atmosféra v zastupitelstvu zlepší. Bude to tak?
„Podívejte, já jsem dlouhá léta působila jako
učitelka na chlapeckém učilišti. A byl obrovský rozdíl v tom, když jedna třída byla čistě
chlapecká, nebo když se ve druhé objevila například dvě děvčata. V tomto případě jsem si
všimla úplně jiného způsobu chování, v němž
převládala větší slušnost a vážnost. Já myslím,
že něco podobného můžeme zažít i na půdě
zastupitelstva.“ (úsměv)
●● Naopak zlí jazykové z řad pánské populace mohou namítat, že běda tomu, komu
žena vládne...
„Tak to je snad už proboha přežitek, ne? (směje
se) No, mnozí pánové jsou sice ješitní, ale s nějakou invektivou tohoto druhu jsem se na zastupitelstva nesetkala. Od nikoho.“
●● Přesto myšlení žen a mužů je rozdílné,
což se může projevit i v rozhodování primátorky, ne?
„Že je myšlení mužů a žen rozdílné, jsem si nikdy dříve neuvědomovala. Až když jsem byla
zvolena do rady města. (smích) Tady jsem
zjistila, jakým způsobem uvažují chlapi. Oni
totiž rádi řeší velké problémy, například války,
obrovské investice, průmyslovou zónu a podobně. Jenomže pouze žena si uvědomuje, že
život není jenom o těchto zásadních věcech.
A v tom musíme nastoupit my. A udělat něco,
co dnes v Prostějově funguje velice dobře například díky kolegyni Hemerkové. Tam je potřeba zasadit kytičku, tamhle zase strom. Muž
postaví barák, ale na ženské je, aby ho zkrášlila

Foto: Michal Kadlec

„Chlap postaví barák, ale
na ženské je,
aby ho zkrášlila a udržoval
a. A přesně
takto tomu je také při vede
ní města!“
a udržovala. A přesně takto to je v přeneseném slova smyslu i při vedení města.“ (úsměv)
●● Jak vám osobně se teď změní život?
„Doufám, že moc ne. Mám dospělé děti
a manžel je už zvyklý, že často nejsem doma
a už jako náměstkyně jsem se účastnila mnoha
večerních či víkendových akcí. A kamarádů
budu mít pořád stejně!“
●● Nežárlí manžel na to, že jeho žena takto
povýšila ve své kariéře?
„Ale kdepak! Můj muž je dostatečně silná
osobnost na to, aby mu vadilo, že jeho žena má
nějakou funkci.“ (úsměv)
●● A jaké změny očekáváte ve své práci?
„Tak v tomto ohledu to určitě pro mě změna
bude. Kolegovi Pavlu Smetanovi předávám
starost o sociální oblast, která mi byla hodně
blízká. A také dopravu, která mě bavila, neboť
v mnoha případech v ní jde o řešení logických
problémů. Jako primátorka budu mít v kompetenci finance, hospodaření města a krizové
řízení. Přiznám se, že s těmito záležitostmi zas
až takové zkušenosti nemám. Samozřejmě
počítat umím, ale veškerých účetnických věcí
a hlavně do tvorby rozpočtu města se budu
muset teprve vpravit. Mám ale kolem sebe
spoustu odborníků, o které se mohu opřít.“
●●Jak vůbec proběhla vaše oslava poté, co
jste byla zvolena primátorkou?
„Vzhledem k tomu, že držím přísnou dietu a nemůžu vůbec žádný alkohol, tak úplně na sucho!
(smích) Dostala jsem ale květiny, hodně květin...“
●● Oslavují také občané Vrahovic, že vlastně oni mají primátorku. A také se těší, že se
tím okamžitě přemění tamní koupaliště na
aquapark...
„K Vrahovicím mám velmi blízko, a každý to
ví. Ohledně zmíněného koupaliště už svoji
představu v radě města máme.
Plánujeme ho vykoupit od
sokolské jednoty, pokud bude
požadovat přijatelnou cenu.
Není totiž jiný způsob, jak
docílit generální rekonstrukce
bazénu a celého zázemí. Do
cizího majetku totiž město sa-

mozřejmě investovat nemůže. A že ve Vrahovicích musí fungovat kvalitní koupaliště, o tom
nemůže být debat. Podívejte se na Prostějov,
jeho západní část má aquapark a ještě k tomu je
zde k dispozici blízká přehrada. Na východě by
možnost koupání nebyla dostupná.“
●● Bude teď z nové primátorky takzvaně
holka pro všechno?
(smích na celé kolo) „Možná máte pravdu! Pořád
je totiž v povědomí všech, že primátor či primátorka je ta poslední instance, které se mohou
odvolat, když mají nějaký problém. V těchto
případech budu skutečně holka pro všechno...“
●● Budete dělat něco jinak než bývalý primátor Pišťák? Například, jestli máte jiné
vize při vedení města, než měl on?
„V naprosté většině věcí půjdu v jeho šlépějích.
Myslím si totiž, že Miroslav Pišťák byl výjimečný primátor a jenom díky němu je na tom Prostějov tak dobře. V něčem ale přece jen budu
jiná. Jednak chci více spolupracovat s opozičními zastupiteli, abych otupila až přílišnou
agresivitu při jejich jednání na zastupitelstvu.
Toto mi vždycky vadilo a v takové atmosféře se
vážně nedá pracovat! (zamračí se) Tou druhou
hlavní věcí, ve které se s panem Pišťákem trochu lišíme, je možnost města, vzít si úvěr na nějakou významnou investici. Máme sice dostatek peněz na účtech, které bych tam ale nechala
pro krizové situace. Určitě by stálo za to vzít si
výhodnou půjčku konkrétně třeba na výstavbu
komunitních domů, dopravní infrastrukturu
a podobné investice. Ani oprava koupaliště ve
Vrahovicích nebude zadarmo. Úvěrem, který
bychom snadno dokázali splácet, bychom nevázali finanční prostředky na další plánované
investice, jež jsou pravidelně zasazeny do ročního rozpočtu města.“
●● Takže dá se lidově říci, že nebude tak
„škrtit“ peníze, jako váš předchůdce?
(úsměv) „Tak to vás upozorňuji, že škrtit budu
úplně stejně! Jak jsem už ale řekla, to ale neznamená, že výborně hospodařící město si nemůže vzít půjčku na něco významného. Jde jen
o to, abychom vše spláceli v pohodě bez toho,
že by to negativně ovlivnilo rozpočet města.“

vizitka
ALENA RAŠKOVÁ

15040310352

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

nic nenaznačil. Až v neděli odpoledne mi volala
kolegyně Hemerková, od které jsem se všechno
dozvěděla. Bylo to pro mě skutečně nečekané,
a máte pravdu, byl to šok asi pro všechny!“
●● Řada lidí z komunální politické scény
považuje rezignaci Miroslava Pišťáka za
zbytečnou. Co vy?
„Já si osobně myslím, že by celou kauzu s přijetím osobního finančního daru ustál... Že tu
a tam v republice rezignuje náměstek hejtmana, to se občas stává, ale že rezignuje úspěšný
primátor města, které je jako jedno z mála
v této zemi nezadlužené a má výbornou pověst, je chybou. Navíc, když pan Pišťák finanční dar přiznal, zdanil a celý ho rozdal. Každý
o něm kromě toho ví, že bydlí ve dvoupokojovém bytě v paneláku, nemá auto a já nepamatuji, že by byl někde na dovolené. Tak co mu kdo
chce vyčítat? Mě mrzí na tom všem ještě jedna
věc. Miroslav Pišťák pomáhal finančně mnoha
dalším lidem a organizacím, a to v průběhu
minimálně posledních deseti let. A ty peníze
vytahoval opravdu ze své vlastní kapsy, žádné
jiné finanční dary nedostával. Je mi teď hrozně
líto, že ani jeden člověk, zástupce organizace či
sportovního oddílu se teď neozval, aby mu poděkoval nebo ho morálně podpořil v této těžké
životní situaci!“
●● Po Prostějově se začíná šuškat, že pana
Pišťáka donutil k rezignaci přímo Bohuslav
Sobotka. Víte o tom?
„To nechci komentovat!“
●● Miroslav Pišťák se už delší čas Večerníku
svěřoval, že právě vás si „pěstuje“ jako svoji
nástupkyni...
„To ano, byli jsme takto domluveni, že pokud
by se stalo cokoliv neočekávaného, zastoupím
ho ve funkci nebo na jeho pozici budu kandidovat já. Ale upřímně říkám, nikterak jsem
nečekala, že se to stane za takových okolností.
A právě tyto skutečnosti mi kazí vlastní radost
z mé nové role na prostějovské radnici...“
●● Překvapilo vás, že jste byla do funkce
primátorky zvolena devětadvaceti hlasy napříč politickým spektrem?
„Těsně před pondělním jednáním zastupitelstva jsem pozvala na schůzku zástupce
jednotlivých politických klubů a o své kandidatuře s nimi diskutovala. Z jejich vyjádření jsem vytušila, že někteří z nich mě budou
volit. Ale že pro mě zvedne ruku tolik zastupitelů z opozice, to bylo pro mě skutečně velmi
příjemné zjištění.“ (úsměv)
●● Jako primátorka budete rovněž odolávat kritice opozičníků, že se v koalici „pachtujete“ s komunisty. Jak se s tím poperete?
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PROSTĚJOV V křesle primátorky seděla teprve čtyři dny, když se postavila čelem k otázkám Večerníku, který
historicky první ženu na nejvyšším
postu města Prostějova požádal
o exkluzivní rozhovor. Sama Alena
Rašková, dlouholetá členka ČSSD
a dosavadní první náměstkyně, si
uvědomuje, že se ve svém profesním
životě nevyhne velkým změnám.
V tom osobním chce zůstat stejná.
Za hlavní úkol si v první řadě dala otupit ostré hrany mezi koalicí a opozicí
v zastupitelstvu. A zcela vážně věří, že
se to opravdu může podařit! V interview nová primátorka mimo jiného
podrobně popsala, jaké pocity měla,
když se dozvěděla o rezignaci jejího
předchůdce Miroslava Pišťáka...

✓ narodila se 27. října 1949 v Novém Jičíně
✓ je vdaná, s manželem Rudolfem tři syny, Tomáše,
Svatopluka a Jakuba
✓ vystudovala učitelství matematiky a fyziky na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci
✓ po studiu působila rok jako učitelka na učňovské škole v Uherském
Hradišti, poté až do roku 1989 učila na strojírenském učilišti v Prostějově. Po revoluci přešla na zdejší oděvní průmyslovku
✓ v roce 1998 se poprvé dostala do zastupitelstva města, do kterého
kandidovala ještě jako nestraník
✓ do ČSSD vstoupila až před komunálními volbami v roce 2002
✓ v témže roce byla zvolena do rady města a v roce 2009 se stala místostarostkou
✓ od roku 2012 je členkou Zastupitelstva Olomouckého kraje, od 2. října 2015 i členkou Rady Olomouckého kraje
✓ první náměstkyní primátora Prostějova byla od října roku 2014
✓ v pondělí 5. října 2015 byla zvolena primátorkou Statutárního města
Prostějova
zajímavost: přestože se narodila na severu Moravy, stala se právě v Prostějově první nejvýše postavenou ženou na radnici

Pondělí 12. října 2015
www.vecernikpv.cz

zpravodajství

Ve firmě v Dolní ulici se srazil

KAMION S JEŘÁBEM!

PROSTĚJOV K poměrně kuriózní
a zatím nevysvětlené nehodě došlo
minulé úterý ráno na dvoře firmy
v Dolní ulici. Nikdo zatím netuší,
jak se tady mohl srazit kamion
s jeřábem...
„V úterý šestého října o půl sedmé
ráno došlo v areálu firmy v Prostějově
k dopravní nehodě. Nákladní automobil značky Scania se z dosud
přesně nezjištěných příčin při jízdě
střetl s jeřábem. Ke zranění osob
při nehodě nedošlo. Výše hmotné
škody na nákladním automobilu
a jeřábu byla předběžně stanovena
na třista třicet tisíc korun,“ popsal vše
podstatné František Kořínek, tiskový Po srážce s jeřábem byla výrazně
mluvčí Policie ČR pro Územní odbor poškozena hlavně kabina nákladního
auta. Škoda jde do statisíců korun.
Prostějov.
Foto: Policie ČR
Požitíalkoholupředjízdoubylouřidiče
i obsluhy jeřábu vyloučeno pro- hody, stejně jako míra zavinění, jsou
vedenými dechovými zkouškami. předmětem dalšího policejního
„Příčiny a okolnosti dopravní ne- vyšetřování,“ dodal Kořínek. (mik)

Majitelka „plechového Grandu“ ostrouhala

Placené parkoviště radní NECHTĚJÍ
PROSTĚJOV Stánku s občerstvením ve Wolkerově ulici už dlouhá
desetiletí neřekne v Prostějově nikdo jinak, než „plechový Grand“.
Současná majitelka si podala na
magistrát žádost o pronájem celé
vyvýšené plochy okolo této provozovny, na které bylo kdysi městské
tržiště. Její plán provozovat zde
placené parkoviště však ztroskotal.
„V radě města jsme se v úterý šestého
října skutečně zabývali žádostí o pronájem částí pozemků ve Wolkerově
ulici. Konkrétně se jedná o středový
prostor mezi komunikacemi, který
hodlá pronajímatelka zdejšího bistra využít na placené parkoviště pro
veřejnost. Záměr zřízení však rada
města neschválila,“ prozradila Alena
Rašková, primátorka Statutárního
města Prostějova. „Pokud bychom
řešili tak významný veřejný prostor,
jakým je tato široká ulice, je potřeba
zpracovat komplexní studii zahrnující

nastaveno parkování v nemocničním
areálu doposud. Auta mohou do areálu vjíždět dvěma branami, přičemž
první půlhodina stání je zdarma
a poté se výše parkovného odvíjí
podle sazeb ceníku,“ popsala Radka
Miloševská, tisková mluvčí společnosti Agel provozující prostějovskou
nemocnici. „V rámci zkušebního provozu doladíme poslední detaily, jako
je výsadba stromů nebo umístění
odpadkových košů. Budeme rovněž
monitorovat, zda je stávající režim
parkování vyhovující i po tomto rozšíření. Parkoviště je však již nyní plně
funkční,“ potvrdil hlavní správce Nemocnice Prostějov Vladimír Olejníček.
(mik)

Kostelecká je už

PRŮJEZDNÁ
PROSTĚJOV S třítýdenním zpožděním byla uplynulou sobotu ráno
konečně otevřena pro veškerý dopravní provoz Kostelecká ulice ze
směru od nového rondelu na Přikrylově náměstí. Definitivně tak
končí dopravní zmatky v centru
města.
„Původně měla být Kostelecká průjezdná ihned po otevření rondelu, tedy
dvacátého září. Pracovníci Vodovodů
a kanalizací Prostějov nás ale požádali
o odklad kvůli technickým problé-

mům při rekonstrukci kanalizační
sítě. Jsem ráda, že nyní je už po všech
problémech,“ uvedla exkluzivně pro
Večerník Alena Rašková, primátorka
Statutárního města Prostějova.
Jak už jsme předeslali, klidu v centru
města si ale řidiči neužijí. Od úterý
13. září se pro změnu zase uzavře část
Plumlovské ulice. „Tato uzavírka by již
neměla řidiče tak bolet, jako neprůjezdná Kostelecká,“ myslí si ale primátorka.
Tak jim budeme věřit!
(mik)

Od sobotního rána desátého října mohou řidiči přímo z nového rondelu u zámku
odbočit bez potíží do Kostelecké ulice.
Foto: Michal Kadlec

RYCHLÝ
VEČERNÍK
Plumlovská až tøináctého!

Vedení města nechce ve Wolkerově ulici placené parkoviště, proto vyvýšenou
plochu nepronajalo majitelce „plechového“ bistra.
Foto: Michal Kadlec

nejen parkování a dopravu, ale také
chodníky pro pěší, mobiliář, a zejména veřejnou zeleň,“ vysvětlil náměstek
primátorky Jiří Pospíšil.
Komplikovanost budoucí rekonstrukce potvrzuje podle radních skutečnost,
že ve středovém prostoru Wolkerovy ulice se vedle vodovodního řadu

a kanalizace nachází také zatrubněný mlýnský náhon. „Podle platného
územního plánu je navíc navrhováno
budoucí propojení ulice Na spojce
s Wolkerovou ulicí, což si vyžádá celkovou úpravu dopravního řešení,“ připomíná ještě Zdeněk Fišer, nový první
náměstek primátorky.
(mik)

V nemocnici už můžete parkovat. Zkušebně...

PROSTĚJOV Jak Večerník dříve
informoval, 2. listopadu bude oficiálně otevřeno nově vybudované
parkoviště v areálu prostějovské nemocnice. Zkušební provoz byl však
spuštěn již minulý čtvrtek. Provozovatel chce prostor otestovat, zda
vše splňuje plánované parametry a
jestli o něj bude patřičný zájem.
K dispozici je tak nyní pacientům
a návštěvníkům celkem 149 parkovacích míst, načež v příštích dnech
se ukáže samotná obsazenost, a tím
i nastavení optimálního provozního režimu. „Nová parkovací plocha,
v rámci které bylo vyhrazeno osm
míst také invalidům, funguje prozatím ve stejném režimu, v jakém bylo
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Prostějov (mik) - V minulém čísle
Večerník na základě podkladů vedení
magistrátu informoval, že od soboty
10. října bude zprovozněna pro veškerou dopravu Kostelecká ulice a okamžitě se uzavře část Plumlovské. Vyplnilo se ale jenom to první! „Částečná
uzavírka Plumlovské ulice započne až
v úterý 13. října v sedm hodin ráno.
Do třicátého listopadu tohoto roku
pak bude uzavřen jeden jízdní pruh
v ulici Plumlovská ve směru do centra
města,“ poopravila původní plány Jana
Gáborová, tisková mluvčí Magistrátu
města Prostějova.

Do družiny a sedmdesát
Prostějov(mik)-Radaměstaschválila
žádost vedení Základní školy Prostějov,
ulice E. Valenty o navýšení poplatků za
družinu. Jedná se totiž o jedinou školu
v Prostějově, kde rodiče za své dítě
platili pouze padesátikorunu. „Všude
jinde už se platí za umístění dítěte do
školní družiny sedmdesát či dokonce
sto korun. ZŠ na ulici E. Valenty jsme
vyhověli i na základě toho, že nám pan
ředitel vykalkuloval přesné náklady na
jednoho žáka, z čehož se vypočítal patřičný poplatek. Ten bude nově činit sedmdesát korun na měsíc,“ uvedla Ivana
Hemerková, náměstkyně primátorky.

Obraz za dvanáct tisíc

Na obrovském parkovišti ještě chybí vysadit trávníky a stromy, ale nemocnice už jej otevřela pro zkušební provoz.
Foto: Nemocnice Prostějov

Prostějov (mik) – Prostějovští radní
se rozhodli zakoupit další umělecké dílo. Tentokrát sáhli do městské
pokladny pro dvanáct tisíc korun za
obraz. „Na základě doporučení odborné komise pro nákup uměleckých
děl jsme rozhodli o nákupu obrazu
Miroslava Šmída s názvem Svatá noc.
Dílo za dvanáct tisíc korun se tak stává
majetkem města,“ oznámila nová prostějovská primátorka Alena Rašková.
Jak s úsměvem dodala, obraz má zatím
zapůjčený první náměstek Zdeněk Fišer, který si ho vyvěsil ve své kanceláři...

››› ZASTUPITELÉ, K VÌCI! ‹‹‹

Pavel Holík: „Od opozice to bylo TRAPNÉ!“
Poslanec za ČSSD kritizoval diskusi
o dohledu nad Městskou policií
exkluzivní rozhovor
pro Večerník

Michal
KADLEC
PROSTĚJOV Bezprostředně
po skončení mimořádného
jednánízastupitelstvapožádal
Večerník o rozhovor poslance
a prostějovského zastupitele
za ČSSD Pavla Holíka (na
snímku). Ten v něm mimo jiného vůbec nezapochyboval
o vhodnosti volby nové
primátorky města Aleny
Raškové, naopak ostře se
ohradil proti diskuzím o kompetencích kolegy Miroslava
Pišťáka vést i nadále městskou
policii. Co dále v pokračování
našeho dlouhodobého seriálu exkluzivních interview se
členy vrcholného orgánu komunální politiky uvedl?
●● Jak složité je pro vás účastnit se
pondělních jednání zastupitelstva
města vzhledem k vaší pracovní
vytíženosti v Parlamentu ČR?
„Z hlediska časového to není problém,
každé pondělí mám v Prostějově poslanecký den, kdy jsem od rána v kanceláři k dispozici lidem, kteří se na mě
obrací s nejrůznějšími záležitostmi.
A také si na dopoledne sjednávám
průběžně další pracovní schůzky. Jednání sněmovny začíná vždy v úterý
odpoledne, takže problém bývá pouze

s délkou schůzí zastupitelstva, které se
často přetáhnou přes půlnoc... Ale jako
zásadní to nevidím, jsem pamětníkem
parlamentních diskuzí o církevních
restitucích přes celou noc. Takže mám
trénink.“ (úsměv)
●● Poprvé v historii Prostějova
byla primátorkou či dříve starostkou zvolena žena. Jaký je váš
osobní názor na Alenu Raškovou,
zvládne tuto nejvyšší funkci?
„Bezesporu. Ostatně už se to ukázalo
na tomto zastupitelstvu, které řídila
s přehledem a bravurou. S paní
Raškovou mě pojí dlouholetá spolupráce, byla mou nejbližší kolegyní
z vedení města při práci sociální
a zdravotní komise, které předsedám. Za ty roky se z nás stali přátelé
a i z tohoto důvodu mám velkou radost z toho, že ji ve volbě primátorky
podpořila drtivá většina zastupitelů
napříč politickým spektrem. Devětadvacet hlasů z pětatřiceti hovoří za vše.“
●● Co vy vůbec osobně říkáte na
kauzu, která z významných funkcí
smetla vaše kolegy Miroslava Pišťáka a Aloise Mačáka?
„No právě, že je nic nesmetlo! To
oni se zachovali jako správní chlapi,
když bez jakýchkoliv vytáček přijali
osobní odpovědnost a odstoupili ze
svých funkcí. Kdyby se takhle chovali všichni politici i ti, kteří tvrdí,
že vlastně politiky nejsou, bylo by
to znakem toho, že se přibližujeme
standardům západních demokracií.
Obávám se, že taková doba je ještě
daleko...“

●● Na zastupitelstvu
tvu byla také
svěřena starost o městskou
u Pišťákovi.
policii Miroslavu
Někteří opozičníí zastupitelé
ku ostře proproti tomuto kroku
testovali. Vám to nevadí, že
tato kompetence nee?
zůstala primátorce?
„Taková diskuze je
s prominutím úplně mimo! Pan
Pišťák nabídl své
dlouholeté úspěšné zkušenosti novému vedení města,
jasně deklaroval, že tuto práci bude
vykonávat zdarma bez nároku na
jakoukoliv finanční odměnu, a my
bychom ho měli odmítnout? Víte,
on tímhle ukázal ten propastný rozdíl mezi člověkem, který se o veřejný
život a chod města opravdu zajímá,
leží mu na srdci, přitom je dalek
nějaké hořkosti nebo uraženosti,
a těmi, jak jste trefně zmínil, co proti tomu ostře protestovali. Od těch
několika jednotlivců to bylo trapné.
Víc k tomu nemám co dodat, ať si
čtenář udělá obrázek sám.“
●● Samotná rada města má dvě staronové tváře, Miladu Galářovou
a Jiřího Pospíšila. Co byste řekl
k jejich inauguraci?
„Jde o matadory prostějovské komunální politiky. Oba mají zkušenosti
z řízení komisí rady města, paní
Galářová působí navíc v osadním
výboru Vrahovic. O to, že by funkci
radních nezvládli, se tak není třeba
obávat.“

Foto: archiv Večerníku

●● Závěrem z jiného soudku, projednáváte aktuálně v poslanecké
sněmovně něco, co se bezprostředně týká i Prostějova?
„Samozřejmě ovšem to není na stručnou odpověď, ale na celostránkový
rozhovor. (smích) Řešíme novou legislativou nebo její novelizací spoustu
věcí, které se bezprostředně dotýkají
nás všech. Napravujeme v některých
ohledech až devastační kroky minulých pravicových vlád, například totální podfinancovanost bezpečnostních
sborů. Takže i v Prostějově už máme
víc policistů. Zároveň přinášíme nová
řešení. Na této schůzi vrcholí projednávání zákona o ochraně spotřebitele,
kterým posilujeme práva zákazníků
a nasazujeme nové zbraně proti takzvaným šmejdům. Prosadili jsme větší
navýšení důchodů, než jaké navrhovalo ministerstvo financí. A třeba právě
tento týden nás čeká novela zákona
o rozpočtovém určení daní, jejímž cílem je přivést do jednotlivých regionů
více peněz. Je toho fakt hodně.“
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PRO NAŠE KLIENTY HLEDÁME:

* BYTY 1+1, 2+kk, 2+1 v Prostějově
* BYT 3+1 do 1.500.000 Kč v PV
* Rodinné domy v PV a okolí
* Chaty, zahrady a pozemky
Více na:WWW.VNB-REALITY.CZ
Koupím byt 1+1,2+1. Tel.: 774101818

Nabídne mi někdo byt 2+1, nebo Rychlá půjčka 5 - 20.000 Kč. Peníze
1+1 v PV? Děkuji. 773 513 220
ještě dnes. Tel.: 603 218 330
Koupíme dům v PV. Tel.: Zajistím nízkou úrokovou sazbu
774858723
při refinancování úvěrů, konsolidace půjček a vyplacení exekucí.
Koupím dům v PV a okolí, Tel.: 737 543 961
s opravami počítám. 773 545 092
Pronájem bytů 3+1, 2+1, 1+kk
na Vápenici 31. RK nevolat. Tel.:
725 549 790

VÍCE NEMOVITOSTÍ NA:
WWW.REALMORAVIA.CZ

Pronajmu velký přízemní byt 2+1,
Svatoplukova ulice se stáním pro
auto, s velkou lodžií. Cena 6.000/
měs.+ inkaso. Tel.: 777 010 323
Prodám chatu na BĚLECKÉM
MLÝNĚ, velikost pozemku 300m2,
RK ne! Tel.: 737 344 163

dvůr, zahrada
cca 500m2
cena dohodou

TEL.: 731 658 360

Pronajmu parkovací místo v garážovém dvoře, Svatoplukova ulice,
tel.: 777 010 323
Pronajmu byt 1+1 po rekonstrukci
na A. Slavíčka v Prostějově.
Nájem 6.200 Kč včetně inkasa
+ 2x kauce.
Zn. RK – NEVOLAT.
Tel.: 731 260 758 nebo
737 616 788

Zemní práce, kanalizace, odvodnění,
demolice. 723 522 369
Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367
Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134
Provádíme dokonalé stroj. čištění
sed. souprav a koberců. M. Revay,
tel.: 604 439 302, 582 382 325,
www. revay.cz
Rekonstrukce koupelen. Telefon:
605 459 652
Nabízím veškeré malířské a natěračské práce, možnost vystěhování
i úklidu, tel.: 799 797 657

Opravy oděvů
Obuvi a batohů
Opravy deštníků
Broušení nůžky nože
Vedle knihkupectví u radnice
702 870 751
Provádíme také zcelování
Fasády, rekonstrukce, zateplení, nátěry, nástřiky, ochrana před grafiti.
Volejte 723 522 369

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

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

po rekonstrukci
V OBĚDKOVICÍCH

Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343

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

Pronajmu byt 1+kk Sídl. E . Beneše, 5.500 Kč včetně inkasa. Tel.:
777 702 815

PRODEJ DOMU

STOLÁŘSTVÍ V. Jančík.
Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol, plov.
podlahy. Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358

Antény Jiříček nabízí až 47 tv programů bez poplatků. Tel.: 776 340 848,
www.anteny.kvalitne.cz

15012320037
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NABÍZÍME
9é.83%<7ģ
ZA HOTOVÉ!!!

Kvalitní
služby
od roku
1992

15100210955

3OXPORYVNi3URVWČMRY
LQIR#UHDOLW\SRO]HUF]

Koupím byt 2+1 v OV, západní část Vyplatíme všechny vaše EXEKUCE
města. 777 602 873
a poskytneme vám jednu půjčku.
Pracuji pro více věřitelů, volejte.:
REALITNÍ KANCELÁŘ
777 551 492
VNB REALITY
Hlaváčkovo nám.1 (ATRIUM), Malá půjčka 10 000 až 80 000 Kč.
Prostějov
Pracuji pro více věřitelů. Tel.:
Ing. Zuzana Kučerová, 774 409 430 777 551 492
aktuálně NABÍZÍ:
BYT3+1,Kralice n/H 1.090.000Kč Osobní bankrot – oddlužení. KonRD 5+1, Určice
850.000 Kč zultace zdarma. OPTIMCREDIT
RD 2+6, Brodek u Pv 1.890.000 Kč s.r.o. Volejte777 551 492
RD 3+kk, novostavba 1800m2
Brodek u Konice 2.700.000 Kč Peníze pro všechny ihned při podRD 2+1, Brodek u K. 230.000 Kč pisu! Zvýhodněné podmínky, žádPronájem kanceláře 5.700 Kč/měs. né poplatky. Volejte: 775 02 12 12
Pronájem obchodu 70m2
12.000 Kč/měs. !PENÍZE VŠEM! Úvěry, hypotéIng.MarieVymazalová,774421818 ky, zástavy, exekuce.. od 8 věřitelů
aktuálně NABÍZÍ:
= vaše výhoda, konzult. zdarma
RD Otaslavice
960.000 Kč 739 066 462, 603 317 378
RD Skřípov
990.000 Kč
RD Plumlov novost. 3.990.000 Kč
Chata Plumlov.přehrada 940.000 Kč
PozemekSkřípov 640 m2 170.000Kč
Stav.pozemek 9.518 m2
Brodek u PV
Stav.pozemek 22.056 m2
Mostkovice
Pronájem 4+kk
9.000,-Kč/měs+ink

SLUŽBY
Ploty betonové, drátěné, průmyslové gabiony. Kvalitně za rozumné
ceny. 723 522 369

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

UZÁVÌRKA ØÁDKOVÉ INZERCE

v PÁTEK 16. øíjna 2015
v 10.00 hodin

Nabízím k dlouhodobému pronájmu byt v PV 3+1, 120m2. Nájem
8.500 Kč+inkaso. Jistina 15.000 Kč.
Možnost trvalého bydliště. Více na
tel.: 732 565 757
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Pokud není uvedeno jinak, SODWtXYãHFKLQ]HUiWĤWĜtGD
HQHUJHWLFNpQiURþQRVWL*PLPRĜiGQČQHKRVSRGiUQi

www.realitypolzer.cz
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-HGQiVHR]GČQêURGLQQêGĤPWČVQČSĜHGGRNRQþHQtP
&HQRYČYHOPL]DMtPDYiQDEtGNDGRSRUXþXMHPH
&HQD.þ
9ROHMWH

Jen za dvacetikorunu si
můžete v tomto týdnu
zadat prezentaci do rubriky
REALITY pro příští vydání
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku

15082710823
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soukromá řádková inzerce a vzpomínky
KOUPÍM

PODĚKOVÁNÍ
POCHVALA
prostějovské nemocnici
V dnešní uspěchané době,
kdy každý si na většinu věcí stěžuje
a málo kdy člověk slyší chválu,
nebo ji ,,pouze,, slyší, tak mne
napadlo touto cestou pochválit
a poděkovat porodnici,
novorozeneckému oddělení
a oddělení šesti-nedělí.
Asi každá paní či slečna, co měla
tu možnost zažít porod, tak ví,
že se nejedná o moc příjemný stav
a myslím si, že většina žen si sáhne
až na samé dno, ale ten pocit jak se
miminko narodí, tak ten za to stojí.
Já měla tu čest, že po tuto dobu,
před porodem a při porodu,
jsem narazila na sestřičky na
porodním sále, konkrétně
paní Edita a paní Olga, příjmení
uvádět nebudu. Ony určitě ví.
Když jsem chodila na měření před
termínem, tak jsem jim jejich práci
záviděla, ale tehdy jsem ještě vůbec
neměla tušení, co všechno obnáší.
Je to skutečně poslání.
Po celou dobu, co jsem byla
v nemocnici, se mi sestřičky
věnovaly (nejen porod),
všechny byly empatické, klidné,
profesionální, prostě lidé na svém
místě. To stejné jsem slyšela
i od ostatních maminek,
mohu tedy mluvit i za ně.
Tyto sestřičky měly platit zlatem!
Máte můj velký obdiv
a úctu vašim povahám!
L.S., Prostějov

PRODÁM

moto věci a jinou veteš. Vykoupíme také celé pozůstalosti a zajišťujeme komplexní vyklízecí práce.
Seriózní jednání a platba hotově.
Tel.: 773 113 303.

Dne 5. října 2015
uplynul první smutný rok,
kdy nás opustil bývalý plavčík
ze Stažiska a kamarád
pan Leopold KRČ.
Za tichou vzpomínku
děkují synové Vladimír
a Leo s rodinami.

Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme za kvalitní obrazy 17. - 20. století, zlaté a stříbrné mince, hodiny
a hodinky, zbraně, stříbrné předměty,
šperky a veškeré starožitnosti. Prosíme
pouze kvalitní a hodnotné předměty,
nejlépe celé sbírky či pozůstalosti.
Info René Simon, tel.: 736 127 661,
simonrene@seznam.cz

TRAFIKA U LÁZNÍ opět v provozu! Prodej jsme rozšířili o studenou kuchyni, dobíjení mobilu, vč. paysefcard,
kontakt: 603 445 601
AKCE! Prodej bukového palivového dříví. Cena 500,- Kč/prms. +
15% DPH. Doprava zajištěna. Pila
K+L Doloplazy u Nezamyslic. Tel.:
582 388 101

OZNÁMENÍ

Dne 11. října 2015
jsme si připomněli
100 výročí narození
pana Jaroslava SOCHŮRKA
z Prostějova.
Vzpomeňte s námi na milého
a dobrého člověka.
Rodina Ujcova, Sochůrkova,
Zabloudilova a Urbancova.

AUTO-MOTO

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, PRODÁM Fiat Punto 1,2 16V;
13:30-17 hod, So 9-11 hod.
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

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE

DARUJI
Daruji krásné chlupaté
černobílé koťátko.
Tel.: 737 144 501

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

Dne 11. října 2015
by se dožil 85 let
pan Jindřich KŘENEK
z Držovic.
Zemřel tragicky ve věku 27 let a
není mezi námi už 58 let.
Vzpomíná
manželka s rodinou.

Dnes, tj. 12. října 2015
vzpomeneme
2. smutné výročí úmrtí
pana Michala GULY
z Biskupic.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Dne 13. října 2015
uplyne 3. smutný rok,
co nás navždy opustila
paní Květoslava FILIPI
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkují
dcera, syn, vnoučata a rodina.

To, že čas rány hojí,
je jen pouhé zdání,
stále je v srdci bolest
a tiché vzpomínání.

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

Dne 16. října 2015
by se dožil 70-ti let
pan Jan KRAUS
z Čechovic.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka.

15021020132

Dne 13. října 2015
vzpomeneme 7. výročí úmrtí
pana Josefa MIKEŠE
z Prostějova.
Za vzpomínku děkují
manželka a děti s rodinami.

www.vecernikpv.cz

Úsměv měla na rtech, dobrotu v srdci,
lásku v duši…

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

Dne 10. října 2015
by se dožila 80 let
paní Květa CHMELAŘOVÁ.
Za tichou vzpomínku děkují dcera
Eva s rodinou a synové Zdeněk a
Miroslav s rodinami.

Dne 9. října 2015
tomu bylo 7 let, co nás navždy
opustil
pan Stanislav ŠEVČÍK
z Brodku u Konice.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka a děti.

Nejsou již mezi námi

Prostějov Josef Planička 1941
Jarmila Pospíšilová 1951 Prostějov
Josef Přikryl 1925
Prostějov Marie Hrabčíková 1930 Hradčany Čeněk Kroupa 1964
Jaroslav Fuják 1935 Domamyslice
Ing. Helena Dostalíková 1932
Prostějov Vítězslav Trunečka 1933
Slatinice – Lípy
Mgr. Antonín Grulich 1952

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
Poslední rozlouèení

Pondělí 12. října 2015
Milada Lessyová 1942 Prostějov 14.00 Obřadní síň Prostějov
Pátek 16. října 2015
František Navrátil 1942 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Marie Fojtková 1922 Pěnčín

Nejsou již mezi námi

Miloslav Hlubinka 1929 Prostějov Božena Šoupalová 1937
Petr Rozsypal 1966
Prostějov
Klenovice na Hané

Hodně síly k překonání
toho jediného, co nemůžeme
nikdy změnit.

manželka a děti s rodinami.
m

Pohřební služba Pavel Makový

Pohřební služba A.S.A. TS

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

s Večerníkem

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

Nejsou již mezi námi

Kdo žije v srdcích svých milých,
není mrtev, je jen vzdálen.

Dnes, tj. 12. října 2015
si připomeneme 13. výročí úmrtí
pana Aloise RUDOLFA
z Ondratic.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka a děti s rodinami.

smuteèní oznámení

Jitka Řehulková 1929
Prostějov
Bohumír Chaloupka 1927 Prostějov
Vlasta Lánská 1921
Soběsuky
Stanislav Vláčil 1930
Vranovice
Jan Krátký 1938
Vincencov

Dne 13. října 2015
uplyne 20 let od tragického
úmrtí naší milované dcerky
Andrejky FORMÁNKOVÉ.
S láskou vzpomínají
rodiče a babička.

Dík za to, čím jsi nám v životě byl,
za každý den, jenž jsi pro nás žil.

PODZIM

pro další èíslo
je v PÁTEK
16. øíjna
v 10.00 hodin

Dne 17. října 2015
vzpomeneme 1. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Miroslav JURDA
z Obědkovic.
Za tichou vzpomínku děkují
synové, dcera a vnoučata.

Svíčku na hrob můžeme Ti jen dát
a s láskou na Tebe jen vzpomínat.

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.

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.

Děkujeme všem, kteří se přišli
7. října 2015 naposledy
rozloučit s naší drahou maminkou,
paní Jarmilou POSPÍŠILOVOU.
Zároveň děkujeme
za květinové dary.
Dcery Leona a Petra
s rodinami a přítel Luboš.

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

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.

ZD Moravan Domamyslice
Sad Mostkovice
Prodej jablek
Konzumní i do kvasu
(pro maloodběratele i velkoodběratele)
Po – pá: 7.00 – 15.00 hod.
Odkoupím a v hotovosti ihned Tel.: 602 510 465
proplatím starožitnosti umělecké Pila Otaslavice nabízí tvrdé paa sběratelské předměty, staré kni- livové dříví – krácené. Cena 550
hy, pohlednice, mince, medaile, Kč/prms. Doprava zajištěna. Tel.:
obrazy, zbraně, uniformy, vyzna- 582 371 493 nebo 605 405 953
menání, hodiny, fotoaparáty, rádia,
gramofony, nábytek z chromových Přijímám objednávky na růže veltrubek i barevného umakartu, lus- kokvěté, pnoucí a polianty. Cena 35
try, lampy, kamna, porcelán, kera- Kč/ks, tel.: 607 971 192
miku, sklo, věci ze stříbra, šperky,
staré hračky, veterány a věci na ně a Prodám 80 l zánovní bojler. Dradalší. Přijedu, rychle a solidní jed- žice. Tel.: 774 664 966.
nání. Tel.: 605 138 473
Prodám jablka Spartan, Starkrimson
Koupíme starožitný nábytek, ob- a jiné odrůdy á 5 Kč a 6 Kč, jablka na
razy, zbraně, vojenské předměty, moštování á 2 Kč. Denně od 14:30
hodiny, porcelán, sklo, hračky, hod. Procházka Pavel, Vícov 4.
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Prostějov
Čelčice

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

Dne 9. října 2015
by se dožil 60 let
pan Alois NOVÁK.
Za tichou vzpomínku
děkují rodina Novákova,
Hašákova a Heralova.

Dne 17. října 2015
vzpomeneme
nedožitých 90 let
pana Vojtěcha KIRŠBAUMA
z Prostějova.
S láskou vzpomínají manželka,
dcera a syn s rodinami.

Pondělí 12. října 2015
www.vecernikpv.cz

nabídka pracovních míst

HLEDÁTE PRÁCI?

SOUKROMÁ ŘÁDKOVÁ INZERCE
Firma NAMI, výroba dámských
oděvů Hluchov, přijme do pracovního poměru dámské krejčové.
Nástup možný ihned Informace na
tel.: 582 378 556 nebo 731 441 045

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

Stavební firma hledá šikovné
řemeslníky. Tel.: 777 943 299

NEPROPÁSNĚTE SVOJI ŠANCI...

Přijmeme řidiče sk C,E na mezinárodní dopravu. Nástup možný ihned. Přijmeme pracovnici do pekařské
provozovny, 3 směny, plný příTel.: 602 502 098
padně zkrácený úvazek, nástup
Studio Belleza přijme kadeřnice a pe- možný ihned. Info.: 582 342 095
dikérku. Klientela zajištěna. Info. na
Obchodníci – ukáži vám, jak zvýšit
tel.: 728 512 345
vaše zisky, 777 942 039 ( SMS nebo
Studio Styl do svého týmu přijme tel.)
kosmetičku nebo masérku na Žl.
Firma Nature s.r.o. přijme
Info. na tel.: 720 558 085
manipulačního dělníka
BowlingPalace, Újezd 4, přijme
do třídírny papíru,
ihned KUCHAŘE/-ku, brigádně
znalost VZV podmínkou.
na odpolední hodiny v týdnu i víTel.: 608 811 174
kendy KUCHAŘE/-ku PIZZA,
Firma Nature s.r.o. přijme
brigádně SERVÍRKU na víkendy,
řidiče nákladního vozidla
tel.: 728 634 274
ŘP sk C, profesní průkaz.
Tel.: 608 811 174
Přijmu muže, ženy k rozvozu knih vl.
os. autem. Vhodné pro důchodce - Bezpečnostní a úklidová agentura
přijmedopracovníhopoměrumuže
tel.: 777 572 555, 9-10 hod.
v invalidním důchodu na pracovní
SEMO a.s. přijme strojníka balící pozici vrátný. Výkon práce Třebčín.
linky. Požadujeme vzdělání technic- Podmínkou je čistý trestní rejstřík
kého zaměření (mechanik seřizovač a schopnost výkonu nočních směn.
nebo strojař výhodou) a zákl. zna- Informace na tel.č.: 602 786 692
lost na PC. Nutná pečlivost, zodpovědnost, bezúhonnost. Nabízíme Oděvní firma Lorgit-Pv přijme
zajímavou práci s dlouhodobou per- švadleny na jednosměnný provoz,
spektivou. Strukturovaný životopis menší kolektiv, možnost zkr. prac.
zašlete na e- mail personal@semo.cz doby, dobré platové podmínky. Tel.:
777 793 100, lorgit-pv@seznam.cz
nebo volejte na tel.: 582 301 911

STUDIO 365 hledá nové tváře
pro reklamu od 9-27 a 28-45let.
T.: 605 427 271, 9-12 h.
www.studio365.eu
Přijmeme pracovníka do pneuservisu v Prostějově. Vyučen v oboru
automechanik podmínkou. Nástup
možný ihned. Pro informace volejte
777 870 729
Pracovní příležitost pro nezaměstnané při ÚP, pro maminky po i při
rodičovské, studenty, důchodce,
možno i jako přivýdělek, nebo HPP.
Skládání hotových potravinářských
výrobků do přepravek, pracoviště
PV. Info denně – Personální agentura, Kravařova 9, PV, tel.: 602 603 067
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
Přijmeme brigádníky na lehkou manuální práci, tel.: 582 330 341

Přijmeme samostatného, zkušeného zámečníka, svářeče. Kvalitní práce, kvalitní
odměna. Pracoviště PV, 603 533 508

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Elektrikář pro zapoj.
pohonů vrat. a dveř. tech.
Stroj. dělník/-ce lisovny
Pomocní kuchaři
Pracovníci skladu kávy
Skladníci
Terénní soc. pracovníci
Referent nákupu
Šička, krejčová oděv. konf.
Směn. vedoucí úklid. prac.
Brašnář/-ka
Pracovník/-ce v mas. výrobě
Zámečníci

95 Kč/hod.

jednosměnný

střední odborné

Zámečnictví Bílý Pv

70-75 Kč/hod.
10 100 Kč
80 Kč/ hod.
75 Kč/ hod.
16 500 Kč
18 000 Kč
10 500-13000 Kč
12-14 000 Kč
14 000 Kč
11 500 Kč
15-16 000 Kč

jednosměnný
jednosměnný
dvousměnný
dvousměnný
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný

střední odborné
zákl. + praktická
střední odborné
střední odborné
vyšší odborné
úplné střed./vys.
střední odborné
střední odborné
střední odborné
střední odborné
střední odborné

WISCONSIN Pv
ZELOS PV
Žolíková práce Pv
SEMOS CZ Pv
Člověk v tísni Pv
MUBEA-HZP Pv
AMF Reece CR Pv
MW-DIAS - Nemocnice Pv
GALA Pv
ZD Vícov
LIMIRE 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?
VYUŽIJTE LETNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ

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

Firma Easy Fly s.r.o. přijmeme brigádníky na pozici švadlenka. Tel.:
603 324 047

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice

Plat (Kè)

Kuchaři
Pomocné práce ve výr.
Prodavači potravin
Osobní asistent/-ka

10 200 Kč
9200-10 000 Kč
67 Kč/hod.
70 Kč/hod.

Provoz
jednosměnný
pružný
dvousměnný
jednosměnný

Kvalifikace
střední odborné
zákl.+praktická
střední odborné
zákl.+praktická

Firma
Botanico cafe PV
Botanico cafe PV
Květoslava Linetová PV
Podané ruce - o.a., PV

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

15100610963

15100970984

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

15100610957
15090810857

15091120863

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

15100110948
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soutěže

ˇ
PRO VOLNOU CHVILICKU
ˇ ˇ
´
aneb luStETe,
bádejte,
hádejte..
správné odpovìdi a vylosovaní výherci z èísla 40/2015:

I ve druhém 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 15. října 2015,
12:00 hodin.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

správně:

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
vyhrál/-a

Komenského 7
Lenka TRNEČKOVÁ, Kpt. O. Jaroše 29, Pv
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč věnovaný partner Astrovíkend.
BÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
správně:

vyhrál/-a

M Kňažko
Milan
Olga VÍTKOVÁ, Mostkovice 39
Výherce získává: DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY v hodnotě 400 Kč
V
od partnera minulého kola TK PLUS.

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

správně:

OSMISMĚRKA

vyhrál/-a

BATITEXU
Zdeňka PŘECECHTĚLOVÁ, Nerudova 458, Pv
Výherce získává: DÁRKOVÝ KUPON v hodnotě 400 Kč,
který věnoval BATITEX.
správně:
SU
DO
KU

SUDOKU

15100660955

KŘÍŽOVKA

Výherce získává DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč,
který věnoval partner HOSPODA U BOŽENKY.

vyhrál/-a

2,6,6,4
Libuše ZWYRTKOVÁ, Anglická 2, Pv
Výherce získává: DVĚ vstupenky, na koncert ŠLÁGRU,
který věnoval partner minulého kola Agentura HITTRADE.
správně:

vyhrál/-a

Casus bar je vždy výborné zábavy plný džbán
Václav BENÍŠEK, Tylova 34, Pv
Výherce získává: SLEVOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč,
který věnoval partner dnešního kola CASUS-BAR.
Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už tradičně vyzvedávat
v redakci Večerníku, pokud speciálně není určeno jinak.

15093060925

V SORTIMENTU NEJEN KOŘENÍ, PASTY A ......... .....

15100660958

SUDOKU

OSMISMĚRKA

Partnerem tohoto kola jsou MAĎARSKÉ
SPECIALITY, které věnovaly do soutěže
DÁRKOVÝ KUPON v hodnotě 400 Kč.

ADAT, BORD, BRAK, CHUDOBKA, CHŮVA, IŠKA, ODBYT, PACHT, ŘÍŠE, STAN,
STON, STRK, STROUHA, SÝKORA, SYTIČ, ŠKOLY, ŠTĚP, TATRY, TICHO, TKÁNĚ,
TŘEP, ÚNIKY, ÚTOK, VOLTY, VÝTRUSY, ZLOST

Výherce získá SLEVOVÝ POUKAZ
v hodnotě 400 Kč, na "dušičkové zboží"
od pohřební služby Václavková a spol. s.r.o.

BÁDEJTE, KDO SE

SKRÝVÁ
POD TOUTO TVÁŘÍ...

15092260907

Kdo je na fotografii? Tentokrát jsme zabrousili
do SPORTU a graficky lehce poupravili
reprezentační posilu prostějovských hokejistů ...

15012860074

Výherce získá DVA lístky
na koncert Michala Hrůzy,
které věnoval MK Litovel.

Výherce získá POUKAZ v hodnotě 400 Kč
od firmy PONOŽKY OD MARUŠKY.
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zveme vás...

TIPVečerníku
SPOLEČNÁ VĚC 2015

KDY: STØEDA 14. ØÍJNA 2015, 19:00 HODIN
KDE: SOKOLOVNA, SKÁLOVO NÁM., PROSTÌJOV
Koncert Tomáše Pfeiffera na Vodnářský zvon je jedinečným
souzněním velkoplošné parabolické projekce a nástroje, tvořící
tak neopakovatelný umělecký zážitek. A právě ten bude dopřán
všem, kdo navštíví tuto středu večer prostějovskou sokolovnu.
Večerník, jakožto mediální partner, tuto akci vřele doporučuje.
Návštěvníci koncertu uvidí neobvyklý multimediální projekt
spojující historický nástroj Vodnářský zvon s filmovým doprovodem, přičemž příběhy pro jednotlivé skladby koncertu jsou
inspirovány každodenním životem. Témata skladeb koncertu
Společná věc se pravidelně obměňují, v letošním roce budou
moci návštěvníci vidět upravenou úvodní skladbu Rezonantia
Temporum - souznění zvonů, Vodnářského a zvonu z chrámu
sv. Víta v Praze, a také pohled do vesmíru Patria Deum nám
naskytne nové záběry. Z dalších skladeb zazní barevná krása
matematiky - Chaos - fraktály, cesta do vysokých hor za krásou
ledovců - Via Ón a další. V tónech tohoto nástroje - Vodnářského zvonu - lze prožívat hloubky rezonance, která podle odkazu
dávných mistrů kladně působí na celou bytost i okolní prostor.

Na závěr koncertu budete mít možnost vidět Vodnářský zvon
zblízka a pozorovat krásu vodní hladiny, která při fortissimech levituje v tisících kapičkách, nebo vytváří rezonanční obrazce. Nástroje
se lze i zlehka dotknout a vnímat jeho vibraci přímo. Koncert Společná věc se uskuteční v Prostějově 14. října od 19:00 hodin.
Předprodej vstupenek nadále probíhá přes e-shop www.dub.cz
,v prodejně CD+DVD v Kramářské ulici č. 4. Podrobnější informace lze získat na tel.: 604 851 466.

Pozvánky na utkání WSM ligy

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
RYTÍŘI KLADNO
pondělí 12.10. od 18:00 hodin
LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
HC BENÁTKY NAD JIZEROU

akce
v regionu...

středa 14.10. od 18:00 hodin

Výlov rybníka v Tovačově

Rybářství Tovačov pořádá
tradiční Slavnostní výlov Hradeckého
rybníka v Tovačově. Akce se koná v sobotu 17. a neděli 18. října. Začátek výlovu je
naplánován na 8.30 na hrázi Hradeckého
rybníka. Připravena bude ochutnávka
rybích specialit a prodej živých ryb. K poslechu budou hrát Šediváci. Chybět nebudou atrakce pro děti. Pro zájemce bude
zpřístupněn zámek od 9.00 do 16.30. Informace na telefonním čísle 605 208 825.

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

ČEZ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE

sobota 17.10. od 18:00 hodin
Zimní stadion v Prostějově

Sobota 17. října:
10.00: TJ OP Prostějov – SKB Zlín (4. kolo
druhé ligy žen, hala Sportcentra DDM Pv).
14.00: Orli Prostějov – JBC MMCITÉ
Brno (4. kolo extraligy juniorů, hala Sportcentra DDM Pv).
19.00: TJ OP Prostějov – Kara Trutnov
(4. kolo extraligy kadetek, hala Sportcentra DDM Pv).
Neděle 18. října:
10.00: Orli Prostějov – SKB Zlín (5.
kolo extraligy juniorů, hala Sportcentra
DDM Pv).
12.00: TJ OP Prostějov – USK Praha
(5. kolo extraligy kadetek, hala Sportcentra DDM Pv).
)

HÁZENÁ:
Sobota 17. října:
15.00: TJ Sokol II Prostějov – SK Žeravice
(5. kolo 2. ligy starších dorostenců, SH RG ve
Studentské ul.).
17.00: TJ Sokol II Prostějov – SHC Maloměřice (5. kolo 2. ligy mužů, SH RG ve
Studentské ul.).
Neděle 18. října:
10.30: TJ Sokol Kostelec na Hané-HK –
Sokol Juliánov (5. kolo 2. ligy mužů, SH
v Kostelci).

