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Řekni svým přátelům, že už jsi taky s náma. Sdílej, lajkuj, tweetuj...

STAROSTA URČIC
TO POLOŽIL!

PO STOPÁCH
UPRCHLÍKŮ II

ZEMAN SI VZPOMNĚL
OMNĚL
L
NA PROSTĚJOVSKO
VSK
KO

region

exkluzivní reportáž

společnost

DNES

strana 15

Í

VYDÁN

strana 27
7

MILUJE
ME
VEČER
NÍK

XL n

44 stra

150216010151

®

strana 13

s pohodou od 7.11.
navštivte stále více oblíbenější internetové stránky www.vecernikpv.cz

PROSTŘELIL

JATEČNÍ
EXKLUZ

IVNĚ

76 st ran

´

PISTOLI!
Michal KADLEC

SOBĚSUKY Otřesný nález byl objeven
uplynulý čtvrtek v potoce za Domem pro
seniory v Soběsukách. Jakákoliv pomoc
staršímu muži s devastujícím zraněním
hlavy už byla marná. Místní občan zde
zřejmě spáchal sebevraždu, a to dosti brutálním způsobem. Hlavu si totiž prostřelil
jateční pistolí!

více čtěte na straně 10

➢

15102711071

Na tomto místě, v potoce kousek za Domovem pro seniory v Soběsukách, byla nalezena mrtvola muže s prostřelenou hlavou.
Koláž Večerníku
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RYCHLÝ
VEČERNÍK
Vánoèní strom stále není!
Prostějov (mik) - Už podruhé za
sebou zažívají prostějovští radní
patálie s vánočním stromem, který
je každoročně instalován na náměstí T. G. Masaryka. „Stejně jako
vloni nám občané Prostějovska
nenabídli žádný vhodný jehličnan.
Nějaké nabídky sice byly, ovšem
buď se jednalo o nepříliš vzhledný strom, nebo k němu nevedla
žádná přístupová cesta pro těžkou
techniku,“ zkonstatovala Ivana Hemerková, náměstkyně primátorky.
Jak to tak vypadá, také letos budou
muset smrk nebo jedli vybrat a dovézt Lesy města Prostějova. „Ano,
zdá se, že i tentokrát nám ‚Lesy‘
vytrhnou trn z paty,“ připustila náměstkyně.

Havárie na radnici
Prostějov (mik) - Vedení magistrátu aktuálně řeší havarijní stav na
vyhlídkovém ochozu věže radnice.
„Jedná se o čtyři balkony, na kterých po odstranění vadných částí
umělého kamene fasády byl zjištěn
havarijní stav,“ oznámil Zdeněk Fišer, první náměstek prostějovské
primátorky. „Bude se muset provést
demontáž kamenného zábradlí, odbourání poškozeného podkladního
cihelného zdiva balkonů, zpětné
usazení repasovaného kamenného zábradlí a doplnění konstrukcí
balkónových desek a oprava fasády
pod úpravou. Náklady budou činit
zhruba 1,8 milionu korun,“ dodal
Fišer.

Zmizela mladá žena
Prostějov (mik) - Od sobotního
odpoledne pátrá policie po pohřešované dvaatřicetileté Pavle Soldánové
z Prostějovska. Měří 175 centimetrů
a její zdánlivé stáří je v rozmezí od 27
do 30 let. Více se o zmizelé ženě z policejní databáze bohužel nedočteme,
stejně tak policisté nezveřejnili ani
její fotografii.

FOTO

PŘES CESTU
I PO ČTYŘECH!

VEÈERNÍKU

Zdeněk Vysloužil
NEZAMYSLICE NA HANÉ
Ohleduplnost především!
Originálním způsobem se starají o své hosty v jedné nezamyslické restauraci. Péče o zákazníka nekončí zaplacením účtu
a zavřením dveří. Provozovatelé
mají starost i o jejich bezpečnost, o čemž plně vypovídá
dopravní značka, upozorňující
okolo projíždějící řidiče na nebezpečí méně se kontrolujících
chodců ve vozovce.

„7 dnù Veèerníku v kostce“
pohledem Martina Zaorala

Nezamyslický restauratér má asi vyloženě zájem, aby se jeho hostům při cestě domů nic nestalo...
Foto: Zdeněk Vysloužil

na Olomoucké ulici se po sedmém
pivu prořekl...
„Pan prezident chce na vlastní oči vidět a porovnat, zda jsou větší hulváti
v parlamentu nebo ve vašem zastupitelstvu,“ pronesl mluvčí hlavy státu
u stolu místním štamgastům. Ti to pak
ještě za tepla vyzvonili redaktorům
naší slovutné agentury. „Mohu potvrdit, že pan prezident Zemák bude přítomen jednání zastupitelstva v pondělí druhého listopadu. Je to zrovna na
Dušičky, takže snad nedojde k obětím
na životech,“ řekla Hóserovi primátorka Prostějova Alena Rašáková. Jak
dodala, z přítomnosti hlavy státu je
trošku nervózní. „Pan Milouš je slušný
člověk a nevím, jak na něho zapůsobí
spousta vulgarismů, které pronášejí

naši komunální politici napříč politickým spektrem. Musíme se vystříhat
takových slov, jako je prdel či idiot,“
uvědomuje si nedávno nově zvolená
první žena města.
Z účasti hlavy státu Milouše Zemáka ale není příliš nadšena opozice
v prostějovském zastupitelstvu. Prezidentská kancelář totiž striktně nařídila ukončit pondělní jednání už
v 17.00 hodin! „Hlava státu se totiž
pravidelně každý den dívá na Večerníček, takže ho musí za každou
cenu stihnout,“ potvrdil Agentuře
Hóser prezidentův kancléř Mlynář
Bezprověrkový. To znamená, že
zastupitelé musí stihnout projednat všechny body za pouhé dvě hodiny! „Něco takového kategoricky

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

Babimaki & mls

Sláva se dotkla i Prostějovska.
Prezident republiky Miloš Zeman
vyznamenal u příležitosti výročí založení Československa trojici osobností, která má spojitost s místním
regionem. Vyznamenáni byli stíhací
pilot im memoriam Josef František,
atletka Helena Fibingerová a plastický chirurg Bohdan Pomahač.

Hodně velký risk. Od středy bude
kromě Plumlovské ulice uzavřena
i severní obslužná komunikace. Budou zde pokládat nový asfalt. Řidiči
se bouří, vždyť právě tento vnitřní
obchvat byl veden jako hlavní objízdná trasa! Radní tak další uzavírkou
hodně zariskovali, dopravní chaos se
teď čeká v ulici B. Šmerala.
ZACHYTILI JSME…
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Plnou desítku dlouhých let vykonávala Milada Galářová funkci
předsedkyně Osadního výboru ve
Vrahovicích. Teď končí, podle jejích vlastních slov dobrovolně. Jako
nově zvolená radní prý bude mít
jiné práce až nad hlavu. Dnes se na
zastupitelstvu města dozvíme jméno jejího nástupce.
ZAUJAL NÁS…

Foto: internet

PETRA KVITOVÁ
Prostějovská tenisová lvice překonala počáteční problémy a na Turnaji mistryň v Singapuru bojovala
do poslední chvíle o titul! V semifinále Masters udolala Rusku Šarapovovou, ve finále však nestačila na
Polku Radwaňskou. Přesto - bravo,
Petro!
ZASLECHLI JSME…

„KDYŽ SE
DAØÍ, TAK SE
PROSTÌ DAØÍ!“
Mluvčí Městské policie Prostějov
Jana Adámková ironicky komentovala
případ okradeného řidiče, který záhy
dostal i pokutu za špatné parkování…

POÈASÍ v regionu
Pondìlí 11/4 °C

Tobiáš

Bývalý první náměstek Olomouckého kraje Alois Mačák se po čase potkal s hejtmanem
Jiřím Rozbořilem, který v polovině září přijal jeho rezignaci na všechny veřejné funkce.
Netrvalo dlouho a stejný požadavek byl vznesen i na prvního muže. Ten jej však zdvořile
odmítl a nepřemluvil ho ani premiér...

redakce
▶

▶

MILUJEM
E
VEČERN
ÍK

odmítáme, prezident neprezident!
Já jsem ochoten mu toho Večerníčka nahrát na video, může si ho pak
v úterý ráno pustit u primátorky
v kanceláři. My máme tolik návrhů
na projednání, že jen stěží budeme
hotoví do půlnoci,“ nechal se slyšet
opoziční zastupitel za Nic se v Prostějově nezmění Petr Lysý.
Jde jen těžko odhadnout, jak dnešní
jednání dopadne a v kolik hodin vůbec skončí. Ostatně milovaný Večerníček si přejí vidět i někteří koaliční
zastupitelé včetně bývalého primátora Nakaseseděla...
Za Agenturu Hóser Majkl

SCÉNA VEČERNÍKU

•• Pondělí ••
Pil na zdraví. Pokud je vaše dítě nemocné, pak se přirozeně bojíte, co s ním
bude. V takových chvílích se snažíte dělat vše, co je ve vašich silách. Jeden
z Prostějovanů se zřejmě svému dítku snažil ze všech sil pomoci tím, že pil na
jeho zdraví. Bohužel to malinko přehnal a následně nemohl trefit na dětské
oddělení. Odvést jej museli strážníci...
•• Úterý ••
Případ Pelikán u soudu. Případ Pelikán je známý americký thriller o vraždách
soudců, ve kterém si zahrála Julia Roberts po boku Denzela Washingtona. Jeho
prostějovskou obdobou by se dalo nazvat soudní líčení, v němž se do hlavní role
stylizoval Vojtěch Pelikán, který však nevraždil soudce, ale „pouze“ s pistolí v ruce
přepadl bar Plzeňka...
•• Středa ••
Oslavy vzniku neexistujícího státu. Uprostřed týdne měli někteří z nás volno. Ne všichni z těch, kteří nešli do práce či do školy, si však připomněli, že je
to díky oslavám vzniku státu, který už neexistuje. A tak když už slavíme jeho
vznik, možná bychom mohli začít slavit i zánik Československa. Jen škoda, že
nepřipadl na jiný termín než na Nový rok, kdy je volno tak jako tak...
•• Čtvrtek ••
Zkouška odvahy. Potkat strašidlo při hasičském poplachu a nepokakat se
z toho - to už chce notnou dávku odvahy. Tu projevily děti při čtvrteční Strašidelné noci v prostějovském muzeu. Ostatně víte, proč strašidla nekouří? Protože v noci jsou všechny trafiky zavřené...
•• Pátek ••
Radost zadara. Podle počtu prodaných kusů CD nosičů je už nějaký čas nejpopulárnější skupinou současnosti formace CD-R se svým albem 700 MB. A s nástupem flash disků už i popularita této kapely notně upadá. Prostějovsko-brněnská kapela NĚCO MEZI už řadu let nabízí svoji hudbu ke stáhnutí z internetu
zcela zdarma. Jen tím potvrzuje, že ty nejlepší věci si za peníze prostě nekoupíš...
•• Sobota ••
Jak někoho postrašit? Kostlivci, čarodějnice, zombíci. Toho už se dneska
nebojí ani malé děti natožpak dospělí. Pokud chcete někoho skutečně vyděsit, převlečte se za menstruaci. Pak už stačí jenom zpozdit a je to... Vyrazit
v originálním převleku jste mohli například do Plumlova, kde se konal Halloween na zámku.
•• Neděle ••
Duté dýně u radnice. Vlastnoručně vyrobenou originální halloweenskou dýní
se mohli pochlubit všichni, kteří v neděli dorazili před prostějovskou radnici.
Nabízí se otázka, zda se nějaké duté dýně o kousek dál nekoncentrovaly i následující den, kdy se na radnici koná další jednání zastupitelstva...

CO NÁS POTĚŠILO…

CO NÁS UDIVILO…

Agentura Zastupitelstvo navštíví prezident Milouš Zemák!
Má právo být přítomen nejen jednáním vlády, ale i Parlamentu
České republiky. Prezident Milouš
Zemák ovšem minulý týden šokoval
oznámením, že místo aby odjel do
Moskvy rokovat s jeho protějškem
Vladimírem Čučinem o dodávkách
ropy či červených trenýrek, poctí
svou hřmotnou postavou jednání
Zastupitelstva statutárního města Prostějova! Agentura Hóser to
zjistila úplnou náhodou, když prezidentův tiskový mluvčí Kočičáček
projížděl Prostějovem a v hospodě
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„FEŠÁK
PŘED
SOUDEM!
HUBERT“
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Radní

SKONČÍ OPĚT Galářová

Podvedením dvou žen měl způsobit
škodu přes milion korun

PROSTĚJOV A je to tady! Nekonečný seriál plný lásky, zrady a touhy po
penězích, který celý svůj život píše sňatkový podvodník Miroslav Janiš,
bude mít už brzy další díl. Stane se tak u prostějovského tribunálu, kde
p
po třech letech od svého posledního odsouzení musí Janiš čelit další obžalo
žalobě z podvodu...

PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Podle in
informací Večerníku se Miroslav Janiš živí
obíráním svedených žen už několik desítek let.
Potrestá
Potrestán však byl až v roce 2012, kdy byl odsouzen k šestatřiceti
še
měsícům odnětí svobody. Trest
mu však byl na čtyři roky podmínečně odložený,
přičemž zkušební doba mu tak stále běží. Soud tehdy Janišovi
Janiš udělil také pokutu padesát tisíc korun
a především
předev povinnost jedné z poškozených uhradit celkem
celke 567 000 a druhé 183 000 korun. Tyto

částky se mu nakonec podařilo zaplatit z prodeje
luxusně zařízeného bytu v Bulharské ulici.
Navzdory odsouzení však Miroslav Janiš i nadále pokračoval v navazování dalších a dalších
známostí, jejichž hlavním účelem bylo vylákat
z žen peníze. A věřte nebo ne, byl opět úspěšný! Na začátku loňského roku vás Večerník informoval o Libuši M., která kvůli němu prodala byt
za 1 150 000 korun a peníze mu věnovala. Část
z nich pak šla do nákupu malého rodinného
domu v Plumlově, který Libuše M. vlastní už jen
na polovinu právě s Janišem. Ten však nebohou
dámu z jejich „hnízdečka lásky“ doslova vyštval,
když si do něj zcela nestydatě vodil další a další
zamilované partnerky. Osud bezdomovkyně,
který jsme Libuši M. po seznámení s Janišem
prorokovali, se tudíž naplnil. V současnosti totiž

přespává po známých a ubytovnách. Není ovšem
vyloučeno, že to samé v dohledné době čeká i na
samotného Janiše...
„Minulý týden jsem podal žalobu ve věci podvodu spáchaného vůči dvěma ženám. V obou
případech obžalovaný vylákal peníze pod příslibem společného života. Způsobená škoda
dosáhla v tom první výše minimálně šest set
padesát tisíc, v tom druhém čtyři sta tisíc korun,“ potvrdil Večerníku státní zástupce Jaroslav Miklenda s tím, že termín hlavního líčení
zatím není znám.
Státní zastupitelství už ale Janišovi nechalo obstavit
jeho majetek tak, že s ním nyní nemůže nakládat.
„V případě pravomocného uznání viny by z prodeje majetku obžalovaného mohly být uspokojeny
nároky poškozených,“ dodal Jaroslav Miklenda.
Samotného Miroslava Janiše se Večerníku
podařilo zkontaktovat. „K celé věci se nebudu
vyjadřovat. Myslím, že jsem oba případy už dostatečně objasnil na policii,“ reagoval Janiš na náš
dotaz, co říká na podání obžaloby. Inu, kdo jinému jámu kopá...

KONČÍ!
PROSTĚJOV Hodně překvapivá
zpráva dorazila z Vrahovic. Po deseti letech ve funkci předsedkyně
zdejšího osadního výboru bude
dnes na jednání zastupitelstva města Milada Galářová z tohoto postu
odvolána. Na dotaz Večerníku současná radní přiznala, že se tak stane
na její žádost!
„Je to tak, na základě vlastního rozhodnutí jsem požádala o své odvolání.
Podle zákona o tom musí rozhodnout
zastupitelstvo, stejně tak musí být
zvolen můj nástupce. Tím by se dle
mých informací měl stát Jiří Rozehnal,
kterého jako nového předsedu osadního výboru navrhuje opoziční hnutí
ANO 2011,“ prozradila exkluzivně
Večerníku Milada Galářová. Jak dodala, její konec ve funkci má pragmatické
důvody. „Deset let je už hodně dlouhá
doba. Navíc jsem nedávno byla zvolena do rady města a tuto velmi časově
náročnou funkci chci vykonávat velmi
zodpovědně.“
(mik)
Další zpravodajství z města najdete
na stranách 16-17!

PODVODNICE PŘEDSTÍRALA TĚHOTENSTVÍ Z porodnice vyvedli

A PŘÍTELE OBRALA O 617 000 KORUN, OPILÉHO TATÍNKA!

ÚDAJNĚ NA POTRAT...
AKCE

zpět!
VÁŠ OBLÍBENÝ VEČERNÍK

o DVĚ
Koruny
LEVNĚJI

volejte
582 333 433

více na
straně
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kontaktovala z místa svého bydliště
poškozeného muže z Prostějovska. Pod
nepravdivou záminkou, že je těhotná,
a potřebuje peníze na uhrazení výdajů
spojených s interrupcí, vylákala od něj
částku ve výši šestset sedmnáct tisíc
korun,“ informoval novináře na středeční tiskové konferenci Pavel Novák,
vedoucí Územního odboru Policie ČR
Prostějov.
Tento případ je poměrně výjimečný
tím, že muž své přítelkyni naprosto vě-

řil a peníze jí poskytl. „Paradoxní na
celé situaci je i to, že muž předal ženě
nejdříve všechny své peníze, většinu
z uvedené částky si ale sám musel půjčit! Když už pak nevěděl z které do které,
se sklopenou hlavou přišel vše oznámit
k nám na policii. Jde o atypický případ,
já něco podobného sám nepamatuji,“
dodal s lehkým úsměvem šéf prostějovské policie.
V každém případě podvodnici nyní
hrozí až osmiletý trest vězení. (mik)

má hospitalizované dítko a ve stavu,
v jakém se nacházel, nebyl schopen
za svými nejbližšími zamířit. Na
místě mu byla vysvětlena nevhodnost jeho záměru a doporučena návštěva v denní dobu, a hlavně až po
vystřízlivění. Muž následující sdělení pochopil a zdravotnické zařízení
opustil,“ prozradila k nevšednímu
případu Jana Adámková, tisková
mluvčí Městské policie Prostějov.
Na dotaz Večerníku, kolik promile mladý otec strážníkům
nadýchal, jsme obdrželi zápornou odpověď. „Nebylo zapotřebí
muže podrobit dechové zkoušce.
Nedopustil se žádného protiprávního činu, nezpůsobil žádnou

škodu. Naopak, byl velice milý
a stačilo mu jen trošku domluvit,“
usmála se Adámková.
Ani tisková mluvčí prostějovské
nemocnice nebrala celou událost
nikterak vážně. „Šlo o čtyřiadvacetiletého mladíka, jehož radost
z narození syna byla přirozená.
Podobné případy se nám stávají,
nikoho ovšem pod vlivem alkoholu nemůžeme za dítětem pustit.
Ve všední dny si s tím dokážeme
poradit, máme tady vlastní ostrahu,
v noci musíme volat policii,“ napsala Večerníku Radka Miloševská,
mluvčí společnosti Agel, do jejíhož
portfolia prostějovská nemocnice
patří.
(mik)

ROMSKÝ HROB
zasypán
květinami
2x foto: Michal Kadlec

Uplynulý víkend proběhl ve
znamení Dušiček. Patrně nejkrásněji upravený hrob našel
Večerník na Městském hřbitově v Prostějově. Na místě
posledního odpočinku romské rodiny Danihelových se
objevily desítky květinových
košů a věnců.

15103011077

PROSTĚJOV Tohle může vymyslet
jenom ženská! Prostějovští policisté
stíhají za podvod údajně těhotnou
děvu, která z dnes už bývalého přítele vytáhla statisíce korun. Proč byl
chlápek tak důvěřivý? Zřejmě se bál
pomluv, družce uvěřil, že chce jít na
potrat...
„Ze zločinu podvodu byla obviněna žena, která od prosince loňského
roku do letošního května telefonicky
a rovněž prostřednictvím SMS zpráv

PROSTĚJOV Tak moc slavil narození potomka, až si sám znemožnil návštěvu svého synka
v porodnici! Totálně opilý čerstvý
otec to zkoušel ještě během oné
šťastné noci, avšak byl tak „neodbytný“, že na něj musel zdravotní
sestřičky zavolat Městskou policii.
Strážníci euforií zářícího muže vyvedli, dýchnout mu ale raději ani
nedali...
„V pondělí šestadvacátého října
před půlnocí hlídka vyjížděla na
základě telefonického sdělení do
nemocnice, kde se ve vstupní hale
nacházel opilý muž snažící se dostat
na dětské oddělení. Strážníci zjistili, že tento novopečený tatínek zde
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pohled zpátky
PO STOPÁCH

STARÉHO
PŘÍPADU

STÍNY MINULOSTI

DVOUMILIONOVOU ZTRÁTU
Pretty Woman stále ZA
na ZŠ Dr. Horáka NIKDO NEMŮŽE...

žije ve Vrchoslavicích
VRCHOSLAVICE Před rokem bylo na TV Barrandov
k vidění finále Pretty Woman. Prostějovsko mělo v této
soutěži ženské krásy, inteligence a kultivovanosti svoje
želízko v ohni. A to se rozhodně neztratilo. Přestože odborná porota sympaťačku z Vrchoslavic nepustila mezi
finálovou čtveřici, diváci měli jasno: nejlepší je Emílie Řezáčová! Večerník zjišťoval, jak úspěch v televizní soutěži
ovlivnil život této „poněkud ztřeštěné milovnice piva“...
„Musím říct, že Pretty Woman můj život absolutně nijak neovlivnila. Zklamaná ale rozhodně nejsem, vždyť jsem od ní ani
nic takového neočekávala,“ prozradila nám v průběhu uplynulého týdne s úsměvem Emílie Řezáčová, která vystudovala
operní zpěv v Bratislavě a zazpívala si ve španělské Barceloně či
francouzském Marseille.
V současnosti stále žije ve Vrchoslavicích a je zaměstnaná jako
učitelka zpěvu na základní umělecké škole ve Zlíně. Aktuálně
zůstává na mateřské dovolené, ale příležitostně už i pracuje.
Z množství vzpomínek, které této dámě z účinkování v televizní soutěži zůstaly, už přetrvávají jen ty pozitivní. Některé
z nich se jí do hlavy vracejí i v dosti nečekaných situacích. „Někdy, když už jdu do kurníku pro vajíčka, tak si s lehkou nostalgií
vzpomenu na to, jak jsme se při soutěži učily chodit po pódiu.
V tu chvíli jsme byly za pravé dámy a na práci neměly nic jiného

Život Emílie Řezáčové z Vrchoslavic se po úspěchu v televizní Pretty
Woman nijak zásadně nezměnil, přesto účasti v soutěži rozhodně
nelituje.
Foto: archiv Emílie Řezáčové

než to, jak dát plně vyniknout naší ženskosti. Na to už teď v každodenním spěchu tolik prostoru nemám. Ne, že bych přestala
být ženou, ale často se soustředím na něco docela jiného, než
na to, jak to dát najevo. A to je možná trošku škoda,“ svěřila se
exkluzivně Večerníku Emílie Řezáčová.
(mls)

PROSTĚJOV Na začátku loňského
roku přišla finanční kontrola prostějovského magistrátu na pořádný
malér v hospodaření Základní školy v ulici Dr. Horáka. Podle auditu
tehdejší vedení školy v čele s ředitelem Ivanem Pospíšilem po dva roky
krylo obrovské manko v účetnictví.
Ředitel byl radou města odvolán
z funkce a padlo také trestní oznámení. Policie i státní zastupitelství
dnes ale tvrdí, že se žádný trestný
čin nestal...
Tak obrovská „díra“ v rozpočtu renomované základní školy v Prostějově
vznikla v souvislosti s neodbornou
obsluhou při ohřevu a přívodu teplé
vody do bazénu a kvůli nadměrné
spotřebě plynu. „Před čtyřmi lety
jsme namontovali nový solární systém
a rozhodli se, že přestaneme odebírat teplou vodu s tím, že si ji budeme
ohřívat sami. Jenže špatnou regulací
vznikly vícenáklady na spotřebu plynu
a vody, takže nyní jsme dlužníkem domovní správy,“ potvrdil v březnu roku
2014 Ivan Pospíšil. Vedení školy však
podle tehdejšího vyjádření představi-

telů města finanční ztrátu v účetnictví
po dobu let 2011 a 2012 nepřiznalo.
„Celý problém vznikl, alespoň podle
mých informací, že jsme pozpátku
platili faktury za plyn i vodu a teď
nemáme na zálohy na další období,“
vysvětlil finanční problémy dnes už
bývalý ředitel.
V dubnu 2014 podal tehdejší primátor Prostějova Miroslav Pišťák trestní
oznámení na neznámého pachatele
a případem dvoumilionové ztráty se
bezmála půldruhého roku zabývala
policie. Na začátku srpna letošního
roku ovšem případ odložila, načež
rozezlení radní podali proti tomuto
závěru vyšetřování stížnost. Avšak
Okresní státní zastupitelství v Prostějově na postupu policejních
vyšetřovatelů neshledalo žádné pochybení.
„Mohu potvrdit, že naše stížnost byla
zamítnuta, což je konečné stanovisko
orgánů činných v trestním řízení. Nemůžeme proti tomu nic dělat. Podle
policie a také státního zastupitelstva
není nikdo konkrétní za manko ve výši
dvou milionů korun zodpovědný,“

konstatovala pro Večerník Ivana Hemerková, náměstkyně prostějovské
primátorky pro školství. „Chybějící
peníze současné vedení základní školy splácí. Jak známo obdrželo totiž od
města půjčku,“ dodala.
O vyjádření Večerník pochopitelně požádal také samotného Ivana
Pospíšila, který kvůli kauze musel funkci ředitele ZŠ Dr. Horáka
opustit. Nyní se tedy může cítit
očištěn a zbaven veškerých případných obvinění. „Jako nějakou satisfakci či zadostiučinění to neberu.
Já od začátku věděl, že žádné dva
miliony doma nemám a nebyl jsem
ani tím, kdo ten ohřívač spouštěl.
Současně jsem nic v účetnictví nekryl, neboť to ani nebylo možné.
Uzávěrky připravovala ekonomka,
každoročně navíc procházely kontrolou na magistrátu. Proto by určitě
bylo dobré, aby se konkrétní viníci
pojmenovali, což se nestalo,“ reagoval pragmaticky na výsledek policejního šetření Ivan Pospíšil s tím,
že osobně považuje celou záležitost
tímto za uzavřenou.
(mik, pk)

Rodiče
dítěte
žádají
odškodné
31
milionů
korun!
Napsáno
ˇ
pred
05

odložen, protože vyšetřovatelé neprokázali porušení zákona. Mladí manželé
ovšem později přece jen podali žalobu
o odškodnění. Dítě bylo po narození ve
speciální péči. Pak ale nastaly komplikace, které způsobily následné zdravotní
problémy.
„Nezlobte se, ale celá záležitost je hodně
citlivá a zatím o ní nehodláme mluvit,“
řekli novinářům minulý týden u soudu nešťastní rodiče a stejně tak odmítli
mluvit i o tom, co se vlastně v roce 2002
v nemocnici stalo. „Na počátku jsme
o žádné peníze ani nežádali, ale šlo nám
pouze o to, aby se řádně prošetřilo, co
všechno se tehdy stalo. Podali jsme ža-

lobu o odškodnění, ale nechceme na
tom vydělat. Chtěli bychom jen v budoucnu malému nějak pomoci,“ uvedla
matka třiapůlletého syna.
Hrozba vysokého odškodnění pořádně zamotala hlavu vedení prostějovské
nemocnice. Roční tržby tohoto zdravotnického zařízení činí zhruba 600
milionů korun, takže výška odškodného by mohla pořádně otřást jeho rozpočtem. Vedení nemocnice však vinu
na špatném zdravotním stavu chlapce
jednoznačně odmítá. Avšak k samotnému případu se zatím také nechce příliš
vyjadřovat. „Vyjádříme se až po vynesení rozsudku, nyní by bylo předčasné

cokoliv komentovat,“ řekl Večerníku
ředitel nemocnice Ivo Vlach. Právní
zástupce Josef Valenta však potvrdil, že
nemocnice v posledních letech už pár
žalob na krku měla. „Za posledních pět

let však žádný soudní proces neprohrála. V tomto aktuálním případě neexistuje žádný posudek, který by prokázal
vinu naší zaměstnankyně,“ řekl Josef
Valenta.

AKTUÁLNÍ KOMENTÁŘ VEČERNÍKU
Lékaři i ostatní personál nemocnice už ani zdaleka nejsou nedotknutelní,
jak tomu bylo například ještě za minulého režimu. V posledních deseti letech
jsme v Prostějově zaznamenali několik kauz, které rozhodoval soud a jenž se
týkaly různých pochybení lékařů. V některých případech poškození skutečně
dosáhli na odškodnění, jednou dokonce v případě patnáctiletého chlapce,
který zemřel na operačním stole, došlo na odsouzení lékaře.
Holt, za svoji práci je zodpovědný každý! Co se týká lékařů či zdravotních
sester, na jejich práci je vidět nejvíce a následky bývají opravdu fatální. Špatně
opravené auto reklamujete, ale zdraví máme všichni pouze jen jedno... (mik)

15082710823

7. 11. 20

Pořádný průšvih má nyní na krku vedení prostějovské nemocnice. Mladí
manželé z Prostějovska, jejichž syn
je již od narození tři a půl roku upoután na lůžko, se domnívají, že zdravotní sestra pochybila při porodu
a je přímo odpovědná za velmi špatný zdravotní stav dítěte. Po zdravotnickém zařízení chtějí odškodné
ve výši 31 milionů korun. Jde o rekordní částku, která v této republice
nemá obdoby. Případ řešil minulý
týden už Okresní soud v Prostějově.
Zdravotní sestru, která se měla v prostějovské porodnici o novorozence starat,
již vyšetřovala policie. Případ byl ovšem

jak šel čas Prostějovem ...

ulice Pod Kosířem

15102911075

Příště: Outratova ulice

15102911074

Jmenovala se i Stalingradská. Současný název nese od června 1902
podle hory Kosíř, ke které směřuje. Mezitím ale v letech 1940 až 1945 to byla
ul. Richarda Wagnera, 1945 až 1950 Pod Kosířem, 1950 až 1962 Stalingradská, 1962 až 1991 Ivana Vladimiroviče Mičurina a od února 1991 opět ulice
Pod Kosířem. Ve vile číslo 1 měl židovský podnikatel Ludvík Bauer továrnu
na oděvy, další oděvní firma Greif & Melhuba sídlila v domě číslo 23. V domě
číslo 9 bydleli během první světové války italští uprchlíci a také redaktor Josef
Kotek, zastřelený v roce 1914 za protistátní činnost. V rohovém domě číslo 25
bylo c. k. okresní četnické velitelství.
Foto: SOkA a Martin Zaoral
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hodin

s
ochrankou
supermarketu!
168 RVAČKA
Zloděj se bil kvůli ukradeným cukrovinkám…

s městskou policií

Myslel na zloděje, a sám...

PROSTĚJOV Možná nikdo nečekal, že by se zlodějíček čokolád
mohl tak rozohnit. Ale co čtyřiatřicetiletý muž předvedl minulé
pondělí v jednom z prostějovských supermarketů, to přesáhlo
únosné meze. Nejenomže se přes pokladnu snažil pronést cukrovinky za osm stovek, ale vzápětí se začal rvát s ochrankou! Jediné
štěstí, že pracovník bezpečnostní agentury si nezadá s Rambem...

Michal Kadlec
Ilustrační foto: internet

Snažil se ochránit majetek ostatních, na svůj ale zapomněl! Předminulou středu 28. října po půlnoci
bylo přijato na linku 156 sdělení
o podezřelém pohybu neznámého
muže u garáží v oblasti bývalých
uhelných skladů. Oznamovatel na
nečekaného návštěvníka zavolal,
ten se ale začal schovávat. Volajícího toto chování ještě utvrdilo
v domněnce, že jde o osobu s nekalým úmyslem. Do uvedené lokality
byla okamžitě nasměrována hlídka,
která při příjezdu na místo viděla
zpovzdálí muže, který již prostor garáží opustil a utíkal směrem k říčce
Hloučela. Strážníci se ho vydali pronásledovat, ale v lesoparku se jim
ztratil z dohledu mezi křovinami.
Hlídka lokalitu prohledala, ovšem
podezřelého se nalézt nepodařilo.
Poté byla provedena kontrola garáží
a zaparkovaných vozidel. Strážníci
nezjistili žádné násilné vniknutí.
Pouze jeden vůz nebyl zajištěn.
Následně vyšlo najevo, že shodou
náhod tento automobil patří právě
oznamovateli. Ten byl o tomto nedopatření telefonicky vyrozuměn.
Vozidlo si za přítomnosti strážníků
zabezpečil.

Jeřáb se propadl!

Autojeřáb způsobil propadení poklopu! K události došlo předminulý
pátek 23. října poblíž centra města při provádění stavebních prací.
Řidič oznámil na linku 156, že při
otáčení jeřábu se pod ním propadl
v silnici kulatý kanalizační poklop.
Na místo byli přivoláni dopravní
policisté. Poškození kanalizačního
poklopu bylo rovněž nahlášeno na
dispečink společnosti Vodovody
a kanalizace.

Další zadržený muž

Během měsíce října zadrželi strážníci Městské policie Prostějov v pořadí již čtvrtou osobu v celostátním
pátrání. Hlídka, která vykonávala
dohled na místní záležitosti veřejného pořádku ve Vrahovicích, si povšimla muže odpovídajícího popisu
hledané osoby. Po ověření skutečností se toto potvrdilo. Muž byl převezen na obvodní oddělení Policie
ČR, kde skončil v rukou policistů.

„Z přečinu krádeže a přečinu poškození cizí věci je podezřelý čtyřiatřicetiletý muž z Prostějovska. Jednání
se měl podezřelý dopustit tím, že
v pondělí 26. října v 10:40 hodin
v jednom prostějovském supermarketu pronesl z prodejní plochy
přes pokladní zónu sedmnáct karamelových a tři jogurtové čokolády

značky Milka v celkové hodnotě 738
korun,“ prozradil médiím František
Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR
pro Územní odbor Prostějov.
Ale byl to jen začátek. Případ zavánějící pouhou drobnou krádeží totiž
pokračoval, a to docela drsnou rvačkou. „Za pokladní zónou byl muž
zastaven ostrahou prodejny, načež se
ke krádeži doznal a odcizené zboží
vrátil. Přitom se však náhle pokusil

o útěk, ale ještě v prodejně byl pracovníkem ostrahy dostižen. Následovala potyčka, při níž podezřelý do
pracovníka bezpečnostní agentury
strčil a ten narazil do skleněných
posuvných dveří, které se rozbily,“
popsal další průběh nevšedního případu mluvčí prostějovské policie.
Jelikož ale člen ochranky byl statný
muž, nenechal si chmatáka utéct.
„Podezřelý z prodejny vyběhl, ale
na parkovišti před supermarketem
byl pracovníkem ochranky opět
dostižen a za pomoci hmatů sveden
Koláž Večerníku
k zemi i zadržen do příjezdu policie,
která si ho převzala,“ pochválil na Škoda vzniklá poškozením dveří zkrácené přípravné řízení, takže zudálku neohroženého „bezpečáka“ byla předběžně vyčíslena na nejmé- řivý zlodějíček může každým dnem
František Kořínek.
ně pět tisíc korun. Ve věci je vedeno být za svůj čin náležitě odměněn.

Majiteli auta vyšla večeře draho Předseda bytového družstva

STOTISÍCOVÉ VLOUPÁNÍ ZPRONEVĚŘIL 660 000!
PROSTĚJOVSKO Zřejmě na
večeři se v motorestu u rychlostní komunikace na Prostějovsku
zastavil řidič luxusního vozidla
značky Audi. Když se ke svému
autu vrátil, nestačil se divit. Zadní
dveře byly otevřené a všude okolo
plno střepů...
„Ve čtvrtek devětadvacátého října
v době od půl páté do páté hodiny
odpolední se dosud neznámý pachatel vloupal do osobního automobilu
značky Audi odstaveného na parkovišti vedle motorestu u rychlostní
komunikace R46. Do vozidla pachatel vnikl po rozbití skleněné výplně
okna zadních dveří. Z podlahy místa
za řidičem následně odcizil koženou
brašnu, ve které se nacházel notebook, tablet a telefon značky Apple,

dvě přípojky HDMI k elektronice
značky Apple, dva USB flash disky, diktafon a osm knih o filozofii
v německém jazyce. Devětapadesátiletému muži tak pachatel odcizením způsobil škodu v předběžně
stanovené výši 99 036 korun. Dále
poškozením vozidla majitel utrpěl
škodu ve výši osmi tisíc jednoho sto
korun,“ vypočítal František Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR pro
Územní odbor Prostějov.
Zatím neznámý pachatel je podezřelý ze spáchání přečinu poškození cizí
věci a z přečinu krádeže. „Vzhledem
k výši způsobené škody pachateli
v případě prokázání viny a odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na
pět let,“ doplnil mluvčí prostějovské
policie.
(mik)

PROSTĚJOV Hospodářské kriminálce se podařilo odhalit podvod,
kterého se dopustil předseda bytového družstva. Nejmenovaný
muž si totiž společné peníze posílal na své vlastní konto! Za statisíce
zpronevěřených korun mu teď hrozí dlouholetý kriminál.
„Kriminalisté stíhají předsedu představenstva jednoho prostějovského
bytového družstva, který jako osoba oprávněná disponovat s účtem
družstva, v rozporu se svou pravomocí a v úmyslu neoprávněného
přisvojení si finančních prostředků prostřednictvím internetového
bankovnictví, provedl opakovaně neoprávněné převody finanční hotovosti z účtu bytového družstva na svůj osobní účet. Způsobil škodu
přesahující šest set šedesát tisíc korun,“ informoval na nedávné tiskové
konferenci František Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR pro Územní
odbor Prostějov.
Nenasytnému podvodníkovi teď vzhledem k výši způsobené škody hrozí až osmileté vězení!
(mik)

www.

ČERNÁ
Policisty trápí série krádeží kol Nebezpečná jízda opilého šoféra
Majiteli tohoto Audi večeře v žaludku
pořádně zhořkla. Své auto měl vykradené, nechal v něm spoustu cenných
věcí.
Foto: Policie ČR

vecernikpv.cz

Zmizel i „horák“ za pětačtyřicet tisíc skončila za Prostějovem v příkopu

PROSTĚJOV Vykradené domy a odcizená jízdní kola. Dva druhy trestné
činnosti, které aktuálně prostějovské
policisty trápí zřejmě nejvíce. Zloději
se v současnosti zaměřují převážně na
drahá horská kola, která však mohou
pokoutně prodávat za velmi levný peníz. Většinou si krádežemi kol pachatelé obstarávají finanční prostředky
na nákup drog.
„Dosud neznámý pachatel se ve dnech
od úterý dvacátého do pondělí šestadvacátého října letošního roku násilím
vloupal do kóje v suterénu bytového
domu v Prostějově, ze které následně
odcizil pánské horské jízdní kolo značky Scott zelenošedé barvy. Majiteli kola
pachatel činem způsobil škodu ve výši
pětačtyřicet tisíc korun. Ještě v pondělí šestadvacátého října pak v době
od desáté do šestnácté hodiny vnikl
neznámý pachatel bez použití násilí do
neuzamčené garáže v obci na Prostě-

jovsku. Zevnitř následně odcizil jízdní
kolo značky Kellys v hodnotě deseti tisíc korun,“ popsal dva případy František
Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR pro
Územní odbor Prostějov.
Jak dodal, pachatelé obou skutků jsou
podezřelí z přečinu porušování domovní
svobody a z přečinu krádeže. V případě
dopadení a odsouzení pachatelům hrozí
trest odnětí svobody až na dvě léta.
To ale zdaleka není všechno, minulé
pondělí byla policistům nahlášena další
krádež drahého kola. „K ní došlo podle
našeho zjištění v období od desátého do
šestadvacátého října. Pachatel odcizil ze
společné kolárny bytového domu v Prostějově pánské horské jízdní kolo značky
DEMA. Majiteli kola svým činem způsobil škodu ve výši třiceti tisíc korun, za
což mu rovněž hrozí dva roky vězení,“
přidal další případ policejní tiskový mluvčí s tím, že po zlodějích kol se intenzivně
pátrá.
(mik)

HAVÁRIE v ulici Dr. Horáka: Řidič
smetl značku a utekl. VIDĚLI JSTE TO?

PROSTĚJOV Předminulou sobotu 24. října došlo v Prostějově k havárii osobního automobilu.
Řidič škodovky vyjel v ulici Dr. Horáka ze silnice
a srazil dopravní značku. Zatímco rozbité auto
nechal svému osudu, sám z místa havárie utekl
a policisté po něm zatím marně pátrají. Viděli jste
tento karambol? Pak neváhejte a informujte strážce zákona!
„Dosud nezjištěný řidič osobního motorového vozidla tovární značky Škoda Felicia kombi bílé barvy při jízdě směrem k ulici Rumunské z dosud neobjasněných příčin vyjel
vpravo mimo komunikaci na travnatý pás, kde se střetl se
sloupkem dopravního značení. Na sloupku byly umístěny
dopravní značky ´Zákaz stání´ a ´Pozor, děti´ společně
s dodatkovou tabulkou s vyznačením druhu vozidla. Škodovka při srážce dopravní značku porazila a najela na ni.
Nezjištěný řidič se poté pokusil pokračovat v jízdě, což se
mu vzhledem k poškození vozidla nepodařilo. Proto z auta
vystoupil a z místa odešel,“ informoval František Kořínek,
tiskový mluvčí Policie ČR pro Územnío odboru Prostějov.
Škoda, kterou řidič havárií způsobil, byla vyčíslena na

PROSTĚJOV Totálně opilý
porazil značku, projel výkopem, znečistil vozovku a zastavil v příkopu. Zdá se vám
to na jednoho řidiče moc?
Kdepak, přesně toto všechno
předvedl předminulou sobotu šofér osobního auta v Prostějově!
Takto dopadl opilý šofér Opelu. Kousek za Pro„Přesně 2,38 promile alkoholu stějovem ve směru na Kostelec na Hané ukončil
v dechu naměřili v sobotu čty- svoji opileckou jízdu v příkopu. Foto: Policie ČR
řiadvafátého října krátce po páté hodině ranní policisté třiadvacetiletému muži poté,
kdy několikrát vyjel mimo vozovku. Poprvé se tak stalo v ulici Martinákově, kde
s vozidlem značky Opel vyjel vpravo mimo komunikaci. Zde porazil dopravní značku
a projel více než pět metrů dlouhou hromadou hlíny. Po vyjetí zpět zmíněnou hlínou
znečistil celou silnici. Poté muž pokračoval v jízdě do Kostelecké ulice a dále směrem
na Kostelec na Hané. Za Prostějovem však opět vyjel mimo komunikaci do příkopu, kde vozidlo zastavil,“ popsal jízdu šílence za volantem František Kořínek, tiskový
mluvčí Policie ČR pro Územní odbor Prostějov.
Ke zranění osob při nehodě naštěstí nedošlo. „Výše hmotné škody byla předběžně
vyčíslena na dvaadevadesát tisíc korun. Příčiny, okolnosti a míra zavinění dopravní
nehody jsou předmětem dalšího policejního vyšetřování,“ uvedl mluvčí prostějovské
policie.
(mik)

JSME JEDNA RODINA

Když se daří, tak se daří...

OKRADEN a ještě POKUTOVÁN!
Nepojízdná bílá škodovka zůstala v ulici Dr. Horáka, řidič přitom zmizel. Pomůžete ho policistům najít? Foto: Policie ČR

patnáct tisíc korun. Policisté po dosud neznámém řidiči
pátrají a žádají veřejnost o pomoc.
„K objasnění okolností této dopravní nehody se obracíme
s prosbou o pomoc na svědky, kteří viděli její průběh, aby
se obrátili se svými informacemi buď telefonicky, nebo
osobně na policisty Dopravního inspektorátu v Havlíčkově ulici, nebo své poznatky zavolali na telefonní čísla 974
781 251 či 974 781 580, případně kdykoliv prostřednictvím bezplatné telefonní linky 158,“ apeluje na veřejnost
František Kořínek.
(mik)

PROSTĚJOV Tomu se říká den
„blbec“! Muž z Prostějova si prožití státního svátku zřejmě představoval úplně jinak. Místo pohody a klidu mu neznámý zloděj
vykradl auto. Když na místo dorazili strážníci, naštvaný chlapík
„slíznul“ ještě pokutu za parkování v zákazu stání!
Šlo opravdu o kuriózní záležitost,
jak se říká, když se daří, tak se prostě
daří. O tom ví své řidič osobního
vozu, který ponechal na zadním sedadle notebook. „Tímto svým neopatrným jednáním nahrál pachateli.
Ten rozbil okénko, vytrhl z palubní
desky autorádio a zmocnil se odlo-

ženého počítače. Z místa zmizel, po
sobě zanechal jen střepy na silnici,“
uvedla k trestnému činu Jana Adámková, tisková mluvčí Městské policie
Prostějov.
Rozbitého auta si povšiml strážník
operačního střediska prostřednictvím městského kamerového dohlížecího systému. „Na místo byli přivoláni státní policisté, kteří si případ
převzali k dalšímu šetření. O události byl řidič vyrozuměn, a jelikož
se dopustil dopravního přestupku,
kdy své vozidlo zaparkoval v zóně
s dopravním omezením, obdržel od
hlídky blokovou pokutu...,“ dodala
Adámková.
(mik)

KRONIKA
Balónky jsou fuč!

Dosud neznámý pachatel se
v době od neděle 25 do úterý
27. října vloupal do dodávky
značky Ford zaparkované ve
Fanderlíkově ulici v Prostějově. Pachatel do vozidla pronikl
po poškození zámku bočních
posuvných dveří. Z vozidla následně odcizil bílou plastovou
přepravku se dvoustovkou nafukovacích fóliových balónků,
mosazný přepustný ventil na
helium a dvě krabice se třemi sty
kusy gumových nafukovacích
balónků ve tvaru zvířátek. Odcizením věcí vznikla jejich majiteli
škoda ve výši 12 700 korun. Škoda poškozením vozidla nebyla
dosud vyčíslena.

Ilustrační foto: internet

Nekradl, „jen“ škodil

Minulé úterý 27. října v době od
11.00 do 15.15 hodin se dosud
neznámý pachatel vloupal do
rodinného domu v okrajové části města Prostějova. Do domu
pachatel pronikl po překonání
oplocení kolem pozemku a násilném překonání balkónových
dveří v prvním patře domu.
Z domu pachatel nic neodcizil,
ale na poškozených dveřích způsobil škodu předběžně vyčíslenou na třicet tisíc korun.
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CHODNÍKŮ
168 LUPIČ Z PLZEŇKY MÍŘÍ ZA MŘÍŽE! ČERNÁ
Na programu jednání jsou opět také body jako
JSOU
CHODNÍKY
KRONIKA
V DOBRÉM STAVU? DEMOLICE KASÁREN A MANTHELLAN
Vojtěcha Pelikána měli k loupeži navést kamarádi...
Anketa
a n eb

hodin

NAVŠTÍVILI JSME SOUDNÍ SÍŇ

'QHxQË]DVWXSLWHOVWYREXGHMDNRREY\NOHYHOPLWĆDVNDYÇ

ptali jsme se v ulicích

s městskou policií

Přišel se štěnětem

V odpoledních hodinách pátku 23.
Října přišel na služebnu městské
policie devatenáctiletý mladík předat nalezeného psa, který bez páníčka pobíhal v oblasti Mlýnské ulice.
Jednalo se o štěně bíločerné barvy.
Čip u něj strážníci nezjistili, tudíž
psík byl umístěn do kotce a posléze
převezen do útulku v Čechách pod
Kosířem, neboť majitel se o něj nepřihlásil.

Dluží na alimentech

PROSTĚJOV Za vším hledej drogy. Právě ty jsou příčinou nejen
řady krádeží a loupeží po celém regionu, ale i zničených životů mladých lidí a celých rodin. Přitom těch, kteří si začali s nebezpečným
pervitinem, není zrovna v Prostějově vůbec málo. Další dva mladíci
a jedna slečna se minulé úterý sešli u prostějovského soudu, aby
si vyslechli rozsudek v souvislosti s loupežným přepadením baru
Plzeňka z poloviny prosince loňského roku. Večerník byl u toho!
původní reportáž

Odešel i se stojanem

Předminulou sobotu 24. října po
dvacáté hodině si muž povšiml
chlapíka, který přímo před školou
uchopil stojan na jízdní kola a odcházel s ním směrem k Tylově ulici.
Vyslaná hlídka podezřelou osobu
objevila na přilehlém hřišti. Zde dotyčný používal stojan jako sportovní
pomůcku. Strážníkům své jednání
ospravedlňoval. Protentokrát jeho
počínání bylo vyřešeno domluvou.
K poškození stojanu nedošlo
a osmadvacetiletý sportovec ho vrátil na své místo.

najdete nás na
www.
vecernikpv.cz
p

pro Večerník

Martin ZAORAL
Hlavním aktérem celého procesu byl
Vojtěch Pelikán. Třiadvacetiletý, drogově závislý nezaměstnaný mladík
kradl po celém Prostějově ve velkém.
Jeho „specialitou“ byly především auta.
V tom se nijak neomezoval a od loňských prázdnin mu policisté napočítali
více jak deset podobných případů. Za
tímto účelem zavítal i do nedalekých
Mostkovic. Kromě toho zvládl vyloupit
Restauraci u Toma ve Vranovicích-Kelčicích. Ke cti mu rozhodně neslouží ani to,
že o kreditní kartu okradl vlastní matku.
Jeho hlavním „majstrštykem“ však byla
loupež z baru Plzeňka v Krasické ulici,
k níž došlo loni 16. prosince před půl pátou ráno. Vojtěch Pelikán tehdy vstoupil

do baru, v ruce držel plynovou pistoli,
kterou namířil na obsluhu a požadoval
vydání peněz. Barmanka mu z obavy
o život vydala číšnický flek, ve kterém
bylo přibližně dvacet tisíc korun. Policistům se díky dobré práci podařilo pachatele poměrně rychle vypátrat...
Pelikán posléze prozradil, že k loupeži byl naveden ze strany svých
kamarádů Martina Dziuby a Anety
Píchalové, kteří mu měli zajistit pistoli
a sehnat oblečení. Aneta Píchalová
pak na Pelikána po přepadení baru
čekala v autě a společně se měli o lup
rozdělit. Dívka sice svoji účast na loupeži popírala, soud jí však neuvěřil, a to
i kvůli celé řadě rozporů v její výpovědi.
Naopak věřit se v mnoha ohledech dalo
jejím rodičům, kteří celou situaci prožívali snad ještě bolestněji, než samotná obžalovaná... „Dcera dříve bez jakéhokoliv
problému chodila do školy i sportovala,

Třiadvacetiletého Vojtěcha Pelikána, o dva roky mladšího Martina Dziubu a ještě
o další rok mladší Anetu Píchalovou spojila záliba v pervitinu. Když policisté objasnili loupež v baru Plzeňka, šlo však jejich přátelství stranou... Foto: Martin Zaoral
dokonce hrála závodně v Kostelci fotbal.
Problém nastal, když potkala Davida
Staňka, za kterým se později přestěhovala k jeho babičce do Ohrozimi. Kvůli
němu přerušila školu a s námi přestala
úplně komunikovat. Po společné dovolené v Chorvatsku se loni v létě sebrala
a už jsme o ní nějaký čas vůbec nic nevěděli. Teď už ovšem opět chodí do školy
a věřím, že je zpět na dobré cestě,“ orodovala před tribunálem za svoji dceru její
maminka.
Soud nakonec potrestal Vojtěcha
Pelikána nepodmíněným trestem
na tři roky. „V tomto případě obžalovanému jednoznačně přitěžuje velké
množství spáchaných trestných činů

i fakt, že byl hlavním aktérem loupežného přepadení. Polehčuje mu naopak to,
že spolupracoval s policií a také skutečnost, že se nyní léčí z drogové závislosti,“
odůvodnila druh a výši trestu soudkyně
Hana Greplová. Zbývající dvojice odešla
s podmínkami. Vzhledem k tomu, že
u Píchalové se k účasti na loupeži přidružilo i řízení bez řidičského průkazu,
dostala třicet měsíců s odkladem na pět
let, Dziuba, který v celé kauze sehrál spíše
okrajovou roli, pak „vyfasoval“ čtyřiadvacet s odkladem na čtyři roky.
Rozsudky dosud nejsou pravomocné,
všichni tři odsouzení stejně jako státní
zástupkyně si ponechali lhůtu pro možnost odvolání.

Z trestného činu zanedbání povinné výživy je podezřelý pětatřicetiletý muž z Prostějova. Matce
svých tří dětí v období od března
do října letošního roku řádně
neplatil výživné, přestože mu
tak bylo stanoveno rozhodnutím Okresního soudu Prostějov.
K rukám matky tak dluží celkem
dvacet tisíc korun. Otci neplatiči
hrozí v případě prokázání viny
a odsouzení trest odnětí svobody
až na dva roky.

Nebezpeèná køižovatka
Večerník už několikrát v poslední době informoval o nebezpečné křižovatce ve Vrbátkách,
na které čím dál tím častěji dochází k závažným
dopravním nehodám. „V posledních čtrnácti
dnech jsme na toto místo vyjížděli dvakrát.
V jednom případě šlo o tvrdou srážku dvou
osobních aut, podruhé zase o řidičku osobního vozidla, která nedala přednost a srazila se
s nákladním autem. Vždy se jednalo o těžká
zranění osádek vozidel, naštěstí ale s ohrože-

ním na životě. Jednalo se většinou o zlomeniny
končetin a pohmožděniny hrudníku. Některé Sedmileté dítì se pøiotrávilo
zraněné jsme převáželi do Fakultní nemocnice
Olomouc, jiné zase na chirurgii prostějovské Výjezd sanitky si minulé pondělí 26. října vyžádaly zdravotní problémy sedmiletého dítěte,
nemocnice,“ prozradil Radomír Gurka.
které se v koupelně pravděpodobně přiotrávilo
oxidem uhelnatým. „Stalo se to ve Vrahovicích,
Nešťastné pády z výšky
dítě po kolapsu jevilo známky ospalosti. HolHned dvakrát během uplynulého čtvrtku spě- čička naštěstí nebyla v bezvědomí, přesto byla
chali lékaři k událostem dvou zraněných osob, převezena do nemocnice na vyšetření,“ sdělil
které postihla nehoda. „V Kostelci na Hané spadla šéf prostějovských záchranářů.
doma žena, v Dubanech pak došlo k pracovnímu
úrazu, kdy dělník vypadl z pojízdného žebříku.
Brankáø se praštil o tyè!
V obou případech jsme zraněné převáželi do nemocnice se zlomeninami dolních končetin,“ po- Předminulou sobotu 24. října chvátala sanitka
do Otaslavic na fotbal. Nikoliv se ho účastnit
znamenal ředitel prostějovské záchranky.
aktivně, ale ke kurióznímu zranění. „To zde
utrpěl brankář jednoho z mužstev, který při
Zavolal až druhý den
jednom ze zákroků narazil hlavou do tyče bráVyjížděli se i k chlapíkovi, který utrpěl zranění ny. Utrpěl otřes mozku, byl malátný a zvracel.
hlavy. Přiznal, že předešlý den byl fyzicky na- Na svůj úraz si nepamatoval. Poskytli jsme mu
paden. „Muž ve čtvrtek devětadvacátého října okamžitou první pomoc a rychle s ním jeli do
volal záchrannou službu s tím, že byl ve středu nemocnice,“ poznamenal Radomír Gurka.
napaden a utrpěl při tom zranění. V jeho pří- S probíhajícím podzimním obdobím hrozí
padě jsme zjistili otřes mozku a drobné oděr- čím dál tím více chřipkové onemocnění.
ky na hlavě. Tohoto pacienta jsme převezli „Lidé by v této době měli mít každopádně
na chirurgii prostějovské nemocnice,“ uvedl větší přísun vitamínů, nejlépe těch přírodních.
Také je potřeba dávat si pozor na změny teplot
Gurka.

RODINA

Řekni svým přátelům,
že už jsi taky s náma

PROSTĚJOV Další dlouhé jednání
se dá očekávat od dnešního zasedání Zastupitelstva statutárního města Prostějova. To začíná v pondělí
2. listopadu od 15:00 hodin v obřadní síni radnice a na programu
jednání jsou více než tři desítky
bodů. Těmi nejtřaskavějšími budou
určitě diskuse o demolici hlavní budovy Jezdeckých kasáren a záležitosti okolo společnosti Manthellan,
která stále plánuje výstavbu obřího
obchodního centra u Špalíčku.
Úvod programu zastupitelstva bude
tak trochu volební. Nejprve zastupitelé vyberou ze svého středu politika,
který se stane uvolněným členem
tohoto vrcholného orgánu města
s odpovědností za realizaci projektu

zjistili jsme
www.facebook.com/vecernikpv

firmy po opravách sítí uvádějí chodníky do původního stavu. „Firmy musí
s městem podepsat závaznou smlouvu s podmínkami, za jakých mohou
provádět své naplánované práce. A
hlavně, zavazují se opravit rozkopaný chodník tak, jak vypadal před zahájením rekonstrukce. Navíc existuje
na opravený chodník pětiletá záruka,
po tuto dobu celý úsek komunikace
kontrolujeme. Pokud zjistíme, že se na
některých místech chodník propadá,
firma ho musí opravit na své náklady,“
uzavírá náměstek prostějovské primátorky.

MARTIN BOUDA
35267ħ-29
„Pomalu se to zlepšuje, samozřejmě
jak kde. Na některých místech
je stav stejný, jinde je to lepší.
Alespoň že se s některými místy
začalo již něco dělat. Nemuselo by
se však čekat na dotace, a pokud je
to možné, opravovat je průběžně
a nedělat všechno zaráz, aby bylo
město ze všech stran rozkopané,
stejně jako je tomu u silnic.“

Zdravé město a místní Agenda 21. Na
základě odstoupení Milady Galářové
se potom bude volit i nový předseda
Osadního výboru ve Vrahovicích.
Po schvalovacích procesech ohledně
nejrozmanitějších dotací na investiční
akce v Prostějově přijde na řadu téma,
které vzbuzuje emoce napříč politickým spektrem. Jak Večerník informoval už v minulém čísle, rada města se
shodla na návrhu zbourat i hlavní budovu Jezdeckých kasáren.
„Tuto problematiku budeme projednávat
komplexně. Nejprve nás čeká diskuse
o petici za zachování a obnovu historického objektu Jezdeckých kasáren, kterou
podepsalo zhruba tisíc občanů. Hned
nato budeme projednávat nákladové
srovnání variant přístupu k řešení bu-

doucnosti hlavní budovy kasáren. V radě
města jsme to už udělali a dospěli jsme
k jednoznačnému stanovisku, že nejlevnější a tím i nejhospodárnější variantou
bude úplná demolice budovy. Tuto
variantu tak navrhneme zastupitelům
ke schválení,“ potvrdil Večerníku Jiří
Pospíšil (PéVéčko), náměstek primátorky Prostějova. Jak dodal, kus historie
Jezdeckých kasáren přece jen v Prostějově zůstane, město se hodlá pustit do
rekonstrukce jízdárny, která se zachovala v celkem dobrém technickém stavu.
O bourání hlavní budovy Jezdeckých
kasáren však nechce ani slyšet opozice,
která se chystá přivést na jednání i několik nespokojených občanů.
Stejně tak budou ožehavým tématem
záležitosti okolo společnosti Manthe-

llan, která i přes prvoinstanční soudní rozhodnutí o neplatnosti smluv
s městem hodlá pokračovat v plánech
na výstavbu Galerie Prostějov v centru města. „Tento bod jsem zařadila do
programu jednání na přání opozice.
Ta požaduje vytvoření nezávislého
posudku a rozboru současné situace
kolem celé investiční akce,“ informovala nás primátorka Alena Rašková.
Projednávat se budou také mnohé
majetkoprávní záležitosti, prodeje či
pronájmy pozemků, finanční podpory sportovcům či sociálním organizacím.
Připomeňme, že jednání zastupitelstva je opět vysíláno v přímém přenosu, odkaz naleznete na webových
stránkách města prostejov.eu. (mik)

Provozovatel SENIOR TAXI bude znám už v příštích dnech
PROSTĚJOV Den před uplynulým
státním svátkem, tj. v úterý 27. října,
byl tím posledním, kdy mohli předat
zájemci o provozování služby SENIOR TAXI své nabídky v zadávacím řízení. Osloveni byli celkem čtyři, kteří
podali předběžné nabídky, z toho tři
jsou přímo z Prostějova. Už v příštích
hodinách bychom měli znát vítěze,
který má začít jezdit bez zbytečného
odkladu.

Tomáš KALÁB

Jestliže v prvním případě byla perspektiva provozování této služby

Janem Spáčilem čtyři měsíce, nyní
půjde o celý kalendářní rok. „Obvykle
čekáme ještě následující den na doručení případných nabídek poštou a pak
přistoupíme k vyhodnocení nabídek,“
prozradila Večerníku ve čtvrtek primátorka Statutárního města Prostějov
Alena Rašková s tím, že definitivně
jasno by mělo být ve druhé polovině
prvního listopadového týdne.
Není ovšem vůbec jisté, jestli se na
magistrátu sešly čtyři předpokládané nabídky. Město se totiž rozhodlo požadovat provozování služby
v režimu taxislužby, což mimo jiné
znamená dokladovat každou jízdu záznamem z taxametru ve výši
nastavených dvaceti korun. To se

ovšem příliš neslučuje třeba s klasickou zdravotní dopravou, není
totiž možné mít sanitní vozidla vybavena standardně taxametry.
„Předpokládali jsme trochu jiné parametry v zadání, takže velmi zvažujeme, jak se k vyhlášenému záměru
města postavit,“ pokrčil rameny rozpačitě zástupce jedné z přihlášených firem. „Chtěli jsme nabídnout klientům
flexibilitu a maximální komfort, který
nám naše kapacity dovolují, zadavateli
služby pak operativní dohledatelnost
jakéhokoli převozu vzhledem k evidenčnímu systému, ale podmínky nás
trochu zaskočily,“ posteskl si.
Vzhledem k tomu, že hlavním deklarovaným cílem služby by mělo být

zajištění dostupné dopravy pro těžce
se pohybující spoluobčany, nabízí se
otázka, proč nebyl jednou z podmínek adekvátní vozový park. Je totiž
nabíledni, že do osobního vozidla,
byť vyšší třídy, se senior s berlemi
bude soukat mnohem obtížněji, než
do obdoby sanitního vozidla, kterým ostatně byla služba poskytována
v minulém období.
Vzhledem k tomu, jak jsou podmínky zadávacího řízení definovány,
kopírují v podstatě nabídku jediného mimoprostějovského zájemce.
Není tedy až tak těžké uhodnout,
do aut koho asi budou prostějovští
senioři už co nevidět nastupovat.
A nebo tomu bude jinak?
(tok)

››› ZASTUPITELÉ, K VÌCI! ‹‹‹

V Říční ulici se čelně srazily
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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.

