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Martin Pospíšil z Bedihoště se svou šestnáctiměsíční dcerou Abigail, která vypadla z okna v prvním patře
přímo na betonový chodník. Je až k neuvěření, že se malému dítěti nic nestalo... 2x foto: Michal Kadlec
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RYCHLÝ
VEČERNÍK
Veèerník by stíhal...
Prostějov (mik) - Večerník se chystal
na páteční tiskovou konferenci pořádanou vedením Policie ČR Prostějov.
Dozvědět jsme se měli novinky o zásahu proti narkomanům a dealerům
drog, stejně jako statistické údaje vývoje kriminality na Prostějovsku za
prvních devět měsíců tohoto roku.
Jenže den předtím bylo všechno jinak,
policisté „tiskovku“ odložili a zdůvodnili to tím, že novináři by stejně
nestíhali... „Vzhledem k aktuálním
událostem v souvislosti se zásahem
Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Olomouc jsme s ohledem
na vaše kapacitní možnosti rozhodli
o posunutí tiskové konference z původně plánovaného data 16. října na
středu 21. října,“ znělo oficiální vyjádření Františka Kořínka, tiskového
mluvčího Policie ČR pro Územní
odbor Prostějov. No jo, ale Večerník
by stíhal!

Houbaøùm svítá nadìje
Prostějov (mik) - Houbaři, už jste
zabalili sezónu? Neblázněte, košíky
a nožíky nechejte ještě v pohotovosti!
Deštivé počasí totiž znovu probouzí
přírodu, a pokud nebude mrznout,
můžeme se v lesích dočkat ještě zajímavých úlovků. „Pořád je plno václavek a našel jsem na Konicku i čerstvě
vyrostlé suchohřiby,“ volal v sobotu
odpoledne do redakce čtenář Večerníku.

O støelbì rozhodne znalec
Prostějov (mik) – Případ německého ovčáka, kterého 24. května
u Sportcentra v Olympijské ulici
zastřelil ze služební pistole strážník
Městské policie Prostějov, se stále
vyšetřuje. Podle informací Večerníku
si státní policisté vyžádali odborný
posudek znalce, který by měl určit
hodnotu psa a hlavně, posoudit reakci strážníka. Policie ČR i nadále hledá
další svědky incidentu.

rubriky
Večerníku

FOTO

CO NÁS POTĚŠILO…
Rychlejší než zloděj. O tom, že
máme velice zdatné strážce veřejného pořádku, není třeba pochybovat.
Svědčí o tom případ, kdy zloděj ukradl měděný parapet z domu a utíkal
s ním do Kolářových sadů. Kdepak
ale na strážníky! Ti nasadili sprint
hodný Usaina Bolta a nenechavce po
pár minutách dohonili.

VEÈERNÍKU

Martin MOKROŠ
Nad tímto fotem lze pouze konstatovat: „Odborník žasne, laik
se diví.“ Botička na autě odtahové služby je asi nejlepší aprílový žert, ovšem máme bohužel
říjen. Můžeme pouze spekulovat, zda majitel auta sám sebe
za: a) odtáhnul anebo za b) uzavřel spolupráci s magistrátem
na příští odtahy při strojním
čištění.
Myslíme, že varianta b) by byla
lepší, neboť těch, co ve městě parkují jako dobytek a skutečně brání v parkování jiným
a ohrožují, je daleko víc...

CO NÁS UDIVILO…

A TEĎ KDO
KOHO ODTÁHNE...
Foto: Martin Mokroš

Agentura V Prostějově bude fungovat i JUNIOR TAXI
Proč by měli jenom důchodci v našem městě požívat výhod a vozit se
taxíky za pouhou dvacetikorunu?
Copak neexistuje rovnoprávnost?
Takto se podle informací Agentury
Hóser oprávněně rozčiloval na jednání rady konšelů nový náměstek
prostějovské primátorky Pavel Šlehačka. Tomu opozičníci vytýkali,
že nemá jasnou vizi o řízení resortu
dopravy, tak včil přišel s prvním razantním opatřením, které se určitě
bude líbit prostějovským dorostencům a dorostenkám.

„7 dnù Veèerníku v kostce“
pohledem Martina Zaorala

„Chodím často mezi mladé lidi, a ti si
mi stěžují, že město zajišťuje výhody
pouze seniorům. Copak omladina
nepotřebuje jezdit levně taxislužbou?
Já myslím, že ano, obzvláště když se
mládež zlinkuje v hospodách, jako
když zákon káže,“ poskytl Agentuře Hóser vysvětlení svého nového
návrhu Pavel Šlehačka. Podle něho
by mladiství měli mít také možnost
se z nočních diskoték nebo vandalských výprav vracet domů pohodlně.
„Navrhnu zastupitelům ke schválení
zřídit v Prostějově kromě služby SENIOR TAXI i JUNIOR TAXI. A protože si myslím, že tato služba bude
využívána mnohem více, vyčleníme
provozovateli částku dvou milionů
korun na benzín,“ dodal náměstek

primátorky pro dopravu Pavel Šlehačka.
S tímto návrhem se plně ztotožňuje
a fandí mu i velitel Městské policie
Prostějov. „To, že opilou mládež
budou domů rozvážet taxikáři, naprosto vítám. Je to lepší, než kdyby
vandalové chodili pěšky a po cestě
ničili dopravní značky, kopali lidem
do dveří nebo rozhazovali popelnice.
Jistě, mladí by za odvoz taxíkem měli
zaplatit víc než senioři. Já bych to šacoval aspoň tak na tři pětky. I tak ale
daleko více ušetříme, když nebudou
na ulicích rozbíjet vše, co jim přijde
pod ruku,“ svěřil se Jan Nagymároš,
šéf prostějovských strážníků.
Mezi městem dotovanou taxislužbou pro seniory a juniory bude ale

přece jen jeden velký rozdíl. „V případě JUNIOR TAXI budeme muset zajistit ještě lékařský doprovod,
který rozhodne, zda dotyčný mladý
muž či dívka bude odvezen buď
domů, nebo rovnou na záchytku.
Podle mého názoru by totiž nebylo vhodné, kdyby město finančně
podporovalo skutečnost, že by mladistvý byl přivezen domů k rodičům ožralý jako prase,“ dožaduje
se vehementně lékařské asistence
u služby JUNIOR TAXI Ivana Hemeráková, náměstkyně primátorky
pro školství.
Za Agenturu Hóser Majkl

Babimaki & mik

•• Úterý ••
Plumlovská na jedničku! Naše republika má technický stav silnic na jedničku! Problém ovšem nastane, když zařadíte dvojku nebo vyšší rychlostní stupeň. Situace na
komunikacích se však nepochybně zlepší. Nový povrch dostane například i frekventovaná Plumlovská ulice, nejprve však musí proběhnout oprava kanalizace a vodovodu.

•• Čtvrtek ••

Pondìlí 11/8 °C

V Prostějově jsou už v provozu bezmála dvě desítky kruhových křižovatek, pomalu ale
jistě se stáváme městem rondelů. To ale není všechno! Příští rok se bude stavět„kruháč“
na náměstí Padlých hrdinů, další dva na Poděbradově náměstí přibudou v roce 2017
a o další rok později mají radní v plánu ještě dva rondely, na Újezdě a na křižovatce ulic
Olomoucká a Vápenice. No, není to k zbláznění?
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Největší „peckou“ uplynulých sedmi dnů bylo vystoupení jednoho
z nejpopulárnějších českých herců
v rámci divadelního festivalu Aplaus
v Městském divadle Prostějov. A ve
hře Amadeus naprosto exceloval
dokonce se svým synem. Ještě předtím ale čelil dotazu Večerníku, jakou
kadenci má samopal vzor 59...

POÈASÍ v regionu

•• Pátek ••

•• Neděle ••

MIROSLAV DONUTIL

Libor Vojtek z prostějovského
magistrátu se zhrozil, když jsme
mu ukázali ceduli zatlučenou
hřebíky do kmene švestky

Hokejisté bez Prostějovanů. Tak už to v profesionálním sportu chodí. Při složení
mužstva už dávno nerozhoduje to, kam člověka srdce táhne, nýbrž aktuální výkonost
a zejména ekonomická síla klubu. Právě tyto faktory zřejmě rozhodly o tom, že z kádru
Jestřábů na hostování odchází poslední prostějovský rodák na soupisce Václav Meidl.

Zlatá rybka v Tovačově. Zlá žena ve Werichově pohádce se chtěla stát králem, císařem a nakonec i papežem. Co bych dělal já, kdybych chytil zlatou rybku? Odpověď zní
jasně: nic. Na podobné otázky ovšem rybáři při oblíbeném výlovu rybníka v Tovačově neměli prostor. Po oba víkendové dny totiž museli tvrdě makat!

ZAUJAL NÁS…

„JÁ JSEM TO TAM
FAKT NEZABÍJEL!“

Karle, hoď to za hlavu. Nedávej úplatky, nedávej úplatky, nebo se z toho zblázníš. Parafráze z filmu Jáchyme, hoď ho do stroje se zřejmě hodí na současnou situaci hejtmana Jiřího Rozbořila (ČSSD). Podle policistů se měl Rozbořil pokusit uplatit krajského policejního ředitele Karla Kadlece. Měl tak chtít dosáhnout ukončení vyšetřování jedné z kauz.

•• Sobota ••

Tak to byla pořádná šupka! To, co
se stává průměrně jednou za dva
až tři roky, přišlo tentokrát hned
v prvním kole. Volejbalistky Prostějova totiž zahájily novou sezónu
porážkou na palubovce Ostravy,
odkud si odvezly nečekaně pouze
jeden bod.

ZASLECHLI JSME…

•• Středa ••

Hurá za uprchlíky! V sobotu večer se autor těchto řádků vypravil z Prostějova na srbsko-chorvatskou hranici, aby zde pořídil reportáž o přílivu uprchlíků do Evropy. Pokud i příští týden od něj ve Večerníku najdete nějaký článek, bude to dobré znamení,
že se i v pořádku vrátil...
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Foto: Josef Popelka

Hejtman a kanalizace. „Mějte se tu moc hezky a užívejte si kanalizace,“ popřál
hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil na závěr slavnostního otevírání nové kanalizace a čističky odpadních vod v Rozstání. Tehdy ještě netušil, že ho za pár hodin
někteří občané stejně jako předseda jeho domovské strany Bohuslav Sobotka budou
chtít do té kanalizace spláchnout.

Záviděli byste Amadeovi? Jsme schopni snést světlo - když příliš vehementně začne
nám svítit do očí? Tak zněl podtitul divadelní hry Amadeus o střetu geniálnosti a průměrnosti, kterou mohli sledovat diváci v prostějovském divadle. Ano, pokud nás oslní
talent a nesnesitelná lehkost žití u někoho jiného, pak se často dostaví závist. Obrovské
prokletí lidí totiž spočívá v tom, že neradi vidí druhé šťastnější, než jsou oni sami. Kdo
tohle pochopil, nebyl v divadle zbytečně.

ZACHYTILI JSME…

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

SCÉNA VEČERNÍKU

•• Pondělí ••

Hejtman nemá stejný metr! Ještě
před pár týdny s povděkem kvitoval
odstoupení Aloise Mačáka ze všech
veřejných funkcí kvůli aféře s přijímáním finančních darů od firem. Ale
nyní sám hejtman Olomouckého
kraje Jiří Rozbořil, navíc na rozdíl od
Mačáka obviněný z korupce, nehodlá rezignovat ani náhodou...
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Obchod skončil. Dočkají se lidé svých věcí? „Mekáč“ v Olomouci zavřel,
trpěliví,
e
n
u
o
s
j
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zjistili jsme
PROSTĚJOV Bazárek a sekáček
U Justýnky skončil koncem letošního
května. Prodejna ve Wolkerově ulici
byla kompletně vyklizena. Někteří
lidé však ani po čtyřech měsících nedostali své věci zpět. U řady z nich narůstá netrpělivost a obavy z toho, zda
se s nimi majitelka obchodu řádně
vyrovná. Ta naopak prosí o trpělivost
s tím, že do konce října by vše mělo
být vyrovnané.

Martin Zaoral
„Paní majitelka z bývalého Bazárku
a sekáčku U Justýnky mi dluží věci, které jsem jí dala do komisního prodeje,
případně peníze za ně. Píše mi už dva
měsíce, že mi je dá a stále nic,“ postěžovala si například Hana J. Nebyla přitom
sama. „Řeším to už od loňského září. Sice
jsem většinu věcí už dostala, ale pořád mi
nějaké chybí. O prázdninách mi psala, že
mi je v týdnu doveze, ale zase nic,“ dodala
další z Prostějovanek.
Majitelka někdejšího bazárku problémy
s vracením věcí připouští, všechny však
prosí o trpělivost. „Věci v bazárku měly
asi tři stovky klientů. Asi se třemi čtvrtina-

Bazárek a sekáček U Justýnky fungoval na Wolkerově ulici až do konce května.
Foto: Facebook

mi z nich jsem se už vypořádala. S těmi
ostatními bych se chtěla vyrovnat do
konce října, jak mi ukládá zákon,” reagovala na dotaz Večerníku Marcela Glončáková. Co stojí za zdržením? „Musela
jsem z prodejny vše vystěhovat a odvézt
domů. V obchodě byla spousta nejrůznějšího zboží od potřeb pro kojence,
přes pánské obleky, až po knihy. Všechno
jsem to nabalila do krabic a nyní to doma
postupně třídím. Chodím přitom do
zaměstnání a starám se o domácnost,
takže to nejde úplně rychle. Nicméně
klientům posílám SMS zprávy kdy a kde
si své věci mohou vyzvednout, případně
jim je sama vozím,“ dodala na vysvětlenou Glončáková, která připouští, že se ze
strany lidí setkává se stížnostmi. „Často je
to kvůli tomu, že chtějí všechny své věci
vrátit najednou, což však nemohu vždy
zajistit. Nicméně ráda bych všechny
ubezpečila, že jsem nic nezpronevěřila
a se všemi se brzy vyrovnám,“ vzkázala.

PODZIM S VEČERNÍKEM i na našem webu

www.vecernikpv.cz
www.
vecernikpv.cz

OTEVŘE SE V PROSTĚJOVĚ?

Na restauraci McDonald´s v Salmově paláci už zbývají jenom vzpomínky.
Foto: archiv Večerníku

PROSTĚJOV OLOMOUC Z měst mizí obchody. Důkazem
je i fakt, že před pár dny přišlo historické centrum Olomouce
o McDonald´s. Provozovna řetězce rychlého občerstvení tu přitom fungovala celých dvacet let. Její zástupci přitom na druhou
stranu už před dvěma roky plánovali otevřít restauraci i v Prostějově. Upustili už od svého záměru? A pokud ne, kde první prostějovský „Mekáč“ bude?
Olomoucký McDonald´s dvě desítky let působil v Salmově paláci na
Horním náměstí v Olomouci. V současnosti jsou v hanácké metropoli k dispozici dvě restaurace Horní Lán a Šantovka. Přestože konkurent
v oblasti rychlého stravování KFC v Prostějově svoji provozovnu má už
od prosince předloňského roku, McDonald´s se stále nemůže rozhoupat.
„Prostějov máme stále v hledáčku, ale zatím jsme pro vybudování
a otevření restaurace McDonald’s ve vašem městě nenašli vhodnou lokalitu,“ reagovala na přímý dotaz Večerníku Zuzana Svobodová, tisková mluvčí McDonald's ČR.

V Anglické ulici PANUJE STRACH. Právník útočnice: „Není nebezpečná!“
„Bydlíme tady s bláznivou ženskou, která se jen tak vydala bodat nožem svoji kamarádku...“
PROSTĚJOV Zcela rozdílné a protichůdné názory i vyjádření zaznamenal Večerník poté, co jsme v minulém vydání informovali
o propuštění z vazby psychicky narušené mladé ženy, která na
začátku června letošního roku třikrát nožem bodla svoji bývalou
spolužačku. Zatímco její právník Pavel Kvíčala považuje reportáž
za pobuřující a tvrdí, že jeho klientka není okolí nebezpečná, obyvatelé domu v Anglické ulici, kde pomatená žena bydlí u svých
rodičů, mají z její přítomnosti panickou hrůzu! Večerník se vydal
v minulých dnech do pátrání, jak se věci mají...
EXKLUZIVNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Michal
KADLEC
„Jsem obhájcem dotyčné osoby, kterou označujete K. M., a vzhledem ke
svojí povinnosti mlčenlivosti advokáta nemohu vše podrobně vylíčit, ale

PODEZŘELÝ

Z VRAŽDY

v každém případě je moje rozhořčení
oprávněné, neboť jmenovaná se
žádného pokusu o vraždu nedopustila, z takového trestného činu nebyla
nikdy obviněna a nebyla propuštěna
z léčebny, nýbrž z vazby. Protože není
okolí nebezpečná, nelze ji přirovnávat
k ženě, která ve Žďáru nad Sázavou
usmrtila nožem studenta ve škole.
Chci Večerník ubezpečit, a současně
i ostatní čtenáře i spoluobčany,
že nejsou v žádném případě mojí

klientkou ohroženi na zdraví a životě.
Klientka se podrobila psychologickému a psychiatrickému zkoumání
a bylo konstatováno, že není okolí
nebezpečná. Naproti tomu se
sama rozhodla svoji psychiku léčit
a upevnit, a to ne ambulantně,
ale hospitalizací, takže se nebude
nikde volně pohybovat,“ vyjímáme
z písemného vyjádření Pavla Kvíčaly,
které minulý čtvrtek poslal do redakce Večerníku.
Prostějovský
právník
zároveň
upozorňuje na presumpci neviny
své klientky. „Dokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu
není vina vyslovena, nelze na toho,
proti němuž se vede trestní řízení,
hledět jako by byl vinen. Lidsky je
mi líto, že došlo k události, která
zasáhla do integrity jiné osoby, ale
zákony naší země musíme všichni

ctít a dodržovat. Proto není možné
označovat moji klientku názvy, které
v reportáži používáte, není možné ji
obviňovat z jednání, pro které nebyla
odsouzena a které navíc nebylo ani
řádně prokázáno,“ dodává právník
Pavel Kvíčala.
Jeho slova ale pobuřují obyvatele
panelového domu v Anglické
ulici v Prostějově, ve kterém
nyní mladá žena propuštěná
z vazby bydlí u svých rodičů.
„Takové kecy, s prominutím, ať si
ten advokát nechá od cesty! Bydlíme tady s bláznivou ženskou,
která se jen tak vydala bodat nožem
svoji kamarádku. Žijeme tady ve
strachu, nevíme, jak může reagovat na potkání s kýmkoliv z nás,“ řekl
Večerníku zhruba třicetiletý muž
z paneláku v Anglické ulici. Své
jméno odmítl prozradit, ostatně

jako i další sousedé, se kterými jsme
ještě v neděli odpoledne mluvili.
„Je tady pozdvižení. Nejenom my
z tohoto baráku, ale i lidé
z vedlejších vchodů se po článku
ve Večerníku chtěli zeptat rodičů
té dívky, co s ní hodlají dělat a jaká
chtějí učinit opatření, aby nikoho
neohrožovala. Jenomže každý kdo
zazvoní na jejich dveře, má smůlu
- nikdo jim neotevře! A to i přesto,
že určitě rodiče a jejich dcera doma
jsou,“ prozradila nám žena z panelového domu. „To víte, že máme
všichni strach, vždyť ta holka je
blázen a má se někde léčit v uzavřené
léčebně. Mám dvě malé dcery, které
už samy chodí do školy. Teď je ale
budu vodit sám, nechci riskovat, že
je napadne ta šílená ženská,“ přidal
další svůj názor mladý tatínek z Anglické ulice.

EXKLUZIVNĚ
Večerník se rovněž pokoušel na rodiče
K. M. dozvonit, ale samozřejmě marně.
„Přitom se dívejte, mají tady před
barákem auto, určitě jsou doma,“ podotkla seniorka, která s námi trpělivě čekala
u hlavního vchodu do domu a rovněž
chtěla s rodiči psychicky narušené ženy
hovořit. Leč bohužel...
Stále tak není jasné, jestli útočnice,
která v červnu pobodala a těžce
zranila svoji kamarádku a bývalou
spolužačku, je doma s rodiči, nebo
se sama nechala hospitalizovat
v psychiatrické léčebně. Večerník
bude celou kauzu pochopitelně
i nadále sledovat.

“SOLI“ ŘÁDÍ AŽ V AFRICE

Foto: Policie ČR

OLOMOUC, PROSTĚJOV Už
od dubna letošního roku vyšetřuje
krajská mordparta vraždu seniora
v panelovém domě v Olomouci.
Policie zná již totožnost muže,
který je z tohoto brutálního činu
podezírán a skrývá se neznámo kde.
„V této souvislosti žádáme o zveřejnění pátrání po hledaném
devětačtyřicetiletém Janu Dlouhém
(na snímku), který je podezřelý
z trestného činu vraždy,“ sdělil Josef
Bednařík, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR Olomouckého
kraje. Jak dodal hledaný muž se může
pohybovat i po Prostějově.“
V případě, že jste tohoto muže
viděli, volejte prosím linku 158!

PROSTĚJOV Po vítězném prvním setu sobotního duelu prostějovských volejbalistek s pražským Olympem se kapitánka
“Agelek“ Solange Soares dočkala
příjemného překvapení. V rámci
projektu adopce na dálku občanského sdružení Pro-contact
a vstřícnosti VK AGEL Prostějov
se Mama Aicha Faro mohla radovat z věcného daru v podobě
dresu brazilské univerzálky. Ta si
z rukou Josefa Popelky, který již
osmým rokem dívenku z Afriky
podporuje, převzala fotografii
a děkovný plakát.
„ Je to milé překvapení a zároveň
radost, že jsem mohla i já přispět
na dobrou věc. Vážím si lidí, kteří se snaží jakkoliv pomoci těm,
jenž se ocitají v nelehké životní
situaci, “ neskrývala při předání
emoce prostějovská kapitánka.

Foto: Marek Sonnevend

15101410997

Dres kapitánky prostějovských volejbalistek
hrdě nosí guinejskáá ddívenka
ívenka
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Další soud s bývalým šéfem Je spalovna v Prostějově stále
OP Prostějov jen tak nebude
PROSTĚJOV Podle statistik žilo
v celé České republice pouze 261
penzistů, kteří pobírají důchod vyšší jak třicet tisíc korun. V prostějovském regionu patří do této skupiny
například bývalý ředitel zkrachovalého Oděvního podniku František
Tuhý. Stávající výše důchodu muže,
který se ještě před krachem již
tehdy řádně zadlužené firmy těšil
z platu přes dvě stě tisíc korun, převyšuje čtyřicet tisícovek. Na tom se
jen tak nic nezmění, a to navzdory
tomu, že jej státní zastupitelství obvinilo z miliónové zpronevěry.
Františku Tuhému a jeho právníkovi
se totiž letos v červnu podařil dokonalý obrat! Vrchní soud v Olomouci
jej ve svém veřejném zasedání zcela
zprostil obžaloby v případě vyplacení odměn ve výši přesahující šestadvacet milionů korun. Naprosto tak
obrátil původní rozsudek Krajského
soudu v Brně, který bývalého šéfa
Oděvního podniku odsoudil k pěti

Napsáno
ˇ
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005
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letům vězení nepodmíněně a úhradě způsobené škody. Osvobozující
rozsudek je přesto již pravomocný,
neboť státní zastupitelství se nakonec
vzdalo i práva na dovolání k Nejvyššímu soudu ČR.
To však není vše! František Tuhý
byl už státním zastupitelstvím rovněž obžalován kvůli nevýhodným
pronájmům podnikových prodejen
v Plumlovské a Žeranovského ulici, které měla na starosti jeho dcera
Jana Volková a zeť René Volek. Státní
zástupce v tomto případě celkovou
škodu vyčíslil na 10,6 milionu korun.
Věc, kterou by měl řešit prostějovský soud, se však neuvěřitelně protahuje. Kauza byla původně přidělena
senátu, který měl vést předseda soudu
Petr Vrtěl. Jenže obhájce Františka
Tuhého upozornil na možnou podjatost soudce. Ten ji sice odmítl, načež
spor musel rozseknout Krajský soud
v Brně, který kauzu předal senátu pod
vedením soudkyně Hany Greplové.

Ovšem ani ten případ rozhodovat
nemá! Obžalovaný totiž opět podal
námitku na podjatost soudkyně
i přísedících. A senát prostějovského soudu v čele s Hanou Greplovou
mu tentokrát vyhověl sám! Tím
pádem se vzdal možnosti v této věci
rozhodovat. Proti tomuto rozhodnutí
si státní zástupce podal stížnost.
„Nesouhlasím s důvody podjatosti.
Podle mých informací Krajský soud
vBrněoméstížnostidosudnerozhodl,”
řekl Večerníku v průběhu uplynulého
týdne Jaroslav Miklenda, který ostře
sledovaný případ dozoruje.
Krajský soud v Brně již dříve stanovil, že věc má být projednána právě
u Okresního soudu v Prostějově. Problém je, že v této instituci v tuto chvíli
kromě Petra Vrtěla a Hany Greplové
nepůsobí žádný další trestní soudce.
Ten by podle našich informací měl
být jmenován prezidentem republiky
Milošem Zemanem. Kdy se tak stane, to v tuto chvíli není známo. (mls)

MEDIÁLNÍ KACHNOU?
PROSTĚJOV Zpráva o tom, že
by se v Prostějově měla začít
stavět obří spalovna odpadu,
se rozletěla poprvé do světa
v polovině července roku 2011.
Krajský úřad totiž v rámci šetření při nakládání s komunálním odpadem hledal možnosti
levnější likvidace a rozhodl se
v některém z větších měst Olomouckého kraje postavit ekologickou spalovnu. Nejvíce se
v tomto ohledu propíral Přerov,
několikrát se ale v médiích zmínil i Prostějov...
Přestože tyto zprávy pořádně
hnuly žlučí mnohým Prostějovanům, tehdejší místostarosta Jiří
Pospíšil je vehementně popíral.
„Chci jednoznačně vyvrátit, že by
se v Prostějově stavba spalovny
jakkoliv chystala. Celý rozruch je
pouze novinářskou kachnou. Na

jednu stranu chápu, že v okurkové sezóně některá média nemají
o čem psát a hledají témata, aby se
lépe prodávala, ale strašit občany
spalovnou kvůli pár prodaným
výtiskům navíc? To nechápu! Jestli to tak půjde dál, tak za chvíli si
v novinách přečteme, že místo
Prioru postavíme na náměstí jadernou elektrárnu,“ vyjádřil se Pospíšil pro Večerník v článku, který
vyšel 18. července 2011.
Ale ouha, byl to právě Jiří Pospíšil,
kdo o rok později jako člen krajské
delegace sondoval v sousedním
Rakousku bezpečnost a ekologičnost tamních spaloven. „V žádném
městě Olomouckého kraje nemusí
mít strach, že by jim nová spalovna
ničila ovzduší,“ sdělil po návratu
z Rakouska Jiří Pospíšil.
Přesto se ještě více o spalovně začalo po Prostějově hovořit v létě

loňského roku po bourání Oděvního podniku. „Ve Vrahovicích
rozhodně žádná spalovna nebude,
vypadá to na Přerov,“ ujistil opětovně Jiří Pospíšil vloni během
letních prázdnin.
A dnes? Opravdu spalovna odpadu Prostějovu nehrozí, i kdyby byla nakrásně ekologická?
„Pořád platí to stejné, že s výstavbou spalovny se u nás nepočítá.
Je sice pravdou, že od roku 2024
bude v celé republice zakázáno sládkovat komunální odpad
a v každém kraji tak bude muset
být minimálně jedna spalovna.
Olomoucký kraj sice zatím není
rozhodnutý, kde ji postaví, ale
z několika možností nebyl Prostějov rozhodně jmenován,“ trvá si na
svém i dnes Jiří Pospíšil.
Tak snad to bude pravda i do
budoucna...
(mik)

Nebezpečného pachatele honili policisté po střeše
V Drozdovicích hodně rušno. Prostějovští kriminalisté totiž dostali echo
o tom, že v jednom z místních domků
se skrývá nebezpečný zločinec, který
ve městě přepadával a okrádal občany. Muži zákona zatkli nebezpečného
Roma po krátké honičce na střeše
domu!
„Policejní komisař zahájil trestní stíhání
podezřelého sedmatřicetiletého muže
z Prostějova pro trestný čin loupeže.
Toho se dopustil v srpnu a září roku
2005 celkem ve třech případech. V tom
prvním napadl obviněný čtyřiačtyřicetiletého muže v herně ve Svatoplukově
ulici a pod různými pohrůžkami násilí

mu z peněženky odcizil 2 800 korun.
K dalšímu případu loupeže došlo v Melantrichově ulici, kdy obviněný napadl
sedmadvacetiletou ženu, kterou přitlačil
na kontejner, prohledal ji a odcizil peněženku s finanční hotovostí a doklady. Poškozená utrpěla škodu za 5 200 korun.
K poslednímu případu došlo v Okružní
ulici. Pachatel zde na zem povalil muže
a ze zadní kapsy kalhot ukradl peněženku s dvěma tisícovkami korun,“ sečetla
prohřešky dopadeného lupiče Alena
Slavotínková, tisková mluvčí Policie ČR
v Prostějově. „Policisté kriminální služby
a vyšetřování operativním šetřením zjistili místo, kde se hledaný skrýval a v pon-

dělí 17. října 2005 ve večerních hodinách
ho zadrželi. O den později byl sedmatřicetiletý pachatel tří loupeží eskortován
do Vazební věznice Olomouc,“ dodala
Alena Slavotínková.
Způsob zatčení snědého lupiče se
Večerníku podařilo zjistit přímo
z policejních zdrojů. „Zjistili jsme, že
hledaný se zdržuje v bytě u své matky
v Drozdovicích. Vzhledem k tomu,
že se jedná o nebezpečného recidivistu, přijala se velice důkladná opatření
k jeho zadržení. Do akce byli nasazeni i policejní psovodi. V domě byla
provedena prohlídka, při které jsme
zjistili, že muž zde má připravenou

únikovou cestu na střechy sousedních
domů. Této cesty také muž využil. Vydali jsme se za ním a zatkli ho na střeše
domu ve chvíli, kdy se chystal skočit

do jedné ze zahrad. Teď už je nebezpečný pachatel izolován od společnosti, sedí ve vazbě,“ řekl přímo Večerníku
zkušený prostějovský kriminalista.

AKTUÁLNÍ KOMENTÁŘ VEČERNÍKU
Podobně akčních zatčení bylo v průběhu posledních deset let v Prostějově více, například na Husově náměstí kromě kriminalistů zasahovala i policejní helikoptéra. Zajímavé ale je, že postupem času
se policisté čím dál tím méně chlubili těmito akcemi. Jakoby nechtěli
jitřit vášně v případech, kdy šlo o zatýkání pachatelů různé trestné
činnosti z řad jedinců menšinové komunity. Jak se ale v současnosti
zdá, drtivá většina nebezpečných zločinců z Prostějova sedí v base,
čemuž by odpovídala neustále se snižující kriminalita. Snad to vydrží. Alespoň do té doby, než se nepolepšitelní zloději, lupiči a násilníci
vrátí na svobodu...
(mik)
Ať jste staří nebo mladí,

Večerník vás vždy
a všude baví...

AKCE

15101611025
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VÁŠ OBLÍBENÝ

VEČERNÍK

jak šel čas Prostějovem ...

Dykova ulice

o DVĚ

Vede kolem ‚Starorežné‘. Ulice byla pojmenovaná dne 27. ledna 1939
podle českého básníka Viktora Dyka (1877-1931). Během nacistické okupace
byla v letech 1940 až 1945 zvána německy Dyk-Gasse. Ve své době se jednalo o novou ulici propojující Bezručovo náměstí s ulicí J. B. Pecky, potažmo
průchodem kolem areálu dřívějšího Binkova pivovaru a později lihovaru Starorežná Prostějov až s ulicí Hliníky.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Riegrova ulice
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168

s městskou policií

Honička za zlodějem

krimi

V Prostìjovì roste poèet pøípadù VYKRADENÝCH DOMÙ
Zloději znovu dvakrát udeřili, v Raisově ulici a ve Vrahovicích
PROSTĚJOV V minulém čísle Večerníku přiznal šéf prostějovské
policie Pavel Novák politováníhodný fakt, že ve městě přibývá
případů vloupání do soukromých objektů. A co čert nechtěl, nyní
přibývají další dva trestné činy tohoto druhu. Zloději se vloupali
do domů v Raisově ulici a také ve Vrahovicích. Odnesli si odtud
poměrně tučný lup, majitelům způsobili škodu za desetitisíce korun. Vzniká nám po Prostějovsku nový gang?

Michal Kadlec

Ilustrační foto: 123rf.com
V odpoledních hodinách během
předminulé neděle 11. října nahlásili svědci na linku 156 podezřelé jednání neznámého muže.
Ten v blízkosti mlýnského náhonu utrhl z okna budovy měděný
parapet a poté zmizel v Kolářových sadech. Hlídka okamžitě vyrazila do zmíněné oblasti. Osobu
shodnou s udaným popisem objevila v blízkosti hvězdárny. Podezřelý se snažil strážníkům ztratit z dohledu, uniknout se mu ale
nepodařilo. Strážníci ho zadrželi
na Jungmannově ulici. V batohu
měl lup i potřebné nářadí k této
nekalé činnosti. Pro podezření ze
spáchání trestného činu následovalo jeho převezení na služebnu
Policie ČR k dalším úkonům.
Čtveřici svědků rozhodně patří
poděkování za včasné oznámení. Tímto jednoznačně přispěli
k dopadení podezřelého.

Pes v restauraci

Předminulý pátek 9. října po
jedenácté hodině žádala servírka restaurace odchyt psa, který
vběhl do provozovny. Než hlídka
dorazila na místo, pes bílé barvy
restauraci opustil a vzdálil se neznámo kam. Přibližně za deset
minut od prvního oznámení volala na linku 156 jiná žena, která
sama toulajícího se psa, tentokrát
černé barvy, odchytila. Strážníci
od ní čtyřnohého tuláka převzali a převezli na služebnu. Majitel
se o něj nepřihlásil, a proto pes
skončil v útulku v Čechách pod
Kosířem.

V centru nabízeli
parfémy

Minulé úterý 13. října po poledni
bylo přijato sdělení na linku 156
o muži, který se pohybuje v centru města, oslovuje kolemjdoucí
a snaží se jim prodat parfém. Za
pomoci městského kamerového
systému byla hlídka nasměrována k podezřelé dvojici. Strážníkům se pánové k pochůzkovému
prodeji doznali. Parfémy jim byly
na místě odebrány. Pro porušení
tržního řádu byla celá události
postoupena správnímu orgánu,
kde dotyčným hrozí za spáchání
přestupku pokuta až do výše třiceti tisíc korun.

PODZIM
S VEČERNÍKEM
i na našem webu

www.
vecernikpv.cz

Prvního nezvaného hosta měli majitelé rodinného domu ve Vrahovicích předminulý víkend. „V době od
ranních hodin pátku devátého října
do čtrnácti hodin v pondělí dvanáctého října se dosud neznámý pachatel vloupal do rodinného domu
v Prostějově, v místní části Vrahovice. Do objektu vnikl po násilném

překonání vstupních dveří. Následně pachatel celý dům prohledal, přičemž poškodil dvoje dveře v interiéru. Škoda na poškozených dveřích
byla předběžně vyčíslena na osm
tisíc korun. Neznámý člověk sice nic
neodcizil, ale je podezřelý z přečinu
porušování domovní svobody, za
který mu v případě dopadení a odsouzení hrozí trest odnětí svobody
až na dvě léta,“ informoval František

Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR
pro Územní odbor Prostějov.
Ke druhému vloupání došlo v noci
z úterý 13. na středu 14. října. V tomto případě už ale zloděj kradl opravdu jako straka. „Opět dosud neznámý pachatel se vloupal do objektu
v Raisově ulici v Prostějově. Nejprve
po poškození oplocení vnikl na pozemek u objektu, kde se následně
násilným způsobem vloupal do
budovy, kterou prohledal. Zevnitř
odcizil finanční hotovost jeden tisíc
devět set korun, vysavač, počítač
s monitorem, dva fotoaparáty značky Nikon a dva reproduktory. Celkem svým činem pachatel způsobil
škodu v předběžně stanovené výši
téměř třiceti tisíc korun,“ uvedl Koří-

PROSTĚJOVSKO Nechutný případ týrání zvířete vyšetřují prostějovští kriminalisté. Zjistili totiž
mladého muže, který na začátku
srpna tohoto roku velmi brutálním
způsobem zabil vlastního psa. Teď
mu hrozí až tři roky kriminálu.
„Z trestného činu týrání zvířat podezírají prostějovští kriminalisté
čtyřiadvacetiletého muže z Prostějovska. Tohoto činu se měl podezřelý
dopustit tím, že dne druhého srpna

mit na policii. Čím později, tím je
menší šance na zjištění podezřelého,“ zkonstatovala mluvčí prostějovských strážníků.
Pokud by se státním policistům
podařilo majitele pitbula zjistit, za
porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání mu hrozí pokuta
ve správním řízení až padesát tisíc
korun! „Samozřejmě lze vymáhat
i úhradu za léčebné výlohy a podle
občanského zákoníku i odškodnění,“ poznamenala Jana Adámková.
(mik)

Zloději mají na svědomí další dva
vykradené domy v Prostějově.
Dovnitř se většinou dostávají násilím.
Ilustrační foto
nek. Jak mluvčí prostějovské policie
dodal, rovněž tomuto chmatákovi
hrozí dva roky kriminálu. Jenom ho
dopadnout...

letošního roku na dvoře domu v obci
na Prostějovsku v úmyslu přivodit
bolest a utrpení surově týral svého
psa rasy německý ovčák. Zvíře na
následky zranění neslučitelná se životem následně pošlo,“ informoval
o drastickém případu František Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR pro
Územní odbor Prostějov. Jak dodal,
při prokázání viny a odsouzení hrozí
podezřelému tyranovi trest odnětí
svobody až na tři roky.
(mik)

ANTABUS ZAPIL ALKOHOLEM!
PROSTĚJOV Minulou středu
14. října vpodvečer znepokojil
procházející lidi na Žižkově náměstí totálně opilý muž, který ležel
na zemi a upadal do bezvědomí.
Strážníci, kteří byli okamžitě na
místo vysláni, brzy přišli na pravý
důvod zdravotních problémů nevyléčeného alkoholika...
„V podvečer uvedeného dne byl prostřednictvím linky 156 nahlášen ležící
muž před barem na Žižkově náměstí.
Vyslaná hlídka osobu probrala a zjistila,
že jde o člověka, který se toho dne vrá-

til z léčebny a má předepsán Antabus,
přesto požil alkohol. Jeho počínání se
mu nevyplatilo. Nebyl schopen samostatné chůze, těžce dýchal a mluvení mu
dělalo potíže,“ popsala stav notorického
alkoholika tisková mluvčí prostějovských strážníků Jana Adámková. „Přivolaný lékař jeho stav vyhodnotil jako
důsledek opilosti. Strážníci u něj dechovou zkouškou naměřili 2,74 promile.
Následně byl devětačtyřicetiletý muž
převezen na záchytnou stanici do Olomouce,“ dodala k opatřením Adámková.
(mik)

Náměstek krajského ředitele Policie ČR je VE VAZBĚ!
Korupční skandál smetl policisty, obviněn byl i hejtman

OLOMOUC, PROSTĚJOV Tak to byl pořádný fičák! Útvar pro odhalování organizovaného zločinu pod dohledem nekompromisního olomouckého státního zástupce Ivo Ištvana během uplynulého týdne obvinil dva vysoce postavené policisty, významného podnikatele a také
hejtmana Olomouckého kraje z korupce a ovlivňování trestních kauz.
Zatímco šéf krajské hospodářské kriminálky Radek Petrůj, náměstek
krajského ředitele Policie ČR v Olomouci Karel Kadlec a podnikatel Ivan
Kyselý skončili ve vazbě, hejtman Jiří Rozbořil je vyšetřován na svobodě.

Michal Kadlec
Bezesporu největší korupční aféra
v historii Olomouckého kraje začala
v úterý 13. října, kdy policisté z elitního
Útvaru pro odhalování organizovaného
zločinu zatkli bývalého ministra vnitra
Ivana Langera. Kromě domovní prohlídky jeho advokátní kanceláře v Praze
podnikli i rozsáhlou razii v jeho domě
v Olomouci. Dům někdejšího ministra,
poslance a místopředsedy ODS v centru
Olomouce opustili kriminalisté po více
než třinácti hodinách, stejně tak i žalobci
z olomouckého vrchního státního zastupitelství, kteří kauzu dozorují. „Nevím
a doteď dost dobře nerozumím tomu, co
se odehrálo. Ale nemohu se vyjadřovat,
abych eventuálně nemařil úkony trestního řízení, které probíhají. Podal jsem
vysvětlení,“ řekl Langer médiím poté, co
byl po mnohahodinovém výslechu propuštěn na svobodu. Jak dodal, sám netuší, jakou roli v celém případu hraje.
Vrchní státní zastupitelství v Olomouci
a ani policisté nechtěli v tu chvíli razii komentovat, proto se nejdříve spekulovalo
o klientelismu v oboru solárních elektráren. Jak ale z dalšího středečního zásahu
elitních policistů vyplynulo, stočilo se

vyšetřování úplně jiným směrem. Komanda zamaskovaných policistů vtrhla
do sídla Krajského úřadu Olomouckého
kraje a k údivu všech i do budovy Krajského ředitelství Policie ČR v Olomouci! Zadrženi byli hejtman Jiří Rozbořil,
podnikatel Ivan Kyselý a dva vysoce
postavení policisté krajského ředitelství
Karel Kadlec s Radkem Petrůjem. Aféra
vyhnala z funkcí také dva významné policisty z Generální inspekce bezpečnostních sborů.
Jak se zdá, policie zadržela a následně
i obvinila výše uvedené kvarteto na základě odposlechů, které při vzájemných
schůzkách obviněných byly nasazeny
v olomoucké restauraci Potrefená husa.
Olomoucký hejtman Jiří Rozbořil
z ČSSD měl nabízet úplatek za zametení
dotačního podvodu při výstavbě jezdeckého areálu Lazce. Jeho komunikaci
s další ústřední postavou razie na Olomoucku, náměstkem krajského policejního ředitele Karlem Kadlecem, zachytili
kriminalisté. Vyplývá to z protokolů k domovním prohlídkám v kauze spojované
s bývalým ministrem Ivanem Langerem.
Podle kriminalistů nechtěl pomoc zadarmo. „Ze strany podezřelého Jiřího Rozbořila bylo Karlu Kadlecovi nabídnuto

Zatímco hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil je vyšetřován na svobodě, náměstek krajského ředitele Policie ČR v Olomouci Karel Kadlec
skončil ve vazbě.
Foto: Policie ČR a Olomoucký kraj
zprostředkování úplatku od adresáta
dotace ve formě finanční hotovosti ve výslovně nesdělené výši, kdy tuto nabídku
podezřelý Karel Kadlec nejprve odmítl
a sdělil podezřelému hejtmanovi, že mu
vyhoví na přání podnikatele Ivana Kyselého, a až následně s úplatkem souhlasí
s tím, ale až si to odpracuje, až to vyjde,”
píše se v protokolu o zadržení.
Kriminalisté si přišli i pro vedoucího
olomouckého odboru hospodářské
kriminality Radka Petrůje. Na seznamu
figuruje také vysoce postavený člen Ge-

KRONIKA
Děda na kole boural

Notorik skončil v bezvědomí

Ilustrační foto: 123rf.com

ČERNÁ
O půl druhé odpoledne v úterý
13. října došlo na Žižkově náměstí v Prostějově k dopravní
nehodě cyklisty s osobním automobilem. Šestasedmdesátiletý muž z Prostějova se při jízdě

Pitbul pokousal štěně! SUROVĚ UTÝRAL vlčáka!
Majiteli to bylo jedno, ujel...
PROSTĚJOV Strážníci předminulou neděli řešili případ dalšího
napadení mezi zvířaty. Zaznamenali však u toho naprostou nezodpovědnost majitele psa bojového
plemene, který napadl a pokousal
malého psíka. Po muži na bruslích, který z místa incidentu ujel,
už pátrá státní policie!
„Muž pohybující se na kolečkových
bruslích nechal psa volně pobíhat.
Při míjení ženy, která v neděli jedenáctého října okolo půl deváté ráno
venčila svého malého psíka, zaútočil
právě na něj pitbul a způsobil mu
poranění, která musela být ošetřena
na veterinární ambulanci. Bruslař
incident nijak neřešil a se psem pokračoval dál,“ popsala krvavý psí masakr Jana Adámková, tisková mluvčí
Městské policie Prostějov. „Bohužel,
poškozená tuto událost nahlásila na
linku městské policie až po dvou
hodinách, tudíž se hlídce nepodařilo
muže nalézt. Celá věc z důvodu neznámého přestupce byla postoupena Policii ČR, a to na základě podání
oznámení majitelky zraněného psa.
Při těchto vyhrocených situacích je
zapotřebí co nejdříve případ ozná-
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nerální inspekce bezpečnostních sborů
Tomáš Uličný a šéf Úřadu služby kriminální policie Milan Pospíšek.
Podle médií policie rozkryla rozsáhlou
klientelistickou síť, která propojovala několik institucí státní a veřejné správy, policii i podnikatele. Podezřívá prý několik
vlivných policejních funkcionářů, že za
peníze ovlivňovali vyšetřování některých
kauz a vynášeli informace směrem k podezřelým. Případ může údajně souviset
s realitními obchody či dotačními programy.

AKCE VIDKUN V KOSTCE
Vyšetřovatelé po rozsáhlé akci Vidkun obvinili čtyři osoby. Jde o náměstka
ředitele olomouckého krajského policejního ředitelství Karla Kadlece, šéfa
tamního odboru hospodářské kriminality Radka Petrůje, obviněn je také
vlivný olomoucký podnikatel a blízký přítel bývalého ministra vnitra Ivana
Langera Ivan Kyselý. Dva z obviněných jsou stíháni pro zneužití pravomoci
úřední osoby, jeden z nich navíc i pro přijetí úplatku. Třetí osoba je stíhána
pro účastenství na zneužití pravomoci úřední osoby a hejtman Olomouckého kraje je stíhán pro podplácení.

Ilustrační foto: internet
u pravé krajnice rozhodl odbočit
doleva a přitom došlo ke střetu
s vozidlem značky Renault, které
jelo vlevo vedle něj. Muž po srážce upadl na komunikaci a tím si
způsobil lehké zranění. Řidička
automobilu mu poskytla první
pomoc a přivolala na místo zdravotnickou záchrannou službu.
Při dopravní nehodě byla způsobena hmotná škoda na vozidle
a jízdním kole ve výši sedmi set
korun. Provedenou dechovou
zkouškou policisté staršímu
cyklistovi naměřili 0,19 promile
alkoholu v dechu. Příčiny, okolnosti a míra zavinění dopravní
nehody jsou předmětem dalšího
policejního vyšetřování.

Havaroval a platil

Minulou středu 14. října přesně
v 7.20 hodin došlo v Krasické
ulici k dopravní nehodě elektrické tříkolky a osobního automobilu. Sedmaosmdesátiletý
řidič tříkolky při vjíždění na
okružní křižovatku nerespektoval dopravní značku upravující
přednost a narazil do pravého
boku projíždějícího osobního
automobilu značky Škoda. Při
střetu vozidel došlo k pádu řidiče tříkolky na komunikaci,
kdy si způsobil lehké zranění.
Hmotná škoda na vozidlech byla
předběžně vyčíslena na šest tisíc
korun, senior zaplatil blokovou
pokutu pět set korun.

Opilý vrazil do auta

Ve čtvrtek 15. října o půl šesté
ráno došlo v křižovatce ulic Krátká a Česká v Prostějově k dopravní nehodě cyklisty a osobního
automobilu. Devětapadesátiletý
jezdec na kole se při odbočování
z Krátké ulice vlevo do ulice České střetl s osobním automobilem
značky Škoda, které přijíždělo od
ulice Jungmannovy. Cyklista po
střetu upadl na komunikaci, kde
si způsobil lehké zranění. Hmotná škoda na vozidle byla předběžně vyčíslena na tři tisíce korun.
Dechová zkouška na přítomnost
alkoholu v dechu byla u řidiče
automobilu negativní. Cyklista
se podrobil orientační dechové
zkoušce s pozitivním výsledkem.

Sebral kolo z chodby

Dosud neznámý pachatel se
v noci ze čtvrtka 15. na pátek
16. října násilným způsobem
vloupal do vstupní chodby rodinného domu v centru Prostějova. V chodbě domu se zmocnil
pánského jízdního kola značky
Winora Bahamas černé barvy.
Majiteli jízdního kola tímto
činem pachatel způsobil škodu
v předběžně odhadnuté výši
patnáct tisíc korun, za což mu
v případě dopadení a odsouzení
hrozí trest odnětí svobody až na
dvě léta.
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168

s městskou policií

Nechal klíčky
ve dveřích

Muž upozornil městskou policii na
klíčky zastrčené ve dveřích vozidla.
Na základě tohoto sdělení od oznamovatele vyjížděla hlídka minulé
pondělí 12. října okolo deváté hodiny k zaparkovanému vozu v blízkosti
Kolářových sadů. Majitele automobilu se podařilo zastihnout a informovat ho o zjištěném nedopatření.
Muž si klíčky převzal a vůz zkontroloval. Vše bylo v naprostém pořádku,
žádné věci se mu neztratily. Ovšem,
ne vždy to dopadá takto dobře...

Za dobrotu
na žebrotu!

V podvečerních hodinách předminulý pátek 9. října si dva čtrnáctiletí
chlapci na dětském hřišti kopali s míčem. Na místo přišla dvojice hochů,
která s nimi navázala kontakt, a po
chvíli jeden z nich požádal o zapůjčení mobilního telefonu. Jakmile měl
přístroj v ruce, dal se i s kamarádem
na úprk. Strážníkům se nepodařilo tyto podezřelé nalézt. Z důvodu
neznámého pachatele byl okradený
hoch společně se zákonným zástupcem převezen na služebnu Policie
ČR k podání ozn
oznámení.

NAVŠTÍVILI JSME SOUDNÍ SÍŇ

ČERNÁ

Zedník OBRAL STÁT na daních o 2,5 milionu korun KRONIKA

PROSTĚJOV Třiapadesátiletý Michael Rehovič je snad celkem slušný zedník. Jako podnikatel však naprosto selhal.
Přestože coby živnostník podle svých slov vydělával kolem
čtyřiceti tisíc korun měsíčně, s placením daní se dlouhodobě
nezatěžoval. Kvůli škodě přibližně dvou a půl milionu korun
byl nakonec postaven před soud. U něj se vykrucoval jako
had, nic mu to však nebylo platné... Večerník vše minulé úterý zachytil přímo na místě.
exkluzivní
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Daňové přiznání se každoročně podává nejpozději koncem března. Michael
Rehovič, který fungoval jako jednatel
společnosti Dupla CZ, jakoby něco
takového vůbec netušil. Za rok 2009
podal přiznání téměř s půlročním
zpožděním, za rok 2010 dokonce až
v říjnu. Čísla uvedená v dokumentu
se navíc s realitou shodovala jen velmi málo. Za stejnou trestnou činnost
byl přitom Rehovič už v minulosti
odsouzen k podmíněnému trestu.
„Je proto nepravděpodobné, že by můj

klient v této trestné činnosti pokračoval. Problém nebyl v něm, ale v účetní,
která daňové přiznání zpracovávala,“
hájila dosti překvapivým způsobem
Michaela Rehoviče jeho advokátka.
Naopak státní zástupce upozornil,
že proti obžalovanému v této věci
stojí celá řada důkazů. „Účetní pouze
zaúčtovala to, co od obžalovaného
obdržela. Na rozdíl od něj neměla
důvody údaje zkreslovat. Motiv obžalovaného byl přitom jasný - vyhnout
se placení daní a nechat si peníze pro
sebe,“ argumentoval státní zástupce
Jaroslav Miklenda.
Samotný Rehovič se u soudu prezentoval jako člověk, který sice na
každou otázku má bezprostřední
odpověď, nicméně o její pravdivosti
nelze mít valného mínění. Po předvolání dalších svědků však nakonec

Michael Rehovič dostal čtyři
roky natvrdo...

Z topenáře podvodník

Sedm tisíc korun na nákup topenářského materiálu převzal dne
22. srpna letošního roku čtyřicetiletý muž z Prostějovska. S nakoupeným materiálem měl 10. září
provést opravu kotle u sedmdesátiletého muže. Službu však dosud
neprovedl a navíc se pro poškozeného muže stal nekontaktním.
Z toho důvodu je podezřelý ze
spáchání trestného činu podvodu,
za který mu v případě prokázání
viny a odsouzení hrozí trest odnětí
svobody až na dvě léta.

Michael Rehovič figuruje hned v několika trestních kauzách. Prostějovský
soud mu v úterý 13. října udělil poměrně přísný trest, a to i kvůli tomu, že se
opakovaně vykrucoval.
Foto: Martin Zaoral
musel s pravdou ven. Soud tak zcela
logicky neuvěřil, že za jeho problémy
stojí pouze účetní. Opíral se naopak o
výpovědi celé řady svědků.
Vzhledem k trestní minulosti Michaela Rehoviče a zejména jeho přístupu k

výpovědi u soudního jednání ho pak
senát vedený Petrem Vrtělem poslal
na čtyři roky do vězení. Rozsudek
dosud není pravomocný, obě procesní
strany si ponechaly lhůtu pro možnost
odvolání.

Obrovský požár, ale i technická pomoc všeho druhu
zef Novák s tím že hasiči v těchto případech

Asistence u nehod motorkáøù zajišťovali hlavně úklid vozovky od ropHasiči v uplynulém období byli u deseti
dopravních nehod. „Naštěstí se jednalo
především o drobnější havárie. Ve dvou
případech však hasiči zasahovali u nehod
motorkářů. První se stala třetího října
v Protivanově. Při pádu z motocyklu se
zranil spolujezdec, kterého vzápětí sanitka
odvezla na ošetření do nemocnice. K druhé
nehodě motorky, tentokrát skútru, došlo
šestého října v Prostějově na ulici Jihoslovanská. Skútr se střetl s osobním vozidlem
a jeho řidič byl lehce zraněn,“ prozradil Jo-

“

ných produktů, které po nárazech vytekly
z motocyklů.

Pøíliš malý prstýnek
Prostějovští hasiči ale nejsou jen od požárů. V uplynulých dvou týdnech řešili také
třináct případů technických pomocí. „Vyjížděli jsme k zakrytí střechy po požáru
v Seči, otvírali za asistence Policie ČR byty
a likvidovali také sršní hnízda. Nejzajímavějším případem tohoto druhu byla pomoc
ženě, které naši hasiči sundávali prstýnek

Prstýnek jsme ženě museli z prstu
sundat malou bruskou!

z ruky. V sobotu desátého října totiž přišla
Sirény se nìjak „zadrhly“
na požární stanici v Prostějově dáma s tím,
že jí nejde sundat z prstu... Hasiči ho pomocí malé brusky odstranili a prst ženě zachrá- Ve středu 7. října proběhla pravidelná celonili,“ pousmál se šéf prostějovských hasičů státní zkouška sirén. „V celém Olomouckém
kraji došlo k závadě na infrastruktuře, proto
Jozef Novák.
i v některých obcích na Prostějovsku zkouška
neproběhla, nebo se naopak sirény spustily víPøíèina není ještì známa
cekrát. Situaci řeší technici Generálního řediUž v minulém vydání Večerník informoval telství Hasičského záchranného sboru České
o rozsáhlém požáru dvou chat a staršího republiky,“ vysvětlil příhodu Novák.
rodinného domu v Seči na Prostějovsku. S již probíhající topnou sezónou přichází
„Ve středu sedmého října v noci se požár i od šéfa prostějovských hasičů jedno vaz uskladněného dřeva rozšířil na starší ro- rování.
dinný dům a dvě chaty, které stály v těsné „Většina lidí v těchto dnech už doma běžně
blízkosti. Hasiči zajistili vypnutí elektric- topí. Jak ale vypadají naše kotle a komíny po
ké energie a třemi proudy vody začali létě? Určitě by je měl před zprovozněním pros likvidací požáru. Ten zničil starší rodin- hlédnout odborník, abychom si byli jisti, že
ný dům, který byl využívaný spíše pro hos- topení bude po celý podzim a zimu bezpečpodářské účely a byl plný materiálu,“ při- né,“ apeluje na všechny uživatele topidel Jozef
pomněl Jozef Novák a přiznal, že k hašení Novák.
hledali záchranáři vodu, kde se jen dalo. Během loňské topné sezóny totiž zasaho„Dováželi jsme vodu na požářiště kyvadlo- vali hasiči v Olomouckém kraji celkem
vě z nedalekého hydrantu a také z požární u sedmapadesáti požárů způsobených komínádrže v obci. Ještě ve čtvrtek ráno zdejší ny. „Nejvíce jich vznikne přímo v komíně, kde
dobrovolní hasiči hlídali požářiště. Škoda se vznítí nevyčištěné saze. Dalšími příčinami
na majetku byla odhadnuta na bezmála požárů mohou být nevhodná konstrukce
jeden a půl milionu korun, ale stále vyšet- komína, zazděný trám nebo spáry v komíně.
řujeme příčinu tohoto ničivého požáru Stejně důležité jako mít v pořádku komín, je
nutné mít v pořádku i samotné topidlo. Nejv Seči,“ doplnil.

energie.“
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1991 začínal pracovat v tomto oboru, v
rámci Okresní správy kin jsme na Prostějovsku provozovali šestnáct biografů.
S nástupem komerčních televizí však
začal zájem o promítání filmů upadat.
Kino Jas se uzavřelo tuším v roce 1993,
Oko na Újezdě o tři roky později. Zůstalo pouze kino Metro a tu i tam se
promítá v kinokavárně Duha,“ shrnul
nedávno pro Večerník při vzpomínkách na minulost Ivan Čech, současný
vedoucí kina Metro 70 v Prostějově.
„Na druhé straně, kdybychom dneska
měli provozovat tři kina, to bychom
zřejmě neutáhli. Jedno je pro potřeby
pětačtyřicetitisícového města tak akorát,“ dodává na závěr Ivana Hemerková.

PROSTĚJOV Po krátké odmlce
se prostějovští radní opět vrátili k
diskusi okolo problémů s budovou
v Západní ulici, kterou město před
třemi lety darovalo Fondu ohrožených dětí. Ten měl v Krasicích plán
otevřít po rekonstrukci nemovitosti
dětské zařízení Klokánek. Z velkolepého záměru ale díky známým okolnostem sešlo. Na dům v hodnotě tří
milionů korun se dnes vážou obří
dluhy a navíc hrozí, že o něj magistrát úplně přijde!
„Byli jsme se několikrát podívat, abychom zjistili, v jakém stavu se budova v
Západní ulici nachází. Jak známo, Fond
ohrožených dětí, přestože nemovitost
od nás získal darem, se jí chce zbavit a
nabízí budovu k prodeji. Město Prostějov má podle smlouvy sice předkupní
právo, ale v současnosti nemáme pro
tuto nemovitost žádné využití. Navíc
Fond ohrožených dětí do rekonstrukce
investoval přes šest a půl milionu korun a tyto peníze dluží stavební firmě.
Oprava však ještě není dokončena, k
tomu budou odhadem zapotřebí další
čtyři miliony korun. Pokud bychom

PODZIM

Å+/('É0(ì(ð(1Ì
69Ì=(/1e6,78$&(´8-,67,/
1É0ħ67(.-3263Ìð,/

kývnuli na nabídku a nemovitost si převzali do svého vlastnictví, všechny tyto
peníze bychom museli zaplatit z městské pokladny. A to je nereálné,“ prozradil Večerníku Jiří Pospíšil (PéVéčko),
náměstek prostějovské primátorky pro
majetkoprávní vztahy.
„Je to tak, ze stavebního hlediska je budova v Západní ulici považována za hrubou
stavbu. Je to opravdu paradox, že za majetek, který jsme darovali určité organizaci za pouhou jednu korunu, bychom
teď museli zaplatit deset a půl milionu
korun...,“ konstatuje první náměstek primátorky Zdeněk Fišer (ČSSD). „Stále
ale probíhají jednání se zástupci Fondu
ohrožených dětí ohledně majetkoprávního vyrovnání. Bohužel se může stát i
to, že o nemovitost v Západní ulici definitivně přijdeme, a to v případě pokud

ONDŘEJ GREGOR

ROMAN MÉZL

se narodil 22. června 1989 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne
21. října 2014. Jeho zdánlivé stáří je
25 let a měří 190 centimetrů. Bližší
údaje k hledané osobě policejní databáze neobsahuje.

se narodil 19. července 1974 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne
19. června 2015. Jeho zdánlivé stáří je
v rozmezí od 38 do 40 let, měří mezi
170 až 175 centimetry, má střední postavu, zelenohnědé oči a hnědé vlasy.

BOHUSLAV KOUDELKA

LUBOŠ NOVÁK

se narodil 11. dubna 1963 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne
24. dubna 2015. Jeho zdánlivé stáří
je 52 let a měří mezi 175 až 178 centimetry. Bližší údaje k hledané osobě
policejní databáze neobsahuje.

se narodil 17. září 1989 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 28. dubna 2014. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 24 do 25 let, měří mezi 170
až 172 centimetry, má hubenou postavu a hnědočerné rovné vlasy.
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Jakmile policisté sečetli škody ze
všech pěti vyšetřovaných případů, došli k částce přes patnáct
tisíc korun. Pachatel, možná
jich ale bylo víc, kradl především potraviny. To ukazuje na
obvyklý výsledek šetření většiny
těchto trestných činů. Ty totiž
páchají bezdomovci, kteří navíc
v chatách ještě přespí, a ráno se
po nich slehne země…

2QEJ[D÷ONCFÆJQąKFKéGCdwMTVPWVÊqQUVTQOOKOQUKNPKEKX\PKMNCPCFQF¾XEGwMQFC
RąGURCVP¾EVVKUÊEMQTWP
(QVQ2QNKEKGè4

PROSTĚJOV Fatální selhání eléva řidičského řemesla vyšetřovali
policisté předminulou neděli odpoledne v Lidické ulici. Mladíkovi
byla s jeho dodávkou silnice malá.
Jediné štěstí, že s autem „škrtl“
pouze o strom a nešel okolo nějaký
chodec...
„V neděli jedenáctého října krátce
před sedmnáctou hodinou došlo k havárii dodávky značky Ford. Osmnáctiletý řidič při odbočování z Okružní
ulice do ulice Lidické nezvládl řízení a
najel na pravý obrubník, otřel se s vozidlem o strom a zastavil na trávníku

vpravo částečně mimo komunikaci.
Při havárii nedošlo ke zranění osob a
výše hmotné škody byla předběžně
vyčíslena na patnáct tisíc pět set korun,“ popsal nepochopitelné selhání
mladíka za volantem František Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR pro
Územní odbor Prostějov.
Požití alkoholu před jízdou bylo u
řidiče vyloučeno provedenou dechovou zkouškou. „Přestupek řidiče
policisté vyřešili na místě uložením
blokové pokuty ve výši jednoho tisíce
korun,“ dodal mluvčí prostějovské policie.
(mik)

PROSTĚJOV Jak už na konci letních
prázdnin Večerník informoval, vedení města dalo občanům znovu možnost za padesátikorunový poplatek
si z různých stromů na území města
očesat ovoce. Zarážející je ale způsob,
jakým jsou tyto „prodané“ stromy
označovány!
Jeden ze čtenářů Večerníku poslal do
naší redakce snímek, který pořídil kousek na Domamyslicemi. Cedulka s oznámením, že úroda z tohoto stromu je již
prodána, byla hrubým způsobem velkými hřebíky zatlučena do kmene švestky.
„Kategoricky vylučuji, že by tímto způsobem označil strom pracovník mého

odboru anebo správce zeleně. Tato cedulka byla vydána osobě, která si právo
očesat strom zakoupila. Do budoucna
přijmu taková opatření, aby k podobným excesům nedocházelo. Zájemci o
sklizeň ovoce budou náležitě a prokazatelně poučeni o způsobu, jakým lze
stromy označovat, například provazem,“
zareagoval na událost Libor Vojtek, vedoucí odboru správy a údržby majetku
města prostějovského magistrátu.
„To je opravdu neuvěřitelné! Takto se
ke stromům nelze chovat,“ dodala při
pohledu na snímek Ivana Hemerková,
náměstkyně primátorky pro životní prostředí.
(mik)

„Nemohou o všem rozhodovat vlivní lidé v pozadí...,“
ŐtNiQRYë]DVWXSLWHO]D=PĚQXSUR3URVWĚMRY3HWU/\VHN
PROSTĚJOV V pondělí 5. října
si jako zastupitel za Změnu pro
Prostějov odbyl svoji premiéru
v nejvyšším politickém orgánu
města. Člen pirátské strany
Petr Lysek (na snímku) nahradil v lavici Věru Palackou,
která na svoji funkci nečekaně
rezignovala. A tak Večerník v
rámci svého dalšího dílu pravidelného seriálu rozhovorů
ukázal tentokrát na zbrusu novou tvář mezi komunální smetánkou prostějovské radnice.

častějšími příčinami vzniku požárů v těchto případech jsou špatná instalace topidla
a jeho nesprávné umístění,“ upozorňuje ředitel
Územního odboru Hasičského záchranného
sboru Olomouckého kraje Prostějov. (mik)
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››› ZASTUPITELÉ, K VÌCI! ‹‹‹

Michal
KADLEC
Foto: archív Večerníku

ji odkoupí nějaký jiný subjekt. Hodnotu
této budovy odhadujeme na tři miliony
korun. A to by byla drahá ztráta,“ přidal
logické obavy Jiří Pospíšil.
Otázkou ovšem je, proč zástupkyně
Fondu ohrožených dětí nechaly nemovitost rekonstruovat v takovém
rozsahu na dluh, a objednávaly další
a další práce, přestože věděly o svízelné finanční situaci své organizace.
„To je dotaz pro někoho jiného... My teď
hledáme řešení svízelné situace, do které
jsme se nedostali vlastní vinou. Město
udělalo před třemi lety vstřícný krok a
chtěli jsme něčemu dobrému pomoci.
A nakonec jsme se dostali do takových
problémů, po nichž může následovat
ztráta majetku,“ pokrčil rameny Pospíšil.
Večerník bude pochopitelně vývoj celé
záležitosti pečlivě sledovat.
(mik)

www.
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exkluzivní rozhovor
pro Večerník

Sotva chataři z okolí Čunína a
Stražiska stačili zazimovat svá
rekreační obydlí, už se musejí
vypořádávat s nezvanými hosty. Policisté totiž vyšetřují sérii
pěti vloupání do chat v této lokalitě. Přitom v souhrnu nedošlo k velkým škodám, majitele
chat ovšem už tak štve poničené zařízení.
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STAČNÉ Město přijde o dům „BRUTÁLNĚ“
DO
ŠVESTEK!
za TŘI MILIONY!

Mladík za volantem dodávky
se v Lidické ulici otřel o strom

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.

Pondělí 19. října 2015
www.vecernikpv.cz

KAUZA KLOKÁNEK:

Okradena za jízdy
Minulé úterý 13. října kolem dvaadvacáté hodiny byla ve Wolkerově
ulici během jízdy na kole okradena jednapadesátiletá žena z Prostějova. Dosud neznámý pachatel
ženě v nestřeženém okamžiku
z košíku umístěného v zadní části
jízdního kola odcizil textilní tašku,
ve které se nacházela peněženka
s finanční hotovostí osmi set korun, dvě platební karty a mobilní
telefon značky Nokia. Neznámý
pachatel ženě svým činem způsobil škodu ve výši 6 600 korun..

HASIČSKÉ ZÁSAHY POD DROBNOHLEDEM
PROSTĚJOV Během uplynulých čtrnácti dní zasahovali hasiči na
Prostějovsku celkem u sedmatřiceti událostí, z nichž likvidovali šest
požárů. Asistovali i u deseti dopravních nehod a třinácti technických
pomocí. Nejzajímavější z těchto zásahů Večerník rozebral s ředitelem
Územního odboru Hasičského záchranného sboru Olomouckého
kraje Prostějov Jozefem Novákem (na snímku). Právě on byl dalším
hostem našeho seriálu se šéfy záchranných jednotek IZS.

netové stránky www.vecernikpv.cz

ƔƔ Jaký jste měl pocit ze slavnostního
jednání zastupitelstva města, na kterém
jste skládal slib nového zastupitele?
„Vzhledem k tomu, že situaci na radnici
sleduji, nikterak překvapivý. Na současné poměry proběhlo poměrně klidně, i
když několik věcí mě přece jen zarazilo.
Například pan Pišťák by jako pouhý zastupitel neměl být podle mého názoru
šéfem městské policie, tato kompetence by měla náležet někomu z radních.
Také koaliční odmítnutí zadání analýzy
finančních dopadů na město Prostějov
v případě definitivního zneplatnění
smlouvy s Manthellanem je nezodpovědné. Vždyť každý manažer, ať už v soukromém či veřejném sektoru, musí být
důkladně připraven na všechny možné
varianty.“

ƔƔ Co bude pro vás prioritou při
práci v komunální politice?
„Nerad používám klišé, nicméně rád
bych přispěl svou trochou k tomu,
aby Prostějov přestal být městem, kde
o všem zásadním rozhoduje několik
vlivných osob v pozadí! Od financí do
sportu či kultury až po tak zásadní věci,
jako jsou investice v řádech stamiliónů
korun. Takže maximálně zprůhlednit
rozhodování magistrátu pro občana.
Město by se mělo přihlásit k platformě Otevřená města, která usiluje o
zveřejňování informací a takzvaná
Open data a využívání Open source i
otevřených technologií. Lídrem jsou v
Česku města Děčín a Brno, která koneckonců platformu iniciovala.“
ƔƔ Máte nějaké své vlastní návrhy,
které byste chtěl na zastupitelstvu
prosadit?
„Jisté představy samozřejmě mám,
nicméně nejsem v zastupitelstvu sám
za sebe, ale jako součást Změny pro
Prostějov, takže nepředpokládám, že
bych předkládal nějaké individuální
návrhy. A navíc bude chvíli trvat, než
se trochu zorientuji. Ale abych nebyl
úplně nekonkrétní, trápí mě v Prostějově systém financování sportu
a měl bych zájem se podílet na jeho
zprůhlednění. Hlavně pak nastavení
transparentních kritérií, aby oddíly
mohly dopředu plánovat svou činnost
s jasnou představou, jakou podporu
mohou očekávat. Je smutné, že Prostějov a vůbec Prostějovsko patří mezi
regiony s nejnižším podílem aktivních sportovců na počet obyvatel, a

to i přes masivní podporu
vybraných sportů. Jako
projektant pohybující
se v oboru bych byl rád,
kdyby se obnovila funkce městského architekta,
myslím si, že v Prostějově
opravdu chybí. Důsledkem jsou tak nekoncepční
urbanistické zásahy.“
ƔƔ Vaše hnutí rázně prosazuje zachování hlavní
budovy Jezdeckých kasáren. Máte i vy stejný
názor, a k čemu by
podle vás zmíněná
budova měla být využita?
„Ano, považuji budovu Jezdeckých kasáren
za nedílnou součást historie Prostějova.
Situace kolem kasáren je smutná, bohužel představuje v Česku příliš častý problém. Nechat majetek chátrat a nakonec
konstatovat, že rekonstrukce by byla již
příliš nákladná. Pikantní je na tom to, že
se takto nechová spekulant s nemovitostmi, ale město. Dokážu si představit
například využití jako komunitní centrum, které by sloužilo k různým vzdělávacím nebo tělovýchovným aktivitám.
Z nového programovacího období by
šly získat evropské dotace. Jde jen o to
mít snahu a zájem vypracovat kvalitní i
úspěšný projekt.“
ƔƔ Hodně se namluvilo a napsalo o
velice zjitřené atmosféře mezi radniční koalicí a opozicí. Přispějete i
vy ke zklidnění nálady?
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„To bohužel nezáleží jen na jednom
opozičním zastupiteli, ale především
na chování vládnoucí koalice, která
byla doposud zvyklá rozhodovat hrubou silou namísto předběžného projednávání konfliktních bodů a snahou
o nalezení konsenzu.“
ƔƔ Do vedení města byla poprvé
v historii Prostějova zvolena žena.
Co říkáte, je to pozitivní nebo negativní skutečnost?
„Z hlasování opozice při volbě bylo
snad zřejmé, že věříme v řadu pozitivních změn, které by mohla osoba
paní Raškové přinést. Například už
jen procedurální zlepšení jednání zastupitelstva. Nechám se překvapit, na
druhé straně zachovávám si zdravou
skepsi.“ (úsměv)
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navštivte stále více oblíbenější inter

zpravodajství

RYCHLÝ
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PROMÍTÁNÍ FILMŮ V KINĚ METRO JE SOBĚ

Jednat bude rada mìsta

Primítorka Rašková: „Město doplácí jen mzdy pracovníků a
PROSTĚJOV Vedení prostějovského kina Metro 70 předložilo
radě města výsledky svého hospodaření, lépe řečeno přehled
svých výnosů a nákladů za období od roku 2010 do roku 2014.
Seznam s finančními částkami však nezahrnuje náklady na výplaty
pracovníkům kina ani na energie. Pro tyto peníze se musí každoročně
sáhnout do městské pokladny.„I tak je ale pozitivní, že kvalitní výběr
filmů a odpovídající návštěvnost zajišťují kinu soběstačnost samotného promítání,“ konstatuje Ivana Hemerková, náměstkyně primátorky Statutárního města Prostějova.

3 600 040

3 300 000

3 626 585

3 300 000
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3 707 752
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3 500 000

3 607 189
2 678 821

3 500 000

plánované výnosy
skutečné výnosy

2 060 000

Prostějov (mik) - Radní pootevřeli
městskou kasu a vytáhli z ní padesát
tisíc korun na podporu Sdružení SOS
dětské vesničky. To má zřídit v Prostějově své centrum a plně tak nahradit
zaniklý Fond ohrožených dětí. „Rada
města schválila přidělení dotace ve
výši padesáti tisíc korun Sdružení SOS
dětské vesničky za účelem zřízení mediačního centra v Prostějově. Doposud nám tuto službu zajišťoval Fond
ohrožených dětí, ale ten, jak všichni
víme, kvůli obrovským finančním
problémům zrušil prostějovskou pobočku. Dvě jeho pracovnice naštěstí
přešly právě ke Sdružení SOS dětské
vesničky a mají dlouholeté zkušenosti
s prací okolo různě ohrožených dětí,“
vysvětlila smysl městské dotace prostějovská primátorka Alena Rašková.

plánované náklady
skutečné náklady

2 635 856

Radní se rozhodli dotovat
SOS dìtské vesnièky

NÁKLADY A VÝNOSY KINA METRO (v Kè)

2 077 779

V době moderních technologií nejrůznějšího druhu si kino drží vysoké postavení ve společnosti. Přece jen vzít holku
na rande a pustit jí na lavičce film z mobilního telefonu není až tak ono. Není
tudíž divu, že návštěvy nejen premiér
mají mezi lidmi pořád své kouzlo a oblibu. Kino Metro 70 není výjimkou.
„Při vší skromnosti si myslím, že
zase až tak se chlubit nemohu,“
usmál se Ivan Čech, vedoucí biografu ve Školní ulici. „Samozřejmě
mě těší, že vykazujeme příznivé výsledky hospodaření, ale podle mého
názoru je stejná situace ve všech
českých kinech. Díky moderním
technologiím máme stejné možnosti promítat premiéry úspěšných
filmů, na které přijde velké množství lidí. Jistě, záleží na tom, na který
film vsadíte a který dokáže přilákat
stovky nebo tisíce lidí. Nám se to v
Prostějově v posledních letech daří,
navíc si lidé znovu nacházejí cestu

Prostějov (mik) - Až doposud byly
městem pořízené bionádoby na rostlinný odpad občany Prostějova rozebrány. Budou mít ale zájem o další? O
tom má rozhodnout průzkum, který
bude probíhat od letošního listopadu
až do konce února 2016. „Otázka bude
jediná, a to, kdo z občanů žijících v rodinné zástavbě má zájem o biopopelnici o objemu dvou set čtyřicet litrů.
Důvodem konání průzkumu je snaha
zjistit zájem obyvatel a podle toho buď
zažádat o dotační peníze, nebo nádoby
pořídit z vlastních prostředků městské
pokladny,“ informovala Ilona Kovaříková z Odboru správy a údržby majetku města Prostějova.

4 085 000

Mají ještì zájem
o bionádoby?