MALÁ KOPANÁ:
Sobota 17. října:
8.00: Třetí turnaj 2. ligy (kluby Kobeřice, Béci Sokol 2 PV, Katastrofa PV, Medvědi PV, tráva a umělka Dřevnovice).

ØECKO-ØÍMSKÝ ZÁPAS:

Kouzlo Srí Lanky v Protivanově

Cestopisná přednáška o zajímavostech jihu malebného ostrova Srí Lanka
v podání Zlatuše Knollové se bude
konat už dnes, tj. v pondělí 12. října
od 18:00 hodin na ZŠ v Protivanově. Přítomní se mohou těšit na želví
líhně, doly na měsíční kámen, vyhřívající se krokodýly, obratnost surfařů,
zručnou práci kuchařů, rituální masky,
imozantní chrámy, vyparáděné slony
a mnoho dalších zajímavostí. Lidé budou moci ochutnat i skvělý cejlonský čaj.

Sobota 17. října:
10.30: Memoriál Gustava Frištenského
(28. ročník mládežnického turnaje, sokolovna na Skálově náměstí v Prostějově).

Mediální partner prostějovského HOKEJE:

TIP

k obrazovce

NĚŽNÉ VLNY

Pavel Surma vystavuje v Konici

SOBOTA

17.10.2015
20:20 HODIN

Komedie ČR (2013)

Až do 13. listopadu bude v zámecké galerii v Konici k vidění výstava „Struktury
ve znamení oka”. Její součástí jsou obrazy,
kresby a plastiky Pavla Surmy. Výstavu lze
navštívit ve všední dny od 10.00 do 12.00
hodin a od 13.00 do 15.00 hodin.

Režie: J. Vejdělek
Hrají: T. Pauhofová, H. Čermák, R. Cejnar,
L. Šteflová, J. Maršál
Vojta je nesmělý mladík, žijící v poněkud
svérázné rodině. Už od dětství je tajně zamilován do své spolužačky Ely. Jeho rodi-

CO, KDY, KDE aneb informace, akce, události a pøednášky z vašeho okolí…
Ekocentrum IRIS
Husovo náměstí 67, Prostějov
V pátek 16. října 2015 od 16:00 do 18:00
hodin Land Art na Hloučele
V sobotu 17. října 2015 od 9:00 do
12:00 hodin - Den stromů - celosvětová
akce proběhne na náměstí T.G.M. Kulturní program zajistí F&C kapela Dojem
a pěvecký sbor Nota Bene Prostějov.
V neděli 19. října 2015 od 16:00 do 18:00
hodin – Keramika (kovárna)
Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
Ve čtvrtek 15. října Reflexe kurzu Cesta
k sobě... - beseda s P. Mečkovským.
Multikulturní podvečery: pravidelně
v úterý od 17:00 do 19:00 hodin
Mìstská knihovna Prostìjov
Senior klub – na říjnovém setkání se vypravíme na procházku po Prostějově. Sejdeme
se v 9:50 hodin před budovou muzea. Svoji
účast nahlaste prosím předem v čítárně nebo
na tel.: 582 329 661. Akce se koná 13. října.
Ve středu 14. října v 17:00 hodin ÍRÁN POHLEDDOZÁKULISÍ-jeÍránďábelskou
zemí? A jak se Islám promítá do každodenního
života jeho obyvatel? Přednáška cestovatele
a publicisty Jiřího Sladkého.
Centrum pro rodinu Prostìjov o.s.
nám. J.V.Sládka 2, Prostějov
Pro rodiče a učitele zážitkový seminář
Agrese je OK. Koná se 16. října od 14:00
do 19:00 hodin v CMG, Komenského 17
KŘESŤANSKÉ MATEŘSKÉ CENTRUM MATKY MARKÉTY – setkávání
rodičů s dětmi. Každé pondělí a středa od
9:00 do 12:00 hodin.

BASKETBAL:

MC Cipísek 2015
Psychomotorický vývoj dětí do jednoho roku – beseda pro maminky
s miminky a to 12. října
Jsem rodič, ale nejen to... Jak dosáhnout
svých cílů? Skupinový koučink v sobotu
17. října 2015 skupiny dle nahlášení.

Prohlídková trasa zámku Konice
Otevírací doba od 1. září 2015 do 31. května 2016: TIC otevřeno jen ve všední dny
a to: Po - Pá od 9:00 do 12:30 hodin a od
13:00 do 16:00 hodin
Začátek prohlídky vždy v celou hodinu,
kromě 12:00 hodin. Poslední prohlídka
hodinu před ukončením otevírací doby.
Minimální počet na prohlídku jsou 2
osoby. Doba trvání prohlídky je cca 60
minut.
Info na tel.: 739 333 721, 602 934 905.

RÙZNÉ…
„Seminář pro majitele firem, personalisty a
mzdové účetní - Novela Zákoníku práce –
už ve čtvrtek 15. října 2015
Více info na www.aldekon.cz
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.
v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí
Fit klub Linie oznamuje přesídlení do nových k zapůjčení kompenzační pomůcky,
prostor – areál Autoklubu na Bulharské ulici. např. polohovací lůžka, ortopedické
Zahájení od 1. září 2015.Provoz na Újezdě vozíky, chodítka, WC křesla aj. Služukončen. Více na www.fitklublinie.cz
by jsme rozšířili i o rozvoz pomůcek.
Bližší informace v kanceláři č. 106 nebo
V úterý 13. října 2015 se od 17:00 hodin na tel. č. 588 008 095, 724 706 773
koná vernisáž obrazů Art-kavárna, galerie,
antikvariát malíře Radoslava Kočárka.
Zahrádkářská akce v Hluchově
V sobotu 17. a neděli 18. října se bude
Okresní organizace ČSCH Vyškov, v Hluchově konat tradiční výstava ovoce
Moravské Prusy, Pustiměř a Nouzka a zeleniny. Akci pořádá ČSZ Hluchov
pořádají okresní soutěžní výstavu králíků,
drůbeže, holubů a exotického ptactva
SVAZ NESLYŠÍCÍCH
s Trhem kohoutů.V chovatelském areálu
A NEDOSLÝCHAVÝCH,
u vlakového nádraží Vyškov. Otevřeno
Svatoplukova 15, Prostějov 796 01
pro veřejnost v pátek 16. října od 13:00 I v roce 2015 nabízíme možnost využít
do 18:00 hodin a v sobotu 17. října od služeb našeho zařízení. Kromě odbor8:00 do 15:00 hodin.
ného sociálního poradenství také zaInformace na tel.: 608 456 330.
jištění baterií do sluchadel a drobného
příslušenství ke sluchadlům (hadičky,
Dětské dopravní centrum Prostějov
čistící tablety, či ušní tvarovky různých
Od 1. září 2015 je otevírací doba
velikostí). Zároveň vás upozorňujeme
následující: po – pá 15:00 – 18:00 hod.
na změnu telefonního čísla poradenskéso, ne 9:00 – 12:00, 13:00 – 18:00 hod.
ho zařízení: 775 549 777.

če s ním mají velké plány. Krásná a něžná
maminka do něj vkládá umělecké naděje,
cholerický a notně bláznivý otec, který zažil asi největší životní zklamání a zároveň
trapas, když se pokoušel přeplavat kanál
La Manche, zase ambice sportovní. Jenže

Vojta má docela jiné priority, tou je samozřejmě rusovlasá Ela, okouzlující akvabela,
která v listo padu odjíždí do Francie. Jestli
Vojta rychle nepodnikne něco opravdu zásadního, zmizí mu dívka jeho snů
navždy za železnou oponou.

FILMOVÉ, DIVADELNÍ
OKÉNKO A VÝSTAVY

aneb, co se kde děje…

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 12. října
17:30 Nemilosrdní
Francouzský akční film
20:00 Laputa
Milostné drama (do 15 let nepřístupný)
úterý 13. října
17:30 Nemilosrdní
20:00 Laputa
středa 14. října
17:30 Nemilosrdní
20:00 Laputa
čtvrtek 15. října
17:30 Legendy zločinu
Anglický krimithriller
20:00 Legendy zločinu
pátek 16. října
15:30 Uuups! Noe zdrhnul...!
Německý animovaný film
17:30 Legendy zločinu
20:00 Purpurový vrch
sobota 17. října
15:30 Uuups! Noe zdrhnul...!
17:30 Legendy zločinu
20:00 Purpurový vrch
neděle 18. října
15:30 Uuups! Noe zdrhnul...!
17:30 Labyrint: Zkoušky ohněm
20:00 Legendy zločinu

Kino klub

DUHA
Školní 4, Prostějov
sobota 17. října
15:00 Do pohádky za zvířátky I.
pásmo pohádek
17:30 Život je život
Česká komedie
20:00 Život je život

MÌSTSKÉ DIVADLO
ADLO
PROSTÌJOV

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

Vojáčkovo nám.1, Prostějov
úterý 13. října
19:00 INDIÁN V OHROŽENÍ
HaDivadlo Brno
DIVADLO POINT
pátek 16. října
Olomoucká 25, Prostějov
19:00 Amadeus (festival APLAUS)
14. října
Divadlo Husa na provázku Brno. Hrají: středa
19:00 TESTOSTERON
M. Donutil, M. Matoušková, M. Donutil.

Galerie U Hanáka
Školní 24, Prostějov
až do 15. října
Tereza Skoupilová „Ze šuplíku...“
až do 12. Listopadu
Fotoklub Faun „Fotografie, fotografika“

Apollo 13

Barákova 12, Prostějov
pátek 16. října
20:00 Depeche Mode revival band
sobota 17. října
20:00 METAL CELEBRATION „50“
FROM BEYOND, PV VÝBĚR & hosté....

MIILUJE
M
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navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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15012810072
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Číslo 41•Ročník 19

NEJRYCHLEJŠÍ V HISTORII!

PARDUBICKOU

Naleznete
uvnitř

APLAUS ZAČNE
AŽ V PÁTEK...
●● Divadelní festival musel
odložit premiéru. Co se stalo?
strana 28

DRBY JSOU
ZPÁTKY!

●● Facebooková sága stránky
prostějovských šprochů má
pokračování...
strana 30
Foto: internet

Foto: Pavla Vašková

strana

28

PARDUBICE, PROSTĚJOV Tak v tohle jsme mohli doufat jen v hodně odvážných fantaziích!
Před zraky celého národa zvítězil Nikas v nejtěžším dostihu kontinentální Evropy. Při nedělní
Velké pardubické se tak nečekaně splnil sen trenéra Stanislava Popelky ze stájí na Srdéčku
u Hvozdu, Nikasova majitele Petra Kupky ze Stínavy, jezdce Marka Stromského a také všech milovníků koní na Prostějovsku.
Jednalo se přitom o nejrychlejČTĚTE NA STRANĚ
ší ročník legendárního dostihu
v jeho 125 let dlouhé historii!

47

JEDNOU
VĚTOU

DO PROSTĚJOVA DORAZÍ
HNED NĚKOLIK GIGANTŮ

●● Pivovarský rybník budou provozovat Lesy města Prostějov. A má
i svého spřízněného sponzora.
Čtěte v příštím čísle
●● Starší dorostenci Sokola II Prostějov jsou po třech kolech moravské
skupiny druhé ligy třetí, když po
úvodní prohře s Litovlí deklasovali
výsledkem 49:20 Vsetín a porazili
i Velké Meziříčí.
●● K dalšímu setkání s občany
města Prostějova vyrazili radní do
Čechovic, kde se řešila především
doprava...

●● Prostějovský klub Apollo 13
o víkendu žil naplno. Hned dvě
akce přilákaly stovky návštěvníků,
kteří pořádně zapařili.
Více najdete na stranách 28 a 29
●● Meteorologové varují: „V pondělí 12. října zesílí v Olomouckém
kraji vítr a očekáváme i první sněhové srážky. V nížinách ale bude sníh
rychle roztávat!“

www.vecernikpv.cz

●● Startuje extraliga volejbalistek.
Prostějov jde opět po zlatu!
strany 44 až 46

Zveme na šlágr Večerníku – TÝMOVÉ SPORTY

●● Novým sekretářem fotbalového oddílu TJ Sokol Vrahovice, který aktuálně zastřešuje pouze jedno
družstvo mužů, se stal Martin Kratochvíl.

●● Basketbalovým kadetům se
nepodařilo do letošní extraligové
sezony vstoupit vítězně, na půdě
Písku podlehli mladí Orli v poměru
59:86.

➢

AGELKY JDOU
DO BOJE

Foto: Zdeněk Vysloužil

V devátém kole naší tipovačky FOTBALOVÁ DEVÍTKA VEČERNÍKU se radoval další z favoritů na
triumf v celkovém pořadí. S jedenácti body ovládl soutěž minulý týden Zbyněk Lošťák, kterého
zná regionální fotbalová veřejnost jako „KOLJU“. Kolo plné výsledkových kotrmelců zvládl nejlépe díky dvěma trefeným nulám, stejnému počtu dvojek a jedné jedničky. Celkově si tak Kolja
pomohl již na průběžnou čtvrtou příčku a jeho naděje na celkové prvenství jsou stále reálné.
GRATULUJEME!
Jak dopadlo aktuální víkendové dění si můžete tentokrát přečíst na straně 26,
kupón pro vaši další šanci pak najdete tradičně na straně 27.

boje na zelených trávnících aneb

PROSTĚJOV Fanoušci z Prostějova a okolí se mohou v nejbližších
dnech těšit na jednu sportovní laskominu za druhou. Předkrm obstará už dnes, tj. v pondělí 12. října od 18:00 hodin hokejový souboj
Jestřábů s kladenskými Rytíři. Na Hanou tak poprvé v sezoně zavítá
šestinásobný domácí šampion a vítěz Poháru mistrů evropských
zemí, jehož současným majitelem je hrající legenda Jaromír Jágr.
Prostějovští hokejisté sehrají v tomto týdnu hned tři duely a všechny na vlastní ledové ploše, tím druhým bude středeční souboj
s Benátkami nad Jizerou a půjde o první kolo druhé čtvrtiny.
Stejně tak se středeční šestou hodinou večerní vypukne velká
basketbalová bitva, do Sportcentra DDM totiž dorazí v rámci
druhého ligového kola domácí dlouholetá neotřesitelná jednička ČEZ Basketball Nymburk.
Rovný den nato si na své přijdou rovněž volejbaloví příznivci,
místní Agelky se totiž hned na úvod nového extraligového ročníku střetnou se svým hlavním rivalem Olympem Praha a dojde
tak na reprízu jarního finále.
A aby toho nebylo málo, tak nabitý týden završí v sobotu večer
Jestřábi. Opět od 18:00 hodin budou hostit na zimním stadionu
Motor České Budějovice. Tedy dlouholetého extraligistu, jarního účastníka baráže o postup do nejvyšší české soutěže a celek,
jemuž na jihu Čech podlehli vysoko 2:7. Doma ovšem naposledy slavili Prostějovští, a sice 2:1.
(jim)
VÍCE K HOKEJOVÝM ZÁPASŮM ČTĚTE NA STRANĚ 41
VOLEJBALOVOU POZVÁNKU NAJDETE NA STRANĚ 45
A BASKETBALOVÉ PREVIEW HLEDEJTE NA STRANĚ 47.

➢

KAM ZA F

TBALEM

I.A TØÍDA, SK. „A“ – 11. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 11. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 11. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 11. KOLO

SOKOL KONICE

TJ SOKOL KLENOVICE N. H.

TJ SOKOL PLUMLOV

TJ HANÁ NEZAMYSLICE

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 11. KOLO

TJ SOKOL V PIVÍNĚ

TJ DOUBRAVA HAŇOVICE

TJ SOKOL MOSTKOVICE

TJ SOKOL BĚLOTÍN

TJ SOKOL ÚSTÍ „B“

TJ SOKOL DUB NAD MORAVOU

NEDĚLE 18. 10. 15:00 HODIN SOBOTA 17. 10. 15:00 HODIN SOBOTA 17. 10. 15:00 HODIN SOBOTA 17. 10. 15:00 HODIN NEDĚLE 18. 10. 15:00 HODIN
Fotbalový areál v Konici
Fotbalový areál v Klenovicích
Fotbalový areál v Plumlově
Fotbalový areál v Nezamyslicích
Fotbalový areál v Pivíně
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výsledkový servis, sport

Sportovní sumáø
FK

Prostějov

2

Mohelnice

2

TJ Sokol

* výsledky * statistiky * tabulky

Tatran

10. kolo - Přebor Olomouckého KFS

10. kolo - MSFL

1.SK

10. kolo - Přebor Olomouckého KFS

FC
Poločas: 1:0

Kralice na Hané

HFK

Diváků: 320.

Branky: 33. Hirsch, 74. Langer - 71. Bača, 84. Hapal. Rozhodčí: Tomanec
- Sedláček, Ogrodník. Žluté karty: 29. Petržela, 36. Koudelka - 76. Heidenreich.
Červená karta: 77. Rus. Diváci: 320. Rohové kopy: 5:1. Střely na branku: 4:2,
Střely mimo : 1:2. Nepřímé kopy: 4:5.
SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Kofroň - Hirsch, Sus, Rus, Krejčíř - Koudelka, Fládr, Zelenka (86. Sečkář), Petržela - Machálek (59. Langer), Kroupa.
Trenér: František Jura.

SESTAVA
MOHELNICE:

Hora - Seibert, Kuba, Pinkava, Heidenreich – Vokoun (81.
Soukup), Fišara, Bača, Weinlich (66. Bzirský) – Kopa (66.
Hapal), Yunis.
Trenér: Roman Sedláček.

"„Prostějov mě osobně zklamal herním projevem...“

kouč Mohelni
Mohelnice
ice Roman
Rom
man S
SEDLÁČEK
EDL
LÁČ
ČEK
K
strana 35

Olomouc "B"

0

SESTAVA
URČIC:

Diváků: 100

SESTAVA
KRALIC:

„Po herní stránce to bylo paradoxně jedno za našich
nejvydařenějších utkání, doplácíme ale na neplodnost.“

ttrenér
renér Kra
Kralic
alic IV
IVO
VO GO
GOTTWALD
OTT
TWA
ALD
D
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DALŠÍ VÝSLEDKY PŘEBORU O KFS


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

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

V

R

P

Skóre

Body

+/-

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

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

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

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

23:12
24:11
18:9
15:16
23:12
20:11
17:12
17:17
14:16
20:18
11:16
13:17
14:19
16:26
12:24
5:26

26
25
20
17
16
16
16
16
15
14
12
10
10
10
9
6

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

KAM NA MSFL - 11. KOLO:
sobota 17.10.
sobota 17.10.
sobota 17.10.
sobota 17.10.
sobota 17.10.
sobota 17.10.
neděle 18.10.
neděle 18.10.

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

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

:
:
:
:
:
:
:

MALÁ KOPANÁ

DOBROCHOV DVAKRÁT ZVÍTĚZIL

A PEVNĚ MÍŘÍ ZA OBHAJOBOU
PROSTĚJOV Aktuální ročník nejvyšší
okresní soutěže v malé kopané ČUS
Prostějovska pokračoval dvěma turnaji
třetího kola v Laškově a Vrbátkách. Ve
spolehlivém tažení za zopakováním titulu z minulé sezóny směřuje SK Tomek
Dobrochov, jenž coby největší favorit
vyhrál oba své sobotní duely a vede o tři

body před Orly z Otinovsi. Ti v jednom
utkání podlehli Chaloupce Prostějov,
která jim teď ze třetí příčky dýchá na
záda se ztrátou jediného bodíku. Marně
zatím čekají na svůj první zisk Spojené
kluby Hluchov/Čehovice, s nulou na
kontě tedy logicky uzavírají průběžné
pořadí.

Výsledky 3. turnajù 1. ligy mužù 2015/16
Hřiště Laškov: Spojené kluby Hluchov/Čehovice – 1.FC Laškov 3:4, SK Mexico
Víceměřice – SK Tomek Dobrochov 1:3, Víceměřice – Hluchov/Čehovice 6:3, Dobrochov – Laškov 2:1.
Hřiště Vrbátky: MK Brodek u Prostějova – FK Vrbátky 3:5, SK Chaloupka Prostějov –
Vrbátky 13:2, Orli Otinoves – Brodek u PV 8:3, Chaloupka PV – Otinoves 6:5.
Průběžná tabulka
1. Dobrochov
5
1
0
28:16
16
2. Otinoves
4
1
1
38:26
13
3. Chaloupka PV
4
0
2
32:16
12
4. Laškov
3
0
3
18:17
9
5. Víceměřice
2
2
2
18:16
8
6. Vrbátky
2
1
3
25:39
7
7. Brodek u PV
1
1
4
13:23
4
8. Hluchov/Čehovice
0
0
6
13:32
0
Česká unie sportu v rámci projektu Sportuj s námi a Město Prostějov finančně podporují malou kopanou.
(kopa,son)

www.vecernikpv.cz

www.vecernikpv.cz

trenér U
Určic
rčic EVŽEN
EV
VŽEN
N KU
KUČERA
UČERA
A
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KAM NA KRAJSKÝ PŘEBOR - 11. KOLO:
sobota 17.10.
sobota 17.10.
sobota 17.10.
sobota 17.10.
sobota 17.10.
sobota 17.10.
sobota 17.10.
sobota 17.10.

15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00

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

KRAJSKÝCH A OKRESNÍCH FOTBALOVÝCH SOUTÌŽÍ
PØEBOR OLOMOUCKÉHO KFS

10. kolo: Kralice - HFK Olomouc B 0:2 (0:2),
Hněvotín - Želatovice 1:1 (0:0), Šternberk - Dolany
1:1 (0:1), Mohelnice B - Chválkovice 3:2 (2:0), Zábřeh
- Medlov 1:4 (0:4), Určice - Litovel 1:2 (1:2), Kojetín Ústí 0:5 (0:2), Velké Losiny - Jeseník 0:2 (0:1).
1.Jeseník
12 9 2 1 32:14 29
2.Medlov
12 9 1 2 26:13 28
3.Ústí
12 8 2 2 32:11 26
4.Šternberk
12 8 2 2 29:16 26
5.Velké Losiny
12 7 3 2 34:12 24
6.Dolany
12 4 5 3 23:15 17
7.Určice
12 5 0 7 23:22 15
8.Mohelnice B
12 4 2 6 11:15 14
9.1. HFK Olomouc 12 4 2 6 16:24 14
10.Kralice na Hané 12 4 2 6 13:28 14
11.Hněvotín
12 3 4 5 20:20 13
12.Kojetín - Koválovice 12 3 3 6 18:32 12
13.Želatovice
12 3 2 7 15:26 11
14.SULKO-Zábřeh 12 2 4 6 10:22 10
15.Litovel
12 2 3 7 12:27 9
16.Chválkovice
12 1 3 8 14:31 6
I.A SK. „A“ MUŽI:

:

Števula – Zelina, Zacpal, Lakomý, Gottvald (46. Šatný) – Plajner, Surala (46. Zapletal), Cetkovský, Halouzka, Hochman –
Trajer.
Trenér: Evžen Kučera.

VÝSLEDKY A TABULKY

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO ODEHRANÝCH 11 KOLECH
Z

2

„Potvrdilo se, že se slabšími celky máme problémy.
Jakmile musíme tvořit my, tak je to špatné.“

Krejčí – Škoda, Martinka, Petržela – Neoral, Hlačík,
Dočkal, Dostál (83. Císař) – Nečas – Lehký, Kováč (70.
Troneček).
Trenér: Ivo Gottwald.

DALŠÍ VÝSLEDKY 10. KOLA

Tým

Litovel

Poločas: 1:2

Branka: Branky: 16. Vodička, 35. Boscato. Rozhodčí: Kulička – Zavřel, Lizna.
ŽK: 65. Drmola, 80. Hrubý (oba O). Diváků: 100.

9. kolo: Šter
MSK Břeclav – FC Velké Meziříčí 1:0 (1:0). Branky: 38. Pospiš. Diváci: 150 * FC Hlučín
– FC Fastav Zlín B 1:1 (0:0). Branky: 87. Heinik – 69. Kopečný. Diváci: 145 * SK Spartak
Hulín – 1. HFK Olomouc 1:2 (0:0). Branky: 55. Pospíšil – 63. Heinz, 90. Heinz (pen.). Diváci: 107 * HFK Třebíč – MFK Vítkovice 2:2 (0:1). Branky: 69. Fall, 88. Komínek – 36.
Kovařík, 69. Kovařík. Diváci: 100 * 1.FC Slovácko B – SK Líšeň 0:0 (0:0). Diváci: neuvedeno * SK Uničov – SK HS Kroměříž 1:1 (0:0). Branky: 69. Komenda – 71. Látal. Diváci:
Neuvedeno * FC Viktoria Otrokovice – MFK Vyškov 0:0. Diváci: 126.

1

Branky: 14. Cetkovský – 9. Otava, 20. Grossmann. Rozhodčí: Slota –
Štětka, Ehrenberger. ŽK: 59. Zacpal, 69. Števula – 78. Grossmann, 82. Schön,
89. Otava. Diváků: 41.

Poločas: 0:2

2

Určice

10. kolo: Česká Ves - Bělkovice 2:2 (1:0), Dubicko
- Konice 2:3 (1:2), TJ Štěpánov - Maletín 1:2 (1:0),
Haňovice - Hlubočky 1:3 (0:1), Loštice - Rapotín 2:3
(1:2), Bohuňovice - Černovír 2:0 (1:0), Troubelice Moravský Beroun 3:1 (3:0).
1.Rapotín
10 9 0 1 33:11 27
2.Bohuňovice
10 8 0 2 25:11 24
3.Haňovice
10 6 1 3 28:14 19
4.Konice
10 5 3 2 20:13 18
5.Bělkovice-Lašťany 10 5 2 3 19:16 17
6.SK Řetězárna
10 4 3 3 16:17 15
7.Hlubočky
10 4 2 4 24:28 14
8.Troubelice
10 3 4 3 18:19 13
9.Maletín
10 4 1 5 21:28 13
10.Černovír
10 3 1 6 15:18 10
11.Loštice
10 3 1 6 19:29 10
12.FC Dubicko
10 2 1 7 14:24 7
13.Štěpánov u Olomouce 10 2 1 7 14:30 7
14.Moravský Beroun 10 1 2 7 16:24 5
I.A SK. „B“ MUŽI:

10. kolo: Mostkovice - Všechovice 2:2 (1:1),
Opatovice - Náměšť n. H. 1:3 (1:1), Čechovice Slatinice 2:2 (1:0), SK Lipová - Beňov 1:1 (1:0),
Brodek u Přerova - Plumlov 2:2 (0:2), Bělotín Lipník n. B. 5:2 (2:1), Lutín - Klenovice 5:0 (2:0).
1.Lutín
10 8 1 1 34:5 25
2.Lipová
10 8 1 1 21:11 25
3.Bělotín
10 5 3 2 23:17 18
4.Beňov
10 4 5 1 28:19 17
5.Čechovice
10 5 2 3 18:18 17
6.Klenovice na Hané 10 4 1 5 14:19 13
7.Lipník nad Bečvou 10 4 0 6 18:18 12
8.Všechovice
10 3 2 5 24:31 11
9.Slatinice
10 3 2 5 12:23 11
10.Brodek u Přerova 10 2 4 4 14:15 10
11.Náměšť na Hané 10 3 1 6 16:23 10
12.Mostkovice
10 2 4 4 12:22 10
13.Plumlov
10 2 3 5 17:22 9
14.Opatovice - Všechovice 10 1 3 6 14:22 6
I.B SK. „A“ MUŽI:

10. kolo: FK Nemilany - Čekyně 3:0 (1:0), Kojetín B
- Tovačov 3:1 (1:0), Újezdec - Pivín 2:4 (0:2), Dub
n.Moravou - Nezamyslice 4:0 (3:0), Ústí B - Přerov
B 2:3 (2:1), Vrchoslavice - Horní Moštěnice 3:0
(3:0), Troubky - Kostelec 3:1 (1:1).
1.Kojetín - Koválovice B 10 6 2 2 24:15 20
2.Troubky
10 5 3 2 22:18 18
3.Viktorie Přerov B
10 6 0 4 17:13 18
4.Pivín
10 5 2 3 19:21 17
5.Tovačov
10 5 1 4 16:15 16

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

10
10
10
10
10
10
10
10
10

4
4
4
3
3
4
3
3
3

2
2
1
4
4
0
2
1
0

4
4
5
3
3
6
5
6
7

23:18
21:24
25:24
21:23
15:17
29:26
17:21
14:18
16:26

14
14
13
13
13
12
11
10
9

I.B SK. „B“ MUŽI:

10. kolo: Slavonín - Velká Bystřice 1:2 (1:1), Babice Paseka 2:5 (1:2), Otinoves - Leština 2:0 (0:0), Hvozd
- Doloplazy 0:5 (0:2), Nové Sady B - Zvole 7:0
(4:0), Protivanov - Postřelmov 1:3 (1:1), Jesenec
- Libina 3:2 (2:1).
1.Velká Bystřice
10 9 1 0 38:16 28
2.Jesenec
10 7 1 2 25:14 22
3.Nové Sady B
10 6 1 3 34:20 19
4.Slavonín
10 6 1 3 23:11 19
5.Postřelmov
10 5 3 2 13:7 18
6.Otinoves
10 6 0 4 18:22 18
7.Paseka
10 5 1 4 26:21 16
8.Protivanov
10 4 3 3 15:19 15
9.Doloplazy
10 4 1 5 32:17 13
10.Zvole
10 3 2 5 12:23 11
11.Libina
10 3 0 7 22:26 9
12.Babice u Šternberka 10 2 0 8 16:42 6
13.Leština
10 1 2 7 15:27 5
14.Hvozd
10 0 2 8 6:30 2

KP DOROSTU U19

10. kolo: Černovír - Chválkovice 1:1 (1:1), Opatovice
- Velké Losiny 3:5 (2:3), Chomoutov - Velký Týnec
8:0 (5:0), FK Nemilany - Určice 1:0 (1:0), Kostelec Lipník n. B. 2:2 (2:2), Konice - Mohelnice 0:7 (0:2),
Šternberk - Nové Sady 0:0.
1. Mohelnice
10 7 2 140:10 23
2. Chomoutov
10 7 1 233:12 22
3. Nemilany
10 6 2 226:15 20
4. Černovír
10 6 1 333:20 19
5. Určice
10 6 0 436:21 18
6. Velké Losiny
10 5 0 536:24 15
7. Lipník nad Bečvou 10 4 2 429:27 14
8. Šternberk
9 4 2 312:12 14
9. Nové Sady
9 4 0 518:23 12
10. Kostelec na Hané 10 3 3 423:29 12
11. Opatovice - Všechovice10 3 3 425:38 12
12. Konice
10 2 1 715:36 7
13. Chválkovice
10 1 2 712:33 5
14. Velký Týnec
10 1 1 817:55 4
II. TØÍDA

10. kolo: Skalka - Držovice 4:5 np (2:3), Čechovice B Zdětín 7:1 (1:1), Přemyslovice - Haná Prostějov 1:3 (0:3),
Brodek u PV - Určice B 4:5 np (1:3), Horní Štěpánov Smržice 4:2 (2:0), Němčice - Sokol Olšany 0:1 np (0:0),
Vrahovice - Otaslavice 5:1 (2:0).
1.Haná Prostějov
10 9 0 1 30:6 27 0 0
2.Němčice nad Hanou 10 7 0 3 16:6 22 2 3
3.FK Skalka 2011
10 6 0 4 29:15 20 0 2
MS LIGA DOROSTU U-19
4.Horní Štěpánov
10 6 0 4 17:11 17 2 1
10 5 0 5 23:13 16 2 3
10. kolo: Hodonín - Znojmo 0:3, SK Líšeň - Frýdek- 5.Vrahovice
10 5 0 5 15:18 15 1 1
Místek 0:2, 1.SK Prostějov - MFK Vyškov 1:2 (0:0), 6.Smržice
10 4 0 6 25:17 14 0 2
Vítkovice - HS Kroměříž 4:3, Třinec - Šumperk 6:0 7.Čechovice B
8.Otaslavice
10 5 0 5 17:23 14 2 1
(2:0), HFK Olomouc - FC Hlučín 0:1 (0:0).
9.
Určice
B
10 4 0 6 19:27 12 1 1
1. MFK Vítkovice
8 6 0 2 16:9 18 6
2. MFK Frýdek-Místek 8 5 2 1 18:5 17 8 10.Brodek u Prostějova 10 4 0 6 16:28 12 1 1
10 4 0 6 10:13 11 3 2
3. FC Hlučín
8 5 1 2 13:6 16 7 11.Přemyslovice
12.
Držovice
10 4 0 6 17:27 11 1 0
4. SKH Slavia Kroměříž 8 5 0 3 15:10 15 3
10 4 0 6 8:19 10 2 0
5. FK Fotbal Třinec 9 5 0 4 15:10 15 0 13.Olšany
10 3 0 7 14:33 9 1 1
6. 1.HFK Olomouc 8 4 1 3 9:8 13 -2 14.Zdětín
7. FK Hodonín
9 4 1 4 11:17 13 -2
III. TØÍDA
8. 1.SC Znojmo FK 9 3 3 3 13:13 12 0
9. FK Šumperk
9 3 1 5 8:17 10 -2 10. kolo: Ptení - Tištín 3:2 (0:2), Protivanov B - Bedihošť
10. 1.SK Prostějov
8 2 1 5 11:13 7 -5 6:0 (2:0), Kladky - Kostelec B 2:1 np (1:1), Dobromilice
11. SK Líšeň
8 2 1 5 8:13 7 -8 - Čechy p.K. 1:2 np (1:1), Výšovice - Vícov 2:4 (2:1),
12. MFK Vyškov
8 1 3 4 9:14 6 -6 Brodek u Ko. - Nezamyslice B 5:0 (2:0).
8 7 0 1 22:10 21 0 0
13. FC Sparta Brno
8 1 2 5 7:18 5 -7 1.Vícov
2.Ptení
8 7 0 1 17:11 20 1 0
3.Brodek u Konice
8 5 0 3 22:10 15 1 1
MS LIGA DOROSTU U-17
8 5 0 3 23:23 14 1 0
10. kolo: Baník Ostrava - Sigma Olomouc 2:2 (2:1), 4.Bedihošť
8 4 0 4 20:15 12 1 1
HS Kroměříž - Zbrojovka Brno 0:5 (0:1), Karviná - 5.Výšovice
8 4 0 4 18:18 12 1 1
Fastav Zlín 2:0, FC Hlučín - 1.FC Slovácko 1:5 (0:4), 6.Tištín
8 3 0 5 15:15 11 0 2
MFK Vyškov - Vítkovice 1:3 (0:1), Frýdek-Místek 7.Kostelec B
8 3 0 5 20:16 10 0 1
- SFC Opava 1:4 (0:1), 1.SK Prostějov - Hodonín 8.Protivanov, B
9.
Nezamyslice
B
8
3 0 5 9:22 9 1 1
4:3 (0:0), HFK Olomouc - Vysočina Jihlava 0:4 (0:2),
10.Dobromilice
8 2 0 6 14:12 8 0 2
Znojmo - Třinec 3:2 (1:2).
11.Čechy pod Kosířem 8 3 0 5 15:26 8 1 0
1. FC Baník Ostrava 13 11 2 0 69:14 35 17 12.Kladky
8 2 0 6 9:26 4 2 0
2. SK Sigma Olomouc 13 10 2 1 68:10 32 14
IV.
TØÍDA
3. FC Zbrojovka Brno 12 10 0 2 46:12 30 12
4. MFK OKD Karviná 13 9 2 2 49:15 29 8 2. kolo: Přemyslovice B - Mostkovice B 1 : 2, Brodek PV
5. MFK Frýdek-Místek 13 9 1 3 57:18 28 7 B - Tvorovice 5 : 1, Pavlovice - Plumlov B 8 : 0, Biskupice
6. FC Vysočina Jihlava 13 9 1 3 43:13 28 10 - Želeč 0 : 0.
7. FC Fastav Zlín
12 9 1 2 42:16 28 13 1.Mostkovice B
7 7 0 0 26:5 20 1 0
8. 1.FC Slovácko
13 8 0 5 42:22 24 6 2.Pivín B
7 6 0 1 19:9 18 1 1
9. 1.SK Prostějov 13 6 1 6 38:36 19 -2 3.Pavlovice
7 4 0 3 22:12 12 1 1
10.Slezský FC Opava 13 5 2 6 26:28 17 -4 4.Přemyslovice B
7 4 0 3 16:11 12 0 0
11. MFK Vítkovice
13 5 0 8 20:40 15 -3 5.Plumlov B
7 4 0 3 18:18 12 0 0
12.SKH Slavia Kroměříž 13 4 2 7 11:42 14 -7 6.Brodek PV B
7 3 0 4 24:27 8 1 0
13.MFK Vyškov
13 4 1 8 21:72 13 -8 7.Tvorovice
7 2 0 5 12:22 7 0 1
14.FK Fotbal Třinec 13 3 2 8 16:18 11 -7 8.Biskupice
7 1 0 6 15:31 3 0 0
15.1.SC Znojmo FK 13 2 1 10 9:57 7 -14 9.Želeč
6 0 0 6 7:24 1 0 1
16.FC Hlučín
13 1 1 11 13:59 4 -14
17.1.HFK Olomouc 13 1 0 12 11:57 3 -18
18.FK Hodonín
13 0 1 12 7:59 1 -20

:
:
:
:
:
:
:
:

IMRA SLAVÍ HATTRICK,
A VRACÍ SE DO ÈELA!
Další kolo plné zajímavých výsledků přineslo
desáté soutěžní kolo naší tipovačky - FOTBALOVÉ DEVÍTKY VEČERNÍKU. Největší dávku štěstí si vybral Jakub Jamrich, jenž
nastřádal rekordních třináct bodů! Jedná se
už o třetí týdenní triumf tohoto experta, jenž
má snad smlouvu s vyššími mocnostmi…
Vítězství ho také vrátilo do čela celkového
pořadí, kde střídá Edu Drtila.
Triumf Kuby Jamricha byl podložen dvěma chycenými remízami (1.SK a Brodek), dále třemi
dvojkami (Haná, Vícov a Mostkovice B), k nimž
přidal jeden bod za domácí výhru Ptení. Výborný
záběr slaví i druhý Ladislav Šťastný (12) a třetí Josef
Trubka (11 bodů). Borci na druhé a třetí příčce se
mohou těšit na drobné reklamní předměty, které si
mohou vyzvednout v redakci. Kuba Jamrich se po
týdenní odmlce vrátil zpět do čela celkového pořadí, kde má dvoubodový náskok na Edu Drtila.
Třetí Olda Lošťák už ztrácí bodů osm.
Jak jste tipovali? Největší tutovkou se ukázala
venkovní výhra Hané a domácí záběr Ptení. Absolutně vás pak zaskočily remízy eskáčka a Skalky
s Držovicemi.
Výsledky 10. kola: 1. 1.SK Prostějov - Mohelnice 2:2 (6 správných tipů), 2. Přemyslovice - Haná
Prostějov 1:3 (54), 3. Brodek u Pv - Určice B 4:4
(26), 4. Skalka - Držovice 4:4 (4), 5. Horní Štěpánov - Smržice 4:2 (32), 6. Ptení - Tištín 3:2 (55),
7. Výšovice - Vícov 2:4 (25), 8. Přemyslovice B
- Mostkovice B 0:1 (43), 9. Pavlovice - Plumlov
B 8:0 (23).
Pořadí 9. kola: 1. Jakub Jamrich 13 bodů. 2.
Ladislav Šťastný 12. 3. Josef Trubka 11. 4.-12.
Eduard Drtil, Evžen Holub, Lenka Karásková,
Vladimír Kaštyl, Roxana Müllerová, David Blahák, Stanislav Konupka, David Gryglák a Miloš
Lošťák všichni 10. 13.-16. Bob Hála, Jan Vysloužil, Eva Halousková a Petr Musil všichni 9. 17.22. Oldřich Lošťák, Josef Soldán, Alois Krátký,
Petra Halousková, Jan Kolařík a Miroslav Slezák
všichni 8. 23.-38. Václav Komrzí, Jaroslav Kouřil,
Květoslav Nejezchleba, Vladimír Franc, Martin
Slatina, Majka Lusková, Tomáš Frňka, Eva Mičková, Roman Prokeš, Metoděj Hloušek, Jaroslav
Karásek, Libor Nakládal, Ladislav Pírek, Roman
Ryba, Petr Müller a Lubomír Klus všichni 7. 39.48. Zbyněk Lošťák, Antonín Daněček, Michal
Petržela, Josef Németh, Kamil Kohoutek, Petr
Látal, Lukáš Antl, František Sedlák, Jan Podhorný a Rostislav Spáčil všichni 6. 49.-57. Josef
Dostál, Miluše Musilová, Jiří Paul, Jiří Svobodník,
Tereza Kučerová, Dušan Vrána, František Patz,
Jaromír Přecechtěl, Antonín Hlavinka, všichni
5. 58.-65. Rudolf Trefený, Jitka Vlachová, Oldřich Trávníček, František Svobodník, Miloslav
Brázda, Vladimír Krč, Hana Vinklerová a Pavel
Novák všichni 4. 66. František Smolka, 3. 67. Jiří
Kroupa, 1. 68. Radovan Vičar, 0.
Celkové pořadí po 9. kolech: 1. J. Jamrich 88, 2.
E. Drtil, 86, 3. O. Lošťák, 80. 4. Z. Lošťák 77, 5. E.
Holub 76, 6. L. Šťastný, 75. 7. L. Karásková, 74. 8.
V. Kaštyl, 73. 9. J. Soldán 70. 10.-11. R. Müllerová
a A. Daněček, oba 69. 12.-14. R. Trefený, L. Klus a
A. Krátký všichni 68. 15. P. Musil, 66. 16.-17. M.
Petržela a P. Halousková, oba 65. 18.-20. J. Németh, P. Müller a D. Blahák, všichni 64. 21. R. Ryba,
63. 22. K. Kohoutek, 62. 23.-25. P. Látal, J. Kolařík
a E. Halousková všichni 61. 26. A. Hlavinka, 60.
27.-29. L. Pírek, S. Konupka a D. Gryglák, všichni 59. 30.-33. J. Přecechtěl, J. Karásek, L. Nakládal
a A. Glouzar všichni 58. 34.-35. M. Hloušek a R.
Prokeš oba 57. 36.-38. F. Smolka, J. Vlachová a F.
Patz, všichni 56. 39.-40. D. Vrána a T. Kučerová
oba 55. 41. R. Vičar, 53. 42.-44. L. Antl, B. Hála a
E. Mičková všichni 52. 45. T. Frňka, 51. 46.-47. J.
Trubka a J. Vysloužil, oba 50. 48. O. Trávníček 49,
49.-51. J. Svobodník, F. Sedlák a M. Slezák všichni
47. 52.-53. J. Paul a F. Svobodník oba 46. 54. M.
Lusková, 44. 55. M. Slatina 42. 56. V. Franc, 41.
57. A. Svobodníková, 39. 58. M. Brázda, 35. 59. J.
Kroupa, 34. 60. K. Nejezchleba, 32. 61. M. Musilová 30, 62. M. Lošťák 29. 63. V. Krč, 27. 64.-65. J.
Kouřil a L. Frys, oba 26. 66. H. Vinklerová 25, 67.
P. Novák, 23. 68. J. Podhorný, 22. 69. R. Spáčil, 19.
70. Z. Jurenka, 15. 71. J. Dostál 13. 72.-73. V. Komrzí a V. Rybařík oba 12. 74. P. Spáčilová, 10. 75. J.
Kaprál, 9. 76.-77. L. Vlk a J. Sklenář, oba 8. 78.-79.
L. Grulich a T. Kvapil oba 7, 80. R. Motal, 6. (zv)
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PROSTĚJOV Fotbalová tipovačka, kterou pro vás na ročník 20152016 připravil PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto nejčtenější regionální periodikum, se pro podzimní část sezóny pomalu, ale jistě blíží
do finiše. Každotýdenní nával tipů svědčí o tom, že se o regionální fotbal hodně zajímáte a proto připravujeme do druhé poloviny sezóny
inovaci, jež má celé klání ještě zatraktivnit. Celkový počet tipujících
již dosáhl magické hranice osmdesát, ale stále se přidávají noví pokušitelé štěstěny. Ti z vás, kteří se ještě nezapojili, máte stále šanci, neboť
o zajímavé ceny se hraje každý týden, aniž byste museli řešit, že jste
něco zameškali.
Jak už jste si zvykli, 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... Zápolit můžete i o měsíční
předplatné Večerníku, o které se stačí přihlásit v obchodním oddělení
redakce v Olomoucké ulici 10.
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
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FOTBALOVÁ DEVÍTKA VEČERNÍKU - 11. KOLO
TIP

1. Vyškov - 1.SK Prostějov
2. Klenovice - Mostkovice
3. Otaslavice - Skalka
4. Olšany - Vrahovice

pp

4

Salith

NH



7. Smržice - Němčice n.H.
8. Zdětín - Přemyslovice
9. Vícov - Brodek u Konice

Jméno a příjmení

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

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

SESTAVA
ŠUMPERKA:

Šindelář – Bažant, Roupec, Gewiese, Sedlák, Zdráhal,
Prokop, Petira – Hroch, Haas, Plášek, Moučka, Milfait, Vrdlovec,
Fořt, Brunec, Voženílek, Půhoný, Ostřanský, Šimun, Půlpán.
Trenér: Radek Kučera.

č.p.

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



Telefon

Ariete
Prostějov
Střelba 2b.: 18/34:16/43 Asistence:
Trojky:
6:5 Osobní chyby:
Trestné hody: 13/14:13/18 Získané míče:
Doskoky:
39:35 Ztracené míče:

čtvrtiny
1.
2.
3.
4.
poločas:

skóre
10:10,
13:15
16:16
28:19
23:25

Rozhodčí:
Matějek, Paulík,
Kapaňa
Diváci: 600.

10:8
20:17
6:7
15:17

SESTAVA
OSTRAVY:

Bohačík P. 20, Hooker 20, Číž 8, Kerr 6, Caldwell 6, Koloničný 4, Bratčenkov 3, Jančík 0, Šplíchal 0, Landor 0, Medvecký
0, Klímek 0.
Trenér: Dušan Medvecký

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Šteffel David 12, Marko Roman 10, Palyza Lukáš 9, Roseboro
Brett 8, Dokoupil Petr 8, Tomanec Jan 7, Slezák Pavel 4, Kouřil Radovan 2, Sehnal Marek 0, Novák Martin 0, Peterka Ondřej 0,
Trenér: Zbyněk Choleva.

„Nakonec se nám podařilo utkání otočit na 3:2
a dostaneme gól ze střechy nebo odkud...“
„V Ostravě se nehraje lehce...“
trenér Jestřábů KAMIL PŘECECHTĚL
trenér Zbyněk CHOLEVA
strana 40
strana 47
WSM LIGA - 12. kolo

HC ZUBR
Přerov

DALŠÍ VÝSLEDKY 1. KOLA

3

2

Prostějov

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

Branky a nahrávky: 12. Sikora (Procházka, Dostálek), 50. Goiš (Šebek, Stoklasa) - 12. Drtina (Dragoun, Luňák), 35. Čuřík (Šenkeřík), 41. Dragoun. Rozhodčí:
Kubičík - Barteček, Vengřín. Vyloučení: 5:5. Využití: 0:1. V oslabení: 0:0. Střely
na branku: 35:29. Diváků: 3000 (vyprodáno).
SESTAVA
PŘEROVA:

Slovák - Chmelíř, Ferenc, Vágner, Pala, Přindiš, Běhal,
Matyáš - Procházka, Sikora, Dostálek - Š. Kratochvíl, Popelka, Kovařík - Goiš, Šebek, Stoklasa - Školoud, Král, Hrazdíra.
Trenér: Petr Dočkal.

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

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

„Miskou na vahách byl brankář, nám zachytal lépe!“

trenér Jestřábů KAMIL PŘECECHTĚL
strana 41
DALŠÍ VÝSLEDKY 11. a 12. KOLA WSM LIGY
11. kolo: HC Benátky n/J – HC ZUBR Přerov
5:1 (2:1, 2:0, 1:0). Branky: 18. Špaček (Ordoš,
Plodek), 20. Dlouhý (Volf, Kajínek), 28. Huňa
(Lakatoš, Černoch), 30. Černoch (Čakajík),
49. Plodek (Špaček) – 5. Dostálek (Procházka,
Chmelíř). Diváci: 259 * SK HS Třebíč – AZ
Havířov 2:4 (0:1, 1:0, 1:3). Branky: 34. Pekr,
54. Zuzin – 20. Pechanec (Kalus), 49. Kanko
(Maruna), 52. Kanko, 56. Maruna (Maliník).
Diváci: 1280 * HC Most – HC Dukla Jihlava
5:6 s.n. (0:0, 1:0, 4:5 - 0:0). Branky: 33. Bittner
(Kubinčák, Smolka), 46. Písařík (Bittner), 51. Hanzl (Slavíček, Písařík), 52. Havlíček (Smolka), 53.
Písařík – 41. Harkabus (Kohout, Seman), 43. Kaláb (Malec), 49. Kohout (Seman, Harkabus), 50.
Březina (Jícha), 50. Seman (Kohout, Harkabus),
rozh. náj. Melenovský. Diváci: 278 * RytířiKladno
– ČEZ Motor Č. Budějovice 3:4 prodl. (3:2,
0:0, 0:1 - 0:1). Branky: 9. Gutwald (Kindl, Dalecký), 10. Nash (Rudovský, Stach), 12. Stach (Rudovský) – 13. Nouza (Straka, Vráblík), 17. Žálčík
(Rob, Suchánek), 53. Žálčík (Rob, Žovinec), 61.
Straka (Heřman, Nouza). Diváci: 2309 * HC
Slavia Praha – HC Slovan Ústí n/L 7:1 (5:0,
1:1, 1:0). Branky: 1. Pavlin (Čermák, Robinson), 5. Micka, 7. Šafránek (Markovič, Robinson),
14. Micka (Jiránek), 17. Čermák (Robinson,
Markovič), 24. Čermák (M. Hruška, Markovič),
50. Micka – 37. Roubík (Brož). Diváci: 1180 * SK
Kadaň – HC Stadion Litoměřice 2:1 (2:0, 0:1,
0:0). Branky: 2. Chrpa (Szatmáry), 7. Martin Rohan (Tomáš Rohan, Tomáš Dvořák) – 37. Martin
Procházka (Rousek, Berger). Diváci: 715.

12. kolo: Rytíři Kladno – HC Benátky n/J 7:2
(2:2, 1:0, 4:0). Branky: 12. Redlich (Dalecký,
Repe), 18. Stach (Nash, Skuhravý), 37. Strnad
(Růžička, Skuhravý), 43. Rudovský (Skuhravý),
51. Bílek (Nash), 53. Rudovský (Bílek, Nash), 60.
Kindl – 5. Ordoš (Plodek), 9. Volf. Diváci:1721 *
ČEZ Motor Č. Budějovice – HC Dukla Jihlava
4:1 (1:1, 1:0, 2:0). Branky: 6. Kolmann (Rob),
37. Žálčík (Rob), 46. Straka (Suchánek, Heřman),
59. Mucha (Pajič, Žovinec) – 9. Aleksejev (Anděl,
Březina). Diváci: 6069 * AZ Havířov – HC Most
4:3 (3:1, 1:2, 0:0). Branky: 4. Kotala (Štencel),
14. Tomi, 20. Staněk (Tomi, Šumpf), 34. Maliník
(Kanko) – 11. Hanzl (Písařík), 23. Pisařík (Hora,
Mráz), 27. Smolka (Kubinčák). Diváci: 2006 *
HC Stadion Litoměřice – SK HS Třebíč 2:4
(0:1, 2:3, 0:0). Branky: 21. Procházka Ma., 37.
Doležal (Švagrovský) – 3. Malena (Dolníček),
28. Kusko (Mrázek), 30. Mrázek (Psota, Šaur),
36. Psota (Wasserbauer, Bilčík). Diváci: 1070
* HC Slovan Ústí n/L – SK Kadaň 6:3 (2:2,
1:1, 3:0). Branky: 9. Melka (Kloz, Kubica),
16. Roubík (Tůma, Rys), 25. Gengel (Kloz,
Baránek), 45. Kloz (Brož, Skočovský), 49.
Kloz (Melka, Kubica), 53. Skočovský (Kloz)
– 2. Vrána (Kůs, Račuk), 11. Szathmáry (Kůs,
Charousek), 33. Veselý. Diváci: 813 * Salith Šumperk – HC Slavia Praha 0:6 (0:1,
0:2, 0:3). Branky: 15. Čermák (J. Doležal),
26. Markovič (J. Doležal, Micka), 33. Pavlin
(Markovič, Micka), 42. Pavlin (Kašpařík), 50.
Šafránek (Markovič, Bahenský), 53. Šafránek
(Markovič). Diváci: 1981.