-$..'(

Doporuč, sdíle
a dej like na

při přecházení z venku do vytopených
místností. A pokud už někdo přece jen
onemocní chřipkou, neměl by ji v žádném případě přecházet a ohrožovat tím
i jiné lidi okolo sebe. Nejlepší je zůstat
alespoň dva nebo tři dny doma,“ radí
ředitel prostějovské záchranky. Jak ještě dodal, pro něj a jeho podřízenéé
nyní nastává také období, které
je nebezpečné pro nadměrné poživatele alkoholu.
„Jistě, také v létě

vyjíždíme často k případům opilých lidí, kteří
leží na ulicích, v nejhorším případě i v bezvědomí. Na podzim a v zimě jde však o daleko
větší riziko, jenž bohužel alkoholici podceňují. V tomto období každým rokem evidujeme tragický případ úmrtí vinou podchlazení
či umrznutí,“ varuje před nebezpečím Radomír Gurka.
(mik)

LENKA PROCHÁZKOVÁ
35267ħ-29
„Celkově bych technický stav chodníků
v Prostějově považovala za přijatelnější,
než tomu bylo dříve. V poslední době
lze pozorovat, že na mnoha místech
se špatný stav chodníků poměrně
zlepšil. I v místě našeho bydliště jsou už
konečně nové chodníky. Samozřejmě
pořád je co zlepšovat, ale je to podle mě
lepší, než to bylo.“ (úsměv)

JSME JEDNA

Lékařské případy pod drobnohledem
Prostějovská záchranka zasahovala na silnici, v koupelně i na hřišti
PROSTĚJOV Podle lékařů prostějovské záchranky nevybočil počet výjezdů k lidem se zdravotními
problémy za uplynulý měsíc běžný
průměr. Ovšem nebýt posledního
týdne! Jak Večerníku prozradil ředitel Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje Prostějov
Radomír Gurka (na snímku), v období
od pondělí 26. do čtvrtka 29. října se
lékaři záchranky měli co otáčet! Právě
první muž prostějovské záchranky
byl dalším hostem seriálu Večerníku
se šéfy záchranných jednotek IZS.

ANO I NE

LUKÁŠ POKORNÝ

MIROSLAV VAŠKOVÝCH

se narodil 18. ledna 1992 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 22. října
2015. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 23 do 25 let, měří mezi 180 až 185
centimetry a má hnědé vlasy. Bližší
údaje nejsou známy.

se narodil 25. června 1995 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne
8. ledna 2015. Jeho zdánlivé stáří je
v rozmezí od 19 do 20 let a měří mezi
170 až 175 centimetry. Bližší údaje
nejsou známy.

RADEK TRUNDA

LUDĚK KŘUPKA

se narodil 21. prosince 1997 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne
23. října 2015. Jeho zdánlivé stáří je
16 let, měří mezi 175 až 178 centimetry, má hubenou postavu, zelenohnědé oči a hnědé vlasy.

se narodil 26. srpna 1978 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne
5. května 2014. Jeho zdánlivé stáří je
v rozmezí od 35 do 36 let, měří mezi
165 až 175 centimetry, má střední postavu, šedé oči a ryšavé vlasy.
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Na svůj úraz si

brankář nepamatoval,

působil hodně
malátně a zvracel.

Tohle je zase případ! Hned minulé pondělí policisté spěchali
do jednoho z prostějovských
supermarketů řešit rvačku mezi
drobným zlodějíčkem a tamní
ochrankou. Důvod? Čtyřiatřicetiletý bezdomovec zde ukradl
čokolády pár stovek korun a byl
při tom přistižen!

738
Zdá se vám tato částka důvod
k tomu, aby se kvůli ní někdo pral
a musel být zadržen násilím? Pro
onoho chlapíka to zřejmě důvod
byl. Na druhé straně, při fyzické
potyčce s ochrankou způsobil více
než pětitisícovou škodu, což je
kvalifikováno už jako trestný čin.
Mladý bezdomovec se tak zřejmě
bál vězení. I když v jeho případě
a před nastávající zimou...

PROSTĚJOV Zřejmě jen kvůli nepozornosti obou řidiček do sebe
minulé úterý čelně narazila dvě
osobní vozidla v Říční ulici. Komunikace směřující k takzvané „myší
díře“ je oblíbenou zkratkou mezi
Olomouckou ulicí a Vrahovicemi.
„V úterý sedmadvacátého října krátce
před třetí hodinou odpolední došlo
v Říční ulici k dopravní nehodě dvou
osobních automobilů značky Škoda.
Osmačtyřicetiletá řidička z Prostějovska při jízdě od Olomoucké ulice směrem k sídlišti Svornosti v pravotočivé
zatáčce z dosud přesně nezjištěných
příčin čelně narazila do protijedoucího automobilu řízeného jednadvace-

tiletou ženou z Prostějova. Při srážce
došlo k lehkému zranění mladší řidičky a její spolujezdkyně. Obě ženy
byly následně převezeny k ošetření
do prostějovské nemocnice,“ popsal
karambol František Kořínek, tiskový
mluvčí Policie ČR pro Územní odbor
Prostějov.
Hmotná škoda na vozidlech byla
předběžně vyčíslena na osmdesát
tisíc korun. „Alkohol byl u obou řidiček vyloučen provedenými dechovými zkouškami. Příčiny, okolnosti a
míra zavinění dopravní nehody jsou
předmětem dalšího policejního vyšetřování,“ dodal mluvčí prostějovské
policie.
(mik)

Na křižovatce u Domamyslic
srazila řidička škodovky cyklistu
PROSTĚJOV Že má řidič zastavit
na „stopce“, to ví každý už v autoškole. Předminulý pátek 23. října
došlo u Domamyslic, na křižovatce
hlavní komunikace z Prostějova do
Mostkovic s vedlejší komunikací
směrem na Ohrozim, k dopravní
nehodě. Šoférka totiž absolutně
nerespektovala povinnost dát přednost v jízdě.
„Jednačtyřicetiletá řidička osobního
automobilu značky Škoda ke křižovatce přijela od Ohrozimi. Přestože je
vjezd do křižovatky ve směru její jízdy
označen dopravní značkou ´Stůj, dej

přednost v jízdě´, došlo v křižovatce
ke srážce s šestapadesátiletým cyklistou, který jel po hlavní komunikaci od
Prostějova na Mostkovice. Po srážce
cyklista upadl na komunikaci, čímž si
způsobil lehké zranění,“ sdělil František Kořínek, tiskový mluvčí Policie
ČR pro Územní odbor Prostějov.
Celková výše hmotné škody byla předběžně vyčíslena na šest tisíc korun. „Alkohol u obou řidičů policisté vyloučili
provedenými dechovými zkouškami.
Příčiny, okolnosti a míra zavinění jsou
předmětem dalšího policejního vyšetřování,“ dodal Kořínek.
(mik)

PROSTĚJOV Matematik, kutil
a sportovní fanda. Tak se na webových stránkách hnutí ANO
2011 charakterizuje současný
člen prostějovského zastupitelstva, který byl do něj zvolen
při loňských komunálních volbách. František Švec (na snímku)
vyučuje na Reálném gymnáziu
v Prostějově matematiku a geografii. Do politiky vstoupil v roce
2011 jako sympatizant a od roku
2013 je členem současné vládní
strany. Ostatně sám Švec již kandidoval do Poslanecké sněmovny.
V komunální politice se zatím
projevuje jako ostrý kritik a oponent současného vedení města.
„A myslím, že se na tom hned tak
něco nezmění…,“ říká v dalším
z dílů našeho seriálu exkluzivních
rozhovorů s členy prostějovského
zastupitelstva František Švec.
exkluzivní rozhovor
pro Večerník

Petr
KOZÁK
ƔƔ Po zvolení Aleny Raškové primátorkou si většina komunálních politiků
myslí, že dojde k uklidnění atmosféry
mezi koalicí a opozicí. Jste stejného názoru?
„Rád bych tomu věřil, ale nejsem o tom
přesvědčen... Ve vedení města jsou stejní
lidé, kteří si zvykli na bezohledné prosazování vlastních zájmů. Paní primátorka
bude jen velmi obtížně čelit této přesile.
Přesto vidím snahu o větší informovanost

a ochotu jednat. Poprvé se před zastupitelstvem konala schůzka s předsedy opozičních klubů a snad se konečně podaří aspoň
o některých našich návrzích mluvit...“
ƔƔ Díky rezignaci primátora Pišťáka
i radního Mačáka je nyní opozice podle
některých názorů na koni. Posílila tato
kauza sociálních demokratů vaše sebevědomí?
„Této otázce vpravdě nerozumím... Jak
souvisí finanční dary mezi členy sociální demokracie s mým sebevědomím?
Za pana Mačáka nastoupil jiný sociální
demokrat a počty se nijak nezměnily. Lidé
z PéVéčka a komunisté sedí dál v radě
města. Opravdu žádného koně nevidím.“
(ironický úsměv)
ƔƔ Pokud by hnutí ANO 2011 přijalo
vloni na podzim nabídku stát se součástí radniční koalice, mohla by být Hana
Naiclerová třeba už i primátorkou. Uvědomujete si tuto skutečnost?
„Hnutí Ano 2011 nedostalo při povolebním vyjednávání nabídku, kterou by
mohlo akceptovat. Naše návrhy na koalici
kopírující půdorys vládní úrovně sociální demokracie odmítla a komunisté ani
PéVéčko pro nás nejsou přijatelní. Tak
zcela demokraticky rozhodla naše členská
základna. Pokud se týká pozice primátora
- plně respektuji právo strany, která v Prostějově jasně vyhrála komunální volby, na
tento post. Všechno ostatní jsou jenom
spekulace.“
ƔƔ Opozici je vyčítáno, že nepřichází
s vlastními podněty. Jaké jsou vaše nejbližší záměry? A chystáte kromě kritiky
koalice nějaký projekt, který by byl Prostějovu přínosem?
„Návrhů i podnětů je celá řada. Bohužel
naše připomínky byly zatím vždy zadupány koaličním válcem jednoho hlasu.

Bez ohledu na správnost
našich návrhů. Tam, kde
dochází argumenty,
nastupuje obehraná
písnička koalice o obstrukcích a zdržování. Naprostá většina
našich připomínek
je věcná a odborně
podložená. Jenom si
vzpomeňte, že v několika případech naše závěry
o porušování zákona potvrdilo ministerstvo vnitra nebo
prostějovský okresní soud.
Samozřejmě máme nosná
témata a návrhy. Nechci hovořit za celou opozici, ale náš
zastupitelský klub prosazuje
koncepční financování sportu, výstavbu
severního obchvatu, transparentní změny
v územním plánu či změny stanov spolku
Prostějov olympijský. Naší nejnovější aktivitou je návrh na důstojné a spravedlivé
financování mimoškolní činnosti na městem zřizovaných školách. Další náměty
a návrhy konzultujeme s kolegy v opozici
a budeme je předkládat společně.“
ƔƔ Na dnešním zastupitelstvu se bude
rozhodovat o demolici hlavní budovy
Jezdeckých kasáren. Zřejmě budete
hlasovat proti. Můžete veřejnosti ještě
jednou osvětlit proč?
„V této věci se asi nemýlíte. Budu, stejně
jako minule, hlasovat pro zakonzervování objektu Jezdeckých kasáren. Chtěl
bych, aby ti, kteří uvádějí argumenty pro
zničení této budovy i za cenu značných finančních ztrát, se setkali s těmi, kteří mají
představu jejího zachování a využití. Navrhoval jsem seminář, střet argumentů,
faktů a čísel. Koalice takové jednání trva-
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le maří. Bohužel opět jeden příklad, jak
funguje vedení města. Každý z nás vidí,
jak budova Jezdeckých kasáren zchátrala
během let, kdy patří městu. V jiných městech jsou takové budovy rekonstruovány!
V Prostějově má jediný správný názor
koalice, dostatek hlasů také, tak proč tolik povyku? Zastupitelé však mají trestně
právní i osobní hmotnou odpovědnost
za případné škody, které svým špatným
rozhodnutím způsobí. Ať si to kolegové
v koalici odhlasují sami. Mimochodem na
semináři, který pořádala opozice, jsem viděl několik zajímavých možností dostavby.
V úvahu připadá i prodej této budovy.“
ƔƔ Měl jste už možnost seznámit se
s prvním návrhem rozpočtu města na
rok 2016? Co na něj říkáte?
„První návrh jsem už samozřejmě viděl, bude se o něm teprve jednat a opozice má několik připomínek. V případě
rozpočtu se budu spoléhat i na naše
odborníky.“

zpravodajství

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
Další setkání s obèany
Prostějov (mik) - Po krátké přestávce je znovu na pořadu setkání prostějovských radních a pracovníků
magistrátu s občany města. Tentokrát dojde ke vzájemným diskuzím
ve čtvrtek od 17:00 hodin v jídelně Základní školy Jana Železného.
Obyvatele Sídliště svobody určitě
bude zajímat průběh stávajících
oprav chodníků, přeplněná základní
škola, na kterou je stále čím dál tím
větší problém umístit dítě, lidé se
možná budou ptát i na to, proč se
v poslední době v této části města
vykácelo tolik stromů.

Za informace zaplatíte
Prostějov (mik) - Od prvního ledna příštího roku bude v Prostějově
platit sazebník úhrad za poskytování informací. Radní rozhodli
o tom, že město bude po žadateli
o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím požadovat poplatek v případě, že celková výše nákladů přesáhne
padesát korun. „Množí se žádosti
o informace. Mnohdy jsou lehce
zjistitelné a poslatelné. Jsou ale i takové, které vyžadují náročné dohledávání. Je třeba kopírovat řadu dokumentů, vyhledávat v archivu, což
chce čas a také náklady. Jestliže jejich
výše přesáhne padesát korun, bude
žadatel seznámen s částkou, která
ho požadovaná informace bude stát.
Po odsouhlasení z jeho strany se tím
příslušní pracovníci budou následně
zabývat,“ objasnila primátorka Statutárního města Prostějova Alena
Rašková a dodala, že sazebník úhrad
není žádnou novinkou. Jeho poslední aktualizace proběhla v roce 2012.

navštivte stále více oblíbenější inter

LETOS SE OPRAVILO SKORO 6 000 METRŮ ČTVEREČNÍCH
„Pokud bychom měli opravit všechny, bylo by potřeba
padesát milionů korun,“ spočítal náměstek Jiří Pospíšil
PROSTĚJOV Možná běžného občana nerozčílí víc žádná jiná věc, než
rozbitý chodník, po kterém chodí. Magistrát registruje každoročně desítky připomínek Prostějovanů, které komunikace pro pěší je nutné
opravit. Je ale jasné, že všechny najednou ale dát do pořádku nejde,
to by městská pokladna zkolabovala... Jak nám potvrdil náměstek
primátorky Statutárního města Prostějova Jiří Pospíšil, rekonstrukce
chodníků se provádějí postupně podle předem stanoveného harmonogramu.Večerník se na tuto problematiku podíval trochu blížeji...
Původní zpravodajství
pro Večerník

Michal
KADLEC
Každý rok registruje magistrát desítky žádostí občanů o drobné, ale i náročnější opravy chodníků. I samotní
radniční úředníci ale monitorují technický stav těchto komunikací. Při roz-

hodování, který chodník v Prostějově
zrekonstruovat a který naopak nechat
na pozdější dobu, rozhoduje nejčastěji rozsah poškození a finanční náklady.
„Především je nutné říct, že kdyby se
naráz měly opravit všechny chodníky
v Prostějově, bylo by zapotřebí zhruba
padesáti milionů korun. Nicméně za
poslední roky se nám podařilo opravit spoustu rozbitých komunikací pro
pěší, konkrétně letos jsme za rekon-

Opravené chodníky
v Prostìjovì v roce 2015
Náklady (Kč)
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strukce na různých místech města
zaplatili už přes sedm milionů korun.
K opravám se vybírají povětšinou
nejfrekventovanější chodníky, které
jsou prioritní. Teprve pak se zaměřujeme na chodníky v menších ulicích
či na sídlištích,“ prozradil Večerníku
náměstek prostějovské primátorky Jiří
Pospíšil (PéVéčko).
Magistrát dává každoročně do
svého rozpočtu částku tří milionů
korun určenou na lokální opravy
chodníků a navíc další sumu peněz
v rozmezí od pěti do deseti milionů
na celoplošné rekonstrukce. „Ze
zákona máme povinnost kontrolovat všechny komunikace v majetku
města. Ať už jde o silnice či chodníky. Prostějov je rozdělen do několika
lokalit, které se každý měsíc pečlivě
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MARTIN ZAORAL

DUŠIČKY: Kdo si

DÁRKOBRANÍ

na nás vzpomene?

kontrolují. Bereme samozřejmě na
zřetel i připomínky občanů, kteří nás
správně upozorňují na výtluky v silnicích, uvolněné dlaždice v chodnících
a podobné závady. Vždy na začátku
roku máme k dispozici velmi obsáhlý
seznam chodníků ve špatném technickém stavu a je opravdu těžké sestavovat pořadí, v jakém je necháme opravit. Záleží na finančních možnostech
města, hodně peněz pak vždycky ušetříme při výběrových řízeních,“ uvedl
náměstek primátora.
Ohledně kvality komunikací se velkým problémem poslední doby stávají
opravy inženýrských sítí. Vodaři, plynaři či energetici při rekonstrukcích
svých sítí musí rozkopat chodníky,
přičemž jen málokdy je dokáží plnohodnotně uvést do původního stavu.

Kamarád je někdo, komu se můžeme
svěřit se svými problémy. Přítel je někdo,
komu se můžeme svěřit se všemi svými
problémy. A smrt je něco, co všechny
naše problémy vyřeší...
Tento Večerník vychází druhého listopadu, tedy v den, kdy se slaví Dušičky, které
jsou všeobecně vnímány jako svátek
všech zemřelých. Tak tomu ovšem rozhodně není. Dušičky jsou svátkem všech
živých, kteří vzpomínají na lidi, s nimiž
kdysi sdíleli své vlastní radosti i trampoty.
Rozdíl je v tom, že ti druzí už těm prvním
nemohou s jejich problémy pomoci...
Přestože smrt zcela přirozeně vždy doprovází smutek, nemusíme ji vnímat

pouze jako něco veskrze negativního.
Třeba už Woody Allen upozornil, že je
to jedna z mála věcí, kterou lze realizovat
pohodlně vleže. Smrt tedy skutečně není
„zlá“. Mnohem horší je, pokud žijeme
tak, aby na nás okolí raději co nejrychleji
zapomnělo. Máme „své“ životy, jdeme
si za „svým“ štěstím a využíváme k tomu
„svých“ vlastních prostředků. Žijeme
zkrátka sami pro sebe a v druhých nezanecháme nic, snad kromě pocitu hořkosti z toho, že se s námi někdy museli setkat.
O tom, kdo jak žil a co v lidech kolem
sebe zanechal, rozhodne skutečně až
ten nejpřísnější soudce. Tím je čas. Naše
lidská hodnota bude zvážena až po naší
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smrti. V tu chvíli bude ono „naše“ štěstí,
za kterým jsme často neomaleně kráčeli,
už jen dávno zapomenutou iluzí. Stejně
tak nám budou k ničemu domy, ve kterých jsme žili či majetky, které jsme zvládli nashromáždit. Zůstane po nás skutečně
už jen jediné: stopa, kterou jsme zanechali v srdcích i myslích druhých lidí.
Ve světě bez Boha zůstal člověk sám.
Praví sobci, kterým snad patří tento
svět, se už nebojí ničeho a před ničím
se nezastaví. A přece jedna věc by je
mohla dovést minimálně k zamyšlení:
vědomí, že si na ně NIKDO na Dušičky ani nevzpomene...

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

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

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

Opravené chodníky
v Prostìjovì v roce 2015
Rozloha (m2)
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POZOR: Severní obslužná
bude od středy UZAVŘENA!
PROSTĚJOV Už tuto středu 4. listopadu zahájí stavbaři úpravu povrchu silnice mezi ulicemi Josefa Lady
a Hacarova. Budou zde klást takzvaný tichý asfalt. Z tohoto důvodu
se „Severní obslužná“ komunikace
uzavře!
Problémem je, že nastávající dopravní opatření přichází v době, kdy je
uzavřen jeden jízdní pruh v Plumlov-

ské ulici. „Řidiči by se měli obrnit
trpělivostí, zejména vzhledem k již
probíhajícímu dopravnímu omezení
v ulici Plumlovská. Severní obslužná
komunikace ale bude uzavřena jen
do jedenáctého listopadu, to znamená
maximálně týden,“ uklidňuje Antonín
Zajíček, vedoucí odboru rozvoje a investic prostějovského magistrátu.
Dopravní změny se dotknou i někte-

rých linek MHD, všechna upozornění
budou podle sdělení společnosti FTL
umístěna na příslušných zastávkách.
„Budeme se snažit položit tichý asfalt
co nejrychleji, samozřejmě tak, jak to
bude technologicky možné. A v okamžiku, kdy to půjde, silnici okamžitě
otevřeme. Věříme, že to bude i dříve
než v avizované datum,“ slibuje Zajíček.
(mik)

15103011076

Územní plán byl změněn
ve prospěch Manthellanu
PROSTĚJOV Vedení magistrátu
ještě před jednáním zastupitelstva
představilo druhou změnu Územního plánu Prostějova, která se bezprostředně týká centra města. A její
součástí je skutečnost, že se i nadále
počítá s výstavbou Galerie Prostějov
v režii společnosti Manthellan. Zelenou tomuto projektu překvapivě
dali i památkáři, přičemž právě kvůli
nim musela společnost původně
změnit celý projekt...
Obrovské obchodní centrum u Špalíčku ale, jak se zdá, hned tak nevyroste. Momentálně totiž vše brzdí spor,
který skončil až u tribunálu. Okresní
soud v Prostějově totiž zneplatnil
smlouvu mezi městem a společností Manthellan. A odvolací řízení u
Krajského soudu Brno je zatím v nedohlednu. „Druhá změna územního
plánu znamená zatím to, že jsou vytvořeny podmínky pro výstavbu obchodního centra. Navíc Manthellan souhlasí
s novou podmínkou, že místo stávající-

Názor
ho Společenského domu postaví na své
z
i
p
vlastní náklady kulturní sál pro pět set
amátk mìnili
áøi
lidí,“ prozradil Zdeněk Fišer, první nánavíc s , investor
městek primátorky Statutárního města s
ouh
e stavb
Prostějov. Vzápětí dodal, čeho všeho se
ou kul lasí
turního
změny v územním plánu týkaly. „Šlo
sálu
tam hlavně o nesouhlas památkářů
s podzemními garážemi, se kterými na rozdíl od opozice, celému projektu
nyní s určitými podmínkami souhlasili. stále věří. „Rozsudek nenabyl právní
Pak tam byl požadavek, aby se antény moci, proto vycházíme z toho, že je
a vzduchotechnika nezapočítávaly do smlouva platná. Také investor nám sděvýšky budovy. V neposlední řadě šlo lil, že chce projekt dokončit,“ prohlásil
také o jednu historickou pasáž a o pro- na tiskové konferenci rady města nácenta zastavěnosti. Město mělo připo- městek prostějovské primátorky Jiří
mínky k životnímu prostředí, dopravě Pospíšil (PéVéčko).
a exhalacím, které byly splněny už dřív,“ Opoziční zastupitelé si prosadili, že
vysvětlil Fišer.
o záležitostech společnosti Manthellan
Ze stavebního hlediska je tedy nyní se opět bude diskutovat na dnešním
vše připraveno, skoro by se dalo říci, že jednání zastupitelstva města. „Požaduspolečnost Manthellan by mohla hned jeme připravit právní rozbor možnézítra začít stavět. Jenže... Dokud soud ho stažení odvolání města Prostějova
pravomocně nerozhodne o platnosti u Krajského soudu v Brně ve věci neči neplatnosti smlouvy s městem Pro- platnosti smlouvy s Manthellanem,“
stějov, lokalita u Špalíčku zůstane i na- zdůvodnil záměr Jan Navrátil (Změna
dále zanedbaná. Prostějovští radní ale, pro Prostějov).
(mik)

HLAS LIDU NOVODOBÁ
HLAS BOŽÍ
Ètyøi týdny jsou málo
Bydlím v Anglické ulici, kam se z vazby vrátila mladá žena, která v létě pobodala
nožem svoji kamarádku. Ani nevíte, jak jsme si všichni v paneláku oddechli, že
na základě rozhodnutí státního zastupitelství byla tato psychicky nemocná žena
hospitalizována na uzavřeném oddělení v Kroměříži. Jenomže ouha, vzápětí
jsem se ve Večerníku dočetl, že toto opatření bude trvat pouhé čtyři týdny, pak
by tento nebezpečný člověk měl být znovu propuštěn na svobodu. A já se ptám,
bude tato doba stačit? To ji jako za ten necelý měsíc vyléčí a nebude mít chuť
někoho ohrožovat na životě? Nejsem si tím úplně jist, jestli je právě toto dostatečné opatření. Tedy spíše tomu vůbec nevěřím!
J. D., Prostějov
Parkovat by se tam mohlo
„Botièek“ je poøád málo
Jestliže město nepovolilo majitelce Podle mého názoru je těch „botiček“
občerstvení ve Wolkerově ulici pro- na autech parkujících na náměstí T. G.
vozování parkoviště, prosím, je to věc Masaryka ještě málo! Je až neuvěřitelné,
vedení radnice. Každopádně bych se kdo všechno se dnes odváží vjet autem
ale přimlouval za to, aby na vyvýšeném přímo k radnici a parkovat zde jenom
místě v této ulici bylo opět povoleno proto, že si potřebuje nakoupit a že se
parkování, třeba pod patronátem tech- mu nechce chodit pěšky z nějakého tronických služeb. Parkovacích míst v této chu vzdálenějšího parkoviště. Myslím
lokalitě je totiž zoufale málo a před si, že by to chtělo důslednější kontrolu
rokem jsem vůbec nechápal, proč zde strážníků městské policie, když je náparkování bylo zakázáno.
městí vyhlášenou pěší zónou.
Jindřich Novotný, Prostějov
Věra Nadymáčková, Prostějov
Mohlo to dopadnout hùø
Když jsem se podíval na internetových stránkách Večerníku na videozáznam z policejní
honičky s řidičem bavoráku pod vlivem drog, měl jsem z toho smíšené pocity. Na jedné
straně se policistům musí nechat, že udělali maximum pro dopadení zfetovaného neřáda, na druhé straně se nemohu zbavit dojmu, že riskovali až příliš. A to nejenom svoji
bezpečnost, ale i bezpečnost jiných účastníků silničního provozu. Když jsem viděl, jak
při sledování zdrogovaného maniaka z Prostějova až do Vícova najížděli do protisměru
na rondelech, přičemž na tom malém u Domamyslic vůbec neviděli, zda proti nim nevyjedenějakýjinýřidič,šelmimrázpozádech.Nakonecpolicistéslaviliúspěch,alepodle
mého názoru to mohlo dopadnout hůř. Snad všichni máme ještě v živé paměti neštěstí
ve Vrahovicích při honičce policistů s motorkářem… František Lužný, Prostějov
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Většina z nás četla nebo díky
zdařilému televiznímu zpracování viděla Jirotkova Saturnina.
Oblíbený sluha přinášející svému pánovi neustále nová překvapení se nakonec rozhodl
spoluzaložit agenturu k uvádění
románových příběhů na pravou
míru. Možná si vzpomenete, jak
to vlastně doopravdy bylo v pracovně továrníka Dubského...

P

odobný projekt vznikl, ovšem ve
vší vážnosti, v moderním internetovém prostředí tento měsíc. Tedy
vlastně projekt Faktus (s podtitulem
Fakt proti nenávisti!) vznikl už před
rokem, jen tu dobu fungoval v jakémsi
tajemném pilotním neveřejném režimu, během něhož se údajně zpřesňovala jeho koncepce a metodika.
co vlastně jde? Projekt vznikl z
potřeby „reagovat na nenávistné
výroky vůči menšinám etnickým, náboženským a sexuálním, rasám, gendru
a marginalizovaným skupinám“. Za tím
účelem budou v rámci projektu „monitorována média, sociální sítě, veřejné
projevy politiků, oficiální webové stránky
politických stran, uskupení a jednotlivých politiků“. Politikové tak dostanou
zdarma pozoruhodný servis, v jehož
rámci budou pod bedlivým dohledem,
co kdy kde řeknou, a pokud se hodnotitelům bude subjektivně zdát nějaký je-

O

KDO JE VLASTNĚ V TÍSNI?

jich výrok nenávistný, podrobí jej analýze
zahrnující ověření správnosti výroku, výzvy danému člověku k vyjádření se (to je
zřejmě jedinečná šance nasypat si popel
na hlavu) i rozkrytí motivů, proč vlastně
politik nenávistný výrok použil.
pozor - pokud se vám náhodou
stýská po starém dobrém „bonzování“ nebo máte na někoho pifku,
jsou v tomto projektu dveře dokořán.
Součástí webové prezentace je také záložka „Zapojte se“, kde můžete poslat
novodobým cenzorům přímo vámi
zachycený neakceptovatelný výrok,
který pronesl třeba váš starosta v obecním zpravodaji. O jeho náležitou „popularizaci“ se již Faktus postará za vás.
kdo za tímto bohulibým projektem vlastně stojí? Asi byste to nečekali, ale jde o projekt nevládní neziskové organizace Člověk v tísni. Pokud si
zrovna v tísni (ne zrovna té finanční)
nepřipadáte, vůbec to nevadí, vždyť
předmětem činnosti není jen humanitární pomoc, ale také podpora lidských
práv či vzdělání a osvěta. Málokdo
možná ví, že tato nezisková organizace
hospodaří s rozpočtem 1,07 miliardy
korun (pro zajímavost - jde o polovinu
rozpočtu města jako je Olomouc), z
nichž pětapadesát procent získává ze
zahraničních zdrojů, tedy ze státních
rozpočtů jiných zemí a Evropské unie.
Významným dárcem je třeba americká
National Endowment for Democracy.
Když k tomu připočteme necelých sto
padesát milionů korun z našeho vlastní-

A

A

ho státního rozpočtu, dostáváme se na
sedmdesát procent příjmů tohoto molochu, o něž se vlastně vůbec nemusí
přičinit. Jen o něco větší podíl (72,5%)
výdajů jde na stěžejní činnost, tedy „humanitární a rozvojovou spolupráci“. A z
tohoto balíku pouhá necelá polovina, tj.
357 milionů Kč, jde na čistou humanitární pomoc. To je pouhá třetina všech
výdajů. Jen o asi sto dvacet milionů
korun méně přijdou tuto neziskovku mzdové výdaje. Přestože jde o
neziskovou organizaci, vykázala za
minulý rok účetní zisk přes pět milionů korun!
louholetý ředitel Šimon Pánek zažil
coby student, který vysokoškolská
studia nedokončil, což mu ovšem později nebránilo postavit se do čela studentského hnutí, období totality, vyznačující
se mimo jiné cenzurou. O to víc je zarážející, že se pustil do podobné činnosti,
ať už z jakkoli šlechetných pohnutek. A
patřičně o tom své potenciální cíle osobním dopisem informoval. Na jeho závěr
zvolil poněkud nešťastnou formulaci
snadno interpretovatelnou jako vyhrožování: „Věřím, že si nepřejete, abyste byl
spojován s nenávistnými, rasistickými či
xenofobními výroky. Pokud se však tak
stane, že se takových výroků dopustíte,
budeme je muset publikovat a veřejně
vyvracet.“ Kdo všechno tento dopis obdržel, není úplně jisté, určitě to však nebyli představitelé malých stran postavených
na nenávistné ideologii, kteří byli programově uvrženi do „izolace“.

D

ANALÝZA
TOMÁŠE
KALÁBA

V

tíravě výhružný tón dopisu hnul
žlučníkem senátorovi Jozefu Regecovi, který na něj odesílateli odpověděl a
svou odpověď navíc zveřejnil. Jelikož jde
o nezávislého senátora, ale nominovaného ČSSD, zajímali jsme se také u zdejší
senátorky Boženy Sekaninové, byla-li
poctěna upozorněním páně Pánka také,
ale zřejmě se u členů ČSSD takové výroky neočekávají. Webové stránky jsou nachystané, zatím ovšem zejí prázdnotou.
Mediální prostor je monitorován od 11.
října a zatím se evidentně nikdo žádného
nepřijatelného výroku nedopustil.
A jedna perlička nakonec. Člověk v tísni
deklaruje víru, že lidé kdekoliv na světě
mají mít právo rozhodovat o svých životech. Kéž by takové právo nebylo upíráno třeba Syřanům...
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Děti, pejsci

Vítejte na svìtì

„DĚkuji v

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

www.vecernikpv.cz

Sebastian POHL
27. 10. 2015 52 cm 3,70 kg
Prostějov

Veronika MĚŘIČKOVÁ
16. 10. 2015 50 cm 3,60 kg
Bedihošť

Albert POSPÍŠIL
27. 10. 2015 51 cm 3,75 kg
Prostějovičky

Adriana BARTOŠOVÁ
26. 10. 2015 48 cm 3,30 kg
Prostějov

Eliška POISLOVÁ
26. 10. 2015 52 cm 3,70 kg
Prostějov

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

HELEN DORON ENGLISH- ANGLIČTINA PRO DĚTI

ANGLIČTINA LÁKALA HALLOWEEN
nějších a nejzábavnějších svátků.
Není divu, že se někteří nemohli
dočkat!
Pro angličtinu a její „děti“ je to
důvod k tradičnímu koledování,
průvodu v maskách a připomenutí
některých tradičních halloweenských zvyků. „V páteční podvečer
se naši studenti angličtiny vypravili v kostýmech všech barev, cha-

rakterů koledovat Trick-or-treat
a v rámci koledovacích zastávek
jsme si hráli, povídali, a užívali si
kouzlo Halloweenu. Mezi symboly patří lampy z dýní, čarodějnice,
černé kočky, duchové, atd. Angličtináři si proto užili vedle strašení
i vyrábění dýní, psaní čarodějnických
příběhů, zpívání a říkanky,“ vedoucí
prostějovského LC HDEE.
(pk)

DEMO HODINY
A ZÁPISY DO KURZŮ:
Aktuální informace o Angličtině pro děti najdete na webu
angličtiny na www.helendoron.
cz - LC Prostějov, webu angličtiny www.anglictinaprodetiprostejov. Nebo jednoduše napište na
info@anglictinaprodetiprostejov.
cz či zavolejte na tel. 604 792 446.

15101611025

PROSTĚJOV Angličtina pro děti
Helen Doron English předstihla tento rok Hallowen. Přestože
byl oficiálním termínem svátku, kterým se připomíná oslava
úrody, žní, a je také předzvěstí
začátku zimy až 31. říjen, místní
studenti slavili již o den dříve.
Dle mnohých je Halloween je
jeden z nejkrásnějších, nejbarev-

Amálie HOFÍRKOVÁ
28. 10. 2015 51 cm 4,00 kg
Vícov

Davídek má

NOVÉ KONTO

samozřejmě i samotného Davídka,“
prozradila Večerníku s omluvou maminka Zdeňka Staňková. „Všem ale
moc děkujeme,“ vzkázala. Jak se dále
nechala slyšet, výtěžek z této akce
bude využit na zakoupení lehátka
do vany, jehož pořízení doporučili
lékaři.
Kdo z vás může a chtěl by pomoci Davídkovi Vítkovi jakoukoliv
finanční částkou, může tak od
zítřejšího dne, tj. úterý 3. listopadu 2015, činit přes nově založený
transparentní účet. Za jeho zřízením stojí Okrašlovací spolek města Prostějova. „S maminkou Davídka již nějakou dobu spolupracujeme,
nyní jsme se rozhodli vzít ‚pod křídla‘
sdružení i konto pro shromažďování
finančních příspěvků,“ prozradila
Večerníku Milada Sokolová, předsedkyně spolku. „Jsem ráda, že můžeme takto pomáhat všem, kdo to potřebují. A Davídek je zrovna jedním
z těch. Věřím, že stejně jako v případě
Zdeničky Kotyzové se Prostějované
ukáží jako lidé se srdcem na pravém
místě,“ předhodila Sokolová výzvu
s tím, že v MC Cipísek bude nově
také zapečetěná kasička!
„Ano, je tomu tak. Dosavadní účet
jsme měli u Nadace Vlaďky Erbové, odkud už jsme peníze poslali na
koupi kočárku. Zbytek pak bude
přeposlán na nový účet Okrašlovacího spolku města Prostějova, za
což paní Sokolové moc děkujeme,“
potvrdila Zdeňka Staňková.

PROSTĚJOV Davídek Vítek ze
Ptení je krásný chlapeček, který
při porodu utrpěl těžkou asfyxii
a z důvodu nedostatku přísunu
kyslíku do hlavičky trpí dětskou
mozkovou obrnou spastického
typu. Od začátku, co přišel na svět
a bojoval týdny o život, se s potížemi pere ze všech sil. Odměnu za
statečnost zaslouží i jeho rodiče
a všichni příbuzní. Přestože měl
těžký příchod na svět, a v důsledku toho jeho dětství není a ani nebude jako u ostatních dětí, neboť
bohužel vyhlídky pro něj nejsou
moc příznivé, snaha o co nejdůstojnější žití je obdivuhodná...
S pomocí přispěchal i PROSTĚJOVSKÝ Večerník, v jehož redakci
sbíráme víčka od PET lahví a byli
jsme tak partnerem akce na jeho
podporu. V tomto hodláme pokračovat i nadále. A věříme, že se zapojíte i vy! Učinit tak můžete třeba již
zítra, kdy se v MC Cipísek koná lampionový průvod s podtextem právě
na podporu malého Davídka. „My
se bohužel nemůžeme zúčastnit, To nejdůležitější pak na konec:
protože kluk byl teď dvakrát hospita- FINANČNÍ POMOC POSÍlizovaný v nemocnici s infekcí a do- LEJTE NA ČÍSLO ÚČTU
léčujeme jej v přísné izolaci. Neradi 115-1289520297/0100.
bychom tudíž ohrozili jiné děti a
(pk)

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.

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 pejskem
se bez problému snese, vhodná k dětem.

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.
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zprávy z regionu
Konicko ● Kostelecko ● Němčicko ● Plumlovsko ● Protivanovsko
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aneb jsme
s vámi
u toho...

ZMIZÍ VĚTRNÍKY U PROTIVANOVA Z POVRCHU ZEMSKÉHO?
V obci vypíšou anketu o tom, co jsou místní schopni „skousnout“...
PROTIVANOV Většina větrných elektráren v České republice
je povolena jako stavba dočasná. Technická životnost těchto
zařízení je dvacet let. Co bude následovat? Budou staré
větrníky nahrazeny novými a výkonnějšími? Nebo naopak
zmizí z krajiny úplně? To jsou otázky, které už v tuto chvíli začali
řešit v Protivanově.

původní
zpravodajství
tví
ík
pro Večerník

Martin

ZAORAL
U Protivanova stojí celkem tři větrné
elektrárny. Tu první a jednoznačně
nejmenší z nich zde nechala vybudovat
pravoslavná církev. Málokdo přitom ví,
že díky tomu zde stojí elektrárna svatého Eliáše. Ten je patronem letecké

dopravy, načež bývá vzýván proti ohni
a nepříznivému počasí. Církev uvedla
elektrárnu do provozu již v roce 2002.
Po třech letech přibyly další dva větrníky s výrazně vyšším celkovým výkonem. Provozuje je společnost Oekostrom, která se nedávno obrátila na
protivanovské zastupitele. „Oznámili
nám, že za nějaký čas se sníží dotace na
elektřinu vyráběnou z obnovitelných
zdrojů a tím klesne i příjem do obecní
kasy. Zároveň upozornili, že přibližně
do pěti let přestane společnost investovat do oprav elektráren a nechá je už
jen dožít. Elektrárny budou následně

kompletně demontovány,“ prozradila exkluzivně Večerníku starostka
Protivanova Bronislava Krénarová.
„Společnost zároveň navrhla několik
variant, jaký by mohl být další postup.
Na místě elektráren nemusí vyrůst nic,
nebo je naopak mohou nahradit větrníky nové a výkonnější,“ zareagovala
na náš dotaz s tím, že se jedná o výhled
do poměrně vzdálené budoucnosti.
Obě elektrárny totiž u Protivanova
vyrostly před deseti lety, v současnosti jsou tedy přesně v polovině
své životnosti.
Jak večerník dále zjistil, v celé záležitosti doposud nepadlo žádné rozhodnutí.
Než k němu dojde, rozhodli se zastupitelé v obci vypsat na toto téma anketu.
„Ta by měla vzniknout do konce listopadu. Než zjistíme, co si lidé přejí, tak
rozhodně žádné stanovisko nikomu
nedáme,“ uvedla Krénarová.

Na Prostějovsku najdeme celkem
osm větrných elektráren - tři u Protivanova, dvě na katastru Brodku
u Konice, po jedné v Drahanech
a Rozstání. Naplánovány byly ještě elektrárny například u Otinovsi, Nivy či Bousína, ale ze záměrů
v těchto místech nakonec sešlo.
Větrné elektrárny totiž nebývají v obcích přijímány jednoznačně. Zastupitelé je obvykle kvitují, protože přináší
peníze do obecních pokladen, které
finančními prostředky zrovna nepřetékají. Na druhou stranu místní obyvatelé je často kritizují a upozorňují na to,
že se jedná o výrazný zásah do krajiny.
Navíc se bojí zvýšené hlučnosti, která
však bývá patrná pouze v noci či při
pokrytí vrtulí námrazou.
A jak tomu povětšinou v životě
bývá, kus pravdy si s sebou nesou
obě strany...

zjistili jsme

U Protivanova stojí celkem tři větrné elektrárny, jedna z nich je zasvěcena
svatému Eliáši.
Foto: archiv Večerníku

Zvíře se vyprostilo ze zaklínění a uteklo!
Plumlovský ZÁMEK
už dostává nová okna Daněk PŘEŽIL SRÁŽKU s kamionem

Plumlovský zámek má v každém patře po třinácti oknech. Foto: Petr Sládek

zjistili jsme
PLUMLOV Trvalo to sice pěkně
dlouho, ale už to konečně bude!
Prázdné černé díry v horních patrech plumlovského zámku se po
dlouhé řadě let konečně dočkají
svých oken. Jak Večerník zjistil,
zaplněny budou otvory v pátém
a šestém podlaží zámku.
Na každé straně objektu je po třinácti
oknech, v šestém patře se to týká

pouze fasády obrácené směrem k rybníku. „V uplynulém týdnu proběhla
ukázka jednoho okna z těch, která
by se měla na zámku objevit. Jejich
výroba se už rozjela naplno, do konce
listopadu by všechna okna měla být
na svých místech,“ potvrdil Večerníku
Adolf Sušeň, starosta města Plumlov.
Odhadované náklady se vyšplhaly ke
dvěma milionům korun. V šestém
podlaží se čtyři okna zachovala,
v tomto případě tedy bude provedena
jejich repase okenních rámů i okenic.
(mls)

DRŽOVICE Dančí guláš nebude!
Řidiči kamionu vběhl na rychlostní komunikaci u Držovic do cesty
statný daněk. Zákonitě došlo ke
srážce, přičemž zvíře se zaklínilo
do předního nárazníku nákladního vozidla. Rohatec se ale po
chvíli dostal ze sevření a ještě před
příjezdem myslivců utekl do polí!
„V sobotu čtyřiadvacátého října krátce před druhou hodinou ranní došlo
na rychlostní komunikaci R/46 na
úrovni Držovic k dopravní nehodě
nákladního automobilu se zvěří.
Jednadvacetiletému řidiči kamionu značky DAF při jízdě směrem
na Olomouc do cesty náhle vběhl
dospělý samec daňka evropského.
Muž již nedokázal srážce zabránit
a zvíře porazil. Daněk nehodu přežil,
ale zůstal parohy zaklíněn pod
přední částí nákladního automobilu. Ještě před příjezdem myslivce
se ale vyprostil a z místa odběhl,“
popsal nezvyklou nehodu František
Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR
pro Územní odbor Prostějov.

Hasièi z Protivanova
dostanou cisternu
Protivanov (mls) - Krásné a nové
automobilové stříkačky s cisternou
se dočkají hasiči z Protivanova. Generální ředitelství HZS ČR poskytlo
na potřebný stroj dotaci ve výši dvou
a půl milionu korun. Sloužit bude
místním již v nejbližších týdnech.

Stát se zbavuje
domu v Urèicích

Statný daněk se po srážce s kamionem tak dlouho mrskal, až se sám vysvobodil.
Foto: Policie ČR
Ke zranění osob při dopravní
nehodě nedošlo. Jak ale dopadl samotný daněk, to se Večerníku zjistit nepodařilo, po zvířeti nezůstala
žádná stopa. „Výše způsobené
hmotné škody na nákladním automobilu byla předběžně vyčíslena

na pět tisíc korun. Alkohol
u řidiče policisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou.
Příčiny, okolnosti a míra zavinění
jsou předmětem dalšího policejního vyšetřování,“ dodal Kořínek.
(mik)

Vandalové „ZAVŘELI“ rozhlednu na Kosíři
Z turistické atrakce zmizely šrouby
a byla ohrožena bezpečnost návštěvníků

VELKÝ KOSÍŘ Tohle normální
člověk nikdy nepochopí. Druhou
turistickou sezónu jedné z hlavních
dominant prostějovského regionu
předčasně ukončil nájezd vandalů.
Z krásné rozhledny na Kosíři totiž
někdo vymontoval kovové šrouby!
Po dohodě se statikem byl objekt
pro veřejnost uzavřen. Nebyl to
přitom první podobný nájezd nenechavců na tento cíl...

Martin Zaoral

V současné době je rozhledna z důvodu vandalismu a nutných oprav
uzavřena. „Na vzniklou situaci jsme
přišli zcela náhodou ve středu jedenadvacátého října. Dole jsme objevili
nějaké vymontované šrouby, při
bližším zkoumání jsme zjistili, že
jich na rozhledně chybí víc. Po dohodě se statikem jsme se kvůli bezpečnosti rozhodli rozhlednu uzavřít.
Nemyslím, že by se vytahováním
šroubů chtěl někdo obohatit, spíš si

z toho udělal zvláštní adrenalinový
sport,“ zauvažovala předsedkyně
mikroregionu Kosířsko Hana Rozsypalová. Stavbu nyní bude muset
podrobněji prohlédnout statik a vytahané šrouby i matice nahradit novými. „Otevřeno by opět mělo být
až na Novoroční výšlap. Do té doby
bude vše opět v pořádku,“ přislíbila
Rozsypalová.
Rozhledna stojící na hanáckém
Mont Blancu čelí nájezdům nejrůznějších existencí už od svého
slavnostního otevření v červnu
2013. „Ukradli nám tu už například
řetězy či sloupky. Dokonce někdo
odtáhl těžký rošt umístěný před schodištěm. Absolutně nechápu, komu
se vyplatilo se s něčím takovým tahat,“ posteskla si šéfka mikroregionu
Kosířsko.
Jeho zástupci se už setkali s řadou
návrhů, aby rozhledna byla otevřena
bez omezení v průběhu celého roku.
„Právě kvůli vandalům ale něco tako-

vého není bohužel myslitelné! To by
nám jich po rozhledně šplhalo ještě
více než nyní. Samozřejmě, že stále
přemýšlíme, jak něčemu takovému
předcházet. Umístili jsme zde například fotopast, ale i tu už nám někdo
ukradl,“ zmínila se Hana Rozsypalová.
Určitým štěstím alespoň může
být, že vandalové na Kosíři řádili
nedlouho před koncem turistické sezóny... Rozhledna měla být
otevřena prakticky již jen jediný
víkend. Zatímco loni přišlo pětadvacet tisíc turistů, tento rok byla
návštěvnost o něco nižší. „V tomto
ohledu nám nepřálo počasí. Ve velkých vedrech se nikomu do kopce šplhat nechtělo a raději zamířil
k vodě. I tak se jen přes prázdniny na
vrcholu rozhledny vystřídalo něco
přes čtyři tisíce lidí. Z toho bylo dva
a půl tisíce dospělých a zbytek děti,“
konstatovala napůl spokojeně předsedkyně mikroregionu Kosířsko.

RYCHLÝ
VEČERNÍK

Určice (mls) - Pozemek a rozlehlý
rodinný dům v Určicích prodává
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSM). Jedná
se o řadový dvoupodlažní rodinný
dům s podkrovím a se sedlovou
střechou. Dům právě prochází
rekonstrukcí a stojí na pozemku
o výměře 894 m2.
Zájemci se na ÚZSM mohou hlásit
do 25. listopadu. Minimální kupní
cena je 1 773 000 korun.

Plumlov prodává
mikrobus
Plumlov (mls) - Rada města Plumlov souhlasí s prodejem mikrobusu
Renault, který je dosud v majetku
Klubového zařízení Plumlov a byl
využíván pro výjezdy místních občanů. Jeho provoz se ale zřejmě nerentoval s náklady a proto se plumlovští politici rozhodli busu zbavit.

Univerzitu zajímá,
jak se žije v Nìmèicích
Němčice nad Hanou (mls) - Své
vlastní návrhy a názory na život ve
městě budou mít lidé možnost vyjádřit v rozsáhlé anketě, která v průběhu listopadu proběhne v Němčicích
nad Hanou. Výzkum provede Masarykova univerzita v Brně a jeho závěry by měly sloužit pro plán rozvoje města na příštích pět let. Zástupce
univerzity bude zajímat zejména
postoj místních k výstavbě, životnímu prostředí, bezpečnosti, kultuře
a sociálním službám ve městě. Autoři slibují, že se všemi připomínkami a návrhy budou zabývat.

JSME JEDNA

RODINA
Rozhlednu na Kosíři navštíví každoročně tisíce návštěvníků. Najde se však
mezi nimi hrstka takových, kteří by raději chodit neměli...
Foto: archiv PV Večerníku

www.facebook.com/vecernikpv
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zprávy z regionu

Tento daněk nepřežil!

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

KRONIKA

Narozdíloddaňkaevropského,který na dálnici u Držovic přežil střet
s kamionem (Večerník informuje
na straně 9), nemělo stejné zvíře podobné štěstí v drahanském
kopci. Minulé úterý 27. října došlo
v lesním prostoru mezi obcemi
Drahany a Žárovice ke střetu osobního automobilu značky Renault
Clio s dospělým samcem daňka.
Alkohol u řidiče byl vyloučen provedenou dechovou zkouškou. Při
nehodě nedošlo ke zranění osob.
Hmotná škoda na vozidle byla
předběžně vyčíslena na 25 tisíc
korun. Zvíře na následky zranění
utrpěné havárií uhynulo. Příčiny
a okolnosti nehody jsou předmětem dalšího policejního vyšetřování.

PŮVODNÍ REPORTÁŽ

pro Večerník

Martin ZAORAL
ČELECHOVICE NA HANÉ Komu po doznění státní hymny České
republiky stále chybí ono obligátní„Nad Tatrou sa blýská...“, ten si přišel na své uplynulou středu v pravé poledne. Před obecním úřadem
v Čelechovicích na Hané se totiž rozezněla celá verze někdejší státní
hymny Československa. Stalo se tak při příležitosti oslav Dne vzniku
samostatného českého státu, které se v této části prostějovského
regionu nesly v režii místních nadšenců, jež tu vybudovali pravou
prvorepublikovou četnickou stanici. A Večerník byl u toho!

F o too r epp o r t ážž
Fotoreportáž

sa

vypadla z dob první republiky, vévodí
autentický stůl velitele stanice. Ten místní
nadšenci získali z Rychtářova u Vyškova.
Oko všech nepochybně přitáhne i několik historických uniforem, autentický telefon, rádio či samotné kanape. Vše je doplněno o řadu zajímavostí, které mohou
lidé vyčíst z informačních panelů umístěných na chodbě. Tímto způsobem si
mohou udělat ucelený obrázek o náročné
a záslužné práci prvorepublikových četníků, kteří ve službě mnohdy položili život.
Historie četnictva končí rokem 1945.
Zajímavé přitom všem je, že obdobná
stanice přímo v Čelechovicích na Hané
dosud nikdy nebyla. „Nejbližší četníci sídlili ve Smržicích, pod které obec spadala.

jakký byl denn vzniikuu sttátuu v čeelechovvicííchh...
3x foto: Martin Zaoral

Více škody než lupu

Minulé úterý 27. října v odpoledních
hodinách se v obci na Prostějovsku
neznámý pachatel po poškození
vstupních dveří vloupal do rodinného domu. Z něj odcizil peněženku
s finanční hotovostí 2 800 korun.
Škoda na poškozených vstupních
dveřích byla předběžně vyčíslena na
třicet tisíc korun. Pachateli v případě
dopadení a odsouzení hrozí za tento
čin trest odnětí svobody až na dva
roky.

Krádež nářadí z dílny

Dosud neznámý pachatel se v době
od podvečerních hodin uplynulé středy 28. října do odpoledních hodin
dne následujícího vloupal do dílny
u rodinného domu v Plumlově. Pachatel nejprve neuzamčenou brankou v oplocení prošel na pozemek
u domu. Následně vstoupil do neuzamčené dílny, ze které odcizil křovinořez, motorovou pilu značky Stihl
a příklepovou vrtačku Narex. Majiteli
věcí tak svým činem způsobil škodu v
předběžně stanovené výši třiatřiceti
tisíc a pěti set korun. V případě dopadení a odsouzení hrozí pachateli trest
odnětí svobody až na dva roky.

Krátce před středečním polednem se projíždě- Prvorepublikoví četníci oslavili vznik samo- Účastníci akce pak mohli společně s Moravjící řidiči nestačili divit. Po silnici se tu procháze- statného československého státu vyvěšením skými četníky zamířit na pravou četnickou
la rota uniformovaných Moravských četníků... státní vlajky před budovou obecního úřadu. stanici, v prvním patře čelechovické radnice.

HRŮZAVSOBĚSUKÁCH
➢ ztitulnístrany

SOBĚSUKY Každá smrt je zbytečná,
a to dobrovolná dvojnásob. Politováníhodnou událost ze Soběsuk nyní
musí řešit prostějovští kriminalisté,
jak se ale zdá, indicie jsou jasné. Co
přesně se událo?
„Na místo neštěstí vyjela ve čtvrtek devětadvacátého října sanitka s lékařem.
Tomu už ale bohužel nezbývalo nic
jiného, než konstatovat smrt osmašedesátiletého muže. Tělo zde leželo už
delší dobu, z naší strany bylo provedeno
pouze jeho ohledání. V danou chvíli nebylo zjištěno cizí zavinění, případ si ale
převzala policie k dalšímu vyšetřování,“

informoval Večerník Radomír Gurka,
ředitel Zdravotnické záchranné služby
Olomouckého kraje Prostějov. Jak dodal, jateční pistole, kterou se muž zastřelil, ležela hned vedle... „Dopis na rozloučenou však nalezen nebyl,“ podotkl ještě
šéf prostějovské záchranky.
„Byl to místní dědek, takový hrozný
podivín. Působil jako bezdomovec, dokonce občas somroval od lidí jídlo. Měl
ale tady v Soběsukách svůj velký dům,
na němž před lety nechal zazdít okna.
Pocházel z bohaté rodiny, kdysi dávno
tady měla dost velké hospodářství. On
se však choval vždycky fakt divně, byl to
takový opuštěný blázen,“ prozradil Večerníku muž, který bydlí jen pár desítek

metrů od hrůzného nálezu těla staršího
muže. Na otázku, kde podivín mohl vzít
jateční pistoli, měl okamžitou odpověď.
„Jste na dědině, zde má tuhle zbraň na
zabíjení zvířat každá třetí rodina. Navíc
ji koupíte v jakémkoliv specializovaném
obchodě,“ reagoval obyvatel Soběsuk.
Čtvrteční tragédií se pochopitelně intenzivně zabývá policie. „Zatím mohu
pouze potvrdit nález těla staršího muže
se smrtelným střelným zraněním v obci
na Prostějovsku. Případ v tuto chvíli prověřujeme s podezřením na sebevraždu,“
uvedl včera dopoledne pro Večerník Josef Bednařík, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR Olomouckého
kraje.
(mik)

EXKLUZIVNĚ

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

URČICE Uplynulý pátek něco
mále po poledni došlo k významné události na politické scéně
v Určicích. Na svůj post tam po
téměř čtvrtstoletí ve funkci rezignoval starosta Vlastimil Konšel!
„Před hodinou jsem podal písemnou žádost o uvolnění z funkce
starosty,“ prozradil exkluzivně Večerníku v pátek 30. října
Konšel.

Tomáš KALÁB
U obecního úřadu v Čelechovicích na Hané vzniklo improvizované polní ležení četníků, před kterým se všichni účastníci středečního
aktu vyfotografovali.
Foto: Martin Zaoral

V současné době dohledáváme lidi, kteří
zde sloužili. Chceme jejich hrdinské činy
zveřejnit v rámci naší expozice,“ prozradil
Večerníku Jiří Vaněček, člen Moravských
četníků, kteří celou akci zorganizovali.
Zastávka v četnické stanici bude v budoucnu nepochybně skvělou atrakcí pro
všechny, kteří se z Čelechovic posléze vypraví na nedaleký Kosíř. „Celou expozici
bychom chtěli ještě rozšířit, jen budeme
muset popřemýšlet, kam se přesune
obecní úřad,“ zažertoval Vaněček, který si
jinak spolupráci s místní radnicí nemohl

ČERNÁ

vynachválit. „Jsme velmi vděční za spolupráci s paní starostkou, která nám tuto prvorepublikovou četnickou stanici umožnila vybudovat. Do budoucna bychom
chtěli doplnit seznam četníků, kteří padli
během výkonu služby a udělat tu takové
pietní místo,“ naznačil Vaněček reálné plány do budoucna.
„V četnické stanici je sice spousta historických skvostů, včetně dobového nábytku,
uniforem i spisů, ale my bychom se rádi
vydali cestou oživené expozice. Spolupráce s Moravskými četníky, kteří stanici

dokonale oživí je atraktivní i pro návštěvníky z širokého okolí. Tento slavnostní
ceremoniál je takovou první vlaštovkou
k připravovaným akcím, které bychom
rádi v naší obci zrealizovali,“ nechala se
slyšet Jarmila Stawaritschová, starostka
Čelechovic na Hané.
Středeční sváteční program pokračoval
přednáškou o životě za první republiky,
jejích zakladatelích a obráncích, načež
vyvrcholil v osmnáct hodin lampiónovým průvodem obcí s položením věnce
u pomníku padlých.

Podle jeho slov spolu s ním odchází
oulíze zastupitelstva také Petra Poulíných
ková a dalších osm lidí z různých
em.
komisí zřízených zastupitelstvem.
„Důvody jsou především zdra-votní, i když nezastírám, že se
na mém rozhodnutí podílela
také atmosféra v zastupitelstvu
lcí
za poslední rok. Nejsme tak velcí
jako Prostějov, aby jednání trvalaa až
do půlnoci...,“ zdůvodnil svůj nečekaný krok dnes již bývalý starosta.
Potíže na určické radnici jsou pak
ještě rozsáhlejší, neboť ke konci října odešla na vlastní žádost
také hospodářka obce a novou se
zatím nepodařilo najít. Zbývající
třináctičlenné zastupitelstvo tedy

Marie Slezáková: „Starostova

Koruny LEVNĚJI
volejte 582 333 433

Našel munici z války

V sobotu 31. října kolem osmé
hodiny ranní oznámil na policii
šestadvacetiletý muž, že v lese
za obcí Kladky na Prostějovsku
nalezl pravděpodobně munici
z druhé světové války. Přivolaný pyrotechnik zjistil, že se jedná o nefunkční dělostřelecké
střely ráže 45 a 65 milimetrů
a jednu dělostřeleckou minu. Vše
zajistil a odvezl k bezpečné likvidaci.

URČICE Po nečekané rezignaci
Vlastimila Konšela na funkci starosty
zjišťoval Večerník ohlasy také u jeho
dlouhodobých oponentů. Za menší
subjekt formující zdejší radniční koalici, sdružení Občané pro Určice, se
k situaci vyjádřila členka zastupitelstva Marie Slezáková. Dle jejího vyjádření nebude mít krok starosty na chod
obce žádný zásadní vliv.
„Starosta totiž tuto funkci dlouhodobě
odmítal vykonávat. Nijak se tímto svým

přístupem netajil a veřejně ho deklaroval
na zasedáních zastupitelstva i v dalších orgánech obce,“ uvedla v písemném prohlášení. O tom, jestli za Konšelovou rezignací stojí množící se šetření orgánů činných
v trestním řízení, týkající se hospodaření
obce, nechtěla spekulovat.
Kompetence starosty přecházejí na místostarostu Petra Kouřila, který by měl do
17. prosince svolat jednání zastupitelstva.
„Není zřejmé, zda většina zastupitelů, která doposud osobu starosty podporovala,

15091010870

BOHUSLAVICE V minulém čísle Večerníku jsme
informovali o policejní honičce za totálně zfetovaným
řidičem, který pod vlivem
drog uháněl autem z Prostějova až do Vícova. A po
pár dnech se strážci zákona
honili za dalším pirátem silnic, tentokrát ovlivněným
alkoholem. Ten na výzvu
policistů v Bohuslavicích
nezastavil, načež po pro- Opilý řidič pronásledovaný policejní autohlídkou
Bohuslavicemi.
následování skončil v poli skončil s touto „škodovkou“ v poli zaFoto:
Policie ČR
kousek za obcí.
Z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky a několika dalších přestupků
proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu je podezřelý dvaadvacetiletý muž z Olomoucka. Těchto protiprávních skutků se měl dopustit v sobotu
24. října krátce po půlnoci. „Při jízdě přes Bohuslavice se muže z důvodu běžné
silniční kontroly pokusila zastavit policejní hlídka. Řidič na pokyn k zastavení
nereagoval a pokračoval dále v jízdě. Policisté muže začali pronásledovat. Již
v Bohuslavicích najel ujíždějící muž na travnatý ostrůvek, kde porazil reklamní
poutač. Poté pokračoval k Olbramicím, kdy za touto obcí odbočil na lesní cestu,
na níž ujel několik stovek metrů a nakonec vjel do pole. Tady vozidlo zastavil
a ihned z něho vystoupil. Policistům, kteří na místě zastavili hned vzápětí, se
snažil tvrdit, že automobil neřídil,“ popsal další honičku za nesvědomitým řidičem František Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR pro Územní odbor Prostějov.
Po chvíli však vyšlo najevo, proč zpočátku zapíral... „Provedenou dechovou zkouškou mu policisté změřili hodnotu 1,75 promile alkoholu
v dechu. Muž se doznal k požití alkoholu a uvedl, že před jízdou vypil pět
půllitrů jedenáctistupňového piva a dvě odlivky slivovice,“ konstatoval policejní mluvčí. „Během zákroku nedošlo ke zranění osob. Hmotná škoda na
reklamním poutači a vozidle byla předběžně vyčíslena na dvaasedmdesát
tisíc korun,“ dodal Kořínek s tím, že další okolnosti případu jsou předmětem policejního vyšetřování.
(mik)

>>> chcete vìdìt, kdo je vaším starostou?

nadále existuje či ne,“ upozornila Slezáková a připomněla nejbližší plány svého
sdružení: „Naší prioritou zůstává podpora smysluplných projektů sloužících
obyvatelům obce. Odmítáme dosavadní
exkluzivní rozhovor
ozhovor
praxi, kdy se ze strany obce dostávalo
pro
Večerník
k
podpory pouze vybraným subjektům
a osobám, především římskokatolické
farnosti a Sokola. Naopak nadále budeme Tomáš
podporovat například projekt cyklostezky a především pak víceúčelové sportovní KALÁB
haly,“ uzavřela Slezáková.
(tok) MYSLEJOVICE Málokdo za svůj

starostka Myslejovic Anna Ondrouchová

profesní život do té míry „srostl“
s úřadem ve své obci jako sedmapadesátiletá Anna Ondrouchová
(na snímku). Matka dvou dospělých synů, těšící se ze čtyř vnuků,
nastoupila na myslejovický úřad
(dříve národní výbor) bezprostředně po mateřské dovolené
jako zaměstnankyně, posléze byla
zvolena do zastupitelstva a už od
konce devadesátých let zastává
úřad starostky. A právě tato dáma
byla dalším hostem našeho dlouhodobého seriálu rozhovorů s čelními představiteli regionálních
měst, městysů a obcí.

došlo na naši adresu...