2 130 000

Michal
KADLEC

do kin v širším měřítku,“ okomentoval příznivou ekonomiku exkluzivně
pro Večerník Ivan Čech.
Spokojenost zavládla i na radnici. „Z
čísel vyplývá, že čím vyšší jsou náklady
provozovatele kina, tím vyšší jsou příjmy rozpočtové kapitoly kina. Od roku
2011 do roku 2014 převyšují skutečné
výnosy kina Metro 70 skutečné náklady. A to je potěšující zjištění. Je třeba
ale dodat, že v přehledu výnosů nejsou
zohledněny mzdové náklady, náklady
ostatních osobních nákladů a náklady

1 818 403

Původní zpravodajství
pro Večerník

na energie,“ uvedla Ivana Hemerková,
náměstkyně primátorky Statutárního
města Prostějova.
„V položce čerpání jsou zohledněny
náklady na úhradu půjčovného filmovým distributorům, které je stanoveno
u přibližně osmadevadesáti procent filmových titulů takzvaným procentním
odvodem z vybraného vstupného. Jde
o padesát procent plus jednadvacet procent DPH ze vstupného za odehraný
filmový titul, dále pak náklady na tisk
měsíčních programových plakátů kina
a poplatky za přepravné odehraných
filmů. U zbývajících dvou procent filmů, kterým například končí monopol
k veřejnému provozování filmových děl,
stanoví filmový distributor fixní platbu,“
vysvětlila Hemerková finanční politiku
filmového průmyslu vůči kinům. Jak
dodala, tato platba není závislá na výši
vybraného vstupného a je tedy z pohledu provozovatele kina výhodná. Podle

2 000 000

Prostějov (mik) - Už zítra, tj. v úterý
20. října, se opět sejde k jednání Rada
statutárního města Prostějova. Program, který vedení magistrátu poskytlo Večerníku, obsahuje čtyři desítky
bodů, dá se tedy očekávat velmi dlouhá schůze. Kromě personálních změn
na radnici se bude jednat například o
rozpočtových opatřeních, příplatcích
ředitelům základních škol, plánu zimní
údržby komunikací a mnoha majetkoprávních záležitostech. „Jedním z
nejdůležitějších bodů programu je i
první návrh rozpočtu Prostějova na
rok 2016,“ prozradila primátorka města Alena Rašková.

<FTQL/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC

Plumlovská ulice už je
ČÁSTEČNĚ UZAVŘENA,
dnes to samé čeká Okružní

PROSTĚJOV Minulé úterý 13. října byla s třídenním od-

Dìti pro døíve narozené kladem uzavřena část Plumlovské ulice kvůli rekonstrukci
kanalizační sítě. Řidiči se tak budou muset až do konce listopadu tohoto roku smířit s tím, že ve směru od obchodního
centra Haná se tudy do centra města nedostanou. Podobná
uzavírka vchází dneškem, tj. pondělí 19. října, v platnost i pro
Okružní ulici.
„Doprava ve směru od Plumlova do centra města Prostějova bude
vedena objízdnou trasou po severní obslužné komunikaci až na
Kosteleckou ulici a dále na okružní křižovatku s ulicí Vápenice.
Jízdní pruh ve směru z centra na Plumlov bude jednosměrný,“
připomněla pravidla okolo uzavírky v Plumlovské Jana Gáborová,
tisková mluvčí Magistrátu města Prostějov.
Nejenom prostějovským řidičům však ode dneška zkomplikuje život další uzavírka. „Od pondělí devatenáctého října dojde k

Prostějov (mik) - Vedení města poskytlo dotaci deset tisíc korun pro Základní školu Majakovského ve Vrahovicích na společné akce dětí a seniorů
s názvem Spirála života. „Peníze jsme
vyčlenili na kancelářské a výtvarné
potřeby, stolní hry a různé služby, což
je třeba kopírování a fotografie. Děti
připravují akce pro dříve narozené a
spolupracují s nimi. Například mohu
vzpomenout loňskou výrobu hraček
nebo třeba jednu akci ve Vrahovicích,
kdy děti seniory pozvaly do školních
lavic podívat se, jak se škola od dob,
kdy oni sami do ní chodili, změnila.
Právě na tuto podporu posíláme deset tisíc korun,“ upřesnila primátorka
Rašková a doplnila, že jde o akce pro
dříve narozené z domovů pro seniory
a domů s pečovatelskou službou.

8 é¾UVGéP÷ W\CXąGPÆ 2NWONQXUMÆ WNKEK \CéCNK F÷NPÊEK TGMQP
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PGRą¾NQ
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částečnému uzavření Okružní ulice, a to v délce zhruba dvou set
metrů. Důvodem je výstavba parkovacích míst. Po dobu uzavírky
veškerá doprava včetně vozidel hasičů, záchranné služby a autobusové dopravy využije volný jízdní pruh,“ informoval Večerník Miroslav Nakládal, vedoucí odboru dopravy prostějovského magistrátu. Doprava v tomto úseku bude řízena přenosným světelným
zařízením.
(mik)

15100970984

nost Lesy města Prostějova. „Výše
ročního nájemného jsou tři koruny
za jeden metr čtverečný za rok, což
je celkem 7 779 korun.“ Magistrát
také na revitalizaci tohoto rybníka
požádá o státní dotaci. „A přihlásil
se i podnikatel z Prostějova, který
prý má k vrahovickému rybníčku
vztah už od dětství a sám se chce finančně podlet na jeho revitalizaci,“
dodal Jiří Pospíšil.
(mik)
2KXQXCTUMÚ T[DPÊéGM XG 8TCJQXKEÊEJ D[
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GLOSA VEČERNÍKU

O OHNI, OLEJI
rady. Přestože byla celkem jednoduchá situace řešitelná bez příjezdu
hasičů, byli tací, kteří s radostí sáhli
po oleji a snažili se rozdmýchat na
radnici zničující požár. Ten ale mohl
snadno pozřít jeho osnovatele, protože při kýžených mimořádných
komunálních volbách by mohli voliči všem snadno spočítat, jak se kdo
v uplynulém roce choval...
Může ale dojít i k zajímavé situaci, kdy za pověstný olej může být
škarohlídy považovaná i skutečná
voda hasící požár. Když se totiž po-
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FEJETON PETRY HEŽOVÉ

Tomáš KALÁB

Když začne hořet, je obvykle potřeba hasit. Nikdo si moc nelebedí,
když vzplane v blízkém okolí, protože dobře ví, že mu časem také
může začít hořet koudel u zadních
partií vlastního těla.
Staré moudro praví, že brát do
ruky olej a do šlehajících plamenů
jej přilévat je věru nerozumná věc.
V politické rovině jsme takových
přemetů svědky poměrně často. Naposledy třeba v našem městě, když
se vzhledem k známým okolnostem
rozpadlo stávající personální složení

SVĚDOMÍ NÁRODA
díváme o „pár bloků“ dál na Blízký
východ, ucítíme prudký žár, jehož
kouř začíná dusit i náš společný
evropský dům. Na přelomu měsíce tam konečně přijeli opravdoví
hasiči. V době, kdy byla od požáru
uchráněna už jen malá část domu.
Přestože plameny začínají povážlivě skomírat, jsou hasiči obviňováni
z přilévání oleje. Jak absurdní.
Vlastně ne. Pokud chcete, aby majitel za každou cenu uhořel, i když
barák spadne a jeho sutiny zaneřádí
široké okolí...

S úctou k ‚hlavám pomazaným‘ to
měli Češi vždycky komplikované.
Jen co se na tuzemském trůně usídlil
nový panovník, už se na něj zuřivě
nadávalo. Člověk se holt nemůže
zavděčit všem. A tak je to i dnes,
tedy až na pár světlých výjimek...
Jakmile se někdo zmíní o prvním
československém prezidentovi T.
G. Masarykovi, hned přepneme
na uctivý tón. Jo, jo, tohle by se
za Masaryka nestalo. A co teprve,
když se někde, nedej bože, mihne
obrázek Václava Havla? To hned
jeho početní obdivovatelé dychtivě chystají petice na přejmenová-

ní některých dalších významných
českých lokalit a pomalu už ani
neví, čím by památku posledního
prezidenta Československa uctili.
Paměť je taková zvláštní věc,
když začne selhávat, začínáme si
vymýšlet. Ale i minulost má svoje
práva a měla by být zprostředkována bez všeho toho přikrášlování. A jak je na tom aktuální
‚muž číslo jedna‘ naší země? Vítěz
prezidentského klání mezi samurajem Okamurou, Rakušákem
Schwarzenbergem a avatarem
Vladimírem Franzem se přesto,
že byl zvolen lidem, netěší kdoví-

jak výrazné přízni národa. Někdy
si za to, pravda, může tak trochu
sám. Ale co, vždyť je to ‚jen Zeman‘, pojďme na něj hodit vajíčko
nebo ještě líp, vyvěsit mu trencle
na hrad, označit to za umění
a pak se vzájemně poplácat po
zádech, jak jsme toho bařtipána
pěkně vypekli...
Veliká škoda, že se některé ze
zvyklostí středověku nezachovaly
pro současnost. Těšili bychom se
z veřejného představení rádoby
umělců na pranýři, a ti by nám
pak mohli slavnostně ukázat jak
z toho ven.
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jejích slov je v kině Metro 70 fixní platba
například u filmového cyklu Bio senior
nebo Bijásek, což je cyklus filmů pro děti
z prvního stupně základních škol.
Právě zveřejněný seznam nákladů
a výnosů kina Metro v Prostějově
může být pro laiky zavádějící. Dobré
výsledky výnosů z promítání filmů
ale v žádném případě nepředznamenávají, že kino, stejně jako ostatní kulturní a společenská zařízení v
Prostějově, není celkově ztrátové.
K dalším nákladům je například nutno
přičíst hlavně platy pracovníků kina a
energie. „To vše se hradí z městské pokladny, ročně to dělá okolo dvou až tří
milionů korun,“ prozradila Alena Raš-

ková, nová primátorka Statutárního
města Prostějova. „Musíme si uvědomit, že kultura sama na sebe nemůže
nikdy vydělat. Magistrát každoročně
dotuje Městské divadlo, Divadlo Point,
Společenský dům a další organizace,
které se v našem městě starají o kulturní
či společenské vyžití našich občanů. To
samé platí o našem jediném kinu,“ dodala Rašková.
Pamětníci dodnes vzpomínají na
dobu před rokem 1989, kdy v Prostějově fungovala kromě Metra ještě
kina Jas na Žižkově náměstí a Oko v
ulici Újezd. Po revoluci ale zájem o
promítání filmů, hlavně mezi mládeží, rapidně poklesl. „Když jsem v roce

ãiUNDSOiQ\NRPSOLNXMt628.520e32=(0.<
PROSTĚJOV Už příští rok by se
měla „rozjet“ první etapa revitalizace nejstaršího prostějovského
sídliště Šárka. Obří investice města,
která počítá s náklady bezmála sto
milionů korun, má však pár malých
háčků. Ne všechny pozemky na
tomto sídlišti jsou totiž ve vlastnictví
města...
„Celý prostor Šárky je z majetkového
hlediska hodně složitý. Během posledních let postupně řešíme zásadní
problémy s tím, že hned několik
parcel je historicky v držení soukromých majitelů nebo dokonce firem.
S některými vlastníky je opravdu těžké
jednat, na druhé straně s jinými jsme
zase už domluveni na prodeji. Aktuálně
rada města schválila výkup jednoho
z pozemků na Šárce, celkem za jednapadesát tisíc korun. Čeká nás ale celá
řada příštích jednání s dalšími majiteli, většinou se jedná lidově řečeno o

Našel se i soukromý sponzor jeho revitalizace!
a zabahněný. Pro řádné fungování
bude nutné provést jeho revitalizaci, aby dál plnil svoji funkci,“
uvedl na vysvětlenou Jiří Pospíšil,
náměstek primátorky Statutárního
města Prostějova. „Hovořil jsem
s pamětníky, kteří se tam dokonce
před lety chodili koupat. Jedná se
o místo, které si do budoucna zaslouží naši pozornost v oblasti rozšiřování veřejné zeleně a vytváření
oddechových zón ve městě,“ míní
náměstek.
Jak se Večerník dozvěděl, v současné
době o tento pozemek zatím projevil zájem jeden subjekt, a to společ-

publicistika

A HAŠENÍ

kousky země,“ poznamenal Jiří Pospíšil,
náměstek primátorky Statutárního
města Prostějova.
Večerník samozřejmě zajímalo, do
jaké míry ovlivní plánovanou revitalizaci sídliště fakt, že některé parcely,
a to dokonce přímo mezi paneláky,
jsou právě v soukromém vlastnictví.
„Ty pozemky budeme muset všechny
vykoupit. Pokud se to někde nepovede,
vzniká nám problém. Ten nás netlačí
tam, kde probíhá nějaká komunikace,
která se z hlediska stavebního zákona
opravit musí. Horší je to v místech, kde
se nachází třeba dětské hřiště nebo kde
plánujeme nová parkovací místa. Variantou řešení je v nejhorším případě
možnost, že budeme muset s vlastníkem sepsat smlouvu o pronájmu
pozemku a teprve pak na něm budeme
moci něco stavět či opravovat,“ dodal
na vysvětlenou Zdeněk Fišer, nový
první náměstek primátorky.
(mik)

Radní pronajmou 3LYRYDUVNĄU\EQtġHN
PROSTĚJOV Už na jaře tohoto
roku Večerník informoval, že
městu se za sto tisíc korun podařilo od soukromého majitele vykoupit zpustlý rybníček za bývalým pivovarem ve Vrahovicích.
Teď ho radní pronajímají Lesům
města Prostějova, aby docílili co
nejrychlejší revitalizace tohoto
přírodního koutku.
„Ano, vyhlašujeme záměr pronájmu tohoto rybníku včetně
přilehlých pozemků. Důvodem
je neutěšený stav této vodní plochy na říčce Hloučela. Rybník
je ve špatném technickém stavu

Pondělí 19. října 2015
www.vecernikpv.cz

HLAS LIDU DOČKÁ SE UŽ LETOS NA HRADĚ I MÍSTNÍ HRDINA?
HLAS BOŽÍ
Rondel je nesmysl
Není divu, že jsme se proti výstavbě rondelu na křižovatce ulic Tylova,
Studentská a Libušinka vzbouřili. Považujeme ho totiž za naprosto nesmyslný. V současnosti jsme rádi, že nám tady díky rekonstrukci přibylo
parkovacích míst a vozovka v Tylově ulici se navíc rozšířila. Jenomže
stále se tady tvoří fronty aut, které čekají při výjezdu z Tylovy na Wolkerovu ulici. Tudíž zmíněný rondel by byl neustále ucpaný a nedal by se
projet.
Petr Labounek, Prostějov

Hrboly a špína

A co motorkáøi ve mìstì?

Je samozřejmě dobře, že policisté nedávno dohonili a potrestali motorkáře,
který po dálnici ujížděl rychlostí přes
220 kilometrů v hodině. Je to ovšem
pouze jeden případ. Kdo bude trestat
ty šílence na motorkách, kteří každým
dnem a každou hodinou porušují předepsanou rychlost přímo v Prostějově?
Vždyť ti blázni jezdí po Olomoucké či
Vrahovické ulici více než stokilometroVùbec žádná krása…
vou rychlostí a nikdy nevidím, že by je
Prostějovské náměstí je sice hezky někdo zastavil a hnal k zodpovědnosti.
Jiří Málek, Prostějov
opravené, ale nevím, co říkají návštěvníci našeho města na to, co se tady
Riskují svùj život
děje přes den. Lavičky na náměstí totiž Nedivím se, že na železničním převesměs okupují bezdomovci nebo až jezdu ve Vrahovické ulici dochází k
příliš hluční Romové. Takže chodit mnoha neštěstím. Bylo by vhodné,
přes město opravdu není žádná krása, aby se na jeho kontrolu více zaměřili
nemluvě o tom, že bezdomovci po vás strážníci nebo policisté. I když blikají
žebrají peníze nebo cigarety a projít semafory a jsou stažené závory, chodci
okolo křičících osob z menšinové ko- ho neustále přecházejí, a to i těsně před
munity rovněž není nic příjemného... přijíždějícím vlakem.
Petra Lukešová, Prostějov
Vlaďka Nováková, Prostějov
Jsem pochopitelně rád, že Kostelecká
ulice je konečně průjezdná. První den
po jejím otevření jsem úsek sám několikrát projížděl, a nestačil se divit. Po rekonstrukci kanalizační sítě byl asfaltový povrch nedostatečně opraven, jsou
na něm hrboly a navíc zbytky asfaltu a
hlíny nebyly ze silnice zameteny.
František Dočkal, Prostějov

Pomalu, ale jistě se blíží
státní svátek 28. říjen, se
kterými je nerozlučně spjat
i akt předávání státních vyznamenání na Pražském
hradě. Každoročně jsou
údajně oceňováni ti nejlepší ve svých oborech, a to
přímo z rukou prezidentů.
U některých jmen se jedná
o neoddiskutovatelný fakt,
v dalších případech ovšem
nezávislý pozorovatel získává dojem, že jde spíš o
metál pro něčí kamarádíčky.
Vrcholem je pak situace, kdy
si tito dojdou pro nejvyšší
vyznamenání ve flaušové
mikině...

K

aždoročně jsem pak já osobně
překvapen tím, že tuto poctu
opět neobdržel, bohužel in memoriam, jeden slavný regionální rodák,
hrdina, který položil život za svobodu
vlasti. Letos uplyne od jeho úmrtí,
které připadá na 8. říjen 1940, pětasedmdesát let. Bude už konečně
tato cifra podnětem, aby dostali jeho
příbuzní na Pražském hradě oceněn?
Stále jsem neřekl, koho mám na mysli, tak vám teď představím jeho život,
pak odtajním i jméno. Ti z vás, co jsou
znalí vojenských dějin, už asi stejně
ví...

N

a dotyčného se vztahuje projev
Winstona Churchilla z 20. srpna 1940, kdy nad Anglií zuřila letecká
bitva o Británii, a ministerský předseda řekl následující: „Never in the
field of human conflict was so much
owed by so many to so few.“ Tedy v
překladu: „Na poli lidských konfliktů
ještě nikdy nevděčilo tolik lidí za tak
mnoho tak malému počtu jedinců.“
Obdivná slova patřila všem letcům,
kteří bojovali v řadách britského letectva (Royal Air Force) proti náletům německého letectva (Luftwaffe).
ezi nimi byl i místní hrdina,
který se narodil 7. října 1913
v Otaslavicích na Prostějovsku. Stalo
se tak v rodině truhláře, ale k tomuto
řemeslu nikdy netíhl, neboť nad jeho
rodnou vsí často přelétaly stroje z Vojenského leteckého učiliště v Prostějově a o jeho kariéře pak už nemohlo
být pochyb. Po vyučení zámečníkem
se dobrovolně přihlásil k letectvu a v
letech 1934 až 1936 prodělal Školu
pro odborný dorost letectva u VLU
v Prostějově. Po různých cestách ho
zastihla okupace Československa v
roce 1939 na letišti v pražských Kbelích. Neváhal a uprchl do Polska, odtud chtěl dál lodí pryč. Samo Polsko
ovšem bylo napadeno a on nakonec
skončil v řadách tamního letectva,
a to do 22. září 1939, kdy přeletěl s
dalšími šesti piloty do Rumunska,
kde byl sice internován, ale po útě-

M

ku se mu podařilo dostat lodí až do
francouzského přístavu Marseille.
To se psal 20. říjen 1939. I ve Francii
setrval u polského letectva. Zprávy o
jeho účasti ve vzdušných bojích jsou
dodnes zahaleny tajemstvím. Někteří
svědkové se zmiňovali, že v té době
měl sestřelit deset, případně jedenáct
nepřátelských letounů. Tyto neoficiální údaje se dostaly i do literatury
a dosud je nikdo přesvědčivě nevyvrátil; ovšem oficiální francouzské a
polské dokumenty je také nepotvrdily. Někteří pamětníci však uvádějí,
že v dubnu 1940 si dočasně změnil
jméno, aby svou rodinu v Otaslavicích neuvedl do nebezpečí perzekuce gestapem. Dodnes se však
nepodařilo zjistit, jak jeho krycí
jméno znělo. Dokud se neobjasní
tato otázka, nemůže být za jeho
„francouzskými“ osudy učiněna
tečka.
o pádu Francie se dostal lodí
na britské ostrovy a od srpna
létal opět u polské 303. peruti, ve
které získal nehynoucí slávu, neboť
během bitvy o Británii sestřelil prokazatelně sedmnáct letadel a jeden
sestřel neměl potvrzený. To vše stihl
za osmadvacet dní v září 1940. Rád
bojoval samostatně, měl trochu
problém s kázní a tak mu jeho velitel Witold Urbanowicz udělil status
hosta u peruti, což nebyl u nepoláka
problém.

P

ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE
J

eho smrt přišla jako blesk z čistého
nebe. Šlo o havárii, při které si zlomil vaz, příčinou byla zřejmě kombinace vyčerpání a chuť předvést se
před dívkou svého srdce. Svým dílem
i tak přispěl ke svobodě své vlasti a
prokázal, že to byl skutečný hrdina.
Ano, JOSEF FRANTIŠEK.

8

Pondělí 19
19. října 2015
www.ve
www.vecernikpv.cz

Děti, pejsci

netové stránky www.vecernikpv.cz

Pondělí 19. října 2015
www.vecernikpv.cz

17

Dušičky

Vítejte na svìtì

3ĆLSUDYHQLMVRXLSROLFLVWÇDVWU¿æQËFL

IC I MÝTŮ Å'RKOpGQHPHQDSDUNRYLäWĚ

Isabela RICHTEROVÁ
9. 10. 2015 50 cm 3,25 kg
Prostějov

Helena HÝSKOVÁ
10. 10. 2015 51 cm 3,90 kg
Plumlov

Nela KUŽELOVÁ
12. 10. 2015 47 cm 2,50 kg
Uherský Brod

Mia ŠČOTKOVÁ
12. 10. 2015 51 cm 3,75 kg
Pivín

www.vecernikpv.cz

Zvyk uctívání památky
]HVQXOÙFKVHY½zH
QDNÔHVyDQVNÅWUDGLFH

Matyáš DOSEDĚL
18. 9. 2015 50 cm 3,30 kg
Prostějov

Karel ZÁPAŘKA
7. 10. 2015 55 cm 4,25 kg
Prostějov - Domamyslice

Matyáš ŽOUŽELKA
12. 10. 2015 47 cm 2,70 kg
Olomouc

Nikolas BOROVSKÝ
13. 10. 2015 50 cm 3,80 kg
Prostějov

Michal KOUTEK
13. 10. 2015 54 cm 4,70 kg
Prostějov

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

SRDÍČKOVÝ DEN: Den bezpečnosti na škole Palacká ZVE VÁS CIPÍSEK

Už víme výsledek...

PROSTĚJOV Není to tak dávno, co jsme vás na tomto místě
informovali o Srdíčkovém dni a o aktivitách Střední zdravotnické školy Prostějov při této akci. Samozřejmě Večerník zajímala vybraná částka. Její výši už víme, a to přímo od ředitelky
školy Marie Dostálové. Jak v uplynulém týdnu prozradila, studentům se podařilo vybrat celkem 7 239 Kč! Současně vyjádřila přesvědčení o tom, že vybrané peníze pomohou zachránit
zdraví a životy, což je koneckonců i poslání všech absolventů
Střední zdravotnické školy.
(mm)

PROSTĚJOV Kolem sebe slyšíme každodenně o násilí, nehodách
či vloupání, ale dokázali bychom
správně v takových situacích zareagovat? Věděli bychom, jak a na koho
se obrátit v případě nouze? Ošetřili
bychom zraněnou osobu, kdybychom se ocitli tváří v tvář této situaci?
Na základní škole na Palacké třídě se
rozhodli neponechat nic pouhé náhodě a právě na řešení takovýchto situací
se zaměřili, když pro žáky pátých až
devátých tříd připravili na 9. října projektový den, jehož program formou
soutěže třídních kolektivů zahrnoval
zvládnutí první pomoci a obranu proti
případnému ozbrojenému útočníkovi v
budově školy.
Žáci celý den ošetřovali „zraněné“
a skvěle pro tuto příležitost namaskované studenty ze Střední zdravotnické
školy Prostějov, která podala pomocnou ruku a celou tuto zdravotnickou
akci odborně zaštítila. „Žáci obvazovali ´krvácející´ řezné a tržné rány, fi-

xovali zlomeniny a nacvičovali případnou resuscitaci i s uložením zraněného
do stabilizované polohy. Pro některé
to byly opravdu emocionálně silné
okamžiky, protože měli zatím to štěstí,
že se s žádným takovým poraněním
dosud nesetkali. Koho nechalo chladným ošetřování raněných, většinou se
vyřádil při vyhlášení nebezpečné situace s pracovním názvem ´ozbrojený
útočník ve škole´,“ sdělila Večerníku

Lenka Vopalecká ze ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého třída s tím, že všechny
úkoly, které žáci plnili, byly bodovány,
výsledky sečteny a nejlepší třídní kolektivy odměněny drobnými cenami.
„Podle pozitivních ohlasů mezi žáky
se tento netradičně pojatý projektový den vydařil a doufejme, že přispěl
k lepší orientaci všech zúčastněných
v kritických situacích,“ dodala Vopalecká.
(red)

PROSTĚJOV I v letošním školním
roce nabízí kromě programů pro rodiče s dětmi individuální psychologické a právní poradenství i zájemcům
z řad veřejnosti zdarma nebo za symbolický poplatek. Tyto služby jsou
hrazeny z dotací a na obě poradenství
je potřeba se předem objednat v MC.
Pro rodiče a prarodiče Cipísek rozjíždí také letos cyklus besed a seminářů
o výchově a komunikaci s dětmi
a také kurzy efektivního rodičovství.
První besedou v tomto školním roce
bude beseda Jak na to? aneb dokonalí
rodiče neexistují, kde budou rodiče
s lektorkou M. Skládalovou, autorkou
knihy Jak na to? O rodičovství, dětech
a výchově,besedovat například
o tom, proč nefungují tresty a pochvaly ve výchově, co dělat, když
děti vzdorují a nespolupracují apod.
Beseda se koná v úterý 22.10. od
18:00 hodin v MC Cipísek na Sídlišti
svobody.
Rezervace míst je možná v MC
nebo e-mailem:mcprostejov@centrum.cz nebo tel: 723 436 339 a na
www.facebook.com/cipisekprotejov.
(red)

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

JERRY

je krásný kříženec malého vzrůstu ve věku jeden rok. Jde o
veselou fenečku, která rozdává úsměv na každém kroku.
Má přátelskou vyrovnanou povahu, je vděčná za každé
pohlazení. S pejskem i fenkou se snese bez problému,, na
vodítku chodí pěkně, netahá. Vhodná k dětem.

HUGO

je kříženec středního vzrůstu ve věku cca tři až čtyři roky. Je
‚milouš‘ už od pohledu, ale i v povaze je to úžasný pejsek.
Miluje lidi a jejich společnost. Svému pánovi bude věrným
a oddaným přítelem. S fenkou se snese bez problému,, na
vodítku chodí pěkně, netahá.

BARY

je středně velký kříženec ve věku zhruba pět let. Je to
klidný a vyrovnaný pes, který bude šťastný v domečku se
zahrádkou, kde bude moci volně běhat a dobře hlídat. Na
vodítku chodí pěkně, netahá. S fenkou se bez problému
snese.

BRIT

je tří až čtyřletý kříženec středně velkého vzrůstu, velmi
učenlivý klučík, který je neustále pozitivně naladěný, je přátelské povahy. Vzhledem k jeho temperamentu je vhodný
například na různé psí sporty. S fenkou se bez problému
snese, na vodítku chodí pěkně.

Zvyk uctívání památky zesnulých navazuje tedy na předkřesťanské tradice. Církev od nepaměti konala modlitby a obětovala za zesnulé, avšak až
na přelomu tisíciletí roku 998 zavedl
tento zvyk v druhý listopadový den
benediktínský opat Odillo z Cluny a zvyk se rychle rozšířil po všech
křesťanských zemích. Od té doby se
v osmnácti evropských zemích slaví
prvního listopadu svátek Všech svatých a den poté Dušiček. V římskokatolickém kalendáři jsme nacházeli
u 2. listopadu název Vzpomínka na
všechny věrné zesnulé; protestanté tento den označují jako Památka
zesnulých. Tento pojem se později
sjednotil a vešel i do kalendáře veskrze ateistického.

LYQLWŐQtÿiVWKŐELWRYD´
XMLäŘXMH-DQD$GiPNRYi
Den Památky zesnulých má být okamžikem klidu a úcty k zemřelým. Letošní
Dušičky se ale některým málo opatrným
jedincům mohou pořádně prodražit
a návštěvou hřbitova mohou být pěkně
otráveni. Řeč je hlavně o těch, kteří přijedou uctít Památku zesnulých autem a po
zaparkování v něm nechají cenné věci..
„Při příjezdu na parkoviště hřbitova nebo
k jeho blízkosti je potřeba respektovat
dopravní značení a parkovat pouze na vyhrazených místech. Chtěl bych pak hlavně
apelovat na občany, aby se vždy ujistili, že
na sedadlech, nebo jiných odkládacích
plochách ve vozidle, nemají viditelně odložené cenné věci, kabelky, kufříky a jiná
zavazadla, mobilní telefony, fotoaparáty,
notebooky, doklady od vozidla, peněženky nebo osobní doklady,“ upozorňuje
František Kořínek, tiskový mluvčí Policie
ČR pro Územní odbor Prostějov.
Každoročně registruje i prostějovská
policie několik případů vykradených aut
během Dušiček, a to přímo na parkovišti u Městského hřbitova v Prostějově. „I
zdánlivě bezcenná věc může pachatele
nalákat. Auto není trezor a ani zavazadlový prostor vozidla není vhodný pro
úschovu cenných věcí,“ připomíná ještě
František Kořínek. A také letos budou
během Dušiček probíhat rozšířená
bezpečnostní opatření. „Připravujeme
razantní bezpečnostní opatření uvnitř
i v okolí hřbitovů po celém Prostějov-
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sku,“ potvrdil Pavel Novák, vedoucí
Územního odboru Policie ČR Prostějov.
I prostějovští strážníci hodlají prevencí předejít případům vykradených aut.
„Společně s kolegy z Policie ČR budeme
hlídkovat na parkovištích u městského
hřbitova. Zároveň budeme majitele aut
upozorňovat na chyby, kterých se trestuhodně dopouštějí a vystavováním cenností na viditelných místech v autě dávají příležitost zlodějům,“ sdělila Jana Adámková,
tisková mluvčí Městské policie Prostějov.
Jak dodala, strážníky ve žlutých bundách
bude vidět na každém kroku. „Plánujeme
samozřejmě i zvýšené kontroly uvnitř
městského hřbitova, uděláme všechno
proto, abychom nedali šanci zlodějům
věnců, květin či dokonce uren s lidskými
ostatky,“ ubezpečila Jana Adámková.

Pavel Makový – Pohřební služba s.r.o. v Drozdovicích 79
je na Dušičky připravena, otevřela i vlastní velkou obřadní síň
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Už jsou zas tu – DUŠIČKY

Tento svátek slaví mnoho států a národů, každý po svém. Zatímco ve střední
Evropě mají Dušičky klidný průběh, v anglosaských zemích a především v Americe si lidé na tento den pečlivě připravují pestrobarevné kostýmy na slavnostní veselice, vydlabávají dýně, které mají strašit… Halloween se ale v posledních letech
dostává i do Česka, tento zvyk u nás někdo uznává, někdo zase ne.
Rozhodně k našim zemím patří na Dušičky více právě uctění památky mrtvých
- řezanými květinami na hrob, tichou vzpomínkou na ty, kteří už nejsou mezi námi.
A leckde i setkání s příbuznými a blízkými, kteří jsou od nás daleko, a jindy si
na setkání nenajdeme čas.
Tradicí je pokládat na hroby blízkých květinové dary. Například takzvané
dušičkové věnce ať umělé, rostlé, z mechu, nebo ze šišek se stuhou „Vzpomínáme“. Možnost výběru je velký a obě naše provozovny jak na ulici
Kravařovačíslo11(tel.:582332100),takivDrozdovicích79(582341368)
„U svaté Anny“ v Prostějově vám nabízíme široký sortiment výběru.
Pavel Makový, majitel pohřební služby

MHSŐLSUDYHQR
Pavel Makový

Nikdo z nás během Dušiček nepůjde
určitě na hřbitov s prázdnou. Někdo
si vybere kytici, jiný zase věnec
nebo jiné dušičkové zboží vhodné
k uctění Památky zesnulých. A to
vše už má Pavel Makový – Pohřební
služba s.r.o. připraveno!
„Předcházející tři týdny pilné práce, kdy
jsme připravovali veškeré dušičkové
zboží, se nyní zúročily v konečný
výsledek. Po tomto období shonu
nastává den „D“, kdy opravdu všichni

vyrazíme na hřbitovy k hrobům svých
nejbližších či známých a položíme na
ně kytice nebo věnce. Jejich bohatý
výběr jsme připravili v naší provozovně
v Drozdovicích číslo 79,“ sdělil Pavel
Makový, majitel společnosti Pavel
Makový – Pohřební služba s.r.o. s tím,
že objednávky na veškeré dušičkové
zboží přijímá pohřební služba na
telefonním čísle 582 341 368 nebo
prostřednictvím internetových stránek
www.makovy.cz.
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Společnost Pavel Makový - Pohřební služba
s.r.o. rozšířila svoje služby o velmi významnou položku. Už více jak měsíc funguje naproti městského hřbitova v Brněnské ulici
vlastní obřadní síň.
„V letošním roce jsme otevřeli novou obřadní
síň v Prostějově na Brněnské ulici číslo 104
naproti městského hřbitova. Tady je možno
uspořádat smuteční rozloučení jak v úzkém
rodinném kruhu, tak i pro širokou veřejnost.
Naše obřadní síň zajišťuje videozáznam,
fotokoláž z dodaných fotografií, řečníka, fotografa i kněze. Po obřadu zajistíme odvoz
smutečních kytic na hrob,“ popisuje Pavel Ma+PVGTKÆTPQXÆQDąCFPÊUÊP÷RQUM[VWLGRQ\čUVCNÚOX÷VwÊMQOHQTVCNGXP÷LwÊUNWåD[
kový, majitel Pohřební služby v Drozdovicích.
Podle slov Pavla Makového má jeho nová vytápěna a hned za budovou je k dispozici pozůstalých. A po měsíčním provozu jsme sami
1DąCFPÊUÊÿURQNGéPQUVK2CXGN/CMQXÚt2QJąGDPÊUNWåDCUTQX$TP÷PUMÆWNKEKLKåXÊEGPGå obřadní síň kapacitu pro 99 sedících smutečních velké parkoviště. „Ceny služeb naší obřadní síně zjistili, že zájem je obrovský a smuteční hosté
O÷UÊERQUM[VWLGUNWåD[RQ\čUVCNÚO
hostů a další čtyři desítky stojících. Síň je jsou nižší než u městské, což jistě uvítá celá řada odcházejí spokojeni,“ dodává Pavel Makový.

15101410999

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

n. l. Později dostaly české země latinský název Boiohaemum – Bohemia,
který se objevil v pracích římského
dějepisce Tacita na přelomu 1. a 2. století n. l.). Právě keltský rok začínal
Samhainem a slavil se 1. listopadu
v noci z předešlého dne na den sváteční (jako všechny svátky). Jeho název se
skládá ze slov „sam-fuin“, tedy „Konec
léta“. Dnes se s ním můžeme setkat
v pokřesťanštělé formě svátku Všech
svatých 1. listopadu a následných Dušiček 2. listopadu. Byl to svátek všech
zesnulých a příprava na období zimy.

15101310984

hnátů...

navštivte stále více oblíbenější inter

Prostějov a
ZVYKLOSTI VYCHÁZEJÍ Z KŘESŤANSKÝCH TRAD
Naši předkové pekli 2. listopadu housky ve tvaru zkřížených
Na den 1. listopadu připadá svátek Všech svatých a den nato 2. listopadu Památka všech zemřelých - Dušičky. Oba tyto dny vzpomínají pozůstalí na své zemřelé příbuzné a přátele. V tyto dny všichni odnepaměti přicházeli na hřbitovy,
kde očistili okolí hrobu, pokládali věnce, květiny a zapálili
svíčku, aby se pak v tichu pomodlili za spásu duší. Modlitba
živých prý pomáhala dušičkám očistit jejich hříchy.
Mají v noci duchové
ERKRVOXzEX"
Druhý den v listopadu si každého
roku připomínáme Památku zesnulých. Také se věřilo, že o dušičkové
půlnoci mají duchové bohoslužbu.
V Pelhřimově se vyprávělo o jisté
kmotře, která se o dušičkové noci probudila. Měsíc tu noc svítil velmi jasně
a milá kmotra si myslela, že je již ráno.
Oblékla se a spěchala do hřbitovní
kaple „U panenky Marie“. Kostelíček
byl plný a u oltáře stál kněz. Kmotra
se velmi styděla, že přichází na bohoslužbu pozdě a tak se rychle posadila
na lavici a sklopila oči. Po chvilce je
zdvihla a rozhlédla se kolem sebe.
Viděla mnoho lidí, kteří jí byli velmi
povědomí. Vzpomínala, odkud je zná,
když v tom si uvědomila, že to jsou
všechno sousedé po smrti. V tom do
ní šťouchla její nedávno zemřelá sousedka a řekla jí, že je na mši duchů a že
duchové živého člověka po skončení
mše roztrhají na kousky. Poradila jí,
aby si svlékla kožíšek a rychle z kapličky odešla. Kmotra poslechla a ráno,
poté co se o zážitku z předešlé noci

svěřila sousedům, se všichni vypravili
do kapličky, kde nalezli kožíšek roztrhaný na malé kousíčky.

9\VWXSXMÉGXvH]HPÔHOÙFK"
Podle lidové tradice prý v předvečer
svátku Dušiček vystupují duše zemřelých na jednu noc z očistce, kde
v plamenech pykaly za své hříchy.

se v minulosti v Podkrkonoší slavily
Dušičky podobně jako je tomu dnes
například v USA, to znamená s průvody strašidelných a děsivých masek.
Dušičky - čistě historicky vzato jde
Z Dušièek se vyvinul
o pozůstatek Keltů, kteří ve starověku
DQJORVDVNÙ+DOORZHHQ obývali západní, střední a částečně
i jižní a východní Evropu, včetně úzeŽe z evropského svátku Dušiček mí dnešního Česka (i název máme
vznikl anglosaský svátek Halloween, podle keltského kmene Bojů, který
ví téměř každý, ale málokdo tuší, že osídlil Čechy zřejmě ve 4. století př.
den svátku Všech svatých se peklo
pečivo - housky ve tvaru hnátů, položených křížem, kterým se říkalo „kosti
svatých“.

Zkuste si vlastnoručně vyrobit dušičkový věnec
Večerník vám poradí, jak na to!

Vrahovicích za poslední rok uskutečnila,
a zároveň stavby a rekonstrukce, které
tuto městskou část čekají příští rok. Pak
již přišli na řadu zdejší obyvatelé, kteří se
postupně svěřovali s různými problémy.
„Bydlím v ulici Marie Majerové a máme
zde neuvěřitelné problémy s parkováním. Sídlí zde zdravotnické zařízení a
u něj je velké parkoviště, které je však
soukromé a my ho nesmíme využívat.
Je jenom pro doktory, navíc pacienti
odstavují svá auta všude možně na ulici,
na nás tak nezbývá místo. Majitel tohoto zařízení prý chtěl parkoviště rozšířit,
aby ho mohli využívat zdejší obyvatelé
ulice, ale údajně se nedohodl s radnicí
na povolení,“ postěžoval si Vladimír
Vláčilík. „Díváme se tady všichni kolegové po sobě, a jak vidím, žádný z nás
o podobné žádosti o nějaké povolení
vůbec neví! Podíváme se na tento problém, uvidíme, co se dá pro možnosti
parkování dělat,“ přislíbila prostějovská
primátorka Alena Rašková.
S třaskavým problémem pak oslovila radní Marta Sedláčková. „Je nás
tady víc, před lety jsme si koupili od
Oděvního podniku malometrážní byty v ubytovně na ulici Marie
Pujmanové. Jenomže Schola Servis
tam ubytovává romské občany, kteří

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

Setkání ve Vrahovicích se zúčastnila téměř kompletní rada města, občanům vysvětloval některé palčivé problémy i vedoucí
odboru rozvoje a investic Antonín Zajíček.
2x foto: Michal Kadlec

Občané Vrahovic se pak živě zajímali
o „nekonečnou“ opravu komunikací v
ulici Jano Köhlera, protipovodňová opatření na Romži, připravovanou výstavbu
kanalizace v ulici Mikoláše Alše, o vývoj
projektu cyklostezky napříč Vrahovicemi a mnohá další témata. „Můžete mi
konečně prozradit, kdy už přestaneme
ničit svá auta o propadlý přejezd železniční vlečky do sléváren ve Vrahovické
ulici? Stav je rok od roku horší,“ načal další téma Vlastimil Kadlec. „Už několikrát
jsem jednala s majitelem sléváren. Ten už
dlouhodobě a neúspěšně jedná s Českými drahami. On sám navrhuje vytrhání
kolejí s tím, že pak na své vlastní náklady
dá do pořádku silnici. Zatím nemá od

Českých drah žádnou odezvu. Mluvila
jsem s ním naposledy v červnu letošního
roku. Je naštvaný a chce povolení k tomu,
aby mohl položit nový vyrovnávací asfalt
přes stávající koleje. On totiž železniční
vlečku už nepotřebuje,“ zareagovala Alena Rašková.
Diskuse, při které všichni v zaplněné tělocvičně zbystřili sluch, se stočila na místní
koupaliště. Podle předpovědí totiž zdejší
sokolové už nepočítají s tím, že by ho
příští rok provozovali. „Jednáme s vrahovickými sokoly o možnosti výkupu celého areálu, který hodláme zrekonstruovat
a udělat z něj koupaliště jednadvacátého
století. Jde o to, abychom vytvořili určitý
kompromis a my ho získali do majetku

Jakuba Kýra (37) dojaly záběry bezmocných dětí a rozhodl se jednat

PROSTĚJOV Uplynulou sobotu večer vyrazilo z Prostějova auto
plnétepléhodětskéhooblečení,dětskýchbot,pláštěnek,sušeného mléka a další dětské výživy. Jeho cíl byl jasný: srbsko-chorvatská hranice, kterou v tuto chvíli přechází tisíce uprchlíků mířících
do Evropy z válkou zasažené Sýrie. Za volantem seděl sedmatřicetiletýProstějovanJakubKýr,kterýserozhodlnabídnoutuprchlíkům konkrétní pomoc. A to navzdory tomu, že mezi většinou
obyvatel „starého kontinentu“ se v souvislosti s uprchlickou vlnou šíří vážné obavy hraničící někdy až s hysterií. Na jakoukoliv
pomoc příchozím se pak lidé často dívají mírně řečeno skepticky.
Večerník se i proto vydal o realitě přesvědčit na vlastní oči,
když za vozidlem dobrovolníků odstartovalo také auto
s redaktorem Martinem Zaoralem! Už v příštím čísle se tak
můžete těšit na skutečně exkluzivní reportáž!
ního září a října strávil se svým tatínkem
na srbsko-chorvatské hranici celkem pět
Pro Jakuba Kýra už to je v pořadí druhá dní. Stali se tak jedněmi z několika desícesta tohoto druhu. Na přelomu letoš- tek českých dobrovolníků, kteří se ujali

Foto: internet

na věnci. Znovu připomínáme, že jednotlivé prvky by spolu měly barevně
komunikovat.

0ÕzHWHEÙWS\vQÉ

města za přijatelnou cenu. Problémem je
ale nechuť některých majitelů pozemků z
ulice Mikoláše Alše, na kterých bychom
rádi vybudovali kanalizace. Koupaliště
totiž není napojeno na kanalizační síť a
bez toho nám hygienici nepovolí jeho
provoz. Můžeme koupaliště opravit
třeba za padesát milionů korun, ale bez
napojení na kanalizaci to bude mrtvý
prostor a nikdo nám ho nezkolauduje,“
prozradil Jiří Pospíšil, náměstek primátorky statutárního města Prostějova.
Radní si z Vrahovic odváželi notesy
plné zápisků, vedoucí jednotlivých odborů magistrátu dostali za úkol prověřit
spoustu stížností a připomínek zdejších
občanů.

Prostějovan Jakub Kýr koordinoval přechod uprchlíků na hranicích mezi Srbskem a Chorvatskem.
Foto: archiv J. Kýra

muži. Setkal jsem se s mnoha rodinami
s dětmi, které byly naprosto bezradné.
Spousta dětí byla bez bund, pláštěnek,
některé měly jen zničené boty či pantofle, spousta z nich boty neměla vůbec.
Kojenci byli jen v punčocháčích. Nikdy v životě jsem neviděl tolik neštěstí,
nářků, ale i neskutečné nasazení všech
mých nových českých přátel, na místě
se děly vzhledem k podmínkám malé
zázraky,“ popsal dále Večerníku Kýr.
Přímo na místě jej mimo jiné zasáhla
naprostá neschopnost komunikace
mezi Srby a Chorvaty, jejíž příčinou je i
válečný konflikt z devadesátých let. Právě čeští dobrovolníci tak na místě zajišťují naprostou většinu zázemí a pomoci.
„Autobusy vykoply lidi do bahna na
pole, kde v zimě a dešti čekali, než je
dovedeme k chorvatské hranici. Češi
zařídili osvětlení, chodník z cihel a dek,
přístřešky po cestě, jídlo, čaj, oblečení.
Šlo o věci, co lidi dovezli, nebo nakoupili na místě. Státy nezařídily nic, ani
organizaci,“ dodala další z dobrovolnic
Markéta Všelichová.

koordinace přesunu uprchlíků ze Srbska
do Chorvatska. Zároveň na místě zajišťovali materiální pomoc. „Prožil jsem
tam pět nezapomenutelných dnů, které
se pro mě staly tím nejtěžším, nejzoufalejším, nejemotivnějším a nejabsurdnějším, co jsem zatím prožil,“ popsal exkluzivně Večerníku své pocity Jakub Kýr.
DOVOLENÁ
V CHORVATSKU
TROŠKU JINAK

Mladý muž si kvůli výpravě do Chorvatska musel upravit svoji práci, navíc
„doma“ nechal dvouletého syna a těhotnou ženu. „V televizi jsem viděl záběry dětí uprchlíků, které na tom byly
hodně špatně. Celé rodiny se vydávají
ze Sýrie, aniž by byly pořádně vybaveny. Nejhůře tím trpí právě děti, a
těch mi bylo moc líto. Sám jsem otcem
dvouletého Matyáška a ještě nenarozené Jolanky. Mým hlavním cílem bylo
sehnat a nabalit nějaké věci do auta, jet
za lidmi v nouzi, předat jim to a dále se
i s tatínkem zapojit do koordinačních
aktivit českých dobrovolníků. Přišlo mi
to potřebné a chtěl jsem udělat jen to, co
je v mých silách. Takhle jsem to vysvětlil
i ženě a ta to pochopila,“ svěřil se nám
Jakub Kýr.
Byla návštěva srbsko-chorvatských hranic v momentě, kdy tudy prochází tisíce
uprchlíků denně, nebezpečná? „Možná
ano, ale to jsem si na místě vůbec nepřipouštěl. V tu chvíli jsem vnímal hlavně
ty děti a jejich utrpení. Rozhodně není
pravdou, že by ze Sýrie do Evropy mířili pouze samí dobře oblečení mladí

EXKLUZIVNĚ

Další z českých dobrovolnic na hranicích byla i Markéta Všelichová, která stejně
jako ostatní problém uprchlíků nezjednodušuje, pouze upozorňuje, že místo populistických prohlášení bychom se měli zaměřit na konkrétní opatření vedoucí k
eliminaci rizik.
Foto: archiv J. Kýra

roda. „Lenin vymyslel označení pro lidi
vašeho typu. Nazval je užitečnými idioty. A co dělá takový užitečný idiot? Nadšeně pomáhá zničit vlastní kulturu, aniž
by pořádně pochopil, co činí, neboť
nebyl obdařen dostatečnou inteligencí,
aby pochopil dosah toho, co dělá,“ vyjádřil se v internetové diskusi pod textem
jedné z dobrovolnic Petr Kolařík.
Za pomoc českých dobrovolníků na
druhou stranu byli vděčni jak chorvatské pořádkové jednotky, tak pozorovatelé z OSN, Lékaři bez hranic, zástupci
Člověka v tísni i Červený kříž. „Dobře
si uvědomuji, že uprchlíci mohou z

dlouhodobého hlediska pro Evropu
představovat vážný problém. Jak moc
závažný bude, to se ovšem teprve ukáže. Pokud však přímo na místě vidíte
promrzlé, zmoklé, nastydlé a hladové
děti, tak přemýšlíte úplně jinak než
u počítače v teple svého domova,“ uzavřel Jakub Kýr.
O tom, jak vše na hranicích probíhá,
jsme se rozhodli napsat. A nejlepší
je vlastní prožitek. Tudíž Večerník
je momentálně v těchto dnech tam,
kam směřuje pozornost celý svět...
Co zjistí redaktor Martin Zaoral?
Kupte si příští číslo Večerníku!

UŽITEÈNÍ IDIOTI?

Pomoc ze strany českých dobrovolníků,
kteří na vlastní pěst fungují na hranici,
není na Balkáně přijímána jednoznačně. Například srbská pohraniční policie
Čechy vyzvala, aby z místa odešli. Ti
nakonec mohli na místě zůstat, museli
ale sbalit část tábora a získat oficiální
akreditace.
Skrze prsty se na podobnou pomoc
uprchlíkům dívá i většina českého ná-

Promrzlé, zmoklé, nastydlé a hladové děti ze Sýrie často do Evropy dorazily bez bot,
které získaly až díky českým dobrovolníkům.
Foto: archiv M. Všelichové
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V momentě, kdy je věnec hotový, umístěte ho na chladné, vlhké místo a co nejrychleji dopravte na hřbitov. Pokud si
dáte záležet, jistě si užijete zaslouženou
radost při pohledu na váš originální
věnec mezi spoustou nudných, jednotvárných a nevkusných ozdob.

nám venku zabírají náš pozemek společenství vlastníků. Vysedávají tady
dlouho do noci, způsobují nepořádek
a ruší noční klid. Když si stěžujeme,
tak se nás pan Sekanina ptá, proč
by tam nemohli sedět. Navíc dětské
hřiště o kousek dál obsazují jen romské děti, a když tam přijdou naše, tak
jsou vyhazovány,“ šokovala těmito
informacemi obyvatelka panelového
domu.
To ale nebylo vše, co tuto ženu trápí.
„Máme před barákem popelnice, do
kterých nám sypou odpad cizí lidé. Jak
dlouho máme trpět, aby se zde ´Prostějováci´ zbavovali svých odpadků?“ přidala další problém Marta Sedláčková.
„Co se týká problému s občany, kteří vás
v noci ruší, zavolejte okamžitě strážníky,
od toho ve službě jsou. Ale popelnice, to
je řece vaše starost, abyste si je zabezpečili. Že vám do nich hází odpad někdo
cizí, to se stává i v jiných lokalitách Prostějova. Lidé to řeší tak, že si staví takzvaná hnízda, která například i uzamykají,“
nastínila recept primátorka Alena Rašková. Náměstek Jiří Pospíšil dodal, že
pokud by se kdokoliv z Vrahovic rozhodl pro vybudování nějakého přístřešku
na popelnice, určitě se s radnicí domluví
na pronájmu pozemku.

PROSTĚJOVAN POMÁHÁ UPRCHLÍKŮM PŘÍMO NA HRANICÍCH

Martin Zaoral

PODZIM V9HĀHUQtNHP

mezi větvičky vložit sušené květy, bobule nebo traviny, svážeme je drátkem
do tenkých dlouhých snopečků, které
v pravidelných intervalech umisťujeme na korpus. Věnec můžeme zpestřit
i dubovými větvičkami nebo listy. Můžeme si vybrat, zda vytvoříme věnec
uhlazený, na němž jsou větvičky umístěny pokud možno rovnoběžně a těsně
přiléhají ke korpusu, nebo věnec „rozpustilý“, do nějž zakomponujeme velké
množství různých materiálů, větvičky
různě dlouhé a různě pokroucené.
Pokud chceme z květů, bobulí nebo
šišek vytvořit složitější kompozice,
například růžici, kterou umístíme na
pohledovou stranu věnce, bude se nám
hodit tavicí pistole. Roztavenou hmotu z pistole nanášíme na stonky květin
nebo šišky a ty vkládáme mezi větvičky

15101410996

lu, sušených bodláků šípků, hlohu či
jeřabin, mechu, šišek nebo okrasných
travin. Vždy bychom měli použít materiál podobného barevného ladění.
Slaměnky můžeme sami vypěstovat
-HKOLÄÉQHEROLVW\"
nebo pořídit na stejných místech jako
korpus, ostatní materiál najdeme většiPři výběru ozdobného materiálu se fanta- nou na zahradě nebo v přírodě.
zii meze nekladou, nejdůležitější je samoZaèínáme zdobit
zřejmě trvanlivost. Vhodné jsou proto
například větvičky jedle bělokoré nebo
stříbrného smrku, túje či cypřiše. Z list- V momentě, kdy máme nashromážnatých dřevin se hodí stálezelený buxus, děno vše, co na věnec chceme umístit,
se můžeme pustit do výzdoby. Prvním
mahonie nebo cesmína.
krokem bude připevnění čerstvých jeExperimentujte
dlových větviček na slámový korpus.
s kvìty a plody
K tomu použijeme tenký drátek se zelenou bužírkou, větvičky klademe přes
Barevné detaily potom vytvoříme ze sebe tak, aby byl drátek vždy překryt
zmíněných slaměnek, statice, zlatobý- další vrstvou jehličí. Pokud chceme

ní materiálu zařezávat drátek. Korpus pro
dušičkový věnec pořídíme v zahradnictví,
květinářství nebo zahradnickém centru,
vyrobit si ho samozřejmě můžeme i sami.

15101310983

15101310983

Památka na všechny věrné zesnulé se
blíží. Poradíme vám, jak si vyrobit přírodní dušičkový věnec, kterým ozdobíte
hroby.Nemusítemítstrach,ženeseženete potřebné suroviny, těch je okolo vás
všude dost. Chce to jen odvahu, chuť a
trošku té pověstné zručnosti...
Základem věnce je samozřejmě korpus.
Ten může být vyroben z různých materiálů - mimo jiné z polystyrenu, slámy nebo
větviček. Materiál volíme s ohledem na
to, jak by náš věnec měl vypadat. Polystyrenový korpus se hodí pro věnec tvořený
převážně ze zapíchaných slaměnek nebo
statice, na věnec ze slámy či větviček se
naopak lépe připevňuje chvojí nebo větší
sušené květiny. Pro náš věnec použijeme
korpus slámový. Jednak je ekologický
a až doslouží, bezezbytku se rozloží, jednak se nám do něj nebude při upevňová-

VRAHOVICE Uplynulý čtvrtek v
sedmnáct hodin začalo v pořadí již
třetí setkání prostějovských radních
a vedoucích úředníků prostějovského magistrátu s občany města. Tentokrát téměř kompletní rada města
zamířila do Vrahovic, z osazenstva
chyběl pouze Bedřich Grulich.
Zhruba dvouhodinová diskuse se
nesla v poklidném duchu, přestože
nechyběly ani kritické připomínky
zdejších občanů. Řešily se desítky
problémů, od již dlouhých osm let
budovaného chodníku přes demolici budov Oděvního podniku Prostějov až po budoucnost zdejšího
koupaliště... Večerník nemohl mezi
návštěvníky chybět.

Občané Vrahovic, kteří ve čtvrtek 15.
října přišli diskutovat s radními, zaplnili
skoro celou tělocvičnu ZŠ v Majakovského ulici. Na začátku první náměstek
primátorky Zdeněk Fišer přednesl seznam všech investic, které radnice ve

V Čechách v ten večer plnil hospodář lampu máslem místo oleje, aby si
dušičky mohly popáleniny způsobené očistcem natřít a trochu ochladit.
Bývalo zvykem pro dušičky vhazovat
tento večer do ohně různé pokrmy,
což bylo místy chápáno jako částečné
vykoupení z hříchů nebo také něco
jako dušičkám na přilepšenou. Když
se ráno ozvalo zvonění z kostela, musely se dušičky vrátit do očistce. Na
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„Koupaliště k nám patří, udělejte s tím něco,“ žádali občané

Michal
KADLEC

Foto: internet

zpravodajství

Radní „vyjeli“ potřetí mezi lid, tentokrát do Vrahovic

původní reportáž
pro Večerník

Tradice peèení
dušièkového peèiva
Hodně hospodyní dělalo dušičkové
pečivo z dvojího těsta. Pro rodinu
bylo určeno pečivo z bílé mouky
a pro čeládku z mouky černé. Díky
tomuto lakotnému jednání se mezi
čeládkou brzy rozšířila jednoduchá
říkanka, kterou se snažila čeládka
pokárat hospodyni za rozdílné „dušičky“. Bylo to čtyřhranné pečivo
zadělávané mlékem a plněné povidly
nebo mákem a tím bývali obdarováni
žebráci a chudí lidé, postávající u kostela či hřbitova.
Říkalo se, že pokud o Dušičkách prší,
duše zemřelých oplakávají své hříchy.

Pondělí 19. října 2015
www.vecernikpv.cz

15101611007
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Pondělí 19. října 2015
www.vecernikpv.cz
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Také už drkotáte ‚zubama' a rádi spěcháte z práce do vyhřátého domova?
Na velké ochlazení si Prostějované teprve budou muset zvykat. Ale pozor,
zároveň hrozí nebezpečí nachlazení a dokonce chřipek. Všichni by měli vzít
útokem lékárny a nakoupit vitamíny. A nebo si přečíst naši dnešní přílohu...

LVI - 22.7. až 21.8. Svůj volný čas
byste měli zasvětit potomkům, kteří
začínají tak trochu zaostávat ve školní
výuce. Choďte dříve z práce domů,
abyste jim pomohli s učením. A konečně byste se mohli postarat také o
teplou večeři, paštik se nenajíte.
PANNY - 22.8. až 21.9. Vy v těchto
dnech budete působit poměrně chaoticky, navíc nic nenajdete na svém
místě. Měli byste zvolnit pracovní
tempo, jinak se z vás stane cholerický
sklerotik. Važte si partnera, který věci
bere v klidu a s nadhledem.
VÁHY - 22.9. až 21.10. Jste zvyklí
přijít z práce domů, zapnout televizi
a lehnout si s kafíčkem na gauč. Jenomže nyní se budete muset zapojit do
všemožných prací, nepořádek vám
totiž začíná přerůstat přes hlavu. Partner na všechno nestačí...
ŠTÍŘI - 22.10. až 20.11. Snažte se
šetřit každou korunou, tento týden budete mít více výdajů, než je zdrávo. Poštou vám totiž přijde složenka, se kterou
jste vůbec nepočítali. Na druhé straně
vás mile překvapí partner, který domů
donese mimořádné prémie.

BERANI - 20.3. až 18.4. Budete neobyčejně vynalézaví a do své práce zapojíte naprosto neobvyklé myšlenky.
Navíc si poradíte i s problémem, který se dlouhá léta zdál neřešitelným.
Prostě čeká vás skvělý týden, navíc se
výrazně zamilujete.
BÝCI - 19.4. až 19.5. Nepouštějte
si k tělu lidi, ze kterých nekouká nic
dobrého. Někteří jedinci se k vám
budou chtít vetřít s jasnými úmyslem
sedřít z vás poslední korunu. Naštěstí
máte přehled, takže podobné ‚vykutálence' brzy odhalíte.
BLÍŽENCI - 20.5. až 19.6. Vaše přílišná upřímnost vám tentokrát může
způsobit více škody než užitku. Prostě
plácnete něco, co se vůbec jednak nebude líbit nadřízeným, jednak budete
mít problémy v komunikaci doma
s partnerem. Buďte radši zticha!
RACI - 20.6. až 21.7. V tomto týdnu
vám bude chybět klid, neustále vás
bude někdo vyrušovat se svými problémy, na ty své si ale čas nenajdete.
Možná se tak dostanete do osobních
potíží, protože všechny resty budete
zase odkládat.

STŘELCI - 21.11. až 20.12. Máte
štěstí, že za vámi vždy stojí někdo,
kdo vás vytáhne i z těch nejhorších
malérů. Také tento týden se zřejmě
z roztržitosti dopustíte několika chyb,
které vás mohou stát celé jmění. Včas
ale zasáhne váš ochránce...
KOZOROHOVÉ - 21.12. až 19.1.
S vypětím všech sil budete odolávat
různým fintám, které na vás budou
zkoušet jedinci opačného pohlaví.
Nedávno jste totiž s nimi začali flirtovat, což se vám v těchto dnech může
vymstít. Pozor na žárlivé scény!
VODNÁŘI - 20.1. až 18.2. Konečně se dočkáte uznání v práci, váš zaměstnavatel vám nabídne povýšení.
To ale ještě nemusí znamenat, že se
máte přestat snažit. Teprve teď musíte
pořádně zabrat a ukázat všem případným závistivcům, že si post zasloužíte.
RYBY - 19.2. až 19.3. Uprostřed týdne vstoupí do vašeho života člověk,
který rázem obrátí naruby dosavadní
zvyklosti. Možná se i zamilujete, možná půjde jen o kamarádství... Každopádně se budete najednou chovat
úplně jinak, nepoznají vás ani doma.

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: POLÉVKY
Vitana poctivá polévka
89g

29,90

-

28,90

28,90

21,90

19,90
(100g)

Knor polévka
75g

22,90

-

21,90

27,90

15,90

-

Magi polévka
43g

16,50

-

11,90

15,90

11,90

9,90

Vitana grunt polévka
68g

22,90

-

28,90

22,90

21,90

-

Hrnečková polévka

7,90

3,90

9,90

8,90

7,90

8,90

Privátní značka
51g

9,90

9,90

16,90

Naše RESUMÉ

9,90 (88g) 12,90 (80g) 9,90 (49g)

V nouzi nejvyšší po ní vždy sáhneme, aby zahnala ten největší hlad. A i když
není jako od maminky, pořádně zahřeje. Pro poctivou polévku od Vitany doporučujeme zajít do Teska, kde nabízí i nejlevnější polévku Vitana grunt a také
tu od značky Knor. Polévku od Maggi se vyplatí koupit v Penny marketu, hrnečkovou pak v Lidlu a privátní značku marketů jsme nejvýhodněji objevili v
Kauflandu.
Přejeme dobrou chuť!
Průzkum proveden ve středu 14. října 2015

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ - LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 19. DO 25. 10. 2015
· PŘEDNÁŠKA čtvrtek 22.10. v 18:00 hodin - BUDEME NEVIDITELNÍ, prof. mgr. Tomáš Tyc Phd.
· POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek, v pátek od 15:00 hodin. Na Slunci je možné pozorovat ve fotosféře sluneční skvrny a v chromosféře protuberance, filamenty, erupce a další útvary. Vstupné 20 Kč.
· VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí, ve čtvrtek, v pátek od 19:30 hodin. Dne 22.10. se pozorování koná po ukončení přednášky.
· POHÁDKOVÁ STŘEDA přináší v 15:30 hodin dětem příběh: CO HVĚZDÁŘ NEVĚDĚL. Vstupné 20 Kč.
· Výstavy MATEMATIKA VE SLUŽBÁCH ASTRONOMIE a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE, VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI, OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN, STRHUJÍCÍ SNÍMKY
Z VESMÍRU si můžete prohlédnout na začátku všech výše uvedených pozorování.

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
tního odpadu ((rumisko, hlína).
19.10. - Pod Kosířem – Palečkova
Pod Kosířem – Atletická
Rejskova
Volfova * Příční
20.10. - Žižkovo nám.
Husserleho nám.
nám. T.G.Masaryka (Prior)
Havlíčkova 43
21.10. – Žešov – hospoda
Žešov - u obchodu

Žešov - dětské hřiště
Žešov - hřiště
22.10. – Domamyslice
- u samoobsluhy
Domamyslice - ul. 5.květnaa
Domamyslice – u kapličky
23.10. – Čechovice - u pošty
Čechovice - Luční
Čechovice - u kapličky
Čechovická u ZD

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.

INFORMUJE
Ivo Stawaritsch umělecký kovář
z Kostelce na Hané je nejlepším
živnostníkem roku v Olomouckém kraji!
Dne 8. října 2015 se v Olomouci
uskutečnilo slavnostní vyhlášení
krajských výsledků soutěže Vodafone firma roku 2015 a Česká
spořitelna živnostník roku 2015.
A právě mezi živnostníky porotu
nejvíce zaujal umělecký kovář Ivo
Stawaritsch z Kostelce na Hané, kterému lásku k řemeslu vštípil jeho otec.
Ostatně založení vlastní dílny v roce
1992 bylo splněným snem hlavně
pro pana Stawaritsche staršího...
Ze začátku jim do dílny chodily
spíše zakázky na sváření či opravy
strojů, ale postupem času si rodinný
podnik vybudoval kovářské renomé
a dnes už má práci na rok dopředu.
„Hlavním cílem naší práce je věrný
a spokojený zákazník. Při výrobě se
snažíme co nejvíce vycházet z představ našich zákazníků, které jsou
velmi různorodé. Provádíme výrobu ve starém i moderním stylu, od
interiérových doplňků přes zábradlí,
branky, brány, mříže, ploty, vývěsní
štíty a další,“ říká vítězný živnostník.
Okresní hospodářská komora
v Prostějově nominuje do této soutěže každým rokem nejlepší firmy a
živnostníky regionu. „Nejen letos
byla nominace úspěšná, například
v roce 2013 vyhrál živnostníka
Olomouckého kraje Josef Sýkora
z Loučan - výrobce dřevěných hraček pro děti, v roce 2011 paní Jarmila Vítoslavská z Troubek, která
šije ručně tradiční hanácké kroje.
V roce 2011 se také úspěšně umístila společnost Alika a.s. z Čelčic,

NOMINACE OHK
V PROSTĚJOVĚ VYŠLA!

Foto: archiv OHK Pv
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
výrobce pražených oříšků, která
získala druhé místo v soutěži Firma roku,“ říká Helena Chalánková, ředitelka OHK. „Firmu roku
2015 v Olomouckém kraji vyhrála
společnost Fenix Trading, s.r.o. z
Jeseníku - výrobce elektrického
sálavého topení. Firma Laski, s.r.o.
ze Smržic, která vyvíjí, vyrábí a

prodává komunální techniku, se
umístila na nádherném třetím místě,“ doplnila Chalánková.
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 20. října: Svatoplukova * Třebízského * Přemyslovka * Vrahovická-autobusové nádraží * Janáčkova * V. Ambrose * Karlov * Vrchlického * Vrahovická – křiž.Svatoplukova - Janáčkova směr žel.přejezd
středa 21. října: Družstevní * Družstevní-vnitroblok * Mozartova * Mozartova-vnitroblok * Rumunská * Dr. Horáka (Mozartova – Bulharská) * St. Manharda (Bulharská - Mozartova)
čtvrtek 22. října: Brněnská-obslužná+parkoviště * Brněnská-vnitroblok * Krokova * Krokova – vnitroblok * Brněnská (SSOK) včetně kruh objezdu

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: Dzbel
Dne: 3. 11. 2015 od 7:30 do
12:30 hodin. Vypnutá oblast:
areál NAVOS a.s. (ACHP).
Obec: Vícov
Dne: 4. 11. 2015 od 7:30 do 16:00
hodin. Vypnutá oblast: část obce Vícov s č. 116, 121, 125, 124, 133, 154,
153, 152, 149, 210, 145, 151, 216,
154/3.
150, 184, 142 a parcela č. 154/3

Obec: Nezamyslice, Těšice,
Tištín
Dne: 4. 11. 2015 od 7:30 do
16:30 hodin. Vypnutá oblast:
celé obce vč. podnikatelských
subjektů: TĚŠICE, TIŠTÍN.
Areál ZD Nezamyslice. Odběratelské TS: Nezamyslice ZD,
Tištín Prima. Odstávka plánovaná na 27. 10. 2015 od 7:30 do
16:00 se RUŠÍ.
Obec: Šubířov
Dne: 5. 11. 2015 od 7:30 do
15:00 hodin. Vypnutá oblast:
celá obec Šubířov.
Obec: Čelechovice na Hané

Dne: 6. 11. 2015 od 7:30 do
15:00 hodin. Vypnutá oblast:
Čelechovice na Hané - celá ulice
U sokolovny včetně školy, mimo
č. 322, ulice Ruská s č. 289, 268,
269, levá strana ulice Hlavní od
sokolovny po č. 73.
Obec: Čelechovice na Hané
Dne: 6. 11. 2015 od 7:30 do
15:00 hodin. Vypnutá oblast:
levá strana ulice Světničky od č.
122 po ulici Příční, oboustranně
ulice Příční od ulice Světničky po
č. 135 a 266, ulice Cukrovarská
od ul. Světničky po č. 25 a 39.
E. ON Česká republika, s.r.o.

AKCE zpět!
o DVĚ Koruny

LEVNĚJI

VÁŠ OBLÍBENÝ VEČERNÍK
volejte
582 333 433

Pondělí 19. října 2015
www.vecernikpv.cz
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aneb jsme
s vámi
u toho...

RYCHLÝ
DVĚ STOVKY KAMIONŮ DENNĚ NIČÍ PTENÍ I OKOLÍ VEČERNÍK

Obchvat obce ovšem jen tak nebude

Novinky v Kostelci
Kostelec na Hané (mls) - Rada
města Kostelec na Hané rozhodla,
že projekt na připravovaný sběrný
dvůr ve městě provede prostějovská
firma .A.S.A. Dále pak estující jezdící autobusem přes Kostelec na Hané
se dočkají nové kryté autobusové zastávky. Ta bude umístěna na Tyršově
ulici poblíž místní sokolovny. Za 119
000 korun ji dodá českobudějovická
firma TSE CB, o instalaci se postarají
Služby města Kostelec na Hané.

PŮVODNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Martin ZAORAL
PTENÍ Hluk, otřesy, praskající zdi. S tím vším se musí potýkat obyvatelé Ptení i okolních obcí jako například Zdětína, Lešan, Ohrozimi
či Vícova. Jen skrze zainteresované Ptení projede v současné době
až dvě stovky kamionů denně. Věc by pomohl řešit obchvat obce.
Ten však podle hejtmana Olomouckého kraje bohužel hned tak
nebude. O samotném případu Jiřího Rozbořila, který zaměstnává
celostátní média, informujeme na jiných místech dnešního vydání.
Za zvýšeným provozem ve Ptení stojí úspěšný rozvoj dvou dřevařských
firem. Jak společnost Agrop Nova,
tak i Pila Javořice patří k největším
zaměstnavatelům na Konicku. Jejich
úspěch je však vykoupen výrazným
zatížením silnic i samotných obyvatel
okolních obcí. Většinu surového dřeva
i hotových výrobků totiž vozí kamiony.
„Místní už opravdu ztrácejí trpělivost

a mají pocit, že na nás všichni kašlou.
Problém by vyřešil plánovaný obchvat,
na který byl už zpracovaný projekt. Vše
bohužel vyznělo do ztracena a nyní
bude těžké na něj navázat,“ vyjádřil se
exkluzivně pro Večerník starosta Ptení
Jiří Porteš.
Ochvat Ptení by měl vést po nově zbudované silnici druhé třídy, která by takzvaně obešla Ohrozim, Vícov a skončila

KOMPOSTÁRNA

v Lipové žádá o povolení
LIPOVÁ Jak už Večerník informoval,
příští rok by měla v Lipové vyrůst nová
kompostárna. Původní záměr počítal
s tím, že se bude nacházet v areálu bývalého zemědělského družstva, nakonec je přemístěna na pozemek nedaleko silnice ve směru na Horní Štěpánov.
Proti záměru postavit kompostárnu za
svými domy se ozvalo asi sedm desítek
místních občanů. Obávali se zejména
možného zápachu a zvýšeného provozu.
Vedení obce naopak kompostárnu hájilo
s tím, že se jedná o nejlepší možný způsob

pro nakládání s bioodpady a upozorňovalo, že bude využívat technologii, která
zásadně omezuje negativní vlivy na okolí,
včetně zápachu.
V obci nedávno proběhlo výběrové řízení
na nákup traktorů a kontejnerů na sběr
bioodpadu. Samotná kompostárna však
letos určitě nevyroste.
„V současnosti máme v této věci zažádáno na úřadě o stavební povolení. To nám
dosud nebylo vydáno,“ reagoval na dotaz
Večerníku ohledně aktuálního vývoje starosta Lipové František Šustr.
(mls)

Silnice už jsou v ažuru
zjistili jsme
PLUMLOV Tak konečně! Kanalizace a vodovod v Soběsukách i Žárovicích jsou po patnácti měsících
hotové. Plumlovská radnice stavbu
převzala, v dohledné době by měl
být spuštěn zkušební provoz. Po dokončení prací místním vadila odfláknutá oprava zdejších silnic.
S budováním kanalizace a vodovodu
v Soběsukách a Žárovicích se začalo už v polovině loňských prázdnin.
Stavba měla být původně dokončena
přesně po roce, nakonec se o téměř tři
měsíce protáhla. Nyní si však už lidé
v místních částech Plumlova konečně
mohou oddechnout a brzy i užívat

nových vymožeností. „Máme hotovo.
Vodovod i kanalizace by v dohledné době měly přejít do zkušebního
provozu. Nějaké slavnostní otvírání
ovšem neřešíme, budeme rádi, když
lidé budou spokojeni,“ prozradil v pátek Večerníku plumlovský starosta
Adolf Sušeň.
Ještě nedávno měli občané Soběsuk
i Žárovic problémy kvůli nedostatečné
opravě místních komunikací. Ve špatném stavu dle nich byla i hlavní silnice
vedoucí na Drahany. „Tyto stížnosti tu
byly. Ale tento čtvrtek jsme všechny
komunikace projeli a mohu potvrdit,
že vše je již v rámci možností v pořádku.
Případná další rekonstrukce silnice ve
směru na Drahany už bude čistě v režii
Správy silnic Olomouckého kraje,“ potvrdil Sušeň.
(mls)

Obchvat Ptení by měl vést po nově zbudované silnici druhé třídy vedoucí kolem Ohrozimi, Vícova a končit u areálu pily
Javořice.
Foto: Martin Zaoral

by právě u pily Javořice. Jeho vybudování by bylo nepochybně velmi nákladné.
Financování měl zajistit Olomoucký
kraj, který spravuje silniční síť. „Obchvat
Ptení je jednou z asi deseti až patnácti
podobných staveb, které máme výhledově v plánu. Pokud vím, tak projekt se
zastavil na problémech s výkupem pozemků. V dohledné době se tedy s jeho

výstavbou nepočítá. Prioritu nyní budou mít opravy silnic druhé třídy a mostů,” vyjádřil se hejtman Olomouckého
kraje Jiří Rozbořil, který předminulý pátek do Ptení zavítal na slavnostní otevření nové kanalizace a čističky odpadních
vod. „Situace je o to komplikovanější,
že letos končí Regionální operační
program, který zajišťoval přísun peněz

z Evropské unie. Tento zdroj nic nenahradí! V současnosti tedy není v silách
Olomouckého kraje zajistit finance
pro výstavbu nových obchvatů a to
platí jak pro Ptení, tak i pro Prostějov.
V tuto chvíli je jedinou šancí pokusit se
získat prostředky přímo od státu prostřednictvím některého z ministerstev,“
nabádá Rozbořil.

ŠLÁGR ZA ČTVRT MEGA!
V pátek večer hořel dům v Nivě

NIVA Profesionální hasiči
z Prostějova a tři jednotky
dobrovolníků spěchali uplynulý pátek večer k požáru
do Nivy, kde hořela střecha
rodinného domu s dílnou.
A likvidace požáru dala všem
pořádně zabrat. Než dostali
oheň pod kontrolu, způsobil
majiteli nemovitosti čtvrtmilionovou škodu!
„Informaci o hořící střeše budovy s nebezpečím rozhoření
na přilehlý domek převzala linka tísňové pomoci v pátek šestnáctého října krátce po devatenácté hodině. K požáru ihned
vyjely jednotky z požární stanice v Prostějově, osádky dvou
cisternových vozidel posílené
o dobrovolné jednotky hasičů
z Nivy, Drahan a Protivanova.
K pomoci s likvidací k místu
dorazila také jednotka jihomoravských profesionálních
hasičů stanice Boskovice,“ konstatoval Zdeněk Hošák, tiskový
mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.
V době příjezdu prvních hasičských jednotek ničivé plameny

BEDIHOŠŤ To je neuvěřitelné!
Lékaři prostějovské záchranky
měli první říjnový pátek večer
hodně naspěch do Bedihoště.
Právě tam z okna prvního patra
rodinného domu v Prostějovské ulici vypadla šestnáctiměsíční holčička! Jak se to mohlo
stát? To už prověřuje policie,
mnohem důležitější ale je, že po
dopadu na betonový chodník
se miminku vůbec nic nestalo! Večerník se vypravil zjistit
podrobnosti přímo na osudné
místo...