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 Benátky nad Jizerou
SK Horácká Slávia Třebíč
SK Kadaň
HC Zubr Přerov
HC Slovan Ústí nad Labem
HC Dukla Jihlava
AZ Havířov
LHK Jestřábi Prostějov
HC Stadion Litoměřice
Salith Šumperk
HC Most

Z

V

VP

PP

P

Skóre

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

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

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

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

1
2
1
5
5
5
5
4
5
6
4
6
7
8

52:19
43:29
40:28
36:30
28:30
31:31
35:36
42:46
33:33
32:39
25:34
38:47
29:49
31:44

1. kolo: Kolín - Děčín 83:82 (25:24, 39:45, 61:66). Nejvíce bodů: Bakič 19, Machač 15, Horák 14 Stria 28, Vyoral 21, Jelínek 15. Fauly: 20:19. Trestné hody: 17/13:18/15. Trojky: 10:13. Doskoky: 30:29
* Jindřichův Hradec - Svitavy 76:80 (24:18, 39:39, 53:56). Nejvíce bodů: Nofflet 19, Young 16, Šoula
12 - Barker 18, Doaks 18, Jones 17. Fauly: 21:24. Trestné hody: 23/18:19/12. Trojky: 4:6. Doskoky: 45:38
* Sluneta Ústí nad Labem - USK Praha * Pardubice - Opava (12.10., 18:00) * Brno - Nymburk (26.2.
2016, 18:30).

Simon (3-Fr.) 4:6, 2:6
ATP Tour, Šen-Čen, muži
finále: Berdych (1) - García-López Peking, dvouhra muži: 1. kolo: Berdych - Cuevas (Urug.) 4:6, 4:6, Rosol
(4-Šp.) 6:3, 7:6.
- Bedene (Brit.) 1:6, 7:6, 6:3, 2. kolo:
ATP Tour, Tokio
dvouhra muži: 1. kolo: Veselý - Uči- Rosol - Ferrer (4-Šp.) 6:7, 2:6.
jama (Jap.) 6:4, 6:4, 2. kolo: Veselý -

Házená – 4. kolo 2. ligy mužů

19
19

Maloměřice
Sokol Kostelec n.H. - HK

poločas: 8:9

Rozhodčí: Jurečka
– Matuška. ŽK: 3:3.
Mayer, Dofek – Přikryl 5, J. Prášil 1, Diviš 2, Popelka 1,
Grulich, Dostál 6, Vymětal 2, Kopečný, Švec 2, Oščádal. Vyloučení: 1:1. Sedmičky:
Trenér: Jiří Grepl. 2/0:1/1. Diváků: 39.

„Chválím kluky za bojovný výkon.“

kostelecký trenér JIŘÍ GREPL
strana 47
Házená – 4. kolo 2. ligy mužů

24
29

SK Kuřim
Sokol II Prostějov

poločas.12:14

Rozhodčí: Šlezingr –
Špunar. ŽK: 3:3. Vyloučení:
Hrubý – Burget, Kozlovský 3, T. Jurík 1, Jurečka 4, Bečička 4:7. ČK: Šestořád (P).
1, Ordelt, Münster, Šestořád 1, Čižmárik, Mikulka 3, Raška, Sedmičky: 2:4. Diváků: 96.
Kosina 11, Procházka 5.
Trenér: Svatopluk Ordelt.

„Chválím všechny hráče, přistoupili k tomu s nasazením.“
prostějovský kouč SVATOPLUK ORDELT
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Bodů

29
26
24
20
19
18
18
18
17
17
16
14
10
6

KAM PŘÍŠTĚ NA HOKEJ...

PSČ

67
60

Ostrava

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

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 12. KOLE

6. Držovice - Čechovice „B“

Ulice

3

Branky a nahrávky: 25. Novák (Čuřík, Moskal), 28. Luňák (Dragoun), 42. Šlahař (Čuřík,
Husák) – 8. Haas (Plášek, Moučka), 17. Zdráhal (Moučka), 48. Roupec (Haas, Plášek), 63.
Zdráhal (Půhoný). Rozhodčí: Šutara – Konvička, Rožánek. Vyloučení: 5:6. Využití: 1:1. V oslabení: 0:0. Střely na branku: 49:35. Diváků: 1953.

5. Určice B - Horní Štěpánov

Město

27

výsledkový servis, soutěž

13. kolo, pondělí 12. října, 17:30: Benátky - České Budějovice, Jihlava - Havířov, Most Litoměřice, Třebíč - Ústí nad Labem, Kadaň - Šumperk, Prostějov - Kladno (18:00), Slavia
Praha - Přerov.
14. kolo, středa 14. října, 17:30: České Budějovice - Havířov (13.10., 18:00), Kadaň - Přerov
(13.10., 18:00), Jihlava - Litoměřice, Most - Ústí nad Labem, Třebíč - Šumperk, Prostějov Benátky (18:00), Slavia Praha - Kladno (18:00).
15. kolo, sobota 17. října, 17:00: Kladno - Kadaň (16:00), Benátky - Slavia Praha, Litoměřice
- Havířov, Přerov - Třebíč, Šumperk - Most, Ústí nad Labem - Jihlava, Prostějov - České
Budějovice (18:00).

DALŠÍ VÝSLEDKY 4. KOLA 2. LIGY HÁZENÉ:
Ivančice – Tišnov nehlášeno, Bohunice – Hustopeče 27:26, Velké Meziříčí – Napajedla 26:24,
Juliánov – Telnice 38:31.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 4. KOLE

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

Tým

Z

V

R

P

Skóre

Body

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

4
4
4
4
4
4
4
3
4
3
4
4

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

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

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

103 : 83
125 : 102
110 : 108
100 : 98
121 : 119
108 : 107
88 : 88
73 : 76
97 : 106
90 : 90
86 : 100
100 : 124

8
7
6
6
3
3
3
3
3
2
1
1

KAM PŘÍŠTĚ NA HÁZENOU...
Sobota 17.10., 17:00: Sokol II.Prostějov - Maloměřice, Napajedla - SK Kuřim (18:00),
Hustopeče - Sokol V. Meziříčí (18.10., 10:30), Sokol Kostelec na Hané - Juliánov (18.10.,
10:30), Telnice - Ivančice (18.10., 17:00), Házená Tišnov - Bohunice (18.10., 17:30)
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kultura

KULTOVNÍ SKUPINA SLAVÍ 40 LET
BYLI JSME
U TOHO

„KAŤÁCI“ VYSTŘELILI MEZI
POSLUCHAČE MEGA DÁVKU ENERGIE
PŮVODNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Pavla
VAŠKOVÁ
O kapele Katapult se v době její největší slávy říkalo, že svým jednoduchým
rockem založeným na několika akordech a chytlavých, stále se opakujících
motivech „rozdělila“ národ. Katapult se
dalo jen milovat, nebo nesnášet.

PROSTĚJOV Poctivý rock a slavné pecky si užili všichni, kdo dorazili na koncert oblíbené kapely Katapult. Ten se uskutečnil ve
Společenském domě uplynulý čtvrtek. Katapult dostál svému
jménu se ctí a přítomné rozparádil neskutečnou hudební i lidskou energií. Dvouapůlhodinový koncert přinesl, jak už to při výročích bývá, průřez celým čtyřicetiletým repertoárem a neustále
gradoval až k famóznímu závěru. A u toho Večerník pochopitelně
nemohl chybět!

Svůj rockový styl „z ulice“ postavený na bluesovém základě a civilním
zpěváckém projevu Oldy Říhy však
kapela nikdy neopustila a drží se ho
dodnes. Za dobu své existence se stala dvojnásobným Zlatým slavíkem,

který prodává více než milión nosičů,
a odehrála přes sedm tisíc koncertů.
Na svém kontě má dvanáct řadových
desek, pět výběrů, dva vícediskové
CD speciály, šest DVD z koncertů,
jeden celovečerní dokumentární film

-CVCRWNVWXéGNGU1NFQWĄÊJQWVQXd-CUMWqRGTHGMVP÷wNCRCNQ

a dvě knihy. Získala sedm Zlatých desek a jednu platinovou. Českou akademií populární hudby byla v roce
2009 uvedena do Síně slávy.

dočasné změny v obsazení spolu
vydrželi až do poslední chvíle. Po
smrti baskytaristy i bubeníka byla
budoucnost skupiny nejistá. Jediný
zbývající člen Oldřich Říha posta´ÉKDGUzÉ.DWDSXOW
vil však v roce 2009 skupinu novou,
s muzikanty o generaci mladšími.
QDGYRGRX
S bubeníkem Ondřejem Timplem
Skupinu založili tři celoživotní ka- a basákem Andym Budkou už v roce
marádi Olda Říha, Jiří „Dědek“ Šin- 2010 vydali nové CD Radosti živodelář a Tolja Kohout. I přes různé ta, které bylo velmi úspěšné.

(QVQ2CXNC8CwMQX¾

6NXSLQDNDWDSXOWRYDOD
SXEOLNXHQHUJHWLFNRXERPEX
Těsně před začátkem prostějovského koncertu se „Kaskem“ neslo
zvláštní napětí. Sál nebyl naplněný až
k prasknutí a bylo možné zaslechnout
i různé pochybovačné názory na to,
jak se může či nemůže „nový“ Katapult vyrovnat tomu starému. Nakonec

Hentai Corporation opět ukázali, že se nestydí Taneční
Vystoupení v

Zpěvák ztratil vlasy, ovšem hlas a energii nikoli
a může se pochlubit desetiletou praxí v trashmetalové muzice. Po nich
vytáhli svůj arzenál borci ze Slovenska vystupující pod názvem MARIA
CHUANA, jejichž tvorba je pro
opravdové chlapy z oceli.
Hlavní hvězdy večera, již zmiňovaní
Hentai Corporation, spustily svoji řežbu kolem třiadvacáté hodiny. Všichni
hledali hlavní hvězdu, zpěváka Radka
Škarohlída, který na podium přiběhl
s pokřikem: „No a co, tak jsem si ostříhal vlasy, k…a!“ Vzápětí otevřel láhev
Jagermeisteru a poslal ji po celém klubu. Tak jako na některé zpěváky přistávají podprsenky a kalhotky, tak na
Pavla VAŠKOVÁ
Radka přistály pánské trenýrky obřích
rozměrů, s kterými se během písně
Celý večer odstartovala kapela NO „Dokktor Zaius“ řádně pomazlil.
FUTURE úderem jednadvacáté ho- Fanoušci byli tak rozdovádění, že od
diny. Tato banda pochází z Prostějova začátku do konce vystoupení „pařili“
PROSTĚJOV V hudebním klubu
Apollo 13 se minulý pátek odehrál
večer natřískaný pořádně tvrdou
muzikou. Na svoje si přišla jak
mladší generace, tak i ta starší. Až
do jedné hodiny ranní se dveře
klubu doslova nezavřely. Ze tmy
Barákovy ulice přicházeli další
a další fanoušci pořádného nářezu
v kožených bundách a řetězy na
krku. Hlavní hvězdou večera byla
totiž trashmetalová a rock’n’rollová
kapela Hentai Corporation. Večerník nemohl v tomto kotli chybět
a vězte, že to byl pořádný nářez.

v kotli, strkali se, padali, pak se zase
navzájem zvedali, někdy už to vypaFOTO GALERIE
dalo na pořádný úraz. Škarohlíd sice
klikni na
www.vecernikpv.cz
změnil image, ale projev zůstal stejný,
ba dokonce i ještě šílenější, během
celého koncertu se hýbal, vypadal jak
po zásahu elektrickým proudem, přičemž dokonce rozbil i mikrofon.
BYLI JSME
Kapela, která koncertuje od roku 2008
U TOHO
a hraje přes osm desítek koncertů ročně, se rozhodla natočit i další video
klip k písni „Tragedy of uncle Hitler“.
Tuto píseň zahráli v Prostějově také
a věnovali ji všem ženám, které jsou
„shemale“, a všem „buzerantům“. Klip
by měl být údajně hotový na přelomu
roku. Vystoupení zakončili několika <R÷X¾M*GPVCK%QTRQTCVKQPD[NKDG\FNQWJÚEJXNCUčFQUVCVGéP÷dwÊNGPÚqCRąGFXGFN
PGUMWVGéP÷GPGTIKEMÚXÚMQP
(QVQ/KEJCN1XGéMC
přídavky a potom s fanoušky řádně
celý večer zapili. Sérii „brutálních“ Další večer věnovaný metalu pro- bration 50. Můžeme se těšit na kametalových nářezů uzavřela kapela běhne v Apollu 13 již tuto sobotu pely FROM BEYOND a PROSTĚNIHILISTIC ATTEMPT.
17. října pod názvem Metal Cele- JOVSKÝ VÝBĚR.

Z VERNISÁŽE

PROSTĚJOV Taneční skupina Rut
dosáhla v letošním roce dvaceti let
trvání souboru. Společné setkání
současných i bývalých tanečníků,
všech přátel a příznivců židovské
kultury se uskuteční tuto sobotu
17. října od 18:00 hodin v přednáškovém sále Národního domu. Na
programu bude průřez minulým
i současným repertoárem souboru
ve spolupráci s pěveckým sborem
Canticum pod vedením dirigenta
Jindřicha Nováka a komponovaný

PODZIM 6
APLAUS 2015:

U HanákaVHSŐHGVWDYLODIRWRVNXSLQD FAUN
Focení je pro ni stav duše

PROSTĚJOV Galerie u Hanáka nabízí v současné době k vidění snímky
hostů z daleka. Pět autorů z fotografické skupiny FAUN, kteří se potkali
v Praze, slavnostně zahájilo svou
výstavu uplynulý pátek 9. října.
O hudební doprovod se postaral
známý prostějovský muzikant Tomáš Mohr.
Spolek Faun vznikl v roce 2013 v hlavním městě jako spolek přátel a sdružuje
v současnosti sedm autorů a autorek.
Přes objektiv aparátu se snaží zachytit
něco, co je pro ně nesdělitelné slovy.
V Prostějově vystavuje pět členů skupiny: Lenka Faltejsková, Barbora Nebeská, Petr Labonek, Jan Sysel a Matin
Dobeš.
Fotí téměř všechno. Jejich oblíbenými objekty jsou zdánlivě
ošklivé či nezajímavé věci jako
například kuchyňské náčiní, praskliny ve zdi či rezavý plech. Zachycují tak svoje pocity a nápady

5MWRKPC(CWPHQVÊXwGEJPQCXwWFG0GLTCF÷LKO¾TG\CXÆRNGEJ[CRTCUMNKP[#VOQ
UHÆTWXGTPKU¾åGFQRNPKNM[VCTKUVC6QO¾w/QJT
(QVQ2CXNC8CwMQX¾

a se zachycenými motivy si následnou úpravou hrají. Sami o sobě říkají:
„Aby člověk mohl zachytit, musí si
s objektem pohrát a pomazlit se. Nebojíme se s objektem fotografie obcovat.“
Atmosféru vystavených snímků příjemně doplnil kytarista Tomáš Mohr, který

je známý tím, že už deset let spolupracuje s Martinem Maxou. Zahrál písně
z vlastní tvorby i z Maxova repertoáru.
Sérii převážně černobílých náladových a pocitových snímků skupiny
Faun můžete v Galerii u Hanáka vidět až do 12. listopadu.
(pav)

PROSTĚJOV Bohužel, proti
zdraví jsme všichni bezmocní.
A tak i věhlasný divadelní festival
APLAUS nic nezmohl, když jeho
premiéru zhatily trable slovenského herce Milana Lasici. Hra
bratislavského seskupení Štúdia
L+S s názvem „Život na trikrát“
tak letošní ročník neotevřela. Start
nyní obstará až páteční, původně
druhý díl AMADEUS v hlavní roli
s Miroslavem Donutilem.
„Divadelní představení Život na
třikrát, kterým měl být v pondělí
pátého října zahájen osmý ročník
přehlídky Aplaus, je pro náhlé
onemocnění Milana Lasici odloženo,“
konstatoval za pořadatele z TK PLUS
Tomáš Cibulec, manažer prostějovské
marketingové společnosti. „Jednáme
s bratislavským divadlem o náhrad-

LIGOVÉ ZLATO

Pondělí 12. října 2015
www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOVSKÉ AGELKY
S KUBÁNSKOU INJEKCÍ!

a měly by SOBOTA: DOMÁCÍ PREMIÉRA, A HNED ŠLÁGR S OLYMPEM!
TITULEM Extraligu zahájí prostějovské volejbalistky už dva dny předtím na hřišti posílené Ostravy
ty Steenbergen jsou natolik skvělé
kaufy, že s nimi na soupisce herní
potenciál sedminásobných šampiónek republiky nejenže neklesá, ale
ještě roste.
Samozřejmě však existuje rovněž
řada úskalí. Například zopakovat vynikající počin je pokaždé mnohem
těžší, než jej předvést poprvé. Nebo
je potřeba vzít v úvahu nesmírně
komplikovanou přípravu, kdy skoro
až do konce tréninkového období
chyběla „vékáčku“ polovina mančaftu kvůli plnění reprezentačních
povinností. Též jsou zde někteří sokové v čele s posílenou Olomoucí,
které v žádném případě není radno
podceňovat.
Takže výchozí postavení žen VK
AGEL Prostějov před novým ročníkem UNIQA extraligy ČR sice je
vysoce favorizované, ovšem jen opětovná každodenní poctivá práce bez
zbytečných výpadků povede za natolik přesvědčivým splněním mistrovského cíle, který bude stát opravdu za
to.

PROSTĚJOV Za celé přípravné období sehrály ženy VK AGEL na vlastní palubovce jediné
přátelské střetnutí. Tím větší je natěšení prostějovských příznivců na první mistrovský duel
našich volejbalistek v nové sezóně pod střechou
haly Sportcentra DDM. Touto domácí premiérou v UNIQA extralize ČR 2015/2016 se stane
atraktivní mač druhého kola soutěže proti PVK
Olymp Praha, který je na programu tuto sobotu 17. října od 17:00 hodin.
Během posledních let se právě tým z české
metropole vyprofiloval jako nejnebezpečnější soupeř Agelek v naší zemi. Čtyřikrát
za sebou obsadil v nejvyšší národní soutěži
druhé místo hned za „vékáčkem“, ačkoliv
každým rokem oslabuje odchody svých největších hráčských opor do jiných, většinou zahraničních klubů. Kádr však postupně doplňuje
vlastními odchovankyněmi, a jelikož v práci s mládeží je hodně úspěšný, daří se mu již dlouho držet
stříbrnou extraligovou kvalitu.
Jestli se to ale povede i v nadcházejícím ročníku
zůstává zatím ve hvězdách. PVK totiž tentokrát
přišel o vynikající smečařku Michaelu Mlejnkovou i obě blokařky ze základní sestavy Veroniku
Trnkovou a Zuzanu Mudrovou. Místo nich angažoval Kláru Melicharovou a Kláru Vyklickou,
ovšem zda to bude s tradičním dopsáním něko-

lika oddílových talentů na soupisku znovu stačit
k boji o medaile, není úplně jisté.
„Olymp určitě oslabil, jenže v žádném případě není
možné ho podceňovat. Standa Mitáč umí s mladými
holkami pracovat a jsem přesvědčený, že jeho družstvo opět bude předvádět velice slušný volejbal,“

řekl kouč žen VK Miroslav Čada. „My půjdeme do
úvodního utkání doma s několika jasnými cíli. Za
prvé představit celý tým včetně nových posil našim fanouškům, kteří mančaft v kompletním složení ještě neměli možnost vidět. Za druhé sehrávat
mančaft v nelehkém souboji směrem k blížící se
Champions League. A za třetí odvést v rámci možností co nejkvalitnější výkon, kterým potěšíme fandy

i dosáhneme hladkého vítězství,“ zdůraznil Čada.
Ještě dva dny před sobotní bitvou na Hané přitom Agelky čeká úplně vstupní mač letošní extraligy na půdě TJ Ostrava. Volejbalistky Prostějova
tam nastoupí ve čtvrtek 15. října od 18:00 hodin
a ani v tomto případě určitě nepůjde o žádnou
procházku růžovou zahradou. Spíš právě naopak.
Severomoravská parta touží ještě vylepšit jarní čtvrtou příčku a vůbec nejde o nereálnou metu, neboť udržela pohromadě skoro celý kádr. Jednu
z odešlých opor Helenu Kojdovou nahradila její sestra Petra, navíc přišla z KP Brno
reprezentační smečařka Marie Toufarová.
A z takhle poskládaného souboru chce ambiciózní lodivod Zdeněk Pommer vymačkat
maximum.
„Současnou Ostravu považuji za velmi nebezpečného protivníka. Ukázala to už v našich vzájemných
zápasech na tamním přípravném turnaji, kde jsme sice
nebyli zdaleka v plném složení, ale přesto se zřetelně
potvrdilo, že na TJ si musíme dát velký pozor. Zvlášť
když nastoupíme v jejich hale, kde si věří, a my budeme hrát vůbec poprvé kompletní. Což je samozřejmě
komplikace, na kterou se ale nijak nehodláme vymlouvat. Naopak je potřeba vstoupit do sezóny úspěšně
a pro úspěch musíme udělat naprosto vše. Výsledkově
klopýtnout hned na začátku by pochopitelně nebylo
příjemné,“ připojil Miroslav Čada varovně.
(son)

NA TRÉNINCÍCH VK AGEL
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PROSTĚJOV Uplynulý desátý
týden přípravy prostějovských
volejbalistek na novou sezónu
2015/2016 byl ve znamení postupného zapojování členek národních týmů do klubového dění
po splnění jejich reprezentačních
povinností.
Na úterním odpoledním tréninku
žen VK AGEL Prostějov, ze kterého

jsou naše snímky, však po návratu
z Mistrovství Evropy byly přítomny zatím jen německá nahrávačka
Kathleen Weiss a české libero Julie Kovářová. Běloruská smečařka
Tatsiana Markevich se zdržela na
dlouhé cestě autem ze své domoviny, nizozemskou blokařku Quintu
Steenbergen nakonec prostějovská
výprava nabrala až ve čtvrtek ve

Wroclawi během své autobusové
pouti na mezinárodní přípravný turnaj do polského města Szamotuly.
Mladé kubánské posily Sulian Matienzo a Melissa Vargas pak na Hanou
dorazily teprve koncem minulého
týdne, naopak jejich ostřílenější krajanka Liannes Simon se už v tréninkovém procesu vékáčka pilně tužila.
(son)
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jak makají agelky....
2x Marek Sonnevend
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Nový ročník nejvyšší národní soutěže volejbalistek odstartuje již ve čtvrtek 15. října (kromě
jedné už absolvované předehrávky) a Večerník vám přináší kompletní rozlosování její základní
fáze. V té se devět zúčastněných týmů utká – stejně jako v minulých letech – každý s každým
doma a venku, což dá dohromady osmnáct hracích kol.
1. kolo
(čtvrtek 15. října, 17.00 hodin)
TJ Ostrava – VK AGEL Prostějov
(18.00), VK SG Brno – TJ Sokol NIBE
Frýdek-Místek (16.00), PVK Olymp –
Volejbal Přerov Precheza, VK Královo
Pole Brno – VK UP Olomouc (18.00).
2. kolo
(sobota 17. října, 17.00 hodin)
Prostějov – Olymp Praha, Přerov – KP
Brno (18.00), Frýdek-Místek – Ostrava, TJ Sokol Šternberk – SG Brno.
3. kolo
(sobota 24. října, 17.00 hodin)
KP Brno – Prostějov (17.30), Ostrava
– Šternberk, Olymp Praha – Frýdek-Místek, Olomouc – Přerov.
4. kolo
(středa 28. října, 17.00 hodin)
Prostějov – Olomouc (7. 11.), Frýdek-Místek – KP Brno (26. 11.), Šternberk
– Olymp Praha, SG Brno – Ostrava.
5. kolo
(sobota 31. října, 17.00 hodin)
Přerov – Prostějov (18.00), Olymp
Praha – SG Brno, KP Brno – Šternberk
(18.00), Olomouc – Frýdek-Místek.
6. kolo
(sobota 7. listopadu, 17.00 hodin)
Frýdek-Místek – Přerov, Šternberk –
Olomouc (5. 11.), SG Brno – KP Brno,
Ostrava – Olymp Praha.

7. kolo
(sobota 14. listopadu, 17.00 hodin)
Prostějov – Frýdek-Místek, KP Brno –
Ostrava (18.00), Olomouc – SG Brno,
Přerov – Šternberk (18.00).
8. kolo
(úterý 17. listopadu, 17.00 hodin)
Šternberk – Prostějov, SG Brno – Přerov,
Ostrava–Olomouc,Olymp –KPBrno.
9. kolo
(sobota 21. listopadu, 17.00 hodin)
Prostějov – SG Brno, Olomouc –
Olymp Praha, Přerov – Ostrava (18.00),
Frýdek-Místek – Šternberk.
10. kolo
(sobota 28. listopadu, 17.00 hodin)
Prostějov – Ostrava, Frýdek-Místek
– SG Brno, Přerov – Olymp Praha
(18.00), Olomouc – KP Brno.
11. kolo
(sobota 5. prosince, 17.00 hodin)
Olymp Praha – Prostějov, KP Brno –
Přerov, Ostrava – Frýdek-Místek, SG
Brno – Šternberk (10. 10.).
12. kolo
(sobota 12. prosince, 17.00 hodin)
Prostějov – KP Brno, Šternberk – Ostrava, Frýdek-Místek – Olymp Praha,
Přerov – Olomouc (18.00).

www.vecernikpv.cz

13. kolo
(sobota 19. prosince, 17.00 hodin)
Olomouc – Prostějov, KP Brno – Frýdek-Místek (18.00), Olymp Praha –
Šternberk, Ostrava – SG Brno.
14. kolo
(úterý 22. prosince, 17.00 hodin)
Prostějov – Přerov, SG Brno – Olymp
Praha, Šternberk – KP Brno, Frýdek-Místek – Olomouc.
15. kolo
(sobota 9. ledna, 17.00 hodin)
Přerov – Frýdek-Místek (18.00), Olomouc – Šternberk (7. 1.), KP Brno
– SG Brno (18.00), Olymp Praha –
Ostrava.
16. kolo
(sobota 16. ledna, 17.00 hodin)
Frýdek-Místek – Prostějov, Ostrava – KP Brno, SG Brno – Olomouc
(19.00), Šternberk – Přerov.
17. kolo
(sobota 23. ledna, 17.00 hodin)
Prostějov – Šternberk, Přerov – SG
Brno (18.00), Olomouc – Ostrava,
KP Brno – Olymp Praha (18.00).
18. kolo
(sobota 30. ledna, 17.00 hodin)
SG Brno – Prostějov (18.00),
Olymp Praha – Olomouc, Ostrava –
Přerov, Šternberk – Frýdek-Místek.
(son)
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Turnajové generálky
Prostějov (son) - Nejen Agelky absolvovaly poslední přípravné duely před
startem UNIQA extraligy žen ČR
2015/2016. Zápasové generálky má za
sebou také většina soupeřů z nejvyšší
národní soutěže a ve dvou případech
šlo o zajímavě obsazené mezinárodní
turnaje.
Jeden z nich pořádal PVK Olymp
Praha v české metropoli pod názvem
Mizuno Cup 2015. Mezi čtyřmi zúčastněnými celky jasně kraloval tým
VK UP Olomouc, který v základní
části porazil domácí výběr, Ostravu
i BVK Bratislava hladce 3:0, načež
triumfoval stejným poměrem v semifinále nad Bratislavou a nakonec ve
finále přemohl 3:1 stříbrný kolektiv TJ
Ostrava. Ten potvrdil své nemalé ambice, když za sebou nechal jak pořadatelský Olymp, tak úřadující mistryně
Slovenska. Na jiné klání vycestoval do
zahraničí výrazně omlazený mančaft
VK KP Brno. Šlo o Turnaj čtyř národů v německém Aachenu, kde takřka
kompletně přebudované Královo Pole
nestačilo na žádného ze tří protivníků.
Podlehlo domácímu Aachenu 1:3
(-17, -17, 21, -17), švýcarskému Pfeffingenu 0:3 (-13, -18, -18) i francouzské Paříži 0:3 (-20, -16, -25) a potvrdilo, že v nové extraligové sezóně to bude
mít jihomoravský ansámbl - byť pod
vedením italského odborníka Bruna
Napolitana - hodně těžké...

0ODGvÉz½N\QÈ9.
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Prostějov (son) - O minulém víkendu odstartovala nová sezóna také pro
mladší žákyně VK AGEL Prostějov. Ty
mají v krajském přeboru 2015/2016
dvě oddílová družstva, z nichž „A“-tým
dokázal v úvodním kvalifikačním kole
uspět postupem do nejvyšší skupiny
pro následující dějství.
„Holky odehrály své první soutěžní zápasy v novém ročníku a pro
některé z nich to byla premiéra
v šestkovém volejbalu. Z toho pramenila nervozita a u některých strach, že
udělají chybu. Trenérům se ale postupně podařilo obavy zahnat a holky
se začaly rozehrávat. Béčko sice na
své soupeřky nestačilo ani v jednom
utkání, ale i to je pro další přípravu
pozitivní. Některá děvčata si konečně
uvědomila, že to s tím volejbalovým
řemeslem není tak jednoduché, jak se
jim třeba zdálo,“ pustil se do vstupního hodnocení kouč mladších žákyň
prostějovského volejbalového oddílu
Jindřich Němeček. „Áčko se také rozehrávalo a rozkoukávalo. V základní
skupině si poradilo s Olomoucí B
a nestačilo na dobře hrající Šumperk,
v dalších střetnutích kvalifikace pak
holky přehrály Přerov B i Lanškroun.
Tím proklouzly na poslední volné
místo ve skupině A pro první kolo,
které se hraje už další neděli v Přerově,“ připojil Němeček.
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NAHRAVAÈKY

Kathleen Weiss

Číslo dresu: 5
Ročník: 1984
Výška/Váha: 171/66

Veronika Tinklová

Číslo dresu: 16
Ročník: 1986
Výška/Váha: 177/60

SMEÈAØKY

Barbora Gambová

Číslo dresu: 2
Ročník: 1992
Výška/Váha: 177/70

Tatsiana Markevich

Číslo dresu: 15
Ročník: 1988
Výška/Váha: 185/68

Sulian Matienzo

Číslo dresu: 18
Ročník: 1994
Výška/Váha: 178/75

Melissa Vargas
BLOKAØKY

Nina Herelová

Sonja Borovinšek

Číslo dresu: 9
Ročník: 1980
Výška/Váha: 190/78

Julie Kovářová
UNIVERZÁLKY

Solange Soares
Liannes Simon

PROSTĚJOV V málokterém týmovém sportu na území České
republiky je před startem elitní soutěže favorit na prvenství tak
velký, jako v případě ženského volejbalu. Pokud odhlédneme
od zbytečné opatrnosti či skromnosti, v právě začínající UNIQA
extralize ČR 2015-2016 není de facto co řešit. VK AGEL Prostějov
je obrovským adeptem na zisk osmého mistrovského titulu za
sebou a jestli nedojde k něčemu hodně nepředpokládanému,
také si jej bezpečně připíše. Večerník předpovídá: na Hané se bude opět slavit!
původní zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND

Číslo dresu: 6
Ročník: 1993
Výška/Váha: 182/70
Číslo dresu: 7
Ročník: 1985
Výška/Váha: 189/74

LIBERO

pevným krokem kráčet za osmým mistrovským

Číslo dresu: 4
Ročník: 1999
Výška/Váha: 184/78

Quinta Steenbergen

Tu historii asi většina příznivců hry
pod vysokou sítí dobře zná, ale neuškodí si ji alespoň krátce připomenout. Prostějovský klub absolvoval
mezi národní špičkou zatím osm let a
pouze v úvodním rozkoukávacím roce
nedosáhl vinou špatného závěru na
očekávané prvenství. Jakmile však po
zklamání v podobě čtvrtého místa naVEDENÍ KLUBU
A REALIZAÈNÍ TÝM

Číslo dresu: 12
Ročník: 1987
Výška/Váha: 179/62

Předseda správní rady: Petr Chytil.
Sportovní manažer: Peter Goga.
PR manažer: Ondřej Hubáček.
Hlavní trenér: Miroslav Čada.
Asistent trenéra a kondiční trenér:
Ľubomír Petráš.
Statistik: Lukáš Miček.
Lékař: Pavel Navrátil.
Masér: Jan Müller.
Fyzioterapeut: David Lisický.

Číslo dresu: 10
Ročník: 1980
Výška/Váha: 182/69
Číslo dresu: 11
Ročník: 1986
Výška/Váha: 188/70

PØÍCHODY
Sulian Matienzo
Melissa Vargas
Quinta Steenbergen
Nina Herelová
Veronika Tinklová

Agelky ještě vyztužily svou loňskou kvalitu

ODCHODY
Andrea Kossányiová
(přestup do Impelu Wroclaw, Polsko)
Stefanie Karg (ukončení kariéry)
Ana Bogdanovic (přestup do Le
Cannet-Rocheville, Francie)
Michaela Zatloukalová
(hostování v TJ Sokol Šternberk)

stoupil k družstvu současný realizační
tým v čele s hlavním trenérem Miroslavem Čadou, nastaly zlaté žně.
Sedmkrát v řadě dosáhly volejbalistky Prostějova až na extraligový
vrchol, a to navíc pokaždé se značnou suverenitou. Ostatní sportovní
odvětví nabízejí takovou hegemonii
jen výjimečně, leč v případě Agelek
je naprosto logická. Zatímco soupeři
staví své hráčské kádry v mantinelech
běžných českých možností, ambiciózní „vékáčko“ dlouhodobě pracuje s
kvalitativním přesahem do evropské
Champions League, což logicky přináší enormní výkonnostní rozdíl mezi
ním a zbytkem ligového pelotonu.
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V minulé sezóně se navíc místnímu
oddílu podařilo sestavit dosud nejlepší kolektiv ve svých poměrně krátkých
dějinách, což mělo za následek vedle
senzačního úspěchu v Lize mistryň
i dosud nejdrtivější cestu za domácím
titulem číslo sedm. Výběr VK AGEL
nejenže s protivníky z tuzemska za celý
soutěžní ročník ani jednou neprohrál, ale
navíc přitom lámal veškeré dosavadní výsledkové rekordy a nastavil si pomyslnou
laťku tak vysoko, jak ještě nikdy nebyla.

Tím složitější teď bude ji neshodit.
Svěřenkyně trenéra Čady rozhodně
mají na to, aby totální dominanci z
uplynulého ročníku minimálně zopakovaly. Důvod? Zatímco téměř
všichni rivalové z českých luhů a
hájů personálně oslabovali, prostějovský mančaft dokázal naopak
ještě posílit. Zejména příchod dvou
mladých kubánských smečařek Sulian Matienzo s Melissou Vargas a
návrat nizozemské blokařky Quin-

Pondělí 12. října 2015
www.vecernikpv.cz

se hlediště slušně zaplnilo a zmínění
„pochybovači“ byli umlčeni již při
prvních pár akordech, které s obrovskou razancí zazněly z pódia. Před
diváky se následně odehrála vypracovaná show, která navíc až do konce neustále zvyšovala svou intenzitu
a diváky přiváděla k varu.
Kapela uvedla koncert několika skladbami novějšího data, které vznikly už
za současného složení. A ty, kteří je
dosud neznali, mohlo uspokojit, že
skutečně zní jako Katapult. Skupina
jede ve stejných kolejích, které nastavili tři kamarádi v roce 1975. „Některé
nové písně jsem ještě neslyšela, ale líbily se mi. Kdybych je slyšela v rádiu,
okamžitě bych Katapult poznala. Ten
styl hudby a projev Oldy Říhy je nezaměnitelný,“ podotkla posluchačka
Věra.
Když však po přestávce „Kaťáci“
spustili největší hity, publikum
bylo najednou jako utržené z řetězu. V sále nebyl nikdo, kdo by seděl.
Při hitech jako Až, Hlupák váhá či
Já nesnídám sám všichni skákali,
mávali, zpívali a s kapelou splynuli
v jeden spokojený fungující organismus. „Ten Olda vůbec nestárne. Co
ten všechno na tom pódiu dělá, to je
neskutečné. Já kdybych měl zvládat
všechny ty jeho pohyby a ještě hraní,
nejspíš bych už vůbec nic nezazpíval,“
obdivoval hlavního protagonistu návštěvník Milan. A skutečně, Olda Říha
na pódiu působil velmi energicky
a mladě. A nakonec to dokázal ještě
písní „Čím starší, tím mladší“, která byla závěrečnou tečkou za celým
koncertem a zároveň vzpomínkou na
historii skupiny, neboť její text byl složený z názvů písní Katapultu.
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OTASLAVICE Otaslavické hody
byly tentokrát obohaceny o vážnější
kulturu než jen tu pouťovou. Obec
totiž připravila s místním rodákem
Ivanem Ambrožem výstavu jeho
obrazů. Do malého sálu sokolovny
se tak v minulých dnech trousily skupinky lidí, aniž by tušily, jaké
obrazy budou mít vlastně možnost
zhlédnout.
„Bylo hodně překvapivé, že i v době,
kdy se v domácnostech konají poslední přípravy na sváteční hodovou
neděli, navštívilo výstavu během dvou
hodin přes padesát zájemců o tuto
nevšední podívanou,“ byla příjemně
udivena iniciátorka výstavy Božena
Bartošová. V následujících dnech pak

počet návštěvníků vzrostl bezmála na
šest stovek. Nádherně provedená díla
byla velkým překvapením zvláště pro
znalce a obdivovatele obrazů malíře
Libora Vojkůvky, který je dlouholetým učitelem a přítelem otaslavického malíře.
„Od Libora jsem se učil technice starých mistrů, která spočívá
v postupném vytváření obrazu ve
vrstvách. Nejdříve se malují podmalby, pak střední vrstvy, na ně se
pak postupně nanáší několik dalších
lazurních vrstev. Výsledná barva je
pak dána optickým součtem těchto
tenkých průhledných vrstviček barev.
Tato technika je pomalá a pracná. Namalování jednoho obrazu trvá několik

měsíců, jeden jsem dokonce maloval
více než rok,“ poodhalil tajemství své
techniky Ivan Ambrož.
Částku, vybranou na dobrovolném vstupném, věnoval autor jako
příspěvek na mikulášskou nadílku pro
děti, kterou obec na počátek prosince
připravuje.
„Je to pro nás velká výzva, podobné
akce hodláme pořádat pravidelně.
V průběhu listopadu připravujeme
výstavu fotografií z cest po Borneu
a v předvánočním čase rozsvěcování
vánočního stromu s programem,
již zmíněnou mikulášskou nadílku
a tradiční vánoční jarmark,“ dodal
k celé akci spokojený starosta obce
Marek Hýbl.
(tok)

pořad souboru Rut s názvem „Juda
a Mordche se vydávají na cestu“.
Taneční skupina Rut se začala formovat kolem roku 1995. Do dnešní
podoby se utvářela od počátku pod
choreografickým vedením Evy Štefkové, která spolu s prvními členkami
vytvořila základní interpretační jádro
souboru. Později se přidali první tanečníci z řad mužů. Za dobu dvaceti
let existence se v souboru vystřídalo
šestašedesát tanečníků a tanečnic.
V současné době soubor působí

pod Cyrilometodějským gymnáziem
v Prostějově a má jedenáct členů.
Přednostní postavení ve scénickém choreografickém zpracování židovských
tanců v repertoáru souboru mají zejména
chasidské tance aškenázké oblasti, včetně
vlastních choreografií na známé hebrejské melodie. Do souboru jsou přijímáni
všichni, kteří projeví zájem o židovskou
kulturu, tanec, zvyky, ať z jakéhokoliv důvodu, třeba i jen pro radost z pohybu.
V roce 2004 se uskutečnila první spolupráce souboru s klezmerovou kapelou

Létající rabín, jejímž výsledkem bylo
v roce 2005 CD s názvem Tsuzamen,
které obsahovalo i videoklipy židovských
tanců. V roce 2011 obdržel soubor Rut
spolu s Létajícím rabínem titul Laureáta
66. Ročníku MFF ve Strážnici. Dalším
hudebním tělesem spolupracujícím
s Rut v letech 2010 – 2012 byla pražská
hudební skupina Ester (Káťa Tlustá
aLešekHajdovský).Vzájemnáspolupráce
s pěveckým sborem Cantikum, působícím pod Základní uměleckou školou
v Němčicích nad Hanou, trvá doposud.

Taneční skupina se postupně dopracovala vlastního tanečního výrazu
s důrazem na autenticitu prožívaného
osobního vztahu k židovské kultuře
a stala se neodmyslitelnou součástí
města Prostějova, který byl v minulosti pro jednu z nejpočetnějších židovských komunit na Severní Moravě
přezdívaný „hanácký Jeruzalém“. Za
dobu své existence soubor navštívil
mnohá města u nás i v zahraničí, která jsou spojena s židovskou kulturou.
(red)
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Medailové pořadí extraligy volejbalistek soubor Rut oslaví DVACÁTÉ VÝROČÍ
za dobu existence VK AGEL Prostějov Národním domě přinese průřez dosavadním repertoárem
PROSTĚJOV Večerník nahlédl
do archivu a vyčetl z něj, že za
osm let novodobé historie prostějovského volejbalu dosáhlo na extraligové medaile z nejvyšší české
soutěže žen pouze pět klubů. Vedle našeho ze všech nejúspěšnějšího týmu to jsou Olymp Praha,
UP Olomouc, KP Brno a až od
letošního jara i Frýdek-Místek.
K celému tématu se podrobně ještě vrátíme.

VH]ÏQD
3URVWÈMRY

2ORPRXF
.3%UQR
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)UÙGHN0ÉVWHN

PROSTĚJOV Startuje UNIQA extraliga žen ČR 2015/2016 a proto
není od věci podrobněji si přiblížit
předpokládanou kvalitu všech devíti účastníků nejvyšší české soutěže.
Večerník tak učinil a navrch připojil
svůj tip na konečné umístění jednotlivých týmů. Zajímavostí je, že
valná většina klubů ponechala na
trenérských postech stávající kouče:
výjimkou jsou KP Brno, kde amerického stratéga Andreho Gonzaleze
nahradil italský odborník Bruno
Napolitano, a Frýdek-Místek, kde
místo Pavla Kožucha nastoupil Leopold Tůma.

Marek SONNEVEND
9.$*(/
3URVWÈMRY
Sedminásobný mistr republiky z posledních sedmi let by měl suverénně jít
za dalším zlatým zářezem. Pohromadě
zůstala většina z loni tolik úspěšného
družstva a kvinteto nových posil Quinta Steenbergen, Sulian Matienzo, Melissa Vargas, Nina Herelová, Veronika
Tinklová je papírově lepší než odešlé
hráčky. Tím pádem se očekává další
bezproblémová obhajoba, přičemž se
ve vzduchu reálně vznáší možnost zopakování celé sezóny bez jediné porážky od českého soupeře.

8PÉVWÈQÉYPLQXOÅP
URÄQÉNXH[WUDOLJ\
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Už čtyřikrát za sebou dokázal výběr
z hlavního města ČR obsadit druhou
příčku hned za prostějovským favoritem
a totéž chce zkusit i tentokrát. Kádr PVK
však opustily jak největší útočná tahounka Michaela Mlejnková, tak obě blokařky
ze základní sestavy Veronika Trnková
a Zuzana Mudrová. Místo nich přivedl trenérský lišák Stanislav Mitáč do svého týmu
ex-Agelku Kláru Melicharovou plus Kláru
Vyklickou, což v součtu se zvyšujícím se
umem talentovaných odchovankyň oddílu může stačit na nový boj o medaili.

8PÉVWÈQÉYPLQXOÅP
URÄQÉNXH[WUDOLJ\
7LS9HÄHUQÉNXSUR
OHWRvQÉVH]ÏQX

TJ Sokol
)UÙGHN0ÉVWHN

2.

3.

a Sokol se rozhodl nadále sázet spíš na
vlastní plejerky pod vedením zkušeného
doyena Tůmy. Ten označil nadcházející
sezónu za nultou v budování obměněného kolektivu a je nasnadě, že omlazený
Frýdek bez zvučných jmen nebude mít
zdaleka takovou sílu jako loni. Dá se předpokládat nelehká dřina ve středu tabulky.

8PÉVWÈQÉYPLQXOÅP
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3.

6.

TJ
2VWUDYD
Další severomoravský mančaft v uplynulém ročníku příjemně překvapil dobrými
výkony i bojem o cenný kov do posledního dechu. V létě navíc dokázal ještě posílit, když Helenu Kojdovou nahradila její
sestra Petra a z Brna k polským hranicím
zamířila reprezentační smečařka Marie
Toufarová. Sehranost rozjeté družiny, její
personální vyztužení a vedení ambiciózním kormidelníkem Zdeňkem Pommerem, to je hodně zajímavý mix schopný
atakovat extraligovou bednu ještě mocněji než minule.

8PÉVWÈQÉYPLQXOÅP
Celek ze severu Moravy měl před rokem
URÄQÉNXH[WUDOLJ\
soupisku plnou cizinek a smělé ambice na
stříbro, které se nakonec změnilo v bronz. 7LS9HÄHUQÉNXSUR
Načež všechny zahraniční opory odešly OHWRvQÉVH]ÏQX

4.

4.

Neboť se zároveň podařilo udržet stávající
tahounky, nic „úpéčku“ nebrání v naprosto
reálném útoku zpět na medailové příčky
z jarního podprůměrného šestého postu.

9..3
Brno
Na jihu Moravy nezůstal kámen na kameni. Vedle střídání zahraničních lodivodů,
kdy Gonzaleze nahradil Napolitano, již
v Brně dál nepokračují hráčky Markéta
Chlumská, Soňa Nováková, Marie Toufarová, Elisabeth Field, Sandra Onderková,
Ivana Cebáková ani Veronika Nálezková!
Místo nich přišly Vendula Měrková, Michaela Doležalová, Šárka Melichárková
plus mladé odchovankyně, což při celkovém pohledu nedává KP moc velké naděje
vylepšit pátou pozici. Nebo to bude mít
minimálně dost složité...

8PÉVWÈQÉYPLQXOÅP
URÄQÉNXH[WUDOLJ\
7LS9HÄHUQÉNXSUR
OHWRvQÉVH]ÏQX
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8PÉVWÈQÉYPLQXOÅP
URÄQÉNXH[WUDOLJ\
7LS9HÄHUQÉNXSUR
OHWRvQÉVH]ÏQX

6.

2.
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řka výhradně. V kádru Sokola jsou pouze dvě hráčky starší dvaceti let, z nichž
jediná kapitánka Markéta Janečková
disponuje bohatšími zkušenostmi. Na
druhou stranu by mladému souboru
TJ mohla pomoci šikovná nahrávačka
Michaela Zatloukalová hostující z VK
AGEL, tudíž se tým kouče Martina
Hrocha hodlá porvat o lepší než osmou ním termínu. Jakmile dohodneme
pozici.
nové datum, budeme diváky všemi
dostupnými prostředky informovat,“
8PÉVWÈQÉYPLQXOÅP
sdělila k nenadálé situaci ředitelka
URÄQÉNXH[WUDOLJ\
Městského divadla v Prostějově
7LS9HÄHUQÉNXSUR
Jana Maršálková s tím, že vstupenky
OHWRvQÉVH]ÏQX
zůstávají v platnosti.
Prvním představením Aplausu se tak
9.6*
stane Amadeus, které je na programu
už tento pátek 16. října v 19:00 hodin
Brno
a hlavní roli obstará hvězdný Miroslav
Od svého vstupu mezi ženskou elitu ČR Donutil. Brněnské Divadlo Husa na
před několika lety nasbíraly brněnské Provázku inscenaci dedikovalo Miloši
juniorky naprosté minimum vítězství Formanovi, který tvůrcům umožnil
a pravidelně končí poslední. Ani tento- pracovat s motivy jeho filmu.
krát tomu nebude s takřka stoprocentní „Na jevišti se prolnou rozdílné světy
jistotou jinak, neboť mladičké talenty dvou historických osobností Salierise v konkurenci dospělých vždy teprve ho a Mozarta ve hře Petera Shaffera.
otrkávají. Trenér Marek Meriač s tím po- Představení je inspirované filmovým
čítá a holky SG tak nejsou pod žádným dílem Miloše Formana a umocněné
výsledkovým tlakem. Vyhrají za celou setkáním Miroslava Donutila a syna
sezónu alespoň jednou?
Martina Donutila. Mozaiku jmen
doplňuje režisér Vladimír Morávek,
8PÉVWÈQÉYPLQXOÅP
jedna z nejvýraznějších osobností
URÄQÉNXH[WUDOLJ\
soudobé české režie,“ předeslala Jana
7LS9HÄHUQÉNXSUR
Maršálková na devizy brněnského
OHWRvQÉVH]ÏQX
Amadea.
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8.

Další hanácký klub měl v extralize
2014/2015 co dělat, aby uhájil aspoň sedmé místo před Šternberkem. A nic víc se
patrně nedá čekat ani nyní. Mezi svěřenkami Libora Gálíka sice zůstala ostřílená
kapitánka Dita Gálíková doplněná o rovněž
zkušenou blokařku Gabrielu Tomášekovou
z Olomouce (dříve Prostějov), leč jinak už
v kádru najdeme jen mladé naděje převážně z domácí přerovské líhně, což posun
v pořadí směrem nahoru příliš neslibuje.

8PÉVWÈQÉYPLQXOÅP
URÄQÉNXH[WUDOLJ\
Jiný tradiční frekventant elitní národní soutěže z Hané je naopak tím, kdo během léta 7LS9HÄHUQÉNXSUR
z hlediska jmen nejvýrazněji posílil, a to OHWRvQÉVH]ÏQX
především přivedením hned čtyř plejerek
z Frýdku-Místku. Z TJ získal „olomoucký
TJ Sokol
Alex Ferguson“ alias Jiří Teplý opory Kata- hWHUQEHUN
rínu Dudovou, Paulu Kubovou, Martinu
Michalíkovou i Veroniku Závodnou, na- Také šternberská farma Olomouce
vrch pak z Králova Pole Soňu Novákovou. spoléhá na mladé volejbalistky, a to tak-

7.

8.

7.

9.

9.

Šéf TK PLUS Miroslav Černošek
potvrdil, že tvůrci spektákl dedikovali
Miloši Formanovi, jenž divadelníkům
umožnil pracovat s motivy Oscarového filmu. „Skvělou hru Amadeus jsme
s ženou viděli v uplynulém roce hned
ve třech verzích. A myslím, že právě ta
v podání Divadla Husa na provázku
se nejvíce blíží Formanovu filmovému zpracování,“ konstatoval na tiskové konferenci k letošnímu ročníku
Aplausu Černošek, který zároveň
připomněl, že coby absolvent divadelní vědy je pro něj kultura a Aplaus
obzvláště skutečně srdeční záležitostí.
Za zmínku stojí určitě také okolnost,
že rolí Salieriho se Miroslav Donutil
po čtvrtstoletí vrátil na svá „rodná divadelní prkna“.
Kromě otce a syna Donutilových se
během dvou a půl hodin představí také
M. Matoušková, S. Zmrzlá, J. Kolařík či
R. Mikluš, P. Zatloukal či P. Oslzlý, N.
Maláčová, I. Hloužková a další.
Kdo nemá lístky na toto představení,
nemusí smutnit, Večerník chystá opět
exkluzivní reportáž.
(pk)
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Večerník zmapoval sílu účastníků extraligy volejbalistek 9(ÿ(51Ì.(0 i na našem webu www.vecernikpv.cz
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Xavier Baumaxa byl překvapivě vážný
PROSTĚJOV Po pátečním metalovém nářezu došlo uplynulou sobotu v Apollu k celkové obměně jak
na straně publika, tak i na pódiu.
Tentokrát menu nabídlo koncert
dvou sólistů. Kytarista a zpěvák Jirka Drtil z Kostelce na Hané pokřtil
autorské akustické „cédéčko“ Zpátky se neohlížím a známý „buránek“
Xavier Baumaxa ukázal i svou vážnou tvář „unavenou životem“... Večerník byl pochopitelně při tom.

EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Pavla
VAŠKOVÁ
Jirku Drtila už Prostějované a zvláště
návštěvníci Apolla znají z pop punkové kapely Strike out. Stejného stylu se
drží i on ve svém sólovém projektu.
Využívá k tomu dnes velmi populární metody nahrávání smyček. Křtěné

CD je v pořadí již jeho druhé. V Apollu
měl v sobotu velké množství příznivců
i podporu rodiny. Zahrál písničky
z nové desky a rozhodně má našlápnuto do budoucna velmi dobře.
Když po přestávce nastoupil na pódium podstatně zralejší muzikant, litvínovský písničkář Xavier Baumaxa,
publikum zřejmě očekávalo návrat
„buránka“, jak se sám tituluje. O to
větší překvapení bylo, když na úvod
zahrál velmi procítěně baladu známou
od zpěváka Johnyho Cashe Hurt a ještě několik dalších anglických zpovědí.
Začal také ve velmi intimní atmosféře,
kterou bohužel valná část publika až
do konce koncertu nepřijala. Ti, kteří skutečně dorazili, aby slyšeli písně
Xaviera Baumaxy, museli přijít až
k pódiu. Pokud tak ale učinili, rozhodně nelitovali.
„Xavi“ se jim představil v několika
zajímavých polohách. V jeho klasické
ironické či sarkastické, glosující život
kolem sebe, ale i v té vážnější, dospělejší, uvědomělejší a lyričtější. Koncert
rozdělil na dvě poloviny s přestávkou,
takže posluchačům nadělil velkou

FOTO GALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO
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dávku rytmických hravých textů za
doprovodu kytary či ukulele. Zejména
druhá polovina přinesla skladby pro
něj tak typické, ve kterých využíval na
příklad rapu nebo beatboxu. I hiphopu se návštěvníci nakonec dočkali.
Ovšem někteří si toho zřejmě ani nevšimli, protože si nejspíš prostě přišli
jen poklábosit.
„ Xavi je skvělý jako vždycky. Pokaždé si jeho koncert moc užiji. Má tolik
odstínů a poloh v hlase, umí skvěle

(QVQ2CXNC8CwMQX¾

imitovat, také písničky píše strašně
moderně. Je to výborný muzikant.
O to víc mě mrzí chování některých
lidí tady. Proč platili vstupné, když jenom kecají a neposlouchají? Vždyť je
to ostuda. Takový super zážitek mohli
mít,“ rozohnila se nad situací v sále návštěvnice Ivana.
Přestože to ne všichni návštěvníci to
dokázali docenit, koncert byl vynikající
jako vždy a nakonec Baumaxa odešel
z pódia až kolem půlnoci.
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společnost

DRBY JSOU VĚČNÉ!
Dokazuje to i jejich „zmrtvýchvstání“ na Facebooku
PROSTĚJOV „Nesnáším takový ty ´kluky´
s vlasama do smetáku a vytahanejma kalhotama až někde pod kolena. Jak se tohle může
holkám líbit?“ táže se jeden z mladých Prostějovanů prostřednictvím facebookové stránky
„Drby z Prostějova jsou zpět“. Ta nahradila
podobnou stránku, která byla kvůli svému
obsahu nějaký čas blokována a nakonec úplně skončila.
V minulém vydání vás Večerník informoval
o tom, že facebookový profil „Drby z Prostějova“
končí. O „zaručené“ informace, která „holka je do
větru“ či který „chlapec machruje, ale pak po jedný ráně leží“, je však mezi dospívajícími obrovský
zájem. A tak se narodila stránka „Drby Prostějova
jsou zpět“. Ta se od své předchozí verze liší zejména v tom, že kdokoliv, kdo s příspěvkem o své
osobě nesouhlasí, může požádat o jeho smazání.
Profil, který nefunguje ani měsíc už získal přes
tisícovku fanoušků. „Za chvíli vás někdo nahlásí
a stejně se na to vykašlete,“ glosovala vznik nových „drbů“ jedna z uživatelek Facebooku.
Tak uvidíme, bystré oko Večerníku bude vše
(mls) Nové „drby“ získaly „noční“ prostějovské logo.
sledovat.

EXKLUZIVNĚ

Foto: Martin Zaoral

V kostelecké knihovně přilákali

děti na PODZIMNÍ ČTENÍČKO
KOSTELECNAHANÉKaždýměsíc
pořádá Věra Vykoupilová v Městské
knihovně Kostelec na Hané Čteníčka
pro děti asi do deseti let v doprovodu rodičů. Program je tematicky
zaměřený například na roční období
či Halloween, Mikuláše nebo pohádky o zvířátkách a podobně. Podzimní čteníčko uspořádala knihovna
den před nástupem kalendářního
podzimu.
„S dětmi recituji básně a říkanky, čtu
a dramatizuji pohádky, tvoříme výrobky
z různých materiálů, hrajeme hry, kreslíme,“ přibližuje program každého
čteníčka Věra Vykoupilová.
Tentokrát připravila paní knihovnice
recitaci básní o podzimu a četbu dvou
pohádek o skřítkovi Kaštánkovi. Děti
se ale zabavily nejen čtením. Podzimní skřítky tvořily z okrasných dýní
a kuliček s květináčkem, na ně lepily
různé sušené přírodniny. S chutí se zapojili i přítomní rodiče, kteří si společně
s dětmi zahráli pohádku O veliké řepě.
Čteníčko mělo evidentně úspěch, děti

Do výroby podzimních skřítků se vedle dětí zapojili i rodiče. Foto: Knihovna Kostelec n. H.

a jejich rodiče si udělali pěkné odpoledne,
relaxovali při činnostech, popovídali si,
domů si odnesli podzimní dekorace
a omalovánky. Děti byly za svou snahu
odměněny čokoládovou medailí.
„Čteníčka připravuji velmi ráda, protože
vidím zájem a radost u návštěvníků
knihovny z příjemně stráveného
odpoledne,“ svěřila se Večerníku Věra
Vykoupilová, která pořádá i další akce

na podporu čtenářství, jako jsou besedy
s autory knih pro dospělé i děti, besedy
a programy pro žáky místní ZŠ a MŠ,
vyhlášení a odměňování nejlepších
čtenářů za kalendářní rok, pasování prvňáčků, Noc s Andersenem,
drakiádu, pexesiádu, gumičkování aj.
V knihovně si také děti mohou vyluštit
křížovky, namalovat obrázek, napsat
příběh.
(tok)

Fotbalový arbitr

Tomáš Řezníček SLAVIL TŘICÁTINY

STAŘECHOVICE Psal se říjen
roku 1985, když spatřil světlo světa
nynější fotbalový rozhodčí Tomáš
Řezníček. Společně s rodinou
a kamarády tak mohl absolvent
maturitního oboru mechanikseřizovač na SOU v Lutíně oslavit s mírným předstihem své
kulaté třicáté narozeniny. Stalo
se tak ve stařechovickém areálu

U Chovatelů a slavilo se nakonec
plné tři dny!
Se sportem začal oslavenec již v deseti letech a postupně u něj vyhrála
kopaná. Za „kulatým nesmyslem“
začíná běhat nejdříve jako žák, posléze dorostenec a člen „béčka“
i „áčka“ Kostelce na Hané. Nejprve
coby hráč v poli, následně se z něj
stal brankář. Fotbalu zůstal věrný

Ve Stařechovicích bylo veselo, na oslavu dorazili mimo jiné i kolegové rozhodčí se
svými partnerkami.
Foto: archiv T. Řezníčka

i po skončení hráčské kariéry, kdy
vyměnil rukavice za píšťalku. Rozhodování zápasů se i přes svůj
mladý věk věnuje již sedm let
a postupuje stále výš. Nyní je od
sezóny 2015-2016 zařazen mezi arbitry třetí nejvyšší domácí soutěže.
Co se týče samotného slavnostního
dne, oslavy se uskutečnily na vysoké
úrovni. Vzornou přípravu a organizaci celé akce měla plně ve svých
rukou Tomova přítelkyně Jana a sestra Pavlína. Od rána byla už na dálku
cítit vůně opékajícího se selátka,
o což se staral v okolí známý odborník na tyto akce Martin Hlavinka. A se svým kolektivem to zvládli
znamenitě.
Postupně začínali přicházet první
gratulanti, jednalo se o kolektiv
kolegů rozhodčích se svými partnerkami. Štáb přivedli sekretář
okresního fotbalového svazu Karel
Kubalák a krajský sekretář Pavel
Peřina. Po nich se s blahopřáním
dostavili příbuzní a kamarádi, sešlo

se jich opravdu mnoho. Vše nejlepší,
mnoho zdraví, a další rodinné, pracovní, osobní i sportovní úspěchy
mladému rozhodčímu popřálo
kolem stovky hostů.
Hlavní proslov, zhotovení nástěnek
s fotkami a připomínkami některých
momentů Tomášova života, historie Stařechovic i „hastrmanů“
i píseň o hastrmanovi si vzal na starosti Jaroslav Vyhlídal, jenž Tomáše
trénoval nejprve v žácích a později
i v dorostu. Vedle selátka se hodovalo i díky cukroví a pití všeho druhu,
k tomu nechyběla ani hudba a velice
dobrá nálada, zkrátka vše, co k oslavě
patří. Vyšlo také počasí, které bylo
samozřejmě „objednané“, slavilo se
tak až do pozdních večerních hodin.
A vlastně plné tři dny, domů se totiž
nikomu nechtělo.
(jv, jim)

O to více se však na samotnou
oslavu může i díky pořízeným
fotografiím, které najdete na
www.vecernikpv.cz, vzpomínat.

Čerstvý oslavenec to v rozhodcovském úboru dotáhl již do třetí nejvyšší domácí
soutěže.
Foto: archiv T. Řezníčka

KLAPKA! Natáčí se dokument ZAUJALA svou rozmanitostí

Zahrádkářská výstava v Určicích

o akademickém malíři Jano Köhlerovi

PROSTĚJOV Filmaři ze společnosti cine4net v těchto dnech
dokončují natáčení dokumentárního filmu o akademickém
malíři Jano Köhlerovi, na který
finančně přispěl Olomoucký
kraj. S Köhlerovou tvorbou
v podobě fresek a s jeho mimořádnými keramickými mozaikami se můžete setkat po celé České
republice, na Moravě a zejména
v Olomouckém a Zlínském kraji.
První velkou zakázku získal brněnský rodák Jano Köhler v letech
1899 až 1901 díky přátelům na
pernštýnském zámku. Haná se od
tohoto okamžiku stala pro Köhlera důležitým centrem tvorby.
V Prostějově roku 1912 vytvořil
i litografii Cyrila a Metoděje, která
se o jednadvacet let později dostala na československé známky.
Köhlerovy mozaiky překvapují
svojí moderností v užití kubistických principů a v práci s barevnými glazurami. „To není ilustrace,
to je prožitek díla a konkrétní his-

torické události. Jedná se opravdu
o um světových kvalit. Jano Köhler
dokázal spolu s keramiky zachytit
hnutí mysli v keramické mozaice.
To nikdo předtím neuměl,“ řekl
o prvním zastavení křížové cesty
restaurátor Vojtěch Pařík.
Ve čtvrtek 10. září se štáb produkční společnosti cine4net již pojedenácté vrátil natáčet na Svatý Hostýn. „Realizace dokumentárního
filmu o Jano Köhlerovi je pro nás
opravdu výzva. Máme za sebou
v souhrnu už šestadvacet natáčecích dnů, které proběhly v horizontu zhruba jednoho roku.
Dnešní den je mimořádný tím, že
sledujeme poslední část restaurování mozaiky. Nicméně tím naše
návštěvy na Hostýně a jiných místech nekončí. Rádi bychom, aby
dokument přiblížil unikátnost díla
Jano Köhlera co nejvíce divákům,“
prohlásil režisér Ondřej Sovík.
„Jedná se o náš zatím nejrozsáhlejší a nejnáročnější projekt.
V následujících měsících nás čeká

Zahrádkářská výstava v Určicích hrála opravdu všemi barvami.
Foto: František Rusňák

Pro filmaře z Prostějova je dokument o keramických mozaikách Jano Köhlera
doposud nejnáročnějším projektem.
Foto: www.pamatkydnes.cz

střih dokumentu a průběžné menší dotáčky. Celková postprodukce
bude dost náročná. S ohledem na
použitou technologii chceme divákům dokumentární film představit
ve vysoké kvalitě v projekčním formátu pro digitální kina. Rádi bychom, aby se dokumentární film
dostal na festivaly a doprovázel

výstavy věnované dílu Jano Köhlera,” uvedl pro Večerník produkční
společnosti Milan Kýr, s nímž jste
si v minulém vydání mohli přečíst
exkluzivní rozhovor.
Dodejme, že po akademickém
malíři Jano Köhlerovi je pojmenována i jedna z vrahovických ulic.
(mik)

URČICE Kdo se chtěl pokochat
barevnou krásou květin nebo zhodnotit letošní výpěstky zkušených
zahrádkářů, zavítal o posledním zářijovém víkendu do Určic, kde v prostorách místní sokolovny proběhla
letošní Zahrádkářská výstava.
Výstavy se aktivně zúčastnili nejen
zahrádkáři, ale také včelaři a prodejci
zahrádkářských potřeb. „Na přípravě
a výzdobě se podílely děti z mateřské
a základní školy, ovšem dík za nádherné
aranžmá, velikou obětavost při přípravě
a perfektní organizaci patří všem zúčastněným,“ vzkázala po skončení akce
Lenka Buřtová, vedoucí Kulturního
klubu Určice.

Pro děti byla výstava i zdrojem nevšedního poučení - mezi exponáty byl totiž
i pozorovací úl se živými včelami od Jana
Pospíšila. Pořádající spolky, které spolu
úzce spolupracují, charakterizovaly figuríny „VČELAŘ“ a „ZAHRÁDKÁŘ“.
Přestože letošní léto bylo výjimečné
dlouhým obdobím sucha, v Určicích
jakoby se to ani neprojevilo. Na návštěvníky čekalo na pultech velké množství
různých druhů zeleniny, ovoce a květin.
„Návštěvnost občanů místních i z blízkého okolí byla tentokrát obrovská. Výstavu také navštívily děti z mateřské a základní školy, které si mohly prověřit své
znalosti o zahrádkaření,“ ocenila úspěch
Buřtová.
(tok)

Pondělí 12. října 2015
www.vecernikpv.cz

servis pro ženy

Víte, čím se mažete? Je možné,

původní zpravodajství z Prostějova
j
pro Večerník Anetaa KŘÍŽOVÁ

Milé čtenářky a také čtenáři,
těší mě, že jste si i tentokrát našli chvíli
času na oblíbenou stranu nejen
ejen pro
edujíženy. Doufám, že si při následujírete
cím čtení odpočinete a naberete
síly do vašich dalších činností. Hezky se tedy usaďte, přibližte si sklenku vody, třeba
o
i kousek něčeho dobrého
vat,
a pojďme se společně podívat,
co jsme si pro vás připravili. Nejacviprve si jako vždy společně zacviímačíme, dále si povíme něco zajímaíh
vého o kosmetických přípravcích
a poté se podíváme na to, zda podprsenky škodí zdraví. Také
se můžete i nadále hlásit do PROMĚNY IMAGE, kde vás
velice ráda uvidíme.
Příjemné a ničím nerušené
čtení vám přeje vaše Aneta Křížová

Motto na tento týden:

„Existují
jen dva dny v roce, kdy nemůžeme
vůbec nic udělat. Jeden se jmenuje včera
a druhý zítra. Dnešek je tím správným
dnem milovat, konat a především žít.

“

Dalajláma

CVIČENÍ

PRO NÌŽNÉ
POLOVIÈKY...

ODDECHOVÝ ÈAS

že používáte jedovatou kosmetiku!
R ady a tipy
V minulém díle jsme vás informovali
o „jedovaté“ kosmetice, v tom dnešn
ním budeme v tomto tématu pokraččovat. Základem je, že při nákupu
p
potravin pečlivě studuji, co nakupuji.
N
Nedoporučujeme kupovat výrobky
s obsahem éček, konzervantů, umělý
lých sladidel, glutamátu sodného
a podobně. Svého zdraví je totiž třeba
ssi vážit a je známo, že pokud si člověk
b
bude dávat pozor na to, co jí, tělo mu
to vrátí. Pokud však kouří, pije či se
špatně stravuje, tělo se postupem času
začne ozývat a vrátí úder! Jestliže je to
tedy možné, dávejte si pozor na to, co
jíte a obdobně tomu je i u kosmetických přípravků...
Možná to někomu připadne směšné,
ale jako u potravin pečlivě sleduji jejich
obsah, stejně tak to provádím i u kosmetiky. Protože nejen to, co sníme, ovlivňuje
naše zdraví. Ostatně to by měl každý
vědět a tyto informace by se podle mě
měly povinně vyučovat ve škole. Pojďme
si tedy říci, jakému složení bychom se
měli při koupi kosmetických přípravků,

kromě těch, které jsme si zmínili minule,
raději vyhnout.
BHA (butylated hydroxyanisole)
a BHT (butylated hydroxytoluene)
jsou konzervanty v hydratačních přípravcích, make-upu a rtěnkách. A když
už jsme u rtěnek, tak v knize kniha Doba
jedová od prof. RNDr. Anny Strunecké, DrSc. a prof. RNDr. Jiřího Patočky,
DrSc. se uvádí: „ V USA bylo rozsáhlým
průzkumem zjištěno, že jedenašedesát
procent rtěnek obsahuje stopy olova.
Na internetu lze nalézt seznam firem,
které rtěnky s olovem vyrábějí. Celá
třetina obsahuje olova víc, než povolují
americké normy a často se jedná o rtěnky velmi luxusních značek. Obsah olova
v nich byl i dvanáctkrát vyšší, než je bezpečné. Olovo je především nebezpečné
tím, že se v těle hromadí.“
Dámy, dávejme tedy pozor, čím se
líčíme. Autoři knihy dále uvádí, že látka
formaldehyd, která se používá v lacích na
nehty je silně kancerogenní a dráždí sliznice. Další látkou je toluen, což obsahují
laky na nehty, barvy na vlasy, parfémy
a toaletní vody. Toluen z těchto všech
přípravků vdechujeme. Není vhodné
jej používat v přítomnosti dětí a nemoc-
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ných lidí. V této knize je zmíněna i látka
se zkratkou PG neboli propylenglykol,
což je zvlhčovalo, rozpouštědlo a hlavní
složka hydraulické kapaliny. Tato látka je
levná a tak se objevuje v řadě kosmetických přípravků jako v pleťových vodách,
krémech, šamponech, deodorantech
či vlhkých ubrouscích. Propylenglykol
poškozuje játra, mozek a ledviny. Je označován za nebezpečný odpad. Až tedy
půjdete nakupovat kosmetiku, dávejte
pozor, co kupujete. Chemické látky v ní
obsažené nemusí ublížit hned, ale děje se
tak postupně.
Aby se z těla toxické látky, které přijímáme prostřednictvím „jedovatého“ složení kosmetiky vyplavily, je nutné denně
vypít litr čisté a neperlivé vody. A pak také
používat přírodní přípravky na odstranění toxinů například chlorela, z gemmoterapeutik bříza, buk, dub a jasan. Jak ráda
říkám, stokrát nic umořilo osla. Dbejte
tedy na své zdraví a pečlivě studujte, co
nakupujete, ať už se to týká jídla, nebo
kosmetiky. Kosmetiku bez jedovatých
látek poznáte podle certifikace BDIH
nebo NATRUE, která je uvedena na
obalu a najdete ji v lékárnách, drogeriích
nebo v prodejnách se zdravou výživou.

V tomto okénku se budeme už
p
po dvanácté společně věnovat
rrůzným harmonizačním, relaxačn
ním, posilujícím či rehabilitačním
a kompenzačním cvičením. Dnes
sse zaměříme na oblast, kterou
m
máme všichni přetíženou, a to jsou
záda. Dále si posílíme břicho, ruce
či třeba vnitřní stabilizační systém.
K tomu, abychom předešli bolestem zad, blokádám a dalším nešvarům, je potřeba pravidelný pohyb.
Pokud však již k nějakému narušení
v oblasti zad a páteře dojde, je potřeba se problematické partii pravidelně věnovat. Pojďme tedy na to...

Nejdříve se položíme na břicho
a ruce si položíme pod čelo (viz.
foto). Nyní se od břicha začneme
pomalu nadechovat. Dech postupuje směrem od břicha do žeber, kde
máme pocit, že se žebra otevírají do
široka, dech však nezastavujeme, ale
postupuje stále směrem nahoru. Pak
pomalu vydechneme.

Odhalujeme naši šestou finalistku PROMĚNY IMAGE
Již půl roku úspěšně běží náš exkluzivní projekt s názvem PROMĚNY
IMAGE. Jako jediné místní periodikum vám zdarma nabízíme
změnu vašeho vzhledu od nového
účesu přes vizáž až po oblečení.
Chceme vám pomoci vypadat tak,
jak si představujete. I nadále máte
možnost zasílat nám vaše aktuální
fotografie s informacemi, v každém
případě už ale známu vítězku
říjnového klání! Z mnoha desítek
přihlášených Večernice vybrala
do užšího výběru i tentokrát pětici
finalistek, z nichž ale mohla šanci
dostat jen jedna. Dnes se tak poprvé
setkáte s premiantkou naší již šesté
PROMĚNY, kterou se stala paní Renata Seidlová (na snímku)...

Foto: Josef Popelka

Už brzy čeká tuto dámu velká životní
změna, kdy se jí chopí náš profesionální tým, a stejně jako při předchozích
PROMĚNÁCH jí poskytne vskutku

R ecept pro vás
Ingredience
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kompletní servis. Paní Renatě Seidlové
je 43 let, bydlí v Prostějově a pracuje
jako barmanka. Ve svém volném čase,
kterého dle jejích slov příliš nemá,
jezdí ráda na kole a chodí na procházky
do přírody. Jak prozradila, ráda by se
změnila, neboť po několik let prý vypadá pořád stejně a chce nový vzhled.
„Těší mě, že jsem byla do PROMĚNY
IMAGE vybrána a jsem zvědavá,
co se mnou váš tým provede,“ říká
s úsměvem již šestá vítězka projektu
Večerníku. A co Renata Seidlová
očekává? „Jednoduše velkou změnu!
Ničeho se nebojím, věřím, že se svěřuji
profesionálům, už se opravdu těším.“
Patronkou projektu PROMĚNY je
opět redaktorka Večernice. „Jako první
čeká paní Seidlovou opět poraden-

èRNRO¾GRYÚ
GRUWÊN

ství a změna šatníku. Mým cílem bude
čtenářku zvýraznit, dodat jí ženskost,
jiskru a eleganci. Podobně to bude vypadat i v kadeřnickém a kosmetickém
salónu,“ nastínila plány Aneta Křížová.
Sama čtenářka Renata Seidlová k sobě
poznamenala: „Účes mám pořád stejný, jen si chodím zastřihovat konečky.
Co se týče líčení, tak si dávám pouze
řasenku a tužku, takže ocením rady
i z těchto oblastí.“ Závěrem pak jako již
tradičně čeká paní Renatu focení s profesionálním fotografem. I tentokrát se
tedy můžete těšit na bohatou reportáž,
fotogalerii a také exkluzivní video. Patronka projektu Aneta Křížová pro vás
bude opět celý projekt pečlivě monitorovat. Uvidíte, jak čtenářka vypadala
těsně před proměnou a po ní.

Také jste zvědaví, jak bude vypadat
naše šestá PROMĚNA IMAGE?
A splní to očekávání paní Seidlové?
Jak to všechno dopadne, to se dozvíte již brzy na stránkách tištěného
vydání a webových stránkách
Prostějovského VEČERNÍKU.
ChcetesetakézúčastnitzměnyIMAGE?
Na nic nečekejte a již teď nám pošlete
vaši aktuální fotografii (tvář a postava)
na email: vecernik@pv.cz. Do předmětu
emailu uvádějte „PROMĚNA IMAGE“.
Nebo můžete přijít osobně do naší redakce. Napište nám také váš věk, velikost
oblečení a důvod, proč se do projektu
PROMĚNY hlásíte a proč bychom měli
vybrat právě vás, také odkud jste a telefonický kontakt. Hlásit se můžete již nyní.
Těšíme se na spolupráci s vámi.

Společně s výdechem pak pomalu zvedáme hrudník nahoru (viz. foto), a to
do výšky, kde je nám to příjemné. Při
tomto cviku nezaklánějte hlavu, hlava
je opřená po celou dobu o ruce. Nohy
necháme ležet rovně, nijak s nimi při
tomto cviku nepracujeme. V této pozici chvíli vydržíme a volně dýcháme.
Zejména vnímáme, jak se zapojují zádové a břišní svaly. Pak se pomalu vracíme zpátky na zem do výchozí polohy
a volně dýcháme. Tento cvik je vhodné
provádět třikrát denně, patnáctkrát za
sebou. Kromě zpevnění závodových,
břišních a ramenních svalů tento cvik
také posiluje vnitřní stabilizační systém.

Škodí podprsenky zdraví?

Většina žen nosí špatnou podprsenku! Alespoň to vyplývá z řad
výzkumů. Ženy se snaží své poprsí
nasoukat do titěrných košíčků,
namísto toho, aby raději věnovaly
pozornost tomu, zda jim podprsenka skutečně správně sedí a také
z jakého je materiálu...
Nevhodně zvolená velikost podprsenky neplní správnou funkci, kterou je opora. Kvůli tomu se mohou
objevit i zdravotní problémy, od potíží s rameny a krční páteří až po různé bulky, dermatologické problémy
či potíže s imunitou a podobně. Žádná žena by se neměla řídit reklamou
či tím, co plní přední stránky časopisů. Každé postavě a typu prsů totiž
sedí jiný tvar podprsenky.
U výběru je vhodné dbát na to, aby
nikde netlačila, nesmí stahovat či
tvořit faldíky. Při svléknutí se nesmí stát, že se na těle objeví červené
otisky nebo modřiny. To je úplně
špatně. Správně sedící podprsenka
by po sobě neměla na kůži zanechat
ani jedinou stopu. Ženy, které s oblibou kupují lákavé push-up podprsenky, by měly vědět, že vycpávky
po vyprání, vylučují zbytky pracího
(chemického) prášku (které se ve
velkých vycpávkách snadno uchovávají) přímo do pokožky a mohou
Další chutné recepty naleznete v časopise Vařečka č. 9/2015 - Šlehačkové způsobit dermatologické potíže.
Tyto podprsenky jsou však ještě více
recepty, který je právě k dispozici na stáncích tisku.
nebezpečné pro náš lymfatický sys-

Ilustrační foto

tém, protože stlačují prsa do nepřirozené pozice a brání správné funkci
lymfatických cév, což má negativní
dopad na imunitu. Navíc stoupá zde
riziko rakoviny prsu. Z amerického
výzkumu antropologů Sidneyho
Singera a Somy Grismaijeové vyplynulo, že ženy, které nenosí podprsenku, mají mnohem nižší riziko
onemocnění rakovinou prsu. U žen,
které nosí podprsenku celý den
a dokonce s ní i spí je riziko rakoviny prsu 125krát vyšší než u žen,
které podprsenku nenosí vůbec.
Rozhodně je na místě začít používat umělohmotné kostice, na místo těch kovových. Kovové částice,
které podprsenky obsahují, stimulují akupunkturní body, což může
ovlivnit funkci řady orgánů. Nejlepší
je samozřejmě podprsenka bez kostic, sportovní podprsenka či tílka.
Nekupujte spodní prádlo v menší
velikosti, jen proto, aby vzniklo větší
poprsí. Tyto marnivé činy, ač mohou
působit sebe lépe, způsobují těžké
zdravotní potíže.

V tomto cviku si volně lehneme na bok
(viz. foto). Nyní se opět od břicha začneme pomalu nadechovat. Dech postupuje směrem do žeber, kde máme
pocit, že se otevírají do široka, dech však
nezastavujeme, ale postupuje stále směrem nahoru. Pak pomalu vydechneme.

Nyní se s nádechem opřeme jednou
rukou o zem a zvedeme se do vzporu
na jedné ruce bokem. Druhou ruku
umístíme v bok a držíme po dobu dvaceti vteřin (viz. foto). Tělo držíme po
celou dobu v rovině, neprohýbáme se
v bedrech ani nezapadáme hrudníkem
mezi ramena. Následně se položíme
na bok a vydechneme. Poté cvik opakujeme znovu. Jakmile cvičení provedeme třikrát za sebou na jednu stranu,
cvičíme na druhou stanu. Dobu výdrže můžete při pravidelném cvičení
postupně prodlužovat. Tento cvik
pracuje s vnitřním stabilizačním systémem, posiluje záda, celý trup i hýžďové
svalstvo. Jestliže je ve vašich silách cvičit
jednou, je to lepší než nic.
Závěrem si za odměnu zatleskáme
a budu se na vás těšit zase příště.
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Michaela Krátká to z TJ OP dotáhla až do reprezentace, ale nabídkám odjinud odolává

Jiří

MOŽNÝ
●● Nová basketbalová sezona již otevřela svoji náruč. Jaká jsou vaše očekávání?
„Těšíme se moc. S holkama tvoříme super partu, panuje dobrá atmosféra, takže
snad bude vše v pohodě. Sice už asi nebudeme v juniorkách patřit úplně na vrchol,
ale samozřejmě chceme být co nejlepší.
Odešla nám Áďa Neubauerová jako
jedna z nejlepších hráček, proto trenér
zaplnil tuto mezeru mladšími holkami,
takže uvidíme, jak vše bude klapat. A taky
v Prostějově nemáme žádnou pořádnou
pivotku, tak to bude hodně těžké s týmy,
které mají vysoké hráčky. Ale zkusíme se
s tím poprat a být co nejlepší.“ (úsměv)
●● Takže žádné konkrétní ambice
nemáte?
„Určitě bychom se v juniorkách chtěly
dostat do play off a vyhnout se bojům
o záchranu. Zatím to vypadá nadějně.
Byly jsme na jednom přípravném soustředění, kde jsme se sehrávaly, a pak

Foto: archiv M. Krátké

oddíl obnovoval, bylo tu hodně holek, které do toho šly. Postupně ale, jak
vše začínalo být vážnější, více tréninků
a všeho, tak začaly postupně odpadat,
že nemají čas a basketbalu nemohou
obětovat tolik času... Tak se to muselo
doplnit mladšími holkami a nějak to tak
zůstalo, aby juniorky nehrály jen jeden
víkend ze dvou, ale abychom se pořádně takzvaně vyhrály.“
●● Ženy se před rokem vrátily do
druhé ligy. Pokukujete i po dalším
kroku výš a postupu do
první ligy?
„Určitě by to bylo
dobře,
protože
holky, co skončí
v mládežnic-

kých kategoriích, by
měly možnost hrát
kvalitní soutěž. Bylo by
fakt hezké, kdyby se nám
to podařilo. (úsměv)) Naše
sSoupeře jsem zatím moc
neprohlížela, určitě tam ale bude
i někdo nový, koho neznáme.“
●● V juniorkách to i letos vypadá na
nahánění Brna. Souhlasíte?
„Přesně tak. Porazit Brno je velká motivace, chce to každý. My si na ně věříme
a doufám, že se nám je podaří alespoň
potrápit, když už ne jejich tým plný reprezentantek porazit.“

●● Jak jste strávila léto, užívala jste si
klídek od basketbalu?
„Jo, to jsem hodně času odpočívala.
(smích) Už na konci sezony jsem kvůli
zdravotním problémům netrénovala,
takže jsem měla hodně času na regeneraci a byla jsem pak jakž takž v pořádku
na přípravu.“
●● Když jste zmínila zdraví, jak to
s vámi aktuálně vypadá?

že podle toho, jak to trenérovi vyhovuje,
hraju i na křídle. Lépe se cítím na pozici
pivota, ale už i na křídle si začínám zvykat,
hraji tam ostatně již druhým rokem.“
●● Na čem byste ještě chtěla zapracovat?
„Co se týče hry, je stále co zlepšovat.
(úsměv) Jelikož se z pivota dostávám na
křídlo, tak by bylo dobré zapracovat na
driblingu a rychlé střele. A na pivotovi

„Několikrát se mi stalo, že jsme
v Prostějově dohráli zápas kadetek
a hned jsem se rychle přesouvala
na druhou plochu hrát za ženy.“
„Teď je to dobré, sice nikoliv ideální, ale
zdravotní stav je stabilizovaný. Mám problémy se zády a chodím na rehabilitace,
k tomu jsem dostala hodně cviků, tak
cvičím. Pomáhá jedině právě rehabilitovat a posilovat. Když budu cvičit, tak se
to trošku zlepší a záda budou lépe držet,
když budou silnější.“
●● Právě zranění vás doposud připravovalo o velké reprezentační úspěchy?
„Je pravda, že jsem musela kvůli zdravotním problémům odříct pár účastí
v nároďáku, záda mě trápí už hodně
dlouhou dobu. Táhne se to asi čtyři roky,
ale teprve poslední dobou je to tak závažné. Před rokem bych v nejužším výběru
možná byla, letos bych se do něj asi nedostala. (pousměje se)
Každopádně by to byla dobrá zkušenost,
musela jsem si ale odpočinout, abych se
mohla dál basketbalu věnovat. A jsem
ráda, že mohu hrát aspoň za svůj tým.“
●● Jak to tedy vidíte se svým návratem do národního týmu?
„To zatím netuším, ale bohužel i extraligové zápasy budu muset trochu omezit.
Potřebuji mít menší zátěž i na trénincích,
abych záda nepřetěžovala a nepřišla pak
o nějaké důležité zápasy na konci sezony.
Takže otázku reprezentace v tuto chvíli
opravdu neřeším.“
●● Pojďme zpět na palubovku. Nastupujete na křídle i na pivotu, kde se
cítíte lépe?
„Odmalička jsem začínala na pozici pivota, byla jsem dříve jedna z nejvyšších,
ale bohužel poslední dobou už nějak
nerostu. Odešlo nám několik holek, tak-

by mi pomohla hlavně výška, tu už ale asi
nedoženu.“
●● Připomněla jste odchod Adély
Neubauerové. Měla jste i vy nějaké
nabídky?
„Ano. Z Prahy i Ostravy jsem dostala
´laso´, ale asi bych nikam nešla. Nestíhala bych vše skloubit se školou a mám
ráda holky tady v Prostějově. Rozumím
si s nimi a chtěla bych tu zůstat, protože
mi to tady vyhovuje a je tu taky mládežnická extraliga, takže bych si odchodem
do jiného týmu ani nepomohla. A taky
kvůli trenérovi bych nechtěla odejít, nějak jsem si na něj zvykla.“ (smích)
●● Takže třeba až pak po maturitě
a věkovém přechodu mezi ženy?
„Uvidíme, co bude do budoucna, jestli
kvůli zdravotním problémům vůbec
budu moci zůstat u basketu a jak se to
tady bude vyvíjet. Zatím ale vážně neplánuju, že bych šla někam pryč.“
●● Vnímáte to nyní tak, že i díky tomu
všemu na vás bude nyní družstvo
spoléhat více a měla byste být velkou
oporou?

„To asi jo, je nás pár, kterým trenér docela věří a říká, že musíme tým podržet.
Cítím určitou zodpovědnost, ale nejsem
na to sama, je tam se mnou třeba Verča
Švécarová, která celý tým dobře podporuje.“
●● Kdybyste se nevěnovala basketbalu, který sport by vás asi nejvíc oslovil?
„Tak to vůbec nevím. (smích) Nikdy
jsem nad tím nepřemýšlela, basket mě
vždy bavil. Když jsem byla malá, tak jsem
hrála tenis, ale nebavilo mě to, protože to
není kolektivní a musela jsem spoléhat
jen sama na sebe. Takže pravděpodobně něco kolektivního. Třeba volejbal.“
(úsměv)
●● Právě k basketbalu jste se dostala
díky své výšce?
„No, to taky. Ale hlavně, co si pamatuju,
když jsem byla hodně malá, tak basket
byl tady v Prostějově hodně populární.
Trenéři a hráči chodívali k nám na základní školu do třídy a rozdávali pozvánky.
Když jsem viděla ty velké hráče, tak jsem
to chtěla hned vyzkoušet a nějak mě to
chytlo. (úsměv) Vše bylo vždy vedeno
zábavnou formou pro malé holky a v té
době i sestra hrála basket, tak jsem strašně
chtěla být jako ona.“
●● Se sestrou se stále potkáváte mezi
ženami?
„Už ne, hráli jsme spolu za ženy, ale ona
musela skončit. Studuje vysokou školu, chodí do práce a trénuje v přípravce malé holky. Herně tedy pokračuju
již jenom já. Ale schází mi v týmu její
podpora.“
●● Pociťovala jste nějakou výhodu,
když jste se sešly obě v jednom družstvu?
„Ani ne. Přijde mi, že když s těmi holkami hraju už odmalinka, tak jsou pro mě
všechny takové sestry. Vůbec jsem to nevnímala nějak speciálně, žádné výhody
nebo nevýhody to neznamenalo, snad
jen ten pocit soudržnosti.
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brankářů je to tak, že vždy jeden bude na
zápase s nimi a jeden s námi, míří tam na
ně hromada střel,“ konstatoval na jejich
adresu Vykoukal.
Co se týče jestřábího „áčka“, v nejbližších
čtyřech duelech se utká s tím aktuálně
nejsilnějším. Vše zahájí dnešní duel s
Kladnem, s nímž se Prostějov v aktuální
sezoně ještě nepotkal. „Jsou velice silní
v přesilových hrách a musíme se vyvarovat zbytečných trestů. Navíc dávají
hodně branek. Musíme tedy vycházet z
pečlivé obrany a proměnit to, co se nám
naskytne. Byl bych rád, kdybychom dali

více branek, prioritou ale bude defenziva a aspoň něco proměnit,“ přeje si Jiří
Vykoukal. Poté přijdou na řadu zápasy
s Benátkami, Českými Budějovicemi a v
polovině dalšího týdne utkání na Slavii.
„Benátky jsme u nich přehráli, ale nedali
jsme góly. V Budějovicích jsme odehráli
dobrou první třetinu, pak jsme ale dostali velký příděl. Nyní hrajeme doma a je
naší povinností vytěžit co nejvíce bodů.
Třeba proti Slavii jsme podali vynikající
výkon, byli jsme lepší a prohráli jsme až
na nájezdy,“ připomněl domácí střetnutí
před zatím nejzaplněnějším publikem.

DUBA S ČERNÝM OPĚT HRAJÍ HOKEJ
>>Dokončení ze strany 33
To potvrdil i generální manažer Jestřábů
Jaroslav Luňák, i díky nenarušení pracovních úkolů jim klub toto angažmá umožnil. „Mohou tam jet jen tehdy, když nehraje naše 'áčko', to má jasnou prioritu.
Nebudou tam tedy pravidelně na každý
zápas, ale jen když se jim to nebude křížit.
Na první ligu už Lukášovi trochu chybělo bruslení, bude z něj ale výborný kus-

vizitka
MICHAELA KRÁTKÁ
✓ narodila se 2. ledna 1998 v Prostějově
✓ aktuální klub: TJ OP Prostějov
✓ post: pivot/křídlo
✓ výška/váha: 174 centimetrů/62 kilogramů
✓ největší úspěchy: starty v reprezentaci do 16 i 18 let, čtvrté místo na
MČR s kadetkami (2013/2014), postup s juniorkami do extraligy
(2013/2014), účast na Kempu budoucích nadějí
zajímavost: v uplynulé sezoně nastupovala za kadetky, juniorky i ženy,
v nich se v jednom týmu setkala se svou o pět let starší sestrou Kateřinou.

tod a trenér mládeže, to stejné platí i pro
Michala,“ sdělil hokejový boss.
Skloubit povinnosti a relax se tedy daří
úspěšně. „Potřebuju se do toho ještě trochu dostat, ale to přijde. Já i Michal jsme
na křídlech a máme k sobě dvacetiletého
centra, zatím to funguje dobře. Manželce
se sice nelíbí, že jsem tak často pryč, ale
kdybych byl jen doma, tak by také asi nebyla ráda,“ pousmál se Lukáš Duba.
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TROJBOJ: JESTŘÁBI HOSTÍ ŠPICI TABULKY
PROSTĚJOV To nejlepší s výjimkou
aktuálně vedoucího celku prvoligové
tabulky přivítají v tomto týdnu prostějovští hokejisté. Ti před sebou mají
hned tři souboje a velice netradičně se
celé trio odehraje na jejich zimním stadionu. Nejprve to bude třetí Kladno,
poté čtvrté Benátky nad Jizerou a nakonec druhé České Budějovice.
Na domácí souboje s kladenskými Rytíři
mají Jestřábi příjemné vzpomínky. Zatímco ve středních Čechách schytali dvě
velké porážky, doma dokázali s celkově
šestinásobným československým šampionem uhrát tři body. Nejprve mohli díky
nájezdu Michala Černého slavit dvoubodovou výhru 3:2, poté soupeř i za přispění
Tomáše Kaberleho zvítězil na Hané 4:3
po prodloužení. V tomto ročníku na sebe
tito dva soupeři ještě nenarazili a půjde pro
ně o zakončení úvodní čtvrtiny. Tou zatím
lépe prochází tým Jaromíra Jágra. Průměr
dvou získaných bodů na zápas a bodová
série čítající rovných deset střetnutí dává
dohromady zatím čtyřiadvacet bodů a třetí
místo, pouze dva body za druhými Českými Budějovicemi. Jedinkrát v řádné hrací
době padli po výsledku 4:2 v Kadani.
Čtyřicetigólovou ofenzivu zatím nejvíce
táhnou David Stach s Janem Rudovským,
ve střílení branek s nimi drží tempo i obávaný kanonýr Vítězslav Bílek, jenž se v létě

z Litoměřic vrátil zpět do velice známého
prostředí. V bráně toho zatím výrazně více
odchytal zkušený Lukáš Mensator, jenž
také vychytal šest z osmi vítězství. Jeho kolega Lukáš Cikánek má sice výrazně lepší
procentuální úspěšnost, jeho bilance je ovšem dvě výhry a tři porážky. V týmu jednoho z favoritů soutěže se také nachází hned
pět cizinců, konkrétně jsou jimi Slovák Petr
Markulinec a Michal Lukáč, Slovinec Jurij
Repe, Kanaďan Brendon Nash a Japonec
Yuki Miura.
Pondělní souboj startuje v osmnáct
hodin a přesně o dva dny později se na
Hané představí Benátky nad Jizerou.
Farma Liberce i dalších extraligových celků se zatím drží až překvapivě vysoko, když
hned šestkrát bodovala naplno a proti Jestřábům k tomu doma přidala i fotbalovou
výhru 1:0 po samostatných nájezdech.
Tomuto celku se daří bodovat zejména
doma, dokázal už ale uspět i venku, konkrétně na kluzištích Jihlavy a Šumperka.
V bráně se téměř rovnoměrně střídají
Marek Schwarz s Janem Lukášem, oba již
stihli vychytat jedno čisté konto a rovným
dílem se podělili o šest výher. K té sedmé
přispěl Lukáš Hosnedl, jenž inkasoval při
svém jediném startu pouze jednou a má
úspěšnost téměř šestadevadesát a půl procenta. Jan Lukáš se v tomto ukazateli blíží k
hodnotě třiadevadesáti a Marek Schwarz k

dvaadevadesáti procentům.
Směrem dopředu je situace také vyrovnaná, Jan Plodek nasbíral deset bodů, Jan
Víšek s Lukášem Volfem devět a Jan Ordoš
osm. Stabilním členem sestavy je i Daniel
Sobotka, jenž byl v létě na testech v Prostějově a poté se rozhodl odejít. Aktuálně má
na kontě dva plusové body a dvě trestné
minuty.
Nabitý trojboj zakončí sobotní pohoštění českobudějovického Motoru.
Hlavní favorit před dvěma týdny nečekaně
ztratil s Třebíčí a Přerovem, čímž přenechal první místo Slavii, na čelo však ztrácí
jen tři body. A svou sílu ukázal při prvním
letošním setkání, kdy na jihu Čech zvítězil
7:2. Ofenzivu táhnou těžko hlídatelní Josef
Straka a Martinem Heřmanem, společně
nastřádali již třiatřicet bodů. Jen o málo
zpět jsou Tomáš Nouza s Romanem Vráblíkem. Z dua brankářů je na tom výrazně
lépe Ondřej Bláha, jehož čísla znějí šest výher ze sedmi zápasů, průměr 1,74 branky
na zápas a úspěšnost plných 93,55 procenta. Na Hané se ovšem naposledy radovali
Jestřábi, v jednapadesátém kole uplynulého ročníku se jim podařilo zvítězit 2:1.
Hned poté pak přijde na řadu i duel na ledě
nynějšího lídra Slavie Praha, čímž Jestřábi
dokončí souboje s tím průběžně nejlepším. K němu ovšem dojde až ve středu 21.
října, takže o něm více až příště.
(jim)

nestřela,“ smál se Jakub Čuřík TŘÍBODOVÝ IMPORT Z ARÉNY ZUBRŮ!
šancí, při kterých nás Luboš (brankář
Horčička - pozn. red.) podržel. Kdyby
dali gól, možná by se to vyvinulo jinak.
Já pak dal ale branku z takové střely nestřely a zlomilo se to na naši stranu.“
ƔƔNa vaše letošní poměry jste hráli
hodně dobře dozadu…
(smích) „Když nedáváme góly vepředu,
musíme hrát dobře dozadu... My jsme
ale hráli i v předcházejících zápasech poctivě v obraně, tlačí nás ale hra
jeden na jednoho a střelecká
nemohoucnost v útočném
pásmu. Máme kolikrát
padesát střel na bránu,
nejsme ji schopní trefit.
Je tu ale jeden dobrý
hokejista vedle druhého, před sezónou jsem
říkal, že budeme hrát
nahoře a věřím, že tímto
zápasem se tam dokážeme odrazit.“

ƔƔCo říkáte na atmosféru derby?
„Paráda! Já musím smeknout i před
přerovskými fanoušky, že dokázali spoluvytvořit perfektní atmosféru. Přelilo
se to i na led, nebyly žádné zákeřné fauly, také v hledišti jsem neregistroval žádné vulgarity a excesy. Zkrátka si všichni
derby moc užili. A tak to má být.“
ƔƔPomůže vám výhra před těžkou
domácí sérií?
„On v první lize není žádný lehký
soupeř. Každý může porazit každého, což se také výsledkově
potvrzuje. Dvakrát vyhrajete
a můžete být úplně někde
jinde. Nás to rozhodně
povzbudí. Čekají nás tři
zápasy doma, zvedli jsme
si sebedůvěru. Půjdeme
nahoru.“
Rozhovor s Jakubem Čuříkem po středečním derby
se Šumperkem najdete na
www.vecernikpv.cz!
(QVQ<FGP÷M8[UNQWåKN
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v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

na turnaji v Brně. Tam jsme skončily
druhé a porazily jsme SŠMH Brno, což
nám udělalo velkou radost, byť soupeřky nebyly kompletní Proto je šance, že
bychom je mohly porazit i v extralize,
o něco menší.“
●● Loni jste nastupovala za kadetky,
juniorky i ženy. Bude tomu tak i letos?
„Teď to budu mít trochu jednodušší,
už můžu hrát jen za juniorky a ženy. “
(smích)
●● Jak vše zvládáte?
„Loni to bylo hodně těžké. Několikrát
se mi stalo, že jsme v Prostějově dohrály
zápas kadetek a hned jsem se přesouvala
na druhou plochu hrát za ženy. Je také
pravda, že celý víkend jsem byla buď na
palubovce, nebo v autě. Nejhorší bylo
ý Varů,
dlouhé cestování do Karlových
Strakonic, Jablonce, s tím pak bylo poměrně složité připravovat se do školy. Ale
dá se to zvládnout.“
●● Projevilo se basketbalové vytížení
na známkách?
„Samozřejmě. Kdybych měla celé dny
volné, asi bych se víc učila a bylo by to
trošku jiné, ale stejně tak neplatí,
že bych teď měla příliš špatné známky a propadala.“
(úsměv)
●● Pozorujete zásadní
rozdíl mezi mládežnickými kategoriemi a ženami?
„Přijde mi, že v ženách je to takové tvrdší. Někdy si vůbec neberou
servítky a rozdávají lokty, ale to je
v podobné míře i v juniorkách.
V tomto směru je to pro mě takové zvláštní, protože mi je teprve
sedmnáct a hraju proti 'starým
babám', a někdy z nich mám pří(smích)Ale
) Ale žádné
lišný respekt. (smích)
extra rozdíly v tom nejsou,
i v ostatních oddílech hrají věkem podobné holky.“
●● Prostějovský tým je ale celkově
velice mladý...
„To je pravda. Když
se tu ženský

15090470851

PROSTĚJOV Před více než měsícem začaly Michaele Krátké
školní povinnosti na Gymnáziu
Jiřího Wolkera v Prostějově, záhy
poté se k tomu naplno přidaly
i basketbalové úkoly. Jedna z klíčových hráček TJ OP Prostějov
v létě opustila kategorii kadetek
a věkem se zařadila mezi juniorky, již v minulé sezoně však patřila
i mezi velké opory druholigového výběru žen. V posledních letech se Krátká pravidelně účastní
také akcí mládežnického národního týmu a byla blízko účasti
na loňském stříbrném Euru do
šestnácti let. Z vrcholného turnaje ji stejně jako ze závěru letošní
přípravy „U18“ vyřadily vleklé
zdravotní problémy. Nyní se už
cítí v rámci možností v pořádku
a věří, že se svými spoluhráčkami opět prožije spoustu vítězné
radosti...

vs.

ƔƔvíce informacíƔƔYtFHRKODVĤ
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PŘEROV Atmosféra lepší hokeje!
Očekávané derby dvou velkých hokejových rivalů mnoho hokejové
krásy nepřineslo. Mnohem větší
dojem musela zanechat v každém
návštěvníkovi přerovské arény elektrizující atmosféra vyprodaného stadionu, o niž podrobně referujeme
na straně 42 dnešního vydání. „Paráda! Musím smeknout i před přerovskými fanoušky, celkově se hrálo
před výbornou kulisou. Derby jak se
patří!“ pochvaloval si prostějovský
útočník Jakub Čuřík.
V mnohem lepší náladě pak opouštěli
přerovský stadion četní příznivci Jestřá-

bů, na srdci je hřál jednobrankový skalp
úhlavního rivala. Prostějovská výhra se
zrodila na přelomu druhé a třetí části.
Nejprve poslal Jestřáby pět minut před
druhou sirénou do vedení šťastnou trefou Čuřík, aby hned zkraje třetí periody
procedil Slováka přímo z buly Šlahař 1:3. Zplihlou zubří vlajku pak už dokázal pozvednout pouze Goiš, další útočné ataky domácích už pak k vyrovnání
nevedly…
Mírným papírovým favoritem byl před
derby domácí soubor, jenž vstoupil do
premiérové prvoligové sezóny velmi
dobře. V posledních kolech však už výkony a výsledky Přerovanů nebyly optimální, což se promítlo i do sobotního
duelu. Zraněné opory Grof, Sýkora,
Pšurný nebo Šťastný chyběly více než
citelně…
Vstup do zápasu vyšel lépe domácím.
Po několikaminutovém oboustranném

¸67<75(1§5č
DAVID KUDÌLKA asistent HC ZUBR Pøerov:
„Vyrovnané derby se vším všudy. K naší
škodě jsme ve druhé třetině nevyužili
přesilovku pět na tři, a to rozhoduje zápasy. Nemůžeme to ale svádět jen na ni,
naše přesilové hry nebyly dobré v celém
utkání. Ke konci jsme měli velký tlak, ze
kterého se nám už ale vyrovnat nepodařilo. Nechceme brečet nad tím, že máme
zraněné hráče. Každý však ví, že se jedná o
hokejisty jistých kvalit, s jejichž absencí je
znatelný i pokles našeho výkonu.“

KAMIL PØECECHTÌL
– LHK Jestøábi Prostìjov:
„Oboustranně se jednalo o velmi kvalitní utkání. Miskou na vahách dnes
byl podle mého názoru brankář. Náš
zachytal lépe, proto jsme se nakonec
radovali z vítězství. Důležitým momentem byla i ubráněná přesilovka domácích pět na tři. Celkově byl zápas vyrovnaný, hrálo se tvrdě a důrazně, což
muselo přerovské i prostějovské diváky
nadchnout. Derby proběhlo v hodně
seriózním duchu.“

oťukávání spálili Zubři v krátkém časovém sledu dvě tutovky. Do vedení se ale
přece jenom dostali, když se k Horčičkou
vyraženému puku dostal na brankovišti
Sikora - 1:0. Nadšení našlapané haly však
nevydrželo dlouho. První přesilovku Prostějova využil po pár vteřinách Drtina,
jenž poslal puk od modré přesně pod
horní tyč - 1:1. Hostující tým vyrovnání
nabudilo, ale šance Nováka a Šlahaře zůstaly nevyužity.
Opatrný hokej z první části pokračoval
i ve druhé. Přerované působili opticky
jistěji na puku, ale do vyložených příležitostí se dostávali sporadicky. Při těch málo
šancích, které měli, je pak pacifikoval jistý
Horčička. Osudovým mementem zubřích nadějí se pak stala planá přesilovka
pět na tři, po které navíc skóroval s notnou dávkou štěstí Čuřík - 1:2. „Střela, nestřela, ale mířila na bránu,“ culil se šťastný
střelec.
Další hřebík do domácí rakve zatloukli
Jestřábi hned v úvodu třetí části. Dragoun se rozhodl vyzkoušet pozornost
Slováka přímo z buly a byl z toho třetí gól v přerovské síti - 1:3. Zubři byli
v této fázi utkání zralí na ručník, ale
hosté toho využít nedokázali, i když
měli velmi dobré střelecké pozice. Skomírající domácí kotel rozproudil až Jiří
Goiš. Ten měl nejprve výbornou pozici, ale Horčička ho vychytal. Zanedlouho už však domácí bouřlivák přece jen
puk do sítě dostal - 2:3.
Goiš mohl dokonce i vyrovnat, ale ´Šebovu´ delikatesní přihrávku do odkryté
brány umístit nedokázal! Poslední naděje pak zhasla po marné minutové power
play a první letošní derby ovládli Jestřábi!
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RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
Pøerov hlásí další posilu
Přerov (jim) – Již v sobotním hanáckém derby proti Prostějovu se
na soupisce Přerova objevilo jméno
obránce Jakuba Matyáše. Do souboje proti svému loňskému oddílu
ještě nezasáhl a zůstal pouze na střídačce, v dalších zápasech by se to
ale mělo změnit. Podle webových
stránek Zubrů přichází jednadvacetiletý urostlý zadák Třince nejprve
na zkoušku do 9. listopadu. V letošní
sezoně zatím pravidelně nastupoval
v druholigovém Frýdku-Místku,
loni stihl patnáct duelů základní
části a jedno utkání play off v dresu
třineckého „áčka“, k tomu přidal porci dalších devětadvaceti střetnutí za
Jestřáby.