„Lampioňák“ v Kostelci

V Kostelci na Hané si tradiční lampiónový průvod dosyta užili i malí i velcí. Některé masky byly doslova hrůzostrašné...

Nezvaný zákazník

bude muset řešit volbu starosty
a zabezpečit personálně chod komisí i úřadu samotného.
„Je to stále příliš čerstvé, takže při
nejlepší vůli vám k tomu nemohu
nic moc říci,“ okomentoval aktuální dění v obci exkluzivně pro Večerník Petr Kouřil, místostarosta
Určic. Ten však nikterak nechtěl
spekulovat o kandidátovi na uvolněný nejvyšší post, vše podle něj
bude otázkou dalších jednání. „Jak
dlouho se povedou, nelze odhadnout, takže termín volebního zastupitelstva je v tuto chvíli nejistý,“
pokrčil rameny. A do jaké míry byla
pro něj rezignace dlouholetého staFoto: archiv Večerníku
rosty překvapením? „Do poslední
chvíle jsme takový krok nečeka- Sokol Určice. Ten podle oponentů
dnes již bývalého starosty Konšela
pro
především právě z příznšel: profitoval
o
K
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starosty.
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hodin,“ vyjádřil se omluvně
d
ž
trvala a
k tomuto
to
tématu Kouřil.
Získat názor jsme se o uplynulém
li, bylo to opravdu překvapení,“ víkendu pokoušeli i od určické oponechal se slyšet stávající místosta- zice, vyjádření čelní představitelky
rosta. Právě on by ale podle záku- Marie Slezákové najdete na vedlejší
lisních informací mohl Konšela straně.
Politické dění v Určicích bude Venahradit.
Petr Kouřil je ovšem také sekretá- černík v příštích dnech pochopitelřem místního fotbalového klubu TJ ně pozorně sledovat.

rezignace
nebude
mít
zásadní
vliv“
„Na
úřadě
pracuji
celý
život,“
usmívá
se
KRONIKA

Okradl fotbalisty

Dosud neznámý pachatel v noci ze
čtvrtku 29. na pátek 30. října po vypáčení vchodových dveří vnikl do
objektu šaten u fotbalového hřiště v
Dobromilicích. Z místa odcizil křovinořez, notebook a ze střechy šaten webkameru. Celkově způsobil
škodu ve výši kolem šestnácti tisíc
korun.
Policisté pátrají po zatím neznámém pachateli, který se v době od
středečního odpoledne 28. října do
brzkých ranních hodin dne následujícího vloupal do prodejny potravin v obci na Němčicku. Dovnitř pachatel pronikl po rozbití skleněné
výlohy. Následně z prodejny odcizil
cigarety různých značek, alkoholické nápoje a tiskoviny. Celkem tak
svým činem pachatel způsobil škodu v předběžně vyčíslené výši pětadvacet tisíc korun.

o DVĚ

aneb jsme
s vámi u toho...

V obci se postarali o originální i důstojné oslavy státního svátku

Foto: Policie ČR

Peníze z firmy
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VYPIL pět piv a dvě slivovice
ČETNÍKŮM V ČELECHOVICÍCH ZNĚLA ČESKOSLOVENSKÁ HYMNA Starosta Určic REZIGNOVAL! ŘIDIČ
Po honičce s policisty skončil v poli...

Po vyvěšení státní vlajky za zvuků česko- stanice, která je umístěna v prvním patře
slovenské hymny mohli všichni ve středu místní radnice. Skutečně velmi stylově
28. října navštívit miniexpozici četnické zařízené místnosti, jenž skutečně jakoby

Trestných činů krádeže vloupáním
a poškození cizí věci se dopustil neznámý pachatel, který v noci z pátku
30. na sobotu 31. října po roztažení
kovových tyčí u oplocení vnikl do
areálu nejmenované firmy. V objektu vnikl do neuzamčených příručních pokladen, ze kterých odcizil finanční hotovost kolem osmadvaceti
tisíc pěti set korun. Celkově způsobil
škodu přes 35 900 korun.
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V úterý 27. října se v Kostelci na Hané
uskutečnil devátý ročník lampionového
průvodu spojeného se strašidelnou stezkou odvahy. Úspěšnou akci, o kterou je rok
od roku stále větší zájem, letos provázelo
mnoho změn, které přispěly akci na kvalitě.
Za uspořádáním stáli Město Kostelec na
Hané, místní hasiči, členky věrné gardy
z TJ Sokol Kostelec na Hané, dále se letos
poprvé v rámci historie zapojili házenkáři
z TJ Sokol Kostelec na Hané-HK a TJ
Sokol Centrum Haná, Klub kuší Savana,
Junák Kostelec na Hané a dobrovolníci
z řad kosteleckých občanů.

V minulých letech akce začínala u sokolovny, odkud se pak celý průvod vydal na
strašidelnou stezku končící v areálu fotbalového klubu. Z důvodu, že město již
nemá sokolovnu v nájmu a fotbalový klub
neměl zájem o konání akce na fotbalovém
stadionu, jsme byli nuceni ji přesunout do
sportovního areálu nové základní školy.
Po sedmnácté hodině se začalo stmívat,
načež sportovní areál se plnil dětmi a jejich
rodiči i prarodiči. Dětem v rukou zářily
rozsvícené lampiony, blikající světýlka
a všichni nedočkavě vyhlíželi strašidelné či
pohádkové bytosti. Přesně o půl šesté vys-

toupil na terasu tělocvičny nové základní
školy upír, který postupně představil
zmíněné bytosti, které následně doprovodily děti ke stezce odvahy. Ta vedla od
sportovního areálu na ulici Smržickou,
ulicí Trávníky a dále polní cestou vyústila
u staré čistírny odpadních vod. Velmi
nám přálo počasí, kdy bonusem byl
jasný úplněk, který celou trasu osvětloval
společně se svíčkami a vyřezávanými
dýněmi. Na děti čekalo mnoho nových
strašidel, a i když se některé děti hodně
bály, všechny nakonec úspěšně došly do
cíle, kde je čekala sladká odměna a čaj

2x foto: František Horák

na zahřátí. Ve sportovním areálu hasiči
připravili oheň k opékání špekáčků.
Pro všechny účastníky bylo házenkáři
přichystáno bohaté občerstvení. K pohodové atmosféře přispěl hudebním
doprovodem pan Petřík.
Závěrem bych chtěl velice poděkovat
všem pořádajícím a dobrovolníkům, kteří
se na akci podíleli. V letošním roce se akce
zúčastnilo na 350 dětí, kdy tak i s jejich
doprovodem akci navštívilo dobrých
sedm stovek občanů.
František Horák,
místostarosta Kostelce na Hané

●● Kolikáté období jste ve funkci
starostky a co považujete za největší
úspěch?
„Tak starostuji již páté volební období,
na úřadě pracuji ale ještě déle, protože předtím jsem vykonávala funkci
hospodářky. Za tak dlouhé období se
v Myslejovicích podařila spousta věcí.
Těší mě třeba oprava kulturních domů
ve všech obcích patřících k Myslejovicím, všechny se staly centrem společenského života a hojně se využívají.
Velmi důležitá byla revitalizace školy
i mateřské školky. V ní nám už nedostačuje kapacita, proto máme v plánu
přístavbu.“

●● Je po tak dlouhé době v úřadě
ještě motivace do dalšího funkčního
období?
„Možná se to nezdá, ale pořád mi přijde hodně věcí rozdělaných, potřebujících dotáhnout do konce. Měla bych
takovou ideální představu vše dodělat
a skončit ve funkci, jenže to se asi nikdy
nepodaří. (úsměv) Je to ale snad hlavní
motor, který mě žene stále kupředu.
Obec bych však v každém případě
chtěla předat v dobré kondici po ekonomické stránce, což se nám při vyrovnaných rozpočtech dosud daří.“
●● Na co se hodláte zaměřit v probíhajícím volebním období?
„Kromě již zmíněné přístavby mateřské
školy potřebujeme nutně zrekonstruovat místní komunikace, chystáme se
požádat o dotace na tuto akci pro příští
rok. Snažíme se zlepšit vzhled centra
obce, kde se potýkáme s problémem
parkování velkých nákladních aut u kostela. Máme vypracovaný projekt zřízení
parčíku, čímž také rozšíříme plochu zeleně. Dalším konkrétním místem, které
chceme zvelebit, je místní hřbitov. Ten
je lokalizován mimo obec, proto tam
chceme zřídit parkoviště a přivést elektrické vedení jednak kvůli osvětlení, ale
také kvůli eliminaci ručního pumpování vody, což je zejména pro důchodce
namáhavé. Osvětlení je ostatně třeba
modernizovat ve velké části obce. V Kobylničkách i zde v Myslejovicích dovybavíme dětská hřiště, i to v Křenůvkách
už po osmi letech vyžaduje opravy.“
●● Zmínila jste další obce, jako Myslejovice máte tři místní části. Jaká
specifika to do práce zastupitelstva
přináší? A je věnovaná stejná pozornost i Křenůvkám a Kobylničkám?

de o citlivé téma, tak„Máte pravdu, že jde
sledně vybalancovat
že se snažíme důsledně
c. V Kobylničkách
rozložení investic.
vovat ubytovnu
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Pořád mi přijde hodně věcí rozdělaných,
potřebujících dotáhnout do konce. To je
hlavní motor, který mě žene stále kupředu.

nůvky přišly, umístěn bude nad hasičskou zbrojnicí.“
●● Jste položeni na okraji prostějovského regionu v těsném sousedství
vojenského újezdu. Máte dostatek
možností k rozvoji obce?
„S újezdem Březina nemáme žádné
problémy. V minulosti si někteří obyvatelé stěžovali na hluk při střelbách, ale
vzájemnou komunikací se podařilo vše
vyřešit. Újezd nám převedl do katastru
hájenku, která stála v Křenůvkách na
jeho území, dostane naše popisné číslo,
což je další příklad výborné komunika-

●● Věkový průměr čtyřiačtyřicet let
není špatný. Znamená to, že obec je
atraktivním bydlištěm i pro mladé?
„Nemáme bohužel vlastní pozemky,
které bychom mohli zasíťovat a prodat
jako parcely. Na jejich nákup stále nezbývaly peníze. Kupují se proto starší
stavení, která noví majitelé opravují.
Důkazem toho, že odtud mladí nedocházejí, je počet dětí v mateřské školce. Z pracovních příležitostí je v místě
pouze zemědělské družstvo a vojenské
lesy, jinak většina obyvatel dojíždí do
Prostějova.“
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PROSTĚJOV A FINANCE
Blíží se obdobíVánoc, které se v současnosti vyznačuje především
nákupní horečkou. Potřebujete novu pračku, kuchyni, nábytek,
auto nebo zaplatit školné či jen tak poradit? Pak se můžete obrátit na některé z našich ověřených partnerů. V rámci dnešního
tématu se totiž věnujeme financím a všemu kolem nich.
Přestože jsou potenciální zákazníci každoročně upozorňováni
na nesmyslnost zařizování půjček na zboží spotřebního charakteru, stále se najdou tací, kterým lidově řečeno není pomoci.
Připomeňmesiprotoizákladnípoučky,jakzpřípadnénepříjemné
životnísituaceven.Dozvítese,jaksprávněkomunikovatvpřípadě,
kdy máte potíže se splácením půjček či co je to„Den bez dluhů“.
Pojďme se tedy podívat, co vám tématická dvoustrana nabízí...
Texty připravili Tomáš Kaláb a Aneta Křížová

JSME JEDNA RODINA
Řekni svým přátelům, že už jsi taky s náma
Doporuč, sdílej a dej like na

www.facebook.com/vecernikpv

JAK SI ZAŽÁDAT O PŮJČKU?
Šetřit na dovolenou, novou lednici nebo renovaci koupelny se sice
hezky řekne, ale mnohem hůř udělá. Zvlášť, když je šetření zdlouhavé
a vy byste se už tak rádi vykoupali
v té zbrusu nové vaně s masážními
tryskami a imitací mořského příboje. No, prostě nádhera. Ale kde vzít
ty peníze?
Nejjednodušším způsobem jak se dostat k penězům (když pochopitelně
vynecháme vyloupení místní banky)
je vzít si půjčku. Než se vydáte na cestu
do své banky, připravte si: občanský
průkaz a IČO vašeho zaměstnavatele.
Vyplníte žádost, a pak si už jen počkáte
na vyplacení požadovaného obnosu.
O půjčku si můžete zažádat také prostřednictvím internetu a služby on-line, pěkně z pohodlí vašeho domova
a klidně i přímo z postele, ani se nemusíte převlékat z pyžama nebo si čistit
zuby a peníze budete mít na kontě
coby dup. Pokud ale využijete tento
snadný přístup k penězům, nejprve

si ověřte, komu posíláte své soukromé údaje. Totéž bude dělat i banka
a to proto, aby se ujistila, že stále mluví
s člověkem, který má o půjčku zájem
a současně to není žádný podvodník,
který se chce jen na úkor informací,
získaných z kradeného občanského

průkazu, dostat pohodlně k penězům.
Nezapomeňte si před žádostí
o půjčku prověřit, zda jde o spolehlivý a důvěryhodný zdroj, který vás
nezačne zasypávat nesplatitelnými
úroky. Nová koupelna by se vám
mohla tak nepěkně prodražit...

Dlužíte svým známým či firmám peníze a je vám trapně?

Vrátit je můžete na DEN BEZ DLUHŮ
Ano, věřte, nevěře i DEN BEZ
DLUHŮ již nějakou dobu existuje. Vlastně by to nemělo být
ani žádné překvapení, když existují dny jako Světový den toalet,
Světový den UFO či třeba Den
suchých zipů. Takže takový Den
bez dluhů není nic až tak zvláštního. A slouží k tomu, abychom
se čelem postavili závažným
i méně závažným dluhům, ke
kterým jsme se nějakou dobu
nedostali...

Může se jednat o menší částky, kdy
nám přátelé půjčili na parkování,
oběd, halenku či pivo anebo můžeme mít nezaplacené faktury či
splátky, které se postupně vyšplhaly
do horentních částek. Pokud je vám
již trapné, že jste dlouho odkládali
vrácení peněz rodině či příbuzným,
využijte k tomu 15. listopad. V tento den je skutečně vyhlášen a slaven
Den bez dluhů, tudíž peníze můžete vrátit následujícím způsobem.
„Víš, dnes je Den bez dluhů a já

jsem si vzpomněl, že jsem si od tebe
kdysi půjčil na (oběd, cestu, tričko,
nákup apod.). Takže je ideální ti to
v tento den vrátit.“
Podobným způsobem to můžeme
udělat i u závažnějších dluhů. Různé pocity nás často vedou k tomu,
že se vyhýbáme telefonátům, upomínkám a kontaktu s věřiteli. Tohle však nemůžeme dlouho protahovat, později jdou věci k soudu,
kde nám budou naúčtovány další
poplatky. Následovat pak můžou

exekuce, nucené dražby majetku a
podobně.
Místo vyčekávání je tedy velice
dobré chopit se příležitosti. Než
to udělá někdo za nás. Tento den
je opravdu výborná příležitost jak
se všemu postavit čelem. Pokud
máme nějaké peníze, které můžeme
věřiteli vrátit, učiňme tak. Nejlépe
celou částku, ale lepší něco než vůbec nic. Jako první se tedy spojíme
s firmou, bankou apod. a promluvte si
o splacení dluhu. A opět můžete začít

tím, že řeknete: „Vím, dlouho jsem se
vám neozval, ale dnes je Den bez dluhů a já bych vám rád vrátit část dluhu.
Nemám sice k dispozici celou částku,
ale rád bych se domluvil na splátkovém kalendáři.“ S tímto přístupem je
šance na úspěch veliká. Solidní společnosti se vždy snaží dluhy řešit tak,
aby na tom byly obě strany víceméně
dobře, což mnoho situací a problémů
značně ulehčí. Takže již dnes si do
kalendáře zapište 15. listopadu jako
Den bez dluhů.

„Upřímný přístup a férová dohoda je pro nás stále

priorita, kterou si držíme!“ prozrazuje jednatel
investiční společnosti RM Investing Group s.r.o.

se do centra. Ale abych se bavil
o změnách, tak již bezmála rok jednáme se zahraničním investorem o jeho
vstupu do našeho podnikání a posílení našeho postavení na českém trhu
v oblasti investic.“
●● Chcete říci, že pokud chcete
investovat do většího projektu, tak
se jako investiční firma nemůžete
obrátit na českou banku jako takovou?
„Řeknu vám to asi tak. 90 % českých
bank má jaksi interně nastaveno, že
jsme jejich konkurence, a i přesto, že
bychom se společně podíleli na zisku
z investice, tak o spolupráci zájem
nemají. Což je samozřejmě jejich mínus. Takže pokud máte plán na větší
investiční záměr, tak se musíte obrátit
na jiného silného finančního partnera, který je po zvážení schopen jít
s Vámi do společného obchodu.
Další podstatnou změnou byl roční
úspěšný vývoj interního informačního systému, který bude bezmála
za 14 dnů nasazen na portály www.
realmoney.cz a www.pujckaprozeny.
cz, což je oblast našich drobných in-

vestic. Jedná se o krátkodobé půjčky.
V této oblasti a vzhledem k počtu našich klientů jsme byli nuceni zdokonalit technologie tak, aby poskytnutí
půjčky bylo ještě̌ rychlejší, bezpečnější a pro klienta efektivnější.
Drobnější změny pak byly v oblasti
dodavatelů služeb, které, ač̌ změny
děláme neradi, tak již byly nutné.“
●● Když se vrátíme k tématu půjček. V dnešní době̌ se vyskytuje
řada podvodů a lidí, kteří nesplácejí. Jak toto vnímáte?
„Bohužel vám musím dát za pravdu.
Procento klientů, kteří svůj závazek
nesplácejí a nebojím se říct, že jej neplánují splatit již ve chvíli, kdy o půjčku žádají, je vysoké. Díky nástrojům,
kterými disponujeme, se nám ale daří
velké procento těchto ‚spekulantů´
odhalit již na startu. Samozřejmě̌, že
investice do těchto nástrojů̊ je nemalá, ale s tím musíte v tomto businessu
počítat.“
●● Plánujete nějaké investice
v Prostějově, nebo okolí?
„Ano, nějaké investice v Prostějově
v plánu máme, ale jedná se pouze

o drobnosti v oblasti správy a údržby
nemovitostí.“
●● Jaké jsou plány na další roky?
„Plány jsou jasné. Držet si postavení a především stále dobře
počítat. Pokud se pohybujete ve
financích, tak stačí jeden chybný
krok a všechno může být jinak. Ale
nyní vážně̌. Na konec roku 2015
a celý rok 2016 plánujeme masivní
mediální kampaň̌ v oblastech, kde
nám chybí investiční pokrytí. Protože působíme po celé ČR, tak moc
dobře víme, kde je výhodné investovat a kde je naopak každá investice prodělečná, takže v dalších
letech chceme postupovat stejně
pomalu, ale efektivně jako v letech
minulých a především s ohledem
na situaci ve střední Evropě myslet
pozitivně.“
(pr)

JSME JEDNA

RODINA
Buďtě v kontaktu
se svými přáteli
Buďte v kontaktu
s #VECERNIKPV.CZ
Připoj se k nám na
15102711070

15102611045

Společnost RM Investing Group
s.r.o. se zaměřuje především na investiční sféru podnikání, a to nejen
v České republice. Působí zejména
v oblasti poskytování střednědobých a krátkodobých úvěrů a půjček, investic v oblasti nemovitostí
a developerských projektů. Vyzpovídali jsme jednatele společnosti
Radima Holysta.
●● Pane jednateli, mám pocit, že
v roce 2012 jsme dělali první rozhovor o vaší společnosti, co se od té
doby změnilo a jak se vám daří?
„Ano, bylo to v roce 2012 a přiznám
se, že to docela uteklo. Za dobu tří let
se změnilo dost podstatných věcí, ale
v základu si držíme standard co se
týče našich služeb a jejich portfolia.
Pokud se ptáte, jak se daří mně, tak
dobře – děkuji za optání.“
●● Můžete nám nějaké změny
přiblížit?
„Milerád. První taková drobnost je asi
to, že jsme změnili sídlo společnosti.“
●● Přemístili jste se do Prahy
tak, jak to dělá řada investičních
společností, nebo do zahraničí?
„To ne. Nemáme potřebu před
něčím utíkat a zakládat fiktivní sídla
společnosti v Praze, nebo zakládat
offshorové společnosti jak to mnozí
opravdu dělají. Naši klienti oceňují,
že jednají s ryze českou společností se
sídlem v ČR, s funkčními kancelářemi
a příjemnými zaměstnanci. Změna
společnosti byla pouze v rámci
města Prostějova – přemístili jsme
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PROSTĚJOV A FINANCE

KONSOLIDACE PŮJČEK
Konsolidace například půjčky je výhodné využít, pokud si pořídíte několik
úvěrů, které poté nestíháte či nezvládáte
splácet. Jestliže jste se někomu neuváženě uvázali, není nic jednoduššího než
využít tuto možnost. Konsolidace půjček je mnohem příjemnější než exekuce
nebo osobní bankrot.

dozvěděl o kárném provinění, nejdéle však
roční lhůta od samotného kárného provinění
4. vše vyřizovat písemně, ponechávat si
doklady o zaslání, zajistit důkazy (listiny,
zajistit svědky, pořídit fotografie, vyžadovat
záznamy, kde je to možné)

Pokud dojde situace tak daleko, že u dveří
zazvoní exekutor, zažívá mnoho lidí jedny z
nejhorších okamžiků svého života. Přitom
se tomuto řešení dá účinně zabránit. Velmi
častým a navenek nevinným problémem
bývá nesprávná doručovací adresa a nevyzvedáváním zásilek. Jestliže bydlíte na jiné
adrese, než máte trvalý pobyt nebo se často
stěhujete, je dobré prostřednictvím České
pošty zařídit, aby pošta chodila tam, kde
skutečně bydlíte. Jedná se o službu takzvané dosílky. Je dobré mít na paměti, že nevyzvedáváním zásilek se dluhům nevyhnete a
navíc si situaci ještě více zkomplikujete!
Pokud k exekuci přece jen dojde, existují následující základní rady:
1. zaslat stížnost na exekutorskou komoru,
ministerstvo spravedlnosti (odbor dohledu a stížností) a osvědčilo se i předsedovi
okresního soudu, který má sídlo v obvodu
tohoto soudu nebo soudu, který jej exekucí
pověřil
2. v případě podezření na trestný čin podat
trestní oznámení, nejlépe písemně a na příslušné státní zastupitelství
3. hlídat si lhůty: nejdůležitějšími jsou - osmidenní lhůta pro uplatnění námitek proti
rozhodnutí o nákladech exekuce, tříměsíční lhůta pro zahájení kárného řízení s
exekutorem od doby, kdy se kárný žalobce

1. Dlužník musí mít:
* schopnost splatit
alespoò tøicet procent dluhu

Oddlužení

Exekuce

Jaké podmínky
je tøeba splnit?

(nazývané také osobní bankrot)
je v podstatě sanační způsob řešení úpadku, který byl do českého právního řádu
zaveden insolvenčním zákonem. Zákon
upravující osobní bankrot je platný od 1.
1. 2008 a je spjat s insolvenčním zákonem.
Oddlužení je možné chápat jako alternativu konkurzu pro řešení úpadku nepodnikatelů. Dlužníkem je zpravidla spotřebitel.
Nicméně od 1. 1. 2014 může způsob řešení
úpadku oddlužení navrhnout také podnikatel - fyzická osoba a právnická osoba, která není považována za podnikatele (např.
nadace).
Co je to oddlužení neboli osobní
bankrot, k čemu při něm dochází?
Oddlužení funguje jako jediné legální řešení situace, kdy dlužník nemá možnost
splácet své závazky. Při vyhlášení oddlužení
dochází ke sjednocení všech závazků věřitelů vůči dlužníkovi.
Kdo jej povoluje?
Oddlužení povoluje soud, který také určuje
jeho průběh a podobu. Zastavuje exekuční
řízení a ukončuje vymáhání dlužných splátek.
Co přináší oddlužení dlužníkovi?
Může snížit jeho dluh až o sedmdesát procent. V nejpříznivějším případě tedy dlužník může splácet třeba jen třicet procent
svých dluhů.

Soud pak návrh na oddlužení povolí. Většinou takovýto majetek představují nemovitosti tj. domy, pozemky, byty na kterých
není zástavní právo. Pro dlužníka je prodej
majetku v rámci oddlužení fyzické osoby
většinou mnohem výhodnější než prodej
majetku v exekuci, neboť neplatí patnáct
* pravidelným
procent z hodnoty nemovitosti exekutomìsíèním pøíjmem
rovi jako odměnu. Návrh na oddlužení se
Na základě výše platu, mzdy, důchodu, doho- proto vyplatí podat už jenom kvůli utržení
dy o provedení pracovní činnosti, mateřské, vyšší sumy z prodeje nemovitosti než při
nemocenské, nebo jiné náhrady za mzdu jeho dražbě v exekuci.
sestaví soud splátkový kalendář, ze kterého
* dluhy po splatnosti
musí být dlužník schopen za dobu pěti let
po dobu delší než 30 dní
uhradit minimálně třicet procent ze svých
dluhů. Při kalkulaci schopnosti splácet musí Pro podání návrhu na povolení oddlužení
brát dlužník v potaz, že do pravidelného mě- musí dlužník prokázat, že není schopen splásíčního příjmu nelze započítat přídavky na cet své peněžité závazky po dobu delší než
děti, sociální příplatky, příspěvky na bydlení, třicet dní. Pokud je ovšem jasné, že dlužník
alimenty a jiné sociální dávky. Pokud měsíční příští měsíc už nemá z čeho dluhy zaplatit,
příjem není dostatečný k povolení oddlužení anebo že v případě úhrady nebude mít proa dlužník tak nesplňuje podmínky oddlužení, středky na základní životní potřeby, potom
řeší se to v praxi oslovením blízké osoby (vět- soud toto nevyžaduje.
šinou příbuzného), který by byl ochotný na
* statut platební
oddlužení přispívat, čímž dlužník na povolení
neschopnosti
oddlužení dosáhne.
Soud kontroluje, jestli je dlužník v platební
* prodejem
neschopnosti. V té je, pokud zastavil většinu
soukromého majetku
plateb, které posílá na úhradu svých dluhů,
Výhodou je, pokud dlužník vlastní ma- nebo pokud svoje dluhy nesplácí už tři mějetek, z jehož výtěžku prodeje je možné síce, anebo pokud výtěžek z prodeje jeho
uspokojit alespoň třicet procent z dluhů. majetku v exekuci již nepokryje výši dluhů.
Splnění této podmínky je pro soud rozhodně nejdůležitější, protože soudu jde především o uspokojení věřitelů v co nejvyšší míře
a minimálně ve výši 30%. Uspokojit svoje
věřitele před soudem může dlužník dvojím
způsobem:

2. Dlužník nesmí mít:
* živnostenský list
Dle novely dle novely zákona č. 294/2013
Sb. platné od 1. 1. 2014 se mění některé
podmínky oddlužení a nyní je nově možno
oddlužení OSVČ. To tedy znamená, že lze
realizovat oddlužení podnikatele, který podniká na živnostenský list a příjem z podnikání je jeho jediným příjmem.

* dluhy z podnikání
Dle novely zákona č. 294/2013 Sb. platné od
1. 1. 2014 je možno i oddlužení OSVČ a tedy i
dluhů z podnikání. Oddlužení dluhů vůči státu,
tedy dluhů na dani a na pojištění, které vznikly za
doby provozování živnosti, oddlužit lze, ale pouze u některých soudů a pouze do určité výše v
poměru k ostatním dluhům. Oddlužení dluhů z
podnikání je možné pouze se souhlasem věřitele
nebo pouze s podmínkou, že již na podnikatele
byl vyhlášen konkurs a ten byl ukončen pro nedostatek majetku.

* pravomocné odsouzení
Soud požaduje předložení výpisu z rejstříku trestů
dlužníka. Pokud se dopustil v minulých pěti letech
krádeže, podvodu, neoprávněného podnikání,
krácení daní anebo jiného majetkového trestného
činu, popř. jiného trestného činu hospodářské povahy, soud návrh na povolení oddlužení nepovolí.

„Dluhy je třeba platit,“ říká soudní exekutorka Lenka Černošková
Exekutorský úřad Prostějov zahájil
svoji činnost již v roce 2002. Od té
doby řešil více než sedmdesát tisíc
exekučních řízení, a to jak proti
dlužníkům z Prostějovska, tak
z celé České republiky. Má téměř
třicet zaměstnanců a již od roku
2007 je jeho sídlo na ulici Dolní
v Prostějově. V exkluzívním rozhovoru jsme se ptali soudní exekutorky Mgr. Lenky Černoškové
(na snímku).

To je ovšem ten
nejideálnìjší pøípad.
Jde to vždycky?
„Máte pravdu. Těchto případů, i přes
výzvu k úhradě zasílanou povinným,
není mnoho. Spousta lidí stále řeší
své problémy nepřebíráním pošty
a pak jsou překvapení. A prvním,
kdo „schytá“ jejich hněv, jsou moji
zaměstnanci. Jen zřídkakdy si dlužník
uvědomí, že to je jen on sám, kdo si
způsobil své problémy, třeba i tím, že
si nezmění v registru obyvatel trvalé
bydliště.“

15102611048

Jakými zpùsoby lze
exekuci vést?
„Zákon nám dnes přesně stanoví
pořadí, v jakém máme, resp. musíme, exekuční příkazy blokující
majetek vydávat. Přestože způsobů
je mnoho (účet, mzda, stavební
spoření, penzijní a životní připojiš-

tění, nemovitá věc, podíl v bytovém
družstvu, řidičský průkaz v případě
vymáhání výživného pro nezletilé dítě a další), věřitel se s každou
další legislativní úpravou dostává
do horší pozice, dlužník je čím dál
víc chráněn a vymahatelnost práva
se snižuje. To je nezpochybnitelné. Mnoho dluhů je tak vymoženo
pouze prostřednictvím vykonavatelů, kteří dohledají povinného
a úhradu dluhu přímo na místě zajistí. V ideálním případě bez prodeje movitých věcí dlužníků, protože
to je velmi nákladný způsob a na
pohledávku věřitele z výtěžku připadá jen malá částka.
Poměrně často také realizujeme vyklizení nemovitých věcí pro jejich vlastníky, nejčastěji pro bytová družstva a
společenství vlastníků bytových jednotek. Pro ně zajišťujeme i vymáhání
dluhů vzniklých neplacením služeb a
fondu oprav vlastníky bytů.
Øíkáte, že
vymahatelnost práva
se snižuje. Mùže vìøitel
i pøesto nìjak zvýšit šanci na
vymožení pohledávky?

„Kromě obezřetnosti věřitele při uzavírání smluv a poskytování půjček
hraje významnou roli doba od vzniku
dluhu do zahájení jeho vymáhání.
Zde se váhání určitě nevyplácí.“

Vykonáváte
i jiné èinnosti?
„Ano, velmi často sepisujeme exekuční
návrhy pro věřitele. To znamená, že každý, kdo má např. pravomocné rozhodnutí soudu, může přijít k nám a my mu
návrh na zahájení řízení pro soud sepíšeme. Rovněž realizujeme tzv. dobrovolné
dražby pro insolvenční správce a notáře.
Pokud jde o komunikaci s účastníky řízení, máme velmi sofistikovaný systém,
který umožňuje našim oprávněným dálkově nahlížet přímo do jejich exekučních
spisů vedených naším úřadem, k tomu
zpracováváme velmi podrobný reporting, pravidelné zasílání vymožených,
i nízkých, částek je samozřejmostí.

A jak se vám
na tomto poli daøí?
„Přestože celorepublikově se počet
exekučních řízení snižuje, nám počet
řízení, kde oprávnění žádají, abychom
exekuci vedli právě my, mírně narůstá.
Věřím proto, že naši činnost vykonáváme nejlépe, jak nám zákon umožňuje. Již
z podstaty věci je jasné, že exekutor nikdy
nemůže být oblíbenou profesí, ale právo
věřitele na vymožení jeho pohledávky by
mělo být zajištěno v každé společnosti,
samozřejmě při současném respektování
práv dlužníka.“
Další informace o Exekutorském úřadu
Prostějov lze nalézt na webových stránkách www.exekutor-prostejov.cz. (pr)

15102711069

„Ono neexistuje typické exekuční řízení, ke každému dlužníkovi, označovanému jako povinný, je třeba přistupovat individuálně. Je-li to vzhledem
k výši vymáhané pohledávky možné,
snažíme se o vyřešení sjednáním
splátkového kalendáře, kdy je dluh
vymožen několika málo splátkami,
a nemusíme povinnému blokovat žádný majetek.“

Foto: archív L. Černošková

JSME
JEDNA

JSME JEDNA RODINA

RODINA

Chcete pracovat a mít zajištěnou existenci?

Řekni svým přátelům, že už jsi taky s náma
Doporuč, sdílej a dej like na

www.facebook.com/vecernikpv

Obraťte se přímo na nás...

Buďtě v kontaktu
se svými přáteli
Buďte v kontaktu
s #VECERNIKPV.CZ
Připoj se k nám na

U nás najdete pro svoji práci podporu,
výukový program a vždy ochotného
spolupracovníka s radou i pomocí.
Kostelecká 417/5, Prostějov

607 158 055

15082130790

Jak probíhá typické
exekuèní øízení?
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„K ŘEMESLU MĚ PŘIVEDL TATÍNEK, TIHNUL JSEM K ŽELEZU ODMALIČKA“
Umělecký kovář Ivo Stawaritsch se stal Živnostníkem roku 2015 Olomouckého kraje

VYSLOUŽIL
●● Stal jste se Živnostníkem roku
2015 za Olomoucký kraj. Co pro vás
takové ocenění znamená?
„Pro naše rodinné kovářství je to ohromná prestiž. Po dvaceti letech praxe to beru
jako významné ocenění naší práce.“
●● Překvapilo vás, že padla volba
zrovna na vaši firmu?
„Rozhodně! Já vůbec nepočítal, že bych
se někam dostal. Když mě tenkrát Hospodářská komora oslovila, že mě chtějí
nominovat na Živnostníka roku 2015,
tak jsem vyplnil přihlášku, životopis,
profesní kariéru a bylo. Pak mi ale přišel
e-mail, že jsem byl vybrán mezi deset finalistů. Počítal jsem s tím, že budu někde
mezi posledními. Na samotném finálovém vyhlášení jsem pak byl hodně překvapený, že vybrali zrovna mě!“ (úsměv)
●● O kolik takové ocenění zvyšuje
vaší dobře zavedené firmě kredit?
„Tatínek získal podobné ocenění. Tenkrát to bylo od ministra kultury za udržování tradice lidového řemesla. Jednalo
se o celorepublikové vyznamenání, takže
náš kredit výrazně stoupl už tehdy. Samozřejmě, že Živnostník roku pomůže
také.“ (úsměv)
●● Samotné ceny však asi prosperitu
nezajistí...
„Mezi zákazníky už samozřejmě nějaké
jméno máme, stejně tak i mezi odbornou veřejností. Zúčastňujeme se všech
možných kovářských setkání, jezdíme
po různých soutěžích a získali jsme celou
řadu ocenění.“
●● Kde a jak vůbec vznikla myšlenka
postavit si kovářskou dílnu?
„Samozřejmě od tatínka. Byl vyučeným
kovářem, třicet let učil tomuto řemeslu
v Lutíně. Jeho porevolučním snem bylo
vytvořit vlastní dílnu. Po roce 1992
jsme tedy s bratrem pomáhali se stavbou dílny. Dva roky jsem byl tatínkův
zaměstnanec a v roce 1994 jsem si založil vlastní živnost.“

„Samozřejmě, to má snad každý řemeslník. Nemohu říci, že s nimi dělám
všechno, ale mám oblíbené nástroje, se
kterými dělám rád.“
●● Pojďme k fungování firmy. Dnes
už má kredit, jaké byly ale začátky?
„Nebyly vůbec jednoduché... Neměli
jsme jméno, tím pádem ani práci. Dělali
jsme úplně všechno okolo železa. Abychom se vůbec uživili, spravovali jsme
například vlečky a všechno možné. Každou korunu jsme třikrát otočili, drtivá
většina šla zpátky do dílny. Postupně ale
zakázek přibývalo a mohli jsme se zabývat jen kovařinou. Dnes už máme práci
zhruba na rok dopředu.“
●● Pochybovali jste někdy o tom,
jestli se to vyplatí?
„My tu práci máme zároveň jako koníčka. Pořád nás to tedy motivovalo. Máme
kovařinu rádi, hnalo nás dál vědomí, že
i když se tím neuživíme, něco po nás zůstane. Děláme to s láskou.“
●● Zmínil jste, že máte zakázky na
rok předem. Má cenu za vámi vůbec
chodit?
„Každopádně. Menší zakázky se snažíme vždycky vtěsnat mezi ty větší
a domluvíme se. Všem zákazníkům se
snažíme vyhovět. Je zajímavé, že když někomu řekneme, že musí rok počkat,
tak se za čtrnáct dní vrátí a řekne,
že tedy počká...“
(úsměv)

●● Dá se říci, že jste takzvaně „za vodou“. Vyhovíte i tak babičkám, co přijdou s kosou?
„To je jasné. Jakmile začne jaro, začnou
lidi chodit, vyhovíme každému. Hodně děláme například motyky. To je taková naše specialita. Jakmile s bráchou
vidíme v kovošrotu nějakou motyku,
tak ji bereme. Máme tu celou bednu.
Vyrobit motyku je fortelná práce, každá je jiná.“
●● Dovedl byste si představit obří
zakázku například typu kompletní
renovace nějakého hradu?
(úsměv) „Dovedl. Rádi bychom
něco takového většího dělali. Minulý rok jsme připravovali cenový
návrh na zakázku pro Katar. Měla
takový rozměr, že jsme na tom dělali
ve spolupráci s dalšími kováři z okolí.
Jednalo se cca o třista padesát metrů plotu, pět bran a deset branek.
Nakonec to vyhráli nějací Indové,
ale dozvěděl jsem se, že z České republiky jsme byli nejlepší. To jen dosvědčuje, že tuzemské kovářství má
ve světě velký kredit.“
●● Myslíte až celosvětový punc?
„Ano. Zakladatelem českého poválečného kovářství byl pan Alfréd Haber-

●● Pracovali jste i v nějaké hodně nezvyklé, originální destinaci?
„Každoročně se účastníme nočního
kování na hradě Helfštýn. Nezvyklé
na tom je, že se kove od osmi večer do
pěti do rána. Vždycky se dělá nějaká
věc pro hrad. Sejde s třeba deset kovářů z celé republiky, díváme se vzájemně na ruce, jak kdo dělá. Je to takový
odvaz.“
●● Jak rozdílný je materiál, ze kterého se dělají dnešní a dělaly se dřívější
výrobky?
„Současné nástroje například ze supermarketů jsou dělané za studena. Ten
materiál oheň nevidí, to neuznáváme.“
●● Byly dřívější třeba sekery kvalitnější? Poznáte sekeru dělanou za
studena?
„Ona sekera se dělá vždycky ohněm.
Materiály jsou ale různé kvality. Dřív
se například sekery dělaly z toho,
co měl zrovna kovář po ruce. Dnes
si objednáte třídu materiálu, která
je kvalitní a sekeru z toho uděláte.
Není tedy pravidlem, že stará sekera je kvalitní. Narazíte na prvotřídní
výrobky, ale také třeba na kusy, které
nejdou ani zakalit. Stáří není zárukou kvality.“

„Kovář nemusí bý t velký a silný.
Rozhodující je řemeslná zručnost
a to jak se člověk k práci postaví.
Pro mě je velkým koníčkem...“
man
mann, kterému se ve světě přezdívá
pap
papež všech kovářů. Byl opravdu obrovs
rovsky uznávaný a po válce české kovářs
vářství výrazně pozvedl.“
●● Která zakázka pro vás byla v historii firmy
fi nejzajímavější?
„Na
„Napadá mě například vila v Olomou
mouci. Tam jsme dělali kompletní
opl
oplocení, vnitřní točité schodiště na
tři patra, vstupní mříže, markýzy atd.
Na závěr pak do zahrady i plastiku
ptá
ptáků. Jednalo se o komplexní práci,
kte
kterou jsme dělali postupně asi dva
rok
roky.“

●● Jste tedy schopen říci, jestli daný
nástroj má vůbec cenu brousit?
„Ano, tak to je. Přijde třeba zedník, přinese zednické kladivo. Já mu řeknu, že to
nemá cenu spravovat. Dnes se ta kladiva
dělají z ocelolitiny a jedná se tak o výrobek na jedno použití.“
●● Má každý kovář svůj nezaměnitelný rukopis?
„V každém případě! Já když se podívám
na jednotlivé výrobky, tak vám řeknu, tohle dělal Karel, támhle Pavel. Nás poznají
také, každému od fochu je jasné, že tohle
dělal Stawaritsch.“ (úsměv)

vizitka
IVO STAWARITSCH
✓ narodil se 28. června 1967 v Prostějově
✓ je ženatý, s manželkou Jarmilou mají tři dcery,
Kristýnu (26), Veroniku (23) a Terezu (14)
✓ základní školu absolvoval v Kostelci na Hané,
devátou třídu na prostějovské ZŠ v ulici Rejskova,
vyučen jako mechanik seřizovač - čtyřletý obor

Kosteleckého fachmana můžete
vidět při práci na různých akcích.
Foto: Zdeněk Vysloužil

m
s maturitou
v Lutíně
p
✓ podnikání
zahájil v roce 1994
✓ ve
v volném čase rád sportuje, mezi jeho koníčky patří jízda na kole, běh,
volejbal
vo
za
zajímavost:
připravoval dokonce velkou zakázku pro Katar, ale byť
byl
by z České republiky nejlepší, práci tehdy dostali Indové...

15012210020

Zdeněk

tí. Nejdůležitější je řemeslná zručnost a v
tom je to stejné i dnes.“
●● Honí se vám v hlavě nějaký kovářský sen, myslím zakázka na něco
speciálního?
„Momentálně je mým snem současná
zakázka. Nedávno jsme dodělali návrh,
jak by měl vypadat památník osvobození
před kosteleckou radnicí. Vytvořili jsme
jich šest a jeden z nich zastupitelstvo vybralo. Už máme vyrobený i zmenšený
model. Pokud se to podaří zrealizovat,
bude to krásná práce! Pro nás je to velká
motivace. Jsme rodilí Kostelečáci a rádi
bychom to dělali.“
●● Jste rodinná firma. Máte nějaké
následovníky?
(smích) „Musím přiznat, že mužského
následovníka nemám. Nejmladší dcera
má čtrnáct a umělecké sklony má. Sama
má zájem, přihlásila se na uměleckou
průmyslovku obor zlatnictví, stříbrnictví,
takže částečně se dá o nástupnictví hovořit. Mohla by dělat tvořivou práci.“
●● V dohledné době ale nevíte, komu
byste firmu předali...
„Brácha sice syna má, ale ten by se asi rukama neuživil. (smích) Má hlavu, studuje
právo a zatím ke kovářství ani netíhne.
Mám ale tři dcery, tak doufám, že některá
z nich bude mít šikovného chlapa!“
●● Takže čekáte na vnuka?
„My jsme se s bráchou motali tátovi pod
rukama od malička. Dovedu si představit, že by to tak bylo i s případnými
vnoučky.“ (úsměv)
●● Kolik máte vůbec v dílně například kladiv?
„Přiznám se, že jsme to nikdy nepočítali.
(smích)) Na každou práci je potřeba speciální nástroj. Opravdu nemám absolutně
potuchy, kolik toho je. Navíc se na každou zakázku používá jiný přípravek, tak
se pořád dělají další a další...“
●● Vybavení dílny tedy stále roste?
„Přesně. Veškeré nářadí si děláme sami.
Každý kovář by si měl umět vyrobit vlastní náčiní. Kladiva, kleště a další podobné
věci by si měl každý udělat sám.“
●● Platí ale i u vás, že máte své nejoblíbenější kleštěakladivo?
kleště a kladivo?

15012210019

v rámci exkluzivního
interview
w
pro Večerník
rník
se ptal

●● Kovařinu jste měl tedy jasně danou. Jak to ale, že nejste v tomto odvětví vyučen?
„Tehdy už byla taková doba. Já k železu
tíhnul odjakživa, ale obor kovář na svém
výučním listě nemám...“
●● Povědomí o kovářích mají lidé
většinou z pohádek, kde stojí u kovadliny obrovský chlap v zástěře. Vy
tyhle představy asi nenaplňujete...
(smích) „To ne... Ono to není ale o tom, že
musí být člověk velký a silný. U práce se
musí přemýšlet. Já znám spoustu kovářů,
kteří jsou ještě menší než já a jsou výborní. Hlavní je řemeslná zručnost a to jak se
člověk k práci postaví.“
●● Rozhodující je tedy fortel, šikovnost?
„Celkově se nejedná o snadnou práci,
dřina to je. Velmi důležitá je ale zkušenost, grify, ty ale získá člověk jedině
praxí.“
●● Česká republika je historicky strojírenskou velmocí. Jaká je vlastně ve
vašem oboru konkurence?
„U nás existuje Společenství kovářů, já
jsem také jeho členem. Jedná se o sdružení uměleckých kovářů, zámečníků
a řemeslníků, kteří zpracovávají železo.
V republice má asi dvě stě padesát členů,
což už konkurence nějaká je. Například
v Prostějově znám čtyři nebo pět kovářů, se kterými se kamarádíme a dobře
vycházíme.“
●● Jezdíte na spousty soutěží, tam
existuje rivalita?
(úsměv) „My se mezi sebou spíše hecujeme. Každý má vlastní nápady, myšlenky,
které dokáže do železaa nějakým způsobem dostat. Rivalita například ve spore. Každý z kovářů
tovním stylu neexistuje.
ho druhého.“
dokáže ocenit práci toho
nikání. Po čem je
●● Vraťme se k podnikání.
největší poptávka?
kázkovou výrobu,
„Děláme hlavně zakázkovou
ploty, mříže, zábradlí. Hodně také věšáky,
poličky či další bytové doplňky. Jezdíme
ky, kam nás zvou.
také na různé jarmarky,
Aby tam člověk jen nestál u kovadliny,
sti jako svícny, zvotak dělá různé drobnosti
nečky a podobně.“
●● Nakujete třeba i kosu?
„Samozřejmě. Chodí k nám babičky,
kerku nebo kosu,
které přinesou srp, sekerku
me. Jezdí k
vždycky jim vyhovíme.
me
nám i firmy, dokážeme
lší
nabrousit kanga a další
podobné nástroje.“
elou
●● Jmenoval jste celou
okáškálu prací, které dokákou,
žete. Máte ale nějakou,
jenž vás nejvíce baví?
né práce.
(zamyslí se) „Jsou krásné
Například restaurace brány ke
kosteleckému kosteluu z roku
kušenost,
1747 byla zajímavá zkušenost,
ěk vidí, janádherná práce. Člověk
racovalo
kým stylem se dříve pracovalo
a jak ti řemeslníci byli šikovní.
V jejich tehdejších podmínkách je to opravdu na smeknu-

15103011083

KOSTELEC NA HANÉ Jméno
Stawaritsch má zvláště v kovářské komunitě bývalého Československa významný zvuk. Rodinná
tradice černého řemesla, kterou
založil Alfréd Stawaritsch a úspěšně v ní pokračují jeho dva synové
- dvojčata Milan a Ivo, se dočkala
významného uznání. Ivo Stawaritsch byl nedávno vyhlášen Živnostníkem roku 2015 Olomouckého
kraje! „Beru to jako ocenění celoživotní práce,“ zamyslel se nad
prestižním titulem v exkluzivním
rozhovoru pro Večerník.
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PO STOPÁCH UPRCHLÍKU ...
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II.

ZŮSTÁVÁ
ZA
NIMI
OBROVSKÁ
SPOUŠŤ
...
Na cestě se zbavují i potřebných věcí. Čekají, že dostanou nové?
BERKASOVO BAPSKA Spacáky, konzervy s jídlem, deky, hygienické potřeby, dětské plenky,
stany či dokonce batohy plné oblečení. Zdá se to být jako seznam věcí, které jsou nezbytně
nutné pro život uprchlíků. Jenže pozor! Tohle všechno a tuny dalších věcí jsme viděli zašlapány
do bahna při návštěvě Večerníku poblíž hraničního přechodu mezi Srbskem a Chorvatskem!
Přitom na první pohled zaujme, že většina uprchlíků cestuje hodně nalehko...
PROSTĚJOVSKÝ Večerník se rozhodl krizovou situaci uprchlíků 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 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, či ryze k naší reportáži. A bereme
ty kladné i méně pozitivní názory, na všechny čekáme na e-mailu: vecernik@pv.cz!
Vše jsme započali v minulém čísle (kdo si jej nestačil koupit, může tak učinit přímo v redakci), druhý díl našeho seriálu zaměřeného na událost, kterou sleduje celý svět, nacházíte právě dnes...
EXKLUZIVNÍ
reportáž

pro Večerník
přímo z místa děníí

Martin
ZAORAL

Při běžném pohledu na davy uprchlíků musí každého překvapit nejen jejich počet, ale až neuvěřitelná různorodost. Najdete tu lidi nejen ze Sýrie,
ale také ze Súdánu, Etiopie, Somálska, Turkmenistánu, Iráku či Afghánistánu. Určit přitom národnost
mnohých z nich není vůbec snadné,
při pohledu na některé si člověk vybaví například až daleké Mongolsko.
Ač se tedy v mnohém liší, všechny
spojuje jediná věc: na to, že možná
natrvalo opustili své domovy, si toho
s sebou vzali strašně málo!
Nad důvody lze pouze spekulovat. Minimálně u některých z nich
to rozhodně není fakt, že by byli
chudí či že by už toho více nepobrali. Svědčí o tom například jejich
oblečení. Většina z těch, kteří se
dostali na hraniční přechod Berkasovo-Bapska, vystoupila z autobusu
a měla na sobě skutečně pěkné „modely“. Co se s nimi stalo po mnohahodinovém pobytu v dešti, blátě
a tlačenici, to je věc jiná. Každopádně na převlečení toho už mnoho
neměli.
Na druhou stranu je také pravdou, že
některým dětem chyběly i boty na
nohou. Takovým je na místě rozdávali čeští dobrovolníci a dá se říci, že
tím pomohli stovkám bezbranných
tváří, které se ocitly ve strašlivé situaci. Kdo ovšem za ni mohl? Válka,
kdy uprchlíci utíkali narychlo ze
svých domovů? Nebo neodpovědnost rodičů, kteří celou situaci
podcenili a naprosto neodhadli,
co je a jejich potomky na cestě za

evropským snem čeká? Na tomto
místě si dovoluji tvrdit, že ve většině případů to byla právě druhá
varianta...

!

„Chci s rodinou
zpìt do Sýrie“

!

Náboženství
a ženy

Řada lidí řeší otázku, jak se budou uprchlíci u nás chovat. Budou
ohleduplní k nám, sami k sobě
a k našemu životnímu prostředí? Po
zkušenost z hranic bych řekl, že k Evropanům má jasná většina migrantů
v tuto chvíli respekt. Uvědomují si,
že nemohou po cestě udělat žádný
větší průšvih a také se podle toho
chovají. Na první pohled zde určitě (alespoň prozatím) nechtějí nikoho znásilňovat, okrádat či obracet na islám. Ostatně museli jsme
se na to opravdu hodně soustředit
a dlouho hledat, abychom zaznamenali jakékoliv projevy náboženství.
V tomto se muslimové nijak nelišili
od současných Evropanů. Otázkou
zůstává, jak dlouho jim to vydrží...
Zatímco k Evropanům se chovají
slušně, tak k sobě navzájem už tolik
ohleduplnosti obvykle neprojevují. A to v této souvislosti nehovořím
o tolik skloňovaném chování vůči ženám. Ty se podle našeho soukromého odhadu těší u mužů velké úctě, na
druhou stranu jsou vůči mužům skutečně v poněkud podřízeném postavení. To ovšem pro ně má i své výhody. Přišlo nám, že mužští uprchlíci
vnímají své ženy jako drahokamy,
o které je třeba co nejlépe pečovat
a zároveň je občas i trochou zbrousit... Uprchlické ženy obvykle skutečně nemohou vše jako u nás, za
to se jim od mužů celkově dostává
více pozornosti než Evropankám...

Prezident České republiky Miloš
Zeman se nedávno nechal slyšet, že
i on prožívá soucit při pohledu na děti
uprchlíků, nicméně je považuje za jakýsi „živý štít“ těch, kteří si soucit nezaslouží. Těmi myslel mladé, zdravé
a dobře zajištěné muže s iPhony
v rukou a tisíci eur v kapsách. Faktem
je, že přímo na místě člověk může
spatřit obě tyto skupiny. Nicméně
právě rodiny s dětmi mezi uprchlíky jednoznačně převládají. Osamocených mladých a snad i bohatých
mužů je ve srovnání s nimi skutečný
zlomek. Ale najdou se. Jisté je, že si
jich na první pohled nevšimnete
jako těhotné maminky, která se v blátě a dešti snaží zajistit to nejnutnější
pro své tři malé, mokré, prochladlé
a zcela vyčerpané potomky. A takových jsme na hranicích viděli víc,
než byste si jich dokázali představit
i v těch nejděsivějších snech.
Je nepochybné, že celá řada
uprchlíků přišla během cesty
o spoustu iluzí. „Pane, mohl byste
mi pomoci?“, obrátil se na redaktora
Večerníku - coby českého dobrovolníka - jeden z mužů, kteří už několik
hodin čekali, jak se situace na přechodu vyvine a zda Chorvaté pustí
další várku imigrantů na své území.
„A co byste potřeboval?“ zareagovali jsme. „Chtěl bych vědět, jak se
s celou rodinou dostaneme zpátky
Rvaèky
domů, do Sýrie,“ šokoval tento muž.
a odpadky
Byl prvním, který se na nás s takovou prosbou obrátil. Ale rozhodně Zásadní problém je kulturní rozdíl
mezi jednotlivými národy. Ten je
ne posledním...

!

Řada uprchlíků ztratila na cestě do Evropy své růžové brýle...

EXKLUZIVNĚ
BYLI JSME
U TOHO

Po vylidnění původně zcela uklizených stanů zůstala po imigrantech nepředstavitelná spoušť...

skutečně místy propastný a vede
k řadě nedorozumění a následně i šarvátkám. O té mezi Afghánci a Syřany
jsme psali už v prvním dílu. Je ale
zřejmé, že násilí plynoucí z totální
frustrace a odlišné kultury bude
mezi uprchlíky stále přibývat,
a to nejen na samotné cestě, ale
i v uprchlických táborech. Byl by
v podstatě zázrak, kdyby tu rvačky
s někdy fatálními následky nebyly
na denním pořádku.
Co však člověk mohl pozorovat už
nyní, tak to byl katastrofální přístup
uprchlíků k životnímu prostředí. Po
přechodu větší skupiny na chorvatskou stranu a „vylidnění“ hraničního přechodu se zde člověk brodil

doslova tunami odpadků nejrůznějšího druhu. Naplno se projevilo, že
uprchlíci tady prostě nejsou doma,
vše berou jako provizorium a také
tolerance některý z nich k nepořádku je vzhledem k jejich „kultuře“
úplně jinde než u většiny Evropanů.
A to nebylo vše. Nejvíce zarážející
bylo, jak rozhazovačně si někteří
z nich počínali. Mezi tunami odpadků pohlcených blátem, kterých navíc
den ode dne hrozivě přibývalo, byly
například desítky teplých a ještě včera nových i patřičně hebkých dek.
Ty utečencům rozdávala mezinárodní humanitární organizace. Stále se
mi do mysli vtírala otázka, jak se
kdokoliv v nouzi mohl zbavit ta-

kového pokladu, jakým za těchto
podmínek deka je a který navíc
dostal zcela zadarmo? „Oni nepřemýšlí, co bude zítra. Prostě chtějí být
už v Německu,“ měl na to odpovědět
zástupce české organizace Člověk
v tísni.
Ale jak si někdo z uprchlíků může
myslet, že to v tom Německu bude
lepší?

Další díl našeho seriálu,
který se bude zabývat
obchodu s uprchlíky,
přineseme v příštím čísle,
které vyjde v pondělí
9. listopadu.

deník martina zaorala

II.
kapitola

Jak jsem se vydal za uprchlíky....
k

CO JSME ZAČ aneb novinář,
bezdomovec a krásná studentka
Je sobota 17. října asi deset hodin
v noci a vyrážíme z Brna směr
Maďarsko. Na benzínové pumpě
u Bratislavy zcela nečekaně potkáváme našeho prvního ztraceného
„uprchlíka“. Stefan ovšem není
z Afriky či z Asie, ale ze Srbska.
Horší je, že mu asi před půl hodinou ujel autobus. Jak může někomu ujet autobus na benzínce? Inu,
může. Stačí, když si vystoupíte,
jdete na záchod, nestihnete se včas
vrátit a řidič na vás nepočká. Stefan tvrdí, že není žádný žebrák,
okamžitě ukazuje, že má u sebe
více jak padesát euro, peníze prý
nejsou problém. Potíž je v tom, že
v autobuse měl veškeré své věci včetně pasu. Fakt zapeklitá situace. Jak
mu pomoci?
Zkoušíme volat na číslo autobusového dopravce, ale nikdo to nebere. Navrhujeme tedy, aby se pokusil dostat do Bratislavy, kde by
přespal a ráno vyrazil na konzulát.
Jenže komunikace vázne, Stefan
neumí pořádně ani anglicky, ani
německy a samozřejmě nerozumí
slovensky, natož česky. Ve své obrovské smůle však má i štěstí. Čistě náhodou narážíme na člověka,
který mluví srbsky. Je tu sice s celou
svou slovenskou rodinou, nicméně
je ochotný Stefana dnes odvézt někam do bratislavského hostelu. Zítra by mu měli na ambasádě nějak
pomoci. Od toho tam snad jsou!
Vyrážíme s tím, že jsme udělali, co
jsme mohli.

Uvidíme, zda se nám to bude dařit
i nadále.
V autě si nakonec vezu dva dobrovolníky:
sedmadvacetiletého
Richarda zvaného Richie a jednadvacetiletou Karolínu zvanou
Kari. Richie žije od šestnácti let
na ulici. „Otec pil a hrál automaty,
matka s námi zůstala sama. Pak
hodně střídala partnery, tak jsem
se sbalil, abych jí nepřekážel. Nějaký čas jsem bydlel ve squatu, někdy byl úplně na ulici. Začal jsem si
i s drogami, ale když se mi v jednadvaceti narodila dvojčata - kluci, tak jsem se změnil a dostal se
z toho. Chtěl jsem zajistit rodinu,
tak jsem dřel, abych vydělal co
nejvíc peněz. Sehnal jsem a zařídil
pěkný byt, kam jsme se nastěhovali. Po nějakém čase jsem u nás nechával přespávat i dobrého kamaráda, který neměl zrovna kde jinde
být. A s ním mě moje tehdejší manželka začala podvádět. Byla to pro
mě hrozná rána. Rozbil jsem mu
držku a dostal kvůli tomu u soudu
podmínku. Od té doby se jakékoliv
větší odpovědnosti raději vyhýbám. Dělám hlavně po stavbách,
naposledy jsem stavěl Amazon
u Prahy. Když chci, vydělám si
i dost peněz. Ale nemám rád majetek, k ničemu ho nepotřebuji. Raději si něco přečtu, zajdu na koncert, nebo někam jedu. Takhle jsem
se čistě náhodou dostal k lidem, co
se chystali do Srbska, a tak jsem se
k nim přidal, abychom jeli pomá-

hat. Přijde mi to užitečné a navíc
je tam i skvělá parta lidí. Co víc si
přát,“ vyprávěl v autě Richie.
Kari byla zase z úplně jiného těsta.
Oba její rodiče žili v malé vesnici
u Poděbrad a pracovali jako učitelé. Na ledničce už prý dokonce měli
vypsány roky zbývající jim do důchodu, kterýžto pro ně znamenal
smysl bytí. Něčemu podobnému se
Kari snažila vyhnout. A tak toho
navzdory svému mládí měla už
opravdu dost za sebou. Žila nějaký čas v komunitách ve Finsku a ve
Španělsku a v současnosti studovala antropologii ve slovinském Koperu. „V září jsem jela do školy stopem. Stihla jsem to za deset hodin
z Bratislavy,“ pochlubila se křehká
a pohledná hnědovláska, která po
nějakém čase zjistila, že když ve
škole nebude, tak se svět nezhroutí.
„Stáhla jsem si nějaké materiály
z internetu, napíšu seminární práce a bude to. Mezitím mám spoustu
času. A jelikož nerada sedím dlouho na jednom místě, tak jsem si řekla, že bych mohla trochu cestovat,“
vysvětlila Kari důvody, proč se vypravila za uprchlíky do Srbska.
Než jsme si to všechny řekli, tak
jsme profrčeli celým Maďarskem
a částí Chorvatska.
Byla neděle 18. října, deset hodin
dopoledne. My byli konečně na
místě: hraniční přechod Berkasovo-Bapska.
Už první věc, kterou jsme tu spatřili, byla pořádný mazec...
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18 infoservis/nabídka realit a nemovitostí, řádková inzerce
ude váš de
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Konstelace hvězd Prostějova
Největší fofry v Prostějově budou mít řidiči a pracovníci pneuservisů. Jak je
totiž u našince běžné, všechno se nechává na poslední chvíli a přezutí aut na
zimní obuv bude probíhat i v tomto týdnu. Ostatně, nervózní nálada bude
panovat všude.

STŘELCI - 21.11. až 20.12. V zaměstnání se zastanete svého kolegy, na
kterého si zasedli nadřízení. Ale pozor,
lehce se můžete svézt s ním, protože
zloba šéfů bude opravdu nezměrná.
Vy naštěstí máte pevné postavení, takže si můžete ledasco dovolit.
KOZOROHOVÉ - 21.12. až 19.1.
Prožijete velmi vydařený týden, na co
sáhnete, to se vám podaří. Ono štěstí
využijte hlavně v domácím prostředí,
ve kterém jste už nějaký čas považováni za člověka, který se o nic nepostará.
Určitě všechny překvapíte.
VODNÁŘI - 20.1. až 18.2. Budete se
muset v těchto dnech hodně přetvařovat. Vaše nálada bude pod bodem mrazu, ale nesmíte na sobě dát nic zdát.
Nikoho okolo vás totiž nezajímá, jak
jste se vyspali, budou od vás očekávány
velkolepé výsledky.
RYBY - 19.2. až 19.3. Rádi chodíte
hlavou proti zdi, takže jste považováni za kaskadéry. Tento týden se váš
razantní přístup k práci vyplatí, i přes
velké riskování dosáhnete obrovského
úspěchu. To ale neznamená, že vám
hazard bude vycházet pořád.

