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NA VLASTNÍ KŮŽI
O

Petr KOZÁK

A tak vůbec poprvé v historii jsme vypravili vlastního novináře Martina Zaorala za
hranice tuzemska. Žádná fikce, žádný text
z redakce od stolu, žádné podružné zdroje.
Jen holá realita prožitá na vlastní kůži!

15101410994
15102011028

➢

15100710960

ČTĚTE NA STRANĚ 9

15040710361

BERKASOVO BAPSKA, PROSTĚJOV Možná
se vám zdá, že jde o bouři ve sklenici vody,
ale problém uprchlíků mířících do Evropy
je nám všem bližší, než si asi umíme sami
připustit. Ostatně podle rozdělení kvót by

měla Česká republika přijmout jistou část
z celé masy a není vůbec vyloučeno, že někteří zavítají přímo do Prostějova. Vždyť ve
vrahovické ubytovně už se o tom prý uvažovalo... I proto se Večerník rozhodl, že svým
čtenářům zprostředkuje ojedinělou reportáž přímo z místa, kde to opravdu „žije“.

2x foto: Martin Zaoral

15102611049

PO STOPÁCH
UPRCHLÍKU...

„Celou situaci jsem
SLEDOVAL PŘÍMO
na přechodu
mezi Srbskem
a Chorvatskem.
A je to síla!“

15011910006

NÁŠ REDAKTOR
VYRAZIL
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rubriky

RYCHLÝ
VEČERNÍK
Chodci pod mostem?
Prostějov (mik) - Hodně zajímavá
novinka vyplynula z diskuse mezi
radními a občany sídliště E. Beneše.
Pro chodce a cyklisty velmi nepřehledný úsek silnice mezi biokoridorem Hloučela a budovou Cílu
v Olomoucké ulici možná brzy dozná změn. „Reagujeme na stížnosti
lidí, že od Hloučely prostě nejde
přejít na druhou stranu. Namalovat
zde bílou zebru nesmíme, ale jednáme s Povodím Moravy, zda bychom
pod mostem mohli vybudovat
chodník s cyklostezkou,“ překvapil
novými plány Zdeněk Fišer, první
náměstek primátorky Statutárního
města Prostějov.

Bude velmi „bouølivo“
Prostějov (mik) - Už za týden, tj.
v pondělí 2. listopadu, je na pořadu
jednání Zastupitelstva statutárního města Prostějova. Vzhledem
k tomu, že se bude hlasovat o demolici hlavní budovy Jezdeckých
kasáren a také jednat o druhé změně Územního plánu Prostějova, dá
se očekávat velmi zjitřená atmosféra mezi koalicí a opozicí.
Zpravodajství z města
najdete na stranách 18 a 19

FOTO
VEÈERNÍKU

Martin Zaoral

PLUMLOV Originální způsob
parkování byl k vidění před
plumlovskou restaurací Pácl.
Přestože je v tomto místě podélné stání, vozítko Smart
se postavilo zády k vozovce.
Nejenže tím nic neporušilo,
navíc ani nikomu nepřekáželo!
Kromě toho by se vedle něj díky
tomu bez problémů vlezlo ještě
jedno menší auto.
Inu, s touto nákupní taškou na
čtyřech kolech se dostanete
i na místo, o kterém byste ve
velkém bouráku vůbec nepřemýšleli...

Nejenomže prostějovští konšelé vytáhli z radniční kešeně sto tisíc korun
a koupili rybník za pivovarem ve Vrahovicích, Agentura Hóser se jako první
dozvěděla o dalších megalomanských
plánech. Přestože se to zdá nebezpečné, radní z této rekreační zóny chtějí
udělat adrenalinový koutek!
„Dlouho, velmi dlouho jsme přemýšleli, jak tento rybníček zatraktivnit
a přitáhnout sem co nejvíce zahraničních turistů. Co to pomůže, když
tuto vodní plochu vyčistíme, bahno
ze dna vybagrujeme a po napuštění

„7 dnù Veèerníku v kostce“
pohledem Martina Zaorala

Vozítko Smart je populární hlavně ve velkých městech. Dá se však občas spatřit i v Plumlově.
Foto: Roman Nezhyba

sem nasadíme kapry. To nikoho neoslní. My tuto část Vrahovic světově
proslavíme! To budete čubrnět,“ nechala se slyšet Ivana Hemeráková,
náměstkyně primátorky pro životní
prostředí a adrenalinový sport.
Agentura Hóser se však pouze tímto
náznakem budoucích plánů nesmířila a chtěla vědět podrobnosti. „Jakmile po vyčištění dna do rybníčku opět
pustíme čistou vodu, nasadíme do ní
žraloky! Vím, že je to mořská ryba
a potřebuje slanou vodu, nejsu hlópá! K tomu využijeme přebytku soli
z technických služeb, které ji nespotřebují díky mírným zimám při údržbě
komunikací. Vyčleníme pracovníka,
který vodu v Pivovarském rybníčku
bude každý den prosolovat a také

kontrolovat zdravotní stav žraloků.
Počítáme, že těchto mořských dravců a lidojedů nakoupíme zhruba tak
padesát,“ popsala přesně do detailu
Hemeráková.
Její nápad se líbí i ostatním konšelům. „Netušil jsem, že jsem byl
zvolen do tak akční rady města.
Konečně se něco pořádného děje,
nákup žraloků stoprocentně podpořím. Jako ekonom tvrdím, že veškeré
náklady se nám vrátí z turistického
ruchu,“ kvituje nápad náměstkyně
nedávno nově zvolený prostějovský
konšel Jiří Všudepospíchal.
Jak jsme ještě zjistili od jeho kolegy
Jiřího Nikamnepospíchala, výraznou atrakcí už příštího léta bude
možnost plavání na čas napříč Pivo-

varským rybníčkem. „Uvidíme, kolik odvážlivců o to bude mít zájem.
Kdo rybník přeplave, aniž by byl
sežrán, dostane milion korun!“
S nápadem nasadit do vrahovického rybníka žraloky ostře nesouhlasí
opozice. „Je to vyhazování peněz. Jo,
kdyby se pak do rybníku šel vykoupat jeden člen koalice za druhým,
tak by to bylo fajn! Ale pochybuju,
že se některý z nich odváží. Možná
tak jedině bývalý primátor,“ přednesl svoji kritiku Jan Nicnevrátil z hnutí Nic se v Prostějově nezmění.
Uvidíme...
Za Agenturu Hóser Majkl
Text v této rubrice je smyšlený,
nikterak pravdivý a redakce
Večerníku se od něj distancuje.

SCÉNA VEČERNÍKU

•• Pondělí ••
Černý kozel. Přijde vnučka za dědečkem a říká: „Dědečku, včera se mi zdálo, že se mnou souložil kozel!“ Dědeček si pohladí bradku a říká: „Tak kozel
povídáš...“ Na začátku týdne jednoho skutečného černého kozla odchytli
prostějovští strážníci nedaleko Kojetínské ulice. A nejednalo se přitom ani
o součást reklamní kampaně pivovaru z Velkých Popovic na jejich tmavý ležák.

Babimaki & mls

Smrtící koktejl. S takovým řidičem
se potkat na silnici, to je lepší zůstat
doma a vůbec nevyjíždět! Policisté
po dlouhé honičce z Prostějova až
do Vícova zadrželi šoféra BMW, který byl pod výrazným vlivem drog.
Zkouška u něj odhalila požití pervitinu, marihuany a kokainu! Opravdu
divoká kombinace...
ZACHYTILI JSME…

19:8

Tak tohle se moc nepovedlo. Ve
čtvrtek pokračoval seriál setkání
prostějovských radních a pracovníků magistrátu s občany. Tentokrát
se diskutovalo v jídelně základní
školy v ulici E. Valenty. K překvapení všech ale dorazilo pouze osm lidí
ze sídliště E. Beneše a okolí. Přitom
odpovídat na jejich otázky bylo
připraveno devatenáct „ouřadů“!
ZAUJAL NÁS…

Foto: internet

JIØINA BOHDALOVÁ
Úterní představení „Generálka“ Divadla Na Jezerce Praha v Městském
divadle v Prostějově přivedlo další
hereckou celebritu. V rámci festivalu Aplaus k nám zavítala Jiřina Bohdalová. Kdo její excelentní herecký
výkon neviděl, může jen litovat.
Byla to skutečná paráda.

„JÁ JSEM AŽ
PÌTKA, PROSTÌ
TO NEJLEPŠÍ
NAKONEC!“
Šéf prostějovské policie
Pavel Novák vysvětloval, proč je
na seznamu službu konajících
strážců zákona až poslední...

•• Čtvrtek ••
Rozjezdy pro hvězdy? O tom, že zloději často vezmou to, co jim přijde pod
ruku, svědčí případ, kdy neznámý pachatel (či pachatelé) vypáčil vstupní dveře
do klubovny TJ Sokol Čehovice a ukradl dva mikrofony i notebook. Bohužel
lze skutečně pochybovat, že tímto zahájil slibnou pěveckou kariéru.

POÈASÍ v regionu
Pondìlí 10/4 °C

Erik

Po vítězství ve Velké pardubické mohly oslavy ve stáji na Srdéčku propuknout naplno.
Majitel Petr Kupka společně s trenérem Stanislavem Popelkou chtěli Nikasovi udělat radost
a koupili mu vlečku jeho oblíbené mrkve. Nejrychlejší kůň v historii nejtěžšího evropského
dostihu ovšem měl o adekvátní odměně za svůj skvělý výkon docela jiné představy.

redakce
▶

▶
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Konečně se rozhoupali. Více než
dvouleté tápání okolo problému
s Jezdeckými kasárnami je u konce!
Prostějovští konšelé se konečně rozhodli přednést zastupitelstvu návrh
na demolici hlavní budovy kasáren.
Podle informací Večerníku by stará
barabizna měla jít k zemi ještě do
konce tohoto roku.

ZASLECHLI JSME…

•• Úterý ••
Je to prosté, milý Watsone. Při krádeži domu ve Smržicích zmizela přitom
obálka s šedesáti tisíci korunami. Člověk nemusí být zrovna Sherlock Holmes,
aby mu bylo jasné, že to nebyla náhoda. Zloděj velice dobře věděl, kde krade
a co tam najde. Okruh pachatelů se tak zužuje na ty, kteří už v inkriminovaném
domě někdy byli!
•• Středa ••
Suvenýry ze Srbska. Dvě hodiny před půlnocí se autor těchto řádků vrátil zpět
domů poté, co strávil necelé čtyři dny na srbsko-chorvatských hranicích, kudy
v té době procházely tisíce uprchlíků. Ze Srbska si přivezl nezapomenutelné
zážitky, krabičku cigaret s varovným nápisem v cyrilici a také pořádný průjem...

•• Pátek ••
Slavili jste stvoření světa? Uznávaný irský náboženský učenec James Ussher
se nejvíce proslavil vydáním své Chronologie, ve které z Bible spočítal, že datum stvoření světa připadá na 23. říjen roku 4 004 př. n. l. Pokud se tedy nesekl,
tak SVĚT v pátek oslavil své 6 019. narozeniny. Na rozdíl od Silvestra je však
slavil jen málokdo.
•• Sobota ••
Chrání sami sebe. Předsednictvo ČSSD vyzvalo hejtmana Jiřího Rozbořila,
aby rezignoval na funkci kvůli obvinění z podplácení. Olomoucký hejtman
nařčení z korupce odmítá a oznámil, že trvá na svém rozhodnutí setrvat na
svém postu. Tvrdohlavost, zaslepenost? Možná. Ale tak už to funguje: Ti, kteří
se chtějí udržet tam, kde jsou, davově volají: „Rozbořile, rezignuj, nebo nás kvůli tobě příště nezvolí!“
•• Neděle ••
Zimní čas. „Čas si vymysleli lidé, aby věděli, od kdy do kdy a co za to,“ řekl
kdysi Jan Werich. A kdo čas vymyslel, ten jej může i měnit. Proto jsme si
o víkendové noci ručičky posunuli o hodinu dozadu. Můžeme jen litovat,
že zimní čas pro nás lidi není i časem zimního spánku...

CO NÁS POTĚŠILO…

CO NÁS UDIVILO…

Agentura Do Pivovarského rybníčku nasadí žraloky!

Hodnì hloupý žert
Prostějov (mik) - Zřejmě značně „namakaní“ siláci si zažertovali
s autem, které předminulou neděli
18. října našli strážníci po sedmé
hodině ráno zaparkované přímo
uprostřed silnice. „Strážníci po příjezdu na místo zjistili, že malý Fiat
je zabrzděný a odtlačit ho na kraj
vozovky se nepovede. Byla zkontaktována majitelka a vyšlo najevo,
že tento vůz přenesly během noci
neznámé osoby na toto dosti nevhodné místo. Řidička si vozidlo
zkontrolovala, naštěstí nezjistila
žádné poškození,“ popsala Jana
Adámková, tisková mluvčí Městské policie Prostějov.

TAKTO ZAPARKUJETE
JEDINĚ SE SMARTEM
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Dvouměsíční

holčička NEMÁ
PROSTĚJOV Je běžné, že každému dítěti dají rodiče ihned po
narození křestní jméno. Ovšem v případě Veroniky Beníškové
je všechno jinak. Její dvouměsíční dcerka se dodnes jmenuje
„NEZJIŠTĚNO“! Jak je to možné? Mladá maminka totiž dosud
nemá vyřízeny „formality“ s manželem, ten se navíc z jistých
důvodů zdráhá na matrice podepsat jako otec. Křestní jméno
roztomilé holčičce tak paradoxně určí soud. Neuvěřitelné...

Michal KADLEC
„Byla jsem čerstvě rozvedená a mělo
se mi narodit dítě, jehož otec je můj
současný partner. Zašla jsem na matriku a začala si vyřizovat rodný list.
Ale protože jsem byla stále v ochranné lhůtě, která trvá tři sta dní po
rozvodu, musel být ze zákona jako
otec automaticky zapsán můj bývalý
manžel. A to i přesto, že můj nový životní partner se k dítěti hlásí a bývalý
manžel naopak pochopitelně otcovství popírá. A samozřejmě se odmítá
i jako otec zapsat na matrice,“ svěřila

3

zpravodajství

se Večerníku s neuvěřitelnými patáliemi Veronika Beníšková.
Po narození dcerky se prohloubily
problémy, holčičce skutečně na úřadech nemohlo být zapsáno křestní
jméno, i když Veronika Beníšková
měla se svým partnerem vybrané
poetické jméno Ema. „Nechtěli jsme
čekat tři sta dní na to, až se bude moci
jako otec zapsat na matriku můj přítel. Dozvěděli jsme se, že zrychlenou
formou o určení a popření otcovství
může rozhodnout soud. Má to být
jeden z nejrychlejších postupů, a tak
jsme doufali, že maximálně za měsíc

ebylo a do
osud
bude vše vyřízeno. Nebylo
dosud
me dva tisíce
tiisíce
ani není. Zaplatili jsme
korun za kolek a už dva měsícee čeN
káme na rozhodnutí soudu. Naše
N
dcera tak pořád nemáá jméno! Není
tedy možné vystavit ani rodný list
ožádat o příp
a tím nemohu ani požádat
ovala si naa padavky na dítě,“ postěžovala
ka Beníšková.
Beníškoová.
radoxní situaci Veronika
úřředOna i její partner teď čekají, že úředml konečněě
ní a hlavně soudní šiml
ce přiřknee
zařehtá a malé holčičce
avého otce,,
s kulatým razítkem pravého
a hlavně křestní jménoo EMA!
Večerník se pokoušel
el v uply
uplynuynuějaké zása
adní
lých dnech zjistit i nějaké
zásadní
ech, ale neinformace na úřadech,
ádat
úspěšně. O vše se musí zažá
zažádat
nili jsme tak
oficiální cestou. Učinili
íme v tomto
tom
mto
a tudíž jakmile zjistíme
ném přípa
adu
obzvlášť podivuhodném
případu
sti, ihned vás
nějaké nové okolnosti,
budeme informovat.....

Nečekaný návrat domů...
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Veronika Beníšková z Prostějova se svojí dvouměsíční dcerkou. Jak je vidět z kartičky zdravotní pojišťovny, holčička se
jmenuje skutečně „nezjištěno“!
2x foto: Michal Kadlec

Státní zastupitelství zasáhlo:

ŠOK: MILENCE MANŽELKY „POMATENÁ ŘEZNICE“
považoval za zloděje, zavolal policii! je izolována od společnosti!
PROSTĚJOV Chlap se nikdy
nemá vracet ze služebních cest
předčasně, to už radil i uznávaný
sexuolog Plzák! Na to však nedbal
muž z Prostějova, který za okny
svého bytu spatřil zvenčí siluetu cizí osoby. V domnění, že jde
o zloděje, zavolal okamžitě policii. Po krátkém prověření situace
mu strážci zákona museli sdělit
žinantní skutečnost...
Případ, který nedávno řešila prostějovská policie, vzbuzuje na tvářích
mnoha „škodolibých“ lidí úsměvy,
pro uvedeného chlapíka byla ovšem
pravda více než hořká! „Neřešíme
pouze vážné případy, ale někdy jde
i o skutečné perličky. Jednou z nich
byla tato událost. Muž nahlásil vloupání do svého domu s tím, že pachatel je ještě uvnitř. Následně se však
z domnělého trestného činu vyklubala zcela jiná okolnost. Žena si domů

Foto: internet

pozvala přítele a předala mu dokonce klíče. Host v bytě však neuvítal
přítelkyni, ale jejího manžela, který
nenadále přijel domů,“ prozradil šéf

prostějovské policie Pavel Novák.
„I takové situace prostě život přináší.
Musím ale říct, že jakmile policisté
zjistili pravý stav celé věci, raději na
místě ještě chvíli zůstali. Když se
muž dozvěděl pravdu, nebyl z tohoto faktu pochopitelně zrovna potěšen. Žádné manželské spory jsme ale
následně už nezaznamenali,“ dodal
vedoucí Územního odboru Policie
ČR Prostějov.
Na otázku Večerníku, jak moc bylo
policistům žinantní vysvětlovat
oznamovateli, že místo zloděje má
doma milence své ženy, odpověděl
pohotově. „Policisté toho moc říkat
nemuseli, to někdo úplně jiný...,“
směřoval s úsměvem Pavel Novák
svoji odpověď ženě, která podcenila
možnost předčasného návratu svého manžela.
No, snad to všichni přežili ve zdraví...
(mik)

zjistili jsme
PROSTĚJOV Zdravý rozum zvítězil! Večerník už podvakrát informoval o vývoji případu z vazby
propuštěné mladé ženy, která na
začátku června letošního roku pobodala nožem svoji kamarádku.
Lékaři k překvapení všech prohlásili dívku za duševně nemocnou s tím, že za svůj čin nemůže
být trestně zodpovědná! Nastaly
tak pochopitelné otázky, proč je
psychicky narušený člověk na svobodě? Veřejnost naštěstí už může
být v klidu, razantně totiž zasáhlo
Okresní státní zastupitelství v Prostějově!
„Dotyčná žena byla znalci shledána
v důsledku duševního stavu trestně
neodpovědnou, a v takovém případě

nelze vést trestní řízení a tím méně
osobu ponechat ve vazbě. Chtěl bych
nicméně uklidnit veřejnost, neboť
státní zastupitelství vyvinulo maximální úsilí k tomu, aby pachatelka
tohoto politováníhodného činu byla
hospitalizována na uzavřené odborné oddělení a nemohla tak svůj čin
případně zopakovat,“ prozradil exkluzivně Večerníku Ivo Černík, prostějovský státní zástupce.
Tato dobrá zpráva se rozletěla do
světa jako blesk. „Už to víme taky,
a děkujeme státním zástupcům, že jim
není lhostejná naše bezpečnost. Rodiče odvezli dceru minulý pátek, prý do
léčebny v Kroměříži,“ potvrdila nám
obyvatelka panelového domu v Anglické ulici, kam se duševně nemocná
mladá žena vrátila po propuštění z vazby a přebývala právě u svých rodičů.
S postupem státního zástupce Ivo
Černíka je spokojena také matka

BITVA O KASÁRNA JDE

DO FINÁLE

zjistili jsme
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pobodané dívky. „Jsem mu vděčná
za jeho přístup, udělal velký kus práce. Duševně chorá žena, která tolik
ublížila mé dceři, je na čtyři týdny
uzavřena na psychiatrii v Kroměříži.
Přesto jsme s manželem naši holku
přestěhovali z Prostějova a mimo
město necháme holku žít i nadále,“
zareagovala na dotaz Večerníku Jana
Přecechtělová.
Jak ještě dodala, netrpělivě čeká na
výsledky revizního posudku duševního zdraví nebezpečné útočnice. „Nezlobte se, možná to bude znít tvrdě.
Ale jestliže někdo spáchá takový čin,
kdy třemi ranami nožem chce někoho druhého zabít, měl by být zavřen!
Buď ve vězení, nebo v nějakém lékařském zařízení s přísným režimem,“
netají se Přecechtělová svým upřímným názorem.
Večerník bude celou kauzu i nadá(mik)
le sledovat.

Pavel Smetana

REZIGNOVAL

PROSTĚJOV Jak už na jednání
zastupitelstva v pondělí 5. října
nový náměstek primátorky pro
dopravu a sociální oblast Pavel
Smetana (na snímku) deklaroval,
kvůli nové funkci se zbaví hned
několika svých dosavadních závazků. Svoji rezignaci na čtyři
posty oznámil na středeční tiskové konferenci rady města.
„Vzhledem k tomu, že jsem byl zvolen do funkce náměstka primátorky
pro dopravu a sociální oblast a chci
se této problematice plně věnovat,
považuji za nezbytné rezignovat na
své dosavadní jiné funkce tak, jak
jsem již veřejně slíbil na zastupitelstvu. Jde o funkci předsedy dozorčí
rady ve společnosti Domovní správa
Prostějov, dále jsem pak skončil jako
člen dozorčí rady ve společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov a rovněž jako předseda sportovní komise
rady města. Rezignoval jsem také na
funkci člena školské rady Reálného
gymnázia a základní školy města
Prostějova,“ sdělil Pavel Smetana.
V příštích dnech se očekává i splnění
jeho dalšího slibu, že skončí jako asistent poslance Pavla Holíka. (mik)
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pohled zpátky

PO STOPÁCH

STARÉHO
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STÍNY MINULOSTI

Pekárna v Čelechovicích SMRTÍCÍ BAKTERIE:
se dostala z problémů Legionella u nás opět řádila
ČELECHOVICE NA HANÉ Do
hodně velkých problémů se před
rokem dostala pekárna v Čelechovicích na Hané. Všudypřítomná
plíseň zde zachvátila zdi i pečivo.
Nelze se tak divit, že inspektoři
Státní zemědělské a potravinářské
inspekce (SZPI) neměli po své
návštěvě slitování a celý provoz
okamžitě uzavřeli. Jak ale Večerník
zjistil, rodinnou firmu s více jak
dvacetiletou tradicí tato nepříjemná situace nepoložila...
Příčinou výskytu plísní byl fakt, že nad
pekárnou se dělala přístavba. Kvůli
tomu dělníci rozebrali střechu a do
objektu při deštích zateklo. Majitel
ovšem zareagoval velice pohotově,
prostory nechal vysušit, osekal zdi
a dal nové omítky. Po čtyřech dnech
byla pekárna opět otevřena.
Podobná havárie však na pověsti pekárně právě nepřidala, po aféře přišla
o dva odběratele. Ostatní ovšem věděli
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Foto: archiv Večerníku

své, majitele „v tom“ nenechali a pečivo nyní odebírají i nadále.
Jaká je mezi čelechovickými pekaři
situace nyní? „Havárie nás přišla opravdu na hodně peněz. Naštěstí můžu říct,
že pekárna v současnosti funguje zcela
normálně a bez problémů. S původní
stavební firmou, která prováděla rekon-

strukci celého objektu, jsme se rozešli ve
zlém. Střecha i přístavba jsou už hotové,
stále je však na domě co dělat. Samotného provozu se to ovšem nijak nedotýká,“
prozradil Večerníku Radim Metzner,
jehož rodinná firma funguje na trhu už
třiadvacet let. V současnosti kromě něj
zaměstnává další čtyři lidi.
(mls)

PROSTĚJOVSKO Představuje větší riziko než známá prasečí chřipka.
Přitom se o ní téměř vůbec nemluví.
Řeč je o smrtelně nebezpečné Legionelle Pneumophylis. Bylo úterý 21.
října 2014, kdy na následky takzvané
legionářské nemoci způsobené tímto virem zemřel jednašedesátiletý
muž z Konice. Ze stejných příčin
odešla i dvaaosmdesátiletá žena
z Prostějova. Další osmatřicetiletý
Prostějovan strávil po nákaze touto
bakterií více jak tři týdny v umělém
spánku. Jak se vyvíjí situace letos?
PROSTĚJOVSKÝ Večerník jako vůbec první médium v České republice
otevřel loni téma nebezpečné bakterie,
která se do lidského organismu dostává
z teplé vody. Jak se nám tehdy podařilo
zjistit, osmatřicetiletý Miloš z Prostějova se nakazil Legionellou začátkem
loňského září. Následně jako řidič kamionu odjel do Francie, kde většinu

měsíce strávil v umělém spánku. „Kde
jsem to chytil? Když si to promítám
zpět, muselo to být doma v Prostějově
při sprchování. Asi jsem vdechl páry
obsahující Legionellu. Faktem je, že nikdo další se u nás od té doby nenakazil,“
prohlásil pan Miloš.
Smrtelná legionářská nemoc, kterou bakterie způsobuje, je zákeřná
v tom, že připomíná klasickou
chřipku, praktický lékař ji však nemá
šanci odhalit. Pokud se však postižený pacient neléčí, pak může na její
následky zemřít.
Nebezpečnou Legionellu lze najít
v zemi a ve vodě z vodovodu. Problém
nastává ve chvíli, kdy je bakterie schopná se množit. To se děje ve vodě o teplotách 25 až 55 stupňů Celsia a zejména
tam, kde se voda nepohybuje. Infekce
probíhá v plicích. Bakterie se přenáší
vdechnutím v kapénkách vody rozptýlené ve vzduchu.

Letos v září objevily právě Legionellu ve zvýšené míře kontroly v Praze
na Proseku. I přes důkladný zájem ze
strany celostátních médií nebyly počty
nakažených a případně zemřelých na
následky tohoto onemocnění ovšem
vůbec zveřejněny.
Večerníku se už loni podařilo zjistit, že
jen na Prostějovsku bylo v roce 2014
objeveno celkem sedm případů onemocnění touto nebezpečnou bakterií.
Ve srovnání s minulostí se jednalo o výrazný nárůst. V posledních pěti letech
totiž bylo v regionu potvrzeno celkem
dvanáct podobných případů. Nyní
počet zjištěných případů klesl, přesto
je jasné, že Legionella se u nás stále vyskytuje.
„V tomto roce jsme zatím zaznamenali tři potvrzené případy nákazy touto
bakterií,“ prozradila nám Eva Kučerová z protiepidemického oddělení prostějovských hygieniků.
(mls)
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V létě tohoto roku Večerník informoval o činu, ke kterému došlo
v Hrušce nedaleko Němčic nad Hanou. Romské rodině Kimových zde
v polovině června 2005 tehdy neznámý pachatel rozbil všechna okna
na jejich domě a zároveň poničil
vstupní dveře. Rasismus v Hrušce?
Kdepak! „Nějací opilí chlapi na nás
křičeli, ať táhneme do plynu a ještě
nám nadávali do černých ksichtů.
Byli to skinheadi,“ řekl tehdy Večerníku Gejza Kima. Kriminalisté však
při vyšetřování odvedli skvělou práci a nyní je zřejmé, že hlava rodiny
Kimových lhala, jako když tiskne!

Jedna věc je jistá, že romské rodině skutečně někdo dům poškodil a tím došlo
k trestnému činu. Policie pachatele zjistila, je jím čtyřicetiletý muž z Němčicka
a je obviněn z výtržnictví. O rasismu
však nemůže být ani řeči! „Muž obviněný z výtržnictví je v okruhu svých
známých a přátel brán jako obhájce
slabších před silnými. Jde o takzvaného mstitele a o tom vlastně celý případ
byl,“ sdělil nám kriminalista prostějovské policie, který má případ na starosti.
„Svědci nám už od začátku tvrdili, že
vše bylo jinak, a poté, co vyšel článek
ve vašich novinách o domnělém rasistickém útoku na rodinu Kimových, se

nám přihlásil invalidní muž. Toho den
před činem výtržníka napadli před hospodou v Němčicích nad Hanou právě
členové Kimovy rodiny z Hrušky. Jde o
velmi problémovou rodinu, z níž drtivá
většina členů je ve vězení nebo podezřelá z trestné činnosti. A právě Gejza
Kima se svým synem invalidu brutálně
napadl. Starší z Romů ho dvakrát kopl
do obličeje a rovněž do zraněné nohy,
kvůli které chodí o berlích. Oba pachatelé ho začali prohledávat, a protože
u sebe neměl žádné peníze, ukradli mu
pláštěnku. Za malou chvíli pak další dva
Romové z této rodiny napadli jiného
hosta hospody, který se vracel domů,“

popsal šokující pravdu prostějovský
kriminalista. „Oba přepadení muži
byli kamarádi našeho „mstitele“. Ten
vzal zákon do vlastních rukou a ještě
téže noci, tedy přesně ve čtyři hodiny

ráno poškodil romské rodině příbytek
v Hrušce,“ dodal ještě vyšetřovatel.
Gejza Kima byl se svým synem nyní obviněn z loupežného přepadení a oběma
hrozí až deset let kriminálu.

AKTUÁLNÍ KOMENTÁŘ VEČERNÍKU
Na tento konkrétní případ si Večerník pamatuje velmi dobře. Jakoby
se odehrál před pár dny... To bylo emocí, když nám Gejza Kima vyprávěl, jak jeho rodina trpí při rasistických útocích ze strany obyvatel
Hrušky, jak je nikdo nemá rád! Nebýt poctivého vyšetřování kriminálky, možná bychom mu to i uvěřili, že na jeho rodinu někdo podnikl rasistický útok. Ostatně s podobným chováním se u menšinové
komunity setkáváme i dnes. A běda někomu, kdo veřejně upozorní
na spáchání trestného činu, kterého se dopustil některý ze členů této
nepřizpůsobivé skupiny obyvatel. To je pak také rasi
rasista...
(mik)
Ať jste staří nebo mladí,

Večerník vás vždy
a všude baví...

AKCE

15101611025
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Riegrova ulice

VÁŠ OBLÍBENÝ

VEČERNÍK

o DVĚ

Sousedí s parkem. Ulice byla pojmenovaná dne 5. října 1928 podle českého politika Františka Ladislava Riegra (1818-1903). Od 13. listopadu 1940 byla přejmenována na ulici U sadů (německy Park-Gasse) a současný název se vrátil opět od 27.
července 1945. Nachází se v bezprostřední blízkosti Kolářových sadů. Bydlela zde
například malířka Alžběta Zelená (rozená Kleinerová) či kulturní pracovník Bohumil
Svozil.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: ulice Pod Kosířem
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s městskou policií

Usnul bez jízdenky

Ilustrační foto: internet

Předminulou sobotu 17. října o půl
páté ráno sdělil pracovník Českých
drah potíže s mužem, který neměl platnou jízdenku, nacházel se
v čekárně budovy hlavního nádraží
a tyto prostory nemínil opustit. Vyslaná hlídka na místě zjistila šestatřicetiletého občana. Ten vešel do
čekárny v době, kdy pokladna byla
uzavřena a potom upadl do spánku.
Po upozornění strážníků na nutnost
vlastnit lístek, si cestující okamžitě
jízdenku zakoupil. Tímto se celá situace napravila. Provádět jiná opatření nebylo zapotřebí.

Majitel piloval zámek

V odpoledních hodinách během
pátku 16. října se mladý muž obrátil s prosbou na linku 156 o příjezd
hlídky k hlavnímu nádraží, a to
z důvodu asistence při odstranění
zámku u svého jízdního kola, neboť se mu podařilo ztratit klíč. Žádosti bylo vyhověno a po ověření
potřebných skutečností si žadatel
zámek odstranil a jízdní kolo si
odvezl.

Hledal prázdné flašky

V nočních hodinách předminulou
sobotu 17. října byl prostřednictvím městského kamerového dohlížecího sytému zjištěn na tržnici
muž, který se pohyboval v prostoru
za pultem a přitom svítil baterkou.
Strážníci podezřelou osobu na místě ztotožnili. Osmatřicetiletý chlapík své podivné jednání vysvětlil,
hledal prý odložené prázdné lahve!

Zloději stačila chvilka

Vpodvečer neděle 18. října byla
předána hlídkám informace z Policie ČR o odcizeném vozidle. Řidič
ponechal nastartovaný vůz a z místa
se vzdálil. Tohoto pochybení využil
neznámý pachatel, který nasedl do
automobilu a ujel. Toho času se na
katastru Prostějova strážníkům nepodařilo vozidlo objevit.

Číslo na obojku

Minulé pondělí 19. října v odpoledních hodinách oznámila žena
na linku 156 volně pobíhajícího
psa v parku u Petrského náměstí.
Oznamovatelka v těchto místech
venčila svého psíka, řádně uvázaného na vodítku. Navolno a bez
přítomnosti páníčka pobíhající
hafan začal na jejího psa dorážet.
Žena si povšimla telefonního čísla na obojku toulavého zvířete, na
které zavolala a vzápětí se dostavil
majitel. To však již byli strážníci na
místě a muži za přestupek podle
zákona na ochranu zvířat proti týrání udělili blokovou pokutu.

DRSNÁ HONIČKA policistů s feťákem
Řidič pod vlivem pervitinu, marihuany a kokainu!

„Z trestného činu maření výkonu
úředního rozhodnutí a vykázání je podezřelý osmadvacetiletý muž z Prostějova. Tohoto činu se měl dopustit tím,
že v pondělí devatenáctého října krátce
před polednem řídil v Plumlovské
ulici osobní automobil značky BMW,
přičemž má rozhodnutím Okresního
soudu Prostějov vysloven zákaz řízení
motorových vozidel až do října roku
2020,“ prozradil František Kořínek,
tiskový mluvčí Policie ČR pro Územní
odbor Prostějov.

Běžný pokus o zastavení se policejní
hlídce nepodařil, chlapíka v „bavoráku“ tak začala pronásledovat hned
tři policejní vozidla. „Podezřelého
se pokusila předepsaným způsobem
z jedoucího automobilu zastavit policejní hlídka. Muž pokyn k zastavení
nerespektoval a začal ujíždět. Policisté jej pronásledovali po Plumlovské
ulici směrem k obci Ohrozim. Řidič
ovšem před hlídkou nadále ujížděl
až mezi obce Vícov a Holubice, kde
z důvodu proražení pneumatiky konečně zastavil. Následně byla provedena zkouška na ovlivnění omamný-

Straka u fotbalistů

Trestného činu krádeže vloupáním se dopustil neznámý pachatel, který v noci ze středy 21. na
čtvrtek 22. října na ulici Žitné
v Prostějově vypáčil vstupní
dveře do klubovny TJ Sokol
Čechovice a vnikl do budovy.
Z objektu následně odcizil notebook a dva mikrofony s příslušenstvím. Finanční škoda nebyla
doposud vyčíslena.
Řidiče tohoto BMW zadrželi policisté až kousek za Vícovem, dopadení pomohl
defekt přední pneumatiky.
2x foto: Policie ČR

mi a psychotropními látkami, která
byla pozitivní na pervitin, marihuanu
a kokain,“ prozradil až přespříliš šokující zjištění František Kořínek. Jak dodal, osmadvacetiletému pirátovi silnic
hrozí za uvedený přečin trest odnětí
svobody až na tři roky.
(mik)

Záznam celé honičky
na www.vecernikpv.cz!
Ilustrační foto: internet

Žena UDALA prodejce

Panička venčila psy,

o něm negativní zprávy…

jeden pokousal sousedku!

kvůli podvodu, dočetla se
PROSTĚJOV Na prostějovskou
policii se obrátila žena, která si
přes internet koupila televizi. Po
zaplacení třinácti tisíc korun se
však dočetla velmi nelichotivé
zprávy o prodejci. Ten se nyní
kvůli špatné pověsti stal terčem
podezření na možný podvod.
„Podezření na internetový podvod
šetří prostějovští policisté na základě
oznámení sedmatřicetileté ženy z pondělí devatenáctého října. Podvodu se
měl dopustit zatím neznámý pachatel
tím, že prostřednictvím internetového
portálu nabízel televizor značky LG
s úhlopříčkou pětapadesát centimetrů za částku třinácti tisíc korun. Žena
zboží od prodávajícího zakoupila
a v neděli osmnáctého října ve večer-

ních hodinách za něho dohodnutou
částku zaplatila prostřednictvím internetové platby,“ popsal na první pohled
běžnou obchodní transakci František
Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR
pro Územního odbor Prostějov.
Jenomže záhy bylo všechno jinak.
„Po provedení platby žena na inzertním portálu k prodejci zjistila
negativní recenze, a proto celou věc
následující den oznámila na policii.
Podezřelému prodejci v případě
prokázání viny a odsouzení, hrozí za
přečin podvodu až dvouletý pobyt
ve vězení,“ uvedl František Kořínek.
Nechvalně proslulého dealera televizí by asi zachránila jenom co
nejrychlejší dodávka slíbeného přístroje...
(mik)

PROSTĚJOV Jak je poznat z tohoto případu, i psi na vodítku
v doprovodu majitelů dokáží
být nebezpeční. V pořádném
průšvihu je nyní žena z Prostějova,
jejíž čokl napadl a zranil sousedku, za což majitelce nyní hrozí
vysoká pokuta.
I psa na vodítku musíme hlídat.
O tom se přesvědčila žena, která
v sobotu 16. října odpoledne venčila
dva psy. Jeden z nich totiž pokousal
její sousedku, která se v tu dobu
zdržovala venku před domem. „Pes jí
způsobil drobné zranění v dolní části
těla a tak poškozená navštívila lékaře.
Následně za přítomnosti hlídky
vyšlo najevo, že útočící pes není proti
vzteklině řádně naočkován. Strážníci
dotyčnou poučili o povinnosti ne-

Foto: internet

chat psa vyšetřit,“ informovala Jana
Adámková, tisková mluvčí Městské
policie Prostějov. Jak dodala, majitelce psů hrozí tučná pokuta. „Chovatelka je podezřelá z přestupku proti občanskému soužití. Celá událost
byla postoupena správnímu orgánu,
a v tomto případě jí hrozí pokuta
až do výše dvaceti tisíc korun,“
potvrdila. (mik)

Kriminálka opět „sklízela“. Kam se hrabe Ospělov...

TVRDÝ ÚDER PĚSTITELŮM MARIHUANY!
PROSTĚJOVSKO Kriminalisté zasadili mohutnou ránu pěstitelům
marihuany. Jak vedoucí představitelé
prostějovské policie detailně popsali
na středeční tiskové konferenci, při
domovní prohlídce se podařilo odhalit a zabavit rekordní počet vypěstovaného konopí. Kam se hrabe známý
pěstitel Dušan Dvořák z Ospělova...
původní zpravodajství
pro Večerník

Michal
KADLEC
„Ve čtvrtek osmého října tohoto roku
realizovali prostějovští kriminalisté na
základě soudního povolení domovní
prohlídku rodinného domu v obci na
Prostějovsku, při níž zjistili a zajistili
celkem 935 rostlin konopí setého. Ty
zde pěstoval dvaapadesátiletý muž
z Olomoucka, který je tímto podezřelý
z trestného činu nedovolené výroby a ji-

Policisté na začátku října odhalili na Prostějovsku velmi důmyslně vybavené
pěstírny marihuany.
2x foto: Policie ČR

ného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy,“ řekl k prvnímu
případu úspěšného zásahu prostějovské
kriminálky František Kořínek, tiskový
mluvčí Policie ČR pro Územní odbor
Prostějov.
Ještě předtím došlo k podobnému odhalení pěstitele marihuany, ovšem ve srovnání s již popsaným případem šlo takříkajíc o ´troškaře´. „Jednatřicetiletého

ČERNÁ
KRONIKA

PROSTĚJOV, VÍCOV S takovým„bláznem“ za volantem by se nikdo ze slušných řidičů rozhodně na silnici potkat nechtěl. Minulé
pondělí si policisté u supermarketu Billa v Plumlovské ulici všimli
muže, o kterém věděli, že má soudem zakázáno řídit, jak nasedá
do BMW a rozjíždí se směrem k ulici Josefa Lady. Následovala honička, která nemá obdoby. Nezodpovědného chlapíka, který byl
navíc silně ovlivněn smrtícím koktejlem drog, dopadli policisté až
za Vícovem!

Michal Kadlec
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muže z Prostějovska podezírají kriminalisté rovněž z trestného činu nedovolené
výroby a jiného nakládání s omamnými
a psychotropními látkami a jedy. Tohoto
činu se měl podezřelý dopustit tím, že
nejméně v době od dubna do šestého
října letošního roku v rodinném domě
v obci na Prostějovsku neoprávněně indoorovým způsobem vypěstoval nejméně devětačtyřicet kusů rostlin konopí se-

tého, které měl v úmyslu následně usušit
a zpracovat na látku zvanou marihuana.
Další tři rostliny podezřelý pěstoval na
pozemku u domu, kdy dvě z nich již sklidil,“ uvedl Kořínek.
„Tyto domovní prohlídky byly vyvrcholením několikaměsíční pečlivé operativně pátrací a analytické činnosti kriminalistů oddělení obecné kriminality.
Na případu pracovali policisté z úseku
TOXI v součinnosti s dalšími komisaři
oddělené obecné kriminality po dobu
řádově čtyř měsíců,“ přidal Pavel Novák,
vedoucí Územního odboru Policie ČR
Prostějov.
V letošním roce prostějovští kriminalisté realizovali na úseku TOXI již
jednadvacet případů. „V sedmnácti
z nich bylo zahájeno trestní stíhání konkrétních osob, stejný počet osob již převzalo sdělení obvinění. Zbývající čtyři
případy jsou ještě stále ve stádiu prověřování,“ prozradil Leo Haluza, vedoucí
oddělení obecné kriminality Policie ČR
Prostějov.

Nechal si balík peněz!

Z trestného činu zatajení věci
podezírají prostějovští policisté
dosud neznámého pachatele.
Činu se měl dopustit tím, že
v pondělí 19. října v době od
18.35 do 20.00 hodin nalezl na
neupřesněném místě v Prostějově pánskou peněženku s finanční hotovostí šedesát tisíc korun.
Tím, že si nálezce peněženku
měl ponechat, způsobil pětadvacetiletému majiteli peněz
z Prostějovska škodu ve výši 60
200 korun. Trestní zákoník pro
přečin zatajení věci stanoví trest
odnětí svobody až na jeden rok.

Ukradl dva trezory

Ve středu 21. října v době od
půlnoci do 02.50 hodin se za
použití násilí vloupal dosud neznámý pachatel do provozovny
v jihovýchodní části Prostějova.
V budově pachatel následně
odcizil dva trezory o velikosti
30 x 30 x 20 centimetrů, které
byly připevněny ke stěně. V trezorech se v době činu nacházelo
více než 215 000 korun. Škoda
poškozením nebyla dosud přesně vyčíslena. Vzhledem k výši
způsobené škody hrozí pachateli
tohoto činu v případě dopadení
a odsouzení trest odnětí svobody až na pět let.

Vloupání do sklepa

Škodu za dvanáct tisíc korun
způsobil dosud neznámý pachatel při vloupání do sklepní kóje.
V době od čtvrtku 22. do soboty
24. října vnikl do přízemí domu
v Prostějově, kde po vysazení
dveří z pantů odcizil horské jízdní kolo zn. Merida.

www.

vecernikpv.cz
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s městskou policií

Užovka na sídlišti

Na základě sdělení občanů vyjížděla předminulý pátek 16. října hlídka k panelovému domu, kde byl
objeven had v délce okolo čtyřiceti centimetrů. Strážníci na místě
zjistili, že jde o užovku obojkovou
a had byl zcela v pořádku. V keři,
který se nacházel poblíž, byla nalezena jeho nora, která nejedovatému hadovi poskytne útočiště přes
zimní období. V tomto případně
odchyt nebyl zapotřebí.

Hledaní byli zadrženi
Strážníkům okrskové služby se podařilo zadržet muže, na kterého byl
vydán příkaz k zatčení. Zmíněná
hlídka prováděla v podvečerních
hodinách kontrolu Sídliště svobody. Podle zjištěných informací
se v této oblasti zdržoval hledaný
člověk. Jejich pečlivost se vyplatila a v okolí jednoho domu byl
muž nalezen. Následovalo jeho
předvedení na služebnu Policie
ČR, kde skončil v rukou policistů.
O několik dní později, a to na základě vlastního poznatku, byla objevena další osoba v pátrání. Tentokrát pobývala přímo v bytě u ženy
v Západní ulici.

NAVŠTÍVILI JSME SOUDNÍ SÍŇ

KRVAVÝ ÚTOK v rytmu cikánské hudby
Rom zmrzačil muže z ubytovny v Olomoucké ulici
PROSTĚJOVTřiadvacetiletýOldřichFialase13.květnavečerzměnil
v takřka vraždící monstrum.V ubytovně na Olomoucké ulici napadl
brutálním způsobem muže, který ho společně s dalšími spolubydlícími napomenul kvůli hlučnému chování. Pavla Jakubčíka srazil
ze schodů, načež jej pak surově zkopal do hlavy až do bezvědomí.
Minulé úterý násilníka, kterému hrozí až deset let vězení, eskorta
přivezla z vazby k soudnímu jednání. Večerník byl opět u toho!
původní
reportáž
pro Večerník

Michal
KADLEC
O celém incidentu jsme informovali
bezprostředně po události, kterou Večerník zachytil už ve chvíli, kdy zasahovala Policie ČR a těžce zraněného
muže odvážela záchranka. „Obžalovaný nejdříve pana Jakubčíka udeřil pěstí
do obličeje, po tomto útoku poškozený spadl ze schodů. Ležícího jej pak
zasypal dalšími ranami pěstmi, navíc
použil velmi silných kopů do oblasti
hlavy i celého těla. Obžalovaný Fiala
tak muži způsobil tříštivou zlomeninu

spánkové kosti, mnohačetné zlomeniny jařmového oblouku a nosních kůstek. Tato zranění byla příčinou rozsáhlého krvácení do mozku. Pan Jakubčík
je vlastně dodnes hospitalizován a má
za sebou několik náročných operací.
Je ochrnutý na polovině těla a bez cizí
pomoci při jídle či koupání se neobejde,“ shrnul vše podstatné prostějovský
státní zástupce Ivo Černík. Ten pro
zvlášť závažný zločin ublížení na zdraví požaduje pro Oldřicha Fialu velmi
přísné potrestání blížící se hranici deseti let odnětí svobody.
Oldřich Fiala působil před soudem
velice prostomyslně, většinu otázek
předsedy senátu Petra Vrtěla vůbec
nechápal, mnohdy jen bezduše mlčel. „Byl jsem na návštěvě u Roberta
Gábora. Vypil jsem asi dvanáct piv,

pak jsme společně otevřeli ještě tři
flašky vodky. Jo, opil jsem se a vůbec
nevnímal okolí. Robertova přítelkyně
pustila cédéčko s cikánskou hudbou,
pak začal bušit na dveře správce, ať
se zklidníme,“ pronesl Oldřich Fiala.
Jakmile romské osazenstvo bytu bylo
napomenuto, strhla se mela. Robert
Gábor udeřil pěstí do obličeje správce
ubytovny Karla Handla, Fiala se pustil
do Pavla Jakubčíka. „Praštil jsem ho
pěstí, on spadl ze schodů do mezipatra. Rozbil jsem tam nějakou židli
a vzal jsem ještě do ruky její dřevěnou
nohu. Jak ten člověk ležel, začal jsem
ho kopat. Když z něho tekla krev a nehýbal se, nechal jsem ho tam a vrátil se
do bytu kamaráda,“ dodal Fiala.
Svědek Radek Brablec ho ale usvědčil
ze lži. „Bydlel jsem na ubytovně v Olomoucké ulici o patro níž. Slyšel jsem
strašný křik a vyběhl nahoru podívat se,
co se děje. Tady ten Rom kopal ležícího muže do hlavy. Vletěl jsem na něho
a odstrčil ho. Teprve potom utekl. Já
se panu Jakubčíkovi snažil poskytnout
první pomoc, sehnali jsme ručník, kterým jsem se mu snažil zastavit hrozné

ČERNÁ
KRONIKA
Kolo z prvního patra

Pánské silniční jízdní kolo v hodnotě dvaceti tisíc korun odcizil
dosud neznámý pachatel přes
noc z 15. na 16. října 2015 v Prostějově. Jízdního kola se zmocnil
v prvním patře domu po odstranění lankového zámku, kterým
bylo zamčeno ke schodišťovému
zábradlí. V případě dopadení
a odsouzení hrozí pachateli za tento
čin až dvouletý pobyt za mřížemi.

Právě on byl dalším hostem našeho seriálu se šéfy záchranných
jednotek IZS.
Zadržení osob v pátrání
Strážníkům se ve spolupráci se státní
policií podařilo zatknout tři osoby, které byly aktuálně v celostátním pátrání.
„Směle mohu konstatovat, že v posledních dvou až třech týdnech nedošlo
v Prostějově k žádnému mimořádnému
narušení veřejného pořádku. Pravdou ale
je, že několikrát se na nás obrátili občané,
kteří nahlásili páchání trestné činnosti.
Tu samozřejmě neřešíme a veškeré podněty tohoto druhu okamžitě předáváme
Policii České republiky. Se státními policisty se ale snažíme úzce spolupracovat při
pátrání po hledaných osobách. V nedávné
době se podařilo našim strážníkům zadržet hned tři osoby v celostátním pátrání.
Jedna z nich byla v hledáčku policie kvůli

Dva odvozy na záchytku
Za poslední období neměli strážníci kupodivu moc problémů s opilci. „Přesto naše
hlídky vyjížděly ke dvěma případům, kdy
osoby požily nepřiměřené množství alkoho-

Øidièi jsou nepouèitelní
Pomalu ale jistě končí celoroční seriál blokového čištění ulic, které sice mají rádi pořádkumilovní občané, ale znervózňují řidiče.
Ani letos nedošlo ke změně jejich chování
k lepšímu. „Bohužel, stejně jako v loňském

Nebýt rychlého zásahu jiného muže
z ubytovny, byl by Oldřich Fiala souzen
za vraždu. I tak mu ale za těžké ublížení na zdraví hrozí desetiletý kriminál.
Foto: Michal Kadlec

krvácení,“ popsal svědek. „Nebýt vás,
pan Jakubčík by útok obžalovaného nepřežil,“ pochválil ho soudce Petr Vrtěl.
Úterní soudní projednávání krvavého
útoku na ubytovně v Olomoucké ulici
bylo odročeno na 24. listopadu. Předseda senátu Petr Vrtěl zároveň rozhodl o prodloužení vazebního stíhání
Oldřicha Fialy.

roce registrujeme v tuto chvíli už přes šest
set přestupků, kdy řidiči nerespektují dopravní značky vymezující úklidovou zónu
a parkují zde. Brání tak pracovním četám,
které prostě na tom daném místě nemohou
provést úklid,“ konstatuje Jan Nagy.

sů,“ zkonstatoval Pavel Novák
s tím, že jednou z hlavních priorit prostějovské policie je prevence při požívání alkoholu
a drog před jízdou vozidlem.
„Za prvních devět měsíců
tohoto roku policisté odhalili 536 řidičů ovlivněných

Anketa
a n eb

ptali jsme se v ulicích

CÍTÍTE SE
V PROSTĚJOVĚ
BEZPEČNĚ?
ANO

%$5%25$29(Ġ.29É
35267ħ-29
„Já se v Prostějově cítím bezpečně.
Zatím jsem neměla důvod, abych se
cítila jinak. Po večerech sama ven nechodím, takže mi ani žádné nebezpečí
snad nehrozí, i když člověk nikdy neví.
(úsměv) Myslím si, že je v našem městě
oproti jiným relativně bezpečno.“

ANO

.$7(ì,1$ð867529É
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(QVQ/KEJCN-CFNGE

těmito návykovými látkami. V 314
případech šlo o řidiče, kteří policistům nadýchali přes jedno promile
alkoholu, což je trestný čin,“ uzavřel
Pavel Novák, vedoucí Územního odboru policie ČR Prostějov.

„Myslím, že se zde mohu cítit
bezpečně. Bydlela jsem v Brně,
které je samozřejmě větší než
Prostějov, tudíž je tam i více kriminality, takže oproti tomu je tady
podle mě klid. Jsem toho názoru,
že člověk si vytváří a přihání strachy sám.“ (úsměv)
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Na školu v ulici E. Valenty dorazilo pouze

PROSTĚJOV Tak toto se rozhodně
nečekalo!
Zatímco
setkání
prostějovských radních, úředníků
magistrátu a představitelů policie s občany města vzbudilo v uplynulých týdnech značný zájem,
a sály v Žešově, Vrahovicích nebo
Čechovicích byly narvané k prasknutí, obyvatele sídliště E. Beneše
a okolí jakoby veřejný život vůbec
nezajímal. Na setkání s občany
ve čtvrtek 22. října vpodvečer
napočítal Večerník v jídelně základní školy v ulici E. Valenty pouze
osm „domorodců“. Přitom na jejich
dotazy přijelo odpovídat devatenáct
zástupců radnice!

osm „domorodců“
BYLI JSME
U TOHO

Michal Kadlec
Hned v úvodu tohoto setkání vypočítal
první náměstek primátorky Zdeněk
Fišer všechny stavební investice, které
město provedlo na sídlišti E. Beneše
a v jeho těsném okolí. Zmínil nedávno ukončenou náročnou revitalizaci
obytných bloků spojenou s výstavbou
parkovišť, dětských hřišť a chodníků.
Připomněl i rekonstrukci křižovatky
v Olomoucké ulici, vybudování
ochranných ostrůvků pro chodce i autobusových zastávek. „Patrně největší
změnou, která tuto lokalitu čeká, bude
ta z oboru dopravy. Jak jistě už víte,
v dohledné době se změní systém
řízení provozu na křižovatce ulic E. Valenty a Olomoucká. Křižovatku tady
budou kompletně řídit semafory. Dále
jsou v plánu některé z menších investic, na které budeme hledat finanční
prostředky do rozpočtu na příští
rok,“ řekl Zdeněk Fišer. Hned nato
primátorka Prostějova Alena Rašková
otevřela diskuzi s hrstkou občanů,
kteří na setkání dorazili. „Věřím, že
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(QVQ/KEJCN-CFNGE

vám dokážeme odpovědět na všechny
otázky k problémům, které vás trápí,“
pravila první žena města.
Zúčastněné obyvatele zmíněné lokality zajímala nejvíce dopravní situace.
„Osobně vítám opatření, které jste
přijali v souvislosti se světelně řízenou
křižovatkou E. Valenty a Olomoucké.
Chci se ale zeptat, proč nedošlo ke
slibovanému zjednosměrnění Veleslavínské ulice, o čemž jste mluvili už asi před třemi lety. I tehdejší
předseda dopravní komise v médiích
prohlašoval, že to je hotová věc.
Jestliže totiž na velké křižovatce blikne
červená, spousta řidičů automaticky

odbočí doleva a právě přes Veleslavínskou celou křižovatku objede. Šoféři
to už dělají teď a to na křižovatce
ještě semafory nejdou,“ zeptal se
kriticky jeden z přítomných mužů.
„S jednosměrkami ve městě máme
obecně špatné zkušenosti. Někde si
je občané přímo vyžádali a v těchto
ulicích problém není. Ovšem jinde,
kde jsme je zavedli, se proti nim zvedla
vlna odporu a po pár měsících jsme
toto dopravní opatření museli zrušit.
Stejně tak jsme dělali podrobný
průzkum u obyvatel Veleslavínské ulice a většina z nich byla proti zjednosměrnění jejich ulice,“

vysvětlila primátorka Alena Rašková.
Lidé ze sídliště E. Beneše a okolí
některé věci na setkání kritizovali,
jiné naopak chválili. Spokojenost
vyjádřili s revitalizací celého sídliště,
byť podle některých se po roce už rozpadávají určité chodníky, jsou zde prý i
nekvalitně vysázené trávníky. Řeč přišla
i na plánovanou cyklostezku, podchod
společně s podjezdem pro cyklisty pod
mostem v Olomoucké ulici. Radní lidem také vysvětlili, že za tímto mostem
u budovy Cílu nemůže být tolik žádaný
přechod pro chodce, a to kvůli ucpání
ulice přehlceným dopravním provozem.

››› ZASTUPITELÉ, K VÌCI! ‹‹‹

Velitel Městské policie Prostějov si
pochvaluje přístup občanů, kteří jsou
v častém kontaktu se strážníky. „Jsem
potěšen tím, že nám občané Prostějova
v neztenčené míře volají a oznamují nám
věci, které se jim nelíbí a které jsou podle
nich protiprávní. Oni sami se tak podílejí
na zajišťování veřejného pořádku. Mnohdy se na základě rychlého oznámení
podaří strážníkům pachatele přestupku
zadržet přímo na místě, nebo jen o malou
chvíli později. Například nedávno jsme
díky oznámení na naši tísňovou linku
156 dokázali zadržet zloděje, který okradl Jan Nagy, velitel Městské policie Prostějov.
Foto: Michal Kadlec
druhou osobu,“ popisuje Jan Nagy. Vzápětí Večerníku ještě řekl, že strážníci se už
teď připravují na Dušičky. „Spolupracujeme se státními policisty na preventivních
opatřeních a domlouváme se také na pravidelných hlídkách na všech hřbitovech
v Prostějově. Samozřejmě budeme také
letáčkem za stěrač upozorňovat řidiče,
aby si v autech zaparkovaných před hřbitovy nenechávali cenné věci,“ sdělil Jan
Nagy.
(mik)

“

Podívejte se
například na
Újezd, v této ulici
je polepené doslova
kde co!

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.

aluje si šéf policie

Podvedl vlastního otce

Strážníci lovili hledané a také sbírali opilce na silnici
spáchané trestné činnosti, další dvě se vy- lu a nebyly schopné samostatného pohybu.
hýbaly nástupu trestu vězením,“ uvedl Jan V těchto případech jsme po poradě s lékaři
Nagy.
museli přistoupit k odvozu na záchytnou
stanici, protože tito silně podnapilí lidé
ohrožovali nejenom své zdraví, ale v tom
Nešvar: nedovolené
druhém případě i zdraví a život účastníků
plakátování
silničního provozu. Jedna osoba se totiž pod
vlivem alkoholu dostala na silnici, kde bezV poslední době se v Prostějově enormně vládně ležela,“ pokrčil rameny Jan Nagy.
rozmáhá nedovolené plakátování. „Jen za
uplynulých čtrnáct dní jsme řešili na tomto úseku dvě desítky přestupků, které jsme Kamery na høbitovì i námìstí
okamžitě přímo na místě řešili v blokovém
řízení. Je to obrovský nešvar lidí, kteří si Městská policie bude využívat za účelem
myslí, že za účelem propagace nějaké akce dohledu nad veřejným pořádkem nových
či výrobku mohou zneužít místo, které se monitorovacích kamer. „Jedna z nich je injim namane. Plakáty lepí na rozvodné skří- stalována na městském hřbitově, což vzhleně, sloupy veřejného osvětlení, po zdech dem k blížícím se Dušičkám považujeme
bytových domů nebo dokonce škol. Větši- za velmi přínosné. Další mobilní kameru
nou tito lidé volí místa, kudy nejvíce chodí jsme umístili na spodní část náměstí T. G.
lidé. Podívejte se například na Újezd, v této Masaryka, kde bude brzy umístěno veřejné
ulici je polepené doslova kde co,“ láteří šéf kluziště. Ostatní kamery v jiných lokalitách
prostějovských strážníků Jan Nagy. Jak do- už strážníkům pomáhají ve službě delší
dal, tito pachatelé riskují pokutu až do výše dobu, pomohly například zachytit několik
dopravních nehod,“ prozradil Jan Nagy.
tří tisíc korun.

KLESÁ

Z přečinu podvodu obvinili prostějovští kriminalisté jednatřicetiletého muže z Prostějovska.
Přečinu se měl obviněný dopustit
tím, že v listopadu roku 2014 neoprávněně otevřel zásilku adresovanou jeho otci, která obsahovala
neaktivní kreditní kartu s předem
schváleným úvěrovým rámcem ve
výši 15 000 korun. Obviněný muž
tuto kartu otci neodevzdal a bez
jeho vědomí kontaktoval úvěrovou společnost a kartu aktivoval.
Při komunikaci s úvěrovou společností obviněný využil shody
jména svého a otcova. Po aktivaci
karty celou částku použil pro svoji
potřebu a splátky
ky úvěru neplatil.

Policejní případy pod drobnohledem
PROSTĚJOV Ani uplynulý měsíc nevnesl do práce prostějovských strážníků nic, co by vybočovalo z běžné
praxe. Přesto se ochránci veřejného pořádku rozhodně nenudili, jak
Večerníku potvrdil velitel Městské policie Prostějov Jan Nagy (na snímku).
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IZABELA LAKATOŠOVÁ

se narodil 15. ledna 1991 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 20. října
2015. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 24 do 25 let a měří mezi 170 až
175 centimetry. Bližší údaje k hledané osobě nejsou známy.

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

ROBERT MLČOCH

RADIM PEKAŘ

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

se narodil 7. června 1976 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 21. listopadu 2014. Jeho zdánlivé stáří je
v rozmezí od 35 do 40 let a měří mezi
180 až 190 centimetry. Bližší údaje
k hledané osobě nejsou známy.

Velká vrba dráždí „Výborné hospodaření je závazkem pro nové vedení,“

občany Vrahovic konstatuje prostějovský radní Jiří Pospíšil (ČSSD)
DOH
L
M

H
P
FÉ
c3RN½ dnìte se,“
doho ½PÈVWN\QÈ
½Q
Y\]ÙY

PROSTĚJOV Sociální demokrat Jiří Pospíšil (na snímku)
se po roční odmlce vrátil do
řad Zastupitelstva statutárního
města Prostějova. A co víc, na
mimořádném volebním jednání v pondělí 5. října byl zvolen do rady města. Zkušeného
-QąGPQXÚ U[UVÆO XTD[ TQUVQWEÊ XGFNG komunálního politika a eko\CUV¾XM[PKéÊEJQFPÊM5JQFPQWUG8TC
noma vyzpovídal Večerník
JQXKéVÊPCLGLÊORQM¾EGPÊ"

ZHQVQ/KEJCN-CFNGE těsně po úterním zasedání
prostějovských radních.
exkluzivní rozhovor
pro Večerník

Prostějovští policisté si pochvalují pokles počtu spáchaných
trestných činů za prvních devět
měsíců tohoto roku. Pachatelé jich letos „vyrobili“ zatím
1 641, což je o jednapadesát
událostí méně než za srovnatelné období loňského roku.

Michal
KADLEC

1 641
Strážci zákona přičítají již
čtyři roky trvajícímu poklesu
kriminality skutečnost, že ta
největší prostějovská kriminální esa si odpykávají trest odnětí
svobody. No, možná, přesto
se různé zlodějny a dokonce
loupeže neustále dějí. Je jich
ale pravdu čím dál tím méně,
a co víc, objasněnost jednotlivých případů rapidně stoupá.
Bravo, policie!

VRAHOVICE Některým občanům bydlícím v okolí ulice Jano
Köhlera ve Vrahovicích silně vadí
vysoká vrba, která roste těsně vedle
autobusové zastávky, a její kořeny
už pořádně nadzvedávají chodník.
A chtějí ji pokácet!
Podle místních na poničeném chodníku
už došlo k nejednomu úrazu, což občané prezentovali minulý čtvrtek na schůzce s prostějovskými radními. „Nedávno
tady na hrbolech zakopl starší pán, který spěchal na autobus. Spadl do silnice
a bylo jen velké štěstí, že řidič autobusu

včas zabrzdil a nepřejel ho. Už několikrát
jsme žádali město, aby vrbu nechalo pokácet, ale prý jde o chráněný strom,“ postěžovala si starší žena směrem k radním.
„Nevím o tom, že by ta vrba byla chráněná. My ji klidně pokácíme a chodník necháme opravit. Ale dohodněte
se všichni, zda s tím souhlasíte. Já už
jsem se letos naposlouchala dost
sprostých telefonátů, že všude jen kácíme a ničíme zeleň v Prostějově...,“
odpověděla po svém Ivana Hemerková, náměstkyně primátorky pro životní prostředí.
(mik)

ƔƔ Jak jste se cítil na mimořádném
volebním jednání zastupitelstva, kde
jste slavnostně skládal slib a posléze
byl zvolen i do rady města?
„Na tomto mimořádném zasedání zastupitelstva jsem se cítil opravdu slavnostně. A já tímto děkuji té naprosté
většině zastupitelů, kteří toto zasedání
pojali stejně jako já a řešení, v mnoha
případech i velmi konfliktních témat,
nechali až na další zasedání zastupitelstva, z nichž to nejbližší se bude konat
2. listopadu.“
ƔƔ Jako zastupitel nejste nováčkem,
ovšem coby radní zažíváte premiéru.
Už jste se v této funkci „zabydlel“?
„Já jsem se do dnešního dne, kdy spolu
děláme tento rozhovor, zúčastnil pouze
dvou zasedání rady. Proto bych se, při
své skromnosti, (úsměv) neodvážil tvrdit, že jsem se již „zabydlel“. Na druhé
straně si dovedu představit, že vzhledem
ke svému předchozímu i současnému

působení v zastupitelstvu, ve finančním
výboru i komisi koncepce a rozvoje,
může být toto „zabydlení“ poměrně
rychlé. Ale objektivně vyhodnotit, kdy
a jak k tomu skutečně došlo, to už pak
bude otázka spíše pro paní primátorku.“
ƔƔ Ve vrcholném orgánu města zastupujete občany Krasic a Čechovic.
Kde podle vás tuto lokalitu v současnosti nejvíce tlačí bota?
„Tuto otázku bych mírně poopravil. Ve
vrcholném orgánu statutárního města
Prostějova zastupuji zcela jistě občany celého města. Nicméně chápu, že
vzhledem k mému bydlišti mám svým
způsobem blíže k uvedeným částem
Prostějova, ovšem doplněnými o Domamyslice, a to i jako člen osadního
výboru Krasice, Čechovice, Domamyslice. Těžko odpovědět, kde bota
tlačí nejvíce, ale jedná se určitě například o opravy chodníků a komunikací
či vybudování chybějících, komplexní
dořešení točny autobusů v Domamyslicích, vybudování či rozšíření dětského hřiště v Domamyslicích, problematika hustého provozu a parkování
v ulicích Domamyslická a Čechovická. Tyto i další připomínky či podněty
byly diskutovány na setkání občanů
s vedením statutárního města Prostějova 8. října tohoto roku. Zde musím
připomenout, že dořešení těchto záležitostí je limitováno nejen finančními
možnostmi městského rozpočtu, ale
v některých případech i neochotou či
neúměrnými finančními požadavky
vlastníků místních pozemků nutných
k zahájení nebo dokončení potřebných investičních akcí.“
ƔƔ Na úterní radě města jste už projednávali první návrh rozpočtu města
na rok 2016. Bude vyrovnaný?

„Jak správně uvádíte, jednalo
se skutečně o projednání
prvního návrhu rozpočtu
pro rok 2016. Vzhledem
k tomu, že dosud nebyla
projednána významná část
výdajové stránky rozpočtu,
která se nazývá Investice,
opravy a údržba stavební
povahy, je v tomto okamžiku
rozpočet přebytkový. Po doplnění navrhovaných výdajů
o výše uvedené stavební investice lze předpokládat, že navrhovaný rozpočet pro rok
2016 bude schodkový,
nicméně tento schodek bude pokryt z
přebytku hospodaření minulých let.“
ƔƔ Co vy
jako ekonom říkáte
na hospodaření města v uplynulých letech?
„O vynikajícím hospodaření města
se toho v poslední
době řeklo a napsalo tolik, že bych vše pouze opakoval. Proto jen stručně. To, že město je nezadlužené, že má ze všech měst
v republice nejvyšší rating, to, že je
schopné ze svého rozpočtu významnou
částkou podporovat sport, kulturu, sociální oblast, je svým způsobem v dnešní
době výjimečné. A za to je třeba předchozímu vedení města nejen poděkovat, ale zároveň je to i velkým závazkem
a výzvou pro jeho nové vedení.“

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

ƔƔ Novou primátorkou města je Alena Rašková. Myslíte si, že se konečně
dají očekávat méně vyhrocená jednání zastupitelů, když se do vedoucí
funkce dostala žena?
„Na tuto otázku odpovím velmi stručně.
Chtěl bych tomu věřit, ale nejsem v tom
příliš velký optimista. Počkejme si na
příští řádné jednání zastupitelstva, jehož
průběh nám, předpokládám, na tuto
otázku zcela jistě odpoví.“
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KRIMINALITA V PROSTĚJOVĚ A OKOLÍ UTĚŠENĚ K
„Za posledních deset let nyní registrujeme třetí nejnižší nápad trestné činnosti,“ pochva

Chodníky v Kostelecké
Prostějov (mik) - Radní naplánovali další z řady oprav chodníků. Tentokrát se práce dotknou vnitrobloku
v Kostelecké ulici. Popraskané asfaltové chodníky se zde už brzy stanou
minulostí. Jejich obnova v délce 560
metrů čtverečních je připravena na
první listopadový týden. „Chodníky už jsou nevyhovující. Chůze po
prasklinách a asfaltových výdutích je
nepohodlná a zdraví ohrožující. Proto jsme tuto lokalitu vybrali a určili
k obnově,“ řekl Jiří Pospíšil, náměstek primátorky Prostějov. „Opravu
chodníků ve vnitrobloku Kostelecké ulice budeme provádět od čísla
domu devět až po dům číslo patnáct. Asfalt zmizí a místo něj dáme
dlažbu,“ upřesnil náměstek Pospíšil.
Město za obnovu zaplatí 618 tisíc
korun bez DPH.

92NUXzQÉVHXzPDN½
Prostějov (mik) – Jak Večerník
informoval již v minulém vydání,
od pondělí 19. října je částečně uzavřena Okružní ulice. Obyvatele této
lokality čeká stavební ruch. Na zpevněných plochách, v severní straně
ulice, vznikne zbrusu nové podélné
parkovací stání. Probíhající práce
a částečná, dvou set metrová uzavírka potrvají do konce listopadu tohoto roku. „K parkování tady bude místo asi pro necelou dvacítku vozidel,“
uvedl k rozjíždějící se stavbě první
náměstek primátorky Zdeněk Fišer
s tím, že parkoviště bude ze zámkové
dlažby. „Celková potřeba finančních
prostředků pro letošní rok byla stanovena ve výši 750 tisíc korun, včetně DPH,“ doplnil Zdeněk Fišer.

PROSTĚJOV Už nějaký ten rok nepatří Prostějov mezi města
České republiky, kde si policisté lámou hlavy zvyšující se kriminalitou. Naopak, v posledních čtyřech letech na Prostějovsku
kriminalita klesá a počet spáchaných trestných činů se už pomalu ale jistě blíží k rekordnímu roku 2010, kdy prostějovská policie zaznamenala historicky nejmenší nápad kriminální činnosti.
„Nedělám si iluze, že notoričtí kriminálníci šli takzvaně do sebe
a začínají se chovat slušně. Za trendem poklesu kriminality vidím
především skutečnost, že v současnosti je značná část pachatelů
trestné činnosti ve vězení,“ řekl mimo jiného na středeční tiskové konferenci Pavel Novák, vedoucí Územního odboru Policie ČR Prostějov.
Původní zpravodajství
pro Večerník

škoda přesahuje částku
osmadvaceti milionů
korun. Letos jsme
zaznamenali o více
než sto dopravních
nehod více. Je to
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ale také tím, že v mi2006
1640
885
2011
1796
725
nulých obdobích se
2007
2026
925
2012
1847
852
zcela jinak evidovaly
2008
1868
817
2013
1795
887
2009
1849
756
2014
1692
920
2010
1505
700
2015
1641
921

Objasněno v %

Michal
KADLEC
„Za uplynulých devět měsíců letošního roku policie v teritoriu působnosti
územního odboru Prostějov eviduje
celkem 1 641 trestných činů, což je
o 51 událostí méně než v roce
předešlém. Z tohoto počtu bylo objasněno 921 skutků, což v procentuálním
vyjádření činí 56,12 procenta. V souvislosti s tím ale musím podotknout
ještě jednu zásadní věc, že se nám
v letošním roce podařilo ještě objasnit
i celkem 78 skutků, které byly spáchány před 1. lednem roku 2015. Tyto
trestné činy sice nejsou do statistiky
devíti letošních měsíců zahrnuty, přesto však i tato práce našich policistů za
zmínku určitě stojí,“ řekl na úvod Pavel Novák, vedoucí Územního odboru Policie ČR Prostějov. „V některých
médiích se objevují informace, že
v Prostějově kriminalita roste. Takže
doufám, že tato čísla jsou jasnou od-

více řidičů,“ sdělila médiím Jana
Adámková, tisková mluvčí Městské policie Prostějov. „V době
odchytu projížděl kolem veterinář, který zvíře prohlédl a zjistil,
že nemá značení, které přitom
podle zákona musí mít. Tímto
je pravděpodobné, že majitel se
o zvíře nepřihlásí, neboť za porušení této povinnosti mu hrozí
vysoká pokuta. Kozel byl proto
převezen na služebnu,“ uvedla
Adámková s tím, že na druhý den
si jej vyzvedl pracovník ze stanice
handicapovaných zvířat z Němčic nad Hanou.
(mik)

prvních devět měsíců v roce, procento
objasněnosti je naopak nejvyšší,“ uvedl Pavel Novák.
Trošku jiná situace je v dopravě. Nehod poměrně výrazně přibylo, ale co
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Někdo může brát setkání radních
a pracovníků magistrátu s prostějovskými občany z nejrůznějších lokalit
města a s lidmi z okolních obcí za
laciné akce zavánějící propagandou.
Obzvláště v situaci, kdy zástupci
koalice na prostějovské radnici jsou
kritizováni opozicí, že se nedostatečně věnují stížnostem či přáním občanů a v mnoha směrech rozhodují
v jejich neprospěch. Mně osobně
však stačila návštěva dvou těchto
přímých setkání, a to v Žešově a Vrahovicích, abych poznal, že tyto akce
mají opravdu svůj praktický význam.

FEJETON PETRY HEŽOVÉ

DO OČÍ

Vždyť kdo by netoužil nějakému
radničnímu „papaláši“ říct pěkně do
očí, co udělal špatně, nebo naopak
dobře? Má se kvůli tomu například
až z Žešova lopotit na radnici, když
si stejně není jistý, zda ho primátorka
či nějaký z náměstků přijme?
Jak jsem si všiml, obyčejní Prostějované dokáží na setkáních nejenom
kritizovat, ale představitelům města
i poděkovat. A to dokonce i za úplnou prkotinu. Tu za opravenou
dlaždici v chodníku, jindy zase za
zaplátovaný výmol na silnici. Radní i úředníci odcházejí ale zároveň
z těchto setkání s plnými notesy
podnětů od obyčejných smrtelníků.
Teď jen záleží na tom, aby tyto zápisky neskončily v šuplících a politici se
po nich nesháněli až zase za rok před
dalšími veřejnými setkáními...