Posmyk opustil Rytíøe
Kladno (jim) – Pouze dva zápasy
čítal comeback Marka Posmyka
na hokejový let. Sedmatřicetiletý
někdejší účastník mistrovství světa
do dvaceti let a držitel necelé dvacítky startů v NHL za Tampu Bay
Lightning vynechal celou uplynulou sezonu a v té stávající se před
pár dny kvůli závažným rodinným
důvodům dohodl s vedením kladenských Rytířů na předčasném
ukončení smlouvy.

Tøebíè získala dva beky
Třebíč (jim) – Hned dvojnásobného posílení zadních řad se dočkala
prvoligová Třebíč. Hráče Horácké
Slavie totiž doplnili Petr Štindl s Filipem Krejčiříkem. Pětadvacetiletý
Štindl slavil na jaře v litvínovském
dresu extraligový titul a nyní uspěl
na testech v Kometě Brno, ta ho
poslala formou střídavých startů do
partnerského týmu na Vysočině. Podobně je tomu i v případě o tři roky
mladšího Krejčiříka. Také on přichází z moravské metropole, konkrétně
se jedná o návrat po zranění. Nováčkem je také slovenský reprezentační
obránce Petr Trška v dresu Benátek
nad Jizerou, do jihlavského kádru
se pak po uzdravení vrací jiný zadák
Martin Parýzek.

/XNDÔÉGLOMÉ]GX)UÙGNX
Frýdek-Místek (jim) – Ve středečním souboji s Porubou sice
hráči Frýdku-Místku poprvé ztratili
body, když padli na samostatné nájezdy, o tři dny později už ale opět
nadělovali. Největší favorit východní skupiny druhé ligy deklasoval
v poměru 11:3 Nový Jičín vedený
Alešem Flašarem a dál zůstává suverénně na čele tabulky. Pod drtivou
výhru farmy extraligových Ocelářů se výrazně podepsali i někdejší
prostějovští hráči. Vladimír Luka
dokonal deset minut před koncem
hattrick, Radek Meidl začal gólovou jízdu domácích a připsal si i
jednu přihrávku, stejnou bilanci
1+1 zaznamenali rovněž Martin
Piecha, Tomáš Franek. A hned tři
body pobral Tomáš Káňa.

.DOXzDVHXYHGOJÏOHP
Valašské Meziříčí (jim) – V sobotu
se tomu stalo poprvé, kdy v tomto
ročníku oblékl Marek Kaluža dres
druholigového Valašského Meziříčí.
A ve známém prostředí, kde strávil
drtivou většinu loňského ročníku,
se hned připomněl brankou, v polovině hry poslal svůj celek do vedení
3:1. Ještě produktivnější pak byl Patrik Kuchta, proti Technice Brno si
připsal gól a hned tři nahrávky. Byl
tak u všech branek Bobrů a velkou
měrou se podílel na tom, že poslední
celek východní skupiny dokázal urvat alespoň bod, neboť Technice se
vydařil obrat a vyhrála 5:4 po prodloužení.

www.vecernikpv.cz
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navštivte stále více oblíbenější inter

lední hokej

JESTŘÁB PODLE

VEČERNÍKU
Již na devět kanadských bodů si polepšila letní posila z pražské Sparty Michal Dragoun. Proti Šumperku si dvaatřicetiletý hráč připsal asistenci u vyrovnávací
branky Lukáše Luňáka na 2:2, o tři dny později proti Přerovu se pak z bodového hlediska právě on nejvíce podepsal pod výhru
Jestřábů. V hanáckém prvoligovém derby
nejprve při Drtinově přesilovkovém srovnání na 1:1 vyhrál buly v útočné třetině
a zapsal svou sedmou letošní nahrávku,
na startu poslední třetiny se pak dvojnásobný český šampion dočkal i gólového
zápisu. Opět v tom hrálo roli buly, tentokrát
se však ani nemusel dotknout puku, neboť jeho protihráč vhazování vyhrál takovou silou, že puk skončil za zády přerovského gólmana. Někdejší hráč Kladna
či Ústí nad Labem si tak pojistil pozici na čele oddílové produktivity a je blízko
dvouciferné hranici.

aneb pohledem
2CXNC/QLæsäG

„Získali jsme čtyři body, které bychom před těmito zápasy určitě
brali. Ale v utkání se Šumperkem
jsme dva body ztratili a naopak
z duelu v Přerově to jsou tři zlaté
body. Při středečním derby jsme
měli jen za prvních deset minut
snad pět gólových příležitostí,
které jsme ovšem neproměnili.
I proto jsme úvodní třetinu
prohráli 0:2. Pak se nám sice povedlo zápas otočit na 3:2, ale dostali
jsme nešťastný gól na 3:3 a v
prodloužení jsme inkasovali ještě
jednou. Škoda neproměněných
šancí a hlavně dvou bodů. Pro nás
je ale důležité, že jsme po zaváhání
se Šumperkem dokázali naplno
bodovat v Přerově. Sobotní atmosféra byla vynikající a každý
hráč si musel tohoto utkání užít.
Fanoušci obou stran byli skvělí
a musím smeknout před našimi
fanoušky, že dorazili v tak velkém
počtu. V kádru jsme také přivítali
dvě nové posily, na hodnocení
obou hráčů je ale zatím příliš brzy.
Určitě ale Dominik i Aleš budou
platnými hráči našeho mužstva.
Nyní před sebou máme trojici
zápasů na domácím ledě a bude
to určitě hodně náročné. Chceme
z nich ale vydřít co nejvíce bodů
a nejlépe všech devět. K tomu
budeme potřebovat fanoušky jako
šestého hráče na ledě a věřím, že
dorazí v co největším počtu.“
PAVEL MOJŽÍŠ
obránce LHK Jestřábi Prostějov

www.vecernikpv.cz

původní
zpravodajství
pro Večerník

Po dlouhých sedmnácti le- Jiří
tech došlo ve druhé nejvyšší domácí soutěži na MOŽNÝ
mužské derby Prostějova S první čtvrtinou se hokejisté Prostějova
s Přerovem. A stejně jako v před- rozloučí právě v pondělí 12. října večer na
minulé postupové sezoně měli vlastním ledě proti Kladnu a zdá se, že se

17
navrch Jestřábi, ve vzájemných utkáních, při nichž
o něco šlo, zvítězili potřetí za sebou a celkově pošesté z posledních sedmi setkání. V základní
hrací době pak Zubrům podlehli naposledy 26. ledna 2013.

podařilo úspěšně oklepat z výsledkově
nepodařeného začátku. Stále sice platí, že
právě Jestřábi mají nejméně produktivní
útok s průměrem lehce nad dvě branky
na zápas, zatímco v případě Českých Budějovic je toto číslo více než dvojnásobné, ovšem týmu se daří i tak bodovat a s
výjimkou dvou výrazných přídělů příliš
neinkasuje. Odečteme-li totiž porážky

2:7 s Motorem a Kadaní, činí tento průměr rovné dva góly. „Začátek soutěže pro
nás nebyl bodově nejšťastnější. Měli jsme
poměrně těžké rozlosování, kdy jsme
hráli třikrát venku a k tomu doma Slavii,
což se na nás trochu podepsalo,“ uznal Jiří
Vykoukal, sportovní manažer a současně
asistent hlavního kouče Jestřábů.
Hráčům se podařilo zlepšit hru a dostávají se do šancí, úkolem číslo jedna při
trénincích je tedy zapracovat na koncovce, aby se to výrazněji promítlo i na skóre. „Nutíme je, aby zakončovali nahoru,
puk musí jít pod břevno. Je to ale problém, často střílíme přímo do brankáře a
zatím to stále není takové, jak bychom si
představovali. Špatné návyky je těžší odnaučit, věříme ale, že se to zlepší a bude
se nám dařit. Hráči jsou totiž zkušení a
poperou se o to,“ zůstává někdejší šutér

Nového angažmá se dočkali dva
nedávní nositelé jestřábího dresu.
Dalším působištěm velké letní posily Tomáše Roda, který ovšem na
Hané nepodával očekávané výkony, se stal oddíl Neuilly-sur-Marne
hrající druhou francouzskou ligu.
Tedy přibližně pětatřicetitisícové
město ležící zhruba patnáct kilometrů východně od Paříže a rodiště někdejšího fotbalisty Sylvaina
Wiltorda.
Naopak severním směrem se vydal
Marek Indra, jenž po nečekaném
konci ve slovenské Skalici nakonec zakotvil v polském celku Naprzod Janow, který sídlí v Katowicích. A v zemi účastníka druhé
nejvyšší skupiny mistrovství světa
se mu zatím individuálně celkem
daří, v prvních sedmi duelech stihl
nastřádat čtyři kanadské body za
tři branky a jednu asistenci.

pro Večerník

Jiří MOŽNÝ

Podle jmen přišly
VHODNÉ POSILY

prostějovský nositel tohoto jména, byť
spíše nahrává, než sám zaznamenává
přesné zásahy.
A vedení oddílu si zvolilo i ty ideální typy
posil. V přípravě se sice na ledě objevil
rovněž Liška, ale na využití jeho chytrosti
a mazanosti zatím nedošlo. Naopak se
Sovou by mohla přijít moudrost a rozvaha, s Volkem zase dostatečná tažná síla,
poctivá práce a poslušnost, tedy další potřebné atributy. Ještě by se v tomto smyslu
hodil nějaký medvěd, buvol nebo pořádný hlídací pes.
Je pravda, že si prostějovský kouč může
trochu připadat jako v přírodní rezervaci, ale přece to tak chtěl. Navíc se při
pohledu na soupisku zdá, že Špaček odletěl do teplých krajin. Jenom je v tomto
směru potřeba dávat pozor na Luňáka a
neničit mu jeho přirozené prostředí, v našich podmínkách se totiž jedná o zvláště
chráněný a kriticky ohrožený druh. Jeho
vyhubení by mohlo představovat škodu s
nedozírnými následky.

Jestřábi darovali Šumperku dva body
LHK PV
S ŠUM

3:4 PP
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KAMIL PØECECHTÌL
– LHK Jestøábi Prostìjov:
„Ztráta každého bodu vždycky mrzí.
Jestli se jedná o derby, či ne, to je mi
celkem jedno, Šumperk jsme měli porazit. První třetinu jsme začali celkem
slušně, vytvořili jsme si řadu šancí, ale
bohužel jsme ji prohráli 0:2. Přitom
jsem kluky upozorňoval na rychlé
protiútoky soupeře, ze kterých umí
zakončovat. Nakonec se nám podařilo utkání otočit na 3:2 a dostaneme
gól ze střechy nebo odkud... V rozhodující fázi jsme pak udělali hrubou
chybu a samozřejmě to mrzí.“
Radek KUÈERA
– Salith Šumperk:
„Obrovská škoda po první třetině, kdy
jsme hráli velice dobře. Čekali jsme, že
na nás soupeř vletí, bohužel jsme ale
promrhali náskok 2:0 a zaplaťpánbůh,
že jsme šťastným gólem na 3:3 zápas
vyhráli. Myslím si, že jsme měli více ze
hry, soupeře jsme do ničeho nepouštěli. Dobré dva body, ale v naší situaci
škoda toho jednoho ztraceného.“
PiFtDGORXKRMLPQHGRYROLOLY\KRGLW
WXWR þiVW ]DNRQþLOD VWĜHOD ] SUDYpKR
NUXKX Y SRGiQt QHMSURGXNWLYQČMãtKR
'UDND)RĜWDSUROpWODMHQRFHQWLPHWU\
QDGEOLåãtPKRUQtPUĤåNHP1DGUXKê
SRNXVWRMLåâXPSHUNXY\ãORDY\GDWQČ
WRPXSRPRKODLGRPiFtFK\EDYUR]H
KUiYFH3XNVHWRWLåGRVWDONH=GUiKDOR
YLMHQå]DYČVLO1DVWĜHO\WDNVLFH-HV
WĜiELY\KUiOLQDJyO\YãDNSDGOL
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ČERNÉHO

DUBA S ČERNÝM OPĚT HRAJÍ HOKEJ
Jiří Možný
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slali na hostování se zpětnými střídavými
starty, tam bude mít větší vytížení a může
si zvednout sebevědomí,“ vysvětlil tento
krok někdejší úspěšný bek.
U „Bobrů“ se tak nyní sešla poměrně
početná jestřábí kolonie. Působí tam
totiž také gólmani Lukáš Vydržel s
Jakubem Neužilem, útočníci Robin
Medek s Patrikem Kuchtou a také někdejší členové tehdy ještě druholigového kádru Michal Tomiga s Adamem
Arnoštem. „Na reference se ptáme hned
po utkání. Kluci jsou vytěžovaní a očekáváme, že pro tým budou přínosem. U

ZJISTILI
JSME ...

elektronická tužka

Několik slavných spisovatelů využívalo
při své tvorbě latinskou formulku nomen
omen, tedy že jméno postavy vypovídá
o jeho charakteristických vlastnostech.
Nabízí se v tomto smyslu třeba Moliérův
Lakomec či pohádkové postavy Dlouhý,
Široký a Bystrozraký.
Zkusme toto v literatuře tak hojně využívané pravidlo vztáhnout na současnou
soupisku Jestřábů. Pravda, ne každé
jméno nám napoví, ovšem už jen samotné vybrání Mojžíše za kapitána a vůdce
je až téměř biblickou replikou. Nechci
být špatným prorokem, tak věřím, že to
skutečně byla správná volba a tento zkušený bek přivede své soukmenovce přes
rozbouřené moře základní části až do
zaslíbené země s názvem play off.
Ze stejného důvodu není žádným překvapením, že nejproduktivnějším hráčem je v současnosti Dragoun, vždyť se
přece podle Wikipedie jedná o příslušníka jízdní pěchoty, tedy útočnou vojenskou jednotku. A to zatím potvrzuje i

PROSTĚJOV O poznání příjemnější pohled na tabulku než před týdnem se nyní skýtá prostějovským hokejovým fanouškům. Středeční
derby se Šumperkem sice příliš radosti nepřineslo, ovšem díky plné
výhře na přerovském ledě je svět znovu veselejší. Alespoň ten jestřábí... Stejně jako před sedmi dny patří svěřencům trenéra Přecechtěla
sice jedenáctá pozice, ovšem náskok na poslední Most je již desetibodový a naopak ztráta na předkolo play off pouze jednobodová. V
dosahu jednoho vítězství se nachází hned šest celků a nyní jsou na
programu navíc tři domácí střetnutí v řadě. A to je výzva, u které by
žádný fanoušek neměl chybět. Už dnes proti Kladnu zaplňte halu,
minimálně jako proti Slávii!

od modré optimistou. Ostatně i z tohoto
důvodu ovšem nemohl být s uplynulým
týdnem zcela spokojen, střelecká převaha proti Šumperku totiž byla drtivá, ale
výsledek vyzněl pro soupeře. „Ztráta
dvou bodů nás mrzí, v desáté minutě
to klidně mohlo být 3:0. Je dobře, že se
nám tedy podařilo vyhrát v Přerově, za
to jsme moc rádi. A pochvalu zaslouží
fanoušci, naši i jejich vytvořili výbornou
atmosféru,“ ohlédl se za posledními dvěma duely.
V těchto dvou derby se poprvé představili také nové tváře Aleš Sova s
Dominikem Volkem. „S větším hodnocením musíme ještě počkat, od
Dominika ale očekáváme trochu důraznější hru, a že bude jezdit na křídle
nahoru dolů a dohrávat souboje. Je
vidět, že přišel trochu nerozehraný,
potenciál v sobě ale má. Aleš přichází
se zkušenostmi, má na kontě více než
sto startů v EBEL a věříme, že nám v
defenzivě pomůže,“ je přesvědčen Vykoukal.
Zařazení Sovy do týmu také znamenalo,
že se dočasně mimo sestavu ocitl Marek
Kaluža. Prostějovský odchovanec tak
podobně jako loni zamířil do Valašského
Meziříčí. „Začal dobře, pak šel ale trochu
dolů, což se dalo očekávat. Oproti minulé
sezóně šel výkonnostně hodně nahoru a
bude bojovat o návrat. Zatím jsme ho po-
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TREFA D

Jestřábi rozšířili svou kolonii ve Valmezu, přáním je zlepšit koncovku

Michal DRAGOUN
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„Byla to střela

PROSTĚJOV V létě se shodně po mnoha odehraných sezonách rozhodli opustit kádr prostějovských hokejistů
a jarní záchrana v první lize se stala poslední kapitolou v jejich hráčské kariéře. Dlouho ovšem Michal Černý s Lukášem
Dubou bez hokeje nezůstali. Nejenže přijali novou roli
v jestřábím kolektivu, mimo to se také vrátili na hokejová kluziště. Ne sice v profesionální či poloprofesionální
soutěži, avšak po práci jako členové jedné útočné formace
pomáhají Moravské Třebové k atakování špice krajského
přeboru. Ve východočeském klubu tak po odchodu Petra
Doseděla nezůstali z někdejších prostějovských hráčů
pouze Lukáš Kutmon s Martinem Řehulkou, ale hanácká
kolonie je rázem hned čtyřčlenná.

ŠEN-ČEN, PROSTĚJOV Jedenáctý titul v kariéře získal prostějovský
tenista Tomáš Berdych na turnaji
v Šen-Čenu. Nejlepší český hráč
se dokázal vypořádat se soupeři
i s počasím, díky kterému se poslední
utkání dohrávalo o den později, než
bylo původně naplánováno. Ve finále porazil Guillermo Garcíu-Lópeze
ze Španělska ve dvou setech.
„Poslední dny byly hodně náročné,
hlavně psychicky. Kvůli odkládání zápasů bylo důležité udržet soustředění.
Já se s tím vyrovnal lépe a jsem na sebe
pyšný,“ prohlásil po vítězství Berdych.
Ve finále Španěl ve čtvrté hře první
sady udělal tři dvojchyby a pomohl
soupeři k vedení. Pak se ale zvedl
a získal tři hry v řadě. Ve složité situaci
dokázal Berdych odpovědět a vítěze
druhé sady určila až zkrácená hra. Po

Zdeněk VYSLOUŽIL
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Berdych získal jedenáctý Jachtaři si vyjezdili dvě zlata!
rubriky
Večerníku
titul na okruhu ATP

PŘEROV Jednou z nejvýraznějších
postav sobotního hokejového derby
mezi Přerovem a Prostějovem byl
Jakub Čuřík, útočník Jestřábů. Populární ‚Čuřa´ se po několikaletém působení v Olomouci a následně Třebíči
vrátil do jestřábího hnízda jako jedna
z největších útočných posil. V přípravě
pověst nebezpečného zakončovatele
potvrzoval, v ostrých zápasech se však
doposud nedařilo. Na svůj první gól si
musel počkat až do 12. kola, kdy protrhl svůj střelecký pech na ledě Přerova. Pochopitelně tak z něj po vítězném
derby přímo sálala dobrá nálada,
o kterou se podělil v exkluzívním rozhovoru pro Večerník.
ƔƔ Jak jste sobotní zápas viděl přímo z ledu?
„Jsem toho ještě plnej... (úsměv) Myslím si, že jsme podali super výkon, byla
tam bojovnost a obětavost. Od první
minuty jsme byli Přerovu více než
vyrovnaným soupeřem. Před kluky
musím smeknout, na ledě jsme nechali
všechno. Přálo nám i štěstíčko, i když to
už je takové klišé... V posledních zápasech jsme ho ale moc neměli, teď se k
nám přiklonilo!“
ƔƔJak bylo důležité přežití přesilovky pět na tři?
„Říká se, že kdo ji nevyužije, nemůže
vyhrát. Přerov tam měl ale plno dalších

„Jsme tam na hostování, líbí se nám zázemí i stadion a už za sebou máme i první
utkání. Při něm jsme v Chocni vyhráli 5:4
v prodloužení a já jsem měl jednu asistenci,
Michal nahrával na dva góly včetně toho vítězného. S tímto výsledkem jsme byli
spokojeni, Choceň loni patřila na špici, takže dva body jsou zlaté,“ pochlubil se po
úspěšné premiéře Lukáš Duba. Někdejší dlouholetý prostějovský kapitán si tak
v osmatřiceti letech musí zvykat na novou soutěž, po české a slovenské extralize,
první a druhé lize totiž debutoval i o další patro níž. „Je to velký skok, tuto soutěž
hrají kluci po práci, trénuje se tu dvakrát týdně a hlavní je zahrát si pro dobrou náladu.
Je vidět, že chybí rychlost, bruslení, myšlení i střelba jsou slabší, prostě ve všem je to
poznat. Hraje tu ovšem několik bývalých hokejistů na sklonku kariéry a jsem rád, že
i já si aspoň takto mohu zahrát,“ sdělil bývalý hráč Vsetína, Komety Brno či Šumperka.
Před pár týdny mu prostějovský hokejový klub i fanoušci připravili velkolepé rozloučení a poděkování za odvedenou dřinu, nyní se tak především cítí kustodem. A hraní
už je čistě koníčkem. „Prioritou jsou Jestřábi, i proto jsem musel odmítnout nabídku
z druhé ligy, protože tam se hrají zápasy ve středu a sobotu. Tady stíháme nedělní zápasy i páteční tréninky, abychom dobře zapadli do mužstva, k tomu jdu jednou dvakrát na
led s klukama z Prostějova a Michal trénuje s juniorkou,“ představil svůj harmonogram.

zjistili jsme

hodině a 47 minutách český hráč proměnil druhý mečbol a získal trofej pro
vítěze.
„Na titul jsem čekal dlouho, jsem rád,
že konečně mám další trofej. A těší mě,
že zrovna tuhle. Už když jsem ji viděl na
fotkách z loňska. Byla to výzva, abych ji
taky získal a měl takovou trofej. Je originální,“ poznamenal Berdych.
Na turnaji ATP Tour triumfoval třicetiletý Berdych pojedenácté v kariéře
a v historickém žebříčku všech domácích tenistů poskočil na třetí místo
před Petra Kordu. Na Karla Nováčka
ztrácí dvě výhry, s obrovským náskokem vede Ivan Lendl. Naposledy se tenista TK Agrofert radoval před rokem
ve Stockholmu. Letos uspěl ve finále Na jih Moravy se sjelo na dvě stě posádek, dvakrát triumfoval i prostějovský jachting.
Foto: Jana Kilarová
na čtvrtý pokus.
(lv)
Další tenisové zpravodajství NOVÉ MLÝNY, PROSTĚJOV ku do pondělí a po všechny čtyři dny pohár, jehož jeden z dílů se konal
najdete na straně 47 Dvojnásobným prvenstvím pro- foukal silný vítr, dva dny i pršelo. Po v Plumlově, tam byla ve společné
stějovských jachtařů skončilo krásném slavnostním zahájení se od- kategorii dorostenek a dorostenců
nedávné mistrovství republiky jelo celkem dvanáct rozjížděk a nej- druhá,“ pochlubila se Jana Kučerona novomlýnské vodní nádrži. lépe si z našich vedl Marek, lépe už vá, kterou rovněž potěšilo, že právě
Domácího šampionátu v lodní to zajet nemohl. Je vidět, že se tomu Plumlovská přehrada je po několitřídě Evropa se koncem září bě- věnuje dlouho, zvítězil již poněko- ka letech opět napuštěná a členové
hem prodlouženého víkendu likáté,“ potěšilo hospodářku oddílu Jacht klubu Prostějov mohou trézúčastnili celkem čtyři členové Janu Kučerovou.
novat v domácím prostředí.
Jacht klubu Prostějova nejlep- To zbylé trojici děvčat se v tomto I díky tomu se Tereza Kováčová
ší ve svých kategoriích byli jed- jednom díle až tolik nedařilo, Lucie stala vítězkou Moravského poháru
načtyřicetiletý Marek Směšný Kučerová, o rok starší Kristýna So- mezi dospělými, Kristýna Sobotová
a sedmnáctiletá Lucie Kučerová. botová ani dvacetiletá Tereza Ková- pak brala bronz v Českém poháru
Ta sice neuspěla na samotném čová na stupně vítězů nevystoupaly. dorostenek. Mimo této čtveřice se
MČR, mohla ale slavit vítězství „Vítr dosahoval až patnácti metrů ještě závodů účastní v kategorii Opv dorosteneckém Českém poháru. za sekundu, to bylo pro mladší zá- timist devítiletá Kristýna Piňosová,
Na největší moravské vodní ploše se vodnice až moc náročné. Lucka si která již byla i na olympiádě dětí
proháněly více než dvě stovky lodí to ale vynahradila v poháru, v souč- a mládeže, ještě mladší je Lukáš
a počasí přálo především zkušeněj- tu pěti závodů byla nejlepší. Před Krč, který se účastnil soustředění ve
Foto: internet
ším jachtařům. „Závodilo se od pát- týdnem se navíc dojel i Moravský Velkém Dářku.
(jim)

MAJSTRŠTYK
Jestřábi sice měli pozvolnější vstup
do sezony, nyní se ale rozjíždějí
a zejména se jim vydařil první ze
čtyř nejsledovanějších soubojů
Hané, tedy zvítězit nad Přerovem.
Navíc na jeho ledě.
DEBAKL
Právě skončené tenisové turnaje
prostějovským hráčům příliš radosti
neudělaly. Tomáš Berdych skončil hned v prvním kole, Jiří Veselý
a Lukáš Rosol v osmifinále. Navázaly
tak na nevydařené výkony žen...
ČÍSLO VEČERNÍKU

10

Ani v desátém utkání nového
ročníku „B“-skupiny I.B třídy
Olomouckého KFS se fotbalisté Hvozdu nedočkali vítězství
a po další domácí prohře zůstávají
s pouhými dvěma body poslední.
VÝROK VEČERNÍKU

„PŘEROV HRÁL
SKVĚLE A DOSTAL
NÁS POD TLAK.“
Gólman Šumperka
FILIP ŠINDELÁŘ se po utkání
s Jestřáby trochu přeřekl...
KOMETA VEČERNÍKU

SONDA
JIŘÍHO

MOŽNÉHO

SE SPORTEM SE TĚŽKO KONČÍ

NEJLEPŠÍM ROZHODČÍM JE DIVÁK

NABAŽÍ SE VŠICHNI LABUŽNÍCI

Příklady Lukáše Duby a Michala Černého
ukazují, jak je těžké opustit něco, čemu se
člověk věnuje prakticky celý svůj život a co dělá
opravdu rád. V jistém příměru to platí i pro lidi,
jimž se nechce do klasického důchodu, mnohem častější je to ovšem právě ve sportovním
prostředí. Již několikrát jsme byli svědky
velkého loučení a následně ještě sledovanějšího
návratu, jen namátkou lze v tomto ohledu
zmínit Dominika Haška či Michaela Schumachera. A ještě četnější je to na poli amatérského
sportování, kde si člověk chodí zahrát opravdu
hlavně pro zábavu, pro pohyb a také pro pobyt v příjemném kolektivu. Pokud totiž někdo
pravidelně trénoval téměř každý den, nejde
s tím asi najednou přestat. Možná krátkodobě
ano, ale brzy to musí začít chybět, vždyť je to
naprosto razantní změna zaběhnutého rytmu.
A je to dobře i pro fanoušky, dostávají totiž další
možnost vidět své někdejší oblíbence v akci, byť
už na trochu jiné úrovni.

Stačí si o libovolném víkendu zajet na jakýkoliv
zápas a chvíli pozorovat. Zpravidla totiž platí, že
i při duelech těch nejnižších soutěží se do hlediště
koncentruje obrovské množství fundovaných
trenérů i detailních znalců fotbalových pravidel,
kteří by z fleku a bez mrknutí oka mohli pískat
Ligu mistrů. A při svém kritickém pohledu si
často neberou žádné servítky. Je bohužel škoda,
že si svou aktivitu nechávají jen na devadesát
minut hry a že se o svých dovednostech nepokusí přesvědčit v praxi. Kdyby se jich k tomu
odhodlal jen zlomek procenta, hned by arbitrů
bylo dostatek, byť kvalitě by to asi až tak nepomohlo. Je potřeba si také uvědomit, že úrovni
soutěží musí vedle schopností hráčů odpovídat
i kvalita rozhodčích. Někdo prostě pískat neumí
a dělá chyby neúmyslně. Pak je tu samozřejmě
i skupina těch, co by dokázali zapískat lépe, ale
umí si říct o prémie, to se ale velice těžko dokazuje a je poměrně obtížné určit, která z variant je
při chybovosti v pískání tou správnou.

Nyní nastává to pravé období pro opravdové
sportovní fanoušky, nejbližší dny jim z regionálního pohledu naservírují to nejlepší, co lze v tuto
chvíli nabídnout. Velkým lákadlem je hned trojice
hokejových mačů, Jestřábi se totiž po rozpačitém
úvodu začínají dostávat do tempa, výrazněji
sbírat body a dotahovat se na ligový střed, i proti
Kladnu, Benátkách a Českým Budějovicím tak
nejsou zcela bez šance. A při zaplněném hledišti
a vytrvalé podpoře mohou jejich šance ještě
vzrůst. Velké šlágry budou k vidění i v dalších
dvou kolektivních sportech, jen bude potřeba
přesunout se ze zimního stadionu do hlavní
prostějovské haly míčových her. V budově Sportcentra DDM se totiž nejprve zdejší basketbalová
skvadra pokusí o malý zázrak a skolení domácího
giganta z Nymburku, jen o den později se tam
uskuteční také velká volejbalová bitva v podobě
setkání dvou tradičních finálových rivalů. Na Hanou totiž dorazí Olymp Praha. Diváci tak mají
z čeho vybírat a byla by škoda zůstat doma.

PETR
KUMSTÁT

Prostějovský rodák ve službách
pražské Sparty nejprve pomohl
svou brankou týmu k výhře nad švýcarským Curychem a postupem do
dalšího kola Ligy mistrů, poté gólem
uzavřel extraligovou přestřelku proti
Třinci.
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Odchovanec prostějovského fotbalu si povzdechl: „Samé příšerky, zlatý český holky!“

LUKÁŠ KROBOT ZMĚNIL VE SKOTSKU DRES
BANFF, PROSTĚJOV V minulosti vá- Jiří Možný
lel za LeRK a později 1.SK Prostějov, Josef Popelka EXKLUZIVNĚ
v České republice se naposledy představil na jaře 2011 v dresu Kralic na „Přestěhovali jsme se v únoru z Blairgowrie, které
leží mezi Dundee a Perthem ještě o něco severněji
Hané. A po štaci v krajském přeboru se a v srpnu jsem začal s tímto týmem trénovat. Ale proLukáš Krobot znovu vydal do zahraničí. tože jsem dlouho nehrál, tak mi řekli, že mám podepsat
Brzy dvaatřicetiletý fotbalista zakotvil smlouvu v klubu Deveronside, což je klub ze stejného
městečka, ale o soutěž níže. Po čtyřech zápasech jsem
ve Skotsku, ovšem jasnou prioritou je dostal ´povolávák´, že by mě chtěli zpátky nahoru, prou něj práce, i proto poslední dva roky tože se jim teď vůbec nedaří,“ popsal exkluzivně Večernínehrál. Změnilo se to až nyní, kdy se ku své nedávné pendlování mezi oddíly Lukáš Krobot.
V novém působišti započal na pozici defenzivního záupsal týmu Deveronvale z městečka ložníka, lépe se ovšem cítí v obraně. Ambice klubu jsou
Banff na severu země.
pak jasné, a to udržet se ve středu tabulky. „Liga se jme-

nuje Highland League a kvalita soutěže je srovnatelná
s naší divizí. Fotbal už hraji spíše pro radost, když se dostanu na hřiště. Taky práce mi to nedovoluje,“ podotkl
s tím, že pracuje na ropné plošině a při výjezdu není tři
týdny doma.
Pokud by to ale šlo, tak by u fotbalu chtěl vydržet i nadále. „V roli hráče mě moc let nečeká, spíš bych se chtěl
soustředit na trénování mládeže u tohoto týmu. Pokud
tedy bude čas,“ sdělil někdejší hráč tamějších celků
Coupar Angus, Cowdenbeath and Lochee United.
Skotsko je ve světě hodně známé jezerem Loch Ness
a záhadnou příšerou Nessie. Právě tu ale prostějovský
odchovanec zatím za celý svůj pobyt nepotkal. „To
ne, příšerek je tu ale spousta, zlatý český holky,“ poznamenal s úsměvem na závěr našeho interview přes
Facebook.

Foto: archív L. Krobota

Konice přivedla dva mladíky, Vrchoslavice se
do Jesence naopak míří Drešr ocitly bez trenéra
KONICE, PROSTĚJOV Hned čtyři změny ve složení kádru učinilo
v posledních dnech vedení Sokola Konice. Do týmu dlouholetého
účastníka krajského přeboru se na
hostování do konce kalendářního
roku přesunuli z Nových Sadů Pavel
Popelka s Filipem Pospíšilem, naopak na stejné období byl do Jesence
zapůjčen Michal Drešr. A hostování
v Boskovicích pak předčasně ukončil útočník Roman Kamený.
„Jsou to dva mladí kluci, na které jsem
dostal tip. Nejprve s námi absolvovali
několik tréninků, mají zájem a nejeví se

zájem a nyní s ním už můžeme počítat, konečně mu vypršel disciplinární
trest,“ podotkl k němu Řehák.
Směrem ven se naopak vydal Michal
Drešr, třiadvacetiletý fotbalista míří
stejně jako na podzim do Jesence,
jemuž bude pomáhat v bojích o čelo
„B“ skupiny I.B třídy O KFS. „Poslední
dobou toho kvůli pracovnímu vytížení
moc nestíhal, nevycházelo mu to ani
na zápasy,“ vysvětlil jeho přesun o soutěž níž hrající trenér konického Sokola.
A právě tento transfer velice potěšil
jeseneckého kouče Petra Tichého.
„Jsme rádi, že spolupráce s Konicí
nyní tolik funguje, Michal může díky
tomuto růst. Přibyl nám další kůň do
stáje a opět jsme zvýšili konkurenci
v týmu,všichni nováčci ale do mužstva skvěle zapadli,“ culil se někdejší
dlouholetý hráč.
(jim)

zjistili jsme
VRCHOSLAVICE Pouze necelou
polovinu podzimní části strávil na
lavičce fotbalových Vrchoslavic
Dušan Václavíček. Třiačtyřicetiletý nástupce Romana Šmída se
rozhodl účastníka „A“ skupiny I.B
třídy Olomouckého KFS opustit
z osobních i pracovních důvodů,
vedení mužstva se tak kolektivně
ujalo oddílové vedení.
„Jsem hodně zaneprázdněn a už
nemám tolik času jako dřív. Práce
je bohužel v dnešní době na první
místě, k tomu mám i rodinu a chtěl
jsem kluky ušetřit toho, abych musel
některé věci víc řešit,“ okomentoval
Václavíček své rozhodnutí. Stávají-

Memoriálu Oldy Krátkého vládli borci z Pivína
štěstím jsme to zvládli. Také Biskupice nás potom mačkaly, ale ustáli jsme
to, i když už jsme neměli nikoho na
střídání, protože souběžně hrálo naše
'áčko',“ hodnotil Sedlák.
Druhé místo tak připadlo Biskupicím, třetí pak skončilo Ptení a jako
čtvrté se umístily Tvorovice. „S domácími jsme po remíze 3:3 prohráli
v penaltové loterii a se Ptením pak
2:4. Byli jsme mu ale vyrovnaným
soupeřem. Celkově to mělo dobrou
úroveň a hrálo se na krásném zavlažovaném terénu, po této stránce to bylo
perfektní,“ těšilo tvorovického sekretáře Jiřího Vodného.
Osobně si mimo jiné pochvaloval
i nově nastolenou spolupráci s nedalekými Němčicemi, ambiciózním
a zatím také úspěšným nováčkem
okresního přeboru. Díky ní alespoň
v tuto chvíli nehrozí, že by to v Tvo-

OLOMOUC, PROSTĚJOV Jednozápasový distanc za vyloučení
v derby proti Kostelci na Hané vyfasoval od krajské disciplinární komise Zdeněk Spiller. Opora zadních
řad Vrchoslavic pykala za dvě žluté
karty, které dostala v rozmezí necelých deseti minut.
Ještě za stavu 3:2 pro domácí byl odchovanec nedalekých Němčic nad
Hanou potrestán napomenutím za
kritiku rozhodčího bez použití vulgarit,
druhou žlutou kartu si vysloužil již při
nerozhodném skóre za podražení soupeře z boku v souboji o míč. A v osmaosmdesáté minutě tak musel ze hry.
Podle paragrafu 46 Disciplinárního
řádu tak musel čerstvě pětatřicetiletý fotbalista vynechat nedělní
domácí duel proti Horním Moštěnicím. Na víkendový souboj proti
přerovskému „béčku“ již ovšem
bude k dispozici.
(jim)

●● více informací
●● více ohlasů
●● více fotografií, videí
najdete nás také na www.vecernikpv.cz

LITR NAVRCH!
Družstvo Pivína „B“ zvládlo oba své souboje a mohlo tak slavit s pohárem pro
vítěze.
Foto: archiv oddílu

rovicích dopadlo s kopanou podobně jako v Ivani a Doloplazech. „Měli
bychom stejné problémy, lidí je totiž
málo a bez spolupráce to nejde, jinak
bychom skončili i my. Němčice mají

hodně dorostenců, tak nás někteří
posílili, ve dvanácti lidech totiž fotbal
hrát nejde,“ připomněl vleklý problém, s nímž se začíná potýkat stále
více okresních oddílů.
(jim)

15022510202

BISKUPICE, PROSTĚJOV Již
po pětačtyřicáté se v Biskupicích
na konci léta uskutečnil fotbalový
memoriál Oldy Krátkého. Klání
se zúčastnila celkem čtyři mužstva, vedle toho domácího to byly
rovněž celky Tvorovic, Ptení a Pivína „B“. A právě „Turkům“ pod
vedením kapitána Kamila Švédy
se podařilo ukořistit hlavní cenu
v podobě pivního štěněte.
„Skončilo to až nadplán. Přijeli jsme
si udělat žízeň a zahrát si ze srandy,
víceméně jsme se teprve poprvé sešli
pohromadě. Do té doby jsme se na
tréninky scházeli jako švábi na pivo,“
usmíval se hrající trenér vítězného výběru Pavel Sedlák.
Pivín si nejprve v semifinále poradil
se Ptením, poté ve finále zdolal i domácí oddíl. „Favoritem pro nás bylo
Ptení, ale porvali jsme se o to a se

cí mužstvo podle něj není špatné,
ale přístup hráčů mu nepřišel zcela
ideální. „Jsem stará škola a chci, aby
makali nadoraz. Nešlo to a vznikaly
rozepře, nechtěl jsem ale vznášet
napětí. Soutěž je velice vyrovnaná
a chtělo to radikální řešení. Věřím,
že to vnese lepší duch do kabiny,“
přidal na vysvětlenou. Osobně se
tak chce fotbalu věnovat čistě z pozice fanouška a o další trenérské štaci
nyní neuvažuje. „Snad mě už nikdo
neukecá,“ pousmál se Václavíček.
Oficiálního kouče tak nyní jeden
z nejjižněji položených oddílů regionu nemá. „Nikoho jsme neoslovovali a do konce roku to dokončíme
svépomocí. Možná se do toho zapojí
někdo ze starších hráčů,“ naznačil
člen vrchoslavického vedení Jindřich Vlč.
(jim)

OPĚT HRÁT

PROSTĚJOV Mostkovičtí
nebudou na nedávnou
návštěvu Brodku u Přerova vzpomínat rozhodně
v dobrém. Nejenže dostali
sedmibrankový nářez, navíc jim ještě krajská STK
napařila tisícovou pokutu!
„Nepohlídali jsme si barvu dresů, stanovy soutěže upřednostňují domácí. Už si na to dáme pozor, stáhnul jsem si tabulku s barvami jednotlivých soupeřů,“ poznamenal k pokutě Jiří Kamenov, mostkovický
trenér.
(zv)

15030670256

EXKLUZIVNĚ

špatně, tak jsme si řekli, že to zkusíme.
A už naskočili i do zápasů,“ sdělil na adresu devatenáctiletých odchovanců Nových Sadů trenér Konice Radek Řehák.
Třetí novou tváří, či v tomto případě
spíše staronovou, je dvacetiletý kanonýr Roman Kamený. Odchovanec
Horního Štěpánova, později kmenový hráč Sigmy Olomouc a 1.SK Prostějov, přestoupil do Konice na jaře
tohoto roku, když v kádru tehdejšího
účastníka krajského přeboru hostoval
již na podzim 2014. A za celé toto působení v uplynulém ročníku stihl osm
branek, stejný počet žlutých a k tomu
i jednu červenou kartu. Úvod tohoto podzimu strávil v řadách nováčka
Krajského přeboru Jihomoravského
kraje, nyní se ale vrací zpět do mateřského oddílu a bude hrát I.A třídu
Olomouckého KFS. „Sám projevil

„SPILKA“ MŮŽE
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HRÁČ

POTÍŽE SE VALÍ: „eskáčko“ začíná ztrácet a přichází o hráče

PODLE

VEČERNÍKU
ALEŠ RUS
Aleš Rus
Ru dozajista významně ovlivnil průběh sobotního duelu s Mohelnicí, byť v ne úplně dobrém
svě Přesto je potřeba zdůraznit, že v průběhu
světle.
up
uplynulých
zápasů nejen aktuální sezóny vyr v kvalitního stopera, který sice neustále
rostl
n
nabírá
nové zkušenosti, ale s parťákem Susem
j schopen držet obranu Prostějova. V tomto je
je
bez
bezesporu
příkladem pro další mladé hráče.
Nec čtvrthodinu před koncem v něm bouchly
Necelou
saze Pro ty, kteří předchozí průběh zápasu viděli,
saze.
žádn překvapení, nevoli nad zákroky soupeře
žádné
jej pouštění sudími dával najevo i leckdo
a jejich
rea
z realizačního
týmu. Hráč musí ale za všech okolnost zachovat chladnou hlavu a nedát se vyproností
vok
vokovat.
Důsledky jsou pak smutné nejen pro
jedn
jednotlivce,
ale pro celý tým. Na Alešovi bylo po
záp vidět, jak moc ho to mrzí. Kéž to pro něj
zápase
bud další významnou zkušeností...
bude

OKÉNKO
KAPITÁNA
aneb

„Jednoduché časy skončily. Mužstvo teď čelí výzvám a bude hodně záležet na
tom, jak se s nimi vypořádá. Aleš Rus udělal chybu, řekl bych, že už teď bezprostředně po zápase si to uvědomuje. Bude jej to stát nějaký ten zápas, na který
dostane stopku, takže takováto zkušenost by jej osobně zase měla posunout
v kariéře o něco výš. Pevně doufám, že se z tohoto incidentu poučí a v budoucnu se mu to nestane. Předpokládám, že nějaké dva tři zápasy nám bude chybět
a bude třeba za něj najít nějakou náhradu. Na tomto postu to nebude jednoduché. I když vedle Martina Suse nastoupí mladý nezkušený hráč, jsem však
přesvědčen o tom, že si jej Martin dokáže ukočírovat. I v dobách nedávných
tady vedle zkušených stoperů vyrůstali mladší hráči, Aleš je konečně dobrým
příkladem.
Mohelnice proti nám hrála to, co na nás v poslední době platí, řekl bych ale, že
jsme se tentokrát s agresivním přístupem soupeře dokázali vyrovnat a opláceli
soupeři stejnou mincí. Mrzí mě, že jsme neudrželi vedení 2:1, do něhož jsme
se rychle po vyrovnání dostali. I v deseti lidech jsme na to podle mého přesvědčení měli. Pokud je tým ve vedení a přijde červená karta, je těžké přepnout
v hlavách z primární reakce preferující defenzivu na nějaké útočné snažení.
Snaha vytáhnout hru z naší poloviny hřiště byla, ale k výsledku to nevedlo.
Sám jsem se dostal do dobré šance po chytré přihrávce od Koudelky, zrovna
mi ale někdo zakřičel ´sám´, tak jsem počítal s trochu větším časovým prostorem. Chtěl jsem zvolit jistější řešení, pustit si balón na pravou nohu a obstřelit
gólmana, stoper mi ale míč vypíchl. Těší mě, že jsme divákům při druhé brance ukázali pěknou kombinační akci, přenesení balónu do strany, přesný centr,
který Langer uklidil k tyči. Tohle Mohelnice za celý zápas nepředvedla, hrála
na náhodu, přesto musím uznat, že remíza byla zasloužená.“
Karel Kroupa
útočník 1.SK Prostějov

VEČERNÍK

2:2

původní reportáž
áž
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Eskáèko mìlo
s nováèky problémy
Prostějov (tok) - Po víkendu má
1.SK Prostějov odehrány první
zápasy se všemi nováčky MSFL.
Bilance dvakrát příznivá není. Pouze ve Vítkovicích dokázalo zvítězit, v Otrokovicích a s Mohelnicí
remizovalo a ve Velkém Meziříčí
prohrálo. „Byla to spíše souhra
okolností než fakt, že šlo zrovna
o nováčky soutěže. Zápas s Mohelnicí byl vyloženě o soubojích
a proti takovým soupeřům se
obecně nehraje dobře, protože
nezbývá prostor pro držení míče
a kombinaci,“ reagoval na statistiku
asistent trenéra Roman Popelka.

U19 trpí impotencí
Prostějov (tok) - Starší dorostenci
prostějovského týmu se nezvedli
ani proti poslednímu týmu MSDL,
kterým byl před aktuálním kolem
Vyškov. Podle slov trenéra Radima
Weissera dostali dva laciné góly, na
druhém se významnou měrou podepsal i gólman. „Nemůžeme dát
gól až v 90. minutě, tak se vyhrávat nedá. Stále nám chybí finální
přihrávka a následné proměnění
příležitosti,“ vidí příčiny zatímního
nezdaru kouč.

PROSTĚJOV Podzimní idylka začíná být ta tam. Prostějovští
fotbalisté začínají pozvolna ztrácet body a co hůře, také
opory týmu. Jestliže po návratu z Velkého Meziříčí vypadl
zcela nečekaně ze sestavy útočník Nekuda, pak příští utkání
(a pravděpodobně nejen to) nebude moci trenér František
Jura počítat ani se stoperem Rusem, který v sobotním klání
proti Mohelnici obdržel červenou kartu. A aby toho nebylo
málo, na vyšetření odjel po zápase do nemocnice také další
útočník Machálek...

exkluzivní
zpravodajství
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
Hned v dalším utkání po ztrátě na
půdě Velkého Meziříčí čekal na
„eskáčko“ poslední ze čtyřlístku letošních nováčků třetí nejvyšší soutěže na Moravě a ve Slezsku. Přestože
Mohelnice měla být teoreticky nejhratelnější, nikdo si dopředu nedělal
iluze o jednoduchém zápase. Navíc
bylo jasné, že výběr regionálním
fanouškům dobře známého kouče
Romana Sedláčka (působil například v tehdy divizním Protivanově

- pozn.red.) nastoupí s úplně jiným
stylem hry než před čtrnácti dny
Kroměříž. Ta chtěla hrát fotbal, což
se nakonec ukázalo k její škodě,
protože dostatek prostoru dokázali
domácí využít. Mohelnice přijela
s agresivním fotbalem, který mnohdy praktikovala za hranicí pravidel,
což kupodivu hlavní sudí většinou
nechtěl vidět. Kam vede tragický
výkon rozhodčích, se ukázalo až
v závěru zápasu... To samozřejmě
neomlouvá Aleše Ruse za zkrat, při
kterém odstrčil v přerušené hře protihráče a byl naprosto po zásluze za
oplácení vyloučen. Kdyby ovšem
rozhodčí od počátku důsledně pískali všelijaké držení a pošťuchování
na obou stranách, nemuselo k trestu
dojít.

Aleš Rus měl v utkání se soupeři plné ruce i nohy práce a vše vyvrcholilo vyloučením.
Foto: Zdeněk Vysloužil

Trenér 1.SK Prostějov František
Jura byl nucen se vrátit při skládání
sestavy zpět do letošního jara, kdy
neměl k dispozici Petra Nekudu.
Ten si totiž odvezl z Vysočiny nepříjemný šrám. „Já si vůbec nejsem
vědom, při jakém zákroku se mi to
stalo, zpočátku mě ruka ani nebolela,“ vzpomínal s odstupem na minulou neděli. Každopádně zápěstí mu
ještě do téhož večera oteklo, takže
musel vyhledat lékařské ošetření
a prognóza není nikterak příznivá.
Útočná síla se tedy poněkud zmenšila, přesto mohl žádoucí pohodu vnést
do zápasu už na počátku Zelenka, jehož v rozhodujícím okamžiku zradila

pověstná kopací technika. I tak si domácí výběr vypracoval do přestávky
jednogólové vedení a ani po vyrovnání se nenechal zaskočit a téměř vzápětí po oku lahodící akci opět strhl vedení na svoji stranu. V tomto okamžiku
více než fotbalový um zaúřadovala
psychika. Tým nevyužil psychické
výhody a nechal se v podstatě soupeřem znechutit. Zkušenému mančaftu
by se to stávat nemělo.
Přes další klopýtnutí zůstávají Hanáci nadále v čele soutěže, protože stejný výsledek si odvezly také
Vítkovice z Třebíče. Jednobodový
náskok by však mohl vzít za své už
o víkendu ve Vyškově...

obchodní a mediální partneři fotbalového oddílu 1. SK Prostějov

pohledem Karla Kroupy

1.SK Pv
RYCHLÝ FK Moh
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Tomáš KALÁB
PROSTĚJOV Přestože vítězná
domácí série byla po zápase s Mohelnicí přerušena, neporazitelnost
domácího „eskáčka“ uhájena byla.
V lítém boji s tvrdými zákroky šli
dvakrát domácí do vedení, hostům
se ale pokaždé podařilo vyrovnat.
Do střelecké listiny se tentokrát zapsali Hirsch a Langer. Zatímco trenér hostí Sedláček poslal na hřiště
totožnou sestavu z minulého kola,

Domácí neporazitelnost trvá, tři body ale byly blízko...
pouze v ofenzivě nahradil Hapala
Vokoun, domácí lodivod posunul
nuceně do útoku Machálka a ve
středové řadě dostali příležitost
Koudelka a Petržela.
Mohelničtí sice vyhlíželi, že zvolenou
taktikou bylo zaskočit domácí aktivní
hrou od první sekundy, opak ale mohl
být pravdou. Už ve druhé minutě se
dostal do exkluzivní pozice na hranici
šestnáctky Zelenka, kterého v ní našel
Kroupa, zkušený špílmachr ale místo
k tyči zamířil přesně do Horovy náruče.
Na pravé straně prostějovské obrany
dělal problémy rychlonohý Vokoun,
který se snažil před brankou hledat
Yunise. Jednou našel málem Kopu, ten
měl ale k míči přece jen daleko. To podruhé natrefil na Seiberta, jehož nadýchaný centr poslal vysoko nad branku
Yunis. Hosté si vypracovali v nebezpečných vzdálenostech za hranicí šestnáctky několik standardních situací, domácí
obrana ale vždy bezpečně odvrátila střelecké pokusy. Po půlhodince udělal mohelnické útočné převaze konečně přítrž
Hirsch, který dostal nezištnou přihrávku doleva od Koudelky. Zasekávačkou
do středu se zbavil obránce a technicky
uklidil míč do Horovy branky - 1:0!
Také Kroupa dostal příležitost předvést

svou kopací techniku. Pět minut před
poločasem se postavil v rohu šestnáctky
k exekuci přímého kopu, balón jen těsně minul brankovou konstrukci.
Ve druhé půli se čtvrthodinku nic zásadního nedělo, pak dostal ideální přihrávku za obranu Kroupa, který sice unikl
ofsajdu, nikoli však hostujícímu stoperovi, který v poslední chvíli zezadu míč
vypíchl. O deset minut později nejprve
Heidenreich neuspěl z přímého kopu,
vzápětí však zůstal před šestnáctkou

osamocený Bača, jehož střela propadla
Kofroňovi do sítě, a bylo vyrovnáno - 1:1.
Odpověď byla ale velice efektní a divákům se musela líbit. Rychlá akce na
jeden dotek po ose Zelenka - Koudelka - Langer končila nastavením
kopačky posledně jmenovaného
a balón doputoval přesně k levé tyči
mohelnické svatyně - 2:1! A mohlo
být ještě veseleji po Fládrově nepřímém kopu, s Kroupovou hlavičkou si
ale Hora poradil. Dvanáct minut před

koncem oplatil před rozehráním míče
jeden z předchozích zákroků Rus a byl
rozhodčím poslán předčasně do sprch.
Následnou přesilovku využil sedm minut před koncem Hapal, který těsně
před Kofroněm dorazil míč do sítě,
a domácí ofsajd reklamovali marně 2:2. Asi není třeba zmiňovat, že euforie
na hostující lavičce se rovnala téměř
oslavě tříbodového zisku. Mohelnice
si připsala už sedmou remízu z jedenácti utkání!