Pronajmeme byt 1+1 (32m2, balkon, Pronajmu garáž v Prostějově
blízko centra, částečně zařízený). u kruhového objezdu Anenská ul.
Tel.: 721 456 005
Tel.: 732 215 683

... tentokrát ze sortimentu: HYGIENICKÉ
É

29,90

19,90
(100ks)
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ks)
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Papírové kapesníky
10ks

9,90

Vlhčené ubrousky
15ks
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Ř

23,90
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-

24,90
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15,90
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12,90
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24,90

12,90
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11,90

9,90

9,90

19,90

19,90
(24ks)

18,90
(10ks)

Kuchyňské utěrky
2ks

27,50

13,90

24,90

21,90

16,90

29,90

Toaletní papír 4ks

29,90

19,90

19,90

19,90

9,90

22,90

23,90

Vatové tyčinky 300ks

Naše RESUMÉ

Prostě se bez nich neobejdeme. K dodržování základních lidských potřeb absolvujeme denně hned několik nezbytně nutných činností, k nimž potřebujeme například kosmetické tampony, které koupíme nejlevnější v Bille. V Lidlu zase nabízejí nejvýhodnější vatové tyčinky i kuchyňské utěrky. Na obou těchto místech pak
najdeme shodnou cenu vlhčených ubrousků. Pro papírové kapesníky se vyplatí
zajít do Albertu a toaletní papír kupte v Tesku.
Ať vám slouží!
Průzkum proveden ve čtvrtek 29. října 2015

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ - LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 2. DO 7. 11. 2015
POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 14:00 hodin. Vstupné 20 Kč.
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 18:30 hodin a také
ve středu od 17:30 hodin. Měsíc je vidět až nad ránem a proto je možné večer pozorovat objekty
vzdáleného vesmíru (hvězdokupy, mlhoviny, galaxie…). V případě špatného počasí proběhne náhradní pořad. Vstupné 20 Kč.
POHÁDKOVÁ STŘEDA přináší v 15:30 hodin dětem příběh: MĚSÍC A HASTRMAN. 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.

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: Kostelec na Hané
Dne: 19. 11. 2015 od 7:30 do
15:00 hodin. Vypnutá oblast:
ulice Palackého s č. 937 a 939.
E. ON Česká republika, s.r.o.

Blokové čištění
v Prostějově
pondělí 2. listopadu: Dvořákova (Šárka-dálnice) * Jezdecká (Šárka-Okružní) * Okružní (Lidická-Jezdecká) * Okružní - vnitroblok (Lidická-Jezdecká)
* Šárka * Šárka - vnitroblok
úterý 3. listopadu: Dobrovského (Tylova- Brněnská) * Dobrovského
vnitroblok * Libušinka * Libušinka vnitroblok * Tetín * Tylova * Tylova
vnitroblok * Brněnská (SSOK) včetně kruh. objezdu +parkoviště býv.
Linduška
čtvrtek 4. listopadu: Moravská - vnitroblok a parkoviště (Krasická-MŠ)
* Moravská - vnitroblok - parkoviště (Moravská 83-85) * Krasická (nová zástavba, Moravská-Západní) * Krasická (Moravská 1-12) * Krasická (Moravská-Západní)
pátek 5. listopadu: J. V. Myslbeka * Norská * Švýcarská * Finská * Francouzská * Belgická * Italská * Holandská * Anglická * sídl. Západ - parkoviště * sídl.
Západ - cyklostezka * sídl. Západ - vnitroblok

SLUŽBY

22

Ploty betonové, drátěné, průmys- STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
lové gabiony. Kvalitně za rozumné 721 344 771. Práce strojem UNC,
ceny. 723 522 369
výkopové, terénní práce.
STOLÁŘSTVÍ V. Jančík.
Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol, plov.
podlahy. Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358

Tolik nabídek nemovitostí
vás čeká jen u nás!

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

FINANCE

Nabízím žehl. prádla v PV. Koš Vyplatíme všechny vaše EXEKUCE
prádla za 200 Kč. Tel.: 737 834 020 a poskytneme vám jednu půjčku.
Čištění kanalizací a odpadů
Pracuji pro více věřitelů, volejte.:
Odvoz fekálií
Nabízíme kompletní pokládku 777 551 492
Tel.: 774 368 343
zámkové dlažby, žulových kostek,
NOVĚ kamenné koberce a dal- Malá půjčka 10 000 až 80 000 Kč.
Zemní práce, kanalizace, odvodnění, ších, super ceny, vysoká kvalita. Pracuji pro více věřitelů. Tel.:
demolice. 723 522 369
Tel.: 723 522 369
777 551 492
Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367
Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134
Provádíme dokonalé stroj. čištění
sed. souprav a koberců. M. Revay,
tel.: 604 439 302, 582 382 325,
www. revay.cz
Rekonstrukce koupelen. Telefon:
605 459 652

Nabízím veškeré malířské a natě- Osobní bankrot – oddlužení. Konračské práce, možnost vystěho- zultace zdarma. OPTIMCREDIT
vání i úklidu, tel.: 799 797 657 s.r.o. Volejte777 551 492
Peníze pro všechny ihned při podpisu! Zvýhodněné podmínky, žádné poplatky. Volejte: 775 02 12 12

Další výzva DOTACE NZÚ byla
vyhlášena 22. 10. 2015. Poskytuji
poradenství v oblasti výstavby pasivních domů, rekonstrukcí, snížení energetické náročnosti budov.
Zpracuji projekt, podklady pro dotaci. Kontakt 731 418 060, 605 483
602, info@karon.cz

!PENÍZE VŠEM! Úvěry, hypotéky, zástavy, exekuce.. od 8 věřitelů
= vaše výhoda, konzult. zdarma
739 066 462, 603 317 378

Stavební práce – dlažby, obklady,
bytová jádra včetně všech prací.
Nabízím domácí svatební vdolečky.
Tel.: 608 780 615
V jedné dávce je cca 250 ks svatebních vdolečků plněné tvarohem a rozinkami. Do těsta je použito máslo, PORADENSTVÍAZASTUPOVÁNÍ
tvaroh a rum....žádné náhražky!! Po
Stavební řízení
předchozí domluvě můžu i za poplaKatastrální úřad
tek dovést. Cena za 1 dávku 250 ks je
Dědické řízení
500 Kč. Tel.: 728 268 853, Prostějov.
Řešení vlastnických vztahů
e-mail: kolacky-vdolecky @seznam.cz Vyhledávání a posouzení pozemků pro stavbu a jiné
Antény Jiříček nabízí až 47 tv prograKontakt: 731 106 622
mů bez poplatků. Tel.: 776 340 848,
www.anteny.kvalitne.cz
Úklidová firma přijme brigádníky,
ranní i odpolední úvazek. InforOpravy oděvů
mace na tel. čísle 582 345 379 od
Obuvi a batohů
8:00 do 15:00 hodin.
Opravy deštníků
Broušení nůžky nože
Vedle knihkupectví u radnice
702 870 751
Provádíme také zcelování

15012320037

nákupní servis
pro vás
Kosmetické tampony
70ks

Stavební firma hledá pozemek pro Hledám pronájem bytu 2+1 v Pv. Pronajmu zavedené pohostinství
výstavbu RD. PV a okolí 739 322 895 Tel.: 739 058 135. RK NE!
v Brodku u Prostějova, 130 m2,
cena dohodou. Tel.: 734 707 503
REALITNÍ KANCELÁŘ
Pronajmu velký přízemní byt 2+1,
VNB REALITY
Svatoplukova ulice se stáním pro
Hledáme ke koupi dům se
Hlaváčkovo nám.1 (ATRIUM), auto, s velkou lodžií. Cena 6.000/
zahradou
a sklepem. Advokáta
Prostějov
měs.+ inkaso. Tel.: 777 010 323
zaplatíme. Tel.: 774 414 525
Ing. Zuzana Kučerová, 774 409 430
aktuálně NABÍZÍ:
Prodám pozemek pro stavbu rodinBYT1+1,Svatoplukova 590.000Kč ného domu v Prostějovičkách, vý- Pronajmu garáž v Pv. Telefon:
BYT3+1,Kralice n/H 1.090.000Kč měra 800m2. Cena k jednání. Tel.: 774 914 561
RD5+1,Určice
850.000Kč 731 106 622
RD2+6,BrodekuPV 1.890.000Kč
Pronajmu garáž na Brněnské.
Nabídne mi někdo byt 2+1, nebo Tel.:774 802 340
RD3+kk,1800 m2, NOVOSTAVBA,
1+1 v PV? Děkuji. 773 513 220
BrodekuKonice
2.700.000 Kč
RD2+1,BrodekuK. 230.000 Kč
Koupím byt 1+1, 2+1. Telefon:
Pronájemobchodu70m2 12.000/měs. Prodám chatu na BĚLECKÉM 774101818
Ing.MarieVymazalová,774421818 MLÝNĚ, velikost pozemku 300m2,
aktuálně NABÍZÍ:
RK ne! Tel.: 737 344 163
Koupíme dům v PV. Telefon:
BYT 3+1, Tylova 1.445.000 Kč
774858723
RD Otaslavice
960.000 Kč Hledám rod. domek v Prostějově
RD Skřípov
990.000 Kč a okolí. Děkuji. Tel.: 773 463 891
Koupím dům v PV a okolí, s opraRD Držovice
1.600.000 Kč
vami počítám. 773 545 092
RD Plumlov novost. 3.990.000 Kč Pronajmu parkovací místo v garáChata Plumlov.přehrada 940.000 Kč žovém dvoře, Svatoplukova ulice,
Stav.pozemek
9.518 m2 tel.: 777 010 323
Prodám stav. pozemek v katasBrodek u PV
tru Plumlov nad přehradou cca
Pronájem 4+kk
Nabízím k dlouhodobému proná- 9.000m2, jen vcelku. Cena doho9.000,-Kč/měs+ink jmu byt v PV 3+1, 120m2. Nájem dou. Tel.: 731 471 110
PRO NAŠE KLIENTY HLEDÁME: 8.500 Kč+inkaso. Jistina 15.000 Kč.
* BYTY 1+1, 2+kk, 2+1 v Prostějově Možnost trvalého bydliště. Více na Prodám nadstandardní zrekon* BYT 3+1 do 1.500.000 Kč v PV
tel.: 732 565 757
struovaný byt 3+1 v Mozartové uli* Rodinné domy v PV a okolí
ci 76 m2. Info na tel.: 737 152 459
* Chaty, zahrady a pozemky
Koupíme byt 2+1. Spěchá.
nebo 606 180 604
Více na:WWW.VNB-REALITY.CZ
Tel.: 774 405 644

Rychlá půjčka 5 - 20.000 Kč. Peníze
ještě dnes. Tel.: 603 218 330

www.
vecernikpv.cz

Zajistím nízkou úrokovou sazbu
při refinancování úvěrů, konsolidace půjček a vyplacení exekucí.
Tel.: 737 543 961

15012320038

LVI - 22.7. až 21.8. Váš bankovní
účet není bezedný, přesto budete nesmyslně utrácet. Měli byste se v tomto
ohledu krotit. Nekupujte věci, které
bezprostředně nepotřebujete, z vašeho
bytu se tak může lehce stát skládka naprosto zbytečných cetek.
PANNY - 22.8. až 21.9. Ve vašem
partnerském vztahu to tento týden pořádně zaskřípe. Budete muset o svého
miláčka více bojovat, nebo ho ztratíte.
V poslední době jste hodně podceňovali společné akce, každý si hrajete na
vlastním písečku.
VÁHY - 22.9. až 21.10. Pokud jste
nebyli na hřbitově vzpomenout si na
své nejbližší, máte nejvyšší čas! Už to
neodkládejte, lehce byste se mohli
dostat pod palbu kritiky od svých příbuzných. O víkendu budete muset
pracovat, ale na to jste zvyklí...
ŠTÍŘI - 22.10. až 20.11. Přepadne
vás nečekaná návštěva, o kterou jste
nestáli. Budete ji muset nějak přežít
a tvářit se, že máte radost. Nikdy totiž
nevíte, kdy ony dotyčné osoby budete
potřebovat. Uprostřed týdne si určitě
vsaďte, překvapí vás menší výhra.

SOUKROMÁ INZERCE

15101521000

BERANI - 20.3. až 18.4. O svoji budoucnost nemusíte mít obavy, i když
se v těchto dnech na vás bude valit jedna kritika za druhou. Dokážete se však
o sebe postarat i v těch nejvypjatějších
okamžicích. Pomluvy tak zvládnete
hravě, nikdo si na vás nepřijde.
BÝCI - 19.4. až 19.5. Pozor na zranění, dávejte na sebe trochu více pozor.
Vyhýbejte se okamžikům, které by
mohly negativně ovlivnit vaše zdraví,
hlavě proboha nesportujte. Věnujte se
činnostem, které neohrozí vaši chabou
fyzickou kondici.
BLÍŽENCI - 20.5. až 19.6. Což o to,
plánů máte přehršel a překypujete aktivitou. Jenomže ne všude padne vaše
snaha na úrodnou půdu. V některých
chvílích tohoto týdne prožijete zklamání, protože vaše vynaložená námaha padne vniveč.
RACI - 20.6. až 21.7. Tlak na vaši
osobu ze všech stran bude enormní,
ale nikomu za žádnou cenu neustupujte. Nesmíte projevit jakoukoliv slabost,
zejména při vyjednávání o vašem profesním povýšení. V některých případech použijte lest.

Pondělí 2. listopadu 2015
www.vecernikpv.cz

Pondělí 2. listopadu 2015
www.vecernikpv.cz

vzpomínky, soukromá řádková inzerce a nabídka pracovních míst
KOUPÍM

Smutno je žít, bez drahého člověka,
stále se ohlížíš, zda někde nečeká.
Osud nám nevrátí, co nám vzal,
vrací jen krásné vzpomínky a s nimi žal.

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.

Dnes, tj. 2. listopadu 2015
si připomínáme 2. výročí úmrtí
pana Štefana JURÁŠE
z Prostějova.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka,
dcera a syn s rodinami.

Dne 4. listopadu 2015
uplyne 1. smutný rok
od chvíle, kdy nás opustila
naše maminka a babička
paní Olga PÁLENÍKOVÁ
z Ochoze.
S láskou stále vzpomínají
dcery s rodinami
a vnoučata.

Svaz postižených civilizačními
chorobami v ČR, z. s.
okresní organizace v Prostějově,
si dovoluje oznámit, že v minulých dnech navždy odešla z jeho
řad ve věku 89 let
paní Jiřina OULEHLOVÁ
z Němčic nad Hanou.
V posledním období zastávala
funkci předsedkyně revizní
komise. Čest její památce.

Dne 6. listopadu 2015
uplyne 5. smutný rok od chvíle,
kdy nás navždy opustila naše
milovaná maminka a babička
paní Františka MIKULÁŠKOVÁ.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Za celou rodinu dcery
Bronislava a Iveta
s rodinou.

Úsměv měl na rtech,
dobrotu v srdci, lásku v duši.

Dne 5. listopadu 2015
uplyne 1. smutný rok, kdy nás
navždy opustil milovaný manžel,
tatínek a dědeček
pan Radomír SVOBODA.
S láskou stále vzpomíná
manželka Jiřina, syn Radomír
s rodinou a dcera Eva s rodinou.

Dne 3. listopadu 2015
vzpomeneme 10. smutné výročí
úmrtí našeho tatínka, dědečka
a pradědečka
pana Jaroslava KOMÁRKA.
Za tichou vzpomínku
děkuje syn Jaroslav s rodinou.

vzpomeòte
na zesnulé

Dne 28. října 2015
nás po dlouhé těžké nemoci
opustil ve věku 47 let
pan Otokar KOCMEL.

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.

Dnes, tj. 2. listopadu 2015
vzpomínáme 5. výročí úmrtí
paní Marie ŠČUKOVÉ.
Prosím vzpomeňte s námi.
Děkuje dcera.
Poslední listí stromů zašumělo
a to předobré srdce se zastavilo.

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

ZVÍŘATA
Hledám kočičku, která se ztratila v neděli 25. října na
ulici Polišenského v Prostějově, měla naposledy na sobě
červený vodící obojek a kulhá na jednu tlapku. Prosím
volejte na tel.: 603 886 570 nebo kontakt v redakci.
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PRODÁM
Pila Otaslavice nabízí tvrdé palivové dříví – krácené. AKCE!
Cena 500 Kč/prms., vč. DPH. Doprava zajištěna. Tel.:
582 371 493 nebo 605 405 953
ZD Moravan Domamyslice
Sad Mostkovice
Prodej jablek
Konzumní i do kvasu
(pro maloodběratele i velkoodběratele)
Po až pá: 7.00 do 15.00 hodin.
Tel.: 602 510 465
Přijímám objednávky na růže velkokvěté, pnoucí a polianty. Cena 35 Kč/ks, tel.: 607 971 192
Prodám pojízdná plechová vrata vel. 3,35+ 0,05/2x
2,68. Pojezd po vrchní kolejnici, v jedné půlce dveře na
FAB. Nahoře průsvitná část z plexiskla. Cena: původní
33 500Kč, nyní 15 000Kč. Možná i dohoda. Kontakt
731 519 641.
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 zajištěna. Tel.: 734 481 013
Prodám jehněčí maso v rouně i bourané, váha 15 až
25kg. V rouně 130Kč/kg. Stažené 150Kč/kg. Možnost
rozdělení na menší části 20Kč/ kg. Tel.: 731 519 641
Prodám jablka různé druhy, 10Kč/kg. Tel.: 606 248 007

Již 2 roky žije pouze v našich
srdcích milovaný táta a manžel
pan Jan ZIKMUND.
Zemřel dne 7. listopadu 2013,
vzpomínáme na něho s úctou
a láskou. Přátelům děkujeme
za vzpomínku na dobrého
kamaráda. Děti a manželka.
Když hvězdy posypou nebe
a v koruně stromů utichnou ptáci,
vzpomínka jedna za druhou
s noční tmou se vrací.
Co všechno jsme spolu prožili,
než osud zhas Tvou svíci,
my nemohli dělat víc,
než smutné sbohem Ti říct.

v barevném provedení

pouze za 200 Kè
tel.: 582 333 433 * mob. 608 960 042

e-mail: inzerce@
inzerce@vecernikpv.cz

Dne 8. listopadu 2015
uplyne 1. smutný rok od úmrtí
milé sestry a maminky
paní Jaroslavy VLÁČELOVÉ
z Čech pod Kosířem.
Stále vzpomínají dcery
a sestry s rodinami.
Děkujeme za
tichou vzpomínku.

15103011081

NOVÌ

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

Pohřební služba Pavel Makový
Nejsou již mezi námi

Poslední rozlouèení

Ľubomír Hruška 1953 Čehovice
Jarmila Frgálová 1932
Krasice
Květoslava Leinweberová 1930
Praha
Anežka Sanetrníková 1943
Olomouc
Drahomíra Smutná 1924 Čelčice
Anežka Musilová 1930
Kostelec na Hané

Středa 4. listopadu 2015
Stanislav Zbořílek 1924 Hrubčice 14.00 Obřadní síň Prostějov
Pátek 6. listopadu 2015
Václav Spíchal 1848 Šubířov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Sobota 7. listopadu 2015
Josef Janiš 1926 Vrahovice 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Zdeněk Kvapil 1955
Zdětín František Kirchner 1930 Prostějov
Marie Hvězdová 1942 Prostějov Jiří Vystavěl 1951
Prostějov
Jaroslav Zhříval 1947
Svatoslava Jorníčková 1923
Klenovice na Hané
Čelechovice na Hané

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
Nejsou již mezi námi

Libuše Vlachová 1926 Prostějov Bedřich Mlčoch 1957

Určice František Frelich 1947 Soběsuky

Nejsou již mezi námi

Ladislav Kačer 1928 Prostějov

Anna Rosová 1920 Bedihošť

15100110926

Pohřební služba A.S.A. TS
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nabídka pracovních míst

HLEDÁTE PRÁCI?

SOUKROMÁ ŘÁDKOVÁ INZERCE
Přijmu prodavačku do butiku v PV, Bar – herna v Prostějově přijme
brigádně. Tel.: 720 750 511
servírku na 12 hod. směny, vyučení není podmínkou, zaučíme. Min.
Přijmeme samostatného, zkušeného plat 14 tis. Bližší informace na čísle
zámečníka, svářeče. Kvalitní práce, 732 325 803
kvalitní odměna. Pracoviště Prostějov,
603 533 508
Bezpečnostní a úklidová agentura přijme do pracovního poměru
H&D,a. s., Olomoucká 37, Prostějov muže na pracovní pozici vrátný.
přijme na šicí dílnu:
Místo výkonu Prostějov, podmín- krejčové ve vyšším počtu
kou je čistý trestní rejstřík a schop- pracovnici se zkušeností s obsluhou nost nočních služeb. Informace na
dírkovacího a knoflíkovacího stroje tel. č.: 602 786 692
Od 1. 10. 2015 zvýšená hodinová
sazba. Kontakt: pí. Daněčková, tel.: Hledáme personál do exkluzivní
582305603,e-mail:central@hdas.cz herny v Prostějově. Požadujeme
nebo H&D, a.s., Olomoucká 37, profesionalitu, loajalitu, čistý trestProstějov.
ní rejstřík. Přednost mají uchazeči
s praxí. Kontakt: tel. 774 812 175
Přijmeme fakturantku, životopis nebo 582 332 359
posílejte na info@rudolfpekar.cz
Přijmu kuchaře, kuchařku do reFirma Gamsbart s. r. o. hledá krá- staurace Route 66 Konice. Hotovječky kožené konfekce. Plat 14 – 15. ky,minutky,pizza,hamburger,dob000 Kč + stravenky. Kontakt na tel.: rý kolektiv. Možnost ubytování.
603 834 529
Tel.: 777 99 00 22

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
Firma Easy Fly s.r.o. přijme zaměstnance na hlavní pracovní poměr na
pozici švadlenka. Tel.: 603 324 047
Oděvní firma Lorgit-Pv přijme
švadleny na jednosměnný provoz,
menší kolektiv, možnost zkr. prac.
doby, dobré platové podmínky. Tel.:
777 793 00, lorgit-pv@seznam.cz
Přijmeme prac. do studené kuchyně. Pouze noční směna. Info.:
582 342 095

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

Pozice

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Operátoři kov. linky
Montážní pracovníci
Pomocní sklad. pracovníci
Údržbáři
Vedoucí odboru
Pomocný účetní
Kvalif. učitelka MŠ

18 000 Kč
14-17 000 Kč
78-83 Kč/ hod.
80-90 Kč/ hod.
18 790-28 250 Kč
9 500-10 000 Kč
19 500 Kč

třísměnný
třísměnný
jednosměnný
jednosměnný
pružný
jednosměnný
dvousměnný

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

Firma

ALPER, PV
Mürdter Dvořák, Olšany
Žolíková práce, PV
Mlékárna Otinoves
Statutární město Prostějov
IF FACILITY, PV
MŠ Němčice nad Hanou

HLEDÁTE BRIGÁDU?
VYUŽIJTE LETNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice

Společnost Nekr servis v Držovi- Salon Beauty přijme kosmetičku
Nabízíme volné pracovní místo pro cích přijme do HPP soustružníka s ŽL. Tel.: 777 196 767
manikérku, kosmetičku, pedikérku pro jednosměnný provoz, kusová
a masérku. Pouze s vlastním ŽL. výroba na hrotovém soustruhu. Nástup možný ihned, tel.: 777 743 604,
Informace na tel.: 731 115 250
p. Hloušek
Přijmeme pracovnici do pekařské
provozovny, 3 směny, plný případ- Přijmu kadeřnici na ŽL do nově oteBuďtě v kontaktu
ně zkrácený úvazek, nástup možný vřeného kadeřnictví. Info. na tel.:
se svými přáteli
722 591 377
ihned. Info.: 582 342 095

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Řidiči, přeprava seniorů
13 000 Kč
jednosměnný střední odborné
Komfort Logistik, Pv
Pracovníci - mytí nádobí
60 Kč/ hod.
jednosměnný zákl. + praktická
U krále Ječmínka, Pv
Stolář, truhlář
11 200-15 000 Kč
jednosměnný zákl. + praktická
J. Janeček, Mostkovice
Bližší info na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir a na nástěnkách ÚP ČR-Prostějov ulice Plumlovská 36.

JSME JEDNA

RODINA

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

Buďte v kontaktu
s #VECERNIKPV.CZ

Přijmeme pracovníka na dozor na dis- Zavedená restaurace v Prostějově
kotéce (ochranka) v Pv. Noční provoz příjme KUCHAŘE na HPČ nebo
PÁ a SO. Informace na tel.: 777 757 280 DPP. Požadavky: minutková kuchyně, hotová jídla, praxe výhodou.
Přijmeme brigádníky na lehkou ma- Platové podmínky: 20.000 Kč/měs.
Více informací na tel.: 777 655 257
nuální práci, tel.: 582 330 341

Připoj se k nám na

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

15103011070

15100970984

1510211042

15102921082

15102111035

15102111030

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

ˇ
PRO VOLNOU CHVILICKU
ˇ ˇ
´
´
aneb luStETe,
bádejte,
hádejte..
správné odpovìdi a vylosovaní výherci z èísla 43/2015:

Také v prvním vydání měsíce listopadu vám v rámci projektu "MILUJEME VEČERNÍK" přinášíme inovovanou podobu
oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky,
najdete i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného života, jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly, ani hrátky s písmenky a pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku
toho štěstíčka, máte šanci získat nějaký ten bonus navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Olomoucká 10, Prostějov a to tradičně do ČTVRTKU 5. listopadu 2015,
12:00 hodin.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

správně:

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
vyhrál/-a

Národní dům
Richard VAVERKA, ČSL odboje 24, Pv
Výherce získává: POUKAZ na med v hodnotě 400 Kč,
který věnoval partner kola U Jelínka.
BÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

správně:

vyhrál/-a

H Zagorová
Hana
Marie ZAORÁLKOVÁ, Krasická 43, Pv
Výherce získává: DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY v hodnotě 400 Kč
od partnera kola TK PLUS.

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

správně:

OSMISMĚRKA

vyhrál/-a

ODNOHOU
Alena LUKÁŠOVÁ, Šárka 34, Pv
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč
od firmy Ponožky od MARUŠKY.
SU
DO
KU

správně:

SUDOKU

15100660955

KŘÍŽOVKA

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

vyhrál/-a

8,1,6,9
Alena PLUHÁČKOVÁ, E. Beneše 8/14, Pv
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY na koncert ŠLÁGRU,
který věnoval partner kola Agentura HITTRADE.
správně:

vyhrál/-a

Od pondělí do neděle U Boženky veselo je
Anna CHYBÍKOVÁ, A.Slavíčka 4, Pv
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na dárkový balíček
od hospody U BOŽENKY.
Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už tradičně vyzvedávat
v redakci Večerníku, pokud speciálně není určeno jinak.

15012860074

VÝBĚR PONOŽEK OD MARUŠKY VÁM ZAJISTÍ...

15101661024

SUDOKU

OSMISMĚRKA

-BoK-

Chvost

Sto

Role
herce
Vozáka

Opotřebit Kamarád
nošením Bolka

Značka
zubní
pasty

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

Výherce získá POUKAZ
v hodnotě 400 Kč od firmy
Ponožky od MARUŠKY.

AREÁL, ARKUS, ŽITNÁ, KLETÍ, STŘÍKAT, PÁRTY, ÚTRATA, SIRKA, RETKO,
PANNA, VLONI, KLIKVA, KTERÁ, ARCHIV, INKRECE, KOLPÍK, ALIBI, EXOTI,
KOTRČ, SRNČÍ, ORÁČI, BONITA, ÚTOČIT, OCHOTA, ŠOTEK
Abvolt
značka

Plevel Povzdech

Totalizátory

Sídlo
v Etiopii

Okap

Německý
literát

Š

Na žádné místo

Les

Moped

Bylina

Listnáč

Násep

Žádný
francouz.

Snědý
muž

Patřící
Předvést
ke spodměsíčník
ku lodi

BÁDEJTE, KDO SE

SKRÝVÁ
POD TOUTO TVÁŘÍ...

1. díl
tajenky

Titanová
ruda

Ryba
Na které
místo

Váha
stropu
Ospravedlnit

Bylina
Nervový
záškub
Důsledně
bránit

Ze
sloven.
Citosl.
pohrdání

Stativy
Roztavená hmota
Ilona
domácky

Starší
prací
prášek

Římsky 6
Obilnina

Jednotka
množství
informace

N

Mořský
živočich

Letadla

Obyvatel
Asoly

Příbytek

Jistý
nářečně
Ozn. odd.
nemocnic

Tyršovo
muzeum
zkratka

Jednou
nářečně
Vinný
keř
Umělecký
tanec

Slitina
Al-Cu-Zn

Motýl

Zábavní
podnik

Značka
hliníku
Nově oseté pole

1509

Roky
Jemný
zápor
Ztloustnout

Otázka
zastar.

Výherce získá POUKAZ v hodnotě 400 Kč
od Zdravotnických potřeb VELEBOVÁ.

Šicí
vlákno
Polynéský nápoj

Africký
veletok

Kód Portugalska

Symetrály
Značka
počítačů

Pobídka
Jižní
plod
Španělské sídlo
Tlupa
zastar.

Zájmeno
GermánPlatidlo osobní
Otakar
ská
domácky Srí Lanky Egyptský
litera
bůh
Svazky
slámy
Značka
tantalu

Ztráty kovů tavbou
Číslovka
základní

Orubat

Prodělávat
A
maďarsky

Vázati

Radostně
přijímat

Bushel
ang. zkr.

Značka
aktinia

2. díl
tajenky

Značka
telluru

Karetní
trumf

Kdo je na fotografii? Tentokrát jsme zabrousili
do SPORTU a graficky lehce poupravili
čerstvoumistryniČRvkrasojízdě...

Jižní
plod

Stockholmský
klub

Ason; AIK; kava;
Běn; Adot; pana;
nul; Aton; és;
orda; Atari; lynite;

Prostřednictvím Večerníku obdrží výherce DVA LÍSTKY
na koncert KOLLÁROVCI od agentury ATLANTIC.
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zveme vás...

TIPVečerníku

LOUTKOVÉ DIVADLO: O HASTRMANOVI
KDY: NEDÌLE 8. LISTOPADU, 14:30 HODIN
KDE: SOKOLOVNA, SKÁLOVO NÁMÌSTÍ, PROSTÌJOV
Loutkové divadlo Pronitka zahájilo již tradičně sezónu
pohádkových nedělí. Pohádky mohou malí i velcí diváci
vidět vždy od 14:30 hodin. Již na konci října sehráli pro
dětské publikum tu O perníkové chaloupce a v současné
době je na programu představení z pera principálky Lucie Hlačíkové O hastrmanovi. Představení můžete navštívit 8., 15. a 22. listopadu.
Již dvacet let působí loutkové divadlo v prostorách prostějovské sokolovny. Od té doby nepřetržitě hraje pohádky pro
malé diváky. Zaměřuje se hlavně na děti předškolního věku.
„Rádi však přivítáme diváky každého věku, kteří na chvíli
zapomenou na svoje všední starosti a přenesou se s námi do

Kašpárkova světa princezen, draků, vodníků, ježibab a čarodějů, čertů, do světa, kde každé zlo je nakonec potrestáno,
a zůstane jen dobro, láska, krásný úsměv a hřejivý pocit na
duši,“ říká principálka divadla Pronitka Lucie Hlačíková.
Pokud byste nestihli navštívit některou reprízu představení
O Hastrmaovi, můžete se těšit na novou premiéru, jejíž autorkou je opět Lucie Hlačíková a v předvánočním období přinese „čertovskou“ tematiku.
Nezapomeňte si proto označit v kalendáři neděle červeným
kroužkem a ve 14.30 se na vás a vaše děti v sokolovně bude
těšit loutkové divadlo Pronitka. Vstupné činí symbolických
20 korun.

FILMOVÉ, DIVADELNÍ
OKÉNKO A VÝSTAVY

aneb, co se kde děje…

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 2. listopadu
14:00 Pondělní Bijásek - Winx club
17:00 Alenka v říši divů
20:00 Fakjů pane učiteli 2
úterý 3. listopadu
14:00 Úterní Bijásek - Winx club
17:30 Fakjů pane učiteli 2
20:00 Marťan
středa 4. listopadu
17:30 Fakjů pane učiteli 2
20:00 Marťan
Čtvrtek 5. listopadu
17:30 Spectre
20:00 Spectre
Pátek 6. listopadu
15:30 Snoopy a Charlie Brown
-Peanuts ve filmu
17:30 Spectre
20:00 Spectre
Sobota 7. listopadu
15:30 Snoopy a Charlie Brown
-Peanuts ve filmu
17:30 Spectre
20:00 Spectre
Neděle 8. listopadu
15:30 Snoopy a Charlie Brown
-Peanuts ve filmu
17:30 Spectre
20:00 Spectre

Kino klub

MÌSTSKÉ DIVADLO
ADLO
PROSTÌJOV

Školní 4, Prostějov
sobota 7. listopadu
15:00 Krtek o vánocích
pásmo pohádek
17:30 Ovečka Shaun ve filmu
20:00 Whiplash

Vojáčkovo nám.1, Prostějov
čtvrtek 5. listopadu
19:00 Kristina „and“
HOREHRONIE TOUR 2015
koncert slovenské zpěvačky

DUHA

Galerie U Hanáka
Školní 24, Prostějov
do 12. listopadu
Fotoklub Faun „Fotografie, fotografika“.
do 24. listopadu
Marie Ida Hornová „Na Cestě“ On
the Road

ŠPALÍÈEK
Uprkova 18, Prostějov
do 6. prosince
75. výročí vzniku většiny československých perutí v RAF
do 6. prosince
NEŽ ZBRANĚ UTICHLY...
Výstava převážně ze soukromé sbírky
Jaromíra Kouřila z Čelčic. Každou
první neděli v měsíci a 28. října 2015
- státní svátek vstup zdarma

BASKETBAL:
Sobota 7. listopadu:
14.00: Orli Prostějov – BK Lokomotiva
Plzeň (6. kolo extraligy kadetů, hala Sportcentra Pv).
19.00: TJ OP Prostějov – Valosun KP
Brno (6. kolo extraligy juniorek, hala
Sportcentra Pv).
Neděle 8. listopadu:
12.00: Orli Prostějov – GBA (7. kolo
extraligy kadetů, hala Sportcentra Pv).
12.00: TJ OP Prostějov – BK Žabiny
Brno (7. kolo extraligy juniorek, hala
Sportcentra Pv).

Muzeum a galerie
v Prostìjovì

najdete nás na
www.
vecernikpv.cz

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

akce
v regionu...

DIVADLO POINT

Olomoucká 25, Prostějov
pátek 6. listopadu
19:00 BASKERVILLSKÁ BESTIE
(Arthur Conan Doyle, Aleš Procházka
a kol.)

Košt v Čechách pod Kosířem

www.vecernikpv.cz

CO, KDY, KDE aneb informace, akce, události a pøednášky z vašeho okolí…
Mìstská knihovna Prostìjov
Den pro Izrael se koná v pondělí 2. listopadu od 17:00 hodin v podkrovním sále.
Diskusní podvečer určený jak těm, kteří se
chtějí dozvědět o Izraeli něco nového, tak
těm, kteří vědí a chtějí diskutovat. Hosty
budou přední čeští odborníci na blízkovýchodní problematiku Daniel Haslinger,
RNDr. Mojmír Kallus a Ing. Daniel Žingor.
Bezpečné nakupování o Vánocích se
koná ve středu 4. listopadu od 17:00 hodin v podkrovním sále.
O tomto a mnohém dalším souvisejícím
s předvánočními nákupy bude přednášet
odborný právní poradce Adam Plajner ze
Sdružení obrany spotřebitelů-Asociace.
Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
Multikulturní klub rodičů a dětí pravidelně v pondělí a čtvrtek od 9:30 do
11:30 hodin
Ve čtvrtek jsou navíc pro rodiče v přednáškové místnosti v přízemí připraveny
přednášky, besedy, tvořivé dílny.
Čtvrtek 5. listopadu - Dekorace - ježek ze
sena - Tvořivá dílna se Z. Kadlčíkovou
Multikulturní podvečery: pravidelně od
17:00 do 19:00 hodin
V úterý 3. listopadu se koná Večer holandských sýrů - Kulinářská prezentace rodilého Holanďana F. Lemstra
MC Cipísek 2015
Už 14. ročník LAMPIONOVÉ CESTY ZA PANEM MYSLIVCEM. Sraz je
v úterý 3. listopadu mezi 16:45 až 17:00
hodin před MC Cipísek. Lampiony a
krmení pro lesní zvěř s sebou.
POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE se
koná v sobotu 7. listopadu od 15:00 do
17:00 hodin.. Maňásková pohádka, výtvarná dílnička na téma pohádky, herna.

Centrum pro rodinu Prostìjov o.s.
nám. J.V.Sládka 2, Prostějov
Kurz Efektivního rodičovství (úterý od
17:00 do 19:30 hodin) se koná v úterý 3.
listopadu 2015. Lektorkou kurzu je Marcela
Kořenková (lektorka projektu KER a terapeutka v oblasti rodičovského poradenství).
ODBORNÉ
RODINNÉ
PORADENSTVÍ A TERAPIE - Bc. Marcela Kořenková - terapeutka v oblasti
rodičovského poradenství. Je nutné se objednat. Dle potřeby zajistíme i hlídání dětí.
KŘESŤANSKÉ MATEŘSKÉ CENTRUM MATKY MARKÉTY - setkávání
rodičů s dětmi. Každé pondělí a středa od
9:00 do 12:00 hodin. Nabízí rodičovské
inspirace, přednášky, hernu pro děti
a tvůrčí a pohybové činnosti.
SONS
Ve středu 4. listopadu od 14:00 do 15:00
Bowling. Sraz účastníků v 13:50 hodin před
bývalým kinem Oko, Újezd č. 4, nebo dle
domluvy v kanceláři SONS.
Ve čtvrtek 5. listopadu od 13:00 do 16:00
hodin. Pletení z pedigu v klubovně SONS
v rámci „Tvořivé dílny pro nevidomé“. Materiál podobný proutí – pleteme misky,
ošatky, zvonečky a dekorační předměty.
Probíhá za finanční podpory Zdravého
města Prostějov.

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
Statutární město Prostějov,
regionální informační centrum,
Perštýnské nám. 8 – Prostějov - zámek
vás zve na výstavu obrazů, které kombinovanými technikami vytvořila Františka
Matoušková. Výstava bude zahájena dne
3. listopadu 2015 v 15:30 hodin a potrvá
do 27. listopadu.
„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 “

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH, Svatoplukova 15, Pv
I v roce 2015 nabízíme možnost využít
služeb našeho zařízení. Kromě odborného
sociálního poradenství také zajištění baterií
do sluchadel a drobného příslušenství ke
sluchadlům (hadičky, čistící tablety, či ušní
tvarovky různých velikostí). Zároveň vás
RÙZNÉ……..
upozorňujeme na změnu telefonního čísla
Regionální pracoviště TyfloCentra Olo- poradenského zařízení: 775 549 777.
mouc v Prostějově nadále poskytuje služby
nevidomým a slabozrakým občanům na Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.
adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k
zapůjčení kompenzační pomůcky, např.
Art Moravia si Vás dovoluje pozvat na vý- polohovací lůžka, ortopedické vozíky,
stavu v Kavárně GALERIE Národního chodítka, WC křesla aj. Služby jsme
domu v Prostějově - Richard Pachman rozšířili i o rozvoz pomůcek. Bližší in„HARMONIE“ – olejomalby až do 2. pro- formace v kanceláři č. 106 nebo na tel. č.
since 2015.
588 008 095, 724 706 773

BRUSLENÍ
VEŘEJNOSTI
Úterý 3. 11. 09:00 - 10:00
i pro školy a školky
Pátek 6.11. 17:15 - 18:15
Sobota 7.11. 15:30 - 17:30
Neděle 8.11. 15:00 - 16:00

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

TIP

k obrazovce

Obec Čechy
pod Kosířem
pořádá čtrvrtý ročník koštu slivovice
a pálenek. Akce se koná tuto sobotu
7. listopadu 2015 od 14:00 hodin ve velkém sále multifunkční budovy. Odborní
porotci z řad soutěžících a návštěvníků
budou porovnávat a hodnotit přihlášené
vzorky pálenek. Každý z porotců bude
hodnotit všechny vzorky v kategorii, kterou si vybere. Podmínkou pro zařazení do
soutěže je odevzdání 0,3 l vzorku pálenky
do pondělí 2. listopadu na obecním úřadě.
Pálenky se utkají v celkem pěti kategoriích.

Posezení se seniory v Tištíně

Kulturní komise Úřadu městyse Tištín
pořádá posezení se seniory, které se koná
v neděli 8. listopadu od 15:00 hodin. V sále
sokolovny bude připraveno příjemné podzimní posezení s občerstvením, kde vám
k tanci a poslechu bude hrát dechová kapela Morkovčanka.

Vína v Nezamyslicích

Ochutnávka vín ve farních sklepech se
bude konat v sobotu 7. listopadu 2015
v 18.00 hodin. K tanci a poslechu zahraje
dechová kapela z Litenčic pod vedením
kapelníka Jindřich Nováka.

PÁTEK
7.11.2015
20:20 HODIN

U MĚ DOBRÝ
Komedie ČR (2008)

Režie: J. Hřebejk
Hrají: B. Polívka, J. Schmitzer, J. Somr,
V. Javorský, L. Vlasáková, M. Vladyka,
P. Forman
V zahrádkářské kolonii na Libeňském ostrově se počátkem 90. let schází v malé hospůdce U Buddyho parta kamarádů, nepříliš úspěšných, přesto ve svém skromném
světě více či méně spokojených outsiderů.
Bývalý disident Tonda, který vede hospodu se svým synem, pankáčem Jáchymem,

a družkou Andulou, rybář Láďa s kamarádem Frantou, nesmělý Kája, Tondův
otec Balun, Jáchymova přítelkyně Bára
a bývalý kouzelník Mrklas, jehož přezdívka je zkomoleninou jeho uměleckého jména Mr. Class. Hrají desetníkový
mariáš, prožívají drobné životní radosti
i ústrky, ať už je to Kájova nepříjemná
manželka Jíťa, neochota ostatních hrát
karty s Mrklasem nebo Tondovy starosti
se zlodějíčkem Pepem. Všichni se ale jed-

noho dne spojí, aby pomohli Kájovi, který
zabloudil na velký bleší trh a stal se obětí
bandy skořápkářů, jež ho obrala o pracně
nabyté úspory. Mrklas, kterého nešťastný
Kája požádá o pomoc, vymyslí podraz.
Potřebuje však pomoc všech štamgastů
Tondovy hospůdky. Vysvětlí jim, jak funguje podvod se skořápkami a v čem spočívá jeho plán. Samozvaní mstitelé nadšeně
vezmou spravedlnost do svých rukou
a pustí se do velkého dobrodružství.

MILUJE
M
VEČER E
NÍK

navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz

SPORT

KULTURA
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SPOLEČNOST

Číslo 44•Ročník 19

LVICE POHÁR PATŘÍ

KRALICÍM

VYDŘELA

FINÁLE

Naleznete
uvnitř

NĚCO MEZI
BEZ CHMUR

●● V prostějovském rockovém klubu
se představila tak trochu kontroverzní
kapela...
strana 26

CHUTNÁ RUM
S DOUTNÍKEM?

●● V Hotelu Plumlov jsme byli svědky vskutku originální akce, na níž se
nejen degustovalo
strana 28

skonèila na Turnaji mistryò
strana
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OLŠANY U PROSTĚJOVA Během základní hrací doby sice nevyslali fotbalisté Kralic ani jednu opravdovou střelu na bránu
a navíc kvůli zranění Filipa Škody (chybí na společné fotce) dohrávali jen v deseti hráčích, přesto se výběr Ivo Gottwalda (v horní
řadě zcela vlevo) a předsedy oddílu Jana Novotného (druhý zleva) stal vítězem Poháru OFS Prostějov. Dokázal to díky penaltám, kdy gólman David Krejčí jako správný kapitán vzal zodpovědnost na sebe a nejprve dva pokusy chytil, poté tu rozhodující
„pentli“ sám proměnil! Kraličtí fotbalisté si tímto počinem zajistili účast v krajské fázi pohárové soutěže tuzemské scény.

REPORTÁŽ Z FINÁLE, OHLASY A STATISTIKY
NAJDETE NA STRANĚ 33

JEDNOU VE VOJENSKÉ NEMOCNICI
VĚTOU ZEMŘEL VÁLEČNÝ VETERÁN

●● Hned tři gymnasté TJ Prostějov
Daniel Ponížil, Dominika Ponížilová
a Jindřich Šafran jsou v nominaci na
juniorský Závod olympijských nadějí,
na nějž se do Liberce sjedou zástupci
celkem šestnácti států.

●● Chráněná dílna SENZA slaví
patnáct svého založení a to je vždy pořádná příležitost se ohlédnout za svojí
činností. Čtěte už v příštím Večerníku
●● Premiéru v dresu hradeckého
Mountfieldu si Antonín Honejsek
odbude až po reprezentační přestávce, onemocnění ho zpátky na led pustilo teprve v závěru uplynulého týdne.
●● PROSTĚJOVSKÝ Večerník vám
v dnešním vydání přináší hned tři šance vyhrát vstupenky ZADARMO!
Nalistujte stranu 26
●● Mladším dorostencům Centra
Haná patří po šesti kolech druhé ligy
druhá pozice za dosud stoprocentními
Ivančicemi, výběr slučující hráče Kostelce i Prostějova zatím získal deset bodů.
●● Dnes dopoledne se oficiálně otevírá nové parkoviště u prostějovské
nemocnice. Plocha, která nabízí 149
nových míst je už však pro veřejnost
několik týdnů k dispozici.
●● Přes vyloučení v minulém zápase
mohl Libor Žondra díky znojemskému protestu proti druhé žluté kartě
nastoupit i v pátek proti Českým Budějovicím a svým pobytem na hřišti
přispěl k již deváté podzimní výhře
Jihomoravanů a upevnění první pozice ve druhé lize.

LEOPOLD

FÄRBER

OLOMOUC, KONICE Velmi smutná zpráva přišla začátkem uplynulého
týdne z Vojenské nemocnice Olomouc. V úterý 27. října zde ve věku 86
let zemřel válečný veterán a účastník
III. odboje Leopold Färber z Konice...
Skaut, spojka protinacistických
odbojových organizací, demokrat
a humanista, vězeň poúnorových pracovních táborů, stavební dělník, aranžér výloh, disident, badatel, archivář
a kronikář, nositel Řádu T. G. Masaryka. A také hrdina originálního komiksového příběhu. Takto vypočítává
velmi bohatý životní účet Leopolda
Färbera internetový server Vojenské
nemocnice v Olomouci, kde byl všemi známý odbojář proti totalitním
režimům hospitalizován jako klient
Střediska komplexní péče o veterány.
Pár dní poté, co Leopold Färber obdržel 28. října 2012 od prezidenta České

republiky Václava Klause Řád T. G.
Masaryka, ho v jeho bydlišti v Konici
Večerník navštívil. „Mám toho za sebou tolik, že by to vydalo na tři lidské
životy. Ničeho ale nelituji, všechno,
co jsem dělal, jsem považoval za dobré pro svobodu tohoto národa,“ řekl
nám uznávaný odbojář.
Poslední rozloučení s Leopoldem
Färberem proběhne ve středu 4. listopadu od 15:00 hodin v konickém
kostele. Večerník vám z této smutné
události přinese v příštím čísle reportáž.
(mik)

●● Volejbalistky Prostějova v Lize
mistryň senzaci na polské půdě nezopakovaly
strany 40 - 41

Zveme na šlágr Večerníku – FOTBAL

Udrží „eskáčko“ první příčku?
PROSTĚJOV Se zmenšujícím se počtem kol první poloviny letošní sezóny stále častěji vyvstává v místních fotbalových kruzích otázka, zdali se
„eskáčku“ podaří udržet první pozici po sečtení a uzavření podzimního
klání ročníku 2015/2016. Našlápnuto k tomu má Jurova družina náramně a rozhodující krok by měla udělat před domácím publikem v sobotu
7. listopadu od 14:00 hodin.
Přestože všichni dobře víme, jak obtížně se hraje s vědomím povinnosti
získat tři body proti teoreticky snadnějšímu soupeři (budiž příkladem vydřené vítězství nad Líšní), domácí fanoušek by si takový závěr jistě zasloužil. Soudě podle posledních výsledků olomouckého 1.HFK by to opravdu
nemělo být nereálné.
Když se podíváme na podzimní tabulky posledních dvou sezón, jejich
vítězové na tolik bodů třeba ani nedosáhli. Před dvěma lety v ročníku
2013/2014 získal podzimní„šampión“ Sigma Olomouc„B“ 32 bodů, přičemž čtyřikrát odešel z hřiště poražen! Na pronásledovatele měl tehdy
náskok dvou bodů, prostějovští fotbalisté skončili po výsledkové krizi až
pátí se ziskem 26 bodů.
Po loňském podzimu se usadila v čele tabulky opět rezerva olomoucké
Sigmy a ještě o jeden bodík si vylepšila předchozí výsledkovou sklizeň.
Třiatřicet bodů brala za devět výher a šest remíz, prohrála pouze jedinkrát.
Na druhou rezervu Slovácka měli olomoučtí slušný čtyřbodový náskok,
„eskáčko“ se polepšilo o dva body na osmadvacet.
Bez ohledu na zbývající výsledky je tedy už teď jasné, že se bude moci
domácí tým pochlubit nejlepším představením za poslední tři sezóny.
Ostatně i v premiérové sezóně mezi třetiligovou úrovní dosáhli tehdejší
svěřenci trenéra Jury 33 bodů za deset vítězství a tři remízy, to ale můžeme
zčásti přičíst nováčkovské euforii.
(tok)

Leopold Färber obdržel na podzim roku 2012 z rukou prezidenta Václava Klause
Řád T. G. Masaryka.
2x foto: archiv Večerníku

boje na zelených trávnících aneb

➢

NA ÚVOD
PROHRA

ZPRAVODAJSTVÍ KOLEM 1.SK PROSTĚJOV
NAJDETE NA STRANĚ 31

KAM ZA F

➢

TBALEM

KRAJSKÝ PØEBOR – 14. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „A“ – 14. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 14. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 14. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 14. KOLO

FC KRALICE NA HANÉ

SOKOL KONICE

TJ SOKOL PLUMLOV

TJ SOKOL ČECHOVICE

TJ SOKOL VRCHOSLAVICE 1946

FK SLAVOJ KOJETÍN

TJ SOKOL BOHUŇOVICE

TATRAN VŠECHOVICE

FK BRODEK U PŘEROVA

FK NEMILANY

SOBOTA 7. 11. 14:00 HODIN
Fotbalový areál v Kralicích

NEDĚLE 8. 11. 14:00 HODIN
Fotbalový areál v Konici

SOBOTA 7. 11. 14:00 HODIN
Fotbalový areál v Plumlově

NEDĚLE 8. 11. 14:00 HODIN
Fotbalový areál v Čechovicích

NEDĚLE 8. 11. 14:00 HODIN
Fotbalový areál ve Vrchoslavicích
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výsledkový servis, sport

Házená – český pohár mužů; 3. kolo

Sportovní sumáø

13. kolo - Přebor Olomouckého KFS

13. kolo - MSFL

FC Fastav

FC

1
1

Zlín
1.SK
Prostějov

Kralice na Hané
Poločas: 0:1

TJ FC
Hněvotín

Diváků: 95.

SESTAVA
ZLÍNA:

Švec - Michálek, Bačo, Malý, Benčík (67. Chwaszcz) Strašák, Motal, Masař, Višněvský - Červenka, Kopečný (80.
Blanař).
Trenér: Bronislav Červenka.

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Bureš - Hirsch, Sus, Rus, Krejčíř - Machálek, Fládr, Zelenka
(65. Machynek), Koudelka (60. Pančochář) - Petržela (89.
Sečkář), Kroupa.
Trenér: František Jura.

SESTAVA
KRALIC:

„Nebudu zastírat, že jsem za tento bod moc rád...“

trenér Pros
Prostějova
stějovaa Fran
František
ntišek
k JURA
A
strana 31

Z

V

R

P

Skóre

Body

+/-

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

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

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

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

27:15
29:18
21:11
23:17
22:15
22:22
22:22
25:14
22:19
17:19
18:20
21:24
12:23
20:34
14:28
14:28

31
28
25
22
21
20
20
19
19
19
15
13
13
12
12
11

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

14:00
14:00
14:00
17:00
10:15
10:15
10:15
10:30

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

strana 43

Sokol Kostelec n.H. - HK
Tatran Litovel

26
31

poločas: 11:19
Rozhodčí: Králíček, Letev.

3
2

Olomouc "B"
TJ Sokol
Určice

strana 43
OSTATNÍ VÝSLEDKY 3. KOLA ČESKÉHO POHÁRU:

Poločas: 0:2

Branky: 54. a 56. Šuba, 76. Drmola – 10. Zabloudil, 15. Lakomý. Rozhodčí:
Kouřílek – Pospíšil, Zavřel. ŽK: 37. Drmola, 70. Bořil, 90. Šuba (všichni H). Diváků: 45.
SESTAVA
URČIC:

Kostelka – Zelina, Bokůvka, Lakomý, Gottvald (70. Surala, 89. Mohelník) – Zabloudil, Zapletal, Cetkovský, Halouzka, Hochman – Trajer
(8. Plajner).
Trenér: Evžen Kučera.

trenér U
Určic
rčic EV
EVŽEN
VŽEN
N KU
KUČERA
UČERA
A
strana 32
KAM NA KRAJSKÝ PŘEBOR - 16. KOLO:
sobota 7.11.
sobota 7.11.
sobota 7.11.
sobota 7.11.
sobota 7.11.
neděle 8.11.
neděle 8.11.
neděle 8.11.

:

Házená – český pohár mužů; 3. kolo

možná až za hranicí svých možností.“
poznamenal k těsné porážce JIŘÍ GREPL

„Po přestávce se obraz hry změnil, soupeř byl
individuálně lepší a podařilo se mu utkání otočit.“

KAM NA MSFL - 14. KOLO:
sobota 7.11.
sobota 7.11.
sobota 7.11.
sobota 7.11.
neděle 8.11.
neděle 8.11.
neděle 8.11.
neděle 8.11.

„Cíle byly splněny. Kdybychom dneska vyhráli,
už by to byl nadplán.“
prostějovský kouč SVATOPLUK ORDELT

13. kolo - Přebor Olomouckého KFS

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO ODEHRANÝCH 13 KOLECH
1. SK Prostějov
MFK Vítkovice
SK Uničov
FC Viktoria Otrokovice
FC Hlučín
FC Velké Meziříčí
SK Hanácká Slavia Kroměříž
MFK Vyškov
SK Spartak Hulín
FC Fastav Zlín B
FK Mohelnice
1. FC Slovácko B
HFK Olomouc
SK HS Třebíč
SK Líšeň
MSK Břeclav

0

Krejčí – Martinka, Dočkal, Neoral – Císař (80. Lexa),
Hlačík, Troneček (72. Škoda), Petržela, Dostál – Nečas –
O. Novotný (46. Lehký).
Trenér: Ivo Gottwald.

HFK

MFK Vyškov – SK Uničov 0:0 (0:0). Diváci: Neuvedeno * SK Spartak Hulín –
FC Hlučín 0:0 (0:0). Diváci: 000 * SK Líšeň – MSK Břeclav 2:0 (1:0). Branky:
42. Stehlík, 59. Stehlík. Diváci: 190 * FK Mohelnice – SK HS Kroměříž 3:1 (2:1).
Branky: 21. Hapal, 25. Weinlich, 89. Bzirský – 10. Haša (pen.). Diváci: 245 * MFK
Vítkovice – 1.FC Slovácko B 3:2 (2:2). Branky: 17. Kovařík, 45. Musiol, 50. Kovařík
– 28. Ťok, 32. Tesař. Diváci: 199 * 1. HFK Olomouc – FC Viktoria Otrokovice 0:2
(0:2). Branky: 15. Šuranský, 44. Šuranský. Diváci: 112 * FC Velké Meziříčí – HFK
Třebíč 2:2 (0:0). Branky: 60. Simr, 64. Demeter (pen.) – 84. Novotný, 87. Novotný.
Diváci: 820 .

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

Poločas: 1:0

Mayer, P. Navrátil – V. Prášil, Smékal 4, J. Prášil 1, Diviš Vyloučení: 3:4. ŽK: 3:3.
"Dá se říct, že jsme měli štěstí
4, Popelka, Grulich 1, Dostál 3, Vymětal 5, Varhalík 2, Švec ČK: Mayer (K). Sedmičky:
6, Oščádal, Grepl, Říčař.
Trenér: Jiří Grepl. 7/4:8/4. Diváků: 150.
a velice nás podržel Krejčí."
trenér Kr
Kralic
ralic IV
IVO
VO GO
GOTTWALD
OTT
TWA
ALD
D
strana 32 „Předvedli jsme výkon na hranici,

DALŠÍ VÝSLEDKY 13. KOLA



1

Rozhodčí:
Douda
Bystřice pod Hostýnem
Škroch. ŽK: 3:3. Vyloučení:
3:3. Sedmičky: 6/3:1/1.
Sestava a branky Prostějova: Hrubý, Nesvadba – Kozlovský 2, Burget Pětiminutovky: 1:3, 3:5, 6:7,
2, T. Jurík 1, Bokůvka 1, Bečička 1, Ordelt, Münster 1, Procházka 1, Šestořád 2, 8:10, 10:13, 11:15, 11:16,
Mikulka, Raška, Kosina 9, Jurečka 2.
Trenér: Svatopluk Ordelt. 12:20, 16:24, 18:27, 19:30,
22:32. Diváků: 50.

Branka: 53. Dostál. Rozhodčí: Koláček – Vedral, Jelínek. ŽK: 32. Nečas,
74. Lehký, 79. Petržela, 86. Škoda – 89. Schinneck. ČK: 30. A. Novotný (H).
Diváků: 60.

Branky: 72. Motal - 5. Kroupa. Rozhodčí: Klíma - Horák, Kubica. Žluté
karty: Masař, Strašák (oba Z). Rohové kopy: 7:2. Střely na branku: 6:2.
Střely mimo: 8:5.

Tým

* výsledky * statistiky * tabulky

poločas: 11:15

22
32

Sokol II Prostějov

:
:

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

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

ten
nis
iiss v ččísl
čís
čííslleeecch
(6-Něm.) 6:4, 6:3, semifinále: KviATP Tour - Basilej, muži
Dvouhra muži: 1. kolo: Rosol - Nadal tová – Šarapovová (2-Rus.) 6:3, 7:6,
(3-Šp.) 6:1, 5:7, 6:7, Veselý - Gasquet finále: Kvitová - Radwaňská 2:6, 6:4,
3:6.
(5-Fr.) 3:6, 7:6, 4:6.
čtyřhra ženy - základní skupina: ŠaWTA Tour - Singapur,
fářová, Matteková-Sandsová (2-ČR/
USA) - Muguruzaová, Suárezová (8TURNAJ MISTRYŇ, ženy
dvouhra ženy - základní skupina: Ša- Šp.) 6:3, 7:6 (7:1), Šafářová, Mattekofářová (8) - Muguruzaová (2-Šp.) 3:6, vá-Sandsová - Chan Hao-ching, Chan
6:7, Kvitová (4) - Kerberová (6-Něm.) Yung-jan (3-Tchaj-wan) 2:6, 2:6, Mat2:6, 6:7, Kvitová - Šafářová 7:5, 7:5, teková-Sandsová, Šafářová - Garciaová,
Kvitová - Muguruzaová (2-Šp.) 4:6, Srebotniková (5-Fr./Slovin.) 2:6, 0:3
6:4, 5:7, Šafářová (8-ČR) - Kerberová skreč.

:
:
:
:
:
:
:
:

VEÈERNÍK V NOVÉM I SE SPORTEM

:
:
:
:
:

Liberec – Ronal Jičín 23:30, Vršovice – Starý Plzenec 26:22, Praha 4 – Strakonice 26:35, Loko
Louny – Dukla Praha 23:38, Ostrava – Karviná nehlášeno, Slavia – Plzeň 16:43, Maloměřice –
KP Brno nehlášeno, Rožnov pod Radhoštěm – Frýdek-Místek 25:38, Bohunice – Zubří 12:35,
Ivančice – Zlín 21:24, Karviná – Hranice nehlášeno, Libčice nad Vltavou – Město Lovosice
23:28, Havlíčkův Brod – Nové Veselí nehlášeno, Velká Bystřice – Kopřivnice 25:29.

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

JSME JEDNA RODINA
Řekni svým přátelům, že už jsi taky s náma
Doporuč, sdílej a dej like na

www.facebook.com/vecernikpv

VÝSLEDKY A TABULKY KRAJSKÝCH A OKRESNÍCH FOTBALOVÝCH SOUTÌŽÍ
PØEBOR OLOMOUCKÉHO KFS

13. kolo: Jeseník - Mohelnice B 6:2, Litovel - Šternberk
1:3, Chválkovice - SULKO-Zábřeh 2:1, Kralice
na Hané - Hněvotín 1:0, Ústí - Dolany 2:1, 1. HFK
Olomouc - Určice 3:2, Medlov - Velké Losiny 0:1,
Želatovice - Kojetín - Koválovice 4:1.
1.Jeseník
15 11 3 1 44:17 36
2.Ústí /okr.Přerov/
15 10 3 2 39:15 33
3.Velké Losiny
15 9 4 2 38:14 31
4.Medlov
15 10 1 4 30:20 31
5.Šternberk
15 9 3 3 35:22 30
6.Dolany
15 5 5 5 27:23 20
7.1. HFK Olomouc 15 6 2 7 22:29 20
8.Želatovice
15 5 3 7 22:29 18
9.Mohelnice B
15 5 2 8 16:24 17
10.Kralice na Hané 15 5 2 8 14:33 17
11.Určice
15 5 1 9 27:30 16
12.Chválkovice
15 4 3 8 23:34 15
13.Kojetín - Koválovice 15 4 3 8 24:38 15
14.Hněvotín
15 3 4 8 23:27 13
15.SULKO-Zábřeh 15 3 4 8 14:27 13
16.Litovel
15 3 3 9 16:32 12
I.A SK. „A“ MUŽI:

13. kolo: Maletín - Moravský Beroun 5:1 (1:1), Rapotín
- Troubelice 8:2 (2:0), Hlubočky - Bohuňovice 2:1 (1:1),
Bělkovice - Loštice 2:1 (1:1), Dubicko - Haňovice 5:4
(2:4), Černovír - Česká Ves 2:0 (1:0), Konice - TJ
Štěpánov 4:0 (2:0).
1.Rapotín
13 11 0 2 48:17 33
2.Bohuňovice
13 9 0 4 31:16 27
3.Konice
12 7 3 2 31:14 24
4.Bělkovice-Lašťany 13 7 2 4 27:20 23
5.Haňovice
12 7 1 4 35:20 22
6.Maletín
13 7 1 5 32:33 22

7.Hlubočky
13
8.SK Řetězárna
13
9.Troubelice
13
10.Černovír
13
11.Moravský Beroun 13
12.FC Dubicko
13
13.Loštice
13
14.Štěpánov u Olomouce13

6
5
4
4
3
3
3
3

2
3
4
1
2
1
1
1

5
5
5
8
8
9
9
9

31:33
23:24
24:31
18:22
23:31
20:38
23:42
17:42

20
18
16
13
11
10
10
10

I.A SK. „B“ MUŽI:

13. kolo: Klenovice - Opatovice 2:1 (0:0), Lipník
n. B. - Všechovice 6:2 (3:2), Plumlov - Mostkovice
3:0 (2:0), Náměšť n. H. - Brodek u Přerova 5:2
(4:0), Beňov - Lutín 2:0 (0:0), Slatinice - Bělotín 3:1
(2:1), Čechovice - SK Lipová 0:4 (0:2).
1.Lipová
13 11 1 1 29:11 34
2.Lutín
13 10 1 2 42:9 31
3.Bělotín
13 7 3 3 31:23 24
4.Beňov
13 5 5 3 31:25 20
5.Čechovice
13 5 2 6 21:29 17
6.Slatinice
13 5 2 6 19:29 17
7.Lipník nad Bečvou 13 5 1 7 27:28 16
8.Náměšť na Hané
13 5 1 7 23:28 16
9.Klenovice na Hané 13 5 1 7 17:30 16
10.Mostkovice
13 3 5 5 20:27 14
11.Všechovice
13 4 2 7 32:44 14
12.Brodek u Přerova 13 3 4 6 21:24 13
13.Opatovice - Všechovice13 3 3 7 26:28 12
14.Plumlov
13 3 3 7 23:27 12
I.B SK. „A“ MUŽI:

13. kolo: Čekyně - Dub n.Moravou 1:7 (0:0), Horní
Moštěnice - Kojetín B 1:3 (1:2), Pivín - Ústí B 4:3
(2:1), Tovačov - Nezamyslice 2:0 (1:0), Kostelec Újezdec 3:2 (2:1), Přerov B - FK Nemilany 0:3 (0:2),
Vrchoslavice - Troubky 2:0 (2:0).