„Řekl bych, že se jednalo o skutečný
zázrak. Přijeli jsme do Bedihoště,
abychom poskytli okamžitou pomoc malému dítěti, které vypadlo
z okna ve výšce šesti metrů. Kromě
odřeniny na hlavičce se mu ale vůbec
nic nestalo,“ kroutí hlavou Radomír
Gurka, ředitel prostějovské záchranky. Přesto sanitka odvezla šestnáctiměsíční holčičku do nemocnice na
ošetření a pozorování. „Dítě utrpělo
pouze lehký úraz hlavičky, při převozu do nemocnice ale bylo v pohodě,
ani neplakalo,“ přidal Pavel Vysloužil, tiskový mluvčí Zdravotnické zá-

chranné služby Olomouckého kraje.
Poté, co sanitka zamířila z Bedihoště
do nemocnice, vzala celou událost
na vědomí i policie. „Mohu potvrdit,
že šetříme případ, kdy dne druhého
října ve večerních hodinách došlo
k pádu malého dítěte z okna rodinného domu. Dosavadní šetření nenasvědčuje tomu, že zde došlo k cizímu
zavinění, či zanedbání péče o dítě.
Šetření všech okolností případu stále probíhá. V současné chvíli není
v tomto případě nikdo podezřelý,“
informoval Večerník František Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR pro
Územní odbor Prostějov.
Večerník se vypravil do Bedihoště
přímo k rodinnému domu, z je-

Stínava (jim) - Události obce objektivem fotoaparátu. Tak zní akce, konkrétně konec roku 2014 a rok 2015.
tak zní název akce, která se v pátek
23. října od 19:00 hodin uskuteční ve
stínavském Obecním domě. A právě
tamější obecní úřad zve všechny občany na promítání snímků z loňských
a letošních měsíců.

Na Cvrèelce se
bude pokraèovat
Plumlov (mls) - Komunikace na
ulici Cvrčelka v Plumlově prošly během letošního roku opravami. Místní upozorňují, že však dosud nebyly
dokončeny. Starosta Adolf Sušeň přislíbil, že se v rekonstrukci bude pokračovat i v příštím roce a že zároveň
zajistí očištění stávajících chodníků.

Šikovné práce
ovládnou Biskupice
Biskupice (jim) - Kulturní komise
při Obecním úřadu Biskupice zve
všechny občany na dlabání dýní. To
se v tamějším parku uskuteční již
o nejbližší sobotě 24. října, start je
naplánován na 15 hodin. A co si vzít
s sebou? Pořadatelé doporučují náčiní na dlabání a dobrou náladu.

Úøedníci dostanou
lepší poèítaèe

Požár dílny rodinného domu v Nivě dostali hasiči pod kontrolu až po dvou hodinách.
Foto: HZS Olomouckého kraje

již z části pohlcovaly střechu
sousedního domu, zcela pak
zachvátily dílenské prostory
a přilehlé stodoly. „Hasiči za
nasazení několika hasebních
proudů zhruba po hodině zabránili dalšímu šíření a následující necelou hodinu pokračovali v rozebírání a dohašování
zbylých ohnisek. Z důvodu za-

jištění dohledu a bezpečnosti u požářiště zde do ranních
hodin zůstala místní jednotka
hasičů,“ přidal Zdeněk Hošák
s tím, že příčina vzniku požáru
je aktuálně v šetření.
Výše škody byla předběžně vyčíslena na 250 000 korun. Požár v Nivě se naštěstí obešel bez
zranění.
(mik)

Šestnáctiměsíční Abigail se PODRUHÉ NARODILA
➢ztitulnístrany Michal Kadlec

Ve Stínavì se bude
promítat

hož okna v prvním patře holčička
vypadla. A zastihli jsme doma tatínka, který ochotně povyprávěl,
co se v onen osudný páteční večer
stalo... „Přesně to fakt nevím. Jako
rodiče jsme byli v hospodě, kde oba
pracujeme. Já v podniku U Klokana
v Prostějově, družka zase tady v bedihošťském bistru. V pátek druhého října jsem měl zavírat hospodu
v šest večer, ale protože uvnitř byli
pořád hosté, asi hodinu jsem se zdržel. Domů jsem přijel až něco po půl
osmé, to když moji holčičku už odvážela sanitka,“ popsal Večerníku Martin Pospíšil, otec šestnáctiměsíční
Abigail. Hlídání prý měli jako kdykoliv předtím zajištěno. „O našich osm

dětí se starala sestra mé přítelkyně.
Vůbec nechápu to, co se stalo, zřejmě
někdo z dětí nechal nahoře otevřené
okno a malá vylezla na parapet, načež
musela udělat nějaký pohyb a vypadla,“ míní Martin Pospíšil. První
chvilky byly hrozně emotivní. „Byli
jsme oba v šoku, družka naštěstí dělá
v bistru tady kousek od baráku, takže
ji zavolali a jela s dcerou do nemocnice. Ano, i já teď považuji za zázrak, že
se naší Abigail vůbec nic nestalo. Už je
doma a je naprosto v pořádku,“ dodal
na závěr šťastný tatínek, přičemž Večerníku se zcela zdravou šestnáctiměsíční dceruškou rád zapózoval před
objektivem našeho fotoaparátu... Zázraky se dějí!

Němčice nad Hanou (mls) - Rozvoj
infrastruktury informačních a komunikačních technologií radnice v Němčicích nad Hanou zajistí společnost Q-COOP z Kroměříže. Inkasuje za to 2
168 469 korun (včetně DPH). Smlouvu schválilo místní zastupitelstvo.

Stínavská knihovna
pauzíruje
Stínava (jim) – Až do úterý 10. listopadu zůstane uzavřena obecní knihovna ve Stínavě, informoval o tom tamější obecní úřad. Právě v jeho budově se
tato služba občanům obnovená v roce
2003 nachází a pro veřejnost bývá klasicky otevřena každé úterý od sedmnácti do osmnácti hodin.

Kostelec obsadí draci
Kostelec na Hané (jim) - V sobotu
24. října od druhé hodiny odpolední
se na kosteleckém fotbalovém hřišti
uskuteční drakiáda. Akci pořádají právě tamější fotbalisté a soutěžit se bude
hned ve třech kategoriích – o nejhezčí
vlastnoručně vyrobený drak, o nejvýše létající drak a o nejmenší létající
drak. Součástí bude i doprovodný
program ve formě malování na obličej, rádiově řízených modelů vrtulníků a letadel i dalších překvapení.
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U Čunína a Stražiska
řádí chatový zloděj

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

Koničtí policisté šetří případ vloupání do celkem pěti rekreačních chat
v chatové oblasti u obcí Čunín a Stražisko. Ke vloupání mělo dojít během
týdne od 3. do 9. října letošního roku.
Dosud neznámý pachatel se do chat
vloupal za použití násilí, rekreační
zařízení prohledal a odcizil drobné
vybavení a potraviny. Celková škoda
poškozením a odcizením věcí byla
předběžně vyčíslena na bezmála patnáct tisíc korun.

Z hospody bez lupu
Dosud neznámý pachatel se v době
od pondělí 12. října 11.00 hodin do
13.45 hodin následujícího dne násilným způsobem vloupal do klubového hostince sportovního klubu v obci
na Prostějovsku. Hostinec pachatel
následně prohledal, a přestože nic
neodcizil, způsobil svým činem na zařízení budovy škodu v předběžně odhadnuté výši 3 500 korun. V případě
dopadení a odsouzení hrozí pachateli
tohoto činu trest odnětí svobody až na
dvě léta.

Pod vlivem marihuany
Minulý čtvrtek 15. října krátce po
dvaadvacáté hodině kontrolovali
policisté v centru obce Vrchoslavice
osobní motorové vozidlo značky Peugeot. U pětadvacetiletého řidiče z Vyškova policisté provedli test, zda není
ovlivněn omamnou či psychotropní
látkou s pozitivním výsledkem na marihuanu. Řidič přiznal užití této látky
s tím, že v neděli 11. října měl vykouřit
jednu ubalenou cigaretu marihuany.
Policisté muži zakázali další jízdu.
Celá věc bude předána k dořešení příslušnému správnímu orgánu.

PŮVODNÍ REPORTÁŽ

Zdeněk Vysloužil

Tradiční výlov opět navštívily tisíce lidí

bylo možné je krmit,“ vysvětlil. Šupináči
podle něj putují zčásti na vánoční trh, něco
TOVAČOV
Č Jakožár!Obdobnějakodoplamenůohněsevydržílidédlou- se prodá přímo u stánků a zbytek je určen
hé hodiny dívat na každoroční obdivuhodnou rybářskou lopotu při tra- jednotlivým rybářským svazům.

dičních výlovech tuzemských rybníků.Výjimkou není ani Hradecký rybník v Tovačově, jehož výlov se stal, co se týká popularity a atraktivity, během poslední dvacetiletky jednoznačnou středomoravskou jedničkou.
„Je dobré, že o našem výlovu lidi ví. Každý má ale své možnosti. Jsme
omezení kapacitou, takže jsou zde někdy i trochu zmatky,“ omlouval se
návštěvníkům šéf výlovu Jiří Zahradníček. AniVečerník jako každoročně
nechyběl v početném zástupu návštěvníků z Prostějovska...
S velkou nervozitou a obavami sledovali
organizátoři z Rybářství Tovačov týden
trvající deště. Ty nakonec jakoby mávnutím kouzelného proutku ustaly právě
v noci z pátku na sobotu! „Počasí nám
trošku strach nahánělo. Naštěstí se to
ráno umoudřilo,“ oddechl si Zahradníček
a rychle dodal: „Nás rybáře to ale nijak
neohrožuje, my musíme lovit za každého
počasí. Pro návštěvníky by však asi déšť
ideální nebyl.“
Tovačovský výlov se stal během posledních let skutečně obrovskou atrakcí, která
každoročně přiláká tisíce lidí. Stejné to
bylo i letos. Možnost pozorovat při práci
mistry Petrova cechu je jedním z důvodů,
proč na tuto oblíbenou akci míří hlavně
rodiny s dětmi. Na hrázi čeká děti vodník,
který jim vysvětluje, co práce rybářů obnáší. V nabídce stánkařů naleznete snad

všechny možné pochutiny, od brynzových
halušek přes pařené sýry, trdelníky až po
zabijačkové speciality. Logicky však hrají
prim laskominy z ryb. „Deset až dvanáct
metráků masa se spotřebuje každý rok.
To je na naše podmínky opravdu velké
množství. Nejvíce jde na odbyt kapr, nabízíme i pstruha, snažíme se lidem předvést
a v praxi ukázat, že kapří maso je chutné
a zdravé,“ prozradil Zahradníček. S jeho názorem nelze než souhlasit, nabízené řízky
nebo škvarky z kapra měly vskutku delikatesní parametry.
Samotný výlov v sobě skrývá kouzla a moment překvapení. Letos to ale vypadá, že
na vánočních stolech se žádní velcí macci
nesejdou. Důvodem nízké váhy kaprů
je skutečnost, že přes léto kvůli vedrům
a dlouhotrvajícímu suchu příliš nenabrali
na váze. „Trpěli kyslíkovým deficitem a ne-

Takøka oèekávaný výsledek

Rybáři z Tovačova jsou také vesměs spokojení s předpokládaným výsledkem výlovu,
který vypadal po velmi nadějně, byť konečná čísla budou až v příštích dnech. „Podle
prvních zátahů to vypadá dobře. Plán, který jsme si stanovili zhruba před měsícem,
by se měl splnit. Počítáme asi s šesti sty padesáti metráky kapra,“ usmíval se Zahradníček. Tovačovský výlov ale nenabízí pouze kaprovité ryby jako amur a tolstolobik.
Velký zájem je i o dravce. „Pro návštěvníky
máme dostatečné množství candátů, štik,
sumců i pstruhů,“ ujistil šéf výlovu.

tomu bylo i tentokrát, kdy Večerník
mezi příchozími poznal řadu známých
tváří. A z jejich výrazů bylo patrné, že
i přes chladné počasí si všichni atmosféru užívali. „Dali jsme si kapří hranolky
a uzený sýr,“ hlásala Jarmila z Němčic nad
Hanou. „Bavili jsme se o tom, jestli si tady
už koupíme kapra na Vánoce, ale podle
mě je to příliš brzy. Když se dá na mrazák,
ztratí tu správnou chuť. Jsme tady po dvou
letech a počasí je docela fajn na to, že je půlka října,“ pochvaloval si například Vlastimil
Suchý z Prostějova, který přijel na výlov
s manželkou a dcerou.
O příjemnou náladu během výlovu se postarala přerovská skupina Šediváci.

F o too r epp o r t ážž
Fotoreportáž
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Hradecký rybník vydal opravdu pěkné kousky.

Foto: Zdeněk Vysloužil

jakký byyl výloov v toovaččově… 3x foto: Zdeněk Vysloužil

Poèty se nedají odhadnout

Že se o výlovovém víkendu v Tovačově počet lidí každoročně zněkolikanásobí, není
třeba diskutovat. Přesnou cifru však nikdo
neví. „Kolik lidí sem každý rok chodí, vám
popravdě neřeknu. Já nahoru raději ani
nevylézám...,“ culil se Zahradníček z vody
a vážněji dodal: „Řekl bych ale, že těch pět
až sedm tisíc tu je. Celkově se na organizaci
výlovu podílí okolo sedmdesáti lidí.“
Mezi masou zájemců o rybářství jsou
tradičně stovky Prostějovanů. Nejinak

Návštěvníkům přišly rybí speciality Rybařina není rozhodně lehká práce, Kdo není na ryby, rozhodně nepřišel
k chuti.
ale dívá se na ni dobře.
zkrátka...

Zvýší Stražisko nájem v Osmě?

EX

EXKLUZIVNĚ
STRAŽISKO Finanční výbor
obce Stražisko navrhl uzavření
nové pachtovní smlouvy s provozovatelkou hospůdky Osma. Na
základě ní by mělo dojít ke zvýšení nájemného a záloh na služby, které s provozem restaurace
souvisí. Do obecní kasy v současnosti z pronájmu restaurace plyne přesně jedna koruna měsíčně.
Prostory ve Stražisku, kde funguje
zavedená hospůdka, patří obci. Ta
zde restauraci původně provozovala a zaměstnávala zdejší provozní.
Vzhledem ke ztrátovosti podniku
se obec rozhodla hospodu pronajmout. Pronájem byl v rozporu
se zákonem přednostně nabídnut
právě stávající hostinské. Celá situace v obci vyvolala bouřlivé debaty
i dohady.
Po článku ve Večerníku, který na
celou situaci upozornil, bylo vypsáno řádné výběrové řízení. Do něho

OTINOVES Téměř o měsíc dříve, než
se původně předpokládalo, skončila
uzavírka části silnice III. třídy procházející Otinovsí ve směru na Nivu. Kvůli
opravě mostu přes otinoveský potok
vedla od konce června objížďka kolem
Drahan a původně tomu tak mělo být
až do neděle 18. října, jenže úsek se podařilo zprovoznit již v závěru září.
„Investorem sice nebyla obec, ale Správa
silnic Olomouckého kraje, nicméně jsme
měli velký zájem na tom, aby se oprava
uskutečnila. Most byl totiž v havarijním
stavu a tato silnice je důležitou stavbou,
spojuje totiž mikroregion Protivanovsko
s dálnicí D1,“ potěšily samotné práce i výrazně dřívější stihnutí termínu starostu
obce Petra Koláře.

Náklady činily přibližně 4,8 milionu korun
a od podzimu loňského roku nový starosta
obce věří, že na to v brzké době naváží další
investice. „Ještě když byl krajským náměstkem pro dopravu pan Mačák, tak jsme
hovořili o dodělání úseku od Nivy po konec prostějovského okresu. Je to poslední
dosud nerekonstruovaná část této pro nás
velice důležité silnice. V první řadě se však

musí opravit mosty a propustky, pak by
mohla přijít na řadu i vozovka,“ představil
své přání Petr Kolář.
Nejproblematičtější bude v tomto případě samotný průtah obcí, dosud totiž není
dořešena výstavba kanalizace a celý projekt
je v současnosti opět na svém počátku. Předešlá povolení totiž již před několika lety
propadla.
(jim)

Výsledkem téměř pětimilionové investice je nový most přes otinoveský potok.
Foto: OÚ Otinoves

15101611026

VRBÁTKY A zase něco! Křižovatka ve Vrbátkách si vybrala znovu
další daň. Pomalu každý měsíc
zde dochází k závažným haváriím,
přestože je tento úsek komunikace řádně osazen dopravním značením. Jenže... Minulé pondělí si
další řidička myslela, že zastavovat na „stopce“ se nemusí!
„V pondělí dvanáctého října v 9.25
hodin došlo ve Vrbátkách k dopravní nehodě osobního a nákladního
automobilu. Pětačtyřicetiletá řidička
vozidla značky Škoda jedoucí z centra Vrbátek směrem k Prostějovu,
nerespektovala dopravní značku
´Stop, dej přednost v jízdě´ a vjela
Na zatracované křižovatce ve Vrbátkách se na hlavní silnici v době, kdy směrem
srazila další auta. A znovu kvůli nedodržení
od Štětovic přijížděla souprava ná„stopky“...
Foto: Policie ČR
kladního automobilu značky Tatra

s přívěsem. Následkem toho došlo
ke střetu vozidel, kdy osobní auto
bylo vymrštěno mimo komunikaci,“ uvedl František Kořínek, tiskový
mluvčí Policie ČR pro Územní odbor Prostějov.
I přes velmi tvrdý náraz vyvázla řidička škodovky jen s nepatrnými
následky. „Při dopravní nehodě
došlo k lehkému zranění řidičky
v osobním automobilu a ke hmotné škodě na obou vozidlech v předběžně odhadnuté výši čtyřicet tisíc
korun. Alkohol byl u obou řidičů
vyloučen provedenými dechovými zkouškami. Přestupek řidičky
policisté vyřešili na místě uložením
blokové pokuty ve výši dvou tisíc
korun,“ přidal další informace Kořínek.
(mik)

se přihlásila jediná zájemkyně, kterou byla stávající provozní. Zastupitelstvo obce následně kolektivně
odsouhlasilo pronájem této jediné
zájemkyni. Zároveň výši nájemného stanovilo na symbolickou jednu
korunu měsíčně.
V současné době leží na stole návrh nové pachtovní smlouvy, po-

Není chodník jako chodník?
PLUMLOV Poněkud neobvyklý
transparent se před časem objevil na
hlavním plumlovském náměstí. Autor v něm naznačoval, že s čerpáním
peněz z evropských fondů na rekonstrukci parkovací plochy nebylo úplně vše v pořádku. Důkazem budiž
chybějící chodník před hospodou
U Anděla.
„...NA CHODNÍK UŽ NEZBYLO,“
hlásal transparent, než jej strhla vichřice, s výmluvnou šipkou směřující dolů
na pruh zeminy, kde by se dal očekávat
chodník, který spořádaně navazuje na
obou krajích. Že by se opravdu při stavebním úsilí na tento kousek zapomnělo?
„Určitě ne, situace je, jak to tak bývá,
trochu komplikovanější,“ jal se vysvětlovat starosta Plumlova Adolf Sušeň.
„Před restaurací U Anděla chodník byl,
a to ve velmi dobrém stavu. Z tohoto
důvodu jsme tuto část chodníku ani
nezahrnuli do projektové dokumentace

rekonstrukce náměstí. Okolnost byla
nanejvýš příznivá, protože finanční prostředky byly limitované a bylo je možno
využít na jiném místě,“ informoval Večerník starosta. Jenže kde tedy chodník
je? „Majitel nemovitosti jej sám zrušil,
záměrem byla plocha určená k zásobování provozovny,“ objasnil starosta.
Jak to už ale chodí, názory se časem
mění a s prováděnou rekonstrukcí zatoužil majitel objektu po novém chodníku. „V tomto případě ovšem nelze
než konstatovat, že je právě na majiteli
domu, aby chodník na své náklady
uvedl do původního stavu,“ vidí město
jediné možné řešení. Večerník se samozřejmě zajímal o názor dotčeného majitele, ten však nechtěl o věci
po telefonu vůbec diskutovat. Jestli
se tedy chodník před „Anděla“ vrátí, uvidíme v následujících týdnech.
Večerník bude situaci dále sledovat.
(tok)

dle něhož by se výše nájmu měla
změnit.
„Zda se zvýší nájemné v Osmě?
To se dozvíte až po jednání zastupitelstva, které bude začátkem listopadu,“ reagoval stručně na dotaz
Večerníku starosta Stražiska Jaroslav Kröner. Více celou záležitost
komentovat nechtěl.

www.vecernikpv.cz

V Plumlově na Hlavním náměstí byl nad chybějícím chodníkem k vidění zvláštní transparent...
Foto: Tomáš Kaláb

>>> chcete vìdìt, kdo je vaším starostou?

staví potřebné parkoviště „Ušli jsme společně kus cesty a chceme jít dál,“

ČECHY POD KOSÍŘEM Tady to
žije! Čilý turistický ruch v Čechách
pod Kosířem se však negativně podepisuje na životu místních, kteří chtějí
mít hlavně klid. K tomu by mohla napomoci výstavba dvou nových parkovišť, jež by měla přinést úlevu jak návštěvníkům hojných akcí, tak i lidem
bydlícím v okolí zámeckého parku.
V polovině září se začalo na okraji Čech
pod Kosířem stavět nové parkoviště pro
celkem sto padesát aut, další vzniká přímo v zámeckém areálu, kde bude moci
stát další padesátka vozů. „Nejde jen
o nárazové akce v zámeckém parku či
v Muzeu kočárů. Spousta lidí od nás míří
například na Kosíř, kam je táhne i nová
rozhledna. Třeba o prodlouženém víkendu u nás denně stálo přes šedesát aut.

Pro místní, kteří chtějí mít klid, je to velká
zátěž,“ vyjádřil se pro Večerník starosta
Čech pod Kosířem Milan Kiebel.
Stavba obou parkovišť by měla být
hotova do konce letošního roku.
Větší z nich přijde na celkem osm a půl
milionu korun. Olomoucký kraj na něj
přispěje 6,2 miliony korun, zbytek půjde
z obecního rozpočtu. Druhé vznikající
v zámeckém parku se buduje zcela v režii
hejtmanství. Obě parkoviště budou zpoplatněná. „Na otázky jakým způsobem
se bude parkovné vybírat, stejně tak jaká
bude jeho výše, v tuto chvíli nedokážu
odpovědět. Jisté je, že jinde než na parkovištích nebude již u nás možné stát.
Kolem silnice necháme umístit několik
značek zákaz stání,“ plánuje Milan Kiebel.
(mls)

DALŠÍ BOURAČKA VE VRBÁTKÁCH
Řidička se vykašlala na „stopku“

Hostinec „Osma” funguje v prostorách bývalé masny jen pár kroků od obecního úřadu. Vejde se do něj přibližně dvacet hostů. Foto: archiv PV Večerníku

regionální zpravodajství na

Průjezd Otinovsí je již obnoven V Čechách pod Kosířem
zjistili jsme

13

aneb jsme
s vámi u toho...

TOVAČOV SE STAL O VÍKENDU HANÁCKOU TŘEBONÍ
pro Večerník

Pondělí 19. října 2015
www.vecernikpv.cz

A je to! Zpoplatněná místa pro stání budou k dispozici u silnice vedoucí z Čech
pod Kosířem na Služín.
Foto: Martin Zaoral

Mladého řidiče chytili policisté
pod vlivem marihuany a pervitinu
ČECHY POD KOSÍŘEM Mladý řidič pod vlivem marihuany a pervitinu.
Nejhorší kombinace, s jakou se na silnicích můžete potkat. Přesně tento
problém řešili policisté předminulou sobotu v Čechách pod Kosířem,
když na drogy testovali devatenáctiletého šoféra.
„V sobotu desátého října krátce po dvaadvacáté hodině kontrolovali policisté v obci Čechy pod Kosířem devatenáctiletého řidiče vozidla, které přijíždělo od Lhoty pod Kosířem. Policisté po kontrole vozidla a dokladů potřebných pro jeho řízení a provoz u řidiče provedli orientační test na přítomnost
omamných a psychotropních látek. Test byl pozitivní na látky cannabis,
amfetamin a metamfetamin. Řidič s výsledky testu souhlasil a uvedl, že ve
čtvrtek dne 8. října kouřil přesně neurčené množství marihuany,“ informoval František Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR pro Územní odbor Prostějov. Policisté řidiči zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu. „Celá věc
bude předána k dořešení příslušnému správnímu orgánu,“ dodal policejní
mluvčí.
(mik)

shrnuje úspěch Čelechovic Jarmily Stawaritschové
exkluzivní rozhovor
ozhovor
pro Večerník
k

Tomáš
KALÁB
ČELECHOVICE NA HANÉ Sedm
set let je z historického hlediska
pořádná porce minulosti, proti
čemuž je třináct roků jen zanedbatelný časový úsek. Jinak je tomu ovšem měřítkem lidského života. A právě přesně takovou dobu se věnuje obecním záležitostem starostka Čelechovic Jarmila
Stawaritschová. Pětačtyřicetiletá
farmaceutická laborantka, což
byla její původní profese, bydlí
v místní části Kaple. Úspěchy sklízí
nejen ona, ale i její manžel Ivo, který je uměleckým kovářem a letos
byl oceněn jako Živnostník roku
2015 Olomouckého kraje (informujeme na straně 10 dnešního
vydání - pozn.red.). Spolu mají tři
dcery ve věku šestadvacet, třiadvacet a čtrnáct let.
●● Kolikáté období jste ve funkci
starostky a co považujete za největší
úspěch za tuto dobu?
„Funkci starostky vykonávám třetí volební
období, členkou zastupitelstva jsem již od
roku 2002. Za největší úspěchy považuji
vybudování splaškové kanalizace nejen
v Čelechovicích na Hané, ale i v místních
částech Kapli a Studenci, zrekonstruovanou sokolovnu, zrekonstruovaný průtah
obcí, včetně vybudování chodníků a parkovacích stání, nový přivaděč pitné vody

do Kaple, nové veřejné osvětlení ve Studenci. Za úspěch považuji rovněž účast
v soutěži Vesnice roku 2014 a získané ocenění za investice vynaložené na podporu
spokojeného života v obci. Radost mám
také z vydařené a důstojné oslavy sedmi
set let od první písemné zmínky o obci,
která se uskutečnila letos první zářijovou
sobotu.“
●● S jakými předsevzetími jste přijala
opětovnou kandidaturu do zastupitelstva a poté na úřad starostky?
„Do zastupitelstva naše kandidátka (Sdružení NK a STAN) vstupovala s heslem
´Ušli jsme společně kus cesty a chceme
jít dál...´. A díky hlasům občanů i důvěře
kolegů zastupitelů mám možnost pokračovat v připravovaných a plánovaných
projektech. Snažím se přistupovat k řešení
problémů a různých situací zodpovědně,

“

V letošním roce se například dokončují
komplexní pozemkové úpravy na obou
našich katastrálních územích, budeme
usilovat o postupnou realizaci plánu společných zařízení, např. protipovodňových
opatření nad Studencem. Za důležitou
považuji spolupráci se spolky, rozšiřování
nabídky volnočasových aktivit, podporu
kultury, sportu, spolkových aktivit a rozvíjení tradic. Byla bych velmi ráda, kdyby se
naše obec opět zúčastnila soutěže Vesnice
roku.“ (úsměv)
●● K Čelechovicím patří i dvě menší
obce. Jaká specifika to do práce zastupitelstva přináší? Je jim věnovaná stejná
pozornost stran rozvoje?
„Snažíme se řešit problémy i místních částí,
investovat pak podle potřeb a finančních
možností. Minimálně jednou ročně se
konají zasedání ve Studenci nebo v Kapli.

„Domnívám se, že obec a život v ní
by měly fungovat jako dobrá rodina.“

věřím, že v daný okamžik se jedná o správné rozhodnutí, přestože se někdy nemusí
každému zamlouvat. Domnívám se, že
obec a život v ní by měly fungovat jako
dobrá rodina.“
●● Na co se hodláte zaměřit v probíhajícím volebním období?
„V letošním roce jsme získali dotaci
z OPŽP na projekt ´Realizace úspor energie na zateplení a výměnu oken Základní
školy U Sokolovny´, postupně opravujeme kapličky a drobné sakrální památky.
Naším záměrem je dle finančních možností obce rekonstruovat místní komunikace, budovat a opravovat chodníky,
postupně modernizovat veřejné osvětlení,
zkrátka pokračovat ve zvelebování obce.

Domnívám se, že místním částem věnujeme stejnou pozornost, vždyť jsou naší
součástí. Nelze je oddělovat!“
●● V období kolem loňských voleb se
řešila problematika užití areálu bývalého cukrovaru a obavy občanů z obnovení skladu pohonných hmot. Jaký je
současný stav v této lokalitě?
„Na zchátralou část areálu cukrovaru se
vyřizuje demoliční výměr. Demolice by
měla proběhnout pravděpodobně do
konce roku. Zachovalejší část sloužila již
v minulosti jako sklad pohonných hmot,
záměrem firmy Armex Oil je opětovné
zprovoznění skladu, modernizace technologií a revitalizace zbývající části rozsáhlého
areálu.“

Foto: archiv J. Stawaritschové
●● Myslíte si, že obec je atraktivním bydlištěm i pro mladé?
„Snažíme se vytvářet dobré podmínky
pro všechny věkové generace. Za poslední roky se zvýšila poptávka po stavebních
parcelách, kterých nicméně není mnoho,
kupují se však i starší domy, které jsou následně zrekonstruovány. Do obce se stěhují mladé rodiny. Myslím si, že jim máme co
nabídnout. V obci funguje mateřská školka, základní škola i pobočka ZUŠ Plumlov.
Děti mají možnost navštěvovat kroužky
pořádané školou i cvičení v Sokole. Během
roku pořádá obec a spolky celou řadu kulturních, sportovních i společenských akcí.
Svou polohou naše obec nabízí dobré
autobusové i vlakové spojení, blízkost Velkého Kosíře i lomů zase umožňuje pobyt
v přírodě. Na listopadovém vítání občánků
přivítáme celkem osmnáct dětí, což jistě
svědčí o tom, že naše obec získává na atraktivitě.“
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rozhovor Večerníku

„PŘI DOSTIZÍCH MI PŘESTÁVÁ BÍT SRDCE!“
Trenér Stanislav Popelka zažívá po vítězství ve Velké pardubické obrovskou satisfakci
HVOZD-SRDÉČKO Působí
majestátně, hraje na něm každý
sval. Když ale může, tak se rád
válí v blátě, pohazuje hřbetem
a lítá si v ohradě jen tak pro
radost. V tu chvíli by v něm asi
nikdo nehledal nejrychlejšího
koně, jaký kdy běžel Velkou
pardubickou v její 125 let dlouhé historii! Právě tímto titulem
se může od předminulé neděle
pyšnit Nikas, který se o den později vrátil domů Na Srdéčko. V
areálu krásně zasazeném do malebné přírody mezi Hvozdem,
Ponikví a Ludmírovem si může
dělat přesně to, co ho baví ze
všeho nejvíc. A zatímco za oknem v mlhavém počasí vesele pobíhal král českých koní,
PROSTĚJOVSKÝ Večerník u
hořícího krbu zasedl k exkluzivnímu rozhovoru s jeho trenérem
Stanislavem Popelkou...

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
k
se ptal

říkal, ať si klidně najedou zleva, aby
hlavně měli kolem sebe prostor. Vím to
už z vlastních zkušeností, třeba Mandarino skákal třikrát vlevo a vždy zcela bez
problémů. Upozornil jsem je pak i na
další záludnosti jednotlivých skoků, tak
jak jsem je vypozoroval za ty roky, co na
Velkou pardubickou jezdím.“
●● Nikas se v průběhu nejprestižnějšího závodu v roce držel spíše vzadu.
Věřil jste mu, že by mohl zvítězit?
„Neřekl bych, že jsem mu během
dostihu úplně věřil, ale člověk vždy
až do posledního momentu doufá
v co nejlepší výsledek. (úsměv) A když
jsem na začátku cílové rovinky viděl,
že jde dopředu a není tam nikdo jiný,
kdo by byl schopný s ním držet tempo, tak už jsem věděl, že to zvládne!
Je to totiž kůň, který, jak se před cílem
dostane dopředu, tak hrozně nerad
před sebe někoho pouští. To jsme
měli vyzkoušené i z Ceny Labe, kterou coby tehdy šestiletý dosti překvapivě vyhrál.“
●● Kromě Nikase jela ve Velké pardubické i Modena, která se zdála být

Martin

ZAORAL
●● Dostihy jsou hodně o emocích.
Vy na první pohled působíte vždy
velmi klidně. Nechce se mi ale věřit, že by se na vás stres nijak neprojevoval. Je to tak?
„To víte, že se projevuje. Trpím doslova srdeční arytmií! (úsměv) Prostě
moje srdce právě při dostizích občas
nějaké to bouchnutí vynechá. Napětí v těchto chvílích je totiž ohromné.
A nemusí to být zrovna Velká pardubická, ač tam jsou ty emoce asi nejsilnější. Ale při každém dostihu, ve
kterém mně startuje kůň, mi tepová
frekvence jde hrozně nahoru. Sám
se ale snažím vypadat klidně, abych
nepřenášel nervozitu na své okolí, na
jezdce i na koně.“
●● Výsledek dostihu často ovlivňují
úplné detaily. Máte vůbec šanci je při
sledování z tribuny vnímat?
„Přímo na místě ne. Z tribuny toho
totiž moc nevidím. Nejsem zvyklý se
dívat na dostihy dalekohledem, raději
sleduji celé pole koní. Proto mi unikají
detaily, které studuji až s odstupem
času, kdy si v klidu pustím dostih třeba
na internetu.“
●● Trenér fotbalistů může zápas výrazně ovlivnit i v jeho průběhu, a to
třeba tím, že někoho vystřídá. Vy už
toho asi během závodu moc změnit
nemůžete...
„Máte pravdu, při dostihu už nenadělám vůbec nic. Poslední, co ještě můžu
udělat, je říct jezdci pokyny přímo
v padoku, kde mu předávám takzvaný order. Jde o informace, jak se kůň
chová v dostihu, co má rád, zda mu
vyhovuje cválat vepředu či vzadu, jestli dokáže na konci zrychlit, nebo je to
naopak kůň, který má výborné tempo,
ale v závěru už přidat nedokáže. To vše
je potřeba jezdci sdělit, aby věděl, jaký
průběh dostihu má koni udělat. Tím to
ovšem pro trenéra končí.“ (úsměv)
●● Konkrétně Marku Stromskému
na Nikasovi a Dušanu Andrésovi na
Modeně jste před letošní Velkou pardubickou říkal co?
„Jak Marek, tak Dušan měli order
prakticky stejný. Z úplného začátku
měli být vepředu, aby koně dobře viděli na skoky a nebyli utopeni někde
v davu. To se týkalo hlavně Taxisu.
Na této překážce se jezdci často tlačí
doprava. Existuje takový mýtus, že
právě v těchto místech se lépe skáče.
Podle mě Nikas a Modena jsou dobří
skokani, kteří Taxis kdykoliv bez problémů přelétnou, pokud ovšem je nic
nevyruší, nebo po dopadu nezavadí
o jiného koně. Proto jsem jezdcům

Orphee des Blins. To jsou fantastické
výsledky. Nemrzí vás, že další dvě Velké pardubické, ve kterých startoval,
nakonec nedokončil, obzvláště když
on sám neudělal žádnou větší chybu?
„Je to skutečně škoda. Už při Nikasově
premiéře ve Velké pardubické před čtyřmi roky byl z něho jezdec úplně nadšený.
Bohužel z koně nakonec spadl při cválání
po rovině, když šlápl do nějaké díry. Ještě víc mě mrzí loňský závod, kdy Dušan
Andrés neuseděl doskok po Taxisově
příkopu. Nikas byl v té době ve skvělé
formě a myslím si, že pokud by závod dokončil, tak by byl do třetího místa, pokud
by jej rovnou nevyhrál. Vítězná Orphee
des Blins totiž už loni byla k poražení, Nikas určitě nebyl bez šancí...“ (úsměv)
●● Nikas je kůň českého chovu. Jeho
majitel Petr Kupka ho coby dvouletého koupil za šedesát tisíc korun,
náklady na jeho chov se pak u něj každoročně pohybují kolem sto dvaceti
tisíc korun. Jen za vítězství ve Velké
pardubické přitom inkasoval dva
miliony korun. To jsou pro majitele
určitě příjemné počty. Dá se s něčím
takovým u dostihového koně počítat?
„Rozhodně ne! Žádného koně nelze
chovat se záměrem, že vám někdy vydělá
peníze na dostizích. To se podaří jenom
naprostému zlomku z nich. Jejich majitelé si koně určitě nepořizují kvůli výdělku,
ale protože milují jedinečnou atmosféru
dostihů, které se nic nevyrovná.“
●● Jak byste vůbec charakterizoval
Nikase?
„Je neuvěřitelně vytrvalý, dobře
se ovládá a i při ošetřování je
hodný. Především je to však
skokan od pánaboha a velký
bojovník. Jeho zvláštností
je, že jeho forma se
stupňuje až na

●● A jak jste se ocitli tady na Srdéčku?
„Ještě před druhou světovou válkou zde
přes léto žili pastevci, kteří sedlákům pásli
krávy. Objekt však později zůstal opuštěný a na konci šedesátých let ho získalo
družstvo z Bohuslavic. V té době to tady
táta s kamarády opravil, udělal prvních
sedm boxů a z Hvozdu sem přestěhoval
koně. Postupně se to vše začalo dělat profesionálně. Po revoluci se však ukázalo, že
je chov prodělečný a družstvo to již dál
nechtělo dotovat. Provoz převzal tedy tatínek, který si na to ale musel vzít půjčku.
Myslel si, že sežene sponzory a všechno
bude fungovat jako firma, jenže to se
nepodařilo. Byly z toho obrovské problémy, které se vyřešily až prodejem akciové
společnosti, kterou táta vlastnil společně
se svými dvěma kamarády...“
●● Váš tatínek tedy vše co měl, věnoval do koní na Srdéčku, aby je tu vůbec zachránil. Kdy jste po něm chov
přebral?
„Na začátku devadesátých let jsem měl
už rodinu, kterou jsem musel zajistit, a
tady to na uživení nebylo. Proto jsem
musel vyrazit do Švýcarska, kde jsem u
Curychu pracoval v obřím tréninkovém
středisku. Ráno jsem přišel do práce, vyházel hnůj, obstaral koně a šlo se jezdit.
Ve Švýcarsku jsem
strávil pět let a vyděl si
nějaké peníze. Otec
to tady mezitím
silou vůle udržel.
Ně-

s námi i jinak. Nesmírně si také vážím důvěry všech majitelů koní, kteří
nám svěřili své koně. Určitě bych rád
poděkoval i dalším pěti lidem, kteří
tu kromě mě přímo na Srdéčku pracují. Jeden zde bydlí a zbytek dojíždí z Hvozdu, Ludmírova či Kladek.
Přitom naše parta je už dlouhá léta
v podstatě stabilní, což není v jiných stájích úplně obvyklé. A v neposlední řadě
míří dík k fanouškům, kteří nás už dlouhá léta podporují.“ (úsměv)
●● Na Velkou pardubickou jezdí
z Hvozdu i celý autobus! To musí být
příjemná podpora.
„Je to tak. Můj kamarád Pepa Šmíd, který je starostou Hvozdu, už asi pět let organizuje zájezd do Pardubic. Díky tomu
nám místní lidé mohou fandit přímo
na místě. Nasají tak společně s námi tu
nádhernou a neopakovatelnou atmosféru, která dostih provází. Pro každého
je to zážitek, který se s pouhým sledováním u televize nedá srovnat. Všem moc
děkujeme!“
●● Velkou pardubickou sleduje řada
majitelů koní. Neočekáváte nyní z jejich strany zvýšený zájem? A budou
na to zdejší stáje kapacitně stačit?
„V tuto chvíli mám přes třicet koní,
ze kterých je i řada chovných a také

„Trablů by lo ze začátku hrozně m
a úspěchů tak zoufaale málo, že js oc
em
sám přemýšlel, jestli to
t není znamení,
že bychom se na to měli vy kašlat
...
By l jsem hodně zlomený.
ý Dokonce jsem
uvažoval , že se budu živi t jako pr
avač
předražených amer iických vyod
savačů
na předvád
děcích akcích...“

Stanislav Popelka se svým svěřencem, který se stal nejrychlejším koněm v historii Velké pardubické.
v lepší aktuální formě. Například
sázkaři před startem dostihu jednoznačně víc věřili jí, dokonce sám žokej Marek Stromský se nechal slyšet,
že by raději jel na ní než na Nikasovi.
Kterému z obou koní jste víc věřil vy?
„Asi Nikasovi, a to hlavně díky jeho
zkušenostem. Navíc o něm vím, že je to
kůň vyloženě do Velké pardubické, ožívá
vždy na podzim a vyhovuje mu i délka
dostihu. Je to skvělý vytrvalec, a čím je
dostih delší, tím lépe pro něj. Samozřejmě, že měl letos smolnou sezónu, kdy
dva dostihy nedokončil a jednou skončil
desátý. Nicméně jsem doufal, že se ho
tahle smůla nemůže držet celý rok, přeskáče to a dobře se umístí. Zároveň jsem
věřil, že by někde v první pětce mohla
skončit i Modena. U ní jsme však nevěděli, do čeho jdeme, protože ona takhle
dlouhý dostih zatím nikdy neběžela.
Bohužel v poslední třetině závodu Modena odpadla od vedoucí skupinky koní,
a přestože samotný závěr měla slušný, tak
už se jí špičku dohnat nepodařilo.“
●● Nikas se letos stal šampionem,
předloni skončil druhý za famózní

podzim. Počátkem roku bývá nevýrazný, ale jakmile se ochladí, tak je ve svém
živlu. (směje se) Jeho majitel Petr Kupka
jej koupil jako dvouletého a už tehdy se
jevil velmi nadějně. Nějaký čas trénoval
v Benešově, ale pak se mu přestalo dařit.
Já jsem ho přebral, když mu bylo pět let.
O rok později už zvítězil v Ceně Labe.
V sedmi letech se poprvé postavil na start
Velké Pardubické. Ani poté, co v tomto
extrémně těžkém závodě startoval už počtvrté, na něm není vidět, že by byl nějak
opotřebovaný. Pokud nám vydrží zdravý,
tak by ještě tak dvakrát mohl nastoupit.“
●● Jste rodákem z Hvozdu, kde váš
rod provozuje dlouhá léta místní hospodu. Jak jste se dostal ke koním?
„Koně byli celoživotní láskou mého tatínka. Pracoval v zemědělském družstvu
ve Hvozdě, které se později sloučilo s Bohuslavicemi. Měl vysokou školu a dělal
ekonoma, přitom se však staral i o koně.
Ty jsme měli doma už od mého raného
dětství. Hospoda by totiž dědu neuživila a tak kromě ní měl i pozemky, které
obdělával pomocí koní. Táta si tam pak
přivedl své první dva koně.“

možného vrcholu. Předpokládám, že
byly i chvíle, kdy jste už nedoufal, že
by se vám něco takového mohlo někdy podařit...
„To ano. (pousměje se) Hlavně zpočátku jsme procházeli hodně krušným
obdobím. V březnu roku 1997 nám
stáj vyhořela, v létě ji spláchla povodeň. Když jsem sem tehdy přišel, všude kolem se valila voda, která po sobě
zanechala obrovskou spoušť. Trablů
tehdy bylo hrozně moc a úspěchů tak
zoufale málo, že jsem sám přemýšlel,
jestli to není nějaké znamení, že bychom se na to měli vykašlat. Byl jsem
hodně zlomený.. Dokonce jsem uvažoval, že se budu živit jako prodavač
sice předražených, ale jinak kvalitních
amerických vysavačů na předváděcích
akcích. (úsměv) Ale otec tehdy řekl ne,
střecha se spraví, peníze se seženou
a s koňmi se bude pokračovat dál!“
●● Dostihy mají i svou stinnou stránku. Nepochybně jste musel zažít
i zdravotní problémy či dokonce
úmrtí některého z koní z vaší stáje.
„Stále mě mrzí zejména konec staršího
bratra Mandarina, který se jmenoval
Maldino. Byl to bombarďák, bezkonkurenční hvězda. Asi před osmi lety jsme
s ním vyrazili na dostihy do italského

kdy v roce 1995 jsem vše po něm převzal
a začal tu trénovat koně. Letos je tomu
tedy přesně dvacet let, co tu působím.“
●● Pětileté zkušenosti z prestižní švýcarské stáje jste zřejmě využil i ve své
praxi...
„Něco ano, ale moc toho nebylo. Spíš
jsem se učil od táty či od úspěšného trenéra Josefa Andrése, který u nás na Srdéčku také působil. Ve Švýcarsku to byla
spíš velká fabrika, kde koně šli z boxů
rovnou do tréninku. Náš systém je jiný,
koně si tu kromě zápřahu v tréninku mohou i volně běhat v ohradě. To zásadně
přispívá k jejich psychické pohodě. Tyto
podmínky nepochybně zafungovaly
i u Nikase. Pokud by tento kůň neměl
svoji vlastní volnost, tak by Velkou pardubickou nikdy v životě nevyhrál.“
●● Za úspěchem Nikase případně
dalších koní z vaší stáje nestojíte pouze vy sám. Je někdo, komu byste v této
souvislosti chtěl poděkovat?
„Určitě zemědělským družstvům
z Bohuslavic a Ludmírova, která nám
umožňují, abychom na jejich pozemcích mohli trénovat, a spolupracují

Foto: Martin Zaoral

hříbata. Z nich snad jednou vyrostou
hvězdy typu Mandarina či Modeny,
které se tu přímo narodily. Místo ve
stájích sice ještě máme, ale nemyslím
si, že i po vítězství ve Velké pardubické
bude ze strany majitelů o nás nějaký
enormní poptávka. Spíš budu rád, pokud nám ti stávající zachovají důvěru.“
●● V současné době jste v rámci dostihového sportu dosáhli absolutního

Merana, tam spadl a to byl jeho konec.
Tohle vás vždycky hodně zasáhne a vy
se nikdy zcela nezbavíte obavy, že se něco
podobného může přihodit v některém
z dalších dostihů.“
●● Po jak dlouhé době se ukázalo, že
vše špatné bylo pro něco dobré?
„Zlom zřejmě nastal v roce 2008. Tehdy Hirsh zcela nečekaně skončil ve
Velké pardubické na úžasném druhém
místě. Od té doby snad kromě jedné
výjimky máme šňůru, kdy se naši koně
v tomto dostihu pravidelně umisťují
mezi prvními pěti. A tyhle úspěchy posouvají stáj hodně dopředu.“
●● Kam byste chtěl, aby se stáj posunula za dalších deset let?
„Zlepšovat se to dá pouze tím, že člověk
bude mít ve stáji co nejvíc těch nejkvalitnějších koní. Vždy je totiž skutečně
jen pár špičkových koní, zbytek může
být sice dobrý, ale na větší úspěchy
prostě přes všechnu snahu nikdy nedosáhne. Mým velkým snem je také
odchovat šampióna přímo u nás, ale
bojím se, že podmínky pro chov českých koní v této republice dlouhodobě
nejsou právě ideální. Takže mým hlavním cílem je věnovat se dobrým koním
tak, aby vydrželi co nejdéle zdraví a těm
mladým umožnit, aby z nich třeba jednou vyrostli takoví bombarďáci jako
jsou Nikas či Modena.“

OHLÉDNUTÍ ZA OSLAVAMI V SRDÉČKU A OHLASY ŽOKEJE
STROMSKÉHO NAJDETE NA STRANĚ 32

vizitka
STANISLAV POPELKA
✓ narodil se 26. dubna 1962 v Prostějově
✓ na základní školu chodil nejprve ve Hvozdu,
později do Luké a poslední ročník absolvoval
v Konici. Vystudoval SZTŠ v Boskovicích, obor
chovatel
✓ je ženatý, má dva syny Stanislava a Lukáše
✓ k jeho zálibám kromě koní patří téměř všechny druhy sportu. Sám velmi
rád lyžuje, je i celoživotním fandou fotbalového týmu Sigma Olomouc
zajímavost: dětství prožil ve Hvozdě, kde žije i nyní. Přímo v obci funguje rodinná hospoda U Popelků. Z místních matrik vyplývá, že tento
hostinec už v roce 1860 provozoval jeho prapředek Karel Popelka
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Prostějov a Dušičky
Nejenom právě přetrvávající dušičkové počasí nás upozorňuje na skutečnost,
že se kvapem blíží PAMÁTKA ZESNULÝCH, kterou si každým rokem
připomínáme přesně 2. listopadu. Jde o den, kdy všichni máme k sobě tak
nějak blíž než kdy jindy. A to díky vzpomínkám na naše příbuzné, přátele či
známé, jež opustili tento svět. Možná se to ke dni plnému piety nehodí, ale
ano, jde o svátek! Svátek pro všechny, kteří mají úctu k zemřelým...
Jen těžko se najde někdo, kdo by 2. listopadu nenašel cestu k místu posledního odpočinku člověka, kterého měl rád a na něhož stále vzpomíná. Také
na Prostějovsku se pochopitelně udržují staré dušičkové tradice a rovněž se
dají očekávat na všech hřbitovech ve městě i okolních obcích návštěvy obrovského počtu pozůstalých. Nechť je tato speciální tematická TROJstrana
(poprvé v historii) Večerníku pomůckou pro všechny, kteří se připravují uctít
Texty připravil: Michal Kadlec
památku svých blízkých zesnulých.
Navštěvujete
pravidelně hřbitov?

Většina Prostějovanů
navštěvuje hřbitov
v průběhu roku.
Pouze na Památku
zemřelých pak
17 % oslovených.

15101611004

vzorek: 274 respondentů
starších 18 let
realizace: studenti školy

„ŽIVOT TRVÁ JEN URČITOU CHVÍLI,“
nabádá k zamyšlení duchovní Ivana Krejčí
Duchovní Církve československé husitské v Prostějově Ivana Krejčí (na snímku) patří k lidem, jejíž slova zahřejí,
rozradostní či přivedou na jiné veselejší
myšlenky. Večerník požádal právě před
obdobím Dušiček o krátký rozhovor.
●● Souhlasíte s názorem, že Dušičky
jsou obdobím, kdy se lidé k sobě navzájem chovají mnohem lépe než jindy?
„Myslím si, že období Dušiček je časem,
kdy nejenom křesťané si uvědomují, že
náš život trvá jen určitou chvíli. A v tomto
uvědomění je právě ta velká síla, která nás
zastavuje a nutí přehodnotit určitá období
našeho dosavadního života.“
●● Myslíte, že právě během tohoto období dokážeme opravdu přehodnotit
a změnit svůj život?
„Přímo změnit možná ne, ale aspoň se nad
svým životem či způsobem chování zamyslíme. Vždyť přece život je tu pouze na určitou dobu a nikdy přesně nevíme, kdy skončí. A v tomto světle pohledu, když třeba
zítra už tu nemusím být, se najednou přede
mnou objevují zcela jiné hodnoty. Sláva,
pozice ve společnosti, kariéra či hmotné
statky, to všechno najednou musí ustoupit
do pozadí. Najednou si člověk spíše uvědomí sounáležitost k určitému rodu, příbuzným a také s duchovním nitrem. A navíc
člověk během Dušiček má při vzpomínce
na své zesnulé blízké ukázat svým dětem,
kam patří a kde mají své kořeny.“
●● Čím je 2. listopad výjimečný, že
se najednou všichni seberou a míří na
hřbitovy?
„Právě během Dušiček získá každý z nás
pocit, že se něco děje a je tu nějaký svátek. To máte podobné jako o Vánocích.

icky shání dárTo taky každý automaticky
ky, aby tomu druhémuu udělal radost.
pad už vyhlížíme
A konkrétně druhý listopad
edáme, kde kous předstihem a s tím, že hledáme,
pit věnec, kytici či aspoň svíčku a přinést
ho. Možná je to
to na hrob svého blízkého.
ento den uvědotaké tím, že si alespoň v tento
mujeme pomíjivost životaa a rovněž to, že
nčí jenom život
život nekončí smrtí. Končí
pozemský.“
●● Jsou tedy Dušičky podobným
odobným svátánoce?
kem, jaký představují Vánoce?
dit, určitou spo„To si netroufám takto tvrdit,
jitost můžeme snad hledatt jen v tom, že
ně tak blízko.
tyto svátky jsou kalendářně
Ostatně svátek zemřelýchh je mnohem
starší, tento zvyk pochází už z pohanstem.“
ských dob dávno před Kristem.
●● Jak jej prožíváte vy osobně?
odivně, ale
„Možná to bude znít podivně,
m okamžipro mě tím nejkrásnějším
kem v tomto období je moje přivítání těch, kteří k nám do kostela
pomínkové
přijdou na Dušičky k vzpomínkové
bohoslužbě. A také to, žee jim mohu
kání se
potvrdit naději na setkání
ždycky
svými blízkými. Mám vždycky
obrovskou radost a dobrýý poázejí
cit z toho, že lidé odcházejí
patrz kostela alespoň s nepatrným úsměvem na tváři a pokojem v očích.“ (úsměv)

“

)LUPD9iFODYNRYiDVSRO6RXNURPiSRKŐHEQtVOXæED
SŢVREtY3URVWĚMRYĚRGURNXPiYODVWQtVPXWHÿQtVtŁ
ulici již sedmým rokem provádíme
poslední rozloučení ve vlastní malé
smuteční síni v úzkém rodinném
kruhu pozůstalých. K obřadům zajistíme vše potřebné – řečníka, kněze,
hudbu, kopání a následnou úpravu
hrobu, fotografa i autobus pro smuteční hosty. Květiny k obřadům si
zákazník vybírá přímo na místě,“ popisuje Dagmar Václavková.
Firma Václavková a spol. Soukromá
pohřební služba působí také v Kralicích
na Hané, kde má provozovnu a obchod.
I zde prodává pohřební zboží a zhotovuje kytice k různým příležitostem.

Tato prostějovská tradiční soukromá
pohřební služba disponuje vysoce odborným personálem. „Naši pracovníci
pravidelně procházejí různým školením, kde získají certifikát, například
i na kopání hrobů. Firma má proškolené pracovníky na hygienické zaopatření
lidských pozůstatků a následně jejich
úpravy. Na přání pozůstalých upravíme
zesnulé podle fotografie, v těchto případech jde především o úpravy účesu,
líčení a podobně,“ potvrzuje Dagmar
Václavková, spolumajitelka firmy Václavková a spol. Soukromá pohřební
služba v Mlýnské ulici v Prostějově.

Foto: Michal Kadlec

Dny člověka jsou jako tráva,
sotva ho ovane vítr,
už tu není...
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Dušičkové zboží od firmy Václavková a spol. Soukromá
pohřební služba si můžete objednat i telefonicky na číslech

582 343 883 nebo 582 340 004.
Nabízené zboží bude k dispozici samozřejmě také
v provozovně v Mlýnské ulici číslo 31 v Prostějově.

8ÚTC\PQWXÚJQFQWMVGT¾LGOG\KRQ\čUVCNÚOKXGNOKX[JNGF¾X¾PCLGXNCUVPÊUOW
VGéPÊUÊÿRTQQDąCF[X×\MÆOTQFKPPÆOMTWJW

Firma Václavková a spol. Soukromá pohřební služba působí od roku
1993 v Mlýnské ulici v Prostějově.
Za dobu svého působení v našem
městě se snaží plnit přání nejen pozůstalých, ale i zákazníků, kteří docházejí do firemního obchodu.
„Ve vlastní vazárně zhotovujeme věnce, kytice a žardinky k pohřbům. Uvážeme kytice k různým jiným příležitostem. V obchodě prodáváme pohřební
zboží, růžence, svíce, hřbitovní lampy,
vázy, ozdobné urny, křestní roušky,

svíce a také umělé a řezané květiny,“
jmenuje hlavní atributy z bohatého
sortimentu zboží a služeb Dagmar
Václavková, spolumajitelka firmy Václavková a spol. Soukromá pohřební
služba v Mlýnské ulici v Prostějově.
K výrazné specialitě této pohřební služby patří vlastní smuteční síň
v Mlýnské ulici. „Pohřby realizujeme ve smutečních síních a kostelech
nejen například na Městském hřbitově v Prostějově, v Plumlově, ale také
po celé České republice. V Mlýnské

&12147è7,'/'8i'/21<Č56#.º/

▶ Nenechte si vnutit pohřební služby konkrétního subjektu bezprostředně po úmrtí blízké osoby!
▶ Vyberte pohřební službu, která se o důstojné rozloučení se zesnulým
postará, až po poradě s blízkými nebo na doporučení důvěryhodného
člověka!
▶ Sepište si ještě před jednáním v pohřební službě všechny požadavky,
které na poslední rozloučení máte!
▶ Před sepsáním objednávky žádejte ke každé položce i její cenu!
▶ Máte právo na objednávku služby v písemné podobě, a to včetně kalkulace všech nákladů objednaných pohřebních služeb!
▶ Vyplatí se pověřit někoho z příbuzenstva kontrolou, zda byly objednané služby v plném rozsahu poskytnuty!
▶ Ve vyúčtování (faktuře) žádejte rozepsání všech položek, které byly
v rámci objednané služby skutečně poskytnuty!
▶ Případné nesrovnalosti řešte okamžitě na místě sepsáním reklamace!

15101410998
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nabídka realit a nemovitostí, řádková inzerce

$75,80 SĜt]HPt +ODYiþNRYRQiP3URVWČMRY

Pro naše klienty hledáme

BYTY, DOMY, POZEMKY
&KFHWHGREĜHDU\FKOHSURGDW
Vaši nemovitost?
3URGiYDMtFtPQDEt]tPHNRPSOHWQt
servis zdarma!

PRODEJ DOMU

po rekonstrukci
V OBĚDKOVICÍCH

TEL.: 731 658 360

15100210955

dvůr, zahrada
cca 500m2
cena dohodou

REALITY

SLUŽBY

Stavební firma hledá pozemek pro Pronajmu garáž v Pv u kruhového
výstavbu RD. PV a okolí 739 322 895 objezdu Anenská ul.
Tel.: 732 215 683
REALITNÍ KANCELÁŘ
VNB REALITY
Pronajmu zavedené pohostinství v
Hlaváčkovo nám.1 (ATRIUM), Brodku u Prostějova, 130 m2, cena
Prostějov
dohodou. Tel.: 734 707 503
Ing. Zuzana Kučerová, 774 409 430
aktuálně NABÍZÍ:
BYT3+1,Kralice n/H 1.090.000Kč
OZNÁMENÍ
RD 5+1, Určice
850.000 Kč
RD 2+6, Brodek u Pv 1.890.000 Kč Prodej chlazených králíků
1kg/138Kč. Odběr každý pátek
RD 3+kk, novostavba 1800m2
Brodek u Konice 2.700.000 Kč od 12-16 hod na farmě ve VýšoviRD 2+1, Brodek u K. 230.000 Kč cích. Objednávky do středy na tel.:
Pronájem kanceláře 5.700 Kč/měs. 608 717 878, 777 936 723. Rozvoz
po PV při odběru nad 10ks zdarma.
Pronájem obchodu 70m2
12.000 Kč/měs.
Ing.MarieVymazalová,774421818 Nově otevřený „NÁŠ OBCHŮDEK“. Olomoucká 179, Dům
aktuálně NABÍZÍ:
RD Otaslavice
960.000 Kč služeb. U nás čerstvá vejce L, XL.
RD Skřípov
990.000 Kč Luhačovické oplatky i teplé, 100%
RD Plumlov novost. 3.990.000 Kč kokosový tuk-1 litr 160 Kč, sezóní
Chata Plumlov.přehrada 940.000 Kč ovoce a něco na zub. Po-Pá 8-12,
PozemekSkřípov 640 m2 170.000Kč 13:30-17 hod, So 9-11 hod.
Stav.pozemek 9.518 m2
FINANCE
Brodek u PV
2
Stav.pozemek 22.056 m
Mostkovice Vyplatíme všechny vaše EXEKUCE
a poskytneme vám jednu půjčku.
Pronájem 4+kk
9.000,-Kč/měs+ink Pracuji pro více věřitelů, volejte.:
PRO NAŠE KLIENTY HLEDÁME: 777 551 492
* BYTY 1+1, 2+kk, 2+1 v Prostějově
Malá půjčka 10 000 až 80 000 Kč.
* BYT 3+1 do 1.500.000 Kč v PV
Pracuji pro více věřitelů. Tel.:
* Rodinné domy v PV a okolí
777 551 492
* Chaty, zahrady a pozemky
Více na:WWW.VNB-REALITY.CZ
Osobní bankrot – oddlužení. KonKoupím byt 1+1,2+1. Tel.: 774101818 zultace zdarma. OPTIMCREDIT
s.r.o. Volejte777 551 492
Nabídne mi někdo byt 2+1, nebo
Peníze pro všechny ihned při pod1+1 v PV? Děkuji. 773 513 220
pisu! Zvýhodněné podmínky, žádKoupíme dům v PV. Tel.: né poplatky. Volejte: 775 02 12 12
774858723
!PENÍZE VŠEM! Úvěry, hypotéProdám stav. pozemek v katas- ky, zástavy, exekuce.. od 8 věřitelů
tru Plumlov nad přehradou cca = vaše výhoda, konzult. zdarma
9.000m2, jen v celku. Cena doho- 739 066 462, 603 317 378
dou. Tel.: 582 393 211, 731 471 110

Ploty betonové, drátěné, průmyslové gabiony. Kvalitně za rozumné
ceny. 723 522 369
STOLÁŘSTVÍ V. Jančík.
Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol, plov.
podlahy. Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358
Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343

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
Antény Jiříček nabízí až 47 tv programů bez poplatků. Tel.: 776 340 848,
www.anteny.kvalitne.cz
Opravy oděvů
Obuvi a batohů
Opravy deštníků
Broušení nůžky nože
Vedle knihkupectví u radnice
702 870 751
Provádíme také zcelování
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce strojem UNC,
výkopové, terénní práce.
Fasády, rekonstrukce, zateplení, nátěry, nástřiky, ochrana před grafiti.
Volejte 723 522 369
Nabízím žehl. prádla v PV. Koš
prádla za 200 Kč. Tel.: 737 834 020

Koupím dům v PV a okolí,
s opravami počítám. 773 545 092
Pronájem bytů 3+1, 2+1, 1+kk
na Vápenici 31. RK nevolat. Tel.:
725 549 790

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

Hledám pronájem bytu 2+1 v Pv.
Tel.: 739 058 135. RK NE!

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

BYT

15012320037

KOUPÍM

Prodám menší RD v Kostelci na
Hané po celkové rekonstrukci.
Tel.: 602 751 535
Rychlá půjčka 5 - 20.000 Kč. Peníze
ještě dnes. Tel.: 603 218 330
Pronajmu velký přízemní byt 2+1,
Svatoplukova ulice se stáním pro Zajistím nízkou úrokovou sazbu
auto, s velkou lodžií. Cena 6.000/ při refinancování úvěrů, konsoliměs.+ inkaso. Tel.: 777 010 323
dace půjček a vyplacení exekucí.
Tel.: 737 543 961
Prodám chatu na BĚLECKÉM
2
MLÝNĚ, velikost pozemku 300m ,
RK ne! Tel.: 737 344 163

20
Jen za dvacetikorunu si
můžete v tomto týdnu
zadat prezentaci do rubriky
REALITY pro příští vydání
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku

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

Pronajmu parkovací místo v garážovém dvoře, Svatoplukova ulice,
tel.: 777 010 323

Cena k jednání: 1.090.000 Kè
1DEt]tPHYHOLFHSęNQì'%VDONRYQRXD]DVNOHQRXORGçLt

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

POPTÁVKA

3URYiçQpKR]iMHPFH
KOHGiPHE\W
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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

SELOUTKY

Koupíme starožitný nábytek, obrazy, zbraně, vojenské předměty,
hodiny, porcelán, sklo, hračky,
moto věci a jinou veteš. Vykoupíme také celé pozůstalosti a zajišťujeme komplexní vyklízecí práce.
Seriózní jednání a platba hotově.
Tel.: 773 113 303.

15012320038

850.000 Kè
V klidné a pìkné obci nabízíme k bydlení i rekreaci RD 2+1
VPRçQRVWtUR]åtĨHQt

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

460.000 Kè
1DEt]tPH N SURGHML VXFKì GYRXSRGODçQt GģP V X]DYĨHQìP
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Cena k jednání: 930.000 Kè
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Chtěla bych touto cestou
poděkovat kolektivu
zaměstnanců restaurace
U Tří bříz, kteří na
10. října 2015
připravili slavnostní tabuli
a menu k oslavě mého
životního jubilea 70-ti let.
Poděkování směřuje i k velice
ochotné a příjemné obsluze,
díky níž si tuto oslavu všichni
přítomní nad míru užili.

Zemní práce, kanalizace, odvodnění,
demolice. 723 522 369

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

ZDÌTÍN

PODĚKOVÁNÍ

www.
vecernikpv.cz

Děkujeme všem, kteří se
9. října 2015
přišli rozloučit s naším
milovaným manželem,
tatínkem, dědečkem
a tchánem
panem Jaroslavem FUJÁKEM.
Zároveň děkujeme
za květinové dary.
Manželka Marie
s rodinou.
Chtěl bych touto cestou
poděkovat Pečovatelské službě,
Bezručova ul. Prostějov
za vzornou péči o mou maminku
paní
Františku SKLENÁŘOVOU,
která byla dlouhodobě
upoutána na lůžku.
Zvlášť bych chtěl poděkovat
klíčové pracovnici slečně Míše
LAKOMÉ, dále paní Marii
GAĎOURKOVÉ a Věře
ROLENCOVÉ, které ji nejvíce
ošetřovaly. Za vzornou péči
děkuje Josef Sklenář.
Děkujeme všem
přátelům a známým, kteří
v sobotu 10. října 2015
přišli doprovodit našeho manžela,
tatínka a dědečka
pana Jana KRÁTKÉHO
z Vincencova
na jeho poslední cestě.
Pohřební službě paní Václavkové
děkujeme za chápavý a obětavý
přístup a důstojné připravení
posledního rozloučení. Velké díky
patří také panu Strouhalovi
za hudební doprovod.
Manželka a dcery s rodinami.

PRODÁM
ZD Moravan Domamyslice
Sad Mostkovice
Prodej jablek
Konzumní i do kvasu
(pro maloodběratele i velkoodběratele)
Po – pá: 7.00 – 15.00 hod.
Tel.: 602 510 465
Pila Otaslavice nabízí tvrdé palivové
dříví – krácené. AKCE! Cena 500 Kč/
prms., vč. DPH. Doprava zajištěna.
Tel.: 582 371 493 nebo 605 405 953
Přijímám objednávky na růže velkokvěté, pnoucí a polianty. Cena 35
Kč/ks, tel.: 607 971 192
Prodám 80 l zánovní bojler. Dražice. Tel.: 774 664 966.
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.
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

Pondělí 19. října 2015
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HLEDÁTE PRÁCI?

NEPROPÁSNĚTE SVOJI ŠANCI...
Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov
Dne 15. října 2015
jsme vzpomenuli 12. výročí
úmrtí naší maminky, babičky,
paní Marie KAČEROVSKÉ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkují
synové a dcery s rodinami.

Dne 18. října 2015
jsme si připomenuli
3. výročí úmrtí
paní Josefy KVAPILOVÉ,
učitelky ve výslužbě z Prostějova.
Na naši milou tetinku vzpomíná
celá rodina a děkujeme těm,
kteří si na ni vzpomenou.

Dne 20. října 2015
uplyne 122 let od narození
prostějovského rodáka a patriota
akademického malíře a profesora
zdejšího dívčího gymnázia
Aloise DOLEŽELA
a jehož obrazy zdobí mimo
jiné i prostějovskou radnici
a zámek Plumlov.
Vzpomíná jeho manželka Libuše.

Za předobré srdce mateřské
na světě náhrady neníproto je tolik bolestné
s maminkou rozloučení.

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Prodavači potr. zboží
11 000 Kč
dvousměnný zákl. + praktická
CLASSIC STYL Pv
Řidiči nákl. automobilů 10 180-15 300 Kč jednosměnný zákl. + praktická
Správa silnic Ol. kraje Pv
Uklízeči do potr. provozu 13 000 Kč
jednosměnný zákl. + praktická
ALIKA, Čelčice
Kuchaři
100 Kč/ hod.
turnus. služby střední odborné
Martina Šestořádová Pv
Pracovníci v pohřebnictví 15 000 Kč
pružný
střední odborné
PS Václavková Pv
Zámečníci strojů
15 000 Kč
jednosměnný střední odborné
PRECIOSA Pv
Manipul. dělníci
11 500-13 500 Kč jednosměnný střední odborné
Cukrovar, Vrbátky
Prac. odbytu/ rozpočtář 17-23 000 Kč
jednosměnný úplnéstředníodborné LACHMANINTERIER
Nástrojáři
100-150 Kč/ hod. dvousměnný úplnéstředníodborné Mürdter Dvořák
Obchodní zástupci
15 000 Kč
jednosměnný úplnéstředníodborné Fin Maro Pv
Administrátor pošty
13 720 Kč
jednosměnný úplné střední odborné Česká pošta Pv
Soc. prac. - odbor. soc. porad. 5500-6 000 Kč
jednosměnný vyšší odborné
Sjed. org. nev. a slabozr.
Koordinátor podporyvzdělání 9 500 Kč
pružný
vyšší odborné
Člověk v tísni 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

Dne 18. října 2015
by se dožila 90-ti let
paní Irma MEDKOVÁ
z Prostějova.
Zemřela 2. října 2014
po těžké nemoci.
Za vzpomínku děkují
syn František s rodinou.

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

Dnes, tj. 19. října 2015
uplynou už 4 smutné roky
od úmrtí mého tatínka,
pana Miloše BOHDÁLKA.
Stále vzpomíná dcera
Jana s rodinou.

Dne 25. října 2015
uplyne 2. smutný rok, co nás
navždy opustila
paní Rozália KULASOVÁ
z Mořic.
S láskou vzpomínají dcery
Jaromíra a Anna s rodinami.

HLEDÁTE BRIGÁDU?
VYUŽIJTE LETNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice

Plat (Kè)

Pomocní dělníci na stavbě 70 Kč/hod.
Vzpomínky krásné, maminko milá,
Ty jsi vždy pro nás jen žila.

Provoz

Kvalifikace

jednosměnný zákl. + praktická

Firma

Konstrukta-stavby 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

Dne 23. října 2015
uplynou 2 dlouhé roky,
kdy nás náhle opustila naše
dcera, maminka a vnučka
Andrejka MÍŠKOVÁ.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Za celou rodinu děkuje
maminka a dcerky Terezka
a Adrianka.

Dne 23. října 2015
si připomeneme 1. smutné
výročí, kdy nás navždy opustila
paní Vlasta NOVÁKOVÁ.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Za celou rodinu děkuje dcera Eva.

Dne 20. října 2015
vzpomeneme 20. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila
paní Františka POSPÍŠILOVÁ
z Kobylniček.
S láskou vzpomínají
synové a dcery s rodinami.

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

Prázdný je domov,
smutno je v něm, chybíš nám,
Míšo, chybíš nám všem….

www.vecernikpv.cz

UZÁVÌRKA ØÁDKOVÉ INZERCE

Dne 24. října 2015
vzpomínáme 6. smutné výročí
úmrtí našeho syna
Míši HORÁKA
z Klopotovic.
Vzpomínají rodiče
a sestra Lucka.

v PÁTEK 23. øíjna 2015
v 10.00 hodin

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

15101410985

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

Pohřební služba Pavel Makový
Nejsou již mezi námi

Marie Truksová 1922
Josef Drmola 1931
Antonín Janík 1943

Poslední rozlouèení

Pondělí 19. října 2015
Krasice Vlasta Němečková 1946 Prostějov 10.15
Hrubčice Vítězslava Bosáková 1924 Prostějov 12.30
Pivín Středa 21. října 2015
Ing. Petr Skopal 1961Brno 11.00
Pátek 23. října 2015
Anna Hembalová 1941 Prostějov 14.00
Petra Burešová 1973 Prostějov 14.00

Obřadní síň Prostějov
Obřadní síň Brněnská 104
Obřadní síň Prostějov
Obřadní síň Prostějov
ostel C+ M Prostějov

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
Prostějov Jitka Suchánková 1944
Zdeněk Ptáčník 1919
Prostějov
Kostelec na Hané

Krasice

15101410987

Nejsou již mezi námi

Milada Lessyová 1942
František Navrátil 1942
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nabídka pracovních míst
SOUKROMÁ ŘÁDKOVÁ INZERCE
SEMO a.s. přijme strojníka balící
linky. Požadujeme vzdělání technického zaměření (mechanik seřizovač
nebo strojař výhodou) a zákl. znalost na PC. Nutná pečlivost, zodpovědnost, bezúhonnost. Nabízíme
zajímavou práci s dlouhodobou perspektivou. Strukturovaný životopis
zašlete na e- mail personal@semo.cz
nebo volejte na tel.: 582 301 911

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
STUDIO 365 hledá nové tváře
pro reklamu od 9-27 a 28-45let.
T.: 605 427 271, 9-12 h.
www.studio365.eu

Přijmeme brigádníky na lehkou ma- Společnost Nekr sevis v Držovicích
přijme do HPP soustružníka pro
nuální práci, tel.: 582 330 341
jednosměnný provoz, kusová výroPřijmeme řidiče sk C,E na meziná- ba na hrotovém soustruhu. Nástup
rodní dopravu. Nástup možný ihned. možný ihned, tel.: 777 743 604,
p. Hloušek
Tel.: 602 502 098
Firma Nature s.r.o. přijme manipulačního dělníka do třídírny papíru, znalost VZV podmínkou.
Tel.: 608 811 174
Firma Nature s.r.o. přijme řidiče
nákladního vozidla ŘP sk C, profesní průkaz. Tel.: 608 811 174

Hledáme studenta se znalostí angličtiny a němčiny pro písemnou
komunikaci se zahraničními firmami. Tel.: 608 782 308
Přijmeme fakturantku, životopis
posílejte na info@rudolfpekar.cz

Obchodníci – ukáži vám, jak zvýšit
vaše zisky, 777 942 039 ( SMS nebo
tel.)
Nabízíme volné pracovní místo pro
manikérku, kosmetičku, pedikérku
a masérku. Pouze s vlastním ŽL.
Informace na tel.: 731 115 250
Bezpečnostní a úklidová agentura přijme do pracovního poměru
muže v invalidním důchodu na
pracovní pozici vrátný. Výkon práce Třebčín.
Podmínkou je čistý trestní rejstřík
a schopnost výkonu nočních směn.
Informace na tel.č.: 602 786 692
SKI-SPORT Prostějov přijme
brigádníka do půjčovny lyží na
zimní sezónu. Nástup ihned.
Tel.: 604 804 158, 775 905 465

BowlingPalace, Újezd 4, přijme
ihned KUCHAŘE/-ku, brigádně
na odpolední hodiny v týdnu i víkendy KUCHAŘE/-ku PIZZA,
brigádně SERVÍRKU na víkendy,
tel.: 728 634 274
Oděvní firma Lorgit-Pv přijme
švadleny na jednosměnný provoz,
menší kolektiv, možnost zkr. prac.
doby, dobré platové podmínky. Tel.:
777 793 100, lorgit-pv@seznam.cz
Přijmeme zaměstnance a brigádníky na obsluhu automyčky v Prostějově. Požadován dobrý zdravotní stav. Volejte: 602 853 401.
Přijmeme cukrářku, nutná praxe
5 let. Info.: 582 342 095

15101410986

Firma JAMASTAV MORAVIA
s.r.o. nabízí volné pracovní místo na pozici ÚČETNÍ. Profesní
Přijmeme pracovnici do pekařské životopisy zasílejte na e-mail:
provozovny, 3 směny, plný pří- eliska.pourova@jamastav.cz
padně zkrácený úvazek, nástup
možný ihned. Info.: 582 342 095 Hledáme personál do exkluzivní
herny v Prostějově. Požadujeme
Přijmeme samostatného, zkušeného zá- profesionalitu, loajalitu, čistý
mečníka, svářeče. Kvalitní práce, kvalitní trestní rejstřík. Přednost mají
uchazeči s praxí. Kontakt: p. Kaodměna. Pracoviště PV, 603 533 508
dlec tel.: 774 812 175
Stavební firma hledá šikovné
H&D,a. s., Olomoucká 37, Prosřemeslníky. Tel.: 777 943 299
tějov přijme na šicí dílnu:
Přijmeme prac. do studené ku- - krejčové ve vyšším počtu
chyně. Pouze noční směna. Info.: - pracovnici se zkušeností s obsluhou dírkovacího a knoflíkovacího
582 342 095
stroje. Od 1. 10. 2015 zvýšená
hodinová sazba. Kontakt: pí.
Firma Easy Fly s.r.o. přijmeme Daněčková, tel.: 582 305 603,
brigádníky na pozici švadlenka. e-mail: central@hdas.cz nebo H&D,
Tel.: 603 324 047
a.s., Olomoucká 37, Prostějov.