Pozápasové hodnocení trenérù
Roman POPELKA
asistent trenéra 1.SK PV:
„Byl to takový všelijaký zápas... Měli
jsme jej dobře rozehraný, ale závěr jsme
nezvládli. A to především kvůli nedisciplinovanosti. Ve chvíli, kdy jsme se
rychle dostali znovu do vedení, bylo
nezodpovědné nechat tým pod tlakem. Herně nebylo utkání
nejpodařenější, ale odbojované určitě bylo. Když už to nešlo
fotbalově, snažili jsme se na hřišti nechat vše, po vyrovnání
jsme se ještě zvedli, ale oslabení nás stálo síly a u rozhodujícího souboje jsme nebyli včas. Utkání bylo celkově hodně vyhecované a fotbalové krásy zrovna nepobralo. Soupeř vsadil
na agresivitu a podařilo se mu zápas dohrát pouze s jednou
žlutou kartou, což nepovažuji za dobrou vizitku rozhodčích.“

Roman SEDLÁÈEK
FK Mohelnice:
„Prostějov mě osobně zklamal herním
projevem, kdy předváděl pouze jednoduché nakopávané balóny. Z mého
pohledu jsme tady dva body ztratili.
V prvním poločase jsme soupeře do
ničeho nepustili, pak uděláme chybu ve středu pole, hráč
nezpracuje balón a soupeř nám z protiútoku dá gól. Myslím
si, že jsme hráli dobře i v druhém poločase, hru jsme měli
pod kontrolou. Remíza nám určitě psychicky pomůže a jak
jsem už uvedl, měli jsme dnes i na vítězství. Jako nováček
soutěže se snažíme sbírat bod po bodě, šest kol po sobě
jsme neprohráli, což je pro nás ohromně cenné. Mužstvo
ukázalo morálku a nevzdalo se ani za nepříznivého stavu.“

„Zápasy s Vyškovem bývají dost vypjaté...,“ ví záložník JAN KOUDELKA
„Je to škoda. Když už jsme se po vyrovnání dostali brzy zpět do vedení na 2:1, měli
jsme to už nějak ukopat. Škoda Alešova
vyloučení, které bylo úplně zbytečné, ale
i přesto jsme se v deseti měli semknout
a dotáhnout zápas do vítězného konce.
Je to samozřejmě hodně náročné, zvlášť
při známé motivaci soupeřů proti nám.
Přesto jsme ale měli hrát efektivněji a brát
všechny tři body.“
•• Soupeř vyrukoval s agresivním
fotbalem a zákroky na hranici pravidel, přesto to v závěru vypadalo na
Tomáš Kaláb
vítězství...
•• Jak hodnotíte zápas s Mohelnicí, „Od začátku nám bylo jasné, že s Mohelkterý vedl k první ztrátě bodů na do- nicí to nebude moc o fotbale, ale spíše
mácím hřišti?
o boji, což se potvrdilo. Když už jsme se
PROSTĚJOV Po návratu z evropského šampionátu v malé kopané se záložník Jan Koudelka (na
snímku) dostal ve Velkém Meziříčí na hřiště na druhý poločas
a proti Mohelnici nastoupil v základní sestavě. Nechybělo mnoh
a byl u dvou gólových nahrávek,
tu první ale ještě týmový kapitán
neproměnil. Pro Večerník shrnul
„Koudy“ pocity celého týmu po
závěrečném hvizdu.

s tímto způsobem hry nějak vyrovnali,
soupeři se vždy podařilo srovnat skóre.
V závěru nám už na vítěznou branku nezbýval čas ani síly, v deseti se těžko vytváří
soustředěný tlak na branku soupeře.“
•• Ve Vyškově to teď bez útočníka
a stopera ze základní sestavy bude asi
hodně těžké?
„To je úvaha pro trenéry... (úsměv) Musíme se s tím jako tým porvat. Navíc ve
Vyškově to zase bude hodně vypjaté,
i kdyby oni byli poslední a my první,
tak na hřišti to bude vypadat, jako by
hrál první s druhým. Jsou to jiné zápasy
než jakékoli jiné v průběhu sezóny. I to
snad přinese do našich řad potřebnou
motivaci.“

Foto: archív Večerníku
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fotbal
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zapasove
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menicko

MORAVSKOSLEZSKÁ
FOTBALOVÁ LIGA:
11. kolo: Vyškov - 1.SK Prostějov
(sobota 17.10., 15.00, Vojkovský Priesol, Mikeska).
SMOOS KRAJSKÝ PØEBOR:
11. kolo: Chválkovice - Kralice na
Hané (sobota 17.10., 15.00), Medlov - Určice (neděle 18.10., 15.00).
1.A TØÍDA, SKUPINA „A“:
11. kolo, neděle 18. října, 15.00:
Konice - Haňovice.
1.A TØÍDA, SKUPINA „B“:
11. kolo, sobota 17. října, 15.00: Klenovice na Hané - Mostkovice, Plumlov
- Bělotín, Slatinice - Lipová (neděle
18.10., 15.00), Náměšť na Hané - Čechovice (neděle 18.10., 15.00).
1.B TØÍDA, SKUPINA „A“:
11. kolo, neděle 18. října, 15.00:
Nezamyslice - Ústí „B“ (sobota
17.10., 15.00), Přerov „B“ - Vrchoslavice (14.00), Pivín - Dub nad Moravou, Kostelec na Hané - Nemilany.
1.B TØÍDA, SKUPINA „B“:
11. kolo, neděle 18. října, 15.00:
Postřelmov - Jesenec (sobota 17.10.,
15.00), Zvole - Protivanov (sobota
17.10., 15.00), Leština - Hvozd, Paseka - Otinoves.
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA - U19:
11. kolo: Frýdek-Místek - 1.SK Prostějov (sobota 17.10., 10.15, Vidlička - Kotala, Potiorek).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA - U17:
11. kolo: Opava - 1.SK Prostějov
(sobota 17.10., 10.00, Trigas - Neděla, Beran).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA - U16:
11. kolo: Opava - 1.SK Prostějov
(sobota 17.10., 12.00, Neděla - Trigas, Beran).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ - starší:
11. kolo: Čechovice - Krnov (neděle
18.10., 10.00, Buček - Ol KFS, Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ - mladší:
11. kolo: Čechovice - Krnov (neděle
18.10., 12.15, Ol KFS - Buček, Ol KFS).
RELAX CENTRUM GÓL
KRAJSKÝ PØEBOR DOROSTU:
11. kolo: Lipník nad Bečvou - Konice
(sobota 17.10., 12.30), Určice - Kostelec na Hané (sobota 17.10., 9.30).
LION SPORT KRAJSKÁ
SOUTÌŽ - dorost:
11. kolo: Loštice - Smržice (sobota
17.10., 12.30), Protivanov - Dub nad
Moravou (neděle 18.10., 11.00).
PØEBOR OFS PROSTÌJOV SPORTIKA II. TØÍDA:
11. kolo, sobota 17. října, 15.00:
Otaslavice - Skalka, Držovice - Čechovice „B“, Olšany - Vrahovice,
Určice „B“ - Horní Štěpánov, Haná
Prostějov - Brodek u Prostějova,
Smržice - Němčice nad Hanou (neděle 18.10., 15.00), Zdětín - Přemyslovice (neděle 18.10., 15.00).
III. TØÍDA:
11. kolo, neděle 18. října, 15.00:
Kostelec na Hané „B“ - Dobromilice (sobota 17.10., 15.00), Bedihošť
- Kladky (sobota 17.10., 15.00), Nezamyslice „B“ - Ptení (10.00), Vícov Brodek u Konice, Čechy pod Kosířem
- Výšovice, Tištín - Protivanov „B“.
IV. TØÍDA:
Dohrávané 1. kolo, neděle 18. října,
15.00: Mostkovice „B“ - Pivín „B“, Želeč - Pavlovice u Kojetína, Plumlov „B“
- Brodek u Prostějova „B“, Tvorovice Přemyslovice „B“, Biskupice volno.
PØEBOR OFS PROSTÌJOV
DOROSTU:
9. kolo, neděle 18. října, 10.00:
Nezamyslice - Plumlov (sobota
17.10., 12.30), Brodek u Konice Otaslavice, Haná Prostějov - Kralice
na Hané, Pivín - Brodek u Prostějova
(12.30).

Pondělí 12. října 2015
www.vecernikpv.cz

Určice darovaly body potřebnějšímu Čtyři plichty a klenovická rukavice
1
2

URČ
LIT

URČICE, PROSTĚJOV Nečekanou
ztrátu utrpěli v neděli odpoledne fotbalisté Určic. Po předešlých výhrách
nad Kralicemi, Jeseníkem i Ústím si
brousili zuby také na předposlední
Litovel. Jenže tentokrát tvrdě narazili a
na vlastním trávníku se jim nezadařilo.
„Prohráli jsme a bohužel to bylo v hlavách. Potvrdilo se, že se slabšími celky

máme problémy. Jakmile musíme tvořit my, tak je to špatné. Hráči neplnili
pokyny a přišlo mi, že nehráli naplno,“
nerozpakoval se s kritikou trenér Evžen
Kučera.
Jeho týmu nevyšel hned začátek. Poprvé inkasoval ještě před počátkem desáté
minuty, záhy pak platil stav 1:2, jenž se již
až do konce střetnutí nezměnil. „Došlo
na to, co jsem si nepřál, že Litovel bude
těžším soupeřem než celky ze špičky
tabulky. Jsme schopni hru bořit a chodit
do brejků, ale ne tvořit, na to nemáme
ani typy hráčů. Navíc jsme nebyli sto-

procentně koncentrovaní, dvacet minut
byla katastrofa,“ nebral si servítky.
Odhodlání soupeře tak bylo větší, šlo
mu totiž o víc. Zatím byl totiž s šesti
body patnáctý, zatímco Určice s patnácti
hned sedmé. „První gól jsme dostali po
nákopu před bránu a chybě brankáře
a obrany, druhý po rohu, kdy nám proletěl míč po zemi celou šestnáctkou. To se
nemůže stát,“ kroutil hlavou.
Za stavu 2:1 už hostům stačilo soustředit se na rychlé protiútoky, hned třikrát
z nich zahrozili a mimo jiné zahrávali
i pokutový kop. Ten ovšem neproměnili

a mohlo tak dojít na dělbu bodů, kterou
však v nastaveném čase odmítl Michal
Trajer, když z malého vápna neprostřelil
exkonického Nakládala.
„Sem tam jsme se snažili o rozehru, sem
tam o nákop, soupeři ale pouze stačily osvobozující odkopy. Je ale pravda,
že nám ze studijních důvodů chyběl
Dominik Bokůvka, to je pro nás v tuto
chvíli nepostradatelný hráč,“ uvedl Kučera s tím, že tato absence bude trvat
i v Medlově.
Na půdu druhého celku tabulky ovšem nepojedou Určice jen na výlet.

„Očekávám, že domácí budou chtít
hrát a že to bude velice kvalitní zápas, ne jak tento, který měl úroveň
I.A třídy. Nevím, jak to dopadne, nejedeme tam ale prohrát,“ nevzdává se
dopředu.
Při pohledu na tabulku je ovšem i nyní
spokojen. „Patnáct bodů není nic špatného, cílem je získat do konce podzimu aspoň tři a vše další bude navíc.
Měli jsme porazit ale Kojetín, Litovel
a Zábřeh, místo toho jsme uspěli proti
těm lepším,“ pousmál se Evžen Kučera.
(jim)

Kralice ukončily svou vítěznou sérii
KRH
1.HFK

0
2

KRALICE NA HANÉ, PROSTĚJOV Na nedávné výhry proti
Litovli, Medlovu a Želatovicím
chtěli o víkendu navázat kraličtí fotbalisté. Soupeřem jim byla rezerva
třetiligové Holice a stejně jako při
střetnutích s Velkými Losinami

a Ústím se jim doma nedařilo. Již
popáté za dvanáct kol nedali ani
branku, pošesté v sezoně tak vyšli
bodově zcela naprázdno.
„Po herní stránce to bylo paradoxně
jedno z našich nejvydařenějších utkání.
Hráli jsme velice dobře kombinačně,
bylo tam nasazení i bojovnost a klukům
není po této stránce co vytknout, doplácíme ale na neplodnost. Gól nedáme
z ničeho,“ smutnil po závěrečném hvizdu domácí kouč Ivo Gottwald.

zprávy od zeleného stolu...
Sportovnì-technická komise OFS Prostìjov na svém zasedání
dne 7. øíjna 2015 rozhodla:

1. Odehráno:
II. třída 9. kolo STK schvaluje bez závad, III. třída 9. kolo STK schvaluje bez
závad, IV. třída 9. kolo STK schvaluje bez závad, dorost 1. kolo STK schvaluje
bez závad, starší žáci 7. kolo STK schvaluje bez závad, mladší žáci 7. kolo STK
schvaluje bez závad, turnaje přípravek v Čechovicích a Určicích bez závad.
2. Změny termínů utkání:
Starší žáci TJ Sokol Držovice – TJ Sokol v Pivíně, původní termín sobota 10.
října 2015 od 9.00 hodin, požadovaný termín pondělí 12. října 2015 od 17.00
hodin, dohoda oddílů.
Starší žáci TJ Sokol Plumlov – TJ Jiskra Brodek u Konice, původní termín
sobota 3. října 2015, poté pátek 9. října, požadovaný termín sobota 24. října
2015 od 10.00 hodin, dohoda oddílů.
3. Pozvánka:
Na příští zasedání STK jsou k vyřešení konfrontace při utkání dorostu Pivín Plumlov pozváni hráč TJ Sokol v Pivíně Vrba Lukáš (ID 98110937), vedoucí
družstva TJ Sokol v Pivíně Baroš Jaroslav (ID 55040206), vedoucí družstva
TJ Sokol Plumlov Navrátil Miroslav (ID 64030760), rozhodčí Svozil Petr
(ID 77031268).
Zapsal Karel Kubalák, sekretář OFS,
odsouhlasil Roman Minx, předseda STK
Disciplinární komise OFS Prostìjov na svém zasedání
dne 8. øíjna 2015 rozhodla:

1. Nepodmíněně:
Pavel Farný (TJ Sokol Vrahovice) – 3 SU od 4.10.2015, DŘ § 48/1 – prudké strčení do soupeře v přerušené hře.
Radim Žondra (TJ Horní Štěpánov) – 7 SU od 4.10.2015, DŘ § 45/2 – urážka hlavního rozhodčího „ty čuráku, ty pičo, zmrde, já ti rozbiju hubu, já si na tebe počkám“.
Marek Valenta (TJ Sokol Držovice) – 1 SU od 5.10.2015, DŘ § 43/1 – zabránil
soupeři rukou v dosažení branky.
Martin Kozdas (FK Výšovice) – 3 SU od 5.10.2015, DŘ § 44/1 – urážka hlavního rozhodčího „ty zmrde zasrané, táhni do prdele“.
Hubert Burget (TJ Jiskra Brodek u Konice) – 1 SU od 5.10.2015, DŘ § 43/1 –
držení za dres + zastavení slibné akce podražením.
Antonín Hradil (FC Ptení) – 1 SU od 5.10.2015, DŘ § 45/1 – dvakrát projev
nespokojenosti s výrokem hlavního rozhodčího.
Matouš Hartman (TJ Sokol Plumlov) – 1 SU od 5.10.2015, DŘ § 43/1 – zmaření zjevné brankové příležitosti soupeři.
2. Žádost o prominutí zbytku trestu:
Tomáš Coufalík (FK Němčice nad Nahou) – žádosti se vyhovuje a trest se
mění na 1 SU podmíněně od 8.10.2015 do 8.12.2015 dle čl. 39/2 DŘ.
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!

Zatímco jeho tým se tak tlačil do šancí,
soupeř dával branky. Během úvodních
pětatřiceti minut se trefil dvakrát a bylo
vymalováno.
„Hosté měli tři šance a dali z toho dva
góly. My jsme jich měli minimálně
dvanáct, nedáme ale nic. A raritou je,
že brankář ani nemusel zasahovat. Ne
že by nás chytal, ale branka pro nás byla
malá. Je to bohužel neproduktivita všech
hráčů směrem dopředu, netýká se to jen
útočníků,“ upozornil.

zejí lidé mající vliv na chod tamního
městského klubu, staví především na
hostování z okolních významnějších
klubů. Přes léto odešli Haša s Kucharčukem, dva členové kádru jsou
dlouhodobě zranění. Obranu posílil
zkušený Trousil z Karviné, mimochodem o jedenadvacet let starší než
kolega Minařík z dorostu. Ofenzivní
řady posílil Stříž ze Sigmy a Pazourek
s Přichystalem ze Zbrojovky.
Vyškov začal sezónu úspěšně, po remíze v Mohelnici vyhrál v Třebíči a
doma rozdrtil Líšeň 8:0. Poté se střídavě dařilo doma a nedařilo venku,
s Hulínem a rezervou Slovácka utíkaly
bodíky i doma. Výsledkem je aktuální
pátá příčka, kterou udržela i poslední
bezgólová remíza v Otrokovicích. Trenér Miloslav Machálek tam poslal na

jsme měli. Měl jsem obavy, aby to nebylo jako s Určicemi, kdy jsme my hráli,
a soupeř dával góly. Nabádal jsem hráče,
ať nechtějí hrát. Bohužel ale neuposlechli, nezúročili šance a nějaký gól téměř
vždy dostaneme,“ nepotěšilo Gottwalda.
Nyní na jeho celek čekají poslední Chválkovice a úkol je jasný. „Potřebujeme
tam neprohrát a udržet je tam, kde
jsou,“ velí Ivo Gottwald před soubojem, jenž přijde na řadu v sobotu od
(jim)
15:00 hodin.

VEÈERNÍK V NOVÉM I SE SPORTEM
●● celobarevné vydání
●● zpravodajství
●● fotogalerie
●● videa

I.A třída skupina B

PROSTĚJOVSKO V dalším víkendovém
Čechovice
Klenovice kole I.A třídy skupiny „B“ Olomouckého KFS
Klenovice
se v zápasech našich zástupců roztrhl pytel
s remízami. Nejvíce asi bolí domácí ztráta
Mostkovice, které inkasovaly v poslední
minutě. Těmito dvěma body se připravily o posun do středu
tabulky a zůstávají dvanácté. Sérii výher přerušili domácími plichtami Lipová a Čechovice, i ony dokázaly alespoň prodloužit svou
neporazitelnost. Cenný plusový počinek veze Plumlov z Brodku u
Přerova, byť po poločase vedl o dvě branky a mířil k plnému zisku.To
Klenovičtí jako jediní prohráli, dostali pětku na půdě favorizovaného
Lutína.
SK Lipová
FC Beòov
1:1 (1:0)

vedení jedna nula, jsme zahodili tři čtyři
loženky a to nás stálo body. Soupeř dokázal vyrovnat snad z jediné šance, navíc
se jednalo o tečovanou střelu. Beru to ale
jako logický trest za naši špatnou koncovku. Skončila nám série výher, ale nic
se neděje, jedeme dál.“

Hodnocení trenéra Čechovic
Jaroslava Klimeše:
„Po sérii vítězných zápasů si asi kluci
mysleli, že to přijde samo. Slatinice hrály
zezadu, nikam nespěchaly a soustředily
se na uhrání bodu. V naší hře byly nepřesnosti, vázla nám kombinace. V závěru poločasu jsme dali gól, měl nás nakopnout, ale nestalo se. Soupeř srovnal,
my dali druhý gól, ale po hodně smolně
inkasované brance bylo opět vyrovnáno.
Celkově to ale asi bylo remízové utkání.“
TJ Sigma Lutín
TJ Sokol Klenovice na Hané
5:0 (2:0)

cáté minuty jsme se ale vcelku drželi.
Po druhé inkasované brance už bylo
ale rozhodnuto. Citelně nám chyběl
ve středu pole nemocný Smékal. Jeho
poctivá defenzívní práce nejde nahradit. Doufám, že už na příští utkání bude
k dispozici.“

inkasovali v poslední minutě z přímého kopu přímo do šibenice…
Strašně mě dnešní ztráta mrzí, sbíráme body jen po remízách a to je málo.
Kdybychom některé nerozhodné zápasy vyhráli, mohli jsme být psychicky někde jinde.“

TJ Sokol Mostkovice
FKM Opatovice-Všechovice
2:2 (1:1)

FK Brodek u Pøerova
TJ Sokol Plumlov
2:2 (0:2)

Branky: 38. A 78. Kamenov ml. – 6.
Šindelek, 90. Sehnálek. Rozhodčí: Axamit – Oulehla, Petr. Sestava Mostkovic: Lukáš – Hatle, Milar, Walter, R. Hanák – M. Vojtíšek (73. Kuchař), Pořízka,
Šlézar, Klimeš (55. Šlambor) – Dadák
(84. Kapounek), Kamenov ml. Trenér:
Jiří Kamenov st.

Branky: 68. a 80. Mádr – 33. J. Kiška, 41.
Hladký. Rozhodčí: Sedláček – Vrána,
Odstrčil. Sestava Plumlova: Moravec
– Vysloužil, Kocourek, Olejník, J. Kiška
– Křupka, Ostratický, Matula, Klváček –
Hladký, Dvořák. Trenér: Petr Kiška.

Hodnocení trenéra Mostkovic
Jiřího Kamenova:
„Samozřejmě že jsme chtěli doma
moc vyhrát. Bohužel je na týmu znát
určitá nervozita z pocitu zodpovědnosti, že už musí… Výsledkem toho
jsou zbytečné přihrávky a chyby.
TJ Sokol Èechovice
Soupeř nám dal rychlý gól, nepoložili
SK Slatinice
jsme se a dokázali vyrovnat. Hrálo se
2:2 (1:0)
Hodnocení trenéra Klenovic
Hodnocení hrajícího trenéra
nahoru dolů a mladej si po krásném
Branky: 45. z penalty a 57. Ján – 55.
Vladimíra Horáka:
Lipové Pavla Růžičky:
záběhu zvedl střelecké sebevědomí.
„Odehráli jsme slušný zápas, ale pohřbi- Prucek, 68. Doubrava. Rozhodčí: Jílek „Zápas to byl vcelku jednoznačný, Ve druhé půli jsme naši hru zjednoly nás nevyužité tutovky. V první půli při – Lepka, Hampl. Sestava Čechovic: Lutín je opravdu někde jinde. Do dva- dušili, měli to udržet. Bohužel jsme

Branky: 27. Liška – 58. Zbořilák. Rozhodčí: Straka – Langhammer, Šebesta.
Sestava Lipové: R. Vybíhal – Barák,
Macourek, Spáčil, Žilka – M. Vybíhal
(79. P. Koudelka), Takáč, Jamrich, Novák – Petržela (63. Répal), Liška. Hrající trenér: Pavel Růžička.

Branky: 33. T. Cetkovský vlastní, 43. a
49. Los, 50. Vymazal, 83. Gallik. Rozhodčí: Molík – Lizna, Janáček. Sestava Klenovic: Polák – Frys, Liška, T.
Cetkovský, Losman – Prášil, Rozehnal,
Všianský, R. Cetkovský – Dvořák, Borovský. Trenér: Vladimír Horák.

Hodnocení zastupujícího trenéra
Plumlova Ladislava Ševcůje:
„Zpětně mám já osobně z bodu radost,
i když většina hráčů je asi naštvaná.
Dvoubrankové vedení v poločase je náskok, který by se už měl uhrát. Soupeř
měl ale ve druhé půli množství nebezpečných standardek a mnohdy při nás
stálo štěstí. Minutu před koncem jsme
vykopávali míč z čáry. K výkonu mužstva nemám námitek, výbornou práci
odvedla stoperská dvojice a Ostratický na štítu. Celý tým ale odehrál zápas
s velkým nasazením a bojovností.“
(jim, zv)

´
´
zapasove
´ˇ
menicko

MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE
ŽEN, SKUPINA „B“:
Dohrávané 2. kolo, neděle 18.
října: Líšeň - Mostkovice (10.30),
Kostelec na Hané - Velké Pavlovice
(12.00).
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu!
(jim)

●● více informací
●● více ohlasů
●● více fotografií
●● více videí

najdete nás
také na
www.
vecernikpv.cz

Nekuda skončil v Olšanech! Na výhru dosáhli jen „Turci“ a Vrchoslavice

Střídá ho opět Navrátil...
zjistili jsme
OLŠANY U PROSTĚJOVA Renomovaný fotbalový trenér Milan
Nekuda ukončil předčasně další
angažmá. Před sezónou převzal
tým Sokola Olšany působící
v okresním přeboru, ale nedokázal výsledkově naplnit ambice
vedení. Po osmi odehraných kolech se Olšany krčily na poslední
příčce s bilancí dvou výher a šesti
porážek...

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

Kdo nastoupí v dalším derby ve Vyškově?
PROSTĚJOV Pokud situaci hodně
zjednodušíme, je právě toto nejdůležitější otázka, kterou budou
muset trenéři Jura s Popelkou do
víkendu vyřešit. A to zrovna před
cestou do Vyškova, kterému má
„eskáčko“ z minulého ročníku co
vracet. Gólovou sprchu z první
půle jen tak zapomenout nelze...
Řečeno slovy klasika, je stav 0:5 po
prvním poločase společenské (a fotbalové) faux-paux. Přestože ve druhém poločase stáhli v srpnu 2014
prostějovští fotbalisté náskok na konečných 3:6, nepatří tento zápas rozhodně do výkladní skříně zdejší kopané. A ubojovaná bezgólová remíza na
jaře dojem úplně nenapravila.
Vyškovský klub kromě lovení v prostějovských vodách, odkud pochá-

Ačkoliv tak přístup hodnotil velice dobře,
nevyšlo to. Platilo tak opačné hodnocení
než proti Želatovicím, tam nepanovala
spokojenost s výkonem, ale výsledkem.
„Buď se nám to vydaří a góla dáme, nebo
jsme šíleně neproduktivní. Dostat balon
do brány je pro nás to nejtěžší, to už není
smůla, ale neumění. Od ledna tak musíme zapřemýšlet a pokusit se najít dva
trochu gólové hráče,“ naznačil.
Holici tak stačilo čekat na příležitost
a dvakrát udeřit. „Nedodrželi jsme to, co

Lipová
Plumlov
Mostkovice

Zelinka – Vlach, Jano, Vinklárek (44.
Drmola), Ján – Šmíd – A. Pospíšil, Kolečkář, M. Klimeš, Chmelík (85. Pytela)
- Jahl. Trenér: Jaroslav Klimeš.
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hřiště sestavu Kollár – Němeček, Studený, Urbančok, Stříž, Přerovský, Žoček, Přichystal (81. Novotný), Krejčí,
Lička (69. Trousil), Jeřábek.
Nad složením stoperské dvojice a od
toho se odvíjejícího obsazení dalších
postů už teď přemýšlejí prostějovští
kormidelníci. „V každém zápase teď
přicházíme o jednoho hráče. U Nekudy šlo o nešťastnou souhru okolností, Rus by měl podobné situace
už zvládat, přestože to určitě nebylo
jednoduché a s dotyčným protihráčem probíhaly rozmíšky po celý zápas.
Před Vyškovem to bude určitě výrazné oslabení. Budeme muset během
týdne zapracovat na vhodném řešení,“
uvažoval hned po skončení utkání
s Mohelnicí asistent trenéra Roman
Popelka.
(tok)

„Po dohodě s vedením klubu jsme
spolupráci ukončili,“ nechtěl Milan
Nekuda příliš rozebírat předčasný
konec další trenérské štace. Zajímavostí na celé věci je fakt, že odstoupivšího trenéra nahradil Petr
Navrátil, jenž Nekudu vystřídal
i v Klenovicích naHané!
A hned o víkendu se naplnilo také
hned heslo, že „nové koště dobře
mete“, když pod Navrátilem Olšany
zvítězily nad Horním Štěpánovem.
„Dostal jsem nabídku a rád klukům
v Olšanech pomůžu. Mně je jedno,
jestli se jedná o čtvrtou třídu nebo

krajský přebor. Bez fotbalu zkrátka nemůžu být,“ smál se Petr Navrátil, jenž
se smíchem dodal: „Shodou okolností
jsem opět vystřídal pana Nekudu.“
Cílem nového kouče je rychle vytáhnout Olšany ze sestupových
pozic. „Zatím jsme se dohodli na
zbytek podzimu. Cílem je nasbírat
co nejvíce bodů, moc jich nemáme,“
uzavřel Navrátil.
Milan Nekuda tak zatím na prostějovský region asi nemá nejlepší
vzpomínky. Po předčasném konci
v Klenovicích a Čechovicích, přišlo
odvolání i v Olšanech...
(zv)

Konice veze
všechny body
Konice

I.A třída skupina A

KONICE, PROSTĚJOV Počtvrté v řadě
dokázala Konice bodovat a stejně dlouhá
jje také její série neporazitelnosti na hřištích soupeřů. V desátém pokračování „A“
skupiny I.A třídy Olomouckého KFS dokázal výběr Radka Řeháka navázat na předešlou domácí výhru
proti Bělkovicím a také na půdě Dubicka pobral všechny body.
Nováček soutěže se tak posunul již na čtvrté místo tabulky pouhý bod za Haňovice. A právě tyto dva celky se o víkendu střetnou
„Pod Kučerákem“...
FC Dubicko
Sokol Konice
2:3 (1:2)

Branky: 10. a 83. Jedelský – 2. Rus,
23. F. Bílý, 70. T. Sedláček. Rozhodčí: Samek – Kreif, Habermann.
Sestava Konice: Machač – L. Bílý,
Rus, Řehák, Drešr – Antl, Gottwald,
Kořenovský, Vogl – T. Sedláček, F.
Bílý. Trenér: Radek Řehák.
Hodnocení hrajícího trenéra
Konice Radka Řeháka:
„Kvůli práci a zraněním jsme odjeli jen
v jedenácti lidech, naštěstí se ale nikomu nic nestalo a všichni jsme to
zvládli. Až na Laďu Blahu to byla
kompletní základní sestava a podařil
se nám již vstup do utkání. Dostali

jsme se do několika šancí a po jednom rohu se trefil Jara Rus. Další
možnosti jsme neproměnili a postupně se začalo projevovat, že jsme
hráli proti silnému větru, domácí nás
zatlačili, hodně stříleli z dálky. My
jsme naopak byli laxní při bránění
a neměli jsme odražené míče,
z toho vyplynulo vyrovnání i několik situací, kdy nás zachránil
gólman. Přečkali jsme to a vrátili jsme se do zápasu. Získali jsme
zpět vedení a ve druhé půli jsme
s podporou větru útočili. Vyšla nám
rychlá rozehra, Rus vyslal Sedláčka
a ten sám na brankáře zvýšil na 3:1. Ke
konci jsme se ukolébali a po nedůrazných odkopech jsme inkasovali pod
břevno na 3:2.“
(jim)

II.B třída skupina A
Kostelec na Hané

ale spoustu chyb. A asi byly úmyslné, protože pískat umí. Mimo jiné neodpískal při
našem tlaku jasný faul před šestnáctkou a
z protiútoku dostal Synek červenou kartu,
dále přehlédl gólmanův faul ve vápně na
Vyhlídala i úder obránce do krku Tomáše
Menšíka. Co se týče branek, vedli jsme,
pak jsme udělali chybu v osobním bránění
a při gólu na 1:2 v celé defenzivě, třetí už
padl při hře vabank.“

PROSTĚJOVSKO Padesát na padesát,
Pivín přesně tak si vedlo kvarteto reprezentantů Prostějovska v „A“ skupině I.B třídy
Nezamyslice
Vrchoslavice Olomouckého KFS. Hned v sobotu se podařilo Pivínu uspět na půdě Újezdce a posunout se již na čtvrtou pozici, ve stejný čas
naopak Nezamyslice schytaly poměrně výrazný příděl v Dubu
TJ Sokol Újezdec
TJ Sokol v Pivínì
nad Moravou. O den později se pak náramně vedlo Vrchoslavicím,
2:4 (0:2)
které si brzy vypracovaly tříbrankové vedení a náskok již nepustily.
Naproti tomu Kostelec o nadějný stav 1:0 přišel a z Troubek se po Branky: 66. Lecián, 89. Kolomazník – 43.
Šišma, 45. Žondra, 48. M. Sedlák, 71. V.
několika překvapivých verdiktech vracel s prázdnou.
FK Troubky
TJ FC Kostelec na Hané
3:1 (1:1)

Branky: 30. Vrána, 69. a 90. Mlčoch
– 10. Vyhlídal. Rozhodčí: Balún –
Malčánek, Halenka. Sestava Kostelce na Hané: L. Menšík – Synek,
Baláš, Chocholáč, Chytil (87. Muzikant) – Móri, T. Menšík, Langr,
Grepl – Vyhlídal, Vařeka. Trenér:
Ivo Vykopal.

Švéda. Rozhodčí: Lasovský – Knop, Vrána. ČK: 80. Šídlo (Ú). Sestava Pivína:
Hodnocení trenéra Kostelce na V. Svozil – Spálovský, M. Sedlák, Pospíšil,
Hané Ivo Vykopala:
R. Švéda – Žondra, Vrba (83. Pavelka), J.
„Utkání se pro nás vyvíjelo velice dobře a Svozil ml., Šišma – Valtr – V. Švéda (73. K.
byli jsme více než dobrým soupeřem. Co Švéda). Trenér: Jaroslav Svozil st.
jsme si řekli, to hráči splnili a byl jsem s nimi
Hodnocení trenéra Pivína
nesmírně spokojen. Jak s hrou, tak nasazeJaroslava Svozila:
ním, ukázali, že fotbal hrát umí. Bohužel
to dneska bylo o rozhodčím. Neříkám to „Ze zdravotních důvodů nám nově chyrád, pokazil nám ale celé utkání. Těšil jsem běl Filka, naštěstí ale mohu sáhnout do
se, že to odpíská jako vždy precizně, udělal nevysychajících studen pivínských talentů

a vytáhl jsem pětatřicetiletého předsedu
klubu Viktora Švédu. Ten odevzdal výborný výkon a dal také krásnou branku, když
ze čtyřiceti metrů přeloboval vyběhnutého
brankáře. Hrálo se na menším nerovném
hřišti, které vyautovalo naše tvůrce Svozila
s Valtrem. Bylo to nahoru dolů, šance jsme
měli my i oni. Gólem do šatny ve třiačtyřicáté minutě jsme se dostali do vedení a
vzápětí jsme přidali druhou branku, o
přestávce jsem pak hráče vybízel k tomu, ať
jsou i nadále aktivní, nezatahují se. Odměnou nám byla brzká branka na 3:0 a hru
jsme kontrolovali. Soupeři nepomohla ani
výšková převaha, dvakrát jsme skórovali
hlavou po dobře kopnutých standardních
situacích. Domácí pak sice snížili, my jsme
ale velice záhy odpověděli čtvrtou brankou
a podruhé jsme vinou herní neukázněnosti inkasovali až v poslední minutě, když už
si chtěl dát gól každý. Pochvalu si zaslouží
brankář, předvedl velice dobré zákroky.“

Sestava Nezamyslic: Soldát – R. Fialka,
Kratochvíl, Machálek, Máj, Král Hájek
(70. Špička), Mariánek, Přikryl (65. Dostálík), Lakomý, Musil (46. Frgál). Trenér:
Vlastimil Michlíček.

Loučka – Trávníček, Olšanský, Kankovský, Martinec – P. Horák ml., Holub, Hradil, Menšík (46. Jiříček) – Konupka (70.
Ligač), Šimek. Trenér: Petr Štěpánek.

Hodnocení trenéra Vrchoslavic
Petra Štěpánka:
„Odehráli jsme perfektní první poločas. Patnáct minut jsme ovládali hřiště, měli jsme tlak a chodili jsme i sami
na brankáře, to jsme ale neproměnili.
I tak jsme do přestávky dali tři branky, nejprve po rychlém protiútoku
dorážel Konupka do prázdné brány,
poté se po rohu nejlépe zorientoval Kankovský, následně dostal náš
nejlepší střelec Šimek od Aleše Holuba perfektní přihrávku za obranu
a levačkou nezaváhal. V závěru půle
mohl soupeř snížit, podržel nás ale
brankář, jenž chytil dvě stoprocentní příležitosti. A druhý poločas jsme
TJ Sokol Vrchoslavice 1946
odehráli velice špatně, nechali jsme
TJ Sokol Horní Moštìnice
TJ Sokol Dub nad Moravou
hrát soupeře, jako bychom se báli o
3:0 (3:0)
TJ Haná Nezamyslice
výsledek. I tak jsme si ale vytvořili
4:0 (3:0)
Branky: 14. Konupka, 25. Kankovský, několik šancí, chodili jsme do brejků
Branky: 9., 26. a 70. Šálek, 30. Hegr. Roz- 33. Šimek. Rozhodčí: Adamec – Va- a trefili jsme i břevno. Naštěstí to vše
hodčí: Drápal – Ehrenberger, Perutka. louch, Ženožička. Sestava Vrchoslavic: dobře dopadlo.“
(jim)
Trenér Nezamyslic Vlastimil Michlíček
nebyl po utkání k zastižení. Jeho tým
hned během úvodní půlhodiny třikrát
inkasoval a čtvrtou ránu dostal dvacet
minut před koncem, naopak hosté se
na půdě jarního účastníka I.A třídy
neprosadili ani jednou. Poslední vítěz
okresního přeboru si tak připsal třetí
podzimní porážku a klesl v nesmírně
tabulce ze sedmé na desátou pozici.
Pohled na pořadí ale ukazuje, jak je to
našlapané, aktuálně totiž ztrácejí Nezamyslice jen tři body na pátý Tovačov a
stejný odstup je dělí od předposledního Újezdce.

Jesenec s Otinovsí napravily porážky
Hvozd
Jesenec

I.B třída skupina B

stávky otočit. Z druhé půle mám ale divný
pocit, i když se vyhrálo. Balony se odrážely
k soupeři a trefili jsme to až v posledních
pěti minutách. Remíza by byla spravedlivá,
hosté ovšem dojeli na svou neukázněnost.
Z jejich strany to byla katastrofa a výsledkem byly hned dvě červené karty. Při první
dojel jejich hráč našeho bez balonu, druhá
byla za kecy, kdy nadával rozhodčímu.
Hráli jsme tak sice špatně, hosté tomu ale
nešli naproti. Kluci se kousli a třetí gól tam
došťouchali.“

PROSTĚJOVSKO Před týdnem to byla v„B“
skupině I.A třídy Olomouckého KFS velká
Otinoves
bída, nyní zaznamenala regionální čtveřice
v součtu poloviční úspěšnost. Krize Hvozdu
trvá a na podzim prohrál již osmé utkání,
stejně tak se s porážkou museli smířit rovněž
hráči Protivanova, ovšem zbylá dvojice se vrátila na vítěznou vlnu a
potvrdila svou příslušnost mezi nejlepšími. Otinoves doma téměř
TJ Otinoves
neztrácí a platilo to i při střetnutí s Leštinou, stejně pak je známou
TJ Sokol Leština
skutečností, že Jesenec brzy inkasuje a pak se snaží o obrat. Tak to2:0 (0:0)
mu bylo i v neděli a opět se to podařilo, byť vítězná branka padla až Branky: 55. Pavlinský, 90. Andrýsek.
v nastaveném čase.
Rozhodčí: Machala – Krpec, Kučera.
Protivanov

SK Jesenec-Dzbel
TJ Libina
3:2 (2:1)

Branky: 29. Klicpera, 36. Navrátil, 94.
Burian – 25. Jančík, 75. Richter. Rozhodčí: Šmíd – Grygar, Majer. ČK: 81.
Piňos, 81. Čikl (oba L). Sestava Jesence: Kýr – Burian, Ullmann, Klicpera,
Motl – Kořenovský, P. Tichý ml., D. Čí-

Sestava Otinovsi: Piňos – Doseděl,
žek, Drešr – J. Tichý, Navrátil. Trenér: Pavlinský, Andrýsek, Hustý, Lizna, Janeček, Beneš, Zapletal (90. Kostka), Kohout,
Petr Tichý st.
Matocha. Trenér: Tomáš Hrdlovič.
Hodnocení trenéra Jesence
Petra Tichého:
Hodnocení trenéra Otinovsi
„První poločas jsme zvládli excelentně.
Tomáše Hrdloviče:
Věděli jsme, že Libina dává hodně gólů a „Kromě zápasu se Slavonínem se nám
bylo to v naší režii. Sice jsme opět prohrá- doma daří. Do sestavy se nám vrátil Petr
vali 0:1, ale podařilo se nám to ještě do pře- Zapletal a hodně pozvedl naši hru. Dokáže

udržet míč, chodí do soubojů a dává góly.
Leština ale byla nepříjemným soupeřem,
přestože má na kontě jen pět bodů. Chtěli
vyhrát a první poločas byl z naší strany katastrofa, nic se nám nedařilo a oni byli lepší
v kombinacích i gólovkách. Nedali to a pak
se to obrátilo, brankář nám zachytal velice
dobře. Základem totiž bylo ustát šance
soupeře. V tabulce pravdy se držíme na
nule a máme ještě jedno utkání doma, to je
velice dobré. Důležité pro nás je také to, že
celky dole ztrácejí a my doma vyhráváme.
Máme už osmnáct bodů, to je relativně
dobré. Hrajeme to, co jsme chtěli, a pohybujeme se v klidných vodách.“

Hodnocení trenéra Protivanova
Josefa Pospíšila:
„Hra nebyla špatná a po půli jsme měli vést
minimálně o dvě branky. Jenže sami jsme
inkasovali po rohovém kopu, byť došlo
ke kontaktu útočníka s obráncem i brankářem. Srovnali jsme po krásné akci, kdy
to Kropáč s přehledem uklidil do prázdné
brány, stav 1:1 ale neodpovídal. Ve druhé
půli jsme neproměnili další tutovku, kdy
brankář špatně vyběhl a hráč přeloboval
nejen ho, ale i prázdnou branku. Na to
jsme doplatili, protože pak přišly dvě zbytečné penalty a Postřelmov z toho vytěžil
všechny body. Až jsem se divil, že mají tak
málo obdržených branek, asi zatím naraSK Protivanov
zili na takové soupeře, jako jsme my, že to
TJ Postøelmov
nedokáží potrestat. Jsem hodně zklamaný,
1:3 (1:1)
nedá se ale nic dělat. Za poslední dva zápaBranky: 25. Kropáč – 17. Špička, 70. a sy jsme prostě udělali příliš moc individu78. dvakrát z penalty Krátký. Rozhod- álních chyb.“
čí: Zemánek – Milek, Petrásek. Sestava
FC Hvozd
Protivanova: M. Piták – Vybíhal (80.
TJ Sokol Doloplazy
D. Nejedlý), Dvořák, M. Bílek, M. Sedlák
0:5 (0:2)
(37. Sekanina) – Kropáč (62. Milar), M.
Pospíšil, Závodný, T. Pospíšil – F. Pospíšil, Branky: 4. Kovařík, 29. Magma, 47. DráR. Sedlák (52. Grmela). Trenér: Josef bek, 65. a 72. Dočkal. Rozhodčí: Gábor
– Valouch, Janáček. Sestava Hvozdu:
Pospíšil.

Koutný – Kubica (46. Švec), Fiala, Mlýnský, Antl – O. Procházka, Z. Poles, V. Bílý,
Krása – Křeček, K. Procházka. Trenér:
Rudolf Švehla.
Hodnocení trenéra Hvozdu
Rudolfa Švehly:
„Člověk musí být realista. Jsme rádi, že
jsme se minulou sezonu zachránili, jinak by to možná úplně stejně vypadalo
v okresním přeboru. Nejsme na tom
dobře hráčsky, ale skoro všechna mužstva mají podobné problémy. Posily
nám odešly a chybí nám v kádru výrazná
osobnost, takový dirigent na hřišti, který
by dokázal hru uklidnit. Musíme se ho
pokusit pro jaro získat, jinak to vidím
bledě. Budeme ale primárně tvořit tým
na další sezonu. Také o víkendu jsme
dostali velice brzy gól, pak je to pro nás
výrazně složitější, protože všichni chtějí
útočit a nevyužíváme vyložené šance.
Soupeř tak navyšoval skóre z protiútoků
a my šli do kolen. Hosté si to v klidu rozehráli, na nás je vidět nezkušenost. Že
jsou na tom i některé další celky špatně,
je pro nás malou útěchou, končíme totiž
v Libině a Leštině.“
(jim)
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David Strouhal: „Chtěl bych

HANÁ BYLA V PŘEMYSLOVICÍCH ŠŤASTNĚJŠÍ pozdravovat svou manželku...“
Hosté dali vše, do čeho kopli, navíc se mohli spolehnout na jistotu vzadu

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ

FOTO & VIDE
GALERIE

pro Večerník

PŘEMYSLOVICE Trochu specifický zápas čekal v sobotu odpoledne na Davida Strouhala (na
snímku). Jistota v ofenzivě prostějovské Hané totiž nastoupila
proti svému někdejšímu klubu.
A v dobře známém prostředí se
mu dařilo, na třech bodech pro
hosty se brzy čtyřiatřicetiletý fotbalista podílel mimo jiné i jednou
Foto: Jiří Možný
vstřelenou brankou. Po zápase
tak v exkluzivním rozhovoru pro U druhé branky to byla chyba jejich gólVečerník sršel dobrou náladou... mana a třetí gól jsme si vypracovali. To

O

klikni na

pv.cz
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Jiří
MOŽNÝ
PŘEMYSLOVICE Série zůstaly nepřerušeny. Fotbalisté Přemyslovic
stále čekají na první výhru na
svém trávníku za tři body a Haná
Prostějov zvítězila již posedmé
v řadě. Zatímco domácím se nedařilo své šance proměňovat
a úplnému chvostu okresního přeboru se před derby se Zdětínem
nevzdálili, hosté potvrdili roli papírového favorita, když dokázali bodovat naplno celkově již podeváté
v řadě, čímž si upevnili pozici lídra
tabulky. Navíc s drtivým skóre 30:6.
Večerník sobotní klání dvou regionálních rivalů navštívil.

Stav před výkopem
Za úvodních devět kol zahrávaly Přemyslovice hned pět penaltových rozstřelů,
třikrát z nich vyšly vítězně, dvakrát neúspěšně. Naopak pouze jednou zvítězil
výběr Jaroslava Lišky hned po devadesáti
minutách, což se stalo při jednoznačné
výhře 4:0 v Olšanech u Prostějova. To
jejich víkendový soupeř se vydal severozápadním směrem v úplně jiném rozpoložení. Ztrátu nabral pouze po výsledku
1:2 právě v Olšanech, zbylé celky nedokázaly proti někdejšímu účastníkovi I.A
třídy uhrát ani bod. To vše při průměru
rovné tři vstřelené branky na utkání.

Vývoj zápasu
Domácí vstoupili do utkání aktivně
a brzy mohli být také odměněni, přičemž
v hlavní roli se z jejich strany ocitl Martin
Havelka. Nejprve si po kombinaci středem hřiště sám před gólmanem špatně
zpracoval míč, poté na něj hned několikrát mířily jen o fous delší přihrávky. Stejně jako při dalších centrech a závarech

Takto gymnasticky se sice hostující hráči neprosadili, na domácí obranu se jim ovšem i tak podařilo vyzrát hned třikrát a na Hanou si
odvezli všechny body.
Foto: Jiří Možný

ovšem v hostujícím vápně vládl Lošťák.
Jeho spoluhráči udeřili z první přímé
střely. Po „trestňáku“ od pravého rohového praporku se v nepřehledné situaci
nejlépe zorientoval Strouhal a propálil
ležící protihráče - 0:1. Následně domácí
promarnili další tři gólovky i nadějnou
standardní situaci a slabší moment si
vybral jejich gólman, jenž po dopadu na
zem neudržel v rukavicích dlouhý nákop.
Ondráček tak pohodlně zvýšil - 0:2. A po
individuální akci otevřeným středem navíc zvýšil o levou tyč Krupička - 0:3.
O přestávce domácí lehce pozměnili sestavu, do tolika možností se již ale nedostávali. Navíc proti nim i nadále stála pevná překážka, na niž vyzrál pouze Barna,
který nekompromisně vymetl pravou
šibenici - 1:3.

ky, přišel nákop na bránu, kde to brankáři
vypadlo, Stoper svůj prostor nevykryl,
dorážka šla ale pravděpodobně z ofsajdu.
A u třetího gólu ztratil ten stejný hráč
u tribuny míč, oni to rozehráli do středu
hřiště, odkud to Krupička dával,“ vytýkal
svým svěřencům po utkání Liška.

Osobnost utkání
Pevná zeď Made by Haná Prostějov měla
v sobotu typové označení Zbyněk Lošťák. Již zkušený brankář byl jako magnet,
neomylně ho nacházely hlavičky, střely
z blízka i z dálky. V první půli hokejově
vykryl Kučerův pokus na bližší tyč, Citovu přízemní střelu i další nebezpečné situace, po přestávce si skokem ke své levé tyči
poradil s hlavičkou po nákopu z levé strany, poté bezpečně chytil i Havelkovo zakončení po rohu. Domácí pokusy totiž
zpravidla nebyly dostatečně přesně umístěné, navíc Lošťák dokázal umně zmenšovat střelecký úhel. Ve výsledku tak
z dvouciferného počtu střel inkasoval jen
jednou.