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

Kojetín B
13
Tovačov
13
Pivín
13
Viktorie Přerov B 13
Nemilany
13
Nezamyslice
13
Troubky
13
Vrchoslavice 1946 13
Dub nad Moravou 13
Ústí B
13
Čekyně
13
Kostelec na Hané 13
Horní Moštěnice 13
Újezdec
13

9
7
7
7
6
5
5
5
5
4
5
4
4
3

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

2
4
4
5
4
4
5
5
7
5
7
6
9
9

37:17
25:18
26:26
21:19
35:23
20:20
25:25
25:29
38:32
29:31
31:36
23:33
21:36
19:30

29
23
23
22
21
19
18
18
16
16
16
15
12
10

I.B SK. „B“ MUŽI:

13. kolo: Libina - Hvozd 3:2 (2:0), Postřelmov Otinoves 5:0 (3:0), Nové Sady B - Protivanov 6:3
(4:1), Leština - Slavonín 1:2 (1:1), Paseka - Doloplazy 3:0
(0:0), Velká Bystřice - Jesenec 2:2 (0:1), Zvole - Babice
odloženo.
1.Velká Bystřice
13 11 2 0 46:20 35
2.Slavonín
13 9 1 3 33:15 28
3.Jesenec
13 8 3 2 32:20 27
4.Postřelmov
13 7 4 2 25:10 25
5.Paseka
12 7 1 4 35:24 22
6.Nové Sady "B"
13 7 1 5 42:31 22
7.Otinoves
13 7 0 6 21:34 21
8.Doloplazy
12 5 1 6 38:21 16
9.Libina
13 5 0 8 31:32 15
10.Protivanov
13 4 3 6 19:28 15
11.Zvole
12 4 2 6 15:26 14
12.Leština
13 2 2 9 20:35 8
13.Babice u Šternberka 12 2 0 10 19:52 6
14.Hvozd
13 0 2 11 12:40 2

12.Kroměříž
17 5 2 10 14:63 17
13.Vyškov
17 5 1 11 26:81 16
17 4 3 10 18:25 15
13. kolo: Frýdek-Místek - Vítkovice 2:0 (1:0), Sparta Brno 14.Třinec
17 3 2 12 13:72 11
- HFK Olomouc 4:0 (1:0), FC Hlučín - Hodonín 6:1 (4:1), 15.Znojmo
Šumperk - 1.SK Prostějov 0:5 (0:2), MFK Vyškov - HS 16.HFK Olomouc 17 2 0 15 15:71 6
17.Hlučín
17 1 1 15 14:76 4
Kroměříž 0:3 (0:0), Znojmo - SK Líšeň 2:2 (0:2).
1.Frýdek-Místek 11 8 2 1 25:7 26 18.Hodonín
17 0 2 15 10:70 2
2.Hlučín
11 7 1 3 21:10 22
KP DOROSTU U19
3.Kroměříž
11 7 0 4 22:12 21
4.Vítkovice
11 7 0 4 19:15 21 13. kolo: Určice - Šternberk nehráno, Mohelnice 5.Třinec
11 6 0 5 19:14 18 Černovír 2:4 (1:2), Velké Losiny - Kostelec 7:0 (5:0),
6.Znojmo
11 4 4 3 17:16 16 Lipník n. B. - Nové Sady 0:4 (0:2), Chválkovice - FK
7.Olomouc
11 5 1 5 14:15 16 Nemilany 1:1 (0:1), Opatovice - Chomoutov 0:6, Velký
8.Hodonín
12 5 1 6 16:27 16 Týnec - Konice 3:4 (0:3).
9.Líšeň
11 4 2 5 18:18 14 1. Černovír
13 9 1 348:25 28
10.Prostějov
11 4 1 6 29:15 13 2. Chomoutov
13 8 3 242:15 27
11.Šumperk
11 3 1 7 8:25 10 3. Nemilany
13 8 3 233:17 27
12.Sparta Brno 11 2 2 7 14:36 8 4. Mohelnice
13 8 2 346:21 26
13.Vyškov
11 1 3 7 11:23 6 5. Nové Sady
13 7 0 631:31 21
6. Velké Losiny
13 6 1 646:29 19
MS LIGA DOROSTU U17
7. Určice
11 6 0 536:27 18
13.kolo:Frýdek-Místek - Slovácko 1:2, Karviná - Olomouc 8. Lipník nad Bečvou 13 5 2 637:33 17
0:1, Znojmo - Hodonín 1:1, Třinec - Jihlava 0:0, HFK 9. Šternberk
12 5 2 517:20 17
Olomouc - Opava 1:6, Prostějov - Vítkovice 6:1, Hlučín - 10. Kostelec na Hané 12 4 3 529:38 15
Brno 1:4, Vyškov - Zlín 1:6, Ostrava - Kroměříž 9:0.
11. Konice
13 4 1 826:47 13
1.Olomouc
17 14 2 1 87:12 44 12. Opatovice - Všechovice13 3 4 630:51 13
2.Ostrava
17 14 2 1 88:21 44 13. Chválkovice
13 1 5 717:38 8
3.Brno
17 14 1 2 70:18 43 14. Velký Týnec
13 1 1 1122:68 4
4.Jihlava
17 12 2 3 60:16 38
II. TØÍDA
5.Zlín
17 12 2 3 61:21 38
6.Slovácko
17 12 0 5 58:25 36 Předehrávané 14. kolo: Skalka - Přemyslovice
7.Karviná
17 10 3 4 57:24 33 odloženo, Čechovice B - Brodek u PV 4:1 (3:1), Držovice
8.Frýdek-Místek 17 9 2 6 43:26 29 - Horní Štěpánov 4:6 (2:4), Zdětín - Němčice 0:3 (0:1),
9.Opava
17 9 2 6 43:31 29 Haná Prostějov - Vrahovice 1:2 np (1:1), Určice B 10.Prostějov
17 7 1 9 47:48 22 Otaslavice 0:5 (0:2), Smržice - Sokol Olšany 1:2 np (1:0).
11.Vítkovice
17 6 0 11 23:47 18 13. kolo: Sokol Olšany - Skalka 1:2 (1:0), Určice
MS LIGA DOROSTU U19

B - Vrahovice 3:5 (0:3), Haná Prostějov - Němčice 4:0
(3:0), Držovice - Brodek u PV 7:1 (1:1), Čechovice B Přemyslovice odloženo, Smržice - Otaslavice 3:2 np
(2:2), Zdětín - Horní Štěpánov 3:4 np (2:1).
1 Haná Prostějov 14 11 0 3 39:13 34 0 1
2 Němčice nad Hanou14 9 0 5 21:11 28 2 3
3 Horní Štěpánov 1410 0 4 32:20 27 4 1
4 FK Skalka 2011 13 8 0 5 38:20 26 0 2
5 Vrahovice
14 8 0 6 32:18 25 3 4
6 Otaslavice
14 8 0 6 29:29 23 3 2
7 Smržice
14 7 0 7 19:24 20 3 2
8 Držovice
14 7 0 7 34:38 19 2 0
9 Čechovice B
13 5 0 8 34:27 18 0 3
10 Určice B
14 5 0 9 25:39 16 1 2
11 Brodek u Prostějova14 5 0 9 23:43 15 1 1
12 Olšany
14 5 0 9 12:26 13 3 1
13 Zdětín
14 4 0 10 18:42 13 1 2
14 Přemyslovice
12 4 0 8 10:16 11 3 2
III. TØÍDA

Dohrávka 1. kola: Protivanov B - Ptení 2:3 (1:2),
Nezamyslice B - Vícov 3:0 (1:0), Kladky - Tištín 2:3 (2:0),
Dobromilice - Bedihošť 3:5 (2:1), Výšovice - Kostelec B
1:1 (0:1), Brodek u Konice - Čechy p.K. 2:0 (0:0).
1.Ptení
11 10 0 1 26:14 28 2 0
2.Vícov
11 8 0 3 25:13 25 0 1
3.Bedihošť
11 8 0 3 36:32 22 2 0
4.Brodek u Konice 11 7 0 4 28:14 21 1 1
5.Tištín
11 6 0 5 24:22 18 1 1
6.Protivanov, B
11 5 0 6 30:21 16 0 1
7.Výšovice
11 5 0 6 28:23 16 2 3
8.Kostelec B
11 4 0 7 20:20 15 0 3
9.Nezamyslice B
11 5 0 6 15:29 15 1 1
10.Čechy pod Kosířem 11 4 0 7 19:33 10 2 0
11.Dobromilice
11 2 0 9 18:23 8 0 2
12.Kladky
11 2 0 9 15:40 4 2 0
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WSM LIGA - 18. kolo

SK HS

Třebíč

4

2

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

LIGA MISTRYŇ, skupina „C“ - 1. kolo
o

kooperativa nbl - 6. kolo

LHK Jestřábi
řáábi
Prostějov

Branky a nahrávky: 9. Miškovský (Zuzin, Dolníček), 24. Polodna (Bilčík), 47. Polodna
(Kusko, Holec), 55. Polodna (Čejka, Kusko) – 27. Illéš (Dragoun, Luňák), 55. Luňák (Dragoun, Drtina). Rozhodčí: Pražák – Kreuzer, Špringl ml. Vyloučení: 6:6, navíc Bilčík (T) OT
10 minut, Luňák (P) OT 10 minut, Husák (P) OT 10 minut. Využití: 1:2. V oslabení: 0:0.
Střely na branku: 40:36. Diváků: 1 730.
Vejmelka – Štindl, Malena, Niko, Čejka, Přibyl, Bilčík –
SESTAVA
Miškovský, Dolníček, Zuzin – Holec, Polodna, Kusko – Psota,
TŘEBÍČE:
Raška, Wasserbauer – Tomek, Pokorný, Bartoň.
Trenér: Jiří Mička.
SESTAVA
PROSTĚJOVA:

25

výsledkový servis

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

84

Ariete
Prostějovv
BK Lions

68

Jindřichův Hradec
Střelba 2b.: 38/18:52/19 Asistence:
Trojky:
12:9 Osobní chyby:
Trestné hody: 14/12:7/3 Získané míče:
Doskoky:
38:43 Ztracené míče:

čtvrtiny
1.
2.
3.
4.
poločas:

Chemik

skóre
31-16
19-15
29-16
5-21
50-31

Rozhodčí:
Paulík, Kurz,
Holubek
Diváci: 623.

21:9
17:17
10:8
11:17

3
0

Police
VK AGEL
Prostějov

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

skóre min.
25:18
23
25:16
23
25:21
24

Rozhodčí: Lungu (Rumunsko) a Knizhnikov (Rusko). Čas: 1:10 hodiny.
Diváků: 2500.

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Palyza Lukáš 27, Roseboro Brett 12, Marko Roman 12, Šteffel
David 8, Dokoupil Petr 5, Novák Martin 5, Peterka Ondřej 5, Kouřil
Radovan 5, Tomanec Jan 0.
Trenér: Zbyněk Choleva

SESTAVA
JINDŘICHOVA
HRADCE:

Nofflet 20, Lamar 12, Zuzák 8, Vošlajer 7, Young 7, Novák
6, Melski 6, Hanuš 2, Stegbauer 0, Šoula 0.
Trenér: Karel Forejt

SESTAVA
POLICE:

Wolosz, Havelková, Veljkovic, Montano, Werblinska,
Bednarek-Kasza, libero Maj-Erwardt. Připraveny byly:
Gajgal-Aniol, Belčik, Peňa-Isabel, Kowalinská, Mrož, Jagielo
Trenéři: Giuseppe Cuccarini a Jakub Gluszak.

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Weiss, Vargas, Steenbergen, Simon, Markevich,
Borovinšek, libero Kovářová. Střídaly: Gambová,
Matienzo, Tinklová, Soares. Připravena byla: Herelová.
Trenéři: Miroslav Čada a Lubomír Petráš.

„Myslím si, že zápas se zlomil na konci druhé
třetiny, kdy hosté nedali stoprocentní šanci.“ „Palyza roztáhl obranu a byl nejlepší. “
„Silný soupeř nás jednoznačně předčil
kouč Třebíče JIŘÍ MIČKA
trenér Orlů Zbyněk CHOLEVA ve všech herních činnostech.“
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trenér volejbalistek Miroslav ČADA
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WSM LIGA - 19. kolo
kooperativa nbl - 7. kolo
LHK Jestřábi
Prostějov

4

HC
C

2

(3:0, 0:0, 1:2)

SESTAVA
MOSTU:

93

Bohemilk
Tuři Svitavy

60

Most

Branky a nahrávky: 6. Novák, 10. Čuřík (Luňák, Dragoun), 11. Husák (Venkrbec, Šlahař), 59. Novák – 55. Slavíček (Divíšek, Hora), 56. Divíšek (Tauš, Slavíček).
Vyloučení: 6:5, navíc Protivný (P) OT 10 minut. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Střely na
branku: 32:33. Diváků: 2 021.
SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Ariete
Prostějovv

Horčička – Husák, Protivný, Kaluža, Vokurka, Drtina,
Mojžíš, Rudl – Illéš, Dragoun, Luňák – Staněk, Moskal,
Čuřík – Novák, Venkrbec, Šlahař – Kajaba, Volek,
Krejčík.
Trenér: Kamil Přecechtěl.
Petrásek – Černý, Grin, Baránek, Zeman, Hora, Strejček –
Kubinčák, Mical, Písařík – Řehoř, Havlíček, Slavíček, Přeučil –
Alinč, Tauš, Hanzl – Divíšek, Válek.
Trenér: Jan Zachrla.

Střelba 2b.: 39/23:48/24 Asistence:
Trojky:
13:3 Osobní chyby:
Trestné hody:
12/8:7/3 Získané míče:
Doskoky:
41:27 Ztracené míče:

čtvrtiny
1.
2.
3.
4.
poločas:

skóre
23-19
17-13
28-13
25-15
40-32

UNIQA EXTRALIGA - 5. kolo

Precheza

Rozhodčí:
Matějek,
Nejezchleb, Kapaňa
Diváci: 672.

21:12
17:13
1:6
15:12

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Dokoupil Petr 17, Šteffel David 16, Marko Roman 13, Slezák Pavel 12, Roseboro Brett 9, Palyza Lukáš 9, Kouřil Radovan 7, Novák
Martin 4, Sehnal Marek 3, Peterka Ondřej 3, Tomanec Jan 0.
Trenér: Zbyněk Choleva

SESTAVA
SVITAV:

Doaks 22, Barker 10, Teplý 8, Jones 7, Špaček 7, Jaroš 6,
Jurka 0, Andres 0, Šindelář 0, Bašta 0, Vaňák 0.
Trenér: Stanislav Petr

1
3

Přerov
VK AGEL
Prostějov

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

skóre min.
i
13:25
18
25:21
26
14:25
19
18:25
27

Rozhodčí: Duda a Kubinec. Čas: 1:30 hodiny. Diváků: 200.
SESTAVA
PŘEROVA:

Rašková, Šťastná, K. Kohoutová, L. Kohoutová, Polášková,
Tomášeková, libero Vodičková. Střídaly: Svobodová,
Kučerová. Připraveny byly: Gálíková, Cebáková, Šebetovská.
Trenéři: Rostislav Hanzelka a Libor Gálík.

Tinklová, Vargas, Herelová, Simon, Gambová, SteenSESTAVA
„Utkání jsme si úplně zbytečně zkomplikovali
bergen, libero Kovářová. Střídaly: Matienzo, Weiss,
PROSTĚJOVA:
Soares, Markevich. Připravena byla: Borovinšek
a nakonec jsme ho mohli i ztratit.“
Trenéři: Miroslav Čada a Lubomír Petráš
„Jsem nadšený, jak jsme hráli... “
trenér Jestřábů KAMIL PŘECECHTĚL
kouč Ariete Zbyněk CHOLEVA
strana 39
strana 42 „Výborný úvod nás bohužel ukolébal...“
DALŠÍ VÝSLEDKY 19. a 20. KOLA WSM LIGY
lodivod Agelek Miroslav ČADA
DALŠÍ
VÝSLEDKY
19. kolo: ČEZ Motor Č. Budějovice – 12. Drobný (Kůs, Drtina) – 35. Markovič
strana 41
6. kolo: Ostrava - Brno 68:60 (20:7, 39:25, 51:49). Nejvíce bodů: Číž 16, Hooker a Koloničný po 12 - Norwa
HC Slovan Ústí n/L 6:2 (0:0, 4:0, 2:2). (D. Hruška, Pavlin), 65. Jiránek (Knot, D.
Branky: 21. Pajič (Kuchejda, Babka), 25.
Žálčík (Rob), 29. Žálčík (Švihálek, Rob), 38.
Straka (Švihálek, Rob), 44. Straka (Vráblík),
53. Nouza (Suchánek) – 55. Tůma (Kubica,
Merta), 58. Tůma (Kubica). Diváci: 6341 *
HC Dukla Jihlava – Rytíři Kladno 4:2 (2:1,
0:1, 2:0). Branky: 8. Skořepa (Melenovský,
Důras), 19. Anděl (Skořepa, Důras), 57. Jícha
(Zadražil, Melenovský), 60. Gríger (Důras,
Skořepa) – 20. Bílek (Stach), 31. Bílek (Stach,
Rudovský). Diváci: 2505 * HC Most – HC
Benátky n/J 6:3 (4:0, 1:2, 1:1). Branky:
10. Havlíček (Mical), 14. Strejček (Baránek,
Smolka), 18. Písařík (Válek, Zeman), 20.
Gerhát (Divíšek, Smolka), 34. Baránek (Mical, Přeučil), 60. Písařík (Válek, Hanzl) – 26.
Lakatoš (Jonák, Havlín), 27. Kůrka (Musil),
45. Špaček (Lakatoš). Diváci: 344 * HC Stadion Litoměřice – Salith Šumperk 5:3 (1:0,
3:2, 1:1). Branky: 6. Krstev (Kalla, Pavlas),
25. Doležal (Troliga), 32. Kalla (Nedvídek,
Rousek), 39. Troliga (Šulc, Doležal), 60.
Vašíček (Troliga) – 24. Půhoný, 31. Půhoný
(Haas), 48. Brunec (Sedlák). Diváci: 1040
* AZ Havířov – HC ZUBR Přerov 0:3 (0:0,
0:1, 0:2). Branky: 31. Dostálek (Procházka,
Pšurný), 50. Dostálek (Chmelíř, Grof), 55.
Popelka (Sikora). Diváci: 2456 * SK Kadaň
– HC Slavia Praha 1:2p. (1:0, 0:1, 0:0 - 0:1).

Hruška). Diváci: 2090.
20. kolo: Rytíři Kladno – AZ Havířov 5:2
(0:0, 4:0, 1:2). Branky: 21. Stach (Nash,
Rudovský), 22. Bílek (Nash, Stach), 24. Bílek (Stach), 39. Machač (Dvořáček, Lukáč),
60. Kindl (Stach, Rudovský) – 54. Korím,
60. Krisl (Pechanec, Kalus). Diváci: 1978 *
HC Benátky n/J – HC Dukla Jihlava 1:2
(0:1, 0:1, 1:0). Branky: 48. Volf (Víšek,
Dlouhý) – 12. Skořepa (Melenovský, Kaláb), 28. Zadražil (Prokš, Melenovský).
Diváci: 350 * SK Kadaň – ČEZ Motor Č.
Budějovice 3:1 (0:0, 2:1, 1:0). Branky:
35. Drobný (Hejcman), 36. Veselý (Kverka), 60. Kůs (Trefný) – 30. Heřman (TS).
Diváci: 1100 * HC ZUBR Přerov – HC
Stadion Litoměřice 5:7 (3:0, 1:5, 1:2).
Branky: 1. Dostálek, 8. Vágner (Hrazdíra),
12. Dostálek (Pšurný, Vágner), 31. Šťastný
(Pšurný, Chmelíř), 41. Stoklasa (Grof) – 21.
Procházka (Málek), 32. Beránek (Válek),
33. Krstev, 35. Rousek (Procházka, Kalla),
38. Rousek (Pavlas, Krstev), 54. Nedvídek
(Mikliš, Vašíček), 60. Ondráček (Troliga,
Vašíček). Diváci: 2021 * HC Slavia Praha
– SK HS Třebíč 1:2 sn. (1:1, 0:0, 0:0).
Branky: 13. Robinson (Hraško, Markovič)
– 10. Dolníček (Vejmelka), rozh. náj.
Dolníček. Diváci: 1235.

Tým

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

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

Z

V

VP

PP

P

Skóre

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

9
9
10
10
9
8
8
8
8
6
7
7
5
3

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

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

3
4
6
6
6
7
6
8
10
8
10
10
11
12

65:45
63:35
64:46
55:47
60:53
48:48
46:51
67:75
53:50
64:79
52:60
50:62
55:65
50:76

Bodů

38
36
35
34
34
31
31
27
26
26
24
24
18
15

KAM PŘÍŠTĚ NA HOKEJ...
20. kolo, pondělí 9. listopadu, 17:30: České Budějovice - Šumperk, Jihlava - Prostějov, Most
- Slavia Praha, Třebíč - Kadaň, Havířov - Benátky (18:00), Litoměřice - Kladno (18:00), Ústí nad
Labem - Přerov (18:00).
21. kolo, středa 11. listopadu, 17:30: Benátky - Litoměřice, Třebíč - České Budějovice, Kadaň
- Most (18:00), Kladno - Ústí nad Labem (18:00), Prostějov - Havířov (18:00), Slavia Praha Jihlava (18:00), Šumperk - Přerov (18:00).
22. kolo, sobota 14. listopadu, 17:00: České Budějovice - Přerov (15:00), Havířov - Slavia Praha, Litoměřice - Prostějov, Šumperk - Kladno, Ústí nad Labem - Benátky, Jihlava - Kadaň, Most
- Třebíč (17:30).

DALŠÍ VÝSLEDKY UNIQUA EXTRALIGY
5. kolo: Olymp - SG Brno 3:0 (14,17,20). Nejvíce bodů: Komárková 15, Nová 10,
Vyklická 9 - Černá 13, Kopáčová 8, Cruz 5 * KP Brno - Šternberk 3:1 (20, -24, 19,
16). Nejvíce bodů: Měrková 24, Tesařová 11, Keddyová 11 - Šenková 13, Janečková 11,
Borovcová 9 * Olomouc - Frýdek-Místek 3:0 (20,11,14). Nejvíce bodů: Kubová 14,
Dědíková 11, Závodná 10 - Polášková 10, Kohoutová 4, Rašková 3.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 5. KOLE

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO NEÚPLNÉM 7. KOLE


Tým

Z

V1

V2

P1

P0



Tým

Z

V1

V2

P1

P0

Sety

Míče

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

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

2
6
6
7
7
7
7
5
6
7
6
6

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

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

202:155
465:397
471:419
560:508
494:522
529:535
551:572
342:339
443:480
528:578
421:452
426:475

100.0
83.3
83.3
71.4
71.4
42.9
42.9
40.0
33.3
28.6
16.7
16.7

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

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

5
4
4
3
4
5
4
4
5

4
3
3
3
1
1
1
0
0

0
1
0
0
1
1
0
0
0

0
0
1
0
0
0
0
1
1

1
0
0
0
2
3
3
3
4

12:4
12:4
11:4
9:1
7:9
8:11
5:10
3:12
3:15

379:313
380:328
350:283
246:195
350:352
386:427
313:357
285:349
332:417

KAM PŘÍŠTĚ...

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 20. KOLE


18, F. Šmíd 13, D. Nehoda 10 * Ústí nad Labem - Kolín 73:84 (25:16, 45:40, 59:64). Nejvíce bodů: Barham 15,
Anderson 13, Eggleston 11 - Bakič 29, Allen 14, Skinner 12, Ličartovský 10 * Svitavy - Pardubice 84:75 (20:19,
44:46, 62:57). Nejvíce bodů: Špaček 21, Jones 18, Doaks 10 - Pandula 24, Šoukal 12, Škranc 10 * Opava - Děčín
63:67 (19:16,32:39,47:50). Nejvíce bodů: Šířina 16, Gniadek 11, Cvek 8 - Stria 13, Pomikálek 12, Vyoral 11.
7. kolo: Kolín - Pardubice 76:94 (19:33 41:61 64:77). Nejvíce bodů: Vocetka 19, Bakič 14, Horák 14
- Švrdlík 19, Škranc 16, Pandula 16 * Brno - Ústí nad Labem 72:83 (16:19 39:41 53:62). Nejvíce bodů:
Cumberbatch 18, Egwuonwu 14, Norwa 13 - Votroubek 18, Čarnecký 18, Pecka 14 * Děčín - USK Praha
80:66 (20:17 43:30 64:46). Nejvíce bodů: Kroutil 21, Vyoral 16, Jelínek 10 - Mareš 14, Josipovič 13, Slavík
9 * Jindřichův Hradec - Opava 67:82 (25:17 44:39 54:58). Nejvíce bodů: Nofflet 16, Novák 13, Vošlajer
13 - Šířina 17, Dragoun 12, Blažek 12.

8. kolo, 4. listopadu, 18:00: Prostějov - Opava, USK Praha - J. Hradec, NH Ostrava - Děčín (17:30), Ústí nad
Labem - Nymburk (5.2.2016, 18:00), Pardubice - Brno, Svitavy - Kolín.
9. kolo, 7. listopadu, 18:00: Kolín - Prostějov (17:45), Mmcité Brno - Svitavy (9.11., 20:00), Pardubice - Nymburk (6.11., 17:00), Děčín - Ústí nad Labem, J. Hradec - NH Ostrava, Opava - USK Praha

Překvapení v Lize mistryň:
obhájce podlehl nováčkovi!
Volejbalová CEV DenizBank Champions League Women 2015/2016 odstartovala zápasy úvodního kola v základních skupinách. Jak známo, ženy VK
AGEL Prostějov dle očekávání hladce
podlehly ve skupině C 0:3 na hřišti Chemiku Police. V několika jiných střetnutích se však zrodily výsledkové senzace...
Ta největší právě v nabité „prostějovské“
grupě, kde úřadující vítěz Ligy mistryň
Eczacibasi Istanbul nečekaně padl ve
vlastní hale s novicem soutěže Pomi Casalmaggiore, byť těsným poměrem 2:3.
Italské šampiónky tak hned při své premiéře na elitní klubové scéně Evropy potvrdily, že se s nimi musí naplno počítat.
Co dál? V „áčku“ se žádná překvapení
nekonala, když Dynamo Kazaň přemohlo Lokomotiv Baku 3:1 a Azerrail Baku

zdolal Stuttgart 3:0. Také skupina „B“
patřila favoritům, neboť Lublaň nestačila
na Sopoty 0:3 a Vakifbank Istanbul udolal Novaru 3:1. Naopak v „déčku“ dopadly oba duely přesně naopak, než papírově měly: Vizura Bělehrad šokujícím
způsobem přejela Cannes 3:0 a Curych
si stejným výsledkem poradil s Jekatěrinburgem. Povytažené obočí vzbudilo též
další selhání Telekomu Baku (bývalé Rabity) 0:3 s Wroclaví, jehož sílu v přípravě
poznaly i prostějovské volejbalistky. Ve
druhém utkání grupy „E“ si Fenerbahce
Istanbul pohlídalo výhru 3:1 na půdě
Drážďan. „Efko“ pak ozářilo vítězství
Piacenzy 3:1 nad Dynamem Moskva
a jiný nečekaný rezultát v podobě neúspěchu Le Cannet 1:3 proti celku Alba
Blaj.
(son)

Body

12
11
10
9
5
5
3
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...
6. kolo, sobota 7. listopadu, 17:00: Frýdek - Místek - Přerov, Šternberk - Olomouc
(čtvrtek 5.11., 17:00), SG Brno - Královo Pole (15:30), Ostrava - Olymp. Prostějov
volný los.
Dohrávka 4. kola, sobota 7. listopadu, 17:00: Prostějov - Olomouc

výsledkový servis
Champions League žen
- 1. kolo základní èásti
Skupina „A“: Dynamo Kazaň - Lokomotiv Baku 3:1 (21, -23, 22, 22), Azerrail Baku
- Allianz Stuttgart 3:0 (18, 23, 18). Průběžné pořadí: 1. A. Baku 3 body (skóre 3:0), 2.
Kazaň 3 (3:1), 3. L. Baku 0 (1:3), 4. Stuttgart 0 (0:3)
Skupina „B“: Calcit Lublaň - Atom Sopoty 0:3 (-14, -19, -17), Vakifbank Istanbul Gorgonzola Novara 3:1 (20, -21, 20, 18). Průběžné pořadí: 1. Sopoty 3 (3:0), 2. V.
Istanbul 3 (3:1), 3. Novara 0 (1:3), 4. Lublaň 0 (0:3)
Skupina „C“: Chemik Police - VK AGEL Prostějov 3:0 (18, 16, 21), Eczacibasi
Istanbul - Pomi Casalmaggiore 2:3 (-22, -18, 13, 25, -11). Průběžné pořadí: 1. Police
3 (3:0), 2. Casalmaggiore 2 (3:2), 3. E. Istanbul 1 (2:3), 4. Prostějov 0 (0:3)
Skupina „D“: Vizura Bělehrad - RC Cannes 3:0 (23, 23, 15), Volero Curych - Uraločka Jekatěrinburg 3:0 (11, 18, 14). Průběžné pořadí: 1. Curych 3 (3:0), 2. Bělehrad 3
(3:0), 3. Cannes 0 (0:3), 4. Jekatěrinburg 0 (0:3)
Skupina „E“: SC Drážďany - Fenerbahce Istanbul 1:3 (-17, -24, 19, -12), Telekom
Baku – Impel Wroclaw 0:3 (-17, -12, -24). Průběžné pořadí: 1. Wroclaw 3 (3:0), 2. F.
Istanbul 3 (3:1), 3. Drážďany 0 (1:3), 4. T. Baku 0 (0:3)
Skupina „F“: Nordmeccanica Piacenza - Dynamo Moskva 3:1 (15, -21, 20, 20), Rocheville Le Cannet - Alba Blaj 1:3 (-20, -20, 16, -17). Průběžné pořadí: 1. Piacenza 3
(3:1), 2. Blaj 3 (3:1), 3. Le Cannet 0 (1:3), 4. Moskva 0 (1:3)
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kultura v Prostějově a okolí...

Přichází dosavadní vrchol extraligy: RYCHLÝ
ÚTERÝ!

přinesl příval pozitivní energie

Agelky zdravé

klikni na

VESELÉ RYTMY NĚCO MEZI
SPLÁCHLY VŠECHNO ŠPATNÉ...
PROSTĚJOV Zachmuřený středoevropský říjen. Mlhy.
Deprese. Úzkosti. Jak z této šlamastiky ven? Každý, kdo
kvůli svým trablům zvažuje návštěvu specialisty, by měl
pro Večerník
raději vyrazit na koncert brněnsko-prostějovské kapely
Martin
Něco mezi. Skvělá příležitost se naskytla uplynulý pátek
v klubu Apollo 13. Sedmičlenná skupina, která už jede- Sedmičlenná kapela NĚCO MEZI se v prostějovském Apollu představila v plném složení, a to i s trumpetistou
AL
ZAORAL
Foto: Martin Zaoral
náct let míchá pestrobarevný koktejl hudebních stylů od Zdenou, který s ní už oficiálně nehraje.
ska, funky, hiphopu až po reggae, opět předvedla, že by dokázala pořádně rozparádit mi nadšených tanečníků, i tak se však přestávali mít zájem o elán do života, a vše je zas naprosto v pohodě,“ dušovai Stalinovu sochu. Večerník byl u toho!
při poslechu Něco mezi nutně vybavila který na koncertech hudby ve stylu ska la se ještě před začátkem koncertu jedna
EXKLUZIVNÍ
NÍ
REPORTÁŽ
Ž

si to sem přišli skutečně užít. Na druhou stranu návštěvnost nebyla taková,
jakou by si výborná muzika s veskrze
pozitivním nábojem zasloužila. A to
i přesto, že se tentokrát neplatilo vstupné. Klub se sice solidně zaplnil desítka-

nezapomenutelná atmosféra natřískaného Apolla z dob působení spřízněných prostějovských Zion Squad.
Tahle skupina však už bohužel loni
v červnu ohlásila konec svého úspěšného působení. Že by snad Prostějované

z pohledných fanynek.
Zeptat se jí na aktuální pocity v průběhu
samotné akce už možné nebylo. S prvním taktem zapomněla na vše kolem
sebe, zcela se ponořila do víru hudby
a proměnila se v tančící pplamen...

KDO VYHRÁL VSTUPENKY NA...

KRISTÍNA

Hanu ZAGOROVOU

v Prostějově

O

RM

A
ZAD

PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto tradiční mediální partner agentury MAMUT AGENCY, pro vás
v rámci nového projektu „MILUJEME VEČERNÍK“ připravil další SOUTĚŽ O VSTUPENKY. Tentokrát na skutečně EXKLUZIVNÍ KONCERT v podání legendy české tuzemské scény. Do Prostějova totiž už
brzy přijede HANA ZAGOROVÁ. Vystoupení mnohonásobné Zlaté slavice se uskuteční již příští ÚTERÝ
9. LISTOPADU 2015 ve Společenském domě v Prostějově. A vzhledem k tomu, že „Kasko“ bude zcela jistě praskat ve
švech, máte díky Večerníku šanci být u toho, a ještě navíc ZADARMO!
Soutěž probíhá od pondělí 2. do pátku 6. listopadu, přičemž hned KVARTETO Z VÁS bude moct do Společenského domu
v Prostějově ZDARMA právě ve chvíli, kdy se budou hrát ty největší hity jako například Duhová víla, Je naprosto nezbytné,
Hej mistře basů, Nešlap, nelámej a další...

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 štěstí při losování z osudí...

JAK SE JMENUJE FILM, VE KTERÉM SI HANA ZAGOROVÁ
ZAHRÁLA HLAVNÍ ROLI S JURAJEM KUKUROU?
Své odpovědi, či tipy zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „HANA ZAGOROVÁ“. 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, 12.00 hodin. ČTVEŘICI výherců pak zveřejníme v příštím čísle Večerníku. Vstupenky budou připraveny v den koncertu u vchodu do Společenského domu v Prostějově.

KDO VYHRÁL VSTUPENKY NA...
DUO JAMAHA&DUO ADAMIS!

O

RM
ADA

Z

15100970984

PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto tradiční mediální partner agentury MUSIC MEDEA, pro vás v rámci nového projektu
„MILUJEME VEČERNÍK“ připravil další SOUTĚŽ O VSTUPENKY. Tentokrát na DVOJKONCERT v podání populárních tváří TV Šlágr - DUO JAMAHA a DUO ADAMIS. Do Prostějova se chystají už PŘÍŠTÍ SOBOTU 14. LISTOPADU
2015 ve Společenském domě v Prostějově. A vzhledem k tomu, že „Kasko“ bude zcela jistě praskat ve švech, máte díky Večerníku šanci být u toho, a ještě navíc ZADARMO!
Soutěž probíhá od pondělí 2. do pátku 6. listopadu, přičemž hned PŮLTUCET Z VÁS bude moct do Společenského domu v Prostějově ZDARMA právě ve chvíli, kdy se budou hrát ty největší hity známé z televizní obrazovky hudební stanice Šlágr, která v posledních letech zaznamenala velký boom nejen mezi seniory.

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...
SOUTÌŽNÍ OTÁZKA ZNÍ:

VE KTERÝCH LETECH VZNIKLY
SESKUPENÍ DUO JAMAHA A DUO ADAMIS?
Své odpovědi, či tipy zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „DUO“. 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, 12.00 hodin. ŠESTICI výherců zveřejníme v příštím čísle Večerníku. Vstupenky pak budou následně připraveny přímo u vchodu do Společenského domu.

KDO VYHRÁL VSTUPENKY NA...
HARLEJE?

O
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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 štěstí při losování z osudí...
SOUTÌŽNÍ OTÁZKA ZNÍ:

KAPELA HARLEJ SLAVÍ JUBILEUM. VÍTE JAKÉ?
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 už v příštím vydání Večerníku. Vstupenky pak budou následně připraveny v redakci Večerníku.

dosavadním průběhu tohoto ročníku
ještě ani jednou neklopýtlo. KP Brno
mu v úvodním dějství doma podlehlo
1:3 (21, -21, -22, -23), načež svěřenky Jiřího Teplého zvládly oba duely na svém
hřišti jasně 3:0 proti Přerovu i Frýdku-Místku. Jediná porážka tak pochází z
CEV Cupu, kde byl olomoucký soubor
přehrán v německém Schwerinu 3:0
(17, 19, 22).
Až šestý mančaft loňské extraligy každopádně potvrzuje smělé předstartovní ambice hovořící o touze zaútočit na medaili.

Vedení tradičního oddílu z Hané kvůli
tomu výrazně přebudovalo neúspěšný
hráčský kádr, do nějž přivedlo hned čtyři
posily z Frýdku-Místku (Katarina Dudová, Paula Kubová, Martina Michalíková,
Veronika Závodná) a navrch Soňu Novákovou z Brna i chorvatskou akvizici Betu
Dumancic, která se do Evropy vrátila
z USA.
„Co vím, tak pozměněná Olomouc
v nové sezóně předvádí hodně kvalitní volejbal a určitě je pro nás hrozbou.
Zvlášť za situace, kdy teprve postupně

nabíráme optimální formu. To však neznamená, že doma připouštíme jakoukoliv bodovou ztrátu. Naopak máme
pro tak důležité utkání velkou motivaci
ukázat našim fanouškům co nejlepší
výkon a pokud možno hladkým vítězstvím se dobře naladit na následující bitvu v Champions League s Eczacibasi
Istanbul. Věřím, že už v sobotu proti
UP se hlediště zaplní a diváky potěší
hezká podívaná,“ pozval příznivce na
lákavé derby hlavní trenér Agelek Miroslav Čada.
(son)

.RXÿþDGDÅ6DPLFtWtPHæHWRKHUQĚ]DWtPQHQtRQR´
XGwMGTQWRQ\QTPQUVMDNÊåÊEÊOWUGUQWDQLK
Foto: www.chemik-police.com

i hrát mistráky. Samozřejmě ji limituje
předchozí dvouměsíční pauza a potřebuje se dobrou přípravou dostat do
formy. Zdravá už je také Tatsiana Markevich, kterou trochu trápil břišní sval.
Některé další hráčky se sice potýkají
s drobnějšími neduhy, ale nejde o nic
vážného a jsou k dispozici. Hlavně ať
všechny vydrží v pořádku co nejdéle,“
vyslovil Čada logické přání.
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PROSTĚJOV Hity jako Horehronie, Pri oltári, V sieti ťa mám, Stonka, Jabľčko a mnoho dalších zazní
na koncertu populární slovenské
zpěvačky Kristíny, která vystoupí
se svojí kapelou plnou skvělých
hudebníků už tento čtvrtek 5. listopadu od 19:00 hodin v Městském
divadle v Prostějově.
Kromě songů, kterými Kristína dobyla
první příčky hudebních hitparád, zazní
úplné novinky z jejího repertoáru jako
ku příkladu nejnovější singl Ta Ne.
Kristína, vlastním jménem Kristína
Peláková, se v průběhu posledních pěti
let dostala mezi nejžádanější interprety
slovenského showbyznysu. Jedním
z významných úspěchů její dosavadní
kariéry bylo vítězství v nejprestižnější
hudební soutěže EUROSONG Contest 2010 na Slovensku, kdy vstoupila
do povědomí diváků především skladbou Horehronie. Nedávno si zahrála
v úspěšné české komedii Život je život,
ke které nazpívala zároveň titulní píseň
s názvem Number One.
Poprvé Kristína vystoupila v Prostějově
v červnu roku 2013 na náměstí a bylo
jasné, že má u nás spoustu příznivců.
Proto se není čemu divit, že její čtvrteční koncert v divadle už je v této chvíli
beznadějně vyprodaný.
Pokud se vám nepodařilo si včas
zajistit vstupenky, možná vás potěší
fakt, že Večerník samozřejmě u této
výjimečné akce nebude chybět a přinese vám v příštím vydání exkluzívní
reportáž.
(pav, pk)

vždy spolehlivě načerpají?
„Vůbec nechápu, proč se lidé kolem nás
tak chmuří. Vždyť na světě je tak krásně!
A pokud na to sama někdy náhodou
zapomenu, tak si dám vínko, pustím
si Něco mezi nebo něco podobného

V SOBOTU HANÁCKÉ DERBY! 9(ÿ(51Ì.
PROSTĚJOV Dva papírově nejsilnější týmy UNIQA extraligy žen ČR
2015/2016 se střetnou ve víkendové
dohrávce čtvrtého kola této soutěže.
Sedminásobné mistryně republiky
z posledních sedmi let VK AGEL Prostějov totiž přivítají v hale Sportcentra
DDM krajského rivala, před sezónou
výrazně posílený celek VK UP Olomouc. Hanácké derby propukne v sobotu 7. listopadu od 17:00 hodin.
„Úpéčko“ půjde do prestižní bitvy dokonce z lepší výchozí pozice, neboť v

www.vecernikpv.cz

písničce jsem zvyklý pozvat lidi pod
pódium, ale tady to koukám, vůbec
není potřeba. Vy jste začali tančit hned!“
pochvaloval si prostějovské publikum
pozounista Michal Kriška alias Mišák.
Bylo jasné, že ti, co do Apolla dorazili,
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Páteční koncert v Apollu
FOTOGALERIE

V pátečním Apollu všechny hudební
noty pěkně fičely v radostném rytmu.
Přitom lidem dodávaly mraky energie
a volaly: tancujte, skákejte, užívejte si!
A téměř všichni přítomní je hned od
počátku poslechli. „Vždycky po první

Pondělí 2. listopadu 2015
www.vecernikpv.cz

netové stránky www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOV Nelehkým úvodem
sezóny prochází volejbalistky
VK AGEL. Intenzivně pracují na
potřebném zvyšování výkonnosti, jenže kvalita jejich hry zatím není optimální, což ukázal
jak středeční duel Champions
League na půdě Chemiku
Police, tak sobotní mač extraligy
v Přerově. Přetrvávající potíže potvrdil v exkluzivním rozhovoru
pro Večerník i hlavní trenér prostějovských žen Miroslav Čada.

Marek Sonnevend

ƔƔ Do hanáckého derby jste výborně
vstoupili, ale pak nastaly problémy. Co
se stalo?
„Úvod byl z naší strany opravdu
kvalitní, jenže od druhého setu
jsme začali hodně chybovat. Jednak na přihrávce, kdy domácí přitlačili zlepšeným servisem, a hlavně
v obraně. Bloky ani pole nám zatím
příliš nefungují, čehož Přerov dokázal
využít. Navíc jsme znervózněli, přestali
se prosazovat útokem a naopak rozjetý
soupeř si začal věřit. Museli jsme pak

hodně zapnout, abychom nadšení protivníka dokázali zlomit.“
ƔƔ Byla klíčová dlouhá série Vargas na
podání od poloviny třetí sady?
„Určitě ano. Melissa se tam chytila tvrdým smečovaným servisem a její šňůra
es nám výrazně pomohla. Právě to, že
mladičká Kubánka takovým způsobem
nastartovala sebe i družstvo, lze považovat za největší pozitivum zápasu v Přerově. Negativem naopak zůstává slabší
výkonnost Liannes Simon, na které je
pořád vidět delší tréninkový výpadek
z léta kvůli čekání na víza. Nehraje tak
dobře jako loni a to při její důležitosti
logicky ovlivňuje celý tým, ale věříme, že
se v dohledné době zvedne. Snažíme se
ji maximálně podporovat.“
ƔƔ Pokud se vrátíme k předchozímu
střetnutí v Polsku, co s odstupem času
říkáte na něj?
„Chemik Police je samozřejmě velice silný a má v kádru vynikající volejbalistky,
ale my jsme rozhodně mohli zahrát lépe.
Jenže tam z naší strany bylo hned v úvodu
několik zkažených podání, čímž jsme pak
na servisu museli ubrat a to vývoj utkání
ovlivnilo. Domácí se naproti tomu podáním chytili a především zásluhou Heleny

Havelkové začali dominovat v útoku přes
naši slabší obranu. Právě ta nás v letošní
sezóně zatím trápí nejvíc. Máme mezery
na blocích i v poli, neboť trochu vázne komunikace mezi Kubánkami a ostatními
hráčkami. Nejen na to se teď ještě víc zaměříme.“
ƔƔ Můžete okomentovat druhý výsledek základní skupiny C v Lize mistryň?
„Hned po losu jsme říkali, že naše skupina
je extrémně našlapaná a že Casalmaggiore určitě nelze považovat za nějak slabší
oproti Chemiku nebo Eczacibasi. Vítězství
italských mistryň v Istanbulu tahle slova jedině potvrdilo. Je jasné, že úplně každý náš
zápas v letošní Champions League bude
opět nesmírně těžký.“
ƔƔ Nyní máte znovu celý týden na přípravu, neboť vás čeká až v sobotu Olomouc. Je to dobře?
„Určitě ano, protože intenzivně trénovat
potřebujeme a v uplynulém týdnu to kvůli
cestování do Polska i zpět tolik nešlo. Tentokrát máme víc času a pochopitelně jej
zase věnujeme jak týmovému sehrávání,
tak zlepšování individuální formy hráček.
Sami cítíme, že to z naší strany pořád ještě
není ono. Musíme jít volejbalově nahoru
a uděláme pro to maximum.“

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

kadetky jsou čtvrté
ČR, základní skupiny B: 1. Prostějov
19, 2. Šternberk 19, 3. Brno 17, 4. Kadetky ČR 8, 5. Přerov 8, 6. Ostrava 8, 7. Frýdek-Místek 5.

EXTRALIGA KADETEK
Mnohem těžší to letos mají prostějovská děvčata „U17“, jimž se po jarní zlaté
jízdě rozpadla většina hráčského kádru
přechodem do vyšší věkové kategorie.
S nelehkým údělem se však oslabené
družstvo pere statečně a zatím udržuje
kontakt s klíčovou třetí příčkou, která
zajišťuje kýžený postup do horní šestky
pro nadstavbovou fázi. Velmi důležité
byly z tohoto hlediska dvě výhry o minulém víkendu nad Přerovem 3:2 (15,
-18, -23, 21, 9) a 3:0 (13, 18, 22).
„Kolektiv se teprve formuje, sehrává a
holky se musí projevit ve svých nových
týmových rolích. Z toho pramenily ně-

pak mizérie a nakonec klid

První triumf za tři body vynesl Královo Pole na pátou pozici, obětí se stal
Šternberk poměrem 3:1 (20, -24, 19,
16). „Plný zisk je pro nás velmi důležitý. Soupeř hrál dobře a my jsme se
navíc museli vyrovnat s tím, že v průběhu utkání odstoupila kvůli zranění
kapitánka Míša Doležalová,“ zalitoval
MDNVHXWN½QÉY\YÉMHOR
vzdor dílčímu úspěchu trenér Brna
Bruno Napolitano.
Bodový vývoj - první set: 0:2, 1:4,
Naopak TJ Sokol tabulkou zvolna 2:7, 4:8, 4:15, 6:15, 8:17, 8:21, 11:22,
padá dolů, aktuálně je šestý. „Je prav- 13:25. Druhý set: 0:2, 2:2, 3:4, 5:4,
da, že jsme sem nepřijeli v roli favorita, 7:5, 9:6, 11:7, 13:8, 14:10, 17:10,
proto jsem s výsledkem částečně spo- 17:12, 20:12, 20:14, 21:19, 23:21,
kojený. Vím to ale já i hráčky, že do- 25:21. Třetí set: 0:1, 4:1, 4:3, 6:3, 7:4,
kážeme hrát ještě kvalitnější volejbal. 7:7, 9:8, 9:10, 11:10, 13:12, 13:23,
14:25. Čtvrtý set: 0:3, 1:5, 3:6, 3:10,
Oproti středečnímu zápasu s Olym4:12, 10:12, 10:17, 13:18, 13:20,
pem to však dnes byla opravdu velká 18:25.
herní změna k lepšímu,“ doplnil šternberský kouč Martin Hroch.
(son) PŘEROV Utkání pátého kola
UNIQA extraligy mezi Přerovem
a Prostějovem nejprve směřovalo
k předpokládané selance v jasné
moci Agelek. Ty však po suverénním
které trochu zbytečné porážky v prvních zisku vstupní sady markantně polešesti zápasech, které však lze pochopit. vily, umožnily protivníkovi povstání
I proti Přerovu jsme přišli o jeden bod, a ještě uprostřed třetího setu se
což je škoda, na druhou stranu dvě vítěz- musely obávat o výsledek. Hrozbu
ství byla hodně podstatná. Každopádně senzační porážky sice prostějovské
mančaft se díky poctivé práci na trénin- volejbalistky následně odvrátily, ale
cích postupně zlepšuje a je na něm kaž- čekání na výrazně zlepšenou formu
dým utkáním vidět výkonnostní posun, dál pokračuje.
což je do budoucna podstatné. Pokud V hostující sestavě se objevila nejen předěvčata vydrží, mohou už v tomto roční- rovská odchovankyně Gambová, ale
ku něčeho dosáhnout,“ analyzoval hlavní také druhá nahrávačka Tinklová či třetí
trenér našich kadetek Jaroslav Matěj.
blokařka Herelová společně s uzdraveDo konce základní části zbývá ještě šest nou šestnáctiletou raketou z Kuby Vardvoukol a vékáčko je čtvrté se stejným gas. Na straně domácích se zase předstabodovým ziskem jako Brno na výše zmí- vila Gabika Tomášeková.
něné třetí pozici zajišťující průnik do gru- Agelky neměly od úvodu střetnutí žádpy o 1. až 6. post.
ný problém a nebýt několika počátečPrůběžné pořadí extraligy kadetek ČR, ních nedorozumění při kombinacích
základní skupiny B: 1. Šternberk 19, 2. Tinklové se Steenbergen, byla by převaPřerov 16, 3. Brno 14, 4. Prostějov 14, 5. ha favorita ještě větší. I tak ale úřadující
Hradec Králové 9, 6. Ostrava 0.
(son) mistryně republiky jasně diktovaly tem-

V PŘ
VK PV

1:3

po, a když domácí tým nápor chvilkově
zastavil (z 2:7 na 4:8), udeřila ještě víc už
dvakrát zmíněná Tinklová tvrdým smečovaným podáním. Sedmibodová šňůra
na 4:15 udělala ze vstupní sady formalitu, rozdíl mezi oběma družstvy se navíc
vzápětí ještě zvýšil - 8:21. Teprve závěr
byl aspoň trochu vyrovnaný - 13:25
a 0:1.
Přerov si nadějné zlepšení přenesl i do
startu druhé části, kdy se po obratu
z 0:2 na 5:4 dokonce ujal premiérového
vedení. „Vékáčko“ v této fázi viditelně
polevilo, po předchozí dominanci nezůstalo ani památky. Obrozená Precheza
s pomocí zkvalitněného servisu i celé
hry náhle unikla do trháku 13:8, zatímco prostějovská družina nečekaně často chybovala nejen na přihrávce. Celý
výkon hostujícího mančaftu šel prudce
dolů, účastnice Champions League se
najednou vůbec nedokázaly útočně
prosazovat a velké trápení dovedly až
do hrozivého stavu 20:12! Na to kouč
Čada reagoval změnami v sestavě, načež AGEL rychle dotáhl na rozdíl dvou
bodů - 21:19. Bohužel v koncovce přišly
další zbytečné hrubky a obrovská radost
hostitelek z překvapivě získaného setu 25:21 a 1:1.
Jakoby to ještě nestačilo, nepříjemné váhání obhájkyň národního titulu
pokračovalo též zkraje třetího dějství.
Soupeřky měly znovu navrch, tentokrát
o tři body (4:1) a Čadovým svěřenkám
nějakou dobu trvalo, než se z pomyslného dna vyhrabaly. Povedlo se až krátkou
sérií ze 7:4 na 7:7, leč úplné navrácení
pohody to zatím neznamenalo. Brzdit
rozjeté mladice na druhé straně sítě šlo
ztuha a citelněji se to podařilo teprve
uprostřed sady, kdy skvěle zapodávala
Vargas. Sedmi esy v řadě za sebou (!)

Prostějov (son) - Nejsilnějšího
možného soupeře měly o uplynulém víkendu volejbalistky TJ OP
Prostějov. V sobotním čtvrtém
dvoukole 2. ligy přivítaly na svém
hřišti suverénně vedoucí Nový Jičín
a dle očekávání mu v obou střetnutích podlehly.
Úvodní duel měl přitom jednoznačný průběh, skončil výsledkem 0:3
(-12, -21, -12). V prvním i třetím
setu oděvářky utrpěly debakl, pouze
druhá sada byla vyrovnanější a domácí tým se v ní dostal alespoň přes
dvacet uhraných bodů. Do odvety
vstoupily Hanačky mnohem lépe
a favoritovi dokázaly vzdorovat o
poznání úspěšněji. Dokonce získaly
druhý set, následně nebyly daleko
ani od urvání čtvrtého. Tím by dostaly utkání do tiebreaku, jenže to
těsně nevyšlo. Zajímavá bitva nakonec dopadla 1:3 (-21, 21, -17, -22).
V tabulce skupiny „C“ zůstalo prostějovské družstvo až osmé, ale kvalitnější výkon v druhém sobotním
mači naznačil, že příští souboje v Bílovci a s Juliánovem by nemusely zůstat bez bodového zisku potřebného
k uniknutí ze sestupového pásma.
Průběžné pořadí 2. ligy žen, skupiny „B“ 2015/2016 po 8. kole:
1. Nový Jičín 22, 2. Šlapanice 18, 3.
Bílovec 18, 4. Kylešovice 17, 5. Ostrava B 14, 6. Juliánov 14, 7. Vsetín
11, 8. OP Prostějov 5, 9. Opava 1,
10. Svitavy 0

„Béèko“ kadetek
9.SRSUYÅ]YÉWÈ]LOR

SRVXQXOSUDæVNë2O\PS V Přerově výborný začátek,
Čtvrté místo zatímního pořadí nejvyšší národní soutěže drží Olomouc, jež
hrála dohromady jen třikrát a pokaždé
uspěla. Naposledy v sobotu doma nad
Frýdkem-Místkem 3:0 (19, 23, 17).
„Je důležité, že jsme to po náročné
pohárové cestě do Německa zvládli.
Díky třísetovému vítězství jsme i pošetřili síly a navíc mohla do hry jít celá
lavička včetně čtrnáctileté Orvošové,
pro kterou to byla extraligová premiéra,“ shrnul lodivod UP Jiří Teplý. Naproti tomu Frýdek-Místek dál zůstává
až sedmý. „Chválím tým za bojovnost.
Kromě třetí sady jsme tady neudělali
ostudu, ale musíme stále pracovat na
nedostatcích. Družstvo není sehrané
a pořád děláme hodně chyb v obraně,
na bloku i na síti,“ analyzoval zkušený
bard z lavičky Sokola Leopold Tůma.

„Odìváøky“ nestaèily
GRPDQD1RYÙ-LÄÉQ

řídila prudký obrat nepříznivého průběhu, ženy VK hlavně její zásluhou předvedly málo vídanou jedenáctibodovou
šňůru (z 13:12 na 13:23). A razantním
způsobem se ocitly tam, kde byly po suverénním prvním setu - 14:25 a 1:2.
Také rozjezd do čtvrtého dílu byl naprosto přesvědčivý, avšak následující
hluchá pasáž s přerovskou korekcí ze
4:12 na 10:12 (!) zase potvrdila, jak
křehká je současná jistota národních
hegemonek. V nechtěné horské jízdě
nahoru dolů pokračoval výběr Prostějova až do konce duelu, ale rozhodující
náskok již neztratil. Povinné tři body do
tabulky tak spatřily světlo světa, ovšem
za cenu setu a půl trvajícího výpadku 18:25 a 1:3.
(son)

Prostějov (son) - Premiérovou výhru v letošním ročníku první ligy
kadetek oslavil kolektiv VK AGEL
Prostějov „B“. Pod touto hlavičkou
hrají starší žákyně „vékáčka“ proti
věkově starším soupeřkám a postupně se zlepšují.
Čtvrté dvoukolo základní skupiny
„D“ této soutěže postavilo mladé
Hanačky proti Uherskému Hradišti, s nímž poprvé během sezóny
výrazněji zabodovaly. Nejprve sice
po vyrovnané bitvě těsně podlehly
2:3 (24, -16, 17, -22, -7), ale odvetu
zvládly výborně a triumfovaly 3:0
(22, 19, 22).
Tím pádem se šesté Agelky přiblížily
na rozdíl pouhých dvou bodů právě
pátému Hradišti a daleko nejsou ani
od čtvrté, respektive třetí pozice.
Úspěšnou cestu za udržením prvoligové příslušnosti mohou svěřenky
trenérské dvojice Pavlína Částková Solange Soares podpořit 7. listopadu
na palubovce Kroměříže.
Průběžné pořadí 1. ligy kadetek,
skupiny D 2015/2016 po 8. kole:
1. Frýdek-Místek 24, 2. Olomouc
18, 3. Nový Jičín 9, 4. Kroměříž 9, 5.
Uherské Hradiště 7, 6. VK Prostějov
„B“ 5
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Libor GÁLÍK

- Volejbal Pøerov Precheza

„Po špatném začátku jsme se zvedli a celý
druhý set i půlku třetího dokázali hrát
s velkým favoritem naprosto vyrovnaný
volejbal, dokonce jsme vedli. Zbytek utkání
pak zase ovládl Prostějov, přesto jsem ale
jak se získanou sadou, tak s výkonem týmu
v části zápasu spokojený.“

Miroslav ÈADA
- VK AGEL Prostìjov
„Výborný úvod nás bohužel ukolébal,
od druhého setu byl náš výkon hodně
špatný. Se zhoršenou přihrávkou nám až
příliš přestaly fungovat i všechny ostatní
činnosti a dlouho jsme se trápili. Zpět nahoru nás dostala až dlouhá bodová série
při servisu Vargas. Nicméně po takových
herních výkyvech rozhodně nemůžeme
být spokojeni.“
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navštivte stále více oblíbenější inter

volejbal

MEGAŠLÁGR PROTI ECZACIBASI UŽ PŘÍŠTÍ

AGELKA PODLE

VEČERNÍKU
MELISSA VARGAS
Po dvouměsíční zdravotní pauze kvůli bolavému rameni se
teprve dostává do pořádné formy a navíc se v pouhých
šestnácti letech pomalu rozkoukává v úplně jiném
prostředí oproti rodné Kubě. Přesto v uplynulém
týdnu držela právě vysoká smečařka prapor
prostějovského týmu asi nejvýš ze všech Agelek. Nejprve ve středu na hřišti Chemiku Police
zaznamenala nejvíce bodů hostujícího družstva
(11) i vítězných útoků (10) při dobré úspěšnosti zakončení padesát procent. V sobotu na půdě
Přerova pak „vékáčko“ tahala z bryndy, když za
stavu 1:1 na sety a 13:12 udeřila sedmi esy v řadě
za sebou a nasměrovala favorita k povinnému
vítězství. Jinak toho Vargas i dost zkazila, jenže
to platilo také pro všechny její parťačky.

OKÉNKO KAPITÁNKY

aneb pohledem Solange SOARES
„Ve středu v Polsku to bylo opravdu moc těžké, protože Chemik Police
má velice silný tým a jednoduše nás přehrál. Prokázal o poznání vyšší
kvalitu i lepší aktuální formu. My jsme se snažily na maximum, ale nedařilo se nám zdaleka podle představ. To částečně platilo i pro sobotní
zápas v Přerově, kde jsme po dobrém začátku polevily. Ve třech setech
jsme byly lepší, jeden nám však nevyšel. My to tak zatím máme vždycky, že se v některé sadě potýkáme s problémy na přihrávce. Ustály jsme
to však a nakonec vyhrály. Celkově platí, co už jsem opakovala několikrát. Že po komplikované přípravě nemůžeme hned čekat zázraky a že
za zlepšováním budeme muset jít postupně krok za krokem. Bez tvrdé
práce i trpělivosti to nepůjde.“
SOLANGE SOARES
kapitánka VK AGEL Prostějov

Pozitivem je, že před domácí bitvou s obhájcem trofeje jsou všechny
PROSTĚJOV Čas letí jako bláznivý a volejbalistky VK AGEL se jej
snaží chytit takovým způsobem, aby rychle zlepšil jejich herní formu. Pravda, zatím se to moc nedaří, ovšem není nutné předčasně
házet flintu do žita. I během jednoho tréninkového týdne se toho
dá stihnout spousta a v úterý 10. listopadu od 17:00 hodin na tom
Agelkymohoubýtomnoholépenežteď.Vdanémtermínuvyrukují
v hale Sportcentra DDM Prostějov na Eczacibasi Istanbul, přičemž
k tomuhle šlágru je nyní upírána hlavní pozornost.

biciózním nováčkem Pomi Casalmaggiore. „Pro nás by určitě bylo lepší
hladké vítězství Istanbulu. Jednak by
Italky zůstaly na bodové nule a teoretická šance bojovat s nimi aspoň
o třetí místo ve skupině by byly blíž
realitě než teď po jejich výhře v Turecku. Navíc je jasné, že poražené Eczacibasi k nám přicestuje ohromně
motivované dokázat, že šlo pouze o
jednorázový výpadek nadále silného
obhájce titulu. Dá se tedy předpokládat jejich velmi razantní nástup do
utkání od samotného začátku,“ uvažoval Miroslav Čada, kouč žen VK
Agel Prostějov. Vzápětí zopakoval,
jak nerad má předzápasové spekulace
o tom, co za výsledek by mu přineslo
spokojenost. „To se takhle dopředu

3:0
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Bodový vývoj - první set: 2:0, 2:2,
4:3, 4:5, 6:7, 9:7, 11:8, 13:9, 13:11,
19:12, 19:15, 23:16, 25:18. Druhý
set: 0:2, 1:3, 9:3, 11:4, 16:10, 18:10,
21:13, 21:15, 24:15, 25:16. Třetí set:
2:0, 2:2, 4:2, 6:3, 7:6, 13:7, 16:11,
18:11, 18:13, 20:13, 21:14, 21:17,
24:19, 25:21.
ŠTĚTÍN, PROSTĚJOV Touha překvapit hned na začátku nového ročníku CEV DenizBank Champions
League prostějovským volejbalistkám
nevyšla. Ve štětínské hale jasně favorizovaného Chemiku Police nedokázaly účinně vzdorovat obrovské síle protivníka, který si podle očekávání došel
pro hladké vítězství, a uprostřed třetí
sady to dokonce vypadalo, že Agelkám
uštědří nepříjemný debakl. Hostující
hráčky ale v závěru zvedly svůj výkon
a nakonec podlehly sice jednoznačně,
leč nikoliv až tak hrozivě.