KDO PŘEŽIJE?
Tak a teď s pravdou ven! Když si kupujete novou sekačku, televizi nebo
pytlík sušenek, čtete si pozorně doporučení výrobce? Takové to malé,
téměř mikroskopickým písmem tištěné varování, že výrobek obsahuje části
vaječných skořápek nebo že vyzařuje
kardiakům nebezpečné vlny.
Přiznávám, že já jsem se tomu nikdy
příliš pozornosti nevěnovala. To ale
jen do té doby, než jsem si náhodně
všimla drobného štítu na nové mikrovlnce, který hlásal: ‚mikrovlnou
troubu po zapojení neužívejte k suše-

ní domácích mazlíčků.‘ Od srdce jsem
se zasmála, protože jsem měla za to,
že jde o žert. Nedalo mi to, zapátrala
jsem na internetu, a... světe, div se! Varování je tam zřejmě kvůli jedné dámě
z Oklahomy, která si v mikrovlnce
usušila kočku. V zemi, kde je možné
všechno, je evidentně možné úplně
všechno. V tom případě je pochopitelné, že na kelímku s kávou je upozornění ‚pozor, obsahuje horký nápoj,‘
dále ‚nepoužívejte na věci, které máte
právě na sobě,‘ na krabici s nově koupenou žehličkou, nebo obrázkové

varování ‚nedávejte na hlavu dětem‘,
které jsem objevila na igelitové tašce.
A co upozornění ‚nepoužívat k osobní
hygieně‘ na záchodové štětce? Je možné, že by lidé potřebovali i tohle varování? Pokud jsme na tom už tak bídně, nevyřeší se problém s nechápavci,
co suší zvířata v mikrovlnce a strkají
dětem hlavu do igelitky, když odstraníme všechna ta varování a počkáme,
až si s nimi příroda poradí? Není to
ten nejsilnější, kdo přežije, a zřejmě už
ani ten nejinteligentnější, ale ten, kdo
se dokáže nejlépe přizpůsobit...

56,12

54,37

46,13
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povědí, že je tomu přesně naopak.
Od roku 2007 nám tady v Prostějově počet spáchaných trestných činů
klesá a zároveň si vážím toho, že naši
policisté odvádějí skvělou práci. To
se odráží na nejvyšším procentu objasněnosti trestné činnosti v rámci

2010

2011

2012

2013

ale spíše je to úspěšnými realizacemi
policistů při objasňování jednotlivých
případů a také vysokým procentem
uvězněných lidí, kteří se jakékoliv
nelegální činnosti dopouštějí. Za posledních deset let nyní registrujeme
třetí nejnižší nápad trestné činnosti za

2014

2015
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je ještě horší, vyšší počet je
i řidičů přistižených za volantem pod
vlivem alkoholu či drog. „V letošním
roce evidujeme na Prostějovsku zatím 498 dopravních nehod, při nichž
bohužel bylo pět osob usmrceno
a třináct lidí těžce zraněno. Hmotná

střety vozidel se zvěří, kterých v roce
2015 bylo okolo padesáti. Výraznou
roli při letošních haváriích sehrály také různé uzavírky na silnicích.
A samozřejmě rovněž nepozornost
a nedodržování dopravních předpi-
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PROSTĚJOV Předpovědi, že město přijde o budovu v Západní ulici
v Krasicích v hodnotě tří milionů
korun, se potvrdily. Vedení města se
definitivně rozhodlo vzdát se předkupního práva na tuto nemovitost,
kterou Fond ohrožených dětí nabízí
městu zpátky do vlastnictví. Budova
byla před třemi lety darována Fondu
pro potřeby Klokánku, celý projekt
však zkrachoval.
„V radě města jsme se dohodli vzdát
se předkupního práva na nemovitost
v Západní ulici v Krasicích, kterou jsme
v roce 2012 darovali Fondu ohrožených dětí pro potřeby zřízení Klokánku.

Město v dobrém úmyslu tenkrát za jednu korunu věnovalo dům pro předem
stanovený účel, který jsme pokládali za
velmi potřebný. Bohužel, a je nám to
velice líto, ale Fond ohrožených dětí dopadl tak, jak dopadl, a není v jeho silách
dokončit rekonstrukci této budovy.
Na ní vázne dluh okolo deseti milionů
korun, a pokud bychom ji chtěli koupit zpátky do svého vlastnictví, museli
bychom tuto částku zaplatit. A to odmítáme,“ řekl Večerníku Jiří Pospíšil, náměstek primátorky pro majetkoprávní
záležitosti.
Město se navíc rozhodlo k velmi
vstřícnému kroku, neboť Fondu ohro-

žených dětí odpustilo půlmilionovou
pokutu. „V darovací smlouvě bylo zakotveno, že po dobu dvaceti let bude
nemovitost využívat Fond ohrožených dětí pro svoje potřeby. Tuto
podmínku města bylo zapotřebí splnit
pod pokutou pět set tisíc korun. To se
pochopitelně nestane, takže bychom
měli nárok tuto pokutu uplatnit. Rozhodli jsme se ji ale odpustit,“ dodal Jiří
Pospíšil.
Jak už ale Večerník několikrát poukazoval, město tak přichází o nemovitost
v odhadované ceně tří milionů korun.
Ponese za to někdo odpovědnost?
(mik)
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NEBRZDIL A NARAZIL Kauza Jezdecká kasárna: Město chce ušetřit 32 miliónů korun
www.
vecernikpv.cz
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PROSTĚJOV Teprve šestnáctiletý
řidič motorky s výkonem 125 kubických centimetrů způsobil nehodu
v blízkosti rondelu na Petrském náměstí. Špatně odhadl vzdálenost a zezadu narazil do osobního auta. S lehkým zraněním skončil v nemocnici.
„V úterý 20. října krátce před osmou
hodinou ranní došlo v ulici Sádky v Prostějově k dopravní nehodě motocyklu
a osobního automobilu. Šestnáctiletý
řidič motocyklu značky Aprilia nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu vozovky
a situaci v silničním provozu. S motocyklem v důsledku náhlého brzdění upadl
na komunikaci a narazil do zadní části
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ČERNÝ KOZEL po silnici šel...

PROSTĚJOV Tohle tady ještě
nebylo! Po silnici pobíhající
srnky, divoká prasata, kočky či
psi, no prosím, ale černý kozel?
No, a vida... Strážníci městské
policie společně s veterinářem
naháněli v jižní části města
neobvyklé zvíře, které udivilo
všechny projíždějící řidiče.
„V pondělí devatenáctého října
provedli kuriózní odchyt strážníci na základě telefonického
sdělení, kdy po vozovce v oblasti
Kojetínské ulice se pohyboval
kozel. Podle všeho se nejednalo
o nemístný vtípek, volalo nám

celého Olomouckého kraje,“ dodal šéf
prostějovských strážců zákona. „Co se
týká snižující se kriminality, nedělám
si iluze, že by se pachatelé tak výrazným způsobem polepšili. Možná ano,

publicistika
ika

vozidla značky Mini jedoucího před
ním. Při nehodě došlo k lehkému zranění motocyklisty, se kterým byl převezen
k ošetření do nemocnice,“ popsal karambol velmi mladého motorkáře
František Kořínek, tiskový mluvčí
Policie ČR, územního odboru Prostějov. Celková výše způsobené hmotné
škody byla předběžně odhadnuta na
deset tisíc korun. „Požití alkoholu před
jízdou bylo u obou řidičů vyloučeno
provedenou dechovou zkouškou. Přestupek motocyklisty policisté vyřešili na
místě uložením blokové pokuty ve výši
jednoho tisíce korun,“ dodal František
Kořínek.
(mik)

PROSTĚJOV A je to tady! Během
uplynulého týdne se prostějovští
radní konečně rozhoupali a po posouzení všech alternativ se rozhodli
příští pondělí 2. listopadu předložit
zastupitelům jasný návrh k hlasování. Hlavní budova Jezdeckých
kasáren tak bude s definitivní platností zbourána! „Pokud návrh projde, k demolici by mohlo dojít ještě
v letošním roce,“ připustil Jiří Pospíšil
(PéVéčko), náměstek primátorky
Statutárního města Prostějov.
„Rada města na svém úterním i čtvrtečním zasedání probírala mimo jiné
otázku Jezdeckých kasáren a varianty
řešení této lokality. Diskutovali jsme
o zakonzervování a následné rekonstrukci, dlouhodobě plánované demolici i možnostech dalšího využití celého
prostoru. Rada města se na základě
předložených argumentů rozhodla
doporučit zastupitelstvu demolici

celého objektu,“ potvrdil Večerníku
Pospíšil.
O tom, že vedení města skutečně
poctivě posuzovalo veškeré argumenty,
svědčí i výběrové řízení na zakonzervování hlavní budovy Jezdeckých kasáren.
„Nejnižší nabídkou vítěze konkurzu je
částka pět set šest tisíc korun. Následná
rekonstrukce celé budovy pro sociální účely by stála devětadevadesát
milionů korun. Pokud bychom nemovitost zbourali a nějaký komunitní dům
postavili na takzvané zelené louce, přišlo
by to na sedmašedesát milionů korun.
To jsou jasná fakta, která nás s ohledem
na hospodárnost přivedla k návrhu
zbourat i hlavní budovu Jezdeckých
kasáren,“ vysvětlil Zdeněk Fišer, první
náměstek prostějovské primátorky.
Jestliže zastupitelé návrh demolice
schválí, město z původního areálu
starých kasáren zachová pouze
historickou jízdárnu, ve které by
po rekonstrukci mohl vzniknout
dům pro seniory nebo kryté
sportoviště. Zbytek uvolněné loka-

HLAS LIDU
HLAS BOŽÍ
Vyhozené peníze
Všimla jsem si, že město nechalo vytrhat všechny uschlé jehličnany vysazené
nedávno ve Smetanových sadech. To je samozřejmě dobře, ale nejde mi na
rozum, proč se na stejných místech vysadily opět jehličnaté stromy. Přitom
sama paní náměstkyně Hemerková v televizní reportáži řekla, že v centru
Prostějova nemá význam jehličnany vysazovat, že tady není pro ně příznivá
půda. Jsem tak přesvědčena, že nové smrky a borovice v tomto parku opět
zahynou. Jsou to vyhozené peníze.
Martina Kalábová, Prostějov
Mohl být vìtší
Tak jsem se ve Večerníku dočetl, že
rondel na Přikrylově náměstí byl
otevřen o měsíc dřív. Co je to za nesmysl? Nebylo už od prvopočátku
i v novinách deklarováno, že provoz
tady bude zahájen kolem 20. září?
Jinak se mi ale rondel líbí, i když si
myslím, že klidně mohl být vzhledem k intenzitě provozu na této
křižovatce větší. Teď jenom rychle
opravit Kosteleckou.
Zdeněk Jukl, Prostějov
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lity má vyplnit veřejná zeleň. „Půjde
o velký park uprostřed zastavěné
lokality, podobně jako je tomu třeba
na náměstí Spojenců. Zelená plocha
bude mít návaznost na botanickou
zahradu s rezervou k případnému
rozšíření. Park po bývalých Jezdeck-

ých kasárnách bude mít velikost zhruba Smetanových sadů,“ dodal Fišer.
Avšak jelikož není tajemstvím, že
opozice velmi tvrdě prosazuje zachování hlavní budovy kasáren, dá se
příští pondělí čekat na toto téma velmi
bouřlivá diskuse...
(mik)

Pøes jedenáct rondelù!
Myslím, že nejenom panu Vafkovi
z dopravního inspektorátu se už
točí hlava ze všech těch rondelů, co
jich po městě máme. Já každý den
jezdím autem z práce domů na Krasickou ulici a po cestě z průmyslové zóny přes Kosteleckou a severní
obslužnou komunikaci přejíždím
celkem přes jedenáct rondelů! Je
toto normální v tak malém městě?
Myslím, že ne...
Petr Dočkal, Prostějov

Mìli být dùslednìjší
Může mi někdo vysvětlit, jak může město jen tak přijít o barák za tři miliony
korun? Copak si nikdo z radnice před dvěma lety neprověřoval, jak je na tom
Fond ohrožených dětí finančně a zda dostojí svým slibům zřídit v Západní ulici Klokánek? Vždyť už tenkrát měl Fond obrovské finanční problémy
a nemůžu pochopit, jak jeho vedení mohlo objednávat stavební práce, když
předem vědělo, že je nezaplatí! Když město dům darovalo, mělo si důsledněji
prověřit, zda paní Šverdíková a její kolegové jsou schopny splnit své sliby!
Teď bych jim dala ony tři miliony k úhradě.
Jana Svobodová, Prostějov
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Ahoj všichni. Tak a je to tady. Již
dvacet dní vládne našemu statutárnímu městu žena. Až tak velké
překvapení to není, jelikož funkce
prvního náměstka předurčuje
k tomu, aby v případě jakýchkoliv
otřesů na primátorském křesle na
něj nastoupil právě první náměstek
a to se také stalo.
Překvapením byla spíše rychlost
volebního aktu, neboť se tak stalo
asi půl hodiny po zahájení volebního zastupitelstva, což při aktuálním průběhu na jednáních, která
normálně trvají přes půlnoc, lze
považovat za zázrak. Opozice si tentokrát odpustila slovní ekvilibristiky,
možná se zde projevila úcta k ženě,
aspoň za to lze „sedmnáctku“ pochválit. Hladce prošel i první náměstek,
slovní tanečky však začaly při volbě
jednoho z náměstků a pak také
dalšího z radních.
Tato volba zaujala nejvíc, neboť zde
byl propírán i Večerník, ovšem tak
směšným způsobem, že člověka napadlo, kam lidé dávají rozum... Kritizovat někoho za to, že má podíl v regionálních novinách, je v době otevřené
demokracie samo o sobě nepochopitelné. A hlásat to navíc při vědomí,
kdy ministr vlády ovládá jeden
z největších celostátních deníků
včetně části regionální přílohy,
která sleduje dění v našem městě
a je již delší dobou hlásnou troubou
opozice, je buďto úsměvné nebo
naopak k pláči. Na to zřejmě známí
zastupitelští řečníci, kteří zaplňují
přenosy ze zastupitelstva na internetu
asi tak z devadesáti procent, nějak
pozapomněli... Nebo si neuvědomili,
že tak trochu střílí i do vlastních řad!
Ale vraťme se k paní primátorce.
Normálně se dává nováčkovi ve
funkci sto dní hájení, ale myslím
si, že Alena Rašková to nebude ani
potřebovat, jelikož je dostatečně
zkušená. Rozkoukávat se tak ve
funkci zase až tolik nemusí a tudíž
já osobně o naše město z tohoto
úhlu pohledu strach nemám. Co
bude určitě potřebovat, to jsou pevné nervy, neboť sice její první zastupitelstvo trvalo jen tři hodiny, ale
mám obavy, že ta další budou zase
proklatě delší, a to opět přes půlnoc,
jelikož naši „kecálkové“ opět naberou dechu a budou mít potřebu se
zviditelňovat. Tak, paní primátorko,
přeji pevné nervy!
Váš Marty

JAK SE ŽIJE JEDNOU NOHOU
ANALÝZA
MARTINA
ZAORALA

V KRIMINÁLE
Říká se, že změna je život. Na první pohled se zdá, že toto
heslo nebylo nikdy platnější než právě dnes. Z uznávaných
starostů či hejtmanů se stávají štvanci, ze sebevědomých
podnikatelů dlužníci, z úspěšných lékařů obžalovaní, z vrcholných policistů vazebně stíhaní korupčníci. Lze se za
takové situace ve světě kolem nás vůbec nějak orientovat?
Věřím, že ano. Stačí si uvědomit, že věci kolem nás se sice
strašně rychle mění, ale lidé - ti zůstávají pořád stejní.
vání Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ).
ariérní vzestup Karla Kadlece na
žebříčku byl velmi strmý. Zasvěcení vědí, že jako policista si u kolegů svojí
prací žádný velký respekt nezískal. Ti,
co pracují, obvykle nemají prostor, aby
ostatní eufemisticky řečeno kritizovali.
Takových lidí si možná jejich nejbližší
kolegové váží, na druhou stranu při úvahách o případném postupu bývají často
přehlédnuti. K postupu i náležitému
ocenění totiž obvykle nevede skromnost a pracovitost. Mnohem více bývá
platné, pokud je člověk patřičně viděn
a slyšen u šéfů, případně má ty správné
kontakty z nejrůznějších večírků...
arel Kadlec se stal náměstkem
v roce 2010, tedy v době, kdy

K

J

e to jeden z hlavních znaků současné doby: kdo dnes jen trochu „něco
znamená“, ten žije jednou nohou v kriminále. Platí to už nejen pro zloděje,
sportovce či hvězdy showbyznysu, ale
i pro policisty. Zářným příkladem
může být třeba náměstek policejního
ředitele Olomouckého kraje Karel Kadlec. Jeden z nejvyšších policejních šéfů
v našem kraji nedávno skončil ve vazbě. Stalo se tak po rozsáhlém vyšetřo-

K

Ministerstvo vnitra ovládal Ivan Langer. Je veřejným tajemstvím, že už
tehdy v olomoucké policii probíhal
lítý boj o funkce. V tom Kadlec díky
svým mocným spojencům obstál,
zatímco jeho soupeři museli z policie odejít. Shodou okolností či snad
zásluhou „vyšší spravedlnosti“ (kdo
z nás to posoudí) našli někteří z nich
uplatnění právě u ÚOOZ. Nelze se
pak divit, pokud touha po pomstě
u nich byla stále silná. Navíc mnozí
z minulosti velmi dobře věděli nejen
o vazbách mezi Langerem, Kyselým
a právě Kadlecem, ale o „charakteru“
těchto tří aktérů. Vypátraní nějakého
toho přehmatu či úplatku pak už za
takových okolností bylo jen otázkou
patřičné trpělivosti...

P

o zveřejnění celé aféry to najednou
vypadá, že se z elitního policisty
přes noc rázem stal zločinec. Ale tak
tomu rozhodně není. Jisté je totiž jedno:
ať se věci mění, jak chtějí, lidé zůstanou
navzdory všem maskám či funkcím
stále stejní.
aprosto přesně to v jednom ze
svých posledních novinových
článků vystihl Karel Čapek. Text napsal koncem listopadu 1938, tedy necelý měsíc před svou smrtí. Glosuje v
něm situaci, k níž ve společnosti došlo
po podpisu zrádné Mnichovské dohody, která pro něj osobně znamenala
zhroucení dosavadního světa. „Ano,
mnoho se změnilo, ale lidé zůstali stejní, jenomže teď víme líp, kdo je kdo.
Kdo je slušný, byl slušný vždycky. Kdo
byl věrný, je věrný i teď. Kdo se točí s
větrem, točil se s větrem i dřív. Kdo
myslí, že teď přišla jeho chvíle, myslel
vždy jen na sebe. Nikdo se nestává
přeběhlíkem, kdo jím nebyl dříve a
vždycky. Kdo mění víru, neměl žádnou. Člověka nepředěláš, jenom se ti
vybarví.“
Lépe se to už říct nedá...

N
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přezouváme mazlíčky
Povinné zimní pneumatiky aneb UŽ MÁTE PŘEZUTO?

určitou životnost, včetně té zimní. Říká se,
že by neměla být používána déle než čtyři
roky od data výroby. To zjistíte na boku
pneu pod značkou DOT, kde najdete
čtyřmístné číslo, první dvě znamenají
týden, kdy byla pneumatika vyrobena,
poslední dvě rok výroby.

BLAHOPØEJEME!!!

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

Sára JANEČKOVÁ
3. 10. 2015 49 cm 3,00 kg
Otinoves

Z

Klára MÁLKOVÁ
18. 10. 2015 49 cm 2,90 kg
Brodek u Prostějova

NEMOCNICE

Tomáš BOUDA
Petr DOHNAL
Výbava vozu
15.
10.
2015 53 cm 3,45 kg
14. 10. 2015 50 cm 3,35 kg
Brodek u Prostějova
Vojtěchov

...

Den prevence diabetu Akumulátor
se koná tentokrát v Němčicích nad Hanou

PROSTĚJOV Interiér
Nemocnice Prostějov zve širokou veřejnost na
Den prevence diabetu , který se
uskuteční dne 30. 10. 2015 od
7:30 DO 11:30 hod. a od 13:00 –
15:00 hod. v Němčicích na Hané.
V dopoledním programu, který pro-

Jakub CHUPÁŇ
19. 10. 2015 51 cm 3,90 kg
Krumsín

HELEN DORON ENGLISH ANGLIČTINA PRO DĚTI

BACK TO SCHOOL: SKOLA/NESKOLA
PROSTĚJOV Angličtina pro děti
HELEN DORON ENGLISH zahájila v září další školní rok a otevřeny jsou kurzy pro všechny věkové kategorie i úrovně angličtiny
od hravých, interaktivních kurzů
s pohádkovými, speciálně pro angličtinu Helen Doron English patentovanými filmovými příběhy
na DVD, až po pokročilé kurzy pro
teenagery na úrovni B2, rovněž postavené na speciálních DVD a CD
patentovaných materiálech značky
Helen Doron.
Angličtina pro děti HELEN DORON ENGLISH je školou/neškolou. Školou proto, že má akreditaci
Ministerstva školství jako instituce
vyučující efektivně, s prokazatelnými výsledky, instituce připravující
na složení mezinárodních zkoušek
Cambridge. Neškolou proto, že lavice, úkoly, nudu, ani přísné paní
učitelky zde nenajdete. Angličtina

Koupì pneu
na internetu

a stìraèe

pro děti HELEN DORON ENGLISH je důkazem, že učit se dá, aniž
byste si toho všimli: zábavně, hravě,
s poutavými seriálovými příběhy,
písničkami, hádankami, soutěžemi
a v pohybu.
V novém školním roce Angličtina
pro děti Prostějov opět podporuje spoustu extra aktivit, z nichž už
málem klepe na dveře Halloween,
Christmas Party, Mardi Gras, St.
Patrick’s Day, Hon na velikonoční
vajíčko, Summer party a samozřejmě
letní tábory.
Aktuální informace o Angličtině
pro děti najdete na webu angličtiny na www.helendoron.cz - LC
Prostějov, webu angličtiny www.
helendoron.cz/branch/prostejov,
a www.anglictinaprodetiprostejov.
Nebo jednoduše napište na info@
anglictinaprodetiprostejov.cz či
zavolejte na tel. 604 792 446.
(red)

běhne ve Zdravotním středisku, budou mít návštěvníci možnost si nechat
zdarma vyšetřit hladinu krevního cukru a tlaku, budou probíhat konzultace
s lékařem diabetologem a edukační
sestrou na téma správná výživa, prezentace přírodního sladidla Stévie spojené

s ochutnávkou upečených produktů či
vhodné kosmetiky pro diabetiky.
V odpoledních hodinách bude pak
v Knihovně v Němčicích na Hané
probíhat přednáška na téma Prevence
a problematika diabetu, životospráva
a komplikace , kterou povede edukač-

ní sestra pro diabetiky Lenka Prokopová z Nemocnice Prostějov a také
prezentace pohybové aktivity Nordic
walking. Celá akce bude zakončena
ukázkovou lekcí severské chůze a procházkou. Nordic walking hole bude
možné si zapůjčit na místě.
(red)

Děti bojovaly „O pohár primátora města Prostějova“
Úèinné brzdy

PROSTĚJOV První říjnový pátek proběhl v lesoparku Hloučela
již třetí ročník branného závodu
„O pohár primátora města Prostějova“. Akci pro žáky sedmých, osmých
a devátých tříd základních prostějovských škol připravila Městská
policie ve spolupráci s ČSOP regionální centrum IRIS a Sportcentrum-DDM.
Závodu se zúčastnilo celkem 168 žáků
z osmi základních prostějovských škol.
Nejpočetnější kategorií byli sedmáci.
Ti celkem vytvořili sedmnáct družstev.
V kategorii osmáků soutěžilo třináct
celků a v kategorii devátých tříd dvanáct. Děti vytvořily čtyřčlenné skupinky (dvě dívky, dva chlapci) a měly
za úkol, zdolat trať v délce pěti a půl
kilometru.
„Na soutěžící čekaly na trase různé
disciplíny jako střelba z praku na cíl,
zdolání úseku na laně, hod granátem,
obratnost, test z dopravních předpisů a právního vědomí, poznávání
přírodnin, orientace na mapě a práce
s buzolou. Prověřili jsme tak nejen vědomosti, ale i fyzickou zdatnost dětí.
Za nesplnění úkolu jsme udělovali
trestné body. Za jeden trestný bod
se přičítalo třicet sekund k běžeckému času. Vítězství získalo družstvo
s nejkratším časem,“ nastínila Jana
Adámková, mluvčí Městské policie
Prostějov.

Pomalu a jistě přichází pro řidiče
neoblíbené období a s ním i jedna
zákonná povinnost, jejíž nerespektování vás bude stát chudší peněženku
a nějaký ten bodík. Přezutí na zimní pneu rozhodně nepodceňujte a
mimo to věnujte pozornost i dalším
důležitým věcem ještě předtím, než
udeří ta pravá zima.

namrzat. I v tomto případě musíte vyjet
s vozidlem, které již má zimní pneumatiky. Stejné je to v případě, kdy narazíte na
dopravní značku se znakem vločky. Zde
platí, že daným místem můžete projet
jen se zimními pneumatikami. Povinnost se vztahuje pro motorová vozidla
kategorie M a N.
Pozor si dejte i na hloubku dezénu
Kdy je povinnost zimních pneu. Motorová vozidla nepřevyšující hmotnost 3 500 kg musí
pøezout?
mít hloubku dezénu nejméně 4 mm. U
V období od 1. listopadu do 31. břez- vozidel převyšující hmotnost 3 500 kg
na je vyhláškou č. 361/2000 Sb. daná musí mít hloubka dezénu zimních pneu
povinnost mít na vozidle zimní pne- minimálně 6 mm.
umatiky, a to za předpokladu, že na
Chyby pøi výmìnì
silnici leží souvislá vrstva sněhu, ledu
nebo námrazy. Tato povinnost platí i
pneumatik
v případě, že si budete vědomi toho, že
pojedete do míst, kde se dá očekávat Pokud si pneumatiky měníte sami, lze
nižší teplota pod 4 °C spolu s mrhole- snadno zapomenout na některé základním, sněžením či deštěm, který může ní věci. Které to jsou?

Kontrola tlaku pneu - když přezouváte
pneu z letních na zimní či opačně, je vždy
nutné zkontrolovat správný tlak. Ten
zjistíte buď v servisní knížce, manuálu k
vozidlu, nebo se nachází na vnitřní straně
víka nádrže.
Dotažení kol - lidé často dotahují kola
nesprávným způsobem, případně velkou silou strhnou závit. Obecně platí,
že utahování kol probíhá do kříže, aby
si kolo lépe sedlo a utahujeme zprvu
malou silou. Až dokončíme prvotní
dotažení, šrouby utáhneme více, ale
nikdy nesmí být použita velká síla. Poté
automobil spustíme na zem, propružíme jej a kola ještě jednou dotáhneme.
Nevyváženost kol - může způsobit
divné zvuky od pneumatiky, případně
nerovnoměrné sjíždění. Doporučujeme proto navštívit autoservis a všechna kola nechat vyvážit.
Životnost pneu - každá pneumatika má

Nejjednodušší způsob se v současnosti
nabízí přes internet. Řada prodejců před
daným ročním obdobím poskytuje slevy
na nákup, můžete je proto koupit docela levně. Je však nutné zjistit si správný
rozměr pneu, který budete potřebovat.
Ten zjistíte na nynějších pneumatikách
a případně si jej ještě ověříte ve velkém
technickém průkazu. Důležité je znát šířku pneumatiky, profilové číslo a průměr
ráfku. V případě nespokojenosti můžete
pneumatiky vrátit do 14 dnů.

Správný výbìr
rrozmìru pneumatik
Abyste byli s pneumatikami spokojeni,
musíte je primárně umět správně vybrat,
což není pouze záležitostí kvality, nýbrž
také správné volby rozměrů. Jak již bylo
řečeno, správný rozměr zjistíte nejlépe
přímo na stávajících pneumatikách, kde
je možné ho vyčíst na jejich bočnicích.
Tento rozměr je však důležité ověřit ve
velkém technickém průkazu, především
tehdy, nejste-li prvním majitelem vozidla
a je tedy možné, že předchozí majitel zvolil nesprávné rozměry. Při určování rozměrů pneumatik se zohledňuje šířka pneumatiky, profilové číslo a průměr ráfků.

15102111031

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!

Foto: Magistrát města Prostějova
Slavnostního zahájení se ujala náměstkyně primátora Ivana Hemerková a před třináctou hodinou už
předala vítězům z každé kategorie
pohár a společně s ředitelem prostějovských strážníků Janem Nagym,
diplomy a věcné ceny. „S prázdnou
neodešel nikdo, drobný dárek obdrželi všichni soutěžící. Završením celé
akce bylo věnování pizzy každému
družstvu. Velké poděkování za vstřícnost a poskytnutí zázemí v prostorách
U Abrahámka patří provozovateli
a v neposlední řadě i studentkám
Střední zdravotnické školy za poskytnutí vzorného zdravotnického dozoru,“ dodala Adámková.
(red)

výsledkový servis branného závodu
kategorie 7. tříd: 1. ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského třída 7.A (Lucie
Lošťáková, Adéla Přikrylová, Martin Milde, Adam Nor), 2. ZŠ Dr. Horáka
Prostějov třída 7.A (Sára Bráchová, Lucie Strizelová, Štěpán Povýšil, Michal Roba), 3. ZŠ Dr. Horáka Prostějov třída 7.C (Jana Navrátilová, Lenka
Škopová, Samuel Šustr, David Kováč)
kategorie 8. tříd: 1. ZŠ Prostějov, ul. E.Valenty třída 8.A (Adéla
Smékalová,Vendula Kučerová, David Ryšták,Marek Hausknecht), 2. ZŠ
a MŠ Prostějov, Melantrichova 60, třída 8.B (Alena Šálková, Kateřina Burgetová, Adam Gečnuk, Marek Micka), 3. ZŠ Prostějov, ul. E.Valenty třída
8.B (Anna Krátká, Tereza Srostlíková, David Sosík, Lukáš Krčál)
kategorie 9. tříd: 1. ZŠ Prostějov, ul. E.Valenty třída 9.A (Aneta Gottvaldová, Kateřina Nováková, Roman Stachura, Ondřej Očenášek), 2. ZŠ Dr.
Horáka Prostějov třída 9.B (Veronika Radičová, Veronika Hájková, Michal Navrátil, David Hanousek), 3. ZŠ Prostějov, ul. E.Valenty třída 9.B
(Andrea Kučerová, Barbora Skládalová, Adam Marčík, Jiří Jašíček)

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

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

FERDA

je jednoletý představitel plemene jezevčíka krátkosrstého.
Povahu má velmi milou, přátelskou, vyrovnanou. Ze začátku
potřebuje chvilku čas, než začne někomu novému důvěřovat,
ale jak si jeho důvěru získáte, je z něj úžasný mazel a parťák,
který u všeho asistuje. Spokojený bude kdekoliv, kde bude svému pánečkovi na blízku. Bez problému se snese s fenkou. Na
vodítku chodí pěkně netahá, vhodný k dětem.

EVIČKA

je kříženec velkého vzrůstu ve věku cca jeden rok. Je to miloučká fenečka přátelské a vyrovnané povahy. Ze začátku
potřebuje chvilku čas, než začne někomu novému důvěřovat, ale jakmile si její důvěru získáte, je z ní ten největší
mazel. Vhodná k domečku se zahrádkou, kde bude moci
volně běhat a hlídat. Bez problému se snese s pejskem, na
vodítku umí, jen trošku tahá. Vhodná k dětem.

TEO

je asi dvouletý kříženec středního vzrůstu, velmi milý
a kontaktní pejsek, jeho veselá povaha, rošťácký kukuč
si každého získá, jistě bude skvělým parťákem. Vhodný
do domečku se zahrádkou, kde bude moci volně běhat, procházky se svým pánečkem samozřejmě uvítá.
Na vodítku chodí pěkně a netahá, když ho zrovna něco
nezaujme.

15102011029

SISI

je kříženec malého vzrůstu, ve věku zhruba jednoho roku.
Jde o kouzelnou kříženku přátelské a milé povahy. Energie
má na rozdávání, proto je vhodná pro aktivního člověka.
Svého pánečka bude milovat celou svou duší. Vhodná
k domečku se zahrádkou, kde bude moci volně běhat
a rošťačit. Je velmi učenlivá, na vodítku chodí pěkně. S ppej-j
skem se bez problému snese, vhodná k dětem.

navštivte stále více oblíbenější inter

téma Vederníku
ku
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PO STOPÁCH UPRCHLÍKU ...
O

Prostějov a AUTO-MOTO aneb
JAK NEJLÉPE PąIPRAVIT VOZIDLO NA TUHOU ZIMU?
Přestože ještě není úplně jisté, jestli
bude zima mírná jako v posledních
letech, nebo naopak arktická, raději
nic nepodceňte a dokud je to možné,
dopřejte svému autu řádnou přípravu na nejchladnější roční období.
Večerník pro vás připravil hned tucet
nejužitečnějších rad, na co byste neměli za žádnou cenu zapomenout...

Zimní pneumatiky
Jde o zásadní věc, která vychází ze zákona. Platí to v období od 1. listopadu do
31. března. Nedodržením riskujete nejen zdraví, ale i nemalou pokutu. Více se
zimním pneumatikám věnujeme v samostatném článku.

Karoserie vozu
Asi nejexponovanější část automobilu,
zvlášť při parkování venku, je karoserie.
Přesto i v tomto případě existují různé
názory na to, jak to doopravdy je. Některé tvrdí, že sníh a mráz karoserii nijak neuškodí a je lepší řešení stát s vozem venku, než s ním do mrazivého
rána vyjíždět z vyhřáté garáže. Pravda
může být na obou stranách, ovšem nic
nezkazíte tím, když karoserii vozu dopřejete alespoň nějakou tu povrchovou
ochranu. Nejjednodušší způsob je zajet
na myčku a z nabídky programů si vybrat ten, který je včetně voskování. Ti
poctivější si mohou doma vůz umýt a
navoskovat sami. Pokud budete preferovat dlouhodobější ochranu, doporu-

čujeme vůz naleštit přípravkem s akry- naředěné, nebo jako koncentrát, který
si pak sami mícháte. Doporučujeme
látoteflonovou bází.
T
Tìsnìní kolem dveøí nemrznoucí směs minimálně do -20°C.
Nemrznoucí směsi poskytují rovněž
Na těsnění kolem dveří se mnohdy za- ochranu proti korozi slitin, účinně mapomíná. V důsledku toho vám mohou žou vodní čerpadlo a udržují vedení hap
dveře přimrznout nebo dojde k poško- dic pružné
a odolné.
zení těsnění vlivem stárnutí. Abyste se
O
Ostøikovaèe skel
těmto nepříjemnostem vyhnuli, dopoa stìraèe
ručujeme těsnění nastříkat silikonovým
olejem, případně natřít indulonou nebo Stejně jako u chladicího systému, i v příglycerinem. Na omak musí být cítit, že padě ostřikovačů je nutné vyměnit směs
z letní za zimní. Opět je dobré zvolit tu,
na těsnění zůstala ochranná vrstva.
Kliky dveøí a zámky která je do -20 °C. Prodávají se i směsi,
které obsahují prvky vosku. Říká se jim
Se zamrzlým zámkem se setkal snad ka- „tekuté stěrače“ a díky nim se lépe z čelždý řidič za volantem a problém přišel v ního skla odvádí voda. Zkontrolujte i ratu nejméně vhodnou dobu. Doporuču- mínka stěračů a samotné gumičky stěrajeme pořídit rozmrazovač zámků a pre- čů. Pokud se vám zdají mírně potrhané a
p
ventivně aplikovat před prvními mrazy. zpuchřelé,
raději je vyměňte.
p
Klikyy i panty
dveří rovněž promažte.
Akumulátor

Interiér

Jistě jste si všimli, že hlavně v zimním období v interiéru často vržou plasty. Nejčastěji je to v místech u čelního okna a
středového tunelu. Pomůže silikonový
sprej nebo impregnace na palubní přístrojovou desku, pořádně promažte především spoje plastů.

Chladicí kapalina
Ještě před příchodem prvních ranních
mrazíků zkontrolujte bod tuhnutí chladicí kapaliny a v případě potřeby dolejte
nemrznoucí směs. Prodávají se buď již

Výbava vozu
Nezapomeňte ani na potřebnou povinnou výbavu vozu. Kromě reflexní vesty,
tažného lana, výstražného trojúhelníku,
autolékárničky a sady náhradních žárovek
je dobré do auta doplnit malou svítilnu,
lopatku na sníh, sněhové řetězy, startovací
kabely, smetáček a škrabku na sklo.

Snìhové øetìzy

Kontrola autobaterie patří k důležitým krokům. Ranní překvapení v podobě „chcíplého“ motoru by vám
mohlo nadělat nejeden problém. Pokud máte doma multimetr, zkontrolujte si přiložením svorky mínus na
mínusový pól baterie a svorky plus na
plusový pól baterie stav akumulátoru.
Pokud naměříte hodnotu výrazně pod
12 V, doplňte do baterie elektrolyt
(dolijte všechny články potřebným
množstvím vody) a dejte nabíjet. Při
nabíjení musí být na horní straně víčka baterie vyšroubovány.

lanovodů ruční brzdy. Kvalitu brzdové
kapaliny sami jen tak nezjistíte. Obecně
platí, že by neměla být starší dvou let. Pokud si nejste jisti, můžete jí nechat změřit
v servisu bod varu. Cenově efektivnější
je ale určitě výměna. Jde o velmi podstatnou záležitost, která má přímý vliv na
bezpečnost provozu. Zimní přípravy je
vhodné využít k pravidelné roční kontrole brzdové soustavy. Je třeba prověřit, zda
těsnění pohyblivých částí není zpuchřelé
a jestli nejsou opotřebené třecí segmenty.
Pro zvládnutí jízdy na kluzké vozovce je
také důležité seřízení brzdného účinku na
jednotlivá kola. K tomu je opět zapotřebí
navštívit odborný servis.

Zejména pro ty, kteří cestují na hory,
jsou vhodné řetězy, které se dávají na
hnaná kola (tj. ve většině případů na
přední). Řetězy se dávají po celém
obvodu kola, proto si před jejich nákupem přesně zjistěte rozměry. VyFunkènost svìtel
F
zkoušejte si nasazení řetězů ještě před
ppříchodem zimy.
Přestože je povinnost svítit celoroční,
zejména novější vozy již mají takzvané
Úèinné brzdy
denní svícení, které je za zhoršených poVýznam brzd se v zimním provozu ještě větrnostních podmínek naprosto nedonásobí. Zkontrolujte proto alespoň hla- statečné. Proto je vhodné zkontrolovat
dinu brzdové kapaliny a jste-li majitelem funkčnost potkávacích, dálkových a mlstaršího automobilu, také funkčnost hových světel.

V areálu bývalého Agrostavu Za
Brněnskou ulicí najdete široký sortiment,
dostupný za velkoobchodní ceny i pro
běžného spotřebitele. „Celoročně máme
skladem dostupné motorové oleje, speciální kapaliny do různých strojů, mazací
tuky, autokosmetiku, brzdové kapaliny,
náplně do ostřikovačů, chladicí kapaliny,
a také BIO produkty
pro potravinářské provozy, kosmetický a farmaceutický
průmysl.
Samozřejmostí je i nabídka autodoplňků,“ potvrzuje jednatelka.
Společnost funguje na našem trhu
bezmála tucet let, v oboru tedy není
žádným nováčkem. Za tu dobu si vybu-

značku Shell importovanou z Německa ve
specifikacích 10w40, 5w40, 5w30 Longlife.
K návštěvě prodejny vybízí aktuálně
zákazníky akce, v níž při nákupu nad
1200 Kč v hotovosti získají zdarma 5 l
letního ostřikovače. „Přijeďte si k nám pro
ostřikovače zdrama, akce
platí v měsících březnu a
dubnu nebo do vyčerpání
zásob,“ láká motoristy paní jednatelka.
Pro jarní mytí vozidel najde určitě využití
NANO kosmetika Turtle Wax dovážená
z USA.
Zákazníci mají také možnost navštívit
firemní e-shop www.oleje-oleje.cz,
ve kterém naleznou vybrané druhy zboží.
(pr)

dovala přímé obchodní vztahy s výrobci
či oficiálními zahraničními distributory.
„Zastupujeme u nás renomované značky,
jako jsou SHELL, OMV, Slovnaft nebo
Paramo. Nově jsou v našem sortimentu
také produkty rakouské značky Würth,“
upozorňuje
Trnečková.
Motorové,
převodové a hydraulické oleje firma také
stáčí do zákazníky dodaných obalů, čímž
se dají uspořit zajímavé částky. Ocení to
například motoristé, požadující kvalitní
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stroje na jaro připraví oleje od FT oil, s.r.o.
PROSTĚJOV Každé roční období si ve
vztahu k motorům žádá své. Jen co jsme
odložili všelijaké rozmrazovače a zimní
ostřikovače, rozbíhá se pomalu stavební sezóna a zemědělské práce. I v těchto
oblastech funguje spousta mechanizace, která je třeba promazat!
„Naše firma se totiž neomezuje pouze
na autokosmetiku,
autochemii a oleje
pro osobní automobily, ale dokážeme
udržet v dobrém
stavu i stavební a těžkou techniku, stejně
jako sekačky a další zemědělské stroje,“
upřesňuje jednatelka společnosti FT oil,
s.r.o. Lenka Trnečková.

I.

TERORISTY NA CESTĚ K NÁM UŽ NIC NEZASTAVÍ
BERKASOVO BAPSKA Nemají absolutně co ztratit. Spálili za sebou všechny mosty. Nemyslí na
to, co bude zítra. Nechávají za sebou spoušť. Jediné čím žijí je iluze o lepší budoucnosti. A valí se
k nám. Desítky tisíc běženců v těchto dnech překračují hranice mezi Srbskem a Chorvatskem,
načež bez jakékoliv jistoty čehokoliv vstupují do Schengenského prostoru. Systém kontrolovaného vstupu do Evropské unie se pod náporem vlny vystresovaných a netrpělivých uprchlíků
zcela zhroutil. Do Evropy tak živelně míří lidé, o nichž absolutně nikdo nic neví. Je to přitom
neuvěřitelně pestrá společnost, od lékařů a programátorů až po kočovné pastevce. Jedná se
převážně o rodiny s malými dětmi, je však velice pravděpodobné, že mezi obrovským kvantem
běženců se najdou i teroristé ochotní pro zvrácené ideje Islámského státu klidně i zemřít.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník se rozhodl krizovou situaci vysledovat přímo na místě, a proto
poprvé ve své takřka dvacetileté historii vyslal svého reportéra za tuzemské hranice!
Konkrétně pak na hraniční přechod Berkasovo-Bapska mezi Srbskem a Chorvatskem.
A vězte, že to nebyla zbytečná cesta! Ostatně její zajímavost můžete sami posoudit hned
v následujících šesti vydáních. Právě přesně půltucet dílů totiž bude mít náš exkluzivní
a ojedinělý seriál „PO STOPÁCH UPRCHLÍKŮ...“. Budeme rádi, jestliže vás zaujme a napíšete nám své ohlasy, ať už k samotnému tématu, které hýbe celým světem, či případně
ryze k naší reportáži. A bereme ty kladné i méně pozitivní názory, na všechny čekáme
na e-mailu: vecernik@pv.cz!

pøezout?
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník
přímo z místa děníí

Martin
ZAORAL

Hranice států by neměly fungovat
jako dveře do supermarketu. Nesmí se otevřít před každým, kdo se
před ně postaví. Tahle jednoduchá
myšlenka v souvislosti s uprchlickou
krizí má svoji platnost. Bohužel situace s uprchlíky už dospěla příliš daleko.
Evropské země v tuto chvíli nejsou
schopny uvést do praxe alespoň základní pravidla, i kdyby sebevíc chtěly.
Pro osobní zkušenost jsme si zajeli
k srbsko-chorvatským hranicím.
Právě Chorvatsko je první zemí Evropské unie, ve které už roky platí
Schengenské dohody zaručující volný pohyb osob mezi jednotlivými
členskými zeměmi. Člověk by tedy
předpokládal, že právě zde budou
probíhat ty nejpřísnější hraniční
kontroly, každý z uprchlíků bude
pečlivě prověřený či zaregistrovaný.
Jenže ono tomu tak není!
Tlak tisíců uprchlíků klepajících na
bránu Evropy je totiž tak velký, že

žádní dobrovolníci, politici, policisté, vojáci již v tuto chvíli navzdory
všem deklaracím nejsou schopni
obrovskou masu lidského náporu
nějak systematicky zastavit. Jediné
o co se tu Srbové a následně i Chorvaté snaží,
je zbavit se jich a poslat
pneumatik
je co nejrychleji dál. Dá se přitom
předpokládat, že na všech hraničních přechodech bude situace stejná. Jenže, kde se tato vlna zastaví?
Pojďme tedy nyní „Po stopách
uprchlíků...“ tak, jak je zaznamenal reportér Večerníku přímo na
místě...

!

bezprostřední pomoc a zároveň
koordinujeme jejich přechod přes
hranice. Jsou pokorní a ochotně
plní naše pokyny. Člověk díky tomu
pozná, že se jich opravdu nemusíme
bát, že jsou to stejní lidé jako my.
Zároveň jsem se nikdy necítil tak
potřebný jako tady, kde mohu pomáhat lidem, kteří to skutečně potřebují,“ popisoval Večerníku situaci
sedmatřicetiletý Jakub Kýr, který se
na hraniční přechod vracel v polovině října coby dobrovolník už s předchozí pětidenní zkušenosti. Dle jeho
slov si běžence po přechodu hranic

Koupì pneu
na internetu

BYLI JSME
U TOHO

Správný výbìr
Po úprku netrpělivých jedinců, kteří s sebou strhli ostatní uprchlíky, na hranicích navzdory očekáváním čekal pouze plot
a s ním těžkooděnci, kteří jako jediní byli schopni postup běsnícího davu zastavit. Panika, běs a strach...

„Do Deníku Martina Zaorala
se můžete začíst na straně 10
mířili k hranicím, kde se už tvořily
dlouhé fronty, postupně se měnící
v tlačenici, v níž se začaly objevovat
nejprve drobné konflikty či hádky,
které se v jednu chvíli proměnily
ve rvačku s klacky v rukou! Bitka
vznikla mezi Syřany a Afghánci,
přičemž důvodem byly obavy
o čest a bezpečnost syrských žen...
Právě čeští dobrovolníci označení reflexními vestami celou situaci uklid-

zbavená. Navzdory všem upozorněním ze strany českých dobrovolníků
se v jednu chvíli pár z nich s dětmi
v náručí rozběhlo k hranicím a ostatní se k nim bezhlavě přidali. Na
konci jejich zběsilého úprku, kdy
smetli vše, co jim stálo v cestě, však
u hranic čekali chorvatští těžkooděnci, kteří jako jediní byli alespoň na
chvíli schopni jejich postup zastavit.
S nimi ale také bláto, tma a plot...

Situace
se vyhrotila

EXKLUZIVNĚ

Ještě před příjezdem na srbsko-chorvatské hranice jsme se od
českých dobrovolníků, kteří tu už
několik týdnů působí, dozvěděli, že
v rámci možností, zde vše funguje
tak, jak má. „Potíže vznikají hlavně
z toho, že Srbové a Chorvati mezi
sebou špatně komunikují. Jsou to
pozůstatky války mezi oběma národy. Ale samotní uprchlíci jsou
naprosto bezproblémoví. Těm nejpotřebnějším z nich zajišťujeme

PODZIM S VEÿERNÍKEM i na našem webu www.vecernikpv.cz
Při příjezdu na hraniční přechod mezi Srbskem a Chorvatskem překvapilo i ty nejzkušenější hned dvaatřicet(!) srbských
autobusů, v nichž na místo během krátké doby dorazily stovky běženců.

15102311045

na chorvatské straně přebírali výborně fungující chorvatští policisté, kteří jim zajistili cestu do uprchlického
tábora v Opatovci či přímo na chorvatsko-slovinské hranice.
Přestože situaci na hranicích, stejně jako své pocity, popisoval zcela
věrně, nicméně nikdo včetně něj už
nebyl připravený na nápor, který měl
přijít během jeho druhého pobytu.
Na něco takového se totiž snad ani
připravit nelze...

15102311047

15102111037

!
15102211039
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NA HRANICÍCH S CHORVATSKEM JE JASNÉ, ŽE KONTROLY
BĚŽENCŮ PŘI VSTUPU DO EVROPSKÉ UNIE TOTÁLNĚ SELHALY

Motor vašeho auta či pracovního

15102311040
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Ráno Chorvaté všechny uprchlíky pustili na svoji stranu. Zatímco tito na snímku se vydali oficiální cestou, davy jiných procházely přes nedaleké vinice místních zemědělců a vyhnuly se tím jakékoliv kontrole.

S uprchlíkem
se domluvíte,
s davem ne

Už při nedělním příjezdu jsme záhy
zjistili, že jediná přístupová cesta
k hraničnímu přechodu je téměř zablokována řadou srbských autobusů
s uprchlíky. Napočítali jsme jich tu
celkem dvaatřicet! Všichni následně

ňovali. Patřil jsem mezi ně a mohu
říct, že Evropané mají u uprchlíků
velký respekt. I přes vyhrocenou
situaci na ně ostřejší slovo z českých úst platilo mnohem víc než
klacek v rukou jejich islámského
„soukmenovce“, který často pochází ze zcela jiného kulturního prostředí než on sám. Jisté tedy je, že mezi
samotnými utečenci jsou výrazně
větší rozdíly než například mezi
„Pražany“ a „vesničany“ či Čechy
s Němci.

„Už je vnímám jen jako ovce,“ ulevil
si v této krizové situaci do té doby
nadšený dobrovolník Jakub Kýr.
Bylo jasné, že i pro ty z nejhumánnějších lidí, kteří se rozhodli

➢

uprchlíkům o své vlastní vůli a ve
svém volném čase pomáhat, je
hrozně těžké se s chováním „tupého a všehoschopného stáda“ vyrovnat...

Zcela
prostupná „èára“

!

Přestože Chorvaté uprchlíky pravidelně přes hraniční přechod
pouštěli, během jediné noci se
příjem uprchlíků na jejich stranu
zastavil. Přísun ze srbské strany
však nikoliv a tak dav postávající
před hraničním přechodem ve tmě
stále narůstal. Nedlouho po rozednění běžencům došla trpělivost
a rozhodli se kordon těžkooděnců
blokujících jim cestu prostě obejít.
Činili tak bez jakýchkoliv zábran
a na očích všem. Na místě ovšem
neexistovala síla, která by jim
v tom byla schopna zabránit. Davy
nikým nekontrolovaných lidí ze
Sýrie, Afghánistánu, Somálska,
Iráku, Etiopie a dalších afrických
i asijských zemí trousících se přes
vinice místních zemědělců byly
jasným důkazem, že ochrana evropských hranic před vpádem
neregistrovaných běženců prostě
neexistuje!

Další díl našeho seriálu,
který se bude zabývat
situací, složením a chováním samotných uprchlíků
vám přineseme v příštím
čísle, které vyjde v pondělí
2. listopadu.

Konec iluzím

!
Velký počet lidí v dešti, blátě, chladu
a na malém prostoru byl, je a zejména bude největším problémem
uprchlické krize. Z pocitu ohrožení
sebe samotných či svých dětí vzniká davová psychóza, kdy se většina
jinak do té doby bezproblémových
jedinců, začne chovat jako smyslů

Čeští dobrovolníci se na místě snažili běžencům pomáhat všemi způsoby. Například také tím, že lidem dodávali tolik potřebné informace. Právě za ně byli
uprchlíci vděčni snad více jak za dětskou obuv či teplý čaj.
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zpravodajství

deník martina zaorala

Jak jsem se vydal za uprchlíky....

Když není čas na přípravy

Češka o přímých zkušenostech z Jemenu:

„OBRÁTIL SE MI TAM ŽIVOT NARUBY!“

aneb kdo je hozen do vody, musí plavat

V úterý 13. října těsně před půlnocí
jsem dostal e-mail od Jakuba Kýra,
v němž popisoval pět nezapomenutelných dnů, které se pro něj staly tím „nejtěžším, nejzoufalejším,
nejemotivnějším, nejabsurdnějším
a snad i nejnebezpečnějším, co zatím prožil.“ Jakuba jsem už několik
let neviděl, a pokud jsme spolu komunikovali, pak pouze telefonicky.
Přestože mě jeho zpráva zaujala,
bral jsem ji v tu chvíli zejména
jako podklad pro zajímavý článek.
Abych si doplnil, případně upřesnil
některé informace, domluvil jsem
se s Kubou, že mu kvůli článku ve
středu zavolám.
Nebylo to snadné. Jakub pracuje
jako učitel angličtiny v Ostravě
a okolí, kromě toho se svým tátou
natáčí krátké filmy o historických
památkách. Zároveň se chystal
už na svou druhou cestu k srbsko-chorvatským hranicím. Kvůli
tomu si musel nějaké hodiny odučit
dopředu a zároveň sháněl humanitární pomoc i dobrovolníky, kteří by na hranice vyrazili společně
s ním. V neposlední řadě je také otcem dvouletého Matyáška a společně se ženou očekávají příchod malé
Jolanky. Respektoval jsem tedy, že
má času opravdu málo.
Přesto jsem se mu dovolal do auta
a během více jak půlhodinového
rozhovoru se dozvěděl vše, co jsem
považoval pro vznik článku o dobrovolníkovi pomáhajícím uprchlíkům za podstatné. V jeho průběhu

padla i jedna klíčová věta: „Vyjíždíme v sobotu, pokud bys chtěl,
máme v autě jedno místo volné, tak
se klidně přidej. Aspoň si coby novinář uděláš vlastní názor na celou
věc přímo na místě.“
Lákalo mě to. Motivem byla hlavně má přirozená zvědavost i možnost být užitečný tam, kde je to
skutečně potřeba. Nicméně na cestu bych se asi nikdy nevypravil, pokud bych neměl podporu ze strany
svého zaměstnavatele. Ačkoliv
téma uprchlické krize sledované
na srbsko-chorvatské hranici není
právě tím, které by mělo pravidelně plnit jakékoliv regionální noviny, dostal jsem po věcné poradě se
šéfredaktorem k cestě požehnání.
Ve Večerníku vždy platilo a platí,
že pokud je cokoliv zajímavého
a existuje možnost, jak to čtenářům zprostředkovat, jdeme do
toho! Mnohdy i bezhlavě, avšak
vždy s jediným cílem - nabízet
Prostějovanům ty nejatraktivnější
zprávy a vždy něco navíc.
Okamžitě jsem tedy poslal SMS
zprávu Kubovi, že jedu, a spěchal
si rychle vyřídit cestovní pojištění. Vždyť odjezd měl být již zítra
a v pojišťovně za hodinu zavírali.
Cestou po prostějovském náměstí
jsem však dostal ránu do zad. Volal
Kuba: „Mrzí mě to, ale dal jsi vědět
pozdě. Auto už je obsazené jinými
dobrovolníky!“ oznámil mi.
Co teď? Po další hodně rychlé konzultaci jsem od zaměstnavatele do-

stal jak auto, tak i peníze na cestu.
Na jednu stranu to byl super pocit,
ostatně samotné majitele vydavatelství uprchlická otázka hodně
zajímá, na druhou mi bylo jasné,
že teď už prostě couvnout nemůžu.
Míchala se ve mně „natěšenost na
dobrodružství“, které navíc bude
mít svůj praktický efekt v podobě
pomoci lidem v nouzi i novinových
článků, na druhou stranu jsem měl
trošku obavy, jak se mi prakticky
bez přípravy podaří s danou situací během cesty i přímo na místě vyrovnat. Na balení a přípravy jsem
měl totiž minimum času.
Už v sobotu po poledni jsem ovšem
přišel do práce připravený na cestu. Zbývalo ještě dopsat články do
nejbližšího vydání tak, aby čtenář
nepoznal, že se děje něco mimořádného a nebyl nikterak ochuzen.
V devět hodin mě u redakce vyzvedl
Kuba Kýr ve velkém SUV Mercedes
GLC, nastartoval jsem tedy služební „oktávku“ a společně vyrazili
směr Brno. V moravské metropoli
jsme měli nabrat ony čtyři dobrovolníky. Jenže ouha. Ukázalo se,
že jsou pouze tři: dvě dívky a jeden
mladý muž. „Kámoš se hrozně
omlouvá. Je to skvělý člověk, má
srdce na pravém místě, ale dneska
se tak hrozně opil, že není schopný
vyjet,“ vysvětlil důvody, proč se nakonec v autě uvolnilo místo, dobrovolník, který se představil jako
Richie.
To nám to pěkně začíná...

PROSTĚJOV V období, kdy celá
Evropa čelí bezprecedentní migrační vlně, uspořádala Církev
víry ve svých prostorách na Svatoplukově ulici tematický večer
o postavení žen v islámském světě. Tato problematika tvoří asi
největší rozdíl mezi naší civilizací a islámským chápáním světa
i rodiny. Večerník u toho nemohl
chybět...

Tomáš KALÁB
Právě přímým svědectvím paní Věry,
která nechtěla být blíže identifikována a už vůbec ne fotografována, celý
podvečer začal. Stále se totiž obává
o svou bezpečnost, i po letech zde,
v České republice. Její bývalý manžel,
který disponuje naším občanstvím,
totiž utekl před současnou občanskou válkou v Jemenu do naší země.

Celý příběh začal před třiceti lety,
tedy za dob socialismu, kdy se potkala se svým budoucím manželem
při jeho studiu lékařství na olomoucké univerzitě. Ještě před revolucí s ním odcestovala do Jemenu,
v té době už spolu měli syna. „Manželovi příbuzní se na mě chodili dívat jako na zvířátko do ZOO. Přišla
jsem do úplně jiné kultury, kde žena
má naprosto podřízenou pozici
nejen vůči manželovi, ale dokonce
i vůči synovi, jakmile dovrší dvanáct
let, což je tam považováno za dospělost. Dívky mohou otcové provdat
již v osmi či devíti letech, přičemž je
od nich vyžadován plný manželský
život,“ uvedla paní Věra s tím, že to
byl hlavní impuls pro návrat do České republiky. Den před vypuknutím
války v Perském zálivu se této dvojici
totiž narodila dcera.

O tom, že manželky zažívají běžně
to, co se v našem právním řádu kvalifikuje jako domácí násilí, netřeba
pochybovat. V muslimském chápání je totiž vše, co je kodifikováno
v právu šaríja, jehož hlavním bodům
byla věnována druhá část večera,
dané od boha a tudíž správné i neměnné. Toto právo je na rozdíl od
našich zákoníků rigidní, platné jak
ve středověku, tak v současnosti.
A především - zatímco v zákonech
zemí vycházejících z židovsko-křesťanských tradic jsou si ve svých
právech všichni lidé rovni, v muslimském chápání má žena poloviční práva než muž a nevěřící nemají
práva žádná. Z tohoto hlediska jsou
oba systémy naprosto nekompatibilní, z čehož pramení zásadní
třecí plochy při soužití obou těchto
civilizací.

Jiří Rozbořil se stále DRŽÍ SVÉHO KŘESLA
Hejtman obviněný z korupce neposlechl ani špičky ČSSD

OLOMOUC, PROSTĚJOV Předsednictvo ČSSD v sobotu vyzvalo olomouckého hejtmana Jiřího Rozbořila, aby kvůli obvinění z korupce rezignoval na všechny veřejné funkce. První
muž Olomouckého kraje, který je stíhán na svobodě po nedávné akci VIDKUN Útvaru pro odhalování organizovaného
zločinu, však jakékoliv výzvy i těch nejvyšších špiček sociální
demokracie stále tvrdošíjně odmítá. Přitom on sám kvitoval,
když před více než měsícem odstoupil z funkce jeho první náměstek Alois Mačák. A to přesto, že on po známé kauze s přijímáním finančních darů obviněn ani do dnešního dne nebyl...

České republiky Bohuslav Sobotka.
První místopředseda ČSSD a ministr vnitra Milan Chovanec uvedl,
že doufá ve změnu hejtmanova stanoviska. Podle něj by měl Rozbořil
plnit názor strany, díky které funkci
získal. „Já doufám, že kolega Rozbořil, kterého považuji za rozumného
člověka, nebude chtít dál pracovat
v neprospěch sociální demokracie
a rozhodne se rozumně,“ řekl doslova Chovanec.
Jiného názoru je ale prostějovská
primátorka a členka rady Olo-

mouckého kraje Alena Rašková.
„Je obrovská škoda, že pan hejtman
podepsal Policii České republiky
mlčenlivost, sám by určitě rád celou
záležitost vysvětlil. Já osobně mu
stoprocentně věřím, že se ničeho
protizákonného nedopustil. Stojím
jednoznačně za Jiřím Rozbořilem,“
komentovala exkluzivně pro Večerník celou kauzu prostějovská primátorka.
Večerník bude pochopitelně události okolo hejtmana Olomouckého kraje i nadále sledovat.

15081270790

PROSTĚJOVSKÁ PRIMÁTORKA ALENA RAŠKOVÁ:
„STOJÍM ZA NÍM, PLNĚ MU DŮVĚŘUJI“

PRODEJ DOMU

po rekonstrukci
V OBĚDKOVICÍCH

TEL.: 731 658 360

15100210955

dvůr, zahrada
cca 500m2
cena dohodou
15102321045

Grémium a už i předsednictvo
ČSSD shodně vyzvaly Jiřího Rozbořila, aby vzhledem k trestnímu
stíhání rezignoval na všechny veřejné funkce. Předsednictvo požádalo také krajskou organizaci ČSSD
v Olomouckém kraji, aby neprodleně zahájila výběr nového lídra pro
krajské volby. Rozbořil už dříve uvedl, že jako obviněný znovu kandidovat nehodlá. Předseda Asociace krajů
a jihomoravský hejtman Michal
Hašek si posteskl, že olomoucký
hejtman svým kolegům z vedení dalších krajů svou verzi zatím neobjasnil.
„To je pravda, a mě osobně to velmi
mrzí. Klub zastupitelů KDU-ČSL

Jiří Rozbořil stále odmítá rezignovat, a tak krajští zastupitelé po něm žádají
vysvětlení, proč byl policií obviněn.
Foto: internet

hejtmana vyzval, aby svolal veřejné
zasedání krajského zastupitelstva,
na kterém by svoji účast v korupční
kauze vysvětlil. Odmítám někoho
odsuzovat jen na základě toho, co se
dočtu v novinách nebo vidím v televizi. Ale pan Rozbořil by měl všem
po pravdě říct, jak to všechno bylo
a proč odmítá rezignovat,“ svěřil se
Večerníku Jaroslav Fidrmuc, prostějovský krajský zastupitel.
Straničtí kolegové hejtmana Rozbořila ale dali jasně najevo, že jedinou
alternativou je pro ně rezignace prvního muže kraje. „Diskuse na jednání ústředního výkonného výboru
ČSSD potvrdily, že toto je stanovisko celé strany,“ prohlásil médiím po
pátečním jednání výboru premiér

15101521000

Michal KADLEC
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aneb jsme
s vámi
u toho...

Domov pro seniory v Soběsukách PENÍZE
Jeho vedení ovšem porušení zákona stále odmítá...
EXKLUZIVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Martin ZAORAL
SOBĚSUKY Kauza údajně nezákonného vybírání peněz
v Domově pro seniory v Soběsukách již spěje ke svému konci.
Podle zjištění Večerníku by mělo vedení domova své klientce vrátit celkem deset a půl tisíce korun, které od ní vybral
v letech 2012 až 2014. Přitom ze zákony žádné dary od svých
klientů přijímat nesmí. Vedení domova přesto jakékoliv pochybení stále odmítá.
Na situaci své maminky umístěné
v Domově pro seniory v Soběsukách upozornila jeho bývalá ředitelka Marcela Funková. „V domově
uzavřeli s mojí maminkou dohodu,
že jim bude přispívat pět set korun
měsíčně, které by jinak měla využít
na nákup léků či další osobní potřeby. Připouštím, že maminka s tímto
plně souhlasila. Profesionálové by

si však neměli vůbec dovolit něco
takového komukoliv nabídnout!
Jedná se totiž o porušení zákona,“
vyjádřila se nedávno exkluzivně pro
Večerník Marcela Funková. V jejím
názoru, že mohlo dojít k porušení
zákona, dal ženě za pravdu jak veřejný ochránce práv, tak i Ministerstvo
práce a sociálních věcí. Nedávno
proběhnuvší inspekce však žádné

LOUPEŽ: v Mostkovicích
vykradli Citroën s penězi!

Když se řidička vrátila k autu, spatřila místo okna ve dveřích jen díru. A taška
s devětatřiceti tisíci korunami byla fuč!
Foto: Policie ČR

MOSTKOVICE Že auto není
trezor, se přesvědčila jednačtyřicetiletá žena z Prostějovska. Ta
v neděli 18. října krátce po třinácté
hodině zaparkovala vozidlo značky
Citroën na parkovišti v Letní ulici
v Mostkovicích. Uvnitř nechala
tašku se značně vysokou finanční
hotovostí. A co myslíte, že se stalo?
„Řidička na zadním sedadle zanechala dámskou kabelku a od vozidla se vzdálila. Když se za necelou
půlhodinu vrátila, zjistila, že má
u vozidla rozbité zadní okénko a taška uvnitř není. Po oznámení na tísňovou linku 158 policistům sdělila,

že v tašce měla osobní doklady, čtyři
platební karty, peněženku, deštník
a finanční hotovost 39 tisíc korun,“
řekl Večerníku František Kořínek,
tiskový mluvčí Policie ČR, územního odboru Prostějov. Celkem
byla škoda předběžně vyčíslena na
43 800 korun. „Dosud neznámý pachatel je tímto podezřelý z přečinu
krádeže a přečinu neoprávněného
opatření, padělání a pozměnění
platebního prostředku, za což mu
v případě dopadení a odsouzení
hrozí trest odnětí svobody až na dvě
léta,“ vysvětlil mluvčí prostějovské
policie.
(mik)

aktuální porušení legislativy ze strany vedení domova nezaznamenala.
Vedení Domova pro seniory v Soběsukách vidí celou věc poněkud jinak
a obvinění od samého počátku zásadně odmítá. „Maminka paní Funkové je v našem zařízení už třináct
let a od té doby užívá jednolůžkový
pokoj. Její příjmy na úhradu tohoto
pokoje jsou nedostačující, do roku
2008 se na úhradě nákladů částečně
spolupodíleli její rodinní příslušníci.
Proto každoročně žádáme rodiny
všech klientů, kteří nemají dostatečné příjmy, o spoluúčast na úhradě
nákladů. Je samozřejmě pouze na
nich, zda se příspěvek rozhodnou
doplatit. Na tuto žádost ovšem paní
Funková nereagovala,“ pustila se do
vysvětlování stávající ředitelka Věra
Palacká s tím, že od roku 2012 zařízení uzavřelo dohodu o finanční spoluúčasti na úhradu nákladů. „Bylo to
na její výslovné a opakované přání.

KLIENTCE VRÁTÍ

Chtěla si peníze doplatit, když to za
ni rodina přestala dělat. Vyšli jsme jí
v tomto pouze vstříc. Příspěvek však
neposkytovala ze svých příjmů, ale
z vlastních úspor. Zákonných patnáct procent ženě i nadále zůstávalo,“
dodala Palacká.
Domovy pro seniory ze zákona však
skutečně nesmí od svých klientů
přijímat jakékoliv finanční dary.
Vzniklou situací se tak zabývala Rada
města Plumlov, které je zřizovatelem
uvedeného zařízení. „Doporučili
jsme vedení domova vrácení částky,
kterou v průběhu předchozích let
od klientky vybralo. Tímto krokem
chceme předejít případnému soudnímu sporu a dalším zbytečným tahanicím,“ prozradil Večerníku plumlovský starosta Adolf Sušeň.
Jak vyplývá z předchozího vyjádření
současné ředitelky domova, maminka Marcely Funkové poskytla peníze
domovu zcela dobrovolně na zákla-

na váš námět

Vedení Domova pro seniory v Soběsukách bude respektovat rozhodnutí plumlovských radních...
Foto: Martin Zaoral

dě smlouvy o spoluúčasti na úhradě
nákladů. Vedení tedy stále trvá na
tom, že tak učinila ze svých úspor
a v tomto případě se fakticky nejednalo o dar. „Jsem přesvědčena, že
jsme zákon neporušili. V této věci

Vazebně stíhaný policejní náměstek RYCHLÝ
VEČERNÍK
je bez platu, po návratu bude VYHOZEN
OLOMOUC, PROSTĚJOV V minulém čísle Večerník informoval o zatčení náměstka krajského
ředitele Policie ČR Karla Kadlece, kterého společně
s hejtmanem Olomouckého kraje Jiřím Rozbořilem, podnikatelem Ivanem Kyselým a šéfem krajské
hospodářské kriminálky Radkem Petrůjem smetla
protikorupční akce VIDKUN elitního Útvaru pro
odhalování organizovaného zločinu. Veřejnost však
pobouřila zpráva, že Karel Kadlec i přes vazební stíhání nebyl zproštěn funkce, čímž mu měla i nadále
být vyplácena mzda. Opak je ale pravdou!
„V posledních týdnech se velmi často v médiích a celé
společnosti diskutují možnosti personálních zásahů
proti vazebně stíhaným policistům. Zákon o služebním
poměru jasně hovoří o možnostech zproštění výkonu
služby. Důvodem pro zproštění výkonu služby je důvodné podezření ze spáchání protiprávního jednání a skutečnost, že by ponechání příslušníka ve výkonu služby
ohrožovalo důležitý zájem služby, nebo průběh vyšetřování jeho jednání. Pro přistoupení ke zproštění výkonu
služby musí být splněny obě tyto podmínky současně.
Uvalení vazby tak bezesporu naplňuje důvodné podezření ze spáchání protiprávního jednání, ale také zaručuje, že policista nemůže ohrožovat průběh prošetřování
a nelze tak k tomuto opatření přistoupit,“ vyjádřil se také
pro Večerník Zdeněk Laube, náměstek policejního prezidenta České republiky.
„Je nutné si také uvědomit, že samotná vazba je opatřením, které je daleko přísnějšího charakteru, než zproštění výkonu služby. Po dobu vazby také policistům
nenáleží služební příjem, což je velmi často opomíjený
fakt. A týká se to samozřejmě i obviněného a vazebně
stíhaného Karla Kadlece,“ vysvětluje dále Laube. „Silně

Vykradl auto
Kelčice (pk) - Minulý pátek 23. října odpoledne se neznámý pachatel
vloupal do osobního vozidla. Vůz
značky Škoda Octavia byl odstaven
na parkovišti v obci Kelčice, kde pachatel rozbil jedno ze zadních oken
a ze sedadla odcizil odloženou tašku. S ní tak zmizel notebook značky
Hewlett Packard v hodnotě dvacet
tisíc korun. Poškozením okna vznikla další třítisícová újma.

Areál prokoukne,
hasièi mají peníze

Náměstek krajského ředitele Policie ČR Karel Kadlec je
v současnosti ve vazbě, do funkce se už nevrátí.
Foto: archiv Večerníku

si uvědomuji potřebu razantního postupu proti policistům, kteří poruší služební slib a vrhají tak špatné světlo
na celý policejní sbor, ale je nutné, aby bylo vždy postupováno v zákonných hranicích a bezodkladně. Důležitou okolností případů, kdy je nějaký policista vzat do
vazby, je i skutečnost, že okamžitě po propuštění z vazby
je zahájeno řízení o zproštění služby a jsou přijata taková
opatření, aby byl znemožněn přístup propuštěného policisty na pracoviště a policista se tak nevrátí do služby,“
dodal velmi důležitou informaci náměstek policejního
prezidenta.
(mik)

DESÍTKY DÝNÍ zkrášlily Biskupice
BISKUPICE Rozzářená obloha, příjemné podzimní teploty
a popadané pestře zbarvené listí
tvořilo kulisu dětem i dospělým,
kteří se rozhodli využít volného
sobotního odpoledne k oživení
na první pohled obyčejné zeleniny. Pod jejich šikovnýma rukama
se tak během okamžiku měnily
oranžové, žluté i zelené dýně ve
spoustu doslova uměleckých
děl. A nyní se jimi mohou kochat všichni, kdo se vypraví před
tamější mateřskou školu.

Jiří Možný

„Dopadlo to jako vždy velice dobře, nikdo se nezranil...
(úsměv) Je pravdou, že se letos zapojilo méně dětí než
v předešlých letech, někteří asi

byli na výletě. Ale i tak se jich
sešlo téměř dvacet a společně
s nimi i řada rodičů a příbuzných,“
ohlédla se za již tradiční akcí starostka obce Dana Stodolová.
K vidění tak byly nejen klasické
vyřezávané obličeje s rozličnou
podobou očí a zubů, ale rovněž
želva či košík. „Těší mě, že se děti
rády zapojují do všech akcí. Akci
pořádáme již osmým rokem a nyní
budeme každý večer chodit před
mateřskou školu zapalovat svíčky
uvnitř dýní,“ pousmála se. A jak
dosvědčuje následující výčet, nyní
se toho v obci s přibližně třemi
stovkami obyvatel děje opravdu
dost, téměř každý víkend něco.
„Před dvěma týdny jsme začali
drakiádou, nyní to jsou dýně, příští
víkend se koná průvod světýlek.

bych byla ochotná jít i do soudního
sporu. Nicméně budu akceptovat
doporučení Rady města Plumlov
coby zřizovatele a peníze klientce
vrátíme,“ reagovala na rozhodnutí
plumlovské radnice Věra Palacká.

To znamená, že zapálíme svíčky
a společně se za tmy vydáme na
hřbitov,“ představila Stodolová
nejbližší událost.
Po červencových hodech a odpočinkovém zbytku léta tak nastal činorodý podzim, který bude
pokračovat i v listopadu. „Za tři
týdny budeme péct perníčky
a následně se uskuteční mikulášská
nadílka spojená s rozsvícením
vánočního stromu. No a v prosinci
tu máme v neděli dvacátý adventní
koncert a těsně před Štědrým dnem
procházku s myslivci, kdy nakrmíme
zvířátka a rodiče se mezitím mohou
připravit na Vánoce. Na Silvestra pak
bude ohňostroj a přípitek do nového
roku,“ poodhalila biskupická starostka Dana Stodolová harmonogram
blížících se akcí.

FOTOGALERIE
klikni na
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Kostelec na Hané (mls) - Rada
města Kostelec na Hané rozhodla,
že projekt na revitalizaci sportovního
areálu zpracuje firma COOP za 56
900 korun. Celkem 135 624 korun
pak míří z pokladny Olomouckého
kraje k dobrovolným hasičům v Kostelci na Hané. Peníze půjdou zejména na zajištění jejich akceschopnosti.

Kaplièka se
doèká opravy
Křemenec (mls) - Ministerstvo pro
místní rozvoj přidělilo dotaci ve výši
136 723 korun na opravu kapličky
v Křemenci. Dalších téměř šedesát tisíc na rekonstrukci půjde z rozpočtu
města Konice.

Nové podlahy
ve škole
Konice (mls) - Rada města Konice
doporučila zastupitelstvu schválit
příspěvek místní škole ve výši 150
tisíc korun. Peníze by měly jít na výměnu podlahové krytiny v učebnách
školy.

Sázení na Kosíøi
Velký Kosíř (red) - Na třicet dobrovolníků se uplynulou sobotu sešlo
ve starém ovocném sadu Oulehle
cestou na Velký Kosíř, aby pomohli
ochráncům přírody ze sdružení Iris
s výsadbou ovocných stromků. Během dvou a půl hodin bylo vysázeno
na sedmadvacet mladých stromků,
zejména třešní, jabloní a švestek. Na
přání včelařů, kteří si stěžovali, že
včely nemají na jaře dostatek potravy, pak byly vysazeny i keře ptačího
zobu a kaliny.