Zásadní okamžiky
Hosté byli neuvěřitelně produktivní.
Nejprve využili závaru před bránou,
poté byli jako první u míče, co vypadl
gólmanovi, a třetí střela byla vyměřená
na milimetr. Haná tak splnila dávku tří
gólů na zápas a opět se mohla radovat.
To domácí byli naopak jaloví a za chyby
v obraně tvrdě zaplatili. „Před první
brankou nemůže tak zkušený stoper
udělat takový zákrok. Měl být oceněn
žlutou kartou a hlavně to byl úplně zbytečný faul. Lajdácky jsme to bránili, kdy
jsme si nepokryli hráče a navíc jsme dvakrát neodkopli balon. To je pak velký problém a soupeř to procedil v gól. To stejné
bylo na 2:0. Udělali jsme chybu u střídač-

sledních dvanácti minutách o necelý rok
Jiří Možný
mladší Tesař. Průměr její základní sestavy
tak dosahoval sedmatřiceti a půl roku, za- ●● Vaše vítězství lze hodnotit jako
tímco domácí byli v průměru o jedenáct poměrně šťastné, ze tří šancí jste
dali tři góly.
let mladší.
„Je to tak. Oni neproměnili dvě tři
Atmosféra střetnutí
možnosti během úvodních minut
a my naopak hned z první šance vstřeNepříjemné chladné počasí ohlašující, že lili takový dotlačený gól. Po něm další
již opravdu přichází podzim, neodradilo dva a dá se říct, že bylo rozhodnuto.
několik desítek diváků, aby netradičně už Pak už toho tolik neměli a druhou
v sobotu přišli povzbudit hráče přemys- půlku kromě gólu taky ne.“
lovického „áčka“. Pár jedinců se za nepříz- ●● Po změně stran jste se už zaměnivého stavu pokoušelo najít viníka v roz- řili hlavně na hlídání náskoku?
hodčím, který sice několikrát chyboval, „Bylo to 3:0, tak jsme si řekli, že budeme
ale pravděpodobně neúmyslně, a dařilo hrát více odzadu, aby nechodili zbytečně
se jim tvořit kulisu známou z vypjatějších do brejků, což se podařilo. Gól dali z rohu
derby. Chvíli to dokonce vypadalo, že se po odraženém míči, jinak si myslím, že se
po několika jejich poznámkách nechají do šance nedostali.“
hostující hráči vyprovokovat. I díky je- ●● A co stálo za vašimi brankami?
jich výraznému vedení se tak ale nestalo „Při prvním gólu jsme uplatnili větší
důraz a dotlačil jsem to přes obránce.
a duel se dohrál bez incidentu.

už vyplynulo ze hry, kdy to domácí trochu vysunuli a my měli více prostoru.“
●● V Přemyslovicích si vás dobře
pamatují, jak jste se na toto utkání
těšil vy osobně?
„Je pravda, že jsem tady odehrál pět
sezon, už jsem ale dlouho pryč a tak
polovina kluků od té doby odešla. Tady
z vesnice ale pochází moje manželka, tak
bych ji chtěl odtud pozdravovat.“ (úsměv)
●● Někteří diváci to v závěru trochu
hecovali, jak jste to vnímali na hřišti?
„Někdo asi trochu jo, ale já vůbec,
toto nevnímám.“ (smích)
●●Podesetikolechjstejasněprvní,lze
podzim zatím hodnotit na jedničku?
„Samozřejmě. Kromě zápasu v Olšanech, kde nám to ze strany rozhodčích
ani herně příliš nevyšlo, tak super. Rozhodně lepší než minulou sezonu, kdy
jsme zaspali začátek, a pak to už nedohnali.“

Pozápasové hodnocení trenérů

Zajímavost duelu
Haná zpravidla zažívá souboje proti soupeřům o generaci mladším, stejně tak
tomu bylo i tentokrát. Také na přemyslovické straně jsou sice hned čtyři třicátníci, ovšem další čtyři členové základní
sestavy se narodili v roce 1995 a později.
Prostějovský tým nikoho takového ve
svém středu nemá, tím nejmladším byl
z její strany třiatřicetiletý Strouhal a v po-

Jaroslav LIŠKA – TJ Sokol Přemyslovice:
„V osmé minutě jsme měli vést dva nula! Měli jsme dvě obrovské šance, které jsme nedotáhli, pak se děj utkání trochu
srovnal. Haná disponuje zkušenými hráči v poli, ti podrželi
míč. K tomu mají dva vynikající stopery, kteří akce dobře
rozehráli. Nám naopak stoper nezahrál. Byl u třech branek,
pak jsem ho vystřídal. Věděli jsme, že je to za stavu nula tři
těžké, snažili jsme se ale utkání ještě zkorigovat a zvrátit. Dali
jsme sice nádherný gól, ale už to bohužel nestačilo. Zápas
rozhodly individuální chyby a gólman Hané.“

1 :3

TJ Sokol Přemyslovice

Martin KOLÁŘ – TJ Haná Prostějov:
„Čím jsme dál v sezoně, tím více se dostáváme do zimního spánku. Hráli jsme hodně profesorsky, domácí byli
navíc o patnáct let mladší a do všeho vletěli. Nepřehrávali
nás kombinačně, nakopli to ale dopředu a vyhrávali souboje. Uhráli jsme výhru de facto zkušenostmi a měli jsme
i štěstí. V první půli byli domácí důraznější, aktivnější,
měli šance, podržel nás ale 'Kolja' a dali jsme góly téměř
ze všeho. Druhý poločas už byl nefotbalový. Jen se utkání
dohrávalo a mladí kluci byli zbytečně vyhecovaní...“

TJ Haná Prostějov

10. kolo Sportika II. třídy OFS Prostějov
Cita

J. Konečný

Strouhal
Jančiar

Jaroslav

Martin

J. Rozsíval

LIŠKA

KOLÁŘ
Ohlídal
Zatloukal

K. Konečný

Kaprál
Havelka

Slavíček

Lošťák
D. Kolář

Studený

Krupička

Sláma

M. Trnavský

Pírek

Ondráček

Kučera

Branky: 72. Barna
Střely na branku:
Rohové kopy:

PŘEMYSLOVICE

11
7

Střely mimo branku:

Čermák

Tyl

1 :3

HANÁ PV

Branky: 16. Strouhal, 33. Ondráček, 41. Krupička

( 0 :3)

2

Střely na branku:
Rozhodčí: Přikryl – Petrásek, Němec

Diváků: 56

Rohové kopy:

Žluté karty: 69. Pírek

Žluté karty: 74. Kaprál

Střídání: 46. D. Možný za Slámu, 63. Barna za Havelku, 83. Jurník za Studeného

Střídání: 63. M. Kolář za Jančiara, 78. Tesař za D. Koláře

4
4

Střely mimo branku:

4
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asy
pozápasové ohlasy

ZHLEDNA

jsem to bodlem,“
„ŠTIKY“ POTVRDILY ROLI FAVORITA, ALE NADŘELY SE „Píchla
smála se kostelecká Palina
Mostkovice se přes porážku v ženském derby radovaly z přepisu historie - daly Kostelci gól!

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ
PORTÁŽ
pro Večerník

Zdeněk
VYSLOUŽIL

„Štiky“ do vedení. Místo dalšího navyšování náskoku se však prezentovaly
odvážnými průniky domácí fotbalistky. Moc nescházelo, aby v síti skončila
hlavička Domesové, samostatný únik
Mlčochové pak musela řešit odvážnou
robinzonádou brankářka Drápalová.
Uklidnění očividně z konceptu vyhozených favoritek přišlo až deset minut před
koncem první půle. Sázka na tři útočnice
kosteleckým vůbec nevyšla. Obávanou
kanonýrku Smičkovou navíc úplně vymazala Chytilová.
Obraz hry se změnil po půli, kdy hostující kouč sáhl hned k trojímu střídání.
Smičkovou pak stáhl z hrotu na stopera
a hra Kostelce se rozhýbala. Výsledkem
byla třetí branka a trvalá převaha s častou
střelbou. Po čtvrtém gólu v domácí síti
pak ale Štiky polevily v ostražitosti a až do
poslední minuty bojující Mostkovice dokázaly v závěru korigovat na přijatelnou
dvoubrankovou porážku.

pv.cz
www.vecernik

MOSTKOVICE Výsledek podle
předpokladů, ale to bylo vše!
Jednoznačný favorit nedělního ženského derby z Kostelce
na Hané svou roli tříbodovým
ziskem splnil. Způsob, jakým se
k dvoubrankové výhře dopracoval, však hlavně kouče Marka
Jelínka příliš nenadchl. Oslabený
mostkovický soubor vsadil na
urputnou defenzívu, která fotbalově vyspělejšímu soupeři
pranic nevoněla. „Štiky“ se sice
postupně dopracovaly ke čtyřbrankovému vedení, ale až do
konce nadšeně bojující„Mostky“
dokázaly v závěru dvěma zásaZásadní okamžiky
hy protrhnout svou dosavadní
střeleckou nemohoucnost s kos- Na vítězný kurz nasměrovala svůj tým
teleckým rivalem. Večerník byl u hned ve třetí minutě Hrazdilová, která
se prosmýkla po pravé straně, a z těžkétoho!
Stav před výkopem
Zejména Mostkovice řešily v týdnu
před zápasem, jestli mají k derby vůbec
nastoupit... Kalvárie zranění a dalších
povinností vyřadily ze hry hned několik
stabilních opor základní sestavy. Ve zcela
opačném rozpoložení pak k regionálnímu střetu nastupovaly plejerky Kostelce.
Kompletní sestava se všemi hlavními
hvězdami, navíc předchozí euforický
domácí skalp favorizovaných Medlánek,
to vše dělalo z hostujících hráček jasného
favorita. Zkrátka být zápas zařazen do
nabídky sázkových kanceláří, bookmakeři by řešili jen, o kolik branek nakonec
hostující družstvo zvítězí...

Vývoj zápasu
Duel nabral hned od začátku očekávaný kurz. Hned z první útočné akce šly

MOSTKOVICE Hned v úvodu
utkání se do střelecké listiny
zapsala Pavlína Hrazdilová
(na snímku), pravá obránkyně
kosteleckých Štik. Její přesná
trefa však očekávanou střelnici nespustila, namlsaná
‚Palina´, stejně jako její spoluhráčky, se pak zbytkem zápasu spíše protrápila a musela se
spokojit pouze s dvoubrankovou výhrou. V exkluzivním
rozhovoru pro Večerník

O
FOTO & VIDE
GALERIEklikni na

Přes výraznou územní převahu se kostelecké Štiky (v bílém) nedokázaly přes
fialovou mostkovickou zeď moc prosadit.
Foto: Zdeněk Vysloužil

obrany podnikly několik zajímavých
výpadů. Po jednom z nich se dostala k
míči Lenka Karafiátová dříve než s výběhem váhající Drápalová, posunula
doleva a Mája Domesová vstřelila první branku svého týmu v duelech s Kostelcem - 1:4. V úplném závěru se pak
dravá Domesová pustila do souboje se
Smičkovou, obrala ji v šestnáctce o míč
a v dalším postupu do brány jí zamezilo stažení frustrované Smičkové. Sama
faulovaná hráčka pak stanovila konečný výsledek na 2:4.

Osobnost utkání

ho úhlu poslala bombu nad konečky
prstů gólmanky Hasové - 0:1. Inkasovaný gól paradoxně vyburcoval Mostkovice k větší útočné aktivitě. Domácí
hráčky však ke své smůle svoje dvě velmi dobré šance nevyužily. Rozdílová
branka přišla deset minut před půlí. Po
prostrčení středem se dostala do palebné pozice Nikča Urbanová a podél
brankářky umístila míč k tyči - 0:2. Nástup do druhého dějství proběhl v jasné herní režii novými hráčkami prokrveného Kostelce. Obří gólovku
Pitákové z bezprostřední vzdálenosti
zmařila Hasová. Následně se však individuálně uvolnila střídající Marková
a napálila míč z hranice šestnáctky přesně k tyči - 0:3. Čtvrtý zásah pak vznikl
po spolupráci dua: Pitáková-Marková.
První jmenovaná kopala roh a druhá
na něj číhala u zadní tyče - 0:4. Místo
hození ručníku však Mostkovice vycítily svou šanci a do profesorsky hrající

Hlavní postavou derby se stala brankářka
‚z nouze´ Nela Hasová. Vinou pracovního zaneprázdnění jedničky Moniky Mikešové musela navléct rukavice jedna
z hráček a volba padla na Nelku. Ta se
však se svou rolí vypořádala velmi dobře.
Ani jeden ze čtyř inkasovaných gólů nepadá na její vrub, navíc se blýskla několika
skvělými zákroky. Zvláště pacifikace jedovky Věry Smičkové a přímého kopu
Martiny Pitákové byly jako z gólmanské
učebnice. Navíc se Hasová prezentovala
i jistým stahováním centrů a včasnými
výběhy - zkrátka klobouček!

Zajímavost duelu
Přepisovaly se historické statistiky.
Mostkovice byly odměněny za statečný výkon tou nejsladší možnou
výslužkou. Podařilo se jim prolomit

●● Jak byste derby zhodnotila?
„Z utkání jsme měly trochu obavy,
ale po první a druhé brance jsme se
trochu zklidnily. Chtěly jsme hrát
kombinačně, ale moc nám to nešlo.
Holky z Mostkovic hrály dost na
tělo, bránily dobře. Hlavní ale je, že
jsme vyhrály. Tři body jsou naše!“
●● Vzhledem k sestavám jste ale byly
velkým favoritem. Nemyslely jste si,
že vyhrajete vyšším rozdílem?
„To je asi pravda, čekaly jsme vyšší
výhru, ale my tu máme vždycky problém. Výhra 4:2 je ale nakonec pěkný výsledek.“ (úsměv)
●● Čím pro vás byl soupeř nepříjemný?
„Hrály dobře do těla, což nám moc
nevoní. Necháváme dost prostoru.

Atmosféra střetnutí
Vlezlá zima a silný podzimní vítr příliš
návštěvě fotbalového duelu nepomáhaly. Přesto se do mostkovického areálu
postupně nasoukalo okolo stovky přihlížejících. Drtivá většina diváků držela
logicky domácím a po závěrečných dvou
brankách v síti favorita připravili svým hrdinkám bouřlivé ovace!

Soupeř byl i z několika akcí nebezpečný, pohlídaly jsme si je ale.“
●● Poprvé jste s Mostkami inkasovaly a hned dvakrát...
„Ten první gól vznikl z ničeho nic po
chybě naší obrany. Ta penalta byla
taková třešnička na závěr.“ (smích)
●● Dala jste gól nohou, což není
zrovna u vyhlášené hlavičkářky
obvyklé. Byla ta střela záměr?
„Byl to skutečně úmysl. Nejprve
jsem chtěla centrovat, pak jsem to
ale píchla bodlem přímo do brány
a šlo to pod břevno.“
●● Zlomily jste dosavadní nepříznivou venkovní bilanci. Oddechly jste si?
„Přesně! My jsme zde chtěly moc
vyhrát, i kdyby to mělo skončit třeba
jen jedna nula. Podařilo se a jedeme
domů šťastné za tři body.“

Pozápasové hodnocení trenérů
Jaroslav KARAFIÁT – TJ Sokol Mostkovice:
„Hráli jsme, na co jsme měli. Kostelec byl samozřejmě lepší,
fotbalovější, my vše nahrazovali bojovností a nasazením. Holky
musím pochválit, protože jejich výkon byl místy až za hranicí
sebeobětování. Já jsem spokojený! Stejně jako každá z děvčat
i Nelka Hasová v bráně předvedla stoprocentní výkon a podílela se z našeho pohledu na dobrém výsledku. Naše taktika byla
jasná - co nejvíce to soupeři znechutit. Splnily to do puntíku, nemám v tomhle ohledu nic k žádné hráčce. Navíc se nám podařilo splnit předsevzetí, prolomit střeleckou smůlu. Ty góly byly
odměnou za obrovskou snahu a bojovnost všech holek, proti
lepšímu soupeři.“

2 :4

TJ Sokol Mostkovice

Zdeněk Vysloužil

jednu hodně nepříznivou a frustrující
bilanci. Zásluhou Máji Domesové se
„Mostkám“ podařilo vstřelit vůbec
první mistrovský gól kosteleckému
soupeři. Aby toho nebylo málo, tak
Mája přidala v závěru ještě jeden. Přes
porážku tak domácím hráčkám hrály
po závěrečném hvizdu na tvářích spokojené úsměvy.

Foto: Zdeněk Vysloužil

Marek JELÍNEK – TJ FC Kostelec na Hané:
„Z mé strany nemůže být spokojenost vůbec žádná! Osobní obranu jsem očekával, proto jsme nasadili tři útočnice,
abychom získali převahu. Měli jsme hrát centrované míče
do vápna, ale naše hra se úplně rozpadla! Musel jsem tak
rychle jednu útočnici stáhnout do středu. Měli jsme štěstí,
že jsme dali rychlý gól. Uklidnili jsme se, ale nehráli dobře.
Paradoxem je, že se naše hra ve druhé půli zlepšila, ale skončila 2:2! Herně jsme se zlepšili, výsledkově bohužel ne!
Potvrdilo se, že proti urputně bránícím soupeřům máme
problém se prosadit. Celkově jsem tedy hodně nespokojený. Splnili jsme tříbodový cíl, ale to je asi tak všechno...“

TJ FC Kostelec na Hané

1. kolo MSDŽ skupina B
Mlčochová

Vaverková

Strouhalová
Hrazdilová

Jaroslav

Marek

KARAFIÁT

JELÍNEK

Kraváková
Zapletalová
Hasová

Smičková

Domesová

Pitáková
Drápalová

B. Karafiátová
Zahradníčková

Ptačníková
Ošťádalová

Vykopalová

Tichá

Holubová
Šimková

Chytilová

Urbanová

Gorošová

Branky: 82. a 90. Domesová
Střely na branku:
Rohové kopy:

3
1

Žluté karty: 71. L. Karafiátová

MOSTKOVICE
Střely mimo branku:

2

2 :4

KOSTELEC

Branky: 3. Hrazdilová, 36. Urbanová, 49. a 70. Marková

( 0 :2)

Střely na branku:
Rozhodčí: Milek – Slota, Kopecký

Střídání: 55. Koudelková za Gorošovou,

55. L. Karafiátová za Mlčochovou, 75. Borovcová za Ošťádalovou, 83. Kamenovová za L. Karafiátovou

Diváků: 50

Rohové kopy:

15
8

Střely mimo branku:

15

Žluté karty: 66. Marková Střídání: 46. Adamová za Šimkovou, 46. Marková za Zahradníčkovou,
46. Knápková za Zapletalovou, 65. Václavková za Vykopalovou, 65. Látalová za Urbanovou
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hokej

HANÁCKÉ HOKEJOVÉ DERBY: HOSTÉ VLÁDLI I V HLEDIŠTI!
PŘEROV Hokejový souboj dvou sousedních měst má tradičně obrovský náboj z pohledu fanouškovských táborů Přerova
i Prostějova. Letošní první vzájemný střet odvěkých rivalů, měl
navíc po sedmnácti letech prvoligový punc. Nadstandardní atmosféru panující na přerovském zimáku, si v sobotu pochvalovali
hokejisté obou táborů a měli proč! Tentokrát se totiž zvláště prostějovští fans vytáhli.

exkluzivní
reportáž
z výjezdu fanss
do Přerova

Zdeněk
VYSLOUŽIL
L
O tom, že parta vyznávající červenobílé
barvy hokejem žije, se tuzemská prvoligová společnost přesvědčila v loňské
premiérové sezóně. Propracovaná chorea, jejímiž přípravami se členové FOP
1913 zaměstnávají převážnou část svého volného času, získala u konkurence
solidní kredit.
Vysoko nasazenou laťku dokázali
Prostějovští udržet i na půdě největ-

šího rivala. Ke cti jim navíc slouží
fakt, že si veškeré propriety přivezli
po strastiplné cestě vlakem!
Hned při úvodním buly se v našlapaném prostějovském sektoru objevila
záplava oranžových balónků, vkusně
proložená červenými a bílými papírovými pásy. Odpovědí domácího kotle
bylo rozvinutí obří vlajky s letopočtem
založení přerovského klubu - 1:1.
Druhá trefa v domácí síti byla v úvodu
druhé třetiny. Obří transparent s nápisem PROSTĚJOVÁCI, doplněný
navíc velkou plachtou s motivy válečníků v červenočernobílých barvách, byl
opravdu pastvou pro oči - 1:2.
Přerovští ještě kontrovali modrožlutou
kombinací a plachtou MEOFANA-
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TICS - 2:2. Ale na třetí úder hostujícího
kotle už odpověď najít nedokázali. Přes
celou západní stranu se totiž rozvlnily
obrazce vyobrazující největší symboly
Prostějova - 2:3!
Hostující kotel, navíc na rozdíl od vý-

„Prostějov hrál dobrou defenzívu,“
smutně poznamenal David Šebek
PŘEROV S Prostějovem prožil celou řadu slavných vítězství, tentokrát však musel s nostalgií v duši sledovat
jeho oslavy z druhé strany. Odchovanec prostějovského hokeje David Šebek totiž hájí poslední dvě sezóny barvy konkurenčního Přerova. „Bylo to nahoru, dolů, derbíčko jak se patří. Škoda, že jsme nehráli víc do těla,“
komentoval těsnou porážku David Šebek.
Nejvíce ho mrzely obdržené góly. „Dostali jsme bohužel tři smolné branky. Na druhé straně, když není ranky, není
branky,“ posteskl si s hořkým úsměvem ‚Šeba‘. Hlavní příčiny porážky viděl v chabé koncovce. „Je pravda, že Horčička
pochytal spoustu věcí, ale bylo to dáno i naším zakončením. Oni dali laciné góly a my jsme vlastní šance neproměnili.
To byl asi hlavní zlom zápasu.“ Další věcí, která přerovské hráče srážela, bylo plané provedení přesilovek. „Nebylo to
ono. Máme hodně zraněných, v první lajně chybí Grofík (Grof) a Pšurka (Pšurný), oba zkušení hráči, kteří to dokážou
rozehrát, vstřelit branku. Bohužel to dnes nevyšlo, naštěstí je spousta dalších zápasů, musíme se na ně lépe nachystat,“
líčil Šebek, jenž se zmínil i k vlastním pocitům: „Já to moc neřeším. Beru to zápas jako každý jiný. Pro mě je důležité, aby
vyhrál mančaft. Pochopitelně ale v kontaktu s prostějovskýma kluky jsem, trénuji tam mladší dorost. Pendluji tak mezi
Přerovem a Prostějovem,“ připomněl svoje nepříliš tradičně rozpětí mezi oběma kluby.
(zv)

BYLI JSME
U TOHO

vojem zápasu zaskočených domácích
fanoušků, dokázal nepřetržitě povzbuzovat celých šedesát minut. Prostějovští tak v pomyslné fanouškovské bitvě
zvítězili podobně jako jejich idoly na
ledové ploše!
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„Dva body bereme,“
oddychl si Filip Šindelář
PROSTĚJOV Své teprve druhé vítězství v sezoně vychytal proti Prostějovu Filip Šindelář (na snímku). Zkušený, za pár týdnů již šestatřicetiletý
gólman zamířil do Salithu v létě z Vítkovic a na severu Moravy zahájil svou
čtvrtou stovku startů ve druhé nejvyšší domácí soutěži. Jeho čísla zatím
odrážejí výkonnost celého mužstva,
to znamená průměr přes tři branky na
utkání a úspěšnost pod jednadevadesát procent. Proti Jestřábům se ale vytáhl, když zneškodnil více než čtyřicet
domácích střel. Někdejší brankář Jindřichova Hradce, Tábora, brněnského Ytongu, Mladé Boleslavi, Sparty,
Dubnice, Benátek nad Jizerou, Třebíče, Liberce, Vrchlabí, Poruby, Opavy
zatím jediný titul, stejně tak se v útoku či Havlíčkova Brodu tak věří, že se v
Šumperku blýská na lepší časy.
výrazně trápí také Pardubice...
Právě východočeský oddíl před pár
Jiří MOŽNÝ
týdny definitivně opustil Jiří Cetkovský. Brzy dvaatřicetiletý trojnásobný ●● Duel plný zvratů patří nakonec
domácí šampion draftovaný v roce vám. Jak jste to viděl z brankoviště?
2002 týmem NHL Calgary Flames se „Byl to těžký zápas. Přerov (Prostějov
zatím přesunul do nedalekého Trut- - pozn. autora) hrál skvěle a dostal nás
nova. V týmu účastníka západní sku- pod tlak. S trochou štěstí jsme to zvládli
piny druhé ligy zatím stihl sehrát šest přečkat a od gólu, co jsme dali, a než jsme
střetnutí, během nichž posbíral jednu sami inkasovali, tak jsme zase my hráli líp.
branku, jednu asistenci, dva mínusové Zápas se přeléval z jedné strany na drubody a šest trestných minut. Jeho tým hou a v prodloužení jsme byli šťastnější.
je zatím s devíti body v šestnáctičlenné Vždy rozhodlo, kdo dal gól, tak se víc
tabulce na desáté pozici. Naposledy dostal do hry. Měli jsme štěstí v tom, že
ale zvítězil 4:3 nad Pískem, o což se třetí gól byl hodně zvláštní, takový lob, dá
v posledních minutách postaral právě se říci šťastný. Musíme říct, že dva body
Cetkovský.
(jim) bereme.“

Honejsek zřejmě opustí Kometu, Cetkovský zakotvil v Trutnově
BRNO, TRUTNOV K jednomu
velkému hokejovému stěhování již
došlo, druhé je zřejmě na spadnutí.
Když v létě Jiří Cetkovský (na snímku) po více než deseti letech opouštěl
svůj pardubický domov, ponechával
otevřené všechny varianty. Nakonec
ovšem poměrně překvapivě nezůstal
v české extralize, ani nezamířil do zahraničí, nýbrž se uchytil v druholigovém Trutnově. A stanoviště nejspíše
změní i další prostějovský rodák pohybující se na nejvyšší úrovni – Antonín Honejsek. Zdá se totiž, že jeho
angažmá pod někdejším reprezentačním koučem Aloisem Hadamczikem se v brněnské Kometě chýlí ke
konci...

„Zatím jsou to jen spekulace, během
pár dní budu vědět víc. Může se stát,
že odejdu, nezapadám totiž trenérovi do koncepce. Vůbec nevím, jak to
bude, vše je otevřené,“ sdělil o víkendu
exkluzivně Večerníku v telefonickém
rozhovoru. V letošní sezoně zatím naskočil do sedmi zápasů a ani jednou
nebodoval, poté čtyřiadvacetileté křídlo skolila angína, takže s v uplynulém
týdnu kurýroval doma v Prostějově.
„Hodně mi uškodilo zranění Petra
Tona, tím se naše spolupráce rozpadla.
Dalšího tak vhodného spoluhráče
jsem k sobě zatím nenašel a ani forma
nepřišla. Šancí jsem měl hodně, ale nedával jsem góly. Navíc jsem přišel jako
posila ze zahraničí, o to víc je to špatně

a nemohu se divit,“ smutnil někdejší
člen mládežnických reprezentačních
výběrů i národního „A“-týmu. Sám
tak předpokládá, že jeho dny v moravské metropoli jsou sečteny a jarního
semifinalistu pravděpodobně opustí.
„S agentem řešíme varianty, co by kdyby. Preferuji zůstat v České republice,
najít tu zpátky formu a dávat góly, do
zahraničí bych raději odcházel právě za
takové situace,“ poodhalil. Jeho současný klub navíc v poslední době posiloval, když přišli dva obránci a slovenský
útočník Špirko, nabízí se ale hned několik jiných extraligových destinací. Za
očekáváním zůstávají výkony a výsledky
Zlína, kde toho Honejsek odehrál nejvíce a kde také loni na jaře mohl slavit svůj

●● Jak jste právě vyrovnávací gól vašeho spoluhráče Davida Roupce viděl
z pozice gólmana?
„Takové situace jsou strašně těžké, vím,
jaké to je. Myslím si, že ‚Hořča‘ (Luboš
Horčička – pozn. autora) hledal puk a
bohužel pro něj a naštěstí pro nás ho našel až v bráně.“
●● Bylo to takové krajské derby, vnímal jste to tak i vy?
„Já musím říct, že to moc neprožívám,
nejsem ze Šumperka ani z Prostějova, tak pro mě je to stejné jako každý
jiný zápas. Byl to pro nás sice hodně
důležitý zápas, ale z toho pohledu, že
naše výsledky zatím nejsou dobré a
potřebovali jsme nějaký zápas takto
zvládnout. A jsme rádi, že se nám to
podařilo právě tady.“
●● Jak je nevydařený start a pouze
několik získaných bodů znát na atmosféře v mužstvu?
„Přišel jsem až krátce před ligou a je potřeba si přiznat, že nálada je špatná. Žádný
tým se nechce pohybovat tam, kde my.
Chceme hrát líp, tak jak jsme hráli tady,
uhrávat dva tři body a stoupat tabulkou.“
●● Máte na svém kontě více než sto
padesát startů v dresech Sparty, Liberce, Mladé Boleslavi a Vítkovic. Jak
z tohoto srovnání vychází první liga?
„Rozdíl je to markantní, největší vidím
v taktice. Tady se dělá více chyb, takže
mám více práce. Ale já jsme za to rád.“
●● Takže se v brance nenudíte...
„Ne, to určitě ne!“ (smích)

Kumstát, Vitásek i Pohl v Lize mistrů postupují!
PROSTĚJOV Hned trojnásobné
zastoupení bude mít prostějovský
hokej v osmifinále Ligy mistrů. Do
druhého kola vyřazovací fáze evropské klubové soutěže totiž postoupili
Sparta Praha s Petrem Kumstátem,
Bílí Tygři Liberec s Ondřejem Vitáskem i berlínští Lední medvědi s
Petrem Pohlem. Všichni totiž shodně zvládli po inovované podobě základních skupin úspěšně i nástrahy
první části play off.
Z trojice prostějovských rodáků se v
uplynulém týdnu podílel bodově na
úspěchu svého týmu pouze Kumstát.
V prvním utkání se sice třiatřicetiletý
útočník při výhře 3:2 gólu ani přihrávky nedočkal, v úterní odvetě ale právě

on zvýšil na ledě švýcarského Curychu
už na 2:0. „Soupeř sice v tu chvíli musel
dát tři góly, to ale v hokeji není žádný
problém, takže jsme si neříkali, že už
to máme jisté. Curych byl silný, má výborný tým složený ze spousty hráčů se
zkušenostmi z NHL a nám se podařilo
přečkat jejich úvodní tlak, pak jsme se
uklidnili, dali jsme góly a zaslouženě
jsme vyhráli. Hrálo se ale až do konce,“
přibližoval exkluzivně pro Večerník
odvetu člen Klubu hokejových střelců. Jeho Sparta nakonec zvítězila 3:0.
Ve druhém ročníku od obnovy kontinentální soutěže si tak Pražané připsali celkově čtvrtou výhru a mohou
se těšit na další minimálně dva zápasy.
„Hodnotím to výborně, stejně jako

loni se nám podařilo jít dál. Myslím si,
že se jedná o skvělou soutěž, jediným
nedostatkem je, že na ni nechodí moc
lidí. Netuším, proč tomu tak je, hraje se
tam totiž i lepší a rychlejší hokej než v
extralize,“ domnívá se Petr Kumstát,
někdejší český reprezentant, jehož
těší, že má možnost poměřit se s těmi
nejlepšími celky různých evropských
hokejových lig.
Z hlediska výsledku měl nejsnazší
cestu dál Vitásek. Obránce národního
týmu totiž nejprve pomohl k domácí
výhře 4:1 nad švédským Linköpingem, na severu Evropy se pak Bílí Tygři
chovali jako pravá polární zvířata. Vedení se ujali hned v první minutě, v závěru třetí to bylo 2:0, v polovině čtvrté
3:0 a na konci deváté již 4:0, když se
o góly podělili Birner, Řepík, Bulíř a
Jelínek. Tým z Podještědí nakonec
vyhrál vysoko 6:3. „K zápasům jsme
přistoupili velice dobře, důkladně jsme
se na ně připravili a dvakrát jsme jednoznačně zvítězili. Jednoduché to sice
nebylo, udělali jsme ale Liberci dobré
jméno. A věřím, že postoupíme ještě
dál,“ těší současná forma účastníka

loňského světového šampionátu. Stávající formát a potkávání se špičkových
mužstev napříč Evropou se mu velice
zamlouvá, věří tak, že si cestu na stadion bude nacházet stále více fanoušků.
„Je to prestižní soutěž a přikládáme
tomu velkou váhu. Jsme moc rádi, že
Ligu mistrů můžeme hrát, jsou to pro
nás další cenné zkušenosti. Potkávají se
známé týmy a měl by to být podobný
svátek jako na fotbale. Atmosféra zatím
spíše připomíná přáteláky, ale věřím, že
se to brzy změní,“ je přesvědčen pětadvacetiletý Ondřej Vitásek. Radost
mu dělá i pohled na extraligovou tabulku, v ní se Bílí Tygři oproti loňsku
pohybují na špici. „Výsledky odpovídají letní přípravě. Zatím se nám daří,
je ale na nás, abychom to v každém
utkání potvrdili. Každý se na nás nyní
bude chtít vytáhnout, tak se musíme
stále koncentrovat. A není důležité, jak
se daří mně osobně, ale že to jde týmu,“
zmínil autor jedné podzimní ligové asistence, jenž se do sestavy vrátil po zranění ze závěru loňského ročníku.
A dál prošel i Eisbären Berlín, byť
nejproduktivnější hráč týmu v uply-

nulém ročníku Petr Pohl vyšel v obou
případech naprázdno. „Letos zatím
osobně nemám až takovou gólovou
formu, ale tým máme hodně vyrovnaný a hlavně nemáme tolik zraněných. Trenér tím pádem pravidelně
hraje na čtyři lajny, a pokud se bude
dařit týmu i nadále, tak vše bude ok.
A moje góly snad zase přijdou,“ věří
desetinásobný český reprezentant i
účastník světového šampionátu do
dvaceti let. Činili se však jeho spoluhráči. V prvním duelu proti norskému Stavangeru sice neproměnili
trestné střílení, i tak ovšem potvrdili
roli favorita a vyhráli 3:0. V odvetě jim
tak stačilo hlídat si vydobytý náskok a
výsledná remíza 3:3 německému oddílu s přehledem stačila. „Ani nevím,
zda jsme byli favority. Přece jen byli
první ve skupině, kterou hráli i Třinec
a finská Rauma. V dnešní době jsou
ligy již hodně vyrovnané, ale chápu, že když se řekne Norsko, není to
bráno až tak jako třeba naše soutěž.
Stavanger byl ale velice nepříjemným
soupeřem, především doma hrál na
malém kluzišti dobře,“ poznamenal k

úspěšně zvládnuté sérii v e-mailovém
rozhovoru pro Večerník Petr Pohl. A
v sérii bez porážky si přeje pokračovat
i nadále, byť nyní mají Lední medvědi
soupeře ze Skandinávie. „Již loni byla
Liga mistrů na vysoké úrovni a letos
je to opět lepší. Vypadá to, že krok
po kroku se z ní stává parádní soutěž.
I proto doufám, že bude postupně
chodit i víc lidí, ale zrovna v Německu
jich chodí nejvíc. A také my bereme
tuto soutěž naprosto profesionálně.
Věříme, že máme i v souboji s velkým
týmem šanci na úspěch,“ podotkl devětadvacetiletý útočník, jenž si v Německu kroutí druhou sezonu.
Osmifinále začne v úterý 3. listopadu a celé trio se může těšit na
věhlasné soupeře. Pro Ondřeje
Vitáska to bude střetnutí proti
slavnému švýcarskému Davosu,
Petr Kumstát narazí se svou Spartou na aktuální a celkově sedminásobné mistry Finska Kärpät
Oulu, Petr Pohl pak poměří síly
se švédskou Skelleftou, vítězem
tamější nejvyšší soutěže ze sezony
2013/2014.
(jim)
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ZNÁTE WATERBIRD NEBO AQUASKIPPER?
Prostějovský Tomáš Kašpárek ano, dokonale si ochočil vodní vážku
PROSTĚJOV Hned tři stříbrné
kovy vylovil v prostředí autokempu Brodský u Červeného
Kostelce prostějovský sportovec Tomáš Kašpárek. Na programu nebylo rybaření, ale
závodění na Waterbirdu nebo
Aquaskipperu, což by se dalo
připodobnit jako soupeření
na skákadle či vodní vážce.
Tedy na modelu určeném pro
tvorbu zábavy i zvýšení kondice, jenž jezdci umožňuje využíváním jeho energie překonat
vzdálenost až třicetikilometrovou rychlostí. Večerník vám
nyní exkluzivně přináší pohled
pod pokličku těchto moderních sportovních odvětví...

Jiří MOŽNÝ
„Závodí se v několika disciplínách. Tou
první je sprint na šedesát metrů, kde
jsou nejlepší časy kolem devíti sekund.
Dále se jedná o slalom, který se jezdí
na dvě kola kolem bójí a rozhoduje
nejrychlejší čas, jízda pomalosti na šedesát metrů, kde jsou nejpomalejší časy

kolem dvaceti sekund. Čtvrtou disciplínou je krasojízda zaměřená na triky,
pátou štafeta na čas a jako poslední klání
nastupuje jízda vytrvalostní neboli královská. Ta je velmi náročná a čas jízdy
kolem třiceti minut to jen potvrzuje,“
představil nám Tomáš Kašpárek jednotlivé kategorie.
SEDM LET V SEDLE

stavil Kašpárek své ambice i nejlepší výsledky, jež se mu tak podařilo dokonce
překonat.
JAKO S PRÁZDNÝM
KOLEM PROTI VÌTRU

Letošní šampionát považoval za docela náročný, protože se skoro všichni
závodníci pohybují na stejné úrovni
a každá chyba je dost vidět na konečném
pořadí. „Tak třeba ve sprintu činil rozdíl
mezi prvním a desátým jen 1,1 sekundy
a u dalších disciplín je to podobné. Tedy
kromě vytrvalostní, tam jsou rozdíly
v minutách,“ podotkl prostějovský průkopník. A právě tato závěrečná položka
Kašpárka letos asi nejvíc natrápila. „Při
jízdě se mi začalo lepit na přední křídlo
listí. To mělo za následek, že se zvětšil
odpor vody a byl problém udržet se nad
hladinou. Přirovnal bych to asi k jízdě na
kole po prázdných kolech a ještě proti
větru,“ popisoval jeden ze svých stříbrných závodů.

Sympatický a odvážný Prostějovan
se tomuto sportu věnuje již sedm let
a pravidelně se účastní i mistrovství republiky. Na tom letošním začal pátým
místem ve sprintu, při slalomu a jízdě
pomalosti byl shodně čtvrtý. Pak už
to ale začalo pověstně cinkat a za triky,
štafetu i královskou disciplínu bral pokaždé druhou pozici. „Na tyto závody
jsem trénoval na plumlovské přehradě
u loděnice YC Pozemstav, jejímž jsem
členem, a můj osobní rekord je dvakrát
objetí přehrady podél břehu. Odjížděl
jsem s přáním, že když to dopadne
ZVLÁDL
dobře, tak budu v královské disciplíně
I SPARTAN RACE
maximálně třetí, protože vloni jsem se
umístil na druhém místě a v krasojízdě V ostatních disciplínách to z jeho pojsem byl třetí. A to jen proto, že jsem hledu docela šlo. Až na sprint, kde
nechtěně udělal salto přes řídítka,“ před- trochu zaspal na startu. „To je prostě

Němčická krasojízda v plné parádě:

VÍTĚZNÁ AĎA!
NĚMČICE NAD HANOU Potvrdila suverenitu! Němčická krasojezdkyně Adéla Přibylová zvítězila v nedávném domácím mistrovském závodu rozdílem třídy.
Ostatní konkurence za ní zaostala podle předpokladů
o pomyslný parník. Juniorská reprezentantka zajela solidní jízdu jen osm bodů pod nahlášené hodnoty.
Předkolo Mistrovství České republiky v krasojízdě Elite,
jenž pořádal o prvním říjnovém víkendu oddíl T. J. Stavební Stroje Němčice nad Hanou, nemělo co se týká obsazení
plno. V kategorii žen startovala šestice závodnic. Favoritkou
byla při neúčasti Lebánkové z brněnského Favoritu domácí
naděje Adéla Přibylová, která svou roli zvládla na jedničku
a největší soupeřku Valešovou z Horních Heršpic porazila
více než dvacetibodovým rozdílem. Druhým němčickým
želízkem byla mladičká Aneta Šiklingová, jež unikla bronzová příčka o pouhý půlbod. Třetí místo tedy patřilo Tereze
Kosíkové ze Sokola Řečkovice. V soutěžích párů ani mužské kategorii tentokrát neměl domácí oddíl svého zástupce.
(zv)

Na tomto prazvláštním modelu si Tomáš Kašpárek vyjel titul vicemistra České republiky.

sport... (úsměv) Dá se říct, že tento
rok jsem měl natrénováno asi nejvíc
za celou dobu. Začal jsem počátkem
roku na suchu, a to běháním i jízdou
na kole po lese. Na Velikonoce jsem si
nadělil můj první půlmaraton, který se
běžel v Prostějově. A v květnu jsem se
zúčastnil stále populárnějšího a dosti
šíleného závodu Spartan Race v Litovli,“ představil Tomáš Kašpárek svou
přípravu.
Po tomto extrémním závodě začal častěji běhat delší trasy deset až osmnáct
kilometrů a na začátku prázdnin již pak
přišly na řadu tréninky na vodě „Využil
jsem k tomu i dovolenou v Chorvatsku.

Adéla Přibylová se v domácím prostředí cítila jako ryba ve
vodě.
Foto: Zdeněk Vysloužil

ŽENY: 1. Adéla Přibylová (TJ Stav. Stroje Němčice n.H.) 129,02 bodů; 2. Iva Valešová (Sokol Horní Heršpice)
108,58 b.; 3. Tereza Kosíková (TJ Sokol Řečkovice) 78,09 b.; 4. Aneta Šiklingová (TJ Stav. Stroje Němčice n.H.)
77,47 b.; 5. Veronika Kripnerová 75,61 b.; 6. Tereza Němečková (obě T. J. Pankrác Praha) 66,40 b.
MUŽI: 1. Jakub Mašek (Sokol Brno-Řečkovice) 158,63 b.; 2. Ludvík Písek (TJ Sokol Zlín-Prštné) 126,39 b.; 3.
Ondřej Hanzlíček (SKP Kometa Brno) 113,82 b.
ŽENY-DVOJICE: 1. Snopková/Němečková (TJ Pankrác Praha) 40,30 b.
DVOJICE OTEVŘENÁ: 1. Kovářová/Gruna (TJ Sokol Řečkovice) 89,99 b.

„Ústí to velmi podcenilo! Může se stát,
že někdo onemocní nebo na poslední
chvíli z nějakého důvodu vypadne, ale
dvě absence při domácím utkání by se
stávat neměly. Tady v Prostějově by se
mi to hned vrátilo, je zde ale taky úplně
jiná kulisa, na box se tu lidé těší a boxem
se tu žije,“ nerozuměl Novotný tahu
pořadatelského oddílu, jenž neobsadil
úvodní dvě hmotnostní kategorie.
A právě atmosféra ve zhruba čtyřtisícovém městě ho také zklamala, na nejvyšší

A jak se vlastně před tolika lety k celému sportu vlastně dostal? „Víceméně
náhodou poté, co si to sestra dovezla
od známého z Ameriky a požádala mě
o vstup na naše molo u loděnice. Když
jsme pak věc sestavili, tak jsem se divil

Cyklisté útočili na domácí zlato

BRNO, PROSTĚJOV V předvečer
Přilby Moravy se na brněnském velodromu závodilo o tituly mistrů republiky v madisonu. Závodníkům
SKC TUFO Prostějov se dařilo
především v mládežnických kategoriích, kde hned čtyři členové této
stáje získali medaile.
V juniorech ze žluto-modré sestavy
vypadl Václav Kočařík, jehož o start
připravil pád při Českém poháru
v Jablonci. Trenér Martin Cetkovský
tak sestavil dvojice Daniel Chytil - Matyáš Strupek, Martin Šmída - Martin
Čechman (Dukla Brno), Martin Ku-

V Chlumci nedopadli boxeři jak sedláci

Jiří MOŽNÝ

ZA VŠE MÙŽE
ZÁSILKA Z AMERIKY

a měl smíšené pocity, jestli tato konstrukce bude vůbec fungovat. Po dvou
dnech stálého padání do vody se ale
stroj najednou rozjel a já jsem ujel asi
pět metrů. Tehdy mě to chytilo a řekl
jsem si, že takový Waterbird musím mít,
protože ten pocit, že jedu po hladině,
a to docela rychle, byl prostě super,“
vyprávěl Tomáš Kašpárek se zaujetím
své počáteční zážitky. Hned další rok si
tak model koupil, začal jezdit a našel na
internetu, že se konají i závody. „Přihlásil jsem se a na podzim před sedmi lety
jsem jel první závody,“ zakončil povídání s Večerníkem vzpomínkou na onen
rok 2008.

Zástupci prostějovského oddílu (ve žluto-modrém) si vyjeli stříbrné a bronzové medaile.

Výsledkový servis pøedkola
MÈR KRASOJÍZDA ELITE

PROSTĚJOV Návrat do české extraligy se podařil na jedničku a prostějovští boxeři si na úvod nového ročníku připsali oba body proti Ústí nad
Labem. Severočeši mimo jiné doplatili na nekompletní sestavu a nucený
azyl, kulturní dům v několik kilometrů vzdáleném Chlumci přilákal
pouze pár desítek diváků. Kouč BC
DTJ Petr Novotný se tak za duelem
prvního kola mohl ohlížet v dobrém
rozmaru, notně obměněný tým si
připsal na konto první vítězství.

A poslední týden byla moje příprava
skutečně intenzivní, každý den jet na
kole na přehradu, tam zhruba tři hodiny jezdit na skipperu a pilovat styl, triky
a hlavně výdrž, poté na kole zpět domů,
kde jsem si dal ještě asi pětikilometrový
výklus,“ přiblížil.

domácí soutěž družstev dorazila jen
hrstka fanoušků. „Bylo to hodně slabé,
tipnul bych pouze pár desítek lidí. Přímo v Chlumci nemá box potřebnou
tradici, takže přišlo hodně málo lidí.
Víc by u nás přišlo i na sparingy... Duely to ale nijak neovlivnilo a kvalita byla
na naší straně,“ hodnotil.
Oproti poslednímu střetnutí minulé
sezony se prostějovská sestava výrazně změnila, z osmičky Filip Barák,
Hamo Aperjan, Ondřej Schilder, Miroslav Šerban, Ladislav Lengál, Jaroslav Pavelka, Tomáš Ivachov a Ištván
Bernáth se předvedli pouze Schilder
se Šerbanem. Do nejnižších dvou
vah byli nominováni Viliam Tanko,
Lukáš Dekýš, Jakub Bambuch, Marek Andrýsek, Erik Tlkanec a Michal
Zezulka. „Míru obrali rozhodčí viditelným způsobem o vítězství. Naštěstí to na konečný výsledek nemělo
vliv, ale podobné výroky pořád kazí
kredit boxu. Erik měl krátce předtím
profizápas amatérské asociace, což je
velký úspěch pro slovenský box. Je
to ale borec a únava na něm nebyla

znát, fyzicky je velice dobře připraven
a psychicky stabilní,“ vracel se Novotný k duelům dvou velkých opor sestavy. To v šestapadesátce a šedesátce se
nebojovalo vůbec. „Viliam se bohužel
nemohl představit, je to medailista
z Evropských her v Baku, který loni
boxoval za Nitru. Přichází k nám na
hostování z Galanty,“ představil Novotný další novou tvář BC DTJ.
V „pětasedmdesátce“ exceloval Jakub
Bambuch a „jednaosmdesátku“ pro
sebe získal Marek Andrýsek. „Kuba je
naší novou jedničkou v této váze poté,
co se Láďa Lengál vrátil do Znojma.
A očekávání plní. Je to mladý poctivý
kluk, na něhož je spolehnutí. Také Marek se ukázal v dobrém světle, je to pro
něj příležitost okusit nejvyšší soutěž,“
sdělil na jejich adresu kouč prostějovského výběru. Nejvíce jej tak nyní trápí
supertěžká váha, v níž už nemůže využít
služeb maďarského obra. Šanci tak dostal Zezulka a další variantou je přesun
Tlkance z těžké váhy a na jeho místo
třeba nasazení Tomáše Ivachova, jenž se
zatím zotavuje ze svého zranění. „Hle-

Foto: archiv T. Kašpárka

dáme náhradu za Ištvána, jde o naše
slabé místečko. V každém utkání můžeme využít dvou zahraničních borců
a v Česku moc boxerů není. Budeme to
asi řešit operativně,“ nastínil s tím, že po
operacích je už i Robert Bilík, na návrat
do ringu to ovšem stále ještě není.
Druhým kolem pokračovala extraliga o uplynulém víkendu, kdy Třeboň hostila Ústí nad Labem (8:8)
a další trio Prostějov, Děčín a Znojmo má volno. „Býci“ jsou momentálně v tréninkovém procesu, aby
o víkendu 24. a 25. října přivítali
doma Třeboň. V tuto chvíli se jedná
o souběžně vedoucí mužstva tabulky.
„Čas využijeme ke společnému tréninku, chceme zapojit i ostatní kluky,
kteří teď neboxovali. A ideálně pozvat
i z dalších klubů, aby došlo k lepší konfrontaci. Uvidíme ale, jestli s tím budou souhlasit,“ sdělil trenér BC DTJ
Prostějov Petr Novotný společně
s poděkováním Statutárnímu městu
Prostějov, Olomouckému kraji i dalším partnerům za podporu a spolupráci.

beš - Lukáš Holub (Plzeň). Pro vítězství si v juniorech přijelo domácí duo
Junek – Janošek, jen o tři body méně
ovšem získali Chytil se Strupkem, kteří
tak brali druhé místo a stříbrné medaile. O další tři body méně a bronz si pak
vyjel pár Šmída - Čechman.
V kadetech zvítězili zástupci TJ Kovo
Praha Babor - Bušek. Hned za nimi
obsadila druhé místo dvojice složená z SKC TUFO Prostějov a Mapei
Merida Kaňkovský Tomáš Bárta - Jan
Cink.
Mimo program mistrovství republiky
se utkaly i dívky. Zvítězily sestry Kaň-

Foto: Jan Brychta

kovské z Dukly Brno, druhé místo
pak braly prostějovské reprezentantky
Kristýna Mráčková - Eva Planičková.
Elitní kategorii mužů opanovala Dukla
Praha. Zlato bral Jiří Hochmann, jehož
doplnil v současnosti člen Whirlpool
Author Alois Kaňkovský. Následovaly
další dva páry „vojáků“ Martin Bláha
- Vojtěch Hačecký a Denis Rugovac Roman Fürst.
Z prostějovských jezdců si lépe vedli
Jakub Filip s Luďkem Lichnovským,
kteří obsadili páté místo. Marek Šipoš
s Petrem Lechnerem se umístili hned
za nimi.
(oš, jim)

SOKOLOVNA HOSTÍ

FRIŠTENSKÉHO MEMORIÁL
PROSTĚJOV V sobotu 17. října
se uskuteční v pořadí již osmadvacátý ročník Memoriálu Gustava
Frištenského v řecko-římském
zápase. Stane se tak v prostějovské
sokolovně na Skálově náměstí,
kde si dá dostaveníčko mládež
z České republiky i zahraničí.
„Konkrétně půjde o soupeření přípravek ‚A‘, ‚B‘ a ‚C‘, tedy ročníku narození 2004 až 2009. Předběžně máme
potvrzeno přibližně sto padesát dětí
z pětadvaceti oddílů, přijet by měli
také zápasníci ze Slovenska, Polska,
Maďarska i Německa,“ těší se na
výtečnou konkurenci trenér pořádajícího Sokola I Prostějov a hlavní
organizátor turnaje Jindřich Hejčík.
Na žíněnkách by se mělo představit
zhruba deset jeho svěřenců a přáním
je předvést se doma v co nejlepším

světle. „Z turnajů pravidelně vozíme
medaile a možná bychom mohli zabojovat i o první nebo druhé místo.
Marodka už je dobrá, ale těžko předpovídat, přijedou totiž sokoli z celé
republiky, tedy například z Havlíčkova Brodu, Hodonína, Plzně, Chomutova. Hlavní je, aby se nikomu nic
nestalo,“ podotýká.
V pátek večer se uskuteční vážení přítomných družstev, v sobotu od osmi
ráno je na programu registrace, lékařská prohlídka a kontrola hmotnosti.
Začátek soutěží je o půl jedenácté,
o půl hodiny později přijde na řadu
oficiální zahájení soutěže. Součástí
memoriálu je rovněž Otevřený Přebor ČR sokolů a mezi sportovci budou i zástupci druhého regionálního
oddílu, tedy Wrestlingu Čechovice.
(jim)
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volejbal

NA SGB SAMSUNG SUPERCUPU SKONČILY AGELKY AŽ ČTVRTÉ
Dvě ze tří porážek prostějovských volejbalistek na turnaji
v polských Szamotulech však byly těsné po vyrovnaných zápasech

SZAMOTULY, PROSTĚJOV Tři dny trval mezinárodní přípravný
turnaj SGB Samsung Supercup 2015 v polském městě Szamotuly,
který přinesl šest divácky zajímavých střetnutí mezi celky patřícími do širší klubové špičky Evropy. Trojici z těchto duelů sehrály
volejbalistky VK AGEL Prostějov, které po páteční prohře 1:3 ve
vyrovnané bitvě s Drážďany a sobotní jednoznačné porážce 0:3
od jasně lepší Wroclawi podlehly do třetice i v neděli, byť tentokrát nejtěsněji po pěti dramatických sadách proti družstvu
Dabrowa Gornicza. Tím pádem Agelky obsadily v konečném
pořadí čtvrté místo, když triumfoval německý kolektiv před domácím Impelem.

Marek SONNEVEND
PÁTEK:

VK AGEL Prostìjov
– SC Drážïany 1:3
(-19, 19, -23, -23)
Sestava Prostějova: Tinklová, Gambová, Borovinšek, Simon, Markevich,
Herelová, libero Kovářová – Weiss,
Steenbergen, Soares. Trenéři: Miroslav
Čada a Ľubomír Petráš.
Prostějovská výprava dorazila do dějiště přátelského, leč velmi prestižního
třídenního klání už ve čtvrtek večer, tudíž měla na odpočinek i přípravu před
úvodním mačem dostatek času. Přesto
začátek Agelkám moc nevyšel a k hernímu zlepšení došlo až po příchodu
střídajících legionářek Kathleen Weiss

a Quinty Steenbergen na hřiště v závěru prvního, respektive během druhého
dějství. Nakonec nebyl výběr VK v souboji dvou účastníků evropské Champions League až tak daleko od vítězství.
„Utkaly se dva vyrovnané mančafty,
čemuž odpovídala i naprostá vyrovnanost zápasu. Rozdíl spočíval jen
v tom, že soupeř lépe zvládl vypjatý závěr
třetího a čtvrtého setu, což rozhodlo
o výsledku,“ pustil se do hodnocení kouč
našeho družstva Miroslav Čada. „Měli
jsme výbornou přihrávku, ale naopak
často chybovali v útoku a potýkali se
se slabinou na blocích. Nejlepší pasáže
jsme předváděli, když si nahrávající Katy
Weiss dobře rozuměla s některými útočnicemi,“ popisoval Čada. „Ve slušném
světle se ukázala Liannes Simon, která
po pouhých deseti dnech společného
tréninku s námi už nabírá solidní formu.