Marek SONNEVEND
Prostějovský kouč neváhal a do základní
sestavy vypustil vedle Markevich, Borovinšek, Weiss, Steenbergen, Simon
a libera Kovářové i uzdravenou Vargas.
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„Na to, že teprve nedávno začala nová
sezóna, jsme předvedli velice dobrý volejbal.
Jsem spokojený s výkonem všech hráček
i celého týmu, teď je potřeba stejně kvalitně
pokračovat dál.“

Miroslav ÈADA
- VK AGEL Prostìjov:
„Silný soupeř nás jednoznačně předčil ve
všech herních činnostech. Dostával nás pod
tlak už skvělým podáním, následně jsme
se těžko prosazovali v útoku proti výborné
obraně. Chemik nám nedal šanci.“

S ní ve svém středu začaly Agelky slibně
a byť soupeř (i s nejlepší českou volejbalistkou Havelkovou) rychle vedl 2:0, úvodní
fáze střetnutí byla naprosto vyrovnaná.
České mistryně záhy otočily skóre na 4:5
a chvíli se držely vepředu, než domácí tým
přitlačil servisem a vydařenou pasáží vzal
zahajovací sadu pod svou kontrolu (z 6:7
na 13:9). „Vékáčko“ chybovalo nejen na
přihrávce, ale i některými nepřesnostmi
v mezihře, na dostřel zůstávalo povedenými útoky dvojice Steenbergen - Simon. Jakmile si však favorit prostějovskou ofenzivu
pohlídal zlepšenou obranou, utekl z 13:11
do rozhodujícího trháku 19:12. Následné
vzepětí našeho kolektivu mělo trvání jen tří
bodů za sebou, aby závěr opět jasně ovládl
Chemik - 25:18 a 1:0.
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Foto: www.chemik-police.com

Polské šampiónky se mohly opřít o své
velké hvězdy Montano, Werblinskou či
již zmíněnou Havelkovou, ovšem průběh duelu nebyl z hlediska VK nikterak
beznadějný. Agelkám navíc vyšel vstup
do druhého dějství (1:3), leč hráčky Police bleskově zareagovaly a osmibodovou
šňůrou nemilosrdně udeřily - 9:3. Pouze
škoda, že sudí tento klíčový nápor chybně
podpořili jedním špatným výrokem, kdy
útok Vargas na lajnu za stavu 6:3 označili
za aut. Dominantní protivník tím získal
uklidňující odstup i ještě větší herní pohodu, kterou Čadovy svěřenky od skóre
11:4 alespoň přibrzdily - 16:10. Těžko
ale hledaly zbraně, jimiž by dokázaly
vysokou kvalitu soka dostat ještě víc do
úzkých. Neprospěla ani série zkažených
podání, tudíž hostitelky neměly s dotažením setu do bezproblémového konce ani
moc starostí - 25:16 a 2:0.
Na podobný scénář to vypadalo rovněž
zkraje třetí části. Defenziva Prostějova

stále nezvládala na drtivé smeče Chemiku, ale stačilo dvakrát bodově zablokovat
a AGEL se hned nadějně přiblížil (z 6:3
na 7:6). V těchto okamžicích ještě šlo
se zápasem něco udělat, bohužel o pár
minut později i poslední reálná šance vyhasla. Cuccariniho soubor znovu zatlačil
na servisu, vyslankyním České republiky
odešel příjem a světelná tabule rázem
ukazovala 13:7. Alespoň že zbytek duelu
odehrály plejerky hanáckého mančaftu
více než vyrovnaně. Nepřipustily tím
debakl, avšak lepší sok i tak dospěl k bezpečnému a všeobecně předpokládanému
triumfu - 25:21 a 3:0.
„Z naší strany šlo o výborné utkání,
o tom není pochyb. Měly jsme navrch
ve všech aspektech hry a zaslouženě
uspěly 3:0. Stejně jisté ale je rovněž to, že
v odvetě na svém hřišti bude Prostějov
o hodně lepší,“ poznamenala na tiskové
konferenci Anna Werblinska, kapitánka
Chemiku Police.
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nedá vůbec odhadovat, zvlášť proti
natolik kvalitnímu soupeři. Záleží na
mnoha různých okolnostech, tudíž
někdy může člověka potěšit prohra
1:3 a jindy je zklamaný po těsnější
porážce 2:3. Podstatné je dát do každého souboje své maximum, odvést
v rámci možností co nejlepší výkon
a z tohoto hlediska mít čistý stůl.
Přesně s tím do nesmírně náročné bi-

tvy proti Istanbulu půjdeme. A uvidíme, na co to nakonec bude stačit,“
zdůraznil Čada.
Zatímco nad aktuální volejbalovou
pohodou svého mančaftu nemůže
příliš jásat, po zdravotní stránce je
prostějovský kádr fit a bez jediné absence. „Klíčové je, že se stav bolavého
ramene Melissy Vargas zlepšil do takové míry, že může naplno trénovat

JSME JEDNA

'RH[WUDOLJRYpKRÿHODVH
PROSTĚJOV Třetí hrací týden UNIQA extraligy žen ČR
2015/2016 přinesl změnu na špici
průběžné tabulky. Skočil tam Olymp
Praha s těsným náskokem před Ostravou a Prostějovem, které však mají
o jeden absolvovaný duel méně.
PVK přitom využil příznivého losu,
když zvládl obě střetnutí proti papírově slabším soupeřům. Šternberk mu
doma podlehl jednoznačně 0:3 (-16,
-16, -12) a ani SG Brno nedal soubor
z české metropole na svém hřišti mnoho šancí výsledkem 3:0 (14, 17, 20).
„Splnili jsme povinnost. Se čtyřmi vítězstvími v pěti zápasech jsme spokojeni zvlášť proto, že před soutěží jsme
měli strašně málo času na sehrávání.
Nyní nás čekají těžká utkání s Ostravou i KP Brno a doufáme, že v nich

budeme také úspěšní,“ hodnotil trenér
vedoucího Olympu Stanislav Mitáč.
Naopak brněnské SG kleslo na poslední devátou příčku. „Stejně jako v
několika předchozích zápasech jsme
hezké volejbalové momenty nedokázali udržet delší dobu. Navíc tam z
naší strany znovu byly i dlouhé série
nevynucených chyb,“ řekl po souboji v
Praze kouč mládežnického celku pod
brněnskou hlavičkou Aleš Novák.
Ostrava nastoupila pouze ve středu
právě na půdě SG, kde mač skončil
hladce 0:3 (-17, -12, -20). „Jsme rádi,
že máme střetnutí za sebou a vezeme
tři body. Teď už se můžeme soustředit na další bitvy se silnými družstvy
Olympu, Olomouce i KP Brno, které
nás v blízké době čekají,“ pravil kormidelník TJ Zdeněk Pommer.

Statistiky ovládla vynikající Helena Havelková Juniorky VK vedou tabulku,
ŠTĚTÍN, PROSTĚJOV Loňský
zázrak se neopakoval, vzájemný
duel mezi volejbalovými mistryněmi Polska a Česka ve Štětíně
tentokrát skončil očekávaným
triumfem domácího celku. Personálně nadupaný Chemik kraloval
herně i výsledkově. Naopak Agel-

ky potvrdily, že k vrcholné formě
ještě nedospěly.
Statistické ukazatele dokládají z kolektivního hlediska převahu favorita
na veškerých frontách. Největší rozdíl přitom byl na servisu, kde sice
obě družstva jedenáctkrát chybovala, jenže domácí to vyvážili sedmi

své rodné země zazářila nejvíc dosaženými body, výbornou úspěšností
v útoku, čtyřmi bodovými bloky
a především fantastickou úspěšností přihrávky 94 procent! Dařilo
se i všem jejím parťačkám, zatímco
v prostějovském dresu nějaká vyložená tahounka citelně chyběla. (son)

PROSTĚJOV Druhou týdenní pauzu
ve svém zápasovém programu právě mají nejvyšší české soutěže dívek
2015/2016 do devatenácti i sedmnácti let. Jak si v aktuálním extraligovém
ročníku zatím vedou mladé volejbalistky VK AGEL Prostějov? Na to dávají odpověď následující odstavce.

bergen, Sonja Borovinšek, Tatsiana Markevich
a Sulian Matienzo 1.
Nejvíce es: Anna Werblinska 4.
Nejvyšší úspěšnost přihrávky: Helena Havelková
94%, Anna Werblinska 53%, Paulina Maj-Erwardt
40% - Tatsiana Markevich 65%, Sulian Matienzo
62%, Julie Kovářová 57%.
Největší užitečnost: Helena Havelková +14, Madelaynne Montano +8, Anna Werblinska +7, Stefana
Veljkovic +5 – Tatsiana Markevich +6, Quinta Steenbergen a Liannes Simon +4.

Až do minulého víkendu držely Agelky
„U19“ neporazitelnost, když třikrát vyhrály za tři body (3:1 nebo 3:0) a třikrát
za dva body (těsně 3:2). Naposledy ve
čtvrtém dvoukole však už jednou klopýtly, neboť po úvodním smetení Přerova
3:0 (12, 20, 20) vzápětí stejnému soupeři
podlehly 2:3 (-23, 23, -23, 16, -12).
„Většinou odehrajeme jedno utkání výborně a druhé o něco hůře vinou toho, že
dojde k poklesu koncentrace. Na druhou

esy, zatímco hosté nezaznamenali
ani jedno. V ostatních činnostech už
tak výrazný rozestup nepanoval, byť
čísla Chemiku jsou logicky lepší.
Z jednotlivých hráček ve středečním
večeru suverénně dominovala Helena Havelková. Česká reprezentační
smečařka v bitvě proti mančaftu ze
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kovic 7 – Melissa Vargas 11, Tatsiana Markevich 9,
Quinta Steenbergen a Liannes Simon 6.
Úspěšnost útoku: Police 53% - Prostějov 45%.
Úspěšnost přihrávky: Police 65% - Prostějov 55%. Nejvíce bodových útoků: Helena Havelková 13,
Madelaynne Montano 10, Anna Werblinska 9 – MeliEsa: Police 7 - Prostějov 0.
ssa Vargas 10, Tatsiana Markevich 8, Liannes Simon 6.
Bodové bloky: Police 8 - Prostějov 5.
Nejvyšší úspěšnost útoku: Stefana Veljkovic
Celková užitečnost: Police +38 - Prostějov +13.
67%, Helena Havelková 59%, Helena Havelková
53% - Tatsiana Markevich 53%, Melissa Vargas a
,1',9,'8/1©
Quinta Steenbergen 50%.
Nejvíce bodů: Helena Havelková 18, Anna Werb- Nejvíce bodových bloků: Helena Havelková 4,
linska 13, Madelaynne Montano 11, Stefana Velj- Stefana Veljkovic 2 – Melissa Vargas, Quinta Steen-

TÝMOVÉ

HRAD OCENIL TAKÉ OSOBNOSTI S PROSTĚJOVSKÝM DUCHEM

Příběhy letce, koulařky z Víceměřic a plastického chirurga...

Stranu připravil: Petr Kozák
Texty: Josef Kaláb, Michal Kadlec, Jiří Možný

www.facebook.com/

*LXVHSSH&8&&$5,1,

- trenér Chemiku Police:
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„Ocenění těchto tří osobností je samozřejmě poctou pro celé Prostějovsko. Nejvíce bych vyzdvihla vysoké státní vyznamenání pro Josefa Františka, který v pouhých dvaceti letech dosáhl sedmnácti prokazatelných sestřelů nepřátelských letadel.
Přiznám se, že až z médií jsem se dozvěděla, že Helena Fibingerová se narodila ve Víceměřicích. Prostějov je městem sportu,
takže i tohoto ocenění výborné atletky si musíme vážit a její vyznamenání přispívá do mozaiky obrovských úspěchů prostějovského sportu. A chirurg Bohdan Pomahač, tak to je osobnost, o které není pochyb. Jsme rádi, že svým geniálním uměním
a lékařskou praxí proslavuje i Prostějov, ve kterém má trvalé bydliště. A dokonce si pamatuji, že obě jeho děti jsme na radnici
vítali jako prostějovské občánky,“ sdělila exkluzivně Večerníku Alena Rašková, primátorka Statutárního města Prostějova.

Marek SONNEVEND
Ani není divu, když právě turecký
gigant je momentálním vládcem
evropského volejbalu na oddílové
bázi díky tomu, že letos na jaře vyhrál jak uplynulý ročník Champions League, tak Mistrovství světa
klubů. Navíc během své cesty za
prvně jmenovanou trofejí vyřadil právě vékáčko v úvodním kole
play off po výsledcích 3:1 v Česku
a 3:0 na své půdě. Tím větší chuť na
něj Agelky mají, zvlášť když vstupní
zápas do aktuální Ligy mistryň jim
nevyšel nejen dle očekávání výsledkově, ale příliš ne ani herně.
Totéž však postihlo i Eczacibasi, neboť
zahajovací duel základní skupiny C
v nejvyšším poháru starého kontinentu překvapivě ztratily 2:3 s am-

společnost

PRAHA, PROSTĚJOV Středeční slavnostní předávání státních vyznamenání na Pražském hradě
u příležitosti 97. výročí vzniku Československé republiky se významným způsobem dotklo i trojice oceněných, kteří mají neodmyslitelnou spojitost s Prostějovem a jeho okolím. Mezi pětatřicetkou prezidentem Milošem Zemanem vyznamenanými osobnostmi je i rodák z Otaslavic Josef František. Hrdinný
stíhací pilot, který během druhé světové války sestřelil sedmnáct německých letadel, obdržel Řád
Bílého lva. Medaili Za zásluhy pak z rukou hlavy státu převzali rodačka zVíceměřic Helena Fibingerová a
světoznámý plastický chirurg s bydlištěm v Prostějově, kde si našel manželku, Bohdan Pomahač.

pro Večerník

původní zpravodajství
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stranu pak holky dokážou znovu zapnout
a zabojovat, čehož si cením. Věřím, že až
budeme kompletní bez tolika absencí,
půjde úroveň našeho volejbalu ještě víc
nahoru,“ okomentoval dosavadní počínání týmu kouč Lukáš Miček.
Zmínil přitom dost rozsáhlou marodku, na níž od začátku sezóny pořád
zůstávají tři stěžejní blokařky Eva Lakomá, Aneta Chludová i Aneta Faksová
plus reprezentační smečařka Vendula
Valášková. „Tím víc mě holky potěšily,
jak dobře vstup do soutěže navzdory
hodně oslabené sestavě zvládly. Sedm
vítězství a jediná porážka z osmi střetnutí je za daných okolností skvělá bilance, děvčata musím pochválit,“ spokojeně konstatoval Miček, jehož svěřenky
drží vedení ve skupině B a pevně míří
do nadstavbové grupy o 1. až 6. místo.
Průběžné pořadí extraligy juniorek

VELKÉ PŘEKVAPENÍ v Otaslavicích BOHDAN POMAHAČ
Místní ale neskrývají rozpaky z prezidenta...

OTASLAVICE Na státní svátek 28.
října zažily Otaslavice hned dvě překvapení. Po pětasedmdesáti letech
se prezident České republiky Miloš
Zeman rozhodl im memoriam ocenit
nejvyšší státní medailí i místního rodáka Josefa Františka, který se během
druhé světové války vyznamenal jako
letecké eso v bitvě o Británii. Stalo se
tomu však přes rozporuplné indicie
a k překvapení zainteresovaných. Navíc se sama hlava státu moc nevyznamenala, když se při slavnostním večeru dopustila faktických chyb...
„Musím se přiznat, že nejen já, ale
i ostatní obyvatelé naší obce zažívali
při předávání státních vyznamenání
prezidentem republiky rozpačité pocity,“ předeslal k vyznamenání slavného
rodáka Řádem Bílého lva Marek Hýbl,
starosta Otaslavic.
Pro obec je samozřejmě celá událost
velmi významná a zařadí se zcela jistě
do kroniky. Ostatně místní zastupitelstvo už i s předchozím starostou Rostislavem Drnovským, ale i další regionální politici se o podobný krok snažili
více jak dva roky. Například v roce 2013
předesílal tento záměr dokonce přímo
na stránkách Večerníku publicista Petr
Sokol, který nám prozradil, že za uskutečnění tohoto aktu silně lobbuje a činí
patřičné diplomatické kroky. „Měl bych
z toho velmi dobrý pocit, kdyby se to
povedlo,“ říkal tehdy. Dnes už může!
Následně se navíc přidávali i další a věci
se daly do pohybu.
Loni ještě nominace nebyla akceptována a ani letos nebylo do posledních
chvil úplně jasné, že se tak stane. „O
vyznamenání Josefa Františka, který se

narodil a vyrůstal v Otaslavicích, jsme
usilovali skutečně dva roky. Snažili jsme
se zjistit, jak se věci mají, například prostřednictvím senátorky Boženy Sekaninové. Ještě týden před státním svátkem
vše nasvědčovalo spíše negativnímu výsledku,“ konstatoval Hýbl. „Vše jsme se
dozvěděli teprve až z přímého přenosu
v televizi!“ Je tudíž s podivem, že navrhovatel nebyl o rozhodnutí, zda vyznamenání bude či nebude uděleno, nijak
informován...
To ale nebylo hlavní příčinou rozpaků. Opravdový šok přišel v průběhu
projevu prezidenta Miloše Zemana,
který o vyznamenaném uvedl zcela
nepravdivé údaje. Josef František tragicky zahynul ve své stíhačce Hurricane den
po svých šestadvacátých narozeninách,
nešlo tedy o dvacetiletého letce. Správné
datum jeho úmrtí je 8. října 1940, což jistě není konec října 1945, jak bylo prezentováno. „Za obec mohu potvrdit, že jsme
spolu s návrhem na vyznamenání uvedli
správné údaje. Je tedy velmi zvláštní, jak
se do prezidentova projevu dostaly takto
nekorektní údaje...,“ divil se ještě po dvou
dnech otaslavický starosta.
Ve čtvrtek dopoledne tak bylo na obecním úřadě poměrně rušno. „Lidé se
chodili ptát a já se jim vůbec nedivím,“
pokrčil rameny Hýbl. Aby toho nebylo
málo, znalci místních poměrů kroutili
hlavou nad osobou přebírající dekret
o propůjčení vyznamenání. Tou se stala příbuzná Josefa Františka Vladimíra
Kostřicová, manželka poslance TOP
09 za Jihomoravský kraj Roma Kostřici.
„Paradoxem je, že se jedná o rodinnou
větev, která se v dobách nejtěžších, kdy
nebylo příliš populární mít jako pří-

buzného západního letce, k Františkovi zrovna nehlásila! Na vzpomínkové
akce k nám do Otaslavic jezdil vždy pan
Rambousek,“ reprodukovala povědomí otaslavickcých občanů místostarostka Božena Bartošová s tím, že ten
pochází z přímé rodové větve, zatímco
Vladimíra Kostřicová je potomkem
letcova strýce. „Ale samozřejmě jsme
velmi rádi, že Josefu Františkovi nakonec Miloš Zeman udělil Řád Bílého
lva in memoriam, který si tento válečný
hrdina rozhodně zaslouží,“ konstatoval
smířlivějším tónem starosta Otaslavic.
A co bude po vyznamenání slavného rodáka následovat? „Určitě se budu snažit
kontaktovat paní Kostřicovou, abychom
se dohodli na vhodné připomínce vyznamenání v našem muzeu Josefa Františka. Kopie dekretu by asi byla schůdné
řešení,“ ujistil starosta Hýbl.
Josef František měl dobrodružství
v krvi. V roce 1936 nastoupil do Československého letectva, odkud po okupaci v roce 1939 uprchl do Polska. Tam se
připojil k místnímu vojenskému letectvu a ještě téhož roku se zúčastnil zářijové německo-polské války. Po porážce
Polska uprchl do Francie, kde setrvával
až do její okupace. Poté se dostal do Velké Británie, kde ho přiřadili 303. stíhací
peruti na letišti Northolt. Během svého
působení v britském letectvu vyhrál
nejméně sedmnáct leteckých soubojů
a patřil tak k nejlepším letcům v Bitvě
o Británii. Poslední Františkův let byl
8. října roku 1940, kdy se jeho letadlo
zřítilo při hlídkovém letu v Cuddington
Way. Příčiny pádu letounu nejsou dodnes objasněny. Již dříve obdržel nejvyšší
polské vojenské vyznamenání.

Mezi vyznamenanými je i koulařka HELČA
PRAHA, PROSTĚJOV Během své
dlouhé aktivní kariéry vystoupala
až na úplný světový atletický trůn,
nyní se za své obdivuhodné sportovní výsledky v sedmdesátých
a osmdesátých letech minulého
století dočkala i státního vyznamenání. Řeč je o rodačce z Víceměřic
Heleně Fibingerové, která ve středu
28. října převzala ve Vladislavském
sále Pražského hradu od prezidenta
republiky Miloše Zemana Medaili
Za zásluhy.
Nyní šestašedesátiletá někdejší výtečná vrhačka má ve sbírce hned šestnáct
medailí z olympiády, mistrovství světa
či Evropy dospělých. V reprezentačním se poprvé představila coby čerstvě
plnoletá na závodech olympijských
nadějí Družba v bývalém východním
Německu, o dva roky později již debutovala na Čtvrtých evropských halových hrách v Bělehradě i následném
venkovním kontinentálním šampionátu v Aténách.
Pod pěti kruhy se poprvé představila
v Mnichově 1972, cenného kovu se

však dočkala až o čtyři roky později
v Montrealu, kde skončila bronzová
a postarala se o jediný československý
atletický úspěch. V té době již byla dvojnásobnou halovou mistryní Evropy
a držitelkou jednoho stříbra, později
k tomu přidala dalších šest halových titulů a dvě pozice vicemistryně. A právě
z těchto prostor drží již dlouhých osmatřicet let stále platný světový rekord,
v roce 1977 totiž na československém
mistrovství v Jablonci poslala kouli do
vzdálenosti dvaadvaceti a půl metru.
Chvíli byla světovou rekordmankou
i pod otevřeným nebem, když v témže
roku vrhla v Nitře přesně 22,32 metru.
Vedle těchto úspěchů má Fibingerová
doma rovněž dvě stříbra a jeden bronz
z venkovních evropských šampionátů
a při premiérovém mistrovství světa si
v roce 1983 vysloužila v Helsinkách
zlato.
„Sledoval jsem zrovna tuto část předávání medailí a velmi mě to potěšilo.
Je dobře, že paní Fibingerovou ocenili
a za celou obec mohu říct, že jí to moc
přejeme. Doufám, že nezapomene na

svou rodnou vesničku, kde měla část
své rodiny. Pravidelně tady jezdí, protože zde má pochované prarodiče, tak
ji třeba potkáme i letos o Dušičkách,“
nechal se v médiích slyšet starosta Víceměřic Eduard Novotný.

- člověk, co vrací lidem tvář

PRAHA Udílení vyznamenání na
Pražském hradě u příležitosti výročí
vzniku Československa zanechalo ve
středu 28. října prostějovskou stopu
i ve vyznamenaném světoznámém
plastickém chirurgovi Bohdanu Pomahači. Málokdo totiž ví, že od
roku 2001 žije a pracuje
v Bostonu v USA
společně s manželkou Hanou Augustinovou z Prostějova!
Bohdan Pomahač je
český plastický chirurg,
který vedl tým provádějící
první úplnou transplantaci obličeje ve Spojených státech amerických
a teprve třetí operaci tohoto typu na
celém světě.
Narodil se v Ostravě, jeho otec byl chemický inženýr a matka učitelka. Jako
mladík byl vášnivým šachistou, studoval
Lékařskou fakultu na Univerzitě Palackého v Olomouci. Už během těchto let
byl na stáži v Bostonu v Massachusetts,
kam se také hned po absolvování univerzity vydal pracovat. Nastoupil do nemocnice Brigham and Women's Hospital, kde trvale působí od roku 2001
a v současné době je ředitelem popáleninového centra. V harvardském programu se věnoval praxi plastické chirurgie
a od roku 2005 má na tento obor cer-

tifikát. V roce 2012 mu byla Českou
transplantační nadací udělena cena za
rozvoj transplantační medicíny.
Bohdan Pomahač stojí u zrodu rekonstrukční plastické chirurgie. Je jedním
z těch, kteří pokládají základy a rozvíjejí tento obor. Operace
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Bohdan Pomahač.

pomáhá popáleným pacientům k získání nových končetin či obličeje, ale
také možnost vrátit se zpět do společnosti a začít nový plnohodnotný život.
Začínal s částečnými transplantacemi
obličejů, tu první provedl v roce 2009,
nahrazoval pacientův nos, horní ret,
tváře a vrchní část úst. První kompletní
transplantaci obličeje provedl Bohdan
Pomahač v březnu 2011. Pacientem
byl Dallas Wiens, který utrpěl vážná
zranění od drátů vysokého napětí. Byla
to v pořadí třetí operace tohoto typu na
světě, první proběhla o rok dřív ve Španělsku a druhá ve Francii. V roce 2013
jeho tým operoval Carmen Tarletono-

Foto: internet

vou, jejíž tělo bylo popáleno louhem.
Při patnáctihodinové operaci byly ženě
zrekonstruovány rty, obličejové svaly,
tepny, nervy a krční tkáň. Nově se chce
Bohdan Pomahač pokusit o transplantaci nohou, která byla poprvé úspěšně
provedena v roce 2011 ve Španělsku.
V roce 2000 se Bohdan Pomahač oženil s Hanou Augustinovou
z Prostějova, oční lékařkou, se kterou má dvě děti. Společně žijí v Doveru, často však navštěvují rodnou
zemi a Prostějov, kde mají trvalé
bydliště.
Ve středu 28. října obdržel Bohdan Pomahač od prezidenta České republiky
Miloše Zemana Medaili Za zásluhy.

„Do Víceměřic se vždy ráda vracím,“
svěřila se Večerníku Helena Fibingerová
UHERSKÝ OSTROH, PRO-STĚJOV Téměř dvacet let se udržela na
špici evropské i světové atletiky, poté
se dokázala prosadit i v civilním životě. Rodačka z Víceměřic Helena
Fibingerová posbírala za svůj sportovní život celou řadu zlatých, stříbrných i bronzových medailí, nyní
k nim přidala další - od prezidenta
České republiky Za zásluhy. A dva
dny poté exkluzivně pro čtenáře
Večerníku pohovořila o tom, co pro
současnou manažerku marketingové agentury Česká atletika ocenění
znamená, ale třeba i o tom, že na svůj
rodný kraj nezapomněla a stále jej s
radostí navštěvuje...
●● Minulý týden vás prezident republiky ocenil Medailí Za zásluhy. Jak
si tohoto vyznamenání vážíte?
„Já už dvě státní vyznamenání mám,
a sice Řád práce a Za vynikající práci.
Tehdy to bylo za sportovní činnost a já
jsem pro zemi dělala, co jsem mohla,
takže jsem za to byla strašně ráda. Skončila jsem v letech 1988 a 1989, brzy nato
se změnil celý systém, rušil se vrcholový
sport a nebylo to pro mě jednoduché
období. Přemýšlela jsem, jestli se dokážu zařadit do běžného života, který se
hodně liší od toho sportovního... Tohoto
ocenění si proto nyní vážím nejvíc.“
●● Takže jste si musela po skončení

kariéry zvykat na spoustu jiných věcí?
„Ve sportu je to jednoduché, když opravdu dřete, tak se úspěch dříve nebo později dostaví. V normálním životě tomu tak
není, neboť i když se vám něco podaří,
málokdo vám zatleská...(úsměv) Řekla
jsem si ale, ‚ukaž, co umíš‘, takže to cítím
jako ocenění dalších pětadvaceti let života a toho, co jsem všechno prožila a udělala. Bylo to pro mě nejsložitější období
a prezidentovo vyznamenání mě proto
hodně potěšilo.“
●● Jaké dojmy ve vás zanechal přímo
samotný slavnostní okamžik?
„Byla jsem úplně dojatá a byl to pro mě
jeden z nejkrásnějších dní, které jsem
v posledních letech zažila. Je to obrovská
čest! Už samotný nástup byl působivý,
navíc se s každým z nás už předtím pan
prezident sešel a prohodil s námi pár slov.
Sama jsem mu dovezla patnáct let starou
slivovici. On mi za to poděkoval. Držel
mě za ruku a říkal: ´Víte, mám pocit, že
nikdo si to vyznamenaní nezaslouží víc
než vy!´ Každý má radost, když ho někdo ocení.
●● Pocházíte z Víceměřic, jak velkou
část života jste v nich strávila?
„Když jsem měla tři týdny, tak se rodiče
odtamtud odstěhovali. Stále tam ale stojí můj rodný dům, s láskou opatruji hrob
dědečků a odjíždím vždy s nostalgií. Je
mi líto, že ten dům maminka prodala,

žijí tam však velice příjemní lidé, mám
ráda i tamního starostu a ráda se do Víceměřic vracím. Vždy mě zvou na sjezd
rodáků, je to milé.“
●● Takže čas od času do své rodné vsi
zavítáte?
„Ano, naposledy jsem tam byla teď
v úterý. (úsměv) Vyměním kostým za
tepláky a udržuji hrob rodičů i dědečků,
tak je to správné. A někdy člověku není
v životě úplně nejlépe, tak tam přijedu,
zapálím svíčku a jedu dál. Možná se
tomu budete smát, ale když jedu po ‚dé
jedničce‘, tak nesjedu hned u Slavkova,
ale jedu dál na Prostějov, zastavím se
právě na hřbitově, pak pokračuji přes
Morkovice a Buchlovské vrchy domů.“
●● A je variantou i to, že byste se tam
opět přistěhovala?
„Víte, já jsem takový automobilový pilot, ročně najezdím sto tisíc kilometrů.
(úsměv) Od úterý do pátku žiju v Praze
a nedokázala bych bez ní žít. O víkendu
se ale vracím zpět do Uherského Ostrohu, protože máme pekárnu a s tím spojené závazky. Naše generace totiž sportem nezbohatla a rozhodla jsem se tedy
podnikat. Na počátku jsem neměla nic,
podařilo se mi ale trochu využít jména a
celkem slušně začít. Takže, i když jsem
byla nyní oceněna za sportovní zásluhy,
vnímám, že je vyznamenání i za to, co se
mi podařilo mimo sport.“
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INFORMUJE
Setkání výchovných poradců na ŠSŠP Prostějov

2xfoto: OHK Prostějov

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
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Ve středu 21. října proběhlo na
Švehlově střední škole polytechnické v Prostějově setkání výchovných poradců ZŠ s ředitelkou Úřadu práce Ing. Věrou Crhanovou
a ředitelkou Okresní hospodářské
komory Helenou Chalánkovou.
Ředitelka úřadu práce informovala
o potřebách trhu práce a nedostatku absolventů technických oborů.
Paní Chalánková vyzdvihla spolupráci odborných škol se zaměstnavateli v našem regionu. Během
setkání ředitel školy Ing. Radomil
Poles seznámil výchovné poradce
se všemi formami studia na ŠSŠP.
Zajímavou tečkou bylo vystoupení
zástupců firmy HOPI, s.r.o., kteří
upozornili na nedostatek řidičů na
trhu práce. Součástí společného
setkání byla i ochutnávka výrobků
žáků potravinářských oborů ŠSŠP.
Helena Chalánková,
ředitelka OHK v Prostějově

JSME JEDNA RODINA
www.facebook.com/vecernikpv
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SLAVÍ 70 edna je na dohled
se pan Přecechtěl zbláznil,“ 9(ÿ(51Ì.

oddechl si Patrik Husák

PROSTĚJOV Velkého životního
jubilea se ve středu 28. října dožil
fotbalový hráč, posléze rozhodčí
a následně delegát Eduard Knoll. Na
den výročí vzniku Československa
má již od roku 1945, kdy přišel na
svět, o důvod více k radosti. Letošní
narozeniny tak byly již jeho sedmdesáté v pořadí.
Svoji aktivní kariéru spojil se Sokolem
Kostelec na Hané a již od dvaceti let začal rovněž pískat. Jako hlavní rozhodčí
to dotáhl až do divize a v pozici asistenta
s praporkem v ruce do třetí nejvyšší soutěže. Po skončení aktivní činnosti působil jako delegát v soutěžích Řídící komise pro Moravu a později Olomouckého
krajského fotbalového svazu, a to až
do letošního roku. Nyní se podílí na
činnosti Okresního fotbalového svazu
Prostějov jako člen Sportovně-technické komise a při výchově mladých
rozhodčích.
Vedení OFS Prostějov a komise rozhodčích přeje Edovi hodně zdraví,
a aby se ještě dlouho bavil fotbalem.
K blahopřání se připojuje i redakce Ve(jim)
černíku.

pro Večerník

Pavla
VAŠKOVÁ
Víte, co znamená slovo „staření“ nebo
jaké jsou nejvhodnější podmínky pro
pěstování tabáku? Nevíte? Tak to jste
se nejspíš nezúčastnili páteční akce v
Hotelu Plumlov. A udělali jste chybu.
Kromě toho, že jste se mohli dozvědět
obrovské množství zajímavých informací ohledně výroby a zrání lahodného
moku vyrobeného z cukrové třtiny či
výrobě a chuti doutníků, mohli jste si

ostřejším chutím. Degustovaly se rumy
původem z Martiniku, Barbadosu či
Mauriciusu a vášnivě se debatovalo o
jejich kvalitě. V pauzách mezi výkladem
byl potom prostor pro kuřácký rituál s
doutníky a romantickým pohledem na
noční přehradu z terasy hotelu.

Hotel Plumlov se snaží nabídnout
svým návštěvníkům množství netradičních zážitků. Každých čtrnáct
dní se zde proto můžete podobných
zajímavých večerů. Do konce roku to
bude ještě francouzský večer se Světlanou Nálepkovou, svatomartinské

hody, jazzový večer, degustační večer
s ochutnávkou masa qualivo, rozsvícení vánočního stromečku na terase
a samozřejmě nesmí chybět stylový
silvestr Na začátku roku se chystá ples
ve stylu třicátých let.
„Jsme velice rádi, že se na plumlovskou

2x foto: agentura HITTRADE
přehradu vrací kulturní dění, hosté se k
nám také vrací a naše akce jsou oblíbené. Je to jedno z nejkrásnějších míst v
kraji a jsme rádi, že se můžeme podílet
na tom, aby se sem opět vrátil život,“
uvedla na závěr majitelka Hotelu Plumlov Ilona Šťastná.

PŘEDPLATITELSKÝ KUPÓN
+

Večerníku
na rok 2015

Jméno a příjmení (firma)
Město

PSČ

Ulice

č.p.

Telefon

Předplatné chci uhradit:
poštovní poukázkou
bankovním převodem
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dát gól, ale aby to bylo i hezké pro
diváky, bohužel málem se nám to vymstilo,“ varoval lodivod Jestřábů před
přílišnou lehkovážností, která by se
jindy nemusela vyplatit. Tříbrankový
náskok už Jestřábi nicméně nepustili a
podařilo se jim tak uzavřít první desítku výher. Osm z nich bylo v normální hrací době a tedy za tři body, proti
Mostu v prvním vzájemném duelu a
Ústí nad Labem se tak stalo až po samostatných nájezdech. Další tři body
se podařilo získat po nájezdových porážkách či prohrách v prodloužení s
Benátkami nad Jizerou, Slavií Praha a
Šumperkem.
V současnosti je tedy situace taková,
že se začíná lehce trhat první sedmička od té druhé. První Kladno
má dvoubodový náskok na druhou
Slavii, v dalších dvou bodech je obsaženo trio Jihlava, Kladno a České

Budějovice, které po rozhodnutí
svazu přišly o výhry nad Benátkami
nad Jizerou a Havířovem. O další tři
body pak zaostává Třebíč společně
s Jestřáby. Druhou sedmičku vede
Ústí nad Labem a v závěsu má Benátky s Litoměřicemi, jen lehce zpět
je Přerov s Havířovem. U dna pak
i nadále zůstávají Most se Šumperkem, Severomoravané mají nejhorší
útok i obranu a posbírali zatím jen
patnáct bodů.
Jestřábi se nyní mohou těšit na dva dny
absolutního volna a poté jim opět začne příprava. Z hlediska soupeře bude
zaměřena na Jihlavu, na Vysočině se
bude hrát v pondělí 9. listopadu. O dva
dny později se pak prostějovští hráči
představí doma proti Havířovu a nabitý
úsek zakončí o víkendu proti Litoměřicím. O tom ale více až za týden, až se
celý trojboj bude blížit.

„Měli jsme si aspoň bod odvézt...“

Spojení romantiky u vody, vynikajících rumů a doutníků si přítomní pánové velmi pochvalovali.

* každé pondìlí noviny za zvýhodnìnou cenu oproti prodeji na stánku v roce 2015! Úspora až 104 Kè
* doruèení do vaší schránky ZDARMA nejpozdìji do 7:30 hodin! Garance od Èeské pošty a.s.
* souèástí každého vydání je magazín TV POHODA
* VOLNÁ VSTUPENKA ZDARMA na vybraný sportovní zápas v Prostìjovì!
* øádkovou inzerci v hodnotì 300 Kè nebo sloupcovou prezentaci v hodnotì 400 Kè zcela ZDARMA!
* možnost zapojit se do soutìže o SLEVOVÝ KUPÓN do zlatnictví ve výši 500 KORUN
* prezentace na www.vecernikpv.cz (návštìvnost cca 13 000 týdnì) V HODNOTÌ 1 000 Kè
* to nejzajímavìjší aktuální zpravodajství z celého Prostìjovska od Nezamyslic po Dzbel
* PRAVIDELNÁ DÁVKA ÈTENÍ NAVÍC! Roènì vydáváme minimálnì 15 vkládaných speciálù ZDARMA
* malé vánoèní pøekvapení v podobì dárku...

hotově

VOLEJTE 582 333 433, 608 960 042

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

PIŠTE NA: INZERCE@VECERNIKPV.CZ

„Nemyslím si. Dali jeden gól, což je zvedlo
a my se začali bát o výsledek. Nechtěli jsme ztratit náskok, pak
nám ale z přečíslení čtyři na
dva dali další gól a měli ještě
jednu šanci, zatímco my jsme
to už jen vyhazovali. Zaplaťpánbůh ‚Novka‘ to pak Divíškovi
sebral a dal do prázdné brány.“
ƔƔ Naopak úvod byl váš, i
přes brzké oslabení jste
si vypracovali výrazný
náskok.
„Také jsem koukal, že
nám to tam napadalo.
(udivený výraz) S tím
jsme ale šli do zápasu, pan
Přecechtěl po nás chtěl,
abychom šli do nich tvrJiří Možný
dě, vyhrávali souboje.
ƔƔ Po jedenácti minutách to vypa- Dali jsme první gól,
dalo na poklidný zápas, nakonec pak další, když se to
jste z toho udělali
drama...
šťastně k nám
„Byly to celkem nerodrazilo,
vy. Chtěli jsme si to
odehrát v klidu, ale pak
jim tam padly dva šťastné
góly. Nakonec jsme ale uhájili vítězství a jsme za to rádi. Jít do
prodloužení, tak by se pan Přecechtěl
zbláznil a my asi taky. (smích) Jsem rád,
že jsme to zvládli, dobré tři body před
pauzou. Odpočineme a bude to dobré.“
navíc já jsem se také trefil od
ƔƔTakže se nyní bude příjemně od- modré. (úsměv) A za stavu 3:0 se hraje
počívat?
dobře. Oni si vzali ‚tajm‘, ale dobře jsme
„No to stopro. Bude tu pohodička, mů- ubránili oslabení v každé třetině a tu třetí
žeme se na sebe usmívat a ne se šklebit, jsme chtěli dohrát v klidu, bohužel se to neže tam někdo něco vynechal a podce- podařilo. Měli jsme však přidat ještě jeden
nil. Připsali jsme si důležité tři body do dva góly, aby žádné drama nebylo, naštěstí
tabulky, s tím šli do zápasu a jsme rádi, jsme tři body uhájili.“
že se nám to podařilo.“
ƔƔ Nyní začíná listopad, s ním je
ƔƔ V závěru zavládlo nějaké podce- spojená i tradiční akce Movember.
nění?
Zapojíte se do toho i vy?

PROSTĚJOV Když svou druhou
trefou v sezoně zvyšoval Patrik
Husák (na snímku) v jedenácté
minutě duelu s Mostem již na 3:0,
zdálo se, že je rozhodnuto. Hosté
si vzali oddechový čas a diváci
skandovali „deset, deset“, žádná
další kanonáda se ale nekonala.
Jestřábi své další šance nevyužívali a v závěrečných pěti minutách se soupeři podařilo dvěma
góly rychle po sobě dotáhnout
na dostřel. Pojistka přišla až při
power play a poslední tři body před přestávkou tak zůstaly
v Prostějově.

Foto: archiv T. Řezníčka

PLUMLOV Páteční večer v krásném a luxusním prostředí zrekonstruovaného Hotelu Plumlov patřil výjimečné akci. Proběhla zde
ochutnávka stařených rumů a doutníků. K tomu, aby si všichni přítomní náležitě vychutnali nejen vynikající nápoje a silné kuřivo, ale
i příjemnou atmosféru, zahrála písně všech žánrů kapela Trio Plus.
také zazpívat a zatančit s kapelou Trio
Plus. Navíc veškeré ochutnávky těch
nejkvalitnějších a nejstarších rumů byly
zdarma.
Během zasvěceného výkladu Lukáše
Fýželky a Martina Přehnala o tajemství
stařených rumů kolovaly sálem vzorky.
Návštěvníci tak mohly ochutnat šest vybraných značek a ohodnotit, která je ta
jejich srdci nejbližší. Přítomné dámy se
téměř jednoznačně shodly, že nejlépe se
jim popíjí Espero Caribean Orange, což
je rum z Dominikánské republiky, jehož
chuť, jak už napovídá název, doplňují
čerstvé pomeranče. Na výrobu jedné
láhve se jich přitom spotřebuje až deset
kilo. Pánové zase dali většinou přednost
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„Eda“ Knoll

V Hotelu Plumlov se degustovaly rumy a doutníky
EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ
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gólman, ‚Hořča‘ chytal celý zápas výborně. Kdybychom ty góly dali dřív, tak
věřím, že bychom ještě měli šanci.“
ƔƔ Zdálo se ale, že váš herní projev
neodpovídá postavení v tabulce.
Proč na tom nejste líp?
„No, já nevím. Přišel jsem tu před asi
šesti zápasy a takto my hrajeme. Myslím
si, že ne vůbec špatně. Jsou tam sice pasáže jako dnes, které nás stojí zápas, ale
nehrajeme špatný hokej. Doufám, že to
takto bude pokračovat a posuneme se
výš.“
ƔƔ Právě víceméně od momentu,
kdy jste přišel, tak se najednou začalo dařit. Postřehl jste to?
„No, tak je to trošku i dílem náhody. (úsměv)
Neřekl bych, že
zrovna já jsem
nějak mužstvo
zvedl, ale samozřejmě
každý hráč
trochu pomůže. Dostávám
hodně času na
ledě, snažím se
tomu pomoct.
Konec v Pardubicích jsem moc
nečekal, ale takový je
hokej, tak si z toho nic nedělám. Takto se to vyhodnotilo,
takový je hokejový život...“
ƔƔ Čtyři z posledních šesti
zápasů jste vyhráli, už vás
hokej opět více baví?
„Když se vyhrává, tak hokej
kluky vždy baví. A já doufám,
že se zvedneme. Dneska to
nevypadalo špatně, měli jsme
si aspoň bod odvézt, ale když
budeme v těchto výkonech po-

kračovat, tak se zvedneme a půjdeme
nahoru.“
ƔƔ Vy, Vojtěch Kubinčák a Jan Alinč
máte přes dva tisíce extraligových
startů, zatímco zbytek týmu tvoří
hlavně mladíci. Jak vnímáte svou
roli?
„Na nás to má stát. Nechci říct, že se od
nás mají přímo učit, ale
potřebují se vyhrát a já
si myslím, že v tomto
je pro ně Most jako
farma ideální. A doufám, že od nás nějaké
dobré věci pochytí.“

“

4:2

PROSTĚJOV Povinnost splněna,
body zůstaly doma. To si mohli říct
Jestřábi po sobotním v pořadí devatenáctém souboji letošního ročníku
první ligy, kdy v pozici sedmého nejlepšího celku tabulky zdolali doma
předposlední Most. A pomohla jim
k tomu i dvoutisícová návštěva, tedy
téměř na hlavu stejně početná jako
o týden dříve proti Kadani.
Úplný úvod patřil hostům, kteří několikrát nebezpečně zaútočili, a Horčička
se musel mít stále na pozoru. Vyplynula
z toho i jejich brzká početní výhoda, kdy
byl na trestnou lavici odeslán Dragoun.
Prostějov ovšem právě v této nestandardní
situaci zaútočil a dočkal se první vstřelené
branky při vlastním oslabení. Novák se
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„Asi jo, i když mi to nesluší a vypadám
jak vůl. (smích) Ale asi do toho půjdeme
celý tým, vždy to dodržujeme. Je to na
podporu léčby a myslím si, že preventivní vyšetření by si měl každý udělat. Je
to dobré zviditelnění tohoto problému,
většina hokejistů to dodržuje a my do
toho půjdeme taky.“
ƔƔ A přemluvíte i trenéra?
„To nevím, ale můžeme se ho zeptat.
(smích) Podle mě ale ne...“

Most:6NYĚOëVWDUWDQDNRQHFGUDPD
JES PV
HC MO
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„Do utkání jsme vstoupili velmi dobře a myslím si, že první třetinu jsme
celkem ovládli výsledkově i herně. Od
druhé části nastoupil Most s trochu agresivnější taktikou, byli u nás ve třetině
podstatně důraznější a chodili napadat
ve dvou, což nám dělalo problémy.
Vytvořili jsme si i tak nějaké šance, ale
utkání už bylo vyrovnané. Pak jsme si
ho úplně zbytečně zkomplikovali desetiminutovým vyloučením Tomáše
Protivného a potom hrubými chybami, z nichž jsme inkasovali dva góly.
Nakonec jsme zápas mohli i ztratit...“

-DQ=$&+5/$
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„Hodnotí se mi to těžce... Myslím
si, že jsme nebyli o tolik horší jako
soupeř, nicméně jsme prospali úvod
zápasu, kdy se to zlomilo. Domácí
toho využili, rozhodli o celkovém
vítězství. Začali na nás hrát agresivně, kotouče jim létaly do brány a my
jsme nevěděli, co s tím. Vzal jsem si
time out, s mančaftem bylo potřeba
něco udělat. Pronesli jsme pár slov,
něco jsme hráčům zdůraznili a pak
už to vypadalo jinak. A od druhé třetiny si myslím, že jsme byli úplně jiný
mančaft.“

Ústí nad Labem (jim) - Závěr loňské sezóny strávil v Prostějově, v létě
si vybojoval angažmá v extraligových Pardubicích, v tomto ročníku
ovšem dostal šanci jen v dresu partnerského Šumperka. Pětadvacetiletý
obránce Jan Látal nově patří od středečním utkání v Českých Budějovicích do kádru Ústí nad Labem, kam
zamířil na hostování. V první lize
tak obléká již sedmý dres, předtím
nastupoval rovněž v Třebíči, Mostu,
Kadani a na Kladně.

%DKHQVNÙVhDIU½QNHP
uspìli ve Slavii

Movember? Asi do toho půjdeme
celý tým, vždy to dodržujeme.

dostal do samostatného úniku již předtím,
kdy se hra rychle přelila po předešlém útoku Mostu, tehdy však ještě neuspěl. Dočkal
se až v šesté minutě, kdy sebral puk soupeři,
ustál faul na svou osobu a poprvé překonal
Petráska – 1:0. Třiadvacetiletý gólman je
Jestřábům dobře známý z loňského působení v Ústí, kdy ve vzájemných duelech
předváděl velice dobré výkony. Úvod této
sezony strávil v Litvínově, kde sice nedostal
šanci v extralize, ale zachytal si v základní
skupině i prvním kole play off Ligy mistrů,
nyní vypomáhá Mostu. Na Hané ale ani on
k bodům nepomohl.
Domácímu celku se poté podařilo ubránit i dokonce dvojnásobné oslabení
a naopak při prvním mosteckém vyloučení svůj náskok zvýraznili. Mezi střelce se
zapsal volný Jakub Čuřík - 2:0. A o dalších
jednaosmdesát sekund později obránce
Husák procedil puk od modré čáry až za
tu brankovou - 3:0. Hosté reagovali oddechovým časem a zbytek úvodní části se
jim už podařilo odehrát bez újmy.

Jan Látal hostuje v Ústí

Ve druhé části se soupeř zvedl a prostějovští hokejisté navíc nastupovali s vědomím tříbrankového náskoku, přesto ještě
mohli odskočit i na výraznější odstup.
Moskalovi se ovšem tentokrát v zakončení až tak moc nevedlo a z nájezdu trefil
jen tyčku. Neúspěchem skončilo všech
devět jestřábích pokusů mířících přímo
na bránu a i z tohoto bylo patrné, že se
poměr na ledě změnil. Úvodní část totiž
v této statistice ovládli domácí 14:8, ve
druhé těsně prohráli 9:10 a ve třetí ještě
výrazněji 9:15. V součtu tak nakonec byli
aktivnější hostující hráči.
A v úplně posledních minutách základní
hrací doby se jim podařilo celý duel také
zdramatizovat. To už vše pouze v roli diváka sledoval Tomáš Protivný, jenž v polovině devětačtyřicáté minuty inkasoval
dvě minuty za sekání a dalších deset za
nesportovní chování. Domácí tak dohrávali jen na pět beků, protože Rudl zůstal
mimo hru.
Nejprve se v polovině pětapadesáté minuty prosadil Slavíček (3:1), osmdesát
sekund nato využil Divíšek Vokurkovy
chyby, jenž ve středním pásmu prohrál
souboj a přišel o hůl, a ze vzniklého přečíslení se expardubický hráč nemýlil - 3:2.
Oddechový čas si nyní vzal tak prostějovský kouč Kamil Přecechtěl, hosté přesto
sahali po vyrovnání. Ale tečovaný puk
z hranice brankoviště si cestu mezi tři tyče
nenašel. Minutu a půl před koncem se
Most odhodlal k power play, jeho snahu
ovšem velice brzy uťal Novák. Na modré čáře obral o puk váhajícího Divíška,
nabruslil si na střed kluziště a poslal puk
přesně do uvolněné brány - 4:2.
I po změně času a přesunu domácích
střetnutí na sedmnáctou hodinu tak Jestřábi pokračují v domácí vítězné jízdě,
duel s Mostem byl v tomto směru čtvrtý
úspěšný v řadě.
(jim)

Praha (jim) - Útočníci Zdeněk Bahenský s Davidem Šafránkem uspěli
na zkoušce v pražské Slavii a podepsali s klubem smlouvu do konce
stávající sezony. Bahenský strávil
loňskou sezonu ve Spartě, Kladnu
i Karlových Varech a letos ve třinácti
duelech zapsal osm bodů. Šafránek
si přinesl střeleckou formu z druholigového Kolína, sehrál o zápas
méně a pomohl zatím čtyřmi brankami a dvěma asistencemi. Naopak
z kádru dočasně vypadl útočník
Václav Tomek, jemuž klub z Edenu
vyřídil měsíční hostování v Třebíči.

Havíøov zkouší Laca
Havířov (jim) - Minulé pondělí se
na tréninku Havířova premiérově
představil slovenský brankář Marek
Laco, čtyřiatřicetiletý hráč přichází do kádru účastníka WSM Ligy
zatím na zkoušku. Žilinský odchovanec strávil poslední dva ročníky
v elitní kazašské soutěži, kde hájil barvy celku HK Almaty, dále si
mimo jiné zachytal za Martin, Považskou Bystricu, běloruský Latgale,
Spišskou Novou Ves, Nitru a další
celek ze středoasijské země Beibarys
Atyrau.

0LvNRYVNÙvHOGR7ÔHEÉÄH
Třebíč (jim) - Třiadvacetiletý útočník Daniel Miškovský stihl na konci
října vyměnit dres. Kmenový hráč
Liberce strávil úvodní část sezony
v prvoligových Benátkách nad Jizerou, za něž v letošní sezoně sehrál
celkem patnáct utkání a zaznamenal
bilanci čtyř bodů za dva góly a stejný
počet asistencí. Nyní se již majitel
tří extraligových startů v dresu libereckých Bílých Tygrů připravuje
s Třebíčí, kam odešel na hostování
do konce sezóny. První duel v novém působišti stihl ve středu proti
Jestřábům a hned se uvedl brankou,
výhry se dočkal i o tři dny později na
ledě pražské Slavie.

JSME JEDNA

RODINA

ąHNQLVYÛPSĆ¿WHOĎP
æHXæMVLWDN\VQ¿PD
'RSRUXêVGËOHM
DGHMOLNHQD

www.facebook.com/vecernikpv
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navštivte stále více oblíbenější inter

lední hokej

PROSTĚJOVŠTÍ JESTŘÁBI SI ODPOČINOU

JESTŘÁB PODLE

VEČERNÍKU

Lví podíl na nejnovějších třech získaných bodech měl
právě tento zkušený plejer. Ze svého úvodního nájezdu sice ještě neuspěl, poté se však při vlastním oslabení
zmocnil kotouče, ustál i atak obránce a tváří v tvář
Petráskovi nezaváhal, svou postavu a schopnost účinně forčekovat pak využil i při hostující power play, kdy obral Divíška o puk
a dovezl ho do prázdné brány.
Letošní bilanci si tak vylepšil na sedm
branek a tři asistence, opět se navíc
naplnilo, že při jeho brankovém příspěvku jsou z toho body. A kromě v
prodloužení ztraceného duelu se Šumperkem se Jestřábům podařilo vždy vyhrát v normální hrací době. Trenéři i spoluhráči si tak mohou jen přát, aby se útočník slavící právě dnes své sedmadvacáté
narozeniny trefoval v každém utkání. Zdá se navíc, že z nahrávače se stal letos na
podzim úspěšný střelec.

aneb pohledem
2CXNC/QLæsäG

„Středeční prohra v Třebíči nás
pochopitelně nepotěšila, o lepší
výsledek jsme se ale připravili
sami. Neproměnili jsme tři gólové
příležitosti ve druhé třetině,
a kdybychom tam šli do vedení
a naopak ve třetí třetině neudělali
chyby a nedostali z nich góly,
mohli jsme vyhrát i tam. Ale po
sobotní výhře nad Mostem panuje
se třemi získanými body spokojenost, podařilo se nám doma
opět zvítězit, navíc před další velmi
pěknou návštěvou, těší nás, že nyní
fanoušci chodí i na méně atraktivní
soupeře. Hned vstup do utkání
nám vyšel famózně a stav tři nula
po první třetině byl vynikající. Ve
druhé části se hra vyrovnala a ve
třetí jsme z toho po našich chybách
udělali zbytečné drama. Naštěstí
však se třemi body pro nás. Do
každého zápasu jdeme s tím, že
chceme urvat všechny tři body, a je
jedno, jestli je pak přestávka, nebo
následuje další zápas. Je ale pravda, že na pauzu se všichni těšíme,
hlavně si chvíli odpočineme od
hokeje a kluci, co jsou tady pořád,
se podívají domů. (úsměv) Dostali
jsme na pár dni volno, ale pak budou následovat tréninky a příprava
na další zápasy. Každý z nás využije
volných dnů po svém, ale všichni si
určitě odpočineme od hokeje.“
PAVEL MOJŽÍŠ
obránce
LHK Jestřábi Prostějov

www.vecernikpv.cz

Po osmi ostrých týdnech, během nichž bylo na programu
celkem devatenáct kol včetně
tří vložených pondělních střet-

9
nutí, bude ten v pořadí devátý
sedmidenní cyklus o poznání
volnější. V plánu totiž není díky
reprezentační přestávce ani jeden zápas a na Jestřáby i ostatní
celky čeká celkem devítidenní
pauza, než se opět představí
svým fanouškům.

původní
zpravodajství
pro Večerník

Jiří
MOŽNÝ
Náročnou porci devatenácti zápasů
během osmi týdnů museli strávit prvoligoví hokejisté, nyní mohou alespoň trochu dobít baterky. Na pořadu
je totiž první reprezentační přestávka,
díky níž se na více než jeden týden
nebude hrát žádné soutěžní utkání.
A pak se začne opět zostra trojbojem
pondělí, středa, sobota. „Svým způsobem je to dobře, nezamlouvají se
mi ale ty pondělky, tři zápasy v týdnu
nemá ani extraliga a je to zbytečně
našlapané. Nyní je tu sice téměř deset
dnů volna, možná by ale stálo za to
spočívat, kolik hráčů první ligy ale pojede do reprezentace a jestli je nutné,

aby tam ta pauza taková byla...,“ glosoval letní rozhodnutí svazu hlavní kouč
Jestřábů Kamil Přecechtěl.
I on je ale rád, že se naskytla možnost
doléčit šrámy a zotavit se před další fází
sezóny. Zejména při stabilní hře jen
na tři formace. „Mužstva mají marody
a nyní dostala možnost si kádr zkonsolidovat a dát dohromady: Takže se pak
dá očekávat, že hra bude atraktivnější, protože kluci budou uzdravenější,
mužstva silnější, takže možná i hokej
pak bude lepší,“ odhaduje zkušený kormidelník.
Možnost oddechu tak dostanou nejen
hráči, ale i realizační tým, který zodpovídá za předváděnou hru i výsledky a
zejména v úvodu sezóny to neměl vůbec jednoduché. „I nám přijde volno
vhod. I z hlediska psychického odpočinku, protože tlak na kluby a hráče je
poměrně dost veliký, takže sedm dní
klidu také není špatné. Těším se na to,
jsem poměrně dost unaven, je to zde

Všech deset vítězství v tomto prvoligovém ročníku vychytal prostějovskému hokejovému „áčku“ Luboš
Horčička. To sobotní jubilejní bylo
svým způsobem odlišné, šestatřicetiletý gólman totiž v tomto duelu představil svou novou masku. A premiéra
to byla tříbodová, v bílé ochraně hlavy
s červeným pruhem uprostřed lapil
hned jednatřicet pokusů soupeře a nedovolil, aby se nějaké body stěhovaly
z Hané do severozápadních Čech.
„Mám ji teprve pár dní. Nechtěl jsem
vymýšlet nic složitého, v jednoduchosti je síla. Tak se snad bude líbit,“
představil po utkání novou část své výstroje. A přestože byl unavený, vyzařovala z něj uvolněnost a pohoda. „Jsem
tu spokojen, nemám si na co stěžovat.
Mančaft parádní, kluci mě berou. Ani
ve spolupráci s obranou si nemám na
co stěžovat, funguje to dobře,“ chválil
někdejší extraligový šampion.

pro Večerník

Jiří MOŽNÝ

HOKEJOVÁ BAŠTA? KADAŇ!

současně výsledkově velice vydařeném
období se chodí na hokej i tam, kde by
se to příliš nečekalo.
A když vezmeme v potaz i další objektivní skutečnosti, vyjde nám z toho
ještě překvapivější verdikt. Bezkonkurenčně nejvíce návštěvníků zavítá od
začátku sezony do českobudějovické
Budvar Areny, aktuálně se toto číslo
blíží k hodnotě pět tisíc dvě stě. Znamená to tedy téměř sedmiapůlnásobek
kadaňské hodnoty.
Ovšem samotné královské město nacházející se v severozápadních Čechách kousek od hranic s Německem
má pouze osmnáct tisíc obyvatel.
Pravda, průměrně i z tohoto porovnání vycházejí Budějovice lépe, ale
neplatí to pro již vzpomínané duely
s prvoligovou špičkou, na Slavii totiž
zavítal v průměru každý devátý obyvatel města.
To by třeba v případě Prostějova
znamenalo téměř naplnění stávající
kapacity, konkrétně čtyři tisíce devět
set fandů. Tolik na Slavii nepřišlo ani
náhodou...

ČERNÉHO

NOHEJBALOVÝ „SINGLÍŘ“ KRALUJE:

TOMÁŠ ROBA MÁ

Zdeněk VYSLOUŽIL

6CMVQ\X[wQXCN,CMWDèWąÊMXFGU¾VÆOKP


Most rozbil svou agresivitou. I přesto
jsme tam měli odjezdy dva na jednoho, tři na dva, ty ale nevedly do koncovky, ale spíše k mantinelu. I myšlení
kluků je za stavu 3:0 trochu jiné, nejen

ZJISTILI
JSME ...

elektronická tužka

V pořadí průměrné návštěvnosti na
domácí střetnutí sice náleží Kadani
s necelými sedmi stovkami diváků až
dvanáctá pozice, minulý týden o sobě
ale právě tento hokejový klub dal pořádně vědět. A to nejen tím, že dokázal
i v notně slátané sestavě bodovat proti
pražské Slavii a zdolat českobudějovický Motor, ale i právě díky zaplněnosti tamějšího stadionu.
Jezdit do destinací jako Kadaň, Most
či Benátky nad Jizerou je zpravidla
spíše za trest, protože tam panuje komorní prostředí jako při přáteláku
či mládežnických soutěžích, při posledních dvou kolech to ale neplatilo.
Místo klasických čtyř až pěti stovek se
na Jihočechy přišlo podívat jedenáct
set fandů a na dvojnásobného českého
mistra dokonce o plných devadesát
hlav padla dvoutisícová hranice!
To je opravdu úctyhodný počin na
klub, kde by někdy mohl být slyšet
špendlík dopadající na podlahu. Tyto
dva zápasy samozřejmě nemohou výrazně zvednout absolutní čísla, ukazuje to ale, že při atraktivitě soupeřů a

PROSTĚJOV Stoprocentní jako před týdnem sice hokejisté
Prostějova nebyli a navíc si o jedno místečko v průběžné tabulce pohoršili, přesto jsou absolutnímu čelu opět o chloupek blíž.
Pomáhá jim k tomu slabší forma Slavie i nečekaný odečet šesti bodů budějovickému Motoru, který pyká za administrativní pochybení v případě obránce Martina Semráda. Nyní je na chvíli dobojováno, o body půjde na kluzištích opět až příští pondělí 9. listopadu.

dost psychicky náročné,“ povídal Večerníku s úsměvem na tváři.
Na duši ho hřála čerstvá výhra nad
Mostem, díky níž se Jestřábi přehoupli přes hodnotu třiceti získaných bodů. „O tom sobotní duel
byl, protože deset dnů trénovat pod
tlakem, že ostatní mančafty se na
vás dotáhly a vy naposledy prohráli
s předposledním, by nebylo dobré. To
ve vás leží delší dobu. Naštěstí jsme to
zvládli, takže příprava může proběhnout v klidu,“ spadl Přecechtělovi kámen ze srdce.
Na sobotních třech bodech se výrazně
podílel mimo jiné Martin Novák, jenž
svým buldočím stylem dovezl do brány
hned dva puky. „Mrzí mě, že vstřelil jen
dvě branky, mohl jich dát mnohem víc.
Měl tam samostatný nájezd, který zakončil téměř hanebně, ale jeho výkon
byl pro nás nesmírně důležitý, pochytal
i řadu střel a výborně bránil. Dal rozhodující gól, kterým mužstvo uklidnil. Byl
pro nás společně s Lubošem Horčičkou hodně důležitý,“ chválil svoji oporu
kouč.
Mostu se sice podařilo zvednout a od
jednadvacáté minuty být nebezpečnějším soupeřem, o žádnou dělbu
bodů se ale nejednalo. „V první třetině
jsme předváděli takovou hru, jakou
jsem chtěl. Ale ve druhé třetině nám ji

TÝN NAD VLTAVOU, PROSTĚJOV Talent opět na scéně!
Jedna z největších nadějí prostějovského nohejbaluTomáš
Roba si opět připsala výrazný úspěch. Na juniorském republikovém šampionátu nenašel přemožitele a získal již
svůj třetí mistrovský titul! „Tomáš zvládl celé mistrovství
skvěle. Získal hattrick v této kategorii se v historii doposud
Tomáš Roba oslavil poslední
říjnovou neděli svůj další velký nikomu nepodařilo,“ hlásil s hrdostí Richard Beneš, trenér
triumf. Foto: Zdeněk Vysloužil Sokola I Prostějov.