15101410989
15101410988

15101611007
15100110948

15101410987

NABÍDKA PRACOVNÍCH POZIC <<<<
>>>> TAKÉ NA WWW.VECERNIKPV.CZ
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soutěže

ˇ
PRO VOLNOU CHVILICKU
ˇ ˇ
´
aneb luStETe,
bádejte,
hádejte..
správné odpovìdi a vylosovaní výherci z èísla 41/2015:

I ve třetím 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 22. října 2015,
12:00 hodin.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

správně:

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
vyhrál/-a

Pernštýnského a školní
Miroslav ZDRÁHAL, J. B. Pecky8, Pv
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč věnovaný partnerem minulého
kola MAĎARSKÝMI SPECIALITAMI..
BÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

správně:

vyhrál/-a

Dominik Volek
D

Jiřina KROUPOVÁ,
Nám. Komenského 56, Něnčice n.H.
Výherce získává: Slevový kupón v hodnotě 400 Kč
od partnera minulého kola PONOŽKY OD MARUŠKY.

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

správně:

OSMISMĚRKA

vyhrál/-a

NAKLÁDANÁ ZELENINA Ludmila ESTERKOVÁ, B. Šmerala 23, Pv
Výherce získává: DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč,
který věnovala hospoda U BOŽENKY.
SU
DO
KU

správně:

SUDOKU

vyhrál/-a

2,8,5,8
Vincenc PEŠÁK, Mostkovice 478
Výherce
získává: SLEVOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč,
ýh
který věnoval partner kola Václavková a spol. s.r.o.
KŘÍŽOVKA
15100660955

správně:

Výherce získává POUKAZ na med v hodnotě 400 Kč,
který věnoval partner tohoto kola U Jelínka.

vyhrál/-a

Zakázané uvolnění s Michalem Hrůzou
Jiří PAUL, Šárka 24, Pv
Výherce získává: DVA LÍSTKY na koncert Michala Hrůzy od MK Litovel.
Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už tradičně vyzvedávat
v redakci Večerníku, pokud speciálně není určeno jinak.

15101460991

ZARUČENÉ .... ....

15092260907

SUDOKU

OSMISMĚRKA

Partnerem tohoto kola je Elektra LL,
který věnuje poukaz v hodnotě 400 Kč
na sortiment prodejny.

ACHÁT, APAČ, AVIA, BRÁCHA, ČESLO, DRNY, GÁZA, GRAM, HLÍSTA, HORY,
JUST, LAIK, LATA, LEČA, LÝKA, MĚLČINA, MRAK, PACKAGE, PÁSMO, POROTY,
RODY, SÉMĚ, ŠIMI, TAVY, TÉMA, VRAT, VRCHLÍK, VÝMLAT

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

BÁDEJTE, KDO SE

SKRÝVÁ
POD TOUTO TVÁŘÍ...

15092260907

Kdo je na fotografii? Tentokrát jsme zabrousili
do POLITIKY a graficky lehce poupravili politika,
kterýnovědoplnilprostějovskézastupitelstvo...

15101661024

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

Prostřednictvím Večerníku obdrží výherce JEDNU
VSTUPENKU na prostějovský koncert v ceně 590 Kč.
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zveme vás...

TIPVečerníku

DIVADLO PLYŠOVÉHO MEDVÍDKA:

KŘIŠŤÁLOVÁ STUDÁNKA ANEB CIRKUS SLÁDEK
MALÁ KOPANÁ:

KDY: NEDÌLE 25. ØÍJNA, 16:00 HODIN
KDE: Èajovna pod Poklièkou, Krasická 59, Prostìjov
Pokud nevíte, kam tuto neděli vyrazit s dětmi, čajovna
v Krasické ulici vám nabízí skvělou alternativu. Od šestnácti hodin zde můžete vidět představení Divadla plyšového medvídka s názvem Křišťálová studánka aneb
Cirkus Sládek. Jedná se o veselý příběh (poetické pásmo) plný básniček, písniček a hádanek z pera jednoho z
nejlepších autorů dětské literatury české historie Josefa
Václava Sládka.
V hlavní roli vystupují dva klauni a jejich kouzelný kufr.
Klauni, kteří právě přijeli do vašeho města. Jeden je Josef
a druhý Václav. Jeden je velký a druhý malý. Jeden je veselý
a ten druhý smutný. A protože není na celém světě smutnější pohled než na uplakaného klauna, je třeba ho rozesmát.
No jo, jenže ona to není žádná sranda, takhle někoho ro-

zesmát, a tak k tomu bude zapotřebí spojit síly snad úplně
všech dětí v hledišti…
Divadlo Plyšového Medvídka, které má na repertoáru
také úspěšnou a oblíbenou pohádku O ježkovi, vytvořilo
dětské představení pro dva herce, kytaru, flétnu a spoustu loutek. Hlavní inspirací se staly hravé a laskavé verše
J. V. Sládka, které jsou součástí dětství snad úplně každého
z nás. Vždyť kdo by neznal básničky O křišťálové studánce,
Sedlák Jíra či Pes a kotě. Jak to jenom bylo? Znám křišťálovou studánku, kde nejhlubší je les... Pohádka je vhodná
pro děti od tří let.
Místa je nutno si předem rezervovat na e-mailu:
info@cajovnapodpoklickou.cz, nebo telefonicky na čísle
731 507 797.

Sobota 24. října:
8.00: 4. turnaj 1. ligy (kluby 1.FC Laškov, Spojené kluby Hluchov+Čehovice,
SK Chaloupka PV, FK Vrbátky, umělá
tráva Laškov).

PLAVÁNÍ:

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
SK KADAŇ
sobota 24.10. od 18:00 hodin

akce
v regionu...

Mediální partner
prostějovského
HOKEJE:

Slavnosti ohně v Drahanech

Tuto sobotu
24. října od
10:00 do 18:00 hodin se v Drahanech
opět konají Slavnosti ohně. Letos by
konečně mělo dojít na výrobu železa,
která se loni nekonala kvůli katastrofální nepřízni počasí. Dojde i na lití
bronzu. Skupina odborníků připravuje také vskutku ojedinělý náhled do
kovoliteckého umění našich předků,
budete mít možnost zhlédnout rekonstrukce postupů, které ještě nikdy
nebyly veřejně předváděny. Akci pořádá Muzeum Drahanské vrchoviny
v Drahanech.

TIP

k obrazovce

ŽENY
V POKUŠENÍ

Škola v Němčicích
slaví 90. narozeniny

Film ČR (2010)

Základní škola Němčice nad Hanou ve spolupráci s městem zve na
cyklus akcí spojených s oslavami 90.
výročí otevření místní školy. V úterý
20. října od 17:00 hodin bude pro
rodiče a veřejnost v sále kina Oko připraven hudebně-literární pořad. Ve
středu od 8:00 do 16:00 hodin bude
následovat Den otevřených dveří
a jarmark. Ve čtvrtek v dopoledních hodinách se ve sportovní hale Suprovka
a v sokolovně uskuteční Sportovní den.
Spolu s tím je až do konce října ve foyer
kina Oko k vidění výstava fotografií
ohlížející se za historií školy.

CO, KDY, KDE aneb informace, akce, události a pøednášky z vašeho okolí…
Ekocentrum IRIS
Husovo náměstí 67, Prostějov
Tvořivé dílny - 19. října od 16:00 do 18:00
hodin keramika v kovárně.
Akce pro školy: Den stromů pro školy
aneb Stromy prostějovských parků
Ve čtvrtek 22. října od 8:30 do 11:30
hodin v Kolářových sadech v Prostějově.
Přírodovědná stezka pro žáky II. stupně
základních škol.
Sázení stromů na Hloučele
V pátek 23. října od 16:00 do 18:00 hodin. Sraz
v 16:00 hodin u občerstvení U Abrahámka
Sázení stromů v sadu na Kosíři
Tuto sobotu 24. října od 9:00 do 13:00
hodin v sadu Oulehle na Kosíři nad
Čelechovicemi, u 3. zastavení naučné stezky.
Pokračujeme v postupné obnově ovocného
sadu na Kosíři.
Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
V úterý 20. října Kanáry–zahrada
uprostřed oceánu - beseda s cestovatelem Michaelem Pokorným. S krásami
Kanárských ostrovů nás seznámí cestovatel, který měl možnost prozkoumat místní rozmanitost při několika návštěvách.
Ve čtvrtek 22. října od 9:30 do 11:30
hodin Zdravý životní styl - beseda
s výživovou specialistkou L. Němcovou.
Centrum pro rodinu Prostìjov o.s.
nám. J.V.Sládka 2, Prostějov
Kurz Efektivního rodičovství
(úterý od 17:00 do 19:30 hodin)
Termíny: 20. října 2015. Lektorkou kurzu
je Marcela Kořenková (lektorka a terapeutka v oblasti rodičovského poradenství).

Mìstská knihovna Prostìjov
V úterý 20. října od 9:30 hodin v podkrovním
sále - PROMÍTÁNÍ FILMU PRO NEVIDOMÉ - speciální zvukové verze pohádkového příběhu režiséra Zdeňka Zelenky.
Ve čtvrtek 22. října od 17:00 hodin v podkrovním sále - PROČ JSME NEMOCNÍ.
psycholožka Mgr. Petra Kolaříková
RÙZNÉ...
Seminář Mzdy – speciálka na exekuce
a INTRASTAT … využijte slevy na další
z řady našich školení pro účetní a manažery!
Více info. na www.aldekon.cz

V kavárně GALERIE Národního domu
v Prostějově. Kurátor výstavy je Miroslav
Švancara a to na výstavu olejomaleb od
autora Richarda Pachmana s názvem "
HARMONIE", která potrvá od 22. října do
2. prosince 2015. Vernisáž se koná za účasti
autora ve čtvrtek 22. října v 18 hodin.
Kruh přátel hudby Konice a MěKS
Konice pořádají ve středu 21. října od
18:00 hodin koncert světských a duchovních madrigalů z 16. století s doprovodem loutny. Akce se koná v koncertním sále konického zámku. Zpívat
bude Jarmila Chaloupková, na loutnu
ji doprovodí Brian Wright. Akci podporují konický starosta František Novák
a Svatopluk Odehnal.

Svaz tělesně postižených pořádá besedu
s paní Kokojanovou na téma: Rodové pověsti
prostějovských pánů. Beseda se uskuteční
dne 27. října 2015 v 15:00 hodin v Domově Tuto sobotu 24. října 2015 se v malém
důchodců, Nerudova ulice 1666/70 v Pro- sále sokolovny koná od 14:00 do
stějově. Zájemci jsou srdečně zváni.
17:00 hodin BURZA KNIH, jejichž
prostřednictvím je možné nabídnout
Šipkový turnaj neregistrovaných hráčů knihy dalším zájemcům, nebo je darovat
v Křenůvkách v sobotu 24. října 2015 od 19 knihovně v Otaslavicích. Zajímavou
hodin v místním pohostinství. Přihlášky na knihu je možné si zakoupit za symboltel.: 731 014 288 (Marcela Žídková) nebo ickou cenu 10 korun. Výtěžek z prodeje
739 615 406 (Míša Hrubanová).
knih bude použit k nákupu nových knih
do mateřské školy. V období do pátku
Fit klub Linie oznamuje přesídlení do 23. října je možné knihy uložit v obecní
nových prostor – areál Autoklubu na knihovně.
Bulharské ulici. Zahájení od 1. září
2015. Provoz na Újezdě ukončen.
Více na www.fitklublinie.cz
Vernisáž výstavy obrazů Richarda Pachmana se za účasti autora uskuteční ve čtvrtek
22. října 2015 od 18:00 hodin, a to v kavárně
Galerie Národního domu v Prostějově. Samotná výstava potrvá do 2. prosince 2015.

BRUSLENÍ
VEŘEJNOSTI

Neděle 25. 10.

13:30-15:30

Režie: J. Vejdělek
Hrají: L. Vlasáková, E. Balzerová, V. Kubařová, J. Macháček, R. Zach, V. Dyk, M. Gulyáš, M. Pechlát, P. Vaněk
Helena je upjatá psycholožka, která sice vede
soukromou partnerskou poradnu, ji jí samotné se však ve vztahu příliš nedaří. Manžel
Zdeněk ji opustil, poté co ho Helena s dcerou
Laurou a několika narozeninovými hosty přistihla při nevěře s atraktivní černoškou Elen.
Na pomoc jí dorazí energická matka Vilma,
bývalá herečka, která si užívá života plnými
doušky a ze všeho nejraději má muže. Ti jsou
také podle ní nejlepším lékem na Heleninu
současnou situaci, a tak by si měla co nejdřív
najít náruživého milence. Helena však takové

Sobota 24. října:
9.00: Velká cena Prostějova 2015 – O
pohár DS (13. ročník závodu pro ročníky 2001 až 2007, městské lázně Pv).

VOLEJBAL:
Sobota 24. října:
10.00: VK Agel Prostějov – Volejbal
Přerov Precheza (7. kolo extraligy juniorek, hala Sportcentra DDM Pv).
14.00: VK Agel Prostějov – Volejbal
Přerov Precheza (8. kolo extraligy juniorek, hala Sportcentra DDM Pv)
Neděle 25. října:
10.00: VK Agel Prostějov – Volejbal
Přerov Precheza (7. kolo extraligy kadetek, hala Sportcentra DDM Pv).
14.00: VK Agel Prostějov – Volejbal
Přerov Precheza (8. kolo extraligy kadetek, hala Sportcentra DDM Pv)

SOBOTA

24.10.2015
20:20 HODIN

radikální řešení odmítá, protože stále věří, že
se k ní Zdeněk vrátí. Bez problémů není ani
vztah Laury, která se odmítá přestěhovat do
nuzného příbytku, který pro ně opatřil přítel
Jakub. Ten se pokouší dohodit staršímu kamarádoviu Michalovi Helenu, a všichni se pak
sejdou na chatě u Vilmy, která tu právě připravuje s mladým novinářem Danem svou knihu
vzpomínek. Zatímco se ho marně snaží ulovit,
Michal se začne pokouší sbližovat so Laurou.
Jakub přizná, že Michala ho pozval kvůli Heleně, a začne se s ní sám sbližovat, zejména poté
co v kině potkají Zdeňka s Elen a na Heleninu
žádost předstírají milence. A jde jim to opravdu dobře. Do milostného jiskření nečekaně
zasáhne informace, že je Vilma nemocná. Má
rakovinu dělohy, odmítá však strávit zbytek
života léčením a místo toho si pořídí nového
milence...

FILMOVÉ, DIVADELNÍ
OKÉNKO A VÝSTAVY

aneb, co se kde děje…

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 19. října
14:00 Pondělní Bijásek:
Hačiko, příběh psa
17:30 Labyrint: Zkoušky ohněm
20:00 Labyrint: Zkoušky ohněm
úterý 20. října
14:00 Úterní Bijásek:
Hačiko, příběh psa
17:30 The Program: Pád legendy
20:00 The Program: Pád legendy
středa 21. října
18:00 Franz Lehár: Veselá vdova
čtvrtek 22. října
17:30 Poslední lovec čarodějnic
20:00 Ztraceni v Mnichově
česká filmová komedie
pátek 23. října
15:30 Mrkáček Bill
17:30 Poslední lovec čarodějnic
20:00 Ztraceni v Mnichově
sobota 24. října
15:30 Mrkáček Bill
17:30 Poslední lovec čarodějnic
20:00 Ztraceni v Mnichově
neděle 25. října
15:30 Mrkáček Bill
17:30 Poslední lovec čarodějnic
20:00 Ztraceni v Mnichově

Kino klub

DUHA
Školní 4, Prostějov
sobota 24. října
15:00 Za kamarády z večerníčků
17:30 Babovřesky 3
20:00 Babovřesky 3

MÌSTSKÉ DIVADLO
ADLO
PROSTÌJOV
Vojáčkovo nám.1, Prostějov
úterý 20. října
19:00 GENERÁLKA
Divadlo Na Jezerce Praha
čtvrtek 22. října
18:00 Už je to tady zas
pátek 23. října
19:00 MORAVSKÁ FILHARMONIE
OLOMOUC
slavnostní koncert ke státnímu svátku ČR
sobota 24. října
19:00 NERUŠIT PROSÍM

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

Muzeum a galerie
v Prostìjovì
do 21. října
AKTY - Antonín Vojtek
kavárna GALERIE Národního domu

DIVADLO POINT

Olomoucká 25, Prostějov
čtvrtek 22. října
19:00 E=mc2, LÁSKO MOJE
(Patric Cauvin, Aleš Procházka)
Nejnovější inscenace Divadla Point
vznikla volně na motivy stejnojmenné
knihy francouzského spisovatele Patrica
Cauvina.

Apollo 13

Barákova 12, Prostějov
pátek 23. října
21:00 Basstards night w/Yadel
Školní 24, Prostějov
sobota 24. října
do 12. listopadu
20:00 ECHT! & MIMO PROVOZ
Fotoklub Faun „Fotografie, fotografika“ Hostem je MIMO PROVOZ

Galerie U Hanáka

MILUJE
M
VEČER E
NÍK

15101611005

SPORT

KULTURA

15100210949

®

SPOLEČNOST
DO PROSTĚJOVA Prostějovský
ZAVÍTAL
MIREK DONUTIL! „Wojta“
je MISTREM
EVROPY
navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz

Pondělí 19. ř í jna 2 0 1 5
Číslo 42•Ročník 19
Naleznete
uvnitř

JAK SE SLAVIL
KOŇSKÝ TRIUMF
●● Večerník se zajel podívat do
Srdéčka na vítěze Velké pardubické
strana 32

Po bodovačce jednotlivců mohl Wojciech Pszczolarski vystoupat na nejvyšší stupínek. Zlatého úspěchu dosáhl polský reprezentant i díky oddílu
SKC TUFO Prostějov.
2xFoto: polský národní tým
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Foto: Josef Popelka
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●● Výkonný výbor Olomouckého
krajského fotbalového svazu zamítl
odvolání Lipové proti kompenzačnímu poplatku za nedostatečný
počet mládežnických družstev, vyhověl naopak žádosti oddílů Tatran
Všechovice a OLPA Jindřichov.

28

GRENCHEN, PROSTĚJOV Skvělá zpráva dorazila v pátek večer ze švýcarského
k h Grenchenu.
h
Závodník SKC TUFO Prostějov Wojciech Pszczolarski se stal mistrem Evropy v bodovacím závodě
kategorie Elite!
Polský cyklista slavil titul v této disciplíně již před třemi roky, tehdy ovšem ještě v kategorii jezdců
do třiadvaceti let. Nyní se dočkal i mezi absolutní kontinentální špičkou a v závodě na 160 kol prokázal skvělou výkonnost, přehled a taktickou vyspělost. Zcela po zásluze tak zvítězil.
A nejednalo se o zdaleka jediný medailový úspěch prostějovské dráhové cyklistiky. Odchovanec
zdejšího velodromu Robin Wagner si vyjel bronz na kilometru s pevným startem, od příštího roku
nový člen stáje Adrian Teklinski skončil rovněž třetí ve scratchi.
(oš, jim)

●● Celkem 543 hlasů zaznamenala
během prvních patnácti dnů anketa
7 divů Olomouckého kraje, v níž
lidé vybírají z jedenadvaceti nominovaných zajímavostí Nejlépe si
zatím vede tančírna v Račím údolí
u Javorníku následovaná Národním
domem v Prostějově a Mariánským
sloupem v Uničově.
●● Hned čtyřmi body za dvě branky
a dvě asistence režíroval Petr Pohl výhru 7:3 svého Eisbärenu Berlín nad
Augsburgem, díky níž „Lední medvědi“ ukončili sérii tří porážek.
●● Už tuto sobotu se koná v sokolovně další Bazárek dětského oblečení. Pozvánku najdete na straně 32
●● Fotbalový rozhodčí Petr Svozil
byl předán krajské rozhodcovské
komisi kvůli závažnému pochybení při konfrontaci hráče v utkání
okresního přeboru dorostu mezi
Pivínem a Plumlovem.

V životě sourozenců Dvořákových je počítání denním chlebem. Hra s čísly je provázela i v den jejich třicátin, ke kterému došlo
desátého října (10. 10. pozn. redakce). Nejmladší z trojčat Jan je známý především fotbalovým příznivcům, kde dvě dekády
nastupoval za mužstvo z Vrahovic, nyní kope v Plumlově. Jeho o několik minut starší sestra Lucie (vlevo) a Eva (vpravo) jsou
jeho velkou oporou nejen v životě, ale pravidelně se zúčastňují fotbalových utkání svého bratra. Ke gratulantům se přidává také
Prostějovský Večerník a všem třem přeje trojtou dávku štěstí, zdraví a sportovních i životních úspěchů.
Foto: Josef Popelka

boje na zelených trávnících aneb

➢

LÍDR SLAVIL
HATTRICK

● ● E xkluzivní rozhovor
s dosavadním vládcem soutěže
Fotbalová devítka Večerníku
strana 39

Zveme na šlágr Večerníku – TÝMOVÉ SPORTY

Sobota bude ve znamení

trojice velkých soubojů
PROSTĚJOV K velkému sportovnímu odpoledni i podvečeru se schyluje
o prvním dni z následujícího víkendu.V Prostějově se totiž uskuteční hned
tři události, které se jen lehce překrývají, při chtění a troše umu tak mohou
fanoušci během několika hodin stihnout fotbal, box i lední hokej.
Vše zahájí ve fotbalovém areálu SCM Za Místním nádražím v pořadí
už sedmé domácí střetnutí 1.SK Prostějov. Výkop je vinou postupujícího stmívání už o půl třetí odpoledne. Po Hulínu, Slovácku„B“, Třebíči,
Břeclavi, Kroměříži a Mohelnici se jím stane Líšeň, tedy celek z absolutního dna Moravskoslezské fotbalové ligy. Papírové předpoklady hovoří jasně a nic jiného než tři body ve prospěch„eskáčka“ se neočekávají.
Přesně o hodinu a půl později, tedy v době, kdy se bude hrát přibližně
pětasedmdesátá minuta, je v sokolovně na Skálově náměstí naplánována domácí premiéra BC DTJ Prostějov v novém extraligovém
ročníku. Soupeřem zatím stoprocentně úspěšného celku vedeného
Petrem Novotným budou boxeři Třeboně, kteří jsou po dvou duelech
neporaženi.
A to nejpodstatnější zakončí od osmnácté hodiny hokejisté. Prostějovští
Jestřábi přivítají na svém zimním stadionu celek Kadaně, tedy tým ze
severozápadních Čech, na jehož lavičce stojí stejně jako v uplynulé sezoně prostějovský rodák Jaroslav Beck. A bodově lépe jsou na tom trochu
překvapivě právě hosté, jimž by pořádající klub rád oplatil venkovní porážku 2:7.
(jim)
VÍCE K DUELU FOTBALISTŮ „ESKÁČKA“ SI MŮŽETE PŘEČÍST
NA STRANĚ 34, HOKEJOVÉ PREVIEW HLEDEJTE V RÁMCI
ZPRAVODAJSTVÍ OD LEDOVÉ PLOCHY NA STRANĚ 41,
BOXERSKOU POZVÁNKU NAJDETE NA STRANĚ 43.

KAM ZA F

TBALEM

● kultura
● sport

KRAJSKÝ PØEBOR – 12. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 12. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 12. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „B“ – 12. KOLO

● spoleènost

TJ SOKOL URČICE

TJ SOKOL MOSTKOVICE

TJ HANÁ NEZAMYSLICE

SK JESENEC-DZBEL

SK PROTIVANOV

hledejte na

FC ŽELATOVICE

FK SPARTAK LIPNÍK N/B

TJ SOKOL V PIVÍNĚ

TJ SK ZVOLE

SK VELKÁ BYSTŘICE

NEDĚLE 25.10. 14:30 HODIN
Fotbalový areál v Určicích

NEDĚLE 25.10. 14:30 HODIN
Fotbalový areál v Mostkovicích

www.vecernikpv.cz

➢

I.B TØÍDA, SK. „B“ – 12. KOLO

SOBOTA 24.10. 14:30 HODIN SOBOTA 24. 10. 14:30 HODIN NEDĚLE 25. 10. 14:30 HODIN
Fotbalový areál v Nezamyslicích
Fotbalový areál ve Dzbelu
Fotbalový areál v Protivanově
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výsledkový servis, sport

Házená – 5. kolo 2. ligy mužů

Sportovní sumáø
Vyškov

1

Prostějov

1

1.SK

SK
Poločas: 1:1

Chválkovice
FC

Diváků: 326.

Branky: 13. Němeček - 44. Machálek. Rozhodčí: Vojkovský - Priesol, Mikeska
Žluté karty: Přerovský - Sus, Kroupa. Rohové kopy: 3:9. Střely na branku: 5:2.
Střely mimo: 2:2.
SESTAVA
VYŠKOVA:

Štěpán - Krejčí, Trousil, Hodinář - Němeček (83. Lička),
Jeřábek, Přerovský, Studený, Stříž - Urbančok (89. Novotný), Přichystal (58. Lahodný). Trenér: Miloslav Machálek

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Kofroň - Hirsch, Sus, Zelenka, Krejčíř - Koudelka, Fládr,
Petržela, Langer (69. Nekuda) - Machálek, Kroupa.
Trenér: František Jura

Kralice na Hané

3
0

poločas: 16:12
Rozhodčí:
Koleček – Krejčí.
ŽK: 3:2. Vyloučení:
1:3. Sedmičky:
4:0. Diváků: 80.

Sestava a branky Prostějova: Hrubý, Nesvadba – Kozlovský 5,
Burget 1, Jurík 1, Jurečka 5, Bečička 2, Čelovský 1, Münster, Procházka 2, Bokůvka 1, Mikulka 2, Kosina 11.
Trenér: Pavel Bečička.

11. kolo - Přebor Olomouckého KFS

11. kolo - MSFL

MFK

* výsledky * statistiky * tabulky

31
20

Sokol II Prostějov
SHC Maloměřice

Poločas: 1:0
Diváků: 60

„„V útoku jsme hráli kolektivně, výborně navíc
zahrála obrana a dařilo se i brankáři.“
prostějovský kouč SVATOPLUK ORDELT
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Branka: 44. Martinka vlastní, 54. Štefek, 89. Toman. Rozhodčí: Zaoral – Slota, Kouřílek. ŽK: 36. Vališ, 70. Žebrok – 87. Novotný. Diváků: 60.
SESTAVA
KRALIC:

Krejčí – Škoda, Martinka, Petržela – Troneček (68. Novotný), Císař (83. Lexa), Dočkal, Hlačík, Nečas – Kováč,
Lehký.
Trenér: Ivo Gottwald.

Házená – 3. kolo 2. ligy mužů

28
24

Sokol Kostelec n.H. - HK
Sokol Juliánov

poločas: 10:16

Rozhodčí: Kummerová,
Macharáčková. Vyloučení:
Mayer, P. Navrátil – Přikryl 6, J. Prášil 3, Diviš 1, Popelka, 2:6. ŽK: 2:3. ČK: Brhel (J).
Grulich 5, Ševčík 2, Kopečný, Vymětal 4, Varhalík 4, Švec Sedmičky: 3/3:0/0. Diváků:
3, Oščádal.
Trenér: Jiří Grepl. 100.

„Komplikace to trochu je. Ze zbylých čtyř
zápasů potřebujeme udělat šest bodů.“
ttrenér
renér Kra
Kralic
alic IVO GO
GOTTWALD
OTT
TWA
ALD
D
„Když vezmu v úvahu průběh tak remíza je spravedlivá.“
„Pavel Navrátil se neuvěřitelně chytil
strana
36
trenér Pros
Prostějova
stějovaa Fran
František
ntišek
k JURA
A
a mančaftu obrovsky pomohl.“
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vyzdvihl střídajícího gólmana JIŘÍ GREPL
11. kolo - Přebor Olomouckého KFS

DALŠÍ VÝSLEDKY 11. KOLA
1. HFK Olomouc – FC Hlučín 1:1 (1:1). Branky: 45+1. Halaška (vla.) – 3. Kraut. Diváci:122 * SK
Líšeň – FC Viktoria Otrokovice 6:0 (3:0). Branky: 16. Stehlík, 21. Drábek, 43. Stehlík, 50. Weber,
69. Stehlík, 73. Schneider. Diváci: 185 * FK Mohelnice – MSK Břeclav 1:1 (1:0). Branky: 28. Bača –
58. Simandl. Diváci: 210 * MFK Vítkovice – SK Spartak Hulín 0:1 (0:0). Branky: 74. Krhut. Diváci:
277 * SK HS Kroměříž – HFK Třebíč 5:1 (2:0). Branky: 9. Ševčík, 33. Žák, 54. Ševčík, 74. Ferko, 78.
Žák – 74. Ošmera. Diváci: 239 * FC Velké Meziříčí - SK Uničov 1:2 (0:2). Branky: 66. Demeter – 2.
Krč, 29. Krč. Diváci: 410 * FC Fastav Zlín - 1.FC Slovácko B 2:1 (1:1). Branky: 32. Motal, 76. Motal
– 35. Kovář. Diváci: 128.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO ODEHRANÝCH 12 KOLECH


Tým

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

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

Z

V

R

P

Skóre

Body

+/-

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

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

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

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

24:13
24:12
20:10
20:17
16:17
24:13
18:13
21:18
20:17
18:19
12:17
14:18
15:21
13:25
17:31
11:26

27
25
23
20
18
17
17
17
16
16
13
11
10
10
10
9

9
7
5
2
0
-1
-1
-1
-2
-2
-5
-10
-8
-8
-5
-9

14:30
14:30
14:30
14:30
18:00
10:15
10:15
10:30

Třebíč – Hulín
Hlučín – Vítkovice
1. SK PROSTĚJOV – Líšeň
Břeclav – Vyškov
Kroměříž – Velké Meziříčí
Uničov – Mohelnice
1. FC Slovácko „B“ – 1. HFK Olomouc
Otrokovice – Zlín „B“

4

Medlov
TJ Sokol
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DALŠÍ VÝSLEDKY 5. KOLA 2. LIGY HÁZENÉ:

Poločas: 2:0

Napajedla - SK Kuřim 30 : 26, Hustopeče - Sokol V. Meziříčí (do uzávěrky neuvedeno), Telnice - Ivančice (do uzávěrky neuvedeno), Házená Tišnov - Bohunice (do uzávěrky neuvedeno).

1

Určice

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 5. KOLE

Branky: 20. Müller, 41. a 72. Novák, 88. z penalty Muzikant – 80. Surala. Rozhodčí: Sedláček – Slota, Ehreberger. ŽK: 70. Plajner, 89. Lakomý.
Diváků: 85.
SESTAVA
URČIC:



Števula – Zelina, Lakomý, Cetkovský, Gottvald (46. Zacpal) – Plajner (72. Mohelník), Surala, Šatný, Zabloudil (52. Zapletal), Hochman
(60. Paul) – Trajer (63. Josif).
Trenér: Evžen Kučera.

„Zápas nebyl až tak špatný, neuhlídali

jsme si ale v první půli dvě standardky.“
trenér U
Určic
rčic EV
EVŽEN
VŽEN
N KU
KUČERA
UČERA
A
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:
:
:

DALŠÍ VÝSLEDKY PŘEBORU O KFS
Jeseník - Šternberk 1:1, Litovel - Kojetín 2:0, Ústí Velké Losiny 1:1, HFK Olomouc B Hněvotín 2:1, Dolany - Mohelnice B 3:1, Želatovice - Zábřeh 2:1.

:
:
:
:
:

sobota 24.10.
sobota 24.10.
sobota 24.10.
neděle 25.10.
neděle 25.10.
neděle 25.10.
neděle 25.10.
neděle 25.10.

14:30
14:30
14:30
14:30
14:30
14:30
14:30
14:30

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

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

Tým

Z

V

R

P

Skóre

Body

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

4
5
5
4
5
4
4
4
5
5
4
5

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

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

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

103 : 83
141 : 128
149 : 130
100 : 98
116 : 112
110 : 106
121 : 119
108 : 107
116 : 126
117 : 137
120 : 127
126 : 154

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

KAM PŘÍŠTĚ NA HÁZENOU...
Sobota 24.10., 17:00: Maloměřice - Napajedla (11:00), SK Kuřim - Hustopeče (16:30),
Ivančice - Bohunice, Sokol V. Meziříčí - Házená Tišnov, Telnice - Sokol Kostelec na Hané
(25.10., 17:00), Juliánov - Sokol II.Prostějov (25.10., 17:00).

KAM NA KRAJSKÝ PŘEBOR - 12. KOLO:

KAM NA MSFL - 12. KOLO:
sobota 24.10.
sobota 24.10.
sobota 24.10.
sobota 24.10.
sobota 24.10.
neděle 25.10.
neděle 25.10.
neděle 25.10.

TJ

:
:
:
:
:
:
:
:

ttenis
eenis
nis
n
is v ččísl
čís
čííísl
slleeech
ch
ATP Tour - Šanghaj, muži
Dvouhra muži: - 2. kolo: Berdych (ČR5) - Sock (USA) 7:6, 4:6, 6:4. 3. kolo: Berdych - Simon (10-Fr.) 6:3, 6:3. Čtvrtfinále: Berdych - A. Murray (3-Brit.) 1:6, 3:6.

WTA Tour - Tchien-ťin, ženy

Dvouhra ženy - 1. kolo: Karolína
Plíšková (ČR-3) - Kučová (SR) 3:6,
6:3, 7:5, Karolína Plíšková - Linetteová (Pol.) 6:2, 6:1. Čtvrtfinále: Karolína Plíšková - Babosová (Maď.) 6:3,
WTA Tour - Linec, ženy
Dvouhra ženy - 1. kolo: Šafářová (ČR- 6:2. Semifinále: Karolína Plíšková - A.
Radwaňská (2-Pol.) 3:6, 1:6.
1) - Mituová (Rum.) 3:6, 4:6.

VÝSLEDKY A TABULKY KRAJSKÝCH A OKRESNÍCH FOTBALOVÝCH SOUTÌŽÍ
10.Černovír
11 3 1 7 16:20 10
11.Loštice
11 3 1 7 21:33 10
11. kolo: Jeseník - Šternberk 1:1 (0:0), Litovel - Kojetín 12.Moravský Beroun 11 2 2 7 20:26 8
11 2 1 8 14:29 7
2:0 (0:0), Chválkovice - Kralice 3:0 (1:0), Ústí - Velké 13.FC Dubicko
Losiny 1:1 (1:0), HFK Olomouc B - Hněvotín 2:1 (1:1), 14.Štěpánov u Olomouce11 2 1 8 15:37 7
Dolany - Mohelnice B 3:1 (1:1), Medlov - Určice 4:1
I.A SK. „B“ MUŽI:
(2:0), Želatovice - Zábřeh 2:1 (2:0).
1.Medlov
13 10 1 2 30:14 31 11. kolo: Klenovice - Mostkovice 0:6 (0:4), Lipník
2.Jeseník
13 9 3 1 33:15 30 n. B. - Lutín 1:6 (0:5), Všechovice - Opatovice 2:6
3.Ústí
13 8 3 2 33:12 27 (1:2), Plumlov - Bělotín 2:3 (1:0), Beňov - Brodek
4.Šternberk
13 8 3 2 30:17 27 u Přerova 0:2 (0:1), Slatinice - SK Lipová 0:2
5.Velké Losiny
13 7 4 2 35:13 25 (0:2), Náměšť n. H. - Čechovice 2:1 (2:1).
6.Dolany
13 5 5 3 26:16 20 1.Lutín
11 9 1 1 40:6 28
7.1. HFK Olomouc 13 5 2 6 18:25 17 2.Lipová
11 9 1 1 23:11 28
8.Určice
13 5 0 8 24:26 15 3.Bělotín
11 6 3 2 26:19 21
9.Mohelnice B
13 4 2 7 12:18 14 4.Beňov
11 4 5 2 28:21 17
10.Želatovice
13 4 2 7 17:27 14 5.Čechovice
11 5 2 4 19:20 17
11.Kralice na Hané 13 4 2 7 13:31 14 6.Brodek u Přerova
11 3 4 4 16:15 13
12.Hněvotín
13 3 4 6 21:22 13 7.Mostkovice
11 3 4 4 18:22 13
13.Litovel
13 3 3 7 14:27 12 8.Náměšť na Hané
11 4 1 6 18:24 13
14.Kojetín - Koválovice 13 3 3 7 18:34 12 9.Klenovice na Hané 11 4 1 6 14:25 13
15.SULKO-Zábřeh 13 2 4 7 11:24 10 10.Lipník nad Bečvou 11 4 0 7 19:24 12
16.Chválkovice
13 2 3 8 17:31 9 11.Všechovice
11 3 2 6 26:37 11
12.Slatinice
11 3 2 6 12:25 11
I.A SK. „A“ MUŽI:
13.Opatovice - Všechovice11 2 3 6 20:24 9
11. kolo: Moravský Beroun - Česká Ves 4:2 (1:2), 14.Plumlov
11 2 3 6 19:25 9
Maletín - Bohuňovice 3:2 (1:1), Hlubočky - Loštice
4:2 (2:0), Bělkovice - Dubicko 5:0 (3:0), Černovír I.B SK. „A“ MUŽI:
Troubelice 1:2 (0:1), Rapotín - TJ Štěpánov 7:1 (4:0), 11. kolo: Nezamyslice - Ústí B 3:1 (1:0), Čekyně
Konice - Haňovice 3:3 (3:1).
- Kojetín B 1:3 (1:1), Horní Moštěnice - Troubky 2:1
1.Rapotín
11 10 0 1 40:12 30 (0:1), Přerov B - Vrchoslavice 1:1 (1:1), Pivín 2.Bohuňovice
11 8 0 3 27:14 24 Dub n.Moravou 3:0 (1:0), Tovačov - Újezdec 5:1
3.Haňovice
11 6 2 3 31:17 20 (0:1), Kostelec - FK Nemilany 3:3 (2:2).
4.Bělkovice-Lašťany 11 6 2 3 24:16 20 1.Kojetín - Koválovice B 11 7 2 2 27:16 23
11 6 2 3 22:21 20
5.Konice
11 5 4 2 23:16 19 2.Pivín
11 6 1 4 21:16 19
6.Hlubočky
11 5 2 4 28:30 17 3.Tovačov
11 6 1 4 18:14 19
7.Troubelice
11 4 4 3 20:20 16 4.Viktorie Přerov B
11 5 3 3 23:20 18
8.Maletín
11 5 1 5 24:30 16 5.Troubky
11 4 4 3 18:18 16
9.SK Řetězárna
11 4 3 4 18:21 15 6.Nezamyslice
PØEBOR OLOMOUCKÉHO KFS

3. MFK Vítkovice
9 6 0 3 16:11 18 6
4. 1.HFK Olomouc 9 5 1 3 12:8 16 1
5. FK Hodonín
10 5 1 4 13:18 16 1
6. FK Fotbal Třinec 10 5 0 5 16:12 15 0
7. SKH Slavia Kroměříž 9 5 0 4 16:12 15 0
8. 1.SC Znojmo FK 10 4 3 3 15:14 15 0
9. SK Líšeň
9 3 1 5 13:16 10 -5
10. FK Šumperk
9 3 1 5 8:17 10 -2
11. 1.SK Prostějov
9 2 1 6 11:15 7 -5
I.B SK. „B“ MUŽI:
12. MFK Vyškov
9 1 3 5 9:17 6 -9
9 1 2 6 10:23 5 -10
11. kolo: Libina - Babice 5:2 (3:1), Postřelmov - 13. FC Sparta Brno
Jesenec 2:2 (0:0), Zvole - Protivanov 1:0 (0:0),
MS LIGA DOROSTU U-17
Velká Bystřice - Nové Sady B 4:1 (2:0), Doloplazy Slavonín 2:4 (1:2), Leština - Hvozd 4:2 (1:1), Paseka 11. kolo: Třinec - Baník Ostrava 1:4 (0:3), Vysočina
Jihlava - Znojmo 6:1 (2:0), Hodonín - HFK Olomouc
- Otinoves 6:1 (2:0).
1.Velká Bystřice
11 10 1 0 42:17 31 2:3 (2:1), SFC Opava - 1.SK Prostějov 3:1 (1:1),
2.Jesenec
11 7 2 2 27:16 23 Vítkovice - Frýdek-Místek 1:2 (1:0), 1.FC Slovácko
3.Slavonín
11 7 1 3 27:13 22 - MFK Vyškov 7:0 (1:0), Fastav Zlín - FC Hlučín 5:0,
4.Nové Sady B
11 6 1 4 35:24 19 Zbrojovka Brno - Karviná 3:3 (2:2), Sigma Olomouc
5.Paseka
11 6 1 4 32:22 19 - HS Kroměříž 8:0 (2:0).
6.Postřelmov
11 5 4 2 15:9 19 1. FC Baník Ostrava 14 12 2 0 73:15 38 20
7.Otinoves
11 6 0 5 19:28 18 2. SK Sigma Olomouc14 11 2 1 76:10 35 14
8.Protivanov
11 4 3 4 15:20 15 3. FC Fastav Zlín 14 11 1 2 52:16 34 13
9.Zvole
11 4 2 5 13:23 14 4. MFK Frýdek-Místek 14 10 1 3 59:19 31 10
10.Doloplazy
11 4 1 6 34:21 13 5. FC Vysočina Jihlava14 10 1 3 49:14 31 10
11.Libina
11 4 0 7 27:28 12 6. FC Zbrojovka Brno 14 10 1 3 49:20 31 10
12.Leština
11 2 2 7 19:29 8 7. MFK OKD Karviná 14 9 3 2 52:18 30 9
13.Babice u Šternberka 11 2 0 9 18:47 6 8. 1.FC Slovácko 14 9 0 5 49:22 27 6
14.Hvozd
11 0 2 9 8:34 2 9. Slezský FC Opava 14 6 2 6 29:29 20 -4
10.1.SK Prostějov 14 6 1 7 39:39 19 -2
MS LIGA DOROSTU U-19
11. MFK Vítkovice 14 5 0 9 21:42 15 -6
11. kolo: HS Kroměříž - Hodonín 1:2 (0:1), Frýdek- 12.SKH Slavia Kroměříž14 4 2 8 11:50 14 -7
14 4 1 9 21:79 13 -8
Místek - 1.SK Prostějov 2:0 (1:0), Sparta Brno - SK 13.MFK Vyškov
Líšeň 3:5 (1:2), FC Hlučín - Vítkovice 2:0 (0:0), MFK 14.FK Fotbal Třinec 14 3 2 9 17:22 11 -10
Vyškov - HFK Olomouc 0:3 (0:2), Znojmo - Třinec 2:1 15.1.SC Znojmo FK 14 2 1 11 10:63 7 -14
(2:0).
16.1.HFK Olomouc 14 2 0 12 14:59 6 -15
1. MFK Frýdek-Místek 9 6 2 1 20:5 20 8 17.FC Hlučín
14 1 1 12 13:64 4 -14
2. FC Hlučín
9 6 1 2 15:6 19 7 18.FK Hodonín
14 0 1 13 9:62 1 -23
7.Nemilany
8.Vrchoslavice 1946
9.Čekyně
10.Ústí B
11.Dub nad Moravou
12.Kostelec na Hané
13.Horní Moštěnice
14.Újezdec

11
11
11
11
11
11
11
11

4
4
4
3
4
3
4
3

3
3
1
4
0
3
0
1

4
4
6
4
7
5
7
7

26:21
22:25
26:27
22:26
29:29
20:24
18:27
15:23

15
15
13
13
12
12
12
10

KP DOROSTU U19

11. kolo: Mohelnice - Šternberk 4:3 (3:1), Velké Losiny
- Chomoutov 2:2 (2:1), Chválkovice - Opatovice 3:3
(2:1), Lipník n. B. - Konice 8:1 (3:0), Nové Sady Černovír 1:7 (1:1), Velký Týnec - FK Nemilany 0:3
(0:2), Určice - Kostelec odloženo na 28. 10..
1 Mohelnice
11 8 2 144:13 26
2 Chomoutov
11 7 2 235:14 23
3 Nemilany
11 7 2 229:15 23
4 Černovír
11 7 1 340:21 22
5 Určice
10 6 0 436:21 18
6 Lipník nad Bečvou 11 5 2 437:28 17
7 Velké Losiny
11 5 1 538:26 16
8 Šternberk
10 4 2 415:16 14
9 Opatovice - Všechovice11 3 4 428:41 13
10 Kostelec na Hané 10 3 3 423:29 12
11 Nové Sady
10 4 0 619:30 12
12 Konice
11 2 1 816:44 7
13 Chválkovice
11 1 3 715:36 6
14 Velký Týnec
11 1 1 917:58 4

12.Zdětín
13.Přemyslovice
14.Olšany

11 4 0 7 15:33 12 1 1
11 4 0 7 10:14 11 3 2
11 4 0 7 8:21 10 2 0
III. TØÍDA

11. kolo: Kostelec B - Dobromilice 3:0 (1:0), Bedihošť Kladky 4:2 (2:2), Nezamyslice B - Ptení 1:6 (0:3), Vícov
- Brodek u Ko. 3:0 (0:0), Čechy p.K. - Výšovice 4:3 np
(3:3), Tištín - Protivanov B 0:1 (0:1).
1.Vícov
9 8 0 1 25:10 24 0 0
2.Ptení
9 8 0 1 23:12 23 1 0
3.Bedihošť
9 6 0 3 27:25 17 1 0
4.Brodek u Konice
9 5 0 4 22:13 15 1 1
5.Kostelec B
9 4 0 5 18:15 14 0 2
6.Protivanov B
9 4 0 5 21:16 13 0 1
7.Výšovice
9 4 0 5 23:18 13 1 2
8.Tištín
9 4 0 5 18:19 12 1 1
9.Čechy pod Kosířem 9 4 0 5 18:29 10 2 0
10.Nezamyslice B
9 3 0 6 10:28 9 1 1
11.Dobromilice
9 2 0 7 14:15 8 0 2
12.Kladky
9 2 0 7 11:30 4 2 0

II. TØÍDA

IV. TØÍDA

11. kolo: Otaslavice - Skalka 3:2 (3:1), Sokol Olšany Vrahovice 0:2 (0:1), Určice B - Horní Štěpánov 2:3 np
(0:0), Haná Prostějov - Brodek u PV 4:2 (2:1), Držovice Čechovice B 5:4 np (3:2), Smržice - Němčice 0:2, Zdětín
- Přemyslovice 1:0 (0:0).
1. Haná Prostějov 1110 0 1 34:8 30 0 0
2. Němčice nad Hanou11 8 0 3 18:6 25 2 3
3. FK Skalka 2011 11 6 0 5 31:18 20 0 2
4. Vrahovice
11 6 0 5 25:13 19 2 3
5. Horní Štěpánov 11 7 0 4 19:13 19 3 1
6. Otaslavice
11 6 0 5 20:25 17 2 1
7. Čechovice B
11 4 0 7 29:21 15 0 3
8. Smržice
11 5 0 6 15:20 15 1 1
9. Určice B
11 4 0 7 21:29 13 1 2
10.Držovice
11 5 0 6 21:31 13 2 0
11. Brodek u Prostějova11 4 0 7 18:32 12 1 1

1. kolo: Mostkovice B - Pivín B 3:2 np (1:2), Tvorovice Přemyslovice B 2:5 (1:3), Plumlov B - Brodek u PV B 12:3
(5:1), Želeč - Pavlovice 0:3 (0:1).
1.Mostkovice B
8 8 0 0 28:7 22 2 0
2.Pivín B
8 6 0 2 21:11 19 1 2
3.Pavlovice
8 5 0 3 25:12 15 1 1
4.Plumlov B
8 5 0 3 30:21 15 0 0
5.Přemyslovice B
8 5 0 3 21:13 15 0 0
6.Brodek PV B
8 3 0 5 27:39 8 1 0
7.Tvorovice
8 2 0 6 14:27 7 0 1
8.Želeč
8 1 0 7 12:30 4 0 1
9.Biskupice
8 1 0 7 18:36 3 0 0

www.vecernikpv.cz

Pondělí 19. října 2015
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WSM LIGA - 13. kolo

LHK Jestřábi
Prostějov

1

4

Rytíři
y

Ariete
Prostějov

Kladno

Branky a nahrávky: 55. Drtina (Šenkeřík, Luňák) – 20. Gutwald (Stach, Rudovský), 46.
Bílek (Stach), 48. Stach (Bílek, Gutwald), 50. Repe (Bílek, Stach). Rozhodčí: Šutara – J. Novák,
Rožánek. Vyloučení: 3:4, navíc Šlahař (P) 10 minut osobní trest, Nash (K) 5 minut + osobní trest
do konce utkání. Využití: 1:1. V oslabení: 0:0. Střely na branku: 42:23. Diváků: 1 616.

SESTAVA
KLADNA:

UNIQA EXTRALIGA - 1. kolo

kooperativa nbl - 2. kolo

(0:1, 0:0, 1:3)

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

27

výsledkový servis, soutěž

Horčička – Mojžíš, Sova, Husák, Protivný, Drtina,
Šenkeřík, Rudl – Volek, Moskal, M. Novák – Krejčík,
Dragoun, Luňák – Čuřík, Meidl, Šlahař – Kajaba, Augustin, Illéš.
Trenér: Kamil Přecechtěl.
Cikánek – Gutwald, Kolářík, Nash, Kehar, Repe, Růžička, Zajíc – Machač, Čurda, Kindl, Redlich, Dalecký Strnad, Dvořáček,
Skuhravý, Pitule, Rudovský, Stach, Bílek.
Trenér: Jindřich Lidický.

86
110

ČEZ BASKETBALL

Nymburk
Střelba 2b.: 52/23/:49/27
Trojky:
10:14
Trestné hody: 12/10/15/14
Doskoky:
31:40
SESTAVA
PROSTĚJOVA:

SESTAVA
NYMBURKA:

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

čtvrtiny
1.
2.
3.
4.
poločas:

TJ

skóre
17:34,
24:27
19:24
26:25
41:61

Ostrava
VK AGEL
Prostějov

Rozhodčí:
Paulík, Vondráček,
Jedlička
Diváci: 830.

18:25
19:20
7:9
14:11

3
2

set
1. set:
2. set:
3. set:
4.set
5. set

skóre min.
min
25:22
27
13:25
22
23:25
27
25:21
28
15:11
17

Rozhodčí: Slezák a Kavala. Čas: 2:01 hodiny. Diváků: 700.

Roseboro Brett 19, Tomanec Jan 14, Dokoupil Petr 10,
Marko Roman 10, Šteffel David 10, Palyza Lukáš 7, Kouřil
Radovan 7, Slezák Pavel 7, Novák Martin 2, Sehnal Marek 0,
Peterka Ondřej 0.
Trenér: Zbyněk Choleva.
De Zeeuw 21, Randle 17, Vaughn 13, Dixon 11, Houška 10, Pomikálek 9, Peterka 8, Sant-Roos 8, Hruban 6, Svoboda 5, Kříž 2.
Trenér: Ronen Ginzburg

SESTAVA
OSTRAVY:

Toufarová, Zemanová, Čuboňová, Kojdová, Nachmilnerová,
Součková, libero Červenková. Střídaly: Kvapilová, Kukučová,
Zerníková, Valková. Připravena byla: Jennelová.
Trenér: Zdeněk Pommer a Lukáš Spáčil.

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Weiss, Markevich, Steenbergen, Simon, Gambová,
Borovinšek, libero Kovářová. Střídala: Soares, Tinklová.
Připravena byly: Matienzo, Vargas, Herelová.
Trenér: Miroslav Čada.

„V prvních pěti minutách třetí části jsme udělali
víc hrubek, než za celé předešlé dvě třetiny.“
„Dát Nymburku téměř devadesát bodů,
„Zdaleka nejsme ve formě,
trenér Jestřábů KAMIL PŘECECHTĚL
to není nic, za co bychom se museli stydět.“
v jaké být chceme!“
strana 42
trenér Zbyněk CHOLEVA
trenér VK AGEL Miroslav ČADA
strana 46
strana 45
WSM LIGA - 14. kolo
LHK Jestřábi
Prostějov

3

2

HC

Benátky
eenát
nááttk
n
ky
nad Jizerou

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

Branky a nahrávky: 15. Dragoun (Šenkeřík, Drtina), 44. Novák (Čuřík, Moskal), 49. Drtina
(Husák, Dragoun) – 23. Čakajík (Paločko, Huňa), 33. Huňa (Král, Havlín). Rozhodčí: Trombík
– Hanzlík, Novák. Vyloučení: 4:4. Využití: 2:0. V oslabení: 0:0. Střely na branku: 41:25.
Diváků: 1 100.
SESTAVA
PROSTĚJOVA:

SESTAVA
BENÁTEK:

Horčička – Šenkeřík, Drtina, Mojžíš, Sova, Husák,
Protivný, Rudl – Illéš, Dragoun, Luňák – Čuřík, Moskal,
Novák – Volek, Venkrbec, Krejčík – Kajaba, Meidl,
Šlahař.
Trenér: Kamil Přecechtěl.
Schwarz – Čermák, Říha, Havlík, Čakajík, Kalina, Pabiška,
Sobotka, Jandejsek – Špaček, Plodek, Jonák, Matějček, Volf,
Ordoš, Havlas, Král, Huňa, Miškovský, Paloško.
Trenér: Jiří Čelanský.

„Co se dělo po druhé třetině? Nebudu to komentovat“

trenér Jestřábů KAMIL PŘECECHTĚL
strana 41
WSM LIGA - 15. kolo

LHK Jestřábi
Prostějov

4

2

HC Motor České
Česk
kéé
Budějovice

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

Branky a nahrávky: 4. Husák (Novák, Protivný), 14. Novák (Čuřík, Drtina), 34. Venkrbec
(Novák, Drtina), 46. Protivný (Čuřík, Moskal) – 27. Nouza (Pajič, Rob), 48. Žalčík (Švihálek, Zíb).
Rozhodčí: V. Fiala – Barteček, Vengřín. Vyloučení: 7:9. Využití: 2:2. V oslabení: 0:0. Střely
na branku: 47:34. Diváků: 2584.

UNIQA EXTRALIGA - 2. kolo

DALŠÍ VÝSLEDKY
Dohrávka 1. kolo: Pardubice - Opava 75:78 (15:20, 35:42, 54:60). Nejvíce bodů: Kotas 16, Příhonský 11, Wall 10 - Šířina 22, Cvek 14, Kvapil 11. Fauly: 20:22. Trestné hody: 21/14:25/18. Trojky:
9:8. Doskoky: 44:35.
2. kolo: Opava - Svitavy 85:59 (25:16, 49:25, 67:43). Nejvíce bodů: Dragoun 21, Blažek 14, Zbránek
13 - Doaks 21, Jones a Teplý po 11. Fauly: 21:16. Trestné hody: 13/12:19/14. Trojky: 11:3. Doskoky:
32:41 * Děčín - Brno 78:56 (21:12, 36:26, 59:44). Nejvíce bodů: J. Houška 18, Vyoral 16, Šiška 9 - Zachrla 15, Egwuongwu 8, Cumberbatch 7. Fauly: 17:27. Trestné hody: 25/18:8/6. Trojky: 8:2. Doskoky:
37:39 * Jindřichův Hradec - Kolín 86:77 (24:16, 40:35, 67:55). Nejvíce bodů: Lamar 18, Zuzák 14,
Nofflet 12- Bakič 24, Allen 13, Machač 10. Fauly: 27:20. Trestné hody: 22/15:28/23. Trojky: 5:8. Doskoky: 44:31 * USK Praha - Pardubice 59:74 (15:22, 30:36, 45:57). Nejvíce bodů: Slavík 18, Bohačík
11, Mareš 8 - Sanders 24, Švrdlík 18, Kotas 6. Fauly: 21:25. Trestné hody: 25/14:16/12. Trojky: 3:6.
Doskoky: 25:31 * Ostrava - Ústí nad Labem odloženo na 25.11., 17:30.
3.kolo: Kolín - Opava 81:82 po prodl. (22:19, 34:35, 52:57, 72:72). Nejvíce bodů: Horák 23, Allen
15, Bakič 14 - Šiřina 20, Blažek a Jurečka po 16. Fauly: 19:26. Trestné hody: 27/19:12/10. Trojky: 10:10.
Doskoky: 42:45 * Svitavy - USK Praha 68:63 (14:17, 34:19, 52:35). Nejvíce bodů: Jaroš 23, Teplý 15,
Doaks 11, - Šafarčík 22, J. Bohačík a Josipovič po 14. Fauly: 15:20. Trestné hody: 14/9:8/7. Trojky: 7:4.
Doskoky: 23:36 * Brno - Jindřichův Hradec 79:84 po prodl. (13:17, 31:39, 52:56, 71:71). Nejvíce
bodů: Zachrla 19, Prášil 18, Cumberbatch 13, - Nofflet 18, Lamar 17, Vošlajer 13. Fauly: 22:20. Trestné
hody:15/9:20/14. Trojky: 10:4. Doskoky: 61:37 * Pardubice - Ostrava 70:66 (10:12, 35:26, 55:48).
Nejvíce bodů: Půlpán 18, Pandula a Švrdlík po 14 - Číž 18, Caldwell 17, Kerr 14, Hooker 13.

Horčička – Vokurka, Drtina, Mojžíš, Sova, Husák, Protivný – Illéš, Dragoun, Luňák – Čuřík, Moskal, Staněk
– Novák, Venkrbec, Šlahař. Trenér: Kamil Přecechtěl.

SESTAVA
BUDĚJOVIC:

Bláha – Mucha, Kolmann, Suchánek, Vráblík, Zíb, Žovinec,
Kříž – Kuchejda, Pajič, Guman – Nouza, Straka, Škoda –
Žalčík, Rob, Švihálek – Marek, Prokeš, Přibyl.
Trenér: Petr Rosol.

„To byl přesně hokej, který bych chtěl produkovat“

trenér Jestřábů KAMIL PŘECECHTĚL
strana 40
DALŠÍ VÝSLEDKY 13., 14. a 15. KOLA WSM LIGY
13. 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 * Rytíři Kladno – 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.

14. 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.

3

PVK Olymp
Prostějov

0

Tým

Z

V1

V2

P1

P0

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

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

1
3
1
3
3
3
2
2
3
3
2
2

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

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

110:86
245:215
71:70
219:203
246:236
207:224
160:139
133:130
241:250
192:213
135:162
146:177

100.0
100.0
100.0
66.7
66.7
66.7
50.0
50.0
33.3
0.0
0.0
0.0

dohrávka 3. kolo: Ústí nad Labem - Prostějov (dnes 19.10., 18:00 hodin).
4. kolo, 21. října, 18:00: Děčín - Ariete Prostějov (20.10., 18:00), J. Hradec - Nymburk, Opava - Brno, USK Praha
- Kolín, NH Ostrava - Svitavy (17:30), Ústí nad Labem - Pardubice.
5. kolo, 24. října, 18:00: Pardubice - Prostějov (17:00), Svitavy - Ústí nad Labem, Kolín - NH Ostrava (17:45),
Brno - USK Praha (18:30), Děčín - J. Hradec.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 15. KOLE


Tým

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

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

Z

V

VP

PP

P

Skóre

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

9
9
6
8
7
7
6
5
6
4
5
5
3
2

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

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

2
3
2
5
5
7
6
5
6
7
8
8
9
9

57:26
55:35
50:36
45:38
49:37
42:38
38:40
33:42
52:58
46:62
39:48
36:51
41:51
37:58

Bodů

33
32
29
27
26
23
23
22
21
19
18
18
12
12

KAM PŘÍŠTĚ NA HOKEJ...
16. kolo, středa 21. října, 17:30: České Budějovice - Litoměřice, Jihlava - Šumperk, Most Přerov, Třebíč - Kladno, Havířov - Ústí nad Labem, Kadaň - Benátky (18:00), Slavia Praha
- Prostějov (18:00).
17. kolo, sobota 24. října, 17:00: Kladno - Most (16:00), Benátky - Třebíč (16:30), Přerov - Jihlava, Šumperk - Havířov, Ústí nad Labem - Litoměřice, Slavia Praha - České Budějovice (17:30),
Prostějov - Kadaň (18:00).
15. kolo: Rytíři Kladno – SK Kadaň 3:5
(1:0, 0:3, 2:2). Branky: 8. Bílek (Skuhravý,
Stach), 59. Růžička (Kindl, Repe), 60.
Bílek (Nash, Stach) – 22. Vaněk (Šťovíček),
26. Račuk (Kůs, Chlouba), 37. Vaněk
(Šťovíček), 46. Mrázek (Kůs, Chlouba),
49. Kůs. Diváci: 1930 * HC Benátky nad
Jizerou – HC Slavia Praha 3:1 (0:0, 2:0,
1:1). Branky: 23. Miškovský (Lakatoš),
40. Matějček (Ordoš), 53. Lakatoš (TS)
– 53. Markovič ( Jiránek, Pavlin). Diváci:
1025 * HC ZUBR Přerov – SK Horácká
Slavia Třebíč 2:5 (2:1, 0:2, 0:2). Branky:
1. Pšurný (Procházka), 10. Mrázek (Goiš)
– 15. Dolníček (Malena, Zuzin), 26. Zuzin (Dolníček, Švec), 38. Dolníček (Psota,
Šaur), 48. Psota (Dolníček), 51. Dujsík
(Raška). Diváci: 2041 * Salith Šumperk –

HC Most 2:3 (2:2, 0:0, 0:1). Branky: 9.
Brunec (Tomášek, Půhoný), 20. Tomášek
(Brunec) – 11. Smolka (Divíšek, Zeman.),
16. Hanzl (Hora), 57. Divíšek (Strejček).
Diváci: 755 * HC Slovan Ústí nad Labem
– HC Dukla Jihlava 3:4 (0:2, 0:2, 3:0).
Branky: 47. Pohl (Tůma), 57. Roubík
(Tůma, Smetana), 58. Rys (Kloz, Bernad)
– 5. Kaláb (Důras, Seman), 20. Diviš (Alekseev, Gríger), 22. Anděl (Důras, Kaláb),
31. Šafář (Kohout, Seman). Diváci: 1083
* HC Stadion Litoměřice – AZ Havířov
4:3 s.n. (0:1, 2:1, 1:1 - 0:0). Branky: 24.
Troliga (Doležal, Šulc), 27. Hronek (Šulc,
Švagrovský), 51. Beránek (Nedvídek,
Šulc), rozh. náj. Šulc – 8. Maliník (Maruna,
Sztefek), 27. Kanko (Korím, Maruna), 54.
Kanko (Mazanec). Diváci: 940.

set
1. set:
2. set:
3. set:

skóre min.
i
25:17
23
25:21
26
25:13
21

Rozhodčí: Boháčik a Topolánek. Čas: 1:10 hodiny. Diváků: 300.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO NEÚPLNÉM 3. KOLE


KAM PŘÍŠTĚ...
SESTAVA
PROSTĚJOVA:

VK AGEL
Prostějov

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Weiss, Markevich, Herelová, Simon, Matienzo, Steenbergen, libero Kovářová. Střídala: Soares, Tinklová.
Připraveny byly: Gambová, Vargas, Borovinšek.
Trenér: Miroslav Čada.

SESTAVA
PRAHY:

Šimáňová, Kurková, Hodanová, Vyklická, Nová, Kalhousová, libero Dostálová. Střídaly: Kopecká, Komárková.
Připraveny byly: Melicharová, Bartošová.
Trenér: Stanislav Mitáč.

„Na rozdíl od zápasu v Ostravě jsme hrály
docela dobře...“
kapitánka "Agelek" Solange Soares
strana 44
Další výsledky extraligy
1. kolo: Ostrava - Prostějov 3:2 (22, -13, -23, 21, 11). Nejvíce bodů: P. Kojdová
25, Toufarová 16, Nachmilnerová 15 - Markevičová 19, Simonová a Borovinšeková
po 16 * KP Brno - Olomouc 1:3 (22, -21, -22, -23). Nejvíce bodů: Měrková 29,
Keddyová 15, Suchá 10 - Dědíková 16, Košická a Kubová po 15 * SG Brno - FrýdekMístek 1:3 (-16, 20, -21, -20). Nejvíce bodů: Cruz 17, Černá, Jandová 16 - Štrbová
16, Holišová 16, Pavelková 12 * Olymp Praha - Přerov 3:0 (24, 20, 26). Nejvíce
bodů: Hodanová 17, Vyklická a Kalhousová po 11 - Polášková 12, Kohoutová 11,
Tomášeková a Gálíková po 10.
2. kolo: Šternberk - SG Brno 3:0 (24, 9, 13). Nejvíce bodů: Hudylivová a M. Janečková
po 13, Borovcová 9 - Kopáčová 8, Cruzová 5 * Frýdek-Místek - Ostrava 1:3 (-21, -23,
26, -14). Nejvíce bodů: Štrbová 18, Pavelková 12, Holišová 10 - Nachmilnerová a P. Kojdová po 17, Toufarová 14 * Přerov - KP Brno 2:3 (-20, 17, -17, 17, -13). Nejvíce bodů:
Polášková 18, Galíková 18, Cebáková 14 - Měrková 22, Keddyová 20, Suchá 14.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 2. KOLE


Tým

Z

V1

V2

P1

P0

Sety

Míče

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

TJ Sokol Šternberk
TJ Ostrava
VK Agel Prostějov
VK UP Olomouc
TJ Sokol NIBE Frýdek - Místek
PVK Olymp Praha
VK Královo Pole
Volejbal Přerov Precheza
VK SG Brno

2
2
2
1
2
2
2
2
3

1
1
1
1
1
1
0
0
0

1
1
0
0
0
0
1
0
0

0
0
1
0
0
0
0
1
1

0
0
0
0
1
1
1
1
2

6:2
6:3
5:3
3:1
4:4
3:3
4:5
2:6
3:9

172:150
202:190
179:152
96:91
181:183
130:145
190:196
170:178
232:267

Body

5
5
4
3
3
3
2
1
1

Poznámka: tato soutěž se boduje takzvaným italským bodováním. V3 je výhra 3:0 a 3:1 za tři body,
V2 výhra 3:2 za dva body. P1 je prohra 2:3 za jeden bod, P0 je prohra 1:3 a 0:3 bez bodu.

KAM PŘÍŠTĚ...
3. kolo, sobota 24. října 18:00: Ostrava - Šternberk, Olymp - Frýdek - Místek
((17:00),
7 ), Královo Pole - Prostějov (17:30), Olomouc - Přerov (17:00).

AKCE zpět!
VÁŠ OBLÍBENÝ VEČERNÍK
o DVĚ Koruny volejte
LEVNĚJI 582 333 433

28

navštivte stále více oblíbenější inter netové stránky www.vecernikpv.cz

kultura

Pondělí 19. října 2015
www.vecernikpv.cz
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Divadelní ztvárnění For 0$;,0É/1Ì Zlepšení oproti Ostravě bylo výrazné, Čada na Olymp
a Shafferova Amadea diváky

OTEC A SYN DONUTILOVI
OVLÁDLI APLAUS
PROSTĚJOV Letošní ročník divadelního festivalu Aplaus začal
netradičně až druhým plánovaným představením. To premiérové bylo přesunuto na neurčito z důvodu náhlé zdravotní indispozice Milana Lasici. Festival tedy otevřela uplynulý pátek 16. října
hra Amadeus (tj. Milovaný Bohem) brněnského divadla Husa na
provázku. V hlavních rolích se představili Miroslav Donutil, který
se do „Husy“ vrátil po dlouhých čtyřiadvaceti letech působení
v pražském Národním divadle, a jeho syn Martin Donutil. Večerník
byl pochopitelně při tom!

EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Pavla
VAŠKOVÁ
Otec a syn na jednou jevišti. Již tohle
spojení v divácích muselo vzbuzovat
velkou zvědavost. Navíc návrat Miroslava Donutila na prkna divadla, kde
kdysi začínal. Když se k tomu přičte
jméno oblíbeného režiséra Vladimíra
Morávka, zdá se, že je úspěch představení již dopředu zaručen. A bylo tomu
v Prostějově skutečně tak?

několik let zárukou toho, že mají Prostějované možnost vidět to nejlepší, co
se během roku na divadelní scéně událo. Právě z tohoto důvodu jsou lístky
na všechna představení festivalu vždy
během chvilky beznadějně vyprodány.
A nejinak tomu bylo i minulý pátek.
Městské divadlo opět praskalo ve švech
a všichni byli zvědaví, jak se Husa na
provázku s námětem Petera Schaffera,
Divadlo praskalo ve švech
který již bravurně zrežíroval ve svém
Divadelní Aplaus, pořádaný marke- filmu Amadeus z roku 1984 Miloš Fortingovou společností TK PLUS, je již man, vypořádá.
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a bílo zlaté dekorace ladící s kostýmy herců, které navozují pocit klasicistní elegance.
Silným dojmem také působily bílé postavy
„Větříčků“, kteří zaplnili divadlo do posledního místa, zjevovali se na balkónech
Morávek se nechal
i v hledišti a byli určitými „glosátory“ děje
inspirovat Formanem
a také neustále se opakující a silně se do
Již od začátku bylo jasné, že se inscenace paměti vrývající části Mozartova rekviem,
z části drží Formanovy filmové adaptace. které zaznívaly mezi replikami hlavních
To ostatně režisér Vladimír Morávek jasně postav během celého představení.
dopředu avizoval a dodal, že je předstaHlavní postavy,
vení přímo dedikováno Miloši FormaAmadea a Salieriho,
novi, jehož si velmi váží. Přesto Formana
ztvárnili otec a syn
nekopíruje, ale snaží se přinést divákům
nový zážitek, byť ze známého tématu.
Tomu napomáhá i skvěle vytvořená scé- Dějovou linii celé hry tvořil vztah
na, jejímž základem je hromada matrací oblíbeného, obletovaného a pri-

vilegovaného skladatele Salieriho,
který však byl symbolem naprosté
umělecké průměrnosti, a „Bohem
Milovaného“, ale zatracovaného
a nepochopeného geniálního skladatele W. A. Mozarta. Salieri svými
intrikami dohnal nakonec Mozarta
až do záhuby, uspokojení mu to však
nepřineslo a nakonec ze zoufalství
spáchal sebevraždu. Role Salieriho se ujal Miroslav Donutil skvěle.
Jeho postava na jevišti rostla, jeho
nenávist, závist a touha po pomstě
Mozartovi byla silnější a silnější
a stále sugestivnější. Čtyřiadvacetiletý syn Martin pak ztvárnil postavu rozpolceného hudebního génia

APLAUS 2015:=tWUDGRUD]t-LŐLQD%RKGDORYi

Mozarta také se ctí. A okamžiky
jejich vzájemných dialogů byly
asi těmi nejsilnějšími z celého
představení.
Divadelníci sklidili
„standing ovation“

Podle reakcí diváků padl Morávkův
Amadeus v Prostějově na „úrodnou půdu“. „Jsem nadšená. Donutil
byl prostě úžasný. Hrál Salieriho tak dobře, až jsem ho chvílemi
nenáviděla, jak byl odporný,“
vyzdvihla herecký výkon Miroslava
Donutila divačka Zdeňka. „Představení nebylo co vytknout. Třeba to,

Partneøi Aplaus 2015

PROSTĚJOV Další ozdobou divadelního festivalu APLAUS 2015 bude představení Generálka Divadla na Jezerce Praha,
která je na programu už zítra, tj. v úterý 20. října od 19:00 hodin. Na prknech Městského divadla v Prostějově se představí
taková esa jako J. Bohdalová, R. Holub, P. Vacek, Z. Hruška, M. Sitta či Z. Maryška.
Známá česká komedie pojímá o tom, že odvážná Korsičanka dokáže často víc než proslulí generálové, což musí potvrdit i sám císař Napoleon.
Prostořeká Josefina a stárnoucí císař nenabízejí jen nevázanou legraci a herecký koncert, ale v pravý čas také chvilku k přemýšlení a poznání.
Hra Jiřího Hubače určitě ani časem neztratila nic na své působivosti a nadčasovosti. Jiřina Bohdalová, která Josefinu ztvárnila opětovně po
třiceti letech, se vyznala: „Josefína je moje stará láska. Je to krásná role, psaná mistrným krejčím.“ Slovy chvály nešetří ani recenzenti: „…Jiřiny
Bohdalové je plné jeviště…vulkán temperamentu…nespoutaná energie…gejzíry gagů a žertíků… klobouk dolů, paní Bohdalová…“.
Prostě a jednoduše, ve sto třiceti minutách se je na co těšit. Ale kdo nemá lístky, nemusí ani tentokrát smutnit, Večerník chystá opět
exkluzivní reportáž.
(pk)

Tomáš Pfeiffer rozehr

15100970985

Zvuk starodávného nástroje rozvibrov

Odìváøky zabraly
Opava, Prostějov (son) - Po čtyřech střetnutích druhé ligy žen vězely volejbalistky TJ OP Prostějov na
předposlední příčce skupiny C třetí
nejvyšší soutěže ČR bez jediného získaného bodu. To už je však naštěstí
minulost, neboť ve třetím dvoukole
oděvářky výsledkově zabraly na hřišti
do té doby posledního týmu Happy
Sport Opava. Vzájemné bitvy měly
velkou důležitost z hlediska případného boje o záchranu a Hanačky je
zvládly navzdory tomu, že na severu
Moravy ztratily oba úvodní sety. Pak
ale naštěstí předvedly razantní obrat
a první duel skončil z hlediska domácích 2:3 (22, 21, -18, -15, -3). V
odvetě pokračoval rozjetý hostující
mančaft na vítězné vlně, a byť pokazil třetí sadu, odvezl si druhý úspěšný
výsledek poměrem 1:3 (-21, -20, 10,
-20). Tím se výběr OP posunul na
osmé místo tabulky. Další utkání jej
čekají na vlastním hřišti proti vedoucímu Novému Jičínu v sobotu 31.
října od 10.00 a 14.00 hodin.
Pořadí 2. ligy žen, skupiny „C“
2015/2016 po 6. kole: 1. Nový Jičín
16, 2. Kylešovice 14, 3. Šlapanice 12, 4.
Bílovec 12, 5. Ostrava B 12, 6. Juliánov
10, 7. Vsetín 8, 8. OP Prostějov 5, 9.
Opava 1, 10. Svitavy 0

Ze sobotního

Startuje Český pohár, VK čeká Brno nebo Šternberk mače vyšla

3:0

www.vecernikpv.cz

si také věčné neřesti lidstva, jako jsou
například války. Dalšími z témat byla
také krása hor a ledovců či matematický
základ světa.
Vodnářský zvon, jakožto nástroj podporující meditaci, má podle odkazu
dávných mistrů kladně působit na celou
lidskou bytost i na okolní prostředí. Tomáš Pfeiffer na začátku koncertu všem
přiblížil, jak se vlastně k tomuto jedinečnému nástroji dostal: „ Nalezl jsem ho
při jednom ze svých putování v Himalájích ve výšce více než dva tisíce metrů
nad mořem. Již při prvním kontaktu
s ním jsem cítil vibrace, které mi proudily celým tělem.“
Několik desítek diváků se mohlo pokusit vnímat účinek zvuku zvonu přímo na
sebe. Jak to na každého účinkovalo, to je
už jiná otázka. Zachytili jsme reakce pozitivní, i ty negativní. „Vůbec jsem nepo-

postoupit do play off. Jsme si však vědomi toho, že kvalita proti nám je obrovská.
Přesto půjdeme do každého zápasu s ma- PROSTĚJOV Kdo viděl vystoupení těžní premiéře v našem dresu střídala kva- Za tím je potřeba jít krok za krokem a je výkonnost určitě nedosahuje minulých
ximálním odhodláním porvat se o výhru, Agelek v Ostravě, musel mít i z dalšího litní momenty s horšími,“ hodnotil kouč moc dobře, že první takový krok jsme udě- ročníků. Naštěstí nám docela přál los, tuextraligového střetnutí žen VK s Olym- Prostějova Miroslav Čada.
laly už proti Olympu. Další krůčky by teď díž můžeme reálně bojovat o postup do
aspoň to ze všech sil zkusit.“
pem Praha alespoň dílčí obavy. Ty se Nejvíce starostí má vedle zranění Melissy měly přicházet každý nový den v přípravě, horní nadstavbové čtyřky. A postupně jít
však vůbec nenaplnily ze dvou klíčo- Vargas (více na jiném místě dnešního vydá- abychom v nejbližších utkáních tolik ne- volejbalově nahoru,“ plánoval kormidelSONJA BOROVINŠEK, vých důvodů: prostějovské volejba- ní - pozn.red.) se zatím slabou produkcí bojovaly samy se sebou. Musíme makat ze ník PVK Stanislav Mitáč.
hráčka A-družstva žen
listky zahrály minimálně o sto procent Liannes Simon. „Je na ní hodně znát delší všech sil, každý společný trénink je pro nás Jedna z jeho nejzkušenějších současných
lépe a na druhé straně sítě nestál zdale- tréninková pauza z období, kdy doma na v současné fázi diamantový,“ řekla v sobot- svěřenek pak promluvila na téma, jestli
O Lize mistryň:
ka tak nebezpečný protivník, jakým je Kubě čekala, než dostane víza. Ona nejvíc ním večeru Solange Soares.
Pražanky cítily po ostravském výpadku
„Champions League je nejkvalitnější klu- TJ v současné formě. Z velké převahy potřebuje každodenní intenzivní přípravu, Trochu podobné trable jako VK řeší Agelek větší možnost je samy výsledkově
bovou soutěží nejen Evropy, ale v podstatě hanáckého favorita tak v sobotu rezul- aby šla herně pokud možno co nejrychleji Olymp. „Rovněž my potřebujeme čas zaskočit. „Před tímhle utkáním jsme měly
celého světa, proto se na ni všichni pokaždé toval hladký triumf 3:0.
nahoru. Tohle se však týká celého našeho na práci, abychom se mohli zlepšovat po dvě základní myšlenky, jak by to mohlo v
samozřejmě moc těšíme. Z hlediska našich „Poprvé nastoupila Sulian Matienzo a po- týmu, který teď bude mít týden času spo- individuální stránce i z hlediska společné Prostějově vypadat. Buď že si to Prostějov
postupových šancí to však budeme mít radila si s tím dobře. Občas sice zachybo- lečně pracovat na zlepšování. Toho musí- souhry. Úvodních pět týdnů přípravy pohlídá, neboť nebude chtít za žádnou
velmi složité, neboť jsme v ještě nabitější vala na přihrávce nebo v útoku, ale celkově me maximálně využít,“ nabádal Čada.
jsme totiž trénovali jen se třemi hráčkami, cenu podruhé v řadě klopýtnout. Nebo že
základní skupině při porovnání s loňskem. u ní převažovaly pozitivní věci. Tradiční Podobný recept vidí i kapitánka vékáč- až potom se postupně připojovala další pod psychickým tlakem trochu podlehne
Přesto zkusíme navázat na úspěchy z minulé klid dávaly naší hře Katy Weiss přesnými ka. „Holkám jsem po Ostravě říkala, že děvčata z jednotlivých reprezentačních nervozitě a bude znovu zranitelný. Ta první
sezóny, kdy se nám dařilo opravdu skvěle.“ nahrávkami a Julča Kovářová jistotou na musíme mít trpělivost a nechtít všechno výběrů. V kompletním složení jsme tak varianta byla samozřejmě pravděpodobO nových posilách:
přihrávce, v tomto směru došlo oproti hned. My víme, na co volejbalově máme a měli před extraligou odehrané pouze nější a nakonec se taky naplnila. Soupeř do
„Quintu Steenbergen dobře známe čtvrtku ke zlepšení. Příjem skvěle šel i Táně kam se můžeme herně dostat, ale současně tři zápasy na turnaji v Německu, což v toho šel hodně naplno, domácí premiéru
z jejího minulého působení tady v Pros- Markevich, svůj standard odvedla Quinta je nutné si uvědomit, že nějakou dobu po- součtu s dalším citelným omlazením si opravdu pohlídal,“ glosovala kapitánka
tějově, pořád jde o mezinárodně špičko- Steenbergen. A Nina Herelová při své sou- trvá, než k ideální výkonnosti dospějeme. kádru znamená, že momentálně naše Olympu Eva Hodanová.
(son)
vou blokařku. Známá pro nás všechny je
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z Olomouce i Verča Tinklová, což je hodně kvalitní druhá nahrávačka. Své kvality
určitě má také další příchozí blokařka
Nina Herelová, zatímco na hodnocení
dvou mladých Kubánek Sulian Matienzo
a Melissy Vargas je zatím brzy. Přicestovaly teprve v pondělí, společně jsme strávily
jen čtyři dny a až postupně je budeme
lépe poznávat. Každopádně mají velký
potenciál a každým dalším dnem by měly
jít herně nahoru.“
O svém setrvání ve VK AGEL:
„Je pravda, že dřív jsem angažmá rychle
střídala po jednom roce a teprve před příchodem do Prostějova strávila tři sezóny
v Aténách. Tady začínám také třetí rok
a jsem šťastná za možnost zde pokračovat,
neboť se mi v Prostějově moc líbí. Důležitá
je samozřejmě pravidelná účast v evrop- Prostějov (son) - Ve čtvrtek začne dvě- zeny přímo do čtvrtfinále. „Za osm let nácti hodin, kdy doma přivítáme SG P.E.M.A. Opava – TJ Ostrava.
ma zápasy úvodního kola Český pohár novodobé historie prostějovského vo- Brno nebo Šternberk podle toho, které Čtvrtfinále (první utkání čtvrtek 5.
ské Champions League, ale kromě toho žen 2015/2016. Na programu jsou due- lejbalu na vrcholné úrovni jsme národní z těchto družstev postoupí,“ prozradil listopadu, 17.00 hodin): VK AGEL
tu máme super hráčskou partu i celkově ly SG Brno - Šternberk a Opava - Ostra- pohárovou soutěž zatím vždy dokázali Goga. Odveta by se pak měla uskutečnit Prostějov - VK SG Brno/TJ Sokol
vynikající podmínky pro volejbal, navíc va, přičemž na vítěze prvně jmenované vyhrát, což je samozřejmě i tentokrát náš 3. prosince na hřišti soupeře.
Šternberk, VK UP Olomouc - TJ Sokol
prostředí v České republice je dost podob- dvojice narazí volejbalistky VK AGEL jasný cíl,“ řekl sportovní manažer „vékáčLos Českého poháru žen
Frýdek-Místek (3. 11.), Volejbal Přerov
né mému rodnému Slovinsku včetně řeči. Prostějov. Ty byly společně s dalšími ka“ Peter Goga. Současně upřesnil, kdy
1. kolo (čtvrtek 22. října, 18.00
Precheza - Královo Pole Brno (18.00),
Cítím se tady po všech stránkách dobře, pěti celky (Olymp Praha, Frýdek-Mís- Agelky do letošního ČP vstoupí. „Bude
hodin):
SK p.e.m.a. Opava/TJ Ostrava - PVK
tek, KP Brno, Olomouc, Přerov) nasa- to ve čtvrtek pátého listopadu od sedm- VK SG Brno – TJ Sokol Šternberk, SK Olymp Praha.
a proto zůstávám.“

Miroslav Čada: „Úvodní NÁPRAVA VYŠLA na jedničku
porážka ukázala, že jsme VK PV
teprve na začátku a máme OLP PRA
před sebou hodně práce“

PODZIM 69(ÿ(51Ì.(0i na našem webu

PROSTĚJOV Skutečně originální
zážitek měli možnost okusit všichni,
kdo přišli uplynulou středu do prostějovské sokolovny na koncert známého léčitele a biotronika Tomáše
Pfeiffera s názvem „Společná věc“.
Ten všem představil tisíce let starý
hudební nástroj „Vodnářský zvon“,
který na základě vibrací způsobených
třením madel vyluzuje širokou škálu
alikvotních tónů. V kombinaci s parabolickou velkoplošnou projekcí se
jednalo o ojedinělý multimediální
projekt.
Celý koncert zahrnoval několik skladeb
s tématy, která všechna svým způsobem
odkazovala k prastaré historii světa,
nekonečnosti vesmíru a určitému filosofickému duchovnu. Posluchači se na
základě zvuku zvonu a filmové projekce
prošli historií i současností, připomněli

RYCHLÝ
úspěšně nasadil jednu z mladých Kubánek Matienzo 9(ÿ(51Ì.

jak se utkání vyvíjelo...
Bodový vývoj - první set: 2:0, 5:3,
5:6, 9:7, 9:9, 11:9, 13:10, 15:11,
17:13, 17:15, 22:15, 22:17, 25:17.
Druhý set: 1:1, 4:1, 10:2, 11:4, 14:4,
14:7, 16:8, 16:11, 17:14, 19:15, 19:19,
23:19, 23:21, 25:21. Třetí set: 4:0,
4:3, 5:5, 13:5, 15:6, 16:8, 18:8, 19:11,
21:11, 24:12, 25:13.

OSTRAVA Ještě nikdy v historii se
volejbalistkám Prostějova nestalo,
že by prohrály hned úvodní soutěžní
zápas nové sezóny. Došlo k tomu až
tentokrát a byť se nejednalo o žádnou tragédii, znamenalo to pro Agelky v každém případě nepříjemnost, s
níž se musely rychle vyrovnat. Také
hlavní trenér VK Miroslav Čada byl
ze vstupního klopýtnutí svého týmu
v Ostravě samozřejmě zklamaný, ale
místo zvyšování tlaku se snažil situaci spíš uklidňovat. I tom byl exkluzivní rozhovor Večerníku, který se nesl
netradičně ve smutném duchu...

Marek SONNEVEND

ƔƔCo na úvodní střetnutí říkáte?
„Ukázalo, že jsme teprve na začátku a
družstvo má před sebou hodně práce.
Skoro celou přípravu jsme trénovali
v pěti, až koncem září se připojila Liannes Simon a teprve během minulého a tohoto týdne zbylých šest hráček
z reprezentací. Teď je vidět, že některé
z nich nejsou ani zdaleka v optimální
pohodě, nabrání lepší formy bude ještě
trvat. Nechci je jmenovat ani kritizovat,
ale každopádně musí zabrat. To každopádně my všichni. Potřebujeme klid na
práci, abychom co nejlépe využili času
k pokud možno rychlému zvyšování
výkonnosti.“
ƔƔDá se říct, že výborný soupeř vy6QO¾w2HGKHHGTRąGFUVCXKNP¾XwV÷XPÊMčOUQMQ
užil vaší slabší hry?
chopila, co tím chtěli říct. Možná bych „Ano. Ostrava šla do maximálního rizivíc vnímala zvuku zvonu bez toho ostat- ka na podání, hrála nadšeně v poli a větního humbuku kolem,“ byla poměrně šinu utkání jí to vycházelo. My jsme se
přísná v hodnocení posluchačka Ivana. naopak neprosazovali v útoku tolik jako
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obvykle, dělali jsme spoustu nevynucených chyb a špatně řešili i jednoduché
herní situace. Pokud bychom aspoň tohle zvládli lépe a dokázali vyvinout větší
tlak na podání, nemusel zápas vůbec
dospět k naší porážce. Ale domácí si vítězství zasloužili, je potřeba ocenit jejich
kvalitní výkon. My musíme pracovat.“
ƔƔNebojíte se, že nečekaná porážka
zanechá na družstvu stopy?
„To ne. Máme v týmu dostatek zkušených hráček, které si dokážou takové
zaváhání vyhodnotit a nepodlehnou
zbytečné panice. Všichni víme, že naše
forma zatím není zdaleka ideální a že
uděláme maximum, aby se co nejrychleji zlepšila. Taková prohra pomůže
adresně pojmenovat současné problémy a zapracovat na jejich odstranění či
překonání. Burcovat mančaft ani není
nutné, holky samy chtějí znovu předvádět špičkový volejbal.“

Miroslav ÈADA
- VK AGEL Prostìjov):
„Já jsem spokojený až na prostřední část
druhé sady, kdy jsme podcenili soupeře
a mysleli si, že se to vítězně dohraje samo.
Po vystřídání Katy Weiss jsme tam udělali
strašně moc chyb, čehož soupeř využil ke
srovnání z 14:4 na 19:19. A to by se nám
rozhodně nemělo stávat, za tohle zaslouží
družstvo kritiku. Jinak jsme ale utkání
odehráli dobře, využili horší přihrávky
obou smečařek Olympu a nedovolili větší
prosazení žádné hostující útočnici.“

Stanislav MITÁÈ
- PVK Olymp Praha:
„Některé úseky střetnutí byly z naší strany
chvályhodné, třeba docela vyrovnaná úvodní polovina zahajovací sady nebo prostředek
té druhé, kdy jsme zlikvidovali výrazné
manko. Tam to docela lítalo a k vidění byla
řada dlouhých výměn, s favoritem jsme
drželi krok. V jiných pasážích jsme však
zase hodně ztráceli, což se v Prostějově u
tak těžkého a navíc minulou porážkou silně
motivovaného protivníka dalo s naším velice mladým týmem očekávat.“

(QVQ,QUGH2QRGNMC

PROSTĚJOV Velkou motivaci odčinit premiérové klopýtnutí v Ostravě
měly volejbalistky Prostějova před
utkáním druhého kola UNIQA extraligy proti pražskému Olympu. Na
výkonu Agelek to bylo znát a pronikavě lepší herní produkcí nedaly
omlazenému rivalovi s výjimkou jedné pasáže uprostřed druhé sady větší
šanci. Žádná výsledková senzace se
tentokrát nekonala.
Domácí kouč udělal oproti čtvrtečnímu
duelu na severu Moravy dvě změny v sestavě, když místo Borovinšek nasadil Herelovou a Gambovou nahradila Matienzo. V tomto složení začaly Agelky slibně,
jenže za stavu 5:3 znejistěly na přihrávce
a soupeř skóre otočil na 5:6. Vedení si ale
favorit vzal rychle zpět (9:7), načež pozvolna zvyšoval svůj náskok díky dobré
obraně v poli (zejména Kovářová) a
útočným bodům dvojice Matienzo –
Markevich (15:11). Hostující děvčata
častěji chybovala právě v ofenzivě, čímž
ulehčovala vékáčku situaci. Rozhodující
zlom přitom nastal po snížení Olympu
na 17:15, kdy následovalo pět bodů za
sebou při podání Weiss. Koncovka pak
už proběhla hladce - 25:17 a 1:0.
Navíc v tlaku od zkvalitněného servisu
pokračoval prostějovský tým rovněž

zkraje druhé sady a hra Čadova souboru fungovala na rozdíl od dva dny staré
zápasové premiéry výborně. Nadále
chybující protivnice se v těchto chvílích
vůbec nechytaly, převaha obhájkyň titulu byla markantní (4:1, 10:2, 14:4).
Jenže pak se Pražanky vzpamatovaly,
vylepšily veškeré aspekty svého výkonu
a nejistota přešla na hanáckou stranu
tak hodně, že domácí kolektiv upadl do
krize. Nečekaně oživený celek PVK tak
bleskově smazal desetibodové manko
(19:19) a schylovalo se k dramatu, které
se ale nekonalo. AGEL trápení včas překonal, pořádně zabral a závěr setu zvládl
- 25:21 a 2:0.
Značnou kolísavost ve volejbalovém
projevu úřadujících mistryň republiky názorně demonstroval i úvod třetího dějství. Nejprve výtečný únik na
4:0, vzápětí citelné polevení na 5:5 a
hned nový nápor papírově silnějšího
mančaftu na 13:5. Pravda je, že pražský výběr většinu času nevystupoval z
herního průměru a pozitiva na straně
VK tudíž v součtu jasně převyšovala
negativní prvky. Poslední díl střetnutí
přitom rozevřel výkonnostní nůžky
nejvíce, favorizovaná parta se propracovala ke své obvyklé dominanci
- 25:13 a 3:0.
(son)

statisticky

nejlépe Markevich
Prostějov - Žádnou vyloženou tahounku neměly naše volejbalistky v utkání
druhého dějství UNIQA extraligy
s Olympem Praha. Celý zápas se nesl spíš
v duchu týmové vyrovnanosti, tentokrát
však s veskrze kvalitnějšími výkony než o
dva dny dříve. Tím pádem Agelky vcelku bezpečně kralovaly a statisticky přitom mírně vynikala běloruská smečařka
Tatsiana Markevich nejen díky jedenácti
dosaženým bodům, ale hlavně zásluhou
vysoké úspěšnosti téměř osmdesáti procent na přihrávce.
STATISTIKYDUELUVKAGELPROSTĚJOV–PVKOLYMPPRAHA
TÝMOVÉ
Úspěšnost útoku: Prostějov 43% Olymp 24%.
Úspěšnost přihrávky: Prostějov 65% Olymp 43%.
Esa: Prostějov 5 – Olymp 3.
Bodové bloky: Prostějov 4 – Olymp 7.
Celková užitečnost: Prostějov +15 –
Olymp -15.
INDIVIDUÁLNÍ
Nejvíc bodů: Liannes Simon 12, Tatsiana Markevich a Sulian Matienzo 11,
Quinta Steenbergen 9 – Lucie Nová 11,
Eva Hodanová 8, Klára Vyklická 6, Lucie
Kalhousová 5. Nejvíc bodových útoků: Sulian Matienzo 11, Tatsiana Markevich 10, Liannes Simon 9, Quinta Steenbergen 7 – Lucie Nová 9, Eva Hodanová
5, Klára Vyklická 4, Lucie Kalhousová 3.
Nejvyšší úspěšnost útoku: Nina Herelová 60%, Quinta Steenbergen 54%, Sulian Matienzo 44% - Klára Vyklická 33%,
Lucie Nová 31%, Eva Hodanová 21%.
Nejvíc bodových bloků: Quinta Steenbergen 2 – Eva Hodanová 3, Lucie Kalhousová 2.
Nejvíc es: Liannes Simon 2 – Lucie
Nová 2.
Nejvyšší úspěšnost přihrávky: Tatsiana Markevich 79%, Sulian Matienzo
61%, Julie Kovářová 57% - Anna Komárková 67%, Veronika Dostálová 60%,
Eva Hodanová 41%.
Největší užitečnost: Tatsiana Markevich +5, Liannes Simon +4, Nina Herelová +3, Quinta Steenbergen +2 – Eva
Hodanová, Simona Kopecká a Marie
Kurková -1.
(son)

navštivte stále více oblíbenější inter netové stránky www.vecernikpv.cz

volejbal

AGELKA PODLE

VEČERNÍKU
KATHLEEN WEISS
Ani německá nahrávačka se - stejně jako všechny její prostějovské spoluhráčky - nevyvarovala během úvodních
dvou střetnutí nové extraligové sezóny chyb. V porovnání s
parťačkami jich však dělala nejméně a minimum nevynucených. Pokud už Katy poslala nepřesnou nahrávku, tak
většinou pod tlakem špatné přihrávky, kdy hlavně v Ostravě musela balón často honit po celé hale. Jakmile dostala
příjem přesněji, distribuovala míče takřka neomylně a v
mnoha případech proti jednobloku. Že toho útočnice VK
nedokázaly využívat tolik jako v minulém ročníku,
to už není problém zkušené bundes reprezentantky.
Proti Olympu Praha šel výkon Hanaček prudce nahoru a díky tomu mohlo umění Weiss ještě víc vyniknout.

aneb pohledem Solange SOARES
„Když se ohlédnu za prvním týdnem, tak mohu jen konstatovat, že jsme
si jej představovali jinak... (povzdechne si) Určitě jsme nepočítali s porážkou hned v prvním kole! Ostrava ale hrála výborně, tamní zápasy jsou
vždy těžké. Domácím velice dobře fungovala obrana, byli více sehraní a
my jsme naopak udělali spoustu chyb. Naše obrana přitom byla vyloženě
špatná. Když budeme tvrdě pracovat, tak doufám, že se dáme brzy do
pořádku
Na rozdíl od čtvrtečního zápasu jsme hrály v sobotu proti Olympu docela dobře, i když od potřebné úrovně jsme zatím pořád daleko. Navíc tam
z naší strany byl ve druhém setu velký výpadek s mnoha zbytečnými chybami. Celkově jsme však odvedly podstatně lepší výkon a udělaly první z
mnoha postupných kroků na dlouhé náročné cestě, která nás teď čeká. “
SOLANGE SOARES
kapitánka VK AGEL Prostějov

Zájezd fanoušků VK

na zápas do Brna
Fanklub volejbalového oddílu VK
AGEL Prostějov pořádá autobusový zájezd na utkání 3. kola UNIQA
extraligy žen 2015/2016 mezi KP
Brno a VK Prostějov.
Moravská bitva v rámci úvodního
dějství nového ročníku nejvyšší české soutěže se hraje v sobotu 24. října
od 17.30 hodin, sraz fanoušků je týž den v 15.30 hodin na parkovišti u haly
Sportcentra DDM.
Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím e-mailu na adresu zatloukal@
vkprostejov.cz nebo telefonicky na číslo 777 311 108, podmínkou je dát na
sebe nějaký kontakt. Uzávěrka přihlášek ve čtvrtek 22. října do 18.00 hodin.
A pozor: zájezd se uskuteční jen při dostatečném zájmu ze strany účastníků, na druhou stranu je jeho kapacita početně omezena!
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jak se utkání vyvíjelo...
Bodový vývoj - první set: 1:1, 1:3,
3:3, 3:5, 6:6, 9:10, 12:10, 12:14,
15:17, 17:17, 19:20, 23:20, 25:22.
Druhý set: 3:0, 5:2, 5:6, 6:12, 8:12,
8:15, 9:19, 10:22, 13:25. Třetí set:
2:2, 2:4, 3:5, 6:5, 8:6, 8:9, 9:13, 11:13,
12:15, 14:15, 14:17, 17:17, 20:18,
20:21, 21:23, 23:25. Čtvrtý set: 3:0,
4:1, 4:3, 6:4, 6:6, 9:6, 9:8, 11:9, 11:13,
13:13, 15:16, 19:16, 19:19, 22:19,
24:20, 25:21. Pátý set: 3:0, 5:2, 5:4,
6:5, 9:5, 10:6, 10:8, 11:9, 13:9, 15:11.

původní reportáž
pro Večerník

Marek SONNEVEND
OSTRAVA Obrovské překvapení
se zrodilo hned na úvod nového
soutěžního ročníku. Slabě hrající
prostějovské volejbalistky nezvládly utkání prvního kola UNIQA extraligy žen ČR 2015/2016 na hřišti
skvěle šlapající Ostravy, která využila horší formy VK AGEL k šokujícímu vítězství 3:2. Prostějovská
družina sice brala alespoň bod do
tabulky, jenže ten byl silně nedostatečnou útěchou.
V základní sestavě hanáckého týmu se
ze tří Kubánek objevila jediná, z minu-

lé sezóny již osvědčená Simon. Jinak
od začátku nastoupily všechny čtyři
účastnice nedávného Mistrovství
Evropy, jenže favorit se hned zkraje
duelu potýkal s horší přihrávkou a navíc vyrobil několik zbytečných chyb.
Domácí výběr se naopak mohl opřít
o jistý příjem i kvalitní obranu, čímž
držel krok a uprostřed vstupní sady
dokonce otočil z 9:10 na 12:10. Leč
v kritickou chvíli výborně zapodávala
Simon, která dvěma esy vrátila vedení na prostějovskou stranu (12:14).
Výkon „vékáčka“ však měl i nadále
k optimu daleko a nadšeně bojující
soupeřky v závěru opět zatroubily do
útoku. Tentokrát zaznamenaly dokonce čtyři body v řadě z 19:20 na 23:20,
což rozhodlo - 25:22 a1:0.
Navíc též start do druhého dějství
měla Ostrava vynikající nejen zásluhou účinného servisu (3:0). Naštěstí
platilo, že jakmile Agelky přestaly
samy vyrábět nevynucené hrubky, dokázaly nepříznivý průběh rychle zvrátit z 5:2 na 6:12. Zlepšily především
obranu plus podání a byť útok stále
nebyl tak úderný jako obvykle, děvčata TJ pod tlakem nabrala za pár minut
výrazné manko. Naprosto jednoznačný set číslo dva tudíž ostře kontrastoval s předchozí rovnocennou bitvou
- 13:25 a 1:1.
Podstatné ale bylo, co přinese potenciálně klíčový třetí díl. A v něm se
úřadující mistryně republiky i přes solidní odpich znovu jaly trápit. Hlavně

nadchlo unikátní výstava, která přináší světlo do temnoty

PROSTĚJOV Až na pátek 16. října naplánovalo vedení volejbalového oddílu VK AGEL Prostějov oficiální tiskovou konferenci k nové sezóně. Tím pádem setkání s médii následovalo druhý den po
nečekané porážce v Ostravě a logicky se tedy týkalo nejen celého
soutěžního ročníku 2015/2016, ale právě i téhle vstupní prohry.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník, který bude i v této sezóně hlavním mediálním partnerem klubu, zaznamenal vše, co přítomní řekli...

původní zpravodajství
z Prostějova

pro Večerník

Marek SONNEVEND

PETR CHYTIL,
O ambicích v letošní sezóně:
„Máme na co navazovat z minulého ročníku, neboť jsme suverénně bez jediné
porážky dominovali českým soutěžím
a skvělých výsledků dosáhli i v evropské
Champions League, kde se nám díky skalpům favorizovaných celků Rabity Baku,
Chemiku Police či Dynama Kazaň povedlo postoupit z přetěžké základní skupiny až
do play off. Letos chceme tento úspěšný
trend potvrdit navzdory nepříznivému
losu nového ročníku Ligy mistryň, který nás poslal do ještě náročnější skupiny.
Kvalitu soupeřů bych tentokrát nazval až
šílenou. Na druhou stranu i my jsme se
snažili postavit částečně obměněný tým
tak, aby měl velkou sílu. Proto věřím, že
se vysoce favorizovaným protivníkům
znovu postavíme čelem a budeme s nimi
vyrovnaně bojovat, případně dosáhneme nějakého dalšího překvapení. Snad
nám k tomu opět pomohou výborní fanoušci, kteří během domácích střetnutí
Champions League pravidelně zaplňují
halu Sportcentra DDM a vytvářejí skvělou atmosféru. Hned v prvním duelu na
vlastním hřišti přivítáme 10. listopadu
obhájce trofeje a vítěze Mistrovství světa
klubů Eczacibasi Istanbul, takže už teď
rozhodně je na co se těšit.“
O úvodním klopýtnutí v Ostravě:
„Asi každý zaznamenal, že jsme hned

na startu extraligy výsledkově zaváhali.
Já doufám, že je to takový vztyčený prst
pro nás všechny, abychom s družstvem,
které je po reprezentačních povinnostech spolu v kompletním složení teprve
krátkou dobu, co nejrychleji znovu najeli
na vítěznou vlnu. Jasným cílem je rychle
zlepšovat herní formu a do Ligy mistryň
vstoupit s pokud možno co nejkvalitnější
výkonností, byť to nebude za tak omezený čas vůbec jednoduché.“

MIROSLAV ÈADA,
hlavní trenér A-týmu žen
O komplikované přípravě:
„Na letošní sezónu byla obzvlášť atypická,
protože jsme většinu času trénovali jen
s pěti hráčkami. Až koncem září se připojila šestá, další čtyři dorazily minulý týden
po skončení Mistrovství Evropy a poslední dvě mladé Kubánky teprve začátkem
tohoto týdne po splnění všech svých
reprezentačních povinností. Takový průběh přípravného období se samozřejmě
promítl jak do výkonů na turnajové generálce v Polsku, tak do naší hry v prvním
extraligovém utkání v Ostravě. Nicméně
s touto situací se musíme vyrovnat a věřím, že se nyní budeme rychle posouvat k
lepším výkonům i výsledkům.“
O složení kádru:
„Družstvo jsme během léta obměnili jen
částečně a v součtu méně oproti předchozím sezónám. Na blok se po odchodu
Stefanie Karg vrátila po ročním působení

Nádherné lucerny a sousoší andělů hlídají Muzeum kočárů

BYLI JSME
U TOHO
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v Lokomotivu Baku Quinta Steenbergen
a Anu Bogdanovic vystřídala Nina Herelová z Postu Schwechat, druhou nahrávačku
Michaelu Zatloukalovou odeslanou na
hostování do Šternberka nahradila Veronika Tinklová z Olomouce a přestup smečařky Andrey Kossányiové do Wroclawi
jsme více než kompenzovali příchodem
dvou mladých kubánských reprezentantek Sulian Matienzo s Melissou Vargas.
Navíc jádro úspěšného kolektivu zůstalo
pohromadě, tudíž papírově máme silnější
hráčský kádr než v minulém ročníku. Což
však musíme potvrdit na hřišti.“
O náročnosti udržení klíčových opor:
„Jsem rád, že jsme nemuseli vést dlouhá
a složitá jednání se všemi hráčkami. Například tady se Sonjou Borovinšek jsme byli
domluveni za pět minut, podobné to bylo
u některých dalších děvčat. S jinými trvala
rokování přece jen déle, ovšem v případě
úspěšného týmu to prostě takovým způsobem probíhá. Kvalitní volejbalistky logicky
mají víc nabídek a mohou si vybírat, proto
mám radost z udržení většiny loňských
tahounek družstva. Koho jsme v letošním
mančaftu chtěli mít, toho máme.“
O nutnosti nabírání formy:
„Vzhledem k tomu, že jsme se kompletní
sešli teprve před pár dny, není naše současná výkonnost zdaleka optimální. Champions League přitom startuje už 28. října
a proto víme, že musíme hodně rychle
nabrat lepší formu. Z tohoto hlediska jsem
rád, že po domácím souboji s Olympem
Praha nás další extraligové utkání čeká až
24. října v Brně a tím pádem máme celý
jeden týden na nerušenou přípravu. Netrpělivě čekáme na každý další společný

trénink, abychom se mohli krůček za krůčkem postupně zlepšovat. Právě tohle teď
potřebujeme ze všeho nejvíc.“
O řešení ostravské prohry:
„Holkám jsem druhý den ráno po tomto
střetnutí řekl, že každá porážka v českých
soutěžích je problém a neměly by existovat objektivní důvody, abychom na
domácí scéně vůbec prohráli. V extralize
i národním poháru prostě musíme vítězit
pokaždé bez ohledu na jakékoliv okolnosti, případný výpadek může přijít jen
naprosto minimálně. Nicméně vstupní
klopýtnutí jsme konstruktivně rozebrali,
ukázali si veškeré vlastní chyby a jsme připraveni na další tvrdou práci.“
O soupeřích v Lize mistryň:
„Naše základní skupina je opravdu vražedná a objektivně ještě těžší než loni.
Čeká nás turecký velkoklub, úřadující vítěz
Champions League i Mistrovství světa klubů a obrovský favorit Eczacibasi Istanbul.
Dále narazíme na nesmírně ambiciózní
polský tým Chemik Police, který skončil
v Lize mistryň čtvrtý a poté ještě posílil
svůj kádr včetně příchodu Češky Heleny
Havelkové s touhou zaútočit na celkový
triumf. K dispozici má dokonce i soukromé letadlo. No a třetím naším soupeřem
bude Pomi Casalmaggiore coby aktuální
mistr nesmírně silné italské ligy, což hovoří
za všechny další komentáře. Prostějovští
diváci se každopádně mají na co těšit, neboť znovu uvidí řadu hvězd evropského i
světového volejbalu.“
O cílech v Champions League:
„Rádi bychom zopakovali loňský úspěch,
kdy jsme díky třem senzačním vítězstvím
nad velkými favority dokázali ze skupiny

ČECHY POD KOSÍŘEM Každý
člověk potřebuje k životu světlo,
které by ho provedlo temnotou
nocí i dní, v nichž si naplno
uvědomí, že přes všechnu snahu
není schopen ovlivnit vše, co by
chtěl. Takové světlo, které celé generace chránilo před blouděním,
zajišťovaly cestovním kočárům
lampy. Výstavu těchto skutečných
uměleckých děl, kterým mistři
řemeslníci přednedávnem vdechli
nový život, lze v těchto dnech
spatřit v depozitáři Muzea kočárů
v Čechách pod Kosířem.

Martin Zaoral
Přibližně dvacet párů nádherných
gala luceren vystavených v depozitáři
Muzea kočárů je ukázkou mistrovství hned několika řemesel. Jejich

oprava propojila odborníky, kteří
zpracovávají různé materiály. „Podíleli se na ní skláři z Frýdku Místku,
sklenáři a brusiči skla z Karolinky
a Prostějova, litci a stříbřiči z Prostějova
i Brna a jediný ‚lampař‘ v České republice Zdeněk Zmydlený z Prahy, který
vše sesadil a sletoval včetně pasířských
prací s mosazí. Zdobené držáky pro
uchycení luceren zhotovili umělečtí
kováři z Kostelce na Hané a samotné
parafinové svíce, které při hoření dovrší
celkový dojem, dodal mistr svíčkař
z Prostějova,“ upřesnil Václav Obr, majitel Muzea kočárů.
Všechny vystavené lampy patří
k dnes již neexistujícím kočárům.
„Podobné to bylo, když jsem před lety
opravoval svůj první smuteční kočár.
Původně jsem získal jenom lampy,
ale neměl k nim ten správný vůz. Ten
jsem šťastnou náhodou získal až mno-
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svítit návštěvníkům prvního Adventního večera v depozitáři Muzea
kočárů, který je naplánovaný na sobotu 12. prosince. „Chtěl bych poděkovat

všem řemeslníkům za výborně odvedenou práci a také Olomouckému kraji
za finanční podporu při záchraně této
unikátní sbírky,“ dodal Václav Obr.

Z VERNISÁŽE
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jak byli herci úplně všude, zjevovali
se z ničeho nic mezi námi, bylo velmi působivé. Jen mě trošku mrzelo,
že jsem nebyla napjatá, jak bude děj
pokračovat, protože námět je tak
notoricky známý,“ podotkla ještě návštěvnice Pavla.
Podle závěrečného potlesku se
ovšem nezdálo, že by to divákům
nějak příliš vadilo. Inscenace
si i tak odnesla závěrečný potlesk
vestoje. A PROSTĚJOVSKÝ
Večerník má pro vás v rukávu
ještě jeden dárek. Už v příštím
vydání najdete exkluzivní rozhovor přímo s Miroslavem
Donutilem!

hem později,“ zavzpomínal. Právě
šestice smutečních kočárů je vystavena
v depozitáři společně s lampami.
„Naše kočáry jsou ukázkou technické
a řemeslné zručnosti. Ty smuteční mají
kromě toho i svůj duchovní rozměr,“
upozornil v této souvislosti Obr.
Od prázdninového Josefkolu je
v depozitáři umístěno také opravené
sousoší andělů, které je součástí
jednoho z nedávno zrestaurovaných smutečních kočárů. „Jde
o několikaměsíční práci mistra řezbáře
a pozlacovače. Restaurátorské práce
musely projít studií o tom, jak doplnit
chybějící části včetně povrchové
úpravy plátkovým stříbrem,” přiblížil
známý fajnšmejkr.
Krásné lampy stejně jako sousoší
„světelných bytostí“ budou v muzeu
vystaveny až do konce letošního
listopadu. Některé z nich pak budou

Radoslav Kočár vystavuje přírodní scenérie
PROSTĚJOV Minulé úterý 13. října
byla v prostorách art-kavárny Avatarka
slavnostně zahájena výstava obrazů Radoslava Kočára s mottem „Pro radost
a životní pohodu“. Autor zde prezentuje přes dvě desítky krajinných olejomaleb inspirovaných přírodními motivy
Vyškovska. Příjemnou atmosféru
vernisáže doplnilo hudební duo BandA a chybět nemohl ani Večerník...
Radoslav Kočár, šestašedesátiletý malíř
se narodil v Olomouci. Do svých šesti let
žil v Přáslavicích, poté v Brně, kde získal

základní a středoškolské vzdělání, na které
tam navázal studiem Vojenské akademie
a byl promován inženýrem. Po různých zastaveních, spojených s plněním povinností
vojáka z povolání, zakotvil v roce 1984
ve Vyškově. Po odchodu do důchodu
se začal věnovat ve větší míře malování.
V Prostějově vystavuje podruhé. Loňská
výstava v Regionálním informačním centru na zámku měla velký návštěvnický ohlas.
Úterní vernisáž zahájil úvodním slovem
Antonín Bůžek, který uvedl, že se Radoslav Kočár koncentruje ve své umělecké

tvorbě na přírodní motivy, zejména krajinu
se stromy v proměnách ročních období,
a v provedení a technice se inspiruje tvorbou francouzských impresionistů. Cílem
jeho práce je především zachytit přírodu
ve svých jasných a čistých barvách a prchavou, světlem prostoupenou atmosféru
časového okamžiku.
Výstavu Radoslava Kočára můžete v
art-kavárně Avatarka na náměstí T. G.
Masaryka navštívit denně od pondělí do
soboty od devíti hodin ráno minimálně do
šesté hodiny večerní.
(pav)
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„Kdo rozumí volejbalu, dokáže $XNFHXPĚQtDVWDURæLWQRVWtVHEOtæt
PODZIM 69(ÿ(51Ì.(0i na našem webu náš výkon i prohru pochopit,“
www.vecernikpv.cz
uvedla Borovinšek po Ostravě

ŠOK HNED NA STARTU: Agelky senzačně padly v Ostravě!
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předseda správní rady klubu

OKÉNKO KAPITÁNKY

Pondělí 19. října 2015
www.vecernikpv.cz

když protivnicím vycházel riskantní
servis, dostával projev VK trhliny, což
názorně dokumentovala pasáž z 3:5
na 8:6. Tentokrát ovšem prostějovský
výpadek netrval dlouho a nové nabytí
herní jistoty vrátilo Čadovy svěřenky
na úspěšnou vlnu (9:13). Bohužel
pohoda jim nevydržela po dalším
znejistění přihrávky, čehož euforicky
působící hostitelky využily ke krajně
nebezpečnému obratu na 20:18. Naštěstí se účastnice Champions League
dokázaly včas zvednout a veledůležitou koncovku urvaly těsně pro sebe
- 23:25 a 1:2.
Zdálo se, že vydřený finiš Agelky nakopne k bezpečnému dotažení celého
mače do zdárného vyústění. Leč opak
byl pravdou. Pommerova eskadra dál
odvážně solila podání, trestala nepříjemně časté minely favorizovaných
sokyň a jakmile ucítila příležitost, skočila po ní. Fantasticky se dařilo hlavně

letní posile z Brna Toufarové, k níž se
výkonem na hranici svých možností
blížily všechny parťačky. Proto nebylo
divu, že trápící se AGEL neodvrátil setové srovnání na 2:2, když si TJ opakovaně nechal utéct do bodového trháku
- 25:21 a 2:2.
V rozhodujícím tiebreaku pak prostějovské tápání vyvrcholilo. Mizerný
vstup (3:0) sice holky ještě eliminovaly dotažením na 5:4, jenže místo
následného využití několika šancí
vyrovnat nakupily další fatální chyby.
A ty už odčinit nešlo. Tím pádem více
než dvouhodinový souboj v bouřlivé atmosféře dospěl k zaslouženému
konci a nadšené Ostravanky společně
se svými fanoušky právem křepčily
nad slastným triumfem. To obhájce
národního titulu musí skousávat nemilé klopýtnutí hned na první překážce a nezbývá, než v přípravě i příštím
zápase pořádně zabrat – 15:11 a 3:2.
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Zdenìk POMMER - TJ Ostrava:
„Super zápas pro diváky. Holky bojovaly o každý míč, s Prostějovem se nevyhrává každý den. Nesmírně důležitý byl čtvrtý set, kdy po prohře ve třetím 23:25 jsme dál bojovali. Tiebreak je vždy
otevřený, ale my jsme měli výborný vstup a zaslouženě vyhráli. Ovšem pořád je to úvod soutěže a
my nesmíme podcenit další utkání.“

Miroslav ÈADA - VK AGEL Prostìjov:
„Utkání ukázalo, že zdaleka nejsme ve formě, v jaké být chceme. Příchozí hráčky na sobě musí ještě
hodně pracovat, aby se dostaly do pohody. Domácím vycházelo podání, velkým tlakem nás dostali
do defenzivy a zaslouženě vyhráli. Nejlepší hráčkou byla Kojdová.“

PROSTĚJOV Galerie umění Prostějov připravila ve spolupráci
s Muzeem a galerií v Prostějově skutečně ojedinělou akci. Všichni, kdo
se zajímají o umění, mají možnost
obohatit svou domácnost o hodnotné umělecké a starožitné předměty v jedinečné aukci. Ta se uskuteční v krásných prostorách Muzea
a galerie v Prostějově, na náměstí T.
G. Masaryka v neděli 22. listopadu
od 14:00 hodin. A bude jistě z čeho
vybírat, do aukce je totiž zařazeno
osm desítek položek. PROSTĚJOVSKÝ Večerník je jejím mediálním partnerem...
Menu dražených předmětů bude velmi pestrá, chybět nemají velká jména
současné výtvarné scény. „V nabídce

OSTRAVA Velkým trápením otevřely prostějovské volejbalistky extraligové boje aktuálního soutěžního ročníku. Na ostravské palubovce
Agelky zaslouženě podlehly 2:3
a logicky jim po mizerném duelu
nebylo vůbec do řeči. Krátkým rozhovorem dílčí neúspěch přesto pro
Večerník okomentovala zkušená
blokařka VK Sonja Borovinšek.

Marek SONNEVEND
ƔƔ Kde vidíte příčiny nečekané porážky?
„Po pravdě se daly herní problémy z
naší strany předpokládat, když jsme
skoro celou přípravu trénovaly jen v
pěti lidech a úplně pohromadě jsme
teprve pár dní od začátku tohoto týdne. Teprve nabíráme individuální i týmovou formu. Přesto jsme v Ostravě
měly samozřejmě zahrát lépe, náš výkon byl chvílemi opravdu dost špatný.
Ale kdo rozumí volejbalu, dokáže to
pochopit. Soupeřky se na nás výborně nachystaly, v důvěrně známé hale
maximálně chodily do servisu, a když
jim to vycházelo, dostávaly nás pod
tlak. Z toho pramenila spousta našich
chyb, konečná prohra je pochopitelně
nepříjemná.“
ƔƔ Utěšuje vás, že jste vy osobně
skvěle útočila s úspěšností přes
osmdesát procent?
„Vůbec ne, protože mi naopak vůbec
nešly bloky. A osobní výkony nejsou
ve volejbalu tolik důležité, neboť jde
o kolektivní sport. Jako tým vítězíme
i prohráváme, což je základní pravidlo.
Důležité je si tuhle porážku správně
rozebrat a vyhodnotit, abychom moh-
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jsou například dvě krásné bronzové
plastiky od akademického sochaře
Olbrama Zoubka. Zejména Čekající
Eva s výškou pětasedmdesáti centimetrů je krásným příkladem ženských
křivek v podání tohoto mistra. Za
mimořádný obraz galerijní hodnoty
také považuji olej na dřevě od akademického malíře Borise Jirků. Tato
rozměrná kompozice (120 na 70cm)
je typickou prací vrcholného tvůrčího
období autora kolem roku 2000,“ láká
na skutečné skvosty v nabídce aukce
její pořadatel a galerista Jindřich Skácel. Dodává také, že ho velmi těší, že
může nabídnout i díla významných
prostějovských malířů, jako je například Viktor Hohaus, Dušan Janošek či
sochař Jan Tříska.

Výstava dražených předmětů probíhá denně včetně víkendů a svátků v Muzeu a galerii v Prostějově
od desíti do dvanácti a od třinácti
do sedmnácti hodin. Vstup je zdarma. Online katalog si všichni zájemci mohou také prohlédnout na
webu www.gupv.cz.
Jestliže tedy patříte mezi milovníky
umění a chcete si užít předvánoční
atmosféru v uměleckém prostředí,
máte jedinečnou příležitost. Na samotnou aukci v neděli 22. listopadu
bude vstup zdarma, připraven bude
také bohatý raut. Proto neváhejte
a v duchu motta akce „Umění obohacuje, obohaťte se uměním“, přijďte do
muzea strávit příjemné odpoledne.
(pav)
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ly pracovat na zlepšování. Jsem přesvědčená, že jakmile teď budeme mít
víc času pořádně trénovat v kompletním složení, půjde naše výkonnost postupně nahoru. Snad co nejrychleji.“
ƔƔ Vnímáte, jaké vaše vstupní klopýtnutí způsobilo v českém volejbalovém prostředí šok?
„Pokaždé, když jasný favorit podlehle outsiderovi, se to hodně rozebírá.
Ostrava se dostala do naší role z uplynulé sezóny Champions League poté,
co jsme překvapivě porazily Rabitu
Baku, Chemik Police i Dynamo Kazaň. Holky TJ taky neměly co ztratit a
vyšlo jim to, zatímco my jsme si teď na
vlastní kůži vyzkoušely opačnou pozici. Nijak nás to netěší a jakékoliv po- QNQXP[RTCF¾XPÚJWFGDPÊP¾UVTQL8QFP¾ąUMÚ\XQP\CFQRTQXQFWHKNOQXÆRTQLGMEG
rážky je škoda, ale nebrala bych to jako „Byl to zajímavý zážitek, ten hudební ná- Na závěr koncertu měli všichni nánějakou tragédii. Důležité je společně stroj je vážně unikátní. Jsem rád, že jsem vštěvníci možnost prohlédnout si
pracovat na zlepšování a zvládnout ho viděl a slyšel takhle zblízka,“ pochválil tento specifický hudební nástroj
nejbližší zápasy.“
naopak návštěvník Martin.
zblízka, dotknout se ho, vnímat jeho

BYLI JSME
U TOHO

ZHQVQ2CXNC8CwMQX¾

rezonanci a vidět na vlastní oči, jak
vibrace zvonu rozvlní vodní hladinu
až do té míry, že dostanou nedobrovolnou sprchu.

15090410846
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navštivte stále více oblíbenější inter

servis pro ženy, spolednost

PROMÌNY

VEÈERNÍKU

30

Šestá vítězka získala smyslnost,

„AŽ PO MNĚ BUDOU CHTÍT OBČANKU NEBO ŘIDIČÁK, TAK MI NEUVĚŘÍ, ŽE JSEM TO JÁ!“
připravila
pro Večerník

exkluzivní
snímky

Aneta Josef
KŘÍŽOVÁ POPELKA
Již půl roku můžete sledovat náš projekt s názvem
PROMĚNY IMAGE, který tak pokračuje podle plánu
a nyní již doznal svého šestého pokračování. Jako
první místní periodikum pro vás Večerník v tomto roce
přichystal změnu image se vším všudy, tedy včetně
účesu, líčení až po nový šatník. Každá naše PROMĚNA
obnáší profesionální poradenství ohledně oblékání,
kosmetiky, líčení a také úpravy vlasů. Naším cílem jsou
pravidelné změny image vašeho vzhledu. Chceme vám
totiž pomoci vypadat tak, jak si představujete.
Z několika desítek přihlášených žen Večerník vybral do
užšího výběru i tentokrát pět finalistek, z nichž mohla
šanci dostat jen jedna. V pořadí šestou vyvolenou se
stala Renata Seidlová, která byla naším profesionálním týmem hýčkaná a zkrášlovaná sedm a půl hodin.
Vrcholem pak byla celková změna image. Vše jsme opět
pečlivě zmonitorovali, takže co nenajdete zde, stačí
navštívit internetové stránky www.vecernikpv.cz!
„Třiačtyřicetiletá Renata Seidlová
při našem prvním setkání uvedla,
že chce velkou změnu a ničeho
se nebojí. Podle jejích slov vypadá pořád stejně ať už účesem,
nebo stylem oblečení, proto bude
ráda za každou radu i změnu.
Tento fakt náš tým profesionálů
potěšil, protože s odhodlanými
lidmi, kteří jsou svolní, se pracuje
nejlépe,“ prozradila s úsměvem
Aneta Křížová, patronka projektu
PROMĚNY a redaktorka Servisu
pro ženy.
„Jsem spíše sportovní typ, ráda nosím džíny a tričko, ale když je vhodná příležitost, s chutí se obléknu i do
společenského. Při změně šatníku
se tedy ničemu nebráním,“ řekla
nám paní Renata těsně předtím, než
jsme vkročili do butiku s oblečením.
I tentokrát totiž vše začínalo

PØED...

změnou šatníku a poradenstvím,
a to ve středu 7. října. Přesně o týden
později pak od osmé hodiny ranní
přišla na řadu kosmetika, líčení, barvení a stříhání, samozřejmě se ani
přes nepřízeň počasí a hustý déšť
neobešla ani naše šestá proměna bez
závěrečného pózování a focení. Stalo se tak v nádherných prostorách
prostějovské radnice,“ shrnula
veškerý děj Aneta Křížová.
A jaké ještě měla Renata Seidlová
pocity, než se odevzdala našemu
profesionálnímu týmu? „Jsem
zvědavá, jak budu vypadat, Nebojím
se, ale naopak se těším a doufám, že
se nepoznám,“ dodala s úsměvem
naše čtenářka a vítězka šestého kola
PROMĚN.
Pojďme se tedy společně krok po
kroku podívat, jak celá změna image probíhala…

PO...

1. krok... OBLEÈENÍ
První částí byla změna šatníku. V boutique Magnolia móda na ulici Uprkova 5 (vedle tržnice v centru města) čekal připravený
tým odbornic. Cílem bylo naši čtenářku zjemnit a dodat jí jiskru, ženskost a eleganci. „Paní Renata je spíše sportovní typ, což
ale vůbec nevadí. Všem ženám sluší elegantní styl oblékání, jen je potřeba vybrat správné oblečení. Zvolili jsme tedy teplé podzimní odstíny v barvě padavého listí,“ prozradila na úvod Jitka Vlachová, majitelka obchodu Magnolia móda. Vše se povedlo na
jedničku. „Konkrétně medové a cihlové tóny dodaly paní Renatě jemný a přitažlivý vzhled společně s pocitem vřelosti. Tyto
barvy všeobecně navozují svěží, ale zároveň příjemný i uklidňující dojem. Čtenářka má hezkou postavu, proto jí skvěle padly
všechny šaty, které si vyzkoušela. Opravdu stačí zvolit správný materiál, střih a barvy. Rázem pak i žena, která je spíše sportovní typ, vypadá smyslně,“ doplnila s úsměvem Vlachová.

2. krok... KOSMETICKÉ úpravy
V kadeřnickém a kosmetickém salónu Evitas na nám. Padlých hrdinů se již od osmi hodin ranních všichni těšili, až paní Renatu
promění. Tentokrát ale v salónu začalo vše úplně jinak... Namísto účesu a barvy se totiž finalistky nejprve chopila vizážistka,
která provedla potřebné kosmetické úpravy. „Nejdříve jsem očistila pleť, následně paní Seidlové upravila obočí, dala mu formu a jasné linie. Poté jsem se zaměřila na čištění jemných pórů na nose, nanesla peeling, kterým jsem pleť vyčistila, na dočištění
a stažení pórů pak ještě použila masku. Během tohoto ošetření jsem se věnovala také poradenství,“ prozradila vizážistka Dagmar
Rozehnalová.

3. krok... ÚÈES - úprava støihu
Následně Renata Seidlová usedla do kadeřnického křesla. Jako první bylo zakryto zrcadlo, pak již nastoupily nůžky a barvy na
vlasy. „Jelikož potřebuje mít v práci vlasy v culíku, vyloučily jsme krátký střih, který by k jejímu typu obličeje nebyl ani příliš
vhodný. Její vlasy byly zdravé a přirozeně lesklé, jelikož jsme ovšem chtěly udělat změnu, bylo třeba vlasy ostříhat, zvolily jsme
tedy takový střih, který jí umožní vlasy dát do copu. Je jednoduchý na úpravu a zároveň je v současné době velice módní,“
vysvětlily vlasové stylistky Eva Bartošková s Ivetou Tesařovou. „Podle barevné typologie je paní Renata teplý typ, namíchaly
jsme tedy i teplý odstín barvy, který vždy hezky osvěží a zároveň oproti předchozí barvě i omladí. Melíry jsou u žen velice
oblíbenou variantou, avšak nejsou vhodné pro všechny. Navíc jsou odstíny, které ženám sluší daleko více, než klasické melíry.
Co se týče konečné úpravy, ta pak probíhala následovně. Vlasy jsme prosušily přes prsty a následně již stačilo vyfoukat přes
kartáč. Jelikož má paní Renata sklovité vlasy, což jsou naprosto rovné vlasy jako hřebíky, mají tu výhodu, že je není třeba vůbec žehlit. Závěrem jsme pak zvolily
silnější fixační tužidlo,“ dodaly vlasové stylistky Eva s Ivetou.

Pondělí 19. října 2015
www.vecernikpv.cz
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Boxeři hostí Třeboň, kouč Petr NOVOTNÝ
PROSTĚJOV Několik měsíců čekání je u konce! Už tuto sobotu
odpoledne bude prostějovská sokolovna na Skálově náměstí
opět patřit prvotřídnímu boxu. Na řadu totiž přijde první domácí
souboj týmu BC DTJ Prostějov v extraligovém ročníku 2015/2016.
A soupeřem výběru Petra Novotného bude celek SKB Lázně
Třeboň, tedy aktuální lídr celé soutěže!
původní
zpravodajství
pro Večerník

JIŘÍ MOŽNÝ
Jihočeši na úvod nového extraligového ročníku zdolali Znojmo v jeho
ringu 10:6 a dělili se s Prostějovem o
první místo. Následně uboxovali remízu 8:8 proti Ústí nad Labem, načež
Prostějov měl volný los a tím se Třeboň na vedoucí příčce nejvyšší domácí soutěže osamostatnila. BC DTJ se
ale mohl plně soustředit na přípravu.
„Těším se, utkání určitě bude stát za to.
Očekávám, že hosté zkusí u nás prorazit a budou se chtít vytáhnout. Lidé
tedy uvidí dobrý box. Třeboň je trochu
nečekaně na čele, pomalu se ale škrábe
nahoru a má tam kvalitní kluky, někteří
z nich byli i u nás,“ předpokládá velkou
bitvu Novotný, kouč prostějovských

boxerů s tím, že na Hané se tak po nějaké době pravděpodobně objeví Erik
Teplý s Adamem Kolaříkem. Kvalitou
oplývá i slovenský reprezentant Michal Plesník. „Některé zápasy budou
hodně dobré, jako vždy jsme ale v celkovém měřítku favoritem my. Nejeden
soupeř se přesvědčil o tom, že se v Prostějově těžko vyhrává a předpoklad je
takový, že by měli všechny body zůstat
doma,“ neskrývá lodivod optimismus.
Prostějovský výběr by se měl představit v tom aktuálně nejsilnějším
složení, tedy opět s posilami Erikem
Tlkancem, Jakubem Bambuchem
či Viliamem Tankem, jenž nahradil Filipa Baráka. „Možná nastanou
nějaké dílčí změny, sestava se ale
v Ústí nad Labem osvědčila a je tu
předpoklad, že by mohla uspět i tentokrát. Možná ale dojde i na nějaké
překvápko...,“ pousmál se šibalsky

Před samotným závěrem si finalistku vzala na starost znovu vizážistka. Po prvotní kosmetické úpravě nyní přešla k líčení.
Paní Seidlová prozradila, že se téměř nelíčí, používá pouze tužku na oči a řasenku. Naše vizážistka jí tak vysvětlila, jak má při
líčení postupovat a také, co je pro její pleť vhodné. „Má citlivou pleť s červenými žilkami. Nejprve jsem tedy nanesla vhodný
přírodní krém bez parabenů a konzervačních látek. Obdobně, jako tomu bylo u minulé finalistky, i paní Renatu trápí unavené oči a kruhy pod očima. Použila jsem tedy oční krém s kmenovými buňkami a poradila lymfatickou masáž obličeje,
která je vhodná při těchto potížích. Poté jsem nanesla make up. Líčení jsem pak volila do teplých matných barev, jako je
oranžová, hnědá společně s bílým stínem. Následovala hnědá tužka na oči, řasenka a nemohl chybět ani pudr, který líčení
zafixuje, také jemná tvářenka a rtěnka,“ okomentovala své počínání vizážistka Dagmar Rozehnalová a dodala: „Nejen u paní
Renaty, ale u všech žen, které pracují v prašném či zakouřeném prostředí, je velice důležité používat pleťový krém, dále je nutný make up, poté fixace pudrem.
Jinak pletí proniká veškeré nepříznivé prostředí, které ji nenávratně poškozuje.“

5. krok... FOTOGRAFOVÁNÍ
„Velké finále si paní Renata prožila v krásné tygrované vestičce s liščí kožešinou a halenkou v medovém odstínu, který nejen k ní, ale i k místu závěrečného focení
a natáčení perfektně sedl. Tentokrát jsme se totiž vydali do prostor prostějovské radnice, kde jsme měli na focení absolutní klid a hlavně jsme byli ukryti před
deštěm, který se celou středu snášel na Prostějov,“ usmála se Aneta Křížová, patronka projektu. „Navíc jedinečné a nenapodobitelné prostory radnice dodaly
celému focení slavnostní punc,“ doplnila.
„Z focení jsem neměla žádný strach, po mnoho let jsem hrála v ochotnickém divadle, takže s předváděním nemám problém,“ smála se Renata Seidlová. „Spíše
mi jde o to, že se nerada fotím, ale snad jsem vše nějak zvládla. Ačkoliv to na první pohled nevypadá, pózování a focení je náročné. Čtenářkám časopisů vlastně
ani nedochází, kolik úsilí musí člověk při pózování vynaložit, ale užila jsem si to! Přeci jen takovou příležitost člověk nemá každý den,“ sdělila dále šťastná
a spokojená vítězka.

několikanásobný domácí šampion.
Že by nasadil ten největší trumf?
„Ve středu jsme měli sparingy,
které nám posloužily jako test,
jak na tom jsme. A zvládli jsme
to dobře, i já jsem si opět zkusil
rukavice. Může se totiž stát cokoliv, jsem připraven nastoupit.
Pravděpodobnost je stále vyšší,“
naznačil Petr Novotný, že se může
schylovat k velkému comebacku někdejšího vládce těžké váhy.
Duel měl původně začít v osmnáct

níků nejlépe, pravidelně sbíral body jak
v jednotlivých průjezdech, tak v bodováních. Navíc se mu podařilo získat
okruh náskoku, a to společně s dalšími
velkými favority závodu Martinem
Bláhou a Adrianem Teklinskim.
Suverénní Bláha si brzy upevnil vedení,
bodově odskočil svým pronásledovatelům a vybudoval si až dvacetibodový
náskok, o druhé místo se však bojovalo až do posledního spurtu. Nakonec
o pouhé tři body uhájil Teklinski druhé místo před prostějovským závodníkem, třetí místo je však vynikajícím
úspěchem.
Velmi slušný výkon podal i Jakub
Filip, který prokázal zkušenosti i přehled a Pszczolarskému byl dobrým
pomocníkem. Zdatně si vedl i Tomáš
Koudela, který na dráze startoval po
několikaleté přestávce. Stejně tak pochvalu zaslouží i junioři Dan Chytil
s Matyášem Strupkem, kteří závod
s přehledem dokončili.
(oš, jim)

HLASTE SE!

NE

VLADIMÍRA HEJĠÍKOVÁ
PROSTħJOV

PRŮBĚŽNÁ TABULKA


Tým

Z

V

R

P

Skóre

Body

1.
1.
3.
4.
5.

SKB Lázně Třeboň
BC DTJ Prostějov
Fit Gym UL + SKP Sever Ústí n/L
Jihomoravský region
Rohovník Armex Děčín

2
1
2
1
0

1
1
0
0
0

1
0
1
0
0

0
0
1
1
0

18:14
10:6
14:18
6:10
0:0

3
2
1
0
0

KAM PŘÍŠTĚ...
3. kolo: Prostějov - Třeboň (24.10., 16:00),
5. kolo: Ústí nad Labem - Děčín (14.-15.11.)

+

BRNO, PROSTĚJOV Polský internacionál v prostějovských barvách
Wojciech Pszczolarski vybojoval
třetí místo v letošním ročníku
Přilby Moravy. Vítězem tradičního
dráhového mítinku, jehož historie
sahá až do předválečných let, se
stal Martin Bláha. Závodník pražské Dukly si tak po svém vítězství
z roku 2012 nasadil „zlatou“ přilbu
už podruhé v kariéře, druhé místo
obsadil další polský závodník Adrian Teklinski.
Na start závodu pořádaného na brněnském velodromu se postavilo hned
devět závodníků v prostějovské žluto-modré kombinéze. Junioři Daniel
Chytil, Matyáš Strupek a Martin Šmída
doplnili šestici mužů Jakub Filip, Luděk
Lichnovský, Petr Lechner, Marek Šipoš,
Tomáš Koudela a Wojciech Pszczolarski.
Hned od startu bylo jasné, že Pszczolarski je na tom z prostějovských závod-

ptali jsme se v ulicích

hodin, ale vinou kolize s hokejovým
soubojem místních Jestřábů proti
Kadani byl ovšem o dvě hodiny uspíšen. Začíná se tedy již v 16:00 hodin.
„Snad se lidé dostaví, doufám, že přijde co nejvíce fanoušků. V zimě se asi
přikloníme k nedělnímu dopolednímu termínu, abychom nemuseli podobné situace řešit,“ sdělil Novotný
společně s poděkováním statutárnímu městu Prostějov, Olomouckému kraji i všem dalším sponzorům.
Vstupné činí šedesát korun.

...ještě

Pszczolarski třetí
na Přilbě Moravy

GYMNASTA PONÍŽIL se

ZVAŽUJE NÁVRAT připravuje na mistrovství Evropy

Obchodní partneři BC DTJ Prostějov:

4. krok... LÍÈENÍ
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Dan Ponížil se hned třikrát dostal do finále na jednotlivých nářadích, zrovna kůň
ho ale poslal ze sedla.
Foto: Pavel Ponížil

COTTBUS, PROSTĚJOV O posledním zářijovém víkendu se
v německém Cottbusu uskutečnil
závod ve sportovní gymnastice
mužských složek. Do tohoto klání
pojatého jako příprava na mistrovství Evropy, které se bude konat
příští rok, byli za Českou republiku nominování hned dva prostějovští borci, a sice Daniel Ponížil
s Jindřichem Šafranem.
Jindru bohužel postihla nemoc,
a proto se závodu nemohl účastnit.
Na závod tak pod vedením trenéra
Miroslava Musila vyrazil z Prostějova
jen Daniel Ponížil. A to i přesto, že jej
zatím stále sužují problémy se zápěs-

tím, a tréninky tak nemůže absolvovat
na sto procent.
NEna
V šestiboji se tak Ponížil umístil
devátém místě, které bylo důsledkem
pádu na koni. Do nedělního finále se
pak probojoval na třech nářadích, ve
výsledku z toho bylo druhé místo
v přeskoku, třetí pozice na bradlech
a čtvrtý post v akrobacii.
„Škoda
DanovaTANEĠKOVÁ
pádu, který jej zřejmě
MONIKA
připravilPROSTħJOV
o bednu v hlavním závodě.
Jedná se však o první závod a do nominací na Evropu je ještě dost času připravit Dana tak, aby opět mohl důstojně reprezentovat Českou republiku,“
hodnotil jeho kouč Miroslav Musil.
(jim)

Tomáš Roba: „Využili jsme rad

trenéra a zaslouženě vyhráli“
redakce

PROSTĚJOV Hned třemi body přispěl k nedávnému zlatu dorostenců
Sokola I Prostějov Tomáš Roba (na
snímku). Tradiční opora hlavního
favorita celé soutěže nejprve společně s Matkulčíkem vyhrála dvojice,
poté se zapotila ve třísetovém singlu
a následně byla na vítězné straně i při
dramatickém souboji trojic. Mezi
muže tak přechází s nejcennější mládežnickou kolektivní medailí. V exkluzivním rozhovoru pro Večerník
se dotkl i citlivého tématu v podobě
své absence v mužském domácím
souboji...

„Vyhráli jsme, takže úplně super! Není k
tomu co dodat... (nadšením hledá slova)
Výsledek 4:1 vypadá hodně jednoznačně, ale v podstatě každý zápas byl vyrovnaný a hrálo se až do posledního míče.“
●● První set připadl vždy vám, v tom
druhém jste ale často tahali za kratší
konec. Proč tomu tak bylo?
„Možná jsme utkání zpočátku lehce
podcenili. Dopadlo to ale nakonec
dobře, což je hlavní a jsem za to rád.
Důležité je, že zlatí jsme my! Ovšem
každý, kdo nějakou dobu sleduje nohejbal, tak musel vidět, že velký rozdíl
mezi námi nebyl.“
●●Jak moc si tohoto úspěchu ceníte?
Jiří MOŽNÝ
„Moc a jsem rád, že jsme vyhráli.“
●● Dokázali jste dobýt dorostenec- ●● Mimo jiné jste přispěl bodem ze
ký trůn, jaké jsou pocity bezpro- souboje jednotlivců, jak výrazně to
středně po skončení bitvy?
bylo fyzicky náročné?

se rozšíĊila

„Singl trénuji už hodně dlouho a třikrát týdně, takže vím, co mám hrát,
a pohlídal jsem si to. Trenér nám řekl,
co máme hrát, snažili jsme se taktiku
plnit, což se nám dařilo. Využili jsme
jeho rad a zaslouženě jsme vyhráli.“
●● V mužském play off jste si během hodů vybral krátkou pauzu,
mohl byste se k tomuto vrátit?
„Nezlobte se, ale nebudu se k tomu vyjadřovat...“
●●Jako jediný z prostějovské sestavy
končíte v dorostu a přecházíte mezi
dospělé, co to pro vás znamená?
„Přecházím do mužů a jsem rád, že
jsem se s touto dorosteneckou kategorií mohl rozloučit zlatem. Teď už
budu hrát v Prostějově jen za muže
a věřím, že to také budou hlavně vítězné souboje.“

Tomáš Roba (v modro-černém) se
zaskvěl v singlu, dvojicích i trojicích
a přispěl k třem dílčím finálovým výhrám.
Foto: Jiří Možný

Ohlédnutí za mimořádně úspěšnou
sezónou týmů nohejbalového oddílu
TJ Sokol I Prostějov připravuje Večerník do příštího vydání!

HLEDÁME DALŠÍ ČTENÁŘKU
Prostějovští lukostřelci na domácím mistrovství znovu uspěli
PROSTĚJOV
Již koncem srpna
se v Plzni konalo mistrovství reNA ZMĚNU
IMAGE!
publiky dospělých a dorostu v terčové lukostřelbě. I letos měl
Fotogalerii a video najdete už
brzy na www.vecernikpv.cz

prostějovský oddíl své zástupce téměř ve všech kategoriích.
V divizi reflexního luku v kategorii mužů reprezentovali Kamil
Kovář, František Hajduk a Miroslav Hudec, v kategorii seniorů
Milan Hajduk, Zdeněk Zapletal a Ivo Macenauer, v kategorii juniorů Michal Hlahůlek a Dominik Chlachula, v kategorii kadetů
Josef Křesala a Anna Hetmanová. V divizi kladkový luk barvy
Prostějova hájili Vladislav Michejda, Jiří Sedláček a Petr Musil.

Tomáš KALÁB
Všichni vyslanci z TJ OP postoupili
z kvalifikace do následujících eliminačních soubojů. Zvláště pak vydařená kvalifikace byla u Michala Hlahůlka
a Vladislava Michejdy, kteří ve své
kategorii obsadili první místo. V eliminačních soubojích jednotlivců
se v kategorii mužů nejvíce dařilo
F.Hajdukovi,kterýpodvouvítězstvích
vypadl až mezi šestnácti nejlepšími
a skončil tak na devátém místě. Hudec i Kovář brali dělené sedmnácté
místo. Lépe se dařilo M. Hajdukovi
v kategorii seniorů, který se po velké
bitvě ve finále stal mistrem republiky
a získal tak pro náš klub první cenný
kov.

Medaile se nejvíce očekávaly v kategorii juniorů, jelikož oba juniorští
střelci jsou členy reprezentace. Podle
očekávání se junioři probili až do
semifinále, kde se však utkali mezi
sebou. Vítězně z tohoto duelu vyšel
Hlahůlek. Ten se ve finálovém souboji utkal s Jarochem z Ostravy, který
po celou sezónu podával velmi slušné
výkony. Tento souboj musel rozhodnout až rozstřel na jeden šíp, který
skončil vítězně pro našeho střelce.
Chlachula také ve svém souboji o třetí místo nezaváhal a získal bronzovou
medaili. V kategorii kadetů se zadařilo Křesalovi, který předváděl velmi
pěkné střílení a porazil výše nasazeného soupeře z kvalifikace a celkově
skončil na pátém místě.

V divizi kladkových luků se nejvíce dařilo Musilovi a Sedláčkovi, kteří skončili na sedmém a šestém místě. Bohužel Michejda, který skončil v kvalifikaci
na prvním místě, nedokázal svou suverenitu přenést i do eliminačních soubojů a v prvním kole vypadnul.
Mistrovství dále pokračovalo eliminačními souboji družstev, ve kterých máme
tradičně jen ty nejvyšší ambice. Družstvo
mužů, doplněné o juniora Hlahůlka,
které se v kvalifikaci umístilo na druhém
místě, se probojovalo až do finále bez
větších problémů a to s pouhou ztrátou
2 bodů ve třech soubojích. Ve finále muži
bohužel nestačili na tým Plzně a skončili
tak na druhém místě. Družstvu seniorů
se podařilo porazit v prvním kole první
tým kvalifikace a postoupit do finále. Ve
finále ale prohrálo a obhájilo stříbrnou
medaili z minulého roku. Ve stříbrné
obhajobě pokračovalo také kladkové
družstvo, které v semifinále porazilo své
rivaly z Patriotu Brno a ve finále podlehlo
každoročním vítězům z Prahy.
„Jsme rádi, že i letos jsme potvrdili vysokou úspěšnost našeho oddílu, což v konkurenci dalších silných lukostřeleckých
oddílů není jednoduché. Těší nás, že se

Michal Hlahůlek (právě střílí) a František Hajduk vybojovali stříbro v kategorii
družstva mužů.
Foto: M. Majarová

nám rozrůstá základna v těch nejmladších kategoriích, ze které, jak doufáme,
vyrostou nástupci našich úspěšných
členů. Práce s mládeží je tak stále nejdůležitější činností v našem oddíle,“ uvedla

spokojená předsedkyně oddílu Magda
Majarová. „Chtěli bychom poděkovat
našim sponzorům a partnerům, společnosti Norma RZ s.r.o., statutárnímu
městu Prostějov a Olomouckému kraji

za jejich přízeň, bez které by byla činnost
klubu výrazně omezena. Také děkujeme
našim členům a rodičům za jejich pomoc
v oddíle, které si nesmírně vážíme,“
dodala.
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lední hokej

„Fanoušci nás výbornì hnali dopøedu,“ dìkoval po Benátkách Marek Drtina
PROSTĚJOV Jednoznačně nejproduktivnějším z řad
d jestřábích zah bodů
dáků a druhým nejpilnějším sběratelem kanadských
v rámci celého prostějovského týmu je Marek Drtinaa (na
ve
snímku). Proti Benátkám stejně jako o týden a půl dříve
na ledě Ústí nad Labem si nejprve připsal asistenci,,
poté sám zaznamenal vítěznou branku. Vyslyšel tak
nabádání realizačního týmu k větší střelecké aktivitě a po tvrdé ráně proti Středočechům se právě on
stal s pěti góly nejlepším kanonýrem mužstva.

Jiří MOŽNÝ
●● Proti Benátkám berete tři
body, jaký to byl zápas?
„Byl to hrozný zápas. Vrcholila tím
série utkání, kdy se hrálo prakticky
obden, bylo to už fyzicky náročné
a muselo to být vidět. I přesto jsme
ale měli tlak, jen jsme nedávali góly.
Benátky hrály výborně, blokovaly
nám tam hodně střel a čekaly, až
uděláme nějakou chybu, tu jsme
také udělali. Ten první gól byl šťastný, při druhém naše chyba a najednou se dostaly do vedení 2:1 a my
jsme se klepali. Zaplaťpánbůh jsme
to ale zvládli a otočili, to pro nás je

velké pozitivum.
Podařilo se nám
to s přispěním fa-noušků, kteří náss
třetí třetinu hnali výborně dopředu.“
●● Zdálo se, že vyrovrovnávací branka naa 1:1
la.
vás hodně ovlivnila.
upeře,
„Ano. Tlačíte soupeře,
máte tam spoustu šancí,
hytal
ale dobře jim zachytal
gólman a my jsmee se
ážnedostávali k dorážme
kám. Nedokázali jsme
ou
se před jejich bránou
eprosadit, oni pak uje-

dou, dají takový gól a najednou spadnete psychicky trochu dolů, začnete se
bát o výsledek, a pak to
tak dopadá. Naštěstí
jsme to ale otočili.“
●●
●Co se dělo po druhé třetině vkabině?
v kabině?