Celkově jsme proti kvalitnímu soupeři
střídali pěkné momenty s horšími chvílemi tak, jak se od prvního přípravného
utkání v téměř kompletním složení dalo
očekávat. Necítím ani spokojenost, ani
zklamání s tím, že nás čeká ještě spousta
práce s postupným vylaďováním sehranosti a volejbalové formy individuální i
týmové,“ doplnil Čada.
SOBOTA:

Impel Wroclaw
– VK AGEL Prostìjov
3:0 (13, 19, 10)
Sestava Prostějova: Weiss, Gambová,
Steenbergen, Simon, Markevich, Borovinšek, libero Kovářová – Tinklová,
Soares. Trenéři: Miroslav Čada a Ľubomír Petráš.
Ambiciózní Impel přes léto poskládal
extrémně silný kádr, v němž dosavadní
Agelka Andrea Kossányiová jen občas
naskakuje do přáteláků z lavičky coby
náhradnice. Největšími tahounkami vysokooktanového ansámblu jsou Polka
číslo jedna Skowronska-Dolata, renomovaná italská plejerka Costagrande
a vyslankyně z USA Hildebrand, zbytek
kolektivu tvoří další národní reprezentantky nejen polské národnosti. Proti
této kvalitou nadupané armádě se české
mistryně v sobotním večeru skoro vůbec

nechytaly a utrpěly výsledkový debakl,
ze kterého však hlavní lodivod „vékáčka“ nedělal žádnou vědu. „Zatím jde jen
o přípravu, pro nás je mnohem důležitější odvádět lepší výkony v soutěžních
zápasech. Každopádně je ale nutné si
přiznat, že jsme neměli šanci a vynikající
soupeř nás přehrál rozdílem třídy,“ smířlivě konstatoval Miroslav Čada.
„Trojice Skowronska-Dolata, Costagrande a Hildebrand jsou volejbalistky světové top úrovně, na něž jsme ve
své současné zdaleka ne ideální formě
prostě nenašli recept. Ani při dobré
přihrávce se nám nedařilo prosazovat
v útoku, domácí často úspěšně bránili
a navíc jejich ofenziva byla dominantní.
Velká síla Wroclawi zkrátka měla jasně
navrch, zatímco nám tohle utkání ukázalo spoustu vlastních nedostatků, na
kterých musíme pracovat,“ uznal Čada.
NEDĚLE:

VK AGEL Prostìjov
– MKS Dabrowa Gornicza
2:3 (16, -17, -19, 23, -10)
Sestava Prostějova: Weiss, Gambová,
Steenbergen, Simon, Markevich, Herelová, libero Kovářová – Borovinšek,
Tinklová, Soares. Trenéři: Miroslav
Čada a Ľubomír Petráš.
Výběr MKS patří do horní poloviny

Ostatní výsledky SGB Samsung Supercupu 2015:
Wroclaw – D. Gornicza 3:1, Drážďany – D. Gornicza 3:1, Drážďany – Wroclaw 3:1.
KONEÈNÉ POØADÍ TURNAJE
1. SC Drážďany 9 bodů (skóre 9:3), 2. Impel Wroclaw 6 (7:4), 3. MKS Dabrowa
Gornicza 2 (5:8), 4. VK AGEL Prostějov 1 (3:9).
polské ligy a ve svém středu má letos
kromě několika národních reprezentantek země našich severních sousedů
také tři zámořské plejerky Perry, Hancock a McClendon. Proti této kvalitě
se Agelkám ze začátku vzájemného
souboje dařilo náramně, když naprosto
hladce získaly úvodní set. Pak ale iniciativu převzal soupeř, který otočil průběh
utkání. Po vékáčkem těsně získaném
čtvrtém dílu nakonec rozhodoval
o vítězi i obsazení třetí příčky v turnaji
závěrečný tiebreak. A ten patřil téměř
domácímu mančaftu.
„Podstatné je, že jsme podali mnohem lepší výkon než o den dříve
s Wroclawí. Úroveň naší hry se podobala prvnímu vystoupení v Szamotulech proti Drážďanům, opět jsme
střídali vydařené pasáže s horšími.
Dobře útočily blokařky, naopak zakončení tentokrát moc nevycházelo
smečařkám. A nejvíc jsme doplatili na
špatnou obranu v poli, čímž nás Gornicza jednoznačně předčila a proto

Volejbalové „oděvářky“ stále bez bodu Žákyně zahájily KP dobře

PROSTĚJOV Z nového ročníku druhé ligy žen jsou odehrána
teprve úvodní dvě dvoukola, ale
z hlediska volejbalistek TJ OP Prostějov to už nyní vypadá na přetěžký boj o záchranu. Po dvou zahajovacích porážkách před týdnem
ve Šlapanicích totiž oděvářky podlehly v obou duelech také v sobotu
doma ostravské rezervě a zůstávají
s nulou na bodovém kontě předposlední v průběžné tabulce skupiny
C třetí nejvyšší soutěže ČR.
Vstupní zápas proti nováčkovi ze severu Moravy přitom Hanačky ztratily
hladce 0:3 (-15, -14, -23). Jak výsledek napovídá, v prvních dvou setech
se na hřišti hledaly a vinou slabšího
výkonu soupeřkám nestačily. Zlepšení nastalo až uprostřed třetí sady,
kdy výběr OP začal stahovat výrazné
manko a padl až v dramatické koncovce.

Druholigový tým prostějovské TJ OP se v prvních čtyřech zápasech vítězství
nedočkalo.
Foto: Marek Sonnevend

Odveta se z pohledu hostitelek vyvíjela mnohem vyrovnaněji. Díky
dobře zvládnutému závěru druhého
dějství dokonce omlazený prostějovský tým získal svůj první set v letošní
sezóně, jenže víc už následně nedokázal. Volejbalově komplexnější man-

čaft TJ Ostrava B znovu převzal taktovku a zbytek mače bezpečně ovládl
ke konečnému výsledku 1:3 (-21, 23,
-18, -14).
Pro ženy OP pokračují druholigové
boje 17. října na půdě poslední Opavy. Přijde potřebné vítězství? (son)

PROSTĚJOV O uplynulém víkendu odstartovala nová sezóna také pro mladší žákyně VK
AGEL Prostějov. Ty mají v krajském přeboru
2015/2016 dvě oddílová družstva, z nichž „A“-tým dokázal v úvodním kvalifikačním kole uspět
postupem do nejvyšší skupiny pro následující
dějství.
„Holky odehrály své první soutěžní zápasy v novém ročníku a pro některé z nich to byla premiéra
v šestkovém volejbalu. Z toho pramenila nervozita
a u některých strach, že udělají chybu. Trenérům se
ale postupně podařilo obavy zahnat a holky se začaly
rozehrávat. Béčko sice na své soupeřky nestačilo ani
v jednom utkání, ale i to je pro další přípravu pozitivní.
Některá děvčata si konečně uvědomila, že to s tím volejbalovým řemeslem není tak jednoduché, jak se jim
třeba zdálo,“ pustil se do vstupního hodnocení kouč
našich mladších žákyň Jindřich Němeček.
„Áčko se také rozehrávalo a rozkoukávalo. V základní
skupině si poradilo s Olomoucí B a nestačilo na dobře
hrající Šumperk, v dalších střetnutích kvalifikace pak
holky přehrály Přerov B i Lanškroun. Tím proklouzly
na poslední volné místo ve skupině A pro první kolo,
které se hraje už další neděli v Přerově,“ připojil Němeček.
(son)

vyhrála,“ rozebral více než dvě hodiny
trvající mač kormidelník našich volejbalistek Miroslav Čada.
Z celkového účinkování žen VK na akci
v Polsku vyzdvihl to pozitivní. „Sice
jsme ani jednou nedokázali výsledkově
uspět, ale dva ze tří zápasů byly naprosto vyrovnané a navíc jsme čelili opravdu
silným týmům. Jak už jsem řekl, teď porážky nebolí zdaleka tolik jako v soutěžních utkáních. Proto nyní bude hodně
důležitý úplně každý trénink, abychom
maximálně využili krátkého času, který
zbývá do startu nového ročníku Champions League. Do ní chceme vstupovat
s podstatně lepší formou oproti současnosti. Musíme v přípravě denně makat
na nejvyšší možné úrovni a věřím, že
naše výkonnost půjde rychle nahoru,“
pronesl Čada kvitující dobrý zdravotní
stav svých svěřenek. „Holky netrápí
žádná větší zranění, což je důležité pro
zmíněné nabírání herní pohody. A po
příletu mladých kubánských posil Sulian Matienzo i Melissy Vargas budeme
od nejbližšího tréninku konečně zcela
kompletní,“ dodal prostějovský kouč.

Zájezd fanoušků VK

na zápas do
Ostravy

Fanklub volejbalového oddílu VK AGEL
AGE Prostějov pořádá autoAG
busový zájezd na utkání 1. kola UNIQA extraligy žen 2015/2016
mezi TJ Ostrava a VK Prostějov.
Moravská bitva v rámci úvodního dějství nového ročníku nejvyšší
české soutěže se hraje ve čtvrtek 15. října od 18:00 hodin, sraz fanoušků je týž den v 15:45 hodin na parkovišti u haly Sportcentra
DDM.
Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím e-mailu na adresu zatloukal@vkprostejov.cz nebo telefonicky na číslo 777 311 108,
podmínkou je dát na sebe nějaký kontakt.
Uzávěrka přihlášek v pondělí 12. října do 18.00 hodin.
A pozor: zájezd se uskuteční jen při dostatečném zájmu ze
strany účastníků!

QUINTA STEENBERGEN MÁ STŘÍBRO Z DOMÁCÍHO ME!
Další tři prostějovské volejbalistky skončily ve čtvrtfinále a v osmifinále

PROSTĚJOV Svátkem mezinárodního ženského volejbalu bylo od 26.
září do 4. října Mistrovství Evropy
2015 v Nizozemsku a Belgii. A my
máme velkou radost, že 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 obří úspěch v podobě zisku
medaile!

ZÁKLADNÍ ČÁST
Parádně šampionát hned od začátku
vycházel především holandské blokařce
Quintě Steenbergen, která absolvovala
v základní sestavě všechny tři vítězné
duely ve skupině A a spolehlivými výkony pomohla domácímu týmu k suverénnímu prvenství v této grupě před
favorizovanou Itálií, což znamenalo přímý postup do čtvrtfinále!
Maximálně spokojená mohla po základní fázi být i běloruská smečařka
Tatsiana Markevich, neboť její družstvo
senzačně porazilo jak Chorvatsko, tak
Bulharsko a díky druhému místu ve
skupině C mělo reálnou šanci proniknout z 1. kola play off proti Polsku mezi
elitní osmičku. Táňa navíc odehrála oba

úspěšné mače v základu a nasbírala při
nich hodně bodů.
Do základní sestavy nedílně patřilo také
libero Julie Kovářová v nároďáku Česka. Ten po úvodním smetení Rumunska podlehl Srbsku i Německu, čímž
skončil v grupě D třetí a do osmifinále
vyřazovací fáze rukoval proti druhému
domácímu výběru silné Belgie. Julče to
však šlo po osobní stránce velmi dobře,
když kromě slabšího utkání se Srbskem
udržovala svou úspěšnost přihrávky tradičně vysoko a navíc se snažila co nejlépe řídit celou defenzivu.
Nejméně ze všech Agelek na letošním
kontinentálním mistrovství nastupovala od jeho úvodu nahrávačka Kathleen
Weiss za Německo. Ve dvou střetnutích
skupiny D jen krátce střídala, do třetího
zápasu nenaskočila vůbec. Němky přitom nestačily na Srbky, následně ovšem
zdolaly Rumunky i Češky a ze druhé
příčky vyfasovaly v předkole play off
překonatelné Maďarky.

PLAY OFF
Středeční osmifinále znamenalo konečnou pro dvě hráčky hanáckého klubu.
Česko s liberem Julií Kovářovou v základní sestavě nestačilo na domácí Belgii 1:3, ačkoliv tahounka hanácké de-

fenzivy dělala, co mohla, jak při obraně
v poli, tak na přihrávce, kde měla fantastickou úspěšnost 89 procent. Vypadlo
i Bělorusko se smečařkou Tatsianou
Markevich rovněž v základu, ovšem
Táně se individuálně zdaleka tolik nedařilo. Při těsné porážce 2:3 byla střídána
po dvou hladce ztracených úvodních
setech, načež se na hřiště vrátila už jen
sporadicky.
Postup do čtvrtfinále naopak oslavilo
Německo s nahrávačkou Kathleen
Weiss coby občas střídající plejerkou,
která jedním esem přispěla k jednoznačnému smetení Maďarska 3:0.
Katy pak podobným způsobem – tedy
naskakováním z lavičky a dvěma esy zasáhla i do dramatické bitvy o průnik
mezi elitní čtyřku, v níž Němky smolně
podlehly Turecku 2:3. Z Agelek si tak
euforii z účasti v nejlepší čtyřce turnaje užívala jediná Quinta Steenbergen.
Blokařka „vékáčka“ byla na palubovce u
toho, když pořádající Nizozemsko zdolalo Polsko 3:1, a radost jí nemohl pokazit ani fakt, že po druhé sadě vypadla ze
základní sestavy s jediným dosaženým
bodem.
Bombastické nadšení Holanďanek pak
vygradovalo o závěrečném víkendu turnaje. Nejprve rozjeté tulipánky v semifi-

nále beze ztráty setu vyřadily Turecko,
přičemž Quinta protentokrát zůstala
celé střetnutí na střídačce. Následně
sice ženy v oranžových dresech nesta-

čily ve finále na dominantní Rusko, leč
ani závěrečná porážka příliš neutlumila
jejich stříbrné křepčení. Propadla mu
také členka prostějovské družiny Ste-

enbergen, která rozhodující mač o titul
sice nehrála od začátku, ale ještě během
zahajovacího setu do něj naskočila a nakonec dosáhla čtyř bodů.
(son)

STATISTIKY AGELEK NA ME ŽEN 2015
Základní skupina A (Apeldoorn)
Nizozemsko – Slovinsko 3:0 (12, 14,
22): Quinta Steenbergen v základní
sestavě, 6 bodů (4 útoky při úspěšnosti
67%, 2 esa).
Nizozemsko – Polsko 3:1 (15, 11, -19,
18): Quinta Steenbergen v základní
sestavě, 8 bodů (4 útoky při úspěšnosti
67%, 4 bloky).
Nizozemsko – Itálie 3:0 (15, 18, 22):
Quinta Steenbergen v základní sestavě,
4 body (1 útok při úspěšnosti 33%, 3
bloky).
Pořadí základní skupiny A
1. Nizozemsko 9 bodů (skóre 9:1), 2.
Itálie 6 (6:5), 3. Polsko 3 (5:6), 4. Slovinsko 0 (1:9).
Základní skupina C (Rotterdam)
Bělorusko – Chorvatsko 3:0 (19, 18,
24): Tatsiana Markevich v základní sestavě, 12 bodů (8 útoků při úspěšnosti
40%, 4 bloky, úspěšnost přihrávky
69%).
Rusko – Bělorusko 3:0 (18, 16, 21):
Tatsiana Markevich nenastoupila.
Bělorusko – Bulharsko 3:2 (21, 23,

-14, -20, 11): Tatsiana Markevich v
základní sestavě, 14 bodů (13 útoků
při úspěšnosti 33%, 1 eso, úspěšnost
přihrávky 40%).
Pořadí základní skupiny C
1. Rusko 6 (6:3), 2. Bělorusko 5 (6:5),
3. Chorvatsko 5 (6:5), 4. Bulharsko 2
(4:9).
Základní skupina D (Eindhoven)
Česko – Rumunsko 3:0 (13, 18, 15):
Julie Kovářová v základní sestavě, 0
bodů (úspěšnost přihrávky 86%).
Srbsko – Německo 3:0 (18, 22, 19):
Kathleen Weiss střídala, 0 bodů.
Srbsko – Česko 3:0 (20, 23, 18): Julie
Kovářová v základní sestavě, 0 bodů
(úspěšnost přihrávky 48%).
Německo – Rumunsko 3:1 (14, -24,
15, 19): Kathleen Weiss střídala, 0
bodů.
Německo – Česko 3:0 (17, 23, 17):
Kathleen Weiss nenastoupila – Julie
Kovářová v základní sestavě, 0 bodů
(úspěšnost přihrávky 63%).
Pořadí základní skupiny D
1. Srbsko 9 (9:0), 2. Německo 6 (6:4),

3. Česko 3 (3:6), 4. Rumunsko 0 (1:9).
Osmifinále: Belgie – Česko 3:1 (12,
-23, 21, 9): Julie Kovářová v základní
sestavě, 0 bodů (úspěšnost přihrávky
89%).
Polsko – Bělorusko 3:2 (17, 13, -22,
-20, 12): Tatsiana Markevich v základní sestavě, 6 bodů (4 útoky při úspěšnosti 36%, 2 bloky, úspěšnost přihrávky 67%).
Německo – Maďarsko 3:0 (18, 17,
14): Kathleen Weiss střídala, 1 bod (1
eso).
Čtvrtfinále: Nizozemsko – Polsko 3:1
(16, -23, 16, 16): Quinta Steenbergen
v základní sestavě, 1 bod (1 blok).
Turecko – Německo 3:2 (20, -21, -20,
23, 12): Kathleen Weiss střídala, 2
body (2 esa).
Semifinále: Nizozemsko – Turecko
3:0 (22, 18, 26): Quinta Steenbergen
nenastoupila.
Finále: Rusko – Nizozemsko 3:0 (14,
20, 20): Quinta Steenbergen střídala,
4 body (2 útoky při úspěšnosti 50%, 2
bloky).

Pondělí 12. října 2015
www.vecernikpv.cz
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Domácí premiéru Orlů obstará Prostějov dobyl kuřimskou nafukovačku

utkání s úřadujícím mistrem
PROSTĚJOV Naprosto jednoznačný šlágr druhého kola Kooperativa
NBL se odehraje v hale Sportcentra
DDM. Ariete Prostějov v něm přivítá nymburského šampiona. Vzhledem k letošnímu hernímu systému
půjde o jediné vzájemné měření sil
tradičních rivalů v průběhu dlouhodobé části. Atraktivní střetnutí je
na programu tuto středu od 18:00
hodin.
„Pro každý tým je zápas s Nymburkem
velkou výzvou. Prakticky je to jediná
možnost, jak se můžeme porovnat s
klubem, který hraje evropské poháry.
Utkání si chceme užít, současně to pro
hráče bude možnost otestovat si vlastní
aktuální výkonnost. Když podáme výkon na hranici našich možností, může-

me Nymburk potrápit,“ uvažuje trenér
Prostějova Zbyněk Choleva, který se
s týmem pokusí držet se soupeřem co
nejdéle vyrovnaný výsledek. „Pak může
každý znervóznět, což by byla naše výhoda.“
Prostějovský soupeř má na začátku sezony skvělou formu, což potvrdil také
v mezinárodní VTB lize, kde dokázal
porazit Kubaň Krasnodar, jednoho z
kandidátů na celkové vítězství v soutěži.
A to mu chyběli v sestavě Petr Bedna a
Pavel Houška, dva důležití hráči. „Soupiska soupeře je plná skvělých hráčů.
Výborný je například rozehrávač Dixon, ten má opravdu vysokou kvalitu.
Ale takových basketbalistů má Nymburk hodně,“ vnímá sílu domácího suveréna Choleva.

Pro všechny prostějovské hráče bude
utkání velkým svátkem, nejvíce se
však na souboj těší křídlo Orlů Ondřej Peterka. „Bude to něco zvláštního, protože budu hrát proti bráchovi.
Na to se opravdu moc těším,“ přiznal
basketbalista Ariete. V prostějovské
hale se oba soupeři potkali naposledy před necelým rokem a Nymburk
se musel smířit s jedinou ligovou porážkou v sezoně. Orli v nesmírně dramatickém utkání zvítězili 111:101 po
druhém prodloužení. „Vůbec bych se
nezlobil, kdyby měl zápas podobný
průběh, i když to bude pochopitelně
těžké. Chceme ale udělat maximum,
aby se naši fanoušci v hale bavili,“ slíbil prostějovský kormidelník Choleva.
(lv)

KUŘ
PRO

24
29

KUŘIM, PROSTĚJOV Velice neoblíbené prostředí čekalo v neděli
odpoledne na házenkáře Prostějova.
Na pořadu byl totiž jejich výjezd do
Kuřimi, která své domácí zápasy hraje v nafukovací hale. Ale i s touto nepříjemností si dokázal výběr Sokola
II poradit a na svém kontě tak má již
šest bodů.
„Zpočátku jsme se dopouštěli hodně
technických chyb a pouštěli jsme soupeře do trháků. Domácí vedli 3:1, 6:2
i 9:5 a musel jsem si vzít oddechový
čas. Tím se to zlomilo a hned se nám
podařilo dotáhnout na 9:9,“ přibližoval
trenér vítězů Svatopluk Ordelt.
Až do konce první půle se to tak tahalo,
až zcela v závěru se hostům třemi trefami v řadě podařilo odskočit do vedení
14:12. A náskok úspěšně strážili až do
úplného konce duelu čtvrtého kola.
„V páté minutě druhého poločasu sice
srovnali na patnáct patnáct, pak jsme

ale dlouhou sérií utekli až na dvacet
dva patnáct a už jsme si to hlídali až do
konečného stavu dvacet devět dvacet
čtyři,“ těšila první venkovní výhra druholigového ročníku.
Velice si cenil přístupu ze strany celého
kádru, po utkání volil samá pozitivní
slova. „Chválím všechny hráče, přistoupili k tomu s nasazením. Nepodělali se
ze soupeře, a i když se někomu občas
nedařilo, tak do toho všichni dali všechno. A větší vůle podle mě rozhodla,“
domnívá se.
Kuřimi se nedařilo prosazovat na postavenou obranu a sama si naopak zcela nevěděla rady s prostějovskou ofenzivou. V
první půli to domácí zkusili se systémem
6-0, ve druhé si vzali na osobku střelce
Kosinu. Ani to ovšem nepomohlo.
„Na spojce zahrál výborně Procházka,
uvolňoval se. Rozhodla tak lepší základna, zatímco z domácí strany se prosadili
jen čtyři hráči, od nás jich bylo mnohem víc. A výborně také zachytal Jirka
Hrubý, podržel nás i třemi lapenými
sedmičkami,“ chválil Ordelt.
Gólmanská jednička navíc nemohla
střídat, zranění totiž zatím stále nepustila Michala Zacpala zpět na palubovku

a Prostějov tak odjížděl bez náhradního
brankáře. Po minulém výpadku se naopak střelecky opět prosadil Jiří Kozlovský, byť jen třikrát. „Na takového střelce je to málo, nutno ovšem říci, že má
dlouhodobé potíže s rukou a nahrával,
takže i s ním panuje spokojenost,“ dodal
trénující předseda oddílu.
A vzhledem ke dvěma předešlým domácím výhrám se tak Prostějov posunul již na třetí místo tabulky za dosud
stoprocentní Bohunice a taktéž neporažený Juliánov. „Kdyby teď byl konec sezony, tak by to bylo perfektní. Mrzí mě
jen porážka v Bohunicích, i tam jsme
měli na lepší výsledek. Oni ale ještě neztratili, takže budou favoritem soutěže.
Podařil se nám dobrý vstup do soutěže,
stále je ovšem teprve začátek,“ brzdí přehnanou euforii.
I jeho ovšem těšilo, že se podařilo vyhrát
právě v Kuřimi. „Je to venkovní povrch.
Pomalejší a míč na něm navíc jinak skáče, takže jsme tam vždy měli problémy.
Poradili jsme si s tím ale a prostředí nám
tentokrát nevadilo,“ užíval si podařeného mače Svatopluk Ordelt. (jim)
Statistiky z utkání a výsledkový servis
najdete na straně 27
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OSTRAVA, PROSTĚJOV V rámci
prvního kola Kooperativa NBL cestovali basketbalisté Ariete Prostějov
do Ostravy. Na palubovce Nové huti
dlouho drželi naději na úspěšný výsledek a ještě v poslední čtvrtině vedli
místy až o šest bodů. Koncovka ale
Orlům nevyšla, domácí trefili několik
trojek a především z tohoto důvodu
vyhráli 67:60.
V obou týmech došlo v létě k řadě změn.
Ostrava nastoupila v základní sestavě
Bratčenkov, Číž, Koloničný, Hooker,
Bohačík, přičemž pouze Číž hrál za Novou huť v minulé sezoně. Hostující kouč
poslal na úvodní rozskok pětici Marko,
Palyza, Tomanec, Slezák, Roseboro.
První desetiminutovka byla oboustranně nervózní a tomu odpovídalo
velké množství nepřesných pokusů.
Soupeři se na každý koš pořádně
nadřeli. Díky tomu byl stav po první
periodě 10:10. Obrázek střetnutí se

příliš nezměnil ani v dalším pokračování poločasu. Více ze hry měli přece
jen hostující basketbalisté, kteří se dostali do těsného náskoku. Po dvaceti
minutách Orli vedli 25:23 a bojovali
o úvodní vítězství.
Ostrava se po pauze snažila výsledek
otočit, tým Ariete přesto udržoval
těsné vedení. Žádné střelecké dostihy
se nekonaly. Protivníci dali shodně po
šestnácti bodech a do poslední části
zápasu vstupovali za stavu 41:39 pro

Prostějov. Sedm minut před koncem
se Orli od soupeře odpoutali a za stavu
47:41 mířili na vítězství. V tu chvíli ale
začali úřadovat ostravští střelci. Po sérii
deseti bodů v řadě překlopili vedení
na stranu Nové huti a následně ovládli
koncovku vyrovnaného střetnutí. Orli
se pouze v jenom případě dostali na
rozdíl tří bodů, závěrečné okamžiky
už přesto domácí celek kontroloval a
nic na tom nezměnila ani trojka Marka
z posledního útoku zápasu.
(lv)

CO ZAZNĚLO

NA TISKOVCE...

Dušan MEDVECKÝ – NH Ostrava:
„Je to pro nás skvělý vstup do sezony. V prvním poločase jsme dostali pouze pětadvacet
bodů, což je super proti tak ofenzivnímu týmu jako je Prostějov. Já jsem klukům říkal,
že se musíme trefit v druhém poločase, ale ve třetí čtvrtině to tak vůbec nevypadalo.
Začalo se nám dařit až v závěru zápasu, kdy se hráči konečně prosadili z trojkové vzdálenosti. Ty body přišly v pravý čas. Výhru ale přinesl především výborný výkon v obraně.“
Zbynìk CHOLEVA – Ariete Prostìjov:
„Byl to začátek sezony, takže ta nervozita z naší strany byla znát. V Ostravě se nehraje
lehce, což se potvrdilo. Sice jsme většinu zápasu vedli, ale na to se nehraje. Dali jsme
jenom šedesát bodů a to prostě nemohlo stačit. Málo jsme zaměstnávali obranu Ostravy, naopak jsme moc nechávali hrát, jak Číže, tak Hookera, který byl hodně nebezpečný. V útoku se nám nepodařilo naopak přidat několik košů ze snadných situací
a to přispělo ke konečnému výsledku.“

MAL
KOS

19
19

MALOMĚŘICE, PROSTĚJOV
V představení obran a brankářů se
změnilo utkání čtvrtého kola východní skupiny druhé házenkářské
ligy mezi celky Maloměřic a Kostelce na Hané. Za celých třicet minut úvodního dějství bylo k vidění
pouze sedmnáct branek, po změně
to nebylo o mnoho lepší. Oba celky
se o ně nakonec podělily rovným dílem a zrodila se tak jedna z prvních
remíz aktuálního ročníku.
„Nezačali jsme vůbec dobře. V sedmé minutě jsme prohrávali nula čtyři
a musel jsem si vzít oddechový čas.
Nedařilo se nám totiž střelecky a nedokázali jsme zachytit rychlé přechody
domácích, takže jsme inkasovali laciné

branky,“ pustil se do hodnocení trenér
hostů Jiří Grepl.
Ani tak ovšem první čtvrthodina jeho
celku nevyšla, ve dvanácté minutě totiž
domácí zvyšovali již na 7:2. Pak ale přišly dvě brankové série Kostelce a bylo to
sedm minut před pauzou už jen 7:6 a po
dalších třech trefách v řadě dokonce 8:9
pro hosty. Tak i poločas skončil.
„Zvedli jsme se a zlepšili, závěr první
půle jsme zvládli velice dobře. Celkově
ale vládly obrany a výborně na obou
stranách chytali brankáři,“ uznal Grepl.
Tak tomu bylo i po přestávce, opět se oba
celky střídaly v bodových sériích. Domácí tak otočili na 10:9 a 12:10, hosté kontrovali úprkem na 12:14. Maloměřice si
to nenechaly líbit a obrátily na 16:15 a
19:17, závěr si ale uzmul Kostelec a dvěma útoky v posledních čtyřech minutách
srovnal na konečný stav 19:19.
„Tahali jsme se s domácími o to, kdo
utkání urve a zajistí si body. Mohli jsme
vyhrát i prohrát, zaplaťpánbůh za bod.
Se zazněním klaksonu totiž jeden roz-

hodčí odpískal sedmičku, bylo to už
ale po čase, tak se neházela,“ popisoval
Grepl strhující závěr.
A s výsledným bodem byl spokojen,
jeho tým si polepšil na plus jeden bod
v tabulce pravdy a je uprostřed startovního pole. „Každý bod z venku je pro
nás hodně cenný. Ukazuje se, že soutěž
je velice vyrovnaná. Chválím kluky za
bojovný výkon, byť se někdy herně nedařilo,“ podotkl.
Hostům vydatně chyběli pracovně
zaneprázdnění Smékal s Varhalíkem,
jejich spoluhráčům se navíc podařilo
rozchytat maloměřického gólmana.
„Třeba Švec měl bilanci dvou branek
z jedenácti střel, to je hodně málo. V
obraně jsme ale zahráli to, co jsme chtěli, a Mayer chytal výborně. V první půli
měl dvaašedesátiprocentní úspěšnost,
ve druhé osmačtyřicetiprocentní. To
je také velmi dobré,“ dodal Jiří Grepl.
(jim)
Statistiky utkání a výsledkový
servis najdete na straně 27

PODZIM s Večerníkem
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KDYŽ KŮŇ SVÉMU MAJITELI VYDĚLÁ DVA MILIONY KORUN... Veselý s Rosolem doplatili na
PARDUBICE, HVOZD Co tě
nezabije, to tě posílí. Právě tohle
heslo se v neděli zcela naplnilo
v případě desetiletého koně českého chovu Nikase. Do dostihu
se mu sice podařilo kvalifikovat už
na jaře, další letošní závody však
nedokončil a do Velké pardubické
tentokrát vstupoval mezi outsidery s kurzem 21:1. Výrazně lépe na
tom byla třeba i jeho kolegyně ze
stájí na Srdéčku Modena, která
před startem měla pátý nejnižší
kurz.

Martin ZAORAL

Během samotné Velké pardubické
se Nikas držel uprostřed pole a nic
nenasvědčovalo tomu, že by se měl
bít o přední umístění. Pak však drtivě udeřil. Do cílové rovinky už vbíhal jako první a přes velký tlak před
sebe nikoho nepustil. Zvítězil se
slušným náskokem před Ribelinem
a Zarifem. Náročný dostih dokončila přesně polovina z původně dvaadvaceti startujících koní.
Pro uznávaného trenéra Stanislava Popelku je to zatím vůbec
první triumf ve Velké pardubické
v jeho kariéře. Přitom jeho další
koně, mezi které patřil Hirsch či

Mandarino, k němu už v minulosti
měli hodně blízko. Největší možné
vítězství je o to cennější, že přichází
na závěr sezóny, která byla pro celou stáj spíše smolná. „Jsem strašně
rád, že to konečně klaplo. Musím
se přiznat, že jsem během závodu
nebyl ani chvilku klidný. Nikas opět
potvrdil, že je to vyloženě podzimní
kůň,“ netajil nadšení trenér Stanislav
Popelka, který jinak emocím zrovna
nepodléhá.
Nikas běžel Velkou pardubickou
letos již počtvrté. Při své premiéře
ztratil jezdce, když na rovině šlápl
do díry, následující rok byl druhý
a loni se žokej Dušan Andrés poroučel z jeho sedla po skoku přes
Taxisův příkop. „Je to kůň vyloženě
na Velkou pardubickou. V posledních letech jsme ho tedy spíš šetřili
tak, aby vždy byl připraven výhradně na tento dostih. Nyní ho ustájíme a za rok jsme tu snad zase!“
vzkázal všem úspěšný trenér. Velké
štěstí pak v přímém přenosu prožíval i majitel Petr Kupka ze Stínavy,
který jiného koně kromě Nikase
nevlastní.
Obrovské zadostiučinění díky Nikasovi prožíval i jezdec Marek Stromský, pro něhož to bylo rovněž první

těžký los, brzy skončil i Berdych
PEKING, TOKIO, PROSTĚJOV
Přes druhé kolo se nedostali tenisté
prostějovského klubu na turnajích
v Asii. Ve dvou případech doplatili
na těžký los. Jiří Veselý i Lukáš Rosol narazili na nasazené hráče a ty
nedokázali zaskočit.
Rosol nejprve po velkém boji Brita
Bedeneho. Rychle prohrál první sadu,
srovnal v tie-breaku a pak už byl lepším
hráčem. V dalším kole ale nestačil na
Davida Ferrera. Se světovou sedmič-

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

vítězství ve Velké pardubické, a to
hned po třinácti nezdarech. Přitom
byl už smířen, že ve svých jedenačtyřiceti letech ukončí aktivní kariéru
bez tohoto nejcennějšího triumfu.
Navíc vyplulo na povrch, že před závodem otevřeně hovořil o tom, že by
před Nikasem dal přednost Modeně, která se zdála být v lepší aktuální
formě.
Na pozadí úžasného vítězství se ztrácí i fakt, že ve srovnání s loňským
rokem byli koně z Hvozdu výrazně

méně úspěšní v rámcových dostizích nedělního pardubického odpoledne. Zbylé pětici se nepodařilo ani
v jednom z dostihů ukořistit pódiové umístění. Upadl například nadějný Lombarghino stejně jako zkušený
Borderland, v jehož sedle v tu chvíli
seděl Marek Stromský. Zatímco
tedy po skončení Ceny Labe seděl
tento žokej bezradně na zemi, o necelé dvě hodiny později mohla díky
Nikasovi propuknout jeho euforie
naplno.

kou držel krok pouze v prvním setu.
Podobně dopadl Veselý v Tokiu. Po
výhře nad domácím Učijamou nestačil
na Francouze Simona, turnajovou trojku. „Soupeř mi nic nedovolil, byl prostě
lepší,“ uznal kvality protivníka Veselý.
Na náročné cestování ze Šen-Čenu
doplatil Tomáš Berdych a prohrál
v Pekingu hned v úvodu turnaje Cuevasem z Uruguaye. „Tahle část sezony
je z pohledu cestování hodně náročná,“ poznamenal Berdych.
(lv)

O HOPMANŮV POHÁR

bude usilovat pár z Prostějova
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Rosol nejprve po velkém boji Brita
Bedeneho. Rychle prohrál první sadu,
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Na náročné cestování ze Šen-Čenu
doplatil Tomáš Berdych a prohrál
v Pekingu hned v úvodu turnaje Cuevasem z Uruguaye. „Tahle část sezony
je z pohledu cestování hodně náročná,“ poznamenal Berdych.
(lv)
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

ŽENY TOUŽÍ PO ČTVRTÉM MÍSTĚ, MLÁDEŽ PO ELITNÍ OSMIČCE
Před sezonou nejvíce oslabily kadetky, hlavní ztrátou je odchod Neubauerové

původní
zpravodajství
pro Večerník

Jiří
MOŽNÝ

„Odìváøkám“ chybí
pouze Neubauerová
Velkých proměn doznala přes léto východní
skupina basketbalové druhé ligy žen. Účastníkem třetí nejvyšší domácí soutěže jsou však
stejně jako v předešlém ročníku hráčky TJ
OP Prostějov, jinak ovšem nezůstal kámen na
kameni. Týmů ubylo z deseti na osm, což přineslo změnu herního formátu. „Oděvářky“
přitom narazí hned na čtyři nováčky. Jejich
ambice ovšem nijak opatrné nejsou, přáním
je umístit se v lepší polovině a proniknout tak
do skupiny bojující o postup do první ligy.
„Prognózy jsou vždy takové ošemetné a málokdo může říct, jak bude sezóna nakonec vypadat.
V každém případě to bude hodně vyrovnané a záležet bude i na tom, komu kdo pomůže z vyšších
soutěží. Věřím, že se letos dostaneme výš než naposledy a snad se nám podaří skončit do čtvrtého
místa,“ vyjádřil se ještě před prvními duely nové
sezóny Željko Živkovič, kouč TJ OP Prostějov.
V uplynulé sezoně se jeho výběru dařilo bodovat
doma, při venkovních zápasech se ovšem potýkal

s velkým počtem absencí a výsledkem tak bylo
několik zápasů v rotaci šesti sedmi hráček. To také
způsobilo, že „oděvářkám“ o jediný bod utekla
šestá pozice zaručující tehdy postup do předkola
play off. „Nyní jsou všechny hráčky víceméně
v pořádku, pouze Nikola Dufková bude minimálně do konce října mimo hru. Naopak Neherová
s Vymlátilovou se vracejí po zranění, stejně tak
Mája Konečná je už zpátky z Ameriky i po operaci. A holky mají chuť se zlepšovat, berou to jako
velkou příležitost. I proto se chceme snažit o rychlý i pohledný basket a využít příležitosti bojovat
o horní příčky,“ nezastírá Živkovič. Jedinou skutečnou ztrátou je tak odchod talentované Adély
Neubauerové do Brna.
Co se týče samotné ženské soutěže, postoupit
se podařilo Pečkám, Brandýs se přesunul do
druhé skupiny, OSK Olomouc se nepřihlásila,
Pelhřimov sestoupil. Nepokračují ani Slovanka s Ostravou „B“. Naopak nováčky z nižších
soutěží se staly Tišnov „B“ a Havířov, první ligu
opustily Nymburk „B“ a Šumperk. V „béčku“
tak kromě Prostějova už zůstaly jen Poděbrady,
Zlín a Příbor.
To vše také způsobilo, že bude jiný postupový klíč.
Dosud platilo, že nejlepších šest postoupilo do
play off a zbylá čtveřice bojovala klasicky stylem
každý s každým o záchranu. Nyní se po odehrání
čtrnáctého kola rozdělí tabulka na horní a dolní
polovinu. Ta lepší čtveřice vytvoří s analogickou
západní částí novou osmičlennou skupinu, s níž
se při započítání předešlých vzájemných zápasů
bude bojovat o dvě postupová místa. Horší kvar-

Umístìní TJ OP Prostìjov v posledních sezonách

2012/13

2013/14

2014/15

6. (extraliga)

9. (extraliga)

kadetky
4. (extraliga)

1. (1. liga)

1. (oblastní přebor)

9. (extraliga)

2. (oblastní přebor)

Zdroj: www.cbf.cz

juniorky

7. (2. liga)

ženy

teta se spojovat nebudou a utkají se v pokračování
skupiny o to, kdo skončí poslední a bude muset
do baráže.
Pouť základní částí zahájily Prostějovanky již
o předminulém víkendu duelem s Příborem a
kláním proti Havířovu. Jako poslední přijde na
řadu v neděli 24. ledna příštího roku výjezd do
Poděbrad.

Juniorky sní
o nejlepší ètyøce
Druhou sezonu od postupu mezi juniorskou
elitu zahájily prostějovské basketbalistky s
poloviční úspěšností. V úvodním kole porazily na domácí palubovce Jablonec nad Nisou,
o den později až vinou poslední čtvrtiny padly
s USK Praha, tedy obhájcem zlatých medailí.
„Věděli jsme, do čeho jdeme, a s úvodním dvojzápasem jsme spokojeni. Jablonec nám nebyl
vyrovnaným soupeřem a zapojili jsme co nejvíce
hráček. Vyhrát jsme chtěli i na druhý den, ale úřadující mistryně k nám přijely v nejsilnější sestavě,
když předtím vyhrály v Ostravě i bez své nejlepší
hráčky,“ pustil se do představení aktuální situace
hlavní kouč výběru Željko Živkovič.
Proti vysokoškolačkám sice Prostějovanky po půli
ztrácely hned dvanáct bodů, třetí čtvrtinu ovšem
zvládly v poměru 16:6 a bylo tak zaděláno na drama. Závěrečných deset minut ale vyznělo stejným
skóre pro hostující hráčky a výhra tak putovala do
Prahy. „Holky mě nezklamaly. Zpočátku sice měly
velký respekt, pak ale byly lepší a prosazovaly se
i na doskoku proti vysokým a robustním soupeřkám. V závěru se nám bohužel Frgalová, Krátká
i Švécarová vyfaulovaly, Fialová nemohla nastoupit vůbec a USK své vedení opět navýšilo. Výsledek ani výkon mě ale nezklamal a je nadějí do
dalších kol,“ nesmutnil nijak přehnaně.
Na jaře juniorkám TJ OP jen těsně unikl postup do vyřazovací části a musely absolvovat
skupinu o udržení, nyní je zkušený trenér
přesvědčen, že družstvo na play off dosáhne.
„V juniorské extralize bychom rádi hráli v klidu
střed tabulky. Hlavní je vyhnout se play out,
což je myslím reálné. A když budeme lepší než
sedmí nebo osmí, tak to bude super a budeme
se moci poprat o postup do Final Four,“ zmínil
kouč své tajné přání.
Jediným nováčkem soutěže je Žďár nad Sázavou, jenž nahradil sestupující Karlovy Vary.
Jako výhoda i nevýhoda prostějovského celku
se může ukázat, že juniorský tým tvoří jádro
druholigového celku žen. A tak by tomu mělo
zůstat i nadále. Navíc tým posílil. K juniorkám
přišly Nela Semjonová z OSK Olomouc
a Tereza Křapová z Kyjova. „Půjdeme stále
stejnou cestou a nebudeme brát pendly z vyšších soutěží. Jsem rád za to, co máme, a že jsou
holky pohromadě. Sezona bude dlouhá a je
teprve na svém začátku. Holky ale ukázaly, že
umí vyhrávat,“ těší se na další vydařená vystoupení Željko Živkovič.

Rozlosování základní èásti 2. ligy žen, skupiny „B“, roèníku 2015/2016:
2. kolo, sobota 3. října:
BK Handicap Tišnov „B“ - Basketball Nymburk „B“ 64:60, SKB
Zlín – Basket Poděbrady odloženo na 6.11., TJ Šumperk – BK Havířov 72:40, TJ OP Prostějov – BK Příbor 78:59.
3. kolo, neděle 4. října:
BK Handicap Tišnov „B“ - Basket Poděbrady odloženo na 28.10.,
SKB Zlín – Basketball Nymburk „B“ 46:79, TJ Šumperk – BK
Příbor 70:47, TJ OP Prostějov – BK Havířov 90:39.
4. kolo, sobota 17. října:
Basketball Nymburk „B“ - BK Havířov, Basket Poděbrady – BK
Příbor, BK Handicap Tišnov „B“ - TJ Šumperk, SKB Zlín – TJ
OP Prostějov.
5. kolo, neděle 18. října:
Basketball Nymburk „B“ - BK Příbor, Basket Poděbrady – BK
Havířov, BK Handicap Tišnov „B“ - TJ OP Prostějov, SKB
Zlín – TJ Šumperk.
6. kolo, sobota 14. listopadu:
TJ Šumperk – Basketball Nymburk „B“ (18.00), TJ OP Prostějov – Basket Poděbrady (14.00), BK Havířov – BK Handicap
Tišnov „B“ (18.00), BK Příbor – SKB Zlín.
7. kolo, neděle 15. listopadu:
TJ Šumperk – Basket Poděbrady (10.00), TJ OP Prostějov –
Basketball Nymburk „B“ (10.00), BK Havířov – SKB Zlín
(10.00), BK Příbor – BK Handicap Tišnov „B“.
Dohrávané 1. kolo, sobota 28. listopadu:
BK Handicap Tišnov „B“- SKB Zlín, TJ Šumperk – TJ OP Prostějov (16.00), BK Havířov – BK Příbor (18.30), Basketball Nymburk „B“ - Basket Poděbrady.

8. kolo, neděle 29. listopadu:
SKB Zlín – BK Handicap Tišnov „B“, TJ OP Prostějov – TJ
Šumperk (10.00), BK Příbor – BK Havířov, Basket Poděbrady –
Basketball Nymburk „B“.
9. kolo, sobota 12. prosince:
Basket Poděbrady – BK Handicap Tišnov „B“, Basketball Nymburk „B“ - SKB Zlín, BK Příbor – TJ Šumperk, BK Havířov – TJ
OP Prostějov (18.00).
10. kolo, neděle 13. prosince:
Basketball Nymburk „B“ - BK Handicap Tišnov „B“, Basket Poděbrady – SKB Zlín, BK Havířov – TJ Šumperk (13.00), BK Příbor – TJ OP Prostějov.
11. kolo, sobota 9. ledna:
BK Příbor – Basketball Nymburk „B“, BK Havířov – Basket Poděbrady (18.15), TJ OP Prostějov – BK Handicap Tišnov „B“, TJ
Šumperk – SKB Zlín (16.00).
12. kolo, neděle 10. ledna:
BK Havířov – Basketball Nymburk „B“ (11.15), BK Příbor – Basket Poděbrady, TJ Šumperk – BK Handicap Tišnov „B“ (10.00),
TJ OP Prostějov – SKB Zlín.
13. kolo, sobota 23. ledna:
Basket Poděbrady – TJ Šumperk, Basketball Nymburk „B“ - TJ
OP Prostějov, SKB Zlín – BK Havířov, BK Handicap Tišnov „B“
- BK Příbor.
14. kolo, neděle 24. ledna:
Basketball Nymburk „B“ - TJ Šumperk, Basket Poděbrady – TJ
OP Prostějov, BK Handicap Tišnov „B“ - BK Havířov, SKB Zlín
– BK Příbor.
Poznámka: Časy zbývajících zápasů budou teprve upřesněny.

Ženská košíková může v Prostějově těžit z kvalitní práce s mládeží, o čemž svědčí nejvyšší
soutěže juniorek i kadetek.
Foto: TJ OP Prostějov

Los juniorek TJ OP
Prostìjov v základní èásti:
21. kolo, sobota 26. září: Prostějov – Jablonec nad Nisou, 22. kolo, neděle 27. září:
Prostějov – USK Praha, 2. kolo, sobota 10.
října: Prostějov – Trutnov, 3. kolo, neděle 11. října: Prostějov – Hradec Králové,
4. kolo, sobota 24. října: Slovanka – Prostějov, 5. kolo, neděle 25. října: Žďár nad
Sázavou – Prostějov, 1. kolo, středa 28. října: Prostějov – Ostrava, 6. kolo, sobota 7.
listopadu: Prostějov – Valosun Brno, 7. kolo,
neděle 8. listopadu: Prostějov – Žabiny
Brno, 12. kolo, úterý 17. listopadu: Ostrava
– Prostějov, 8. kolo, sobota 21. listopadu:
Prostějov – Sparta Praha, 9. kolo, neděle 22.
listopadu: Prostějov – Strakonice, 10. kolo,
sobota 5. prosince: USK Praha – Prostějov, 11. kolo, neděle 6. prosince: Jablonec
nad Nisou – Prostějov, 19. kolo, sobota 19.
prosince: Strakonice – Prostějov, 20. kolo,
neděle 20. prosince: Sparta Praha – Prostějov, 13. kolo, sobota 16. ledna: Hradec
Králové – Prostějov, 14. kolo, neděle 17.
ledna: Trutnov – Prostějov, 15. kolo, sobota 30. ledna: Prostějov – Žďár nad Sázavou,
16. kolo, neděle 31. ledna: Prostějov – Slovanka, 17. kolo, sobota 13. února: Žabiny
Brno – Prostějov, 18. kolo, neděle 14. února: Valosun Brno – Prostějov

juniorky vyrovnanou bilanci 1:1. Po vysoké porážce v Litoměřicích se totiž podařilo uspět na
palubovce Slovanky. „Zatím je brzy na nějaké
hodnocení, soutěž ale vypadá hodně nevyrovnaně. Jsou tu tři čtyři týmy, které budou od samého
počátku bojovat o to, aby přes vysoké porážky
udržely kádr, pro nás by bylo play off velkým
úspěchem,“ podotkl Živkovič a poukázal na porážky Strakonic 12:110, Valosunu Brno 34:112,
Slovanky 26:96 či Litoměřic v poměru 32:80.
Nováčky soutěže jsou Havířov, jenž postoupil
místo Hradce Králové, a Litoměřice, které získaly
licenci od Proseku. „Černým koněm jsou pro mě
Pardubice, vysoko vidím i Brno, Spartu a Havířov. My bychom chtěli bojovat o střed tabulky,
u holek nejsou ale velké výkyvy nic mimořádného a nebude to jednoduché, věřím ale, že se
budou lepšit. Teď na nich byla vidět velká nervozita, samy na sebe dělají tlak,“ míní Živkovič, jehož
naopak těší, s jakým zájmem se setkaly žákovské
nábory na prostějovských školách.

SOUPISKA JUNIOREK TJ OP
Renata Fialová, Michaela Krátká, Veronika
Švécarová, Terezie Frgalová, Tereza Křapová,
Nela Semjonová, Nikola Dufková, Eva Šmeráková, Kateřina Frgalová, Růžena Slivečková,
Klára Vymlátilová, Barbora Burešová. Trenéři:
Željko Živkovič a Martina Kalábová.

Kadetky oèekávají
ústup ze slávy
Před rokem se prostějovskému výběru do
sedmnácti let podařilo postoupit až do republikového Final Four, letos na jaře po napínavé
sérii podlehl v extraligovém čtvrtfinále pražské Spartě. Nyní ovšem tuto kategorii opustil
silný ročník 1998 a odpovídají tomu i ambice,
které jsou trochu opatrnější.
„Náš ročník 1999 je slabší, máme jen tři hráčky
a dvě z nich jsou zraněné. Zbyla nám nyní jen
Šmeráková a k ní sedm o rok mladších hráček,
které ještě doplňují starší žačky Buřtová s Kubíčkovou,“ představil aktuální sestavu, kterou před
sezonou z OSK Olomouc doplnila Tereza Nesvadbová s Růženou Slivečkovou.
Tento tým má po úvodním dvoukole stejně jako

Los kadetek TJ OP
Prostìjov v základní èásti:
2. kolo, sobota 3. října: Litoměřice – Prostějov, 3. kolo, neděle 4. října: Slovanka – Prostějov, 4. kolo, sobota 17. října, 19.00: Prostějov
– Trutnov, 5. kolo, neděle 18. října, 12.00:
Prostějov – USK Praha, 6. kolo, sobota 31. října: Valosun Brno – Prostějov, 7. kolo, neděle
1. listopadu: Žabiny Brno – Prostějov, 8. kolo,
sobota 14. listopadu: Prostějov – Strakonice,
9. kolo, neděle 15. listopadu: Prostějov –
Sparta Praha, 10. kolo, sobota 28. listopadu:
Ostrava – Prostějov, 11. kolo, neděle 29. listopadu: Havířov – Prostějov, 1. kolo, sobota
12. prosince: Prostějov – Pardubice, 12. kolo,
neděle 13. prosince: Pardubice – Prostějov,
13. kolo, sobota 9. ledna: Prostějov – Slovanka, 14. kolo, neděle 10. ledna: Prostějov
– Litoměřice, 15. kolo, sobota 23. ledna:
USK Praha – Prostějov, 16. kolo, neděle 24.
ledna: Trutnov – Prostějov, 17. kolo, sobota
6. února: Prostějov – Žabiny Brno, 18. kolo,
neděle 7. února: Prostějov – Valosun Brno,
19. kolo, sobota 20. února: Sparta Praha –
Prostějov, 20. kolo, neděle 21. února: Strakonice – Prostějov, 21. kolo, sobota 5. března: Prostějov – Havířov, 22. kolo, neděle 6.
března: Prostějov – Ostrava

SOUPISKA KADETEK TJ OP
Eva Šmeráková, Michaela Neherová, Klára
Vymlátilová, Kateřina Frgalová, Růžena Slivečková, Adéla Buráňová, Barbora Burešová, Jitka
Oravová, Veronika Pořízková, Tereza Nesvadbová, Adéla Buřtová, Kristýna Kubíčková. Trenéři: Željko Živkovič a Váša Mazalová.

Chcete pracovat a mít zajištěnou existenci?
Obraťte se přímo na nás...

U nás najdete pro svoji práci podporu,
výukový program a vždy ochotného
spolupracovníka s radou i pomocí.
Kostelecká 417/5, Prostějov

607 158 055

15082130790

PROSTĚJOV Do stejných soutěží jako v sezoně 2014/2015 se v létě přihlásily tři
nejsledovanější výběry TJ OP Prostějov. Dospělé basketbalistky tak po loňské
nováčkovské sezoně opět válčí o body ve druhé lize žen, v případě kadetek i juniorek se jedná o nejvyšší domácí soutěž v podobě extraligy. Přáním všech tří
celků, na jejichž lavičce shodně figuruje úspěšný trenér Željko Živkovič, je postup
do play off. V případě žen to znamená skončit do čtvrtého místa ve své skupině,
umládežnickýchdružstevstačíumístěnívnejlepšímoktetu.Večerníkseupříležitosti
startu letošní sezóny podíval na basketbal v něžném podání trochu podrobněji.
Výsledky prvních utkání„oděvářek“ najdete na www.vecernikpv.cz, navíc exkluzivní rozhovor s Michaelou Krátkou pak najdete na straně 32 dnešního vydání.