TŘETÍ TITUL!

Chytil se Sivoněm Přemky to na podzim

POSTUPUJÍ ZABALILY…

Vítěznou sérii ukončil hattrick Polodny Tomáš Divíšek:
SK TŘE
LHK PV

4:2

7ě(%Ëý 35267ċ-29 3iWê
WĜtERGRYêNRUiOHNYĜDGČQDSUYR
OLJRYRX QLW QHSĜLE\O 3R YêKUiFK
QDG %HQiWNDPL ýHVNêPL %XGČ
MRYLFHPL 6ODYLt D .DGDQt VH WHQ
WRNUiW SURVWČMRYVNêP KRNHMLVWĤP
WROLN QHGDĜLOR D ] OHGX 7ĜHEtþH VH
QDVWiWQtVYiWHNYUiWLOLVSUi]GQRX
9\XåLOL VLFH KQHG GYČ SRþHWQt Yê
KRG\QHSĜLGDOLNWRPXRYãHPåiG
QRXEUDQNXSĜLURYQRFHQQpVLWXDFL
D V +RUiFNRX 6ODYLt VL SR WRPWR
]iSDVH SURKRGLOL SR]LFH Y WDEXOFH
7êPX]9\VRþLQ\WDNQRYČSDWĜLOR
ãHVWpD-HVWĜiEĤPVHGPpPtVWR
9 GRPiFt VHVWDYČ VH SUR VWĜHGHþQt
XWNiQt RVPQiFWpKR NROD:60 /LJ\
REMHYLOR KQHG QČNROLN ]DMtPDYêFK
MPHQ*yOPDQVNRXMHGQLþNRXMHLQD
GiOHSRVLOD]3DUGXELF.DUHO9HMPHO
NDYREUDQČVHSDNYHGOHYHOH]NXãH
QpKR 0DOHQ\ PLPR MLQp SĜHGVWDYLOL
UR]HKUiYDMtFtVH.RPHĢiNDMDUQtPL
VWUYOLWYtQRYVNpPGUHVX3HWUâWLQGOþL
QHGiYQê-HVWĜiE-iQ1LNR9~WRNXVL
VYRXSUHPLpUXRGSĜHVXQX]%HQiWHN
QDG-L]HURXRGE\O'DQLHO0LãNRYVNê
$SUiYČWĜLDGYDFHWLOHWê~WRþQtNVHSR
VWDUDORSUYQt]PČQXVNyUH%ČåHODGH
YiWiPLQXWDRGOHYpKRPDQWLQHOXVLWR
VNU]NUXKHPDåNW\þLQDPtĜLO=X]LQ
SRVODO SXN SRG VHEH QD 0LãNRYVNp
KRMHQåVLVWLKORGEUXVOLWRGREUiQFH
D]PH]LNUXåtYSRNOHNX]DPtĜLOSĜHV
QČNSUDYpW\þL±
9]iYČUXSUYQtWĜHWLQ\SDNPRKORWH
YĜtW VYĤM JyORYê ~þHW 3HWU 3RORGQD
PLQXWXSĜHGSDX]RXRYãHPMHãWČQH

¸67<
75(1§5č
-LÔÉ0,¤.$
s6.+RU½FN½6ODYLD7ÔHEÉÄ
„Byli jsme rádi, že přijede Prostějov, který víme, že chce hrát hokej. První třetinu
jsme zvládli dobře, ve druhé jsme přidali
druhý gól, ale pak jsme trochu ustoupili
z naší hry a soupeř v přesilovce snížil.
Myslím si, že zápas se zlomil na konci
druhé třetiny, kdy hosté nedali stoprocentní šanci. V poslední třetině jsme
utekli o dvě branky, ale pak jsme hráli
nesmyslně v šesti, což nepochopím.
Jsme rádi, že jsme v říjnu konečně doma
zvítězili, a doufám, že nám to pomůže
do dalších zápasů.“
.$0,/3´(&(&+7¨/
s/+.-HVWÔ½EL3URVWÈMRY
„Narazili jsme na velice dobře připraveného a silného soupeře. Odehráli jsme
kvalitní, vyrovnané utkání s leč nešťastným koncem. Bohužel jsme ve druhé
třetině, kdy jsme měli trochu navrch, nevyužili vyložené šance a to nás stálo alespoň ten bod, který jsme si chtěli odvézt.“
/XĖiN $ VSROXPDMLWHO NOXEX SRVODO
NRWRXþ GR JyOPDQRYD SURWLSRK\
EX6RXSHĜLDOHVWDþLORURYQêFK
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PROSTĚJOV Sezónu začal
v Pardubicích, po sérii neúspěšných výsledků ovšem musel extraligu opustit a zamířil o patro
níž. Nové angažmá našel Tomáš
Divíšek (na snímku) v Mostu
a na severozápadě Čech pomáhá
extraligový šampion ze sezóny
2004/2005 a nejproduktivnější
muž play off 2012 litvínovské farmě k posunu ze dna tabulky. Proti
Jestřábům sice jeho gól a přihrávka k bodům nevedly, ale během
svých sedmi střetnutí v dresu
mosteckého HC byl držitel sedmi
stovek startů v nejvyšší domácí
soutěži již u čtyř výher.

Jiří Možný
ƔƔ Vstup do zápasu vám výsledkově
nevyšel, kde byl zakopán pes?
„Nemyslím si, že jsme zpočátku hráli tak
špatně, prostě jsme dostali tři góly po
individuálních chybách. Nehráli jsme
ale špatně a já jsem věřil, že nějaké body
uděláme. Ale bohužel nula tři je dost.“
ƔƔ Co jste si při oddechovém čase
a pak po první třetině řekli?
„Že se musíme zlepšit. Nehráli jsme úplně ten hokej, který jsme chtěli hrát, bylo
tam zbytečně hodně přečíslení na nás.
Velké šance jsme sice ubránili, pak jsme
ale dostali hloupé góly. Řekli si ještě, že
to zkusíme, nehráli jsme dneska špatně,
bohužel nás ale první třetina stála zápas.“
ƔƔ Nakonec jste se ale na domácí dotáhli a mohli jste i srovnat...
„Prostějov nebyl o tolik lepší. Věděli
jsme, že když dáme gól, tak oni znervózní. Podařilo se nám dát dva a bylo to
dobré, ale pak jsme hráli vabank a udělali
tam chybu. Domácím hodně pomohl

PŘEMYSLOVICE,SKALKA,PROSTĚJOV Záhadná epidemie! Fotbalové Přemyslovice nedohrály
podzim. Poslední tým okresního
přeboru nenastoupil k posledním
dvěma zápasům první poloviny
sezóny a soupeřům se to nelíbí.
Nejvíce jsou „nakrknutí“ ve Skalce,
která se s „Přemkami“ měla utkat
První
ve středu 28. října. „První
me
kontakt z Přemyslovic jsme
evidovali až v neděli pětadvacátého října. Další
pak o dva dny později,
tedy těsně před zápasem…,“ krčí rameny
da
Stanislav Prečan, předseda
Skalky.
Př
O zdravotních problémechh Přemyslovických se nevědělo nic ani na svazu. Elektronickou poštou prý došla
informace o tom, že z důvodů rozsáhlé marodky ke středečnímu utkání se Skalkou tým Přemyslovic nenastoupí až v úterním podvečeru.
„V neděli mi volal pan Trunda z Přemyslovic, že by rádi středeční zápas
odložili. Já mu na to odpověděl, že
kdyby zavolal v týdnu předtím, že
s tím nemáme problém. Takhle už
bylo příliš pozdě,“ informoval dále
Prečan a pokračoval: „Další telefo-

nát přišel v úterý, že vůbec nemáme
chystat hřiště, že mají spoustu nemocných a nepřijedou!“
Abnormální marodku svého týmu
potvrdil i přemyslovský kouč Jaroslav Liška. „Po zápase s Držovicemi (25.10) se na trénink dostavili
pouze dva hráči s tím, že zbytek je
nemocný. Podzim tak pro mě prakticky skončil, protože následující

že by jedenáct lidí dohromady dali.
Když může jezdit na zápasy v deseti třeba Zdětín, tak nevím, proč
by nemohly Přemyslovice. My také
kolikrát nastoupili jen v jedenácti,“
zamyslel se Prečan a dodává: „Nám
o body nejde, nehrajeme o postup
ani sestup. Jde o princip. Takhle by
si mohl odkládat utkání každý, a kde
bychom byli? Jsem zvědavý, jak rozhodne svazová STK. V případě, že
od
nařídí odehrát
utkání v náhradním
term
termínu,
tak k němu nenast
stoupíme!“
V
Velkého
brouka do hlav nasadila tato situace
vy
i předsedovi prostějovskéh OFS Milanu Elfmarkoho
vi. „Samozřejmě, že o tom
něco vím. Vynesení nějakého
s však ode mě teď nedoverdiktu se
čkáte. Je to plně v kompetenci STK
t bbude
d zasedat až ve čtvrtek. Musí
a ta
se pečlivě zvážit všechny okolnosti,“
nechtěl se pouštět do předčasných
závěrů Elfmark, jenž doplnil: „Já
osobně jsem vždy pro to, aby se kluby mezi sebou domluvily. Upřímně
přiznávám, že se mi celá tahle kauza
moc nelíbí!“
Jak tedy vše dopadne, rozhodne
až čtvrteční zasedání STK. Rozhodně se však nebude jednat
o jednoduchou kauzu. Jedna strana se bude stoprocentně cítit po(zv)
škozená!
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Foto: archív M. Chytila

VADUZ, PROSTĚJOV Úspěšně
zvládla česká fotbalová reprezentace do sedmnácti let první fázi
kvalifikace o postup na mistrovství Evropy. Po vzoru národního „áčka“ se mladíkům podařilo
vyhrát svou skupinu a přímo na
trávníku k tomu pomohla i dvojice, která s fotbalem začínala v 1.SK
Prostějov - Mojmír Chytil (na
snímku) a Robert Sivoň.
„Prostředí je tu dobré, máme krásný hotel s nádherným výhledem na

SONDA
JIŘÍHO

MOŽNÉHO

hory. Viděli jsme město, je takové malinké. Ale mají to tam útulné, krásná
krajina, všechno pěkné,“ hlásil krátce
po příjezdu do Vaduzu šestnáctiletý Chytil. Právě pětitisícové hlavní
město Lichtenštejnska hostilo jednu
z celkem třinácti kvalifikačních skupin. A soupeřem Česka byli vedle domácího celku ještě hráči Gibraltaru
a Chorvatska. Dál šli dva nejlepší.

dokončení na
straně
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více čtěte v příštím vydání

zjistili jsme
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dva mistráky jsem měl povinnosti
u dorostu Čechovic. V Přemyslovicích řádí nějaká viróza, hráči vůbec
netrénovali,“ potvrdil Liška.
Rozsáhlá marodka je pochopitelným a logickým důvodem k žádosti o odložení zápasu, v případě
Přemyslovic se však jedná o dosti
zajímavou situaci. „Když už někdo
sonduje v neděli, že by ve středu nehrál a potvrzení od lékaře shání až
v úterý, je to divné. Navíc mají Přemyslovice béčko, tudíž si myslím,

FIBINGEROVÁ? PROČ NE

HOKEJ BUDE I V SOBOTU

PROSTĚJOVANKY DOBYLY SINGAPUR

Hned tři osobnosti oceněné prezidentem u příležitosti výročí vzniku Československé republiky
mají spojitost s Prostějovskem. Je pravdou, že v
některých případech se jména na seznamu mohou
zdát podivná a může to i připomínat rozdávání
metálů svým kamarádům za předešlou podporu, v
případě regionálních zástupců tomu tak ale není.
O přínosech a věhlasu Josefa Františka s Bohdanem Pomahačem není sporu, stejně tak i Helena
Fibingerová šířila slávu naší země. Je pravdou, že
v její souvislosti se opakovaně objevovaly spekulace, že to nebylo úplně čisté, aniž bych ovšem chtěl
někoho obhajovat, je potřeba říct, že nikdy nebyla
za nic potrestána. Je sice pravdou, že organizovaný
doping byl ve východním bloku hodně rozšířeným, nedělám si ale iluze, že i na opačné straně by
to bylo čisté a neposkvrněné. Stejně kontroverzní
mohou být jména jako Florence Griffith-Joynerová nebo Eric Heiden, kteří jsou uznáváni jako velké
sportovní osobnosti.

První hokejová liga si stejně jako nejvyšší domácí
soutěž vybírá pauzu a další kola budou na programu až o druhém listopadovém týdnu, regionální
fanoušci lačnící po hokeji ovšem nemusí smutnit.
Pravda, na Karjala Cup se do Skandinávie vydá asi
jen málokdo a stejně tak druhá liga není to, po čem
by oči fajnšmekra bažily, nabízí se ale jedna exhibice. V sobotu odpoledne totiž opět ožije vsetínský stadion Na Lapači, na programu totiž bude
duel mezi účastníky extraligového finále ze sezony
1995/1996, kdy proti sobě nastoupil domácí celkově šestinásobný šampion a litvínovský vyzyvatel.
Patřím do generace, která vyrůstala na úspěších
zeleno-žlutých barev a na prvním stupni základní
školy jsme si o přestávkách i po vyučování hráli
na Čechmánka, Jaškina, Dopitu či Sršně, takže za
sebe mohu říct, že se na toto setkání velice těším.
Od té doby se sice mnohé změnilo a Vsetín hraje až
druhou ligu, ovšem vzpomínky na velké a úspěšné
bitvy zůstávají.

Všeobecně platí, že je lepší aktivně sportovat než
pouze sledovat výkony ostatních v televizi, existují
ale i výjimky. A jednou z nich byl i právě skončený
tenisový Turnaj mistryň, který skončil až nečekaným úspěchem prostějovského oddílu. Lucii
Šafářovou sice ovlivnilo nedávné onemocnění a
skončila již ve skupině, ovšem právě ona poslala
dál Petru Kvitovou, která předvedla, jak může být
tenis krásný a nevyzpytatelný sport, kde je spousta věcí relativní. Její semifinále bylo plné obratů
a nabídlo spoustu krásných momentů a podle
bookmakerů neočekávaný průběh i závěr, velice
napínavý byl i finálový souboj, kde už české lvici
tolik štěstí nepřálo. Ovšem už před samotným
duelem bylo jasné, že Prostějov může slavit, soupeřkou naší reprezentantky totiž byla další členka
úspěšného extraligového družstva TK Agrofert
Prostějov Agnieszka Radwańská, takže v dalekém Singapuru se s trochou nadsázky uskutečnilo
okresní finále.

rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK:
Vítězné derby na půdě Čechovic
katapultovalo Lipovou do čela
„B“ skupiny I.A třídy a právě
tento někdejší třetiligista se tak
na úkor favorizovaného Lutína
může honosit titulem půlmistr
soutěže.
DEBAKL:
Přehrada bude aspoň na půl
roku patřit Plumlovu. Mostkovice se totiž v derby na půdě
nováčka tabulky soutěže a navíc
posledního celku soutěže trápily
v koncovce a na úplné dno už to
mají jen dva body.
ČÍSLO:

7

Kubánská posila „Agelek“ Melissa Vargas se zaskvěla v duelu
proti Přerovu. Při pátém extraligovém kole se tomuto šestnáctiletému(!) talentu podařil
v hanáckém derby málo vídaný
kousek v podobě sedmičky es v
řadě.
VÝROK:

„TĚŠÍM SE, JSEM

UNAVEN, JE TO ZDE
PSYCHICKY NÁROČNÉ.“
Trenér prostějovských Jestřábů
KAMIL PŘECECHTĚL s úsměvem kvituje, že přichází prvoligové
volno
KOMETA:

MICHAL
KALÁB
Kanonýr
nýr z Otaslavice o sobě dal v uplynulém
m týdnu hodně
vědět,, nejprve se
při vloženém
st ř e d e č n í m
kole hned
čtyřikrát
trefil
do
sítě určickérčického „béčka“,
béčk “
poté dalším gólem zařídil penaltové vyvrcholení ve Smržicích.
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fotbal

Rekordní
Bob Hála

´Švícko´ měl pech!

Sportovně-technická komise OFS Prostějov na svém zasedání dne 27. října 2015 rozhodla:

1. Odehráno:
II. třída 12. kolo STK schvaluje bez závad, III. třída 12. kolo STK schvaluje bez závad, dorost 10. kolo STK schvaluje bez
závad, zápas TJ Haná Prostějov - TJ Sokol Brodek u Prostějova se odehraje v sobotu 31. října v 10.30 hodin, starší žáci
dodatečně schvaluje 7. kolo TJ Sokol Plumlov - TJ Jiskra Brodek u Konice 2:2 (4:3 pokutové kopy), utkání TJ Haná Nezamyslice - TJ Sokol Držovice bude odehráno v jarní části dle dohody oddílů, mladší žáci STK dodatečně schvaluje utkání 1.
kola TJ Haná Nezamyslice - TJ Sokol Mostkovice 0:6, turnaj přípravek v Konici schvaluje STK bez závad.
2. Změny termínů utkání:
II. třída TJ Sokol Zdětín - TJ Horní Štěpánov, původní termín neděle 1. listopadu 2015 od 14.00 hodin, požadovaný termín sobota 31. října 2015 od 14.00 hodin, dohoda oddílů.
Zapsal Karel Kubalák, sekretář OFS,
odsouhlasil Roman Minx, předseda STK
Disciplinární komise OFS Prostìjov na svém zasedání dne 29. øíjna 2015 rozhodla:

Disciplinární komise OFS Prostějov na svém zasedání dne 29. října 2015 rozhodla:
1. Nepodmíněně:
Petr Sedláček (TJ Smržice) – 1 SU od 29.10.2015, DŘ § 43 – zmaření zjevné brankové příležitosti soupeři.
Miloslav Kratochvíl (TJ Haná Nezamyslice – trenér dorostu) – zákaz výkonu funkce na 4 SU od 29.10.2015, DŘ § 45 a
RS 2015/2016 čl. 23/10 – urážky hlavního rozhodčího „čuráku, debile, šuline, zmrde“. Po vykázání z lavičky pokračoval
„čuráku, debile, zmrde“ a při odchodu do šaten „zkurvil jsi nám celý zápas“.
Zapsal Karel Kubalák, sekretář OFS, souhlasil Jaroslav Čížek, předseda DK
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!

TOMÁŠ HUNAL pro Večerník:

„Nastoupená cesta začíná v Prostějově

NÉST SVÉ OVOCE!“
PROSTĚJOV Ani se to nechce zdát, ale jsou to už neuvěřitelné dva roky, kdy se v posledním podzimním zápase ročníku
2013/2014 loučil v utkání proti Uničovu s dresem Prostějova
stoper Tomáš Hunal. Přestože modrobílý dres už neobléká,
zanechal v prostějovském fotbale nesmazatelnou stopu. Ve
zdejším prostředí navíc našel nové kamarády, takže s Hanou
udržuje stálé kontakty. Předminulou sobotu jej Večerník zastihl
ve V.I.P. prostorách stadionu SCM Za Místním nádražím, kde navštívil domácí utkání„eskáčka“ proti Líšni. A při té příležitosti stihl
Tomáš Hunal poskytnout Večerníku exkluzivní rozhovor.

exkluzivní
vní
rozhovorr
pro Večerník
erník

Tomáš
KALÁB
●● Při odchodu z Prostějova před
dvěma lety jste plánoval hrát fotbal
jen tak pro radost. Dodržel jste tuto
vizi? A kde teď pracujete?
„Pracuji a fotbalem se stále bavím v
Praze. Mým zaměstnáním je údržba
tenisových kurtů pražského Olympu,
fotbal hraji za TJ Sportovní kluby Satalice. Klub hraje B skupinu druhé třídy v
Praze, což je zhruba úroveň okresního
přeboru. V Praze jde o druhou nejnižší
soutěž. Ale vedeme tabulku!“ (smích)
●● Jak to přišlo, že jste se najednou
objevil v Prostějově na zápase proti
Líšni?
„Vzal jsem si týden dovolenou, stejně
jako moje manželka. Jelikož soutěž má
pouze jedenáct týmů a Satalice mají
tento víkend volný los, rozhodli jsme se
zajet na naši chalupu do jižních Čech.
Budu tam s kamarády chodit na ryby.“
●● Takže jste to vzal z Prahy do jižních Čech přes Moravu?
„Ano, dá se to tak říci.“ (úsměv)
●● Kontakt s prostějovským fotbalem jste ale za ty dva roky evidentně
neztratil?

„To jistě ne, jinak bych tady asi teď neseděl... (smích) S trenérem Františkem
Jurou si často telefonujeme, takže zůstávám tak říkajíc v obraze.“
●● Konzultujete spolu některé
věci? Prý jste snad i „schválil“ nasazení Zelenky na post stopera...?
„Neřekl bych, že konzultujeme, ale
samozřejmě si o fotbalových věcech
povídáme. Přehled o dění v prostějovském týmu tak v tomto smyslu
mám. A plánované obsazení postu
stopera ´Zelím´ jsem vnímal jako
dobrou volbu.“
●● Čím si vysvětlujete současnou
dominanci Prostějova ve třetí lize?
„Je potřeba si uvědomit, že zdejší
mužský fotbal se začínal budovat od
samého počátku a my zkušenější,
kteří sem přišli v mnoha případech
na závěr své aktivní fotbalové kariéry,
jsme měli především za úkol předávat
své zkušenosti mladým klukům či
zdejším odchovancům. Po třech letech ve třetí lize se ukazuje, že to byla
správná strategie, která v této sezóně
začíná přinášet své ovoce.“
●● Od hráčů, kteří ve fotbale už
něco zažili, jsou slyšet povzdechy
nad snižující se úrovní této soutěže.
Vnímáte to také tak?
„Nevím přesně jak tady na Moravě,
ale v Čechách určitě. A není to problém jen třetí ligy. Kvalita českého

Foto: archív Večerníku

fotbalu bohužel klesá napříč všemi
soutěžemi. Ať se nikdo nezlobí, ale
někteří hráči z první ligy by se ještě
před několika lety dost možná nevešli
ani na lavičku... Odchody do zahraničí tomu všemu také neprospívají, ale
má to hlubší kontext.“
●● Můžete tuto myšlenku rozvést?
„Jde o to, že kluci odcházejí do zahraničních klubů příliš mladí, bez
potřebných zkušeností. Pak se stane,
že se v zahraničí neprosadí a nakonec volí návrat zpět do české ligy.
Tady se snaží restartovat svou kariéru a trenéři je staví, protože byli na
angažmá v zahraničí. Jenže se může
stát, že třeba zaberou místo v sestavě
mladým nadějným talentům, kteří
potřebují v nejvyšší soutěži získat
herní praxi.“
●● Navíc fotbal přestal být tím masovým sportem, kterým býval v minulých desetiletích...
„Na děti působí čím dál víc podnětů,
které je oslovují. Ty je mnohdy k jejich škodě odvádějí od sportu obecně. Dřív byl pro kluky fotbal na hřišti
či venkovském plácku jediná zábava.
Teď mají kluby nedostatek těch nejmenších a to se nutně musí v dospělém fotbale začít projevovat.“

JAK NA TO?

Systém je velice jednoduchý. Každé pondělí najdete ve sportovní části Večerníku předtištěný tiket s nabídkou devíti vybraných zápasů. Jediným vaším
úkolem ho bude vyplnit a doručit na adresu redakce - Olomoucká 10, Prostějov či 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..

O CO SE HRAJE?
Vítěz čtrnáctého 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!

TIPOVACÍ KUPÓN

FOTBALOVÁ DEVÍTKA VEČERNÍKU - 14. KOLO
TIP

1

0

2



zprávy od zeleného stolu...

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 již jsou na programu pouze
dvě, přičemž nabídku zápasů na předposlední, čtrnácté dějství najdete
právě dnes. Je tedy jasné, že vše finišuje 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. Vzhledem k tomu, že právě okresní klání se již uložily k zimnímu spánku, nacházíte tentokrát v nabídce kromě
„eskáčka“ už jen zápasy regionálních zástupců v soutěžích Olomouckého
krajského fotbalového svazu. A jelikož situace na čele celkového pořadí je
hodně dramatická, uvidíme, jestli si dlouhodobě úspěšní experti poradí i
s vyššími soutěžemi, než byli zvyklí.
V každém případě ti nejúspěšnější se 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 Večerníku, o které se stačí přihlásit v obchodním oddělení redakce v Olomoucké ulici 10.
Neváhejte a vyplňte tiket i vy, novinkou je možnost zasílat tiket i elektronickou formou. Chceme znát toho největšího odborníka na „pralesní“
fotbal, takže s chutí do toho!

1. 1.SK Prostějov - 1.HFK Olomouc

2. Hněvotín - Určice
3. Kralice n.H. - Kojetín
4. Plumlov - Všechovice
5. Lipník – Klenovice n.H.
6. Kostelec n.H. - Dub n. M.
7. Tovačov - Pivín



Foto: Zdeněk Vysloužil

o
14. kol

8. Zvole - Otinoves
9. Nové Sady „B“ - Jesenec

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
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hned třikrát radovali Lošťáci, tentokrát to však byl určický Miloš. Svůj
vítězný tip postavil na remízách,
na tiketu jich měl hned šest a vyšly
tři. K tomu pak jedničky eskáčka
a Skalky, zbývalo už jen štěstí při losu a bylo to! GRATULUJEME! (zv)

Třinácté kolo tentokrát přineslo nefalšované bodové žně. Na dvoucifernou
bodovou metu dosáhlo neuvěřitelných
33 tipérů! Vítězství pak znamenal
šestnáctibodový počin, na který dosáhli Bob Hála a František Svobodník.
Musel tak rozhodovat los, který byl
vstřícnější k prvně jmenovanému! Velké rošády se udály i v celkovém pořadí
FOTBALOVÉ DEVÍTKY VEČERNÍKU. Nedotkly se však vedoucího
Kuby Jamricha, jenž svůj náskok ještě
navýšil!
Vítězný tip Boba Hály byl založen na trojici remíz, celkově trefil sedm utkání, když
se zmýlil pouze u Plumlova a Držovic.
Jeho největší konkurent Franta Svobodník
pak netrefil Plumlov a Hanou Prostějov,
oba tak nasbírali neuvěřitelných šestnáct
bodů z osmnácti možných! Tlačenice
byla i na třetí příčce, z tria Josef Németh,
Kamil Kohoutek a Lukáš Antl, si může
vyzvednout cenu a měsíční předplatné
Lukáš Antl, jenž trefil neuvěřitelných osm
zápasů z devíti!
Lídr celkového pořadí Jakub Jamrich,
využil zaváhání Edy Drtila a má před posledními dvěma koly luxusní osmibodový
náskok. Zdramatizoval se ale boj o další
medailové pozice, který se týká hned několika expertů.
Jak jste tipovali? Tentokrát se nenašla
žádná vyložená tutovka, ale na druhé straně ani žádný propadák. Nejvíce jste věřili
výhře Skalky v Olšanech, nejméně pak
triumfu Plumlova.
Výsledky 13. kola: 1. Zlín B - 1.SK Prostějov 1:1 (37 správných tipů), 2. Plumlov
- Mostkovice 3:0 (15), 3. Čechovice - Lipová 0:4 (39), 4. Olšany - Skalka 1:2 (55), 5.
Haná Prostějov - Němčice 4:0 (36), 6. Držovice - Brodek u Pv 7:1 (39), 7. Smržice
- Otaslavice 2:2 (28), 8. Zdětín - Horní Štěpánov 3:3 (19), 9. Kladky - Tištín 2:3 (50).
Pořadí 13. kola: 1.-2. Bob Hála a František Svobodník, oba 16 bodů. 3.-5. Josef
Németh, Kamil Kohoutek a Lukáš Antl,
všichni 15. 6.-7. Tomáš Frňka a Vladimír
Krč, oba 14. 8.-11. David Blahák, Jan
Kolařík, Jan Vysloužil a Richard Vaverka,
všichni 13. 12.-14. Anna Svobodníková,
Jiří Svobodník a Miloslav Brázda, všichni
12. 15.-23. Petr Musil, Antonín Daněček, Antonín Hlavinka, Jaroslav Karásek,
Oldřich Trávníček, František Patz, Tereza
Kučerová, František Sedlák a Martin Blahák, všichni 11. 24.-33. Petra Spáčilová,
Jan Podhorný, Jaroslav Kouřil, Lukáš Frys,
Miluše Musilová, Martin Slatina, Jaromír
Přecechtěl, Ladislav Pírek, Petra Halousková a Oldřich Lošťák, všichni 10. 34.-38.
Jakub Jamrich, Stanislav Konupka, Roman Ryba, Jiří Paul a František Smolka,
všichni 9. 39.-48. Josef Klemeš, Václav
Komrzí, Josef Trubka, Jitka Vlachová, Metoděj Hloušek, David Gryglák, Michal Petržela, Alois Krátký, Josef Soldán a Ladislav
Šťastný, všichni 8. 49.-55. Zbyněk Lošťák,
Roxana Müllerová, Petr Müller, Eva Mičková, Jiří Kroupa, Pavel Novák a David
Karhan, všichni 7. 56.-58. Květoslav Nejezchleba, Vladimír Franc a Roman Prokeš,
všichni 6. 59.-64. Vladimír Kaštyl, Rudolf
Trefený, Evžen Holub, Lubomír Klus, Miroslav Slezák a Hana Vinklerová, všichni 5.
65.-67. Radovan Vičar, Libor Nakládal a
Eduard Drtil, všichni 4. 68. Lenka Karásková, 3. 69. Majka Lusková, 1.
Celkové pořadí po 13. kolech: 1. J. Jamrich, 111. 2.-3. E. Drtil a O. Lošťák, oba
103. 4. Z. Lošťák, 99. 5. D. Blahák, 97. 6. V.
Kaštyl, 95. 7.-9. J. Németh, K. Kohoutek a
L. Šťastný, všichni 94. 10.-13. R. Trefený,
J. Soldán, R. Müllerová a P. Halousková,
všichni 93. 14.-15. E. Holub a P. Musil,
oba 92. 16.-17. L. Karásková a A. Daněček, oba 90. 18. A. Krátký, 88. 19. L. Pírek,
87. 20.-21. L. Klus a J. Kolařík, oba 86.
22.-23. M. Petržela a A. Hlavinka, oba
85. 24. J. Vysloužil, 84. 25. S. Konupka,
83. 26.-27. L. Antl a B. Hála, oba 82. 28.30. D. Gryglák, J. Přecechtěl a J. Karásek,
všichni 81. 31.-32. R. Ryba a O. Trávníček, oba 80. 33. F. Patz, 79. 34.-35. E. Halousková a T. Frňka, oba 78. 36. P. Müller,
77. 37. F. Svobodník, 76. 38. T. Kučerová,
75. 39. M. Hloušek, 74. 40.-41. J. Vlachová a L. Nakládal, oba 73. 42.-43. F. Sedlák
a R. Prokeš, oba 72. 44.-46. J. Paul, M. Slatina a P. Látal, všichni 70. 47.-49. R. Vičar,
E. Mičková a M. Slezák, všichni 69. 50. F.
Smolka, 66. 51. M. Brázda, 65. 52.-53.
J. Svobodník a J. Trubka, oba 64. 54. A.
Svobodníková, 60. 55.-56. A. Glouzar a V.
Franc, oba 58. 57. V. Krč, 57. 58. D. Vrána,
55. 59. M. Lusková, 53. 60.-61. L. Frys a
M. Musilová, oba 50. 62. J. Kouřil, 47. 63.
K. Nejezchleba, 45. 64. J. Kroupa, 44. 65.
J. Podhorný, 42. 66. P. Novák, 41. 67.-68.
M. Lošťák a V. Komrzí, oba 40. 69. H.
Vinklerová, 36. 70. P. Spáčilová, 30. 71. R.
Spáčil, 19. 72. J. Kaprál, 17. 73. Z. Jurenka,
15. 74. D. Karhan, 14. 75.-76. J. Dostál a
R. Vaverka, oba 13. 77. V. Rybařík, 12. 78.
M. Blahák, 11. 79. A. Lošťáková, 9. 80.82. J. Klemeš, L. Vlk a J. Sklenář, všichni 8.
83.-84. L. Grulich a T. Kvapil, oba 7. 85.
R. Motal, 6.
(zv)

Pondělí 2. listopadu 2015
www.vecernikpv.cz

fotbal

HRÁČ

31

PŘI ESKÁČKU STÁLI VŠICHNI SVATÍ...

PODLE

VEČERNÍKU
LUBOMÍR MACHYNEK
LUBO
Není p
příliš obvyklé zvolit hráče, který střídá na
necelou půlhodinku. Luboš ale navázal tam,
nece
kde skončil v domácím zápase proti Líšni,
v němž už zaujal svým zodpovědným
výkonem. Jeho doménou je především
vý
hra směrem dozadu, čehož bylo v utkání
hr
Zlína opravdu zapotřebí. Pos rezervou
r
zoruhodná byla především snaha hrát
zo
na doraz, čímž mohl svým spoluhráčům
jedenáctce jít příkladem. Nejde
v základní
zák
pouze o přirozenou energii střídajícího hráče,
motivaci předvést trenérovi, že dal
ale o vysokou
vy
důvěru hráči, který si jí váží. Možná by bylo dodávat těmto hráčům víc šancí, byť neoplývabré dáv
zkušenostmi. Pokud se totiž týmu evidentně
jí zkuš
nedaří, je základním pravidlem něco udělat.
nedař
„Eskáčko“ nadějné a motivované hráče má.
„Eská
Machynek je toho dobrým důkazem.
Mach

OKÉNKO
KAPITÁNA
aneb

Náskok 1.SK Prostějov na čele tabulky se ztenčil na tři body
OTROKOVICE Podruhé v podzimní sezóně zavítali prostějovští fotbalisté k mistrovskému utkání do Otrokovic. Tentokrát
ovšem poněkud nedobrovolně. Vedení
Zlína se rozhodlo šetřit oba travnaté povrchy pro „A“ mužstvo a mládež, proto
využilo deklarovaného záložního hřiště
s umělým povrchem v areálu SK Baťov v
Otrokovicích. Zbytečně. Počasí bylo na Takto pospíchali dopředu prostějovští fotbalisté poměrně zřídka. Spolu s Kroupou sprintují Zelenka a Koudelka v pozadí,
Foto: Tomáš Kaláb
pozdní podzimní termín optimální, slunce na zemi zůstal s číslem 23 Petržela.
do
středu
zálohy
se
tedy
vrátil
Zelenka
spolu
s
Fládrem,
Důsledná
hra
v
bloku
pohříchu
nestačí, je potřevyhřálo vzduch na víc než deset stupňů...

Tomáš Kaláb

Hra na umělém povrchu není nikdy mezi fotbalisty
příliš populární, jiné parametry odskoku balónu byly
patrné už při rozcvičce. Navíc podzimní slunce svítilo v
podélné ose hřiště, takže jeden z týmů hrál každý poločas nejen proti slunci, ale i proti větru. V prvním poločase tato nevýhoda potkala „eskáčko“, po změně stran
„domácí“, ani jeden tým se toho ale nesnažil střeleckými
pokusy příliš využít.
Prostějovská marodka se sice vyprazdňuje, přesto ve
stavu zdravotně indisponovaných zůstává klíčový hráč
pro ofenzivu, Nekuda a také Langer. Jinak měl trenér
František Jura k dispozici všechny hráče, takže mohl sestavit v daném okamžiku tu nejlepší sestavu. Po návratu
distancovaného Ruse už byla kompletní obranná řada,

pohledem Karla Kroupy

na krajích operovali Machálek s Koudelkou a k ruce
Kroupovi zařadil Jura trochu překvapivě Petrželu.
Trenér mladých ševců Bronislav Červenka byl rovněž
ve výhodné pozici, protože „áčko“ hrálo své prvoligové
utkání už v pátek, takže mohl využít množství posil. Celkem měl k dispozici devět hráčů širšího kádru „A“ týmu,
v základní sestavě jich nastoupilo hned sedm - v obraně
Malý s Benčíkem, v záloze Strašák, Motal, Višněvský a v
útoku dvojice Červenka - Kopečný.
Tomu také odpovídala hra žlutomodrých, která
byla založena na rychlé hře s maximálním využitím
křídelních prostorů a centrů do vápna. Není žádným tajemstvím, že podobná taktika dělá Hanákům problémy, zvlášť pokud chybí patřičné nasazení a někteří hráči se v daném okamžiku nepotkají
s formou.

ba aktivita, napadání a po zisku míče jej udržet
vpředu, což první listopadový den nebylo doménou prostějovského mužstva.
Právě na neděli letos připadl svátek „Všech svatých“,
kteří na otrokovické umělce evidentně stáli na prostějovské straně.
Po brzké brance viselo vyrovnání ve vzduchu nejen
do přestávky, ale opravdu až do Motalovy gólové
trefy. Teprve až po ní začali hosté hrát víc směrem
dopředu.
Vzhledem k vítězství Vítkovic se náskok prvního Prostějova ztenčil na tři body, na třetí
Uničov zůstal odstup šesti bodů. Pro umístění
po podzimní části tak bude klíčová domácí derniéra první poloviny sezóny proti 1.HFK Olomouc v sobotu od 14:00 hodin.

obchodní a mediální partneři fotbalového oddílu 1. SK Prostějov

„Pro nás doslova a do písmene zlatý bod. Trenéři soupeře naordinovali hráčům
dobrou taktiku a ti nás přejeli ve všech směrech - nasazení, bojovnosti, držení míče.
Tímto způsobem prostě hrát nelze a máme-li nějaké postupové ambice, musíme
se dát rychle do pořádku. S tímto přístupem bychom o úroveň výš neměli co dělat!
Po vstřelení branky v páté minutě bychom měli být psychicky nahoře, branka nám
měla vlít krev do žil a měli bychom po hřišti lítat nahoru dolů. Místo toho chybělo
ve středu hřiště nasazení, pohyb, nedostupovali jsme hráče, nechávali jsme přebíhat
hráče, takový výkon není hoden mančaftu z čela třetí ligy. Jiný povrch na náš výkon
jistě neměl žádný vliv, s takovým výkonem bychom pohořeli na čemkoli. Pokud
k utkání s Holicí přistoupíme tímto způsobem, tak zcela určitě tvrdě narazíme...“
Karel Kroupa
útočník 1.SK Prostějov

RYCHLÝ
VEČERNÍK
Areál krásný, jen
na busy zapomnìli
Otrokovice (tok) - Fotbalový areál SK
Baťov v Otrokovicích je nový a moderní, tudíž poskytující hráčům perfektní
zázemí. Pokud tedy přijedou autem.
Což se v případě hostujících týmů
předpokládat fakt nedá. Projektanti totiž evidentně zapomněli na parkovací
místo pro autobus, který je tudíž nucen
zastavit nedaleko od vchodu do areálu
a po vyložení lidí i bagáže odjet parkovat bůhvíkam...

Starší dorostenci
se koneènì rozjeli
Prostějov (tok) - Osmnáct nula je
celkové skóre týmu „U19“ v posledních dvou utkáních dorostenecké ligy
na Moravě. Tentokrát nadělili „pouze“
pět gólů Šumperku na jeho půdě, když
se dvakrát trefil Přikryl, dále Píchal,
Matocha a Gottwald. Pokud zvládnou
poslední zápas se Znojmem, přezimují
někde okolo poloviny tabulky.

Prostějov uhrál cenný bod s rezervou Zlína
FC ZlB
1.SK Pv

1:1

OTROKOVICE V dalším utkání
třetiligové soutěže zajížděli prostějovští fotbalisté v neděli dopoledne do Otrokovic. Právě tam si
je přivzalo zlínské „béčko“. Duel
třináctého kola nenabídl na umělém trávníku nikterak přehnanou
kvalitu, s konečnou remízou byli
nakonec více spokojenější hosté.

exkluzivní
reportáž
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
Do utkání vstoupil Prostějov velmi
dobře. Domácího gólmana se snažil
ohrozit hned z úvodního výkopu
a i další minuty byla aktivita na jeho
straně. Po necelých pěti minutách
se prodral dopředu po několika
odrazech Koudelka a z přízemního

centru Kroupa na bližší tyči otevřel
skóre - 0:1!
Jakoby však tento gól znamenal pro
hosty: tak a máme odpracováno. Těžko si jinak vysvětlit následnou pasivitu a nechuť něco vymyslet a realizovat. Modrobílí se zatáhli do obranné
ulity, a pokud se z ní na chvíli dostali,
většinou brzy o míč přišli. Rychlé
vyrovnání měl na kopačce Kopečný,
který po narážečce pálil těsně vedle
pravé tyče Burešovy branky. Po chvíli Višněvský hlavičkoval nebezpečně
nad břevno, před uplynutím první
dvacetiminutovky vyprášil Burešovi rukavice výživnou střelou Masař.
O necelých deset minut později se
Zlínští už radovali z vyrovnání, Motalovi ale tehdy ještě pokazil radost
pomezní sudí. Další ofenzivní pokusy
ševců končily v autu, mimo branku
nebo zaúřadovala prostějovská obrana. Nedařilo se jim ani ze standardních situací, byť si především rohových kopů vypracovali dostatek.
Trenér Jura ještě hodnou chvíli po
odeznění zvuku píšťalky znamenajícího konec prvního dějství kroutil
hlavou, jakže se vůbec jeho svěřen-

cům podařilo tuto část hry přestát
bez brankové újmy. Po přestávkovém monologu se hra přece jen mírně zlepšila. Dokladem toho budiž
střelecký pokus Krejčíře či Fládra.
Koudelka si při jednom ze soubojů
namohl rameno a po druhém kontaktu se raději nechal vystřídat. Pančochář poslal ihned Švecovi svou
navštívenku a byl z toho roh.

Po hodině hry se mohlo rozhodnout
o třech bodech, když se na typický
ofenzivní výlet vydal Hirsch, nabídl
z první přesný centr před branku,
tísněný Kroupa ale poslal míč mimo
tři tyče. A tak došlo k tomu, co viselo
ve vzduchu hodnou dobu. Po rohu
Zlína a odvráceném míči si na centr
zleva naskočil Motal a usměrnil míč
za Burešova záda - 1:1. Pět minut

před koncem centroval před branku
Machálek a Pančochářova hlavička
skončila těsně vedle branky, stejně
jako vzápětí Fládrův přímý kop, po
němž se balón téměř otřel o roh Švecovy svatyně. Těsně před závěrečným hvizdem se ještě blýskli střídající Blanař s Chwaszczem, toho ovšem
zastavil odmávaný ofsajd. Utkání tak
skončilo zaslouženou remízou.

Pozápasové hodnocení trenérù
Bronislav ÈERVENKA
- FC Fastav Zlín B:
„Zápas odehrál Prostějov zalezlý na
své polovině a čekal na rychlé brejky,
naopak my dobývali branku, podařilo se nám to ale pouze jednou. Naše
finální fáze nebyla tak přesná, někdy
chybělo i příslovečné štěstí. Beru to tak, že jsme ztratili dva body. Prostějov sem přijel odbránit bod, z jedné
kloudné akce, pokud tedy vůbec byla kloudná, spíš to
byl nastřelený balón, který gólman neudržel, dal v úvodu
branku, a od toho se odvíjel celý zápas. Na umělé trávě
se pochopitelně hraje trochu jiný fotbal, ale byli jsme
nuceni volit tuto variantu, protože hlavní hřiště se teď
nechává pro první tým.“

František JURA
- 1.SK Prostìjov:
„Nebudu zastírat, že jsem za tento
bod moc rád, protože zápas se herně nevyvíjel podle našich představ.
Chtěli jsme samozřejmě poctivě bránit v bloku, jenže posouvat se v něm
a vyčkávat opravdu nebyla naše ambice jako vedoucího
týmu soutěže. Především v prvním poločase chyběl
pohyb, napadání rozehrávky, nabídka, po získání míče
jsme jej nebyli schopni podržet a brzy o něj zase přišli.
Sám nevím, jak jsme dokázali první poločas dotáhnout
do vítězného konce. Po přestávce jsme se trochu zvedli
a měli i šanci potvrdit vítězství, nakonec jsme ale inkasovali a zrodila se spravedlivá remíza.

S Holicí se svěřencům kouče Jury daří „Branka nám měla uvolnit nohy, místo toho
PROSTĚJOV Ne vždy tomu ovšem tak bylo. V
prvním měření sil v srpnu 2013 těsně po dobrovolném sestupu 1.HFK Olomouc z druhé nejvyšší soutěže utrpělo „eskáčko“ doma debakl
0:5 v poslední půlhodince zápasu. Pak už ale s
tímto soupeřem nezaváhalo. Podaří se v regionálním derby urvat čtvrté vítězství v řadě?
V minulých dvou sezónách se oba soupeři potkávali vždy v srpnu v Prostějově a v březnu v Holici. V
domácím utkání minulého ročníku vrátil Prostějov
soupeři pětigólový debakl, oba venkovní jarní zápasy skončily shodným skóre 1:0 pro svěřence trenéra
Františka Jury.
V létě v týmu 1.HFK skončil dlouholetý kapitán
Lukášek, kterému se speciálně v domácích utkáních s Prostějovem na postu stopera dvakrát nedařilo. Hostování skončilo dalším osmi fotbalistům,
do týmu se naopak vrátil veterán Marek Heinz (ten
ale proti Prostějovu určitě nenastoupí, protože byl o
víkendu vyloučen - pozn.red.) a na roční hostování
přišel z „eskáčka“ záložník Jan Šteigl. Kromě jmeno-

vaných dorazilo na hostování, převážně ze Sigmy,
dalších sedm hráčů.
Změna nastala také na postu trenéra, kde Jiřího
Derca nahradil osvědčený Oldřich Machala. Ani
tomu se ale s kádrem, který má k dispozici, nepodařilo udělat zázraky. První bod s týmem získal až ve
třetím kole, vzápětí přišla výhra nad Mohelnicí a pak
se tu a tam nějaké bodíky scházely, potěšilo určitě
třeba vítězství v Hulíně. Na porážce od Otrokovic se
v sobotu podílela tato sestava: Mucha – Kucharčuk,
Murin, Lysoněk, Kováč – Bořil, Buček, Rozsíval,
Šteigl – Heinz, Danis.
„Je potřeba si uvědomit, že jsme odehráli hodně
vydařený podzim, což si nechceme v závěru pokazit. Navíc se v tomto kalendářním roce loučíme před vlastními diváky, proto nemáme jinou
alternativu, než Holici porazit. Tyto tři body by
nám zároveň měly stačit na udržení první příčky
přes zimní přestávku,“ přemítal trenér František
Jura. Ten by měl mít k dispozici všechny hráče
mimo Nekudy.
(tok)

OTROKOVICE Nejzaměstnanějšími muži na otrokovické umělé trávě byli bezesporu obránci.
Čtveřice mužů neměla chvilku oddychu, neustále se na ni valily zlínské
útoky. Není divu, že toho měli po zápase opravdu hodně naběháno. Na
levé straně konkrétně Pavel Krejčíř.

●● Jak se hraje obránci pětaosmdesát minut pod tlakem?
„Velice těžce. Po třicítce to už je poznat a řekl
bych, že i mladší kluci toho mají plné zuby. Navíc k tomu přičtěte umělou trávu a obrovskou
plochu danou hodně širokým hřištěm. Na rovinu - nic pro nás...“
●● Necelou stovku diváků jste ale o svých
kvalitách příliš nepřesvědčili...
„Chtěli jsme zde původně vyhrát, ale podle průběhu hry bych řekl, že bod je zlatý. Nedařilo se
hlavně v prvním poločase. Všude jsme byli poz-

zamotala hlavy,“ říká Pavel Krejčíř

dě, nevyhráli jsme snad jediný osobní souboj. Po
přestávce to nebylo bůhvíco, ale přece jen náznaky tam byly. Přesto jsme i tak mohli na tři body
dosáhnout, upřímně řečeno by to ale nebylo
zrovna spravedlivé.“
●● Co ale může být pro tým lepší vstup do
utkání než vedoucí branka po pěti minutách?
„Nestalo se nám to bohužel poprvé. Ve Velkém Meziříčí jsme se také v prvním poločase
nedostali do hry, přestože jsme vstřelili úvodní branku. Věděli jsme samozřejmě o kvalitách soupeře, ale místo aby nám to uvolnilo
nohy, zamotalo to hlavu. Asi jsme si mysleli,
že to už půjde samo. V přestávce jsme si řekli,
proč tady vůbec jsme, nohy nám to ale příliš
nenastartovalo. Dál jsme čekali na gól, ten
přišel...“

●● Měl na vývoj utkání nějaký vliv umělý
povrch?
„Celý týden jsme se na umělce připravovali,
zaskočit nás mohla snad jen šířka hřiště. Možná
nám ten povrch spíš pomohl, při jejich centrech se míč malinko zbrzdil a obrana jej stačila
odvracet. “
●● Je to správný impuls na domácí utkání
s 1.HFK Olomouc?
„Obecně bych řekl, že našemu současnému
týmu první pozice spíš škodí... (hořký úsměv)
To lze totiž těžko říct, že v daném zápase můžete jenom překvapit. Doma je ale určitě povinností vyhrávat a proto chceme s Holicí i
za cenu méně líbivého fotbalu urvat tři body.
Podzimní umístění je v našich rukou, pokud
bychom bodovali i v Hulíně, nemůže nám
první příčka uniknout.“
(tok)
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MORAVSKOSLEZSKÁ
FOTBALOVÁ LIGA:
14. kolo: 1.SK Prostějov – 1.HFK
Olomouc (sobota 7.11., 14.00, rozhodčí: Mrázek – Kozubík, Batík).
SMOOS KRAJSKÝ PØEBOR:
14. kolo, sobota 7. listopadu,
14.00: Kralice na Hané – Kojetín,
Hněvotín – Určice.
ALEA SPORTSWEAR 1.A
TØÍDA, SKUPINA „A“:
14. kolo, neděle 8. listopadu,
14.00: Konice - Bohuňovice.
KRÁL SPORTOVNÍ TRÁVNÍKY
1.A TØÍDA, SKUPINA „B“:
14. kolo, neděle 8. listopadu, 14.00:
Plumlov – Všechovice (sobota 7.11.,
14.00), Lipník nad Bečvou – Klenovice
na Hané (sobota 7.11., 14.00), Opatovice – Lipová (10.00), Čechovice – Brodek
u Přerova, Beňov – Mostkovice.
CLEAN4YOU 1.B TØÍDA,
SKUPINA „A“:
14. kolo, neděle 8. listopadu,
14.00: Čekyně – Nezamyslice (sobota 7.11., 14.00), Vrchoslavice –
Nemilany, Tovačov – Pivín, Kostelec
na Hané - Dub nad Moravou.
FGP STUDIO 1.B TØÍDA,
SKUPINA „B“:
14. kolo, sobota 7. listopadu,
14.00: Slavonín – Protivanov (neděle 8.11., 14.00), Zvole – Otinoves,
Postřelmov – Hvozd, Nové Sady „B“
- Jesenec (neděle 8.11., 10.15).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA - U19:
14. kolo: 1.SK Prostějov - Znojmo
(sobota 7.11., 10.15, Dubravský - Ol
KFS, Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
ŽÁKOVSKÁ LIGA - U15:
14. kolo: 1.SK Prostějov - Opava
(sobota 7.11., 12.15, Polanský - Ol
KFS, Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
ŽÁKOVSKÁ LIGA - U14:
14. kolo: 1.SK Prostějov – Opava
(sobota 7.11., 14.00, Ol KFS - Polanský, Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ - starší:
14. kolo: Čechovice - Zábřeh (sobota
7.11., 10.00, Hanák - Ol KFS, Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ - mladší:
14. kolo: Čechovice - Zábřeh (sobota
7.11., 12.15, Ol KFS - Hanák, Ol KFS).
RELAX CENTRUM GÓL
KRAJSKÝ PØEBOR DOROSTU:
14. kolo: Velké Losiny - Konice (neděle 8.11., 10.00), Určice - Nové Sady
(sobota 7.11., 9.30), Chválkovice - Kostelec na Hané (sobota 7.11., 11.30).
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu!
(jim)
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Určice v Holici prohospodařily dvoubrankový náskok Derby opanovali hráči Plumlova a Lipové
HFK
URČ

3
2

HOLICE, PROSTĚJOV Nejprve
slunce, pak hustá mlha, tak nějak by
se dal parafrázovat výkon Určic na
půdě rezervy třetiligového 1.HFK
Olomouc. Hosté začali velice dobře
a již po patnácti minutách vedli 2:0,
leč domácí po přestávce dvěma góly v
rychlém sledu srovnali a pak se jim podařilo obrat zcela dokonat.
„První poločas jsme odehráli velice dob-

ře. Nastoupili jsme na ně a byli jsme lepší,
vyhrávali jsme všechny hlavičky, získávali
jsme odražené míče a oni navíc dělali chyby vzadu,“ chválil za vstup silou uragánu
trenér Evžen Kučera.
Dokumentovaly to přesné zásahy Marcela Zabloudila s Tomášem Lakomým a
celý určický tým se tak dokázal úspěšně
vyrovnat i s vynuceným střídáním Michala Trajera, jehož hned v sedmé minutě
nahradil František Plajner.
„S Michalem to vypadá špatně, má něco
s meniskem a na podzim už určitě nebude. Byla to pro nás velká ztráta, ale dokázali jsme se zvednout a být nebezpeční,

kromě dvou branek jsme tam měli ještě
dvě další šance,“ přibližoval dění Kučera.
Zhruba po půlhodině se ovšem soupeř
dostal do hry a začal zlobit, mimo jiné si
vypracoval možnost zahrávat pokutový
kop. „Po chybách v záloze nás dostali pod
tlak, ale penaltu Kostelka zlikvidoval, takže jsme po půli vedli 2:0,“ užíval si kouč v
tu chvíli utkání.
Po změně stran už to tak slavné nebylo a
místo pojištění náskoku či alespoň jeho
udržení se zrodil přesný opak. „Po přestávce se obraz hry úplně změnil. Nevyšel nám
ani tah se změnou rozestavení, kdy jsem
prohodil Halouzku s Plajnerem, jehož

jsem poslal dopředu. Chtěli jsme podržet
míč uprostřed zálohy, ale nepodařilo se
nám to,“ představil Kučera plány i realitu.
Výsledkem tak bylo srovnání po dvou
střelách zpoza šestnáctky a dokonání obratu čtvrt hodiny před koncem. „Soupeř
byl individuálně lepší a za stavu 2:2 nedal
jednu tutovku, pak se prosadil až po závaru, kdy přišel nákop do vápna a dorážka,“
popsal rozhodující okamžik.
Znamená to tak, že Určice zůstaly na šestnácti bodech a na předposlední Zábřeh
už mají jen tři body k dobru. Právě s tímto
nedávným účastníkem Moravskoslezské
fotbalové ligy by se tým z Hané měl utkat

ve druhé jarní předehrávce, ještě předtím
se představí v Hněvotíně. Stane se tak již
tuto sobotu od 14 hodin.
„Od osmého místa je to velice vyrovnané a kdokoliv z nás hraje o sestup. Bude
to ještě hodně zajímavé a hodně napoví,
kdo jak v zimě posílí. My musíme jít do
každého zápasu s tím, že chceme získat
body, škoda, že jsme tentokrát neuhráli
aspoň remízu. Hněvotín také potřebuje
bodovat a myslel jsem si, že na tom bude
líp, my potřebujeme aspoň tři body a
schůdnější by to možná mohlo být se
Zábřehem,“ dovolil si zaspekulovat hlavní
kouč TJ Sokol Určice.
(jim)

po více než měsíci v domácím souboji
proti Hněvotínu. A právě tento jediný
zásah rozhodl o tom, že všechny body
zůstaly doma a Kralice unikly sesunu
mezi nejhorší trio krajského přeboru.
„Dá se říct, že jsme měli štěstí, jako minule Mohelnice proti nám. Vypadá to, že
mužstva od šestého místa dolů jsou všechna
stejná a každý může vyhrát s každým Rozhodne, kdo má kdy štěstí a kdo se jak potká
s formou,“ povšiml si přesně po polovině
soutěže kralický lodivod Ivo Gottwald.
Jeho svěřenci tak dokázali přečkat několik

velice nebezpečných pokusů soupeře a
do karet jim zahrála i nedisciplinovanost
kmenového hráče Konice Adama Novotného, jenž již poněkolikáté doplatil na svou
nedisciplinovanost.
Hned ve třicáté minutě totiž viděl
třiadvacetiletý útočník červenou kartu,
což rozhodčí uvedl do zápisu následujícím způsobem: „Projev nespokojenosti a protestu proti rozhodnutí hlavního
rozhodčího slovy ‚Jdi do piče ty vole‘,
doprovázeno nevhodnou gestikulací.“
Nabízenou příležitost chytli domácí za

pačesy a na startu druhé půle jim tři body
vystřelil Petr Dostál. „Jara Lehký byl
dostatečně důrazný, presoval soupeře a donutil ho dát malou domů. Tu Peťa vystihl,
obešel brankáře a dal pod břevno. Využil
své předvídavosti,“ chválil Gottwald.
Několikrát mu zatrnulo, nejvíce při pokutovém kopu, který ale gólman David Krejčí
vystihl, a skokem k tyči donutil soupeře,
aby zamířil vedle. „Velice nás podržel,
spoustu nebezpečných situací pochytal a
je naší standardní oporou. Jeho angažování
se nám hodně vyplatilo,“ ocenil kouč i sám

sebe a rozhodnutí doplnit v létě brankářský
post právě o tohoto sedmadvacetiletého
hráče. Míč už ale v brance ani jednou
neskončil. „Šance byly na obou stranách,
my jsme dali břevno, oni trefili břevno a
tyčku. Mimo to jsme chodili do brejků,
třeba Dostál sám na brankáře neuspěl,“
zmínil Gottwald další příležitosti. Vyrovnání
pak v závěru viselo na vlásku, stav 1:0 se už
ale nezměnil. „Posledních dvacet minut
jsme panikařili, místo podržení míče jsme
pospíchali, chtělo to více rozvahy, aby se pak
oni k nám tolik nevalili,“ nabádal.
(jim)

Kralice přestály gólovky a zdolaly Hněvotín
KRA
HNĚ
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KRALICE NA HANÉ, PROSTĚJOV
Gól lze dát i ze hry, zjistili v sobotu
odpoledne fotbalisté Kralic. Slýchávali
to na trénincích a kdysi dávno se jim
to skutečně podařilo i v zápase, poté
ale jako když utne. Ve třech zápasech v
řadě neskórovali ani jednou a předtím
pouze díky penaltě, podařilo se jim to až

Chytil se Sivoněm Konice rozdávala radost

POSTUPUJÍ
dokončení ze strany 29
Na úvod z toho byla pohodová výhra
4:0 nad Lichtenštejnci, kdy Chytil šel
na plac čtvrt hodiny před koncem a
Sivoň zůstal jen na lavičce. V souboji
s největším outsiderem z Gibraltaru
spustili Češi velký brankostroj a brzy
vedli 7:0, do druhé půle pak naskočil
Sivoň a zápas i za jeho přispění
skončil drtivou výhrou 9:1. Zcela na
závěr už šlo jen o to, který z celků tuto
skupinu vyhraje. Kouč Aleš Čvančara
tentokrát nasadil do základu oba
Prostějováky hrající v současnosti za
olomouckou Sigmu a dvakrát z toho
bylo vedení. Sivoň odehrál celý zápas
a Chytil střídal krátce před koncem,
ještě předtím stihl svůj tým poslat
do vedení 1:0. Chorvati se dotáhli a
výsledkem byla remíza 2:2, nicméně

najdete nás na
www.
vecernikpv.cz

MALÁ KOPANÁ

Podzim definitivně
uzavře semifinále poháru
PROSTĚJOV Sobota 7. listopadu bude patřit úplně posledním
podzimním zápasům v okresních
soutěžích malé kopané ČUS Prostějovska. Právě v tento den je totiž na programu semifinálová fáze
Poháru města Prostějova mužů
2015/2016.

Pondělí 2. listopadu 2015
www.vecernikpv.cz

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

fotbal

„Okresní svaz FAČR nařídil na 31. října
od 14.00 hodin dohrávky všech svých
soutěží. Z tohoto důvodu jsme naše pohárové boje o týden přesunuli až na další
sobotu. Věříme, že kluby i všichni ostatní
naše rozhodnutí pochopí, za což děkujeme,“ uvedl předseda malé kopané ČUS
Prostějovska Pavel Kočíb.

Los semifinále Poháru mìsta Prostìjova
2015/16 (sobota 7. 11.)
Skupina I – hřiště Dřevnovice: 9.00 hodin SK Dřevnovice – Spojené kluby Hluchov/Čehovice, 9.50 SK Chaloupka Prostějov – Dřevnovice, 10.40 Hluchov/
Čehovice – Chaloupka PV.
Skupina II – hřiště Brodek u Prostějova: 9.00 hodin MK Brodek u Prostějova – FC
Medvědi Prostějov, 9.50 SK Tomek Dobrochov – Brodek u PV, 10.40 Medvědi PV
– Dobrochov.
Do finálové fáze postoupí dva nejlepší týmy z obou grup. „Žádáme všechna
zúčastněná mužstva, aby byla v dějišti svých skupin přítomna už před devátou hodinou pro bezproblémový a rychlý spád turnajů,“ doplnil Kočíb.
(kopa, son)

i tak připadlo první místo České republice.
„Řadím to mezi své největší úspěchy.
Lichtenštejnsko a Gibraltar hrály v
bloku a na brejky, skoro do žádných
jsme je nepouštěli, takže jsme ty zápasy zvládli vítězně. Proti Chorvatům
to bylo nejtěžší, byl to vyrovnaný
zápas, jen škoda, že jsme nedokázali
udržet vítězství a oni dvakrát vyrovnali,“ popisoval Chytil. „Mohli se střídat
jen tři hráči, to byl tak asi jediný rozdíl
od přáteláků,“ dodal s úsměvem.
Další fáze se bude teprve losovat,
samotná střetnutí pak přijdou na
řadu během jara příštího roku. „Z
druhé fáze postupují první týmy a
sedm nejlepších z druhých míst,“
představil Chytil postupový klíč.
(jim, jp)

Lipová
Plumlov
Mostkovice

I.A třída skupina B

PROSTĚJOVSKO Hned dva atraktivní souboje nabídlo poslední kolo první poloviny
„B“ skupiny I.A třídy Olomouckého KFS.
V sobotu se v pomyslné bitvě o přehradu
utkal Plumlov s Mostkovicemi a domácí se
mohli díky větší efektivitě při zakončování radovat, o den později
pak naopak slavili hosté. A sice když Lipová využila obtížné situace
Čechovic a navíc předvedla kvalitní hru, odměnou jí byly hned čtyři
branky a díky souběžné prohře Lutína v Beňově i posun na první pozici. Bodovat naplno se podařilo ještě Klenovicím, ty využily domácího prostředí ke zdolání Opatovic a posunu blíže ke středu. Mezi pátými Čechovicemi a posledním Plumlovem je ovšem jen pět bodů.
Čechovice
Klenovice
Klenovice

TJ Sokol Plumlov
TJ Sokol Mostkovice
3:0 (2:0)

Branky: 31. Ševcůj, 44. a 79. Hladký. Rozhodčí: Axamit – Krpec, Machala. Sestava Plumlova: Simandl
– Vysloužil, Kocourek, Olejník, J.
Kiška – Varga, Frýbort, Ševcůj, Fabiánek – Hladký, Dvořák. Trenér:
Petr Kiška. Sestava Mostkovic:
Lukáš – Hatle, Milar, Walter, V. Vojtíšek – M. Vojtíšek, Pořízka, Bureš
– Šlambor – Dadák, J. Kamenov ml.
Trenér: Jiří Kamenov st.