Pod rukama dětí i dospělých vznikala spousta krásných výtvorů. Foto: Jiří Možný

www.vecernikpv.cz
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Minulý čtvrtek 22. října po sedmnácté hodině v křižovatce obcí Pivín,
Dobromilice a Němčice nad Hanou
došlo k dopravní nehodě mezi dvěma osobními automobily. Dvaadvacetiletá řidička vozidla Toyota
Yaris z Olomouce jedoucí po vedlejší
silnici od Dobromilic nedala přednost vozidlu Citroën Berlingo, přijíždějícímu po hlavní silnici. To řídil
šestačtyřicetiletý muž z Prostějova.
Při nehodě nedošlo ke zranění osob
a dechová zkouška obou účastníků
byla negativní. Celková škoda na vozidlech byla stanovena na sto dvacet
tisíc korun.

Foto: Policie ČR

Šedesát tisíc z domu
Minulé pondělí 19. října v době
od 5.15 do 14.30 hodin se dosud
neznámý pachatel vloupal do rodinného domu v obci Smržice. Na
pozemek kolem rodinného domu
pachatel vstoupil neuzamčenou
brankou a následně po rozbití
skleněné výplně okna v přízemí
do domu vnikl. Z domu pak odcizil obálku s finanční hotovostí
šedesát tisíc korun. Celkově tak
poškozením a odcizením způsobil škodu v předběžně odhadnuté výši 61 600 korun. V případě
dopadení a odsouzení pachateli
hrozí trest odnětí svobody až na
pět let.

PŮVODNÍ REPORTÁŽ

Martin ZAORAL
DRAHANY S ohněm se lidstvu dostala do rukou první obrovská síla,
s jejíž pomocí začalo měnit tvář země. Už přibližně půldruhého miliónu let nás oheň chrání před chladem a tmou. Právě nejmocnějšímu ochránci a pomocníku, který se však umí změnit až v silného nepřítele vzdali uplynulou sobotu hold v Drahanech. PROSTĚJOVSKÝ
Večerník u toho nemohl chybět...
Už loni vyrostl na farní louce v Drahanech
malý archeopark. Jeho součástí jsou i pece
zahrabané v zemi, ve kterých se po roce
opět rozhořel oheň. Také tentokrát mohly
přítomné děti v doprovodu rodičů sledo-

F o too r epp o r t ážž
Fotoreportáž

sa

vat, jak odlévali bronz naši předkové před
čtyřmi tisíci lety.
„Letos tu máme všechny čtyři technologie,
jimiž se bronz v pravěku odléval. Ty se lišily
především formou, do níž se bronz lil. Buď-

Rozvoji místního archeoparku brání boj s úřady
to byly voskové obalené hlínou, kamenné
či vytvořené ze směsi písku a jílu,“ zmínil se
Pavel Moš z Muzea Drahanské vrchoviny,
které celou akci pořádalo. Kromě bronzu
se v Drahanech také tavilo železo, pálila keramika či opékaly špekáčky.
Dominantu celého archeoparku od začátku letošního roku tvoří středověká
kovárna, taková jaká mohla v Drahanech
fungovat před přibližně sedmi stoletími.
„Je zcela historicky věrná. Pravdou je, že při
její stavbě jsme využili železných hřebíků,
ty však už v té době nebyly ničím neobvyklým. Obzvláště tady na Drahansku,

kdo se přeedstaavill na slavvnoosttech ohně...

FOTOGALERIE
klikni na
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Hradecký rybník vydal opravdu pěkné kousky.

Foto: Zdeněk Vysloužil

3x foto: Martin Zaoral

Farská louka v Drahanech se zaplnila lidmi, kteří milují oheň a umí jej i náležitě využívat.

Za organizací celé akce stál šéf Muzea Dra- Kroužkovou zbroj přímo na místě vyráběl V hlavní roli se však představil oheň,
hanské vrchoviny Pavel Moš zvaný „Homer“. brníř Miroslav Krédl, jehož přezdívají „Bobr“. který roztavil i tyto bronzové kroužky...

kde se v minulosti těžila železná ruda, jich
měli místní k dispozici dost. V Repešském
žlebu je ostatně dodnes k vidění hornická
štola,“ uvedl dále Moš, který však v současnosti vede boj s úřady. Těm je kovárna
vzniklá na „zelené louce“ trnem v oku. „Po-

kud se podaří vše urovnat, rádi bychom
zde v budoucnosti vybudovali i hornickou
chalupu či salaš. To vše jsou stavby typické
právě pro tento kraj,“ naznačil další smělé
plány Pavel Moš, jehož muzeum v dohledné době chystá adventní jarmark.

Foto: Martin Zaoral

Příští rok by pak mělo následovat květnové
Sýrobraní. „Ozvali se mi i lidé, kteří by u nás
rádi uspořádali workshop na téma středověkého odívání, uvidíme, jak jednání dopadnou,“ prozradil ve chvíli, kdy jsme celí
rozehřátí odjížděli k domovu.

VRBÁTKY To snad není možné! Už nikoliv každý
měsíc, ale v poslední době každý týden na vyhlášené
křižovatce ve Vrbátkách dochází k závažné dopravní
nehodě. Minulou středu na další chybu řidiče nerespektujícího „stopku“ doplatil šofér škodovky jedoucí
po hlavní komunikaci.
„Ve středu jedenadvacátého října půl hodiny po poledni
došlo na křižovatce Štětovice - Prostějov – Dubany k dopravní nehodě dvou osobních automobilů. Třiačtyřicetiletý řidič vozidla Škoda při jízdě z centra Vrbátek z dosud
přesně nezjištěných příčin nerespektoval dopravní značku
´Stůj, dej přednost v jízdě´. Do křižovatky vjel v době, kdy
po hlavní silnici od Štětovic přijíždělo osobní vozidlo značky Citroën. Po střetu vozidel byl automobil značky Škoda
odhozen do příkopu, kde narazil do pouliční lampy,“ popsal detailně další srážku na nebezpečné křižovatce František Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR pro Územní odbor
Prostějov.
Při tvrdém karambolu došlo k lehkému zranění řidiče škodovky, se kterým byl převezen k ošetření do nemocnice.
„Dva spolucestující zraněného řidiče i řidič druhého vozidla vyvázli z nehody bez zranění. Celková výše způsobené
hmotné škody byla předběžně vyčíslena na čtyři sta jedna
tisíc korun. Dechové zkoušky ani u jednoho řidiče neprokázaly, že by před jízdou požili alkohol,“ dodal Kořínek
s tím, že příčiny, okolnosti a míra zavinění dopravní nehody
jsou předmětem dalšího policejního vyšetřování.
(mik)

Řidič stříbrné škodovky nedal přednost, načež přišel boční náraz
od vozidla, které jelo po hlavní komunikaci a plechy jen skřípaly...
2x foto: Policie ČR

JESENEC Hasičské jednotky HZS
Olomouckého kraje Prostějov a Požárního sbotu Konice i jednotky sboru dobrovolných hasičů z Jesence,
Hvozdu či Konice, množství požární
technicky - to vše bylo v pátek k vidění
v areálu Domova pro seniory v Jesenci.
Naštěstí však nešlo o skutečný požár,
pouze o simulované taktické cvičení
likvidace požáru v tamním zámečku...
„Hlavním cílem tohoto cvičení bylo
zdokonalení součinnosti zasahujících
jednotek a zaměstnanců tamní pobytové
služby, kterou zřizuje Olomoucký kraj.
Námětem cvičení bylo zahoření v jídelně
budovy vlivem technické závady na elektropřístroji, zkratu a následnému požáru.
Ten neohlásil autonomní hlásič, který
měl v době požáru nezjištěnou poruchu,“
prozradila Večerníku Zuzana Bratterová,
ředitelka domova. „Cvičením byla ověřována jak dojezdová doba jednotek, tak
výpočet doby volného rozvoje požáru či
výpočet plochy požáru, doba lokalizace
a výpočty ochranné doby vzduchového
dýchacího přístroje,“ doplnila smysl akce.
Práce při zásahu byly prováděny bez použití hasebních látek. Byla však použita
veškerá předepsaná výstroj a výzbroj.

Při akci byla přítomna velitelka PS Konice Kateřina Mazalová i samotná ředitelka
domova Zuzana Bratterová a požární
technik. „Aby se předešlo panice, byl
o taktickém cvičení informován jak zřizovatel pobytové služby Olomoucký kraj,
tak starosta obce Jesenec, který cvičení
dopředu ohlásil místním občanům obce.
Informaci obdrželi také klienti domova.
Všichni zaměstnanci, kteří byli tento den
ve službě, se cvičení zúčastnili jako diváci
nebo dokonce aktéři,“ ujistila s lehkým
úsměvem Bratterová.
„Cvičení se koná opakovaně, navíc každý rok se provádějí hasičským záchranným sborem prohlídky objektu, který
byl vyhodnocen jako vysoce rizikový,
protože se v něm nacházejí osoby, jenž
jsou hůře pohyblivé, je zde velká dojezdová vzdálenost hasičů z Prostějova.
Proto je těmto vygenerovaným rizikům
i následné prevenci z naší strany i se strany HZS věnována takováto pozornost,“
uzavřela ředitelka domova. „Spolupráce
jak s dobrovolnými, tak s profesionálními hasiči se velmi ceníme a očekáváme,
že v budoucnu bude i nadále pokračovat
minimálně ve stejné intenzitě,“ vzkázala
závěrem.
(pk)

15102111034

Řidič škodovky předvedl u Konice
dva přemety, auto skončilo v poli
KONICE Ani policisté si stále nejsou jisti, co je příčinou totálního
selhání řidiče škodovky, který
předminulou sobotu se svým
autem metal kotrmelce v poli
u obce Zavadilka na Konicku.
Šoféra okamžitě odvezla sanitka
do nemocnice, naštěstí utrpěl jen
lehká zranění.
„V sobotu sedmnáctého října krátce
před devátou hodinou dopoledne jel

devětatřicetiletý řidič osobního automobilu značky Škoda z Konice. Před
obcí Zavadilka řidič z dosud přesně
nezjištěných příčin nezvládl řízení
vozidla, na mokré vozovce dostal
smyk a následně vyjel vpravo mimo
komunikaci do pole, kde se vozidlo
dvakrát přetočilo přes střechu. Muž
za volantem si při havárii způsobil
lehké zranění, se kterým byl převezen
k ošetření do Fakultní nemocnice

Olomouc,“ informoval František
Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR
pro Územní odbor Prostějov.
Hmotná škoda na vozidle byla
předběžně vyčíslena na osmdesát tisíc
korun. „Požití alkoholu před jízdou
bylo u řidiče na místě vyloučeno provedenou dechovou zkouškou. Příčiny,
okolnosti a míra zavinění havárie
jsou předmětem dalšího policejního
vyšetřování,“ dodal Kořínek. (mik)

volejte 582 333 433

Po havárii, která skončila dvěma kotrmelci v poli, této škodovce jenom myčka určitě
nepomůže...
Foto: Policie ČR

došlo na naši adresu...

V Pivíně pořádali Bramboriádu

zjistili jsme

UŽ ZASE! Na křižovatce ve Vrbátkách V Jesenci HOŘELO

došlo k další fatální srážce dvou vozidel

Koruny LEVNĚJI

Přechod u školky v Otinovsi je zachráněn
OTINOVES Na jedné straně obecní úřad a mateřská škola, na druhé
autobusová zastávka. A mezi těmito body frekventovaná silnice
druhé třídy spojující Prostějov
a Blansko. I proto v minulosti vznikl právě na tomto místě přechod
pro chodce, aby se zvýšila jejich
bezpečnost. Jenže ten stávající nesplňoval přísné parametry a ocitl
se tak na seznamu míst určených
ke zrušení. Díky aktivitě obce a příspěvku z krajského rozpočtu se ale
vše podařilo úspěšně vyřešit a přechod zůstane i nadále zachován.
„Jsme za to moc rádi. Je tu velký provoz a od Drahan se sjíždí z kopce,
málokdo tak skutečně dodržuje padesátku. A zejména nyní v blížících se
zimních měsících bude brzy tma, tak
jsme měli obavy, co by se dělo, kdyby
přechod zmizel,“ oddechla si ředitelka tamější školky Jana Zavadilová.
Obci tak nezbylo nic jiného, než
sáhnout do svých financí a odstranit
veškeré nedostatky. „Policie chtěla
přechod zrušit, protože nesplňoval
parametry, my jsme ale byli proti.
Takže jsme tam doplnili dopravní
značení, předláždili nástupní plochy,
aby tam byly i prvky pro slepce, a vše
nasvítili. Celkové výdaje vyšly zhruba
na sto deset tisíc korun, díky speciál-
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Nyní už splňuje přechod pro chodce v Otinovsi všechny parametry. Foto: OÚ Otinoves

nímu dotačnímu titulu nám polovinu
uznatelných nákladů pomohl uhradit
Olomoucký kraj,“ sdělil Večerníku
starosta Otinovsi Petr Kolář.
V současnosti je tak již vše hotové, načež místní mohou porovnávat situaci předtím a nyní. „Je to
veliké plus pro děti i jejich rodiče,
všichni si tam zvykli přecházet.
Vypadá to tam teď úplně jinak, nebyla to špatně vynaložená investice,“ potěšilo Zavadilovou.
To druhý přechod u pohostinství tolik štěstí mít nebude. „Je na špatném
místě, příliš v křižovatce. Zatím zrušen
není, ale až vybledne, tak ho nebudeme
znovu obnovovat,“ konstatoval Kolář.
Mimo to probíhají v obci i další investiční akce, jednou z nich je rekon-

strukce domu v majetku obce. „Díky
dotaci z Programu obnovy venkova provádíme odvlhčení budovy
a zateplení podlahy, z Nové zelené
úsporám pak čerpáme prostředky
na zateplení stěn a půdních prostor,“
sdělil starosta s tím, že celkové náklady jsou přibližně 1,2 milionu korun. Necelou polovinu pokryjí obě
dotace.
Obec si také udělala průzkum a na
základě jeho výsledků pořídí pro
občany kompostéry, k nimž přibude
i štěpkovač, aby se podařilo splnit
povinnost řešit nakládání s biologickým odpadem. „Je možné ho bezplatně využít, ale pro tvorbu štěpky
na zahrádku, ne na topení,“ podotkl
Petr Kolář.
(jim)

PIVÍN Brambory a brambůrky
pro kluky i pro holky. Ale také
pro jejich rodiče byly připraveny
v pátek 9. října na půdě
„mateřinky“ v Pivíně. A všichni se
mohli přesvědčit, že taková Bramboriáda je skutečně velká paráda!
Nepříznivé počasí nikoho nezaskočilo, akce se ze školní zahrady
přesunula do třídy. Rodinné kolektivy vyráběly skřítka Bramboráčka
z brambor i jiných materiálů,
soutěžily v bramborových disciplínách - hod, sběr, přenášení koše,

převážení pytlů na kolečku, zdolávání překážkové dráhy s pytlem
na zádech a dalších. „Všechny disciplíny děti i jejich rodiče zvládli
bravurně. Nejmenší závodníci
obdrželi sladkou odměnu. Za pomoc a spolupráci pak děti svým
rodičům vyprávěly krátkou bramborovou pohádku. Rozloučili jsme
se u táboráku a pečení buřtíků. Po
práci a závodění chutnalo opravdu
všem,“ popsala za kolektiv MŠ Pivín
její ředitelka Dagmar Zbožínková.
(red)

S výrobou skřítka Bramboráčka pomáhali dětem i jejich rodiče. Foto: Dagmar Zbožínková

>>> chcete vìdìt, kdo je vaším starostou?

Starosta Rakůvky Josef Mikulka: „Jediné,
co nám hyzdí dědinu, je krajská silnice...“
EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR
pro Večerník

Jiří MOŽNÝ
RAKŮVKA Letos tomu je již pětatřicet let, co stojí v čele Rakůvky
Josef Mikulka (na snímku). Prvních
deset let zastával v této malé obci
na Konicku předsedu občanského výboru, po osamostatnění od
Bohuslavic pak byl v roce 1990
poprvé zvolen starostou. Tentýž
scénář se opakoval i na podzim
loňského roku, kdy nyní dvaašedesátiletý zkušený komunální politik započal již šesté čtyřleté období. To se navíc dočkal ocenění ve
Španělském sále Pražského hradu
jako finalista Ceny veřejnosti o nejlepšího starostu obce do pěti set
obyvatel. A právě Josef Mikulka
byla hostem dalšího seriálu našich
pravidelných interview s čelními
představiteli obcí a městysů prostějovského regionu.
●● V nedávné minulosti jste se pustili
do velkých stavebních úprav. Nyní tedy
obec vypadá podle vašich představ?
„Práce je stále dost, ale jsem hrozně rád, že
to hlavní se podařilo udělat. V roce 2010
jsme provedli generální opravu návsi včetně požární nádrže, jejíž náklady činily pět
milionů korun a na naši malou vesnici to
byla velká akce. Někteří zastupitelé měli
obavy brát si půlmilionový úvěr, ale říkal
jsem, že když prošvihneme tak velikou
dotaci, tak při tehdejším rozpočtu devět set
tisíc korun víckrát peníze neuvidíme. Mu-

seli jsme to udělat a podařilo se. (úsměv)
Stejně jako o dva roky později za půldruhý
milion korun generální opravu kapličky
a výstavbu nových i rekonstrukce stávajících chodníků. Splácíme sice deset let, ale
nijak závratné částky. A nemusíme se dívat
na chátrající obec, což je důležité.“
●● V případě velké rekonstrukce byli
občané spíše pro, nebo jste zaznamenal
projevy nesouhlasu?
„Určitě to drtivá většina kvitovala. Poslední
větší úprava se dělala v roce 1969, z jehličnanů už byla taková trochu džungle. Stejně
tak se začínaly sypat břehy rybníka, navíc
současně jsme opravili místní komunikace, všechny máme udělané balenou. To je
úspěch jako hrom. Tehdy jsem na setkání
mikroregionu Konicko říkal šéfovi správy a údržby silnic i náměstkovi hejtmana
panu Mačákovi, že jediné, co nám hyzdí
dědinu, je krajská silnice a že by s tím měli
něco udělat. Pokrčili rameny, že na to nejsou peníze. A je to setrvalý stav. My máme
všechno pěkně opravené, ale na krajské silnici byste si vymlátili zuby, když tam jedete
autem. Vždy se to na jaře polepí a v zimě
opět vydrolí.“
●● A co plánujete dál?
„Nyní se do ničeho většího nepouštíme,
protože splácíme právě ty dva úvěry...
(úsměv) Nemáme zájem dědinu zadlužovat, i když nejde o žádné velké částky. Takže se poslední dobou dělaly jen
drobnější akce, tedy díky dotacím opravy
kamenných křížů, k tomu běžná údržba
obecního majetku a zeleně. Na ní si zakládáme. Loni jsme na sloupy koupili nádoby
na převislé muškáty a líbí se mi, že o to mají
zájem i děti a starají se. Za toto jsem moc
rád. Již roky máme zpracovaný projekt na
rekonstrukci obecního úřadu, ale jde o vyšší částku a zatím jsme nenašli žádný vhod-

ný dotační titul. Dále plánujeme modernizaci veřejného osvětlení, jedná se o dvanáct
třináct lamp.“
●● Jak vypadá život v obci s přibližřibližně stovkou obyvatel?
to
„V březnu slavíme MDŽ, tento
svátek jsme si zachovali. Jednouu
jsme zkusili oslavu Dne matek,
ale to už v květnu byly výmluvy,
že je hodně práce na zahrádce,
tak jsme se vrátili zpět k MDŽ.
Dále pořádáme pálení čaroděj-

“

Foto: archív Večerníku

Nechtěl jsem, abychom se pod někoho
vrátili jako satelit, což bych nepřežil.
Jednou jsme to zažili, ale když se naskytla
možnost, tak jsme rychle utíkali zpátky.

nic, dětský den na konci školního roku
i na konci prázdnin, nechybí stezka odvahy
s pohádkovými bytostmi kolem vesnice,
dále mikulášská besídka spojená s rozsvícením vánočního stromu, na Silvestra pak
společné přání do nového roku. K tomu
jsme v loňském roce znovu po jedenácti
letech uspořádali sjezd rodáků, přitom proběhlo i svěcení hasičského praporu a naší
kapličky. Na organizaci to byla náročnější
akce, ale byli jsme velice spokojeni, lidí se
sjelo hodně. Navíc se nám podařilo zajistit
přílet armádního vrtulníku Mi-17, což byla
velká atrakce pro děti i dospělé.“
●● V čele Rakůvky stojíte již spoustu
let, co vás při loňských volbách přesvědčilo pokračovat ve funkci?
„Už jsem jim říkal, ať mě někdo vystřídá,
oni ale odpověděli, že v žádném případě,
že do toho také nepůjdou. A nechtěl jsem,
abychom se pod někoho vrátili jako satelit,
to bych nepřežil. Jednou jsme to zažili, ale

když se v roce 1990 možnost naskytla, tak
jsme rychle utíkali zpátky... Vidím to v okolních dědinách. Pokud tam není sídlo obecního úřadu, tak dostanou jen to, co spadne
ze stolu. A tady se už něco udělalo, dědina
nějak vypadá, nemáme se za co stydět. Tak
jsem jim pak řekl, že do toho půjdu, když
oni taky. Domluvili jsme se a nastala jen
drobná obměna.“
●● Přináší to více radostí, nebo starostí?
„Chvílemi tak, chvílemi tak. (úsměv)
Když se vám podaří nějakou velkou akci
dokončit a lidé z jiných obcí vám říkají, že
to máte pěkné, tak to samozřejmě potěší.
Při práci je kolem toho ale hodně chození, to je jasné. Na to tady ale jsme. Úřední
hodiny pro mě neplatí. Jsem neuvolněný starosta a pracuji jako zootechnik,
k dispozici jsem ale kdykoliv, a pokud lidé
přijdou, tak se problém řeší. Je ale zbytečné sedět na úřadě, když každý ví, kde mě
najde...“
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„CHTĚL
JSEM
BÝT
VŽDY
´VIDITELNÝM
HERCEM´“
Miroslav Donutil promluvil při návštěvě Prostějova exkluzivně pro Večerník
PROSTĚJOV
Předminulý
pátek 16. října právem dokázal, proč je považován za
jednoho z nejlepších a nejrespektovanějších herců současnosti. Do Prostějova zavítal
s brněnským divadelním souborem Husa na provázku, kde
se po boku svého syna vybičoval opravdu ke skvělým výkonům. Stejně jako Miroslav
Donutil nezapře rodinné geny,
i jeho syn Martin se takzvaně „potatil“. V rámci osmého
ročníku divadelní přehlídky
Aplaus tak měli diváci Městského divadla v Prostějově
možnost srovnání. Rolí Salieriho ve hře Amadeus se Miroslav Donutil vrátil po čtvrtstoletí na svá „rodná divadelní
prkna“. Večerník vám jako
jediné periodikum přináší
bezprostřední dojmy tohoto
charismatického herce, moderátora či baviče, který nám
poskytl exkluzivní rozhovor.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
k
se ptal

Josef

POPELKA
A
● Dovolil bych si jednu odleh●●
ovací otázku na úvod. Dokážete
čovací
i po těch letech od vaší maturity
yskloňovat ruskou číslovku
vyskloňovat
edna?
jedna?
Odin, bez odnovo, odnomu. Kva„Odin,
t, pishu otlichno.“ (smích)
tit,
● Uvažoval jste o povolání
●●
ovináře. Kdybychom si obránovináře.
li role, jakou otázku byste sám
tili
obě položil?“
sobě
Proč ses tím novinářem nestal,
„Proč
vole! (smích) A odpověděl bych si.
...vole!
obře jsi věděl, co děláš. Protože je
Dobře
too pěkně blbé řemeslo...“ (úsměv)
● Pojďme k herectví. Jaký žánr
●●
see vám nejlépe hraje?
Já nemám to štěstí v životě, že
„Já
ych hrál stále to samé, takže krobych
mě komických rolí mám spoustu
olí vážných. Řekl bych, že většinu.
rolí
A tak je mám možnost hrát jak
naa divadle, tak v televizi, ve
lmu či v rádiu. Střídání je
filmu
edy pro mě to nejlepší, co
tedy
může být.“

●● Dáváte přednost spíše divadelním rolím či jsou pro vás více
v oblibě role filmové?
„Rád říkám, že se to vzácně doplňuje a to je jedna z vymožeností
hrát v této zemi. Ve světě tomu tak
běžně není, tam je to diametrálně
odlišné. Například v Americe máte
televizní herce, filmové, divadelní
a málokdy si zkusí něco jiného.
Já jsem rád, že mohu absolvovat
všechny tyto odvětví.“
●● Jak si užíváte dabing, případně rádio, kde vás lidé nevidí,
jen si užívají váš nezaměnitelný
hlas?
„Přijde mi hrozně srandovní ten
titul ´Neviditelný herec´, který se uděluje za výborný výkon
v rozhlase. Já jsem chtěl být přitom
vždycky viditelný.. (úsměv) Ale je
to název, který k tomu asi patří.
Dabing už moc nedělám, není na
něj moc čas. Nadaboval jsem toho
ovšem spoustu. Kevin Costner,
Gérard Depardieu a další, byla to
velmi zajímavá zkušenost a myslím, že byla velmi potřebná.“
●● Pokud si ve vašem vytížení
najdete čas pro sebe, co v těchto
chvílích nejraději děláte?
„Nejraději jsem na rybách, v lese,
na golfu a v moři.“
●● Když zůstaneme u vody,
máte nějakou oblíbenou desti
destinaci?
„Vzhledem k tomu, že se mi za můj
dosavadní život podařilo procestovat, jak to nedávno jeden můj
kamarád spočítal, sedmaosmdesát
zemí, tak těch moří nebylo málo.“
(úsměv)
●● Pocházíte z Moravy, nabízí
se tak otázka, na kterou lze
asi očekávat jednoznačnou odpověď. Přesto mi to
nedá, dáváte přednost spíše
pivu nebo vínu?
„Jednoznačně vínu!“

●● V letošním roce slavíte jedno významné jubileum. Psal se
rok 1990 a vy jste se stal členem
činohry Národního divadla. Jak
na své začátky v jedné z nejvýznamnějších architektonických
budov vzpomínáte?
„Bylo to spíše až v jednadevadesátém, i když v devadesátém jsem
tam již taky okrajově byl. Smlouvu jsem ale podepsal až začátkem
následujícího roku. Začátky byly
pestré, protože ne všichni členové tehdejšího Národního divadly
byli přesvědčeni o tom, že přišli ti
praví v podobě nás nových, a tak
se někteří podle toho chovali a dávali to nepokrytě najevo. Nicméně
vše se časem srovnalo a myslím, že
i správně pročistilo. Brzy se ukázalo, že si začali o některých myslet,
že tam právem patří, o jiných zase
ne. Začátky to tedy nebyly jednoduché, ale nastupte do Národního
divadla z experimentálního divadla Husa na provázku. (úsměv) Byl
to příliš velký skok, ale krásný.“
●● A co byste řekl o současné době v Národním divadle, jak se
změnilo?
„Změnilo se hlavně
to, že jsem z toho
divadla odešel...
abso
Cítím se abso-

lutně svobodný, dělám si absolutně jen to, co chci dělat a tvořit.
Vybírám si věci, které mi sedí, a je
to tak dobře.“
●● Vystupoval jste v mnoha
„one man show“. Mohou se diváci či posluchači do budoucna
těšit na nějaké pokračování?
„Ne, nic podobného již nechystám.“
●● Přijel jste do Prostějova
s hrou Amadeus, kde se po vašem boku objevuje i syn Martin.
Vystupujete spolu ve více představeních nebo se jedná pouze
o tuto inscenaci?
„Ještě spolu hrajeme ve Sluhovi
dvou pánů.“
●● A jak si tyto společné chvíle
na divadelních prknech užíváte?
„Krásně. Martin přijede do Prahy,
zahraje si roli Silvia, zablbneme si
v nejúspěšnější inscenaci Národního divadla v historii, což je krásný,

někteří lidé mysleli, že to bude mít
těžké s tím jménem, nebo že ho někdo tlačí či mu budou pomáhat, to
vše padlo. Martin se vyprofiloval
ve výborného herce díky Divadlu
na provázku a vedení Vladimíra
Morávka, který si ho do souboru
vybral. Také točí velikou hlavní
roli v historickém seriálu. Myslím
si, že za chvíli o něm budou vědět
všichni. To, že byl za roli v Amádeovi nominován na talent roku, také
svědčí o mnohém.“
●● Jak často navštěvuje vaše
rodina představení, ve kterých
účinkujete, případně kdy chodíte
na představení syna vy osobně?
„Moje rodina je na každém premiérovém představení a já se snažím,
abych byl na každém premiérovém
představení Martina.“
●● Jak se vám v Prostějově hrálo
a jaká byla odezva místního publika?

cházely, nevím, na kterou ukázat
a říct: tahle byla ta nejlepší...“
●● Čeho byste chtěl ještě dosáhnout?
„Já bych chtěl dokázat, abych byl
zdravý. Jestli to dokážu, budu na
sebe pyšný. Protože mě čeká operace kolene a to není jednoduchý
zákrok, takže mám pocit, že to je
taková největší tužba.“
●● A co se týče divadelního prostředí?
„Záleží na tom, jak se s kým dohodneme, na jaké práci, co to
konkrétně bude. Nechci nikterak
předjímat. Úvahy jsou, ale které
z toho vyjdou, to opravdu teď nevím. I z části kvůli tomu kolenu.“
●● Pro ty diváky, kteří neměli
příležitost zhlédnout prostějovské představení, na co byste je
rád pozval?
„Na všechna má představení, protože jsou skvělá. (smích) Věřím,

„Syn mě viděl a řekl: Mami, já bych
chtěl jednou dělat to, co taťka, ab
ych
taky bavil lidi. No, a tak se vlastně
stalo to, co řekl, jeho osudem...“
že se něco takového stalo. To by
mě nikdy ani nenapadlo. Jemu
byly čtyři roky, když byl na
premiéře, a dnes v tom hraje.Tím se mu splnil jeden ze
snů. Pamatuju si dodnes na
jeho větu, když jsme tehdy
odcházeli z toho divadla, oni
na mě počkali s maminkou
a on pronesl: Mami, já bych
chtěl jednou dělat to, co taťka,
abych taky bavil lidi. No, a tak se
vlastně stalo to, co řekl, jeho osudem.“ (úsměv)
●● Zůstaneme u Martina. Jak
byste charakterizoval svého
syna jako herce a poznáváte
v něm i kousek sebe či je
úplně jiný?
„Úplně jiný. On
jde svou naprosto specifickou
cestou. To, že
si na začátku

„Do Prostějova se vždy rád vracím,
hrál jsem zde asi třicetkrát a publikum bylo vždy skvělé, nejinak
tomu bylo i po dnešním vystoupení.“
●● Na kterou roli nejčastěji
vzpomínáte?
„Nevzpomínám! Já vždy uvažuji
dopředu. (úsměv) Nemyslím si, že
je dobré vzpomínat. Když se mě
někdo zeptá na určitou roli, tak na
ni dokážu vždy odpovědět. Moc
dobře si vzpomínám, jak jsem ji
tvořil, co pro mě znamenala, ale
že bych konkrétně vyjmul nějakou
roli a vzpomínal výhradně na ni, na
to nemám odpověď.“
●● Která tedy role je vám v současné chvíli nejbližší?
„To, co v současné chvíli hraju, je
mi blízké. Jestliže tedy hraju v Národním divadle Naše Furianty či
Sluhu dvou pánů nebo Amadea,
to jsou ty momentálně nejbližší.
(úsměv) To co nehraju, mi blízké
není a to co budu hrát, ještě nevím
a to co jsem hrál, mi bylo vše blízké, protože jsem si to vybral. Ale
kdybych si měl vybrat asi z těch
dvou a půl tisíce rolí, které před-

že si lidé přijdou na své. A ti, co se
vůbec nedostanou, tak se mohou
podívat na Doktora Martina, jenž
teď běží v České televizi.“
●● K tomu jsem se právě chtěl
dostat. Seriál Labyrint nebo již
zmíněný Doktor Martin patří
mezi poslední novinky. Jak jste
si užíval natáčení?
„Seriál jsem dělal dvakrát v životě (Četnické humoresky a Hotel
Herbich - pozn. red.), jinak mě to
moc nezajímalo, zvláště ty papundeklové seriály, co běží v současné době v televizi. Nicméně oba
tyto seriály mě oslovily, protože
byly fantasticky napsané, měly
v záloze výborného režiséra
a výborné kameramany. Tím pádem nebylo o čem pochybovat.
Také odezva to jednoznačně potvrdila.“
●● Závěrem si nemohu odpustit
jednu kontrolní otázku, která
vás spojuje s rolí nezapomenutelného poručíka Troníka z Černých baronů. Jakou kadenci má
známý samopal vzor 24?
„Na to si odpovězte sám...“ (pravý
moravský smích)

vizitka
MIROSLAV DONUTIL

Foto: Josef Popelka

✓ narodil se 7. února 1951 v Třebíči
✓ už při studiích na JAMU učinkoval v brněnském divadle Husa na provázku, kde působil od
roku 1973 až do roku 1990. Poté se stal členem
činohry souboru pražského Národního divadla,
kde působil do roku 2013
✓ s manželkou Zuzanou mají dva syny. Starší syn Tomáš pracuje jako informatik a mladší syn Martin je hercem
✓ je ceněn zejména jako nadaný komik a vypravěč
✓ ztvárnil známé postavy v mnoha divadelních rolích. Stařeček v Židlích, šašek v Jak se vám líbí, Truffaldino ve Sluhovi dvou pánů, Dogberry v Mnoho povyku pro nic, Tobiáš Říhal ve Večeru Tříkrálovém, Archie
Rice v Komikovi, Bušek v Našich furiantech. Nezapomenutelné jsou jeho
herecké kreace v komediích Tankový prapor, Černí baroni, Dědictví aneb
Kurvahošigutntag, Hotýlek v srdci Evropy, Pasti, pasti, pastičky, Pelíšky
nebo Román pro muže
✓ za svůj výkon ve filmu Pasti, pasti, pastičky získal Českého lva a za roli
Miroslava Norbachera ve filmu režiséra Vladimíra Morávka Nuda v Brně
(2003), byl nominován na Českého lva za nejlepší mužský herecký výkon
ve vedlejší roli
* svůj hlas propůjčil nejčastěji Kevinu Costnerovi a Gérardu Depardieu
zajímavost: od svých osmnácti let je epileptik. Jiří Suchý jej nazval
klaunem z Boží milosti a prohlásil, že Donutilův Truffaldino v Goldoniho Sluhovi dvou pánů způsobil, že se v Národním divadle i se vším
publikem opravdu nekontrolovaně řehtal, což se mu stává opravdu
málokdy

Pondělí 26. října 2015
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Prostějov a AUTO-MOTO

aneb přezouváme mazlíčky

upozorní na pokles teploty pod kritické
4° C. Tehdy je třeba maximálně zpozornět, zvlášť pokud prší či byť jen mrholí.
Mokrá silnice se totiž kdykoliv může
změnit v ledovou plotnu, zvlášť na určitých specifických místech. Ta bývají na
silnicích vyšších tříd označena patníky
s modrými odrazkami, potkat je můžete například při vjezdu na mosty, které
promrzají nejdříve. Vliv ale může mít
i jiné podloží, potok podtékající pod silnicí a podobně.
Důležité je sedat za volant opravdu
s čistou hlavou, soustředit se na jízdu,
netelefonovat, i pokud máte hands-free. Předvídání možných situací je
v zimě mnohem důležitější než v létě.
Opatrnosti není nazbyt především
v zatáčkách, zvlášť v takových, kde není
přehledný terén. Je lépe přibrzdit raději dříve a s vyšším citem na brzdovém
pedálu, o něco nižší rychlost rozhodně
neuškodí. Volant je třeba držet pevně
oběma rukama, zatáčet plynule. Jak
v případě obou pravých pedálů, tak
volantu platí vyvarovat se jakýchkoli
prudkých pohybů, plynulost se na
kluzkém povrchu opravdu vyplatí.
Výhodu mají řidiči disponující manuální převodovkou, kteří mají právě
v krizových zimních měsících oprávněný pocit lepší kontroly nad vozidlem. Jsou tací, kteří by si řízení s „automatem“ ani nedokázali představit.
V případě nouze, především hrozícího
smyku, se totiž doporučuje především

vyšlápnout spojku a opatrně manipulovat s volantem, aby se auto vrátilo do
původní stopy. To platí pro běžnější
pohon přední nápravy, je-li poháněna
zadní, je potřeba při přetáčivém smyku
dát tzv. „kontr“, tedy točit volantem
proti směru původního zatáčení. Je ale
potřeba rychle vracet volant do původní polohy.
Řidiči s automatickou převodovkou
si vyšlápnutím spojky pomoci nemohou, musí být tedy zejména při projíždění zatáčkou pečlivější - včas přibrzdit, uvolnit pedál brzdy, pak zatáčet
a na výjezdu ze zatáčky plynule přidávat plyn.
Zima s přívaly sněhu bývá podle statistik paradoxně bezpečnější než suché
léto. Řidiči jsou přece jen opatrnější
a přizpůsobí jízdu aktuálním podmínkám. Za hustého sněžení se sice
nikomu dobře nejezdí a musíte počítat
s časovou prodlevou, auta se ale šinou
pomalu a neudělá-li někdo fatální chybu, obvykle dojedete i bez pomačkaných plechů.
Důležité je však i dobré osvětlení vozidla. Nezapomeňte, že mlhová světla
se nepoužívají pouze za mlhy, ale právě
také za hustého deště nebo sněhové
vánice. A rozhodně si v noci nezapínejte dálková světla, uvidíte před sebou
pouze bílou hradbu. Optimální jsou
potkávací a mlhová světla (přední,
zadní jsou samozřejmě povinná) či
lehká noha na plynu.

15102311043

Havrani přiletěli dříve. Pokud
se vám toto konstatování
zdá v souvislosti s tématem
dnešního vydání Večerníku
nesouvisející, je to odtažitost
pouze zdánlivá. Právě fakt,
že přes brzký přílet typických
městských zimních ptáků se
tito vůbec nepotkali se špačky,
kteří s předstihem zamířili
jižním směrem, ukazuje na
tuhou zimu. Nebylo by se co
divit, vzpomeneme-li na letní
vedra. Takže nastal opravdu
nejvyšší čas připravit na zimní
období své čtyřkolové miláčky.
Na co všechno je potřeba
myslet, se dozvíte v tradičním
souhrnu, který se dnes rozrostl
až na tři strany!
Texty připravil: Tomáš Kaláb

Můžete mít sebelíp připravené auto
na zimní podmínky, ale pokud „nepřeřadíte“ v hlavě na zimu i vy sám
coby řidič či řidička, veškerá vynaložená námaha může přijít vniveč.
„Ke dni účinnosti vyhlášky, která
vymezuje povinnost mít na vozidle
zimní pneumatiky, tedy k 1. listopadu, míváme odbavených pětadevadesát procent našich zákazníků,“
prozradil spolumajitel Pneuservisu
Červený. „Však také zhruba tři týdny předtím přezouváme doslova od
nevidím do nevidím...,“ dodal pro
Večerník unaveně.
Vzhledem k zapomnětlivosti lidí
v dnešní uspěchané době raději neponechávají nic náhodě a nečekají se
založenýma rukama, až se klient objedná. „Naše stálé zákazníky obvoláváme a dohodneme termín návštěvy,
osvědčilo se to nám i motoristům,“
objasňuje zajímavou strategii Červený.
Kromě přezutí pneumatik doporučuje řidičům ještě doplnit zimní směs do
ostřikovačů a kontrolu chladicí kapaliny, byť to už není přímo v náplni práce.
Sebelepší příprava na pověstném „cvičišti“ ale mnoho nezmůže, pokud se na
bojišti, tedy konkrétní silnici, nechováte
obezřetně. Právě podzimní dny jsou
mnohem zrádnější než zima samotná,
zvlášť pokud vyjíždíte brzy ráno. Většina
automobilů mimo nejzákladnější modely disponuje indikátorem venkovní
teploty, který akustickým signálem

15102111036

Na zimu nestačí připravit
pouze vůz, ale i sám sebe
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PODĚKOVÁNÍ
Děkuji zdravotním sestrám ze
Sanca Vrahovice za poskytnutí
zdravotní služby mému manželovi Josefu Koudelkovi z Prostějova, která je na profesionální úrovni. S díky manželka Dagmar.
Chtěla bych touto cestou poděkovat kolektivu zaměstnanců restaurace U Tří bříz, kteří na 10. 10. 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. Soldánová Eliška

LEVNÉ MALOVÁNÍ – MALÍŘSTVÍ VRÁNA. Výmalba místností od 15 Kč/m2, nátěr dveří od
350 Kč/ks, nátěry radiátorů, železných konstrukcí, malování všeho druhu. Na přání provedeme
i úklid. Tel.: 775 652 906

15021020132

Pronajmu velký přízemní byt 2+1, Prodám novou garáž, atraktivní místo
Svatoplukova ulice se stáním pro Krasice, Moravská, 30m od bývalé Sanauto, s velkou lodžií. Cena 6.000/ dry, k 1. 1. 2016, info. tel.: 777 011 148
měs.+ inkaso. Tel.: 777 010 323
Koupím byt 1+1, 2+1. Telefon:
Prodám pozemek pro stavbu rodin- 774101818
ného domu v Prostějovičkách, výměra 800m2. Cena k jednání. Tel.: Koupíme dům v PV. Telefon:
731 106 622
774858723

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
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.
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

Nabízím žehl. prádla v PV. Koš Prodejna Ivka, Plumlovská ulice naprádla za 200 Kč. Tel.: 737 834 020 bízí nové vzory podzimní a zimní
obuvi (kožená, zdravotní) i na velmi
Provádíme opravy střech, vazby, problémové nohy. Výběr zboží máme
i v nadměrných velikostech, až do č. 51.
klempířské práce. Zateplované
OTEVŘENO I V SOBOTU.
systémy a ostatní zednické
práce. Tel.: 608 780 615 nebo
Prodám pojízdná plechová vrata
av.stavby@seznam.cz
vel. 3,35+ 0,05/2x 2,68. Pojezd po
vrchní kolejnici, v jedné půlce dveNabízíme kompletní pokládku ře na FAB. Nahoře průsvitná část z
zámkové dlažby, žulových kostek, plexiskla. Cena: původní 33 500Kč,
NOVĚ kamenné koberce a dal- nyní 15 000Kč. Možná i dohoda.
ších, super ceny, vysoká kvalita. Kontakt 731 519 641.
Tel.: 723 522 369
TRAFIKA U LÁZNÍ opět v provoNabízím veškeré malířské a natě- zu! Prodej jsme rozšířili o studenou kuračské práce, možnost vystěho- chyni, dobíjení mobilu, vč. paysefcard,
kontakt: 603 445 601
vání i úklidu, tel.: 799 797 657

Hledám pronájem bytu 2+1 v Pv. Pronajmu garáž na Brněnské.
Tel.: 739 058 135. RK NE!
Tel.:774 802 340
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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.

STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek, Pila Otaslavice nabízí tvrdé palivové
721 344 771. Práce strojem UNC, dříví – krácené. AKCE! Cena 500 Kč/
prms., vč. DPH. Doprava zajištěna.
výkopové, terénní práce.
Tel.: 582 371 493 nebo 605 405 953
Fasády, rekonstrukce, zateplení, ná- Přijímám objednávky na růže veltěry, nástřiky, ochrana před grafiti. kokvěté, pnoucí a polianty. Cena 35
Volejte 723 522 369
Kč/ks, tel.: 607 971 192

SOUKROMÁ INZERCE
Koupím byt 2+1 v OV, západní část Prodám chatu na BĚLECKÉM
města. 777 602 873
MLÝNĚ, velikost pozemku 300m2,
RK ne! Tel.: 737 344 163
REALITNÍ KANCELÁŘ
VNB REALITY
Pronajmu parkovací místo v garáHlaváčkovo nám.1 (ATRIUM), žovém dvoře, Svatoplukova ulice,
Prostějov
tel.: 777 010 323
Ing. Zuzana Kučerová, 774 409 430
aktuálně NABÍZÍ:
Nabízím k dlouhodobému pronáBYT3+1,Kralice n/H 1.090.000Kč jmu byt v PV 3+1, 120m2. Nájem
RD 5+1, Určice
850.000 Kč 8.500 Kč+inkaso. Jistina 15.000 Kč.
RD 2+6, Brodek u Pv 1.890.000 Kč Možnost trvalého bydliště. Více na
RD 3+kk, novostavba 1800m2
tel.: 732 565 757
Brodek u Konice 2.700.000 Kč
Koupíme byt 2+1. Spěchá.
RD 2+1, Brodek u K. 230.000 Kč
Tel.: 774 405 644
Pronájem kanceláře 5.700 Kč/měs.
Pronájem obchodu 70m2
12.000 Kč/měs. Pronajmu garáž v Prostějově
Ing.MarieVymazalová,774421818 u kruhového objezdu Anenská ul.
aktuálně NABÍZÍ:
Tel.: 732 215 683
BYT 1+1, Nerudova 590.000 Kč
Byt 3+1, Tylova
1.445.000 Kč Pronajmu zavedené pohostinství
RD Otaslavice
960.000 Kč v Brodku u Prostějova, 130 m2,
RD Skřípov
990.000 Kč cena dohodou. Tel.: 734 707 503
RD Plumlov novost. 3.990.000 Kč
Chata Plumlov.přehrada 940.000 Kč
Hledáme ke koupi dům se
Stav.pozemek 22.056 m2
zahradou a sklepem. Advokáta
Mostkovice
zaplatíme. Tel.: 774 414 525
Pronájem 4+kk
9.000,-Kč/měs+ink
PRO NAŠE KLIENTY HLEDÁME: Pronajmemebyt1+1(32m2,balkon,
* BYTY 1+1, 2+kk, 2+1 v Prostějově blízko centra, částečně zařízený).
* BYT 3+1 do 1.500.000 Kč v PV
Tel.: 721 456 005
* Rodinné domy v PV a okolí
* Chaty, zahrady a pozemky
Pronájem bytu 1+1 na ulici DobVíce na:WWW.VNB-REALITY.CZ rovského, volný od listopadu, nájem 6.000 Kč/m včetně inkasa.
Prodám stav. pozemek v katas- Tel.: 739 424 370
tru Plumlov nad přehradou cca
9.000m2, jen v celku. Cena doho- Pronajmu garáž v Pv. Telefon:
dou. Tel.: 582 393 211, 731 471 110 774 914 561

KOUPÍM

Nabízím domácí svatební vdolečky. V jedné dávce je cca 250 ks
svatebních vdolečků plněné tvarohem a rozinkami. Do těsta je použito máslo, tvaroh a rum....žádné
náhražky!! Po předchozí domluvě
můžu i za poplatek dovést. Cena za
1 dávku 250 ks je 500 Kč. Tel.: 728
268 853, Prostějov.
Koupímvařič,lahveodPB,WC-kombi,
Rychlá půjčka 5 - 20.000 Kč. Peníze e-mail: kolacky-vdolecky @seznam.cz dveře, okna, svěrák York, Remosku.
ještě dnes. Tel.: 603 218 330
Antény Jiříček nabízí až 47 tv progra- Tel.: 608 539 783
Zajistím nízkou úrokovou sazbu mů bez poplatků. Tel.: 776 340 848,
PRODÁM
při refinancování úvěrů, konsoli- www.anteny.kvalitne.cz
dace půjček a vyplacení exekucí.
Opravy oděvů
ZD Moravan Domamyslice
Tel.: 737 543 961
Obuvi a batohů
Sad Mostkovice
Opravy deštníků
Prodej jablek
Broušení nůžky nože
Konzumní i do kvasu
Vedle knihkupectví u radnice
(pro maloodběratele i velkoodběratele)
702 870 751
Po až pá: 7.00 do 15.00 hodin.
Provádíme také zcelování
Tel.: 602 510 465

15012320037

NABÍZÍME
9é.83%<7ģ
ZA HOTOVÉ!!!

Kvalitní
služby
od roku
1992

Vyplatíme všechny vaše EXEKUCE Ploty betonové, drátěné, průmysa poskytneme vám jednu půjčku. lové gabiony. Kvalitně za rozumné
Pracuji pro více věřitelů, volejte.: ceny. 723 522 369
777 551 492
STOLÁŘSTVÍ V. Jančík.
Malá půjčka 10 000 až 80 000 Kč. Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol, plov.
podlahy. Domamyslická 104, PV.
Pracuji pro více věřitelů. Tel.:
www.stolarstvijancik.cz,
777 551 492
Tel.: 604 820 358
Osobní bankrot – oddlužení. KonČištění kanalizací a odpadů
zultace zdarma. OPTIMCREDIT
Odvoz fekálií
s.r.o. Volejte777 551 492
Tel.: 774 368 343
Peníze pro všechny ihned při podpisu! Zvýhodněné podmínky, žád- Zemní práce, kanalizace, odvodnění,
né poplatky. Volejte: 775 02 12 12 demolice. 723 522 369
Stěhování bez pomoci zákazníka
!PENÍZE VŠEM! Úvěry, hypoté- a vyklízecí služby. Rychle, levně.
ky, zástavy, exekuce.. od 8 věřitelů
Prostějov 604 389 367
= vaše výhoda, konzult. zdarma
Stěhování, vyklízení.
739 066 462, 603 317 378
Tel.: 775 132 134

15012320038
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SLUŽBY

ve středu
28.10. 2015
redakce zavřena

AKCE! Prodej bukového palivového dříví. Cena 500 Kč/prms. +
15% DPH. Doprava zajištěna. Pila
K+L Doloplazy u Nezamyslic. Tel.:
582 388 101

Prodej palivového dřeva, polena
33cm, metrovky, odřezky od pily.
Cena od 490 Kč/m. Doprava zajištěDalší výzva DOTACE NZÚ byla na. Tel.: 734 481 013
vyhlášena 22. 10. 2015. Poskytuji
poradenství v oblasti výstavby pa- Prodáme starší rozkládací sedačku
sivních domů, rekonstrukcí, sníže- š185 cm+ rozkládací křesla za 2.000
ní energetické náročnosti budov. Kč + odvoz. Volná od 1. listopadu
Zpracuji projekt, podklady pro do- 2015. Pv 725 838 326
taci. Kontakt 731 418 060, 605 483
Prodám jehněčí maso v rouně
602, info@karon.cz
i bourané, váha 15 až 25kg. V rouPORADENSTVÍAZASTUPOVÁNÍ ně 130Kč/kg. Stažené 150Kč/kg.
Možnost rozdělení na menší části
Stavební řízení
20Kč/ kg. Tel.: 731 519 641
Katastrální úřad
Dědické řízení
Řešení vlastnických vztahů
OZNÁMENÍ
Vyhledávání a posouzení pozemNově otevřený „NÁŠ OBCHŮků pro stavbu a jiné
DEK“. Olomoucká 179, Dům
Kontakt: 731 106 622
služeb. U nás čerstvá vejce L, XL.
Úklidová firma přijme brigádníky, Luhačovické oplatky i teplé, 100%
ranní i odpolední úvazek. Infor- kokosový tuk-1 litr 160 Kč, sezóní
mace na tel. čísle 582 345 379 od ovoce a něco na zub. Po-Pá 8-12,
13:30-17 hod, So 9-11 hod.
8:00 do 15:00 hodin.
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HLEDÁTE PRÁCI?

Kdo v srdci žije, neumírá.

NEPROPÁSNĚTE SVOJI ŠANCI...
Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov
Dne 27. října 2015
si připomeneme 7. smutné výročí
úmrtí naší milované maminky,
babičky a prababičky
paní Boženy TURKOVÉ.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.

Dne 28. října 2015
vzpomeneme 1. smutné výročí
úmrtí
paní Stanislavy KORCOVÉ.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Manžel Radoslav a dcery
Ivana a Radka s rodinami.

Dne 30. října 2015
si připomeneme 25. smutné
výročí, kdy nás navždy opustil
pan Rudolf ZICHA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Očím jsi odešel – v srdcích jsi zůstal.

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Provozní uklízeči
Grafik/tiskař
Sklad. pracovník
Zámečníci, montéři
Frézaři
Třídiči odlitků
Elektromontéři
Manažeři kvality
Technologové montáží
Mistr stroj. výroby

11 350 Kč
12-18 000 Kč
18-24 000 Kč
75-80 Kč/ hod.
100 Kč/ hod.
21 000 Kč
75-85 Kč/hod.
25-35 000 Kč
30-40 000 Kč
23-28 000 Kč

nepřetržitý
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
třísměnný
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný

zákl. + praktická
PROFROST PV
střední odborné
Computer Media Pv
střední odborné
LASKI, Smržice
střední odborné
WISCONSIN ENG. Pv
střední odborné
Murdter Dvořák
střední odborné
Slévárna ANAH, Pv
střední odborné
WISCONSIN ENG. Pv
úplné střed. odborné HANAKOV Pv
úplné střed. odborné LINAPLAST, Pv
úplné střed. odborné Strojírny Pv

HLEDÁTE BRIGÁDU?

Kdo Tě znal, ten zná naši bolest,
ten ví, co jsme v Tobě ztratili.
V našem srdci žiješ věčně dálespi sladce, vždyť se opět shledáme.

VYUŽIJTE LETNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ

Nová rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov
Dne 16. října 2015
jsme si připomenuli
10. výročí úmrtí
paní Jiřiny NEČESANÉ
z Kralic na Hané.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Dnes, tj. 26. října 2015
si připomínáme 20. výročí úmrtí
pana Jaroslava SKALNÍKA
z Kostelce na Hané.
Vzpomínají manželka
a děti s rodinami.

Ruku Ti už nepodáme,
abychom Ti mohli přát,
jen kytičku na hrob dáme
a budeme vzpomínat.

Dne 31. října 2015
by se dožil 34 let náš tragicky
zesnulý milovaný syn, bratr a švagr
Honzík VIČAR
z Brodku u Konice.
S bolestí v srdci vzpomínají
rodiče a bratři s rodinami.

Dne 27. října 2015
by se dožil 75 let
pan František BURIÁNEK
z Dřevnovic.
S láskou vzpomínají
manželka Marie, dcera
Alena a syn Petr s rodinami.

Dne 27. října 2015
vzpomeneme 1. smutné výročí
úmrtí mého milovaného
bratra a našeho strýce
pana Jaroslava KOVAŘÍKA
z Čechovic.
V lednu 2016 by se dožil 70-ti let.
S láskou stále vzpomíná
sestra Milada s rodinou.

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice

Plat (Kè)

Provoz

Řidiči
120-150 Kč/hod.
Prodavači na ván. trzích 62-67 Kč/hod.
Kontrol. a třídící pracovníci 90-100 Kč/hod.

Kvalifikace

pružný
zákl. + praktická
jednosměnný střední odborné
třísměnný
střední odborné

Firma

WISCONSIN ENG. Pv
Ing. Aleš Masař Pv
Mtronix automotive Pv

Bližší info 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

8
Hned osmička
pozůstalých s láskou
vzpomíná v dnešním
čísle Večerníku.
Přidejte se taky!

vzpomeòte na zesnulé
novì v barevném
provedení pouze

200 Kè

15102111035

za

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

e-mail:
e
inzerce@
@vecernikpv.cz

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

Vlasta Němečková 1946 Prostějov
Vítězslava
Bosáková
1924
Prostějov
Ing. Petr Skopal 1961
Brno
Anna Hembalová 1941 Prostějov
Petra Burešová 1973
Prostějov
Josef Horák 1927
Lutín

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
Nejsou již mezi námi

František Vykopal 1945
Alžběta Krupová 1942

Poslední rozlouèení

Prostějov Pondělí 26. října 2015
Bílovice Libuše Vlachová 1926 Prostějov 14.00 Obřadní síň Prostějov
Pátek 30. října 2015
Bedřich Mlčoch 1957 Určice 10.15 Obřadní síň Prostějov

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

Marie Kalábová 1926
Jaroslav Novotný 1933 Prostějov
Kostelec na Hané Zdeněk Ježek 1937 Výšovice

POZOR!
VE STØEDU
28. ØÍJNA
JE REDAKCE

z dùvodu
státního svátku

UZAVØENA

15102111042

Poslední rozlouèení

Pondělí 26. října 2015
Lubomír Hruška 1953 Čehovice 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Jarmila Frgálová 1932 Krasice 14.00 Obřadní síň Brněnská 104
Pátek 30. října 2015
Marie Hvězdová 1942 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Sobota 31. října 2015
Květoslava Leinweberová 1930 Praha 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Gennadij Michajlovič Máder 1923
Prostějov

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE
v PÁTEK
30. øíjna 2015
v 10.00 hodin

15100970984

Nejsou již mezi námi

15102111033

Pohřební služba Pavel Makový
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nabídka pracovních míst
SOUKROMÁ ŘÁDKOVÁ INZERCE

Firma NAMI, výroba dámských
oděvů Hluchov, přijme do pracovního poměru dámské krejčové.
Nástup možný ihned Informace na
tel.: 582 378 556 nebo 731 441 045
STUDIO 365 hledá nové tváře
pro reklamu od 9-27 a 28-45l..
Tel.: 605 427 271,
9-12 h. www.studio365.eu

Přijmeme cukrářku, nutná praxe
5 let. Info.: 582 342 095
Studio Belleza přijme kadeřnice a
pedikérku. Klientela zajištěna. Info.
na tel.: 728 512 345
Firma Easy Fly s.r.o. přijme zaměstnance na hlavní pracovní poměr na
pozici švadlenka. Tel.: 603 324 047

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

Nabízíme volné pracovní místo pro Přijmu prodavačku do butiku v PV,
manikérku, kosmetičku, pedikérku brigádně. Tel.: 720 750 511
a masérku. Pouze s vlastním ŽL.
Informace na tel.: 731 115 250
Přijmeme samostatného, zkušeného
zámečníka, svářeče. Kvalitní práce,
Přijmeme pracovnici do pekařské kvalitní odměna. Pracoviště Prostějov,
provozovny, 3 směny, plný případ- 603 533 508
ně zkrácený úvazek, nástup možný
ihned. Info.: 582 342 095
Hledáme personál do exkluzivní
herny v Prostějově. Požadujeme
Firma Nature s.r.o. přijme mani- profesionalitu, loajalitu, čistý trestní rejstřík. Přednost mají uchazeči
pulačního dělníka do třídírny pa- s praxí. Kontakt: tel. 774 812 175
píru, znalost VZV podmínkou.
nebo 582 332 359
Tel.: 608 811 174
Firma Nature s.r.o. přijme řidiče H&D,a. s., Olomoucká 37, Prostějov
nákladního vozidla ŘP sk C, pro- přijme na šicí dílnu:
- krejčové ve vyšším počtu
fesní průkaz. Tel.: 608 811 174
- pracovnici se zkušeností s obsluhou
dírkovacího a knoflíkovacího stroje
Přijmeme brigádníky na lehkou ma- Od 1. 10. 2015 zvýšená hodinonuální práci, tel.: 582 330 341
vá sazba. Kontakt: pí. Daněčková,
tel.:582 305 603, e-mail:
Stavební firma hledá šikovné central@hdas.cz nebo H&D, a.s.,
řemeslníky. Tel.: 777 943 299
Olomoucká 37, Prostějov.

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 Firma JAMASTAV MORAVIA
s.r.o. nabízí volné pracovní mísPřijmeme řidiče sk C,E na meziná- to na pozici ÚČETNÍ. Profesní
rodní dopravu. Nástup možný ihned. životopisy zasílejte na e-mail:
eliska.pourova@jamastav.cz
Tel.: 602 502 098

Přijmeme fakturantku, životopis
posílejte na info@rudolfpekar.cz

15101410987

15102111030

15102011027

15102011026

Společnost Nekr sevis v Držovicích
přijme do HPP soustružníka pro
jednosměnný provoz, kusová výroPřijmeme prac. do studené ku- Přijmeme pracovníka na dozor na dis- ba na hrotovém soustruhu. Nástup
chyně. Pouze noční směna. Info.: kotéce (ochranka) v Pv. Noční provoz možný ihned, tel.: 777 743 604, p.
PÁ a SO. Informace na tel.: 777 757 280 Hloušek
582 342 095

15101410989

POZOR!

VE STØEDU 28. ØÍJNA
JE REDAKCE z dùvodu
státního svátku

UZAVØENA

Pondělí 26. října 2015
www.vecernikpv.cz

společnost
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Řádí u nás další sňatkový

PODVODNÍK?
zjistili jsme

15101611026

PROSTĚJOV Před Tomášem K.
z Prostějova varuje na sociální síti
Facebook Jiřina A. Její bývalý přítel,
s nímž se dala dohromady díky internetové seznamce, ji měl okrást o zlato
i oblečení. On sám se brání, že si vzal
věci místo peněz, které jí půjčil a ona
mu je nechtěla vrátit.
Zneužil její důvěru a lásku? Nebo si vzal
jen to, co mu patřilo? To jsou otázky,
které člověka napadnou při obvinění
z krádeže, které na nejmenované facebookové stránce zveřejnila Jiřina A.
„Chtěla bych touto cestou upozornit
všechny ženy nebo dívky, které znají

Tomáše K. z Prostějova, aby si dávali velký pozor a nepouštěli si ho domu. Je to
podvodník a zloděj, který se neštítí opravdu ničeho. Ani ukrást to, co je pro vás nejcennější. Mně takhle odcizil zlato asi za
dvaadvacet tisíc korun. Taky pas a synovi
oblečení. Jestli má někdo podobnou
zkušenost, nebojte se to nahlásit na policii. Já už jsem to udělala,“ napsala Jiřina A.
Podle Tomáše K. ovšem vše bylo poněkud jinak. „Aby této slečně exekutor nevzal barák, tak jsem jí půjčil peníze. Když
jsme se rozcházeli, tak najednou jako
o ničem nevěděla! Vzal jsem si tedy jen
to, co mi patřilo. Sice blbým způsobem,
ale s tím už nic nenadělám,“ hájí se naopak Tomáš K.
Kde je pravda? To ví jen oni dva...
(mls)

Jiřina A. i Tomáš K. jsou sice ve středním věku, přesto žijí internetem. Na něm se
seznámili a zde si i vyřizují své účty.
2x foto: Facebook

Tradiční ouverturou nové sezóny VK AGEL Prostějov
byl slavnostní OBĚD KLUBU S PARTNERY a sponzory
EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Marek
SONNVEND
PROSTĚJOV Velmi příjemnou akcí, která každým rokem
bezprostředně předchází vstupu žen VK AGEL Prostějov do
nového soutěžního ročníku,
je slavnostní oběd v Hotelu
Tennis Club. Konal se i tentokrát, a to ve středu 14. října za
účasti vedení volejbalového
oddílu, hráček„A“-týmu a členů
realizačního týmu, představitelů statutárního města Prostějov
i Olomouckého kraje a zástupců nejvýznamnějších partnerů klubu v čele s titulárním
sponzorem, společností AGEL.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník,
jakožto exkluzivní mediální
partner, u toho pochopitelně
nemohl chybět.

Ještě před chutným menu pronesly
několik vět nejdůležitější přítomné osoby sedící v čele slavnostní
tabule. „Vstupujeme do deváté
sezóny volejbalového projektu,
který je za celou dobu svého trvání
nadmíru úspěšný. Proto si přeji, ať
se mu stejně dobře daří i nadále,“
řekl mimo jiné Miroslav Černošek,
jednatel marketingové společnosti
TK PLUS zastřešující „vékáčko“.
Poté následovaly zdravice prvního
náměstka hejtmana Olomouckého kraje Michaela Fischera a nové
primátorky statutárního města
Prostějov Aleny Raškové, načež
dostal slovo majitel společnosti
AGEL coby titulárního partnera
prostějovského volejbalu. „Jsem
spokojen s tím, že družstvo nesoucí ve svém názvu mou firmu
dosahuje tak skvělých výsledků.
Hlavně minulá sezóna vyšla opravdu výborně a já věřím, že letos na
ni holky dokážou navázat. Trenérovi přitom slibuji, že v případě
nějaké dílčí porážky nebude hned
následovat žádné harakiri,“ rozesmál osazenstvo Tomáš Chrenek,
jehož slova kvitoval kouč Miroslav

ři příchodu na slavnostní oběd se Julie Kovářová, Tatsiana Markevich a Sonja
Borovinšek (zleva) dobře bavily.
Foto: Marek Sonnevend

Čada hlasitou odpovědí: „Děkuju,
to jsem rád!“
Kolečko úvodních projevů pak zakončil předseda správní rady VK.
„Dlouhodobě se snažíme dominovat českým soutěžím a být konkurenceschopní na mezinárodní scéně
v nejprestižnějším evropském poháru Champions League. Mám radost,
že se nám tento cíl daří naplňovat,
a chci poděkovat všem našim partnerům v čele se společností AGEL,
městem Prostějov a Olomouckým
krajem, neboť bez jejich výrazné

podpory bychom tak úspěšní být
rozhodně nemohli,“ zdůraznil Petr
Chytil. Dalším bodem programu
bylo představení hráčského kádru
i realizačního týmu volejbalového
A-družstva Prostějova 2015/2016,
jehož složení krátce okomentoval
lodivod Čada.
Poté už mohli všichni přistoupit ke
slavnostnímu přípitku a konzumaci kuchařova kulinářského umění,
aby celé setkání uzavřely neformální debaty nejen o nadcházející sezóně ve všeobecně přátelské atmosféře.

U krásně prostřené tabule se často tleskalo, zahájení sezóny probíhalo ve veskrze pozitivní atmosféře.
Foto: Marek Sonnevend

Nechyběli šéf TK PLUS Miroslav Černošek, majitel AGEL Tomáš Chrenek
a předseda VK Petr Chytil.
Foto: Marek Sonnevend

Otaslavice vzpomněly Bazárek vzbudil opět ZÁJEM
OTASLAVICE Významní rodáci
jsou neoddělitelnou částí paměti
každé obce. Proto je důležité
si je při významných výročích
opětovně připomínat. Do dějin
Otaslavic se velkým písmem
zapsal letec a podle vojenských
odborníků nejlepší stíhač druhé
světové války Josef František.
Oslavy k uctění památky 101.
výročí narození a 75. výročí úmrtí
otaslavického rodáka odstartovali
již v pondělí 5. října dopoledne
ukázkovými seskoky parašutisté,
příslušníci 102. průzkumného
praporu z Prostějova. Jejich bravurní výkony s obdivem sledovali
žáci základní školy, která nese jméno právě Josefa Františka.
O dva dny později pak uctili
občané Otaslavic i pozvaní hosté
památku Josefa Františka pietním aktem u pomníku před jeho
rodným domem. Za přítomné
hosty pronesl krátký proslov
příslušník RAF Jim Nichols,
za obec Otaslavice její starosta
Marek Hýbl a za Tělocvičnou jednotu Sokol Otaslavice Vlastimil
Štefek. Všichni zopakovali jen
to, co bylo již mnohokrát řečeno
a nemělo by být nikdy zapomenuto.

slavného rodáka

Pietní akt se uskutečnil u pomníku před rodným domem Josefa Františka.
Foto: Andrea Drmolová

V prostorách muzea pak připravil
Vladimír Ambroz, který také celé
odpoledne moderoval, sestřih
dobových fotografií a záznamů
z akcí, konaných k uctění památky
Josefa Františka.
„Zásluhy našeho slavného rodáka
v leteckých bitvách druhé světové
světové války dokazují vyznamenání umístěná v jeho muzeu
v Otaslavicích. Za zásluhy v bojích byl povýšen in memoriam

na podporučíka v polské armádě
a podplukovníka v čs. armádě.
Bylo mu uděleno in memoriam
nejvyšší resortní vyznamenání KŘÍŽ OBRANY STÁTU. Pevně
věříme, že v letošním roce obdrží
od prezidenta republiky vyznamenání nejvyšší, a to ŘÁD BÍLÉHO LVA, o jehož udělení již
obec opakovaně žádala,“ vyjádřil
přání svých spoluobčanů závěrem
akce starosta Marek Hýbl. (tok)
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PROSTĚJOV Pětačty-řicet maminek nabízelo ulynulou sobotu
dopoledne k prodeji
věci po svých dětech.
Kdo zavítal do prostějovské
sokolovny na podzimní bazárek, tak mohl za pár korun
pořídit celou výbavu pro své ratolesti - od oblečení přes boty
až po hračky. A co zůstalo, bylo
věnováno azylovému domu pro
osamělé rodiče s dětmi. Večerník,
jakožto mediální partner akce,
u toho nemohl chybět.

PŮVODNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Pavla VAŠKOVÁ
Bazárek uspořádalo Rodinné centrum Lodička ve spolupráci s internetovým serverem Modrý koník za
spolupráce Okrašlovacího spolku
města Prostějova, který hradil náklady spojené s pronájmem sokolovny
či reklamou. Jeho předsedkyně Milada Sokolová navíc převzala spolu
s primátorkou Alenou Raškovou
záštitu nad touto akcí.

FOTO GALERIE
BYLI JSME
U TOHO

klikni na

www.vecernikpv.cz

Do sokolovny se v sobotu dopoledne hrnuly davy maminek.

A v sokolovně bylo skutečně
„natřískáno“. Pětačtyřicet maminek
si nenechala ujít možnost za řádově
desetikoruny pořídit vše, co jim ještě
do podzimní a zimní výbavy dětiček
chybělo. Zabavily se i děti, pro které
bylo přichystáno několik tvořivých aktivit, mohly například vyrábět papírové
dráčky či vybarvovat omalovánky.
V kurzu také byl koutek s hračkami,
malování na obličej a především velký
nafukovací skákací hrad. Prostě, od
deváté do dvanácté hodiny neměla
nuda v sokolovně žádné místo. Nakonec ještě maminky věnovaly neprodané věci k dobrému účelu. Několik

Foto: Michal Kadlec

stolitrových plastových pytlů oblečení,
bot a hraček totiž putovalo do Azylového domu ADAR pro matky s dětmi.
„Jsem spokojena, jak se nám akce
vydařila. Maminky toho hodně
prodaly i nakoupily, děti si zařádily
a ještě jsme měli možnost pomoci,“
pochvalovala si úspěch bazaru Jana Valentová, hlavní pořadatelka a majitelka
RC Lodička. „Chtěli bychom tyto akce
pořádat v pravidelných půlročních
intervalech, snad bude stále takový
zájem jako dosud,“ dodala s úsměvem.
Už teď se tesy můžou rodiče a děti
těšit na další bazárek, který se
uskuteční na jaře.
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zveme vás...

TIPVečerníku

HÁZENÁ:
Sobota 31. října:
15.00: TJ Sokol II Prostějov – TJ
Bystřice pod Hostýnem (3. kolo ČP
mužů, SH ve Studentské ulici).
17.30: TJ Sokol Kostelec na Hané-HK – TJ Tatran Litovel (3. kolo ČP
mužů, sportovní hala v Kostelci).

STOLNÍ TENIS:

NĚCO MEZI

Sobota 31. října:
8.00: TJ Sokol Čechovice „C“ – SK
Přerov „D“ (5. kolo krajského přeboru
2A, sokolovna v Čechovicích).
10.00: TJ OP Prostějov „A“ – T.J. Sokol Šternberk „B“ (5. kolo krajského
přeboru 2A, sokolovna U Kalicha).
10.00: TJ Sokol Otaslavice „A“ – T.J.
Sokol Nový Svět (5. kolo krajského
přeboru 2A, sokolovna v Otaslavicích).
11.00: TJ Sokol Čechovice „B“ – TJ
Sokol Kojetín (5. kolo krajského přeboru 2A, sokolovna v Čechovicích).
14.00: TJ Sokol Čechovice „B“ – SK
Přerov „D“ (6. kolo krajského přeboru
2A, sokolovna v Čechovicích).
15.00: TJ OP Prostějov „A“ – T.J. Sokol Nový Svět (6. kolo krajského přeboru 2A, sokolovna U Kalicha).
15.00: TJ Sokol Otaslavice „A“ – T.J.
Sokol Šternberk „B“ (6. kolo krajského přeboru 2A, sokolovna v Otaslavicích).
17.00: TJ Sokol Čechovice „C“ – TJ
Sokol Kojetín (6. kolo krajského přeboru 2A, sokolovna v Čechovicích).

KDY: PÁTEK 30. ØÍJNA, 20:00 HODIN
KDE: APOLLO 13, BARÁKOVA UL., PROSTÌJOV

Pokud máte chuť si oddechnout, zatancovat
tancovat a poslechnout si muziku s pozitivními texty, určitě
čitě byste neměli vynechat koncert kapely NĚCO MEZI. Ten se uskuteční už
tento pátek 30. října v hudebním klubu
ubu Apollo 13. Tato
mladá kapela, jejíž písně jsou plné pozitivního náboje,
vás jistě nezklame.
Prostějovsko-brněnská skupina byla založena
aložena v roce 2004.
Od té doby prošla četnými změnami v obsazení
obsazení. Tou posledposled
ní byla na konci roku 2014 změna bubeníka. Typické je pro
ni prolínání různých stylů od ska, funky, rocku, hiphopu, až
po reggae. Šesti až sedmi členná kapela hraje ve složení: zpěv,
saxofon, pozoun, kytara, baskytara, bicí, klávesy a trubka.
Sami sebe charakterizují takto: „Jsme kapela z Prostějova,
Brna a okolního světa (Olomoucký a Jihomoravký kraj, Česká republika, Evropa, Svět, Vesmír...). Vzhledem k optimální
poloze Prostějova kloubíme v naší vlastní tvorbě (víceméně
úspěšně) dravost SEVEROMORAVANŮ, temperament

JIHOMORAVANŮ a rozvážnost
HANÁKŮ!“
K loňskému desetiletému
výročí si kapela nadělila
již v pořadí páté CD,
které kromě pěti nových skladeb obsahuje
i jedenáct starších kousků, takže se jedná o takové malé „the
best of “.
NĚCO MEZI koncertují v hudebních klubech převážně
v Olomouckém a Jihomoravském kraji. Jejich repertoár tvoří
skladby s pozitivními texty a melodiemi napsané ve vlastní
režii.
Skvělou zprávu je také to, že se na koncert v Apollu neplatí
žádné vstupné. A v rockovém klubu v Barákově ulici začíná
ve 20:00 hodin.

VOLEJBAL:
Sobota 31. října:
10.00: TJ OP Prostějov – TJ Nový Jičín (7. kolo 2. ligy žen, sk. „C“, letní
hala v Kostelecké ulici Prostějov).
14.00: TJ OP Prostějov – TJ Nový Jičín (8. kolo 2. ligy žen, sk. „C“, letní
hala v Kostelecké ulici Prostějov).