„Jak bych to řekl, prostě
nás namotivovali... Přišlo
tam i trochu zakřičení,
vlezli jsme ale na led,
úplně jsme se tam vyšťavili a pomohlo to.“
●● K obratu jste přispěl vítěznou brankou, opět jste ukázal,
že umíte vystřelit tvrdě
i přesně.
„Jsem za to rád. Trenéři
mi říkali, ať to střílím.
Foto: Jiří Možný Dostal jsem to pěkně,

“

„Takové zápasy jsou nejtěžší. Když
to ale zvládnete,
zvlád
tak vás to nakopne do
práce, protože vidíte, že ta snaha
další práce
má nějaké výsledky.“

1. krok...
OBLEÈENÍ
tak jsem vypálil, na střídačce bavil, že stačí vystřelit
co to šlo. A jejich
jej gólman to
t stejně jako
špatně viděl, výborně tam
při prvním gólu clonili naši útočníci.
a podařilo se
Sice chytal výborně, ale
nám využít přesilovku pět na tři, což
nám velice pomohlo.“
●● Bude vás to moti
motivovat, abyste
o to více zkoušel střílet?
stříl
„Samozřejmě. Trenéři říkali, ať víc
střílím, tak se o to bud
budu snažit.“ (šibalský úsměv)
●● Pro vás osobně je to již druhá
vítězná branka v sezoně,
sezo tu první
jste dal z hodně netr
netradičního nájezdu v Ústí.
„Co si pamatuji, tak jsem
j
se s Dubisem (Lukáš Duba – pozn. autora)

nahoru. Všichni útočníci to zkoušeli mezi nohy, byl ale špatný led, tak
neuspěli. Tak jsem jel, vystřelil jsem
to tam gólmanovi příklepem, asi to
trochu nečekal.“
●● Asistent hlavního kouče Jiří
Vykoukal zmiňoval, že vás na trénincích nabádají střílet nahoru.
Zdá se, že to začalo fungovat.
„Snažíme se. Pásmo je zvětšené
a museli jsme na tom trochu zapracovat, ale teď nám to už létá nahoru.
Když tam stojí útočníci a gólman nic
nevidí, tak se musí přikrčit, jít dolů
a hledat si prostor, aby viděl na tu
situaci. A jakmile se pokrčí, tak se otvírají prostory nahoře pod tyčkou.“

●● Do Prostějova jste přišel na
konci léta, jak jste zatím na Hané
spokojen?
„Líbí se mi tady. Je tu výborná hokejová atmosféra, třeba na Slavii
přišlo hodně lidí. Teď v týdnu moc
nechodí, nemáme ale ani nijak
valné výsledky na to, jaký tu
máme tým. Ale jsem tu spokojen
a mám tu vše, co potřebuji pro
svou práci.“
●● A jak jste si užil závěrečnou děkovačku?
„Užil (úsměv) Fanoušci si mě pak
vyžádali zpátky na led, to mě velice
potěšilo a rád jsem se jim přijel ukázat i skočit rybičku.“
●● Srší z vás spousta pozitivních
emocí, takže tohoto vítězství si
hodně ceníte?
„Ano, takové zápasy jsou nejtěžší. Jste unavení a pohybu už je
méně, i psychicky je to náročnější. Když to ale zvládnete, tak vás
to nakopne do další práce, protože vidíte, že ta snaha má nějaké
výsledky.“

2. krok... KOSMETICKÉ úpravy

3. krok... ÚÈES - úprava støihu

Bodovou sérii uťali nesmlouvaví Rytíři Z Honejska se stal „zahradník“
JES PV
R KLA

1:4

ÚSTY
TRENÉRŮ
KAMIL PØECECHTÌL
– LHK Jestøábi Prostìjov:
„Ve třetí třetině jsme to Kladnu hodně
usnadnili. Přitom jsem kladl důraz na
to, že musíme být trpěliví. S takovým
mužstvem nemůžeme otevřít hru,
protože oni toho dokáží využít. V prvních pěti minutách třetí části jsme ale
udělali více hrubek, než za celé předešlé dvě třetiny. Kladenští nám odjeli,
dokázali toho využít a zápas rozhodli.“

trestné lavici sešli Kehar s Machačem
a Drtina od modré propálil vše, co mu
stálo v cestě. Střela nahoru, jak před zápasem zmiňoval asistent Jiří Vykoukal,
a puk rozvlnil síť.
Víc už toho ovšem domácí nestihli
a celkově popáté v sezoně nebodovali.
Úvodní čtvrtinu tak vzhledem k dalším
výsledkům zakončili na dvanáctém místě, ovšem jen s jednobodovou ztrátou na
desáté Litoměřice a čtyřbodovým mankem na šesté Benátky nad Jizerou. (jim)

„Budu se snažit, abych se tu udržel,“
věří Radek Meidl
v extraligové setrvání

Fotogalerii a video najdete už
brzy na www.vecernikpv.cz

Foto: www.hcocelari.cz

klub, brali mě s jiným úmyslem než hrát
čtvrtou lajnu. Nesedlo mi to a dohodli
jsme se, že nejlepší pro mě bude změnit
působiště,“ pohovořil někdejší reprezentant mezi mládežníky i dospělými.
Od angažmá v Hradci si tak slibuje nejen
zlepšení vlastní výkonnosti, ale i týmový úspěch. „Mají výborný a ambiciózní
tým, chtějí udělat velký úspěch a přejít
přes čtvrtfinále. Co mám zprávy, tak je
tam dobrá parta, navíc k tradičně dobré
defenzivě přišli i šikovní útočníci a přidala se i ofenziva. Ambice jsou tedy oprávněné,“ uvědomuje si Honejsek, jenž se
opět v jednom týmu potkává s trojicí
Martin Pláněk, Bohumil Jank, Stanislav
Dietz, kterou zná z národního týmu
i krátkého působení v Třebíči.
Od hráče se zkušenostmi ze zámoří

i Finska se očekávají nejen body, ale
i hodně bruslení a hra do těla a mohl by
se stát jedním z hokejistů, na nichž bude
klub stavět i do budoucna. Na první
start si ale musí ještě několik dní počkat.
„Stále mě trápí angína. Byl jsem sice na
jednom tréninku, pocitově to ale stále
nebylo ono a výsledky krve ještě nebyly
úplně v pořádku, takže mi doktor nařídil
klid. Stále se necítím fit, ale unaven, navíc
dobírám antibiotika,“ sdělil Honejsek
v pátek Večerníku.
Nejvíce se pak těší na zápasy proti svým
bývalým celkům. „Proti Zlínu i Kometě
to pro mě bude speciální, znám tamější
prostředí i hráče a motivaci ukázat se. Jen
aby pro mě brzy nebyl každý zápas takto speciálně,“ sdělil Antonín Honejsek
s úsměvem.
(jim)

4. krok... LÍÈENÍ

5. krok... FOTOGRAFOVÁNÍ

Václav Meidl zamířil výměnou za Aleše Staňka do Havířova
➢ Ze strany 33
PROSTĚJOV V případě Jestřábů
se tak jedná o třetí výrazný zásah do
sestavy během sezony poté, co už
dříve přišli Aleš Sova s Dominikem
Volkem. Mimo to někteří další hráči
v čele s domácími odchovanci Markem Kalužou a Lukášem Vydrželem
zamířili do druholigového Valašského Meziříčí, ovšem s možností návratu formou střídavých startů.
„Nejprve jsme nechtěli nikoho měnit,
ale mít stabilní kádr po celou sezonu, loni
jsme si totiž prošli mnoha změnami a nechceme to opakovat. Jenže začátek se nepovedl podle představ, do čehož zasáhla
i zranění. Věříme, že tento tah pomůže
oběma hráčům,“ slibuje si od dočasné
výměny sportovní manažer a asistent
hlavního kouče Jiří Vykoukal.
Pozitivní přínos od celé transakce očekává rovněž Havířov, ten neměl podle
Martina Janečka víceméně co ztratit a ve
výsledku z toho mohou profitovat všich-

TŘINEC, PROSTĚJOV První zápas v nejvyšší soutěži dospělých
TŘIN
a hn
hned první kanadský bod, o pár dní později druhý start a premiérová
mié
branka. Radek Meidl (na snímku) sice zahájil sezonu
v dr
dresu druholigového Frýdku-Místku, jemuž pomáhal k jedné
výhře
výhř za druhou a vypracování náskoku na všechny pronásledovatele,
vate uprostřed minulého týdne se pak šestadvacetiletý prostějovský
tějo
rodák a zdejší odchovanec dočkal společně s další trojicí
pozvánky
pozv
z Třince do tamějšího extraligového mančaftu. A hráč
se zkušenostmi
zk
z juniorské extraligy, zámořské mládežnické soutěže,
těže polské extraligy a také první české a slovenské ligy je zatím
nadšen
nad a věří, že pohádka bude pokračovat i dál.
pil jsem do dvou střetnutí, pokaždé
Jiří MOŽNÝ
jsme zvítězili, navíc je to Třinec
●● Po
P Plzni jste se podílel i na vý- a já mám bilanci jedna plus jedna. Je
hře nad Mladou Boleslaví. Jaké to mnohem lepší, než jsem doufal,
jsou pocity takto krátce po utkání? opravdu super.“
„Byl to super zápas, opět jsme vyhrá- ●● V první utkání jste asistoval, ve
li. Je to zatím jako pohádka, nastou- druhém dokonce otevřel skóre.

ni. „Tuto výměnu urgoval Prostějov, jenž
toužil obnovit spolupráci Staněk-Moskal,
která tak úspěšně fungovala v Šumperku.
Aleš pro nás byl platný v poli, nedařilo se
mu ale střelecky, takže jsme zbystřili, protože jsme usilovali o velkého centra, jakým Vašek je. Umí hrát hokej a byl i draftovaný, také jsem z Prostějova a znám
ho, vím, že kvality má,“ podotkl někdejší
dlouholetý kapitán „žluto-modré síly“
a nyní asistent u havířovského „A“-týmu.
Znamená to, že devětadvacetiletý
forvard by mohl ve slezském městě dostat daleko více prostoru, než tomu nyní
bylo na Hané. „Věřím, že mi to umožní
získat klid a ukázat, že na to mám. Tamější kluky znám, hráli jsme proti sobě
spoustu let, navíc Karol Korím byl loni
v Prostějově a Radima Odstrčila si pamatuji z Havlíčkova Brodu a Brna. Klub
mi sice zajistil ubytování, ale když to
půjde, tak bych se chtěl vracet domů,“
sdělil majitel více než dvou set startů v juniorské zámořské soutěži OHL, jehož
si před jedenácti lety vybral Nashville.
A speciální chuť ukázat se bude mít

Jak se tato vaše branka udála?
„Vyvážel jsem puk ze třetiny, nahrál
jsem Pepovi Hrabalovi, ten předal
Růžičkovi, který vystřelil. A já jsem
dorážel. Měl jsem štěstí, že se puk
odrazil zrovna ke mně, byl to ale parádní pocit dát na jedna nula. Nakonec to ale byly poměrně nervy, hrálo
se až do konce. Bylo to vyhecované
a nějakých deset sekund před koncem jsme vyrovnali, pro nás to pak
dopadlo skvěle.“
●● Byla to vaše premiérová branka v extralize dospělých. Máte
puk na památku?
„Po vstřelení branky jsem se o puk
nijak nezajímal, po zápase mi ho ale
přinesli, takže ho mám schovaný.
Doma si ho nějak vystavím.“

ve středu 11. listopadu, to se totiž
představí na ledě svého mateřského
i kmenového oddílu, když Havířov
zavítá do Prostějova. Součástí výměny totiž není klauzule zakazující
takový start. „Víme, že Vašek bude mít
velkou motivaci, potřebujeme ale, aby si
začal víc věřit a byl takovou oporou jako
loni, i proto jsme nechtěli výměnu do
konce sezony.,“ nastínil Vykoukal s tím,
že žádná další změna se zatím neplánuje. „Aktuálně se nic dalšího neplánuje,
není jednoduché získat kvalitního prvoligového hráče. Bude se to ale odvíjet od
výsledků, zranění i dalších okolností,“
doplnil dvojnásobný mistr světa.
O dalším osudu obou hráčů se tak bude
jednat přibližně za měsíc a půl a ve hře
jsou obě varianty. Tedy jak návrat zpět,
tak setrvání v nových oddílech. „Aleš
i Vašek se mohou chytit a třeba jim to
sedne. Očekávám, že to přinese oživení,
a pokud to Vaškovi sedne, tak to budeme
my, kdo bude stát o to, aby nynější zkouška byla prodloužena do konce sezony,“
nezastírá Martin Janeček.
(jim)

●● Kolik prostoru jste dostal na
ledě?
„První zápas jsem strávil s Hrňou
a Rákosem ve třetí lajně, ve druhém jsem nastoupil do čtvrté formace, ale i tak jsem se dostal dost
do hry. Neřeším, kolik je to minut,
pro mě je podstatné, že mohu pomoci.“ (úsměv)
●● Překvapilo vás, že jste se ocitl
ve čtveřici, kterou Oceláři vytáhli
ze druhé ligy?
„Je to koncepčně jasně dané, my ve
Frýdku jsme farma. Třinec ale postihla marodka, tak se rozhodl čtyři
hráče povolat. Teď se budu snažit,
abych se tu udržel, ideálně až do konce sezony. Atmosféra na zápasech
byla neskutečná, pět tisíc diváků

a navíc prostředí na nejvyšší úrovni.
Paráda!“ (úsměv)
●● Zatím zůstáváte v prvním
týmu?
„Třinec i Frýdek trénuje odděleně.
V pondělí máme volno a v úterý se
mám hlásit v Třinci, tak tam snad
ještě dlouho vydržím.“
●● Lze přenést aspoň část euforie, když ve Frýdku jdete od výhry
k výhře?
„Těžko se to přenáší ze druhé ligy
do extraligy. Je to vážně velký skok,
jsem ale rád, že to takto vyšlo. Je to
úplně něco jiného, snažíme se ale
hrát jednoduše, jak po nás trenéři
chtěli. Podařilo se, jsem za to strašně
rád a budu makat a snažit se, aby to
tak bylo i dál.“

4

otázky pro ženu,
co se změnila...

„Všichni kolem
mě skákali!“

ƔƔ Jaké jsou vaše pocity z nové image?
„Jsem v šoku! Cítím se výborně, ani se nepoznávám. (smích) Vypadám jako nový člověk,
jen mám obavy, aby mě vůbec manžel poznal...
(úsměv) Připadá mi, že to nejsem já. Úprava obočí, líčení, nové vlasy a oblečení ze mě
udělaly úplně jinou Renatu Seidlovou.“
ƔƔ Splnila tedy naše PROMĚNA vaše
očekávání?
„Rozhodně ano. Jsem opravdu úplně nový
člověk od shora až dolů. Čekala jsem velkou
změnu a myslím, že se výborně podařila. Jsem
s novým vzhledem velice spokojená. Navíc mi
byla věnována ohromná péče, všichni kolem
mě celou dobu skákali a snažili se, aby se
proměna podařila na výbornou. PROMĚNA
IMAGE splnila moje očekávání po všech stránkách. Dokonce mám strach, že až po
mně někde budou chtít občanku nebo řidičák, tak mi neuvěří, že jsem to já.“ (smích)
ƔƔ Jak na vás reagovala rodina a známí?
„Musím říci, že všichni pěli samou chválu. Právě dcera mi řekla, že jsem úplně
jiný člověk a dokonce snad vypadám o několik let mladší. Moje maminka ze mě
nespouštěla oči, jak moc jsem se jí líbila a kolegyně v práci můj nový vzhled také moc
chválila. No a manžel, tak ten byl úplně nadšený, chválil mě až do nebe. (úsměv) Mám
radost, že se můj nový vzhled všem líbí.“
ƔƔ Přihlásila byste se do PROMĚN Večerníku znovu?
„Rozhodně ano. Nemohu jinak, než to všem ženám doporučit. Opravdu se není čeho
bát. Celý tým je velice šikovný a jsou to příjemní lidé, navíc každý z nich ví, co dělá.
Skuteční profesionálové, kterým je třeba poděkovat. Kdo nezkusí, asi neuvěří, ale bylo
to bezvadné. Přála bych i dalším ženám, aby zažily to co já. Byl to pro mě moc hezký
zážitek, na který budu ráda vzpomínat.“ (úsměv)

KOMENTÁì PATRONKY
PROJEKTU PROMħNY
„Máme za sebou šestou PROMĚNU
IMAGE. Myslím, že se i tato povedla opět
na výbornou. Po sedmi a půl hodinách se
paní Seidlová proměnila v úplně novou,
mladší, elegantní a krásnou ženu. Úprava
obočí, líčení, nový účes i barva vlasů včetně
oblečení jí dodaly na ženskosti a půvabu. Z
nevýrazné Renaty se stal úplně nový člověk.
Navíc paní Renata bude mít za pár dnů
narozeniny, takže jsme jí vlastně nadělili i
takový menší dárek. (úsměv) Za to všechno

patří dík celému našemu profesionálnímu
týmu. Naše šestá finalistka vypadá skvěle
a podle slov i reakcí byla se svým novým
vzhledem naprosto spokojená, z čehož mám
velkou radost. Dělat radost druhým je jeden
z nejpříjemnějších pocitů a celý náš tým se již
nyní těší, až udělá radost další z vás. Mohu
jen všechny vyzvat - hlaste se, stojí to za to!“
Za celý tým Aneta Křížová
patronka projektu a redaktorka
servisu pro ženy

Renata
Seidlová
PARTNEąI
PROJEKTU
PROM÷NY

ptali jsme se v ulicích

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

NECHÁVÁTE
SE OČKOVAT
PROTI CHŘIPCE?

NE

VLADIMÍRA HEJĠÍKOVÁ
PROSTħJOV

Magnolia móda je dámská
značková móda. V Prostějově na
Uprkově ulici, naproti GE Money
Bank (kousek vedle tržnice) provozuje dva obchody s elegantní
a streetovou módou. Nabízí kvalitní dámské oděvy pro ženy všech
věkových kategorií ve velikostech
od XS do XXL. Najdete zde elegantní, městské i volnočasové
modely zavedených českých,
německých, holandských a italských značek, které uspokojí
i náročnější zákazníky. V nabídce
jsou české značky Axello, Infinite,
Jopess, Vabacci, německé Street
One, Cecil, holandské Geisha,
Tramontana, italské Leidiro,
Koralline a další. Poskytován je též
poradenský servis a také profesionální styling, zkušený tým vám
pomůže vytvořit a zkombinovat
celkový outfit pro různé příležitosti
s ohledem na vaši osobnost, typ
postavy, kombinovatelnost a módní trendy. Těšíme se na návštěvu!

Kadeřnický a kosmetický salón
Evitas na náměstí Padlých
Hrdinů nabízí vysoce kvalitní
a individuální přístup ke každému
klientovi v příjemném prostředí.
Pravidelně navštěvujeme školení,
díky kterým jsme schopni vám
nabídnout, vždy nové informace a trendy. Při kosmetické
péči u nás dosáhnete maximálního uvolnění a relaxace. Naše
kosmetička vás bude nejen
hýčkat a zkrášlovat, ale také vám
poskytne profesionální rady, jak
o pleť pečovat i doma, aby jste vypadala stále krásně.
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Anketa

V sobotu bude další
DĚTSKÝ BAZÁREK

„Na tohle očkování nechodím.
Nevím, zda je vůbec zdraví prospěšné. Přece jen existuje velké
množství typů chřipky a není
zaručené, zda očkování vůbec funguje. Jsou známy i informace, kdy se
mluví o neúčinnosti a také o značné
škodlivosti tohoto očkování. Já se
chřipce bráním preventivně raději za
pomocí vitamínů a bylinek.“

NE

MONIKA TANEĠKOVÁ
PROSTħJOV
„Proti chřipce se očkovat nenechávám. Tomuto očkování totiž
příliš nevěřím. Jednak jsou možné
různé vedlejší účinky, a pak taky není
vůbec jisté, zda očkování právě zabere na chřipku, kterou člověk dostane. Když už na mě něco leze, tak
se to snažím vyležet a ještě si k tomu
udělám zázvorový čaj, což většinou
pomůže.“
Ptala se Aneta Křížová

redakce

redakční část
a výroba

obchodní
oddělení

▶

Jindøich LIDICKÝ
– Rytíøi Kladno:
„Do zápasu jsme vstoupili dobře. Hráli
jsme solidně, ovšem prosadili jsme se
až těsně před koncem první části, což
byl nakonec důležitý gól. Pak se Prostějov zvedl a od inkasované branky nás
zachránil gólman a párkrát i obětavost.
Povedl se nám nástup do poslední
periody, kdy jsme se třikrát trefili a soupeři odskočili. V tomto utkání jsme
přečkali i několik náročných oslabení,
což bylo podle mě to nejpodstatnější,
co rozhodlo.“

HRADEC KRÁLOVÉ, PROSTĚJOV Spekulace se potvrdily a jak
Večerník předeslal již v minulém vydání, tak se i stalo. Odchovanec prostějovského hokeje Antonín Honejsek skutečně změnil extraligový dres,
když na počátku uplynulého týdne
zamířil z Komety Brno do Hradce
Králové. Čtyřiadvacetiletý útočník
tak pozná už třetí klub nejvyšší domácí soutěže dospělých. Do východních Čech zatím odchází na hostování do konce sezony s možností opce
na odkup a za tamější HC Mountfield
si odbude premiéru tento pátek 23.
října na ledě Pardubic.
„V Kometě jsem moc nehrál a navíc
jsem nedával góly ani nehrál dobrý hokej. Nebyl jsem tak spokojený ani já, ani

jiskru a eleganci
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▶

PROSTĚJOV Čtyři zápasy trvala
zatím nejdelší prostějovská bodová
šňůra sezony. Toto výsledkově úspěšné období ukončilo až pondělní střetnutí s Kladnem. Středočeši přijeli na
Hanou v pozici třetího nejlepšího
celku WSM Ligy a svou pozici také
potvrdili. Více než dvě třetiny sice drželi Jestřábi pouze jednobrankovou
ztrátu a mohli se i dotáhnout, poté
ovšem soupeř udeřil z brejků i přesilovky a bylo rozhodnuto. Domácí se
totiž prosadili až v samotném závěru
a potvrdili, že jsou střelecky nejméně
efektivním celkem soutěže.
Souboj s šestinásobným československým šampionem přilákal pouze šestnáct stovek diváků. A ti, kteří v chladném
počasí vážili cestu na stadion, viděli zpočátku velký hostující kolotoč. Úvodní tři
minuty se zdálo, že Kladno hraje permanentní přesilovku o jednoho hráče. Jestřábům se nakonec podařilo tuto pasáž
přečkat bez úhony a poté se i oni osmělili.
Blíže brance ovšem stále byli hosté, po jedné střele z mezikruží zachránilo Horčičku
dokonce až břevno. A činil se i někdejší
extraligový gólman, jednou ho spoluhráči
po špatném střídání nechali zcela na holičkách. Už se zdálo, že úvodní část skončí
bez branek, když Kladenští úspěšně ubránili oslabení a bez pár desetin rovných
deset sekund před pauzou zakončoval
Gutwald prakticky do prázdné brány.
Do druhé třetiny vstoupili Jestřábi mnohem aktivněji a začali Cikánka, jenž

tentokrát dostal přednost před Mensatorem, mnohem více zaměstnávat. Stejně
tak se ovšem do občasných přečíslení
dostávali hosté. Při úniku dva na jednoho
dostal Bílek přesný pas před brankoviště,
v jasné tutovce ale minul.
Podstatný moment nastal v polovině
střetnutí. To se kanadská posila a někdejší hráč Montrealu Brendon Nash vrhl na
Václava Meidla a bušil do něj i na zemi,
výsledkem tak pro něj byl trest do konce
utkání a pro domácí hned pětiminutová
přesilovka. Ta ale Jestřábům paradoxně
spíše uškodila, hosté se totiž plně koncentrovali na bránění, otupili předchozí
nápor a přes několik střel a potenciálně
nadějných pozic nedovolili nic nebezpečnějšího.
Do sítě se podařilo Prostějovu dotlačit
kotouč až minutu před druhou sirénou,
gól ale neplatil, protože se již dříve pískalo
postavení mimo hru. I po tomto dějství
tak platil stav 0:1.
Závěrečnou dvacetiminutovku nezačali
domácí nejlépe a už po pár sekundách
mohli prohrávat o dvě branky. Soupeři
se totiž podařilo udělat zmatky ve svém
útočném pásmu a na čáře museli Horčičkovi vypomoci obránci.
O nedlouho později už při Jestřábech
tolik štěstí nestálo. Hostům se zdařil další
brejk dva na jednoho, Stach vybídl Bílka
a vyhlášený kanonýr nepohrdl. Z první se trefil mimo dosah přesouvajícího
brankáře. O dvě minuty později se role
prohodily a byl to nejproduktivnější
Rytíř, kdo zařídil vedení o tři branky, za
další minutu a čtvrt ukončil Sovův pobyt
na trestné lavici od modré střílející Jurij
Repe.
Alespoň čestného úspěchu domácí dosáhli pět minut před koncem. To se na
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se rozšíĊila

adresa
zĒstává
stejná
ob÷ poboéky Veéerníku najdete
i nadále v ulici Olomoucká, é.p. 10

Odhalení Památníku Josefa Krapky v NáchodĚ
se za ProstĚjov zúÿastnil radní Josef Augustin

HLASTE SE!
HLEDÁME DALŠÍ ČTENÁŘKU
NA ZMĚNU IMAGE!
Staòte se finalistkou listopadového kola
Jako jediné místní periodikum pro vás PROSTĚJOVSKÝ Večerník připravil zcela nový projekt PROMĚNY
IMAGE. Před půl rokem jsme vyhlásili úvodní výběrové kolo a během několika měsíců se nám přihlásila velká
spousta čtenářek přesahujíc stovku. Avšak šanci mohla každý měsíc dostat jen jedna z vás... Šest dějství dopadlo více než výborně a nyní hledáme další z vás. Přihlaste se a nebudete litovat.
DÁMY, POZOR! Nyní máte obrovskou příležitost, jak zcela zdarma změnit svůj vzhled. Bude o vás postaráno jako o princeznu.
Prvotřídní profesionálové zajistí nový sestřih a barvu vašich vlasů, také vhodné líčení a nový šatník. Na nic nečekejte a přihlaste se
do říjnové PROMĚNY IMAGE. Vyhlašujeme pátrání po ženách, které potřebují nutnou změnu vizáže. Chceme vám pomoci
vypadat tak, jak si představujete. Na nic nečekejte a přihlaste se do listopadové PROMĚNY IMAGE.

Chceme vám pomoci vypadat tak, jak si představujete. Předem se objednáváme do kadeřnictví
a kosmetiky, aby si na nás udělali čas. Celé hodiny chodíme po obchodech a nedaří se nám vybrat
ten správný kus oblečení, který by nám perfektně sedl. Nyní máte možnost vyřešit tyto starosti jednodušeji. PROSTĚJOVSKÝ Večerník se o vše postará. Stačí se jen přihlásit.
Co vás čeká? Den plný péče, hýčkání a zkrášlování. Začneme barevnou typologií, bude vám vytvořen nový účes, elegantní
líčení a nakonec budete oblečena do slušivého oblečení. Závěrem vás čeká focení s profesionály.

Co musíte udělat? Stačí poslat dvě své aktuální fotografie (tvář a postava) na
e-mail: vecernik@pv.cz. Do předmětu emailu uvádějte „PROMĚNA IMAGE.“ Nebo
můžete přijít osobně do naší redakce.
Napište také váš věk, velikost oblečení, důvod, proč se do PROMĚNY hlásíte, proč bychom měli vybrat právě vás, také odkud jste a telefonický kontakt. Hlásit se můžete do
2. listopadu! Těšíme se na spolupráci s vámi.

Slavnostního odhalení pomníku Josefa Krapky - Náchodského se zúéastnili zleva Jan Hamáéek, Jan Birke, Josef Augustin a Miroslav Brát.
Foto: Magistrát m÷sta Prost÷jova

NÁCHOD, PROSTĚJOV V Pavlišově, městské části Náchoda, byl minulé úterý 13. října odhalen památník Josefa Krapky-Náchodského.
Slavnostního odhalení se zúčastnil
Jan Hamáček, předseda Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR, starosta
Náchoda Jan Birke a další hosté. Statutární město Prostějov zastupoval
radní a předseda kulturní komise
Josef Augustin (KSČM).
Jan Hamáček podtrhl význam odkazu
a vlivu pavlišovského rodáka na politické, společenské i kulturní dění ve
druhé polovině devatenáctého a počátkem dvacátého století. Zdůraznil,
že Josef Krapka se po přesídlení do
Prahy v roce 1888 stal vůdčí osobností
české sociální demokracie a jejím žurnalistickým mluvčím. Jan Birke uvedl,
že si město váží svého významného
rodáka a jeho činnosti jak v oblasti

politické, tak literární a publicistické.
Připomněl, že města Náchod a Prostějov spojuje osobnost Josefa Krapky-Náchodského.
I proto Rada statutárního města Prostějova schválila poskytnutí peněžního
daru ve výši patnácti tisíc korun městu
Náchodu na revitalizaci památníku
Josefa Krapky-Náchodského. Z pověření primátorky Aleny Raškové se
slavnostního aktu zúčastnil i Josef
Augustin. „Rada města chtěla finančním darem vyjádřit sounáležitost nad
odkazem zdejšího rodáka, který svoji nezanedbatelnou stopu zanechal
i v Prostějově. Město svou spoluúčastí podpořilo myšlenku člena městské
rady v Náchodě a koordinátora projektu revitalizace památníku Miroslava Bráta o dotvoření symbolické osy
měst, která byla pro básníka, novináře,
spisovatele a politika Josefa Krapku

podstatná - Náchoda a Prostějova,“
konstatoval exkluzivně pro Večerník
Josef Augustin.
Ten mimo jiné připomněl, že Josef
Krapka udržoval přátelské styky s T. G.
Masarykem a jeho chotí. „Překládal do
češtiny i díla předních světových prozaiků, kupříkladu Guy de Maupassanta,
Lva Nikolajeviče Tolstého či Maxima
Gorkého. Pro prostějovské občany je
významnou zajímavostí spojení jména Krapka a jeho potomků s dalším
neméně významným jménem prostějovské historie. Vnučkou Josef Krapky-Náchodského nebyl nikdo jiný než
MUDr. Linda Wichterlová, manželka
akademika Otty Wichterleho. Jsem
hrdý na to, že tak významný člověk, jakým byl Josef Krapka – Náchodský, žil
a pracoval v letech 1903 až 1909 také
v Prostějově,“ dodal prostějovský radní
Josef Augustin.
(red)
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JESTŘÁB PODLE STROMSKÝ:
MAREK

Ai Husák
JSOU
UŽ
OSMÍ
s Protivným

„NIKAS JE PROSTĚ BOMBARĎÁK!“
Zkušený žokej věřil, že pokud dorazí do cíle, bude „na bedně“

PROSTĚJOV Marek Stromský
původně Velkou pardubickou vůbec jet nechtěl. Když
se posléze nechal přemluvit
manželkou, přál si do závodu
vyrazit na klisně Modeně od
Stanislava Popelky. Nakonec
vyskočil do sedla desetiletého
Nikase ze stejné stáje. Díky
všem těmto pozoruhodným náhodám se žokeji,
trenérovi a snad i koni splnil
celoživotní sen. Nejenže vůbec
poprvé ve své kariéře zvítězili
v nejtěžším závodě kontinentál- Marek Stromský si po doběhnutí Velké pardubické společně s Nikasem užívali
ní Evropy, navíc jej Nikas zaběhl pocity pravé euforie.
Foto: internet
v nejlepším čase všech dob.
ivní zpovědi Marek Stromský, který se na chvíli zpomalil, ale pak se zase rozběhl

Martin Zaoral

Žokej Marek Stromský se v jedenačtyřiceti letech a na třináctý pokus
dočkal prvního triumfu ve Velké pardubické, když překvapivě zvítězil s desetiletým hnědákem Nikasem. Jejich
vítězství je o to cennější, že jak koně,
tak i jezdce po celou sezónu provázela
velká smůla. Ještě krátce před startem
hlavního dostihu nedělního pardubického odpoledne Marek Stromský upadl
ze sedla Borderlanda v Ceně Labe. „S
pádem musí žokej vždycky počítat, není
to nic výjimečného. V tomto případě
jsem si narazil pouze prst, doktor mi
ho rychle obstříkl a jelo se dál. Natekl
mi až po neděli,“ přiznal Večerníku
Marek Stromský, který více než Nikasovi původně věřil klisně Modeně ze
stejné stáje. V tom se nikterak nelišil
ani od sázkařů. „Modena se zdála být
v lepší formě. Nicméně u Nikase
jsem si byl jistý, že pokud nebude
mít opět smůlu a nedojde ke kolizi
s ostatními koňmi, tak celý dostih bez
problémů přeskáče. A taky mi bylo
jasné, že pokud dorazíme do cíle,
budeme na bedně,“ řekl nám v exkluz-

v průběhu dostihu řídil slovy trenéra
Stanislava Popelky. A vyplatilo se.
„Obvykle se snažím jet ideální stopou
tak, aby kůň toho naběhal co nejméně
a šetřil síly. Trenér mi však kladl na srdce,
že Nikas hlavně potřebuje na každou
překážku dobře vidět a s nikým se
v poli se nemačkat. I proto jsem s ním
najel víc metrů, než museli uběhnout
ostatní koně. Nakonec se ukázalo, že
v takto dlouhém dostihu to nehraje nějak
zásadní roli,“ uznal Marek Stromský.

„Cílová rovinka
se zdála
nekoneèná“

Tahle taktika se vyplatila i při náběhu do
cílové rovinky. Ač se Nikas vůbec nedržel
v ideální stopě u bariéry, v zatáčce náhle
vystřelil a už před sebe nikoho nepustil.
„Cílová rovinka se najednou zdála být
nekonečně dlouhá. Myslel jsem, že
každou chvíli se na nás zezadu musí
někdo dotáhnout, ale Nikas letěl jako
vítr. Jen když spatřil tribuny plné lidí, tak

Slavilo se až do rána!

majitele rozšafně hlásil: „Nedéchej na
něho, aby nespadl. Cítí chlast a prchá.“
Majitel Petr Kupka byl v sedmém
nebi. Má jediného koně. A s Nikasem už ve Velké pardubické slavil
druhé (2013) i první místo (2015).
„Podívejte se na něj,“ ukazuje na desetiletého hnědáka. „Ví, že vyhrál,
že má splněno. Když mu dostih
nevyjde, nebo z něj jezdec spadne, tak
ve výběhu vyvádí. A teď nic, je úplně
v klidu. Je to paráda.“
Co udělá s dotací (2 miliony korun) za
vítězství? „Když byl před dvěma lety
Nikas druhý, zachránil mi podnikání,
investoval jsem to do obchodu. Teď
to asi půjde na bydlení. Rozhodně
nebudu nakupovat koně ve velkém.“
Když to zaslechl trenér Popelka, naoko
se rozčílil: „To je hrozný majitel!“ Na
Srdéčku je veselo. A dlouho ještě bude...
Zdroj:www.isport.blesk.cz

8./22 b.

umístìní a poèet bodù:

4./27 b.

5-2-3-5

celková zápasová bilance:

8-1-1-5

Kamil Pąececht÷l a Jiąí Vykoukal
v týmu je hned dev÷t hráéč, kteąí
v minulosti prošli Spartou Praha

st÷jovskou brankou velice t÷sno, více pukč ovšem nakonec skonéilo za zády Marka Schwarze.
Foto: Jiąí Možný

díky bojovnosti zvládli. Přesně takový
zápas jsme potřebovali vyhrát,“ oddychl si
po Benátkách. „Byl to můj první soupeř,
tak nevím, jak jsou na tom ostatní, pro mě
to ale bylo tak akorát. Bruslivý mančaft
plný mladých kluků, mají tam ale i zkušené borce, takže to pro mě bylo docela
dost náročné, fyzičku jsem ještě úplně nedohnal. Stačilo mi to,“ dodal s úsměvem.
Jestřábům se podařilo posunout již na
dvaadvacet bodů a posunou blíže středu.
Je to podstatné i z toho důvodu, že šest

bodů získal v uplynulém týdnu i Most
a bodově se dotáhl na Šumperk. Vinou
horšího skóre jsou tak nově poslední právě „Draci“, na něž má Prostějov deset
bodů k dobru. Přibližně stejně daleko
je to ale na špici. I díky víkendovému
výpadku celého vedoucího tria Slavia,
České Budějovice, Kladno je to jedenáct
bodů na vedoucí Pražany. Stále ovšem
platí, že nejhorším útokem disponují
právě Jestřábi, byť se jejich průměr dostal
již nad dvě branky na zápas.

SOVA PO KLADNU

přicházeli. Z toho pramenil tlak a pak to
vypadalo, že nás přehrávali. My jsme si
moc velký tlak nevytvořili.“
ƔƔ První dvě třetiny jste se drželi na
dostřel.
„Hned na začátku jsme byli pod tlakem,
pak jsme se z toho trochu vyhrabali a
byla i nějaká šance, ale pak jsme si nepohlídali konec první části, což by se nemělo stávat. Navzdory tomu, jak ta třetina
vypadala, tak bychom šli za stavu nula
nula a byli bychom na tom stejně. Trošku se to zlomilo a blbě se mi to hodnotí.“
Druhou část interview najdete v příštím
Večerníku.

PROSTĚJOV Na počátku října se
po více než pěti a půl letech představil znovu v prostějovských barvách
obránce Aleš Sova (na snímku). Po
pondělním utkání poskytl Večerníku
exkluzivní rozhovor.
ƔƔ JProhra 1:4 vypadá až příliš krutě, bylo Kladno až o tolik silnější?
„Po celý zápas lepší, drželi se na puku
mnohem lépe než my. Měli více ze hry a
zaslouženě vyhráli. Dokázali udržet puk
v útočné třetině, zatímco my jsme o něj

„My si od zaÿátku
átku sezóny Őíkáme, že máme
kvalitní a silnýý tým,“ usmíval se Venkrbec
ještě nebyly. Důležité však je, že se daří
ého hráče
týmu a vyhrává se. To každého
baví nejvíce.“
ƔƔ Jak se vám líbí v útoku
ku
s Novákem a Šlahařem?
„Hráli jsme spolu poprvé
a myslím, že nám to svědčilo. Za mě jednička. Já bych
ale nekomentoval jen náš
mu.
útok, byl to výkon celého týmu.
Táhli jsme za jeden provaz a šlaně
pali úplně všichni. Pak je úplně
jedno, v jakém útoku hraje.“
ƔƔ Kolik sil stál zápas, ve kteterém jste točili jen tři pětky?
„Nějaké ale, ale myslím, že
máme dost natrénováno. Navíc
ž sii to
takový hokej dost baví, takže
ani člověk neuvědomí, nepřipustí, že
by byl unavený. Pokud soupeře tlačíte
a přehráváte fyzicky, dodává vám to
i psychické síly.“
ƔƔ Výhra nebyla dílem štěstěny, ale
výrazně jste jí šli naproti. Bude to
tak z vaší strany už pořád?
(smích) „Teď už zbývá říct jen Amen.
(znovu smích) Pochopitelně to tak
každý den nepůjde. Jít tomu naproti
ale je potřeba v každém zápase. Snaha
a zarputilost by měla být z naší strany
pokaždé, nejenom na silnější soupeře.“
ƔƔ Cítili jste i na ledě, že váš styl
hry soupeři moc nevoněl?
„Jasně. Byl to záměr. Hrát zarputile,
rvát se o každý puk. Věděli jsme, že
to soupeře moc bavit nebude. Chtěli
jsme jim od začátku ukázat, že ty body
chceme. Oni byli asi připravení na to,
že si ty body odvezou zadarmo. Bylo
na nich vidět, že nejsou tak rozhodnutí se o ty body rvát jako my.“

SK Kadan
à

vs.

Sobota 24.10. v 18:00 hodin

Luboš Horéiéka 92,06%; 2,47

15101611006

ose,“ popisuje Josef Šmíd, starosta obce
Hvozd. „Většina z nás si na Nikase
i Modenu vsadila, kurzy měli pěkné,
takže jsme se domů vraceli všichni
o dost bohatší. Je to nádherný úspěch,
ještě to musím vyhlásit rozhlasem.“
Slavilo se pochopitelně v rodinné
hospodě U Popelků. Otevírací doba
je sice v neděli jen do půl deváté večer,
ale na to se nehledělo. „Když jsme
v deset večer přijeli z Pardubic, tvrdé
jádro tam ještě bylo,“ usmívá se Popelka. „Jen měkkejši už byli doma. Ale
není se co divit, většina ladila formu
už cestou autobusem do Pardubic...“
Spát se šlo pozdě. Ale v maštalích
muselo za svítání všechno zase klapat.
„Nemůžu mluvit,“ hlásil chraptivým
hlasem jeden z pracovníků Popelkova
skromného týmu. A když se šel trenér
Popelka ještě vyfotit s Nikasem a jeho
majitelem Petrem Kupkou, trenér na

LHK Jestrábi
à
à PROSTEJOV

Michal Dragoun (3+8)
Marek Drtina (5+5)
Martin Novák (5+2)

Foto: isport.cz
Stylové místo pro vítěze Velké
pardubické.
Hvozdecká
stáj
Na Srdéčku leží mezi Konicí
a Slavětínem. A koňské úspěchy
tady rozhodně umí oslavit. Vítězství
desetiletého Nikase ve 125. ročníku
Velké pardubické s Českou
pojišťovnou (a osmé místo Modeny) slavil trenér Stanislav Popelka se svým pětičlenným týmem
(a většinou vesnice) hluboko do
rána.
„Jel jsem čtyřiadvacítku,“ usmívá se
trenér Popelka. „V neděli jsem před
Velkou pardubickou vstával o půl páté,
abychom se do Pardubic dostali včas.
No, a spát jsem šel taky tak nějak...
Kolem páté ráno. V pondělí.“
Rodinná hospoda U Popelků pulzovala po Velké pardubické bouřlivou
oslavou. „Přímo do Pardubic nás jelo
asi čtyřicet pět autobusem, další po své

Hokejová pozvánka k ledu na 17. kolo WSM ligy

2x v ąad÷ bez ztráty bodu
S Kladnem 1:4
s Benátkami 3:2
s èeskými Bud÷jovicemi 4:2

naplno a mně bylo jasné, že před sebe za
žádnou cenu jiného koně už nepustí,“
popsal pocity těsně před doběhnutím do
cíle Marek Stromský. Poté už následovala
euforie, kterou přímo na závodišti a také
u televizních obrazovek sledoval téměř
celý národ.
Pro samotného jezdce bylo vítězství ve
Velké pardubické obrovskou satisfakcí.
„Už jsem házel flintu do žita, že mám
ty dobré jezdecké roky za sebou a nic
zajímavého už mě nečeká. Pán Bůh mě
ale odměnil za to, že jsem to nevzdal,“
řekl doslova šťastný žokej, kterého je teď
všude plno.
Vítězný Nikas má i přes své nesporné
zkušenosti před sebou stále slibnou
budoucnost. Pokud se udrží zdravý,
můžeme očekávat, že se opět za rok
postaví na start Velké pardubické. Bude
v jeho sedle i vítězný žokej? „To jsem zatím vůbec neřešil. Chtěl jsem už skončit
před dvěma roky a teď by se nabízelo,
abych konečně na samotném vrcholu.
Na druhou stranu se mi nechce nechávat Nikase někomu jinému. Teď mě
čeká ještě asi pět dostihů a přes zimu
budu mít čas zvážit všechna pro a proti,“
uzavřel Marek Stromský.

napsali o velkém triumfu

Pondělí 19. října 2015
www.vecernikpv.cz

aktuální série:
poslední výsledky:

nejproduktivnìjší hráèi:
brankáøská jednièka:
trenérský štáb:
zajímavost:

7x v ąad÷ bez remízy
se Šumperkem 4:3
s Pąerovem 5:1
v Kladn÷ 5:3
Jaroslav Kčs (5+9)
Marek Raéuk (6+7)
Jakub Chrpa (7+3)
Jan Strmeÿ 93,10%; 2,63
Jaroslav Beck a Josef Dušek
mužstvo dokázalo na konci záąí po
dlouhých jedenácti m÷sících vyhrát
nájezdy

VzhŢru do Edenu, pak proti Beckovi
PROSTĚJOV Také v tomto týdnu
před sebou mají Jestřábi dva atraktivní souboje proti celkům ze špice
tabulky. Nejprve to ve středu bude
venkovní duel na půdě aktuálního
lídra Slavie Praha, o tři dny později se prostějovský výběr představí
na vlastním ledě proti Kadani. A
farmě extraligového Chomutova
vedené prostějovským rodákem
Jaroslavem Beckem aktuálně patří
čtvrtá pozice.
Pražané v uplynulém týdnu zažili tři
rozdílné výsledky. Nejprve si doma
poradili s Přerovem, byť museli obracet výsledek 0:1, poté ovšem skončila
jejich devítizápasová vítězná série, během níž „sešívaní“ osmkrát za sebou
neztratili ani bod. Postaralo se o to
Kladno, které v hlavním městě zvítězilo na nájezdy.
A o víkendu vyšel tým Pavla Hynka
zcela naprázdno, na půdě Benátek
padl 1:3. Platí tak, že za poslední dva
duely vytěžil jeden z favoritů soutěže
pouze bod a jeho náskok na druhé
České Budějovice se ztenčil právě na
tento titěrný odstup.

Slávisté jsou aktuálně nejlépe střílejícím i bránícím mužstvem soutěže,
jejich průměrné skóre se nejvíce blíží
stavu 4:2. Svědčí o tom i skutečnost,
že Jaroslav Markovič je s dvaadvaceti
body nejproduktivnějším hráčem celé
soutěže. Třicetiletý slovenský útočník
zatím disponuje bilancí 8+14 a je tedy
současně nejlepším nahrávačem. Jen
o dvě asistence méně posbíral Nathan
Robinson, nejlepším střelcem výběru
je pak s deseti zásahy Miroslav Čermák.
A při hře směrem dozadu se dvojnásobný extraligový šampion může
spolehnout na jméno Alexandr Hylák. Již jednatřicetiletý gólman, jenž
v posledních letech sbíral slovenské
tituly s Košicemi, má průměr pouze
1,6 branky na zápas a úspěšnost 94,63
procenta, díky čemuž vychytal již jedenáct vítězství. V celkovém počtu
zásahů je tak hned za dvojicí Jaroslav
Soukup, Luboš Horčička na třetím
místě. První vzájemný souboj dospěl
až do nájezdů, v nichž Slavii pomohl
jiný muž s maskou Dominik Frodl.
Na domácím kluzišti se pak Jestřábi
představí opět v sobotu 24. října od 18

hodin. A soupeřem jim bude SK Kadaň, jíž mají po předešlém výprasku
2:7 na severozápadě Čech co vracet.
Jedná se mimo jiné o jediné utkání v
dosavadní sezoně, které Luboš Horčička nedochytal.
Soupeř se v bráně může spolehnout
zejména na dvojici Jan Strmeň, Miroslav Hanuljak, oba gólmani mají
úspěšnost přes třiadevadesát procent
a průměr kolem dvou a půl branky na
zápas a dostali již několik příležitostí
v extraligovém Chomutově, k čemuž
Strmeň přidal jedno extraligové a Hanuljak jedno prvoligové čisté konto.
A o gólové příspěvky se zatím nejvíce stará trojice Jaroslav Kůs, Marek
Račuk, Jakub Chrpa. Posledně jmenovaný je se sedmi góly nejlepším kanonýrem, Kůs díky devíti asistencím
a čtrnácti bodům kraluje těmto statistikám a Račuk má velice vyrovnanou
bilanci 6+7.
V loňském ročníku se v Prostějově
dvakrát prodlužovalo a rozhodnout
nakonec musely až nájezdy. V obou
případech byli Jestřábi šťastnější.
(jim)

Díky obratu v poslední třetině

odjely Benátky s prázdnou
LHK PV
HC BEN

2:3

PROSTĚJOV Pouze do jedné brány
se trefovali střelci v duelu úvodního
kola druhé čtvrtiny mezi Prostějovem
a Benátkami nad Jizerou. Domácí Jestřábi otevřeli skóre v první části, po
změně stran se soupeři podařil obrat,
ale závěrečná třetina opět patřila loňskému nováčkovi první ligy, který si tak
mohl vychutnat teprve třetí vítězství na
Foto:Zden÷k Vysloužil
vlastním kluzišti. Poprvé v plné zbroji
u toho byl i Matouš Venkrbec.
ƔƔ Jak moc zvedne sebevědomí po- Gólový účet otevřel v polovině patnácté
znání, že porazíte Motor vlastním minuty Michal Dragoun a jeho radost
uměním?
mohla být hned trojnásobná. Nejenže
„My si od začátku sezóny říkáme, že ranou z vrcholu pravého kruhu do bližší
máme kvalitní a silný tým. Je pravda,
že jsme to ale doposud v žádném zápase neprokázali. Je potřeba si opravdu srovnat psychiku a věřit tomu,
že hokej hrát opravdu umíme. Jsem
přesvědčen, že když naskočíme na víKAMIL PØECECHTÌL
těznou vlnu, podobných zápasů jako
– LHK Jestøábi Prostìjov:
dnes bude víc a víc.“
„Bylo to nesmírně těžké utkání, BenátƔƔ Vaši energii vycítili i fanoušci, ky potvrdily, že mají silné mužstvo. My
kteří vás od první minuty za třemi jsme do něj dobře vstoupili, byli jsme
body doslova hnali. Vnímali jste to aktivní, ale druhou třetinu jsme odehráli
tak?
úplně neuvěřitelným způsobem. Jen
„Ony jsou to spojené nádoby. Když díky tomu, že jsme se dostali do přesise nedaří, tak se ani moc nefandí, lovek, které jsme si vybojovali tlakem ve
nebo fandí jen ta hrstka nejvěrněj- třetí třetině, tak jsme to následně otočili.
ších. Ten tým zkrátka roste s pod- Jinak nevím, jestli bychom to zvládli. Co
porou fanoušků a obráceně. Každo- se dělo po druhé třetině? Nebudu to komentovat, bylo to ale vidět i na sestavě
pádně jsme dnes ale tu atmosféru
a naštěstí to vyšlo, jak jsme si řekli.“
vnímali a dost živě.“

šibenice zaknihoval svůj třetí přesný zásah
sezony, navíc se Jestřábům stejně jako proti
Kladnu podařilo využít přesilovku a jako
bonus se právě on stal tím, kdo jako první Prostějovan sezony vyzrál na gólmana
Marka Schwarze.
Zvýšit svůj náskok mohli Jestřábi na počátku druhé části, kdy dlouhé minuty svého
protivníka svírali v jeho obranném pásmu.
Jenže bílo-modrým se podařilo osvobodit
a po plachtícím nahození v podání nesmírně zkušeného Martina Čakajíka také
vyrovnat. Tento moment s domácími
zacloumal a nebyla to pro ně jediná rána,
deset minut nato si k levé tyči najel pozapomenutý Huňa, dostal přihrávku a nemýlil
se – 1:2.
O druhé pauze tak bylo v jestřábí šatně
poměrně horko a nastaly i změny v sestavě.
Do hry se dostal Meidl se Šlahařem, když
první se připojil k Luňákovi s Dragounem

ÚSTY TRENÉRč
Antonín NEÈAS
– HC Benátky nad Jizerou:
„Prostějov má kvalitní mančaft a myslím si, že jsme tady předvedli slušnou
hru. Zápas se lámal přesilovými hrami, soupeř si je vyžádal kvalitní hrou.
Nedokázali jsme se s tím vypořádat,
přišlo oslabení pět na tři a inkasovali
jsme. Myslím si ale, že jsme tady podali
dobrý výkon a musím pochválit hlavně
mladou útočnou řadu. Je to ale prohra
o gól, to mrzí. Navíc z Prostějova je to
dálka.“
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

a druhý k Venkrbcovi s Krejčíkem, naopak
dál už nepokračoval Illéš s Volkem.
A výsledek se dostavil prakticky okamžitě.
Stačilo, aby Špaček selhal v tutovce sám
před Horčičkou, hra se přesunula na druhou stranu, kde Čuřík vymyslel od brankové čáry přesný pas na Nováka, jenž se
z mezikruží střelou nahoru nemýlil.
Radost v domácím táboře i prořídlých
tribunách byla nesmírná, přímo na ledě
vše nejvíce prožíval právě Čuřík, z něhož
v každém utkání čiší spousta energie.
No, a když se na trestné lavici sešel Říha
s Ordošem, stačilo domácím jen devět
sekund, aby dvojnásobnou přesilovku využili. O tom, že má Drtina „ránu jako bejk“,
se již mohli všichni přesvědčit, při pokusu
z počátku devětačtyřicáté minuty se mu
navíc podařilo i přesně zacílit. Sjel si téměř
až do kruhů, dostal nabito a nechytatelně propálil vše. I tentokrát navíc došlo na
slova Jiřího Vykoukala, že je potřeba mířit
nahoru.
Stav 3:2 už platil i o týden dříve v domácím
derby se Šumperkem, tehdy se ale těsný
náskok udržet nepodařilo. Nyní tomu bylo
jinak, když největší možnost si hosté nechali až do předposlední minuty. To se jako
tank řítil do brankoviště Ordoš, svým včas
vykopnutým pravým betonem ovšem na
čáře zachránil Horčička. Po oddechovém
čase v podání domácího celku pak už Benátkám nepomohla ani hra bez brankáře.
Po pěti porážkách v řadě se tak Jestřábům
poprvé podařilo na tento celek vyzrát. Zatímco v minulé sezoně ve čtyřech vzájemných soubojích neuhráli ani bod, nyní za
dva mače získali již čtyři body. Drtivá střelecká převaha tak tak přinesla své ovoce.
(jim)
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RYCHLÝ
VEÿERNÍK
Stloukal opustil Skalici
Skalica (jim) – Bývalý trenér prostějovských Jestřábů Martin Stloukal
již nepokračuje na lavičce Skalice.
Čtyřiačtyřicetiletý kouč v minulosti
trénoval rovněž Znojmo či Klagenfurt, ovšem uprostřed minulého
týdne se dohodl s vedením účastníka slovenské extraligy na ukončení
spolupráce. Tým po něm dočasně
převzal asistent Michal Růžička
s tím, že nového hlavního kouče
oznámí klub v brzké době. Po nedělním kole patří Záhorákům s jedenácti body a velkým odstupem
desátá pozice, hůře jsou na tom jen
mladíci ze slovenské „dvacítky“

Meidl, Káòa i Luka
doplnili Tøinec
Třinec (jim) – O další trio se v uplynulém týdnu rozhodla skupinka
hokejistů s prostějovskou minulostí,
kteří naskočili do letošního ročníku
extraligy. Kvůli rozsáhlé marodce,
která trápí hokejisty Třince, se totiž
Oceláři rozhodli rozšířit kádr pro
nejvyšší soutěž o hokejisty z farmy
ve Frýdku-Místku. Vedle útočníka
Marka Růžičky, tak do mužstva jarního finalisty play off povýšili rovněž
Radek Meidl, Vladimír Luka a Tomáš Káňa. Káňa s Meidlem zasáhli
do soubojů proti Plzni i Mladé Boleslavi a přispěli ke dvěma výhrám
a celkově pěti bodům, Luka byl pouze u zdolání Západočechů.

Neužil vychytal Porubu
Valašské Meziříčí (jim) – První
start v dresu druholigového Valašského Meziříčí si v sobotu večer
připsal prostějovský gólman Jakub
Neužil. A pro sparťanského odchovance to byla vítězná premiéra, přispěl k výhře Bobrů 5:4. Gólem a přihrávkou se na třech bodech podílel
také Marek Kaluža a v sestavě vítězů
nechyběli ani Adam Arnošt, Michal
Tomiga či Patrik Kuchta, naopak
na druhé straně se tentokrát příliš
neprosadil hlavní útočný tahoun ostravského celku David Zachar. Prostějovan studující na pomezí Moravy
a Slezska zaznamenal jen jednu asistenci při snížení na 3:1.

V. Skuhravý:

První liga je
jako juniorská
PROSTĚJOV Pro návrat zpátky
domů do Kladna se v létě rozhodla
jedna z výrazných extraligových
osobností Václav Skuhravý. Nyní
šestatřicetiletý útočník má na svém
kontě téměř osm stovek startů za
Karlovy Vary a krátce i Kladno
s Litvínovem, zúčastnil se rovněž
mistrovství světa dospělých v roce
2008 a mimo jiné hned třikrát
posbíral v naší nejvyšší soutěži
nejvíce trestných minut. Proti
Jestřábům se sice kapitán Rytířů
bodově neprosadil, po celou dobu
ovšem na střídačce vytrvale povzbuzoval své spoluhráče a po utkání
si mohl užít děkovačky s několika
nejvěrnějšími fanoušky hostí, kteří
vážili dlouhou cestu na Hanou.
ƔƔ Co zatím po úvodní čtvrtině
říkáte na úroveň soutěže?
„První liga se za poslední roky hodně
zkvalitnila a přijde mi jako taková juniorská liga. Hodně se bruslí a napadá,
dříve to takové nebylo. Na druhou
stranu se tu vyskytuje i hodně chyb,
kdy se propadává. Přirovnal bych to
k juniorskému hokeji.“
Celý rozhovor najdete
na www.vecernikpv.cz

40

navštivte stále více oblíbenější inter

lední hokej

JESTŘÁB PODLE

VEČERNÍKU
MARTIN NOVÁK
M
Zatím nejúspě
nejúspěšnější týden v prostějovském
dresu má za sebou
seb Martin Novák. Jedna z letních posil mužstva dokázala
dok
navázat za branky do sítí LitoŠumperku a proti Benátkám a Českým
měřic a Šum
Budějovicím
posbírala celkem čtyři body.
Budějo
Brzy sedmadvacetiletý útočník nejprve
ve středu vsítil velice důležitou branku,
která
kt znamenala na počátku třetí třetiny
vyrovnání
na 2:2, o tři dny později pak
v
někdejší
hráč Litoměřic, Sparty či Ústí
n
nad
n Labem prožil dokonce tříbodový
večer.
Podílel se na prvních třech branv
kách Jestřábů, když nejprve asistoval
u gólu Patrika Husáka, poté sám osobně zvýšil dorážkou Drtinovy střely na 2:0.
Krátce po polovině zápasu pak svůj bodový účet zakončil asistencí, když se ujala
dorážka uzdraveného Matouše Venkrbce. K tomu všemu přidal dva plusové zápisy a jako jeden z mála hráčů ještě nebyl ani jednou vyloučen.

OKÉNKO
KAPITÁNA

aneb pohledem
Pavla Mojžíše

„Se šesti body panuje spokojenost,
i díky nim je teď atmosféra v týmu
výborná. Všechny tři zápasy se
ale hodně lišily. Když to vezmu
postupně, tak s Kladnem jsme
hráli dobře první dvě třetiny, ale
třetí nám vůbec nevyšla a inkasovali jsme tři branky z přečíslení,
což rozhodlo zápas. Proti Benátkám byla první třetina výborná,
bohužel jsme ji ale vyhráli jen jedna nula. Do druhé části nastoupilo
z naší strany úplně jiné mužstvo
a Benátky otočili na jedna dva.
Ale v posledních dvaceti minutách jsme zabojovali a otočili
to na tři dva. A sobotní zápas
s Budějovicemi byl z naší strany
jednoznačně nejlepší a zaslouženě
jsme ho vyhráli. Stejně tak byli
opět úžasní i diváci. My jsme ve
všech třech zápasech bojovali,
byť to vždy vypadá trochu jinak
ze střídačky a z tribuny. Nálada je
v současnosti výborná a už se
těšíme na další soutěžní utkání,
musíme totiž potvrdit výkon z posledního zápasu proti Budějovicím.
Pokusíme se o to jak ve středu
v Edenu, tak v sobotu v Prostějově
proti Kadani. A snad se nám bude
opět dařit a navážeme na nynější
posun tabulkou směrem vzhůru.
Pravdou je, že se v týdnu udála
další změna v kádru, to ale k hokeji
patří.“
PAVEL MOJŽÍŠ
obránce LHK Jestřábi Prostějov

www.vecernikpv.cz

Jestřábi absolvovali domácí
trojutkání. V pondělí srazily
tým nevyužité šance i promarněná dlouhá přesilovka...

3
Proti Benátkám se naopak v závěrečné třetině podařilo zvrátit
duel ve svůj prospěch a díky celkově třem vstřeleným brankám
uzmout třetí domácí výhru. A tři
body přišly i proti Českým Budějovicím, na třech trefách se podílel Martin Novák.

elektronická tužka
pro Večerník

Jiří MOŽNÝ

ZAČÍNÁ TO JIŽ
U MLÁDEŽE

Radek Meidl, Lukáš Vydržel, Marek
Kaluža a naposledy Václav Meidl. Tito
čtyři hráči se v nedávné době alespoň
na chvíli museli rozloučit s vidinou, že
naskočí do utkání v prostějovském dresu. Vypadá to tak až neuvěřitelně, ale
v současné době nehraje za prvoligové
Jestřáby ani jeden skutečný odchovanec
klubu.
Příjemné zjištění to může být z toho
pohledu, že nerozhoduje původ, ale
hráčská kvalita a že se v tomto případě podařilo přivést na Hanou skutečně dobré hokejisty, kteří toho mohou
hodně dokázat. A při pohledu na soupisku je to určitě pravda, spoustu jmen
by totiž ve svém kádru rádi přivítali i
soupeři Jestřábů. A zdaleka by s nimi
nepočítali jen na zaplácnutí volného
místa ve čtvrté formaci.
S bujarou radostí by se to ale nemělo
přehánět. Tou stinnou stránkou totiž je,
že nikdo ze současných prostějovských
mládežníků na tom není tak dobře, aby

HOKEJISTÉ
DVAKRÁT
VYHRÁLI
Venkrbec se po zranění uvedl brankou, poprvé se trefili
PROSTĚJOV Hned šest z devíti bodů se podařilo Jestřábům získat
z trojice těžkých domácích zápasů. Soupeři Prostějova totiž byly tři
celky ze špice tabulky a hned první duel proti Kladnu se nevydařil. Na
stadion přišlo překvapivě málo lidí a proti Benátkám to bylo ještě méně, i tak z toho ale bylo vítězství. A triumf se zrodil také o víkendu proti
Českým Budějovicím, které tak podruhé v řadě na Hané nezískaly ani
bod. Tento souboj si nenechala ujít druhý nejvyšší návštěva sezony
a více než dva a půl tisíce diváků se mohlo kochat. Jestřábi se tak nově
posunuli již na osmou pozici, jen bod za šesté Benátky nad Jizerou!

původní
zpravodajství
pro Večerník

Jiří
MOŽNÝ
Již potřetí v sezoně čekalo na týmy týdenní trojutkání, když ke klasickým
herním středám a sobotám přibylo
i pondělí. A Jestřábi hodně netradičně
odehráli všechny souboje na vlastním
ledě, přičemž na konci listopadu se naopak právě oni vydají na stejně dlouhý
trip. A při všech soubojích minulého
týdne platilo, že se Prostějovu podařilo
využít alespoň jednu početní výhodu,
proti Budějovicím dokonce dvě. „Změnil se počet našich střel v přesilovkách.
Je jich tam řada, což vnáší chaos do soupeřovy obrany. A právě z tohoto chaosu
jsme těžili. Ukázalo se, že Matouš Venkr-

bec je velice silný a vlastně třetí a podle
mě zlomový gól zápasu dal tím, že stál
před bránou. Byl u ní dobře postavený
a odražený kotouč, jenž přišel po střele
od beka, byl schopný dorazit,“ těšilo při
pozápasovém hodnocení trenéra Prostějova Kamila Přecechtěla. A radost mu
udělala vedle výsledku také atmosféra,
kterou se divákům podařilo vytvořit.
„Měl jsem představu, že taková fanouškovská kulisa tady bude po celou sezónu. Zatím je to nahoru dolů, stejně jako
naše výkony. Musím říct, že nejsou ještě
stabilizované, nepodáváme stejné výkony. Myslel jsem si, že v těžkých chvílích
nás diváci podrží, ovšem proti Motoru
to bylo opravdu famózní ze všech stran,“
liboval si Přecechtěl.
Třetím důležitým prvkem sobotního
duelu bylo také protržení střelecké smůly obránců. Poprvé v ročníku se totiž trefili Patrik Husák s Tomášem Protivným.

„Počítal jsem, že oba dva mají velice
dobrou ránu a že se budou prosazovat
víc. Na druhou stranu říkám, konečně
se prosadili. Padne z nich nervozita, že se
ještě netrefili. Jejich výkon půjde i co se
týče rozehrávky a bránění nahoru,“ věří.
Zatím totiž platilo, že ze strany beků hrozil prakticky jen Marek Drtina. Ten to
mimo jiné prokázal proti Benátkám, kdy
se při výhodě pěti proti třem postaral
o vítězný zásah. „Marka jsme do toho
tlačili už delší dobu a myslím si, že se
dobře prosadil už proti Kladnu. Je to
kluk, který má ránu jako z děla, ovšem
velice málo ji využívá. Nutíme ho do
toho a teď se nám to konečně začíná
vracet,“ usmíval se úspěšný kouč již po
utkání proti Benátkám.
Naopak jej trápilo proměňování šancí,
Jestřábům se totiž poměrně výrazně podařilo přestřílet celou trojici Kladno, Benátky, České Budějovice, při pohledu na
skóre to ale až tak patrné nebylo. „My se
strašně nadřeme na každý gól. Proti Benátkám jsme po první třetině vedli osmnáct čtyři na střely, ale vyhrajeme to jen
jedna nula. Pak nám nezbývá nic jiného
než to tam odskákat. Je to ale veliká přednost mužstva, že neuhýbáme a opravdu
tam kluci chodí, hodně toho posbírají
a Luboš v bráně také chytá výborně. Potom se hostujícímu mužstvu hůře prosazuje,“ chválil Přecechtěl obětavost.

mohl do první ligy dospělých naskočit.
A stejně tak tu kromě pár málo extraligových jedinců není nikdo, kdo by
v Prostějově v nedávné minulosti vyrůstal a dotáhl to někam daleko.
A zde by se měl chytit za nos zejména
předseda prostějovského hokejového
klubu Michal Tomiga. Od města pravidelně dostává na činnost mládeže
spoustu prostředků, stejně tak rodiče
platí jedny z nejvyšších příspěvků, ale
výsledky nejsou. Není žádným tajemstvím, v jaké finanční kondici on sám
je a navenek to působí tak, že hlavním
přáním je zejména umořit své vlastní
dluhy, právě to může být jednou z velkých příčin, proč se tady nezrodilo více
Honejsků, Vitásků či Kumstátů.
Lze si tak jen přát, aby se klub mohl
mezi dospělými i mládeží spolehnout
na stabilního majitele, který si bude
moci dovolit něco investovat a bude mít
trpělivost čekat do té doby, než to začne
přinášet ovoce.

sport

TREFA D

LHK Jestrábi
à
à PROSTEJOV

4:2

PROSTċJOV Pot, krev a slzy! ProstČjovští hokejisté svým sobotním
výkonem nadchli velmi solidnČ zaplnČné hledištČ prostČjovského zimáku. Od první minuty šli výhĜe s
favorizovaným þeskobudČjovickým
Motorem naproti a po tĜetím klaksonu se doþkali zasloužené tĜíbodové
odmČny. „První tĜetinu jsme hráli
poĜád ve tĜech þtyĜech, dostali dva
góly a to rozhodlo zápas. Od zaþátku
jsme ztráceli a zaslouženČ prohráli,“
struþnČ okomentoval pĜekvapivou
porážku svého týmu kapitán JihoþechĤ Josef Straka. ProstČjov zvítČzil
nad Motorem 4:2 a stoupá prvoligovou tabulkou smČrem nahoru!

Zdeněk Vysloužil
JestĜábi nastoupili do duelu s favoritem
na tĜi pČtky s tím, že se od zaþátku pokusí soupeĜe aktivním zpĤsobem hry
zaskoþit. Stanovenou taktiku se daĜilo
plnit, navíc byl elán umocnČn vedoucí
brankou. Obránce Husák neváhal se
stĜelou a jím vyslaný projektil skonþil po trase mezi Bláhovými betony
v síti - 1:0! Domácí tým vedení oþividnČ nakoplo a Jihoþeši místy nevČdČli
kam dĜív skoþit. Permanentní tlak na
rozehrávku Motoru pĜinášel další šance a pĜesilové hry. První výhodu dvou
mužĤ v poli ještČ JestĜábi nevyužili, ale
podruhé ano. Drtinovu bombu dokázal
dorazit dĤrazný Novák - 2:0.

ÚSTY
TRENÉRč
KAMIL PØECECHTÌL
– LHK Jestøábi Prostìjov:
„Utkání mohu hodnotit pozitivně. Nejen mně, ale divákům se to utkání líbilo.
Odehráli jsme velice kvalitní zápas. Jsem
přesvědčený o tom, že jeden každý hráč
odvedl na ledě, co umí. Měli jsme i trochu štěstí, výborně nás podržel Luboš
v bráně, ustáli jsme rozhodující okamžiky a utkání zaslouženě vyhráli. Trochu
nás zklidnil i obrat s Benátkami, navázali
jsme na středeční třetí třetinu. Věděli
jsme, co Budějovice hrají, vzali jsme si
ponaučení z prvního zápasu u nich, kdy
násoddruhétřetinypřehrávali.Dalijsme
góly z přesilovek díky tomu, že jsme zvýšili frekvenci střelby. Střely vnášejí chaos
do obrany a my jsme z toho dnes těžili.
V tomto směru byl nesporným přínosem Mates Venkrbec, jenž je typově
úplně jiným hráčem než tu máme. Byl
to přesně hokej, který bychom chtěli
produkovat celou sezónu. Hráli jsme
na tři lajny, ale máme čtyři použitelné.
Hráči, kteří dnes nastoupili, se vydali
a cítí, že za nimi čekají další stejně kvalitní. Celkově to byl z naší strany kvalitní zápas po všech stránkách a povedl se nám.“
PETR ROSOL

4./27 b.

8./22 b.
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Jiří Možný
PROSTĚJOVPře
PROSTĚJOV
Před rokem patřil Václav Meidl po svém příchodu z Ústí nad Labem mezi
ezi hlavní
mužstv a bodoval v téměř každém zápase, letos je ale všechno jinak. V létě
tě trápilo
opory mužstva
dy, po uzurostlého ú
útočníka tříslo a nepodařilo se mu dostat do předešlé herní pohody,
ámzůstal
draveníMa
MatoušeVenkrbcedokoncevypadlzprvníchtříformacíaprotiBenátkám
tř
mpionátů
podvětřetiny
mimohru.Všetakvyústilovevýměnuúčastníkasvětovýchšampionátů
o
do osmnácti
i dvaceti let za jiného zkušeného forvarda Aleše Staňka. Dohoda
ečekal,
sHavířovemzatímznídokoncelistopadu.„Musímpřiznat,žejsemtonečekal,
měna
ale rozhodnutí respektuji. Po zranění se mi moc nedařilo a výměna
tav
prostředí mi může pomoci. Mužstvo celkově nehrálo podle představ
aa vedení muselo udělat nějakou změnu,“ smutně konstatoval samotný hráč, který byl posledním rodákem Prostějova na soupisce Jestřábů...

Pąi duelu proti Benátkám bylo obéas i pąed pro

V sobotu si premiéru v novém dresu odbyl Aleš Staněk a vedle vítězství se mohl
radovat i z jednoho plusového bodu. Ten
si připsal rovněž Matouš Venkrbec, který
sezónní debut zažil o tři dny dříve.
„Hrál jsem po šesti týdnech první mistrovský zápas, takže jsem měl sám se sebou docela problémy. Neměl jsem úplně
takové povědomí, jak hra vypadá, a moc
jsem ani po střídání nesledoval kluky. Těžko se ale hodnotí druhá třetina, kde jsme
nehráli dobře, tu třetí jsme ale naštěstí

více se dočtete na straně 42

PROSTĚJOV Přišel, viděl, zvítězil!
Přesně takové přirovnání platí na
Matouše Venkrbce, hokejového
útočníka Jestřábů. Po dlouhodobém zranění se pracovitý centr
vrátil do sestavy teprve v tomto
týdnu a hned byl u dvou výher!
Ve středu slavil se svými spoluhráči obrat s Benátkami, v sobotu
pak vstřelil vítězný gól českobudějovickému Motoru. „Ukázalo
se, že Mates je velice silný. Ten
gól padl jen díky tomu, že před
tou bránou stál a byl to schopný
dorazit,“ zmínil Venkrbcův přínos
i trenér Kamil Přecechtěl.Večerník
pak jednoho z hrdinů sobotního
večera vyzpovídal.

PROSTĚJOV Vedle Petry Kvitové
si mezi světovou tenisovou smetánkou opět objeví i prostějovský tenista
Tomáš Berdych. Člen TK Agrofert si
zahraje Turnaj mistrů už pošesté za
sebou. Do Londýna se kvalifikoval
stejně jako Španěl Rafael Nadal. Vrchol sezony se v O2 Areně uskuteční
od 15. do 22. listopadu.
Na Turnaj mistrů se Berdych dostal
především díky vydařené první půlce
sezony. Zahrál si semifinále Australian
Open a do finále se dostal v Monte Carlu, Rotterdamu a Dauhá. Ve druhé části
roku svěřenec venezuelského kouče Daniela Vallverdua získal v Šen-čenu první
letošní titul a tento týden hrál v Šangaji
čtvrtfinále. „Jsem za to pochopitelně rád.

exkluzívní
rozhovor
pro Večerník

Zdeněk
VYSLOUŽIL

ƔƔ Jak jste si zápas proti Českým Budějovicím užil?
„Skvěle! Byla tu parádní atmosféra,
kvůli které hokej hrajeme. Fanoušci
byli výborní, od začátku jsme vedli, což
nám v jiných zápasech většinou chybě- ÈEZ Motor Èeské Budìjovice:
Jeho komentář zde nenaleznete, proto- lo. Byli jsme aktivní, vynutili si v první
že se mezi čekající novináře nedostavil... třetině hodně přesilovek a to nakonec
rozhodlo.“
hráþi. Zkrátka sobotní veþer na prostČ- ƔƔ Vrátil jste se po dlouhé době do
jovském zimáku opČt vrátil mnohdy již sestavy a hned dvě výhry v řadě...
skeptickým fanouškĤm víru v povede- (úsměv) „Samozřejmě je to dobrý pocit. Vím ale, že ty moje výkony ideální
nou sezónu.

➢

Kvitová má jistý start Vargas musí léčit rameno,
na Turnaji MISTRYŇ adaptace obou mladých
mistryň zajistily Rumunka Simona
Halepová, Ruska Maria Šarapovová
a Španělka Garbiňe Muguruzaová.
První se kvalifikovala světová jednička Serena Williamsová, ale Američanka předčasně ukončila sezonu.
O víkendu získala jistotu Polka Agneszia Radwaňská.
Česká tenisová jednička se v závěru
sezony odhlásila z turnaje v Moskvě
a dává přednost přípravě na Turnaj mistryň. „Mám trošku problém
s pravým stehenním svalem. Budu
chvilku odpočívat a pak absolvuji
pár tréninků před Masters,“ poznamenala Kvitová. (lv)
Další tenisové zpravodajství hledejte na straně 47

zaÿá sezóny Őíkáme, že máme
Euforická výhra Jestíáb÷: „My si od zaÿátku
zarputilost zadíela Motor! kvalitní a silný tým,“
A dostal se také Berdych!
LHK PV
MOT ČB

ČERNÉHO

JESTŘÁBY OPUSTIL POSLEDNÍ PROSTĚJOVAN...

PROSTĚJOV Popáté v řadě se
v předstihu na Turnaj mistryň
kvalifikovala Petra Kvitová, vítězka Masters z roku 2011. Pomohly
jí k tomu tři turnajové tituly a její
snažení nezastavila ani měsíční
pauza v únoru, ani zdravotní problémy ve druhé polovině roku.
„Sezona byla nahoru dolů, o to víc
mě těší, že si v Singapuru zahraji.
Bude to hezké zakončení individuální části sezony. Věřím, že se mi tam
bude dařit,“ prohlásila nejlepší česká
tenistka. „Velké poděkování patří
trenérovi, který má na mém postupu opravdu velkou zásluhu,“ ocenila
přínos Davida Kotyzy tenistka.
Před Kvitovou si účast na Turnaji

JestĜábi svým skvČlým výkonem namlsali solidnČ zaplnČné ochozy a diváci byli zvČdaví, jestli na nasazenou
laĢku dokážou jejich miláþci navázat.
ýeskobudČjoviþtí zahájili druhou þást
zvýšenou aktivitou, ale jejich pohledné akce konþily vČtšinou na skvČlém
Horþiþkovi. ProstČjovský gólman
kapituloval až po dlouhém oslabení
ve tĜech, kdy se dostal k odrazu na
brankovišti Nouza - 2:1. RozjíždČjícímu se Motoru však dokázali JestĜábi
vzdorovat a díky správné orientaci
v pĜedbrankové mele se ze tĜetí branky v síti favorita radoval Venkrbec
- 3:1. Hosté byli evidentnČ vyhozeni
z konceptu a závČr druhé þásti dohrávali v tČžkém útlumu. Od pohromy je
pĜi krásné akci ýuĜíka zachránila jen
horní tyþ.
Nadšené divácké diskuze v zákulisí
stadionu o druhé pĜestávce, že se jedná
snad o nejlepší hokej, jaký se v ProstČjovČ hrál za posledních deset let, nemČly daleko od pravdy! Rýsující se zkáza
Motoru dostala reálné kontury hned
v úvodu tĜetí þásti. Nejprve hosté nevyužili poþetní výhodu, aby z následného
brejku propálil Bláhu neskuteþným
švihem Protivný - 4:1. Hokejisté BudČjovic byli v tČchto chvílích na ruþník a na nohy je nepostavil ani druhý
gól, opČt z pĜesilovky. ProstČjovští
bojovníci se plnČ soustĜedili na obranu
stĜedního pásma a útoky, které se dostaly do obranné tĜetiny, konþily buć
na blokujících hráþích, nebo skvČlém
Horþiþkovi.
Po závČreþném klaksonu tak v hale
propukly bujaré oslavy, do kterých se
hned dvojí dČkovaþkou zapojili i sami
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ZJISTILI
JSME ...
S bolestivou grimasou ve tváři opouštěl ledovou plochu po závěrečné
siréně středečního vítězného duelu
s Benátkami nad Jizerou útočník Jestřábů Lukáš Krejčík. Na vině byl zásah
kotoučem do nechráněného místa.
„Dostal pukem do nohy a udělal se mu
tam otok. Není to nic vážného, namožené svaly ale bolí. Zpočátku to tedy
vypadalo hůř, z lékařského hlediska
se ale jedná pouze o lehčí záležitost,“
popsal Večerníku situaci lékař prostějovského celku a uznávaná kapacita
Radomír Holibka.
Naopak zpět do hry se po týdnech
bez hokeje vrátil Matouš Venkrbec
a také ostatní hráči jsou až na drobnosti v pořádku. „Pouze právě u Krejčíka
a Lukáše Luňáka se jedná o slabé nachlazení a u Michala Dragouna o zánět
hlezenního kloubu. Udělali jsme mu
dvakrát punkci a cítí se dobře,“ doplnil
někdejší doktor národního mužstva.

Pondělí 19. října 2015
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SONDA
MARKA
SONNEVENDA

Je to velký úspěch, kterému jsem podřídil
hodně,“ zněla první reakce české tenisové
jedničky. „Být šestkrát za sebou na Turnaji mistrů je skvělá vizitka,“ přispěchal
s gratulací manažer Miroslav Černošek.
Nejdále se na Turnaji mistrů Berdych
dostal v roce 2011, kdy prohrál v semifinále. Čtyřikrát skončil shodně s bilancí
jedné výhry a dvou proher ve skupině.
Start na Turnaji mistrů už mají s Berdychem a Nadalem jistý Srb Novak
Djokovič, Brit Andy Murray a Švýcaři
Roger Federer se Stanem Wawrinkou.
O zbylá dvě místa usilují Španěl David
Ferrer, Japonec Kei Nišikori, Francouzi
Jo-Wilfried Tsonga a Richard Gasquet,
Jihoafričan Kevin Anderson či Američan
John Isner.