FILMOVÉ, DIVADELNÍ
OKÉNKO A VÝSTAVY

aneb, co se kde děje…
Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 26. října
17:30 Stážista
20:00 Dokonalý šéf
americká komedie
úterý 27. října
17:30 Stážista
20:00 Dokonalý šéf
22:15 Paranormal Activity:
The Ghost Dimension
americký horror
středa 28. října
17:30 Stážista
20:00 Dokonalý šéf
čtvrtek 29. října
17:30 Celebrity s. r. o.
20:00 Sicario: Nájemný vrah
americký akční film
pátek 30. října
17:30 Celebrity s. r. o.
20:00 Sicario: Nájemný vrah
noční představení
22:15 Paranormal Activity:
The Ghost Dimension 3D
sobota 31. října
17:30 Celebrity s. r. o.
20:00 Sicario: Nájemný vrah
Neděle 1. listopadu
17:30 Celebrity s. r. o.
20:00 Sicario

Kino klub

DUHA
Školní 4, Prostějov
čtvrtek 29. října
9:30 Zvonilka a piráti
14:00 Zloba, královna černé magie
pátek 30. října
9:30 Zvonilka a tvor Netvor
14:00 The Amazing: Spider-Man 2
sobota 31. října
15:00 Vzpoura hraček
– pásmo pohádek
17:30 Zvonilka a tvor Netvor
20:00 Návrat blbýho a blbějšího

ŠPALÍÈEK
Uprkova 18, Prostějov
čtvrtek 29. října do 6. prosince
75. výročí vzniku většiny československých perutí v RAF
Panelová výstava Klubu vojenské historie 276th SQDN RAF. Doplněna
bude panely připomínajícími 90. výročí
přesunu Vojenského leteckého učiliště
z Chebu do Prostějova.
od 30. října do 6. prosince 2015
NEŽ ZBRANĚ UTICHLY...
Výstava převážně ze soukromé sbírky
Jaromíra Kouřila z Čelčic

Muzeum a galerie
v Prostìjovì
11. září až 22. listopadu
NEAR TO REALITY (Blízko k realitě)
mezinárodní výstava současného holandského umění M. Wlbergena a Z. Albrechtové
10. září až 21. listopadu
předaukční výstava PRVNÍ AUKCE
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ A STAROŽITNOSTÍ V PROSTĚJOVĚ
čtvrtek 29. a pátek 30. října
18:30 hodin až 8:30 hodin STRAŠIDELNÁ NOC V MUZEU
Dětem ve věku 8-14 let nabízí strávit noc
v místních prostorách. Na všechny účastníky
čeká pestrý program s překvapením.
m..
m

FLORBAL:

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
HC MOST
sobota 31.10. od 18:00 hodin

BRUSLENÍ
VEŘEJNOSTI

Mediální partner
prostějovského
HOKEJE:

Apollo 13
Barákova 12, Prostějov
úterý 27. října
19:00 BENEFIČNÍ ZÁPAS V IMPROVIZACI & MÁRDI s PÍTRSEM
Jedinečné spojení improvizačního divadla
a akustického koncertu!
pátek 30. října
20:00 Něco Mezi
více v Tipu Večerníku na této straně
sobota 31. října
20:00 KVĚTY
Brněnská alternativní skupina

Centrum pro rodinu Prostìjov o.s.
nám. J.V.Sládka 2, Prostějov
V úterý 27. Října Kurz Efektivního
rodičovství (úterý od 17:00 do 19:30 hodin). Lektorkou je Marcela Kořenková
V pátek 30. října od 17:00 do 18:30 hodin se
koná Příprava dětí na školu.
KŘESŤANSKÉ MATEŘSKÉ CENTRUM MATKY MARKÉTY – setkávání
rodičů s dětmi. Každé pondělí a středa od
9:00 do 12:00 hodin.
RÙZNÉ……..
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.
v Prostějově, Kostelecká 17,
nabízí k zapůjčení kompenzační pomůcky,
např. polohovací lůžka, ortopedické vozíky,
chodítka, WC křesla aj. Služby jsme rozšířili
i o rozvoz pomůcek. Bližší informace
v kanceláři č. 106 nebo na tel. č. 588 008 095,
724 706 773

SVAZ NESLYŠÍCÍCH
A NEDOSLÝCHAVÝCH
I v roce 2015 nabízíme možnost využít
služeb našeho zařízení. Zároveň vás
upozorňujeme na změnu telefonního čísla
poradenského zařízení: 775 549 777.

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

ArtMoraviasiVásdovolujepozvatnavýstavuv
Kavárně GALERIE Národního domu v Prostějově - Richard Pachman „HARMONIE“
- olejomalby od 22. října do 2. prosince 2015.

Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově nadále poskytuje služby
nevidomým a slabozrakým občanům na
adrese: Kostelecká 17, Prostějov.

najdete nás na
www.
vecernikpv.cz

Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených
celiakií a Dermatitis herpetiformis Duhring
„Sedmikráska“, Prostějov, Kostelecká č. 17
pořádá i v letošním roce KURSY BEZLEPKOVÉHO PEČENÍ v kuchyňce ZŠ Melantrichova v Prostějově a to 29. října od 15:00 do
19:00 hodin. Informace na tel.: 777 140 734 p.
Ludmila Bednářová .
„ Máte pocit, že nic nestíháte ? Že by den
měl mít 48 hodin ? Nezoufejte a přijďte
na seminář TIMEMANAGEMENT
s Jitkou Ševčíkovou.
Více na www.aldekon.cz “

Dětské dopravní centrum Prostějov
Od 1. září 2015 je otevírací doba následující: po – pá 15:00 – 18:00 hod.
so, ne 9:00 – 12:00, 13:00 – 18:00 hod.

Středa 28. 10.
Čtvrtek 29. 10.
Pátek 30. 10.
Sobota 31. 10.
Neděle 1. 11.

18:00-19:00
15:30-17:30
17:30-18:30
11:00-12:00
13:30-15:30

akce v regionu...
Druhý charitativní koncert pro trojčata Kosmákovy
V sobotu 31. října 2015 se v sále kulturního domu Malé Hradisko uskuteční již druhý charitativní
koncert pro trojčata Kosmákovy. ZUŠ Konice, pobočka Protivanov, ve spolupráci s obecními úřady Vás srdečně zvou na
2. charitativní koncert pro trojčata Oldu, Vojtu a Davídka Kosmákovy.
Můžete se těšit na Holóbkovo mozeko (trochu jinak), její hosty, na žáky a učitele ZUŠ a na Tancini club z Boskovic.
A dále na prodejní výstavu (jejíž výtěžek bude také věnován klukům) a bohaté občerstvení! Vstupné dobrovolné. Začátek
koncertu je v 16:00 hodin.

Státní svátek na četnické stanici

CO, KDY, KDE aneb informace, akce, události a pøednášky z vašeho okolí…
Ekocentrum IRIS
Husovo náměstí 67, Prostějov
V úterý 27. října od 17:00 do 20:00 hodin Večerní přírodou - vycházka pro
rodiny s dětmi. Sraz v 17:00 hodin u
občerstvení U Abrahámka.
Mìstská knihovna Prostìjov
V úterý 27. října od 9:00 hodin začíná 7.
ročník oblíbené výtvarné dílny „Tvořivá
knihovna“.
Dále celý měsíc už tradičně probíhá
SOVIČKIÁDA – velká soutěž pro malé
spisovatele, literární soutěž pro děti a mládež
do 15 let pokračuje. Příběhy, nebo básničky
na libovolné téma přijímáme do konce října.
SOUTĚŽ NA DRAKA - přijímáme celý
říjen od dětí vlastnoručně vyrobené draky.
Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
Multikulturní klub rodičů a dětí:
pravidelně každé pondělí a čtvrtek od
9:30 do 11:30 hodin.
Multikulturní podvečery: pravidelně od
17:00 do 19:00 hodin
V úterý 27. října Báječná Amazonie přednáška cestovatele Vojtěcha Alberto
Slámy.
Ve čtvrtek 29. října Základy první pomoci - přednáška Ing. L. Černochové. Ředitelka
prostějovské pobočky Českého červeného
kříže provede praktické zaškolení účastníků
v dovednosti, kterou může potřebovat
každý z nás a jejíž úroveň může rozhodnout
o životě někoho dalšího.

Neděle 1. listopadu:
8.00: Olomoucká liga elévů (6. kolo,
kluby SK K2 Sportcentrum Prostějov, FBŠ Teiwaz Hranice, FBŠ
Teiwaz Lipník nad Bečvou, FBC ZŠ
Uničov, TJ Tatran Litovel, tělocvična
Reálného gymnázia Prostějov)

Příslušníci četnického sboru z Čelechovic na Hané si vás dovolují pozvat na oslavu státního svátku naší drahé republiky v
budově obecního úřadu Čelechovice na Hané. Program začne ve 12:00 hodin slavnostním vztyčením vlajky u obecního
úřadu a výstavou vojenské a četnické výstroje. V 15:00 dojde
na přednášku o zakladatelích republiky, jejích zakladatelích
a obráncích a v 18:00 hodin se rozejde lampionový průvod
obcí s položením věnce u pomníku padlých. Po celou dobu
konání akce bude přístupná expozice četnické stanice v budově obecního úřadu.

TIP

k obrazovce

SMRT
KRÁSNÝCH
SRNCŮ
Film ČR (1986)
Režie: K. Kachyňa
Hrají: K. Heřmánek, M. Vančurová,
R. Hrušínský, J. Krampol, L. Tokoš,
D. Vlková
Tatínek Leo Popper je úspěšný obchodní zástupce firmy Elektrolux, ale
především je náruživý rybář. Jeho nejoblíbenějším místem je Berounka, kde

Odpoledne s písničkou

Ve čtvrtek 29. října 2015 hostí zámek Konice od 15:00 do
19:00 hodin DVACÁTÉ ODPOLEDNE S PÍSNIČKOU. Po
celé odpoledne vás bude provázet skupina TREX z Brodku
u Konice. Akce se pořádá ve spolupráci s SPCCH Konice.

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

STŘEDA

28.10.2015
15:50 HODIN

se starým přítelem Karlem Proškem
prožije mnohé krásné chvíle. Má nezdolný smysl pro humor, jenž vyhovuje jeho třem synům a někdy uvádí
do rozpaků jinak trpělivou maminku.
Tatínek si však ví rady a dovede se orientovat v každé situaci. Do šťastného
a spokojeného života česko-židovské
rodiny však krutě zasáhnou první dny
okupace. Starší dva synové dostávají
předvolání do transportu... Režisér Karel Kachyňa na zfilmování motivů poetických povídek ze vzpomínkové knihy
Oty Pavla Smrt krásných srnců pomýšlel dlouho: "Je to knížka mého srdce

a ta ústřední povídka, podle níž je nazvaný celý soubor, je jedna z nejhezčích, nejlaskavějších, ale také nejkrutějších, které znám." Režisér se už ve
scénáři zaměřil na postavu fanfarónského tatínka Lea, kterého mistrně zahrál
Karel Heřmánek, pro roli starostlivé
maminky si vybral Martu Vančurovou.
Film se však hemží dalšími barvitými
figurkami, z nichž zaujme především
převozník Prošek v podání Rudolfa
Hrušínského a boxer Hejtmánek Jiřího
Krampola. Film mimořádné citlivosti,
poezie a krásy potěšil nejen tisíce diváků, ale zaujal i odbornou kritiku.

MILUJE
M
VEČER E
NÍK

navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOVSKÝ
BRODEK ROZESMÁL

BAVIČ IZER

SPORT

KULTURA

15012810072

®

SPOLEČNOST

Pondělí 26. ř í jna 2 0 1 5
Číslo 43•Ročník 19

NÁVRAT KRÁLE!

Naleznete
uvnitř

FANTASTICKÁ
JIŘINKA

●● Divadelní festival Aplaus měl na
programu v pořadí druhé představení
strana 29

PETR NOVOTNÝ
V RINGU OPĚT VÍTĚZÍ
Foto: Pavla Vašková

strana

28

PROSTĚJOV Po dvouleté přestávce vyplněné jedním exhibičním utkáním se zpět mezi dvanáct provazů vrátil celkově šestinásobný domácí šampion Petr Novotný. Účastník mistrovství světa v Chicagu a evropského šampionátu v Plovdivu z let 2007 a 2006 se opět posunul
o kategorii výš, i v supertěžké váze ale odcházel s rukama nad hlavou. Současný starosta DTJ
Prostějov i trenér boxerského „áčka“ zdolal třeboňského Víta Růžičku na body a pečetil tak
výhru svého celku na 16:0. Díky tomuto triumfu se„Býci“ posunuli do čela extraligové tabulky!
I s Petrem Novotným jako už boxujícím koučem...
(jim)

OBSÁHLOU REPORTÁŽ Z VÍTĚZNÉHO
UTKÁNÍ NAJDETE NA STRANĚ 43

JEDNOU Za dětmi přijel do
VĚTOU čajovny cirkus

●● Sobotní premiéra kostelecké
drakiády, kterou uspořádali místní
fotbalisté, předčila všechny předpovědi. Reportáž najdete v příštím čísle
●● Na prvním turnaji letošního
ročníku Euro Hockey Tour nebude
mít Prostějovsko svého zástupce, ve
výběru Vladimíra Vůjtka pro finský
Karjala Cup se neobjevili Lukáš Krajíček, Ondřej Vitásek, Petr Pohl ani
nikdo jiný ze zdejších odchovanců.
●● Juniorským basketbalistům patří
po čtyřech extraligových kolech s bilancí 2:2 páté místo, kadeti zatím na
výhru čekají, ale i vinou toho, že jejich poslední dvojzápas byl odložen
až na leden.

Dva klauni v podání Divadla plyšového medvídka dokázaly děti zaujmout a pobavit. Nejvíce se jim líbily vtipné písničky.
Foto: Pavla Vašková

Hlavní role příběhu sehráli dva klauni,
Josef a Václav, jeden smutný a druhý
veselý, a jejich kouzelný kufr, který
byl plný překvapení. Úkolem veselého klauna Josefa bylo za pomoci dětí
smutného klauna Václava rozesmát.
A tak se hrálo, zpívalo, vyprávělo
a z kouzelného kufru se stále vytahovaly nejrůznější zajímavé předměty:
hudební nástroje, loutky všeho druhu a různá jiná fidlátka. Děti i rodiče

BERĎA OBHÁJIL
●● Prostějovský tenista po roce opět
ovládl klání ve švédském Stockholmu
strana 47

Velký pohárový svátek
nastane v sobotu večer

●● Před Tomášem K. z Prostějova
varuje na sociální síti Facebook Jiřina
A. Její bývalý přítel, s nímž se dala dohromady díky internetové seznamce, jí měl okrást o zlato i oblečení....
Čtěte na straně 31

PROSTĚJOV Zábavná podívaná
pro děti se včera konala v Čajovně
pod pokličkou. Divadlo plyšového
medvídka sehrálo v Krasicích poetické pásmo plné básniček a písniček
z pera jednoho z nejlepších autorů
dětské literatury v české historii
Josefa Václava Sládka. Křišťálovou
studánku aneb Cirkus Sládek dětské
osazenstvo ocenilo hurónským smíchem a velkým potleskem.

●● Mladý talent prostějovského fotbalu David Píchal si odbyl debut za
„A“-tým „eskáčka“
strana 33

Zveme na šlágr Večerníku – HÁZENÁ

●● V utkání s Táborskem sice Libor
Žondra na pátou branku sezony nedosáhl a do statistik se zapsal svou
první podzimní červenou kartou!
I tak „jeho“ Znojmo zvítězilo 4:2 a
upevnilo si první místo v druholigové tabulce.

●● Hattrickem a dvěma asistencemi
přispěl někdejší obránce Jestřábů Jaroslav Hertl k drtivému vítězství svého polského zaměstnavatele GKS
Tychy ve druhém kole Kontinentálního poháru nad srbským Partizanem Bělehrad v poměru 26:0.

➢

PREMIÉRA V MSFL
UŽ V PATNÁCTI!

v hledišti tak mohli slyšet třeba básničky O křišťálové studánce, Sedlák
Jíra nebo Pes a kotě.
Nadšení dětí v hledišti bylo patrné
už při pohledu na jejich doširoka
otevřené oči a pusy od ucha k uchu.
Všechny svědomitě pomáhaly rozveselit smutného klauna. A jak to
dopadlo? Samozřejmě dobře, jak se
na takovou pořádnou pohádku sluší.
(pav)

boje na zelených trávnících aneb

KOSTELEC NA HANÉ, PROSTĚJOV Již mezi dvaatřicet nejlepších celků soutěže se v uplynulých týdnech podařilo proniknout oběma regionálním házenkářským zástupcům. A o tomto víkendu zabojují hráči
Prostějova i Kostelce na Hané o postup do osmifinále Českého poháru.
Oba sice hostí celky z vyšších sfér, na jejich straně ovšem bude domácí prostředí a podpora fanoušků. U toho byste neměli chybět!
TJ Sokol II. Prostějov přivítá v tělocvičně RG a ZŠ města Prostějova ve
Studentské ulici účastníka první ligy Bystřici pod Hostýnem. Začíná se
v 15:00 hodin.„Je to kvalitní soupeř, hraje rychlou, důraznou a kombinační
házenou, bude to zajímavý souboj. Snad to bude i od nás kvalitní rychlá
házená a diváci uvidí atraktivní zápas,“ těší se na střetnutí trénující předseda oddílu Svatopluk Ordelt. Favorit je ale i v tomto případě daný.„Můžeme
s nimi hrát i je porazit, jsme ale spíše trpaslíkem. Je to ale dobrá výplň druholigového volna,“ doplnil s úsměvem.
To kostelečtí házenkáři se popasují se skutečně velmi atraktivním soupeřem. Na své domácí palubovce přivítají v sobotu od 17:30 hodin účastníka
nejvyšší soutěže Tatran Litovel, jenž patří odpradávna mezi největší rivaly
kosteleckého klubu.„Po dlouhých letech jsme se dostali tak daleko. Litovel
je navíc extraligistou, takže by soupeř měl přilákat fanoušky. Osobně si pamatuji naše vzájemné souboje ještě v první lize a vždycky měly výbornou
atmosféru,“ netají se spokojeností s losem Lukáš Chalupecký, předseda
kosteleckého klubu, jenž dodal: „Věřím, že se bude hrát před bouřlivou
kulisou a budeme soupeři v rámci našich možností konkurenceschopní.“
(jim, zv)

PRAVIDELNÉ HÁZENKÁŘSKÉ ZPRAVODAJSTVÍ
NAJDETE I DNES NA STRANĚ 47!

KAM ZA F

➢

TBALEM

POHÁR OFS PV – FINÁLE

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 13. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 13. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 13. KOLO

TJ SOKOL PLUMLOV

TJ SOKOL PLUMLOV

TJ SOKOL ČECHOVICE

TJ FC KOSTELEC NA HANÉ

TJ HANÁ PROSTĚJOV

FC KRALICE NA HANÉ

TJ SOKOL MOSTKOVICE

SK LIPOVÁ

TJ SOKOL ÚJEZDEC

FK NĚMČICE NAD HANOU

NEDĚLE 1. 11. 14:00 HODIN
Fotbalový areál v Čechovicích

NEDĚLE 1. 11. 14:00 HODIN
Fotbalový areál v Kostelci

SOBOTA 31. 10. 14:00 HODIN
Areál Za Místním nádražím

STŘEDA 28. 10. 14:30 HODIN SOBOTA 31. 10. 14:00 HODIN
Fotbalový areál v Olšanech
Fotbalový areál v Plumlově

II. TØÍDA OFS PV – 13. KOLO
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výsledkový servis, sport

Házená – 6. kolo 2. ligy mužů

Sportovní sumáø
FK

2
1

Prostějov
SK
Líšeň

Mohelnice "B"

Poločas: 1:1

FC

Diváků: 310.

SESTAVA
LÍŠNĚ:

SESTAVA
KRALIC:

MSK Břeclav – MFK Vyškov 1:1 (1:0). Branky: 35. Simandl (pen.) – 76. Studený. Diváci: 120 * FC Hlučín – MFK Vítkovice 4:2 (2:1). Branky: 11. Kraut (pen.), 45. Dostál,
47. Kraut (pen.), 85. Sasín – 37. Mišinský, 65. Korneta. Diváci: 200 * HFK Třebíč – SK
Spartak Hulín 1:1 (0:0). Branky: 80. Chalupa – 59. Labuda. Diváci: 100 * SK HS Kroměříž – FC Velké Meziříčí 1:2 (0:1). Branky: 68. Matoušek – 11. Simr, 61. Šuta. Diváci:
300 * 1.FC Slovácko B – 1. HFK Olomouc 4:0 (2:0). Branky: 9. Šimko, 12. Kovář, 82.
Kone, 87. Ťok. Diváci: 83 * SK Uničov – FK Mohelnice 1:1 (1:0). Branky: 38. Krč – 88.
Yunis. Diváci: 320 * FC Viktoria Otrokovice – FC Fastav Zlín B 1:0 (1:0). Branka: 23.
Silný. Diváci: 425.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO ODEHRANÝCH 13 KOLECH
Tým

Z

V

R

P

Skóre

Body

+/-

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

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

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

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

26:14
26:16
21:11
22:15
21:19
21:17
20:20
25:14
22:19
16:18
19:21
12:21
15:19
14:26
18:32
12:28

30
25
24
20
20
19
19
18
18
18
13
13
12
11
11
9

9
7
3
-1
-1
-2
1
0
0
0
-8
-5
-9
-10
-7
-9

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

prostějovský kouč SVATOPLUK ORDELT
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Házená – 6. kolo 2. ligy mužů

Telnice

poločas: 15:16

31
30

straně se mi nelíbí počet obdržených.“
poznamenal k těsné porážce JIŘÍ GREPL

12. kolo - Přebor Olomouckého KFS

1
1

Určice

FC
Želatovice
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DALŠÍ VÝSLEDKY 6. KOLA 2. LIGY HÁZENÉ:

Poločas: 0:1

Maloměřice - Napajedla - nehlášeno, SK Kuřim - Hustopeče 25 : 32, Ivančice - Bohunice 24 :
17, Sokol V. Meziříčí - Házená Tišnov 38 : 28, Telnice - Sokol Kostelec na Hané 31:30, Juliánov
- Sokol II.Prostějov 38 : 31.

Branky: 51. Hochman – 28. Calábek
Rozhodčí: Kološ – Podhajský, Vrba. ŽK: 32. Hochman, 55. Halouzka – 22.
Dlouhý, 57. Koplík, 87. Čtvrtníček. Diváků: 58.
SESTAVA
URČIC:

Kostelka – Zelina, Bokůvka (25. Šatný), Lakomý, Zacpal – Plajner
(46. Zabloudil), Zapletal, Cetkovský, Halouzka, Hochman – Trajer.
Trenér: Evžen Kučera.

„Klasické naše utkání. Měli jsme šest tutovek a proměnili jen jednu, soupeř využil ze dvou taky jednu.“

trenér U
Určic
rčic EV
EVŽEN
VŽEN
N KU
KUČERA
UČERA
A
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PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 6. KOLE

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

Tým

Z

V

R

P

Skóre

Body

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

6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
6
6

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

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

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

147 : 130
187 : 161
165 : 147
164 : 153
172 : 166
167 : 158
146 : 143
176 : 180
116 : 126
117 : 137
171 : 192
151 : 186

10
9
9
8
8
7
5
3
3
3
2
1

KAM PŘÍŠTĚ NA HÁZENOU...
Sobota 14.11., 17:00: Bohunice - Sokol V. Meziříčí (15:00), Sokol II.Prostějov - Telnice, Napajedla - Juliánov (18:00), Hustopeče - Maloměřice (15.11., 10:30), Sokol Kostelec na Hané
- Ivančice (15.11. 10:30), Házená Tišnov - SK Kuřim (15.11. 17:00).

KAM NA KRAJSKÝ PŘEBOR - 13. KOLO:
sobota 31.10.
sobota 31.10.
sobota 31.10.
sobota 31.10.
neděle 1.11.
neděle 1.11.
neděle 1.11.
neděle 1.11.

KAM NA MSFL - 13. KOLO:
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:30
10:15
10:30

„Udělali jsme moc chyb v útoku a nefungovala
nám obrana tak, jak bychom si představovali.“

"Opět jsme neproměnili šance a sami jsme
Grepl, Říčař.
Trenér: Jiří Grepl.
si dali ze dvou rohů dvě branky."
ttrenér
renér Kra
Kralic
alic IVO GO
GOTTWALD
OTT
TWA
ALD
D
strana 36 „Počet vstřelených branek mě těší, na druhé

TJ Sokol

DALŠÍ VÝSLEDKY 12. KOLA

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

Rozhodčí:
Laštovička – Zbožínková.
ŽK: 2:2. Vyloučení: 1:0.
Sedmičky:
2/1:1/0.
Diváků: 60.

Rozhodčí: Dalajka,
Šohaj. Vyloučení: 0:5. ŽK:
Mayer, P. Navrátil – Přikryl 1, J. Prášil 1, Diviš 3, Popelka, 3:3. Sedmičky: 6/4:1/0.
Grulich, Dostál 7, Vymětal 4, Varhalík 8, Švec 6, Oščádal, Diváků: 68.

trenér
tren
nér 1.SK Pro
Prostějov
ostějovv Fran
František
ntišek
k JURA
A
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Poločas: 1:0

Sokol Kostelec n.H. - HK

Halouska - Čampa, Hanuš, Král, Drábek - Bohuslav, T.
Vejmělek, Schneider, Milotínský - Stehlík (82. Walla), Ovsepjan.
Trenér: Josef Mazura.



Sokol II Prostějov

Sestava a branky Prostějova: Hrubý, Nesvadba – Burget 2,
Kozlovský 4, Jurík 3, Jurečka 2, Bečička 3, Čižmárik 3, Bokůvka 6,
Kosina 8.
Trenér: Svatopluk Ordelt.

Krejčí – Škoda, Martinka, Neoral – Troneček (52. Lexa),
Císař, Dočkal, Hlačík, Novotný – Nečas, Dostál.
Trenér: Ivo Gottwald.

Bureš - Hirsch, Sus, Zelenka, Krejčíř - Machynek (57.
Pančochář), Fládr, Petržela (81. Píchal), Koudelka Machálek (90.+1 Hloch), Kroupa. Trenér: František Jura.

„Urvali jsme to silou vůle, asi jsme víc chtěli...“

pátek 30.10.
sobota 31.10.
sobota 31.10.
sobota 31.10.
sobota 31.10.
sobota 31.10.
neděle 1.11.
neděle 1.11.

Kralice na Hané

2
0

poločas: 17:13

38
31

Branka: 10. a 72. Šmíd. Rozhodčí: Kouřílek – Štětka, Dorušák. Bez ŽK.
Diváků: 85.

Branky: 34. Hirsch, 75. Koudelka - 31. Stehlík. Rozhodčí: Drozdy - Trávníček, Kondler.
Žluté karty: 53. Machynek, 55. Krejčíř, 67. Fládr - 49. Král, 59. Stehlík, 70. Drábek, 70.
Schneider, 75. Hanuš, 85. Čampa. Diváci: 310. Rohové kopy: 7:3. Střely na branku:
3:2. Střely mimo: 4:1. Nepřímé kopy: 6:3.
SESTAVA
PROSTĚJOVA:

* výsledky * statistiky * tabulky

12. kolo - Přebor Olomouckého KFS

12. kolo - MSFL

1.SK

Sokol Juliánov

:
:
:

14:00
14:00
14:00
14:00
10:00
10:00
14:00
14:00

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

:
:
:
:
:
:
:
:

VEÈERNÍK V NOVÉM I SE SPORTEM

:
:
:
:
:

●● celobarevné vydání
●● více sportu
●● více fotografií

tenis v čí
teni
č l h
ATP Tour - Vídeň
dvouhra muži - 1. kolo: Rosol - Sugita
(Jap.) 6:4, 7:6, Veselý - G. Melzer (Rak.)
6:4, 6:3. 2. kolo: Rosol - Tsonga (4-Fr.)
6:4, 3:6, 6:1, Veselý - Anderson (2-JAR)
7:6, 3:6, 5:7. Čtvrtfinále: Rosol - Monfils
(6-Fr.) 7:6, 3:6, 3:6.

(Něm.) 6:3, 6:4. Čtvrtfinále: Berdych - Dimitrov (5-Bulh.) 7:5, 6:4. Semifinále: Berdych - Baghdatis (Kypr) 6:1, skreč. Finále:
Berdych - Sock (7-USA) 7:6, 6:2.

WTA Tour – Moskva

dvouhra ženy: 1. kolo: Karolína Plíšková
(6) - Dulgheruová (Rum.) 6:4, 5:7, 7:6,
2. kolo: Šafářová (2) - Pavljučenkovová
ATP Tour-Stockholm
dvouhra muži: 1. Kolo: Berdych (1-ČR) (Rus.) 1:6, 7:6, 3:6, Karolína Plíšková volný los. 2. kolo: Berdych - A. Zverev Sevastovová (Lot.) 3:6, 6:7

VÝSLEDKY A TABULKY KRAJSKÝCH A OKRESNÍCH FOTBALOVÝCH SOUTÌŽÍ
PØEBOR OLOMOUCKÉHO KFS

12. kolo: Mohelnice B - Kralice 2:0 (1:0), Hněvotín Chválkovice 2:4 (1:1), Šternberk - Ústí 2:4 (1:1), Určice
- Želatovice 1:1, Zábřeh - HFK Olomouc B 2:1 (2:1),
Kojetín - Medlov 5:0 (5:0), Velké Losiny - Litovel 2:1
(1:1), Dolany - Jeseník 0:5 (0:4).
1.FK Jeseník
14 10 3 1 38:15 33
2.TJ Medlov
14 10 1 3 30:19 31
3.Sokol Ústí
14 9 3 2 37:14 30
4.Sokol Velké Losiny 14 8 4 2 37:14 28
5.FK Šternberk
14 8 3 3 32:21 27
6.FC Dolany
14 5 5 4 26:21 20
7.FK Mohelnice B
14 5 2 7 14:18 17
8.1.HFK Olomouc B 14 5 2 7 19:27 17
9.Sokol Určice
14 5 1 8 25:27 16
10.FC Želatovice
14 4 3 7 18:28 15
11.FK Kojetín
14 4 3 7 23:34 15
12.FC Kralice na Hané14 4 2 8 13:33 14
13.FC Hněvotín
14 3 4 7 23:26 13
14.SK Sulko-Zábřeh 14 3 4 7 13:25 13
15.SK Chválkovice 14 3 3 8 21:33 12
16.TJ Tatran Litovel 14 3 3 8 15:29 12

8.Hlubočky
12
9.Troubelice
12
10.Moravský Beroun 12
11.Černovír
12
12.Loštice
12
13.Štěpánov u Olomouce12
14.FC Dubicko
12

5
4
3
3
3
3
2

2
4
2
1
1
1
1

5
4
7
8
8
8
9

29:32
22:23
22:26
16:22
22:40
17:38
15:34

17
16
11
10
10
10
7

I.A SK. „B“ MUŽI:

12. kolo: Opatovice - Čechovice 5:2 (3:1), SK
Lipová - Náměšť n. H. 2:0 (0:0), Brodek u Přerova
- Slatinice 3:4 (2:3), Bělotín - Beňov 4:1 (1:1), Lutín
- Plumlov 2:1 (1:1), Mostkovice - Lipník n. B. 2:2
(1:0), Všechovice - Klenovice 4:1 (4:0).
1.TJ Sigma Lutín
12 10 1 1 42:7 31
2.SK Lipová
12 10 1 1 25:11 31
3.TJ Sokol Bělotín
12 7 3 2 30:20 24
4.FC Beňov
12 4 5 3 29:25 17
5.TJ Sokol Čechovice 12 5 2 5 21:25 17
6.TJ Sokol Mostkovice 12 3 5 4 20:24 14
7.Tatran Všechovice 12 4 2 6 30:38 14
8.SK Slatinice
12 4 2 6 16:28 14
9.FK Brodek u Přerova 12 3 4 5 19:19 13
I.A SK. „A“ MUŽI:
10.FK Lipník n. Bečvou 12 4 1 7 21:26 13
12. kolo: Štěpánov - Hlubočky 2:1, Moravský Beroun 11.SK Náměšť na Hané 12 4 1 7 18:26 13
- Černovír 2:0, SK Česká Ves - FC Dubicko 5:1, 12.TJ Klenovice na Hané 12 4 1 7 15:29 13
Haňovice - Bělkovice-Lašťany 3:1, Loštice - Konice
12 3 3 6 25:26 12
1:7, Bohuňovice - Rapotín 3:0, Troubelice - Maletín 2:3. 13.FKM Opatovice
1.Rapotín
12 10 0 2 40:15 30 14.Oresvo Sokol Plumlov12 2 3 7 20:27 9
2.Bohuňovice
12 9 0 3 30:14 27
I.B SK. „A“ MUŽI:
3.Haňovice
12 7 2 3 34:18 23
12.
kolo:
FK
- Horní Moštěnice 6:2
4.Konice
12 6 4 2 30:17 22 (3:1), Újezdec - Nemilany
Čekyně 2:4 (1:3), Dub n.Moravou
5.Bělkovice-Lašťany 12 6 2 4 25:19 20 - Tovačov 2:2 (0:0), Nezamyslice - Pivín 2:0 (0:0),
6.Maletín
12 6 1 5 27:32 19 Ústí B - Vrchoslavice 4:1 (1:0), Troubky - Přerov B
7.SK Řetězárna
12 5 3 4 23:22 18 2:3 (0:2), Kojetín B - Kostelec 7:0 (3:0).

1.FK Kojetín-Kovalovice B12 8
2.1.FC Viktorie Přerov B 12 7
3.TJ Sokol Tovačov 12 6
4.TJ Sokol v Pivíně 12 6
5.TJ Haná Nezamyslice 12 5
6.FK Nemilany
12 5
7.FK Troubky
12 5
8.TJ Sokol Čekyně 12 5
9.Sokol Ústí B
12 4
10.TJ Sokol Vrchoslavice 12 4
11.TJ Dub nad Moravou 12 4
12.FC Kostelec na Hané 12 3
13.Sokol Horní Moštěnice12 4
14.TJ Sokol Újezdec 12 3

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

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

34:16
21:16
23:18
22:23
20:18
32:23
25:23
30:29
26:27
23:29
31:31
20:31
20:33
17:27

26
22
20
20
19
18
18
16
16
15
13
12
12
10

I.B SK. „B“ MUŽI:

12. kolo: Slavonín - Nové Sady B 4:1 (2:1), Jesenec
- Zvole 3:2 (1:1), Babice - Postřelmov 1:5 (0:3),
Otinoves - Libina 2:1 (0:0), Protivanov - Velká
Bystřice 1:2 (0:1), Hvozd - Paseka 2:3 (0:1),
Doloplazy - Leština 4:0 (2:0).
1.SK Velká Bystřice 12 11 1 0 44:18 34
2.SK Jesenec
12 8 2 2 30:18 26
3.TJ Sokol Slavonín 12 8 1 3 31:14 25
4.TJ Sokol Paseka 12 7 1 4 35:24 22
5.TJ Postřelmov
12 6 4 2 20:10 22
6.Otinoves
12 7 0 5 21:29 21
7.FK Nové Sady B 12 6 1 5 36:28 19
8.TJ Sokol Doloplazy 12 5 1 6 38:21 16
9.SK Protivanov
12 4 3 5 16:22 15
10.TJ SK Zvole
12 4 2 6 15:26 14
11.Libina
12 4 0 8 28:30 12
12.Sokol Leština
12 2 2 8 19:33 8
13.Sokol Babice
12 2 0 10 19:52 6
14.FC Hvozd
12 0 2 10 10:37 2

11.Vyškov
15 5 1 9 23:65 16
12.Vítkovice
15 5 0 10 22:46 15
15 4 2 9 11:59 14
12. kolo: Hodonín - Třinec 2:3, Líšeň - Šumperk 3:0, 13.Kroměříž
15 3 3 9 16:23 12
Prostějov - Sparta Brno 13:0, Kroměříž - Hlučín 14.Třinec
15 2 2 11 11:64 8
3:0, Vítkovice - Vyškov 3:2, Olomouc - Frýdek-Místek 15.Znojmo
16.HFK Olomouc 15 2 0 13 15:65 6
2:3, Znojmo - volný los.
15 1 1 13 14:68 4
1.Frýdek-Místek 10 7 2 1 23:7 23 17.Hlučín
15 0 2 13 10:63 2
2.Vítkovice
10 7 0 3 19:13 21 18.Hodonín
3.Hlučín
10 6 1 3 15:9 19
KP DOROSTU U19
4.Kroměříž
10 6 0 4 19:12 18
5.Třinec
11 6 0 5 19:14 18 12. kolo: Šternberk - Lipník nad Bečvou 1:0, Nové
6.Olomouc
10 5 1 4 14:11 16 Sady - Mohelnice 4:0, Chomoutov - Chválkovice 1:1,
7.Hodonín
11 5 1 5 15:21 16 Nemilany - Velké Losiny 3:1, Černovír - Opatovice 8.Znojmo
10 4 3 3 15:14 15 Všechovice 4:2, Konice - Určice 6:0, Kostelec na
9.Líšeň
10 4 1 5 16:16 13 Hané - Velký Týnec 6:2.
10.Prostějov
10 3 1 6 24:15 10 1 Mohelnice
12 8 2 244:17 26
11.Šumperk
10 3 1 6 8:20 10 2 Nemilany
12 8 2 232:16 26
12.Vyškov
10 1 3 6 11:20 6 3 Černovír
12 8 1 344:23 25
13.Sparta Brno 10 1 2 7 10:36 5 4 Chomoutov
12 7 3 236:15 24
5 Určice
11 6 0 536:27 18
MS LIGA DOROSTU U-17
6 Lipník nad Bečvou 12 5 2 537:29 17
11 5 2 416:16 17
12. kolo: Frýdek-Místek - Slovácko 1:2, Karviná 7 Šternberk
12 5 1 639:29 16
- Olomouc 0:1, Znojmo - Hodonín 1:1, Třinec - 8 Velké Losiny
Jihlava 0:0, HFK Olomouc - Opava 1:6, Prostějov 9 Kostelec na Hané 11 4 3 429:31 15
11 5 0 623:30 15
- Vítkovice 6:1, Hlučín - Brno 1:4, Vyškov - Zlín 1:6, 10 Nové Sady
Ostrava - Kroměříž 9:0.
11 Opatovice - Všechovice 12 3 4 530:45 13
1.Ostrava
15 13 2 0 82:15 41 12 Konice
12 3 1 822:44 10
2.Olomouc
15 12 2 1 77:10 38 13 Chválkovice
12 1 4 716:37 7
3.Brno
15 12 1 2 56:16 37 14 Velký Týnec
12 1 1 1019:64 4
4.Zlín
15 11 1 3 54:19 34
II. TØÍDA
5.Jihlava
15 10 2 3 49:14 32
6.Karviná
15 9 3 3 52:19 30 12. kolo: Skalka - Čechovice B 5:1 (3:0), Vrahovice 7.Slovácko
15 10 0 5 50:23 30 Smržice 1:2 np (1:1), Otaslavice - Sokol Olšany 3:2 np
8.Frýdek-Místek 15 9 1 5 40:22 28 (1:1), Přemyslovice - Držovice 0:2 (0:0), Brodek u PV
9.Opava
15 7 2 6 33:29 23 - Zdětín 3:0 (1:0), Horní Štěpánov - Haná Prostějov 4:0
10.Prostějov
15 7 1 7 45:40 22 (2:0), Němčice - Určice B 0:1 (0:1).
MS LIGA DOROSTU U-19

1. Haná Prostějov 1210
2. Němčice nad Hanou12 8
3. FK Skalka 2011 12 7
4. Horní Štěpánov 12 8
5. Vrahovice
12 6
6. Otaslavice
12 7
7. Smržice
12 6
8. Určice B
12 5
9. Držovice
12 6
10.Čechovice B
12 4
11. Brodek u Prostějova12 5
12.Zdětín
12 4
13.Přemyslovice
12 4
14.Olšany
12 4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2 34:12
4 18:7
5 36:19
4 23:13
6 26:14
5 22:27
6 16:21
7 22:29
6 23:31
8 30:26
7 21:32
8 15:36
8 10:16
8 10:23

30
25
23
22
20
19
17
16
16
15
15
12
11
11

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

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

III. TØÍDA

Dohrávka 2. kola: Bedihošť - Výšovice 5:4 np (4:4),
Protivanov B - Kladky 7:2 (6:1), Ptení - Vícov 1:0 np
(0:0), Čechy p.K. - Nezamyslice B 1:2 (1:1), Kostelec
B - Brodek u Ko. 1:4 (1:2), Tištín - Dobromilice 3:1 (2:0).
1.Vícov
10 8 0 2 25:10 25 0 1
2.Ptení
10 9 0 1 23:12 25 2 0
3.Bedihošť
10 7 0 3 31:29 19 2 0
4.Brodek u Konice 10 6 0 4 26:14 18 1 1
5.Protivanov B
10 5 0 5 28:18 16 0 1
6.Tištín
10 5 0 5 21:20 15 1 1
7.Výšovice
10 4 0 6 27:22 14 1 3
8.Kostelec B
10 4 0 6 19:19 14 0 2
9.Nezamyslice B
10 4 0 6 12:29 12 1 1
10.Čechy pod Kosířem 10 4 0 6 19:31 10 2 0
11.Dobromilice
10 2 0 8 15:18 8 0 2
12.Kladky
10 2 0 8 13:37 4 2 0
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WSM LIGA - 16. kolo

HC Slavia
Praha

1

2

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

LHK Jestřábi
řáábi
Prostějov

Hylák – M. Hruška, Pavlin, Kolařík, Punčochář, Hraško, Knot,
Růžička, Adam – Robinson, Šafránek, Markovič – T. Doležal,
Kašpařík, Čermák – Micka, Bahenský, Hruška – J. Doležal,
Andres, Jiránek.
Trenér: Pavel Hynek.

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

UNIQA EXTRALIGA - 3. kolo

kooperativa nbl - 3. kolo

Branky a nahrávky: 12. Čermák (Kašpařík, T. Doležal) – 11. Illéš (Drtina, Dragoun),
18. Moskal (Protivný, Čuřík). Rozhodčí: Zubzanda – Svoboda, Maštalíř. Vyloučení:
2:6. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0. Střely na branku: 44:26. Diváků: 1 132.
SESTAVA
SLAVIE:

27

výsledkový servis

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

Sluneta

Ústí nad Labem
Ariete
Prostějov
Střelba 2b.: 36/20:35/16 Asistence:
Trojky:
8:14 Osobní chyby:
Trestné hody: 7/7:27/19 Získané míče:
Doskoky:
33:31 Ztracené míče:

71
93
15:16
23:15
5:7
19:8

čtvrtiny
1.
2.
3.
4.
poločas:

Královo Pole
Brno
VK AGEL
Prostějov

skóre
17-23
18-24
18-28
18-18
35:47

Rozhodčí:
Hošek,
Vondráček, Kec
Diváci: 970.

SESTAVA
ÚSTÍ:

Čarnecký 15, Votroubek 15, Pecka 14, Barham 14, Emerson 5, Eggleston 4, Savič 2, Jiříček 0, Hejl 0, Pokorný 0, Anderson 0.
Trenér: Antonín Pištěcký

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Slezák Pavel 15, Palyza Lukáš 15, Dokoupil Petr 14, Tomanec
Jan 13, Roseboro Brett 10, Šteffel David 8, Marko Roman 6,
Kouřil Radovan 6, Peterka Ondřej 4, Novák Martin 2, Sehnal
Marek 0.
Trenér: Zbyněk Choleva

0
3

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

skóre min.
20:25
25
20:25
27
21:25
25

Rozhodčí: Kostka a Zimmermann. Čas: 1:17 hodiny. Diváků: 250
SESTAVA
BRNA:

Doležalová, Podhrázká, Měrková, Suchá, Keddy,
Pospíšilová, libero Melichárková. Střídaly: Hrazdirová,
Tesařová, Diatková. Připravena byla: Melánová.
Trenéři: Bruno Napolitano a Zdeněk Sklenář.

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Markevich, Steenbergen, Simon, Matienzo, Borovinšek,
Weiss, libero Kovářová. Střídaly: Gambová, Soares, Vargas. Připraveny byly: Herelová, Tinklová.
Trenéři: Miroslav Čada a Ľubomír Petráš.

„Horčička zachytal perfektně, kvůli tomu to
pro nás bylo složitější.“
„Utkání jsme měli pod kontrolou.“
„Všechno nám hrálo do karet“
lodivod pražské Slavie PAVEL HYNEK
kouč Prostějova Miroslav ČADA
kormidelník Orlů Zbyněk CHOLEVA
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WSM LIGA - 17. kolo

LHK Jestřábi
Prostějov

5

SK

2

Další výsledky extraligy

kooperativa nbl - 4. kolo

Kadaň

(4:1, 0:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 6. Drtina (Luňák), 9. Čuřík (Moskal, Protivný), 10. Šlahař (Protivný,
Novák), 17. Mojžíš (Moskal, Protivný), 56. Čuřík (Moskal) – 7. Chlouba (Račuk, Veselý), 50.
Chlouba (Veselý, Račuk). Rozhodčí: Přikryl – Polák, Rampír. Vyloučení: 4:3. Využití: 3:1. V
oslabení: 0:0. Střely na branku: 34:33. Diváků: 2 016.
SESTAVA
PROSTĚJOVA:

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

SESTAVA
KADANĚ:

Dvořák (17. Dlouhý) – Charousek, Drobný, Mrázek, Cestr,
Černý, Rohan – Račuk, Macháček, Vaněk, Huňady, Hejcman,
Chrpa, Doležal, Vrána, Veselý, Hlava, Chlouba, Šťovíček.
Trenér: Jaroslav Beck.

BK Armex
Děčín
Ariete
Prostějov
Střelba 2b.: 38/16:43/22 Asistence:
Trojky:
12:1 Osobní chyby:
Trestné hody:
9/6:5/4 Získané míče:
Doskoky:
42:29 Ztracené míče:

74
51
21:11
18:17
5:6
15:18

čtvrtiny
1.
2.
3.
4.
poločas:

skóre
20-4
19-22
21-13
14-12
39:26

Rozhodčí:
Hruša,
Jeřáb, Blahout
Diváci: 914.

SESTAVA
DĚČÍNA:

Stria 20, Jelínek 16, Houška 12, Vyoral 9, Kroutil 8, Šiška
5, Landa 2, Ježek 2, Gavenda 0, Kaša 0, Musel 0.
Trenér: Pavel Budinský.

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

SŠteffel David 18, Marko Roman 10, Palyza Lukáš 6, Roseboro
Brett 6, Sehnal Marek 4, Peterka Ondřej 4, Slezák Pavel 2, Kouřil
Radovan 1, Dokoupil Petr 0, Novák Martin 0.
Trenér: Zbyněk Choleva.

„První třetina nám vyšla podle našich představ,
konečně jsme se prosadili i střelecky.“

trenér Jestřábů KAMIL PŘECECHTĚL „Nechali jsme se přeskákat,
strana 41 prostě jsme nestíhali “
trenér Zbyněk CHOLEVA
DALŠÍ VÝSLEDKY 16. a 17. KOLA WSM LIGY
strana 46
16. kolo: ČEZ Motor České Budějovice – 17. kolo: Rytíři Kladno – HC Most 5:3
HC Stadion Litoměřice 4:3 s.n. (1:1, 0:1, 2:1
- 0:0). Branky: 14. Pajič (Marek, Guman), 55.
Vráblík (Straka), 58. Škoda (Žálčík), rozh. náj.
Rob – 14. Kalla (Procházka, Pavlas), 33. Rousek
(Kalla, Pavlas), 46. Troliga (Berger). Diváci:
4892 * HC Dukla Jihlava – Salith Šumperk
7:3 (2:0, 2:1, 3:2). Branky: 10. Gríger, 14.
Kaláb (Dundáček, Melenovský), 30. Skořepa
(Anděl, Důras), 33. Skořepa (Důras, Melenovský), 57. Harkabus (Štebih, Alekseev), 58. Kohout, 58. Melenovský (Kaláb, Dundáček) – 37.
Zdráhal (Vrdlovec, Fořt), 42. Moučka (Kaut,
Drtil), 57. Milfait (Moučka, Kaut). Diváci: 1157
* HC Most – HC ZUBR Přerov 3:2 (1:1, 2:0,
0:1). Branky: 14. Smolka (Divíšek, Alinč), 35.
Slavíček (Havlíček), 40. Chlapík (Grin) – 12.
Běhal (Goiš), 51. Dostálek (Grof, Pšurný). Diváci: 217 * SK HS Třebíč – Rytíři Kladno 0:3
(0:2, 0:0, 0:1). Branky: 10. Machač (Stach,
Bílek), 17. Repe (Skuhravý), 58. Růžička
(Mensator). Diváci: 1350 * AZ Havířov – HC
Slovan Ústí n/L 6:4 (2:2, 1:1, 3:1). Branky:
7. Kanko (Maliník, Maruna), 19. Maruna
(Maliník, Mazanec), 27. Meidl (Lenďák), 46.
Sztefek (Korím, Pechanec), 47. Štumpf (Tomi),
60. Maruna – 9. Merta (Roubík, Tůma), 18.
Roubík (Tůma), 28. Tůma (Roubík), 49.
Merta (Roubík). Diváci: 1620 * SK Kadaň –
HC Benátky n/J 4:1 (0:0, 0:1, 4:0). Branky:
41. Račuk, 44. Račuk (Chlouba), 50. Hlava
(Szathmáry), 54. Kůs (Račuk, Chlouba) – 38.
Černoch (Volf, Víšek). Diváci: 519.

(1:2, 1:1, 3:0). Branky: 10. Horna (Skuhravý,
Růžička), 27. Pitule (Kindl, Ptáček), 42. Růžička
(Stach, Bílek), 55. Růžička (Kindl, Machač), 59.
Stach (Skuhravý, Bílek) – 1. Válek (Písařík), 19.
Havlíček (Hora, Baránek), 30. Zeman (Divíšek,
Řehoř). Diváci: 2052 * HC Benátky n/J – SK
HS Třebíč 2:4 (0:0, 2:3, 0:1). Branky: 25.
Kalina (Špaček, Lakatoš), 34. Jonák (Pabiška,
Lakatoš) – 33. Kusko (Tomek), 33. Zuzin, 40.
Polodna (Niko), 60. Polodna (Holec). Diváci:
310 * HC ZUBR Přerov – HC Dukla Jihlava
3:2 (1:1, 1:1, 1:0). Branky: 9. Procházka
(Pšurný), 24. Procházka (Grof, Chmelíř), 55.
Grof – 11. Kohout (Seman, Diviš), 40. Seman
(Diviš). Diváci: 1948 * Salith Šumperk – AZ
Havířov 5:2 (2:1, 2:1, 1:0). Branky: 4. Roupec
(Holík, Plášek), 13. Zdráhal (Kaut, Milfait), 22.
Drtil (Milfait, Fořt), 34. Vrdlovec (Fořt, Sedlák),
60. Brunec (Vrdlovec) – 13. Meidl (Pechanec,
Mazanec), 28. Kanko (Korím, Mazanec). Diváci: 741 * HC Slovan Ústí n/L – HC Stadion
Litoměřice 5:3 (1:2, 1:0, 3:1). Branky: 10.
Tůma (Roubík), 35. Roubík (Tůma, Smetana),
46. Melka (Kuchler, Dalecký), 58. Dalecký
(Smetana, Pohl), 60. Tůma – 11. Nedvídek
(Kalla, Vašíček), 19. Pavlas (Rousek, Krstev), 47.
Rousek (Šulc). Diváci: 1621 * HC Slavia Praha
– ČEZ Motor Č. Budějovice 2:4 (0:0, 1:3,
1:1). Branky: 34. D. Hruška (Punčochář, Bahenský), 56. M. Hruška (Pavlin) – 29. Heřman (Nouza), 32. Babka (Kuchejda), 39. Žálčík (Rob), 44.
Žovinec. Diváci: 3850.

KAM PŘÍŠTĚ NA HOKEJ...
18. kolo, středa 28. října, 17:30: České Budějovice - Ústí nad Labem, Jihlava - Kladno, Most Benátky, Třebíč - Prostějov, Havířov - Přerov (18:00), Kadaň - Slavia Praha (18:00),Litoměřice
- Šumperk (18:00).
19. kolo, sobota 31. října, 17:00: Ústí nad Labem - Šumperk (29.10., 18:00), Kladno - Havířov
(16:00), Benátky - Jihlava (16:30), Kadaň - České Budějovice, Prostějov - Most, Přerov Litoměřice, Slavia Praha - Třebíč (17:30).

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 17. KOLE


Tým

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

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

Z

V

VP

PP

P

Skóre

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

10
8
9
9
8
7
7
7
7
6
6
4
4
3

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

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

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

63:40
58:39
60:32
51:44
58:43
40:45
42:45
61:67
45:46
44:53
44:60
52:71
47:58
45:67

Bodů

37
35
33
30
29
28
26
24
23
21
21
20
15
15

kooperativa nbl - 5. kolo
BK IP

Pardubice
Ariete
Prostějov
Střelba 2b.: 47/23:32/15 Asistence:
Trojky:
11:8 Osobní chyby:
Trestné hody:
8/6:14/8 Získané míče:
Doskoky:
37:27 Ztracené míče:

85
62
22:10
18:16
10:8
15:20

čtvrtiny
1.
2.
3.
4.
poločas:

skóre
25-12
20-23
23-11
17-16
45:35

Rozhodčí:
Dolinek,
Hošek, Večeřa
Diváci: 986.

SESTAVA
PARDUBIC:

Wall 20, Švrdlík 14, Pandula 11, Příhonský 10, Půlpán 9,
Potoček 8, Škranc 5, Šoukal 4, Kotas 2, Formánek 2, Roub 0,
Nečas 0
Trenér: Dušan Bohunický

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Palyza Lukáš 15, Šteffel David 12, Slezák Pavel 8, Roseboro
Brett 6, Marko Roman 5, Kouřil Radovan 5, Peterka Ondřej 4,
Sehnal Marek 3, Dokoupil Petr 2, Novák Martin 2.
Trenér: Zbyněk Choleva.

3. kolo: Ostrava - Šternberk 3:1 (19, -28, 21, 19). Nejvíce bodů: P. Kojdová 18,
Čuboňová, Nachmilnerová, Zedníková a Zemanová po 11 - M. Janečková 18, Hudylivová 12, Jurčíková 10 * Olomouc - Přerov 3:0 (20, 11, 14). Nejvíce bodů: Neuvedeno *
Olymp Praha - Frýdek-Místek 3:1 (23, 12, -24, 12). Nejvíce bodů: Neuvedeno

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 3. KOLE


Tým

Z

V1

V2

P1

P0

Sety

Míče

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

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

3
3
2
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
1
1
0
0
0

1
0
0
0
1
0
1
0
0

0
1
0
0
0
0
0
1
1

0
0
0
1
1
2
2
2
2

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

305:279
254:213
171:136
229:218
261:253
254:282
251:271
232:267
215:253

Body

8
7
6
6
5
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...
4. kolo, středa 28. října, 17:00: SG Brno - Ostrava (16:00), Šternberk - Olymp
Praha, Prostějov - Olomouc (odloženo na 17.11.), Frýdek - Místek - KP Brno
(odloženo na 26.11.), Přerov - volný los.
5. kolo, sobota 31. října, 17:00: Olomouc - Frýdek-Místek, Olymp Praha - SG LD
Brno, Přerov - Prostějov (18:00), KP Brno - Šternberk (18:00), Ostrava - volný los.

EXTRALIGA BOXU MUŽŮ - 3. kolo

BC DTJ
Prostějovv

Průběh
ěhh uutkání:
tkání:
tká
tk
2:0, 4:0, 6:0, 8:0, 10:0,
12:0, 14:0, 16:0
Rozhodčí:
Hečko - Duraj,
Luňák, Sýkor
Diváci: 400

16
0

SKB Lázně
Třeboň
ň

do 75 kg: Jakub Bambuch – Josef Pavliš
2:0 K.O. v 1. kole
do 81 kg: Marek Andrýsek – Dušan Kabát
2:0 na body
do 91 kg: Erik Tlkanec – neobsazeno
2:0 bez boje
nad 91 kg: Petr Novotný – Vít Růžička
2:0 na body

do 56 kg: Viliam Tanko – Martin Stehlík
2:0 na body
do 60 kg: Lukáš Dekýš – Erik Teplý
2:0 T.K.O. v 1. kole
do 64 kg: Ondřej Schilder – Martin Molčan
2:0 na body
do 69 kg: Miroslav Šerban – Vazír Garevv
2:0 T.K.O. ve 3. kole

VÝSLEDKOVÝ SERVIS:
3. kolo: BC DTJ Prostějov – SKB Lázně Třeboň 16:0, Spol Fit Gym a SKP Ústí nad Labem, Jihomoravský region, Rohovník Armex Děčín všichni volný los.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA


Tým

Z

V

VP

PP

P

Skóre

1.
2.
3.
4.
5.

BC DTJ Prostějov
SKB Lázně Třeboň
Spol Fit Gym a SKP Ústí nad Labem
Jihomoravský region
Rohovník Armex Děčín

2
3
2
1
0

2
1
0
0
0

0
1
1
0
0

0
1
1
1
0

26:6
18:30
14:18
6:10
0:0

4
3
1
0
0

„Takhle jsme si tento zápas nepředstavovali.
Nebyli jsme dost dobří...“
trenér Zbyněk CHOLEVA „Hosté kvalitu neměli, někteří jejich stabilní borci nepřijeli. “
trenér boxerů Petr NOVOTNÝ
strana 46
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DALŠÍ VÝSLEDKY
4. kolo: Ostrava - Svitavy 68:69 (20:29, 35:36, 57:55). Nejvíce bodů: Hooker 19, Bratčenkov
17, P. Bohačík a Číž po 11, Kerr 10 - Doaks 22, Barker 17, Jones 14 * Opava - Brno 81:70 (22:19,
36:32, 58:50). Nejvíce bodů: Šiřina 22, Blažek 17, Zbránek 14 - Cumberbatch 22, Egwuonwu 15,
Prachař 14 * Ústí nad Labem - Pardubice 83:87 (10:18, 32:43, 55:67). Nejvíce bodů: Anderson
20, Pecka 18, Votroubek 16, Barham 15 - Wall a Sanders po 17, Švrdlík 12, Škranc 10 * Jindřichův
Hradec - Nymburk 69:92 (17:20, 35:42, 51:73). Nejvíce bodů: Šoula 19, Young 15, Lamar
12, Nofflet 11 - Randle 18, Dixon 15, Sant-Roos 14 * USK Praha - Kolín 82:70 (24:18, 46:36,
67:54). Nejvíce bodů: Josipovič 21, J. Bohačík 18, Slavík 15 - Allen 20, Horák 13, Skinner 11.
5. kolo: Kolín - Ostrava 80:73 (11:26, 34:38, 53:57). Nejvíce bodů: Bakič 29, Vocetka 13,
Machač 12, Allen 11, Horák 10 - Číž 21, Kerr 20, Hooker 16 * Děčín - Jindřichův Hradec 84:78
(23:25, 43:39, 61:53). Nejvíce bodů: Pomikálek 17, J. Houška 15, Stria 11 - Lamar 23, Nofflet
17, Vošlajer 9 * Svitavy - Ústí nad Labem 74:62 (21:13, 37:27, 45:44). Nejvíce bodů: Jones 20,
Špaček 15, Barker 14, Doaks 13 - Čarnecký a Anderson po 10, Eggleston, Pecka a Barham po 9 *
Brno - USK Praha 89:81 (15:14, 49:32, 67:60). Nejvíce bodů: Zachrla 26, Prachař 18, Nehoda a
Cumberbatch po 17 - J. Bohačík 19, Josipovič 14, Feštr a Alič po 13, Křivánek 11.

KAM PŘÍŠTĚ...
6. kolo, 26. října, 18:00: Opava - Děčín, Ostrava - Brno (17:30), Prostějov - Jindřichův Hradec (17:30), Ústí n.
Labem - Kolín, Svitavy - Pardubice (28.10., 17:30).
7. kolo, 31. října, 17:00: Prostějov - Svitavy, Kolín - Pardubice (17:45), Děčín - USK Praha (18:00), Jindřichův
Hradec - Opava (18:00), Brno - Ústí n. Labem (18:30).

KAM PŘÍŠTĚ...
4. kolo (31. října a 1. listopadu): Rohovník Armex Děčín – Jihomoravský region, Spol Fit Gym a SKP
Ústí nad Labem, BC SKB Třeboň, BC DTJ Prostějov volný los.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO NEÚPLNÉM 5. KOLE


Tým

Z

V1

V2

P1

P0

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

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

2
4
5
5
4
5
5
4
4
4
5
5

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

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

202:155
326:285
391:348
350:354
318:268
391:405
393:412
274:279
294:324
287:324
355:372
352:407

100.0
100.0
80.0
80.0
75.0
40.0
40.0
25.0
25.0
25.0
20.0
20.0
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www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

ZDENĚK IZER POZVAL
DIVÁKY NA FURTLUFTDURCHTOUR

BRODEK U PROSTĚJOVA V opravené sokolovně v Brodku
u Prostějova bylo uplynulou sobotu večer plno. Jak jinak tomu
také mohlo být, když se očekávala pořádná nálož humoru. Se
svým představením Furtluftdurchtour sem totiž zavítal známý
bavič, moderátor, imitátor a herec Zdeněk Izer. Jeho hereckou
partnerkou byla zpěvačka Šárka Vaňková. A Večerník u toho pochopitelně nemohl chybět!

pro Večerník

Pavla
VAŠKOVÁ
Původním povoláním automechanik,
ale komik již od dětství. To je Zdeněk
Izer. Do povědomí diváků se dostal
především svým účinkováním
úč
v tele-

45

Barbora Gambová: „Dobrou formu jsem ztratila
ATAK NA BRÁNICE PR
PROVEDL
STìEDU V POLSKU nĚkde v Polsku. TŐeba ji tam teď znova najdu...“ RYCHLÝ
čeká volejbalistky Prostějova
VEÿERNÍK
V BRODKU U PROST÷
PROST÷JOVA
na horké půdě Chemiku Police

AGELKA PODLE

EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ

Pondělí 26. října 2015
www.vecernikpv.cz

Dv÷ lékaąské kapacity oživují mumii, kterou pąedtím pąivezli rozporcovanou tajn÷ v kufru z Egypta.

českých i zahraničních zpěváků jete, nebo nesnášíte. A bylo jasné, která představení, svůj standard si Izer udržel Diváci tedy mohli domů odcházet spokos kubánskou univera zpěvaček. Vystoupení bylo obohace- alternativa zvítězila v sobotu v Brodku.
i v tomto pořadu. Na závěr přidal ještě pár jení. Když se rozcházeli ve večerním šeru mných duelech proti VK AGEL Prost÷jov velké problémy hlavn÷Foto:
archív Veéerníku
né nejrůznějšími zábavnými kostýmy Přestože jsme v minulosti mohli za- „vtípků“, takže sklidili společně se svou domů, bylo slyšet, jak o představení ještě
a převleky. Během dvou hodin se diváci znamenat jeho možná již podařenější hereckou partnerkou zasloužený potlesk. živě debatují a vzpomínají si na nejlepší fakt, že ještě před výsledkovou senzací stačit, se ukáže až na hřišti, každopádně
podívali na operační sál, kde dvě lékařské
na území Polska podlehl Prostějov stej- domácí jsou jasným favoritem a my můkapacity svérázným způsobem oživonému sokovi na své palubovce hladce žeme v roli outsidera jedině překvapit,“
valy mumii tajně přivezenou z Egypta,
0:3. A protože šlo o souboj zkraje nové potvrdil kouč vékáčka předem dané
na palubu letadla či do zákulisí pěvecké
sezóny, blíží se okolnosti spíš tomuto rozdělení rolí.
soutěže Zlatý stehlík. Mohli také vidět
ze dvou vzájemných střetnutí. „Bylo to Na více než sedm stovek kilometrů
a slyšet zpívat Lucii Bílou s Jiřím Kornem,
druhé kolo ve skupině, tentokrát do- dlouhou štreku autobusem vyrazí
skupinu Divokej Bill, Haničku Zagokonce první. Pamatuji si, že jsme tenkrát hanácká výprava dnes v poledne.
Hráèský kádr v sezónì 2015/2016
rovou, skupinu Duran Duran či Euroještě zdaleka nedosahovali maximální Ve dvou třetinách cesty se zastaví na
pe a spoustu dalších. Překvapivé bylo
výkonnosti, která se dostavila až o něco večeři a noc ve městě Jelenia Gora,
i vystoupení dvou trampských zpěváků
později. Tím pádem jsme sice dokázali odkud bude během úterního dopov maskáčích, kteří zahráli známou na aplidva sety vyrovnaně vzdorovat, ale stejně ledne pokračovat do Štětína. „Dokaci v iPhonech, ke kterým měli připevkvůli horším koncovkám nezískali ani razíme na oběd, odpoledne si v tamní
hale zatrénujeme. Totéž zopakujeme
něné krky od kytar.
sadu,“ vybavil si Miroslav Čada.
Že je humor Zdeňka Izera oblíbený mezi
Letos navíc jeho tým prošel skutečně ve středu ráno, od šesti večer pak přivšemi věkovými skupinami, dokazovalo
velmi komplikovanou přípravou, jejíž jde na řadu samotný zápas a hned po
i složení publika, které mohlo být zhruba B÷hem pąedstavení vystąídali protagonisté spoustu Trampové zahráli Montgomery na iPhony pąem÷n÷né B÷hem Furtlu převážnou část se musel obejít bez po- něm vyrazíme na zpáteční cestu domů.
od desíti do devadesáti let. A všichni se rčzných kostýmč.
v kytary.
skupina Divoke loviny plejerek reprezentujících v ná- Osobně Chemik považuji za jednoho
smáli stejně. Komika tohoto známého
rodních výběrech. Tím pádem se vznáší z největších adeptů na celkové vítězství
baviče je skutečně svérázná. Buď ji miluotazník nad současnou formou sedmi- v letošní Champions League, tudíž naše
násobných mistryň ČR a možnost čelit šance na jiný výsledek než 0:3 jsou malé.
mega kvalitě nabuzeného giganta zůstá- Přesto samozřejmě uděláme maximum
vá ve hvězdách. „Celý uplynulý týden pro získání aspoň jednoho setu, neboť
jsme věnovali intenzivnímu tréninku, do žádného souboje nikdy nejdeme
abychom zlepšili výkonnost individu- s předem složenými zbraněmi,“ zdůrazální i týmovou. Na co to bude v Polsku nil Čada na závěr.
PROSTĚJOV Další díl LiStOVáNí, jehož duší je Lukáš Hejlík,
se konal v prostoru „za oponou“
Městského divadla minulý čtvrPROSTĚJOV Na úterý 10. listopadu
tek. Známý herec divákům v tomse chystá další velká hudební událost,
to projektu přibližuje formou
ve Společenském domě vystoupí něscénického čtení aktuální knižní
kolikanásobná „Zlatá slavice“ Hana
novinky. Tentokrát měli ProstěZagovová. Tato oblíbená zpěvačka
jované možnost nahlédnout do
zazpívá v rámci dvouapůlhodinovésatirického románu Timura Verho koncertu společně s Petrem Rezmese s názvem UŽ JE TADY ZAS.
kem za doprovodu skupiny Jiřího
Hlavního „hrdinu“ Adolfa Hitlera
BRNO Úsměvy i zachmuření se stří- „Částečně. V útoku byla výborná, ale
Dvořáka Boom!Band.
ztvárnil člen Městského divadla
Po Lucii Bílé získala Hana Zagorová daly na tváři kouče volejbalistek VK musí se zlepšit na přihrávce. U smeBrno Alan Novotný.
nejvíce ocenění Zlatý slavík v kategorii AGEL při hodnocení sobotního ex- čařky totiž nestačí jen kvalitní zakonPavla Vašková
zpěvaček, když se stala držitelkou devíti traligového duelu v Králově Poli. Ně- čení, je potřeba mít jistotu i na příjmu.
prestižních ocenění nepřetržitě od roku které věci Miroslava Čadu potěšily, V každém případě se jasně ukazuje, že
LiStOVáNí funguje již od roku
champions
league
1977 až do roku 1985. V poslední době jiné nikoliv. Z čeho konkrétně měl ra- pro úspěšné smečování jí mnohem víc
2003. Od té poøadí
doby projekt
divákům
jste mohli ocenit její kvality v muzikálu dost a co mu naopak dělalo vrásky, to vyhovují rychlé nahrávky. S vysokými
a posluchačům
představil
již
téměř
žen za posledních pìt let
Jack Rozparovač a v muzikálu Mona zřetelně vyplývá z následujícího ex- míči má rezervy.“
stovku aktuálních knih všech žánLisa, kde alternuje s Helenou Vondráč- kluzivního rozhovoru pro Večerník. •• Zaznamenal jste oproti předchorů pro děti i dospělé. Nejde přitom
zím soubojům posun ve hře rovněž
kovou postavu Caterina de´ Gherardini.
jen o čtení vybraných pasáží, ale
Stále aktivně koncertuje a v minulém Marek SONNEVEND po kolektivní stránce?
o ucelené divadelní představení
„Také částečně. Na sehrávání pořád
roce vydala nové CD s názvem Vyznání.
s kostýmy i hudbou, které během
Se zpěvákem Petrem Rezkem začala •• Během uplynulého týdne jste intenzivně pracujeme a nejvíc se zanecelé hodiny obsáhne vše zásadní,
spolupracovat již v roce 1976 a nazpí- si dali za cíl maximálně v přípravě tím potýkáme s horší obranou na síti.
co se v knize odehrálo, a dokáže divali spolu několik krásných duetů, jako zapracovat na zlepšení výkonnosti. Brno se opíralo o jedinou produktivváky naladit na její atmosféru.
ní útočnici Vendulu Měrkovou a my
jsou například Duhová víla či Ta pusa Podařilo se?
Stejně tak tomu bylo i ve čtvrtek
je tvá. Tyto písně zazní během koncer- „Ano, a ve více ohledech. Například jsme ji přesto nedokázali účinně za22. října. Prostor „za oponou“ ditu v „Kasku“, stejně tak jako Hančiny Suli Matienzo už se dobře sehrává stavit, při blokování tam z naší strany
váci zaplnili do posledního místa
s nahrávačkou Katy Weiss i celým tý- byla spousta chyb. Tohle ještě musíme
a pozorně sledovali, co se stane,
mem, všechny hráčky postupně nabí- výrazně zlepšit.“
když se najednou v létě roku 2011
rají formu. A hodně se zlepšil zdravotní •• Jak vidíte šance na hřišti Chena zanedbaném plácku uprostřed Dva herci, Lukáš Hejlík a Alan Novotný, dokázali b÷hem necelé hodiny obsáhnout
stav Melissy Vargas, čehož jsme využili miku Police, kde jste loni způsobili
Berlína probudí Adolf Hitler. Skvělý tém÷ą celý d÷j knihy a ztvárnit všechny postavy.
Foto: Pavla Vašková
k jejímu nasazení během třetího setu. senzaci?
nápad umístit říšského „Vůdce“ do
Věřím, že ve středu v Polsku bude as- „Bude záležet i na tom, v jakém stadnešních demokratických poměrů příklad proti psím exkrementům na možnost si bestseller německého
poň na část zápasu připravena. Už dnes vu je soupeř. Málokteré družstvo je
určil satirické směřování celé knihy, chodnících či rychlé jízdě. Postava novináře a spisovatele Timura Verukázala svůj velký potenciál. Naopak takhle zkraje nové sezóny v optimálpotažmo představení.
Adolfa Hitlera je zde zachycena ji- mese přímo na místě zakoupit. Zdatrochu nervózní jsme ze zdravotních ní pohodě, nicméně Chemik čerstvě
Sám, po šestašedesáti letech od své nak, než jsme zvyklí. Zde působí jako řilé představení jistě většinu diváků
problémů Táni Markevich, která má potvrdil svou polskou dominanci
domnělé smrti, se najednou Hitler obyčejný, zpočátku trochu zmatený inspirovalo k tomu, aby si knihu alepotíže s břišním svalem. Přesto věřím, jasným vítězstvím v tamním Superocitne v přítomnosti, v Berlíně plném člověk, vlastně jeden z nás.
spoň přečetli.
že také ona do prvního utkání Champ- poháru i poměrně hladkými ligovými
přistěhovalců, ve společnosti toužící Herecké výkony Alana Novotného Na další díl LiStOVáNí se v Prosvýhrami, dosud ztratil jediný set. Tím
ions League bude moci nastoupit.“
po penězích úspěchu, za kterými se jako Hitlera a Lukáše Hejlíka, kte- tějově můžeme těšit v pondělí 30.
•• Dost slibně se zatím jeví zmíně- pádem jedeme na půdu velkého favožene bez jakýchkoliv ohledů. Nako- rý ztvárnil všechny ostatní postavy, listopadu, kdy uvidíme a uslyšíme
ná Sulian Matienzo, dnes nejčastěji rita a můžeme pouze překvapit. Ale
nec „Vůdce“ zahájí novou kariéru byly skutečně „k popukání“. Diváci „švihlou skandinávskou psychobodující z vašich svěřenek. Líbil se jak se ukázalo před rokem, uspět je
jako hvězda televizní estrády a získá se od začátku do konce velmi dobře -grotesku“ Jonase Karlssona Místvám její výkon v Brně?
možné proti každému.“
i místo v politice. Začne bojovat na- bavili. Po skončení představení měli nost/Faktura.

AKCE zpět!