Kubánek probíhá pozvolna

rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK
Jestřábi válí a pokračují ve stoupání
tabulkou. Naposledy si vyšlápli na
českobudějovický Motor a ke třem
bodům je hnala více než dvouapůltisícová návštěva na prostějovském
zimním stadionu.
DEBAKL
Hráči Ariete sice před sebou ještě mají
dnešní dohrávku na palubovce Ústí
nad Labem, po úvodních dvou kolech
jsou ale na posledním místě tabulky. Na
porážku v Ostravě totiž navázal i očekávaný neúspěch proti Nymburku.
ČÍSLO VEČERNÍKU

Trio exotických tváří v prostějovském volejbalu vzbuzuje pozornost.

PROSTĚJOV Životní přesun mezi
kontinenty není žádná legrace, zvlášť
pokud máte dvacet let nebo teprve
čerstvě šestnáct roků. Přesně v takové
situaci se nyní ocitly dvě volejbalové
posily VK AGEL z Kuby Sulian Matienzo a Melissa Vargas, které mají
momentálně za sebou úvodní týden
svých prvních mimoamerických angažmá. Jak probíhá jejich adaptace
v České republice, konkrétně v Prostějově?
„Pro holky je to nesmírně složité. Jsou
hodně mladé, vždyť v případě Melissy jde o děvče pořád ještě chodící
do školy. Poprvé tráví delší období
mimo své rodiště v neznámém prostředí, které se od Kuby poměrně

Foto: Marek Sonnevend

dost liší. Navíc čelí také jazykové bariéře, neboť mluví jen španělsky, tudíž se po všech stránkách teprve postupně rozkoukávají. Čeká nás s nimi
spousta práce volejbalově i jinak,
například u Vargas právě řešíme výše
zmíněné studium na gymnáziu. Jak
říkám, není to jednoduché, ale pevně
věřím, že investice do nich vložená
včetně kompletního servisu se nám
vyplatí a vrátí na hřišti,“ řekl hlavní
trenér Agelek Miroslav Čada.
V pátek 16. října oslavila mladší z obou
vyslankyň Ostrova svobody šestnácté
narozeniny, k čemuž jí celý hanácký klub
náležitě pogratuloval včetně věnování
klasického dortu. Na palubovce se však
vysoká teenagerka v Ostravě ani doma

proti Olympu zatím neobjevila, neboť ji
trápí zranění. „Melissa má zdravotní problémy s pravým ramenem vinou toho,
že byla abnormálně zatížená v kubánské
reprezentaci. Vždyť už ve čtrnácti letech
hrála v základní sestavě na Mistrovství
světa, což je rarita, jakou za svůj život
nepamatuji! Tím pádem má za sebou
již v tak nízkém věku mnoho těžkých zápasů a po dalších mezinárodních akcích
během letošního léta ji začala trápit silná
bolest v rameni. Momentálně její stav intenzivně řešíme jak speciálními vyšetřeními, tak možností léčebných procedur.
A doufáme, že se brzy dá do pořádku,“
vylíčil Čada.
(son)
Další volejbalové zpravodajství
najdete na stranách 44 a 45

MAJÍ ŠANCI

KOŘENÍ SPORTU

ŠÍLENÝ SVĚT

Úvodní čtvrtina základní části hokejové WSM ligy
2015/2016 je minulostí. Co ukázala o reálné možnosti
naplnění předsezónních ambic prostějovských mužů? Že
vzývaný postup alespoň do předkola play off druhé nejvyšší
české soutěže tentokrát určitě je v silách současných Jestřábů.
Od začátku aktuálního ročníku se sice drtivou většinu času
pohybovali na spodních příčkách tabulky, ale jak poslední
zlepšené výsledky dokázaly, šlo hlavně o důsledek těžkého
losu včetně mnoha utkání odehraných na ledě soupeřů
hned zkraje prvoligového programu. Jakmile tým LHK
nastoupil víckrát doma, body okamžitě začaly přibývat zvýšenou rychlostí.
Teď už se soubor hlavního kouče Kamila Přecechtěla dostal
někam doprostřed průběžného pořadí, ovšem na druhou
stranu nesmí podlehnout jakémukoliv uspokojení. Při velké
vyrovnanosti startovního pole totiž i malé polevení může
přinést rychlý pokles. Každopádně Hanáci ukázali, že na
účast ve vyřazovací fázi rozhodně mají. A jestli prodají svůj
potenciál, také se tam dostanou.

Přiznám se, že patřím k lidem, kteří mají rádi pevný řád a věci
na svém místě. Což se týká i sportu, kde mě na rozdíl od patrně
většiny ostatních nijak netěší výsledková překvapení. Neboť mi
mnohem větší spokojenost vždy přinese naplněná role favorita,
jenž tím nedopustí hrozbu chaosu z nečekaného triumfu outsidera.
A trpím tím víc, pokud překvapivě padne družstvo či jednotlivec, kterému fandím. Přesně tahle varianta nastala ve
čtvrtek v Ostravě, kde tamní volejbalistky senzačně skolily
sedminásobné mistryně republiky a obrovsky favorizované
Agelky z Prostějova. Pro mne osobně hrůza, leč pro český
sport vítaná zpráva. A zdaleka ne pouze kvůli jisté míře škodolibosti ze zaváhání toho, kdo by si to neměl dovolit.
V podobných případech totiž funguje pravidlo o důležitosti
informace. Kdyby ženy VK na severu Moravy bez problémů
zvítězily, téměř nikdo by si toho ani nevšiml. Zatímco po
takovém šoku byla zpráva o dílčím úspěchu TJ během následujících 24 hodin opravdu hodně sledovaná a rozhýbala
stojaté vody. Proto uznávám: překvapivé výsledky ve sportu
jsou jeho nezbytným kořením.

Můj poslední příspěvek do dnešního vydání této rubriky
nebude moc o sportu, to přiznávám předem a bez mučení.
Jenže jak se říká, všechno souvisí se vším a ani člověk natolik
ponořený do sportovního prostředí jako já nedokáže nevnímat, co se děje okolo v mnoha různých sférách života.
Protože závažnost tohoto dění je prostě enormní.
Pominout nelze například kauzy okolo mimoprávního
či aspoň nemorálního jednání některých vrcholných
ch
politiků z prostějovského regionu nebo Olomouckého
ého
kraje zvlášť za situace, kdy jsou tyto osoby svým způsobem
bem
propojeny s řadou sportovních klubů z našeho města. Nepříjemná situace, která nutí minimálně k zamyšlení o možných důsledcích, souvislostech a podobně.
Co mě však trápí ještě víc, to je uprchlická krize. Důvod?
od?
Její globálnost, obrovská závažnost a možný dopadd až
k případnému rozvratu ve fungování celé společnosti nejen
ejen
v Evropě. Zdá se mi prostě, že náš svět začíná být až příliš
šílený a směřuje někam, odkud nemusí být návratu. Chceme zůstat lidmi v pozitivním významu toho slova, nebo se
staneme jen prázdnými skořápkami sobeckých bytostí?

0

Zní to až neuvěřitelně, ale v současnosti nenastupuje v první hokejové
lize v prostějovském dresu ani jeden prostějovský rodák či odchovanec. Tím posledním byl Václav
Meidl, jenž ale zamířil do Havířova.
VÝROK VEČERNÍKU

„KDO ROZUMÍ
VOLEJBALU, MUSÍ
NÁS POCHOPIT...“
Běloruská smečařka VK Agel
Prostějov v rozhovoru po senzační
porážce v Ostravě hned na úvod
extraligového ročníku
KOMETA VEČERNÍKU

WOJCIECH

PSZCZOLARSKI
Polský
internacionál
v barvách
SKC TUFO
Prostějov si na
dráhovém mistrovství Evropy
vyjel titul v bodovačce jednotlivců
a při oslavách
hrdě ukazoval i svou prostějovskou stáj.
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fotbal

HRÁČ

PODLE

VEČERNÍKU
MILAN MACHÁLEK
M
Přestož už druhým rokem hraje třetí ligu
Přestože
v Prostějově,
P
zanechalo jeho ani ne roční angažmá v tehdy divizním Vyškově
u místních
m
silný dojem, soudě podle reakcí
v kuloárech.
k
Dnes mu ale za jeho výkon
z domácího
d
hlediska vůbec nepoděkovali.
I když
kd se v hanáckém derby těžko hledala
jedna
jedn výrazná hvězda utkání, Milan zaujal
solidní
solid prací v útočné fázi a zřejmou snahou
nechat
necha na hřišti všechno. A to se obvykle cení
minimálně
stejně jako fotbalové finesy. Za svou
minim
aktivitu
aktivi byl po zásluze odměněn důležitým vyrovnávacím
gólem, který v celkovém hodnocení
rovná
znamenal
aspoň cenný bod.
znam
Z hlediska
hodnocení hráčů stojí ještě za
hl
povšimnutí
výkon Lukáše Zelenky na nezvyklém
povšim
postu stopera. Je to důkaz toho, jak moc může být
zkušený
zkuše hráč týmu prospěšný...

OKÉNKO
KAPITÁNA
aneb

pohledem Karla Kroupy
„Výslednou remízu vidím jako zaslouženou. Vyškov měl víc ze hry v prvním
poločase, po přestávce jsme zase byli aktivnější my. Pro diváka to asi nebylo
moc líbivé utkání, terén byl hodně těžký. S Vyškovem kromě jednoho úletu to
bývají většinou ubojovaná utkání, bez šancí, oba týmy si hodně hlídají prostor
před brankou, hra je rozkouskovaná do množství soubojů. Fotbalovou krásu
by tady fajnšmekr určitě nenašel.
Přiznám se, že v týdnu jsem ze zařazení Zelenky na post stopera měl trochu
strach, ale teď po zápase musím říci, že to ´Zelí´ zvládl. Na tomto postu uplatnil svůj vynikající přehled a čtení hry, což na soupeře stačilo. Těžko říci, jak by
to fungovalo delší dobu, ale jako operativní záskok je to dobré řešení.
Už tři zápasy jsme nevyhráli, tak i kdybychom to měli nějak urvat, musíme
doma s Líšní bodovat naplno. Mateřská Zbrojovka příliš širokým kádrem neoplývá, navíc Líšeň hrává ve stejnou dobu, takže se musí spíše spolehnout na
vlastní síly, a podle toho vypadají letos její výkony v MSFL. Poslední výsledek
ale naznačil, že podcenit nelze opravdu nikoho.
Karel Kroupa
útočník 1.SK Prostějov

RYCHLÝ
VEČERNÍK
Nekuda už
nenastoupí
Vyškov (tok) – I když Petr Nekuda se
sádrou na zlomeném zápěstí minulý
týden trénoval a koketoval s myšlenkou, že by nastoupil do základní sestavy, nakonec stěží odehrál dvacet minut.
S rukou v ortéze to opravdu naplno nejde. Tuto sobotu jej čeká operace a následná rekonvalescence, takže se stihne
zapojit až do zimní přípravy.

Rus potrestán
na dva zápasy
Prostějov (tok) - Aleš Rus, který si
za oplácení v zápase s Mohelnicí vysloužil červenou kartu, dostal od disciplinární komise relativně nízký trest
v podobě stopky na dvě soutěžní utkání. Po polovině trestu lze navíc žádat
o prominutí zbytku, dá se ale očekávat,
že v utkání s Líšní ještě nenastoupí.

„ESKÁČKO“
ODMÍTLO
Z
DERBY
TŘI
BODY,
ALE
VEDE
Velezkušený Zelenka si vyzkoušel roli stopera a obstál
VYŠKOV Bažinatý terén a téměř domácí prostředí přivítalo
prostějovské fotbalisty ve Vyškově. Tráva na místním stadionu připomínala v některých partiích spíše oraniště, což bylo
nepříjemné zvlášť v šestnáctce. Dvě skupiny hlasitých fanoušků z Prostějova pak hravě vyřadily ze hry domácí diváky,
za což se jim po zápase dostalo od hostujících hráčů vřelého
poděkování. Večerník u toho pochopitelně nemohl chybět.

Tomáš Kaláb
Pokud bylo v týmu Prostějova v průběhu týdne něco jistého, pak snad to, že
nastoupí jedenáct hráčů s gólmanem
v brance. Je to samozřejmě nadsázka,
ale neznámých bylo ve vzorci základní
jedenáctky opravdu dost...
Kardinální otázkou bylo, kdo nahradí distancovaného Ruse na
postě stopera. Ve středečním modelovém utkání na umělce proti starším
dorostencům se na tomto postě vedle
Suse objevil Hloch, trenéry však evidentně nepřesvědčil. Jako další varianta bylo stažení velezkušeného Zelenky
ze zálohy. Pro tuto variantu hovořil „Zelího“ velký přehled ve hře a schopnost
konstruktivní rozehrávky. Nakonec si
trenér František Jura právě tento tah vyhodnotil v daném okamžiku jako nej-

schůdnější, a nutno rovnou předeslat,
že to bylo šťastné rozhodnutí. Zelenka
se na stoperu osvědčil a spolu se Susem
se nedopustili vážnější chyby. O tom,
jak nezvyklý je to ale pro Lukáše post,
se přesvědčila nejen hostující lavička
v prvním poločase, kdy zkušený špílmachr zahrál soupeři výstavně na
„housle“, na hranici vlastní šestnáctky
to mohl být ale sebevražedný krok.
Není divu, že o trenéra Juru se chvíli
pokoušely mdloby...
V průběhu uplynulého týdne se do
tréninků naplno zapojoval s rukou
v sádře i Nekuda, takže do posledních
chvil před potvrzením sestavy byla ve
hře možnost, že nastoupí v základní
sestavě. Nakonec zůstal s ortézou pouze na lavičce a nastoupil na poslední
dvacetiminutovku, dlužno ale přiznat,
že to nebyl ten výbušný útočník, jak

Milan Machálek (v pozadí) sleduje, zda-li dostane od Koudelky přihrávku
za vyškovskou obranu...
Foto: Tomáš Kaláb
jej známe. S nedostatečně chráněným
zraněním se vskutku nelze divit. „Zkusili jsme to, nebylo to ono,“ přiznal po
zápase Jura.
Přestože byl tým z kabiny patřičně
nabuzený, začátek utkání patřil domácím a brzký gól chtě nechtě připomněl
loňskou kanonádu. Naštěstí se ale hra
brzy vyrovnala a do poločasu se podařilo srovnat i skóre. Fotbalové krásy
utkání vzhledem k terénu ani pobrat
nemohlo, navíc utkání s Vyškovem
bývají spíše o bojovnosti než líbivé hře.
„Eskáčko“ si tedy přes třetí bodovou ztrátu v řadě stále udržuje

první příčku MSFL, protože Vítkovice jakoby na čelo pelotonu
ani nechtěly, když doma prohrály
s Hulínem 0:1. Náskok obou vedoucích týmů před dalšími pronásledovateli se ale snižuje a v dalším kole to
už nutně bude chtít naplno bodovat.
Jako spásný soupeř pro tento úkol se
nabízela Líšeň. Ovšem pozor. Do víkendu beznadějně poslední celek se
najednou vzchopil a „smáznul“ Otrokovice nečekaným poměrem 6:0!
V sobotu od 14:30 hodin to tedy
svěřenci trenéra Jury nijak lehké
mít nebudou.

obchodní a mediální partneři fotbalového oddílu 1. SK Prostějov

Machálek Vyškovu ukázal, jak dobře se v něm adaptoval na mužský fotbal
MFK Vy
1.SK Pv

1:1

VYŠKOV První dvacetiminutovka
utkání jedenáctého kola MSFL patřila domácím, pak se do poločasu
hra vyrovnala a po přestávce tahali
za delší provaz hostující borci. Tak
by se dalo ve zkratce rozfázovat
sobotní „derby“ dvou sousedů,
v němž hrají Prostějované větší
roli, než by se na první pohled
mohlo zdát. Podle toho lze také nahlížet na konečný výsledek - z celkového pohledu šlo o zaslouženou
remízu, optikou většiny zápasu ale
mohlo „eskáčko“ vyhrát.

exkluzivní reportáž
rtáž
pro Večerník

Tomáš KALÁB
Domácí začali pěkně zostra a hned
ve druhé minutě napálil centr Stříže z voleje Němeček, Kofroň míč

vyrazil na první roh Vyškova. Aktivita domácí kopačky neopouštěla
a zasloužené odměny se Vyškovským dostalo po třinácti minutách,
kdy ukázkově utekl po levém křídle
Urbančok, Přichystal míč sice netrefil, ale z druhé vlny dobíhající Němeček jej s přehledem uklidil za Kofroňova záda - 1:0. O chvíli později
hasil průnik Přerovského Sus zahranou rukou naštěstí ještě před velkým
vápnem, takže z toho rezultovala
pouze žlutá karta a přímý kop, který
skončil v dobře postavené zdi. Na
druhé straně vysoko překopl branku Petržela, jako by se příliš díval na
přenosy ze šampionátu v ragby. Exprostějovský Studený našel uličkou
Přichystala, kterého díky včasnému
vyběhnutí vychytal Kofroň, definitivně míč odkopl do bezpečí Krejčíř.
Sedm minut před přestávkou sice
ještě z úhlu vystrašil Kofroně Stříž,
pak už se ujali taktovky hosté. Fládrova střela šla těsně nad břevno, pak
předvedl ukázkový brejk a přízemní
centr do vápna Koudelka, Kroupa

míč pustil dál a nabíhající Machálek
se do balónu opřel tak, že ten odrazem od tyče skončil v domácí svatyni – 1:1!
Chvíli po změně stran se vytvořil
před Štěpánovou brankou po autu
typicky hokejový závar, Kroupa tedy
míč logicky až k brance neprotlačil.

Na druhé straně minul dobrý centr
Stříž, vzápětí zajel do Kofroně Přerovský a uviděl po zásluze žlutý kartonek. Dvacet minut před koncem
předvedl výstavní „minelu“ Štěpán,
který rozehrál přímo na Kroupu!
Prostějovský kanonýr našel z druhé
vlny nabíhajícího Petrželu, jehož

střelu ale nešťastný gólman stačil
vytlačit na roh. V závěrečné pětiminutovce viděli diváci ještě hlavičku
Stříže a slibně vyhlížející protiútok
„eskáčka“, který ovšem Koudelka nerozvinul žádoucím směrem. Dělba
bodů tak byla logickým vyústěním
tohoto utkání.

Pozápasové hodnocení trenérù
Miloslav MACHÁLEK
- MFK Vyškov:
„Remízu hodnotím jako ztrátu pro svůj
celek, protože když doma nevyhrajete,
je to ztráta dvou plusových bodů. To
mě mrzí. Musím říci, že jsme měli výrazně lepší první poločas, kdy jsme měli
utkání rozhodnout. Místo toho jsme si nechali opravdu hloupě dát gól do šatny, navíc z brejku, což se zkušenějším mužstvům nestává. Prostějov se ale ve druhém poločase hodně
zvedl a odehrál kvalitní utkání, takže remízu hodnotím jako
spravedlivou. Tah se zařazením Zelenky na stopera trenérovi
hostí vyšel, my jsme s něčím takovým počítali a věděli jsme,
kde chceme hrát, nakonec jsme tam ale vůbec nehráli. Problém vidím hlavně v našem útoku.“

František JURA
- 1.SK Prostìjov:
„Když vezmu v úvahu průběh celého
utkání, řekl bych, že remíza je spravedlivá.
Ve druhém poločase jsme byli agresivnější, měli jsme dobrou šanci díky Petrželově
střele a v závěru jsme nevyužili přečíslení
pět na tři. Opticky jsme měli převahu a oproti první půli se
zlepšilo nasazení. Zelenka odehrál zápas na postu stopera až
na jednu drobnost ke konci prvního poločasu s velkým přehledem. Když dal soupeřovi housle, docela jsem na lavičce trpěl, ale jinak byla při rozehrávce vidět velká zkušenost, vyhrál
i nějaké hlavičkové souboje. V prvním poločase šli v jednom
případě na hlavičku oba stopeři bez zajištění, ale to vyplývá
z nedostatečné souhry. Příště to bude lepší.“ (úsměv)

„Už jsem to viděl na tyčce, ale nakonec

Líšeň
těsně
před
příjezdem
do
Prostějova
překvapila
to tam spadlo,“ oddechl si Milan Machálek
VYŠKOV Veškeré pozdravy se známými na stadionu ve Vyškově skončily okamžikem hvizdu hlavního
sudího, pak už se Milan Machálek
(na snímku) koncentroval pouze na
zápas. Vzhledem k absenci Nekudy
ležela část ofenzivních snah Prostějova právě na něm. Jak je důležité
tlačit se do šestnáctky, si ověřil těsně před přestávkou, když propadlý
balón uklidil do vyškovské branky.
S pomocí tyče...

„Místní si ze mě trochu dělali srandu,
ale spadlo to tam a jsem za to rád. Šel
jsem na centr zprava pro případ odraženého balónu, přede mnou byl ještě
Karel Kroupa a Zdena Fládr. Jak se
míč dostal až ke mně, popravdě nevím,
každopádně jsem se do něj opřel.“
•• A pro efekt jste využil odrazu od
tyče?
„V první chvíli jsem viděl, jak balón
míří na tyčku, tak jsem si v duchu stačil
říct ´jejda´, pak jsem ho ale viděl v síti
a radost propukla naplno.“
Tomáš Kaláb
•• Překvapil něčím Vyškov, nebo to
•• O své fanoušky jste ve Vyškově evi- bylo klasické derby?
dentně nepřišel, radost jste jim ale ne- „Bylo to agresivní ubojované utkání,
udělal. Jak jste viděl gólovou situaci? my jsme to odběhali, poctivě odbráni-

li. V prvním poločase měl Vyškov dvě
dobré příležitosti, z nichž jednu proměnil, jinak to nebylo nic z kategorie,
co by nás mohlo ohrozit. V druhém
poločase pak škoda Petrželovy střely,
bylo by to 2:1 a mohlo být po zápase.
Z hlediska výkonu ve druhé půli jsme
mohli pomýšlet i na tři body.“
•• Příští zápas s Líšní by ale už měl
být za plný bodový zisk?
„Souhlasím s tím, že v příštím zápase
jsou tři body už nezbytné. Výsledek
Líšně s Otrokovicemi je dost překvapivý, padalo tam branek jak na hokeji.
Musíme využít toho, že Vítkovice nás
z čela nesesadily a pokusit se upevnit si
vedení v tabulce.“

PROSTĚJOV V předposledním
domácím utkání podzimní sezóny
měl Prostějov přivítat nejslabší tým
MSFL. Přestože SK Líšeň neoplývá
body ani nikterak kvalitními výkony, o víkendu překvapila nejen nováčka z Otrokovic, kterého z okraje
jihomoravské metropole vyprovodila solidním výpraskem s půltuctem branek. Budiž to zdviženým
prstem pro „eskáčko“, že varování
před podceněním kohokoli rozhodně nejsou plané fráze...
V Líšni se v průběhu letošního prvního pololetí především změnilo
k lepšímu klubové zázemí, když byla
dobudována nová tribuna a šatny. Jakoby probuzení po zimním spánku

a probouzející se příroda vybudily
i zdejší fotbalisty, které bylo možné
nazvat „skokany“ jarní části. Zatímco
po podzimu ročníku 2014/2015 figurovala tým z městské části Brna na
předposledním místě s třinácti body
ze šestnácti zápasů, na jaře ze čtrnácti
nasbírala plný dvojnásobek! V tabulce jarní části tak obsadila neuvěřitelné
druhé místo, celkově to stačilo na solidní desátou příčku.
Vstup do nového ročníku ale Líšni opět
totálně nevyšel. Zcela selhali střelci,
když první branka padla až ve čtvrtém
zápase po 274 minutách hry! Navíc
hodně bolela porážka 0:8 ve Vyškově
a 1:4 v Třebíči. Až páté kolo přineslo
první vítězství nad rezervou Zlína, ra-

nec štěstí si Brňané vybrali až v utkání
s Otrokovicemi, kde jim evidentně
vyšlo vše, na co sáhli. Hattrickem se
prezentoval útočník Stehlík, defenzivnímu záložníkovi Schneiderovi se zase
podařilo vstřelit branku ze standardní
situace téměř od půlící čáry! Zkušený
trenér Mazura dal v sobotu příležitost
sestavě Halouska – Čampa, Král, Šural, Drábek - Schneider, Hanuš - Vávra,
Weber, Milotínský - Stehlík.
Pro „eskáčko“ to je pouze potvrzení
teze, že je třeba se soustředit pouze na
vlastní kvalitní výkon a nekoukat na
soupeře. Sestava se od té z Vyškova
příliš lišit nebude, Zelenka by měl opět
nastoupit na postu stopera, dílčí změnu dozná záložní řada.
(tok)

Pondělí 19. října 2015
www.vecernikpv.cz
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ZHLEDNA

„MOSTKY“ VYPLENILY TĚŽKO DOBYTNOU TVRZ ROZDÍLEM TŘÍDY „Do čeho jsme kopli, byl gól,“

smál se mostkovický Hatle

Střelecky naprosto sterilním Klenovicím zpíval „kanár“!

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ
PORTÁŽ
pro Večerník

Zdeněk
VYSLOUŽIL
KLENOVICE NA HANÉ Lekce
z produktivity! Mostkovičtí uplynulou sobotu slavili teprve třetí
výhrusezóny,aletastálaopravdu
za to. Na hřišti Klenovic, loňského
účastníka krajského přeboru, dokázali borci od přehrady zvítězit
neskutečným šestibrankovým
rozdílem. Paradoxní na tom je, že
nebýt světelné tabule, tak by každý pozdě příchozí divák sledoval
opticky zcela vyrovnaný zápas...
Až na jednu podstatnou drobnost - branky padaly výhradně
do domácí brány. Hostující borci
o své výhře rozhodli již v první
půlhodině, tři přímé střely na
branku a bylo 0:3, krátce před
půlí pak napnula síto i čtvrtá v pořadí a klenovičtí fanoušci jen nevěřícně kroutili hlavami.. Sobota
byla z jejich pohledu zkrátka den
blbec s velikým B!
Stav před výkopem
Tabulkové postavení stavělo do role
mírného favorita domácí jedenáctku, šesté Klenovice na Hané měly ale
v našlapaném pelotonu skupiny „B“ I.A
třídy Olomouckého KFS na dvanácté
Mostkovice pouze tříbodový náskok.
Navíc se domácí lodivod musel obejít
bez dvou stabilních opor - Marka Lišky
a Honzu Všianského, což proti téměř
kompletním Mostkovicím mazalo papírové prognózy. Svěřenci trenéra Jiřího
Kamenova navíc v posledních zápasech
zaznamenali výkonnostní progres, kterému chybělo jen výsledkové potvrzení.
Karty tak byly před utkáním otevřené
a rozhodovat měla aktuální forma, což se
také potvrdilo.

KLENOVICE NA HANÉ Malý
vzrůstem, velký výkonem!
Fotbalové schopnosti šikovného
technika jsou na Prostějovsku
u všech fanoušků v dobrém povědomí. Ve své kariéře prošel celou řadou klubů, ale až v rodných
Mostkovicích z něj udělal kouč
krajního beka. Zdá se, že se jedná
o skvělý tah, protože Matěj Hatle
(na snímku), řídil z pravého kraje
obrany svůj tým k rekordní výhře.
Trenér Kamenov se tímto tahem
ukázal velmi prozíravým stratégem. Není tak divu, že šikovný
štírek v exkluzivním rozhovoru
pro Večerník jen zářil.

O
FOTO & VIDE
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Vývoj zápasu

pv.cz
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Utkání se rozjíždělo hodně zvolna. První
střelecký pokus přišel až po čtvrthodině a jednalo se spíše o střelu z kategorie
„žbrblavek“, kterou měl na svědomí domácí Smékal a nemohla mostkovického
gólmana Lukáše ani znervóznit. Mnohem nebezpečněji si v šestnáctce počínali
hostující šutéři, kteří v sedmiminutovém
rozmezí skórovali hned třikrát! Mezitím
zpacifikoval nebezpečnou střelu Borovského opět Lukáš a krásnou uličku na
Prášila zastavil přísně zdvižený ofsajdový
praporek. Na hřišti se tedy opravdu odehrával opticky zcela vyrovnaný zápas, ale
z gólů se radoval pouze jeden tým. Důkazem toho byly dvě „jedovky“ Radka Cetkovského, které jen o centimetry minuly
brankovou konstrukci, z dobré pozice
pak pálil těsně nad Smékal. Mostkovičtí
pak dali ze čtvrté přímé střely na bránu
čtvrtý gól a frustrace Klenovických neměla konce...
Kdo z přítomných diváků věřil v poločasový obrat, zlomil hůl hned v jeho úvodu.
Dvořák totiž zakončil svůj sólový únik
jen nastřelením nohy padajícího Lukáše.
Klenovickým zkrátka v sobotu nebylo
dáno, aby vstřelili byť jediný gól. Jejich
bezmoc pak v závěru ještě umocnily další
dvě inkasované branky a po vysvobozujícím závěrečném hvizdu by se pravděpodobně nejraději neviděli!

Mostkovická radost. Podobný obrázek museli Klenovičtí příznivci sledovat hned
šestkrát...
Foto: Zdeněk Vysloužil

Vojtíšek nejprve nabil z pravé strany na
hlavu Ondry Milara (0:3) a sedm minut
před půlí pak ze strany druhé zase našel
Honzu Waltera - 0:4. „Chudák gólman,“
pronesl kolegiálně mostkovický brankář
Martin Lukáš.
Dramatizace mohla nastat zkraje druhé
půle, ale to by musel Dvořák proměnit
svůj sólový únik. Ke cti Klenovických
slouží fakt, že i za čtyřbrankového manka
dokázali zvýšit obrátky a snažili se alespoň
o čestný úspěch. Z mnoha nadějných příležitostí však nedokázali přetavit v kýžený
gól ani jedinou. Jak je to jednoduché, jim
navíc v závěru ukázal opět soupeř. Deset
minut před koncem vběhl mezi stopery
Šlambor a ‚citovým´ dloubnutím přehodil Poláka - 0:5. Svého spoluhráče pak
opětminutpozdějinapodobilstřídajícíKu
chař, jenž tak stanovil konečné skóre - 0:6!

Osobnost utkání

Zásadní okamžiky

Tentokrát oproti tradici, že hlavní persónou fotbalového zápasu bývá zvolen hráč
vítěznéhotýmu,zanechalnejsympatičtější
dojem domácí hráč. Klenovický Tomáš
Rozehnal byl přes nepříznivě narůstající
skóre neúnavným hnacím motorem
všech útočných akcí svého celku. Svými
přihrávkami vybídl své spoluhráče opakovaně ke skórování, ale ti jeho myšlenky nedokázalisnotnoudávkousmůlyrealizovat.

Mostkovičtí si pro sobotní utkání na rozdíl od domácích plejerů nazuli skutečně
střelecké kopačky. Potvrdilo se to hned při
jejich první šanci. Dvojka Martin Vojtíšek
a Hatle vykombinovala na pravém kraji
soupeře, centr druhého jmenovaného
přizvedl Šlambor a zabíhající Šlézar otevřel skóre - 0:1. O tři minuty později poslal z hloubi pole ‚Laca´ Vojtíšek dlouhý
míč do šestnáctky a jeho bratr Martin ho
na dlouhou nohu, navíc s pomocí odrazu
tyče, poslal do Polákovy sítě - 0:2. Další
dva údery na sebe nedaly čekat dlouho,
oba přišly po rohových kopech. ‚Heza´

Zajímavost duelu
Zavádějícími informacemi by tentokrát stoprocentně byla sázka na

statistiky. Kdyby se měřilo procento
držení míče, měli stoprocentně navrch Klenovičtí. Stejně tak předčil
domácí tým soupeře v celkovém počtu střeleckých pokusů a vyrovnaná
byla i bilance rohových kopů. Stará Zdeněk Vysloužil
pravda však říká, že se hraje na góly
a na ty vyhrály Mostkovice rozdílem ●● Ruku na srdce, konečný výsledek asi předčil vaše očekávání?
dvou tříd.
„Nóó… Všechny šance, které jsme
Atmosféra střetnutí
měli, skončily prakticky gólem. Spadlo
nám tam všechno. Klenovice nehrály
Většinou dosti bouřlivé klenovické špatně, měly šance, střely... Vyrovnaný
publikum, tentokrát bylo jakoby smí- zápas, ale my jsme měli hodně štěstí. Do
řené s osudem. Celkové atmosféře ne- čeho jsme kopli, to tam spadlo.“ (úsměv)
přidalo ani ryze podzimní počasí, kdy ●● Jak se vůbec cítíte na kraji
podmračená obloha hrozila, že každou obrany?
chvíli zalije celý areál přívalem vody. „Já se tam cítím dobře. Asi u nás platí:
Nestalo se tak a utkání se mohlo dohrát ‚Nemáš fleka, hraješ beka!´“ (smích)
v poklidné atmosféře. Emoce tentokrát ●● Vyloženě vám ale spolupráce
s Martinem Vojtíškem svědčí.
nepřišly.

„Perfektně! Je to jako kdybych hrál sám
na sebe. S ‚Hezou´ hrajeme téměř poslepu. On přesně ví co očekávat ode mě, já
zase od něj. Rozhodně není co měnit.“
●● V Klenovicích jste také působil, není vám kluků líto?
„Trochu jo. Sedmičku si asi opravdu nezasloužili, teda vlastně šestku...“ (smích)
●● Dokážete se vcítit do jejich kůže?
Stejně jste dopadli v Brodku u Přerova.
„Nikomu z nás se tam nedařilo, byl
to hodně smolný zápas. Opakuji ale,
tu šestku si dnes nezasloužili!“
●● Podle trenérových slov mají Mostkovice nejsilnější mančaft v historii.
Výsledky tomu však neodpovídají...
(smích) „Ono je to asi trochu jinak... Mančaft ale máme fakt dobrý. V posledních
kolech jsme se zvedli. Pořád se zlepšujeme, věřím, že to bude pokračovat. Makáme, cítím oproti začátku sezóny velký
rozdíl!“

Pozápasové hodnocení trenérů
Vladimír HORÁK – TJ Sokol Klenovice na Hané:
„Ani nevím, jak bych to okomentoval... Zkrátka jsme soupeři
excelentně předložili možnosti ke skórování. První branka
- nedůraz u lajny, druhá nedostoupený hráč, pak dva góly
z rohu, úplně do stejného místa. Nechápu! Ten hráč tam ani
nemusel vběhnout, stačilo mu dojít. Přitom mají hráči jasně
dané, kde má kdo stát... Nezodpovědnost, nedůraz, špatné plnění povinností. Na druhé straně si myslím, že jsme herně až
tak špatní nebyli, ale v efektivitě jsme byli katastrofální. Nějaké
šance i střely jsme měli. Minule jsem říkal, že musíme zapomenout na Lutín, teď zase na Mostkovice. Abychom si vůbec
podzim pamatovali...!“ (hořký úsměv)

0 :6

TJ Sokol Klenovice na Hané

Foto: Zdeněk Vysloužil

Jiří KAMENOV st. – TJ Sokol Mostkovice:
„Tentokrát se mi utkání hodnotí úplně suprově. Netajil jsem
se tím, že těch remíz je už moc. Ke Klenovicím jsme však cítili
respekt, byť vyhrát jsme chtěli. Pravdou je, že mě překvapilo
až moc to, jaké rezervy má soupeř v obraně. Šli jsme za svým
cílem, po půli jsme pak kontrolovali náskok se závěrečnými
třešničkami na dortu. Odhodlání celého týmu bylo velké,
navíc Šlézar s Hatlem, měli ještě větší motivaci a ostatní kluky
hnali. Škoda jen, že to odnesly Klenovice a ne někdo z jiného
okresu. Výsledek je nádherný. Mohu jen připomenout, že
Lutín jim dal pět, my s ním hráli bez branek. Nakonec jsme dali
ještě o jeden více, takže jsme asi lepší než ten Lutín...“ (smích)

TJ Sokol Mostkovice

11. kolo Král sportovní trávníky 1.A. třída skupina B
R. Cetkovský

Losman

M. Vojtíšek
Hatle

Vladimír

Jiří

HORÁK

KAMENOV ST.

Kaděra
Milar
Polák

Kamenov ml.

Dvořák

Šlézar
Lukáš

Smékal
Dadák

T. Cetkovský
Borovský

Šlambor

Walter

Rozehnal
V. Vojtíšek

Frys

Bureš

Prášil

Branky: Střely na branku:
Rohové kopy:

KLENOVICE

9
7

Střely mimo branku:

8

0 :6

MOSTKOVICE

( 0 :4)

Rozhodčí: Lepka – Šebesta, Langhammer

Diváků: 70

Branky: 18. Šlézar, 21. M. Vojtíšek, 26. Milar, 38. Walter,
79. Šlambor, 84. Kuchař
Střely na branku:
10 Střely mimo branku: 5
Rohové kopy:

7

Žluté karty: -

Žluté karty: 86. Všetička

Střídání: 46. César za Borovského

Střídání: 46. Křišťan za Bureše, 64. Kuchař za Dadáka, 72. Chmelař za M. Vojtíška, 76. Všetička za Šlambora
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fotbal
´
´
zapasove
´ˇ
menicko

MORAVSKOSLEZSKÁ
FOTBALOVÁ LIGA:
12. kolo: 1.SK Prostějov - Líšeň
(sobota 24.10., 14.30, rozhodčí:
Drozdy - Trávníček, Kondler).
SMOOS KRAJSKÝ PØEBOR:
12. kolo: Mohelnice „B“ - Kralice na
Hané (sobota 24.10., 14.30), Určice
– Želatovice (neděle 25.10., 14.30).
1.A TØÍDA, SKUPINA „A“:
12. kolo, neděle 25. října, 14.30:
Loštice - Konice.
1.A TØÍDA, SKUPINA „B“:
12. kolo, neděle 25. října, 14.30:
Opatovice - Čechovice (10.00),
Lipová - Náměšť na Hané, Lutín Plumlov, Mostkovice - Lipník nad
Bečvou, Všechovice - Klenovice na
Hané.
1.B TØÍDA, SKUPINA „A“:
12. kolo, sobota 24. října, 14.30:
Kojetín „B“ - Kostelec na Hané, Nezamyslice - Pivín, Ústí „B“ - Vrchoslavice (neděle 25.10., 10.00).
1.B TØÍDA, SKUPINA „B“:
12. kolo, sobota 24. října, 14.30:
Jesenec - Zvole, Otinoves - Libina,
Hvozd - Paseka (neděle 25.10.,
14.30), Protivanov - Velká Bystřice
(neděle 25.10., 14.30).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA - U19:
12. kolo: 1.SK Prostějov - Sparta
Brno (sobota 24.10., 10.15, Mikula
- Ol KFS, Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA - U17:
12. kolo: 1.SK Prostějov - Vítkovice
(neděle 25.10., 10.00).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA - U16:
12. kolo: 1.SK Prostějov - Vítkovice
(neděle 25.10., 12.00).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ - starší:
12. kolo: Čechovice - Nový Jičín
(neděle 25.10., 10.00, Klíma - Ol
KFS, Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ - mladší:
12. kolo: Čechovice - Nový Jičín
(neděle 25.10., 12.15, Ol KFS - Klíma, Ol KFS).
KRAJSKÝ PØEBOR DOROSTU:
12. kolo: Konice - Určice (neděle
25.10., 10.00), Kostelec na Hané Velký Týnec (neděle 25.10., 11.00).
KRAJSKÁ SOUTÌŽ - dorost:
Dohrávané 1. kolo: Smržice - Želatovice (sobota 24.10., 10.45), Doloplazy - Protivanov (sobota 24.10.,
14.30).
PØEBOR OFS PROSTÌJOV
- SPORTIKA II. TØÍDA:
12. kolo, sobota 24. října, 14.30:
Skalka - Čechovice „B“ (sobota
24.10., 14.30, hřiště Klenovice na
Hané), Přemyslovice - Držovice,
Brodek u Prostějova - Zdětín, Horní
Štěpánov - Haná Prostějov, Němčice - Určice „B“, Vrahovice – Smržice
(sobota 24.10., 14.30), Otaslavice –
Olšany (sobota 24.10., 14.30).
III. TØÍDA:
Dohrávané 2. kolo, neděle 25. října, 14.30: Ptení - Vícov, Čechy pod
Kosířem - Nezamyslice „B“, Kostelec
na Hané „B“ - Brodek u Konice, Bedihošť - Výšovice (sobota 24.10., 14.30),
Tištín - Dobromilice, Protivanov „B“ Kladky (sobota 24.10., 14.30).
PØEBOR OFS PROSTÌJOV
DOROSTU:
10. kolo, neděle 25. října, 10.00:
Brodek u Prostějova - Nezamyslice, Kralice na Hané - Otaslavice,
Plumlov - Haná Prostějov, Brodek
u Konice - Pivín.
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE
ŽEN, SKUPINA „B“:
Dohrávané 3. kolo, neděle 25.
října, 10.00: Mostkovice - Šardice,
Vlkoš - Kostelec na Hané.
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu!
(jim)

navštivte stále více oblíbenější inter netové stránky www.vecernikpv.cz

Pondělí 19. října 2015
www.vecernikpv.cz
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V Medlově se Určicím nepodařilo překvapit Lipová stíhá Lutín, Plumlov promarnil náskok
MED
URČ

4
1

MEDLOV, PROSTĚJOV Vyhráli již nad Jeseníkem i Ústím, proti
třetímu a v současnosti nejlepšímu
z celého vedoucího tria se ale Určicím nevedlo. Medlov si dokázal své
čtyři zásahy rozložit rovnoměrně
do obou poločasů a povolil hostům

pouze jedno snížení. Sám si připsal
jubilejní desáté vítězství, naopak
Určice zůstaly s patnácti body uprostřed tabulky.
„Zápas nebyl až tak špatný, neuhlídali
jsme si ale v první půli dvě standardky.
Naopak my jsme nedokázali dotlačit
míč do brány a po prvním poločase
tak platil stav dva nula pro domácí,“
hovořil krátce po návratu ze severní
Moravy trenér poražených Evžen Kučera.

Také v tomto střetnutí se musel zkušený
kouč při skládání sestavy obejít bez jednoho z klíčových mužů současné sestavy Dominika Bokůvky, bez něj se tým dopustil
hned několika laciných chyb v defenzivě.
O přestávce se odhodlal Kučera k jedné změně a postupně k ní přibyly další
čtyři, kdy se na trávník dostali i dva
dorostenci Adam Josif s Richardem
Paulem. „Kluci z dorostu s námi jezdí za odměnu. Dva se dostali do hry,
bylo to již za stavu dva nula, kdy jsme

potřebovali něco udělat. Vedli si velmi
slušně a snížili jsme,“ chválil Kučera.
Ještě před korekcí se Medlovu podařilo
odskočit na tři branky, poté dalekonosnou střelou krásně do šibenice snížil Martin Surala a velice krátce po něm napálil
střídající Patrik Zapletal břevno. „Kdyby
dal gól, možná by se to vyvíjelo jinak. Takto dal soupeř čtvrtou branku a závěr se už
jen dohrával. Celkově byl Medlov na míči
lepší, v první půli jsme jim ale nic nedovolili. Pouze jsme si neuhlídali standardky.

Ve druhé půli jsme to již museli otevřít a
z rychlých útoků byli domácí nebezpeční,
dostali se k penaltě a dali gól z vápna po
špatné rozehře,“ přibližoval.
Další příležitost na body dostanou Určice
v neděli 25. října, to již od 14:30 hodin
přivítají doma Želatovice. Tedy devátý celek tabulky, jenž zatím získal o bod méně a
má výrazně negativní skóre 17:27. Naposledy se ale tomuto týmu podařilo bodovat naplno, když doma zdolal Zábřeh 2:1.
(jim)

Kralice padly na půdě posledního
CHV
KRH

3
0

CHVÁLKOVICE, PROSTĚJOV
Rozkaz zněl jasně, splnit se ho ale
nepodařilo. Toužebným přáním
Kralic bylo přivézt si z Chválkovic
alespoň jeden bod, leč realita byla
nakonec jiná a radoval se v té době
pouze šestibodový celek. Týmu
z okraje Olomouce se tak podařilo
z poslední pozice dotáhnout na
soupeře před sebou, naopak tradiční
účastník krajského přeboru si
pohoršil na jedenáctou pozici.

„V první půli se nám dařilo plnit
stanovenou taktiku, ale přesto se na
obou stranách urodilo několik šancí.
Nám ani jim se žádnou nepodařilo
využít a spělo se k poločasu nula
nula. V tu chvíli mi bylo jasné, že kdo
dostane gól, tak se zlomí. Bohužel
jsme si v samotném závěru dali
vlastní branku,“ přibližoval smutný
kouč poražených Ivo Gottwald.
Rozdílovou trefu tak způsobil nákop
z pravé strany, který střední obránce
Martinka netrefil dobře hlavou a od
jeho temene se míč nešťastně odrazil
do zadní šibenice. A šlo se do kabin.
„K prvnímu gólu jsme jim pomohli.
A druhá polovina byla hodně podob-

ná té první, přelévalo se to nahoru
dolů. My jsme se po rohovém kopu
dopustili nedorozumění a na zemi
ležící hráč nám dal druhou branku.
Poslední gól padl minutu před koncem, kdy už jsme vše vrhli do útoku
a snažili jsme se to zvrátit,“ pohovořil
o druhém dějství kralický kouč.
Při skládání sestavy se musel
Gottwald obejít bez dua Petr
Dostál, Martin Neoral. Prvního
nepustili pracovní povinnosti,
druhého trenérské úkoly u mládeže
olomoucké Sigmy. A bylo to znát.
„Chyběla nám Martinova zarputilost a rozhodla vlastní branka.
Soupeř má totiž stejně jako my

problémy s proměňováním, svědčí
o tom jeho skóre. Dosud měl smůlu,
že nevítězil, do šancí se ale umí dostávat. Mají ale dohromady celkem
jedenáct družstev a budují nové
zázemí, nepůsobí nijak poraženě,“
pochválil soupeře.
Místo potvrzení pozice uprostřed
tabulky se tak Kralice musejí opět
obávat ataků týmů ze dna tabulky,
na předposlední Zábřeh to mají jen
čtyři body.
„Komplikace to trochu je, cílem
totiž bylo uhrát za podzim magických dvacet bodů. Máme jich
čtrnáct, takže ze zbylých čtyř zápasů
potřebujeme udělat šest bodů, na

jaře se těch třináct až patnáct vždy
udělá,“ nastínil Gottwald plány.
První na řadě bude mohelnické
„béčko“, na jehož trávníku se začne
v sobotu již od 14:30 hodin. „Jsou
na tom stejně jako my Chválkovice,
Litovel, Kojetín, Želatovice, znovu
se tak utkáme se soupeřem, který
je na tom tak jako my. Rozhodnou
individuální chyby a to, co se komu
povede a nepovede. Jejich 'áčko'
hraje velice dobře a mají i slušné
zázemí, 'béčko' pak kvůli svému
zranění trénuje Michal Kovář,“
připomněl jméno někdejší ikony
olomoucké Sigmy, která se prosadila
i v zahraničí.
(jim)

Mostkovice získaly posilu, Štiky rozcupovaly Slavoj a jsou třetí
na Líšeň to nestačilo
LÍŠEŇ, PROSTĚJOV Ani šesté podzimní vystoupení v „B“ skupině Moravskoslezské divize žen nepřineslo mostkovickým hráčkám bodový zisk. V
neděli dopoledne se musely vypořádat
hned se dvěma protivníky – hráčkami
Líšně i její umělou trávou – a nebyla to
úspěšná bitva. Vítězství zůstalo v Brně
a nováček soutěže se nově propadl na
dno. Nezabránila tomu ani Jitka Vítková, která se vrací ke kopané.
„Podali jsme nejhorší výkony sezony, bohužel nám to nesedlo. Soupeř byl lepší,
kombinoval a my jsme nepodali optimální
výkon. Nebylo tam to, co nás předtím zdobilo, tedy bojovnost ani nasazení,“ smutnil
kouč Sokola Jaroslav Karafiát.
I tak ale právě Mostkovičanky mohly jít do
vedení. „Dostali jsme se do první šance,
ale dali jsme tyčku, to nás hodně nalomilo.
Navíc šlo o jedinou šanci za celý zápas, to
se pak těžko pomýšlí na úspěch. My jsme
pak rychle dvakrát inkasovali a domácím
narostla křídla. Sice jsme to ve druhé půli
změnili na tři útočnice, ale zatímco ony

byly v pohodě, tak my jsme byli v křeči.
Byla už na nás deka,“ popisoval.
K úspěchu tam nevedlo ani angažování
nové hráčky, když se do středu obrany
postavila již dvaačtyřicetiletá Jitka Vítková.
Herní pauza však zatím byla hodně znát.
„Její registraci jsme řešili v týdnu, bude ale
potřebovat čas poznat holky a dostat se do
toho, dlouhé roky nehrála. Očekávám od
ní zkušenosti, teď to ale stejně jako v případě celého týmu ještě nebylo ono a ani ona
nevyčnívala, sdělil na adresu někdejší brněnské hráčky, kde v devadesátých letech
patřila mezi republikovou špičku a prosadila se do první ligy žen i reprezentace. (jim)
SK Líšeò
TJ Sokol Mostkovice
3:0 (2:0)

Sestava Mostkovic: Mikešová – Kraváková, Ptačníková, Vítková (46. L. Karafiátová,
79. Kamenovová), Vaverková – Hasová, B.
Karafiátová, Holubová, Mlčochová (77.
Borovcová) – Domesová, Ošťádalová.
Trenér: Jaroslav Karafiát.

zprávy od zeleného stolu...
Sportovnì-technická komise OFS Prostìjov na svém zasedání
dne 14. øíjna 2015 rozhodla:

1. Odehráno:
II. třída 10. kolo STK schvaluje bez závad, III. třída 10. kolo STK schvaluje bez
závad, IV. třída 10. kolo STK schvaluje bez závad, editován zápis TJ Biskupice
– TJ Želeč, dorost 2. kolo STK schvaluje bez závad, starší žáci 8. kolo STK
schvaluje bez závad, mladší žáci 8. kolo STK schvaluje bez závad, turnaje
přípravek v Kostelci na Hané a Smržicích bez závad.
2. Změny termínů utkání:
Dorost TJ Sokol v Pivíně – TJ Sokol Otaslavice, původní termín neděle 1. listopadu 2015 od 11.30 hodin, požadovaný termín pondělí 12. října 2015 od 17.00
hodin, dohoda oddílů.
Mladší žáci TJ Sokol v Pivíně – TJ Sokol Čechovice, původní termín neděle
18. října 2015 od 10.00 hodin, požadovaný termín sobota 17. října 2015 od
10.00 hodin, dohoda oddílů.
3. Pozvánka:
STK předává DK vedoucího družstva dorostu TJ Sokol v Pivíně Jaroslava
Baroše (ID 55040206), umožnil neoprávněný start hráče. Tři body a výsledek
0:7 dosažený na hřišti ve prospěch TJ Sokol Plumlov platí.
Zapsal Karel Kubalák, sekretář OFS,
odsouhlasil Roman Minx, předseda STK
Disciplinární komise OFS Prostìjov na svém zasedání
dne 15. øíjna 2015 rozhodla:

1. Nepodmíněně:
Jaroslav Baroš (TJ Sokol v Pivíně) – jako vedoucí družstva dorostu umožnil neoprávněný start hráče, trestá se pokutou 500 korun dle DŘ § 50 a oddíl TJ Sokol v
Pivíně se trestá pokutou 500 korun dle RS čl. 23/8.
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!

TJ FC Kostelec na Hané
Slavoj Velké Pavlovice
8:0 (5:0)

Branky: 7. Vykopalová, 16. Urbanová, 18. Hrazdilová, 29. Marková, 38. a 72. Strouhalová, 67. Pitáková, 79. Zahradníčková.
Rozhodčí: Halenka – Majer, Valouch. Diváků: 30.
Sestava Kostelce: Drápalová – Hrazdilová (63. Šimková), Smičková (46. Zapletalová), Tichá, Adamová – Knápková, Strouhalová, Pitáková, Urbanová (75. Grygarová) – Marková (46. Zahradníčková), Vykopalová (83. Studená). Trenér: Marek Jelínek.
KOSTELEC NA HANÉ Doma je doma! Dosavadní stoprocentní domácí bilance kosteleckých fotbalistek v podzimní
části zůstává neporušena. Tentokrát se o ostrosti štičích
zoubků přesvědčily soupeřky z Velkých Pavlovic. Ty si odvezly v neděli z Hané rekordních osm kousků! „Dnes musím
říci, že jsem opravdu spokojený s celým zápasem. Holky to se
solidním soupeřem odmakaly a pohlídaly si jejich největší
individuality,“ chválil svůj soubor Marek Jelínek, trenér Kostelce.
Kostelecké „Štiky“ daly od prvních minut Jihomoravankám rázně
najevo, kdo že je v jejich rybníce vládcem. Hned po sedmi minutách poslala svůj tým do vedení ‚Kina´ Vykopalová, kterou zanedlouho napodobila Nikča Urbanová. Obě branky padly z malého
čtverce, po důrazných dorážkách. Když se pak po rohu prosadila
hlavou Palina Hrazdilová, bylo po dvaceti minutách prakticky
vymalováno. S chutí hrající Kostelec pak přidal do půle další dva
zásahy, o které se přičinily Marková se Strouhalovou a bylo - 5:0!
Přestávková nálada však navzdory výsledku optimální zdaleka
nebyla... „Kača Marková inkasovala úder do boku a musela odjet
do nemocnice, protože bylo podezření na rupturu žeber. Údajně
tam má nějakou sraženinu a bude tři měsíce bez fotbalu,“ popsal
smutný okamžik Jelínek a dodal: „Doprovodily ji Peťa Václavková
a Věra Smičková, takže se sestava pozměnila.
Kostelečanky se však nenechaly vyhodit ze sedla a v solidním
představení pokračovaly. Soupeřkám přidaly na cestu další tři

Štiky (v bílém) toho soupeřkám moc nepovolily.
Foto: Zdeněk Vysloužil

branky a slavily již čtvrté domácí vítězství podzimu. Poprvé se
vítězných oslav zúčastnila i mladičká Barča Studená. „Barča měla
premiéru. Byla z toho nervózní, hlásila, že má od rána střevní potíže,“ se smíchem poznamenal Marek Jelínek.
Směrem k dalšímu soupeři se už ale tvářil mnohem vážněji. Štiky
totiž čeká cesta do Vlkoše, jediného týmu soutěže, který ještě nepoznal hořkost porážky. „Pokud by holky podaly stejně bojovný
a týmový výkon jako dnes, o výsledek bych obavy neměl. Výrazně nám ale bude chybět Kača Marková, její důraz by na soupeřky
platil. Soupeře ovšem neznáme, takže těžko odhadovat, jak nám
bude Vlkoš sedět. Rozhodně v roli předem poraženého celku
nenastoupíme,“ burcuje před vrcholem podzimu Marek Jelínek.
Kostelečanky se ve Vlkoši představí v neděli 25. října od 10:00
hodin.
(zv)

Lipová
Plumlov
Mostkovice

I.A třída skupina B

PROSTĚJOVSKO Velice různorodě dopadlo jedenácté kolo „B“ skupiny I.A třídy
Olomouckého KFS pro regionální zástupce.
V derby Mostkovice jednoznačně úřadovaly
na půdě Klenovic a naplno se povedlo ještě
bodovat Lipové. Ta udržela neporazitelnost a díky dvěma trefám
z úvodní půle slavila ve Slatinicích. Zbylé duo vyšlo zcela naprázdno.
Čechovice nevyužily proti Náměšti déle než poločasovou přesilovku a nedovezly si ani bod, stejně dopadl na vlastním hřišti Plumlov.
Nováček soutěže sice vedl již 2:0, Bělotínu se ale podařilo nejprve
srovnat a minutu před koncem také dokonat obrat.
Čechovice
Klenovice
Klenovice

SK Slatinice
SK Lipová
0:2 (0:2)

SK Námìšť na Hané
(84. P. Koudelka), Takáč (70. Répal),
TJ Sokol Èechovice
Jamrich (86. Z. Koudelka), Novák –
2:1 (2:1)
Petržela (55. Dostál), Liška (87. RůBranky: 30. Petržela, 41. Liška. Roz- žička). Hrající trenér: Pavel Růžička.
Branky: 5. a 45. Fišara – 38. Ján z
hodčí: Štětka – Kouřílek, Žvátora.
penalty. Rozhodčí: Zavřel – Zaoral,
Hodnocení hrajícího trenéra
Sestava Lipové: R. Vybíhal – Barák,
Gábor. ČK: 40. Kvapil (N) Sestava
Lipové Pavla Růžičky:
Macourek, Spáčil, Žilka – M. Vybíhal
Čechovic: Zelinka – Vlach, Šmíd,

II.B třída skupina A
Kostelec na Hané

PROSTĚJOVSKO Příští kolo „A“ skupiny I.B
Pivín třídy Olomouckého KFS přinese atraktivní
derby mezi fotbalisty Pivína a Nezamyslic.
Nezamyslice
Vrchoslavice A právě tyto dva celky do něj půjdou na vítězné vlně, jako jediným z regionální čtveřice
se totiž podařilo bodovat naplno. Poslední vítěz
okresního přeboru si již v sobotu poradil s rezervou Ústí, o den později
pak na vlastním hřišti nezaváhali ani„Turci“ proti jarnímu sestupujícímu z Dubu nad Moravou. Naprázdno ovšem nevyšly ani Vrchoslavice
s Kostelcem, každý z nich ovšem přijímal remízu s odlišnými pocity.
Zatímco Vrchoslavice jely do druhého Přerova„B“ jen v jedenácti a podařilo se jim ukopat výsledek 1:1, tak Kostelci nestačilo ani trojnásobné
vedení, když hostující Nemilany dokázaly vždy vyrovnat.
TJ Sokol v Pivínì
TJ Sokol Dub nad Moravou
3:0 (1:0)

Branky: 4. Šišma, 66. Valtr, 89. J. Svozil.
Rozhodčí: Vrba – J. Dorušák, Lasovský.
Sestava Pivína: V. Svozil – Spálovský, M.
Sedlák, Pospíšil, R. Švéda – Žondra (65.
M. Bartoník), Vrba, J. Svozil ml., Šišma –
Valtr – V. Švéda (90. P. Sedlák). Trenér:
Jaroslav Svozil st.
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Konice s Haňovicemi ztratila doma dva body
„Vstup do utkání jsme opět měli vynikající. Brzy jsme dali zásluhou Peťu
Antla gól a měli jsme i další šance.
Konice
Soupeře jsme zatlačili, do ničeho
KONICE, PROSTĚJOV Blízko posunu na třetí nepouštěli a Franta Bílý zvýšil na dva
místo byli ve víkendovém jedenáctém po- nula. Pak jsme si nepohlídali rohový
kračování„A“ skupiny I.A třídy Olomouckého kop a inkasovali jsme, po celý první
KFS fotbalisté Konice. Nováček soutěže se poločas jsme ale byli lepší a dvě minuty před pauzou přidal po krásné
proti o bod lepším Haňovicím dvakrát dostal akci třetí branku Honza Vogl. S prvdo dvougólového vedení, vydobytý náskok se mu ovšem nakonec ní půlí vládla velká spokojenost, ve
udržet nepodařilo a bral jen bod. Místo posunu výš tak ve vyrovna- druhé půli už ale nebyla naše hra tak
ném pořadí nastal mírný pokles na pátou pozici. Náskok na čele zvý- dobrá a bylo to vyrovnanější. Hosté
šil Rapotín, jenž v poměru 7:1 deklasoval Štěpánov. Zatím tak ztratil se do žádných šancí nedostávali, ale
vlastními chybami jsme jim umožjen tři body a nasázel již rovných čtyřicet branek.
nili vyrovnání. Nejprve přišel centr
Sokol Konice
Drešr – Antl, Gottwald (46. Kamený), na jediného hráče v šestnáctce, poté
TJ Doubrava Haòovice
Kořenovský, Vogl – T. Sedláček, F. Bílý další standardka. Chtěli jsme vyhrát,
3:3 (3:1)
Branky: 9. Antl, 13. F. Bílý, 43. Vogl – (75. Blaha). Trenér: Radek Řehák.
ale další příležitosti jsme už nevyuži23., 48. a 77. Merten). Rozhodčí: Lanli, takže jsme ve výsledku zklamaní.
Hodnocení hrajícího trenéra
ghammer – Straka, Šebesta. Sestava
Je to ztráta dvou bodů a nejen kvůli
Konice Radka Řeháka:
Konice: Machač – L. Bílý, Rus, Řehák,
tomu, že jsme hráli doma.“
(jim)

I.A třída skupina A

Hodnocení trenéra Čechovic
Jaroslava Klimeše:
„Opět jsme si to prohráli sami, a sice
laxním přístupem k utkání. V páté
minutě jsme šli do brejku tři na dva,
dopustili jsme se ale laciné ztráty a
nesmyslně jsme dostali branku. Domácí to nakoplo a dostalo do hry, my
jsme ale od nějaké dvacáté minuty
byli lepší na míči a podařilo se nám
díky proměněné penaltě vyrovnat.
Pomohlo nám nesmyslné vyloučení
domácího hráče, jenže jsme do šatny
opět nepochopitelně inkasovali. Přišel nákop od poloviny, obrana si to
špatně zorganizovala a padl gól jako
u starších žáků. Ve druhé půli jsme
na to chtěli vletět, dát míč na zem a
kombinovat ve středu hřiště, domácí
se ale zatáhli a nedostávali jsme se do

šestnáctky. Museli jsme chodit do
plné obrany, dopouštěli jsme se však
zbytečných ztrát a střely ze střední
vzdálenosti byly snad jen dvě tři.
Společně se Slatinicemi jsme ztratili
pět bodů, je to katastrofa.“
TJ Sokol Plumlov
TJ Sokol Bìlotín
2:3 (1:0)

Branky: 40. Hladký, 54. Dvořák – 69.
a 72. Cirkl, 89. Malaník. Rozhodčí: Fojtek – Kučera, Krpec. Sestava
Plumlova: Simandl – Vysloužil, Olejník, Gryglák, Klváček – Varga (75.
Fabiánek), Ostratický, Kocourek,
Kolařík (31. Křupka) – Hladký, Dvořák. Trenér: Petr Kiška.

ná, že jsme se propadli na poslední
místo tabulky. Doufám, že tyto dvě
výhry nám na konci nebudou chybět.
Pětapadesát šedesát minut jsme hráli
podle představ, pak jsme se dopustili
chyb z nekoncentrovanosti. Nechali
jsme se ukolébat a Bělotín nás z ojedinělé šance potrestal, vzápětí se trefil
i podruhé. Měli jsme tam již předtím
několik možností na zvýšení, kdybychom dali na tři nula, asi by bylo hotovo. A za stavu dva dva jsme to chtěli
strhnout na svou stranu, z rychlého
brejku jsme ale dostali branku. Mužstvo na tuto soutěž určitě má kvalitu,
chybí ale vyzrálost a zkušenosti, abychom takto dobře rozehraná utkání
dovedli do vítězného konce. Nyní jedeme do Lutína a chceme tam bodovat, můžeme porazit každého.“

Hodnocení trenéra Plumlova
Petra Kišky:
TJ Sokol Klenovice na Hané
„Čekal nás těžký soupeř, stejně jako
TJ Sokol Mostkovice
před týdnem jsme však vedli dva nula.
0:6 (0:4)
Opět jsme to ale neudrželi a teď do(jim)
konce nemáme ani bod, což zname- Více na straně 35

Hodnocení trenéra Pivína
Jaroslava Svozila:
„Věděli jsme, že Dub vyhrál tři nula v
Nezamyslicích, navíc nám stále chyběl
Filka a soupeř měl velkou výškovou
převahu. Vše postavil na autech a nákopech do vápna, my jsme si to ale pohlídali a dohráli jsme s nulou. Zazpívali
jsme si písničku Pod dubem, za dubem
a opravdu jsme soupeře o body ošku-

bali. (smích) Brzy jsme se navíc dostali
do vedení, když Svozil našel Šišmu a
ten uklidil míč do brány. Tak skončil i
poločas, kdy nás i díky své výšce přehrávali. Hrálo se ale na kluzkém terénu
a v kabině jsme si řekli, že hru zjednodušíme, míč dáme na zem a budeme si
přihrávat. Z toho vyplynul Valtrův gól
od tyčky po křižné ráně a zbytek už byl
v naší režii. Měli jsme tlak a dostali jsme
se do tří dalších pološancí, v závěru pak
zvýšil Svozil. Máme tak již dvacet bodů
a panuje velká spokojenost. Plní se mi
tak přání skončit do pátého místa, aby
nás čekalo klidné jaro a mohli jsme
zapracovat další dorostence a pivínští
hráči hráli pro pivínské diváky.“

Hodnocení trenéra Nezamyslic
Vlastimila Michlíčka:
„Chyběli mi hned dva obránci Král s
Machálkem, vrátil se nám ale Michal Lakomý a příležitost jsem dal Dostálíkovi.
V útoku jsme tentokrát vsadili na dva
menší, ale rychlé útočníky a vyplatilo
se nám to. V první půli se nám podařilo
využít brejk, kdy Musil dával pod sebe a
Máj střílel do prázdné brány. Druhý důležitý moment nastal v poslední minutě
první půle, kdy náš hráč fauloval, jejich
se ale ohnal, dal mu loktem do břicha a
zaslouženě dostal červenou kartu. Hosté byli v deseti paradoxně lepší a podařilo se jim vyrovnat, ale kluci se semkli a
podařilo se jim využívat šance. Důležité
bylo, že se trefili oba naši středopolaři.
TJ Haná Nezamyslice
Už to potřebovali a snad jim to pomůže
TJ Sokol Ústí „B“
i do dalších utkání. Možností jsme měli
3:1 (1:0)
víc než soupeř a doma se musí vyhrávat,
Branky: 14. Musil, 63. Horák, 85. Mari- venku prohra až tolik nebolí. Zatím se
ánek – 58. Žeravík. Rozhodčí: Sigmund nám to daří, a co jsme doma ztratili, to
– Oulehla, Fojtek. ČK: 45. Bagar (Ú). jsme přivezli z venku.“
Sestava Nezamyslic: Soldát – Hájek,
1.FC Viktorie Pøerov „B“
Michal Lakomý, Miroslav Lakomý, DoTJ
Sokol Vrchoslavice 1946
stálík – M. Přikryl (85. Frgál), Mariánek,
1:1 (1:1)
Horák, V. Fialka – Musil (66. Kratochvíl),
Máj (83. Špička). Trenér: Vlastimil Branky: 6. Hrabal – 12. Menšík. Rozhodčí: Petr – Svozil, Kundrát. Sestava VrchoMichlíček.

TJ FC Kostelec na Hané
slavic: Jurčík – Trávníček, Olšanský, KanFK Nemilany
kovský, P. Horák ml. – Spiller – Menšík, P.
3:3 (2:2)
Horák st., Hradil, Ligač (72. Loučka) – KoBranky: 24., 27. a 65. Preisler – 11. Kopečnupka. Vedoucí týmu: Petr Štěpánek.
ný, 41. Marek, 85. Janeček. Rozhodčí: VaHodnocení vedoucího Vrchoslavic louch – Halenka, Majer. Sestava Kostelce
Petra Štěpánka:
na Hané: L. Menšík – Chytil, Baláš, Cho„Při sestavě, v jaké jsme tam jeli, jsem choláč, Zatloukal – Móri, T. Menšík, Vyvelmi spokojen. Sešly se nám marodka hlídal (75. Lužný), Grepl (46. Muzikant)
i práce, takže nás bylo jen jedenáct a na – Preisler, Vařeka. Trenér: Ivo Vykopal.
druhou půlku alespoň přijel náš druhý
Hodnocení trenéra Kostelce
brankář. Ke druhému celku tabulky
na Hané Ivo Vykopala:
jsme odjížděli s cílem nedostat nářez,
uzpůsobili jsme tomu i rozestavení. „Dali jsme sice tři góly, opět jsme ale hned
Začátek byla ale katastrofa, sevřeli nás a třikrát inkasovali. To by se nám doma nehned po pár minutách jsme inkasovali. mělo stávat, ale kdybychom proměnili něPak se nám z brejku podařilo vyrovnat kterou z dalších čtyř jasných příležitostí, tak
a po půlhodině šel Konupka sám na bychom zvítězili. Moc jich totiž dostáváme
brankáře, ale nedal. Pak se to vyrovnalo a hru obrany se nám zatím nedaří zlepšit.
a hrálo se oboustranně bez větších šan- Dát tři branky není málo, navíc proti nám
cí, s bodem jsme tak velice spokojeni. stál solidní soupeř, mladý, běhavý, důrazný,
V posledních deseti minutách byl tlak drzý, takové hráče vychovává Moravskosoupeře obrovský, navíc se nám zranil slezská dorostenecká liga, nedávno jsme
Olšanský a museli jsme ho posunout proti nim hráli, když jsem ještě trénoval
pod hrot, podařilo se nám to ale ustát, mládež. Myslel jsem si, že budou takticky
když nám výborně zachytal brankář. nevyzrálí, ale to neplatilo a byl to jeden z
Udělal jen jednu chybu, kdy mu vypadl nejkvalitnějších celků v soutěži. Vždy jsme
míč, ale obránce to pohotově odkopl na ale vedli, jedna nula, dva jedna i tři dva,
roh. Všichni hráči bojovali, nikdo to ne- takže jsme měli na víc než jen jeden bod.“
(jim)
vypustil a moc se mi to líbilo.“

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

Moravskoslezská divize žen, skupina „B“:
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Jano, Ján (69. Kupka) – Chmelík, A.
Pospíšil (76. Frys), M. Klimeš, Drmola (63. Němeček), Pytela – Jahl.
Trenér: Jaroslav Klimeš.

Víkend bez porážky, Pivín a „Nezátka“ vyhrály

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

„Dobře se to pro nás vyvíjelo a nakonec to i dobře dopadlo, jsem spokojen, že máme tři body. Ze čtyř příležitostí v první půli jsme dvě proměnili
a po brejcích jsme se ujali vedení dva
nula. To jsme již ve druhé půli ubránili. Domácí bohužel pro ně své šance nedali, to v tomto zápase rozhodlo. Byli jsme produktivnější, herně to
byl vyrovnaný zápas. Sice jsme jen o
skóre za Lutínem a ostatní už začínají ztrácet, neviděl bych to ale na náš
duel. Máme totiž těžký los, kdy hrajeme pouze jednou doma a třikrát venku, navíc je za námi Bělotín, který má
ambice. Je před námi ještě patnáct kol
a nikam se netlačíme.“

Bodoval jen Jesenec, nevyhrál nikdo
Hvozd
Jesenec

I.B třída skupina B

PROSTĚJOVSKO Byl to tentokrát velice
nevydařený závěr týdne. Sobotní a nedělní
Otinoves
souboje v„B“ skupině I.B třídy Olomouckého
KFS totiž přinesly prostějovskému okresu
pouze jeden bod. Ten získal na své konto jesenecký oddíl, když až ve druhé minutě nastaveného času přišel o výhru v Postřelmově. To Protivanov prohrál
nejtěsnějším rozdílem 0:1 ve Zvoli, Hvozdu se nepodařilo získat body v Leštině a Otinoves utrpěla šestibrankový příděl v Pasece.
Protivanov

TJ Postøelmov
SK Jesenec-Dzbel
2:2 (0:0)

Branky: 65. Dvořák z penalty, 92. Picka – 57. z penalty a 85. P. Tichý. Rozhodčí: Axamit – Ehrenberger, Gábor.
Sestava Jesence: Kýr – Žouželka, Ullmann, Burian (5. Motl), Horák – Kořenovský (90. Z. Tichý), D. Čížek, P.
Tichý ml., Zajíček – Navrátil, J. Tichý.
Trenér: Petr Tichý st.

Hodnocení trenéra Jesence
Petra Tichého:
„Byl to pro nás nakonec hodně smolný
zápas, ale takový je fotbal a minule jsme
naopak brankou v nastavení vyhráli.
Zápas to byl ale pěkný, líbilo se mi to.
Hrálo se sice na poměrně malém hřišti,
ale dařila se nám kombinační hra. Pohlídali jsme si začátek, tentokrát jsme
nijak brzy neinkasovali. Dali jsme si
záležet a povětšinou se hrálo mezi šest-

náctkami, v první půli jsme ale měli o
šanci víc a mohli jsme vést. Leč skončilo to nula nula a přestřelka začala až po
přestávce. Do vedení jsme se dostali z
penalty, oni ze stejné situace srovnali.
Po krásné akci jsme opět vedli, ale pak
jsme si nepohlídali naši standardní
situaci, došlo k laciné ztrátě míče a z
protiútoku jsme inkasovali. Možná to i
odpovídá dění na hřišti a je to poučení
pro příště. Nejvíce mě ale mrzí zranění
Broni Buriana, který si hnul s kolenem
hned v první minutě a musel střídat. Je
to jeden z našich klíčových hráčů, tak
snad bude brzy zpět.“

Hodnocení trenéra Otinovsi
Tomáše Hrdloviče:
„Dva hráči museli nečekaně do práce.
Marek Lizna ležel s teplotami, takže
nás bylo málo. A zápas pro nás dopadl
hodně špatně, i když jsme začali dobře. Za stavu nula nula jsme se dostali
do tří velkých šancí, nedali jsme je a
od toho se vše odvíjelo. Patnáct minut
jsme byli lepším celkem, kontrolovali
jsme hru a dostávali jsme se před bránu soupeře, pak jsme ale dostali dva
rychlé góly a po přestávce další. A to
ještě náš brankář zachytal velmi dobře.
Nebyli jsme horším mužstvem, domácí to ale dali a my ne. Důležité ale je,
TJ Sokol Paseka
že jsme v tabulce pravdy stále na nule,
TJ Otinoves
kéž by to tak vydrželo až do konce se6:1 (2:0)
zony. Za námi je velká propast a douBranky: 16. J. Kučera, 17. a 71. Vojtá- fáme, že i jaro bude klidné. Uvidíme,
šek, 58. F. Kučera, 63. z penalty a 68. co přinese zima.“
Geier – 70. Zapletal. Rozhodčí: OuTJ SK Zvole
lehla – Sigmund, Malšánek. Sestava
SK Protivanov
Otinovsi: Piňos – Doseděl, Pavlinský,
1:0 (0:0)
Hustý, Janeček, Beneš, Zapletal, Matocha, Kostka, Voráč, Brichta. Trenér: Branka: 61. Gasparics. Rozhodčí:
Adamec – Běhal, Janáček. Sestava ProTomáš Hrdlovič.

tivanova: M. Piták – M. Bílek, D. Ne- propadáme tabulkou, třikrát v řadě
jedlý, Dvořák, M. Sedlák – T. Pospíšil jsme nebodovali a sami sebe jsme
(72. Z. Pospíšil), M. Pospíšil, Závod- dostali z lepší poloviny.“
ný, Kropáč – F. Pospíšil, R. Sedlák (72.
TJ Sokol Leština
V. Nejedlý). Trenér: Josef Pospíšil.
Hodnocení trenéra Protivanova
Josefa Pospíšila:
„Jsme v pasti, nedáváme góly. Potřebovali bychom tak dvojnásobně velkou branku, stejně bychom ale trefili
tyčku nebo brankáře. Posledních patnáct minut jsme je přehrávali, sevřeli
jsme je, nepodařilo se nám ale dostat
balon do brány. Zahazujeme i ty nejvyloženější šance, jsme v krizi a čekáme, kdy to z nás spadne. Herně i na
šance jsme byli lepší, vyhrává ovšem
ten, kdo dá góly. Zakončení je naše
slabost, hůře je na tom jen Hvozd. A
jedinou branku jsme dostali půl hodiny před koncem, kdy jsme měli hru
pod kontrolou, z ojedinělé akce jsme
ale inkasovali. Míč se odrazil k útočníkovi, který nekompromisně prostřelil brankáře, celkově měl soupeř
dvě střely na bránu. Bohužel se nyní

FC Hvozd
4:2 (1:1)

Branky: 19. a 85. Puchr, 53. a 81. Hobler – 35. a 74. Vánský. Rozhodčí: Bartuněk – Sládek, Habermann. ČK: 57.
Z. Poles (H). Sestava Hvozdu: Koutný
– Fiala, Vánský, J. Bílý, Z. Poles, V. Bílý,
Antl, Křeček, Mlýnský, O. Procházka,
P. Muzikant (87. Krása). Trenér: Rudolf Švehla.
Trenér Hvozdu Rudolf Švehla nebyl po utkání k zastižení. Jeho hráči
v sobotu přidali již devátou prohru
sezony a stále zůstávají s dvěma body
poslední. Po první půli sice ještě drželi
nerozhodný stav, po přestávce ale na
trávníku Leštiny inkasovali další tři
branky a umožnili soupeři, aby se posunul ze třinácté pozice na dvanáctou
a zvýšil svůj náskok na Hvozd na šest
bodů. (jim)
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„KOLEM NUDAPLÁŽE JSME SE PROJELI JEN NA KOLECH...“
Jan Koudelka je oporou reprezentačního týmu ČR v malém fotbale

KALÁB
B
●● Cestování do místa turnaje jste
měli tentokrát nejkratší, takže přípravy před prvním výkopem proběhly
hladce?
„Na Istrii jsme se přepravovali z Brna
dokonce jen dvěma dodávkami Transporter. Vyjeli jsme v noci na neděli
a do Vrsaru jsme dorazili hned druhý
dopoledne. Po obědě jsme se věnovali odpočinku, až večer jsme absolvovali první výklus. Následující pondělí
jsme se dostali na hřiště, kde probíhaly zápasy šampionátu, měli jsme tam
naplánovaný jeden trénink. Pak jsme
se v rámci volného času prošli po
tomto známém jadranském letovisku
a od úterý už začaly boje ve skupinách.“
●● Vzhledem k turistickému ruchu
bylo asi ubytování na úrovni? Jaké
snese srovnání s loňským pobytem
v Černé Hoře?
„Pro účastníky bylo zajištěno ubytování
v jednom z přímořských rezortů, kde
byly pokoje organizovány po dvou ´bytových´ jednotkách - dva dvoulůžkové
pokoje měly společné zázemí. Porovnání s jiným přímořským letoviskem
v Černé Hoře ale trochu pokulhává,
protože loni jsme tam byli koncem
listopadu, což samozřejmě výsledný
dojem značně zkreslilo. Podmínky byly
spíše srovnatelné, účastníků takové me-

Dalo se hrát, aniž
bychom se na hřišti hledali... (smích)
●● Ve čtvrtfinále jste potkali loňského soupeře z bitvy
o bronz. Bylo letos Německo
hratelnější?
„Němci vyměnili oproti loňsku
některé hráče a docela bych
řekl, že za lepší. My si však hráli
svoji hru s pravidelným střídáním celých pětek. Jedna
přitom hrála na klasického
hrotového útočníka, druhá
naopak ne. Pro soupeře
byla tato hra hůře čitelná
a možná zpočátku nevěděli, jak nás bránit. My
se soustředili na nácvik
především standardních
situací. Proti Německu
nám vyšly všechny tři,
což nám ohromně pomohlo. Zápas se nám tak
podařilo dotáhnout do vítězného konce.“
●● Čím si vysvětlujete, že na
střídání celých pětek hrajete

stále jako jediný tým? Soupeři tento
systém přece museli obkoukat...
„Jistě to od nás také obkoukali, ale o to
ani tak nejde, spíš se dá říci, že ne každému týmu tento systém vyhovuje. Třeba
v případě Rusů hrál jeden hráč celý poločas klasického stopera, v poločase se
vystřídali a druhý poločas nastoupil na
tomtéž místě zase jiný.“
●● Poslední hrací den s třemi zápasy
play off byl asi hodně náročný?
„Do programu turnaje zasáhlo také
počasí, protože ve středu pršelo a tím

ci. V tomto zápase jsme měli obrovské
štěstí, které nám potom ve finálových
bojích možná trochu chybělo.“
●● V semifinále čekal opět favorit
z Rumunska. Letos jste byli postupu
do finále mnohem blíž, chyběl pověstný krůček?
„Ano, před zápasem jsme si říkali, kdy
už Rumuny porazit, než tady a teď.
Tentokrát se zápas vyvíjel mnohem příznivěji a soupeře jsme měli de facto na
lopatě, ale zase nám to nevyšlo. Penalty
jsou hodně těžké, tam je to buď anebo.