V divadle oživl Adolf Hitler: LiStOVáNí
Lukáše Hejlíka představilo satirický román Už je tady zas
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V Prostøjovø zazpív

pronesl po utkání Miroslav þada

15102311044

•• Měly jste za cíl se během uplynulého týdne přípravy herně posunout. Připadal vám předvedený výkon oproti těm předchozím lepší?
„Trošku jo. Zatím ale rozhodně nepředvádíme to, na co jsme byly zvyklé minulou sezónu. Každopádně na
trénincích tvrdě pracujeme na tom,
abychom se rychle dostaly do lepší
formy.“
•• Pokud se vrátím ke vstupní porážce v Ostravě, byl to pro vás osobně velký šok?
„V českých soutěžích bychom neměly
prohrávat... Ostrava do toho šla v domácím prostředí naplno a hodně jí vycházel servis, naopak my se tím pádem
dostávaly pod tlak na přihrávce a potom nebyl tolik kvalitní ani náš útok.
Hlavně se projevilo, že jsme v tu dobu
společně trénovaly v kompletním složení ani ne týden, nesouhra byla na
naší hře dost vidět.“
•• Následně jste zdolaly Olymp
i tentokrát Královo Pole bez ztracené sady. Jdete tedy nahoru?
„Určitě ano, týmově jsme na tom
o něco lépe. Pořád však na sobě musíme makat, protože Champions League je o něčem úplně jiném než česká
liga a čekají nás tam mnohem těžší
soupeři. V Lize mistryň každou sebemenší chybu zaplatíme dvojnásob.“
•• V průběhu přípravy vás osobně
kouč často vyzdvihoval, zatímco

„Rozhodně tam nejedeme s tím, že
jasně prohrajeme. Samozřejmě domácí jsou vysokým favoritem, ale my
půjdeme do každého balónu naplno
s tím, abychom dosáhly na co nejlepší
výsledek.“

VK PV

0:3

jak se utkání vyvíjelo...
Bodový vývoj - první set: 0:3, 1:4,
4:4, 5:6, 7:6, 7:11, 10:12, 12:14,
12:17, 14:17, 15:21, 18:21, 20:23,
20:25. Druhý set: 0:3, 1:4, 4:4, 4:6,
7:6, 7:9, 8:12, 11:12, 16:17, 16:19,
17:21, 20:23, 20:25. Třetí set: 3:0,
4:1, 4:5, 6:5, 6:8, 9:9, 9:12, 11:12,
11:15, 14:18, 16:18, 17:20, 19:20,
19:23, 21:25
BRNO Solidní výkon v duelu třetího kola UNIQA extraligy žen v Brně
proti Královu Poli přinesl prostějovským volejbalistkám vcelku přesvědčivý triumf bez jediné ztracené sady.
K ideálu má herní projev VK AGEL
stále daleko, ale lepší se a stoupá tabulkou na momentální druhé místo
za dosud neporaženou Ostravu.
Úplný začátek střetnutí měly Agelky
výborný a plně koncentrovaným nástupem rychle získaly tříbodový náskok.
Pak ale stačilo několik horších přihrávek,
tři zkažená podání a domácí tým těchto
chyb využil k podobně rychlému obratu
z 0:3 na 7:6. Na své polevení reagovalo
prostějovské družstvo zapnutím vyšších
obrátek, což vedlo ke šňůře pěti bodů
- 7:11. Další průběh nebyl bezproblémový, avšak jakmile úřadující mistryně
republiky omezily nevynucená zaváhání, získávaly převahu (z 10:12 na 12:17,
z 15:18 na 15:21). Jen po dotažení soupeřek na 18:21 si musel kouč Čada vzít
oddechový čas, po kterém už jeho svěřenky úvodní sadu bezpečně dorazily do
vítězného konce - 20:25 a 0:1.
Zkraje druhého dějství hostující hráčky
zopakovaly bleskový start z toho první-

Trenér Miroslav èada udílí v Brn÷ pokyny svým sv÷ąenkám véetn÷ uzdravující se
Melissy Vargas (éíslo 4).
Foto: Pavel Navrátil.

ho, leč i tentokrát o náskok záhy přišly
totožným vývojem skóre (z 0:3 na 4:4).
Dokonce se opakovalo též brněnské
otočení na 7:6 a následný protiúder VK
Agel, jenž měl tentokrát podobu úseku 1:6 na uklidňující stav 8:12. Skvěle
útočila Matienzo, precizně rozdávala
nahrávky Weiss a při zakončení se dařilo
také Steenbergen s Borovinšek, ovšem
stačilo chvilku polevit a Královo Pole
hned hrozilo (11:12). Těsné manko
udržoval mladý jihomoravský mančaft
tažený exprostějovankami Měrkovou
v ofenzivě a Melichárkovou v obraně
ještě nějakou dobu, než favorit od téměř
vyrovnaného boje 16:17 zase přidal plyn.
A závěr s přehledem ovládl - 20:25 a 0:2.
Děvčata Králova Pole ale celkově nehrála
vůbec špatně, čehož dokladem byl vydařený úvod třetího setu (3:0). Hostujícím
hráčkám v téhle fázi přestal fungovat příjem s defenzivou, naštěstí však šlo o krátkodobý výpadek a po eliminaci neduhů
se zdálo být vše v pohodě (4:5, 6:8).
A přestože se hostitelky ještě jednou
zvedly srovnáním na 9:9, také bylo. S pomocí dobrého servisu se hanácká parta
utrhla na 11:15, což rozhodlo. Navíc do

Odstartoval ÈP žen
P
Prostějov
(son) - Uplynulý čtvrtek
222. října začal dvěma zápasy úvodníhho kola Český pohár žen 2015/2016.
Na programu byly duely SG Brno
N
- Šternberk a Opava – Ostrava,
ppřičemž na vítěze prvně jmenovanné dvojice narazí volejbalistky VK
AGEL Prostějov. Ty byly společně
A
s dalšími pěti celky (Olymp Praha,
Frýdek-Místek, KP Brno, Olomouc,
F
Přerov) nasazeny přímo do čtvrtfinále.
P
„„Za osm let novodobé historie prosstějovského volejbalu na vrcholné
úúrovni jsme národní pohárovou souttěž zatím vždy dokázali vyhrát, což je
ssamozřejmě i tentokrát náš jasný cíl,“
řřekl sportovní manažer vékáčka Peter
Goga. Současně upřesnil, kdy Agelky
G
ddo letošního ČP vstoupí. „Bude to ve
ččtvrtek 5. listopadu od 17.00 hodin,
kkdy doma přivítáme Šternberk, kterrý i s naší hostující hráčkou v sestavě
Míšou Zatloukalovou hladce vyřadil
M
SSG Brno,“ prozradil Goga. Odveta by
sse pak měla uskutečnit 3. prosince na
hhřišti soupeře.
Výsledky a los
Českého poháru žen 2015/2016
1. kolo: VK SG Brno - TJ Sokol Štern1
bberk 0:3 (-22, -12, -24), SK P.E.M.A.
Opava – TJ Ostrava 0:3 (-10, -12,
O
--11).
Čtvrtfinále - 1. utkání (čtvrtek 5.
Č
llistopadu, 17:00 hodin): VK AGEL
Prostějov - TJ Sokol Šternberk, VK
P
UP Olomouc – TJ Sokol Frýdek-MísU
ttek (úterý 3. 11.), Volejbal Přerov Preccheza - Královo Pole Brno (18.00), TJ
Ostrava - PVK Olymp Praha.
O

Mladé Agelky
hrají za SG Brno

Koncert Han
Druhá výhra bez ztráty kytičky
a Petra Rezk „PotĚšilo mĚ naskoÿení Vargas, KP BN

znervózŁuje stav Markevich,“

o DV÷ Koruny LEVN÷JI

nyní se vám až tolik nedaří. Co se
stalo? Odešla forma?
„Připadne mi to tak. (hořký smích)
Přestože jsme dlouho trénovaly jen
v pěti, já sama se cítila dobře a těšila
na to, až dorazí ostatní holky z reprezentací. Že se pak ještě zlepším, půjdu
ještě víc nahoru. Místo toho jsem
urnaje v Polsku o forběhem turnaje
mu nějakk přišla a od té doby
m vůbec ideálně.
se necítím
Nezbýváá než do přípravy i
do zápasůů dál jít naplno a
věřit, že brzy přijde zlepba už teď znovu
šení. Třeba
u, kam jedeme.“
v Polsku,
(úsměv)
•• Jak vnímáte
nímáte svou pomu po příchodu dvou
zici v týmu
kých smečařek?
kubánských
rosadit se ještě
Bude prosadit
jší než loni?
obtížnější
„Těžko říct, nevím.
V první řadě bude
záležet na mých
výkovlastních
okud mi to
nech. Pokud
ak věřím,
půjde, tak
že jsem schopná
družstvu pomoct
hlavně naa přihrávce
a v poli. Musím se
at do formy,
však dostat
zatím to z mé strany
není úplněě ono.“
•• Vyšší
ší konkurence v hráčském káždopádně může
dru každopádně
tu prospět, ne?
mančaftu
čitě ano. Zdravá
„To určitě
nce každého nutí
konkurence
eště víc, než když
makat ještě
má třebaa místo v sestavě jisté. Tohlee podle mě pomáhá
k růstu jak hernímu, tak
ímu.“
mentálnímu.
•• Do evropské Ligy misoupíte na hřišti Chetryň vstoupíte
olice. Můžete zopamiku Police.
kovat rokk starou senzaci?

ván
o
n
ì
v
k
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m
ý
n
c
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Marek SONNEVEND

Fotoreportáž

vizních pořadech Jen blbni, Kinobazar,
Pípšoubazar, Telebazar. Dnes již u nás
není snad nikdo, komu by jeho jméno
nebylo povědomé hlavně díky jeho svéráznému a nezaměnitelnému humoru.
Jeho moderátorským kolegou byl dříve
také známý bavič Marek Dobrodinský.
Se zpěvačkou Šárkou Vaňkovou spolupracuje od roku 2010.
Do Brodku u Prostějova přivezli
Zdeněk Izer a Šárka Vaňková program složený jako vždy z oblíbených zábavných scének, parodií
nejrůznějších televizních pořadů
a imitování celé řady populárních

BRNO Během přípravy ji lodivod
Čada nejčastěji ze svých svěřenek
chválil za kvalitní výkony v přátelských zápasech i slibnou formu
na trénincích. Jenže po návratu
z turnaje v polských Szamotulech
šla Barbora Gambová herně dolů
a momentálně střídá v úvodních
soutěžních soubojích lepší momenty s horšími. Nejen na to se Večerník třiadvacetileté smečařky zeptal po brněnském výsledku 3:0...

utkání z lavičky naskočila uzdravující se
Vargas, která během omezeného času
stihla několik drtivých smečí i dva povedené zákroky v poli. Tudíž příznivých
zpráv se navzdory komplikovanějšímu
vyvrcholení souboje (korekce Brna
z 14:18 na 19:20) nakupilo ve finále celého zápasu víc – 21:25 a 0:3.
(son)

ZAZN÷LO

NA TISKOVCE.
TISKOVCE...
...
Bruno NAPOLITANO
- Královo Pole Brno
„Proti jasnému favoritovi jsme podali
slušný výkon, výborně se dařilo zejména
Vendule Měrkové. Celkově se ale mnohem
zkušenější prostějovské hráčky dokázaly víc
volejbalově prosadit, což se dalo očekávat.“

Miroslav ÈADA
- VK AGEL Prostìjov
„Pozitivní je, že jsme vyhráli bez ztráty setu.
Soupeř ale velice dobře podával, my jsme
chybovali na příjmu a také v útoku jsme
měli být efektivnější. Utkání jsme však
přesto měli pod kontrolou a zaslouženě
zvítězili.“

P
Prostějov
(son) - Výše zmíněná nahrávvačka Michaela Zatloukalová, kterou
vvedení prostějovského klubu poslalo
nna rok hostovat do TJ Sokol Šternberk,
zzahájila své nové angažmá úspěšně.
Do úvodní předehrávky UNIQA extraligy žen ČR 2015/16 na hřišti SG Brno
sice naskočila dvacetiletá plejerka coby
střídající až během druhého setu a na
hřišti vydržela jen do konce třetí sady,
přesto však během tohoto kratšího úseku dvakrát zabodovala (jednou útočnou ulívkou, jednou esem) a dosáhla
užitečnosti +2. Ve druhém vzájemném
střetnutí s tímtéž soupeřem pak absolvovala úvodní dva sety s jedním bodem
na kontě a užitečností –1.
Do stejných zápasů zasáhly v juniorském výběru nesoucím brněnskou hlavičku dvě ještě mladší členky VK AGEL
Prostějov ročníku narození 1998. Sarah
Cruz odehrála na smeči oba duely se
statistikami 4 body (3 útoky při úspěšnosti 30%, 1 blok, úspěšnost přihrávky
22%, užitečnost –2) a 5 bodů (4 útoky
při úspěšnosti 33%, 1 blok, úspěšnost
přihrávky 25%, užitečnost –5). Tereza
Slavíková nastoupila pouze do prvního
mače a na liberu měla úspěšnost příjmu
26 %. Kromě toho obě děvčata nechyběla v sestavě ani proti Frýdku-Místku,
kdy Slavíková střídala do pole a Cruz
zazářila 20 dosaženými body (15 útoků při úspěšnosti 50 %, 1 blok, 4 esa,
úspěšnost přihrávky 40 %, užitečnost
+10). Čísla to až na jednu výjimku sice
nejsou nijak zázračná, ale holky aspoň
sbírají cenné zkušenosti v nejvyšší národní soutěži dospělé kategorie.

o DV÷

Koruny
LEVN÷JI
volejte
582 333 433

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

volejbal

AGELKA PODLE

VEČERNÍKU
KATHLEEN WEISS

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

Soutěž
v
improvizaci
podpoří
ATAK
NA
BRÁNICE
PROVEDL
ROVEDL
AGELKY VSTOUPÍ DO LIGY MISTRYæ VE
Mimořádně těžký start
do nového ročníku Champions
League÷JOVA V APOLLU VYPSANÁ FIXA
V BRODKU
U PROST÷JOVA
nna horké půdě Chemiku Police

PROSTĚJOV Největší vzrušení, herní vášeň a výsledkovou důležitost pro volejbalistky VK AGEL každoročně znamená CEV DenizBank
Champions League. Nejinak je tomu i letos, přičemž evropská Liga
mistryň 2015/2016 coby nejvyšší klubový pohár starého kontinentu
právě začíná. Prostějovské ženy svoji pouť zahájí už tuto středu 28.
října od 18:00 hodin na hřišti Chemiku Police.

původní zpravodajství
z Prostějova

pro Večerník

Marek SONNEVEND

V extrémně nabité základní skupině
„C“, kde Agelky čeká ještě obhájce mezinárodní trofeje Eczacibasi Istanbul a
úřadující šampión Itálie Pomi Casalma-

ggiore, si lze aspoň trochu schůdnějšího
soupeře vybírat jen stěží. Polské mistryně
jsou každopádně druhým nasazeným
celkem céčkové grupy a stejně jako loni

jedním ze žhavých aspirantů na postup
do závěrečného Final Four. „Loni byl
Chemik nováčkem soutěže, přesto však
dokázal senzačně vyhrát naši těžkou skupinu s Dynamem Kazaň i Rabitou Baku.
Následně získal pořadatelství finálového
turnaje, kde sice skončil čtvrtý, ale to nijak
nesnížilo jeho obrovskou kvalitu. Kterou
navíc dokázal během uplynulého léta ještě zvýšit, ačkoliv se to zdá neuvěřitelné,“
konstatoval při charakterizaci nadcházejícího protivníka Miroslav Čada, hlavní
trenér prostějovských volejbalistek.
Hráčský kádr Police od minulé sezóny
opustily tři Srbky Maja Ognjenovic,
Ana Bjelica a Sanja Malagurski plus
domácí reprezentantka Malgorzata

BYLI JSME
U TOHO

ZDENĚK
IZER
POZVAL
OKÉNKO KAPITÁNKY
Y
Vizitka nadcházejícího soupeře VK v Lize mistryň
aneb pohledem Solange
SOARES
DIVÁKY
NA FURTLUFTDURCHTOUR

„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 Přerova
Fanklub volejbalového oddílu VK
AGEL Prostějov pořádá autobusový
zájezd na utkání 5. kola UNIQA extraligy žen 2015/2016 mezi Volejbal
Přerov Precheza a VK Prostějov.
Hanácká bitva v rámci pátého dějství letošního ročníku nejvyšší české
soutěže se hraje v sobotu 31. října od 18.00 hodin, sraz fanoušků je týž den
v 16.30 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 v úterý 27. 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!
(son)

Až do loňska šlo o mezinárodně neznámý oddíl, jenže příliv sponzorských peněz mu umožnil postavit extrémně silný tým, který na jaře
2014 vyhrál polskou ligu. Tím vstoupil i do Champions League, kde ve skupině s Prostějovem dlouho až neuvěřitelně úřadoval. Nakonec
pořádal závěrečné Final Four, kde skončil čtvrtý. A v nové sezóně má znovu nesmírně ambiciózní cíle.
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Výsledky v Champions League za poslední tři roky: 4. místo (2015), nestartoval (2014) a nestartoval (2013).
Umístění v domácí lize za poslední tři roky: 1. místo (2015), 1. místo (2014) a hrál druhou ligu (2013).

Prezidentka: Joanna Žurovska
Manažerka: Joanna Mirek
Hlavní trenér: Giuseppe Cuccarini.
Asistent
tent trenéra:J
trenéra: JJak
Jakub
akkub
ub Gluszak.
Glu
l szzakk.

Hráèský kádr v sezónì 2015/2016
nahrávačky: Izabela Belcik (číslo 8, Polsko, 35 let, 185 cm, 70 kg) a Joanna Wolosz (14, Polsko,, 25 let,, 181 cm, 71 kg), blokařky: Stefana Veljkovic (11, Srbsko, 25 let, 190 cm, 76 kg), Kaatarzyna Mr
Mroz
ro (13, Polsko, 34 let, 194 cm, 77 kg), Katarzyna Gajgal-Aniol (4, Polsko, 34 let, 1911
cm, 855 kg)
kg) a Agnieszka Bednarek-Kasza (6, Polsko, 29 let, 185 cm, 70 kg), smečařky: Annaa
Werblinska (1, Polsko, 31 let, 178 cm, 65 kg), Yonkaria Paola Pena Isabel (10, Dominikánská re-We
ppublika,
pu
blika, 22 let,
l 190 cm, 70 kg), Helena Havelková (9, Česko, 27 let, 186 cm, 70 kg) a Aleksandraa
Jagielo (16, Polsko, 35 let, 180 cm, 68 kg), univerzálky: Madelaynne Montano (3, Kolumbie,
32
32 let, 185 ccm, 68 kg) a Izabela Kowalinska (12, Polsko, 30 let, 189 cm, 84 kg), libera: Mariola
Zenik
Ze
Z
enniik (2, Polsko,
Po 33 let, 174 cm, 67 kg) a Paulina Maj-Erwardt (19, Polsko, 28 let, 166 cm, 57 kg).
Vzájemné
Vz
V
záj
ájemné zzápasy: v Lize mistryň 2014/15 (základní skupina A) Prostějov – Police 0:3 (-23, -22,
-19)
--1
19)a
99)) a Police
Pol
o ice – Prostějov 2:3 (11, -20, 17, -22, -12).
Zajímavost: Pouze dva roky hraje novodobý Chemik nejvyšší polskou soutěž a v obou sezónách
Zajímavost
ligovým
se stal ligový
se
ý šampiónem. V uplynulém ročníku Champions League se právě Agelky staly jeho
prvními
když senzačně zvítězily na jeho hřišti.
ppr
rvvn
ním
ním
í i přemožitelkami,
pe
př
Očima
O
čima kou
kouče VK Miroslava Čady:
„„Chemik
„C
Cheem
miiikk si
s dobře pamatujeme z loňské skupiny evropské Ligy mistryň, kde předváděl hlavně
fantastický
volejbal. Teď bude přitom asi ještě silnější, neboť přivedl kvalitnější nahrávačku
zzpočátku
zp
počát
oččát
átku
ku ffa
a
i další
dalš
da
alšší skvělé
skvě
sk
věl
vě
ěl posily jak na smeč včetně Češky Heleny Havelkové, tak na univerzál v osobě vynikající
Madelaynne Montano. Čtvrté místo při premiéře v Champions League mu evidentně nestačilo, chce
ještě výš.“

JUNIORKY
TJ Sokol Šternberk – VK AGEL
Prostìjov 2:3
(22, 23, -23, -18, -8)
a 1:3 (-21, 23, -13, -20)

KADETKY
TJ Sokol Šternberk – VK AGEL
Prostìjov 3:0
(17, 22, 19)
a 2:3 (-15, 12, 20, -18, -16)

Pořadí extraligy juniorek ČR 2015/16 - základní skupina „B“ po 6. kole: 1. Prostějov 15, 2. Brno 11, 3. Šternberk 10, 4. Ostrava 7, 5. Přerov 6, 6. Frýdek-Místek 5.
Pořadí extraligy kadetek ČR 2015/16 - základní skupina „B“ po 6. kole:
1. Šternberk 12, 2. Přerov 9, 3. Prostějov 9, 4. Hradec Králové 9, 5. Brno 8, 6. Ostrava 0.
- více na www.vecernikpv.cz -

ci nikdy nepatřily a ani teď nepatří
k favoritkám. Kdo ano?
Stejně jako v předchozích letech si na
postup do závěrečného Final Four,
potažmo i na konečný triumf nejvíc
brousí zuby trio gigantů z hlavního
města Turecka. Jsou jimi obhájce trofeje z minulé sezóny Eczacibasi Istanbul,
dvojnásobný vítěz z let 2011 a 2013 Va-

poøadí champions league
žen za posledních pìt let
Ročník 2010/11: 1. Vakifbank Istanbul, 2. Rabita Baku,
3. Fenerbahce Istanbul, 4. Scavolini Pesaro.
Ročník 2011/12: 1. Fenerbahce Istanbul, 2. RC Cannes,
3. Dynamo Kazaň, 4. Villa Cortese.
Ročník 2012/13: 1. Vakifbank Istanbul, 2. Rabita Baku,
3. Busto Arsizio, 4. Galatasaray Istanbul.
Ročník 2013/14: 1. Dynamo Kazaň, 2. Vakifbank Istanbul,
3. Rabita Baku, 4. Eczacibasi Istanbul.
Ročník 2014/15: 1. Eczacibasi Istanbul, 2. Busto Arsizio,
3. Vakifbank Istanbul, 4. Chemik Police.

kifbank Istanbul i premiant v roce 2012
Fenerbahce Istanbul. Pouze jednou za
posledních pět ročníků Champions
League pustili zástupci země půlměsíce na trůn někoho jiného a například Vakifbank jedinkrát během
tohoto období chyběl mezi elitním
kvartetem!
Za tureckým trojblokem číhají na svou
šanci především nesmírně ambiciózní
zástupci Ázerbájdžánu v čele s někdejší
Rabitou Baku, která po loňském výsledkovém krachu změnila titulárního
partnera i název na Telekom. A znovu
myslí na metu nejvyšší, stejně jako
neméně silné Lokomotiv či Azerrail
Baku, jež se mimochodem potkají už
v základní skupině A.
Obvykle vysoko míří také oddíly ze dvou
volejbalově tradičních zemí. Rusko se
díky Dynamu Kazaň může pyšnit prvenstvím v Lize mistryň 2013/2014, nema-

Soupeř hrál odvážně a my se s tím musíme do budoucna víc poprat v hlavách.
Především je třeba se zlepšit v individuálních činnostech i přístupu,“ nepodléhal ani v pozici lídra žádnému uspokojení ostravský trenér Zdeněk Pommer.
„Holkám nemůžu téměř nic vytknout.
Samozřejmě chyby byly, ale pokud
tento mládežnický tým bude hrát stejně odhodlaně, tak určitě i v ženské extralize může vítězit,“ řekl kouč Sokola
Martich Hroch, jehož svěřenky po dvojím zdolání SG Brno dokázaly potrápit
i papírově silnějšího protivníka.
Za aktuálně druhý VK AGEL Pros-

tějov se na třetí příčku posunula Olomouc díky suverénnímu triumfu nad
Přerovem 3:0 (20, 11, 14). „Šlo o naše
premiérové vystoupení v nové sezóně
doma, navíc před celkem slušnou návštěvou. Z toho asi vyplývala i nervozita hráček v úvodu. Po zvládnutí vstupního setu jsme se ale uklidnili a až na
pár výpadků z nepozornosti měli zápas
pod kontrolou,“ pochvaloval si kormidelník UP Jiří Teplý. „Celé to bylo o našich chybách. Ze sestavy nám vypadly
dvě z obvyklých opor týmu a zranění
Ivany Cebákové i Dity Gálíkové utkání
určitě ovlivnilo,“ našla hlavní důvod po-

rážky v oslabení kolektivu zastupující
kapitánka Prechezy Lucie Polášková.
Hned za olomouckou družinou už
v tabulce figuruje čtvrtý Olymp Praha,
jenž si přes dílčí potíže poradil s Frýdkem-Místkem 3:1 (23, 12, -24, 12).
„V první řadě jsme spokojeni s tříbodovým vítězstvím. To se rodilo těžce
v úvodním i ztraceném třetím setu
a naopak lehce ve druhé i čtvrté sadě.
Zpočátku jsme špatně přihrávali, ale postupně šel výkon celého družstva nahoru
a důležité střetnutí se nám tak povedlo
zvládnout,“ oddechl si lodivod PVK Stanislav Mitáč. „Škoda zahajovacího setu,

který jsme nešťastně ztratili. Třetí jsme
bojovným výkonem naopak získali, ale
jinak nás Olymp jednoznačně přehrál ve
všech činnostech,“ uznal zkušený stratég
na lavičce TJ Sokol Leopold Tůma.
V nadcházejícím týdnu má nejvyšší
národní soutěž volejbalistek na programu hned dvě kola, ovšem ženy
Prostějova absolvují pouze jeden
extraligový duel. Hanácké derby s
Olomoucí bylo totiž kvůli Champions League odloženo z 28. října až
na 7. listopadu a Agelky se tedy představí jen v sobotu 31. 10. od 18.00
hodin na přerovské palubovce.
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mocnice. Přijďte se pobavit, podpořit
soutěžící týmy a poslechnout si příjemnou muziku. Zahřát u srdce vás může
to, že zároveň přispějete na dobrou věc.

Foto: Pavla Vašková

„fórky“, které během programu zazněly.
Pąed rokem m÷l Chemik Police ve vzájem A že jich bylo skutečně nespočet! Bohuzálkou.
žel pár slov jednoho z účinkujících se VeGlinka-Mogentale, jenže vedení ne- černíku získat nepodařilo.
smírně ambiciózního oddílu místo
nich angažovalo jiné, snad ještě větší
hvězdy. Přišly kolumbijská univerzálka
3x foto: Pavla Vašková
Madelaynne Montano, smečařky Helena
Havelková z Česka i Yonkaria Paola Pena
Isabel z Dominikánské republiky nebo
také polské nahrávačky Izabela Belcik
a Joanna Wolosz. „V součtu s oporami,
které zůstaly, jde o skutečně ohromnou
sílu, které čelit bude nesmírně obtížné,“
naznačil Čada.
Přesto se to jeho svěřenkyním loni jednou úspěšně povedlo, když vítězně dobyly halu ve Štětíně, kde Chemik hrává
své domácí zápasy. „Tehdy jsme dostali
v prvním setu hroznou nakládačku uftdurchtour vystoupila i slavná éeská
25:11, což domácí asi trochu ukolébalo ej Bill
a další průběh podcenili. My jsme toho
využili, zbytek utkání odehráli skvěle
a naprosto nečekaně přemohli do té
doby neporaženého soupeře. Krásně se
na tenhle dílčí triumf vzpomíná, ale už je
to minulost. Teď máme před sebou ještě
náročnější misi,“ upozornil lodivod VK
AGEL. Je třeba připomenout rovněž

jak izer pobavil brodek...
odek...

vá DUHOVÁ VÍLA

lým sebevědomím hýří rovněž Dynamo
Moskva nebo Uraločka Jekatěrinburg.
Za Itálii se v uplynulých letech nejvíce
dařilo celku Busto Arsizio, jenže ten nyní
ve startovním poli chybí. Útočit místo něj
budou nový šampion Apeninského poloostrova Pomi Casalmaggiore, dále Nordmeccanica Piacenza a Gorgonzola Novara. Z ostatních států nelze opomenout
tradičně kvalitní RC Cannes z Francie,
nebezpečné SC Drážďany z Německa,
koncepční Volero Curych ze Švýcarska
či každoročně sílící polské vyslance Chemik Police a Impel Wroclaw. Senzačnímu
průlomu by se přitom samozřejmě nebránil ani VK AGEL Prostějov.
Spolufavorizovaných kolektivů je prostě mezi kontinentální elitou pod vysokou sítí u něžného pohlaví spousta
a záleží, komu bude nejlépe fungovat
mančaft a kdo ideálně načasuje formu
do rozhodujících fází soutěže. (son)

EXTRALIGU STÁLE VEDE ROZJETÁ OSTRAVA, AGELKY DRUHÉ
PROSTĚJOV Poněkud nezvyklý pohled je na průběžné pořadí
UNIQA extraligy žen ČR. Proč?
Stále tabulku nevedou prostějovské
volejbalistky, jak to v posledních letech bývá zavedenou tradicí. Místo
největších favoritek se na výsluní zatím vyhřívají Ostravanky coby jejich
senzační přemožitelky z úvodního
dějství soutěže!
Teď ve třetím kole výběr TJ přemohl
Šternberk 3:1 (19, -28, 21, 19), přičemž nečekaně šlo o souboj dvou prvních celků tabulky! „Tentokrát jsme
měli horší příjem, dostali hodně es.

ce a OSTR.UŽ.I.NY z Ostravy. Budou
mít za úkol z vylosovaných slov, která
řit
na lístky napíšou diváci, vytvořit
minutovou scénku. Diváci po-tom udělí jednotlivým scénkám
body. Takto proběhne několik
kol, z nichž po sečtení bodů jednaa
ávěr
skupina vyjde jako vítěz. Na závěr
celého večera se všichni můžou těšit na
akustický koncert Márdiho a Pítrse ze
skupiny Vypsaná fixa.
Výtěžek ze vstupného bude věnován
dětskému oddělení prostějovské ne-

obrátila život naruby císaři Napoleonovi

ny Zagorové
Největšími favority Ligy mistryň jsou opět třika už se blíží!

PROSTĚJOV Zítřkem odstartuje
nový ročník evropské Ligy mistryň
volejbalistek. Od úterý do čtvrtka je
na programu úvodní várka dvanácti
střetnutí prvního kola základních
skupin této prestižní klubové soutěže, kterou už poosmé za sebou
budou hrát i ženy VK Prostějov. Ty
však v tvrdé mezinárodní konkuren-

PROSTĚJOV Nálož skvělého humoru a výborné muziky. To slibuje soutěž
v improvizaci, která se uskuteční již
toto úterý 27. října v hudebním klubu
Apollo 13. Klání ve stylu „Partičky“
navíc doplní akustický koncert dvou
členů z oblíbené skupiny VYPSANÁ
FIXA. Celý výtěžek ze vstupného
bude věnován na dobročinné účely.
Primácká Partička je odvar ze slabého
čajíčka! To je heslo úterního klání v divadelní improvizaci. Soutěžit proti sobě
budou dvě skupiny, O.LI.V.Y. z Olomou-
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‚GENERÁLKA´ NA VÝBORNOU: Jiřina Bohdalová alias Josefina

turecké velkokluby, ambice mají i další týmy
DV÷
LEVN÷JI
Juniorky pŐivezly výteÿných
pĚt bodŢ, kadetky dva
ŠTERNBERK, PROSTĚJOV Po
reprezentační pauze pokračovala
třetím dvoukolem volejbalová extraliga ČR v dívčích kategoriích U19
i U17. Mládežnice VK AGEL Prostějov zajížděly na horkou půdu výběrů
Šternberka, s nimiž zápolí v horních
patrech tabulky. Juniorky si přitom
vedly skvěle, když oba své duely vyhrály a zvýšily vedení v průběžné
tabulce základní skupiny B. Kadetky
vydřely alespoň jedno vítězství, což je
prozatím drží na třetí příčce. (son)

Pondělí 26. října 2015
www.vecernikpv.cz

„Tento zápas nemusí být vůbec jednoduchý, protože soupeř určitě má
svou kvalitu a my nastoupíme jen dva
dny po návratu z těžkého střetnutí
Ligy mistryň v Polsku včetně dlouhého cestování autobusem. Na nic
takového se však nesmíme vymlouvat, naopak naší povinností je zvítězit
pokud možno hladce dobrým výkonem. V minulé sezóně jsme utkání na
hřišti Přerova špatně začali a dokonce
prohrávali, což tentokrát nehodláme
opakovat,“ zdůraznil hlavní trenér
prostějovského celku Miroslav Čada.
(son)

i Petrovy sólové písně z průřezu jejich
pěveckou kariérou. To vše za vystoupení vynikající kapely Boom!Band Jiřího
Dvořáka, která mimo to také doprovází
i celou řadu dalších slavných tváří, jako
jsou například Helena Vndráčová či Lucie Bílá.
„To, že jsou Hanka Zagorová a Petr rezek pořád ve skvělé pěvecké kondici, dokazují neustále vyprodané koncerty, na
kterých to vypadá, jako by se ani nepsal
rok 2015, ale vrátili jsme se minimálně
o třicet let zpět do minulosti,“ říká Tomáš
Grepl z pořádající MAMUT AGENCY.
Přijďte si proto i vy užít jedinečnou atmosféru vystoupení těchto dvou legendárních zpěváků. Příležitost vám poskytne právě tento exkluzívní koncert.
Předprodej vstupenek je již v plném
proudu, lístky za zvýhodněnou cenu si
můžete koupit přímo ve Společenském
domě nebo v síti www.ticketart.cz.
Případně můžete zkusit štěstí s Večerníkem, již v příštím čísle totiž najdete
soutěžní otázku a hned kvarteto z vás
může vyhrát jednu vstupenku!

FOTO GALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOV Tradičně se v rámci
divadelní přehlídky Aplaus sjíždějí
na prkna Městského divadla v Prostějově ti nejuznávanější herci současnosti. Jen čtyři dny po úspěšné
úvodní inscenaci Amadeus s Miroslavem Donutilem v hlavní roli
se příznivci kulturní scény dočkali
dalších populárních tváří. V úterý 20. října představila Divadelní
společnost Jana Hrušínského Hubačovu GENERÁLKU s hlavními
protagonisty Jiřinou Bohdalovou
a Radkem Holubem. V hledišti ani Jiąina Bohdalová a Radek Holub pąedvád÷li opravdu dokonalé taneéní kreace.
tentokrát nechyběl PROSTĚJOV- Obdivuhodné! A když se k ní přidali bylo denním chlebem Napoleonových
SKÝ Večerník, tradiční mediální i další herečtí kolegové, bylo o silný generálů Bertranda a Gourgauda.
kulturní zážitek postaráno.
partner festivalu APLAUS.

poleon, excelentně ztvárněný Radkem
Holubem, měl na první pohled ve hře
více prostoru, Generálka však stála hlavně na „Bohdalce“. Závan temperamentu,
nezadržitelný proud vtipných gagů a nezkrotné energie z obou hlavních představitelů jen sršely. Vše doplněno o neméně
kvalitní herectví generálů Petra Vacka
a Zdeňka Hrušky, Poppletona Martina
Sitty a guvernéra Zdeňka Maryšky.
Zasloužená odmìna

Foto: M÷stské divadlo Prost÷jov

Zcela zaplněné Městské divadlo v Prostějově bylo od prvního až do posledního
okamžiku soustředěno jen a jen na jeviště.
Salvy smíchu se střídaly jako na běžícím
pásu, častý potlesk vyjadřoval nadšení publika. Ten největší si nechali diváci na závěr.
Známé „standing ovation“ a přibližně sedmero poděkování hereckých hvězd bylo
tou nejsladší tečkou úspěšné inscenace.

Prostoøeká Paøížanka

EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Josef
POPELKA
Největším lákadlem úterního představení bylo bezesporu herecké umění Jiřiny Bohdalové, která již ve svých šesti
letech zažila svůj filmový debut, tehdy
ještě v němém snímku. V prostějovském divadle zněl sálem její nezaměnitelný hlas i po několika desítkách let.

Ve spoleènosti krys

Jméno císaře Napoleona Bonaparte
a jeho život zná jistě každý. O životě
Napoleona na Svaté Heleně se toho
moc neví. Jeho životní cesta byla provázena snad jen úspěchy. Když se po velké porážce u Waterloo dal pod ochranu
anglické koruny, netušil, že se jeho životní prostor zmenší jen na pár metrů
vyhrazených mu ve starém opuštěném
domku uprostřed ostrova. Tento kus
skály byl snad nejopuštěnějším místem
na světě. Společností mu byli jen nevítaní hosté v podobě krys, jejichž lovení

Největší spád nastane, když se po třech
letech Napoleonova vyhnanství jako zjevení objeví prostá žena z Paříže. Začne se
odehrávat příběh plný nečekaných zvratů a situací. Hubačova komedie, kterou
napsal přímo na tělo herečce Jiřině Bohdalové, je postavená na dialozích, zejména prudkých výměnách mezi Josefinou
a svrženým císařem Napoleonem.
Klobouk dolù

I kdyby scéna měla rozlohu fotbalového hřiště, zcela zaručeně by bylo Jiřiny
Bohdalové plné jeviště. I když císař Na-

Jiąina Bohdalová alias generálka Josefina pąivád÷la k šílenství i anglické guvernéra
v podání Zdeÿka Maryšky (druhý zprava).
Foto: M÷stské divadlo Prost÷jov

Partneøi Aplaus 2015

KDO VYHRÁL VSTUPENKY NA...
HARLEJE?

O

RM

A
ZAD

PROSTĚJOVSKÝ Večerník, mediální partner rockového klubu Apollo 13, pro vás v rámci nového projektu „MILUJEME VEČERNÍK“ připravil další SOUTĚŽ O VSTUPENKY. Tentokrát na vystoupení legendárního seskupení, které si říká HARLEJ. Jejich EXKLUZIVNÍ KONCERT se uskuteční již v PÁTEK 13. LISTOPADU 2015
ve Společenském domě v Prostějově. A vzhledem k tomu, že „Kasko“ bude zcela jistě praskat ve švech, máte díky
Večerníku a právě klubu Apollo 13 šanci být u toho, a ještě navíc ZADARMO!
SOUTĚŽ probíhá od pondělí 20. října do pátku 6. listopadu, přičemž štěstěna se usměje hned na PĚTICI Z VÁS.
Co je potřeba pro to vykonat?
Opět nic složitého. Stačí znát správnou odpověď na níže položenou otázku, zaslat ji jakýmkoliv způsobem do
redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a pak jen čekat, zda-li se právě na vás usměje ono výše zmíněné štěstí při
losování z osudí...

DV÷

SOUTÌŽNÍ OTÁZKA ZNÍ:

KAPELA HARLEJ SLAVÍ JUBILEUM. VÍTE JAKÉ?

Foto: internet

Své odpovědi, či tipy zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „HARLEJ“. Můžete nám
ale ovšem také volat na známé telefonní číslo 582 333 433, zasílat SMS zprávu na mobil 608 960 042, případně se
dostavit osobně do sídla redakce v Olomoucké ulici.
Na odpovědi čekáme v redakci do PÁTKU 6. LISTOPADU, 10.00 hodin.
PĚT výherců zveřejníme v následujícím vydání Večerníku, které vyjde 9.11. Proto si jej nezapomeňte zajistit! Vstupenky
pak budou následně připraveny v redakci Večerníku.

LEVN÷JI
volejte
582 333 433

15100970984
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Pondělí 26. října 2015
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Konstelace hvězd Prostějova

e váš d
bud
e

Máte už nakoupené vánoční dárky? Myslíte, že jsme zešíleli, ptát se takhle na
konci října? Vzhledem k tomu, že v prostějovských supermarketech už prodávají vánoční čokoládové kolekce, tak by se už o začátku vánoční atmosféry
dalo mluvit. Nezaspěte!

LVI - 22.7. až 21.8. Vy se tento týden rozhodně nepouštějte do vaření,
jinak čeká celou vaši rodinu katastrofa
a žaludeční problémy! Věnujete se
méně nebezpečným věcem, rodině
prospějete i tím, že pravidelně vynesete odpadkový koš nebo vysajete.
PANNY - 22.8. až 21.9. Nebojte se
píchnout do vosího hnízda a upozornit svého nadřízeného, že dělá chybu.
Možná se na vás chvíli bude mračit,
brzy nato ale bude následovat pochvala. Je docela možné, že ještě tento
týden povýšíte ve své kariéře.
VÁHY - 22.9. až 21.10. Také na vás
se budou v nejbližších dnech sápat
bacily. Nedejte jim žádnou šanci, užívejte vitamíny a při prvním náznaku
nemoci zůstaňte doma pod peřinou.
O práci se nebojte, máte dostatek zástupců i jiných pomocníků.
ŠTÍŘI - 22.10. až 20.11. Tak dlouho
budete provokovat svými štiplavými
poznámkami, až od někoho dostanete pár facek! Nepodceňujte toto nebezpečí a už vůbec se nesnažte někoho ve svém okolí dohnat k zoufalství.
Starejte se sami o sebe.

BERANI - 20.3. až 18.4. Stále budete
mít pocit, že vás někdo sleduje. Možné to je, ale spíše trpíte stihomamem.
Zaměřte se čistě na svoji práci a nekoukejte okolo sebe, kdo vás pozoruje. O
víkendu očekávejte partnerské spory.
BÝCI - 19.4. až 19.5. Trošku vás
potrápí zdraví, budete muset na dva
či tři dny vysadit z práce a poležet si
v posteli. Menší přestávka rozhodně
neuškodí, obzvláště když se i mimo
nemoc cítíte unaveni. Dejte si do
pořádku domácnost, máte zde nepořádek.
BLÍŽENCI - 20.5. až 19.6. Stanete
se terčem nebývalé kritiky, mnohdy
budete mít i slzy na krajíčku. Z větší
části ale budou stížnosti na vaši osobu
oprávněné, i když si to nebudete chtít
přiznat. Zamyslete se, co a komu jste v
poslední době udělali.
RACI - 20.6. až 21.7. Budete pozváni na výjimečnou společenskou akci,
na které se určitě potkáte s velmi zajímavými a vlivnými lidmi. V žádném
případě neodmítejte, i když se váš volný čas měří na pouhé hodiny. Čekají
vás velmi zajímavé pohovory.

STŘELCI - 21.11. až 20.12. Tento
týden se vám budou silně zapalovat
lýtka. Nevěru doma zapřete jen díky
narychlo vymyšlené výmluvě. Tentokrát to snad bude stačit, nepodceňujte ale svého partnera! Ten se o vašem
selhání může brzy dozvědět.
KOZOROHOVÉ - 21.12. až 19.1.
Budete mít spoustu sil i fantazie, jakoby někdo mávnul čarovným proutkem a vy omládli o dvacet let. Bude se
to hodit, v práci byste měli zvládnout
úkoly, které nikdo před vámi ještě nedotáhl do úspěšného konce.
VODNÁŘI - 20.1. až 18.2. Čekají
vás nepříjemné problémy s vaším sourozencem, který se dostane do finančních potíží. Přestože si za ně může sám,
vy ho v tom pochopitelně nebudete
chtít nechat. Zapojit se musí celá rodina, vy tolik peněz nemáte.
RYBY - 19.2. až 19.3. Minulý týden
jste práci moc nedali, takže nyní zákonitě musíte zabrat a veškeré resty dohnat. Jestli si myslíte, že váš pracovní
výpadek nikdo nezaznamenal, mýlíte
se. Váš šéf o tom ví, má vás ale rád, takže dělá, že nic nevidí.

nákupní servis
r
rvis
pro váss
Loyd 40 g

36,90

-

41,90

39,90

39,90

28,70

Lipton 44g

33,90(50g)

32,90
(37.5)

29,90
(50g)

46,90

29,90

21,90 (50g)

Pickwick 40g

29,90

28,90

45,90

40,00

45,90

-

Pigi čaj Jemča 37g

19,90(30g)

-

18,90
(37,5g)

18,90

18,90

15,10

Teekanne 50g

29,90

29,90

29,90

19,90

28,90

23,90

Saga 36g

26,90

-

25,90

25,90

16,90

-

Čaj patří společně s kávou k nejoblíbenějším teplým nápojům. Značku Loyd
seženete absolutně nejlevněji v Penny marketu, stejně jako klasický porcovaný
čaj Lipton. Pro oblíbený čtyřicetigramový Pickwick spěchejte do Lidlu. Pigi čaj
Jemča seženete zase za nejmenší peníz opět v Penny marketu. Čaj Teekanne se
rozhodně vyplatí koupit v Kauflandu. Čaj značky Saga za nejnižší cenu nabízí
Tesco.
Takže, na zdraví!
Průzkum proveden ve středu 21. října 2015

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ - LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 26.10. DO 1. 11. 2015
POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 15:00 hodin. Pomocí dvou
speciálních dalekohledů lze na Slunci pozorovat zajímavé útvary ve fotosféře i chromosféře (sluneční skvrny, protuberance, filamenty , erupce…). Vstupné 20 Kč.
· VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 19:30 hodin. Večerní obloze vévodí Měsíc, na jehož povrchu můžeme dalekohledem dosáhnout s rozlišení asi 2 km. Jsou pozorovatelné, krátery,
pohoří a další útvary. V případě špatného počasí proběhne náhradní pořad. Vstupné 20 Kč.
· Výstavy MATEMATIKA VE SLUŽBÁCH ASTRONOMIE prof. RNDr. Miloslav Druckmüllera, CSc., obsahující unikátní fotografie slunečních zatmění i dalších krásných astronomických objektů a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE 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 odpadu (rumisko, hlína).
26.10. Krasice-Západní
Krasice
Moravská za obchodem
Krasice-Na Brachlavě
Kosířská – Na Vyhlídce
27.10. Vrahovice-Trpinky
Vrahovice-K.Světlé
Vrahovice-Čechůvky točna

Vrahovice - M.Alše-P.Jilemnického
28.10. Vrahovice - u sídl. Svornosti
Vrahovice - Jano Köhlera
era
Vrahovice – J.Suka
Drážní domy
dom za spol.
spo
p l. .A.S.A.TS
.A.S.A S

ALIKA a.s. z Čelčic (člen OHK
v Prostějově), výrobce známých oříšků značky KK, ARA,
Rashid, a dalších, vystavuje
na světovém veletrhu potravin
a nápojů ANUGA, který se koná
v německém Kolíně na Rýnem.
Anuga se koná každé dva roky
a je největším veletrhem potravin a nápojů na světě. V roce
2013 se veletrhu zúčastnilo více
než 6700 vystavovatelů a navštívilo jej přes 154 000 osob.
Veletrh nabízí deset specializovaných veletrhů pod jednou střechou, hlavní produktové segmenty jsou: fine food, maso, chlazené
a čerstvé potraviny, mražené potraviny, mléčné výrobky, pekařské
výrobky, biopotraviny, nápoje,
stravovací služby, technologie
a služby pro maloobchod a další.
Podrobnosti o akcích a další
nové aktivity jsou průběžně
doplňovány na webové stránky
www.ohkpv.cz
Helena Chalánková,
ředitelka OHK v Prostějově
Prostě

... tentokrát ze sortimentu: ČAJ

Naše RESUMÉ

INFORMUJE
Společnost ALIKA a.s., člen OHK
v Prostějově, vystavuje na světovém
veletrhu potravin a nápojů ANUGA

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

POZVÁNKY NA NAŠE AKCE

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

AKCE zpět!
VÁŠ OBLÍBENÝ VEČERNÍK
o DVĚ Koruny volejte
LEVNĚJI 582 333 433
Blokové čištění
v Prostějově
pondělí 26. října: Bulharská * Bulharská-vnitroblok * Dr. Horáka (Určická – Bulharská) * Na Hrázi ( Bulharská-Určická) * Na Hrázi-vnitroblok * Okružní (Brněnská - Určická) * St. Manharda (Bulharská - Určická) * Waitova *
Waitova-vnitroblok * Drozdovice zastávka (bus)
čtvrtek 29. října: Dolní - obslužná (Dolní 26-30) * Dolní - parkoviště 1 (U Tří bříz) * Vnitroblok U Tří bříz * Dolní-parkoviště 2 C-SO 02 * Dolní-parkoviště 3 A-SO 04 * Dolní-parkoviště 4 A-SO 03 * Dolní-parkoviště 5 A-SO 02 *
Dolní komunikace u parkovišť A-SO01 * Dvořákova (Ječmínkova – Šárka) * Spitznerova * Puškinova * Ječmínkova
* Ječmínkova-Dvořákova parkovištěB-SO01 * Dolní - vnitroblok (Dvořákova - Dolní 26, 28, 30) * Dolní (SSOK)
včetně ostrůvků a přechodů * Dolní vnitroblok ( 8 - 24)

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na
zařízení distribuční soustavy
- rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena
dodávka elektrické energie:
Obec: Prostějov
Dne: 9. 11. 2015 od 7:30 do 16:00
hodin. Vypnutá oblast: ulice Krasická s č. 1a, 1b, 6a, ulice V Polích
č. 1 a 3, ulice Drozdovice celá pravá
strana od ulice Krasická po ulici Určická, mimo č. 23, levá strana s č.54,
50a, dále celý areál býv. mlýna č. 87
včetně autoservisu, pneuservisu,
obchodů, kostel, ulice U Sv. Anny
vč. sběrného dvora A.S.A, ulice

Anenská s č. 5010, 5013, 5018/23,
5079/21.
Obec: Kostelec na Hané
Dne: 10. 11. 2015 od 7:30 do
15:00 hodin. Vypnutá oblast: ulice
Lešanská s č. 929, 930, 934 a par. č.
647/1.
Obec: Buková
Dne: 11. 11. 2015 od 7:30 do 15:30
hodin. Vypnutá oblast: celá obec
Buková včetně podnikatelských
subjektů. Odběratelské TS: Buková voda, Buková ZD.
Obec: Brodek u Prostějova
Dne: 11. 11. 2015 od 11:00 do
15:00 hodin. Vypnutá oblast: celá

ulice Lískovec, dále č.p. 425, 426,
41, 7, 316, 317 na ulici Hřbitovní,
č. 370 (zdravotní středisko), 348
(MŠ), 396, 486 na ulici Zámecká.
Areál základní školy na ulici Havlíčkova (č. 397), bytový dům č. 398,
399.
Obec: Těšice, Tištín, Nezamyslice
Dne: 12. 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.
E. ON Česká republika, s.r.o.
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Řádí u nás další sňatkový

PODVODNÍK?
zjistili jsme

15101611026

PROSTĚJOV Před Tomášem K.
z Prostějova varuje na sociální síti
Facebook Jiřina A. Její bývalý přítel,
s nímž se dala dohromady díky internetové seznamce, ji měl okrást o zlato
i oblečení. On sám se brání, že si vzal
věci místo peněz, které jí půjčil a ona
mu je nechtěla vrátit.
Zneužil její důvěru a lásku? Nebo si vzal
jen to, co mu patřilo? To jsou otázky,
které člověka napadnou při obvinění
z krádeže, které na nejmenované facebookové stránce zveřejnila Jiřina A.
„Chtěla bych touto cestou upozornit
všechny ženy nebo dívky, které znají

Tomáše K. z Prostějova, aby si dávali velký pozor a nepouštěli si ho domu. Je to
podvodník a zloděj, který se neštítí opravdu ničeho. Ani ukrást to, co je pro vás nejcennější. Mně takhle odcizil zlato asi za
dvaadvacet tisíc korun. Taky pas a synovi
oblečení. Jestli má někdo podobnou
zkušenost, nebojte se to nahlásit na policii. Já už jsem to udělala,“ napsala Jiřina A.
Podle Tomáše K. ovšem vše bylo poněkud jinak. „Aby této slečně exekutor nevzal barák, tak jsem jí půjčil peníze. Když
jsme se rozcházeli, tak najednou jako
o ničem nevěděla! Vzal jsem si tedy jen
to, co mi patřilo. Sice blbým způsobem,
ale s tím už nic nenadělám,“ hájí se naopak Tomáš K.
Kde je pravda? To ví jen oni dva...
(mls)

Jiřina A. i Tomáš K. jsou sice ve středním věku, přesto žijí internetem. Na něm se
seznámili a zde si i vyřizují své účty.
2x foto: Facebook

Tradiční ouverturou nové sezóny VK AGEL Prostějov
byl slavnostní OBĚD KLUBU S PARTNERY a sponzory
EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Marek
SONNVEND
PROSTĚJOV Velmi příjemnou akcí, která každým rokem
bezprostředně předchází vstupu žen VK AGEL Prostějov do
nového soutěžního ročníku,
je slavnostní oběd v Hotelu
Tennis Club. Konal se i tentokrát, a to ve středu 14. října za
účasti vedení volejbalového
oddílu, hráček„A“-týmu a členů
realizačního týmu, představitelů statutárního města Prostějov
i Olomouckého kraje a zástupců nejvýznamnějších partnerů klubu v čele s titulárním
sponzorem, společností AGEL.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník,
jakožto exkluzivní mediální
partner, u toho pochopitelně
nemohl chybět.

Ještě před chutným menu pronesly
několik vět nejdůležitější přítomné osoby sedící v čele slavnostní
tabule. „Vstupujeme do deváté
sezóny volejbalového projektu,
který je za celou dobu svého trvání
nadmíru úspěšný. Proto si přeji, ať
se mu stejně dobře daří i nadále,“
řekl mimo jiné Miroslav Černošek,
jednatel marketingové společnosti
TK PLUS zastřešující „vékáčko“.
Poté následovaly zdravice prvního
náměstka hejtmana Olomouckého kraje Michaela Fischera a nové
primátorky statutárního města
Prostějov Aleny Raškové, načež
dostal slovo majitel společnosti
AGEL coby titulárního partnera
prostějovského volejbalu. „Jsem
spokojen s tím, že družstvo nesoucí ve svém názvu mou firmu
dosahuje tak skvělých výsledků.
Hlavně minulá sezóna vyšla opravdu výborně a já věřím, že letos na
ni holky dokážou navázat. Trenérovi přitom slibuji, že v případě
nějaké dílčí porážky nebude hned
následovat žádné harakiri,“ rozesmál osazenstvo Tomáš Chrenek,
jehož slova kvitoval kouč Miroslav

ři příchodu na slavnostní oběd se Julie Kovářová, Tatsiana Markevich a Sonja
Borovinšek (zleva) dobře bavily.
Foto: Marek Sonnevend

Čada hlasitou odpovědí: „Děkuju,
to jsem rád!“
Kolečko úvodních projevů pak zakončil předseda správní rady VK.
„Dlouhodobě se snažíme dominovat českým soutěžím a být konkurenceschopní na mezinárodní scéně
v nejprestižnějším evropském poháru Champions League. Mám radost,
že se nám tento cíl daří naplňovat,
a chci poděkovat všem našim partnerům v čele se společností AGEL,
městem Prostějov a Olomouckým
krajem, neboť bez jejich výrazné

podpory bychom tak úspěšní být
rozhodně nemohli,“ zdůraznil Petr
Chytil. Dalším bodem programu
bylo představení hráčského kádru
i realizačního týmu volejbalového
A-družstva Prostějova 2015/2016,
jehož složení krátce okomentoval
lodivod Čada.
Poté už mohli všichni přistoupit ke
slavnostnímu přípitku a konzumaci kuchařova kulinářského umění,
aby celé setkání uzavřely neformální debaty nejen o nadcházející sezóně ve všeobecně přátelské atmosféře.

U krásně prostřené tabule se často tleskalo, zahájení sezóny probíhalo ve veskrze pozitivní atmosféře.
Foto: Marek Sonnevend

Nechyběli šéf TK PLUS Miroslav Černošek, majitel AGEL Tomáš Chrenek
a předseda VK Petr Chytil.
Foto: Marek Sonnevend

Otaslavice vzpomněly Bazárek vzbudil opět ZÁJEM
OTASLAVICE Významní rodáci
jsou neoddělitelnou částí paměti
každé obce. Proto je důležité
si je při významných výročích
opětovně připomínat. Do dějin
Otaslavic se velkým písmem
zapsal letec a podle vojenských
odborníků nejlepší stíhač druhé
světové války Josef František.
Oslavy k uctění památky 101.
výročí narození a 75. výročí úmrtí
otaslavického rodáka odstartovali
již v pondělí 5. října dopoledne
ukázkovými seskoky parašutisté,
příslušníci 102. průzkumného
praporu z Prostějova. Jejich bravurní výkony s obdivem sledovali
žáci základní školy, která nese jméno právě Josefa Františka.
O dva dny později pak uctili
občané Otaslavic i pozvaní hosté
památku Josefa Františka pietním aktem u pomníku před jeho
rodným domem. Za přítomné
hosty pronesl krátký proslov
příslušník RAF Jim Nichols,
za obec Otaslavice její starosta
Marek Hýbl a za Tělocvičnou jednotu Sokol Otaslavice Vlastimil
Štefek. Všichni zopakovali jen
to, co bylo již mnohokrát řečeno
a nemělo by být nikdy zapomenuto.

slavného rodáka

Pietní akt se uskutečnil u pomníku před rodným domem Josefa Františka.
Foto: Andrea Drmolová

V prostorách muzea pak připravil
Vladimír Ambroz, který také celé
odpoledne moderoval, sestřih
dobových fotografií a záznamů
z akcí, konaných k uctění památky
Josefa Františka.
„Zásluhy našeho slavného rodáka
v leteckých bitvách druhé světové
světové války dokazují vyznamenání umístěná v jeho muzeu
v Otaslavicích. Za zásluhy v bojích byl povýšen in memoriam

na podporučíka v polské armádě
a podplukovníka v čs. armádě.
Bylo mu uděleno in memoriam
nejvyšší resortní vyznamenání KŘÍŽ OBRANY STÁTU. Pevně
věříme, že v letošním roce obdrží
od prezidenta republiky vyznamenání nejvyšší, a to ŘÁD BÍLÉHO LVA, o jehož udělení již
obec opakovaně žádala,“ vyjádřil
přání svých spoluobčanů závěrem
akce starosta Marek Hýbl. (tok)
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PROSTĚJOV Pětačty-řicet maminek nabízelo ulynulou sobotu
dopoledne k prodeji
věci po svých dětech.
Kdo zavítal do prostějovské
sokolovny na podzimní bazárek, tak mohl za pár korun
pořídit celou výbavu pro své ratolesti - od oblečení přes boty
až po hračky. A co zůstalo, bylo
věnováno azylovému domu pro
osamělé rodiče s dětmi. Večerník,
jakožto mediální partner akce,
u toho nemohl chybět.

PŮVODNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Pavla VAŠKOVÁ
Bazárek uspořádalo Rodinné centrum Lodička ve spolupráci s internetovým serverem Modrý koník za
spolupráce Okrašlovacího spolku
města Prostějova, který hradil náklady spojené s pronájmem sokolovny
či reklamou. Jeho předsedkyně Milada Sokolová navíc převzala spolu
s primátorkou Alenou Raškovou
záštitu nad touto akcí.

FOTO GALERIE
BYLI JSME
U TOHO

klikni na

www.vecernikpv.cz

Do sokolovny se v sobotu dopoledne hrnuly davy maminek.

A v sokolovně bylo skutečně
„natřískáno“. Pětačtyřicet maminek
si nenechala ujít možnost za řádově
desetikoruny pořídit vše, co jim ještě
do podzimní a zimní výbavy dětiček
chybělo. Zabavily se i děti, pro které
bylo přichystáno několik tvořivých aktivit, mohly například vyrábět papírové
dráčky či vybarvovat omalovánky.
V kurzu také byl koutek s hračkami,
malování na obličej a především velký
nafukovací skákací hrad. Prostě, od
deváté do dvanácté hodiny neměla
nuda v sokolovně žádné místo. Nakonec ještě maminky věnovaly neprodané věci k dobrému účelu. Několik

Foto: Michal Kadlec

stolitrových plastových pytlů oblečení,
bot a hraček totiž putovalo do Azylového domu ADAR pro matky s dětmi.
„Jsem spokojena, jak se nám akce
vydařila. Maminky toho hodně
prodaly i nakoupily, děti si zařádily
a ještě jsme měli možnost pomoci,“
pochvalovala si úspěch bazaru Jana Valentová, hlavní pořadatelka a majitelka
RC Lodička. „Chtěli bychom tyto akce
pořádat v pravidelných půlročních
intervalech, snad bude stále takový
zájem jako dosud,“ dodala s úsměvem.
Už teď se tesy můžou rodiče a děti
těšit na další bazárek, který se
uskuteční na jaře.
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JESTŘÁB PODLE

A zase ten
Lošťák:
Pro zmìnu MILOŠ!

1. Odehráno:
II. třída 11. kolo STK schvaluje bez závad, III. třída 11. kolo STK schvaluje bez závad, IV. třída 2. kolo STK schvaluje bez závad, dorost 9. kolo STK schvaluje bez závad, dodatečně schvaluje 2. kolo TJ Sokol Otaslavice – TJ Jiskra
Brodek u Konice 4:0, zápis editován, starší žáci 1. kolo STK schvaluje bez závad, až na utkání TJ Haná Nezamyslice
- TJ Sokol Držovice, mladší žáci 1. kolo STK schvaluje bez závad, až na utkání TJ Haná Nezamyslice - TJ Sokol
Mostkovice, obě utkání nehrána pro nezpůsobilý terén, turnaj přípravek v Určicích se bude hrát 24. října v 9 hodin.
2. Změny termínů utkání:
Dorost FC Kralice na Hané – TJ Sokol Otaslavice, původní termín neděle 25. října 2015 od 10.00 hodin, požadovaný termín sobota 24. října 2015 od 10.00 hodin, dohoda oddílů.
Starší žáci TJ Sokol Plumlov – TJ Jiskra Brodek u Konice, původní termín sobota 24. října 2015 od 10.00 hodin,
požadovaný termín sobota 24. října 2015 od 13.30 hodin, dohoda oddílů.
Zapsal Karel Kubalák, sekretář OFS,
odsouhlasil Roman Minx, předseda STK
Disciplinární komise OFS Prostìjov na svém zasedání dne 22. øíjna 2015 rozhodla:

1. Nepodmíněně:
Petr Šenkyřík (FC Dobromilice) – 2 SU od 18.10.2015, DŘ § 48 – prudké strčení do soupeře v přerušené hře.
2. Žádost o prominutí zbytku trestu:
Pavel Farný (TJ Sokol Vrahovice) – žádosti se vyhovuje a trest se mění na 1 SU podmíněně od 23.10.2015 do
31.12.2015 dle DŘ § 39.
Martin Kozdas (FC Výšovice) – žádosti se nevyhovuje dle DŘ § 39.
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!

POLES PŘIŠEL O PASEKU
OLOMOUC, PROSTĚJOV Nedělní, a v pořadí již dvanáctý podzimní
duel Hvozdu v tomto ročníku I.B
třídy, skupiny „B“ O KFS musel vynechat Zbyněk Poles. Dvacetiletý
fotbalista totiž pykal za své vyloučení při předešlém duelu na půdě
Leštiny.
Osudnou se pro hráče s číslem osm stala sedmapadesátá minuta, kdy ve vlastním pokutovém území srazil protihráče.Následovalatakpřímočervenákarta
a pokutový kop ve prospěch domácích. O jednozápasovém distanci roz-

hodla na svém čtvrtečním zasedání
krajská disciplinární komise.
A verdiktu se dočkala i dvojice fotbalistů, která se nechala vyloučit při soubojích s regionálními celky. V duelu „A“
skupiny I.B třídy putoval do šatny o
několik okamžiků před svými spoluhráči Michal Bagár, v pětačtyřicáté minutě
totiž po faulu na svou osobu neudržel
nervy a loktem do břicha oplácel. Odměnou mu bylo volno na dva víkendy.
Hned šest duelů pak zmešká Michal
Kvapil z Náměště na Hané. Jeho tým
sice navzdory oslabení vyhrál nad

Čechovicemi 2:1, třicetiletý hráč už
u toho ale nebyl, když se pět minut před
pauzou již se žlutým napomenutím na
kontě dopustil hrubého nesportovního
chování, za něž následovala přímo červená karta.
Nejprve mimo dění hry udeřil Bořka
Chmelíka loktem do břicha, poté ještě vyhrožoval slovy „já si tě najdu, ty
zmrde, a zabiju tě“. Znamená to, že přijde
o všechna zbývající podzimní utkání
i jarní duely proti Mostkovicím a Všechovicím. Zpět tak bude až v polovině dubna
na duel s Klenovicemi.
(jim)

Jedenáctiletí žáci patří mezi nejlepší v kraji
ŽELATOVICE,
PROSTĚJOV
Pouze fotbalisté výběru OFS Jeseník jsou zatím v kategorii U11 lepší
než hráči z Prostějovska. Platí to
alespoň po prvním z celkem dvou
turnajů, při nichž se v krajském měření sil tradičně střetávají uskupení
jednotlivých okresních fotbalových
svazů. O rok starším žákům se již na
stadionu FC Želatovice tolik nevedlo a po polovině jsou až čtvrtí, když
hůře je na tom právě jen Jeseník.
O celkem čtrnáct prostějovských
zásahů se podělilo pět fotbalistů,
Adam Komišák se trefil pětkrát, Patrik Macháň čtyřikrát, Tomáš pleva
třikrát, Štěpán Macháň s Ondřejem
Slavíčkem jednou. Jejich zásluhou se
týmu podařilo zdolat 5:0 Šumperk,
5:1 Olomouc a 3:2 Přerov, až úplně na závěr padli místní mladíci se
svými vrstevníky z nejsevernějšího
okresu Olomouckého kraje. A sice v
poměru 1:2.

Pro jarní pokračování to tak znamená devět bodů, skóre 14:5 a tříbodovou ztrátu na čelo. Třetí je o další
tři body zpět OFS Přerov, čtvrtý
Šumperk a poslední místo patří Olomouci.
V kategorii dvanáctiletých už to
bylo slabší. Šumperku výběr okresu podlehl 1:2, Olomouci i Přerovu shodně 1:3. A vítězství nepřišlo
ani proti Jeseníku, s ním se podařilo uhrát alespoň remízu 1:1. O

všechny čtyři zásahy se postaral
Lukáš Navrátil.
Pohled na tabulku tak ukazuje, že
družstvo OFS Prostějov má zatím
jen jeden bod a skóre 4:9, pátý Jeseník má také jeden bod, ale výrazně
horší poměr branek – 4:21. Třetí je
se sedmi body Šumperk a zbylé dva
týmy zatím neprohrály. Přerov je se
skóre 14:4 první, taktéž deset bodů
ale při gólovém součtu 10:4 získala
Olomouc.
(jim)

Výsledky kategorie U12:
1. OFS Přerov 10 bodů/skóre 14:4 (- Olomouc 1:1, - Šumperk 4:1, - Prostějov
3:1, - Jeseník 6:1), 2. OFS Olomouc 10/10:4 (- Šumperk 2:1, - Prostějov – 3:1,
- Jeseník 4:1), 3. OFS Šumperk 7/14:8 (- Prostějov 2:1, - Jeseník 10:1), 4. OFS
Prostějov 1/4:9 (- Jeseník 1:1), 5. OFS Jeseník 1/4:21.

Výsledky kategorie U11:
1. OFS Jeseník 12/21:1 (- Prostějov 2:1, - Přerov 3:0, - Šumperk 7:0, - Olomouc 9:0), 2. OFS Prostějov 9/14:5 (- Přerov 3:2, - Šumperk 5:0, - Olomouc
5:1), 3. OFS Přerov 6/10:7 (- Šumperk 2:1, - Olomouc 6:0), 4. OFS Šumperk
3/7:15 (- Olomouc 6:1), 5. OFS Olomouc 0/2:26.

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 třináctého kola se může těšit opět na multipack výběrových piv od jednoho
z partnerů naší soutěže PIVOVARU ČERNÁ HORA a dárkové sklo. Druhý a
třetí v pořadí obdrží poukaz upomínkové předměty. Pro celé trio pak navíc máme
připraveno také MĚSÍČNÍ PŘEDPLATNÉ VEČERNÍKU!

1

0

2

1. Zlín „B“ - 1.SK Prostějov
2. Plumlov - Mostkovice
3. Čechovice - Lipová

6. Držovice - Brodek u Pv
7. Smržice - Otaslavice
8. Zdětín - Horní Štěpánov
9. Kladky - Tištín

Jméno a příjmení
Město

PSČ

Ulice

č.p.

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

LHK Jestrábi
à
à PROSTEJOV

„V tuto chvíli Dominik ze sestavy vypadl,
je u nás docela přetlak kvalitních hráčů. Je
tu řada hráčů, kteří na soutěž mají, nyní
jsem se ale rozhodl takto, že se do sestavy
nevejdou. Stejně tak René by do sestavy
při hře na čtyři lajny zařazen byl, ale je
potřeba, aby kluci byli v nějakém tempu,
tak Augustin i Kajaba jeli na druhou ligu.
Jeden do Valašského Meziříčí, druhý do
Vsetína, aby měli herní praxi,“ vysvětlil s
tím, že se jedná o střídavé starty.
Augustin letos zasáhl do celkem osmi
prvoligových utkání a zůstal bez bodu,
totéž Volek po čtyřech zápasech. Kajaba má zatím bilanci tří branek a jedné
nahrávky. „Dominik dostal šanci ve čtyřech zápasech a očekávali jsme od něj
lepší projev, dravost, přímočarost. Je to
jen o něm, jak svou šanci využije,“ sdělil
Vykoukal.
Naopak Moskalova formace po příchodu Aleše Staňka ožila a naplno o tom
přesvědčila proti Kadani. „Celá lajna
hraje úplně jiný hokej. Čuřík, Moskal
i Staněk se výborně doplňují, mají dobrý
pohyb, přehled a daří se jim,“ těší prostějovského asistenta.
Tou hlavní změnou v kádru se v minulých sedmi dnech stal konec Petra Šen-

Foto: Jiąí Možný

keříka, jenž po jedenácti odehraných
zápasech zamířil do Znojma. „Měl tu
smlouvu do konce října a uvažovali
jsme, co dál. Rozhodovali jsme se, jestli
mu kontrakt prodloužit, nebo ne, potřebujeme totiž dostat do hry i Kalužu, Vokurku a Rudla, po zranění se navíc bude
vracet Špaček. A v tom přišla nabídka z
EBEL,“ poodhalil celkově dvojnásobný
mistr světa.
A s obranou souvisí i další věc, ze zdravotních důvodů nedohrál duel proti
Slavii Aleš Sova, načež strávil nějaký čas
v nemocnici na vyšetření, a v utkání
proti Kadani zůstal ve hře jen několik
střídání. „Utrpěl míšní otřes a pak si
poranil mezižeberní úpon. Smlouvu tu
má zatím do konce ledna a očekáváme,
že jeho forma půjde postupně nahoru,“
sdělil Vykoukal.
Aktuální podoba mužstva vypadá ustáleně, není ale vyloučeno, že ještě drobné
změny nastanou. „Náš kádr není moc
široký, stále sondujeme, jestli by šlo tým
doplnit. Volných a dostatečně kvalitních
hráčů se tu ale moc nepohybuje. Stejně
tak ale platí, že naší snahou je udržet stávající sestavu pospolu, jak je, jen při zray,“ zmínil.
něních hledat alternativy,

žitější.
kových lajn a hraji, to je to nejdůležitější.
Jsem mladý a potřebuju se vyhrát, tímto
jen rostu.“
ƔƔ Dá se říci, že jste ze sestavy aktuálktuálně vystrnadil Dominika Volka.
„To si nemyslím. Dominik je mladýý jako
já a oba jsme čekali na šanci. Kdyžž ji dočesy...“
staneme, tak ji musíme chytit za pačesy...
ƔƔ ...A vám se to podařilo.
„To musíte posoudit vy. (smích) Musím
zaklepat, je to i o štěstí.“
ƔƔ Když jste zmínil štěstí, šel by do

Foto: Jiąí Možný

takové kategorie zařadit třeba váš gól
na Slavii?
„Letos mám hodně štěstí na podobné
góly, takové ‚podleďáky‘, dorážky, teče. Byl
to důležitý gól. Dlouho jsme je motali v
útočném pásmu a už byli unavení. Stříleli
jsme na bránu, odrazilo se to do rohu. Já
jsem vyjížděl zpoza brány a Mara Drtina
to poslal před bránu, já jsem to jen tečl do
gólmanova betonu. On se vracel zpět do
brankoviště a srazil si to tam sám.“
ƔƔ Zlomilo se to v utkání s Benátkami,
kde jste po dvou třetinách prohrávali?
„Ten zápas byl na nás velký tlak od fanoušků i vedení a museli jsme vyhrát. Nebylo
kam uhnout. A po druhé třetině jsme dostali dost. (smích) Ale přineslo to ovoce. V
přípravě se nám dařilo a nevím, proč to
pak odešlo. Snad se to ale vrátilo a bude
to dobré.“
ƔƔ Jak jste zatím spokojen v Prostějově?
„Hodnotím to tady jen pozitivně. Všechno je tu super, parta, zázemí, já hraju, takže
si nemůžu stěžovat. Minulou sezonu jsem

strávil v Šumperku a byl jsem tu na zápase, byť jsem seděl. Atmosféra byla úžasná,
věděl jsem sice, že bojovali o záchranu až
do posledního zápasu, ale letos tu jsou
větší ambice a zatím je to super.“
ƔƔ Posledními výsledky jste se posunuli do elitní šestky, takže už je pohled
na tabulku příjemný?
„Dotáhli jsme se na špičku a je to super.
Dlouho jsme se motali na konci, bylo to
takové všelijaké. Byli jsme dost na dně,
nevěděli jsme co změnit, jaké rituály. Naštěstí se to ale otočilo, máme šňůru a snad
už máme to nejhorší za sebou.
ƔƔ Máte i vy osobně nějaký rituál?
„Kdysi jsem míval, ale snažím se od toho
oprostit. Snažím se soustředit na výkon,
není to o rituálech. Teď před sebou máme
další strašně těžké zápasy, Třebíč i Most
jsou nevyzpytatelní soupeři, mladá mužstva. Bude se hodně bruslit a musíme se
na ně připravit stejně dobře jako na jakýkoliv jiný zápas. Vlétnout na ně v první
třetině, zkusit vstřelit nějaké góly a hrát
tak, jak hrajeme.“

HC Most

6./28 b.

umístìní a poèet bodù:

13./15 b.

7-2-3-5

celková zápasová bilance:

4-0-3-10

Luboš Horéiéka 92,63%; 2,36

hned p÷t branek, svčj podíl na tom m÷ly i chyby obou brankáąč soupeąe.

vs.

Sobota 31.10. v 17:00 hodin

Marek Drtina (6+6)
Michal Dragoun (3+9)
Patrik Moskal (4+7)

“

5. Haná Prostějov – Němčice n.H.

Hokejová pozvánka k ledu na 19. kola WSM Ligy

24 tąíbodové výhry v ąad÷
na Slavii 2:1
s Kadaní 5:2

Byli jsme dost na dně, nevěděli jsme co
změnit, jaké rituály. Naštěstí se to ale otočilo.

4. Olšany u Pv - Skalka

Pondělí 26. října 2015
www.vecernikpv.cz

jí se na čtvrtou Kadaň

e vyhrát a tímto jen rostu“

FOTBALOVÁ DEVÍTKA VEČERNÍKU - 13. KOLO
TIP

A POMÁHÁ VSETÍNU

l Dragouna s LuĀákem
Āákem a je nadšený:

TIPOVACÍ KUPÓN



Sportovnì-technická komise OFS Prostìjov na svém zasedání dne 21. øíjna 2015 rozhodla:

PROSTĚJOV Fotbalová tipovačka, kterou pro vás na ročník 2015-2016
připravil PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto nejčtenější regionální periodikum, se pro podzimní část sezóny pomalu, ale jistě blíží do finiše.
Z plánovaného počtu patnácti týdenních kol jich už proběhlo dvanáct,
přičemž nabídku zápasů na kolo třinácté najdete právě dnes. Z výčtu
je tedy zřejmé, že jdeme do finále a boj o celkové prvenství dostává ty
správné grády. Šanci mají ale stále i ti, kteří se do naší soutěže doposud
nezapojili, protože se o zajímavé ceny hraje i v jednotlivých kláních!
Takže nemusíte řešit, že byste něco zameškali... Ostatně každotýdenní
nával tipů svědčí o tom, že se o regionální fotbal hodně zajímáte a proto
už nyní připravujeme do druhé poloviny sezóny inovaci, jenž má celé
klání ještě zatraktivnit. Celkový počet tipujících přitom již dávno přesáhl osmdesátku a my již tužebně vyhlížíme magickou hranici v podobě
první stovky. Třeba to stihneme ještě letos... Jak už jste si zvykli, v sázkařském listu lze tipovat Večerníkem devět 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 tedy 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, o které se stačí přihlásit v obchodním oddělení redakce.
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!



zprávy od zeleného stolu...

o
13. kol



PROSTĚJOV Až do jedenáctého kola si musel počkat David Blahák (na snímku), jinak známý
expert z Vrahovic. Premiérové vítězství mu přineslo dvanáct bodů z celkového možného počtu osmnáct. Základ svého triumfu položil už v první tipovací den, kdy chytil dvojku Vrahovic
v Olšanech u Prostějova, plus remízy určického „béčka“ a Držovic. K takto získaným osmi sobotním bodům pak přidal výhru Němčic nad Hané ve Smržicích a jedničky Zdětína s Vícovem.
GRATULUJEME!

Dvanácté kolo přineslo opět plno
zajímavých výsledků, které většinu
z vás dosti zaskočily. Vcelku bez úhony z toho ale vyšli největší kandidáti
na celkové prvenství ve FOTBALOVÉ DEVÍTCE VEČERNÍKU. Z týdenního triumfu se poprvé radoval
Miloš Lošťák, jenž měl stejně jako
další tři tipéři jedenáct bodů. Usmálo
se na něj však štěstí při losu… Jméno
Lošťák je zkrátka zárukou štěstěny!
Miloš Lošťák, Oldřich Trávníček, Vladimír Kaštyl a Rudolf Trefený, to jsou
jména jedenáctibodových expertů 12.
kola, která se ocitla v losovacím osudí, a
vytaženo bylo to první. Oldřich Trávníček a Vladimír Kaštyl, se ale mohou těšit na měsíční předplatné a drobné upomínkové předměty. Prvenství přinesly
Lošťákovi všechny tři chycené remízy,
plus tutové výhry eskáčka a Skalky.
V čele celkového pořadí se žádné závratné změny neudály. Náskok Jamricha se
ztenčil na tři body, otec a syn Lošťáci si
prohodili třetí a čtvrtou příčku. Na pátý
flek se vyšvihl Vladimír Kaštyl, jenž je
posledním kdo dosáhl devadesáti bodů.
Jak jste tipovali? Hodně rozdílně! Nejvíce jste logicky věřili výhře eskáčka a
Skalky. Přímo výbuchem se ukázaly
venkovní porážky Pivína a Hané. Pozoruhodné je, že jste hodně předpokládali
patový výsledek v derby Ptení s Vícovem!
Výsledky 12. kola: 1. 1.SK Prostějov - Líšeň 2:1 (62 správných tipů), 2.
Nezamyslice - Pivín 2:0 (3), 3. Skalka
- Čechovice B 5:1 (54), 4. Vrahovice Smržice 1:1 (28), 5. Otaslavice - Olšany 2:2 (9), 6. Přemyslovice - Držovice
0:2 (19), 7. H. Štěpánov - Haná Prostějov 4:0 (5), 8. Ptení - Vícov 0:0 (43), 9.
Tištín - Dobromilice 3:1 (43).
Pořadí 12. kola: 1.-4. Miloš Lošťák,
Vladimír Kaštyl, Oldřich Trávníček a
Rudolf Trefený, všichni 11 bodů. 5.-9.
Václav Komrzí, Petra Spáčilová, Miroslav Slezák, Jan Vysloužil a Ladislav Pírek, všichni 10. 10.-14. Oldřich Lošťák,
Petr Musil, Antonín Daněček, Miloslav
Brázda a Anna Svobodníková, všichni
9. 15.-26. Josef Kaprál, Vladimír Krč,
Martin Slatina, František Patz, Jan Kolařík, Kamil Kohoutek, Lubomír Klus,
Petra Halousková, David Blahák, Josef
Soldán, Roxana Müllerová a Evžen Holub, všichni 8. 27.-30. Eduard Drtil, Eva
Halousková, David Gryglák a David
Karhan, všichni 7. 31.-45. Hana Vinklerová, Miluše Musilová, Vladimír Franc,
Majka Lusková, Jiří Paul, Eva Mičková,
Tereza Kučerová, Radovan Vičar, Lukáš
Antl, Jaromír Přecechtěl, Stanislav Konupka, Michal Petržela, Lenka Karásková, Zbyněk Lošťák a Jakub Jamrich,
všichni 6. 46.-56. Ladislav Šťastný,
Alois Krátký, Josef Németh, Bob Hála,
Tomáš Frňka, František Sedlák, František Svobodník, Jiří Svobodník, Lukáš
Frys, Květoslav Nejezchleba a Pavel Novák, všichni 5. 57.-59. Jitka Vlachová,
Jaroslav Karásek a Antonín Hlavinka,
všichni 4. 60.-67. Roman Ryba, Petr
Látal, Petr Müller, Libor Nakládal, Roman Prokeš, Metoděj Hloušek, Josef
Trubka a Jaroslav Kouřil, všichni 3. 68.
František Smolka, 1 bod.
Celkové pořadí po 12. kolech: 1. J. Jamrich, 102. 2. E. Drtil, 99. 3. O. Lošťák,
93. 4. Z. Lošťák, 92. 5. V. Kaštyl, 90. 6.
R. Trefený, 88. 7.-8. E. Holub a L. Karásková, oba 87. 9.-10. R. Müllerová
a L. Šťastný, oba 86. 11. J. Soldán, 85.
12. D. Blahák, 84. 13. P. Halousková,
83. 14.-15. L. Klus a P. Musil, oba 81.
16. A. Krátký, 80. 17.-19. J. Németh, K.
Kohoutek a A. Daněček, všichni 79. 20.
E. Halousková, 78. 21.-22. M. Petržela
a L. Pírek, oba 77. 23.-24. A. Hlavinka a
S. Konupka, oba 74. 25.-26. D. Gryglák
a J. Kolařík, oba 73. 27.-29. R. Ryba,
J. Přecechtěl a J. Vysloužil, všichni 71.
30.-32. P. Müller, P. Látal a J. Karásek,
všichni 70. 33.-34. L. Nakládal a O.
Trávníček, oba 69. 35. F. Patz, 68. 36. L.
Antl, 67. 37.-39. B. Hála, M. Hloušek a
R. Prokeš, všichni 66. 40.-41. J. Vlachová a R. Vičar, oba 65. 42.-44. T. Frňka,
T. Kučerová a M. Slezák, všichni 64.
45. E. Mičková, 62. 46.-47. F. Sedlák a
J. Paul, oba 61. 48.-49. F. Svobodník a
M. Slatina, oba 60. 50. A. Glouzar, 58.
51. F. Smolka, 57. 52. J. Trubka, 56.
53. D. Vrána, 55. 54. M. Brázda, 53.
55.-57. J. Svobodník, M. Lusková a V.
Franc, všichni 52. 58. A. Svobodníková,
48. 59. V. Krč, 43. 60.-62. L. Frys, M.
Lošťák a M. Musilová, všichni 40. 63.
K. Nejezchleba, 39. 64.-65. J. Kouřil a J.
Kroupa, oba 37. 66. P. Novák, 34. 67.68. J. Podhorný a V. Komrzí, oba 32. 69.
H. Vinklerová, 31. 70. P. Spáčilová, 20.
71. R. Spáčil, 19. 72. J. Kaprál, 17. 73.
Z. Jurenka, 15. 74. J. Dostál, 13. 75. V.
Rybařík, 12. 76. A. Lošťáková, 9. 77.78. L. Vlk a J. Sklenář, oba 8. 79.-81. D.
Karhan, L. Grulich a T. Kvapil, všichni
7. 82. R. Motal, 6.
(zv)
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aktuální série:
poslední výsledky:

nejproduktivnìjší hráèi:
brankáøská jednièka:

Kamil Pąececht÷l a Jiąí Vykoukal

trenérský štáb:

na éele oddílové produktivity je stejn÷ jako v minulé sezon÷ obránce

zajímavost:

4x v ąad÷ alespoÿ 3 vstąelené branky
s Pąerovem 3:2
na Kladn÷ 3:5
Vojt÷ch Kubinéák (6+8)
Ondąej Havlíéek (5+7)
Pavel Smolka (7+4)
Lukáš Horák 91,94%; 3,24
Josef Ąeháéek, Jan Zachrla a Lukáš Bednaąík

trio Aliné, Divíšek, Kubinéák odehrálo
v extralize dohromady více než 2 200
zápasč

Nejprve na Vysoÿinu, poté na Most
PROSTĚJOV Poslední dvojutkání
před týdenní přestávkou čeká na
hokejisty Prostějova. Oproti předešlému týdnu tak není na programu
žádné vložené pondělní kolo a hrát
se bude jen v klasické dny středu a
sobotu. Jako první přijde na řadu v
polovině pracovního týdne od půl
šesté souboj na ledě Horácké Slavie
Třebíč, tři dny nato pak kvůli změně
času z letního na zimní nově od 17
hodin přivítají Jestřábi Most.
O státním svátku ve středu 28. října dojde k přímému souboji o šesté
místo. To nyní drží Prostějov, sedmá
Třebíč na něj ovšem ztrácí jen dva
body. Pokud by se ale hostům podařilo uspět a naopak Kadaň s Jihlavou
zaváhaly, posunuli by se Jestřábi již na
čtvrtý flek.
Horácká Slavia má velice podobné
skóre, když obdržela stejně branek
(45) a nastřílela jen o dvě víc (42),
přesto ale nasbírala bodů méně (26).
Celku z Vysočiny se vydařil úvod,
když první čtyři duely proti Šumperku, Přerovu, Kladnu i Benátkám
vyhrál, poté naopak třikrát v řadě

prohrál, což odstartoval právě souboj
na půdě Prostějova a výsledek 4:1 pro
hostitele.
A jako na houpačce to bylo v případě
tohoto celku, jenž úzce spolupracuje
s Kometou Brno i Olomoucí, také v
dalších týdnech. Svědčí o tom třeba
prohra 0:1 v Kadani a jen o dva dny
později výhra 6:3 v Českých Budějovicích.
Úspěšný tým posledních sezon opustila v létě řada hráčů včetně Jakuba
Čuříka. Ze stávající sestavy se v útoku
nejvíce daří sedmigólovému Davidu
Dolníčkovi, jen o gól méně zatím nastříleli Peter Zuzin s Petrem Polodnou. Do pozice hlavních asistentů se
pak obsadili Roman Erat, Jakub Šaur
a Matěj Psota.
Posledním říjnovým protivníkem
se pak přesně 31. dne tohoto měsíce
stanou hráči Mostu. Tato farma extraligového Litvínova zažila kritický
vstup do nového ročníku, dlouho byla
beznadějně poslední a vypadalo to, že
se jí soupeři začínají vzdalovat.
Po výhře 8:2 ve druhém kole proti
Šumperku totiž přišlo hned jedenáct

proher v řadě. Tuto tristní bilanci
ukončilo až vítězství 5:2 nad Ústím
nad Labem, na které navíc navázaly
plné bodové zisky proti Šumperku i
Přerovu, aby úspěšné období přeťal až
souboj na Kladně a prohra 3:5.
Díky lepšímu skóre i vzájemným zápasům se tak rodišti Vladimíra Růžičky podařilo vymanit z poslední pozice, na níž se ocitli šumperští Draci. A
prsty v tom má i trio velezkušených
hráčů.
Vojtěch Kubinčák je opět nejproduktivnějším hráčem oddílu, když už posbíral čtrnáct kanadských bodů, bilanci
3+4 má na kontě Jan Alinč a prosazovat
se začala i posila z Pardubic Tomáš Divíšek. V extralize nechtěný hráč zatím
naskočil do pěti zápasů a vyprodukoval jednu branku i tři finální nahrávky
k tomu, všichni tři pak mohou těžit z
toho, že v nejvyšší domácí soutěži strávili dlouhé sezony. A vedle nich se postupně začíná dařit i dalším.
V prvním vzájemném souboji kralovali hlavně brankáři, Prostějovu se
podařilo vyhrát až na nájezdy, a to v
poměru 2:1.
(jim)

A hned v úvodních deseti minutách učinili podstatný krok k tomu, aby pobrali
plný počet bodů i počtvrté za sebou.
V domácí sestavě scházel do Vsetína
poslaný Kajaba, pouze několik střídání
dovolilo tělo Sovovi, mimo klasické tři
formace pak zůstalo útočné trio Volek,
Kuncek, Krejčík, které tak celý duel sledovalo pouze ze střídačky. A v pozici
diváka mohli několikrát uznale zatleskat.
Nejprve fanouškům, kteří nezapomněli
na slavného rodáka Otto Wichterleho
a výročí jeho narození připomněli velkým
choreem, poté svým spoluhráčům, kteří
brzy vytvořili dostatečný náskok.
Gólové hody úvodní části započal již
v šesté minutě Marek Drtina. Svým již
šestým gólem sezony potrestal Mrázkův
faul a tradiční ranou od modré se dostal
na čelo oddílové produktivity. Minutu
nato sice přispěchal s pádnou odpovědí
Roman Chlouba, jemuž se z kruhů podařilo trefit pod víko, jestřábí reakce ale byla
také blesková.

V polovině deváté minutě se poměrně
šťastně zapsal do střelecké listiny Jakub
Čuřík. Jeho střelu sice Dvořák vyrazil, ale
jen nad sebe, odkud si kotouč stejně našel
cestu do brány. A o minutu a sekundu
později se dorážkou Protivného střely
prosadil Jakub Šlahař.
To navíc stále nebylo všechno. Nedovoleným zákrokem se totiž znovu prezentoval
Mrázek a tentokrát to byl Pavel Mojžíš,
kdo jako správný kapitán přidal čtvrtou
branku. Hosté se na to pokusili zareagovat výměnou v brankovišti a příděl se jim
podařilo na téměř čtyřicet minut zastavit.
Pátý gól mohl krátce po pauze přidat Novák, jenž zleva postupoval sám na Dlouhého, na poslední chvíli ho ale vyvedl
z míry jeden z vracejících se hráčů soupeře a podepsalo se to na kvalitě zakončení.
Domácí i nadále působili velice koncentrovaným dojmem a při dvojici oslabení
dokonce většinu času strávili v pásmu
soupeře, kde si dokázali vytvořit i drobný tlak. Díky návštěvníkům na obou
tribunách a jejich ochotě zapojit se do povzbuzování se podařilo vytvořit výtečnou
atmosféru, v níž to Jestřábi někdy zkoušeli
až exhibičně.
Kadaň dokázala snížit až deset minut
před koncem, kdy se opět Chlouba prosadil podruhé v duelu, předtím se několikrát výtečně ukázal Horčička. Vzápětí
mohl při ponechané výhodě přidat další
korekci Vaněk, ale po křižném pasu u pravé tyčky trestuhodně přestřelil.
Závěr se však dohrával v poklidu, o což
se postaral forčekující Moskal a chybující gólman soupeře. Ten se totiž nechal
zmást a za bránou mu přihrál přímo na
hůl. Zkušený útočník neváhal, okamžitě
adresoval pas mezi kruhy, odkud Čuřík
neměl slitování – 5:2. Tři body tak zůstaly doma a Prostějov si pohlídal šestou
pozici.
(jim)

VítĚzná série pokraÿuje i po Kadani
JES PPV
SK KKA

5:2

PROSTĚJOV Podle názvu a fanoušPROSTĚJ
zák
kovské základny
neatraktivní soupeř,
umístěním v tabulce, výsledkem prvního vzájemn
vzájemného duelu i úspěšnou bodovou šňůro
šňůrou nepříjemný protivník, na
lavičce nav
navíc rodák z Prostějova, který
tuprožil
tu
prožil sla
slavné i smutné okamžiky. Tak
by se dala stručně představit Kadaň,
k á v sobotu
b večer zavítala na Hanou.
která
Jestřábi si ale i s tímto celkem ze severozápadních Čech dokázali poradit a vyslance někdejšího královského města
poslali domů s prázdnou.
Pouze dvakrát za prvních šestnáct kol
dokázali hokejisté Prostějova nasázet
svému sokovi čtyři branky za šedesát
minut hry, proti chomutovské farmě se
jim to podařilo za pouhou jednu třetinu.

ÚSTY TRENÉRč
KAMIL PØECECHTÌL
– LHK Jestøábi Prostìjov:
„Do utkání jsme vstoupili velice zodpovědně a první třetina nám vyšla podle našich představ, konečně jsme se
prosadili i střelecky. Od druhé třetiny
Kadaň přitvrdila hru, zlepšila bruslení a tím se hra podstatně vyrovnala.
Nakonec si myslím, že z toho bylo parádní utkání po celých šedesát minut.
Mužstvo si pomaličku sedá, kluci si začínají více věřit a mám příjemný pocit
z toho, že jdou důrazně do koncovky,
dokáží se prosazovat. Vyšly nám dvě
přesilovky, jsem rád, že to tak dopadlo.“

Jaroslav BECK
– SK Kadaò:
„Člověk se vždycky těší domů a musím
vyzdvihnout diváky, atmosféra byla
vynikající. Naopak hru oběma celkům
pokazil příšerný led a herně to nebylo z
naší strany ono, odehráli jsme spoustu
lepších zápasů. Improvizace a vynucené
změny v sestavě už jsou ale pro tým na
hranici únosnosti. První třetiny míváme
trošku horší, ale jedna čtyři jsme ji letos
ještě neprohráli. Přišly tam dvě parádní
přesilovkové střely od modré, ani gólman neměl úplně stoprocentní den.
Navíc Prostějov v první části výborně
bruslil, jako pak my ve druhé třetině.“
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Sobotka zamíøil do Ústí
Ústí nad Labem (jim) – Již třetí dres za
posledních pár měsíců oblékl v polovině
minulého týdne Daniel Sobotka. Obrovitý zadák nejprve absolvoval téměř
celou letní přípravu v Prostějově, poté
zamířil do Benátek nad Jizerou, aby po
celkem devíti střetnutích za Středočechy zamířil do Ústí nad Labem. A právě
tyto dva poslední jmenované kluby se
dohodly na výměně svých zadáků, když
k řece Jizeře míří Jiří Kurka. Třiadvacetiletý Sobotka v Benátkách nebodoval, o
dva roky mladší Kurka se ve 14 zápasech
prezentoval čtyřmi body za gól a tři nahrávky.

Procházka utrpìl
otøes mozku
Litoměřice (jim) - Zhruba dva týdny
budou hokejisté Litoměřic postrádat
svého útočníka Martina Procházku. Z
duelu Středočechů na ledě Českých Budějovic si totiž odnesl otřes mozku a zlomeninu nosu. Stadion tak přišel o svého
nejproduktivnějšího hráče, jenž v šestnácti zápasech zapsal už patnáct bodů za
osm branek a sedm nahrávek.

Sloboda posílil Kadaò
Kadaň (jim) - Slovenský útočník Martin Sloboda opustil kádr extraligové Skalice a namířil si to na západ. Konkrétně
do WSM Ligy a severozápadních Čech,
na spolupráci se totiž dohodl s Kadaní.
Pětadvacetiletý hráč zatím v této sezoně
sehrál čtrnáct zápasů s bilancí dvou gólů
a tří asistencí, před časem rovněž oblékal
dresy Slovanu Bratislava, Zvolena, Trnavy nebo Senice.

Zubøi doplnili soupisku
Přerov (jim) - Po celé září se Zubři
pohybovali v horní polovině tabulky a
úspěšné výsledky je dokonce na čas vynesly do první čtyřky. Poté ovšem přišel
sestup tabulkou a i vinou marodky hned
sedm zápasů bez vítězství. Vedení prvoligového nováčka se tak rozhodlo doplnit
„A“-tým hned o dva hráče. Z Komety
Brno přichází na hostování obránce Tomáš Dujsík a z Olomouce na střídavé
starty útočník Jakub Matai. Naopak směrem do Olomouce má vyřízené střídavé
starty Vlastimil Dostálík, stále nejlepší
střelec celé WSM Ligy. V ní stihl za sedmnáct zápasů nasázet hned jedenáct
branek, navrch přidal šest asistencí.

Ptáèek s Pletkou
zamíøili do Kladna
Kladno (jim) - Kladenské vedení získalo v uplynulém týdnu dvě velice zvučné
a zkušené posily. Obranné řady Rytířů
vyztužil již čtyřicetiletý František Ptáček,
s nímž se nedávno rozloučila Kometa
Brno, v útoku pak aktuálně vedoucímu
celku WSM Ligy vypomáhá Václav
Pletka. Oba do klubu přicházejí na hostování, v kladenských barvách se poprvé
představili již během středečního utkání
na ledě Třebíče. Šestatřicetiletý Václav
Pletka naposledy vypomáhal pražské
Slavii a má za sebou více než sedm stovek
duelů mezi tuzemskou elitou. V extralize
oblékal dresy Třince, Liberce, Karlových
Varů, Českých Budějovic a Plzně.
Mladou obranu pak zkvalitní František
Ptáček. Ten patří k vůbec nejzkušenějším českým hráčům a nadále drží rekord
v počtu startů v elitní tuzemské soutěži. Čtyřikrát se navíc radoval ze zisku
mistrovského titulu, vždy slavil v dresu
Sparty. V ní, Karlových Varech, Českých
Budějovicích, Hradci Králové a naposledy Brně sehrál více než dvanáct set duelů.

www.
vecernikpv.cz
ƔƔ více informací
ƔƔ více ohlasĤ
ƔƔ více fotogra¿í
ƔƔ videí
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navštivte stále více oblíbenější inter

lední hokej

JESTŘÁB PODLE

VEČERNÍKU

VOLEK SE OCITL MIMO SESTAVU, KAJABA

OKÉNKO
KAPITÁNA

aneb pohledem
Pavla Mojžíše

„Jsme všichni nesmírně rádi, že
se nám podařilo prodloužit naši
vítěznou sérii a že jsme naplno
bodovali. Obzvláště tři body ze
Slavie jsou pro nás zlaté. Euforii
ale určitě krotit nemusíme, to
ne. Rozdíl oproti začátku sezony
vidím v tom, že se nám tehdy
vůbec nedařilo střelecky a dělali
jsme celkem hodně zbytečných
chyb, kterých se nyní skoro vůbec
nedopouštíme. (úsměv) V tuto
chvíli hrajeme ve větší pohodě a
navíc máme v bráně vynikajícího
Luboše Horčičku. Když bych
se měl vrátit k jednotlivým utkáním, tak na Slavii jsme podali
výborný výkon a vynikající byl
hlavně Luboš. No a zápas s Kadaní
rozhodla naše první třetina, kterou
jsme vyhráli čtyři jedna. Tento
náskok jsme si pak pohlídali až do
konce. Samotná atmosféra v Praze
mi přišla úplně normální, nezdála
se mi nijak výjimečná. Byli jsme
ale moc rádi, že za námi přijeli naši
fanoušci. Naopak domácí zápas
byl díky fanouškům výborný a
jsme rádi, že jich na Kadaň přišlo
tak hodně. V dalším týdnu před
sebou máme poslední dva zápasy
před krátkou přestávkou a všichni
se ně moc těšíme. Cíl je jasný,
budeme v nich chtít získat co nejvíce bodů.“
PAVEL MOJŽÍŠ
obránce
LHK Jestřábi Prostějov

www.vecernikpv.cz

První stoprocentně úspěšný týden této sezony, a když pomineme jarní skupinu o udržení, tak
i za celé působení od návratu do

100
první ligy. Jestřábům poslední
čistě říjnový týden sedl a dokázali naplno bodovat v obou
svých střetnutích. Díky tomu
se jim již téměř podařilo srovnat vlastní skóre a dotáhli se do
souboje o průběžné čtvrté místo. Jen tak dál.

původní
zpravodajství
pro Večerník

Jiří
MOŽNÝ
Vítěznou šňůru čítající nyní již čtyři
střetnutí zahájili Jestřábi před necelými
dvěma týdny proti Benátkám, kdy doma
po dvou třetinách prohrávali, aby následovala důrazná promluva všem do duše.
A od té době se výsledkově daří tak, jak
tomu naposledy bylo ještě za druholigových časů.
„Vyhrávat jsou vždy příjemné pocity,
jiné ani nemohou být. Jsem za to rád
a přál bych si, aby nám to vydrželo co
nejdýl,“ nezastíral bezprostředně po
zdolání Kadaně prostějovský kouč Kamil Přecechtěl.
Pro toto úspěšné období je typických
hned několik bodů. Začíná to konstantně výtečnými výkony gólmana,

pokračuje to důslednou prací obránců
směrem dozadu i jejich aktivním příspěvkem směrem dopředu a podstatné
také je, že se hráčům konečně začalo
dařit v zakončení, dostali se nad průměrnou hranici dvou branek na zápas
a proti Kadani poprvé v sezoně dokázali překonat soupeřova brankáře hned
pětkrát. Mimo jiné i díky dalším dvěma
využitým početním výhodám.
„Vidíte, jaký hokej je a jak se to točí. Jindy jsme měli šedesát střel za zápas a dali
jsme dva góly. Dneska jsme tolik střel
neměli a dali jsme čtyři góly za třetinu.
Při jedné přesilovce to byla rána, kdy gólman klekl a se štěstím to pod ním projelo. I když jsou tedy přesilovky nacvičené,
tak musíte mít i trochu štěstí, aby to tam
spadlo,“ poukázal hlavní trenér jestřábího výběru.
O trefy v početní výhodě se postarali
zadáci Drtina s Mojžíšem, z tvrdých a
účinných střel od modré čáry těžili také
jejich spoluhráči na pozicích útočníků,
jimž se dařilo dorážet či tečovat. „Třeba

Marek Drtina má výbornou ránu příklepem a nutíme ho do střel. Po prvních
dvou třech brankách si začal víc věřit
a očekáváme, že takto bude pálit i dál,“
podotkl někdejší výtečný obránce a nyní
asistent na prostějovské střídačce Jiří Vykoukal na adresu aktuálně vůbec nejproduktivnějšího hráče týmu.
Opakuje se tak trochu loňský ročník,
kdy kanadské bodování oddílu ovládl
David Roupec. „Už loni jsme nabádali
beky, aby podporovali útok. Ovšem s
hlavou na krku a ne, aby byli jako první
v útoku. Aby byli aktivní z modré čáry,
tam se nabízeli. A taky aby podporovali
útok z druhé vlny. Síla tam je, ale nesmíme být úplně splašení,“ nabádá.
Přehnanou euforii ovšem podle něj zatím není potřeba v mužstvu krotit. „Myslím si, že to nehrozí. Hráči si uvědomují,
že je potřeba stále hrát koncentrovaně. A
současně bych aktuální situaci nepřeceňoval. Dali jsme i pár laciných gólů, tak si
kluci začali víc věřit, ale i zpočátku jsme
hráli dobře, jen jsme nedávali branky,“
podotkl.
S podařenými výsledky souvisí i skutečnost, že se ustálila sestava. A sice
hra na tři útočné formace, kdy členové
té čtvrté jsou připraveni zasáhnout do
hry pouze v případě, že by se něco přihodilo nebo bylo potřeba reagovat na
nepříznivý vývoj.

Zdravotní stav Michala Špačka se již
začíná lepšit, s jeho návratem na prvoligový led to ale vypadá až po blížící
se přestávce a chvilkovém rozehrání
v druholigovém Valašském Meziříčí.
„Michal hrál se zlomeninou prstu,
o čemž jsme nevěděli. Tím pádem si
to zhoršil a musel na složitý zákrok,
naštěstí to dopadlo dobře a už se měsíc úspěšně zotavuje. Dostal ale ještě
angínu, takže šly ven i mandle. Už se
ale dává do kupy a během tohoto týdne by se mohl vrátit,“ sdělil aktuální
stav sportovní manažer Jestřábů Jiří
Vykoukal.
Třiadvacetiletý obránce tak zatím stihl
odehrát jen úvodní dvě kola a jeho vynucená pauza se protáhne na dva měsíce. „Dlouho stál a bude dobré dva tři
týdny trvat, než se do toho dostane,“
uvědomuje si Vykoukal. I proto nevylučuje krátké zapůjčení plzeňského
odchovance k Bobrům.

pro Večerník

Jiří MOŽNÝ

FANOUŠCI, PŘIJĎTE

I NA MOST

ligového celku o několik stovek více
lidí než na šestinásobného domácího šampiona, který nechce po vzoru
jihlavské Dukly strávit v nižší soutěži
dalších pět či deset let.
Je pravdou, že velkým faktorem jsou
výsledky Jestřábů, které dlouho nijak
zázračné nebyly. A současně to značí,
jak stabilní je tu základna a jak velký podíl obecenstva přijde hlavně v
době, kdy se bude dařit nebo kdy půjde o něco důležitého (jako tomu bylo
třeba na jaře v duelu s Havlíčkovým
Brodem).
Z tohoto pohledu je velká škoda, že
se nyní na Hanou nechystá žádné
opravdu zvučné jméno a že Kladno
nemá přijet až nyní, to by mohla být
podruhé v sezoně pokořena třítisícová bariéra. Třeba se ale mýlím a i
na Most tu stejně jako při baráži na
jaře 2014 přijde plný zimák. Byla by
to velká odměna pro hráče, zejména
když je za dveřmi krátká přestávka.

TREFA D
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ČERNÉHO
13./15 b.

6./28 b.

zjistili jsme

4-0-3-10

7-2-3-5

GYMNASTKA MÍČKOVÁ
ODCESTOVALA NA MISTROVSTVÍ SVĚTA
Jiří Možný
Proti Kadani se Jestąábčm podaąilo vstąelit h

„Rozhodli jsme se, že tuto část soutěže
dohrajeme na tři lajny, protože se nám
docela chytly. A nechceme do toho
zasahovat. Neříkám, že je to cílem, ale
momentálně jsme se rozhodli a do reprezentační pauzy tomu tak bude. Pak
se to třeba změní, nebo ne,“ nastínil Přecechtěl.
Mimo hru se tak nyní ocitli čerstvě
uzdravený Lukáš Krejčík, junior Luděk
Kuncek, pravák René Kajaba i podle
jména zvučná posila Dominik Volek.

GLASGOW, PROSTĚJOV Mezi absolutní světovou elitu se necelý rok před olympijskými
hrami kvalifikovala prostějovská gymnastka Eva Míčková. Teprve šestnáctiletá členka místního Sokola I prožívá výtečnou sezonu a po červnovém zisku stříbrné medaile v přeskoku a
bronzové na bradlech při mistrovství republiky žen se dočkala dalšího velkého úspěchu. Díky
splnění nominačních kritérií a pevnějšímu zdraví než v předešlých letech se totiž vešla do
tříčlenného reprezentačního výběru, který se vydal do skotského Glasgow! Právě ve třetím
největším městě Velké Británie se totiž nyní na přelomu října a listopadu koná mistrovství
více čtěte na straně 39
světa mužů a žen ve sportovní gymnastice...

poté na Most

DOSPĚLÝCH!

Prostějovská naděje Eva Míčková se probojovala na světový šampionát dospělých.
Foto: Pavel Ponížil

rubriky
TURNAJE MISTRŮ
David Píchal si odbyl budou mít výraznou Večerníku
premiéru ve třetí lize! prostějovskou pečeť
Je mu 15 let a už hrál za muže...

MAJSTRŠTYK

ZJISTILI
JSME ...

elektronická tužka

Když jsem nedávno hovořil s Michalem Dragounem, posteskl si, že na zápas s Kladnem nepřišlo po vítězném
derby v Přerově více lidí. Je to tak. Byť
se jednalo o pondělní termín, který
nemusí mnoha lidem kvůli pracovním
nebo studijním povinnostem vyhovovat, pouhých šestnáct set diváků bylo
opravdu nepříjemným překvapením.
Jako by se Rytíři omrzeli, vždyť třeba
na rozdíl od Slavie nejsou nováčkem
soutěže, byť i oni pomýšlejí na návrat
zpět do extraligy. A následná návštěva na Benátky už byla vyloženě zklamáním, nechybělo totiž moc a počet
diváků by byl pouze trojciferný. To
by byla na prostějovské poměry velká
ostuda.
Přišly ale výhry nad Benátkami, nad
Českými Budějovicemi, šokující tři
body ze Slavie a i na obyčejnou Kadaň padla dvoutisícová hranice. Je
to poměrně úsměvné, že pouhý týden
a půl po sobě přišlo na farmu extra-

PROSTĚJOV Před týdnem se hokejisté Prostějova po dlouhé době vrátili na pozice zaručující účast v play off, nyní je jejich situace ještě růžovější. Po Českých Budějovicích se jim totiž podařilo
zdolat i dalšího adepta na extraligovou baráž Slavii Praha, navrch
k tomu přidali výhru nad nečekaně vysoko se nacházející Kadaní.
Odměnou jim je aktuální šestý post a jen nepatrná ztráta na pátou Jihlavu a čtvrtou Kadaň.

sport

LHK Jestrábi
à
à PROSTEJOV

Jestřábi těží z ofenzivní podpory obránců a dotahuj

LUBOŠ HORÈIÈKA
LU
Za uplynulý týden
t
by si toto ocenění zasloužil snad
byl velice příjemnou starostí vybrat poucelý tým a bylo
ze jedno jméno
jméno. Jen namátkou se v ofenzivě probudil
Patrik Moskal,
jenž dal na Slavii vítěznou branku
Mo
a proti
pro Kadani režíroval výhru třemi asistencemi, vysoký standard si již několik týdnů
cem
ud
udržuje Jakub Čuřík, od modré čáry to
pá Marku Drtinovi a připojili se i další
pálí
ob
obránci a útočníci. Volba však padla na
L
Luboše
Horčičku. Díky jeho zákrokům
mnohdy stačí na body i dvě až tři vstřelem
n
né branky a přes rozpačitý úvod potvrzuje, že by měl být obrovskou oporou.
V Edenu na něj čtyřiačtyřicet střel a proti Kadani jen o jedenáct méně, přesto za
svá záda propustil jen tři puky. Dává to tak úspěšnost zásahů nad šestadevadesát
procent a hlavně velkou jistotu spoluhráčům, že se mají na koho spolehnout,
když se jim náhodou něco nepovede.

Pondělí 26. října 2015
www.vecernikpv.cz

zjistili jsme

PRVOTŏÍDNÍ SENZACE, JestŐábi dobyli Eden
SLA PA
LHK PV

1:2

PRAHA, PROSTċJOV Vstup do
druhé þtvrtiny základní þásti vychází prostČjovským hokejistĤm
skvČle. Ve stĜedeþním patnáctém
kole dokázal výbČr Kamila PĜecechtČla uspČt po domácích výhrách
nad Benátkami a ýeskými BudČjovicemi i na ledČ pražské Slavie.
JestĜábi se navíc stali prvním
mužstvem sezony, které si z haly
dvojnásobného þeského šampiona odvezlo všechny body! Zatímco hosté tak stoupají tabulkou
a jsou již šestí, domácí prohloubili
svou krizi a pĜišli o pozici lídra...
To pro výsledek nejpodstatnČjší se
událo hned v prvních dvaceti minutách. A sice v rozmezí þtyĜ set
sekund. ObČma celkĤm se nejprve
podaĜilo pĜežít jedno oslabení, aby
to na poþátku druhé poloviny úvodní
þásti pĜišlo. První branka byla i dílem
štČstí, které pĜi mnoha pĜedešlých
zakonþeních JestĜábĤm scházelo.
Do pĜihrávky napĜíþ pásmem se z témČĜ nulového úhlu opĜel Jakub Illéš
a host z Vítkovic dokázal od mantinelu pĜekvapit Hyláka – 0:1. OdpovČć domácích ovšem byla blesková.
PĜesnČ v þase 12:00 vypálil od modré ýermák a nejlepší stĜelec „sešívaných“ se tímto zásahem dostal do
þela poĜadí kanonýrĤ celé soutČže,
když dorovnal pĜerovského Dostálka
- 1:1. Za nerozhodného stavu se ovšem do kabin nešlo. TĜi minuty pĜed
pauzou se o to postaral dosud trápící
se Patrik Moskal. A opČt se tak sta-

lo i dílem náhody, která dosud stávala spíše na stranČ prostČjovských
soupeĜĤ. NevydaĜené Protivného
nahození od modré totiž proskotaþilo Hylákovi mezi betony a volný
kotouþ dopravil do brány nČkdejší
mistr svČta do dvaceti let, jenž mohl
podruhé využít rovnČž služeb svého
spolupracovníka ze Šumperka Aleše
StaĖka - 1:2
Celý zbytek utkání se zmČnil v duel
brankáĜĤ a zejména pak souboj slávistických zakonþovatelĤ s neprĤstĜelnou zdí Lubošem Horþiþkou.
Letní náhrada za Juraje Šimbocha potvrdila svou aktuální formu
i v tomto stĜetnutí, lapila celkem
tĜiaþtyĜicet pokusĤ. ÚspČšnost zásahĤ nČkdejšího domácího šampiona
v dresu Zlína tak þinila úctyhodných
97,73 procenta. V poþtu celkovČ lapených stĜel se pak navíc šestatĜicetiletý gólman dostal na první místo
WSM Ligy.
Již v první þásti se vytasil zkušený
gólman se svou vyrážeþkou proti
pĜesilovkovému zakonþení Andrése, následnČ pokryl i zakonþení
všech soupeĜových hvČzd vþetnČ
jmen jako KašpaĜík, Robinson,
Markoviþ, PunþocháĜ.
Po první dvČ tĜetiny ovšem byli mírnČ aktivnČjší i po stĜelecké stránce
JestĜábi, soupeĜi se navíc pĜíliš nedaĜila rozehrávka. Chvíli pĜed polovinou utkání netrefil Markoviþ poloprázdnou bránu, na druhé stranČ se
vytáhl Hylák proti ýuĜíkovi, jenž ani
nadvakrát neuspČl. Totéž se opakovalo chvíli pĜed druhou pĜestávkou,
kdy Novák nastĜelil pouze obránce
a vzápČtí ujíždČl na Horþiþku z trestné lavice se vracející PunþocháĜ. Ani
on ovšem nemíĜil pĜesnČ.

ÚSTY
TRENÉRč
PAVEL HYNEK
– HC Slavia Praha:
„Do utkání jsme sice nevstoupili dobře, ale naštěstí jsme dokázali vyrovnat.
Pak jsme bohužel inkasovali laciný
gól. Ve zbytku zápasu jsme se snažili o vyrovnání, ale nedařilo se nám
v předbrankovém prostoru. Horčička
navíc zachytal perfektně, o to to pro
nás bylo složitější.“
KAMIL PØECECHTÌL
– LHK Jestøábi Prostìjov:
„Z naší strany to byl precizní výkon. Sice
jsme měli hodně vyloučených, všechna
oslabení jsme ale dokázali ustát.“
Po þtyĜiceti minutách tak mČli JestĜábi o gól lepší výchozí pozici.
ZávČreþná þást se ale promČnila na
velké dobývání, pomČr stĜel þinil
podle oficiálních statistik 22:2! Na
skóre se to ale vĤbec nepromítlo.
Nejprve se o umČní prostČjovského
brankáĜe pĜesvČdþil KašpaĜík, jenž
z bezprostĜední blízkosti neuspČl
stĜelou nahoru, poté neuspČl baseballovým pokusem Markoviþ, po
Robinsonových vybídnutích dvakrát selhal Jiránek.
Na poslední pĤldruhou minutu to
slávisté zkusili bez brankáĜe, když
Hyláka nechali na stĜídaþce, ze
závČreþného tlaku se jim ale pĜed
pouhými jedenácti stovkami divákĤ srovnat nepodaĜilo. Horþiþka tak
vychytal již osmou výhru v sezonČ
a dotáhl se v této statistice na tĜetího
Lukáše Mensatora.
(jim)

Jakub Illéš doplnil

„PotŐebuji se
PROSTĚJOV Teprve v polovině prosince oslaví dvacetiny
a stále by ještě mohl hrát extraligu za vítkovickou juniorku,
útočník Jakub Illéš (na snímku) si už ale dokázal vydobýt
místo v první lize dospělých.
V minulém ročníku odehrál za
Šumperk první čtyři duely a nebodoval, nyní už má na kontě
šestnáct duelů a bilanci dvou
branek, jedné asistence a deseti trestných minut. Nejprve zaznamenal vítěznou trefu proti
Litoměřicím, minulé pondělí
pak trochu šťastným gólem
otevřel skóre na ledě Slavie.

Jiří Možný
ƔƔ Kadaň jste porazili přesvědčivě,
jaký to byl zápas?
„Vypjatý. Myslím si, že rozhodlo to, že Kadaň přijela pozdě. Přijeli až hodinu před
zápasem a neměli pořádnou rozcvičku.
Měli autobusovou třetinu, ztvrdlé nohy.
Nám se během toho podařilo vstřelit čtyři góly a skoro rozhodnout zápas.“
ƔƔ Chvíli to vypadalo až jako exhibice.
„To si nemyslím, spíše se oni do toho nemohli dostat. A na co jsme my sáhli, to
nám vyšlo a padalo to tam. Vlastně poprvé v sezoně jsme dali pět gólů. Vletěli
jsme na ně, protože jsme věděli, že přijeli
tak pozdě.“
ƔƔ Nastupujete ve formaci s Michalem Dragounem a Lukášem Luňákem. Jak si spolu rozumíte?
„Je to super spolupráce. Jsou to šikovní
hráči se zkušenostmi ze Sparty a já vedle
nich jen rostu. Dostal jsem se do přesilov-

PROSTĚJOV K velmi zajímavé premiéře došlo v sobotu při soubojích
Prostějova proti brněnským týmům.
V tomto měsíci patnáctiletý David
Píchal, který už nastoupil i za českou
reprezentaci ve své věkové kategorii,
postupně přeskočil všechny věkové kategorie až do té nejvyšší. V 81.
minutě jej totiž trenér František Jura
poslal na hřiště proti Líšni v MSFL!

Tomáš Kaláb
Píchal by měl přitom věkově nastupovat za mladší dorostence v kategorii
„U16“, jeho „mateřským“ týmem je
už ale trvale „U17“. „Snažíme se udržet v první polovině tabulky, protože
po podzimu se soutěž dělí na horní
a dolní polovinu. Samozřejmě bychom
chtěli odehrát jarní zápasy se špičkovými moravskými týmy, ale máme teď
v závěru hodně těžké soupeře (Vítkovice, Zlín a Slovácko - pozn. red.). Popravdě se obávám, že se nám to nepodaří,“
odtušil realisticky mladý talent prostějovského fotbalu současný stav dorostenecké kopané 1.SK.
V sobotu dopoledne nastoupil Píchal
v základní sestavě starších dorostenců
proti Spartě Brno. „Nastoupil jsem za
´devatenáctku´asi ve čtyřech zápasech,

SONDA
JIŘÍHO

MOŽNÉHO

V sobotu dopoledne provětrával teprve patnáctiletý David Píchal (s číslem 19)
prostupnou obranu starších dorostenců Sparty Brno. Odpoledne pak dokonce
naskočil na posledních deset minut do utkání MSFL mužů! Foto: Tomáš Kaláb

snažím se pomoct,“ vysvětlil David, pro
nějž jsou herní zkušenosti z této nejvyšší
dorostenecké kategorie opravdu hodně
cenné. Za sedmdesát minut stihl vstřelit
dvě branky a na tři další nahrát. „Věřím,
že jsme se konečně odpíchli k lepším
výkonům. Až neskutečný výsledek 13:0
nejde na vrub soupeře, ale především
našeho výrazného zlepšení. Už od tréninků je vidět, že si kluci uvědomují, jak
je nezbytné zlepšit postavení v tabulce,
a konečně se podařilo přenést trenérovy pokyny do zápasu,“ zhodnotil Píchal
dopolední kanonádu.
Za předvedené výkony si vysloužil nominaci na lavičku na odpolední utkání
MSFL proti Líšni. A deset minut před
koncem vyběhl na trávník do utkání

mužské kategorie! „Jestliže si musím
v „devatenáctkách“ zvykat na rychlejší
fotbal, pak v mužské kategorii je to pro
mě až neskutečné. Snažil jsem se hlavně pomoci držet míč co nejdál od naší
branky,“ svěřil se po zápase exkluzivně
Večerníku s bezprostředními pocity
nečekaný debutant, který se tak stal jedním z nejmladších, ne-li vůbec nejmladším hráčem seniorského fotbalového
týmu na této úrovni v historii prostějovské kopané.
A ještě jedna zajímavost. Vedoucí týmu
Martin Musil přidělil Píchalovi dres
s číslem 13, který donedávna oblékal
Lukáš Zelenka (ten teď nastupuje s číslem 6). Že by to naznačovalo budoucí
Davidovu kariéru?

LONDÝN, SINGAPUR Hned tři
tenisté TK Agrofert Prostějov si
vybojovali účast na závěrečném
Turnaji mistrů. V kategorii mužů
se do velkého londýnského finále pošesté za sebou kvalifikoval
Tomáš Berdych. O vítězství mezi
ženami budou v Singapuru usilovat Petra Kvitová a také Lucie
Šafářová, která se dokonce kvalifikovala i ve čtyřhře.
„Je to obrovský úspěch pro celý český tenis a nás pochopitelně těší, že
jde o hráče našeho klubu. Všichni
absolvovali náročnou a složitou sezonu a je to i pro ně velké ocenění
za celoroční úsilí,“ komentovala postup prostějovské trojice Petra Černošková, šéfka tenisových projektů
TK Agrofert.
Berdych dokázal opakovaně potvrdit, že patří mezi absolutní elitu
a naplnil své cíle, které si dal na začátku sezony. „Bylo by hezké udržet místo mezi světovou desítkou
a současně postoupit na Masters,“

říkal těsně před začátkem Australian Open. A přesně to se mu také
povedlo.
Po náročné sezoně, během níž měla
krátkou pauzu a prodělala mononukleózu, se mezi nejlepší osmičku
prokousala Kvitová a bere to jako
velký úspěch. „Můžu být spokojená, protože jsem se opět kvalifikovala na Masters. Nechala jsem si
na konec sezony nějakou energii
a doufám, že se to ukáže,“ přeje si
česká jednička.
Nejlepší rok v kariéře korunovala
dvojnásobným postupem na Turnaj mistryň Šafářová. Bude startovat ve dvouhře i čtyřhře. „Kdyby
mi to někdo řekl na začátku sezony,
myslela bych si, že je blázen. To, co
se mi povedlo, je úžasné. Jsem strašně šťastná a současně to beru jako
velkou čest,“ vyznala se Šafářová.
(lv)
Tenisové zpravodajství nejen
kolem klání v Singapuru
najdete na straně 47

POZOR!

VE STØEDU 28. ØÍJNA
JE REDAKCE z dùvodu
státního svátku

UZAVØENA

I PROSTĚJOV MÁ SVÉ LUŽÁNKY

NA HANOU SE VRACÍ ŠPIČKOVÁ HÁZENÁ

MÍSTO FOTBALU ČERNÁ OBRAZOVKA

Velkou pozornost na sebe poutalo letní fotbalové
střetnutí, při němž se s aktivní kariérou definitivně
loučil šoumen Petr Švancara. Tehdy totiž po mnoha
hodinách dobrovolnické práce znovu ožil téměř až
bájný lužánecký stadion a znovu po mnoha letech se
v Brně na fotbalovém zápase tísnily davy lidí. Před
pár týdny pak přišla hokejová Kometa s myšlenkou
sehrát na místě svého někdejšího hokejového stadionu venkovní extraligový zápas a jen několik dní je
starý plán na další velkou fotbalovou bitvu v místě,
kam pravidelně chodily desetitisíce Brňanů. Idea je
taková, že příští rok na Bílou sobotu se Lužánky promění v místo, kde se uskuteční dokonce mezistátní
bitva, a sice velikonoční fotbalový přáteláček mezi
Zbrojovkou a vídeňským Rapidem. Opět se to jeví
jako skvělý tah a nejednoho fanouška při tomto napadne, jak by to asi vypadalo, kdyby se na stadionu
někdejšího SK, později Železáren a následně LeRKu opět mohl hrát fotbal. Při každém míjení tohoto
placu se totiž dostaví zvláštní nostalgie.

Pryč jsou časy, kdy se v Kostelci chodilo na extraligu či česko-slovenskou interligu. Nyní se v
tamější hale i v prostějovské tělocvičně scházejí
fanoušci na druholigová utkání a nezdá se, že by
se to alespoň v krátkém horizontu mělo nějak
dramaticky změnit. Alespoň krátkou exkurzi do
nejvyšší domácí soutěže tak může nabídnout sobotní podvečer, kdy se tady představí Litovel, tedy
mužstvo s živoucí legendou Davidem Juříčkem,
pivotem ročníku 1974, který toho v minulosti
mnohé prožil při svých evropských angažmá i v
české reprezentaci. Všichni házenkářští příznivci
tak mají příležitost zhlédnout velkou podívanou,
která se minimálně do příštího ročníku Českého
poháru nebude opakovat, tedy samozřejmě v případě, že se Kostelci nepodaří přes svého protivníka přejít do osmifinále této soutěže. Nebo pokud
prostějovský Sokol II nepřekvapí proti prvoligové
Bystřici pod Hostýnem, která je taktéž favoritem
tohoto duelu hraného na jedno vítězství.

Hodně zvláštní pohled se naskytl všem televizním
divákům, kteří se rozhodli, že si všední večer zpestří pohledem na sváteční fotbal v podání skupinové fáze fotbalové Ligy mistrů. V České republice
totiž vedle zdejší veřejnoprávní televize vlastní
exkluzivní práva pouze jedna soukromá společnost a při naladění dobře známých slovenských či
jiných zahraničních kanálů se najednou objevila
černá obrazovka s vysvětlujícím textem. Je to poměrně bizarní situace, která je sice právnicky asi v
pořádku, ale bez nějakého velkého přehánění to
připomíná spíše cenzurní praktiky, kdy je vypínáno cizí vysílání. Teď už jen chybí nějaké pozemní
rušičky pro ty, kteří programy ladí pomocí klasické
antény a bude to dokonalé. Z tohoto pohledu se
tak jako příjemná vymoženost jeví internet, kde si
lze na různých serverech naladit prakticky jakoukoliv stanici, sledovat různorodé sporty, mimo
jiné i právě Ligu mistrů. Tak daleko snad cenzura
nedosáhne.

Fotbalistky Mostkovic mají svůj historicky první divizní bod, ukořistit
se jim ho podařilo v posledním domácím souboji podzimní části proti
Šardicím. A při remíze 2:2 nescházelo moc, aby z toho byla výhra.
DEBAKL
„Sedm kulí jako v Kojetíně,“ mohou
si od sobotního odpoledne říkat
fotbalisté Kostelce. Na půdě lídra
„A“ skupiny I.B třídy výsledkově
neobstáli a vrátili se s drtivou porážkou 0:7.
ČÍSLO VEČERNÍKU

2016

Když se daří, diváci přijdou i na
zdánlivě neatraktivní soupeře.
Potvrdil to sobotní souboj proti
Kadani, kdy na Jestřáby dorazila
čtvrtá nejvyšší návštěva aktuální
sezony, jen o trochu méně než na
Jihlavu.
VÝROK VEČERNÍKU

„KDYBYCHOM JELI
NĚKAM NA VÝLET,
UDĚLALI BYCHOM
LÉPE.“
trenér Čechovic JAROSLAV
KLIMEŠ nebyl s výkonem v Opatovicích spokojen
KOMETA VEČERNÍKU

PETR
NOVOTNÝ

Trenér prostějovských boxerů se
po dvou letech vrátil
do ringu v ostrém
střetnutía
tnutía jeho comeback
back byl vítězný. V super
těžké
ké váze
lal Víta
zdolal
Růžičku
žičku a pečetill tak drtivé vítězství BC DTJ Prostějov nad Třeboní.

34

Pondělí
nd
děl
ěl 26. října 2015
ělí
ww
ww.
w vveecceernikpv.cz
www.vecernikpv.cz

fotbal

F

TBALOVÁ R

přímé reporty
ty
ví
zpravodajství
pozápasové ohlasyy

ZHLEDNA

NEZAMYSLICE ANGLICKOU KRÁLOVNU ASI NEPOTĚŠILY... „Porazit Pivín je nejdůležitější,“
smál se spokojený Mariánek

Pivín neustál roli favorita a z trávníku rivala odjížděl bez bodů!

NEZAMYSLICE NA HANÉ Byl
nejvýraznější postavou sobotního derby mezi Nezamyslicemi
a Pivínem. Ze středu zálohy kapitán Tomáš Mariánek (na snímku)
dirigoval svůj tým k důležitému vítězství. V přímém souboji
dvou osmiček zastínil mnohem
věhlasnějšího Jaru Svozila, což
bylo klíčem k překvapivému, ale
plně zaslouženému triumfu doNedali mu vydechnout! Hostující špílmachr Jaroslav Svozil (červenočerný) měl mácích „Nezátek“. Svůj výborný
kolem sebe pořád žlutou osobní stráž.
Foto: Zdeněk Vysloužil výkon navíc ‚Maroš´ korunoval
i vítěznou brankou! Po utkání tak
nek. Ten si sběhl mezi stopery na vysoký váci sledovat až po dvaceti minutách, poskytl exkluzivním rozhovor
centr, postrčil si doleva podél vyběhnuvší- na úvodní rohový kop pak čekali ještě
Večerníku v dobrém rozmaru...

Vývoj zápasu

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ
PORTÁŽ
pro Večerník

Zdeněk
VYSLOUŽIL
NEZAMYSLICE NA HANÉ Ani si
neškrtli. Pověst jednoho z nejlepších týmů I.B třídy Olomouckého
KFS plejeři Pivína nepotvrdili.
Na nedalekém nezamyslickém
pažitu se v sobotu prezentovali
profesorským fotbalem, který
na nováčkovské nadšení a bojovnost nestačil. Domácí soubor
byl tak po celých devadesát minut lepším celkem a po zásluze
byl odměněn sladkým vítězstvím. Naopak zakřiknutě působící Pivín si za celé utkání vytvořil
jedinou gólovou šanci, kterou
však zastavila tyč. Tříbodový
zisk Hané zajistil její kapitán
Tomáš Mariánek, když zužitkoval
nádherný pas přesnou střelou
k tyči. Hosté frustrovaní z nečekaného vývoje pak inkasovali v poslední minutě ještě druhý dárek
na cestu...
Stav před výkopem
Derby mezi Nezamyslicemi a Pivínem má o velký náboj vždy postaráno. Papírovým favoritem byli tentokrát rozhodně hosté, kteří posledních
sedm kol nepoznali hořkost porážky
a před víkendem se hřáli na druhé
příčce tabulky. Navíc k sousedovi
odjížděli se všemi svými hvězdami.
Nezamysličtí se však s rolí předem poraženého nechtěli rozhodně smířit. Jejich sebevědomí umocnily především
dva poslední výsledky na domácím
hřišti, kdy odjížděli s tříbrankovými nadílkami rezerva Ústí u Hranic
i Újezdec. V tabulce krajské soutěže
tak po těchto ziscích ztráceli na Pivín
pouhé čtyři body.

Očekávaný souboj se rozjížděl hodně pozvolným způsobem. Zvláště
v prvních dvaceti minutách se hrálo
v drtivé většině výhradně mezi oběma
šestnáctkami. Jediným vzrušením byla
hlavička domácího Hájka, kterou však
hostující gólman V. Svozil s přehledem
lapil. Domácí tým vsadil na celoplošný
presink a zvláštní pozornost věnoval pivínským hvězdám - Valtrovi a J. Svozilovi. Vyhlášení „turečtí“ technici se tak
prakticky neměli čas ani nadechnout
a jejich spoluhráči působili bez svých
lídrů jako kuřata bez slepice. První
dějství tedy mnoho fotbalové krásy nepřineslo. Výjimkou byly dvě loženky na
každé straně. Nejprve se Přikryl zbavil
na pravé straně Radka Švédy, následné
nabití na roh malého čtverce však Mira
Musil trestuhodně zahodil (slabá střela
do brankáře). Na protilehlé straně hřiště
se pak k odrazu tečované Spálovského
střely dostal Jara Svozil, ale jeho pokus
z hloubi šestnáctky zastavila tyč.
Nic převratného se, co se týká interesantnosti utkání, neudálo ani ve druhé
půli. Důkazem budíž skutčnost, že první rohový kop se kopal až v padesáté
minutě! Rozhodnutí přišlo po hodině
hry, kdy se Nezamyslickým podařilo dotáhnout jeden ze svých nemnoha útoků.
Hosté si evidentně nevybrali dobrý den
a k nějakému soustavnému tlaku ve snaze o vyrovnání se ani nedostali. Zle naložili i s několika standardkami a vcelku
zadarmo tak nechali domácímu gólmanovi Soldátovi čisté konto…

Foto: Zdeněk Vysloužil

hrávat. Má skvělý přehled, a pokud má
prostor, Pivín z toho těží strašně moc.“
●● Dal vám Svozil hodně zabrat?
„Tak určitě. Je to skvělý fotbalista, perfektně si rozumí s míčem a má super
přihrávku.“
●● Zmínil jste, že vaše úkoly byly
hlavně defenzivní. Nakonec jste
však svým gólem rozhodl...
„Strašně mě to těší! Dostal jsem krásný míč za obranu, posunul si to doleva
a dal to na zadní tyč.“
●● Ta střela z úhlu nebyla ale lehká, zvláště pro praváka.
„Ano pravák jsem, ale myslím, že
mám docela kvalitní i levačku. Věřil
jsem si, že to dám i levou, ukázalo se,
že ji nemám jen na opírání.“ (smích)
●● Výhra s Pivínem se oslaví pořádně?
„Samozřejmě! Navíc mají kamarádi
narozeniny, byla tam i nějaká sázka se
soupeři. Důvod k oslavám tedy je.“
●● Prozradíte, o jakou sázku šlo?
„O bečku! Vsadil se náš pravý bek
s pivínským gólmanem. A vyšlo to!“
(smích)

o půlhodinu déle! Nejvíce zarážející je
pak zcela prázdná kolonka v sekci ro- Zdeněk Vysloužil
hových kopů na straně Pivína... Zkrátka, žádný nezapomenutelný festival se ●● Jak vnímáte výhru s rivalem?
„Jsme strašně rádi, protože se jedná o velna nezamyslickém pažitu nekonal.
ké derby. Vítězství s Pivínem je vždycky
Atmosféra střetnutí
nejdůležitější v sezóně!“ (úsměv)
●● Nepřekvapilo vás trochu, že
Vzhledem k vcelku nezáživnému dění jste byli výrazně lepším týmem?
na trávníku se žádné větší rozmíšky „Trochu ano. Ve středu zálohy se tronekonaly ani v solidně zaplněném hle- chu ztratil Svozil, který jim tvoří celou
dišti, kde byli hojně k vidění fanoušci hru. My jsme se na něj připravili, hráli
obou klubů. Samozřejmostí českých zodpovědně z obrany s rychlým přefotbalových arén je pak škodolibá ra- chodem do útoku. Soupeř toho v útoku
dost vítězné strany. Domácí tribuna po moc nevymyslel, udrželi jsme tak čisté
druhé brance v síti soupeře připome- konto, za což jsme opravdu moc rádi.“
Osobnost utkání
nula kouči Pivína jeho nedávné výroky ●● Zmínil jste eliminaci Svozila,
v tisku. Směrem ke střídačce zaznělo byla to ale hlavně vaše zásluha...
Hlavní personou sobotního derby byl hodně hlasitě: „Copak si asi v pondělí (úsměv) „Byl to jeden z mých úkolů. Měl
nezamyslický kapitán Tomáš Mariánek. anglická královna přečte...?“
jsem si ho držet u těla a nedovolit mu přiTen byl hnacím motorem záložní řady
nezamyslické Hané, navíc k fotbalové
kvalitě přidal i poctivou defenzívu. Svému protějškovi Jaroslavu Svozilovi nenechal snad metr volného prostoru
a tím dokonale vykolejil pivínskou kombinaci. Svůj skvělý part pak vyšperkoval
Vlastimil MICHLÍČEK - TJ Haná Nezamyslice:
Jaroslav SVOZIL st. - TJ Sokol v Pivíně:
tím nejlepším způsobem, když vstřelil „Myslím, že to bylo derby, jak má být. Vyhecované, bojovné „Prohráli jsme si to sami! Kluci měli asi nosánky trochu naa s výhrou domácích! (úsměv) Měli jsme více ze hry, více šancí vrch, ale tentokrát to bylo bez pohybu, přesné přihrávky. Nerozhodující branku celého derby!
a Pivín jsme k ničemu nepustili. Důležité bylo, že se nám po- vím, čím to... Z jedenácti chtěli hrát dva! Měli jsme trochu jiné
dařilo vstřelit góly. Kluci to museli odmakat, slyšel jsem i o ně- představy, jsem hodně zklamaný. Mysleli si, že to přijde samo
Zajímavost duelu
jakých sázkách. My jsme v každém případě spokojení, jsem a ono prostě nepřišlo... Jsem naštvaný, jakým způsobem jsme
Chudé statistiky! Tentokrát si fotbalo- rád, že se nám daří v domácím prostředí bodovat naplno. se tu prezentovali. Nasadili jsme na hrot Filku a nedáme mu
Způsob, jakým jsme soupeře předčili, mě nepřekvapil. Oni tam jediný míč. Na druhé straně máme dvacet bodů, dva pluví fajnšmekři moc nepochutnali. Prvumí zahrát, když se jim daří, jsou schopní porazit každého.“
sové. Je třeba teď vyhrát doma a bude to dobré.“
ní přímou střelu na branku mohli di-

ho brankáře a levačkou poslal míč ke
vzdálenější tyči - 1:0. Nezamyslické hráče
vstřelený gól povzbudil, následně vyprodukovali pár povedených útočných akcí,
ale s prachmizernou finální částí. Obdobně ale dopadaly i těžkopádné pokusy pivínských o nějaký souvislejší tlak. Mezi tři
tyče pak nezapadl ani volný kop obávaného exekutora J. Svozila. Závěrečnou ranou do vazu zlomených hostů pak byla
akce z poslední minuty. Máj utekl po pravém křídle, poslal směrem na bránu vysokou svíci, která spadla přímo na hlavu na
brankové čáře stojícího dalšího střídajícího Dostalíka - 2:0.

Pozápasové hodnocení trenérů

Zásadní okamžiky
Zlomovými momenty vcelku pro oko
diváka nezáživného duelu byly zahozené
šance. První zazdil Mira Musil, ale po závěrečném hvizdu ho rozhodně nemrzela
tolik, jako tyč nastřelená Jardou Svozilem.
Je to k podivu, ale jednalo se totiž o úplně
jedinou střelu z pivínské strany, která zaváněla gólem! Rozhodnutí tak padlo ve
druhé půli, kdy se prosadil kapitán Mariá-

TJ Haná Nezamyslice

2 :0

TJ Sokol v Pivíně

12. kolo Clean4you 1.B. třída skupina A
Fialka

Machálek

Žondra
Spálovský

Vlastimil
MICHLÍČEK

Jaroslav
SVOZIL st.

Mir. Lakomý
Kratochvíl

Soldát

Pospíšil

Valtr
Vrba

V. Svozil

Mariánek
Král

V. Švéda

Musil

J. Svozil ml.

Sedlák

Horák
Hájek
Přikryl

Branky: 58. Mariánek, 89. Dostalík
Střely na branku:
Rohové kopy:

6
5

Střely mimo branku:

R. Švéda

Šišma

NEZAMYSLICE

2 :0

PIVÍN

Branky: -

( 0 :0)

3

Střely na branku:
Rozhodčí: Lepka – Sládek, Grygar

Diváků: 150

Rohové kopy:

3
0

Střely mimo branku:

Žluté karty: 84. Král

Žluté karty: 55. Šišma, 86. Valtr, 90. Pospíšil

Střídání: 46. Máj za Musila, 70. Dostalík za Přikryla, 70. Mich. Lakomý za Kratochvíla

Střídání: 56. Šišma za Vrbu, 66. Pavelka za Žondru, 69. Filka za Spálovského
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ZHLEDNA

„Já se cítím jako Pteňák!“
PTENÍ
SLAVÍ
PENALTOVÝ
SKALP
VELKÉHO
RIVALA
smál se šťastný střelec Musil
Vícovští v derby doplatili na vlastní prachmizernou koncovku
EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ
PORTÁŽ
pro Večerník

Zdeněk
VYSLOUŽIL
PTENÍ Šlágr se vším všudy!
Jasným diváckým víkendovým
tahákem byl nedělní hit třetí třídy OFS Prostějov. Na ptenském
trávníku se utkali v přímém
souboji o trůn podzimního lídra dva velcí rivalové. Že se hrálo
o hodně, by z hlediště poznal
i naprostý fotbalový laik. Na
hřišti se od první do poslední
minuty odehrávala nesmlouvavá bitva o každý míč, souboje
bolely a fotbalové nedostatky
nahrazovalo obrovské nasazení. Oba celky kladly velký důraz na bezchybnou defenzívu
a vyústěním byla bezbranková
plichta. Na řadu přišly pokutové kopy, ve kterých byli úspěšnější domácí. A mohlo se slavit
velké vítězství…
Stav před výkopem
Větší náboj už ten zápas snad ani mít
nemohl. Vyhlášené derby dvou zeměpisně hodně blízkých klubů má vždy
nadstandardní prestiž. Tentokrát ale
bylo bonusovou motivací tabulkové
postavení. V posledním kole letošní
podzimní sezóny šlo o prvenství. Vícovští vedli tabulku s jednobodovým
náskokem právě před svým největším
ptenským rivalem. V případě plného
bodového importu tak mohli výrazně
odskočit. Domácí soubor pak věděl,
že nesmí zaváhat. O náboj a vzrušení
tak mělo být postaráno.

Vývoj zápasu
Utkání se před bouřlivou kulisou rozběhlo pěkně od podlahy. Oba celky se
snažily ihned po zisku míče o přímou

cestu k soupeřově bráně. Limitovala
je však individuální míčová technika
a také oboustranná nervozita. Povětšinou tak zvedaly přihlížejícím tlak
tvrdé souboje, které viděla každá strana úplně jinak... Rozhodčí tak neměl
svou roli vůbec snadnou, protože stačilo málo, aby na hřišti doutnající soudek prachu odpálil případnou bombu
v hledišti. Opticky byli ale o kousek
lepší hosté z Vícova, kteří působili
fotbalovějším dojmem. Jejich slibně
rozvíjející se útoky se však rozbíjely
o důraznou defenzívu Ptení a mnohdy také končily vlastní nepřesností v
zámezí. Stará známá fotbalová pravda
však říká, že se fotbal nehraje na umělecký dojem, ale na góly a ty nedal ani
jeden z týmů.

PTENÍ Moc toho v derby neodehrál, ale nakonec byl největším hrdinou. Martin Musil (na
snímku), přišel na hřiště až na
poslední čtvrthodinu, aby vyztužil hodně tuhnoucí ptenské
obranné řady. Společně se svými spoluhráči přežil závěrečný
nápor Vícovských, aby nakonec
proměnil čtvrtou penaltu, která
po předchozím selhání Ovčáčka
znamenala bonusový bod pro
domácí! Exkluzivní rozhovor se
tak nesl v dobrém rozmaru...

FOTO & VIDEO
GALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

Zdeněk Vysloužil
Hosté (v modrém), měli sice míč většinou na svých kopačkách, ale dotěrná červenočerná obrana jim dělala značné potíže.
Foto: Zdeněk Vysloužil

Zásadní okamžiky

(Nevrla, Hon, Holinka - Trnečka,
Chytil, Štěpánek). Prvním smolařem
byl hostující Ovčáček, jeho polovysoký kop zkušený Hradil vyrazil. Následně si postavil míč Martin Musil
a s pomocí odrazu od tyče odpálil vítězný ohňostroj!

Výčet zlomových situací nebude tentokrát nijak obsáhlý. Vícovští mohou litovat značně vychýlené mušky při třech
šancích, které by se daly označit jako
vyložené. Po čtvrthodině Ježek prosmýkl z pravé strany do velmi dobré
pozice, ale z penaltové vzdálenosti poslal míč půl metru nad horní tyč! Ten
samý hráč pak mohl skórovat i v úvodu
druhé půle, kdy se dostal s míčem na
noze až před brankáře Hradila. Chytající ptenský kouč však jeho gólovou radost nepovolil! Plamének nadějí na tříbodový zisk pak svému týmu
definitivně zhasil Dostál, jenž napálil
krásně nabitý míč z velkého čtverce
snad pět metrů nad. Zajímavé rozuzlení mohla přinést poslední minuta, kdy
se ptenští fanoušci dočkali první (!)
přímé střely svého celku mezi tři tyče.
Stála však za to. Nevrla napálil míč ze
třiceti metrů takovým způsobem, že se
všem Vícovským na hřišti i v hledišti
orosila čela. Pumelici mířící k pravé tyči
však vyškrábl konečky prstů gólman
Brabec těsně za tyč.
Rozhodovat tak musely pokutové
kopy, které jsou vždy velkou loterií.
Jako první šli kopat hosté a první tři
střelci na obou stranách nezaváhali

Osobnost utkání
Nepřehlédnutelnou postavou ptenské
sestavy je osoba brankáře. Velezkušený
Tonda Hradil je nejen chytající autoritou, ale zároveň i hrajícím koučem.
Jeho klid při stahování centrů a dirigentské schopnosti pomohly výrazným způsobem otupit útočnou sílu
Vícova. Svůj suverénní výkon pak Hradil korunoval lapenou penaltou. „Co
jsem v Ptení, tak jsem na penalty neprohrál,“ smál se po utkání dvaačtyřicetiletý gólman s divizními zkušenostmi.

snažil o plný výkon. Jakoby Vícovští
tušili, že v penaltovém rozstřelu ‚Proroky' nebudou...

Atmosféra střetnutí
Nadstandardní! Na poměry druhé
nejnižší okresní třídy se opravdu jednalo o fotbalový svátek. V hledišti se
naskládalo okolo dvou stovek diváků,
což se mnohde nevidí ani na divizních
zápasech! Poměrně rovnoměrně pak
byly zastoupeny oba tábory, ale mnohem více byli slyšet domácí. Ti vyzbrojeni trubkami, měli nachystáno
i atraktivní ‚pyro' a tak bylo o zábavu
postaráno.

Zajímavost duelu
Přestože měli vícovští na zápasové
soupisce hned čtyři náhradníky, nestřídali jedinkrát. I to svědčí o tom,
jak moc toužili na neoblíbeném hřišti vyhrát. Zatímco domácí tým ve
druhé půli postupně fyzicky uvadal
a kouskoval hru, hostující motor se

●● S čím jste šli do veleprestižního
zápasu?
„Už jen vzhledem k tomu, že se jednalo o
přímý boj o první místo, mělo utkání velký náboj. Věděli jsme, že nás nečeká nic
lehkého. Takové zápasy se moc nevidí,
o první místo a navíc takové derby. Povedlo se nám vyhrát na penalty, srovnali
jsme s nimi bodově krok, takže se uvidí
na jaře. Bude to hodně zajímavé.“
●● Jak se hraje v podobné atmosféře? Na třetí třídu tolik lidí normálně
nechodí...
„Například mně osobně to spíš nakopne
ještě k lepšímu výkonu. Když člověk vidí
ty fanoušky, tak se mu musí hrát mnohem lépe.“
●● V hledišti jsem zaslechl, že jste
Vícovák?

Foto: Zdeněk Vysloužil

(smích) „Nééé, já jsem Pteňák! My jsme
se ale z Ptení přestěhovali do Vícova.
Mám tam rodinu, pochází tam odtud
otec. Kořeny tedy nějaké ve Vícově
mám, ale já se odjakživa cítím jako Pteňák!“
●● Šel jste na rozhodující penaltu,
věřil jste si?
„Věřil! Věděl jsem, že to tam padne. Původně jsem měl jít až na další, ale když
byla možnost rozhodnout, domluvil
jsem se s klukama a šel.“
●● Je pro Pteňáky výhra s Vícovem
nejvíc prestižní?
„Asi ano, i když dřívější derby se Zdětínem bývaly mnohem vyhrocenější. Teď
už s náma nehrají, takže zápasy s Vícovem jsou ty pro nás nevyhecovanější
v sezóně.“
●● Na penalty soka porážíte celkem pravidelně. Máte na to nějaký
patent?
„Nevím, je to možné, i když musím přiznat, že minule jsme od nich dostali dekl.
Teď se nám to ale snad podařilo hlavně
kvůli divákům napravit.“

Pozápasové hodnocení trenérů
Antonín HRADIL - FC Ptení:
„Uhráli jsme to na penalty, ale vyhrát jsme si tentokrát nezasloužili, zkrátka nám to moc nešlo. Nehrál nám útok, celý
druhý poločas jsme se prakticky jen bránili. Za to, co jsme
předvedli, musíme být s dvoubodovým ziskem navýsost
spokojení. Jsme za ně opravdu rádi. Soupeř nás přehrával, vybrali jsme si špatný den. Na penalty máme ale asi patent. Co tu
chytám, tak jsme je ještě neprohráli. Panovala super atmosféra, alespoň že jsme jim udělali radost v těch penaltách.“

Karel VLACH - TJ Sokol Vícov:
„Ze hry jsme měli rozhodně více, neproměnili jsme takové
čtyři tutové šance. Bohužel je už život takový, prohráli jsme
na penalty. Musíme se dívat dopředu. Výsledek považuji
z našeho pohledu jednoznačně za ztrátu. Tři body měly být
ve Vícově! Ptení nás ubránilo svou nefotbalovostí, naše kombinace se na nich rozbíjela. Navíc jsme trefovali bránu jen
doprostřed. Nedokázali jsme se do šestnáctky vůbec dostat,
soupeř tam stál v deseti lidech a to jde vždy těžko...“

4 : 3 p

0 :0

FC Ptení

TJ Sokol Vícov

2. kolo III. třída OFS
Holinka

Látal

Ježek
Dostál

Antonín
HRADIL

Karel
VLACH

Vyroubal
Sekanina

Hradil

Baránek

Štěpánek
Bartlík

Brabec

Nevrla
Doležel

Trnečka

Hon

Ovčáček

Humpolíček

Dospiva
Kohout

Chytil

Tříska

Šmída

4 : 3 p

Branky: rozh. penalta Musil
Střely na branku:
Rohové kopy:

1
6

PTENÍ
Střely mimo branku:

7

0 :0

VÍCOV

Branky: -

( 0 :0)

Střely na branku:
Rozhodčí: Slabý – Winkler, Luža

Diváků: 159

Rohové kopy:

Žluté karty: 71. Holinka, 73. Látal

Žluté karty: 33. Bartlík, 68. Trnečka

Střídání: 75. Musil za Sekaninu, 82. Jergl za Vyroubala

Střídání: -

4
6

Střely mimo branku:

8
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ÈESKÝ POHÁR
- OFS PROSTÌJOV:
Finále: TJ Sokol Plumlov - FC Kralice na Hané (středa 28.10., 14.30,
hřiště Olšany u Prostějova).
MORAVSKOSLEZSKÁ
FOTBALOVÁ LIGA:
13. kolo: Zlín „B“ - 1.SK Prostějov (neděle 1.11., 10.30, Klíma - Horák, Kubica).
SMOOS KRAJSKÝ PØEBOR:
13. kolo: Kralice na Hané - Hněvotín
(sobota 31.10., 14.00), 1.HFK Olomouc „B“ - Určice (neděle 1.11., 10.00).
ALEA SPORTSWEAR 1.A
TØÍDA, SKUPINA „A“:
13. kolo, neděle 1. listopadu,
14.00: Konice - Štěpánov.
1.A TØÍDA, SKUPINA „B“:
13. kolo, sobota 31. října, 14.00:
Klenovice na Hané - Opatovice,
Plumlov - Mostkovice, Čechovice Lipová (neděle 1.11., 14.00).
1.B TØÍDA, SKUPINA „A“:
13. kolo, neděle 1. listopadu,
14.00: Vrchoslavice - Troubky, Kostelec na Hané - Újezdec, Pivín - Ústí
„B“, Tovačov - Nezamyslice.
1.B TØÍDA, SKUPINA „B“:
13. kolo, sobota 31. října, 14.00:
Libina - Hvozd, Postřelmov - Otinoves, Nové Sady „B“ - Protivanov
(neděle 1.11., 10.15), Velká Bystřice
- Jesenec (neděle 1.11., 14.00).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA - U19:
13. kolo: Šumperk - 1.SK Prostějov
(sobota 31.10., 14.00).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA - U17:
13. kolo: Slovácko - 1.SK Prostějov
(neděle 1.11., 10.00, Poláček - Zl
KFS, Zl KFS).
MSDD, SKUPINA „E“ - starší:
13. kolo: Slavia Opava - Čechovice
(sobota 31.10., 10.00, Kaloč - Byrtus, Janáč).
MSDD, SKUPINA „E“ - mladší:
13. kolo: Slavia Opava - Čechovice (sobota 31.10., 12.15, Byrtus - Kaloč, Janáč).
RELAX CENTRUM GÓL
KRAJSKÝ PØEBOR DOROSTU:
13. kolo: Velký Týnec - Konice (neděle 1.11., 10.00), Určice - Šternberk (sobota 31.10., 9.30), Velké Losiny - Kostelec na Hané (sobota 31.10., 10.00).
LION SPORT KRAJSKÁ
SOUTÌŽ - dorost:
Dohrávané 2. kolo: Slatinice - Smržice (neděle 1.11., 11.45), Ústí - Protivanov (sobota 31.10., 10.00).
SPORTIKA II. TØÍDA:
Předehrávané 14. kolo, středa 28. října, 14.30: Skalka - Přemyslovice (hřiště Klenovice na Hané), Čechovice „B“
- Brodek u Prostějova, Držovice - Horní
Štěpánov, Zdětín - Němčice, Haná Prostějov - Vrahovice, Určice „B“ - Otaslavice, Smržice - Olšany u Prostějova.
13. kolo, sobota 31. října, 14.00:
Olšany u Prostějova - Skalka, Smržice Otaslavice (neděle 1.11., 14.00), Určice
„B“ - Vrahovice, Haná Prostějov - Němčice, Zdětín - Horní Štěpánov (neděle
1.11., 14.00), Držovice - Brodek u Prostějova, Čechovice „B“ - Přemyslovice.
III. TØÍDA:
Dohrávané 1. kolo, neděle 1. listopadu, 14.00: Protivanov „B“ - Ptení
(sobota 31.10., 14.00), Kladky - Tištín, Dobromilice - Bedihošť, Výšovice - Kostelec na Hané „B“, Brodek u
Konice - Čechy pod Kosířem, Nezamyslice „B“ - Vícov (10.00).
PØEBOR OFS PROSTÌJOV
DOROSTU:
11. kolo, sobota 31. října, 11.30:
Plumlov - Kralice na Hané (neděle
1.11., 10.00), Nezamyslice - Brodek u
Konice, Pivín - Otaslavice, Haná Prostějov - Brodek u Prostějova (10.00).
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE
ŽEN, SKUPINA „B“:
Dohrávané 4. kolo, sobota 31. října: Podivín - Mostkovice (14.00),
Kostelec na Hané volno.
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu!
(jim)

Pondělí 26. října 2015
www.vecernikpv.cz

37

Určice doma ztratily další dva body Lipová drží krok, bodovaly i Mostkovice
URČ
ŽEL

1
1

URČICE, PROSTĚJOV Na šance poměrně jednoznačné, výsledkově však
nerozhodné utkání předvedli svým příznivcům fotbalisté Určic. V domácím
souboji proti Želatovicím inkasovali na
konci první půlhodiny a krátce po změně stran se jim podařilo alespoň vyrovnat, víc už toho však nedokázali.