„Nevylučuji, že v zápase o bronz s poměrně neznámou Bosnou mohla svou
roli sehrát i únava, především nás ale
opustilo příslovečné štěstí a některé obdržené branky byly vysloveně smolné.
Někdo prostě čtvrtý skončit musí, letos
to čekalo na nás... (povzdechne si) Je to
škoda, ale už to nikdo nezmění.“
●● Jaký jste vlastně měli stanovený
cíl?
„Jak se to vezme. Naším cílem bylo dostat se do semifinále a pak medaile. Tu
jsme sice nezískali, ale pořád jsme mezi

„Naším cílem byla medaile.
Tu jsme sice nezískali, ale jsme mez
i
čtyřmi a určitě jsme nezklamali.“
se některé zápasy posunuly na
náhradní termíny. Osmifinále a čtvrfinále se
mělo odehrát
jještě
je
ště v pátek
a sobota
byla původně

vyhrazena
pouze pro
závěrečné boje
play-off, tedy semifinále
a o umístění. Tři
těžké
zápasy
v jednom dnu
byly opravdu hodně náročné.“
●● Čtvrfinálem jste
ale letos propluli
s přehledem...
„A to měli Rusové na
mistrovství výborný tým, stačí
jmenovat takového Aldonina, který
hrál
hr
ál vvelký
elkýý fotbal v nejvyšší ruské lize
sta
t rt
rtyy v Li
Lize
ze m
istr
is
trůů i repr
p ez
pr
ezen
enta
taa máá starty
mistrů
reprezentaFoto: archív J. Koudelky

Podařilo se mi proměnit jedinou, což
bylo na postup do finále málo.“
●● V klasické kopané se říká, že penaltu se dá pouze špatně kopnout.
Má v malém fotbale brankář více
šancí?
„V malé kopané se dá penalta samozřejmě také špatné kopnout. Hodně
záleží na tom, co udělá gólman. Pokud
zůstane stát a je urostlejší, jeho šance
na úspěch rostou. Jestliže ale střelec
míč dobře umístí směrem nahoru, je
pak poměrně jedno, jestli je brankář
větší nebo branka relativně menší.“
●● Co diváci, měli jste na zápasech
slušnou kulisu? Jaký byl vůbec zájem o turnaj mezi chorvatskými
fanoušky?
„Diváckou kulisu jsme aspoň nějakou
měli, na naše zápasy se přišli podívat
i nějací Češi, například třeba Paděra
tam měl rodiče. V souboji s Rumuny
nás podporovali i fanoušci jiných týmů,
takže se z tohoto pohledu hrálo docela
dobře. Největší návštěvnost měly pochopitelně zápasy domácího Chorvatska a také Německa.“
●● Podepsal se na porážce od Bosny
a Hercegoviny v boji o bronz náročný předchozí program?

čtyřmi nejlepšími evropskými týmy,
takže jsme určitě nezklamali.“
●● Jako jeden z mála jste prošel všemi třemi výběry na vrcholné turnaje. Který z nich se vám zdál jako
nejzdařilejší?
„Na soustředění jsem znal prakticky
všechny kluky a mohu říci, že jsme opět
byli dobrá parta. Nikdo z nás určitě
neřeší, jestli se na konkrétní turnaj do
reprezentace vejde nebo ne. Na všech
posledních kláních jsme udělali dobré
výsledky, takže bych nechtěl hodnotit,
který z těch výběrů byl horší nebo lepší.“
●● Realizační tým se tentokrát rozrostl o Petra Švancaru, co měl vlastně na starosti?
„Dělal tiskového mluvčího, ovšem jeho
konkrétní náplň práce jsem, přiznám se,
nějak neregistroval. Staral se o vysílání
přenosů z našich utkání, některé spolukomentoval v České televizi.“
●● Stačili jste navštívit některá jiná
místa kromě samotného Vrsaru?
„Kromě Vrsaru jsme jednou zajeli do slovinského Koperu pro kopačky, ale nakonec jsme v nich stejně nemohli hrát. Terén byl hodně kluzký, takže někteří hráči
nastoupili v lisovkách. My si je koupili a
organizátoři je vzápětí zakázali...“

vizitka
JAN KOUDELKA
✓ narodil se 12. března 1992
✓ bydlí na vesnici kousek od Boskovic
✓ fotbal začal hrát v Boskovicích a vydržel tam až po
žákovskou kategorii
✓ prošel Sigmou Olomouc, brněnskou Líšni, juniorkou Jihlavy, Zábřehem na Moravě a Blanskem
✓ od léta 2014 hostuje v 1. SK Prostějov
✓ v první sezóně na Hané nastřílel v 27 zápasech šest branek
✓ zúčastnil se dvou mistrovství Evropy a světového šampionátu v malé
kopané
zajímavost: trpí cukrovkou, pravidelně si musí píchat inzulin

Prodej písků, štěrků
a okrasných oblázků
+autodoprava
Jana Maštalířová

Kojetínská 4221/15,
Prostějov

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

(bývalé stavebniny
STAVOMAT)

15080610748

Tomáš

účtování je to jedno, protože jsme
uhráli potřebný bod a postoupili.
Řekové ostatně byli s remízou v tom
okamžiku také srozuměni.“
●● K osmifinálovému střetnutí jste
nastoupili o pověstné hodině duchů.
Jak se hraje takhle pozdě večer?
„Původně bylo plánováno na jedenáctou hodinu večerní, program se ale
poněkud posunul, navíc byl na hřišti
problém s uvolněnou reklamou, takže
se začalo hrát až před půlnocí. Pokud
hrajete takto pozdě večer, je to už v zásadě jedno. Více se pozdní zápas projeví
až další den ráno, což bylo nepříjemné
vzhledem k tomu, že už dopoledne
jsme hráli čtvrtfinále proti Rusku...“
●● Mimochodem viděli jste vůbec
na hru? Osvětlení mi ppřišlo velmi
střídmé.
„Při večerních zápasech
možná nebylo až tak dokonalé, jako při velkém fotbale
na moderních stadionech,
ale nebylo zase tak špatné,
jak se jevilo v televizi.

15012210019

v rámci exkluzivního
interview
w
pro Večerník
erník
se ptal

zinárodní akce si všude váží. Navíc loni
jsem nebyl vůbec ve své kůži, takže letos
jsem si miniEura určitě užil víc.“
●● Jaká byla kuchyně?
„Jelikož jsme byli u Jadranu, byly asi
dvakrát na jídelníčku jakési mořské
potvory, které já nijak zvlášť nemusím.
(úsměv) Naštěstí ale byla k dispozici varianta pro ty z nás, kterým tato kuchyně
nebyla příliš po chuti...“
●● Nelze se nezeptat - Vrsar je proslulý svým nudistickým areálem
desítky let do minulosti. Věděli jste
o něm?
„Hned první hrací den, když jsme porazili Španělsko, jsme si půjčili kola a
vyrazili si po okolí, takže jsme nemohli
samozřejmě minout ani vyhlášený nudistický areál. Jelo nás asi deset a ppadl
návrh, ať zajedeme kee zdejší nudapláži.
Tak jsme jeli. Areál too je opravdu rozlehlý, pláž měřila takk dva kilometry.
Věkový průměr na ní činil asi šedesát let
rsaru byli Němci.“
a většina turistů ve Vrsaru
(smích)
●● Otvírací utkání šampionátu jste
ným soupeřem
absolvovali se stejným
anělé hratelnější
jako loni. Byli Španělé
než loni?
rně podobné se„Nastoupili v poměrně
stavě. Rozdíl byl ale v tom, že loni jsme
nevěděli, co od nich máme čekat, hráli
u. Tentokrát jsme
jsme zbytečně zezadu.
na ně vlétli a soupeř po zápase přiznal, že takový ´vítr´ ještě nezaředvedli
žili. Podle nich jsme předvedli
al, vůreklamu na malý fotbal,
ovna
bec netušili, kam zrovna
ka se
skočit. Zvolená taktika
evidentně vyplatila a výsledkem bylo vítězstvíí 2:1.“
●● Druhá v pořadíí přišla na řadu
ýt nejslabším týBelgie, která měla být
ádní úvod nějak
mem, přesto se parádní
zasekl?
nažili zlomit hned
„Begičany jsme se snažili
ám podařilo a vyna začátku, což se nám
ní vedení 3:0. Pak
pracovali jsme si luxusní
jsme si už asi říkali, že to je v pohodě, ale
ono to zrovna moc v pohodě nebylo,
protože jsme dostali dva vcelku náhodné góly. Rozhodně se o Belgičanech neyl nejslabší soupeř,
dalo tvrdit, že by to byl
na turnaji nebyl nikdoo vyloženým outvídaly i vesměs vysiderem, tomu odpovídaly
zdíl byl spíš v tom,
rovnané výsledky. Rozdíl
že my jsme točili dvě kompletní pětky a
idech. Skoro jako
oni přijeli jen v šesti lidech.
na výlet...“ (úsměv)
ání ve skupině
●● Poslední utkání
alové krásy nenas Řeckem moc fotbalové
bídlo...
„Byli jsme si vědomii faktu, že remíza
nás posouvá do playy off. Pokud bynělé porazili Řecchom prohráli a Španělé
ko, měly by tři týmy po šesti bodech
a mohlo se vše ještě hodně zamotat.
ěrečnou pasáž se
Je mi jasné, že na závěrečnou
asi nedalo moc dívat,, ale v konečném

15012210020

PROSTĚJOV Když se loni po
konci podzimní sezóny ve „velkém“ fotbale chystal záložník
1.SK Prostějov Jan Koudelka na
evropský šampionát v malé kopané, byla to pro naše město a zdejší
fotbalový klub zajímavá událost.
Nyní se Honza vrátil z třetí velké
reprezentační akce a skoro nám
to přijde jako rutina. Přestože je
mezi oběma verzemi fotbalu přece
jen jakýsi rozdíl, můžeme úspěchy
hbitého křídelníka přičítat i jeho
působení ve špičkovém klubu třetí
ligy. Výš už koneckonců reprezentant v malém fotbalu hrát nemůže, nesmí mít totiž profesionální
smlouvu. Prostějovský „Koudy“
patří mezi půltucet hráčů, kteří
během deseti měsíců absolvovali
dva evropské a jeden světový šampionát. Večerník se proto v exkluzivním rozhovoru zajímal nejen
o dojmy z posledního miniEura v Chorvatsku, ale také
o srovnání s předešlými turnaji.

Pondělí 19. října 2015
www.vecernikpv.cz

sport

39

POPRVÉ
SLAVÍ BLAHÁK
Jamrich
zvyšuje náskok…

●● Prozradil byste váš vítězný recept?
„Chce to jít přes nuly! Když si
nejsem jistý, dám prostě remízu,
vždyť ta je víc bodově ohodnocená
než jednička.“ (úsměv)
●● Máte nějakého poradce?
„Ne, je to vyloženě jen z mé hlavy.
Nikoho se neptám. Někdy se podívám na tabulku, ale většinou ani ta
není podstatná.“

●●Jste překvapený z vaší dosavadní úspěšnosti?
„Nečekal jsem to. Chtěl jsem být nahoře, ale že budu až takhle úspěšný,
to rozhodně ne.“
●● Když už to máte tak rozjeté,
chcete vyhrát?
„Vyhrát chce snad každý, ne? Že
bych ale kvůli tomu nespal, to ne.
Buď to vyjde, nebo ne. Myslím, že je
tam spousta lidí, kteří tomu rozumí.
Rozhodnou ta poslední kola.“
●● Zmínil jste konkurenci. Máte v

pelotonu sázejících někoho, koho
považujete za největšího rivala?
(smích) „Jasně, Davida Grygláka.
Slíbil jsem mu, že ho budu zase
pozdravovat, až vyhraju... Teď se konečně zlepšil, přeju mu, aby se dostal
mezi desítku nejlepších. Jeho zlepšení v posledním kole bylo fantastické!
(Gryglák měl 10 bodů - pozn. red.)
Poradit si ale ode mě nenechal...
Říkal ale, že až půjde do tuhého, tak
se na mě obrátí pro radu, aby tu desítku udělal!“

Stěhování v kraji: Šatný vyměnil Kralice za Určice
URČICE, KRALICE NA HANÉ
Dres obou regionálních zástupců
v krajském přeboru mužů stihl za
úvodní dvě třetiny letošního podzimu obléknout Dominik Šatný. Kmenový hráč 1.SK Prostějov nejprve po
svém letním přechodu mezi dospělé
odešel na hostování do Kralic na
Hané, odkud si to na počátku října
namířil do Určic. Tam by měl setrvat
minimálně do konce letošního kalendářního roku.

Jiří MOŽNÝ

„Událo se to poměrně náhodně. V Kralicích se nedohodl a znám jeho otce, tak
jsem mu nabídl, že u nás může trénovat.
Šestého října byl s námi poprvé a poté
se vedení rozhodlo oslovit Kralice, načež během jednoho dne se oba kluby
dohodly,“ vysvětlil trenér určického Sokola Evžen Kučera, jak se celý transfer
zrodil.

Devatenáctiletý středopolař původně
patřil do kralické základní sestavy, postupně se z ní ale vytratil a v závěru už
jen střídal, i proto kouč tamějšího FC
Ivo Gottwald nepovažuje tento přesun
za výraznou ztrátu. „Může se zdát, že
posilujeme konkurenci, tak tomu ale
není. Hráči i trenéři jsme navzájem kamarádi a nebereme to už tak prestižně
jako dříve. Zbylé zápasy by u nás už
asi odseděl a je to ještě mladý kluk, který potřebuje hrát. My ‚béčko‘ nemáme,
ale Určice ano, takže může minimálně nastupovat v okresním přeboru,“
míní. Mezi přednosti jedné z letních
posil označil talent a práci s míčem,
což ovšem zatím na nejvyšší krajskou
soutěž mužů nestačilo. „Je ještě takový
nevyzrálý a nevyspělý, fyzicky i povahově. Potřebuje tak ještě jeden dva roky,
aby se prosadil. Jakmile se nám vrátili
zkušenější chlapi, tak dostali přednost.
Byl špatný z toho, že musí být na lavič-

ce, tak jsme se dohodli takto,“ doplnil
Gottwald.
Jednalo se o jediný zásah do kádru Kralic v posledních týdnech, ty další přijdou
až v zimní přestávce. „Dohrajeme to už s
tím, co máme. Objíždím si ale I.A i I.B
třídu a sleduji, kdo by byl vhodný k nám
do krajského přeboru. Od konce listopadu s nimi navážu kontakt, abychom
mohli v lednu tvořit kádr,“ předeslal.
A co si od nové tváře slibují v Určicích? „Popravdě byl s námi zatím jen
na dvou trénincích, v jednom utkání
a nebylo to špatné, k tomu jsem ho viděl párkrát v dorostu a za Kralice proti
Velkým Losinám a krátce proti nám.
Kvalitu určitě má, protože prošel mládeží ‚eskáčka‘, na nějaké hodnocení je
ale ještě brzy, víc zatím nejsem schopen
říct. Uvidíme až během nadcházejících
kol, nicméně věřím, že pro nás bude
přínosem,“ vyhlíží optimisticky Evžen
Kučera.

Určice přišly až do jara o Krajíčka
OLOMOUC, PROSTĚJOV Trest
na plných pět zápasů si vyslechl
dorostenec Sokola Určice Vladimír Krajíček. Sedmnáctiletý hráč
neudržel v závěru duelu na půdě
Nemilan nervy a mimo dění hry
udeřil svého protihráče do obličeje, za hrubé nesportovní chování
tak následovala okamžitá červená
karta.
První zápas si Krajíček odseděl již
o víkendu, kdy přišel o derby proti
Kostelci na Hané, do konce podzimní části už ale chybí pouze čtyři duely,
takže za současné situace bude trenérům k dispozici až pro první jarní kolo
na počátku dubna.
A nebyl to jediný trest pro určický Sokol, za urážku rozhodčího a následné

vykázání z lavičky byl zákazem výkonu funkce vedoucí družstva a současně pokutou tisíc korun potrestán
Libor Skopal.
Kvůli předešlému vyloučení na půdě
Troubek zmeškal v „A“ skupině I.B
třídy víkendový souboj proti Nemilanům Milan Synek, ten byl potrestán
jednozápasovou stopkou za zmaření
jasné brankové možnosti.
Tresty si odnesli i hráči vyloučení při
soubojích s regionálními celky. Nejhůře dopadl Tomáš Šídlo z Újezdce.
Ten byl doma proti Pivínu potrestán
deset minut před koncem za hrubé
nesportovní chování, když dal v přerušené hře hlavičku kapitánovi hostí
Jaroslavu Svozilovi. Zmešká celkem
pět střetnutí.

Velice podobně dopadl i David Piňos
z Libiny, jenž nedohrál duel v Jesenci.
Tam pykal za urážku rozhodčího Jaroslava Šmída, jenž do zápisu uvedl
„kritika rozhodčích v přerušené hře
s urážlivým výrazem: do hajzlu, ty
kurvy, to jsou čuráci, to nám sem zase
poslaly bandu“. Ve stejné minutě uviděl červenou kartu i Petr Čikl, ten si
za dvě žluté odsedí celkem dva mače.
Nejnižší ortel v podobě jednoho duelu pak krajská disciplinární komise
vynesla v případu Vojtěcha Horáka z
Beňova. Ten v Lipové nejprve dostal
první žlutou za kritiku rozhodčího
bez použití vulgarit, druhou pak pětadvacet minut před koncem za nedodržení předepsané vzdálenosti při
rozehrávání standardky.
(jim)

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 jedenáctého 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! A vzhledem k tomu, že se jedná o jubilejní
klání, máme v rukávu ještě jedno překvapení...

TIPOVACÍ KUPÓN

FOTBALOVÁ DEVÍTKA VEČERNÍKU - 12. KOLO
TIP

1

0

2



ZdeněkVYSLOUŽIL

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!

1. 1.SK Prostějov - Líšeň
2. Nezamyslice - Pivín
3. Skalka - Čechovice „B“
4. Vrahovice - Smržice
5. Otaslavice - Olšany
6. Přemyslovice - Držovice
7. H. Štěpánov - Haná Prostějov



PROSTĚJOV Smlouva s ďáblem? Prý jen štěstí! Neskutečnou porci štěstěny si zatím vybírá
Jakub Jamrich, nejúspěšnější účastník naší tipovací soutěže FOTBALOVÁ DEVÍTKA VEČERNÍKU.
Technický záložník hájící v letošní sezóně barvy Lipové v I.A třídě dokázal ovládnout již třikrát
týdenní kolo, nádavkem pak vévodí i celkovému pořadí!„Je to spíše o štěstí, i když svou roli hraje
i taktika,“ culil se při přebírání třetího pivního mulitpacku Jakub Jamrich. Večerník při této příležitosti položil sázkařskému expertovi několik otázek.

o
12. kol

8. Ptení - Vícov
9. Tištín - Dobromilice

Jméno a příjmení
Město

PSČ

Ulice

č.p.

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



Jakub Jamrich je zatím bezkonkurenčním vládcem
naší tipovačky. Vydrží mu úsměv až do konce?
Foto: Zdeněk Vysloužil

Jedenácté kolo plné zajímavých výsledků řádně zamíchalo středem celkového pořadí, ale na neotřesitelné pozici
Kuby Jamricha se nic nemění. Nejvíce
štěstí měl tentokrát ve FOTBALOVÉ
DEVÍTCE VEČERNÍKU stabilní tipér
David Blahák z Prostějova. K vítězství
v týdenním kole mu stačilo dvanáct
bodů z osmnácti možných. Druhý Jan
Vysloužil zaostal o bod, na třetí příčce
bylo hned sedm desetibodových! Jakub
Jamrich navýšil náskok na druhého Edu
Drtila na čtyři body.
Vítězství přinesla Davidu Blahákovi neděle.
Po sobotě měl na svém kontě osm bodů za
remízy Určic a Držovic, společně s dvojkou
na Vrahovice. Tři nedělní duely pak trefil
komplet, což učinilo součet dvanáct! Druhý
Jan Vysloužil ztratil v nedělním finiši za nedůvěru v kvality Vícova…, přesto se může těšit
z měsíčního předplatného Večerníku a dalších upomínkových předmětů. Ze sedmičky
tipérů dělících se o třetí příčku, pak byl vylosován Josef Németh, jenž bude odměněn
stejně jako Jan Vysloužil.
S blížícím se koncem podzimní fotbalové
sezóny se pomalu vyjasňuje i v naší tipovačce. Hodně rázně má k celkovému triumfu
nakročeno Jakub Jamrich. Bezpečnou druhou příčku navíc na dostřel prvenství je Eda
Drtil. Vyrovnaný boj pak svádějí otec a syn
Lošťákovi o bronzovou příčku. Na jejich zaváhání pak číhají zejména Ladislav Šťastný a
Lenka Karásková. Z medailových bojů se
zřejmě vytratil v tomto kole podprůměrný
Evžen Holub.
Jak jste tipovali? Tentokrát se výrazem tutovka nedá označit ani jeden z tipovaných
zápasů. Největší důvěře se těšil Vícov, dále
pak ještě Vrahovice a přes padesát procent
tipérů odhadovalo i remízu eskáčka. Naprosto vás šokovaly výhry Mostkovic nebo
Otaslavic a nepočítali jste také se záběrem
potřebného Zdětína…
Výsledky 11. kola: 1. Vyškov - 1.SK Prostějov 1:1 (32 správných tipů), 2. Klenovice
- Mostkovice 0:6 (8), 3. Otaslavice - Skalka
3:2 (9), 4. Olšany - Vrahovice 0:2 (36),
5. Určice B - Horní Štěpánov 2:2 (21), 6.
Držovice - Čechovice B 4:4 (24), 7. Smržice - Němčice n./H. 0:2 (25), 8. Zdětín Přemyslovice 1:0 (12), 9. Vícov - Brodek u
Konice 3:0 (46).
Pořadí 11. kola: 1. David Blahák 12 bodů.
2. Jan Vysloužil 11. 3.-9. Petra Halousková,
Josef Németh, Eva Halousková, Antonín
Hlavinka, Martin Slatina, Jan Podhorný a
Václav Komrzí všichni 10. 10.-22. Alena
Lošťáková, Lukáš Frys, Miloslav Brázda, Jiří
Paul, František Svobodník, František Sedlák, Oldřich Trávníček, Bob Hála, Lukáš
Antl, Kamil Kohoutek, Rudolf Trefený,
Roxana Müllerová a Zbyněk Lošťák všichni 9. 23.-30. Jakub Jamrich, Ladislav Pírek,
Vladimír Krč, Jaroslav Kouřil, Stanislav
Konupka, Libor Nakládal, Jaroslav Karásek
a Tomáš Frňka všichni 8. 31.-36. Miroslav
Slezák, Jaromír Přecechtěl, David Gryglák,
Alois Krátký, Lenka Karásková a Josef Soldán všichni 7. 37.-46. Eduard Drtil, Ladislav Šťastný, Vladimír Kaštyl, Petr Musil,
Michal Petržela, Petr Látal, Roman Prokeš,
Metoděj Hloušek, Radovan Vičar a Pavel
Novák všichni 6. 47.-50. Vladimír Franc,
Jitka Vlachová, Roman Ryba a Lubomír
Klus všichni 5. 51.-55. Oldřich Lošťák, Jan
Kolařík, František Patz, Eva Mičková a Miluše Musilová všichni 4. 56.-60. Jiří Kroupa,
Josef Trubka, Tereza Kučerová, Petr Müller
a Evžen Holub všichni 3. 61.-62. Majka
Lusková a Květoslav Nejezchleba oba 2. 63.
Antonín Daněček 1 bod.
Celkové pořadí po 11. kolech: 1. J. Jamrich 96. 2. E. Drtil 92. 3. Z. Lošťák 86. 4. O.
Lošťák 84. 5.-6. L. Šťastný a L. Karásková,
oba 81. 7.-8. E. Holub a V. Kaštyl oba 79.
9. R. Müllerová 78. 10.-11. J. Soldán a R.
Trefený oba 77. 12. D. Blahák 76. 13.-14.
A. Krátký a P. Halousková oba 75. 15. J.
Németh 74. 16. L. Klus, 73. 17. P. Musil 72.
18.-20. M. Petržela, K. Kohoutek a E. Halousková všichni 71. 21.-22. A. Hlavinka
a A. Daněček oba 70. 23.-24. R. Ryba a S.
Konupka oba 68. 25.-27. P. Müller, P. Látal
a L. Pírek všichni 67. 28.-30. D. Gryglák,
L. Nakládal a J. Karásek všichni 66. 31.-32.
J. Kolařík a J. Přecechtěl oba 65. 33.-34.
M. Hloušek a R. Prokeš oba 63. 35.-38.
J. Vlachová, L. Antl, B. Hála a J. Vysloužil
všichni 61. 39. F. Patz 60. 40.-41. R. Vičar
a T. Frňka, oba 59. 42.-44. T. Kučerová, O.
Trávníček a A. Glouzar všichni 58. 45.-47.
F. Smolka, F. Sedlák a E. Mičková všichni
56. 48.-50. F. Svobodník, J. Paul a D. Vrána
všichni 55. 51. M. Slezák, 54. 52. J. Trubka
53. 53. M. Slatina 52. 54. J. Svobodník, 47.
55.-56. M. Lusková a V. Franc oba 46. 57.
M. Brázda 44. 58. A. Svobodníková 39. 59.
J. Kroupa 37. 60.-61. V. Krč a a L. Frys oba
35. 62.-64. K. Nejezchleba, J. Kouřil a M.
Musilová všichni 34. 65. J. Podhorný 32.
66.-67. M. Lošťák a P. Novák oba 29. 68.
H. Vinklerová, 25. 69. V. Komrzí 22. 70. R.
Spáčil, 19. 71. Z. Jurenka, 15. 72. J. Dostál
13. 73. V. Rybařík, 12. 74. P. Spáčilová 10.
75.-76. J. Kaprál a A. Lošťáková oba 9. 77.78. L. Vlk a J. Sklenář oba 8. 79.-80. L. Grulich a T. Kvapil oba 7. 81. R. Motal 6. (zv)
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basketbal

START DO SEZONY: NERVOZITA A CHYBY V OBRANĚ
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VEČERNÍKU
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Z. Choleva: „Potřebujeme získat svůj herní styl!“

PROSTĚJOV Už před začátkem sezony bylo jasné, že basketbalisty Ariete
Prostějov nečeká žádný snadný úvod nového ročníku Kooperativa NBL, což se potvrdilo. V Ostravě svěřenci kouče Cholevy
nedokázali dotáhnout do konce slušně
rozehrané střetnutí a při domácí premiéře podle očekávání nestačili na Nymburk.
Po dvou kolech tak Orli zůstávají společně
s Brnem a USK Praha na konci tabulky nejvyšší domácí soutěže bez vítězství. A čeká
je náročný severočeských trojboj na palubovkách ambiciózních soupeřů...
původní zpravodajství
pro Večerník

Ladislav VALNÝ

OKÉNKO KAPITÁNA

aneb pohledem Romana MARKA

„Zatím se mi naše zápasy nehodnotí dobře. Výkony nejsou úplně
dobré. Když začnu od konce, tak porážka s Nymburkem se dala docela čekat, ale dostat 110 bodů je i tak opravdu hodně... Nezchytili jsme
začátek a slušně jsme začali hrát až ve chvíli, kdy měl soupeř dvacetibodový náskok a o výsledku bylo vlastně rozhodnuto. Snažili jsme se
hodně střílet, ale to proti takovému soupeři prostě musíte. Některé
pokusy možná byly ukvapené, ale to rozhodně nebyla hlavní příčina
porážky. V Ostravě to bylo z naší strany hodně špatné. Možná to bylo
nervozitou, možná nesehraností. Už to bohužel nevrátíme, nedá se
nic dělat. V tréninku děláme maximum, aby se naše výkony zlepšovaly. Hodně času trávíme i u videa, kde zápasy rozebíráme. Snažíme se,
abychom šli nahoru. Doufám, že se to co nejdříve potvrdí i v samotROMAN MARKO,
ných zápasech.“
kapitán Ariete Prostějov

RYCHLÝ
VEČERNÍK
Bohaèíkovi se
na hostování daøí
Prostějov (lv) - S předpokládanou
rolí jednoho z lídrů týmu se zatím
dobře vyrovnává Jaromír Bohačík.
Prostějovský basketbalista, který je
na hostování v USK Praha, je zatím
nejlépe skórujícím hráčem vysokoškoláků. Týmu sice start do Kooperativa NBL nevyšel, křídelník se zkušenostmi ze zahraničního angažmá
ale může být spokojený alespoň se
svými individuálními statistikami.
„Do USK jsem šel s tím, že budu mít
významnou roli a beru to jako výzvu.
Škoda, že se nám nepodařilo vyhrát
v Ústí, kde jsme zápas ztratili až po
prodloužení. Jinak kluci měli v minulé
sezoně dost smůly, takže doufám, že si
to vybrali a v novém ročníku budeme
hrát o vyšší příčky,“ uvedl Bohačík,
který dal Ústí patnáct bodů a před
dvoucifernou hranici se dostal také
v následujícím střetnutí proti Pardubicím. Na palubovce přitom v průměru
strávil přes třiatřicet minut.

Hanácké derby
shodnì pro Orly
Prostějov (pk) - Orli Prostějov mají na
svém kontě v oblastním přeboru střední Moravy po třech kolech dvě výhry
a jednu porážku. „Béčko“ prostějovského basketbalu nejprve nestačilo po
úvodní výhře nad Přerovem na hráče
Uherského Brodu. Chuť si spravilo
v dalším hanáckém derby, když uplynulou sobotu porazilo rezervu SK UP
Olomouc. Na výhře 78:63 (26:12,
40:27, 54:47) se podíleli J. Svoboda jedenadvaceti body, T. Nedvěd šestnácti.
Volčko a Švécar dali shodně 11, Popelka 8, Nenál 5, Zacpal 4, Fiala 2.

najdete nás na

www.vecernikpv.cz

„Není to úplně optimální situace, ale jsme na začátku sezony. Nehrajeme nejlíp, současně ale vnímám, že jsme
na dobré cestě, jak nedostatky odstranit. Potřebujeme
získat svůj herní styl. Tým si prostě musí sednout,“ nepropadá panice trenér Ariete Zbyněk Choleva.
Při rozboru úvodních zápasů se pozastavil u několika momentů, které ovlivnily konečné výsledky.
V Ostravě se hráčům ve dvou případech nepodařilo

Ve hře Orlů, se při domácí premiéře vyskytla řada nepřesností. Snad se proti jiným soupeřům bude jejich
počet snižovat.
Foto: Zdeněk Vysloužil

i přes střelecké příležitosti navýšit sedmibodové vedení, což Orly stálo výhru. „V klíčových momentech
jsme se prostě netrefili do koše a u soupeře to bylo
úplně naopak. Ostravě se střelecky příliš nedařilo,
v poslední čtvrtině ale dala čtyři trojky ve chvíli, kdy
to potřebovala,“ posteskl si lodivod Ariete.
Proti Nymburku nebyl kouč spokojený s hrou
pod vlastním košem, neboť ve většině případů
se nepodařilo zastavit útoky českých mistrů,
i když to kvůli velké rychlosti nebylo vůbec
snadné. „Uznávám, že akce byly opravdu hodně
rychlé. Ale říkali jsme si, že budeme soupeře zastavovat i za cenu faulu. To se neplnilo a docela mě
to mrzelo. Na vítězství by to nebylo, přesto jsme to
měli Nymburku více ztížit,“ poznamenal Choleva.
V prostějovské sestavě je celá řada střelců, těm se zatím

ale daří se střídavými úspěchy. „Mohlo by nám pomoci, že jsme v posledním zápase proměnili několik
trojek. Chce to ale, aby míč putoval a hráči se dostali
k otevřené střele. Nemůžeme pálit hned z první pozice. Ta bývá obvykle těžká. Musíme mít hlavy nahoře
a hledat volného spoluhráče,“ nabádá tým kouč.
První příležitost k nápravě budou mít prostějovští basketbalisté už dnes v dohrávce třetího dějství
Kooperativa NBL na palubovce Ústí nad Labem.
A není tajemstvím, že tábor Ariete považuje právě
tento duel z hlediska začátku sezóny za klíčový.
Vždyť hrát v prvních pěti kolech čtyřikrát na půdě
ambiciózních soupeřů a jednou doma proti Nymburku není žádný med... Zápas, který by mohl vnést
do orlího hnízda klid, začíná v 18:00 hodin a přímým přenosem jej vysílá ČT SPORT.

Šampion udeřil na začátku šňůrou dvanácti bodů Úvod NBL naznačil
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PROSTĚJOV Hned ve svém
prvním ligovém vystoupení demonstrovali basketbalisté Nymburka svoji sílu. Na prostějovské
palubovce předvedli v rámci druhého kola sebevědomý výkon
a vyhráli způsobem start - cíl. Basketbalisté Ariete se snažili a bojovali o co
nejlepší výsledek. Stačilo to pouze
na porážku 86:110. Orli na začátku
sezony tak po ztrátě v Ostravě prohráli i druhý soutěžní zápas.
Ráz středečního utkání určily už první
minuty. Hosté sázeli koš za košem a po

třech minutách Orli prohrávali 0:12.
V náporu Nymburk pokračoval také
v dalším pokračování úvodní desetiminutovky. Po trojce Hrubana na konci
sedmé minuty už Orli na svého soupeře
ztráceli dvacet bodů. Až pak se alespoň
částečně dostali do tempa, přesto po deseti minutách prohrávali 17:34.
Soupeři prostějovského výběru ani nevadilo, že na střídačce chyběl nemocný
trenér Ronen Ginzburg a pokračovali
ve střeleckých dostizích. Často si až
příliš snadno poradili s obranou domácího výběru a spoléhali především
na belgického reprezentanta Maxime
De Zeeuwa, který dal do pauzy osmnáct ze svých jednadvaceti bodů.
Rozdíl mezi soupeři se už dramaticky
nezvyšoval a po dvaceti minutách basketbalisté Ariete prohrávali 41:61.

CO ZAZNĚLO

Z herní pohody úřadující šampiony
nevyvedla ani přestávka. Orlům nepomáhalo ani časté střídání. Někdy si sice
pomohli střelou z velké vzdálenosti, na
rozjetého protivníka to ale bylo málo.
Třetí periodu prohráli o pět bodů a do
závěrečného dějství rozhodnutého
střetnutí vstupovali za stavu 60:85.
Bylo zřejmé, že v hale Sportcentra
DDM padne stovka, která ovšem domácím fanouškům radost neudělá.
Stalo se pět minut před koncem, kdy
měl Nymburk k dobru náskok třiatřiceti bodů. V samotné koncovce Orli
alespoň svoji ztrátu stačili mírně upravit, ovšem porážce už logicky zabránit
nemohli.
(lv)
Statistiky z utkání a kompletní výsledkový servis Kooperativa NBL najdete
na straně 27

NA TISKOVCE...
CE...

Zbyněk CHOLEVA - Ariete Prostějov:
„Soupeř byl od začátku hodně koncentrovaný a hrál v plné rychlosti. Hned nám bodově odskočil a trestal naše chyby v obraně.
Dostali jsme čtrnáct trojek a to je hodně. Od druhé čtvrtiny to byl z naší strany slušný výkon. V útoku se nám dařilo. Dát Nymburku téměř devadesát bodů, to není nic, za co bychom se museli stydět. Dařilo se Tomancovi, dobré úseky měl Dokoupil a kvalitní
výkon podali rozehrávači. Marko navíc zaslouží pochvalu za obranné zisky.“
Lubomír RÚŽIČKA - asistent trenéra ČEZ Basketbal Nymburk:
„Začali jsme velmi zodpovědně a rychlé vedení určilo ráz utkání. Poučili jsme se z loňské porážky. Protože máme nový tým, museli
jsme hráče upozornit, že Prostějov má svoji kvalitu. V nasazení tým trochu polevil ve druhé čtvrtině, kdy jsme dostali hodně bodů. Jinak
jsme ale hráli rychle a měli dobrou střelbu. Z celkového pohledu se počítá konečný výsledek a ten je pro nás dobrý. K české lize chceme
přistupovat zodpovědně, protože v tomto systému je každá porážka nepříjemná.“

elitní soutěže
PROSTĚJOV Prognózy o vyrovnaných soubojích a zápasech, které přinesou překvapivé
výsledky, potvrdily hned úvodní
kola nového ročníku Kooperativa NBL. Už ve třech případech
se rozhodovalo až v prodloužení, pouze tři týmy zůstávají bez
vítězství.
„V lize už nejsou vyloženě snadné zápasy. Především v domácím
prostředí mají všechny týmy svoji
sílu. Soutěž se vyrovnává už delší
dobu a letos to nebude jiné. Výhry
o třicet bodů uvidíme, ale moc jich
nebude. Divákům to přinese atraktivní podívanou, ovšem pro hráče
to bude těžké. Budou muset opakovaně podávat maximální výkony, jinak nebudou úspěšní,“ tvrdí
generální manažer Ariete Prostějov Petr Fridrich.
Hned první kolo přineslo dva
překvapivé výsledky. Porážkou
odstartovaly kluby, které vyhlásily
útok na finále. Kolín porazil vicemistra z Děčína 83:82, Pardubice
dokonce prohrály v domácím prostředí s Opavou. Příliš se nečekalo

ani vítězství svitavských Turů na
půdě Jindřichova Hradce.
„Jen se potvrzuje, že v lize nebude
odpočinkový zápas. O to bude důležitější, jak se týmům bude dařit na
domácí palubovce. Venku se nebude vítězit snadno. Ale ani duely ve
vlastní hale nebudou lehké. Soupeři
přijedou s tím, že nemají co ztratit,
budou hrát uvolněně a bude docela těžké se s tím vyrovnat,“ uvažuje
kouč Orlů Zbyněk Choleva.
Začátek elitní soutěže naznačil, že
v tabulce budou týmy srovnané
v minimálních rozestupech. Chybí vyložený kandidát na poslední
místo, i papírově slabší kluby můžou reálně uvažovat o postupu do
vyřazovací části. „Více než dříve
bude záležet na zdravotním stavu
mužstev. Kdyby někdo přišel najednou o více hráčů základní rotace, měl by problémy. Především
základní pětky všech týmů mají
svoji kvalitu. Není vyloučeno, že
řadu zápasů výrazně ovlivní výkony basketbalistů z lavičky. Jejich
přínos na hřišti může mít klíčovou
roli,“ míní Choleva.
(lv)

ARIETE ČEKÁ NÁROČNÝ VÝJEZD NA SEVER ČECH A PAK PARDUBICE, SOUPEŘ PLNÝ EX-ORLŮ
PROSTĚJOV Pořádná fuška čeká
v těchto dnech na prostějovské
basketbalisty. V dalších třech ligových kolech se totiž představí
vždy venku. V rozmezí čtyřiadvaceti hodin se představí v Ústí nad
Labem a Děčíně, přičemž první
zápas se hraje už dnes, na půdě
„Válečníků“ se hraje o den později. Náročný týden strávený na palubovkách soupeřů zakončí prostějovští basketbalisté v sobotu na
palubovce Pardubic, které před
sezonou vyhlásily jednoznačný
útok na ligové finále a vítězství
v Českém poháru, čemuž odpovídá počet nových posil.

„Co se týká začátku tohoto týdne, bude
to náročné, ale jde o nejvýhodnější řešení i z pohledu cestování. Po pondělním
utkání budeme spát v Ústí nad Labem,
pak se přesuneme na další zápas do Děčína,“ popisuje krátký trip Petr Fridrich,
generální manažer Ariete Prostějov.
Ústecké Slunetě se v posledních dvou
sezonách daří a je nebezpečná především ve své hale, v níž dokázala porazit
téměř všechny ligové soupeře. Opírá se
přízeň svých fanoušků. Na první ligový
zápasy byla zvědavá tisícovka fandů.
„Snažíme se diváky bavit a ti nám to
oplácejí. Chceme hrát naplno a pak se
výsledek dostaví,“ tvrdí ústecký trenér
Martin Stavěl. Jeho slova potvrdil také

výsledek prvního domácího zápasu,
v němž Sluneta přetlačila USK Praha
71:70 po prodloužení.
„Takový zápas každému dodá sebevědomí a umím si přestavit, že to bude platit
i pro ústecké hráče. Chceme uspět, ale k
tomu potřebujeme podat opravdu kvalitní výkon. Nesmíme se povědomě šetřit
na zápas, který se hraje o den později. Je
třeba jít krok za krokem,“ říká kouč Orlů.
Pořádná řež se dá očekávat v následujícím střetnutí v Děčíně, který tradičně
preferuje hru na hranici faulu. Nepříjemné a ostré souboje se jako obvykle budou
odehrávat před bouřlivou kulisou.
„Publikum je v Děčíně šestým hráčem
a tým toho umí využít. Na to musíme

být připraveni. Chceme hrát disciplinovaně a bez výkyvů. Neradi bychom
se ze severu Čech vraceli s prázdnou,“
plánuje Choleva.
Náročnou misi zakončí Prostějov v sobotu na palubovce Pardubic, kde vše
vypukne v 17:00 hodin. A jak známo,
půjde o prestižní duel nejen z pohledu podobných ambicí obou mužstev.
Východočeši totiž už podruhé v řadě
lovili nové opory v prostějovských vodách a získali Radka Nečase s Kamilem
Švrdlíkem. Dva bývalí Orli tak doplnili
další hráče s prostějovskou minulostí Ondřeje Kohouta a Dušana Pandulu.
„Bude to takové derby. Současní Orli
proti bývalým Orlům,“ usmívá se před-

seda Ariete Ivan Pospíšil. „Už jsme si na
to zvykli, že Pardubice lákají naše hráče
do svého klubu. Alespoň má každý vzájemný zápas ještě větší náboj,“ dodal šéf
prostějovského klubu.
Pardubický kouč Dušan Bohunický už
před sezonou prohlásil, že klub se chce
prezentovat útočnou hrou s rychlým
přechodem na útočnou polovinu. S tím
se musí hráči Ariete vyrovnat, pokud
chtějí pomýšlet na úspěšný výsledek.
„Sestava Východočechů vzbuzuje respekt. Mají ve svém středu celou řadu
zkušených a kvalitních hráčů. Musíme
se soustředit prakticky na všechny. Bude
to hodně náročné střetnutí,“ odhaduje
trenér Prostějova Zbyněk Choleva. (lv)

Pondělí 19. října 2015
www.vecernikpv.cz
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KOSTELEC SLAVÍ NESKUTEČNÝ OBRAT: Juliánov přišel o jisté vítězství...
KOSTELEC NA HANÉ Kdo neviděl, neuvěří! Nedělní dopoledne
přineslo do kostelecké sportovní haly zázraky. Domácí házenkáři
dokázali doslova utéct hrobníkovi z lopaty, když zvrátili šestibrankové poločasové manko ve čtyřgólovou výhru!„První půlka byla
jasná a měla být ještě jasnější! Pak jsme přestali proměňovat šance a tím se to otočilo...,“ krčil bezmocně rameny Tomáš Kalousek,
kouč Juliánova.
exkluzivní
reportáž

KOS
JUL

pro Večerník

Zdeněk
VYSLOUŽIL
L
Plejeři Juliánova vstoupili do letošní
sezóny velmi dobře a po čtyřech odehraných kolech drželi druhou příčku druholigové tabulky. Své ambice
potvrzovali od úvodních minut i v
Kostelci, hráči s extraligovými zkušenostmi Koubek a Šustek procházeli
děravou obranou Kostelce, jak chtěli,
a nikdo v hale nevěřil, že by z Hané
neodjížděli s výhrou. Navíc v domácí
sestavě chyběli střelci Smékal a Dostál.
Utkání začalo hodně svižně, na branky

28
24

se tentokrát nečekalo. K nespokojenosti domácích fanoušků se však povětšinou vlnila síť za zády kosteleckého brankáře Mayera. Ten si pořádně
nechytil na míč a jeho tým prohrával
- 3:7! S chutí a lehkostí hrající Juliánov
trhal domácí defenzívu na kousky a
jeho jízdu nezastavilo ani střídání brankářů, kdy Mayera nahradil Pavel Navrátil. Do šaten se šlo za stavu 10:16 a
zdálo se být rozhodnuto. „Utkání jsme
nezačali dobře. Poločas bohužel dopadl, jak dopadl,“ konstatoval domácí

lodivod Jiří Grepl, jenž dodal: „Náznak
k lepšímu naznačilo střídání gólmanů.
Pavel Navrátil se chytil a mančaftu
opravdu hodně pomohl. Stejně tak
přinesl progres i Martin Grulich, kterého jsem si šetřil, protože chyběly dvě
střední spojky. Já věřím vždycky, ale
tentokrát řeknu na rovinu, že jsem měl
velké obavy. Soupeři ten poločas vyšel
skvěle a nám nevycházelo vůbec nic!“
Jako mávnutím kouzelného proutku
se však vývoj zápasu změnil o sto osmdesát stupňů. Veledůležitý byl nástup
do druhé půle, kdy se Kostelci podařilo v krátkém časovém sledu stáhnout
na - 14:16 a z jasné záležitosti se stalo
drama. Po šesti minutách pak už ztráceli Kostelečtí jediný gól (16:17) a poprvé se do vedení dostali v úvodu závěrečné čtvrthodiny (20:19), když se
autorem této branky stal nejstarší hráč
na hřišti David Ševčík! K nevídanému
obratu také výrazným způsobem přispěl brankář Pavel Navrátil, jenž lapal
mnohdy až ďábelským způsobem.
Domácí borci už nabídnutou šanci nepustili a evidentně zaskočenému sou-

V Moskvě vyvrcholí boj o Turnaj mistryň
Karolíně Plíškové uniklo finále, Berdych skončil mezi osmičkou

TCHIEN-ŤIN, ŠANGHAJ, PROSTĚJOV Asijské turné zakončili
elitní tenisté TK Agrofert Prostějov slušnými výsledky. Dva zástupci prostějovského klubu se
dostali do druhé poloviny silně
obsazených turnajů a ukázali, že i
v závěru sezony drží slušnou formu.
Tomáš Berdych startoval v Šanghaji.

V úvodu měl volný los, následně porazil Američana Socka, Francouze
Simona a nestačil až na Murrayho
ve čtvrtfinále. Brit byl v tomto zápase lepší, na začátku sice prohrával
0:1, následně ale získal devět gamů v
řadě a rozhodl o svém vítězství.
Až do semifinále se dostala Karolína Plíšková. Než prohrála s Polkou
Radwaňskou dokázala vyřadit Slo-

venku Kučovou, Polku Linetteovou
a nebezpečnou Maďarku Babosovou. „V posledním zápase už mi trošku došly síly,“ uznala Plíšková.
Návrat na kurty se nepovedl Lucii
Šafářové. Po zdravotních problémech nestačila v Linci hned v úvodu
na Rumunku Mituovou a nepodařilo se jí potvrdit pozici nasazené jedničky podniku.
(lv)

Fedcupové finále je měsíc předem vyprodané
PRAHA Našlapaná O2 Aréna požene české tenistky za vítězstvím
ve finále Fed Cupu proti Rusku.
Hrát se bude až 14. a 15. listopadu,
přesto fanoušci již ve velkém předstihu rozebrali třináct tisíc vstupenek. Většinu vstupenek si příznivci
rezervovali hned v průběhu prvního dne předprodeje. Tenistky
tak budou usilovat o devátý titul
v báječné atmosféře vyprodaného
hlediště.

„Pokud by členové federace ITF či
ruská strana nějaké lístky vrátili, tak budou na pokladnách v den zápasu, ale
naděje je nízká,“ konstatoval Miroslav
Černošek, majitel pořádající agentury
Česká sportovní.
Pořadatele čeká před samotným zápasem hodně práce. Kvůli koncertům
Madony totiž halu převezmou až
v pondělí 9. listopadu. Stavba kurtu
a úprava zázemí bude velice náročná,
harmonogram je spočítaný na minuty.

„Bude to velké dobrodružství,“ usmívá
se Černošek. „Začneme v šest ráno,
večer se natírá kurt a v úterý v devět
už budou Rusky trénovat. Věřím, že to
i tak zvládneme.“
Finále bude rovněž velkou společenskou událostí. V hledišti bude také prezident České republiky Miloš Zeman.
A také Američan David Haggerty,
nový předseda Mezinárodní tenisové
federace ITF, pro něhož to bude první
oficiální akce v nové funkci.
(lv)

O Hopmanův pohár bude

BYLI JSME
U TOHO

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

Nejlepším střelcem domácího mužstva byl se šesti přesnými zásahy Pavel Přikryl.

peři odskočili na uklidňující čtyři góly
pět minut před koncem - 25:21. Stále
nervóznější hosté pak už mentální síly
na závěrečný finiš nenašli a snad ještě
dnes přemýšlejí o tom, kdeže udělali
‚soudruzi´ chybu... Druhý poločas totiž ovládl Kostelec výsledkem 18:8!
„O přestávce jsme si některé věci vyříkali a jsem rád, že si to kluci vzali za své.
Začali jsme hrát jinak, dokázali střílet
branky. Kluky musím opravdu moc
pochválit. Byl to týmový výkon, proti

sólujícím individualitám,“ hodnotil
Jiří Grepl a dodal: „Podobná výhra
nám pomůže obrovským způsobem,
hlavně co se týká sebevědomí. Teď nás
čeká Telnice, a pokud zopakujeme podobně bojovný výkon, máme reálnou
šanci bodovat.“
Očividně zaskočeně pak působil
hostující kormidelník. „Domácí se
postupně dostali na koně a my se už
nezvedli. Trefovali jsme gólmana,
utkání jsme prohráli jen vlastními chy-

Foto: Zdeněk Vysloužil

bami. Kluci si asi mysleli, že se nemůže
nic stát, ale stalo se. Přestali jsme hrát
kombinačně, začali individualisticky a
bylo hotovo!“ vystihl důvody porážky
Kalousek.
Kostelečtí tak potřetí za sebou neprohráli a svou sérii budou chtít
prodloužit i v příštím kole. Představí se na telnické půdě, utkání se hraje v neděli 25. října od 17:00 hodin.
Statistiky z utkání plus výsledkový
servis druhé ligy najdete na straně 27

Prostějov doma deklasoval Maloměřice
PRO
MAL

31
20

PROSTĚJOV Před vlastními fanoušky zůstávají házenkáři Sokola
II Prostějov i nadále stoprocentní.
Po Tišnovu a Velkém Meziříčí si poradili rovněž s Maloměřicemi a proti
týmu ze severovýchodní části Brna
se navíc dočkali zatím nejvyšší výhry
v sezoně. Nejenže se jim podařilo
pokořit třicetigólovou hranici, navíc
dovolili soupeři o plných jedenáct
branek méně. I po pátém kole nového ročníku se tak drží mezi nejlepšími.
„Rozhodl druhý poločas, v němž jsme
výborně bránili. Během patnácti minut
jsme inkasovali jen čtyřikrát, zatímco
my jsme se trefili hned jedenáctkrát.
Obrana hrála výborně, byla tvrdá, důrazná a dařilo se jí, to byl klíč k úspěchu,“
těšilo kouče vítězů Svatopluka Ordelta.
Na začátku zápasu se hostům dařilo chvíli držet ve vedení, poté to byla
oboustranná přetahovaná a nakonec si

již do přestávky vypracovali domácí nadějný čtyřbrankový náskok.
„Dopouštěli jsme se technických chyb v
útoku a neproměňovali jsme šance, tím
jsme pouštěli soupeře do trháků. Na postavenou obranu se i díky výbornému
Jirkovi Hrubému v bráně neprosazovali,“ liboval si.
Jednatřicet tref se jeho hráčům podařilo
téměř rovnoměrně rozprostřít do obou
dějství, hlavní rozdíl spočíval v tom, že
Maloměřicím se už zdaleka tak nedařilo. A za druhou půli hosté vyslali jen
osm přesných pokusů.
„Něco jsme si řekli a kluci to plnili. Přestali jsme chybovat a oni už nechodili
do trháků. Soustředili jsme se hlavně na
obranu, tu jsme potřebovali vypilovat a
podařilo se nám to,“ těšilo Ordelta.
Na straně soupeře bylo celkově pět
střelců, ani jednomu se však nepodařilo
dosáhnout na víc než pět branek. To z
domácí strany bylo hned deset úspěšných exekutorů a činil se zejména jedenáctigólový Kosina.
„S Maloměřicemi se potkáváme dlouhodobě a sedlo nám, že jsme hráli ve
stejný čas jako Královo Pole, takže
nemohli využít dva tři hráče, kteří na-

stupují v extralize. V útoku jsme navíc
hráli kolektivně. Nikdo nehrál sám na
sebe a podařilo se nám góly rozprostřít
mezi více hráčů. Pochvala patří všem,“
usmíval se.
Dalším soupeřem Prostějova bude
Juliánov, navíc v jeho nepříjemném
prostředí. „Bude to těžké. Hrajeme
venku, navíc opět v nafukovačce na
gumě, to pro nás není ideální povrch.
Je to ale hratelný soupeř, a kdybychom s ním hráli v sobotu místo Maloměřic, byl by to vyrovnaný souboj,
který bychom mohli vyhrát,“ přemítal
Ordelt.
Na vlastní oči viděl tento brněnský celek v neděli dopoledne v Kostelci, při
povedeném domácím obratu načerpal
spoustu důležitých poznatků.
„Mají dobrou obranu, ale žádného typického střelce z dálky, spíše se to snaží
rozehrát a dostat na šestku. Byli druzí a v
Kostelci vedli po poločase o šest branek,
patří na špici tabulky. Případná výhra by
tak pro nás byla hodně cenná, snad ale
potvrdíme naši kvalitu,“ přeje si trénující
předseda oddílu.
(jim)
Statistiky z utkání plus výsledkový servis druhé ligy najdete na staně 27

usilovat pár z Prostějova Prostějovský cyklista se stal mistrem Evropy
PERTH, PROSTĚJOV Čistě prostějovská dvojice Lucie Šafářová,
Jiří Veselý se v termínu od 3. do
9. ledna představí na tradičním podniku smíšených párů v australském
Perthu. Ve skupině postupně narazí
na Američany, Ukrajince a domácí
výběr, Češi budou obhajovat semifinálovou účast.

„S Luckou i Jirkou jsme se na startu
dohodli. Jsme rádi, že se náš tým opět
představí na této prestižní akci, která má
svůj zvuk a dobré jméno,“ uvedl manažer Miroslav Černošek, který Šafářovou
i Veselého zastupuje.
Hopmanův pohár se hraje od roku
1989. Mezi vítězi jsou jména Petry Kvitové, Tomáše Berdycha, Petra Kordy

MALÁ KOPANÁ

Skončil podzim ve druhé lize

PROSTĚJOVSKO Druhá nejvyšší okresní soutěž v malé kopané
ČUS Prostějovska měla na programu závěrečný turnaj podzimní
části v Dřevnovicích. Domácí
tým SK na vlastním hřišti porazil

beznadějně poslední celek FC Zavadilka Prostějov 5:3 a potvrdil tím
své průběžné vedení o jediný bodík
před mužstvem SK Kobra Kobeřice,
jež rozstřílelo prostějovské Béky 5:0.
Třetí pozici drží Medvědi.

Výsledky ètvrtého kola 2. ligy mužù 2015/16
Hřiště Dřevnovice: SK Kobra Kobeřice - FC Béci Sokol II Prostějov 5:0, KMK
Katastrofa Prostějov – FC Medvědi Prostějov 0:5, FC Juniors SEMOS Hluchov
– TTC Graphic Prostějov 3:4, SK Dřevnovice – FC Zavadilka Prostějov 5:3.
1. Dřevnovice
5
1
1
24:14
16
2. Kobeřice
4
3
0
27:11
15
3. Medvědi PV
4
1
2
20:11
13
4. Graphic PV
3
2
2
15:13
11
5. J. Hluchov
3
0
4
15:24
9
6. Katastrofa PV
2
2
3
13:15
8
7. Béci PV
2
1
4
14:23
7
8. Zavadilka PV
0
0
7
11:28
0
Česká unie sportu v rámci projektu Sportuj s námi a Město Prostějov finančně
podporují malou kopanou.
(kopa,son)

a Jany Novotné. Premiérový ročník pod
hlavičkou Československa získala Helena Suková s Miloslavem Mečířem. „Je
to hezký turnaj a výborná příprava před
úvodním grandslamem sezony. Navíc
organizace je na špičkové úrovni a i díky
tomu se do Perthu ráda vracím,“ sdělila
Šafářová, která se na podniku představí
počtvrté v kariéře.
(lv)

AKCE
zpět!
VÁŠ OBLÍBENÝ
VEČERNÍK

o DVĚ
Koruny
LEVNĚJI

GRENCHEN, PROSTĚJOV Bodovací závod měřil čtyřicet kilometrů, tedy sto šedesát čtvrtkilometrových okruhů. Každé desáté bylo
bodované, přičemž vítěz bral pět
bodů a další tři nejrychlejší jezdci si připsali tři, dva a jeden bod.
V prvních dvou bodováních velmi
rychlého závodu se podařilo zvítězit Alexanderovi Perezovi, norský
závodník si však následně vybral
daň za přepálený začátek, dostal dvě
rundy a ze závodu byl odvolán.
Po druhém bodování tak nakročil k titulu mistra Evropy prostějovský závodník Wojciech Pszczolarski, když odjel
společně s běloruským závodníkem
Ramanem Ramanauem. Tato dvojice
pokračovala v úniku více než dvacet kol,
přiblížila se na padesát metrů k balíku,
rundu se jim však dát nepodařilo, neboť
favorité závodu nasadili tempo a únik
postupně zlikvidovali. Výsledkem výborné spolupráce však byl zisk dvakrát
pěti bodů pro polského internacionála a
posun na průběžné první místo.
Jelo se velmi rychle, nikomu se nepodařilo „vsadit rundu“, pět bodů si připsal Oliveira z Portugalska, dokonce
dvě vítězná bodování pak Pedersen
z Dánska, člen SKC TUFO Prostějov
si další body připsal až v devátém bodování, kdy bral jeden bod za čtvrté
místo. Poté byl na průběžném druhém
místě, čtyři body za vedoucím Pedersenem, avšak se stejným počtem bodů
jako třetí Rovira ze Španělska.

Wojta byl ale opět hodně vidět, ujížděl, pohyboval se na čele a sjížděl úniky. Když padesát šest okruhů do cíle
nasadil domácí Claudio Imhof k trháku, tak neváhal investovat další síly,
švýcarského borce sjel a v jedenáctém
bodování zvítězil. Ziskem pěti bodů
se posunul na první místo průběžného pořadí.
Vedoucí dvojici dojel ruský závodník
Sveshnikov, ale balík výrazně zrychlil
a do dalšího bodování už přijelo hlavní pole opět pohromadě. Ve dvou po
sobě jdoucích bodováních zvítězil
Benjamin Thomas z Francie, obhájce titulu mistra Evropy z bodovacího
závodu. Bodoval i Pedersen z Dánska
a v průběžném pořadí tak přeskočil
prostějovského závodníka. Pořadí bylo
ale stále velice vyrovnané, závodníky
od sebe dělily rozdíly jednoho bodu.
Po čtrnáctém bodování došlo k rozhodujícímu okamžiku. Dvacet kol
před koncem totiž odjetého Imhofa
dojela trojice Pszczolarski, Sveshnikov a Rovira. V tuto chvíli bylo závodníkovi prostějovského týmu jasné, že
vedoucí Pedersen ani Thomas únik
nezachytili a je nutné ho dovést do
úspěšného konce. Byl to právě polský
matador, kdo nejvíce pracoval a zvítězil v předposledním bodování.
Thomas i Pedersen na čele balíku sice
pracovali, seč mohli, i jim však rychle
docházely síly a vedoucí čtveřici již
nesjeli. Před posledním bodováním
se tak do čela prodral Pszczolarski

a vedoucí čtveřici táhl do cíle. V posledním bodování si pak druhým
místem už jen pohlídal prostřední ze
stupňů vítězů a mohl si tak navléci
modrý trikot pro mistra Evropy.
„Wojta byl stále v úniku, ale bylo to
nesmírně dramatické. Sledoval jsem
to v přímém přenosu v televizi a byly
to velké nervy, jezdce na prvních
čtyřech místech totiž dělilo jen pár
bodů, kdy se tahal s Francouzem, Dánem a Němcem. V posledních deseti
kolech ale ujel všem a hlavní pronásledovatelé na něj neměli,“ povídal
bezprostředně po skončení závodu
šťastný šéf stáje SKC TUFO Prostějov Petr Šrámek.
Pro jeho svěřence bylo podstatné, že
dokázal dojet skupinku uprchlíků,
což se naopak balíku nezdařilo. „Je to
velký úspěch a máme z toho obrovskou radost. A byť závodil v polské
kombinéze, tak na kalhotách měl
naše logo a při oslavách na něj stále
ukazoval,“ těšilo Šrámka, jenž poděkoval za podporu městu Prostějov,
Olomouckému kraji i dalším partnerům.
(oš, jim)
VÝSLEDKY
BODOVACÍHO ZÁVODU:
1. Wojciech Pszczolarski (Polsko)
24 bodů, 2. Benjamin Thomas
(Francie) 21 bodů., 3. Claudio
Imhof (Švýcarsko) 19 bodů., ... 10.
Martin Bláha (Česká republika) 10
bodů.
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

PROSTĚJOVSKÉ VOLEJBALISTKY UŽ SEDM LET VLÁDNOU EXTRALIZE,
ZA NIMI SBÍRAJÍ MEDAILE PRAŽSKÝ OLYMP, OLOMOUC A KP BRNO
PROSTĚJOV Že prostějovské volejbalistky už téměř celou jednu dekádu doslova tyranizují svou dominancí elitní
ženskou soutěž České republiky, to je mnohokrát omílané
téma. Večerník se však na něj rozhodl podívat i z druhé strany břehu, to znamená pohledem extraligových soupeřů VK
AGEL. Smířit se s každoročním bojem„jen“ o druhé místo totiž
určitě není jednoduché a nás mimo jiné zajímalo, jak se dříve
zlaté kluby i další oddíly vyrovnávají s tím, že jsou opakovaně
v banku pouze stříbro a bronz...

exkluzivní
zpravodajstvíí
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Situace pøed
nástupem vékáèka
Před rokem 2007, kdy ambiciózní
hanácký projekt vlétl pod vysokou
síť na nejvyšší národní úrovni, vládly
něžnému pohlaví v dospělé kategorii týmy KP Brno, Olympu Praha
a UP Olomouc. Vcelku pravidelně si
mezi sebou rozdělovaly mistrovské
tituly a ostatní medaile, občas do
hry vstoupil někdo jiný vylétnuvší
z průměru extraligy (Frýdek-Místek,
Přerov, Slavia Praha). Každopádně
nic nenasvědčovalo tomu, že by se
dané rozložení sil mělo nějak radikálně měnit.
Přišla však sezóna 2007/2008, před
níž Prostějov složil na české poměry
velmi silný kádr a rázem se tak z něj
stal největší favorit. Leč úloha nováčka - jakkoliv hráčsky kvalitního
- nebyla jednoduchá. To se projevilo
ve zpackaném závěru play off, kdy
kolektiv trenérky Táni Krempaské
nezvládl ani semifinále s Olomoucí, ani sérii o bronz proti Brnu. Byla
z toho nakonec až čtvrtá pozice,
když stupně vítězů obsadili Olymp,
Olomouc a Královo Pole.
„Dá se říct, že šlo o jeden z našich
nejcennějších titulů v historii, neboť
tak papírově silného soupeře jsme za
sebou možná nikdy nenechali. Sice
nám prostějovské družstvo odklidila z cesty Olomouc, jenže tu jsme
zase následně překonali my, tudíž
radost tenkrát panovala obrovská.
Každému však bylo jasné, že VK
dílčí nezdar poučí a ještě víc vyburcuje natolik, že bude v dalších letech
těžko k poražení,“ zavzpomínal kouč
pražského výběru Stanislav Mitáč.
Jeho slova se ukázala jako prorocká...

Zaèíná
doba hojnosti
Vedení zhrzeného klubu postavilo
do čela realizačního týmu zkušené-

ho lodivoda Miroslava Čadu, který
dal s pomocí vysoce nadstandardního finančního rozpočtu dohromady
i na evropské poměry špičkový mančaft. A role jednoznačně favorizovaného ansámblu se začala naplňovat,
navíc postupem času s takovou suverenitou, jež nebyla v ženské top
soutěži ČR do té doby obvyklá.
Každá dílčí prohra „vékáčka“ znamenala velkou událost, ovšem nikterak
častou, neboť taková klopýtnutí
omezily prostějovské volejbalistky
na minimum. Od dubna 2009 dokonce víc než tři roky ani jednou
nepodlehly v domácích soutěžích
a natáhly vítěznou sérii na neskutečných 112 utkání v řadě za sebou! Rychle přibývající zlaté zářezy
tak byly logickým vyústěním téhle
dominance.
„Člověka samozřejmě netěší, když
už dopředu ví, že dosáhnout na prvenství reálně nelze. My jsme se tím
ale nijak zvlášť netrápili, vzniklou situaci brali jako fakt a v rámci svých
možností se vždy snažili dělat maximum. Což se nám myslím dařilo,
protože s výjimkou dvou slabších
ročníků jsme za éru novodobé existence VK Prostějov pokaždé dosáhli
na cenný kov. A to rozhodně považujeme za úspěch,“ řekl olomoucký
kormidelník Jiří Teplý.

koliv dílčí zaváhání v některém
duelu nadále zůstává výjimečným
úkazem. V rozhodujících bojích
play off dokonce hegemon z Hané
neprohrál již přes šest let!
„Osobně si moc vážím této schopnosti neustále a bez výpadků plnit
roli favorita. Někdo považuje naše
výhry v českých soutěžích za naprostou samozřejmost, ale když se podíváte do jiných sportů, tam favorizované týmy i jednotlivci minimálně
jednou za mnohem kratší čas podlehlou a nikdo se nad tím přehnaně
nepozastavuje. V našem případě se
ani tohle skoro vůbec nestává, což
mi dělá radost. Svědčí to o profesionalitě a charakteru jak jednotlivých
hráček, tak celého družstva,“ okomentoval zatím nepřerušené kralování Miroslav Čada.
Jeho slova potvrdila čtvrteční porážka v prvním kole nového ročníku extraligy na půdě ambiciózní
Ostravy...
Přesto se nezdá, že by prostějovská
družina měla o své výsadní postavení
v nejbližších letech přijít. „Snažíme se
pracovat koncepčně tak, abychom
nejlepším klubem ženského volejbalu v republice byli dlouhodobě. Až
dosud se nám to daří výborným způsobem díky perfektní spolupráci s našimi věrnými partnery v čele s titulárním sponzorem společností AGEL,
městem Prostějov a Olomouckým
krajem. Jejich podpora i pomoc řady
dalších partnerů nám umožňuje vytvářet zdejšímu volejbalu takové podmínky, že dominuje českým soutěžím
a navíc je konkurenceschopný též na
mezinárodní scéně. Děkujeme za to,“
zdůraznil předseda správní rady VK
Petr Chytil.

Takhle prostějovské volejbalistky slavily letos v dubnu na Olympu Praha sedmé extraligové zlato v řadě za sebou.
Foto: Marek Sonnevend.

sedmi zlatých sezón Prostějova posbíral vedle jednoho třetího místa
hned čtyři druhé posty, navíc všechny
za poslední čtyři roky. Aktuálně tak
Pražanky pevně třímají pozici korunních princezen ženského volejbalu na
území ČR.
„Svým způsobem si můžeme říkat,
že jsme opakovaně skončili první.
AGEL totiž hraje v podstatě vlastní
soutěž a objektivně není v možnostech žádného jiného českého klubu
nechat jej v extralize za sebou. Tím
pádem se nám už čtyřikrát za sebou
povedlo dosáhnout maxima a na to
jsem po pravdě hrdý, zvlášť pokud
trvale nastupujeme s téměř samými
vlastními odchovankyněmi,“ prohlásil stratég z lavičky PVK Stanislav
Mitáč.

Nahoře se vcelku stabilně drží také
soubor SK UP Olomouc, v uplynulých sedmi ročnících jednou stříbrný
a čtyřikrát bronzový. V éře prudkého vzestupu VK to nadmíru šlo KP
Brno, které tři první prostějovské
tituly doprovodilo dvěma druhými
a jedním třetím místem. Od té chvíle
však ani ťuk, někdejší oddílová bašta
klesla do středu extraligové tabulky. Navzdory tomu, že má společně
s Olympem (a nyní i s Prostějovem)
nejpočetnější mládežnickou základnu. Jenže kvalita není u Králova Pole v
posledních letech při přechodu mezi
ženy natolik špičková, aby odpovídala
kvantitě.
Z ostatních účastníků nejvyšší národní soutěže se občas zadaří někomu nárazově vyskočit z průměru

výše tak, až atakuje pomyslnou bednu. Třikrát během uplynulých deseti
sezón to vyšlo Přerovu, leč jeho maximem byla čtvrtá pozice. Totéž platí
pro Ostravu i částečně Slavii Praha
(ta už zanikla), a jediným družstvem
schopným vyfouknout kvartetu
Prostějov, Olymp, Olomouc, KP
Brno aspoň jednu placku se tedy stal
teprve v minulém ročníku Frýdek-Místek. Bral bronz a na dosah měl
dokonce finále.
Teď již naplno frčí nová edice
UNIQA extraligy žen ČR 2015/16
a éterem zní dvě stěžejní otázky.
Zajistí si VK AGEL další suverénní
zisk trofeje bez výraznějších potíží?
A kdo tentokrát využije své šance
doprovodit obřího favorita na stupně
vítězů?

UMÍSTĚNÍ TÝMŮ VE VOLEJBALOVÉ EXTRALIZE ŽEN ČR ZA POSLEDNÍCH DEVĚT LET
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Krutovláda
stále trvá
Až do současnosti Agelky ze své
škatulky povinných premiantek
extraligových bojů nikdy nevypadly a pořád sbírají nové mistrovské primáty. Momentálně jich
mají na kontě sedm z ligy a osm
z Českého poháru, přičemž jaké-

Kdo nejvíc
konkuruje?
Zatímco „vékáčko“ vesele máchá
svým panovnickým žezlem, za jeho
zády se ostatní domácí oddíly snaží
bojovat alespoň o pomyslné „drobky“ v podobě cenných kovů stříbrné
a bronzové hodnoty. V tomto směru
nejvíc vyniká Olymp, jenž během

sezóna 2007/08 - 2014/2015
Prostìjov

Frýdek-Místek

POØADÍ VOLEJBALOVÉ EXTRALIGY ŽEN ÈR ZA POSLEDNÍCH DEVÌT LET
sezóna 2011/2012
1. Prostějov, 2. Olymp Praha, 3. Olomouc, 4. KP
Brno, 5. Frýdek-Místek, 6. Slavia Praha, 7. Přerov,
8. Šternberk, 9. Ostrava, 10. SG Brno.
sezóna 2012/2013
1. Prostějov, 2. Olymp Praha, 3. Olomouc, 4. Přerov, 5. Frýdek-Místek, 6. KP Brno, 7. Slavia Praha,
8. Ostrava, 9. Šternberk, 10. SG Brno.
sezóna 2013/2014
1. Prostějov, 2. Olymp Praha, 3. Olomouc, 4. KP
Brno, 5. Frýdek-Místek, 6. Ostrava, 7. Šternberk,
8. Slavia Praha, 9. Přerov, 10. SG Brno.
sezóna 2014/2015
1. Prostějov, 2. Olymp Praha, 3. Frýdek-Místek,
4. Ostrava, 5. KP Brno, 6. Olomouc, 7. Přerov, 8.
Šternberk,
Brno.
erk, 9. SG Brno
rno.

15030670256

sezóna 2006/2007
1. KP Brno, 2. Olymp Praha, 3. Slavia Praha, 4.
Přerov, 5. Frýdek-Místek, 6. Olomouc, 7. Ostrava,
8. Liberec.
sezóna 2007/2008
1. Olymp Praha, 2. Olomouc, 3. KP Brno, 4. Prostějov, 5. Ostrava, 6. Slavia Praha, 7. Frýdek-Místek, 8. Přerov, 9. Liberec, 10. Střešovice.
sezóna 2008/2009
1. Prostějov, 2. KP Brno, 3. Olomouc, 4. Olymp
Praha, 5. Ostrava, 6. Liberec, 7. Slavia Praha, 8.
Přerov, 9. Frýdek-Místek, 10. Střešovice, 11. juniorky ČR.
sezóna 2009/2010
1. Prostějov, 2. KP Brno, 3. Olymp Praha, 4. Frýdek-Místek, 5. Olomouc, 6. Ostrava, 7. Šternberk, 8. Slavia Praha, 9. Přerov, 10. Liberec, 11. juniorky ČR.
sezóna 2010/2011
1. Prostějov, 2. Olomouc, 3. KP Brno, 4. Olymp
Praha, 5. Slavia Praha, 6. Frýdek-Místek, 7. Přerov,
8. Ostrava, 9. Liberec, 10. Šternberk, 11. Střešovice.