„Klasické naše utkání. Měli jsme šest
tutovek a proměnili jsme jen jednu,
soupeř využil ze dvou taky jednu. Trefili jsme dvě tyčky, čtyři břevna, chodili jsme sami na brankáře, vykopávali
to z brankové čáry, bohužel,“ netěšilo
konečné skóre hlavního trenéra Určic
Evžena Kučeru.
Jednou z předzápasových radostí pro
něj byl návrat Dominika Bokůvky
zpět do sestavy, jenže právě tento defenzivní hráč musel již po pětadvaceti
minutách střídat.

„Natáhl si sval, a jak moc je to vážné,
to ukáže až úterý. Potvrdilo se ale, jak
je pro nás v nynější situaci nepostradatelný. Prvních patnáct minut jsme je
do ničeho nepustili, sotva však vystřídal, tak jsme inkasovali,“ smutnil.
To se totiž hostům podařilo využít
jejich největší zbraně, standardních
situací. „Kopali rohový kop, který
jsme sice odvrátili, druhý útok už ale
ne. Dával to pod sebe a dorážka šla do
prázdné brány,“ popisoval Kučera.
Jeho svěřencům se podařilo vyrovnat v

jednapadesáté minutě. To už na hřišti nebyl ani Plajner, jehož o poločase vystřídal
Zabloudil. „Přišel centr z křídla, a Patrik to
dával z malého vápna,“ poukázal.
Možnosti byly i dál, skóre už se však
neměnilo. „Tlačili jsme je a oni měli
jen pár rušivých brejků, při jednom z
nich dokonce přehodili brankáře, ale
Šatný balon vykopl. My jsme ale byli
nebezpečnější, jen nám ve druhé půli
vázla finální fáze, kdy jsme nedokázali
lépe vyřešit situaci dva na jednoho a tři
na dva,“ lamentoval.

Spravit chuť si tak mohou Určice proti holickému „béčku“, kdy dojde na
souboj dvou mladých výběrů. „Vím,
jak na tom jsou, že horko těžko skládají ‚áčko‘ dohromady a ‚béčko‘ je na
vedlejší koleji. Uvidíme, jak to bude
vypadat, jsou ale na přibližně takové
úrovni jako my. Soutěž je ale velmi vyrovnaná, od sedmého do šestnáctého
místa to máte jen pět bodů,“ poukázal na aktuální podobu tabulky, kde
se probouzejí Litovel, Chválkovice
i Zábřeh.
(jim)

Kralice opět prohrály, chvost se blíží
MOH
KRH

2
0

MOHELNICE, PROSTĚJOV Cíl
získat do konce podzimní části
alespoň šest bodů nezačali naplňovat
fotbalisté Kralic v Mohelnici. Proti
tamější rezervě třetiligového výběru
si nepohlídali dvě standardní situace
a pomohli domácím ke klidnějšímu

závěru podzimní části. Sami naopak
musí přidat, poslední duo už ztrácí
jen dva body.
„Byl to velice vyrovnaný zápas, dostali
jsme ale dva góly po dvou rozích. Šancí
jsme sice měli víc než soupeř, bohužel
jsme si ale dali vlastní gól a poté i druhý.
I hlasatel říkal po druhé brance, že jsme
lepší a oni dali dva náhodné góly,“ popisoval kralický kouč Ivo Gottwald.
Ten se tentokrát musel obejít bez dvou
klasických útočníků Jaroslava Leh-

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

S rezervou Zlína v neděli na umělé trávě
PROSTĚJOV Rezerva druhého
prvoligového týmu čeká fotbalisty
1.SK Prostějov ve třináctém kole
MSFL. Hrát se bude v tradičním
zlínském nedělním dopoledni,
výkop je stanoven na 10:30 hodin.
Domácí pořadatelé ale přesunuli utkání z hlavního stadionu na
umělou trávu, což v sobě přináší
jistá specifika.
V minulé sezóně, když hrál „A“ tým
Zlína ještě druhou ligu, hovořila vzájemná bilance pro Prostějov. Doma
sice na podzim pouze remizoval
1:1, venku ale díky brněnské dvojici
Kroupa a Sus bralo „eskáčko“ všechny body za vítězství 2:1.
V této sezóně sice mladí „ševci“ nezačali dobře dvěma úvodními porážkami, pak se však vzchopili a připsali
si na konto pět vítězství, nejcennější
doma proti Uničovu. Spolu s třemi
remízami to stačí na aktuální desáté
místo, ovšem pouze s dvoubodovou
ztrátou na čtvrtou příčku. Trenér
Bronislav Červenka má k dispozici
tradičně úzký kádr dvou brankářů, pěti obránců, šesti záložníků a
jednoho útočníka, který je ad hoc
doplňován hráči z elitního týmu.

V zatím posledním utkání, kterým
bylo derby se sousedními Otrokovicemi, se žlutomodří neprosadili ani
s posilami z „A“ týmu. Přestože měli
herně navrch, jediný gól vstřelil nováček třetiligové soutěže, který tak
napravil debakl z předchozího kola
na trávníku Líšně. Rezerva Zlína
nastoupila se Švecem v bráně, v poli
hráli Blanař (75. Fantiš), Bačo, Malý,
Benčík – Bartolomeu, Masař, Motal
(63. Višněvský), Strašák – Chwaszcz,
Červenka (85. Pavlíček).
Prostějov má před nedělním utkáním
jednu jistotu, že totiž bude mít k dispozici stopera Ruse, kterému skončí
disciplinární trest. „Jeden hráč nám
sice přibude, ale doufám, že nám
v průběhu týdne žádný neubude, jak
je poslední dobou pravidlem,“ utrousil asistent trenéra Roman Popelka.
„Důležité je, že hráči, kteří naskočí
do sestavy, plní naše taktické pokyny.
Zlínská rezerva naplňuje parametry
prvoligového ´béčka´, čemuž odpovídá jejich postavení v tabulce. Navíc
se hraje na umělé trávě na širokém
hřišti, což bude určitě plus pro domácí,“ poznamenal k nastávajícímu
soupeři Popelka.
(tok)

MALÁ KOPANÁ

První okresní lize dominuje
po podzimu DOBROCHOV

kého s Martinem Kováčem a jejich
spoluhráčům se ani jednou nepodařilo
dopravit míč za záda soupeřova
brankáře. „Bohužel nás trápí velká marodka, navíc se nám zranili další hráči.
Bohužel. Ve středu na finále poháru
to asi nebude o moc lepší, v sobotu už
snad ano,“ věří v lepší výběr při skládání
základní jedenáctky.
Situace jeho týmu se tak opět začíná
zhoršovat, na úspěšné období vyplnění
několika výhrami totiž nyní navazuje

a průběžné pořadí vede s náskokem čtyř
bodů. Ze druhého místa na třetí klesli
Orli Otinoves vinou debaklu s Mexicem
Víceměřice 1:7, zatímco soupeř poskočil
na čtvrtou příčku. Druhý už je přitom
spolufavorit SK Chaloupka Prostějov
zásluhou bezproblémového skolení beznadějně posledního týmu Spojené kluby
Hluchov/Čehovice poměrem 4:0.

A ve výhru věří i ve středu při finále
okresní části poháru proti Plumlovu.
„Těšíme se. Potřebujeme se odrazit a
věřím tomu, že se tak stane. Chceme to
vyhrát pro celý městys a nastartovat se
na poslední zápasy podzimu,“ klade si
za cíl Ivo Gottwald.
Po čtrnácti odehraných zápasech zatím platí, že jeho tým dokázal čtyřikrát
zvítězit, k tomu dvakrát remizovat a
zbylých osm zápasů prohrál. Hrozivé je
ale skóre – 13:33!
(jim)

Mostkovičanky urvaly první bod

MOSTKOVICE Trvalo to sedm
utkání, ale čekání mostkovických
fotbalistek na svůj historicky první
divizní bod je u konce. Podařilo se
jim to v závěrečném podzimním
domácím střetnutí, kdy se dvakrát
úspěšně dotáhly na celek Šardic.
„Soupeř byl hodně kvalitní, měl tam
vynikající hráčky a za tu bojovnost
jsme si bod zasloužili. Holky do
toho daly srdíčko, zejména druhou
půlku. Ta první nebyla z naší strany
optimální, ale v poločase jsme si to
vyříkali a druhou půlku už bojovnost
a nasazení byly takové, jaké jsem si to
představoval,“ mohl se po závěrečném
hvizdu usmíval hlavní trenér výběru
Jaroslav Karafiát.
Jeho tým poprvé inkasoval hned v
první minutě, o čtvrt hodiny později
se ale po rohovém kopu podařilo vyrovnat Domesové. „V desáté vteřině
jsme dostali gól, nikdy by mě nenapadlo, že z naší rozehrávky dostaneme branku. To je špatně,“ smutnil
Karafiát.
Ještě do přestávky se pak Jihomoravanky trefily i podruhé, za svou
snahu ovšem byly domácí hráčky
povzbuzované několika desítkami
diváků odměněny patnáct minut
před koncem. To se trochu šťastným
lobem zpoza šestnáctky prosadila
Ošťádalová.
„Holky se trošku vyhecovaly a
chtěly to dotlačit alespoň k tomu vy-

I.A třída skupina B

PROSTĚJOVSKO Překvapení se nekonalo a
souboj prvního s posledním ve skupině „B“
I.A třídy Olomouckého KFS skončil očekávaným výsledkem. Hráče Plumlova může alespoň těšit, že si z Lutína nevezou žádnou těžkou porážku, je to ale takové symbolické plus, které jim k posunu
tabulkou nepomůže. Bodovat se nepodařilo ani Čechovicím na půdě Opatovic, stejně tak s prázdnou se vracely Klenovice z Všechovic.
Zklamání zavládlo rovněž v Mostkovicích, před derby o přehradu
totiž tento tým pomýšlel na víc než jen remízu s Lipníkem. Bodovat
naplno se tak zadařilo pouze Lipové, byť i ta se proti Náměšti notně
natrápila. Celky na prvních dvou místech tak mají stále stejně bodů
a Lutín je na tom lépe jen díky skóre.
Čechovice
Klenovice
Klenovice

SK Lipová
SK Námìšť na Hané
2:0 (0:0)

Branky: 56. Miška, 88. Z. Koudelka. Rozhodčí: Habich – Molík,
Grygar. Sestava Lipové: R. Vybíhal – Barák, Macourek, Spáčil, Žilka – M. Vybíhal (82. P. Koudelka),
Répal (54. Dostál), Jamrich (79. Z.
Koudelka), Novák – Takáč, Liška
(87. Růžička). Hrající trenér: Pavel Růžička.

Hodnocení hrajícího trenéra
Lipové Pavla Růžičky:
„Nehráli jsme dobře, nepředvedli jsme
to, co v minulých zápasech, byť jsme
před dvěma týdny s Beňovem ztratili. Tam to ale bylo tím, že jsme nedali
šance, zatímco teď nám chyběl pohyb a
nic se nám nedařilo, ukázalo se, jak moc
nám schází Zdena Petržela. V první půli
nás podržel brankář, když chytil jednu
tutovku, my jsme se dostali do jediné
šance, ale Jamrich netrefil odkrytou brá-

Bojovnost mostkovických děvčat (v tmavém) slavila ovoce, na Hané zůstal alespoň
jeden bod.
Foto: Jiří Možný

rovnání. Chce to ale více zakončovat,
zaměříme se na to na tréninku, čeká
nás ještě jeden zápas. Pracujeme ale
na tom dlouhodobě, holky už nemají
tolik času, ale návyky ještě nemají takové,“ podotkl Karafiát.
A jeho slova potvrzovala samotnou
hru, Mostkovičanky měly ve druhém
poločase velkou územní převahu a
častěji držely míč, ne a ne se ovšem
dostat do pokutového území či k
jeho těsné blízkosti. A když už se tak
stalo, chybělo přesnější a důraznější
zakončení.
S první polovinou sezony se Mostkovice rozloučí v sobotu od dvou hodin na půdě Podivína.
(jim)

TJ Sokol Mostkovice
Šardice
2:2 (1:2)

Branky: 16. Domesová, 77.
Ošťádalová – 1. Rozkydalová, 27.
Ivičičová. Rozhodčí: Šteier – Halenka, Odstrčil. Sestava Mostkovic:
Mikešová – Hasová, Ptačníková,
Kraváková, Chytilová – Gorošová
(46. Ošťádalová), B. Karafiátová,
Holubová – L. Karafiátová (68.
Mlčochová), Vítková (46. Kozlovská), Domesová (84. Zatloukalová). Trenér: Jaroslav Karafiát.
Rozhovor s Hanou Ptačníkovou
najdete na www.vecernikpv.cz

Výhra ve Vlkoši posílá HOLKY DO ČELA!
lová, Zapletalová, Tichá, Adamová (86.
Šimková) - Knápková (89. Václavková), Pitáková, Strouhalová, Urbanová
(77. Zahradníčková) - Smičková, Vykopalová. Trenér: Marek Jelínek.
Do utkání na hřišti s Vlkošem šla kostelecká děvčata s velkým odhodláním.
Hostující kouč kladl důraz na stoprocentní defenzívu a eliminaci útočných
předností soupeře. „Barča Adamová
měla za úkol bránit jejich nejlepší kanonýrku Novosadovou a musím říci,
že svou roli zvládla výborně. Novosadová se nedostala do jediné šance!“
chválil obětavost své hráčky Marek
Jelínek.
Herně vyspělý tým Vlkoše se však
přesto dostal do vedení. „Nakupila
se tam celá řada chyb a inkasovali
jsme,“ popsal Jelínek. Radost domácích ovšem dlouho netrvala. Tečovaná střela Věry Smičkové zapadla
do brány. „Míč se odrazil od bránící

hráčky a přeletěl gólmanku. Důležitý
okamžik,“ přiblížil Jelínek.
Nabuzený hostující soubor pak vletěl
s velkým elánem i do druhé půle a radoval se z vedoucího gólu. Chyba v rozehrávce Vlkoše nabídla Vykopalové sólový únik, který skončil druhou brankou
– 1:2. „Kikina to zakončila dobře. Dala si
tak ten nejlepší dárek k pátečním narozeninám,“ culil se Jelínek.
Štěstěna pak stála při štikách i nadále.
Vlkoš se dostal do velkého tlaku, ze
kterého dokázal nastřelit v jasné pozici
tyč. „Stálo při nás zkrátka štěstí, ale holky mu šly naproti. Celý zápas odjezdily
na sto procent,“ vyzdvihl skvělou týmovou práci Jelínek a pokračoval: „Vlkoš
se ukázal jako hodně kvalitní soupeř.
Musím uznat, že po fotbalové stránce
byl i mírně lepším týmem. Posledních
dvacet minut jsme už jen bránili. Věra
Smičková se sama od sebe stáhla dozadu a pomohla s udržením náskoku.“
(zv)

nákopy. Kdybychom jeli někam na výlet, udělali bychom lépe.“
TJ Tatran Všechovice
TJ Sokol Klenovice na Hané
4:1 (4:0)

Branky: 7. Kopečný, 10. Šindelek, 22.
Přikryl, 29. Rolinc – 54. T. Cetkovský.
Rozhodčí: J. Dorušák – Vojtek, P. DoFKM Opatovice-Všechovice
rušák. Sestava Klenovic: Polák – Frys,
TJ Sokol Èechovice
T. Cetkovský, Kaděra, Losman – Dvo5:2 (3:1)
řák, Smékal, Rozehnal, R. Cetkovský –
Branky: 13. Bartošík, 36., 45. a 73. Klva- César, Přikryl. Trenér: Vladimír Horák.
ňa, 59. Janásek – 30. Němeček, 74. Jahl.
Hodnocení trenéra Klenovic
Rozhodčí: Machala – Kučera, DokouVladimíra Horáka:
pil. Sestava Čechovic: Zelinka – Vlach,
Jano (70. Frys), Šmíd, Ján – Pytela (80. „Trápí nás velká marodka, kvůli níž
Kupka), M. Klimeš, Bilík, Němeček – nám chybějí Všianský, Liška i Vitásek, k
Drmola – Jahl. Trenér: Jaroslav Klimeš. tomu navíc byli mimo hru Borovský s
Prášilem. Těchto pět hráčů těžko nahraHodnocení trenéra Čechovic
zujeme a byli jsme rádi, že se nás sešlo
Jaroslava Klimeše:
jedenáct, abychom mohli odehrát zápas.
„Moc jsme toho nepředvedli. Chyběli Rozhodly individuální chyby v obraně,
mi čtyři hráči základní sestavy, k tomu dostali jsme čtyři laciné branky a bylo
se hrálo dopoledne, to většině mužstev po zápase. Nám se pak podařilo snížit,
nesedí. Postrádal jsem bojovnost, snahu, soupeř měl ale pořád šance a podržel
pracovitost, u všeho jsme byli později a nás Kuba Polák. Už ale nebylo o co hrát.
zaslouženě jsme prohráli. První gól jsme Bohužel jsem nyní rád za každého, kdo
dostali z trestňáku, pěkně to trefil. Poté přijde a může odehrát zápas. Já osobně
jsme sice vyrovnali, individuální chyby tu registračku nemám a ani si ji neplánunás ale srazily. Dostali jsme druhý gól a ji obnovit, měli by hrát mladí a já se do
do šatny třetí, my jsme se zmohli jen na toho už neženu.“

TJ Sokol Mostkovice
FK Spartak Lipník nad Beèvou
2:2 (1:0)

boj o každý bod. Nás teď čeká bitva o
přehradu a doufám, že se proti Plumlovu oprostíme od remíz.“

Branky: 18. Bureš, 88. Hatle – 49. ZeTJ Sigma Lutín
lenay, 80. Baran. Rozhodčí: Sigmund –
TJ Sokol Plumlov
Oulehla, Pitner. Sestava Mostkovic: Fis2:1 (1:1)
cher – R. Hanák, Milar, Walter, V. Vojtíšek
– M. Vojtíšek, Hatle, Bureš (71. Chme- Branky: 17. Škoda, 69. Rec – 21. Ševcůj.
lař) – Šlambor (67. Kuchař) – Dadák, J. Rozhodčí: Drápal – I. Antoníček, Perutka. Sestava Plumlova: Simandl – VyslouKamenov ml. Trenér: Jiří Kamenov st.
žil, Gryglák, Olejník (22. Frýbort), J. KišHodnocení trenéra Mostkovic
ka (46. Fabiánek) – Varga (77. Kolařík),
Jiřího Kamenova:
Kocourek (71. Urbánek), Ševcůj, Hladký,
„Bod doma je pro nás ztráta, z remíz Ostratický – Dvořák. Trenér: Petr Kiška.
nijak nadšený nejsem, je jich na můj
Hodnocení trenéra Plumlova
vkus nějak moc. Lipník má dravé, rychPetra Kišky:
lé, technicky vybavené mužstvo, z naší
strany to byl ale perfektní první poločas, „Za výsledek rádi nejsme, bohužel ten
předvedli jsme kvalitní pohledný fotbal. rozdílový gól dostaneme vždy my. Je to
Pak jsme se ale vytratili a asi za to moh- pro nás těžké, rveme se o body, ale štěstí
la i brzká vyrovnávací branka, taková se k nám nepřiklání. Zvládli jsme to ale
smolná situace. Soupeři narostla křídla a celkem slušně, soustředili jsme se hlavně
my jsme se do finálek moc nedostávali. na obranu, Lutín byl ale velice produkDopouštěli jsme se spousty nepřesnos- tivní, když ze tří šancí dal dva góly. Málotí a také jsme dlouho zpracovávali míč, kdo ale čekal, že bychom se mohli chytit
dopouštěli jsme se zbytečných ztrát. právě na nich. S hrou panuje vcelku
Trochu jsme se trápili a třikrát nás podr- spokojenost, klukům jsem moc neměl
žel brankář. Pak jsme dostali druhý gól, co vytknout. Soupeř má nadstandardní
když propadl míč až do brány, my jsme hráče na tuto soutěž a projevilo se to,
po podobné akci srovnali, Hatle hlavič- když se ve druhé půli Skopalík přesunul
koval do prázdné brány. Ukazuje se, jak z obrany do zálohy, výrazně to rozhýbal.“
(jim)
je tabulka strašně vyrovnaná a bude to

Kostelec dostal výprask, padla i „Vrchátka“ Konice úřadovala v Lošticích
rých brankových příležitostí a po dvaceti
minutách jsme klidně mohli vést i o tři
branky. Naopak nepříjemné je jejich
nevyužívání, kdy nejsme schopni v průKostelec na Hané
PROSTĚJOVSKO Pouze Nezamyslicím se z měru dvakrát ze tří možností ani trefit
bránu. Navíc jsme pozdě dostupovali k
Pivín regionální čtveřice podařilo bodovat ve víprotihráčům a nechávali jsme jim hodkendovém pokračování „A“ skupiny I.B třídy ně prostoru pro kombinaci. Nedařilo se
Nezamyslice
Vrchoslavice Olomouckého KFS. A to ještě v očekávaném
nám v osobních soubojích, nevyhrávali
derby proti Pivínu, který táhl dlouhou úspěš- jsme je ani jsme je neustáli. Hráli jsme
nou sérii. Stejně jako „Turci“ vyšli naprázdno již v sice s lídrem soutěže, musíme se z toho
sobotu hráči Kostelce, ti schytali na půdě kojetínského„béčka“ těžký ale dostat. Předpokládám, že příštího
soupeře doma porazíme, uděláme pro
knockout. A porážkou skončil také výjezd Vrchoslavic do Ústí.
to maximum. Musí také nastat změny v
Lužný (65. Muzikant), Preisler. Tre- základní sestavě, hlavně v obranné fázi.“
FK Slavoj Kojetín „B“
TJ FC Kostelec na Hané
nér: Ivo Vykopal.

II.B třída skupina A

Kostelecké „Štiky“ vykradly půdu favorita:

VLKOŠ, KOSTELEC NA HANÉ
Parádní derniéra! Závěrečný mistrák letošního podzimu zvládly kostelecké Štiky na výtečnou. Na hřišti
doposud neporaženého Vlkoše dokázaly zvítězit a vyhouply se tak do
čela průběžné divizní tabulky! Cenný skalp favorizovaného soupeře se
zrodil na přelomu poločasů. Nejprve smazala jednogólový náskok doVýsledky 4. kola 1. ligy mužù 2015/16
mácích Smičková, aby čtvrt hodiny
po změně stran vstřelila vítězný gól
Hřiště Laškov: FK Vrbátky – 1.FC Laškov 7:3, Spojené kluby Hluchov/Čehovice
– SK Chaloupka Prostějov 0:4, SK Mexico Víceměřice – Orli Otinoves 7:1, SK Vykopalová! „Super bojovný výkon
celého týmu!“ pochválil své svěřenTomek Dobrochov – MK Brodek u Prostějova 9:3.
ky Marek Jelínek, trenér Kostelce.
1. Dobrochov
6
1
0
37:19
19
2. Chaloupka PV
5
0
2
36:16
15
TJ Sokol Vlkoš
3. Otinoves
4
1
2
39:33
13
- TJ FC Kostelec na Hané
4. Víceměřice
3
2
2
25:17
11
1:2 (1:1)
5. Vrbátky
3
1
3
32:42
10
Branky: 37. Braunerová - 41. Smičko6. Laškov
3
0
4
21:24
9
vá, 59. Vykopalová. Rozhodčí: Musil
7. Brodek u PV
1
1
5
16:32
4
8. Hluchov/Čehovice
0
0
7
13:36
0
- Janulík, Vančík. ŽK: 58. Tichá, 75.
Česká unie sportu v rámci projektu Sportuj s námi a Město Prostějov finančně Strouhalová (obě K). Diváků: 40.
podporují malou kopanou.
(kopa,son) Sestava Kostelce: Drápalová - HrazdiPodzimní část v okresních soutěžích
malé kopané ČUS Prostějovska je pro
aktuální ročník 2015/2016 minulostí.
Poslední čtvrtý turnaj úvodní poloviny
sezóny totiž měla v sobotu na programu
i 1. liga mužů.
Svou trvající hegemonii v Laškově potvrdil úřadující mistr SK Tomek Dobrochov,
který deklasoval Brodek u Prostějova 9:3

série porážek. „Už jsem z toho špatný.
Konečně jsme znovu hráli dobrý fotbal
a byli jsme lepší, nedali jsme ale branky.
Stále ale platí, že je cílem šest bodů,“
nevzdává se Gottwald.
A dalším soupeřem v krajském přeboru
bude v sobotu odpoledne doma celek
Hněvotína. „Je to přijatelný soupeř.
Také jim to moc nejde, o to ale naopak
mohou být i nebezpečnější. Věřím
tomu, že se to už zlomí,“ těší se na
vítězství.

Lipová
Plumlov
Mostkovice

nu. Hosté nás přehrávali a byli jsme rádi
za bezbrankovou remízu. Ve druhé půli
jsme se zlepšili, nepouštěli jsme je do
šancí a po jednom brejku a kontaktu na
Lišku proměnil přímo Martin nařízený
pokutový kop. Zápas definitivně rozhodl dvě minuty před koncem Zdena
Koudelka po individuální akci Dostála.“

ml. – Menšík (54. Jiříček), P. Horák st.,
Hradil, Chvojka – Konupka (65. Ligač),
Šimek. Vedoucí týmu: Petr Štěpánek.

Konice

I.A třída skupina A

LOŠTICE, PROSTĚJOV Hned sedmibrankoHodnocení vedoucího Vrchoslavic
vý příděl uštědřili domácím hráčům fotbaPetra Štěpánka:
listé Konice. Na půdě jednoho z nejhorších
„Hrát dopoledne je něco strašného.
celků tabulky se hosté ujali poměrně rychle
Bylo nás sice dostatek, ale hned čtyři
nastoupili po noční. Brzy jsme dostali
vedení a jejich náskok postupně narůstal.
první gól, kdy jsme si nepohlídali vol- Díky nejvyššímu vítězství sezony si tak razantně vylepšili skóre a vráného hráče za vápnem. Dalo se s tím tili se zpět na čtvrté místo s pouze jednobodovou ztrátou na třetí
stále něco dělat, ale dostali jsme z pe- Haňovice. Nyní bude na Konici čekat domácí souboj s předposlednalty druhý gól. Prostřídali jsme to a ním Štěpánovem.
chtěli jsme se dotáhnout, oni ale byli
TJ Sokol Loštice
„Když se takto vysoko vyhrává, tak
lepší a nechce se mi to moc hodnotit.
Sokol Konice
fotbal baví. Do zápasu jsme sice
My jsme až v závěru taktéž z penalty
1:7 (0:3)
7:0 (3:0)
TJ Sokol Ústí „B“
nevstoupili tak dobře jako v minupouze korigovali. Šance jsme sice
TJ Sokol Vrchoslavice 1946
Branky: 23. Krčmář, 30. a 59. JanoHodnocení trenéra Kostelce na
měli, neproměnili jsme je ale, a domá- Branky: 84. Mikeš – 13. Kamený, lých zápasech, vázla nám kombi4:1 (1:0)
23. a 54. L. Bílý, 35. Antl, 60. Ře- nace, bylo tam hodně nepřesností,
váč, 35. Rybovič, 62. Vymětal, 69. KříHané Ivo Vykopala:
cí zaslouženě vyhráli.“
hák, 67. Vogl, 81. Drešr. Rozhodčí: ale první dvě branky to zlomily.
žek, 84. Kantor. Rozhodčí: Halenka „V utkání jsem našel dva plusy a tři mi- Branky: 11. Smolka, 47. Šnejdrla z peTJ Haná Nezamyslice
Samek – Kreif, Hodaň. Sestava Ko- Postupně jsme po krásných kom– Svozil, Lasovský. Sestava Kostelce nusy. Plusem je, že se nám již poněko- nalty, 58. a 62. Holoubek – 86. Šimek z
TJ Sokol v Pivínì
nice: Machač – L. Bílý, Rus, Řehák binacích přidávali další góly, kluna Hané: L. Menšík – Chocholáč, likáté podařilo prezentovat výbornou penalty. Rozhodčí: Valouch – Žvátora,
2:0 (0:0)
(68. P. Sedláček), Drešr – Kamený, ci zakončovali do prázdné brány
Baláš, Chytil, Zatloukal – Móri (65. kombinační hrou, která se líbila, díky Šerý. Sestava Vrchoslavic: Loučka –
(jim) Gottwald (72. Blaha), Kořenovský, a pomáhal nám i chybující soupeř.
Synek), T. Menšík, Langr, Vyhlídal – tomu jsme se dostávali do velice dob- Trávníček, Spiller, Kankovský, P. Horák Více na straně 34
Vogl (82. Jurník) – Antl, F. Bílý.
Domácí hrozili jen ze standardek
Trenér: Radek Řehák.
a jediný gól dali po naší hrubé chybě,
kdy si někteří mysleli, že si mohou
Hodnocení hrajícího trenéra
dovolit cokoliv, i kličku ve vlastní
Konice Radka Řeháka:
šestnáctce.“
(jim)
●● celobarevné vydání
●● více sportu
●● více fotografií

VEÈERNÍK V NOVÉM I SE SPORTEM

Jesenec i Otinoves hlídají špici tabulky
Hvozd
Jesenec

I.B třída skupina B

ze standardky sami inkasovali. Brzy se
nám podařilo srovnat a pak z penalty
otočit, hosté ještě vyrovnali a my jsme
pak dali třetí gól. Hosté se prezentovali velice agresivní hrou, chtěli nás snad
zmrzačit a Michal Drešr to donesl zraněním kolene do konce sezony. Možná
bude muset na operaci a nelíbí se mi, že
se to pořádně netrestá. Soupeř nebyl
fotbalový a těžil pouze z této agresivity
a standardních situací.“

PROSTĚJOVSKO Osmou výhru v sezoně
zaknihovali v neděli odpoledne fotbalisté
Otinoves
Jesence a udrželi se díky ní na druhém místě
tabulky I.B třídy, skupiny „B“ Olomouckého
KFS. Na vedoucí Velkou Bystřici stále ztrácejí
osm bodů a právě souboj těchto dvou celků
nabídne již nadcházející kolo. Zvítězit se podařilo rovněž Otinovsi,
TJ Otinoves
jednadvacet bodů ho místo starostí o záchranu drží ve skupince
TJ Libina
třetí čtvrté místo. Naopak v propadu pokračuje Protivanov, horní
2:1 (0:0)
polovina se mu vzdaluje. A stále poslední s pouhými dvěma body
zůstává Hvozd, jenž to má nadále šest bodů na dvanácté místo za- Branky: 47. Dostál, 82. Andrýsek
– 58. Procházka. Rozhodčí: Balún
ručující záchranu.
Protivanov

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

Branky: 32. a 49. z penalty J. Tichý, 67.
P. Tichý – 31. Nejedlý, 68. Jílek. Rozhodčí: Pitner – Oulehla, Sigmund.
ČK: 90. Večeř (Z). Sestava Jesence: K. Laštůvka – Horák, Ullmann,
Klicpera, Žouželka – Drešr (14. Motl),
P. Tichý ml., D. Čížek, Zajíček (74.

– Malčánek, Majer. Sestava Otinovsi: Piňos – Pavlinský, Hustý, Janeček,
Konečný) – J. Tichý, Navrátil (90. Z. Zapletal, Matocha, Kostka, Andrýsek,
Kohout, Dostál (48. Lizna), Doseděl
Tichý). Trenér: Petr Tichý st.
(71. Beneš, 89. Sekanina). Trenér:
Hodnocení trenéra Jesence Petra Tomáš Hrdlovič.
Tichého:
„Nebyl to jednoduchý zápas. Opět to
Hodnocení trenéra Otinovsi
mohlo být hned po dvaceti minutách
Tomáše Hrdloviče:
čtyři nula, místo toho to ale byl trochu „Potvrdili jsme podzimní domácí nenervák. Ve všem jsme byli lepší a moh- porazitelnost, kdy jsme nestačili pouli jsme si zahrát fotbálek, ale pak jsme ze na Slavonín, a jsme rádi, že se nám

to podařilo. Libina byla jedním ze
slabších soupeřů, který si nevypracoval žádnou šanci. První půli se ale hrálo jen mezi šestnáctkami, o přestávce
jsem tak vytkl Pavlinskému, že od něj
potřebujeme víc, nedařilo se nám totiž
zaměstnávat obranu soupeře. Ve druhé půli jsme se díky Dostálovi, který
se vrací k fotbalu po tři čtvrtě roce,
dostali do vedení, poté Pavlinský po
faulu na sebe z přímáku trefil břevno.
Hosté vyrovnali po naší hrubé chybě
v obranné fázi, kdy se dva hráči nedohodli, a míč propadl. Už to vypadalo,
že to takto skončí, my jsme ale chtěli
víc a odražený míč krásně volejem
trefil pod břevno Andrýsek. Je to zasloužené vítězství, klidně to ale mohlo
skončit i nerozhodně.“
SK Protivanov
SK Velká Bystøice
1:2 (0:1)

Branky: 51. Bílek – 40. Goldscheid,
61. Tomek. Rozhodčí: Odstrčil
– Halenka, Petrásek. Sestava Protivanova: M. Piták – M. Bílek (82.
Závodný), D. Nejedlý, Dvořák, M.
Sedlák – Kropáč, M. Pospíšil, F. Pospí-

šil, Z. Pospíšil (82. Milar) – T. Pospíšil nalty – 15. Vojtášek, 71. Kučera, 78.
(64. R. Sedlák), Grmela. Trenér: Jo- Geier. Rozhodčí: Šmíd – Habersef Pospíšil.
mann, Dömisch. Sestava Hvozdu:
Koutný – Antl, Fiala, O. Procházka,
Hodnocení trenéra Protivanova J. Bílý – P. Muzikant, Mlýnský, VánJosefa Pospíšila:
ský, Krása (82. Švec) – V. Bílý, Kře„Je to stejná písnička jako posledně. ček. Trenér: Rudolf Švehla.
Lídra soutěže jsme překvapili a nenechali jsme ho hrát, po půli jsme ale o Hodnocení trenéra Hvozdu Rugól prohrávali, zatímco to mělo být
dolfa Švehly:
jedna nula pro nás. Měli jsme tutov- „Hrajeme, na co máme. Soupeř byl
ku, byli jsme sami před brankářem, kvalitní a my jsme za stavu jedna
nedokázali jsme ho ale překonat. A jedna neproměnili nájezd sami na
vzápětí jsme sami inkasovali po akci, brankáře. Náš hráč byl sražen dvěma
kterou jsme jim nabídli zbytečnou protihráči, ale rozhodčí to nechal
kličkou navíc. Se štěstím jsme srovnali být a brzy jsme dostali dvě branky.
z trestného kopu, oni nás ale potrestali Nám se podařilo až v závěru sníza nepozornost, kdy po rohu rozehra- žit z penalty. Šancí měl ale soupeř
ném nakrátko střílel hráč z malého trochu více a zaslouženě vyhrál,
vápna. Zamkli jsme je a začali jsme při troše štěstí to ovšem mohlo
hrát na tři útočníky, oni to ale vydrželi. skončit i opačně. Bohužel je to takoHosté trpělivě čekali na naši chybu a vá klasika našich posledních zápasů,
my ji udělali. Měli jsme ale jít do vede- v Leštině na nás byly dvě penalty
ní, pak by se to vyvíjelo jinak.“
a nesmyslné vyloučení. Nám se tam
sice podařilo vyrovnat, pak jsme ale
FC Hvozd
dostali rozhodující gól z dvoumeTJ Sokol Paseka
trového ofsajdu. Už ani rozhodčí
2:3 (0:1)
nás neberou a hojí si na nás své
Branky: 47. V. Bílý, 88. Vánský z pe- rány.“
(jim)
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OSLABENÉ „ESKÁČKO“ UŽ PŘEKONALO LOŇSKÝ POČIN

PODLE

VEČERNÍKU
MARTIN HIRSCH
M
Stabilnípravý obránce „eskáčka“zanechal v zápase s Líšní
poměrně
p měrně výraznou stopu na obou stranách hřiště.
po
Byl to
totiž svým způsobem u obou branek prvního
poločasu.
polo
„Dobíhal jsem k Milotínskému a snažil
se od
odkopnout balón směřující na něj, bohužel se
odrazil
odr tak nešťastně, že mu pasoval přímo do
tahu
tah na branku,“ vysvětloval po zápase. Milotínský
nakonec odcentroval a byla z toho velotí
doucí
dou branka hostů. Jakoby se vzepřel nepřízni
osudu,
osud pustil se o tři minuty později po získání
míče na
n pravé straně rezolutně na střed hřiště a do
protipohybu
protipoh brankáři jej umístil přesnou střelu k levé
tyči jeho bbranky. Rychlé srovnání skóre bylo nesmírně
důležité, aby
a se tým nezačal trápit. Martin není koncový hráč
hráč, ale pokud se dostane ke svému typickému
„výletu“ d
do ofenzivy, je z toho vždy nebezpečná střela
ohrožující
ohrožuj soupeřovu branku. Čtyři branky v minulém ročníku
budiž toho důkazem.
r

OKÉNKO
KAPITÁNA
aneb

pohledem Karla Kroupy
„Přestože se Líšeň krčí u dna tabulky, vůbec to tak nevypadalo. Dnes bych to označil jako upracované vítězství. Skoro bych si troufl říci, že za předvedený výkon
v prvním poločase jsme si vyhrát ani nezasloužili, ale po přestávce jsme makali
a zaplaťpánbůh urvali tři body. Po předchozí sérii bez vítězství jsme to nutně potřebovali. Slouží Líšni ke cti, že u nás hráli opravdu velmi dobře.
Sestavu teď opravdu hodně lepíme. Je poznat, že se blíží konec podzimní sezóny
a z celého mančaftu cítím, že už to začíná být trochu ´přes závit´. Síly ale pomalu
dochází všem týmům ve třetí lize, které nemají tak široké kádry jako v profesionálních soutěžích. Vzhledem k marodce teď nastoupili třeba i dorostenci, kteří určitě
nezklamali, a je dobře, že sbírají zkušenosti. Závěr jsme se snažili uhrát takticky, aby
nás nepotkala nějaká pohroma. Není to příliš vzhledný fotbal, soupeři se to určitě
nelíbilo, ale stejně tak jsme na tom někdy byli i my. Účel prostě světí prostředky.
Doufám, že se nám na příští utkání s rezervou Zlína vrátí někteří hráči, protože už
nás opravdu moc není... Navíc nás domácí pořadatelé přesunuli na umělou trávu,
takže následující týden strávíme tréninkem na tomto povrchu. Radost z toho určitě
nemám, spíš obavy. Na umělé trávě se hraje, byť se to možná laikovi nezdá, úplně
jiný fotbal. Hra je rychlejší, míče mají jiné odskoky. Umělka pomáhá spíše bránícímu týmu, útočící mužstvo se před bránu dostává hůř. Necháme na trenérovi, jakou
naordinuje taktiku.“
Karel Kroupa
útočník 1.SK Prostějov

RYCHLÝ
VEČERNÍK
Líšeò na stadion
s porušením pøedpisù
Prostějov (tok) - Jak obtížné je pro
řidiče z cizího města orientovat se na
Olomoucké ulici po nedávných úpravách, dokazovala anabáze líšeňského
autobusu, jehož řidič si nejprve najel ve
směru od města do odbočovacího pruhu. Když zjistil, že odbočka k fotbalovému areálu je až za přejezdem, jel rovně
a střihl to přes dělicí ostrůvek... S trochou kymácení se ale soupeř na zápas
přece jen dostavil.

První místo
láká fanoušky
Prostějov (tok) - „Nezdražili jste
vstupné, když teď vedete tabulku?“
zajímají se někteří diváci u pokladen
stadionu SCM Za Místním nádražím.
Z dotazu jednak vyplývá, že už nějakou
dobu na fotbale nebyli, ale také zvýšený
zájem o zhlédnutí týmu, který po několika sezónách ve třetí lize této soutěži
konečně vévodí.

Neskuteèné vítìzství
Prostějov (tok) - Naprosto ojedinělým výsledkem i v dorostenecké kopané skončilo utkání MSDL mezi domácím Prostějovem „U19“ a brněnskou
Spartou. Už v poločase byl výsledek
3:0, po přestávce si domácí borci, kterým se letos příliš nedaří, otevřeli doslova střelnici a rezignovanému soupeři
sázeli jeden „banán“ za druhým. Pětkrát
se trefil Štěpán Přikryl.

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

Porazit poslední Líšeň ale nebyla v sobotu žádná hračka...
PROSTĚJOV Fakt, že každý týden přijdou trenéři o jednoho
hráče, už kormidelníci prostějovského fotbalového týmu se
zatnutými zuby akceptovali. Jestliže byla před utkáním ve
Vyškově sestava hodně nejasná, pak sestavit jedenáctku proti Líšni bylo hodno opravdových mágů... Naštěstí vše dobře
dopadlo a přestože eskáčko v sobotním odpoledni prohrávalo, nakonec se vítězný ryk linul z jejich šatny. 1.SK Prostějov
tak i po třinácti odehraných kolech vládne tabulce MSFL!

původní
zpravodajství
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
Když v průběhu uplynulého týdne přišel
Sečkář, který by se pravděpodobně objevil v základní sestacě, s potížemi v oblasti
třísel, netušil trenér František Jura, že se
mu na tréninku zraní i Langer, který si při
srážce se spoluhráčem zlomil nos! Tím
pádem vypadl ze hry na nejbližší týdny
a je otázkou, zda stihne závěr podzimní
sezóny... I přes podané odvolání se klubu celkem logicky nepodařilo zajistit
„pardon“ pro stopera Ruse, který si
odpykal trest za červenou kartu ještě
v tomto zápase. Bylo tedy zřejmé, že
velezkušený Zelenka nastoupí opět
na stoperu, tentokrát za bedlivého
dozoru jednoho ze svých předchůd-

ců a experta na tomto postu Tomáše
Hunala.
Aby toho nebylo málo, onemocněl po
dlouhém výpadku trénující Pančochář,
který alespoň naskočil do zápasu ve
druhé půli. „Možná jsem se i předávkoval prášky, ale jsem moc rád, že jsem tu
půlhodinku hrál,“ svěřil se exkluzivně
Večerníku po zápase. „Asi bych to nějakých padesát minut vydržel, ale nebylo
by to ono, přitom jsem měl opravdu chuť
do hry,“ přemítal „Panča“. A měl dokonce
na kopačce gólovou pojistku deset minut
před koncem, když prověřil zprava gólmana Halousku. „Měl jsem volit spíš ostrou střelu, zkusil jsem to spíše technicky
a on na to dosáhl,“ litoval neproměněné
šance Pančochář.
Jako jediná varianta se tedy před
utkáním rýsovalo zařazení Machynka na pravý kraj zálohy. A tento mladý ofenzivní záložník se své šance
náležitě chopil. V poněkud ospalém
prvním poločase, aspoň z domácího

Přestože měl zrovna Stehlík nad Hirschem navrch, oba se svorně zapsali do listiny
střelců. Zelenka v pozadí už asi tuší, jak celý zápas dopadne... Foto: Tomáš Kaláb

pohledu, hýřil aktivitou, přestože měl
taktické pokyny poctivě se vracet. Spolu
s Machálkem se snažil oživit ofenzivu
na pravé straně a nebylo jeho chybou, že
se žádná slibná akce do přestávky nedotáhla do kýženého konce. „Machynek
splnil to, co jsme po něm chtěli. Hrál
poctivě dozadu a v první půli byl jeden
z mála, co snesl přísnější měřítko,“ byl
spokojen asistent Roman Popelka.
Druhý poločas vyšel Jurově družině
podstatně lépe a nad svým soupeřem na
hřišti dominovala. Kvalitativní převaha
byla znát především v závěrečné čtvrthodince, kdy bylo třeba ohlídat těsné vedení
2:1. Netřeba připomínat, že Hanáci v nedávné minulosti byli schopni o podobné
vedení přijít. Tentokrát ale taktickým

výkonem nedali soupeři šanci pomýšlet
na nějaký závěrečný tlak. Do jednoduchých řešení se v závěrečných minutách zapojil i věkem teprve mladší
dorostenec Píchal, který v tentýž
den dopoledne pomohl týmu „U19“
k historickému vítězství nad Spartou
Brno.
Vzhledem k zakolísání Vítkovic
v Hlučíně si tým 1.SK Prostějov
udržuje náskok v čele Moravskoslezské ligy a již tři kola před koncem podzimní části o dva body
překonal loňský výsledek. Ze zbývajících tří zápasů by mu stačily
další tři bodíky k vyrovnání zisku
loňských vítězů podzimní části, rezervy olomoucké Sigmy!

obchodní a mediální partneři fotbalového oddílu 1. SK Prostějov

Prostějovský tým musel otáčet zápas, tři body trefil Koudelka
1.SK Pv
SK Líš

2:1

PROSTĚJOV První poločas byl za
krásného slunečného počasí hodně vyrovnaný nejen co do skóre.
V některých momentech měla Líšeň
herně navrch a zaslouženě se ujala
vedení. To bylo přesně to, čeho se
trenér František Jura před zápasem
nejvíc obával. Naštěstí se jeho svěřencům podařilo bleskově srovnat
a ve druhé půli strhnout vítězství na
svou stranu. Vůle a srdíčko však zdobily prostějovské modrobílé barvy!

Tomáš Kaláb

Machynek na pravém okraji zálohy od prvních chvil naznačoval, že
s ním hostující obrana bude mít co
do činění, a jeho první centr jen těsně minul Kroupa s Machálkem. Hra
plynula bez vyložených šancí, až po
čtvrt hodince Machálek neprostřelil
hradbu těl z dobré pozice po Krejčířově vhazování. Další Machynkův

centr našel Kroupu, ten ale v záklonu
hlavičkoval pouze do Halouskových
rukavic.
Průnikové přihrávky zkoušel i Machálek, Koudelkův pokus ale obrana
hostí odvrátila na roh, po němž Kroupa trefil „koníčkem“ pouze boční síť.
Jak se dostat do brejku po soupeřově
rohovém kopu předvedla dvojice
Koudelka - Fládr, Halouska opět stačil odvrátit na roh. Po půlhodině hry
se míč nešťastně odrazil po Hirschově obranném zákroku do běhu Milotínskému, ten našel před brankou
Stehlíka, který překonal Bureše - 0:1.
K Hirschovi se ale vzápětí přízeň paní
Štěstěny přeci jen otočila. Převzal míč
na pravém křídle, navedl si jej na střed
hřiště a z hranice šestnáctky umístil
balón k levé tyči líšeňské svatyně –
1:1! Mezi oběma brankami uběhly
tři minuty. Hosté se ještě do poločasu
stačili zviditelnit chytrou přihrávkou
Milotínského Stehlíkovi, Bureš byl
ale u míče včas.
Chvíli po změně stran se vydal dopředu líšeňský kapitán Čampa, jeho
pokus ale nebyl dostatečně přesný.

Vzápětí na druhé straně se po rohu
a vráceném míči dostal k solidnímu
voleji Sus, mířil ale přesně do Halouskovy náruče. Hirsch o další dvě minuty propásl šanci být mužem utkání,
když po Koudelkově přízemním
centru Kroupu odblokovala obrana a
pravý obránce domácích minul letící
balón. Čtvrthodinku před koncem

rozhodl o výsledku Koudelka. Na
počátku akce byla chytrá Machálkova kolmá přihrávka na Kroupu, který
posunul míč českému reprezentantovi v malém fotbalu a ten ukázal, že
umí mířit i na velkou bránu. Technickou střelou s lehkou tečí obrany vymetl pavučinky babího léta z levého
vinglu Halouskovy branky - 2:1.

Machálek se vyznamenal i bezprostředně po výkopu, když „namazal“
Kroupovi, jeho střelu ale stačila
obrana Jihomoravanů zblokovat.
A protože po Pančochářově výživné střele a Halouskově vyražení byl
Kroupa přistižen v ofsajdu, skončilo
měření sil prvního s posledním těsnou výhrou favorita.

Pozápasové hodnocení trenérù
Roman POPELKA
- 1.SK Prostìjov:
„Utkání se hodnotí z výsledkového
hlediska dobře, byť jeho průběh
nebyl zdaleka takový, jak bychom
si představovali. První poločas jsme
opět protápali, nešla nám kombinace. Soupeř byl víc na míči a zaslouženě se dostal do vedení.
Bylo ale důležité, že jsme rychle vyrovnali a dostali se zpět
do zápasu. Do druhého poločasu jsme vstoupili s větším
odhodláním, což rozhodlo o výsledku utkání. Bylo to jedno z těch šťastných vítězství urvaných silou vůle. Vyhrát
jsme chtěli asi víc, což se nám podařilo, lze ale předpokládat, že závěr podzimu bude hlavně o vůli. V kontextu
toho, jak hrály Vítkovice, jde o důležité tři body.“

Josef MAZURA
- SK Líšeò:
„Myslím si, že jsme v Prostějově
odehráli velice dobré utkání, mrzí
mě nevyužití některých šancí, které jsme měli. Z odraženého míče,
kdy jsme nepokryli Koudelku, jsme
však dostali druhý gól, který znamenal naši porážku.
S výkonem týmu jsem samozřejmě spokojen, škoda
příležitostí našich útočníků, kteří je nevyužili. S jediným gólem se v Prostějově těžko dá bodovat. Poslední
čtyři nebo pět utkání jsme odehráli na dobré úrovni,
výkonnost týmu jde hodně nahoru, na lídra tabulky to
ale nestačilo...“
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

„Snažil jsem se zanechat dobrý dojem,“ přál si nováček v základu Lubomír Machynek
PROSTĚJOV Kromě dvou střídání v samotném závěru si Lubomír Machynek zahrál pět minut proti prvoligovému Zlínu ve
třetím kole domácího poháru.
Vzhledem k stabilnímu kádru se
nebylo co divit. Teď ovšem nastala situace, kdy trenér Jura musí
sáhnout také po hráčích širšího
kádru. A Machynek patřil v první
půli k nejviditelnějším hráčům.
Nebylo divu, že po utkání z něj
v exkluzivním rozhovoru čišela
spokojenost.

Tomáš Kaláb
●● Po dlouhé době jste se dostal na
hřiště, dokonce v základní sestavě.
Jak jste se cítil?
„Snažil jsem se udělat na trenéra dobrý
dojem, jestli se mi to povedlo, nevím...
(úsměv) Příležitostí k ohrožení soupeřovy branky jsem zase tolik neměl, snažil jsem se poctivě vracet do obrany, jak
zněly taktické pokyny.“
●● Přesto jste v prvním poločase
rozhýbal pravou stranu a měl několik dobrých centrů do vápna...

„Bylo to hodně o běhání nahoru dolů.
Týmu jako celku se především v první půli moc nedařilo, bylo to hodně
ubojované vítězství, ale díky za něj.“
●● Jednu chvíli jste si prohodili
strany s Koudelkou, to byl záměr?
„Ne, to byla výjimka, když ´Koudy´
zahrával standardní situaci z pravé
strany. Následující herní pasáž tam
samozřejmě zůstal, proto jsme se objevili na opačných stranách.“
●● Překvapila Líšeň svým výkonem?
„Svým způsobem ano. Čekal jsem, že
poslední tým s devíti body toho zas

až tak moc nepředvede. Velkou práci
udělal v jejich dresu střed zálohy, který
se nám do poločasu nedařilo eliminovat. O přestávce jsme si situaci rozebrali a naštěstí pak přidali druhou branku.“
●● Dá se předpokládat, že jsme vás na
podzim neviděli na hřišti naposledy?
„Hrál jsem teď dvakrát za Boskovice,
trenér chtěl, abych se dostal do herní praxe, protože avizoval, že mě do
konce podzimní části pošle na hřiště.
Doufám, že ještě dostanu příležitost.
Trochu tomu nahrává zvětšující se marodka, která tým bohužel postihla.“

Foto: Josef Popelka
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Mládežnický zápasnický svátek v prostějovské sokolovně

MEMORIÁLU GUSTAVA FRIŠTENSKÉHO SE ZÚČASTNILO NA 140 DĚTÍ!
PROSTĚJOV Tradice se ctí. Již poosmadvacáté se v Prostějově sešli
mladí zápasníci, aby uctili památku největší legendy svého sportu.
K účasti na XXVIII. ročníku Memoriálu Gustava Frištenského se
rozhodlo sto třicet osm závodníků
z šestnácti oddílů České republiky
a Slovenska. Významnou roli sehráli i domácí reprezentanti, kteří
vyválčili hned několik medailových
umístění!

Wrestlingu Čechovice. Vinou marodky jich sice do klání zasáhlo pouze
dvanáct, i tak z toho bylo sedm cenných kovů. A sice čtyři zlaté, jedna
stříbrná a dvě bronzové medaile.
V součtu to tak dalo o dvě zlata víc,
než městský rival Sokol I Prostějov.
„O zlaté medaile se zasloužili Jakub
Vrba v přípravce C do 26 kilogra-

Prvenství ve své kategorii získala domácí Ema Pelikánová.

Suverénním způsobem si počínal
například Adam Lajčík v kategorii
přípravky B (29 kg), jenž obsadil první místo mezi Sokoly a také celkově!
Obdobně se vypořádal s konkurencí
v téže kategorii i Michal Vychodil
(52 kg). Další prvenství mezi Sokoly
získala v kategorii C přípravek Ema
Pelikánová (20 kg), která skončila
celkově druhá.
V celkovém pořadí družstev skončili
na otevřeném přeboru Sokolů pros-

Foto: Zdeněk Vysloužil

tějovští zápasníci na druhé příčce se
ziskem čtyřiadevadesáti bodů. Zvítězil Sokol Hnidousy Motyčín.
Trenéry Sokola I jsou Jindřich Hejčík, Jan Pelikán a Tomáš Dokoupil.
Členové TJ Sokol I Prostějov děkují
všem zúčastněným rodičům za pomoc při organizaci turnaje. V neposlední řadě děkují i sponzorům za
poskytnuté dary.
A velice dobře si v sokolovně na Skálově náměstí vedli rovněž zástupci

Házenkáři Centra Haná jsou druholigoví!
Letošním cílem žákovská republiková medaile
PROSTĚJOV, KOSTELEC NA
HANÉ Blýská se na lepší časy?
Mladičký projekt výchovy nadějných házenkářů rozjíždí třetí
sezónu. Klub TJ Sokol Centrum
Haná, jenž sdružuje mládežníky
z Prostějova a Kostelce, se za dobu
svého krátkého působení již nesmazatelně zapsal do republikové
házenkářské mapy. „Začali jsme se
dvěma žákovskými týmy, v současnosti máme již čtyři. Jedná se o dvě
kategorie mladších, jednu starších
žáků a letos nově i mladšího dorostu,“ informoval Radek Flajsar,
šéftrenér Centra Haná.

Ligoví dorostenci!
Novinkou letošní sezóny je premiérové účinkování výběru mladšího dorostu v druholigové soutěži. „Získali
jsme nástupnické právo po Prostějovu,
který nemá dostatek hráčů. Věříme,
že budeme hrát klidný střed tabulky
a nasbíráme zkušenosti,“ komentoval
Flajsar a dodal: „Oba týmy mladších
žáků budou působit v silnější skupině
krajské soutěže. Od starších žáků opět
očekáváme postup do celostátní ligy
a po loňském šestém místě pošilháváme po medaili!“

Super pøíprava
Předsezónní tréninkový dril vyvrcholil
pro naděje z Centra Haná soustředěním v Kostelci na Hané. „Měli jsme
týdenní soustředění. V místním areálu
nám nechybí prakticky nic. Máme zde
super podmínky, mohli jsme trénovat
až pětifázově,“ pochvaloval si nadstandardní podmínky Flajsar a doplnil:
„Zbývá už jen zúročit přípravu v sezó-

Popiska: Úspěšná výprava TJ Sokol Centrum Haná ve slovinském Koperu.
Foto: archív TJ Sokol Centrum Haná

ně. O nejbližším víkendu čeká starší
žáky silně obsazený turnaj v Novém
Veselí, kde obhajujeme loňské stříbro.
Startují tam špičkové týmy z Polska,
Maďarska, Slovenska i Česka! Na
stejném turnaji budou startovat i naši
mladší žáci.“

čtvrtfinále nás zastavil pozdější vítěz ze
Zlínského kraje. Naši kluci byli stěžejními hráči krajského výběru,“ prozradil
Radek Flajsar, jenž byl trenérem krajské reprezentace.

Dorost v Kostelci

Obrovský kredit, si získali mládežníci
z Hané i v dalekém Slovinsku. Prestižní
mezinárodní klání v Koperu, přiláká
vždy renomované výběry z házenkářsky vyspělých zemí. Mladí vyslanci
regionu dosáhli na skvělou třetí příčku!
„Obrovský úspěch! Byli jsme druhým
nejmladším týmem celého turnaje, kde
startovaly celky ze Slovinska, Rakouska, Srbska nebo Chorvatska. V duelu
o třetí místo jsme zdolali o gól výběr
západního Srbska a ta euforie byla neuvěřitelná,“ zavzpomínal na euforické
momenty Radek Flajsar.
Mladé házenkáře TJ Sokol Centrum
Haná podporuje Olomoucký kraj. „Za
to jsme velice vděční a moc děkujeme,“
uzavírá Flajsar.
(zv)

Solidní účastí se může pochlubit
i domácí turnaj Centra Haná, který se
uskuteční v sobotu 29. srpna v Kostelci
na Hané. „Chybět nebude konkurence
ze Slovenska, Čech a Moravy. Kvalitní
prověrka,“ podotkl Flajsar.

Olympiáda mládeže
O kvalitě mládežníků Centra Haná vypovídá i sedm nominovaných hráčů ve
výběru Olomouckého kraje na plzeňské Olympiádě mládeže, kde dosáhl
krajský výběr na pátou příčku. „Byl to
nejlepší výsledek z kolektivních sportů. Přiznávám ale, že jsme jeli pro medaili. Shodou okolností to nevyšlo. Ve

Prosadili se i za hranicemi

Cyklistky závodily v Rakousku
KLEIN ENGERSDORF, NOVI
SAD Hned dvojnásobné zastoupení měla prostějovská cyklistika
na mezinárodním závodu Grosser
Preis der Firma DELTA BAU. Tohoto klání, jež současně bylo mistrovstvím Rakouska v kritériu, se
mimo jiné zúčastnily také Eva Planičková s Kristýnou Mráčkovou.
V Klein Engersdorfu se nakonec více
dařilo Planičkové, tato členka stáje
SKC TUFO Prostějov skončila jen
pár kilometrů od Vídně třetí mezi
juniorkami a desáté místo jí patřilo
v celkovém neredukovaném pořadí.
Její oddílová kolegyně Mráčková

vybojovali David Šindelář v béčku do
42 kilogramů a Robin Buriánek áčku
do 58 kilogramů. „Za tým Čechovic
dále nastoupili Šimon Florián, Václav
Sedlak, Jiří Zatloukat, Martin Vopáleckýa Blue-James Forrest. I když na stupně vítězů nedosáhli, stejně si zasloužili
uznání,“ chválil Szilva i zbylé členy své
výpravy.

Kompletní výsledky prostìjovských zápasníkù
v otevøeném pøeboru ÈR Sokolù a Memoriálu Gustava Frištenského:

ZdeněkVYSLOUŽIL
Jiří MOŽNÝ

Slavnostního zahájení memoriálu se
v našlapané sokolovně ujal Zdeněk
Petržela, předseda pořádajícího oddílu Sokol I Prostějov. Mezi vzácnými
hosty nechyběli ani Jiří Pospíšil, náměstek primátorky města Prostějov,
a také pravnučka našeho nejslavnějšího zápasníka Zdena Frištenská, která
vážila cestu až z Litovle. Samotný
memoriál se současně hodnotil i jako
otevřený přebor ČR Sokolů.
Barvy domácího Sokola I hájila čtrnáctka závodníků a vcelku se jim
v těžké konkurenci dařilo.

mů, Zdenek Koubek taktéž v céčku,
ale do 32 kilogramů, Ivo Mynařík v
béčku do 27 kilogramů a Matěj Vrba
v áčku do 50 kilogramů. Tím získali
i titul Přeborníka České republiky
Sokolů,“ pochlubil se předseda čechovických zápasníků Vojtěch Szilva.
Stříbro vyválčil Šimon Polena v béčku
do 33 kilogramů a bronzové medaile si

obsadila při své premiéře v dresu
s trikolorou pětadvacáté místo.
A již o něco dříve se vedlo i mužskému družstvu, které se představilo na
Tour of Vojvodina, tedy dvou jednorázových závodech v Srbsku. Po oba
dny se na trať vydali ve žluto-modrých
barvách dva dospělí a čtyři věkem ještě
junioři, jmenovitě Jakub Filip, Adam
Kožušník, Daniel Chytil, Matyáš Strupek, Martin Šmída a Václav Kočařík.
První díl měřil sto deset kilometrů a do
cíle dorazilo hlavní pole pohromadě,
nejlépe si vedli celkově jedenáctý Filip,
třináctý Šmída (pátý nejlepší junior)
a devatenáctý Chytil. O den později

se peloton roztrhal, čehož využil Filip
k šestému místu. Chytil dospurtoval
třetí v hlavním poli a celkově čtrnáctý,
Kočařík byl pětadvacátý. Vítězství zůstala doma a podělili se o ně Ivan Stevič
s Dušanem Rajovičem.
(jim)

Přípravka A 30 kg: Semický Václav (2.
místo mezi sokoly, 6. místo celkově).
Přípravka A 30 kg: Vychodil Martin
(4. místo mezi sokoly, 8. místo celkově).
Přípravka A 62 kg: Výmola Mikuláš
(3. místo mezi sokoly, 3. místo celkově).

Přípravka B 27 kg: Svoboda Martin
(3. místo mezi sokoly, 5. místo celkově).
Přípravka B 27 kg: Bujnoch Lukáš (4.
místo mezi sokoly, 6. místo celkově).
Přípravka B 29 kg: Lajčík Adam (1.
místo mezi sokoly, 1. místo celkově).

Přípravka B 31 kg: Řehůřek Petr (3.
místo mezi sokoly, 7. místo celkově).
Přípravka B 33 kg: Kolář Pavel (1.
místo mezi sokoly, 4. místo celkově).
Přípravka B 39 kg: Kočí Jakub (1.
místo mezi sokoly, 4. místo celkově).
Přípravka B 52 kg: Vychodil Michal
Družstva výsledky - Otevøený Pøebor ÈR Sokolù:
(1. místo mezi sokoly, 1. místo celkově).
Přípravka C 20 kg: Pelikánová Ema
KATEGORIE
C
KATEGORIE A
29 bodů (1. místo mezi sokoly, 2. místo celkově).
1. Sokol Hodonín
62 bodů 1. Sokol I Prostějov
2. Sokol Hnidousy Motyčín 35 bodů 2. Sokol Hnidousy Motyčín 19 bodů Přípravka C 20 kg: Kolář Vít (2. mís17 bodů to mezi sokoly, 3. místo celkově).
3. Sokol Vítkovice
29 bodů 3. Sokol Hodonín
Přípravka C 22 kg: Zbořil Richard (3.
CELKOVĚ
KATEGORIE B
místo mezi sokoly, 5. místo celkově).
1.
Sokol
Hnidousy
Motyčín
103
bodů
1-2. Sokol I Prostějov
49 bodů
94 bodů Přípravka C 30 kg: Výmola Sebas1-2. Sokol Hnidousy Motyčín 49 bodů 2. Sokol I Prostějov
93 bodů tián (2. místo mezi sokoly, 4. místo
3. Sokol Borohrádek
12 bodů 3. Sokol Hodonín
celkově).

Volnostylaři získali pět kovů
HRADEC KRÁLOVÉ, TRENČÍN
Hned dvou turnajů ve volném stylu
se zúčastnili zápasníci z Čechovic
o poslední zářijové sobotě. Pětičlenná skupina se vydala do Hradce Králové na Memoriál R. Volrába a v konkurenci soupeřů z České republiky,
Slovenska a Polska vybojovala čtyři
medaile. Čtyřčlenná skupina vyjela
do Slovenského Trenčína na Memoriál L. Mlyneka a vrátila se s jedním
bronzem a dvěma „bramborami“.
Zlato vybojoval na východě Čech Alois
Kejík v kategorii žáků do 46 kilogramů.
Stříbro urval Vsevolod Sakal v katego-

rii žáků do 63 kilogramů a třetí borec
mezi žáky Zdeněk Buriánek prohrál
boj o bronz a bral čtvrté místo. Další dva
borci zápasili v kategorii seniorů, Tomáš
Kaut do 86 kilogramů a František Nesvadbík do 97 kilogramů. Oba obsadili
třetí místa.
Silně obsazeného turnaje na západním
Slovensku se zúčastnilo téměř dvě stě
zápasníků ze Slovenska, Maďarska
a Česka. Ze zástupců Wrestlingu Čechovice se představil David Šindelář
v kategorii ročníků 2005/2006 a váze
do 40 kilogramů, po těžkém losu skončil osmý. Jakub Vrba nastoupil do kate-

gorie 2006/2007 a 24 kilogramů, mezi
o dva roky staršími soupeři obsadil
jen těsně krásné čtvrté místo. Čtvrtý
skončil také Šimon Polena v ročnících
2005/2006 a hmotnosti do 33 kilogramů, když po třech vítězstvích ve skupině nezvládl zápas o její první místo
ani následný boj o bronz. Třetí místo
naopak vybojoval Matěj Vrba ve stejné
věkové kategorii a váze do 48 kilogramů. V zápase o skupinové vítězství za
nerozhodného stavu přiřkl rozhodčí
výhru soupeři z Maďarska. V zápase
o bronz pak porazil slovenského soka.
(zs, jim)

Čtrnáct zápasnických kovů z Krnova
KRNOV, PROSTĚJOV O první
říjnové sobotě se v Krnově konal
již třetí ročník Slezského poháru
a současně druhé kolo mistrovství
republiky družstev juniorů do dvaceti let. Na turnaji s mezinárodní účastí
se představilo hned čtrnáct čechovických zápasníků. A na Hanou se
zastánci řecko-římského stylu vraceli
s bilancí tří zlatých, pěti stříbrných
a šesti bronzových medailí. V celkovém hodnocení družstev to dalo třetí
místo za domácím Krnovem a druhým Hodonínem.

Mezi nejmladšími si v přípravce
„C“ vybojoval stříbrnou medaili
Zdeněk Koubek ve váze do 30 kilogramů. Bronzovou přidali Václav
Sedlák do 22 kilogramů a Jakub
Vrba do 24 kilogramů. V přípravce
„B“ získal zlato Šimon Polena ve
váze do 33 kilogramů, Ivo Mynařík
bral stříbro ve váze do 27 kilogramů a bronz Jiří Zatloukal do 31
kilogramů.
V „áčku“ se z celkového prvenství
mohl radovat Matěj Vrba ve váze
do 46 kilogramů, těsně pod vrcho-

lem skončil Robin Buriánek do 58
kilogramů a bronz brali Martin
Kroutil do 34 kilogramů a Blue James-Forrest do 37 kilogramů.
Hana Kejíková v kategorii dívek
„A“ do 40 kilogramů skončila na
druhém místě a mezi juniory se
dokonce zlatem blýskl František
Nesvadbík ve váze do 120 kilogramů. Ve stejné věkové kategorii, ale
ve váze do 96 kilogramů získal stříbro Tomáš Kaut, bronz pro sebe
získal Michal Bukva.
(zs, jim)

Prostějovský talent chce v premiéře

na MS zaskočit konkurenci
➢ ze strany 33
PROSTĚJOV Vynikajícího úspěchu a skvělého posunu dosáhla
šestnáctiletá prostějovská gymnstka Eva Míčková, která zamířila
na mistrovství světa seniorek.
V jejím věku hotová senzace!
„Pro nás to zas až tak překvapivé
nebylo. Evě trochu pomohlo, že
se zranily některé jiné závodnice
(Kristýna Pálešová, Petra Fialová
a Anna Mária Kányai - pozn. red.),
ona sama na rozdíl od předešlých
dvou sezon nemusí řešit zdravotní
problémy a mohla stabilizovat sestavy,“ potěšilo trenéra prostějovského oddílu a současně i reprezentace Miloslava Musila.
Obrazně za pět minut dvanáct se
Míčkové podařilo splnit i potřebný
limit, když začátkem října při mezistátním utkání v Polsku dostala

za svou sestavu celkovou známku
48,166 bodu. Doplnila tak v tříčlenném českém výběru Veroniku Cenkovou a Romanu Majerechovou,
která sice limit nepokořila, ale svaz
ji nakonec vyslal také. „Pro Evu to
bude první takto veliký závod a nelze
očekávat velký výsledek. Gymnastika je hodně ošidný sport a zejména
bradla s kladinou mohou závod zničit, z těchto nářadí se dá spadnout
opakovaně. Když se umístí v první
polovině startovního pole, bude to
dobrý výsledek,“ nezastírá Musil.
Tím zatím největším úspěchem
Míčkové je vedle dvou domácích
medailí mezi ženami prvenství na
kladině při velice slušně obsazeném
závodě v Portugalsku. „Je ale klasická čtyřbojařka, takový univerzální
typ, který umí vše. A stejně jako její
kolegyně půjde na všechny disciplíny. Na rozdíl od účastníků soutěže
družstev, kteří třeba cvičí jen dvě tři

nářadí, protože na každé může jít ze
šestičlenné sestavy jen pět lidí a počítají se čtyři nejlepší výsledky,“ podotkl zkušený trenér.
Cílem českého tria je kvalifikovat
se na předolympijskou kvalifikaci, přesněji získat jedno místo pro
Českou republiku. „V tomto sportu
zatím nemáme žádnou olympijskou
místenku, jde se postupným zužováním koridoru. Rozhodne poměrně
složitý klíč redukovaného pořadí,
šance tu ale je,“ věří Musil v úspěšnou misi.
Jedná se tak o další velký úspěch
prostějovské gymnastiky, která má
přibližně čtvrt tisíce členů, z toho je
asi sto padesát cvičících dětí. „Špička
je poměrně úzká, na mistrovství republiky jezdí do deseti dětí, krajský
přebor a nižší soutěže absolvuje asi
dvacet dětí a zbytek cvičí kondičně,“
představil základnu Sokola I Prostějov Miloslav Musil.
(jim)
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rozhovor Večerníku

„PO NEŠŤASTNÉ EVROPĚ JSEM SE DO PROSTĚJOVA STRAŠNĚ TĚŠILA“
Libero Julie Kovářová by na šampionát nejradši zapomnělo,
s VK Agel ovšem věří v zopakování minulé vynikající sezóny

SONNEVEND
●● Jak s odstupem času hodnotíte
celkové vystoupení české reprezentace během kontinentálního šampionátu?
„Dopadlo to špatně... (povzdechla si)
Odešly jsme se sklopenými hlavami
i špatným konečným výsledkem. Přitom
nešlo až tolik o to, že jsme nepostoupily
z osmifinále dál, ale spíš o to, co jsme
herně předvedly a jak jsme ten turnaj
zakončily. Pro mě teď už jde o uzavřenou
kapitolu a snažím se na to úplně zapomenout! Jakoby se to vůbec nestalo...“
●● Ještě vás trochu potrápím. Šlo teoreticky dosáhnout lepšího umístění?
„Podle mě to byla asi poslední šance tohoto družstva v daném složení něčeho
dosáhnout. Myslím si, že od příštího
roku už tam ze starších hráček moc nezbude a zodpovědnost zůstane na mladších. Tím větší škoda to je, protože jsme
určitě mohly dokázat víc. Formu jsme na
to měly a tým taky, což prokázala příprava. Jenže na samotném šampionátu se
pak staly různé věci, které nevím, jestli se
vůbec dají nějak odůvodnit...“
●● Leccos se napsalo o problémech
v českém kolektivu. Platilo tedy, že týmová (ne)pohoda poznamenala též
individuální výkony a rozpoložení?
„Přesně tak. My jsme tam měly krizi
vnitřní i navenek, celkově nám to nešlo
a bylo to vidět. Nakonec z toho vzešel
takový výkon v rozhodujícím utkání,
který se jako týmový rozhodně označit
nedal...“
●● Můžete být konkrétní?
„Nechci vynášet ven věci z kabiny. Prostě
se to celé pokazilo!“

ném. Dokážu vypnout, mezi přípravou
a zápasy myslet i na něco jiného než na
volejbal. A zdejší tým je samozřejmě
taky něco úplně jiného než nároďák.
Jak říkám, do Prostějova jsem se
strašnětěšila“
strašně
těšila.“

(smích) Snad nám pomůžou, protože jde
o docela klíčové hráčky, na kterých se má
stavět. Za situace, kdy jsou nejen u nás,
ale vůbec v Evropě úplně nové a ještě se
připojí tak pozdě, se jim samozřejmě budeme snažit co nejvíc usnadnit adaptaci,
ve všem pomoct. Jejich kvalitní výkony
budou pro náš tým důležité.“
●● Považujete za výhodu, že jádro
loni úspěšného mančaftu zůstalo pohromadě?
„To je jasné. Díky tomu máme na čem
stavět, jen se oživí už vybudované herní
vazby a můžeme se společně dál zlepšovat. Však hned na prvních trénincích
v kompletnějším složení bylo vidět, že
nám to společně po tak dlouhé pauze

sledovala on-line a jakmile nás
z osudí vytáhli do céčka, nevěřila
jsem svým očím... Ze všech ostatních skupin je maximálně jedna
svou silou trochu srovnatelná s tou
naší, jinak ty ostatní vidím jako neporovnatelně víc hratelné. Vůbec
nechápu, že má Prostějov pořád takovou smůlu a vždycky se v Champions League dostane do nejtěžší
možné společnosti. Možná už jde
o nějaké prokletí...“ (hořký úsměv)
●● V českých soutěžích jste za celou
minulou sezónu ani jednou neprohrály, což se vám už letos nepodaří
zopakovat. Je reálné zopakovat jízdu
v dalším průběhu sezóny?

finále Českého poháru, kde o zisku trofeje rozhoduje jediné utkání. Na rozdíl
od extraligového play off, kde se hrají
série na tři vítězné zápasy.“ (lehký úsměv)
●● Jak vůbec hodnotíte úvodní dva
duely nového extraligového ročníku?
(rozhovor vznikal před zápasem na palubovce Brna - pozn.red.)
„V Ostravě to byla fakt hrůza, tam nám
to vůbec nevyšlo! Připadala jsem si
podobně jako na mistrovství Evropy
v tom směru, že se člověku nedaří, tak
se ještě víc snaží a čím větší měrou to
zkouší urvat, tím je to horší... (pokrčí
rameny) Vůbec mi to nešlo, ani ostatní
holky nebyly v pohodě a výsledkem
byl špatný týmový výkon, kterého

„Na samotném šampionátu se staly
různé
věci, které nevím, jestli se vůbec dají
nějak
o ůvodnit. My jsme tam měly krizi
od
vnitřní
i tu navenek. Prostě se to celé pokazi
lo...“

docela funguje
funguje. V soutěžních
zápasech poc
pochopitelně bude
záležet na ak
aktuální formě, ale
seehr
h anost nabraná v minulé
sehranost
sezóně může být jedině
výho “
výhodou.
●● Před rokem
d
jste dokázaly
získat
dobrou fo
formu dost rychle,
z čehož p
pramenil úspěch
Champi League. Pův Champions
jde to zopa
zopakovat?
„Pokusíme se o to, ale doba
fo
k nabrání formy
je ještě kratší než loni. A těžší to budene kvůli tomu.
me mít nejen
Zopakovat úspěch je totiž
vždycky slo
složitější, než na něj
dosáhnout poprvé. V Lize
mistryň si nna nás dají všichni
mnohe větší pozor, naasi mnohem
s dostaly do ještě
víc jsme se
nabitější skupiny oproti
předchoz ročníku a ke
předchozímu
všemu ppostupuje do play
mén družstev. Tím
off méně
pádem nnás čeká složitý ponav
kus o navázání
na loňskou
senzaci.
Každopádně
můžem znovu jen přemůžeme
k apit, což
kv
c je na druhou
kvapit,
s ranuvvýhoda.“
st
stranu
Ne
●● Nezklamal
vás tak
vražedn los základní
vražedný
skupiny Ligy mistryň?
„Po prav
pravdě? Mě přímo
Foto: Josef Popelka
naštval! Losování jsem

„I přes první ztrátu jsem optimistkou.
Výhoda je, že letos máme kádr tvořený
dvanácti špičkovými hráčkami, z nichž
každá může na hřiště bez větších obav
z poklesu herní kvality, což v minulém
ročníku tak úplně neplatilo. Tím pádem můžeme teoreticky víc i častěji
střídat, aniž bychom se musely bát
o výsledky, kromě toho nemusí být
únava některých členek týmu natolik
velká. Jestli však toho dokážeme využít
a už projdeme národními soutěžemi
bez další porážky, to záleží na mnoha
okolnostech. Jedna prohra se vždycky
může stát, ale dalším ztrátám se samozřejmě zkusíme vyhnout. Hlavní je, aby
takový dílčí výpadek nepřišel zrovna ve

soupeř využil k zaslouženému vítězství. Škoda, že po obratu z 0:1 na 2:1
jsme ten zápas nedorazily a ve čtvrtém
setu zase polevily. Na druhou stranu
všechno špatné je pro něco dobré.
Aspoň jsme dostaly facku, abychom
si naplno uvědomily, že potřebujeme
v přípravě opravdu pořádně máknout.
A taky do dalšího utkání s Olympem
jsme daly maximum, díky čemuž byl
náš výkon kromě jednoho výpadku
během druhé sady o dost lepší. Samozřejmě ale máme pořád hodně co
zkvalitňovat a na tom teď při trénincích tvrdě pracujeme. Champions League je za dveřmi, musíme být v rámci
možností dobře nachystané.“

vizitka
JULIE KOVÁŘOVÁ
✓ narodila se 14. září 1987 v Českých Budějovicích
✓ je vdaná za bývalého špičkového volejbalistu Petra
Kováře, za svobodna nosila příjmení Jášová
✓ s volejbalem začínala jako malá v oddílu Slavia PF
České Budějovice, odkud v roce 2003 přestoupila do Slavie Praha, kde
naskočila do extraligy žen
✓ v létě 2008 zamířila do Králova Pole Brno, tři sezóny (2010 až 2013)
následně strávila v německé bundeslize v barvách Aurubisu Hamburk
a nyní začíná třetí ročník ve VK AGEL Prostějov
✓ od roku 2009 je členkou ženské reprezentace České republiky, s níž
vyhrála Evropskou ligu 2012 (navíc vyhlášena nejlepším liberem celé
soutěže) a zúčastnila se dvou Mistrovství Evropy (osmá 2011, dvanáctá
2015)
* na klubové scéně jsou jejími největšími úspěchy dva extraligové tituly
a dva České poháry s Prostějovem
zajímavost: na přípravném turnaji v polských Szamotulech byla oceněna jako nejlepší libero a od sponzora dostala pračku značky Samsung

15102171038

Marek

●● Díky necelým dvěma týdnům
absolvovaným s VK AGEL zkraje přípravy už jste stihla lépe poznat některé nové posily, že?
„Jasně, to byla výhoda mého krátkého
zapojení zde v úvodu srpna. Verču Tinklovou už jsem samozřejmě trochu znala
z dřívějška, ale Ninu Herelovou vůbec.
Aspoň jsme se mohly trochu víc seznámit před mým odjezdem do repre.“
●● Jak probíhá současné sžívání kolektivu?
„Naprosto bez problémů a dobře. Většina holek se už dobře zná, jsme na sebe
zvyklé a víme, co od sebe čekat. Jedinou
neznámou jsou dvě mladé Kubánky, které dorazily úplně poslední až těsně před
sezónou.“
●● Co od dvou talentovaných posil ze
Střední Ameriky očekáváte?
„Těžko říct. Od teprve sedmnáctileté
Melissy Vargas se čeká strašně moc, tak
abychom pak všichni nebyli zklamaní.

15082710804

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
k
se ptal

●● Vám osobně se dařilo jak?
„Bylo to strašné. Dva zápasy jsem se
hodně trápila ne tím, že by ten příjem
stál úplně za prd, ale vůbec jsem neměla
svou obvyklou jistotu. Což bylo hodně
v hlavě. Snad nikdy předtím jsem tolik
neřešila, když na mě letí balón, jak jej
přihraju. Dobře jsem se cítila až v posledním utkání, které jsme paradoxně jako
tým úplně zmastily.“
●● Sledovala jste výkony dalších Agelek a co na ně říkáte?
„Myslím, že na rozdíl ode mě můžou
být ostatní holky z klubu s mistrovstvím
spokojené. Především Quinta Steenbergen, která pravidelně nastupovala
a pomohla Nizozemsku až do finále.
Pro Holanďanky je stříbro v domácím
prostředí obrovským úspěchem, byť
si celý turnaj hodně dobře nalosovaly.
(směje se) Předváděly ale fakt výborný
volejbal. Rozhodně se dařilo i Táně
Markevich, neboť taky odehrála většinu
střetnutí a Bělorusko díky dvěma vítězstvím postoupilo do osmifinále, odkud
mu chyběl pouze kousek mezi elitní osmičku. Tak nějak napůl se asi cítí Katy
Weiss, protože jen střídala a Německo
bylo malý krůček od postupu do semifinále. Nás však Němky porazily hladce
3:0 jako obvykle a opět potvrdily, že
na ně neumíme vůbec zahrát. Každopádně holky prokázaly dobrou formu
a do klubové sezóny mohou jít pozitivně naladěné. Já to mám jinak, ale tady
v Prostějově se z toho rychle dostanu.
Cítím se zde moc dobře, jinak bych
se nerozhodla ještě o rok prodloužit
smlouvu. Na oddílové boje se strašně
těším a věřím, že se nám bude dařit.
Cílem je zkusit zopakovat vynikající
předchozí rok.“
●● Za daných okolností jste tedy
byla ráda, že se vracíte z reprezentace
do Prostějova?
„Ano, byla a hodně. Strašně jsem se
těšila. Hlavně na to, jak si budu užívat každý trénink, po kterém přijdu
domů a v klidu si můžu dělat svoje
věci. Ne pořád trčet na pokoji
a přemýšlet, co se kde dělo...
Tady je to během sezóny o něčem úplně ji-

15030670256

PROSTĚJOV Pořádně náročné léto
a úvodní část podzimu má za sebou
Julie Kovářová. Osmadvacetiletá
volejbalistka VK AGEL nejprve absolvovala úvod společné přípravy
se svým mateřským oddílem, načež
se v polovině srpna připojila k české
reprezentaci a přes spoustu tréninků
i přátelských duelů s ním dospěla až
k letošnímu vrcholu v podobě Mistrovství Evropy. Turnaj však skončil
pro nároďák neúspěšně a sympatické
libero se tak s úlevou vzápětí vrátilo
na Hanou. Na startu extraligového
ročníku pak věnovalo Večerníku následující exkluzivní rozhovor jak o zážitcích z národního výběru, tak o nadcházející sezóně na klubové scéně.

Pondělí 26. října 2015
www.vecernikpv.cz
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BOXEŘIProstějovský
ROZCUPOVALI
TŘEBOŇ
A
VÉVODÍ
TABULCE
tým ovládl všechny duely a pokračuje ve vítězném tažení
PROSTĚJOV V duchu hesla
„ručně a stručně“ pojali své
pro Večerník
druhé vystoupení v letošním
extraligovém ročníku boxeři
Jiří MOŽNÝ
BC DTJ Prostějov. Rovné čtyři
týdny po dvoubodové cestě do Chlumce u Ústí nad Labem
si připsali další vítězství, a to ne ledajaké. Včetně přestávky bylo za přibližně hodinu a tři čtvrtě dobojováno, domácí borci
vyhráli jednou bez boje, čtyřikrát na body a hned třikrát před
časovým limitem. V ročníku 2015/2016 tak zůstávají stoprocentní a minimálně do poloviny listopadu se udrží na čele pětičlenné tabulky.
áž
původní reportáž

V plné parádě se i tentokrát představily
letní posily, hostující borci na ně nenašli
účinný recept a málokterý zápas byl vyrovnaný. Kvalita stála na domácí straně
a projevovalo se to na rostoucím skóre.
To se zastavilo až na maximálním možném rozdílu 16:0.
Dalším kolem pokračuje nejvyšší domácí soutěž již o tomto víkendu, kdy
do sezony vstoupí na znojemské půdě
největší prostějovský vyzyvatel Děčín.
To bude mít hanácký výběr volno
a platí to i pro páté kolo, které bude na
programu o dva týdny později. V něm
přijde na řadu severočeské derby Ústí
versus Děčín. A právě toto okresní
město bude hostit prostějovskou sestavu v polovině prosince v posledním
předvánočním kole.

lip Barák je zraněn, praskl mu bubínek
a musí jít na operaci, myslím si ale, že
jsme ho adekvátně nahradili.“
váhová kategorie do 60 kg:
Lukáš Dekýš
Erik Teplý
2:0 T.K.O. v 1. kole

Nebylo co řešit. Hostující boxer se na
Hanou vrátil opět po necelém roce,
když loni v listopadu nastoupil na stejném místě v jednom z interligových
pokračování proti polským Gliwicím.
A comeback to nebyl vítězný, podobně
jako tehdy, tak i nyní skončilo jeho účinkování předčasně. V sobotu se tak stalo
hned v prvním kole, kdy ho domácí
borec zasypal sérií tvrdých a přesných
úderů.
Hodnocení domácího kouče
váhová kategorie do 56kg:
Petra Novotného:
Viliam Tanko
„Lukáš
rozhodl
zápas s Erikem Teplým
Martin Stehlík
hned
v
prvním
kole, Erik byl tentokrát
2:0 na body
pouze vlažný. (smích) Lukáš do něj vleÚvodní střetnutí se brzy změnilo v jas- těl a Erik nedokázal vzdorovat, po drunou záležitost v podání prostějovského hém počítání to bylo ukončeno.“
borce. O vítězi souboje jednoho z nejváhová kategorie do 64 kg:
lepších evropských boxerů této kategoOndřej Schilder
rie proti poměrně neznámému soupeři
Martin Molčan
nebylo pochyb, byť zápas neskončil
2:0 na body
předčasně a musely rozhodnout body
od rozhodčích. V poměrně slušně za- Setkání kmenového člena Poruby se
plněné sokolovně se tak začalo vítězně. slovenským internacionálem ze Spišské
Hodnocení domácího kouče
Nové Vsi začalo z obou stran opatrně
Petra Novotného:
a první kolo patřilo spíše vyčkávání.
„Tanko potvrdil své kvality, je to evrop- Ondrovi ale vyšel na jedničku vstup do
ský formát. Suverénně vyhrál, byl po druhého dějství, byl aktivní a soupeř navšech stránkách lepší. Panovala u něj opak statický. Pak se to opět vyrovnalo
sice trochu nervozita, což bylo asi způ- a k vidění byl oboustranně atraktivní
sobeno tím, že se jednalo o jeho první box. Ve třetím kole nejprve převzal inizápas tady doma. Trochu pospíchal, ciativu soupeř a zdálo se, že má fyzicky
chtěl to ukončit před limitem, ale za- navrch, člen BC DTJ ale v závěru ožil
slouženě zvítězil a tudíž spokojenost. Fi- a dokázal skvěle zafinišovat.

Hodnocení domácího kouče
Petra Novotného:
„V šedesát čtyřce boxoval Schilder
s mladým a houževnatým soupeřem.
Ten byl tvrdý, ale Ondra je na tom technicky dobře a dovedl to do vítězného
konce. Takže spokojenost.“

FOTO & VIDEO
GALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz

váhová kategorie do 69 kg:
Miroslav Šerban
Vazír Garevv
2:0 T.K.O. ve 3. kole

Klasický zápas v podání domácí opory,
která se nikam zbytečně nežene, dokáže
si pozici pečlivě připravit a pak proměnit příležitosti v jeden přesný úder či
jejich delší sérii. Jeho protivník byl sice
o hlavu vyšší, Šerban ale i díky spíše šermířskému postoji s přihrbením, poklekem a náhlými výpady pečlivě získával
body. Mnohonásobný domácí šampion mezi muži a dříve i juniory či kadety
prokázal také dobrou kondici, když se
silami vydržel až do konce a stále častěji
využíval odkrytosti soupeře. Vyústilo to
až v poslání k zemi, počítání a vítězství
formou technického knockoutu.
Hodnocení domácího kouče
Petra Novotného:
„Výkon Mirka se mi líbil. Boxoval proti
klukovi, který je neznámý, ale Míra plnil taktické pokyny. Jednotlivě bodoval
i chodil do sérií, dlouho jsem ho takto
neviděl zaboxovat a ukázal se výborně
poté, co ho v Ústí okradli o vítězství.
Jednoznačně vyhrál.“
váhová kategorie do 75 kg:
Jakub Bambuch
Josef Pavliš
2:0 K.O. v 1. kole

První souboj po tradiční čtvrthodinové pauze byl velice krátké povahy.
A kdo se trochu zdržel při občerstvení,
tak už mohl sledovat pouze vyhlášení
výsledků. Od úvodních sekund to byl
oboustranně nesmírně útočný duel,
možná i proto skončil hned po několika desítkách sekund. Stačila totiž chvíle
nepozornosti hostujícího boxera, který
se zády ocitl v provazech, a po kontaktu
Kubovy rukavice se soupeřovou bradou se Pavliš poroučel k zemi. Třeboňský chlapík chvíli příliš nevěděl o světě
a byl rád, že se může posadit na židli, po
čistém knockoutu tak celé představení
skončilo.

Obchodní partneři BC DTJ Prostějov:

Rozhodující náskok si Prostějov vypracoval hned v nižších hmotnostech. Zasloužil se o to i Ondřej Schilder (vpravo).
Foto: Jiří Možný

Hodnocení domácího kouče
Petra Novotného:
„Zápas Kuby Bambucha byl na mě
moc rychlý. Pavliš je takový technický,
silný na nohách, Kuba už je ale ostřílený, má něco za sebou. Počkal si na úder
a prvním krosem rozhodl. Pohlídal si
to, je to takový naučený úder, počkal si
na to a vyšlo mu to. Naopak Pavliš si to
nepohlídal.“

váhová kategorie do 91 kg:
Erik Tlkanec
neobsazeno
2:0 bez boje

Velké překvapení a třešnička sobotního programu. O cestě oddílové legendy zpět do ringu se sice v posledních
dnech hodně spekulovalo, stále však
bylo otázkou, jestli se nejedná jen
o mediální hru a matení nepřítele.
Nesmírně zkušený boxer se nezalekl
ani vyššího a výrazně těžšího protivníka, trpělivě si šel za svým a při každém úderu se mohl spolehnout na
bouřlivé povzbuzování z řad publika.
Poměrně vyrovnaný souboj tak urval
ve svůj prospěch a dočkal se vítězného návratu.
Hodnocení domácího kouče Petra
Novotného:
„Kondičně to nebylo optimální.
I když jsem tam dával údery, tak soupeř byl těžký a ustál to, nebyl jsem až
tak přesný, člověk má málo sparing
partnerů, není tu tolik tak mohutných
kolegů. Ale spokojen jsem, zvítězil
jsem.“

Stejně jako při prvním kole proti Ústí,
i nyní se Prostějov dočkal také výhry bez
boje. Minule si Tlkanec proti Dominiku
Humburgerovi zaboxoval necelá dvě
kola, než vyhrál technickým k.o., nyní
mu Jihočeši nedodali žádného soupeře.
váhová kategorie do 81 kg:
Hodnocení domácího kouče
Marek Andrýsek
Petra Novotného:
Dušan Kabát
„V
jednadevadesátce
měli Plesníka, ale
2:0 na body
my jsme tam měli Tlkance. Erik potvrdil
Přání prostějovského boxera byl jasné, své kvality, předchází ho jméno. Vypadá
co nejrychleji zápas ukončit. Na svého to, že to bude jako Ištván Bernáth, kdy
soupeře tak vletěl, bušil do něj snad proti němu nechtějí soupeři nastupovat.“
půl minuty v kuse, zatlačil ho do rohu
váhová kategorie nad 91 kg:
a vynutil si počítání, poté se ale vše zaPetr Novotný
čalo obracet. První kolo sice bylo jasnou
Vít Růžička
záležitostí, vyčerpávající styl si ovšem
2:0 na body
začal vybírat daň a bylo zřetelné, jak
rychle Markovi docházejí síly. Ve třetím
kole už se ani příliš nekryl a silně mu
pomohlo, že ani Kabát na tom nebyl o
mnoho lépe, v závěrečných sekundách
již byli oba rádi, že se drží na nohách.
Hodnocení domácího kouče Petra Novotného:
„Marek do prvního kola skutečně vlePetr NOVOTNÝ – BC DTJ Prostìjov:
těl, myslel si, že soupeře ustřelí. Ještě
„Hosté
kvalitu
neměli,
někteří jejich stabilní borci nepřijeli. S nulou jsem to
jsme o tom na tréninku i před zápasem
mluvili, že je to mladý kluk, je potřeba ale rozhodně nečekal. Příště se utkáme až v prosinci v Děčíně. Jsme na vítězné vlně, ale Děčín má společenství s Prahou, která boxuje Bundesligu. Takže
být trpělivý a bodovat, on ho ale chtěl můžeme očekávat, že si kluky budou půjčovat. Bude to těžké, v Děčíně se
sundat a málem se mu to nevyplatilo. moc často nevyhrává, nám se to už ale podařilo.“
A ve druhém kole, kdyby ten kluk byl
trochu zkušenější a měl dobrou techMiroslav FORAL – SKB Láznì Tøeboò:
niku, tak by Marek ještě měl velké „Je to naše první prohra a my se dáme dohromady. Nejeli jsme tady vyhrát, chtěli
problémy. Naštěstí i soupeř poté ode- jsme ale udělat poctivý zápas se vším všudy, to se nám bohužel nepovedlo. Fakšel kondičně a nedokázal mu to vrátit. tem je, že jsme sem jeli bez čtyř stabilních mužů, chyběli mi Bártl, Kolařík, BazirTato zbrklost se ale nemusí vyplatit, gur a Niemerfroh. Snažili se, ale třeba Pavliš v pětasedmdesátce neměl na to, byla
když máte zkušenějšího soupeře. Ma- to jednoznačná záležitost. Jsem tu ale rád za velice přátelské prostředí. Pocházím
rek to dělá stále, zatím mu to vychází, z jižní Moravy, všechny kluky znám a jezdím sem rád. Sice nám domácí dali výprask šestnáct nula, my jim to ale vrátíme u nás doma. (úsměv)“
ale není to nejlepší.“

ZAZNĚLO

NA TISKOVCE...

Viliam Tanko: „Titul s Prostějovem? Máme na to!“

PROSTĚJOV Desetkrát opanoval
slovenský šampionát, má doma
medaile z loňského mistrovství
Evropské unie a letošních Evropských her, k tomu na jaře triumfoval s Nitrou v česko-slovensko-polské interlize. Před začátkem
aktuální sezony se ale Viliam
Tanko (na snímku) rozhodl změnit dres a ze své Galanty odešel
na hostování do Prostějova. Také
tady je zatím v soutěži družstev
stoprocentně úspěšný a jeví se
jako jedna z hlavních opor sestavy, která touží získat zlaté medaile. Po vítězném mači s Třeboní
poskytl Večerníku exkluzivní rozhovor.

Jiří MOŽNÝ

•• Váš zápas vypadal poměrně
jednoznačně. Také jste to tak vnímal?
„Bylo to jednoznačné. Boxoval jsem
svoje, soupeře jsem nepustil k tomu,

aby předvedl svůj styl. Stále jsem byl
na nohou, byl jsem dostatečně pohyblivý na obě strany, překvapoval
jsem ho a on nestíhal. Zápas jsem si
užíval, ke každému nastupuji do ringu s tím, že si jdu pro vítězství.“
•• Takže se podařilo splnit plán?
„Soupeře jsem neznal, věděl jsem
pouze to, co mi řekli trenéři. Tedy,
že boxuje dopředu a je to útočník.
Zaujal jsem tedy distancový box,
byl jsem dál od něj, musel jsem si ho
držet přední rukou na dálku. Když
se mi to dařilo, tak vůbec nestíhal.
Každý úder si ale musíte rozehrát
a ve správný moment zaútočit. Bez
přípravy to nejde. Soupeř by toho
mohl využít a potrestat mě.“
•• Jak tedy hodnotíte domácí premiéru?
„V dresu Prostějova jsem teprve
druhý zápas a je to pro mě druhé
vítězství. Takže jsem spokojen a také
atmosféra je tu super. (úsměv) Přišlo
hodně lidí, fandí, žijí boxem. Sledují

to a bylo vidět, že přišli fandit domácím boxerům.“
•• V Prostějově jste poměrně
krátce, jak jste v oddíle spokojen?
„Češi vždy se Slováky spolupracovali. Střetávali jsme se na mezistátních
zápasech, na soustředěních a poznáme už, kdo jakou úroveň boxuje.
Dali mi nabídku hostovat v jejich
klubu, tak jsme tuto možnost přijali,
bylo to pro nás výhodné. Jsou tady
dobří lidé, kvalitní trenéři a správný
kolektiv. Jsem zde spokojený.“
•• Máte už zkušenosti s českou
extraligou?
„No, boxoval jsem ji už před rokem.
A pak minulou sezonu jsem byl
v drese Nitry v interlize, kde jsem
ani jeden zápas za celou sezonu neprohrál a každého jsem porazil. Také
celkově jsme s Nitrou skončili na
prvním místě a byl to pro nás velký
úspěch.“
•• A tam jste už nechtěl pokračovat?

„Už jim dozráli jejich boxeři a já
mám svůj oddíl v Galantě, kde mě
připravuje mistr světa i Evropy, s ním
se mi velmi dobře spolupracuje.“
•• Když jste loni dobyl titul
s Nitrou, je to cílem i nyní na Hané?
„Máme na to. První zápas jsme venku vyhráli, teď ve druhém také a navíc hodně vysoko. Uvidíme ale, musíme jít postupně zápas od zápasu.
Nicméně je to ale naše práce, musíme makat a udělat pro to maximum.
Věřím, že se nám to podaří.“
•• Další extraligový duel máte až
v prosinci. Co vás čeká do té doby?
„Dostal jsem nabídku z Prahy do německé Bundesligy. Ještě není jisté, že
tam půjdu, ale chtěl bych. Byly by to
další cenné zkušenosti a těžké zápasy. Očekávám tvrdé souboje, budou
tam nejlepší boxeři z celé země, které jsem potkal třeba na Evropských
hrách v Baku nebo na mistrovství
Evropy. Ale věřím tomu, že to bude
úspěšné angažmá.“

“

Foto: Jiří Možný

Jsem v Prostějově spokojen
a také atmosféra je zde super.

Přišlo hodně lidí, fandí a žijí boxem.
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ORLI MUSÍ ZLEPŠIT KOMUNIKACI

OREL
PODLE

VEČERNÍKU
LUKÁŠ PALYZA
LU
LYZA

Už úvod sezo
sezony naznačil, že Lukáš Palyza po svém příchodu do
Prostějova bu
bude oporou nově složeného týmu. Obávaný střelec
se zkušeností z německé Bundesligy výrazně přispěl k prvnímu
vítězství v sez
sezoně, když v Ústí nad Labem zaznamenal patnáct
bodů. Proměnil tři trojky a všech šest trestných hodů.
bodů
Nejlepším
Nej
střelcem svého týmu byl rovněž v Pardubicích kde dal opět patnáct bodů. Z pohledu koeficiencích,
tu úspěšnosti byl v obou duelech nejlépe hodnoceným
hr
hráčem
Prostějova. Méně se mu dařilo pouze v Děčí Toto střetnutí bylo jediné, ve kterém se netrefil
číně.
z trojkové vzdálenosti. Hráč se zkušenostmi z rep
prezentace
si uvědomuje, že tým zatím nepodává
o
optimální
výkony, což komentoval po posledním
ligovém kole. „Musíme zlepšit přístup k tréninku i zápasům. V prvních pěti zápasech jsme nehráli to, co jsme chtěli a to musíme zlepšit,“ řekl Palyza.

OKÉNKO KAPITÁNA

Ladislav Valný

aneb pohledem Romana MARKA

„Nejde se jen dívat na výsledky. V prvních kolech jsme narazili na těžké
soupeře. V Děčíně a Pardubicích se moc vyhrávat nebude, ani domácí
porážka s Nymburkem není žádným překvapením. Jistě, rozdíl ve skóre
mohl být v těchto zápasech příznivější, ale z pohledu tabulky je jedno,
jestli prohrajete o bod nebo o dvacet. Mrzí nás všechny akorát porážka
v Ostravě, tam jsme měli dobře rozehraný duel zvládnout.
Dosavadní duely ukázaly, že musíme zapracovat na zlepšení hry, ve výkonu máme mezery. Trenéři na tom s námi pracují a věříme, že se to
brzy projeví. Současný poměr výher a porážek nebereme jako tragédii.
Teď hrajeme třikrát doma a můžeme se vydat po lepší cestě. Potřebujeme získat nějaký úspěch a ten hráčům dodá klid i sebedůvěru. Jsem přesvědčený, že to přijde hned proti Jindřichovu Hradci. Doma si věříme,
ROMAN MARKO,
a toto utkání určitě zvládneme!“
kapitán Ariete Prostějov

RYCHLÝ
VEČERNÍK
Startuje série
domácích zápasù
Prostějov (lv) - Po těžkém úvodu na basketbalisty čekají hned tři
zápasy ve vlastní hale v řadě, což je
příležitost, jak se chytit a postoupit
v tabulce směrem nahoru. Už tuto
středu od 18:00 hodin přivítají Lvy
z Jindřichova Hradce a v sobotu od
17:00 hodin svitavské Tury. Sérii
domácích duelů zakončí 4. listopadu v rámci vystoupení proti Opavě.
Do všech zápasů půjdou Orli s cílem zvítězit. „Bylo by pochopitelně příjemné, kdybychom všechny
následující utkání zvládli. Enormní
tlak si ale nemusíme připouštět. Je
zkrátka důležité navázat na lepší
úseky z venkovních duelů,“ uvažuje
kouč Ariete Zbyněk Choleva. „Už
v minulé nebo předminulé sezoně
nám některé zápasy venku příliš
nevyšly. Doma ale tým ukazoval
svoji lepší tvář. Věřím, že se to bude
opakovat i v průběhu tohoto ligového ročníku. Doma zkrátka chceme
být úspěšní a vyhrávat. Měla by nám
pomoci výhoda
důvěrně známého prostředí. Na své
palubovce si každý tým více věří
a to platí pochopitelně také o našem
týmu,“ tvrdí kouč.

Tomanec bude chybìt
Prostějov (lv) - Hráči i trenéři si
uvědomují, že ve výše zmíněném domácím trojboji je nečekají snadné zápasy. Opava ještě neprohrála, výbornou formu mají i svitavští Tuři, kteří
dokázali vyhrát dva venkovní zápasy a podcenit nejde ani Jindřichův
Hradec. Lvi dokázali vyhrát v Brně
a naposledy pořádně potrápili Válečníky z Děčína. „Každé střetnutí bude
těžké. Navíc nám bude ještě nějakou
dobu chybět Honza Tomanec a to je
pod košem citelné oslabení. Přesto se
pokusíme tuto sérii zvládnout a snad
se nám to podaří,“ prozradil Choleva.

najdete nás na

www.vecernikpv.cz

P
PROSTĚJOV
Už před začátkem
ssezony basketbalisté Ariete
P
Prostějov věděli, že je čeká nessmírně náročný start do nového ročníku Kooperativa NBL.
Čtyřikrát hráli venku, z toho ve
dvou případech na půdě velkých kandidátů na medailové
umístění. Doma přivítali pouze
mistrovský Nymburk, který má
navíc zkraje sezony velice kvalitní formu. Z této série Orli dokázali vytěžit jediné vítězství a prožívají jeden z nejhorších vstupů
do sezony od postupu do ligy.
Z náročných soubojů vytěžili
jediné vítězství a po pátém kole
společně s Brnem uzavírají tabulku nejvyšší domácí soutěže...
„Ten pohled není příjemný, ale je to
aktuální realita. Nejde jen o těžký los,
ten se v dalším průběhu soutěže otočí.
Jde hlavně o náš výkon, o předváděnou hru. Ta se musí rapidně zlepšit na

A OMEZIT HERNÍ VÝPADKY
obou polovinách hřiště, prohlásil po
neúspěšném vstupu do Kooperativa
NBL trenér Ariete Zbyněk Choleva.
Proti těžkým soupeřům se ukázalo,
jak budou bolet herní výpadky v průběhu zápasů. Orli dopláceli na horší
komunikaci pod vlastním košem na
roztříštěnou obranu, stejně jako na
pasivitu v
útoku, kde chvílemi stáli a čekali, kdo
situaci vyřeší za zbytek týmu. „Někdy
to tak bylo. Současně ale máme pasáže, kdy si v ofenzivě vyhovíme a pak
jsme úspěšní. Ani v obraně to chvílemi není katastrofální. Nasazení nám
nechybí, jen musíme zlepšit domluvu
bránících hráčů,“ uvědomuje si Choleva a právě na tyto herní úseky chce
navázat v dalších zápasech.
Komunikace je v ofenzivě největším
problémem Orlů hlavně při rychlých
protiútocích soupeřů. Právě v těchto
okamžicích je každé zaváhání nemi-

Čtrnáct úspěšných trojek přineslo PRVNÍ VÝHRU
SL ÚNL 71
AR PV 93
ÚSTÍ NAD LABEM Na půdě nebezpečné Slunety usilovali minulé pondělí prostějovští basketbalisté o první
úspěch v novém soutěžním ročníku a
svésnaženípodpořilikvalitnístřelbou
z dálky. Hned šest exekutorů se v televizním utkání dohrávky třetího kola
Kooperativy NBL podělilo o čtrnáct
trojek při úspěšnosti přes sedmačtyřicet procent. Právě díky přesné mušce se mohli po výhře 93:71 radovat ze
zaslouženého úspěchu.
Do reprízy čtvrtfinále loňského ročníku
Kooperativa NBL nastoupili domácí
v sestavě Emerson, Barhem, Čarnecký,
exprostějovský Votroubek a Pecka. Ariete poslalo na palubovku základní pětku
ve složcení Marko, Slezák, Palyza, Šteffel
a Tomanec.
Ústeckému výběru patřil samotný začátek střetnutí. Po necelých třech minutách
Severočeši vedli 7:0 a naznačili, že se

soupeřem chtějí hrát vyrovnanou partii.
Ve druhé části desetiminutovky se však
Orli důrazně přihlásili o slovo a začali koš
soupeře ostřelovat z dobře připravených
pozic. Nejprve se jim podařilo vyrovnat
a v úspěšné kanonádě pokračovali i nadále a propracovali se k vedení 13:27 z pohledu domácích.
Více ze hry měli svěřenci Zbyňka Cholevy také v dalších minutách, i když se Ústí
snažilo o obrat. Po střele Barhama v 15.
minutě šli domácí dokonce do vedení,
po oddechovém čase ale basketbalisté
Prostějova udeřili a ovládli závěr poločasu. Získali náskok patnácti bodů a v
průběhu přestávky přemýšleli o tom, jak
udržet slibné vedení o plný tucet - 35:47.

Střeleckou pohodu si Orli přenesli i do
druhého poločasu. Kombinační hrou
dokázali rozebírat ústeckou obranu a rozdíl ve skóre místy přesáhl dvacet bodů.
Po třiceti minutách vedli už 75:53 a mířili
k pohodové koncovce. Jedinou „černou
kaňkou“ bylo zranění Jana Tomance,
který odstoupil kvůli podvrtnutému
kotníku.
V poslední čtvrtině Ústečtí neměli co
ztratit a vrhli všechny síly do útoku.
V závěrečné periodě sice uhráli remízu 18:18, kde stažení vysoké ztráty se
přesto nedostali a Orli mohli slavit své
první vítězství v sezoně, když hned pět
hráčů se ve střelecké listině dostalo na
dvouciferná čísla.
(lv)

CO ZAZNĚLO

NA TISKOVC
TISKOVCE...
CE...

Zbyněk CHOLEVA - Ariete Prostějov:
„Od začátku jsme hráli docela organizovaně v obraně a k tomu se přidala docela slušná střelba, což my potřebujeme. Oproti předchozím zápasům jsme si dobře půjčovali míč a to bylo pro soupeře hodně nepříjemné. K tomu jsme v každém poločase
udělali pouze čtyři ztráty, což je dobrá bilance. Všechno nám hrálo do karet a tomu
odpovídal výsledek, který byl pro nás hodně příznivý.“

Pardubice rozhodly o výhře na přelomu poločasu
BK PAR
AR PV
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PARDUBICE, PROSTĚJOV Sérii
tří zápasů na palubovkách soupeřů
zakončili basketbalisté Prostějova
na horké pardubické půdě. Domácím sice v utkání pátého kola chyběl
exprostějovský Kohout i rozehrávač
Sanders, i tak ale ukázali svoji sílu
a naznačili své předsezónní ambice.
Východočeši se prezentovali rychlým
přechodem na útočnou polovinu
a kvalitní střelbou z dálky. Díky tomu
Orly často přehrávali a získali čtvrté
vítězství v pátém utkání. Ariete naopak stejný počet duelů prohrálo.
Domácím basketbalistům skvěle vyšla
hned první čtvrtina. Prostějov sice vedl
na konci 3. minuty po Markově trojce
5:7, ovšem následovala šňůra 17:0(!), na
níž se nejvíce podílel Wall, autor jedenác-

ti bodů v úvodních devíti minutách. Pardubice otočily na 22:7 a čtvrtinu ovládly
v poměru 25:12. Na začátku druhé části
hry se Orli nadechli, hlavně díky dvěma
Slezákovým trojkám a Palyzovu ofenzivnímu příspěvku. Necelé čtyři minuty
před koncem poločasu snížili na 31:33
a snažili se průběžný výsledek otočit.
Proti byl ale opět Wall, který přispěchal
s úspěšnými pokusy z dálky. Po šňůře
osmi bodů domácí opět vedli dvouciferným rozdílem 45:25.
O vítězi definitivně rozhodla třetí čtvrtina. Hosté opět nedokázali ubránit Walla,

další trojku přidal ještě v loňské sezóně
hráč Ariete Pandula a skóre 68:46 po třiceti minutách nevěstilo nic dobrého pro
výběr trenéra Zbyňka Cholevy. Pardubice dohrávaly utkání ve velké pohodě.
Dokázaly se prosadit pod košem, sbíraly
míče v obraně a ještě k tomu stačily navyšovat své vedení, které se v jednu chvíli
vyšplhalo až na osmadvaceti bodový
rozdíl. Domácí basketbalisté využili dvacet prostějovských ztrát i absence Jana
Tomance. Po čtvrté porážce tým Ariete
v tabulce Kooperativa NBL klesl až na
dvanácté místo.
(lv )

CO ZAZNĚLO

NA TISKOVC
TISKOVCE...
CE...

Zbyněk CHOLEVA - Ariete Prostějov:
„Takhle jsme si zápas nepředstavovali. Pardubice nás s velkou energií dobře bránily, od
začátku byly lepší, tlačily nás do kouta. Ve druhé čtvrtině jsme vývoj trochu vyrovnali,
ale po přestávce se nám vstup do druhé poloviny nepovedl. Rozdíl byl obrovský, domácí byli na koni a my jsme se naopak nemohli dostat do kloudné situace. Nedařilo se
nám ani v kombinacích. Dvacet ztrát proti takovému soupeři nemůžeme udělat.“

Trenér Zbyněk Choleva, si zatím může vykřičet hlasivky, ale není to moc platné.
Foto: Zdeněk Vysloužil

losrdně potrestané. „Třeba v posledním zápase v Pardubicích jsme na
to doplatili. Dokázali jsme stáhnout
dvouciferné manko na dva body. A v
poslední minutě poločasu jsme udělali v obraně hloupé chyby a najednou

to bylo zase o deset. Takové výpadky
musíme eliminovat. Bez nich jsme
konkurenceschopní. Chce to ale hrát
maximálně soustředěně a omezit
chyby na minimum. Jiná cesta k úspěchu není,“ tvrdí kouč Prostějova.

DĚČÍNSKÝ VÍTR ODVÁL NADĚJI
NA ÚSPĚCH UŽ V PRVNÍ ČTVRTINĚ
BK D
AR PV
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DĚČÍN Po dvaadvaceti hodinách
od zápasu proti Ústí a bez zraněného Jana Tomance nastoupili hráči
Ariete Prostějov do zápasu s Děčínem. Toho nahradil ve stabilní základní pětce Martin Novák. Orlům
se odveta za poslední vzájemný
duel v pátém ligovém semifinále minulé sezony nepovedla. Od
první minuty nedokázali zastavit
ofenzivu protivníka a prakticky
se nedostali hry. V obraně to nakonec nebylo až tak špatné, avšak
bez potřebné jiskry v útoku to stačilo pouze na porážku o třiadvacet
bodů...
Děčínský kouč nemohl pro utkání
čtvrtého kola nejvyšší soutěže počítat s perimetrovým tandemem
Bosák – Bažant, ale i tak domácí vyrazili za výhrou hned od samotného
začátku. Rychle proměnili tři trojky
a získali velké sebevědomí, k tomu
přidali další body po rychlých útocích a ve čtvrté minutě Orli prohrávali 0:13. Až do konce čtvrtiny
se nedovázali prosadit a v útoku se
dostávali pouze k těžkým pokusům

a ty neměly naději na úspěch. Děčínští „Válečníci“ tak desetiminutovku
ovládli v poměru 20:4!
Týmu Ariete přitom nepomohla ani
změna obrany. Domácí se trefovali
z dálky téměř neomylně a navíc sbírali i odražené míče a doskoky využívali k opakovaným pokusům. Rozdíl
ve skóre sice Orli dokázali zastavit
a snížili své manko na třináct bodů,
i tak po dvaceti minutách prohrávali
26:39.
Ve druhé polovině to byl zpočátku
tuhý boj. Ještě ve 25. minutě svitla
Prostějovu naděje, když Roman Marko proměnil jedinou hostující trojku
v utkání a snížil na 35:48. Jenže v následujících čtyřech minutách hosté
neproměnili ani jednu střelu a bylo
rozhodnuto. Po třiceti minutách svítil na ukazateli skóre výsledek 60:39
a bylo rozhodnuto.
To bylo také nejvyšší vedení domácích. V poslední čtvrtině řádné hrací
doby se totiž již na děčínském kolbišti
nic podstatného neudálo, tempo hry
i nadále diktovali Válečníci, kteří si
udržovali vysoký náskok. V koncovce
se již pouze čekalo na to, zda domácí
rozehrávač Vyoral dosáhne na ceněný
triple-double. Klíčový basketbalista
výběru Pavla Budínského se nakonec
zastavil na bilanci devíti bodů, deseti
doskoků a devíti asistencí.
(lv)

CO ZAZNĚLO

NA TISKOVC
TISKOVCE...
CE...

Pavel BUDÍNSKÝ – BK Armex Děčín:
„Vlétli jsme do utkání raketově, měli jsme výbornou obranu, začali trefovat střely a byla
paráda se na to koukat. Po prostřídání sestavy a po zpomalení tempa jsme taky měli
hluché pasáže. Ale i ve druhém poločase jsme pokračovali v naší obraně. Střelci Prostějova měli těžkosti dostat se do střeleckých pozic, čemuž poté odpovídalo i procento
úspěšnosti. Z naší strany to byl sebevědomý výkon.“
Zbyněk CHOLEVA - Ariete Prostějov:
„Začátek nám vůbec nevyšel. Děčín dal tři trojky a dostal se do euforie, což mu vydrželo celý zápas, byť jsme to později stáhli na 13 bodů. Ale potom jsme zase dostali lehké
koše. Nechali jsme se přeskákat, v situacích jeden na jednoho kolem nás domácí chodili
jako vítr. Prostě jsme nestíhali a navíc nám to nepadalo, protože jsme tam prostě neměli
prostor. Děčín hrál velmi dobře v obraně a trefoval se z dálky.“

Pondělí 26. října 2015
www.vecernikpv.cz

sport
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TĚSNÁ PORÁŽKA KOSTELCE V TELNICI BERDYCH MÁ DRUHÝ TITUL,
S TEL
S KNH

31
30

TELNICE, KOSTELEC NA
HANÉ Nafukovačka gólmanům
nesedí. Obávané prostředí telnické házenkářské haly bylo pověstným závažím, které rozhodlo ve
prospěch domácích. Ve střelecky
velmi úrodném utkání šestého druholigového kola se museli Kostelečtí házenkáři smířit s nejtěsnější
jednobrankovou porážkou 30:31.
„Zejména v obraně jsme tentokrát
nezahráli podle mých představ,“

okomentoval stručně porážku Jiří
Grepl, trenér Kostelce.
Na telnické půdě se rozpoutaly střelecké dostihy. Oba celky se střídaly v útočných akcích, domácí tým měl od začátku mírný náskok, který však v závěru
poločasu dokázali kostelečtí zvrátit a
drželi jednobrankové vedení - 15:16.
„Na můj vkus měly spojky soupeře až
příliš prostoru. Nechali jsme je proskakovat, hodně volnosti měl i Mrkvica,“
zamyslel se trenér Grepl.
Otevřená partie se odehrávala i ve druhé půli. Hostující tým dokázal ještě pět
minut před koncem držet nerozhodný
stav - 28:28. „Odehráli jsme vcelku vyrovnaný zápas. Mohli jsme dopadnout
výsledkově i lépe. Šance byly i v kon-

covce, ale bohužel jsme je neproměnili,“
litoval ztracené šance Grepl a dodal:
„Telnice nám zkrátka nesvědčí. Oba
brankáři si stěžovali, že pořádně nevidí.“
Druholigová soutěž má tradiční dušičkovou přestávku, ale Kostelečtí mít volno tentokrát nebudou. Čeká je sobotní
pohárový zápas s extraligovou Litovlí.
„Z našeho pohledu má utkání náboj v
tom, že budou mít kluci možnost zahrát si proti extraligovému soupeři. Přál
bych si ho odehrát takovým způsobem,
abychom se nemuseli za předvedený
výkon stydět,“ uzavřel Jiří Grepl.
Házenkářsky mimořádně atraktivní
souboj s Litovlí se v kostelecké sportovní hale uskuteční v sobotu 24. října
od 17:30 hodin.
(zv)

Prostějov dostal v Juliánově těžký úder
JUL
PRO

38
31

BRNO, PROSTĚJOV Více nastřílených branek než počet diváků,
přesně tak to vypadalo v neděli
večer v brněnském Juliánově. A
nejednalo se o fotbalové střetnutí
hrané za zavřenými dveřmi, který
by skončilo výsledkem 1:0, nýbrž
velkou házenkářskou přestřelku,
při níž hráči Sokola II Prostějov
utrpěli druhou porážku v aktuální
druholigové sezoně.
„Nedařilo se nám. V útoku jsme sice
byli relativně úspěšní, udělali jsme ale
moc technických chyb v útoku. Navíc
nám nefungovala obrana tak, jak bychom si představovali,“ smutnil bezprostředně po návratu zpět na Hanou

prostějovský kouč Svatopluk Ordelt.
Na hostující hráče čekalo neoblíbené
prostředí nafukovací haly a nesžili se s
ním ideálně. „Zklamal nás povrch. Byl
pomalejší a my málo důrazní, tímto
nás soupeř předčil. Nebyli jsme schopni klást větší odpor,“ popisoval.
Od počátku za svým soupeřem zaostávali a platilo to tak až do konce střetnutí. V poločasu to bylo o čtyři branky,
po změně stran se pak oba celky ještě
více rozstřílely a v součtu nabídly šesti
desítkám návštěvníků téměř osmdesát
přesných ran.
„Vypadalo to, že jsme schopni je stáhnout, ale opět nám utekli. Soupeř byl
hratelný, my jsme se ale porazili sami.
Měli jsme navíc i kopec smůly, spousta
balonů se odrážela k soupeři,“ nepotěšilo střetnutí prostějovského kouče.
Výsledkem tak bylo téměř čtyřicet obdržených branek a poměrně výrazná
porážka. „Hodně jsme inkasovali z

trháků, takto padlo více než deset branek. Vždy po nesmyslné ztrátě v útoku,
ať už šlo o kroky, průraz nebo špatnou
nahrávku. Soupeř nebyl o tolik lepší, a
kdybychom předvedli takový výkon
jako před týdnem, tak vyhrajeme,“ je
přesvědčen.
Prostějovu se tedy nepodařil podobný
obrat jako o kolo dříve Kostelci. „Tam
to bylo hodně zvláštní, nám se to bohužel nepodařilo. Pokyny přitom byly
jasné, protože Juliánov nemá žádného
typického střelce z dálky, jako jsou u
nás Kosina s Kozlovským. Vše tak tlačí
do šestky, ale ani obraně se moc nedařilo,“ přemítal.
Třetí nejvyšší domácí soutěž nyní čeká
třítýdenní přestávka, první víkend si
Prostějov vyplní pohárovým soubojem. Doma totiž v sobotu od patnácti
hodin přivítá prvoligovou Bystřici
pod Hostýnem.
(jim)

OBHÁJIL VE STOCKHOLMU

STOCKHOLM, VÍDEŇ Další
skvělý týden v kariéře má za sebou Tomáš Berdych. Na turnaji ve
Stockholmu nenašel přemožitele
a získal druhý titul v sezoně. Ve
švédském hlavním městě se mu
tradičně daří. V roce 2012 a loni
zde zvítězil, načež letos dokázal
svůj post obhájit. Na turnaji už tak
neprohrál dvanáct zápasů v řadě.
„Přijel jsem odehrát kvalitní zápasy a získat titul. To se podařilo
a navíc mé výkony byly opravdu
dobré, takže můžu být spokojený,“ prohlásil Berdych.
Česká jednička měla na začátku volný
los, pak si poradila s německou nadějí Zverevem. Ve čtvrtfinále Berdych
přehrál Dimitrova z Bulharska a v boji
o finále Kypřan Baghdatis po prvním
setu duel vzdal. Prostějovský tenista
nezaváhal ani ve finále, když přehrál Jacka Socka z USA. Především
v prvním setu měl Berdych problémy,
když prohrával 3:5 a sadu zachránil ve

SINGAPUR, PROSTĚJOV Vylepšit zápasovou bilanci 0:7 se
pokusí na Turnaji mistryň Lucie
Šafářová proti Petře Kvitové, s níž
byla nalosována do Bílé skupiny.
Prostějovské tenistky kromě toho
narazí na Španělku Garbine Muguruzaovou a Němku Angelique
Kerberovou. V Červené skupině
jsou Simona Halepová, Maria Šarapovová, Agnieszka Radwaňská a
Flavia Pennettaová.
hrající Anastasia Pavljučenkovová „Není to úplně příjemné hrát pro(31.) bojuje s únavou. Ze sestavy, jež ti kamarádce, se kterou se znám
v předstihu české soupeřky nahlásily,
tak zůstává fit jen Jelena Vesninová,
které se však dařilo poslední dobou
spíše ve čtyřhře.
„Na konci sezony je to těžké pro SINGAPUR, PROSTĚJOV Prvkaždého. I my máme své problémy. ní vítězství hned při svém prvním
V každém případě Rusky mají silný startu na Turnaji mistryň vybojotým a případné vítězství by pro nás vala prostějovská tenistka Lucie
znamenalo velký úspěch,“ uvedl Pála, Šafářová, která v Singapuru startuje
který věří ve výhodu domácí haly. ve dvouhře i čtyřhře. V úvodním
„Vyprodané hlediště pro nás hod- vystoupení v deblu společně s Ameně znamená. Jsem přesvědčený, že ričankou Bethanií Mattekovouto bude důležitý faktor, který může -Sandsovou v Bílé skupině zdolala
rozhodovat o celkovém výsledku,“ Španělky Garbiňe Muguruzaovou s
odhaduje nehrající kapitán českého Carlou Suárezovou 6:3, 7:6.
výběru.
(lv) „Je to skvělý start do turnaje. Utkání

NEJSILNĚJŠÍ možnou SESTAVU
mezi všechny tři singlistky. Bára
může doplnit sestavu na čtyřhru,
kterou může hrát jak Šafářová, tak i
Plíšková,“ objasnil svoji volbu Petr
Pála, nehrající kapitán týmu České
republiky.
Zatím je nejasné, v jaké sestavě do
Prahy dorazí Rusky, i když svoji sestavu nahlásily dopředu a tak budí respekt. Není ale vyloučeno, že v nominaci dojde k úpravám. Světová trojka
Maria Šarapovová naposledy dokončila zápas v červenci ve Wimbledonu.
Od té doby zkusila nastoupit jen jednou, utkání se Strýcovou ve Wu-chanu však musela vzdát. Zranění trápí i
její krajanku Jekatěrinu Makarovovou
(24. Na žebříčku WTA), ve formě

zkrácené hře. Pak už byl lepším hráčem. Turnaj ve Švédsku byl současně
dobrou přípravou na londýnský Turnaj mistrů. „Kvalifikoval jsem se tam
nejdříve ze všech předchozích let, což
je odměna za skvělou sezonou,“ poznamenal Berdych.
Kvalitní vystoupení předvedl ve Vídni
Lukáš Rosol. V průběhu soutěže dokázal vyřadit i nasazenou čtyřku Tsongu z
Francie a prohrál až ve čtvrtfinále s dal-

ším Francouzem Monfilsem, když vyrovnaný duel ztratil po dvou hodinách.
Jiří Veselý po úspěchu v 1. kole nestačil
na Jihoafričana Andersona, nasazenou
dvojku vídeňského podniku.
Nedařilo se českým hráčkám
v Moskvě. Šafářová prohrála už na
začátku s domácí Pavljučenkovovou
a nepotvrdila pozici druhé nasazené
tenistky, Karolína Plíšková nezvládla
své utkání druhého kola.
(lv)

TURNAJ MISTRŮ V SINGAPURU
Kvitová a Šafářová jsou v jedné skupině

Pála pro finále Fed Cupu nominoval
PRAHA Petra Kvitová, Lucie Šafářová, Karolína Plíšková a Barbora
Strýcová. Čtyři nejlepší české tenistky jsou v nominaci pro finále
Fed Cupu proti Rusku, které proběhne ve vyprodané O2 Aréně už
14. a 15. listopadu. Češky v něm
nastoupí proti špičkovému týmu,
v jehož sestavě nemá scházet ani
Maria Šarapovová. Poslední vzájemný souboj vyhrála v Moskvě
v roce 2011 tuzemská reprezentace a rovněž to bylo ve finále.
„U Petry nebo Lucky to je asi jasné,
vyhrály toho hodně. Kája má výbornou sezonu, potřebujeme ji. Nevíme, jak na tom všichni budou zdravotně. Je šance, že se dvouhry rozdělí

Foto: internet

z tréninků nebo zápasů v národním
týmu. S tím se ale nedá nic dělat. Takový je los. Obě budeme chtít vyhrát
a jedné se to podaří,“ uvedla Kvitová.
Šafářová se snažila na losu najít alespoň nějaké pozitivum a nakonec
přece jen malou výhodu našla. „Vítězka našeho vzájemného zápasu bude
mít blíž k postupu do semifinále.
Aspoň jedna by tam mohla být,“ pousmála se Šafářová.
V Singapuru byly rozlosovány
i skupiny pro čtyřhry. Druhý nasazený pár Lucie Šafářová a Bethanie

Matteková-Sandsová se v Bílé skupině utká s tchaj-wanskými sestrami
Chan, francouzsko-slovinským párem Caroline Garciaová a Katarina
Srebotniková a španělským duem
Muguruzaová, Carla Suárezová.
Do soutěže ve dvouhře vstoupí obě
hráčky TK Agrofert už dnes, tj.
v pondělí. Šafářová narazí v 11:00
hodin na Muguruzaovou, následně vyzve Kvitová Kerberovou. Oba
zápasy, stejně jako celý podnik, vysílá přímým přenosem ČT SPORT.
(lv)

Šafářová začala výhrou v deblu
nám vyšlo parádně. Je to tady krásné.
Starají se o nás super, takže si to užíváme,“ komentovala střetnutí vesele
Šafářová.
Letošní vítězky grandslamových turnajů Australian Open a French Open
Šafářová a Matteková-Sandsová působily na dvorci svěže a sehraně, i když
spolu odehrály zápas po více než dvouměsíční pauze. K zisku první sady jim
stačil jeden brejk při podání Suárezové.
Ve zkrácené hře druhého setu soupeř-

kám povolily jediný bod. „Prostě nám
to s Bethanií funguje. Nám to na kurtu
jednoduše
klape. Hrály jsme moc dobře. Herní
pauza nebyla vůbec cítit,“ těší Šafářovou.
Kdy nastoupí společně se svojí parnerkou do dalšího utkání debla, nebylo
v době uzávěrky tohoto vydání známo.
Pořadatelé určují program zápasů tak,
aby vše gradovalo v posledním kole
základních skupin. Přímé přenosy sledujte na ČT SPORT.
(lv)

jaká byla sezóna v podání mladých prostějovských nohejbalistů?

„Vše jsme vyhráli rozdílem třídy,“ radoval

Žáci
procházejí
nejsložitějším
obdobím...
se kouč nohejbalistů Petr Matkulčík
PROSTĚJOV Bez jediného zaváhání prošli celým soutěžním ročníkem 2015 dorostenci Sokola I Prostějov. Mladí nohejbalisté ponechali
svým soupeřům maximálně jeden
dílčí duel, výjimkou bylo pouze domácí střetnutí základní části proti
Modřicím, které skončilo výhrou
5:2. Roli největšího favorita potvrdila celá skvadra i v play off, v němž
si hladce poradila se Zvěrkovicemi a
po menším boji i s Modřicemi. Výsledkem tak bylo zlato, již čtvrté za
posledních deset let.
„Vše jsme vyhráli rozdílem třídy. Bylo
to jednoznačné, a pokud jsme nějakou
dílčí bitvu prohráli, tak to bylo tím, že
kluci věděli, o kolik jsou lepší, a nedali
do toho vše. Bylo to o hlavě, rozhodly
naše chyby, koncentrace a motivace.
Pokud by do všeho šli na sto procent,
tak by nikdy nemohli ztratit ani zápas,“
neskrývá přesvědčení v obrovský um
svých svěřenců prostějovský kouč Petr
Matkulčík. Polevení se projevilo i ve fi-

nále, kdy sice Sokolu I připadl první set,
v tom druhém ovšem často přišel výpadek a muselo se jít do rozhodující třetí
sady. „Po suverénním prvním setu se
kluci chtěli předvést a ukázat i něco pro
diváky, ne vždy se to ale povede. Třeba
Kuba Ftačník umí smeče přes hlavu, to
jsou velice atraktivní a extrémní údery,
které umí tak jeden dva hráči z celé soutěže. Ve finále ale byli poctivější, věděli,
že není možnost opravy,“ upozornil.
Leč ta hlavní koncovka přece jen vyzněla ve prospěch prostějovských
borců a také pro samotného kouče to
byl zatím největší úspěch jeho trenérské kariéry. „Už dříve jsem se u týmu
pohyboval a pomáhal panu Benešovi,
tentokrát to opravdu bylo na mně. Ale
na druhou stranu to nijak nepřeceňuji,
úroveň nebyla tak silná,“ podotkl lodivod dorostenců Prostějova. O to více
se projevilo, že jeho sestava už několik
let trénuje s muži a tvoří také pevnou
součást tamějšího prvoligového celku. „Naší velkou výhodou je, že hlavní

čtveřice je velice vyrovnaná, zatímco
ostatní měli jednu až dvě individuality. Taktika tedy byla jasná, hrát proti
druhé polovině jejich sestavy. Je jedno,
kdo s kým hraje, navíc si i lidsky hodně
sedí,“ těší Matkulčíka.
Do mužů věkově přechází pouze Tomáš Roba, i tak je ale zatím nezodpovězenou otázkou, jestli se v Prostějově
bude hrát nejvyšší dorostenecká soutěž
i v roce 2016. „Kádr se nemění, ale kluci
hrají pravidelně mužskou soutěž. Ta je
v sobotu a dorostenecká v neděli, tak
budeme teprve zvažovat, jestli tu dorosteneckou vůbec přihlásíme. Je to velká
oběť od kluků, od března do října jsou
každou sobotu i neděli pryč a herně
jim dorost až tolik nepřinese, protože v
mužské soutěži zažijí větší bitvy,“ upozornil kouč TJ Sokol I. Záležet tak bude
na systému a soupeřích. „Jsme schopni
rozhodnout se během poměrně krátké
doby, a pokud by se nic neměnilo, tak
to není velkým přínosem,“ doplnil Petr
Matkulčík.
(jim)

PROSTĚJOV Po dlouhé roky se
v Prostějově rodili talentovaní nohejbalisté, kteří to díky vlastnímu
úsilí a práci trenérů dotáhli až mezi
absolutní domácí špičku. Nyní se
ovšem zdá, že zdánlivě nekonečný
pramen začal pořádně vysychat.
Současný pohled na obsazenost žákovské kategorie nevybízí k žádnému optimismu.
„Podařilo se nám vychovat v podstatě
tři generace hráčů. Díky tomu máme
tak úspěšné dorostence a někteří to
dotáhli až do první ligy mužů, tedy
druhé nejvyšší domácí soutěže, kam
by postupně měli přecházet i další,“ potěšilo jednatele nohejbalového oddílu
Sokola I Prostějov Richarda Beneše,
jenž připomněl jména jako Valenta,
Klaudy či nyní Roba. Stejně si tak ale
tento úspěšný kouč a funkcionář uvědomuje, před jak velkým problémem
nyní stojí. „Nejsme v tom sami, potýkají se s tím i další kluby v regionu.
Také ve fotbale či hokeji mají potíže s
nábory, v případě nohejbalu to ale platí

dvojnásob. Jsme malý neolympijský
sport na amatérské úrovni, hráči i trenéři to dělají zadarmo. O to je to složitější,“ poodhaluje Beneš.
Výsledkem tak je, že aktuálně do žákovské kategorie v Prostějově spadají čtyři
kluci a dvě děvčata. „Taková je doba,
bohužel je všude kolem spousta lákadel,
navíc se prosazují i nové sporty. Trénujeme dvakrát až třikrát týdně a apeluji
hlavně na ty, jimž fotbal nevyšel, ale baví
je kopat do míče, mají do toho stále chuť
a také trochu talentu, je to ideální sport
pro ně,“ vybízí Richard Beneš, jenž ale s
radostí přivítá i další zájemce.
Situace došla až tak daleko, že se letos
žáci neúčastnili žádné celostátní soutěže. „Je to zatím nejsložitější období, tak
špatně jsme na tom nebyli ani v době,
kdy jsem tu začínal. A to se nám postupně podařilo mít i dvanáct patnáct
hráčů. Kluci i děvčata jsou velice snaživí a za poslední měsíce udělali velký
pokrok, potřebují ale ještě trochu potrénovat,“ podotkl úspěšný kouč.
Pro příští rok se mezi dorostence vě-

kově přesouvá pouze Ondřej Pospíšil,
ten již letos dostával příležitost a podílel se na zlaté medaili mezi družstvy.
„Byl v kádru a proti slabším soupeřům
nebo za jasnějšího stavu zasáhl do bojů
a nevedl si špatně,“ chválil Beneš.
Celkové náklady na mládež spočítal
na padesát až sedmdesát tisíc korun
ročně, i proto si velice cení podpory současných sponzorů a věří, že
tomu tak bude i nadále. „Město Prostějov a Olomoucký kraj jsou našimi
hlavními partnery a bez nich by to nešlo. I díky tomu jsme v posledních deseti letech hráli mezi dorostenci sedmkrát finále a získali celkově čtyři zlata.
Troufám si tvrdit, že v následujících
deseti letech se to nikomu nepodaří,“
je přesvědčen Richard Beneš. (jim)

JAKOU SEZÓNU MĚLI MUŽI?
OTOČTENAPOSLEDNÍSTRÁNKU
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

PRŮLOMOVÁ„Výsledky
SEZÓNA
NOHEJBALISTŮ
V
PRVNÍ
LIZE
DOPADLA
NAD
OČEKÁVÁNÍ
jsou dílem celého kolektivu,“ říká trenér TJ Sokola I Richard Beneš
PROSTĚJOV Výsledkově velice úspěšný rok je pro prostějovský nohejbal
ten s pořadovým číslem 2015. Muži si poprvé v historii oddílu zahráli první
ligu, vyhnuli se bojům o záchranu a v semifinále potrápili pozdějšího vítěze
ze Žatce. Dorostenci Sokola I Prostějov potvrdili pozici největšího favorita
a bez jediné porážky opanovali nejvyšší soutěž své věkové kategorie.
Celkově to pro ně byl po letech 2008, 2010 a 2011 již čtvrtý titul za poslední
roky. Celkové hodnocení ovšem nemůže vyznívat zcela radostně, velké problémy totiž hlásí žákovské družstvo. To se potýká s nedostatkem zájemců
i trochu slabší kvalitou a letos se žádných vrcholných akcí oproti předešlým
velice úspěšným letům neúčastnilo. Večerník se v dalším z dílů našeho drobnohledu podíval tentokrát hlouběji na nohejbal, jeden z nejpopulárnějších
amatérských sportů v České republice...
z různých důvodů v minulých sezónách nehráli. Byli to například Kamil Husařík, Tomáš
Procházka nebo Lukáš Wiesner. Podařilo se
nám také přivést zkušené hráče Zbyňka Botló
a Honzu Šlézara.“

exkluzivní
zpravodajství
pro Večerník

Zdeněk VYSLOUŽIL
IL
L
za přispění J. Možného

Cílem záchrana

Vydařená premiéra! Tak se lze jednoznačně
podívat na účinkování TJ Sokol I Prostějov
v nejsledovanějších soutěžích. Muži ve své
historicky první sezóně ve druhé nejvyšší
celostátní soutěži - 1. lize se nemají rozhodně
za co stydět. Konečná čtvrtá příčka a konkurenceschopné výkony mladého a nezkušeného celku překvapily veškerou konkurenci
a také samotného kouče mužského výběru
Sokola I. „Přiznám se, že celkové účinkování
pro mě bylo milým překvapením,“ potvrdil
Richard Beneš, trenér prvoligového týmu
TJ Sokol I Prostějov.

Skladba kádru
Po loňském trochu překvapivém postupu do
druhé nejvyšší celostátní soutěže bylo jasné,
že se bude muset stávající kádr doplnit. Klubové vedení se ohlíželo po případných posilách
v rámci celé Moravy, nakonec však došlo k minimálním změnám. „Tušili jsme, že první liga
pro nás nebude jednoduchá. Snažili jsme se
získat nějakého zkušeného hráče, ale ukázalo
se, že konkrétně na Moravě je to hodně složitá
věc. Je tu Přerov hrající první ligu, dále Modřice
a Vsetín v extralize. Nikdo však hráče pouštět
nechce,“ zavzpomínal na dobu před startem
první ligy Richard Beneš. Nakonec nemusel
litovat. „Vsadili jsme na kvalitní prostějovské
hráče. Podařilo se nám přesvědčit mnohé, kteří

Jako absolutní nováček bez zkušeností nemohli
mít prostějovští jiný cíl než záchranu. „Předpokládal jsem, že nás čeká boj o udržení, ale pevně
jsem věřil, že vše dopadne dobře. Počítali jsme
s účastí v play out,“ přiznal předsezónní ambice
Beneš. Nakonec se však Sokol I psychicky náročným bojům v play out vyhnul, když se nečekaně prodral do semifinále ze čtvrté příčky po
základní části. „Velmi milé překvapení. Kluci až
na pár výjimek hráli opravdu dobře. Prokázali
jsme kvalitu a s postupem času jsem začal ve
skrytu duše věřit v to čtvrté místo,“ říkal trenér
Sokola I a doplnil: „Vůbec jsme s tím nepočítali. Bylo to však plně zasloužené. Celkově mi
všichni hráči udělali svou výkonností radost.
Zvláště mladí rostli zápas od zápasu!“

Vìøili si i na Žatec
Jednoznačným favoritem semifinálové série
byl vítěz základní části ze Žatce, Prostějovští
však nešli do boje předem poraženi. „Kluci
věřili, že bychom je mohli potrápit. Zvláště
po domácím utkání v základní části, kdy jsme
podlehli 4:6 a přitom mohli remizovat. Podmínkou ale bylo, abychom byli kompletní. Bohužel se tak nestalo. Celkově jsme ale s Žatcem
sehráli vcelku vyrovnanou sérii, kdybychom
byli kompletní, mohlo to být ještě vyrovnanější,“ vrátil se k závěru sezóny Richard Beneš.

Oporami mužského výběru se stali i věkem stále ještě dorostenci, kam patří mimo jiné i Jan
Matkulčík a Marián Příhoda (za sítí zprava).
Foto: Zdeněk Vysloužil

Umístění nohejbalistů v posledních sezonách
1. místo

1. místo
(finále 2.ligy)

1.místo
(finále 2. ligy) 1. místo 1. místo

2. místo

2. místo

2. místo

4. místo
4. místo

DOROST (BOTAS Dorostenecká liga)

-

MUŽI (2. liga, sk. „B“)

2006

2007

2008

2009

2010

2011
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O mládežnických úspěších prostějovských
nohejbalistů není třeba se sáhodlouze rozepisovat. Celá řada republikových titulů a medailí
od žákovských až po dorostenecké kategorie
hovoří jasnou řečí. „Například dvojice Roba
- Ftačník zahájila sezónu v pozici až třetího
páru. Předpokládal jsem, že by mohli proti
třetím dvojkám soupeřů bodovat. Oni se však
postupně svou výkonností propracovali až na
pozici první dvojky!“
Vyšší soutěž měla také příjemný motivační
faktor, zejména co se týká tréninkové morálky většiny hráčů. „Nebojím se říci, že přístup
úplně všech hráčů byl velmi dobrý. Na srazy se
chodilo přesně, dodržovala se i předzápasová
životospráva. Oproti minulým letům se morálka
výrazně zlepšila,“ chválil své ovečky Beneš. Rozdílné výsledky a výkonnost doma a venku padají
na vrub menší psychické odolnosti. Nedostatek
zkušeností a mládí dělaly své. „To je logické. Paradoxně u mladých, jsem zaregistroval, že jim je
jedno jestli hrají doma nebo venku. Do všeho
jdou po hlavě. Vliv venkovního prostředí se však
promítal zvláště v koncovkách. Něco se ozve
z hlediště, soupeř přitlačí více na pilu...,“ zamyslel
se lodivod. „V takových chvílích začnou kluci jakoby bláznit a já jako trenér už s tím moc nemohu dělat. Rozhodují jeden dva míče...“
Prostějovský tým se na rozdíl například od
Žatce nespoléhal na jednu výraznou oporu, ale
výsledky jsou dílem celého kolektivu. „Já bych
nikoho konkrétně nevyzdvihoval. Každý si odehrál svoje. Starší borci střídali světlé okamžiky se
slabšími. Příjemně mě překvapila dvojice Roba a
Ftačník, kteří se přes dorostenecký věk pasovali
výkonnostně do základu,“ stručně zhodnotil
jednotlivce Beneš.
Ve valné většině hodnocení venkovních
utkání si také trenér stěžoval na přísnější
metr arbitrů. „Já jsem známý tím, že si na rozhodčí často stěžuji... Stojím si ale za tím, že styl
pískání v Prostějově a na cizích hřištích byl diametrálně odlišný. Mnohdy jsme se cítili poškozeni. V klíčových momentech pískali vesměs
v náš neprospěch, to se pak promítne do hlav
hráčů, kteří se pak plně nesoustředí na hru a neodvádějí plnohodnotný výkon,“ podotkl trenér
Beneš.
Obrovské úspěchy let minulých na mládežnické úrovni se podepisují i na vnímání Sokola I.
ze strany konkurenčních klubů. „Nerad bych,
aby to vyznělo jako nářek ublíženého člověka. Mám ale dojem, že plně platí, že se úspěch
neodpouští. Vnímal jsem, že zvláště ze strany
diváků na venkovních hřištích byla cítit určitá
averze...,“ tvrdí kouč prostějovských nohejbalistů. „Také na webových stránkách určitých klubů jsem registroval názory, že Prostějov nemá
v první lize co dělat a podobně. Nějaký ‚fanda´
dal například na internet tabulku oblíbenosti
klubů a Prostějov byl suverénně poslední! Nevím ale proč... Naši hráči vždycky vystupovali fair
play, s nikým se nehádali, soustředili se vyloženě
jen na hru. Na druhé straně nás to ale zase motivovalo dokázat, že na to máme.“

Upoutali
i veøejnost
Ruku v ruce s dobrými výsledky se postupně zvyšovala i návštěvnost zápasů na kurtu za
sokolovnou. „Nevím, přesně jakou jsme měli
statistiku, ale v domácím prostředí jsme patřili
k nejlepším týmům soutěže. Zájem diváků byl
zpočátku vlažnější, chodily jich v řádech desítky. Osobně jsem čekal vyšší návštěvy. Nicméně
závěrečné zápasy, kdy jsme bojovali o první

Richard Beneš (zcela vpravo) přivedl společně s Petrem Matkulčíkem (uprostřed) prvoligového
nováčka až do semifinále.
Foto: Zdeněk Vysloužil

čtyřku, už panovala v areálu výborná atmosféra. ho nahrávače, kterého bychom potřebovali
Podpora diváků byla velká a hodně si jí já i hráči jako sůl,“ prozradil nohejbalovým fanouškům

VÝSLEDKOVÝ SERVIS 1. LIGY NOHEJBALU

KONEÈNÁ TABULKA PO ZÁKLADNÍ ÈÁSTI

1. SK NOHEJBAL Žatec
2. AC Zruč-Senec 2004
3. TJ Spartak MSEM Přerov
4. TJ Sokol I Prostějov
5. TJ AVIA Čakovice B
6. SK Start Praha A
7. PKS okna Žďár n./S.
8. Radotínský SK

14
14
14
14
14
14
14
14

BILANCE DOMA:
7 5 1 1 39:20
11

11
10
8
5
5
4
3
1

1
2
2
4
1
1
3
4

2
2
4
5
8
9
8
9

77:48
77:39
65:49
60:59
52:68
48:69
49:70
49:75

2013

2014

Zdroj: nohejbal

23
22
18
14
11
9
9
6

BILANCE VENKU:
7 0 3 4 21:39
3

VÝSLEDKY TJ SOKOL I PROSTÌJOV:
1. kolo: TJ Sokol I Prostějov - AC Zruč-Senec 2004 5:5
2. kolo: SK NOHEJBAL Žatec - TJ Sokol I Prostějov 6:0
3. kolo: TJ Sokol I Prostějov - SK Start Praha „A“ 6:1
4. kolo: Radotínský SK - TJ Sokol I Prostějov 5:5
5. kolo: TJ Sokol I Prostějov - PKS okna Žďár n./S. 6:1
6. kolo: TJ Spartak MSEM Přerov - TJ Sokol I Prostějov 5:5
7. kolo: TJ AVIA Čakovice „B“ - TJ Sokol I Prostějov 6:2
8. kolo: AC Zruč-Senec 2004 - TJ Sokol I Prostějov 6:1
9. kolo: TJ Sokol I Prostějov - SK NOHEJBAL Žatec 4:6
10. kolo: Start Praha „A“ - TJ Sokol I Prostějov 6:3
11. kolo: TJ Sokol I Prostějov - Radotínský SK 6:2
12. kolo: PKS okna Žďár n./S. - TJ Sokol I Prostějov 5:5
13. kolo: TJ Sokol I Prostějov - TJ Spartak MSEM Přerov 6:1
14. kolo: TJ Sokol I Prostějov - TJ AVIA Čakovice „B“ 6:4
PLAY-OFF
Semifinále: SK NOHEJBAL Žatec - TJ Sokol I Prostějov 5:3 a 5:2, postoupil Žatec.
AC Zruč-Senec 2004 - TJ Spartak MSEM Přerov 5:3 a 5:2, postoupil Zruč.
Finále: SK NOHEJBAL Žatec - AC Zruč-Senec 2004 5:3 a 5:4, Žatec postoupil do extraligy.
vážíme,“ poděkoval Richard Beneš fanouškům.
Nepsanou, ale ve sportu mnohokrát potvrzenou pravdou je, že druhá sezóna ve vyšší
soutěži, bývá mnohem těžší než ta první.
Dobře vědom si toho je i Richard Beneš.
„Jisté obavy mám, druhá sezóna je opravdu
složitější. Navíc už dnes vím, že někteří starší
hráči jako Husařík, Procházka nebo Šlézar
už hrát z různých důvodů nechtějí. Jednám
s nimi, aby pomohli mužstvu alespoň částečně. V současnosti jsem také v kontaktu
se dvěma zkušenými hráči, kteří by mohli
do Prostějova přijít,“ informoval trenér Večerník.
Další věcí je i zájem extraligových klubů
o mladé talenty. „Udělali si jméno. Například o Ftačníka usilují Modřice. Kuba se cítí
být ´Prostějovákem´, ale na druhé straně cítí
obrovskou šanci. Přece jen figuruje v širším
reprezentačním kádru juniorské reprezentace.
Za dva roky je mistrovství Evropy a já jsem přesvědčen, že právě Ftačník má na to, aby se stal
jednou z velkých reprezentačních opor. Určitě
nejsem ten, kdo by mu bránil v posunu výše.“
Jednou z největších posil pro nový ročník by se
mohl stát dlouhodobě zraněný Tomáš Drobil.
„Tomáš nebyl zařazen do kádru, protože byl
zraněný. Měl by podstoupit operaci a snad se
stihne dát dohromady. Jedná se o vynikající-

KÁDR TJ SOKOL I
PROSTÌJOV:
Tomáš PROCHÁZKA
Jakub KLAUDY
Radek OMELKA
Jan VALENTA
Jan ŠLÉZAR
Kamil HUSAŘÍK
Tomáš ROBA
Jakub FTAČNÍK
Marián PŘÍHODA
Jan MATKULČÍK
Lukáš WIESNER
Richard Beneš a dodal: „Výborným hráčem,
kterého bych rád přemluvil je i Lukáš Pírek.
Momentálně není registrovaný, účastní se
amatérských turnajů a vyhrává je jako na běžícím pásu!“
Nohejbal se sice v Prostějově hraje na špičkové republikové úrovni, ale v porovnání
s jinými sporty se jedná z hlediska financí
spíše o náročnější koníček. „Sezóna v první
lize nás nestála méně než osmdesát tisíc,“
dodal závěrem zajímavou perličku Richard
Beneš.

Hodnocení mládežnické sekce najdete na straně 47

5. místo
6. místo

čtvrtfinále

Dorostenecké
komety

obchodní partneři nohejbalového oddílu TJ Sokol I Prostějov
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