Hodnocení trenéra Plumlova
Petra Kišky:
„Naše vítězství se rodilo těžce. První poločas jsme se štěstím zvládli bez inkasované branky, hosté měli tři velké šance,
ale podržel nás gólman, jenž jednou zasáhl opravdu zázračně. Nám se naopak
dvakrát podařilo skórovat, ale takový stav
platil už poslední čtyři týdny, tak jsme byli
trochu nervózní. Jakmile jsme ale přidali
třetí gól, tak jsme to již dohrávali v klidu.
První půlka nebyla z naší stany dobrá,
v posledních pěti duelech jsme hráli s
tabulkově lepšími soupeři a ty jsme do
šancí nepouštěli. Naštěstí jsme byli důraz-

smyslně skočil a rozhodčí mu to zbaštil.
Po druhém gólu už bylo po zápase. Bohužel ještě musíme předehrávat dva zápasy,
stejně jako my nemají s kým hrát ani jiné
oddíly. Kompetentní by se měli chytit za
nos, jestli má cenu hrát fotbal až do půlky
listopadu.“

z penalty. Rozhodčí: Přikryl – Knop,
Zemánek. Sestava Klenovic: Polák
– Frys, Liška, T. Cetkovský, Losman
– Dvořák, Smékal, Rozehnal, R. Cetkovský – Borovský, Frýbort. Trenér:
Vladimír Horák.

Hodnocení trenéra Klenovic
Vladimíra Horáka:
„Stále stejná situace, bylo nás jen jedenáct a neměl jsem nikoho na střídání,
takže bych brzdil optimismus. Za tři
body jsem ale rád. Úkolem bylo zaměřit se na obrannou činnost, protože jsme inkasovali hodně branek, a v
útoku být trpělivý a počkat si na šanci.
Tak to i bylo, a do čeho jsme se dostali,
to jsme proměnili. První poločas byl z
obou stran opatrný, takový nepohyblivý, fotbalově nic moc. Ve druhé půli
to bylo o něco lepší, my jsme měli dvě
šance a soupeř taky. Nabádal jsem obranu, aby se nevytahovala a bránila poctivě, soupeř to pak otevřel a my jsme se
dostali do dvou brejků, které jsme využili. Oni snížili až v poslední minutě z
penalty, to už ale bylo rozhodnuto. Po
druhé brance nás soupeř zatlačil a snažil se korigovat, kluci ale bránili velice
zodpovědně. Stále to ovšem není žádTJ Sokol Klenovice na Hané
ná sláva, tabulka je hodně natěsnaná.
FKM Opatovice-Všechovice
Cílem bylo mít po polovině soutěže
2:1 (0:0)
dvacet bodů, máme jich jen šestnáct.“
Branky: 66. a 84. Borovský – 90. Šigut
(jim)
Hodnocení hrajícího trenéra Lipové
Pavla Růžičky:
„Po všech stránkách vládne spokojenost. Dopadlo to ještě lépe, než jsme si
představovali, domácí nám to usnadnili
tím, že nastoupili bez několika klíčových
hráčů. I tak to někdy bývá obtížné a jsem
rád, že jsme to zvládli. Od počátku jsme
byli lepším týmem a dařilo se nám i proměňovat šance, byli jsme v nich téměř
stoprocentní. Nebyly ani úplně vyložené,
ale vyplývaly ze hry. Brzy jsme dali gól, ten
nás uklidnil. Druhý jsme přidali do šatny
a třetí krátce po začátku druhého poločasu, pak už bylo rozhodnuto. Jsme rádi, že
jsme to tak zvládli a že jsme půlmistrem,
ještě jsou před námi ale dva podzimní zápasy. Věřím, že je zvládneme, ale nebude
to nic lehkého. Teď jedeme do Opatovic,
které hrají hned v deset dopoledne, na to
není nikdo zvyklý. A pak máme Brodek.“

Pivínu gratulovali premiéři, Kostelec zvládl souboj pravdy

„Do utkání jsme vstoupili výborně a
již od druhé minuty jsme vedli. Soupeř sice kopal roh, my jsme ho ale
Konice
odvrátili a podnikli rychlý protiútok,
KONICE, PROSTĚJOV Na sedm utkání pro- kdy Roman Kamený prošel přes půldloužili svou sérii neporazitelnosti v I.A třídě, ku hřiště a chladnokrevně zakončil.
skupině „A“ Olomouckého KFS fotbalisté Po celý zápas jsme měli míč na svých
kopačkách a soupeř měl snad jen dva
Kostelec na Hané
Konice. Během tohoto období se jim podaPROSTĚJOVSKO Vesměs spokojenost!
pokusy o střelu, nám se naopak i dál
řilo celkem čtyřikrát zvítězit, naposledy se dařila kombinace a po spolupráci s
Pivín Bilance tří výher při jediné porážce se dá povatak stalo v neděli odpoledne při domácím souboji se Štěpánovem. Fanou Bílým zvýšil Peťa Antl, když
žovat v„A“ skupině I.B třídy Olomouckého KFS
Nezamyslice
Od tohoto kola poslední celek severní skupiny druhé nejvyšší kraj- obstřelil brankáře. Dostávali jsme se i
Vrchoslavice za uspokojující. Nejdůležitější výhru oslavili
ské soutěže inkasoval v každém poločase po dvou brankách a na do dalších tutovek a soupeř tam pouv Kostelci v zápase o pomyslných šest bodů.
Olomoucko si odvezl čtyřgólovou výslužku. K nejhoršímu útoku tak ze centry, které se nám ovšem dařilo
Veselo bylo i v Pivíně, kdy domácí otočili výsledek
v polovině soutěže přidal i nejhorší obranu. Naopak Konice díky za- odvracet. To druhý poločas už byl v posledních minutách. Pohoda zavládla po dvoubrankové výhře ve
kopnutí Haňovic poskočila na třetí pozici. Zajímavostí je, že v tomto takový neslaný nemastný, navíc zapa- Vrchoslavicích a jedinou porážku z regionálního kvarteta utrpěli nezadalo slunce a nebylo moc vidět. Soukole skončily všechny zápasy výhrou domácích.
peř úplně odešel a pouze bránil, měli mysličtí plejeři na tovačovském pažitu.
Sokol Konice
Drešr – Kamený, T. Sedláček (89. tam jen jednu standardku, kdy byl ale
TJ Štìpánov
TJ Sokol v Pivínì
Švéda), Svozil ml., Valtr, Šišma – V.
Jurník), Kořenovský, Vogl – Antl (79. Machač připraven. A když kluci dva4:0 (2:0)
TJ Sokol Ústí „B“
Švéda (41. Žondra), Špaček (90. PaGottwald), F. Bílý (63. Blaha). Tre- krát nahráli Voglovi před prázdnou
4:3 (2:1)
Branky: 2. Kamený, 27. Antl, 50. a 53. nér: Radek Řehák.
velka). Trenér: Jaroslav Svozil st.
branku, tak z malého vápna zvýšil na
Vogl. Rozhodčí: Dokoupil – Kopeckonečných 4:0. Pokračujeme v tom, Branky: 23. a 45. Špaček, 89. a 90.
Hodnocení trenéra Pivína
Hodnocení hrajícího trenéra
ký, Lizna. Sestava Konice: Machač –
co chceme, takže panuje spokojenost.“ z pen. Svozil ml. – 17. Holoubek, 55.
Jaroslava Svozila:
Konice Radka Řeháka:
L. Bílý, Rus, Řehák (74. P. Sedláček),
(jim) Ševčík, 64. Kádě. Rozhodčí: Hodaň
– Sedláček, Přikryl. Sestava Pivína: „Přijel k nám nejlepší mančaft, se kteKrč – Spálovský (46. Filka), Sedlák, rým jsme v soutěži na podzim hráli.
Pospíšil, R. Švéda – Vrba (90.+2. K. Sestava plná mladých běhavých klu-

I.A třída skupina A

TJ Sokol Èechovice
ní ve vápně, chodili jsme tam v dostatečSK Lipová
ném počtu a i díky kvalitě útočníků jsme
0:4 (0:2)
na zadní tyči uklízeli do prázdné brány.
Mostkovice pak trefily břevno a Hatle Branky: 13. Jamrich, 41. Petržela z pedal krásný gól nůžkami, ten ale pro ofsajd nalty, 54. Spáčil, 75. Vybíhal. Rozhodčí: Křepský – Adamec, Piták. Sestava
neplatil.“
Čechovic: Zelinka – Vlach, M. Klimeš,
Hodnocení trenéra Mostkovic
Jano, Ján – Drmola (46. Kupka), Bilík,
Jiřího Kamenova:
Hodulák (75. Jančík), Němeček (81.
„Gólovek jsme měli hned v první půli Grepl) – Klváček (20. Frys), Jahl. Tredost, nedali jsme ale ani jedinou, nepa- nér: Jaroslav Klimeš. Sestava Lipové: R.
dalo nám to tam. Ve druhém poločase Vybíhal – Barák, Macourek, Spáčil, Žilka
jsme pokračovali v ostřelování, dali – M. Vybíhal, Takáč (65. Z. Koudelka),
jsme ale dvě tyčky a dvě břevna, zatím- Jamrich (77. Růžička), Novák – Liška,
co soupeři se podařilo přidat třetí bran- Petržela (55. Répal). Hrající trenér: Paku. Pokud bych měl být spravedlivý, tak vel Růžička.
jsme měli vyhrát 6:3, i domácí uznali,
Hodnocení trenéra Čechovic
že jsme byli lepší. Na herní projev se ale
Jaroslava Klimeše:
nehraje a Plumlov dal po našich hrozných chybách tři góly, zatímco my ani „Zmar a zmar. Rozhodlo, že Lipová hrála
jeden. Měli jsme tlak, nebyli jsme ale důrazněji, do těla, mají toho víc za sebou.
schopni utkání zdramatizovat, bylo to Naše marodka se ještě prohloubila a chyšílené. Kluci to chtěli otočit, nahecovali bělo nám šest sedm hráčů, jejich náhradse, zpočátku nás ale brzdil respekt a tíha níci na to kvalitou nemají a Lipová vyhrála
nutnosti bodovat. Byli jsme ustraše- zaslouženě. Naše sestava totiž byla půl na
nější, unáhlenější, projevuje se, že naši půl s ‚béčkem', které je v polovině okresútočníci nedávají góly. Podepisuje se to ního přeboru. Chtěli jsme uhrát rozumný
na nich, jsou nervózní, zbrklí, párkrát výsledek, tedy dát do toho bojovnost, srjim chybělo jen několik centimetrů. díčko, přistupovat a nenechat jim prostor,
Takto jsme remízy zlomit nechtěli, je protože kvalitou hry je nepřekonáme. Ale
to pro nás další ztráta. Ale stále platí, že hned ve dvanácté minutě jsme nepohlídvakrát vyhrajeme a můžeme být pátí, dali Jamricha, hosté navíc hráli podobně
ale i dvakrát prohrajeme a budeme po- jako Dub na standardky, mají tam do
vápna Spáčila s Liškou. A právě Liška neslední.“

II.B třída skupina A

ků, které doplnili tři zkušenější z áčka,
předváděla výborný fotbal. Diváci
viděli sedm branek a museli být navýsost spokojení. Tentokrát jsem o
našem vítězství ihned telefonicky referoval novozélandskému premiérovi! Osobně nám pak přišel gratulovat
Honza Vrána, premiér ‚Turecka´!“
TJ Sokol Tovaèov
TJ Haná Nezamyslice
2:0 (1:0)

Branky: 38. Bukovec, 53. Kosek. Rozhodčí: Majer – Januš, Vrba. Sestava
Nezamyslic: Soldát – Hájek, Moler
(85. Matoušek), Mir. Lakomý, Král –
Fialka, Mariánek, Horák, Přikryl (46.
Frgál) – Kratochvíl (68. Špička), Dostalík. Trenér: Vlastimil Michlíček.
Hodnocení trenéra Nezamyslic
Vlastimila Michlíčka:
„Domácí asi vyhráli zaslouženě, i když
jsme měli více ze hry. Na rozdíl od nás

proměňovali šance. Hlavní rozdíl byl
v produktivitě, my ji měli nulovou.
Přestože jsme si nějaké šance vypracovali, na bránu jsme nevystřelili. Herně
bych řekl, že jsme se soupeři vyrovnali,
ve druhém poločase byli dokonce lepším týmem. Výkon a bojovnost byly
dobré, ale bez produktivního útočníka
se vyhrávat nedá.“
TJ Sokol Vrchoslavice 1946
FK Troubky
2:0 (2:0)

Branky: 11. Horák st., 37. Chvojka.
Rozhodčí: Krpec – Kučera, Machala.
ČK: 62. Frehar (T). Sestava Vrchoslavic: Loučka – Trávníček, Olšanský, Kankovský, Horák ml. – Menšík,
Horák st., Spiller, Hradil (55. Jiříček),
Chvojka – Konupka (78. Ligač). Trenér: Petr Štěpánek.
Hodnocení trenéra Vrchoslavic
Petra Štěpánka:

VEÈERNÍK V NOVÉM I SE SPORTEM

„Dali jsme velice šťastný první gól,
kdy se dostal odražený míč přímo
k Horákovi. Druhý gól byl z penalty,
po faulu na Konupku. Ve druhé půli
se nám rychle zranil Hradil, ale Jiříček ho výborně nahradil. Červenou
dostal hostující brankář, po druhém
žlutém faulu na Konupku. Nedokázali jsme ale početní převahu využít. Zápas neměl valnou úroveň, ale
máme krásné tři body. Dostali jsme
se na úroveň Troubek a jsme spokojení.“
TJ FC Kostelec na Hané
TJ Sokol Újezdec
3:2 (2:1)

Branky: 31. a 78. Preisler, 39. Lužný –
34. Fikr, 66. Z pen. Kovář. Rozhodčí:
Frais – I. Antoníček, Zaoral. Sestava
Kostelce na Hané: J. Menšík – Synek, Chocholáč, Chytil, Zatloukal
(60. Baláš) – Móri (76. Vařeka), T.
Menšík, Langr, Vyhlídal – Lužný (64.

●● celobarevné vydání

Muzikant, 81. Grepl), Preisler. Trenér: Ivo Vykopal.
Hodnocení trenéra Kostelce na Hané
Ivo Vykopala:
„Herně jsme tentokrát nenavázali na
naše předchozí tři zápasy, kdy jsme
předváděli kvalitnější fotbal. Na druhou stranu jsme ale vyhráli. Zvládli
jsme důležité utkání, ale výhru jsme
mohli jistit mnohem dříve. Bohužel jsme nedotáhli velké množství
dobře rozjetých útoků. Výrazně nás
podržel mladý brankář Kuba Menšík, jenž předvedl několik ošemetných zákroků. Jsem rád, že máme
v Kostelci tak kvalitní brankářskou
dvojici. Tři body byly ubojované.
Pozitivní je, že kluci chtějí, není
jim to jedno. Potřebovali bychom
ale, aby byla útočná dvojice více
doplňována. V posledních zápasech
střílejí branky pouze útočníci.“
(zv, jim)

●● více sportu ●● více fotografií

najdete nás také na www.vecernikpv.cz

Hvozd hrál proti dvanácti, Jesenec má bod
Hvozd
Jesenec

I.B třída skupina B

PROSTĚJOVSKO Ziskem pouze jednoho
bodu skončilo účinkování regionální čtveOtinoves
řice v „B“ skupině I.B třídě Olomouckého
KFS. Hvozdu se nepodařilo bodovat na půdě Libiny a o branku padl, s výraznějšími
porážkami se domů vraceli také fotbalisté
Protivanova a Otinovsi. Bodoval tak alespoň Jesenec, jenž dokonce
neměl daleko k tomu, aby položil na lopatky lídra z Velké Bystřice.
Vedl o dvě branky a v samotném závěru kopal penaltu, přesto se
nakonec musel smířit pouze s nerozhodným výsledkem.
Protivanov

SK Velká Bystøice
SK Jesenec-Dzbel
2:2 (0:1)

Branky: 84. Goldscheid, 87. Najman z penalty – 18. Burian, 81. J.
Tichý. Rozhodčí: Bartuněk – Vojtek, Kaňok. Sestava Jesence: Kýr –
Horák, Ullmann, Klicpera, Žouželka – Zajíček, P. Tichý ml., D. Čížek,
Burian – J. Tichý, Navrátil. Trenér:
Petr Tichý st.

Hodnocení trenéra Jesence
Petra Tichého:
„Před zápasem bych bod bral, teď trochu vrtá červíček. Měli jsme jednoznačně navrch a obrovské šance, navíc
jsme vedli 2:0 a v poslední minutě jsme
nedali penaltu, když ji gólman mladému chytil. Je to ale bod s lídrem, který
zatím doma neztrácel, klukům musím
vyseknout obrovskou poklonu za to, co

předvedli. Byli jsme dostatečně agresivní, na míči, takový je ale fotbal. Pochvalu ale zaslouží i rozhodčí, pískali super
a zápas jsem si užil. Stále platí, že se
nikam netlačíme, nyní zkusíme udržet
domácí pevnost.“
TJ Postøelmov
TJ Otinoves
5:0 (3:0)

Branky: 16. a 67. Picka, 19. Winkler, 36.
Krátký, 81. Wiesner. Rozhodčí: Jurčák –
Samek, Langhammer. Sestava Otinovsi:
Piňos – Pavlinský, Hustý, Janeček, Zapletal,
Andrýsek, Dostál, Doseděl, Beneš, Lizna,
Voráč. Trenér: Tomáš Hrdlovič.
Hodnocení trenéra Otinovsi
Tomáše Hrdloviče:
„Velká marodka pokračuje, tak nás i nyní
bylo jen jedenáct. Nemůžeme se dát pořádně dohromady a už si přejeme, ať je
konec. Dali jsme regulérní první gól, ale pomezní ukázal, že to brankář chytil ještě před
čarou, pak jsme udělali dvě obrovské chyby vzadu a prohrávali 0:2. Pavlinský trefil
tyčku, šli jsme sami na brankáře, měli jsme

ještě pološanci ze standardky a nepůsobili
jsme odevzdaným dojmem. Chtěli jsme
hrát a musím klukům poděkovat, že to
ustáli, byť soupeř trestal naše chyby. Máme
ale nahráno dost bodů, takže je to dobré.“
FK Nové Sady „B“
SK Protivanov
6:3 (4:1)

Branky: 17., 22. a 29. Blaha, 41. z penalty
a 54. Novotný, 90. Sedlář – 37. a 64. Grmela, 85. F. Pospíšil. Rozhodčí: Hampl
– Adamec, Lepka. Sestava Protivanova:
M. Piták – M. Bílek, Vybíhal, Dvořák, M.
Sedlák – Kropáč, M. Pospíšil, F. Pospíšil, T.
Pospíšil (7. Závodný) – Grmela, R. Sedlák
(73. Milar). Trenér: Josef Pospíšil.
Hodnocení trenéra Protivanova
Josefa Pospíšila:
„Zápas jsme začali rozpačitě. Dlouho jsme
čekali na rozhodčího, ale to bylo pro oba
týmy stejné. Hned v sedmé minutě se nám
zranil Tom Pospíšil, kluci navíc neplnili, co
jsme si řekli v šatně. Hráli zbrkle, kazili nahrávky jako žáčci a soupeř naopak předváděl bezchybné rychlé kombinace a náběhy

za obranu. Nestačili jsme dostupovat a
již po půlhodině nám dal Blaha hattrick.
Poté jsme snížili, ale soupeř kopal penaltu,
nepochopili jsme za co. To druhý poločas
jsme začali skvěle a už v třiapadesáté minutě mohlo být srovnáno. Nejprve obránce
vyhlavičkovával z brankové čáry, poté šel
náš hráč sám na brankáře, ale neuspěli
jsme ani z dorážky, následně byl náš hráč
atakován na zadní tyči úplně stejně, za co
byla proti nám penalta. Nedali jsme ale nic
a přišel pátý trest. Kluci bušili, ale brankář
se instinktivně zaskvěl, teprve pak Grmela
druhým gólem snížil. Měli jsme kopat penaltu za držení za dres, ale místo toho dostal žlutou kartu náš hráč, za stavu 5:3 pak
náš čtvrtý gól neplatil pro ofsajd. Bohužel
nemáme štěstí v zakončení, pozitivem jsou
ale tři branky s těžkým soupeřem a atraktivní útočný fotbal.“

du: Koutný – J. Bílý, Z. Poles, O. Procházka, V. Bílý (85. Antl) – P. Muzikant
(64. P. Grulich), Vánský, Fiala, Mlýnský
– Spurný (23. Krása), Křeček. Trenér:
Rudolf Švehla.

Hodnocení trenéra Hvozdu
Rudolfa Švehly:
„Nevím, čím jsme si někoho znepřátelili, ale to, co proti nám předvedl
rozhodčí, to byla katastrofa. Aby nás
pískal někdo ze sousední vesnice a ještě
nasadil tak přísný metr na nás a slabý
na domácí, to se mi nelíbí. Nechci si
stěžovat, ale jejich hráč číslo (Martin
Jančík – pozn. autora) šest surově napadl Vojtu Bílého, jenž skončil s otřesem
mozku v nemocnici, nebyla za to ani
karta. A vrcholem byl gól, kdy náš hráč
chtěl odkopnout balon, soupeř ho zezadu podrazil a všichni přestali hrát, jeTJ Libina
jich hráč to kopl do brány a on to uznal.
FC Hvozd
Měli jsme ale i tak na body. Neuspěli
3:2 (2:0)
jsme dvakrát sami před brankářem, už
Branky: 10. a 12. Trefil, 57. Čikl – 51. se projevuje psychika. Zkusíme na jaro
O. Procházka, 89. Z. Poles. Rozhodčí: J. připravit nové mužstvo a zachránit se,
Dorušák – Vojtek, Miler. Sestava Hvoz- věřím tomu, že se to ještě dá.“ (jim)
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ZHLEDNA

Opora vítězů Jan Nečas:

KRALIČTÍ SE PROTRÁPILI K TRIUMFU „Trápili jsme se v celém zápase“
Finále Poháru OFS Prostějov rozsekly až penalty, tu rozhodující kopl gólman

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

Jiří
MOŽNÝ
OLŠANY U PROSTĚJOVA
Kralice na Hané jsou nejhůře
střílejícím mužstvem krajského
přeboru a své trápení v ofenzivě
dokumentovaly také při finále
okresního poháru. Díky lépe
zvládnutým penaltám se sice
naplnily předpoklady a z rukou
předsedy Okresního fotbalového svazu Prostějov Milana
Elfmarka mohl kapitán David
Krejčí převzít trofej pro celkového vítěze této soutěže, za celých devadesát minut však jeho
spoluhráči nevyslali ani jednu
střelu na bránu. Blíže k radosti
tak měli během hry vyzyvatelé
z Plumlova, ale ani oni gól nedali.
Stav před výkopem

OLŠANY U PROSTĚJOVA Za
svou bohatou fotbalovou kaklikni na
riéru prožil Jan Nečas (na snímwww.vecernikpv.cz
ku) spoustu fotbalové radosti
a řadu úspěšnějších sezón, než
je ta aktuální. Majitel několika
desítek prvoligových startů tráví
poslední roky v Kralicích a snaží
se podpořit tamější ofenzivu. Při
středečním finále proti Plumlovu
však marně hledal někoho, s kým
by si mohl přihrát. Byť tedy osPodobných okamžiků bylo za celý zápas velice málo, oba týmy se trápily už matřicetiletý středopolař stál na
v předfinální fázi.
Foto: Jiří Možný straně vítězů a přispěl proměněnou penaltou, dokázal hodnotit
šel. Po celý zápas přes něj nikdo nepřešel v oslabení, když musel asi dvacet minut
situaci střízlivým okem.

dil směrem dopředu jako motorová myš,
přidával k tomu i spoustu vybojovaných
míčů či alespoň zblokovaných přihrávek.
Po pauze to kraličtí chvíli zkoušeli s nákopy, jenže Plumlov si dokázal vždy poradit.

FOTO & VIDEO
GALERIE

Zásadní okamžiky
Na neutrální půdě začali lépe Plumlovští,
Dvořák dokázal z levé strany udělat kličku
gólmanovi, ale z úhlu netrefil vyprázdněnou klec, chvíli nato Kutný hlavičkoval
z laciného rohu těsně nad. Kralice kontrovaly přímákem těsně vedle pravé tyče.
V nastaveném čase sice Novotný poslal
míč podél gólmana do branky, pro ofsajd
však gól neplatil a nahrávající Dostál tak
prováhal nadějnou pozici poblíž penalty.
Plumlovu se v první i druhé půli vždy
hned několikrát skýtalo silné přečíslení
do otevřené obrany, scházelo ale trochu
více přehledu a přesnosti. I tak musel
Krejčí lapit nebezpečné pokusy Ostratického s Dvořákem. Na druhé straně nevyužil nedorozumění Novotný. Ocitl se sám
před gólmanem, ale nevystřelil včas
a s přesným skluzem přispěchal Fabiánek.

a několikrát dokázal uhasit hrozící nebezpeční. A nakonec se stal i smutným
hrdinou, když právě on se stal prvním,
kdo při rozstřelu neproměnil pokutový
kop. „Všechny tři stopery máme zraněné
a občas byl s organizací hry problém, ale
jinak se podařilo naplnit záměry. Míša to
zvládl perfektně,“ sdělil trenér Plumlova
Petr Kiška.

před koncem odstoupit Škoda. „Musel
bych vzít dorostence, ale jejich kvalita zatím nedosahuje toho, aby mohl naskočit
do krajského přeboru. Máme tam pouze
šikovného Ličmana, ale souběžně hrály
Olšany, kde má jako dorostenec střídavý
start,“ poukázal lodivod Kralic Ivo Gottwald.

Atmosféra střetnutí

Zajímavost duelu

Osobnost utkání
Sešly se dva celky, jimž to momentálNebylo s kým hrát. Plumlovu se kvůli zraně příliš nejde a které se už těší na to, až Plumlov sice musel kvůli zraněním ex- něním rozpadl střed obrany, Kralice donastane zimní přestávka. Kraličtí bojují perimentovat, tah s Michalem Fabián- konce přijely jen s jedním náhradníkem
súzkousestavouanekvalitníútočnoučás- kem na pozici středního obránce ale vy- a po poločasovém vystřídání dohrávaly
tí, kdy mají průměr pod branku na zápas,
k tomu navíc po čtrnácti kolech inkasovaJAK ŠLY PENALTY:
li druhý nejvyšší počet branek, Plumlov
FC Kralice na Hané - TJ Sokol Plumlov 5:4
má sice trochu lepší skóre, leč pouhých
1.
série: jako první si postavil míč Dvořák a střelou na střed nezaváhal - 0:1 * Kralický
devět bodů ze dvanácti střetnutí přikoNečas
vzápětí odpověděl tvrdou střelou k pravé tyči, na níž nešlo dosáhnout - 1:1.
valo nováčka „B“ skupiny I.A třídy Olo2. série: Hladký poslal při pozvolném rozběhu gólmana na opačnou stranu a pomouckého KFS na úplný chvost tabulky. hodlně dal - 1:2 * Dostál zamířil do stejného místa jako Nečas, Simandl tentokrát
volil opačnou tyč - 2:2.
Vývoj zápasu
3. série: Fabiánek volil krátký rozběh, Krejčí skočil na svou levou stranu a zakončení po zemi vytěsnil! * Dočkal se nerozpakoval, natáhl své dlouhé nohy a nekomproKralice byly sice silnější na míči, o žád- misně vypálil k levé tyči – 3:2.
ném tlaku nebo převaze ale nemohla 4. série: Ostratický těsně před kopem zpomalil a chytře poslal míč k tyči, zatímco
být řeč, spíše byla z jejich strany cítit křeč gólman zůstal stát - 3:3 * Hlačík si položil brankáře na jeho levé bok a sám vypálil po
a frustrace. Kvalitu hry a téměř úplnou zemi na opačnou stranu - 4:3.
absenci skutečných tutovek totiž kazilo 5. série: Křupka udržel nervy a pod gólmanem procedil míč k levé tyči – 4:4 * Rozvelké množství nepřesností. Plumlovu se hodnout mohl Neoral, Simandl však vystihl směr a pokračovalo se dál!
navíc dařilo včas vracet a do defenzivy se 6. série: Jako šestý z Plumlova šel Vysloužil a zkusil to po zemi lehce vpravo, tam
byly připraveny Krejčího rukavice * Jako poslední se k míči postavil Krejčí, Simandl
obětavě zapojovali i ofenzivní hráči, což sice správně odhadl stranu, na střelu však o fous nedosáhl - 5:4!
prokazoval například Varga. Nejen že jez-

Na silnicích sice bylo o svátečním dnu
pořádně živo, většina řidičů ale mířila
hřbitov, aby využili hezkého předdušičkového počasí. Ve stejný čas se navíc
předehrávalo jedno kolo okresního
přeboru, do olšanského fotbalového
areálu tak zavítalo jen několik desítek
diváků, kteří mlčky pozorovali snažení
obou celků.

Jiří Možný
●● Přišlo mi, že zvítězil lehce horší
tým...
„Ano, s tím souhlasím. Hrajeme špatně,
ani v soutěži se nám nedaří. A odpovídal
tomu i tento zápas. Chtěli jsme se tímto
nabudit na důležitý duel v krajském přeboru, což se nám bohužel nepodařilo.
Trápíme se, už pět šest zápasů v řadě jsme
nedali gól ze hry, kombinačně jsme na
tom špatně, pořádně si nepřihrajeme,
dostáváme laciné góly. Je to špatné...“
●● Po celý zápas vás bylo slyšet, jak se
snažíte spoluhráče dirigovat. Proč se
to příliš nedařilo?
„Chybí nám kvalita. Snaha tam je, to se
upřít nedá, ale bez minimální kvality na
krajský přebor se prostě na takové úrovni

Foto: Jiří Možný

hrát nedá. Třeba jeden dva zápasy ano,
ale při dlouhodobé soutěži to odpovídá
tomu, kde jsme, dvanáctí v tabulce.“
●● Takže nyní jde o to hlavně důstojně dohrát podzimní část?
„Přesně tak. Zbývají nám tři zápasy, potřebovali bychom udělat minimálně čtyři
body, nejlépe šest, abychom jich měli
dvacet a šanci v jarní části s tím něco udělat, přebudovat mančaft a nějak jej nastartovat, aby byly Kralice tam, kde patří.“
●● Před sezonou ale zněly poměrně
optimistické hlasy. Co se pokazilo?
„To ano, nějaké příchody se udály, celkově nastal přerod do nové éry, ale ukázalo
se, že se tým asi úplně vhodně nedoplnil.
Mužstvo se podle mého názoru dlouhodobě oslabovalo a dál už to nejde. Teď je
nás poměrně málo a hrajeme s mladými
kluky, co nastupovali za 'béčko' nebo hrávali nižší soutěže. Je to prostě málo.“
●● Může být povzbuzením aspoň penaltová výhra?
„Myslím si, že asi ani ne. Trápili jsme se v
celém zápase...“

Pozápasové hodnocení trenérů
Ivo GOTTWALD - FC Kralice na Hané:
„Je to takové Pyrrhovo vítězství. Zaplatili jsme za něj dalším
zraněním a opět je nás o jednoho míň... Byli jsme více na baloně a Plumlov chodil do otevřené obrany. Chleba se lámal,
když jsme šli dvakrát na branku a nezakončili jsme. Defenziva není úplně špatná, znovu jsme ale prokázali, že směrem
dopředu máme obrovské rezervy. Nepodržíme tam balon,
neulevíme obraně. Oni měli také nějaké příležitosti, na obou
stranách ale kvalita zakončení nebyla.“

Petr KIŠKA - TJ Sokol Plumlov:
„Prohrát na penalty je vždy smolné. Zpočátku druhé půle
měly Kralice mírně navrch, pak se jim ale zranil hráč a neměly
nikoho na střídání, tak se vše opět vyrovnalo. Škoda, že jsme
nedotáhli pár brejků do otevřené obrany, ale ani soupeři se
nepodařilo zakončit samostatné nájezdy. Hráli jsme na brejky a do koncovky jsme se moc nedostávali, výrazné šance
nebyly ani na jedné straně. Ale celkově s naší hrou jsem spokojen. Hráli jsme to, co jsme si řekli.“

4 : 3 p

FC Kralice na Hané

0 :0

TJ Sokol Plumlov

Finále Poháru OFS Prostějov
Lexa

Martinka

Varga
Vysloužil

Ivo

Petr

GOTTWALD

KIŠKA
Neoral
Troneček

Krejčí

Kutný

Hladký

Urbánek

Simandl

Dočkal
Škoda

Dvořák

Novotný

Fabiánek
Ševcůj

Nečas
Císař

J. Kiška

Křupka

Dostál

4 : 3 p

Branky: Střely na branku:
Rohové kopy:

KRALICE

0
7

Střely mimo branku:

5

0 :0

PLUMLOV

Branky: -

( 0 :0)

Střely na branku:
Rozhodčí: Peřina – Motal, Majer

Diváků: 100

Rohové kopy:

Žluté karty: -

Žluté karty: -

Střídání: 46. Hlačík za Císaře

Střídání: 46. Ostratický za Urbánka, 81. Kolařík za Vargu

2
2

Střely mimo branku:

8
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F TBALOVÁ R ZHLEDNA
„Závěrečná motivovala,“
HANÁ
ZVLÁDLA
FINÁLE
PODZIMU
EXCELENTNĚ
smál se střelec ‚Kozel´
Ambiciózní Němčice si z Prostějova odvezly čtyřgólovou výslužku
EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ
PORTÁŽ
pro Večerník

Zdeněk
VYSLOUŽIL

chvílemi jen přihlížel bleskurychlým
kombinacím nažhavených plejerů
a v mnoha případech stála při hostech
i „Paní štěstěna“. Zvláště za hru v prvním
poločase zaslouží prostějovský výběr
absolutorium. Talentovaného soka rozebral po fotbalové stránce doslova do
šroubku a nedovolil mu zhola nic. Jednoznačně hovoří i poločasové statistiky,
kdy na straně hostů doslova zářily nuly
v kolonkách přímých střel na bránu
a také rohových kopů...
Obraz hry se výrazně změnil po změně
stran. Na hostující hráče zapůsobila důrazná trenérova domluva a rázem bylo
dění na ploše opticky více než vyrovnané. V duchu přísloví, že „na pos... i hajzl
spadne“, však vstřelila gól opět Haná.
Němčičtí si vypracovali velmi dobré
šance, ale všechny jejich gólové střely
zpacifikoval pozorný brankář ‚Kolja´
Lošťák. Snaživý soupeř se tak nedočkal
ani z čestného úspěchu, který by si za
zvednutí hlav po přestávkové sprše rozhodně zasloužil!

PROSTĚJOV Rozdílový hráč!
Hlavní postavou sobotního
šlágru dvou vedoucích týmů
okresního přeboru byl útočník
Hané Prostějov Marek Zatloukal
(na snímku). O jednoznačnou
výhru svého celku se zasloužil
jednou brankou a dvěma gólovými přihrávkami. „Kozel byl
naším nejlepším hráčem,“ vyseZelenobílá defenzíva fungovala v sobotu bezchybně.
Foto: Zdeněk Vysloužil
kl mu poklonu i domácí trenér
Po fotbalově velmi hutném prvním cho- na umělce SCM poctivě rozcvičoval Martin Kolář.

PROSTĚJOV Krátký proces.
Očekávaný souboj na ostří nože
se nekonal. Sobotní střet dvou
nejlepších mužstev okresního
přeboru proběhl pod taktovkou zelenobílé Hané. Ta přejela
němčického soka rozdílem třídy hlavně díky excelentnímu
zvládnutí prvního poločasu.
Nejenže mu nasázela tři branky,
ale prakticky vůbec ho nepustila
do hry. Hostující mladíci většinou
jen bezmocně přihlíželi krátkým
narážečkám s chutí hrajících
Hanáků. Po změně stran se sice
podzimní štika herně zvedla, ale
proti v pohodě hrající partě ostřílených mazáků už šanci na zvrat
neměla. Haná Prostějov si tak
Zásadní okamžiky
čtyřgólovou výhrou pojistila titul
podzimního půlmistra s pohodl- Ambice zelenobílých naznačila hned
ným šestibodovým náskokem. úvodní akce, kdy si do uličky zaběhl ZaStav před výkopem
Vzhledem k posledním výsledkům
a výkonům obou celků měli jít do podzimníhovrcholuvmnohemlepšípohodě
Němčičtí. Těm se podařilo v posledních
kolech umazat náskok Hané Prostějov na
pouhé tři body a v případě výhry mohli
donedávna bezkonkurenčního lídra bodově dorovnat. Zelenobílí si ovšem právě
na pozápasový večer naplánovali závěrečnou, tudíž se představili v téměř kompletní sestavě. Pro zranění chyběli pouze
Daniel Kolář a Zdena Kaprál, jinak se
rozestavení domácích blížilo ideálu.

Vývoj zápasu
Haná o svém triumfu rozhodla hned
v úvodu, kdy během osmi minut
dvakrát skórovala. Šokovaný soupeř

du byla druhá půle, co se týká kvality,
o patro níže. Němčičtí zvýšili důraz a vrátili se alespoň herně do zápasu. Zkraje se
ocitl v dobré pozici Svozil, ale jeho únik
z pravé strany Lošťák vyrazil. Hlavička
Řezáče z malého čtverce prosvištěla nad
a táhlou střelu mířící pod horní tyč vytáhl
‚Kolja´ na roh. Lekci z produktivity dali
soupeři zdarma spíše na obranu soustředící se Hanáci. Zatloukal se prodral s míčem až k brankové čáře a našel v malém
čtverci úplně volného Levinského - 4:0!
Střídající ‚Levoš´ poté ještě unikl po levé
straně a jeho pokus proskákal těsně za
vzdálenější tyč. Tečku za utkáním udělala povedená střela hostujícího Jarmera,
kterou z víka zázračně vytáhl nevídaným
tloukal, ale jeho zakončení z levé strany tygřím skokem Lošťák.
gólman Tomek vyrazil. Kapituloval však
Osobnost utkání
už o dvě minuty později, kdy se opět z levé
strany dostal míč na roh malého čtverce,
kde si ho našel David Strouhal - 1:0. Další Hlavními dirigenty zelenobílého ortrefa na sebe nenechala čekat dlouho. chestru byli dva hráči. Střelecky a v konHosté zahrávali volný kop, obrana Hané covce se prosazující Marek Zatloukal
ho odvrátila a následoval smrtící kontr. a vytříbený technik Pavel Trnavský. PráDo zakončení se v šestnáctce dostal Za- vě průniky druhého jmenovaného byly
tloukal a střelou podél gólmana zvýšil na pastvou pro oči každého nezaujatého
2:0. Domácí se dostali do až neuvěřitelné diváka. Zdravá drzost, po které měli
pohody a soupeře zle dusili. Po Krupičko- mnozí Němčičtí nasazeny jesličky, a přívě rohu byl v „ložence“ velezkušený močarý tah směrem k bráně, byly dalším
doyen Jančiar, vychytal ho však brankář závažím na pomyslné misce vah, které
Tomek! Moc nechybělo ani krásnému převážilo výrazně na stranu Hané.
halfvoleji Vyskočila, jenž zapadl kousek
Zajímavost duelu
vedle tyče. Třetí gól ale přišel a zařídil jej
opět Zatloukal, který se obtočil v rohu
šestnáctky okolo obránce a na první tyči Zpotit se při rozcvičce je dorostenecnašel Čermáka - 3:0. Poločas z říše snů ká chyba! Na tohle vousaté sportovní
pak mohl završit Strouhal, ale v jasné pozi- moudro by po sobotě Hanáci mohli
přísahat. Zatímco hostující tým se
ci opět ztroskotal na Tomkovi.

TJ Haná Prostějov

dobrých dvacet minut před úvodním
hvizdem, po domácích plejerech ani
vidu, ani slechu. První postavy v zelenobílé kombinaci se začaly trousit
směrem k hrací ploše až pět minut před
oficiálním časem výkopu! Vzhledem
k následnímu dění na trávníku, kdy působili v úvodu právě hosté jako uštvaný
kůň po náročném dostihu, tak na výše
uvedeném moudru asi něco bude...

Atmosféra střetnutí
Přímý souboj o podzimního okresního fotbalového krále by si zasluhoval
mnohem větší divácký zájem. Na tribunce stadionu SCM se sešla zhruba
třicítka diváků, kteří byli rovnoměrně
rozděleni na obě strany. Nečekaně
jednoznačný průběh první půle pak
umlčel i němčickou houkačku, jejíž
pronikavý zvuk byl slyšet výjimečně.
Fotbalová úroveň tak výrazně předčila
dušičkovou kulisu.

Zdeněk Vysloužil

●● Poslední zápas podzimní části
jste si asi užili, že?
„Bylo to super! Konečně jsme po
delší době zase hráli fotbal. Po těch
předchozích nepovedených vystoupeních jsme měli velkou motivaci
a promítlo se to do výkonu. Na hladko jsme vyhráli čtyři nula.“
●● Vy osobně můžete být asi také
spokojený...
„Dařilo se mi. Udržel jsem balóny,
šly mi od nohy přihrávky. Hrálo se
mi opravdu suprově.“
●● Soupeři vám hráli dost do těla,
nevadilo vám to?
„Já mám právě těsné bránění rád, vyhovuje mi to. Jsem schopný se otočit. Mnohem lepší než svádět nějaké
rychlostní souboje.“
●● Po jaké době jste měl dobrý
pocit i z výkonu celého mužstva?
„No, je to dlouho.... (úsměv) Řekl

Foto: Zdeněk Vysloužil

bych, že dobré dva měsíce. Tentokrát nám to opravdu vyšlo se vším
všudy.“
●● Co bylo příčinou takové pohody?
„Těžko říct. Hráli jsme třetí zápas
v týdnu, měli jsme spíše obavy
z únavy. Nevím, kde se to v nás vzalo.
(smích) Všichni jezdili a chtěli hrát.“
●● Počítali jste s tím, že přejedete
Němčice takovým způsobem?
„Vůbec! Čekal jsem vyrovnaný boj
s výsledkem tak o gól. Hodně nám
ale pomohl ‚Prca´ (Pavel Trnavský
- pozn. red.), jenž v předešlých zápasech chyběl.“
●● Titul půlmistra okresního přeborníka, navíc o šest bodů. Závěrečná bude asi stát za to...
„Samozřejmě! Taky ta závěrečná byla
velkou motivací. Nechtěli jsme tam
sedět nas…! Chtěli jsme si udělat náladu a myslím, že se podařilo.“ (úsměv)

Pozápasové hodnocení trenérů
Martin KOLÁŘ - TJ Haná Prostějov:
„Zápas byl ve srovnání se třemi posledními z naší strany asi o
sto procent lepší. Určili jsme si nějakou taktiku, kterou jsme
dokázali do puntíku dodržet. Hlavními atributy byly náš důraz a bojovnost. Průběh utkání proběhl až nečekaně jednoduše a vyhráli jsme naprosto zaslouženě. Možná nám pomohly
i ty předchozí slabší výkony, ale chtěli jsme se ukázat, šli do
toho s respektem. Naším podzimním cílem bylo pohybovat
se v popředí. Že jsme první, je takový bonus navíc.“ (úsměv)

4 :0

Radovan NOVOTNÝ - FK Němčice nad Hanou:
„Byli lepší, no... První půlku jsme si nepokrývali hráče, jak
jsme měli. Chyběla nám agresivita, soupeř dostával moc prostoru. Druhý poločas už byl z naší strany o něčem jiném, ale
závěrečný duel podzimu jsem si takhle vůbec nepředstavoval! Měli jsme hrát více do těla, běhat. Nelíbilo se mi ani posuzování soubojů, celkově vyhrála zkušenost... Ztráta s Hanou
není tak bolestivá. Ty kluky znám, spousta jich hrála krajský
přebor a první třídy. Naši hráči vyšli loni teprve z dorostu.“

FK Němčice nad Hanou

13. kolo Sportika II. třída OFS
P. Trnavský

M. Trnavský

Vévoda
Řezáč

Martin

Radovan

KOLÁŘ

NOVOTNÝ

Čermák
Zatloukal

Lošťák

Navrátil

Jarmer
Horák

Tomek

Krupička
Ohlídal

Mrkva

Strouhal

Hruda

Novotný

M. Kolář
Coufalík

Jančiar

Svozil

Vyskočil

Branky: 4. Strouhal, 11. Zatloukal, 37. Čermák, 71. Levinský
Střely na branku:
Rohové kopy:
Žluté karty: -

7
4

Střely mimo branku:

HANÁ PV

4 :0

NĚMČICE

Branky: -

( 3 :0)

5

Střely na branku:
Rozhodčí: Vachutka – Mlčoch, Hladký

Střídání: 55. Ondráček za Vyskočila,

64. Levinský za Strouhala, 71. Novák za P. Trnavského, 85. Tesař za Zatloukala

Diváků: 80

Rohové kopy:

Žluté karty: 21. Coufalík, 47. Novotný
Střídání: 46. Tomek za Hrudu, 71. Dorňák za Vévodu

5
5

Střely mimo branku:

3

36
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„DÍKY SPARŤANŮM JAKO BYCH SE VRACEL DO ZNÁMÉHO PROSTŘEDÍ“
Zkušený útočník Michal Dragoun si angažmá v Prostějově užívá a odvděčuje se body

Jiří
MOŽNÝ
●● V Prostějově jste zatím necelé
ndva měsíce, co zatím na zdejší angažmá můžete říct?
ro„Jsem spokojený. Samozřejmě to troož
chu narušuje rodinný život, jelikož
tapocházím z Dobříše, což je asi pětama
čtyřicet kilometrů od Prahy. A doma
uje
mám syna a manželku, která pracuje
hu
v Praze, takže je rodinný život trochu
m,
složitější. To je asi největší problém,
hu
jinak po hokejové stránce si nemohu
stěžovat. Trenér mi dává důvěru, já
m.
ji snad nějakým způsobem splácím.
(úsměv) Mrzí mě ale některé zápasy, co
hlo
jsme nedotáhli do konce, bodů mohlo
být ještě víc.“
ní,
●● Zmínil jste složitější fungování,
bydlíte nyní v Prostějově?
ak„Moje manželka pochází z Ostravy, takak
že když za mnou přijede, tak jsme pak
dy
v Ostravě u jejích rodičů. A pokud tady
rose synem není, tak jsem na hotelu v Proříš,
stějově. A občas dojíždím na Dobříš,
intakže s manželkou vždy uděláme rodinný plán a dodržujeme ho.“ (smích)
●● Takže spoustu času strávíte na
cestách?
ak
„To zase ne. Když je neděle volná, tak
en,
jedu domů, ale když se hraje obden,
ditak to bohužel nejde. V tomto mi rodivě,
na vyjde vstříc a je se mnou v Ostravě,
kam je to autem do hodiny, takže se to
v pohodě dá.“
ov
●● Jestli se nepletu, tak Prostějov
ažje vaším prvním moravským angažmá. Až dosud jste se vždy mohl po
zápase vracet domů?

dáme, ale vždy je důležité, že si dokážeme odpoledne zavolat, napsat
si a jsme pořád takoví kamarádi, jací
jsme byli.“ (úsměv)
●● Cítíte tady velkou důvěru od vedení a trenéra?
„Ano. Strašně si toho vážím, protože
s takovou důvěrou se hraje mnohem
líp. Zažil jsem to i na Kladně, kde jsem
hrál prvního centra a čas na ledě jsem
měl. Ale takovou důvěru, abych hrál
každou přesilovku i oslabení, takovou
jsem ještě nikde neměl. Po hokejové
stránce jsem v Prostějově maximálně
šťastný.“ (úsměv)
●● U Jestřábů se sešlo hned devět
hráčů, co prošlo Spartou. Je to znát
v šatně?
„I proto jsem byl rád, že když to nevyšlo na Spartě, tak jsem se domluvil
právě s Prostějovem. Vždy je těžší
jít do neznámého prostředí, to jsem
nechtěl. Toužil jsem jít někam, kde
spoustu kluků znám, a tady je jich
dost právě ze Sparty. To hrálo velkou
roli.“
●● Bavíte se v kabině i o extralize?
„Vždy se bavíme o tom, jak zápasy
jdou, každý máme svůj neoblíbený
tým. (smích) Ale opravdu spíše jen
okrajově. Já osobně samozřejmě fandím Spartě.“

●● A jaká je aktuální situace vy
a Sparta?
„Situace je taková, že jsem tady
a nikdo ze Sparty se mnou nekomunikoval. Až před zápasem v Olomouci mi zavolali, tak jsem je doplnil
Teď to nemám z Prostějova daleko...
(úsměv) Jsem připraven naskočit
kdykoliv to bude možné, a kluby
se domluví. Na Spartě se asi nastálo objevím, až tady sezona skončí.
Doufám, že to dotáhneme alespoň
do předkola nebo čtvrtfinále play
off, potom budu rád, když se na play
off vrátím na Spartu. Když ale ne
a sezona pro mě skončí ve čtvrtfinále,
bude i tak úspěšná a budu za ni rád.“
●● Za Spartu jste v létě naskočil i do
Ligy mistrů a nastoupil proti několika evropským soupeřům. Jaká to
byla zkušenost?
„Řekl bych, že jsem se na zápasy
v této soutěži těšil, ale zklamalo mě
to. Diváci moc nechodili a jediný
zápas, který se mi líbil, byl hned ten
první v Norsku. Tam to bylo super,
byl plný stadion. Jinak čekal jsem jak
lepší diváckou atmosféru, tak i hokej.
Pořád mi připadalo, že je to taková
příprava...“

takže ani na další zápasy nebudu nic
podobného praktikovat.“
●● Druhým rokem nastupujete
v první lize, je soutěž zatím podobná jako loni?
„Možná to řeknu blbě, ale myslím si,
že letos je to dané a na špici budou
Slavia, České Budějovice a Kladno.
Loni jsme s Kladnem první polovinu sezony hráli jen venku, protože
rekonstruovali náš stadion, takže
jsme zpočátku hráli špatně, ale přišlo
mi, že to bylo vyrovnanější, i když
Chomutov odskočil. Letos jsou na
tom tři týmy zatím líp, ale zbytek je
hodně vyrovnaný. Když se podívám
na tabulku, tak dvakrát vyhrajeme
a můžeme být nahoře, dvakrát prohrajeme a můžeme být zase dole..“
●● Když jsem studoval vaši hráčskou kariéru, povšiml jsem si, že
jste dosud neokusil zahraniční
soutěž. Nikdy tato možnost nebyla?
„Měl jsem asi v osmnácti letech podepsanou smlouvu do Finska, do
tamější třetí ligy. Ale musím říct, že
se mi trošku rozklepala kolena, den
před odletem jsem to zrušil a zůstal
na Spartě. Jsem nakonec rád, že jsem

„Všichni mi říkali, že Morava je jiná
oproti Čechám a diváci se musí získa
t.
Trošku mě ale překvapilo, že po výko
nu
v Přerově fanoušci nepřiš
išli ani na Kladno...“
●● V
Věříte samotné myšlence kontinent
ntální soutěže?
nentální
„Neví
vím, jak se to dále bude rozvíjet,
„Nevím,
a nedokážu
ned
říct, jestli je tato soutěž
pro kluby dostatečně zajímavá, co do
toho musí vložit a co z toho následně
dostanou. Ale je to dobrá myšlenka
a doufám, že se chytne.“
●● Nedávno jste se utkali s Kladnem, byl to pro vás specifický zápas?
„Je jasné, že proti kvalitnějším soupeřům, jako jsou Kladno, Slavia,
Budějovice můžeme jedině překvapit, ale zrovna proti Kladnu to pro
mě bylo vyhecovanější. Chtěl jsem
udělat výsledek, ale nepovedlo se
to. Hecoval jsem kluky, ale bohužel
co jsem před zápasem řekl v kabině,
tak se ani jedna věc nepovedla. Tak
jsem si řekl, že už nic takového dělat
nebudu.“
●● O co šlo?
„Něco jsem v kabině vypisoval,
ale vůbec se to nepovedlo,

Foto: Jiří Možný

se tak rozhodl, protože tehdy jsem
hned za týden dostal první šanci
v extralize a jako mladý jsem si zahrál
nejvyšší soutěž mužů. Samozřejmě
se ale zahraničí stále nebráním. Sice
syn má pět let a nechtěli bychom
ho brát z České republiky, ale rádi
bychom se za hokejem ještě někam
podívali. Třeba na sklonku kariéry to
vyjde.“ (úsměv)
●● A jaké šance ještě dáváte sobě
a extralize? Loni jste měl průměr
kolem bodu na zápas a teď taky...
„No, tak šance by byly. Zájem je,
ale řeknu to naplno, pořád vše ruší

ty ´přiblblé´ tabulkové hodnoty!
Nejsem top hráč, za něhož je klub
ochotný dát peníze. My průměrní
plejeři nemáme na to, aby za nás
zaplatili milion dvě stě tisíc a takové
částky. Marek Černošek na tom dost
pracuje a věřím, že se to třeba změní.
Ale obávám se toho, že pro mě už to
nebude mít takový význam.“
●● Je i toto jedna z dílčích motivací vydat se do ciziny?
„Spousta kluků to tak řeší, že než aby
se tady dohadovali a čekali, tak jdou
raději do zahraničí. Nevím, jestli je to
i můj případ, musím se ohlížet na rodinu, nemohu se jen tak sebrat a odjet. Manželka tu má práci a syn chodí
do školky, takže u mě to tak není.“
●● Předpokládám, že sám bez rodiny byste se asi nechtěl nikam vydat.
„Jsem na ně natolik fixovaný, že když
jsem tady den dva bez nich, tak je to
pro mě dost složité a těžké. Pokud
manželka neřekne, že to zvládneme
a půjdou tam se mnou, tak o tom
vůbec nepřemýšlím a ani by mě to
nelákalo, i kdyby tam byly dobré
finanční podmínky. Bez rodiny ani
náhodou!“
●● A kdyby to šlo s rodinou, tak
kam by vás to táhlo?
„Nám by se líbila Itálie, možná i sever Francie, ale to jsou jen takové
úvahy, kdyby někdy...“ (úsměv)
●● Jak se vám zatím líbí atmosféra
jak přímo v Prostějově, tak i na jiných stadionech?
„Třeba v Budějovicích jsem bohužel
nehrál, to jsem byl zrovna nemocný,
takže jsem zatím zažil dva zápasy,
kde atmosféra byla super. Byly to
domácí duel se Slavií a derby v Přerově. Samozřejmě všichni mi říkali,
že Morava je trochu jiná oproti Čechám a diváci se musejí získat. Trošku mě ale překvapilo, že po super výkonu s Přerovem tady v Prostějově
fanoušci na zápas s Kladnem nebyli a
přišlo málo lidí. Úplně do toho nevidím, chtěl bych ale, aby jich chodilo
víc. Líp se nám hraje, i když se nedaří
a lidé na nás trochu pískají, to se víc
naštveme a chceme jim ukázat, že to
dokážeme zvrátit. Třeba jako proti
Benátkám. Proto doufám, že diváci
budou chodit.“

vizitka
MICHAL DRAGOUN
✓ narodil se 12. dubna 1983 v Praze
✓ výška/váha: 183 centimetrů/83 kilogramů
✓ post: hokejový útočník
✓ předchozí kluby: Sparta Praha, Mladá Boleslav, Ústí nad Labem, Beroun, České Budějovice,
Litvínov, Písek, Kladno
✓ největší úspěchy: dvojnásobný vítěz extraligy se Spartou (2005/2006
a 2006/2007), vítěz první ligy s Ústím (2008/2009), 364 startů v extralize a téměř 300 v první lize
zajímavost: jako sparťanský odchovanec se podílel na posledních
dvou titulech holešovického celku
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„Vždy tomu bylo tak, že jsem do klubu
dojížděl a většinou to bylo do hodinky
jízdy. Ať to bylo Kladno, nebo třeba
Ústí nad Labem.“
●● Jak se tedy zrodil váš přesun sem
na Hanou?
„Největší prsty v tom má Lukáš Luňák,
s nímž se znám dlouho a který mě již
delší dobu přemlouval, abych sem šel.
Vždy to na něčem ztroskotalo, že jsem
zůstal na Kladně, nebo mě Kladno nechtělo pustit. Po loňské sezoně, která
se mi celkem vyvedla, jsem chtěl zkusit
ještě extraligu a probojovat se do Sparty, což se bohužel nepodařilo. Proto
jsem byl rád, že už na začátku sezóny
jsem byl domluven s Prostějovem, že
když se na Spartě nedostanu do základní sestavy, tak půjdu do týmu, kde
o mě stojí, kde mám známé a budu se
cítit dobře.“
●● Co jste vlastně věděl o Prostějovu, když jste přicházel?
„Přes Lukáše Luňáka jsem věděl
všechno. (směje se) Měl jsem informace, jak se tým tvoří, o kom se uvažuje,
že by přišel, kdo s kým hraje. Volali
jsme si před sezonou, on vyzvídal
o Spartě a já o Prostějovu. Informace
jsem tedy měl, a když jsem přišel, bylo
to, jako kdybych tady delší dobu nebyl,
ale vracel se do známého prostředí.
(úsměv) Prostě v pohodě.“
●● S Lukášem Luňákem nastupujete i přímo v jednom útoku a zdá
se, že vaše vzájemná spolupráce
funguje velice dobře.
„Je to tak, funguje. Trošku jsem se
toho obával, protože jsem přišel
tři dny před začátkem soutěže, na nějaké sehrání nebyl čas
a do toho byl ještě Lukáš nemocen, takže jsme toho spolu moc
nenatrénovali. Občas něco
dáme, občas se
spolu pohá-

15102711072

PROSTĚJOV Po štacích v Praze, Českých Budějovicích, Ústí
nad Labem či Kladnu se Michal
Dragoun v létě rozhodl vyzkoušet první moravské angažmá.
Dvaatřicetiletý útočník si díky
přátelství s Lukášem Luňákem
vybral jako své nové působiště
prostějovské Jestřáby a na Hané
zatím potvrzuje roli velké posily a útočné opory mužstva. Své
první branky se dočkal hned při
debutu, když proti Slavii proměnil trestné střílení. Od té chvíle
pravidelně sbírá góly i nahrávky
a patří mu pozice nejproduktivnějšího člena prostějovského
týmu. Ač to tedy má za rodinou
dál, zatím se mu ve zdejším prostředí líbí. A zvládá si odskočit
i do dresu pražské Sparty, za
kterou odehrál předminulou
neděli vítězný duel v Olomouci.
Ještě předtím jej Večerník vyzpovídal...
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Po Třeboni se boxeři připravují na "republiku"
Na domácí šampionát do Znojma se nominoval i navrátilec Novotný
PROSTĚJOV Po vítězství na půdě Ústí nad
Labem zvládli před týdnem prostějovští
boxeři i domácí premiéru proti Třeboni. Ve
svém druhém střetnutí tohoto extraligového ročníku neměli s hosty nejmenší slitování a po necelých dvou hodinách se mohli
radovat ze zřídka vídaného vítězství 16:0.
Výběr BC DTJ Prostějov tak potvrdil pozici favorita soutěže a vrátil se na první místo
právě před Jihočechy.

Jiří MOŽNÝ
„Koukal jsem, výsledek pro mě byl velkým překvapením. Šel jsem do ringu s tím, že by právě
tato váha mohla rozhodovat a zkušenosti by
měly být na mé straně, byli jsme ale výborně
připraveni a soupeře jsme kvalitou předčili.
Kluci předvedli suverénní výkony,“ chválil trenér Petr Novotný.
Mírné výhrady měl pouze k Marku Andrýskovi, jenž málem doplatil na svůj „hurá
styl“ a musel o výhru tvrdě bojovat až do
úplného konce. „Mohl si v klidu zaboxovat,
ale snažil se soupeře za každou cenu srazit.
Je to o zkušenostech, i když odhadl, že proti
Kabátovi si to může dovolit. Přesto ale hodně

pospíchal a vůbec nedodržel předzápasovou
taktiku,“ zlobil se celkově šestinásobný domácí šampion. A právě on se postaral o takovou
třešničku na exhibičním dortu, postavil se totiž do ringu v super těžké váze proti o hlavu
vyššímu a více než dvacet kilo těžšímu Vítu
Růžičkovi.
„Vyzkoušel jsem si, že to není žádná legrace.
Pěkně jsem si zatrénoval, je to ale jiné a člověk to rychle zapomíná. Navíc jsem byl trochu nervózní, protože jsem k organizačním
starostem přidal i boj v ringu, prioritně se ale
budu soustředit hlavně na trénování. Dostal
jsem sice hned o den později nabídku na galavečerový souboj s Danem Táborským, na něco
takového se ale zatím necítím,“ ohlížel se Petr
Novotný za svým úspěšným comebackem.
Když pomineme jedno exhibiční střetnutí, které skončilo netradiční remízou, byl to
jeho první souboj po více než dvou letech.
„Přerušil jsem kariéru kvůli velkým změnám. Měnil jsem povolání, sundaly se helmy,
měl jsem bolesti zad. Cítil jsem se už takový
vyčichlý, měl jsem toho hodně za sebou a
potřeboval si odpočinout. Teď to beru jako
takovou výzvu, tak jsem šel do toho,“ objasnil

s úsměvem a upozornil na skutečnost, že oddílu chybí pořádný kanon v super těžké váze.
A jednalo se tedy o jednorázový návrat,
nebo častější obrázek? „Neříkám, že budu
boxovat pravidelně, v současnosti to ale vypadá
tak, že čas od času ano. Zejména doma, je to takové zpestření pro mě i pro diváky. Přece jen už
jsem s věkem trochu opatrnější,“ poodhalil Novotný. Se svým výkonem nebyl zcela spokojen,
plány se ale podařilo naplnit. „Byl jsem lepší v
rychlosti, ve zkušenostech, hodně mi pomohlo
i domácí prostředí. Vůbec atmosféra byla super
a diváci mě i ostatní boxery skvěle povzbuzovali. Sice byl ve stejnou dobu i fotbal a hokej, ukázalo se ale, že box do Prostějova patří,“ chválil a
pokračoval: „Soupeř měl za sebou jen nějakých
sedmadvacet zápasů a znám ho již delší dobu.
Zlepšil se sice, nedal jsem mu ale tolik možností k zásahu a postupně mu odešla fyzička. Byl
ale moc velký a těžký, abych ho mohl srazit.“
Další extraligový mač mají před sebou členové prostějovské sestavy až v polovině
prosince, kdy se představí v Děčíně. Nyní
tak jejich příprava směřuje k mistrovství
republiky, to bude na konci listopadu hostit
Znojmo. A konkrétně se bude jednat o termín

od čtvrtka 26. do soboty 28. listopadu. „Také
jsem se na šampionát nominoval, jde o takový
bonbónek,“ smál se Petr Novotný. „Nechávám
to ale ještě otevřené, přece jen nemám úplně

váhu, teď po tréninku jsem si navážil třiadevadesát kilo,“ zmínil se s tím, že vyloučen tak není
v tomto případě návrat do těžké váhy, v níž získal své poslední zlato.

Hanácká volejbalová liga smíšených družstev
vstoupila na svůj konec prvního čtvrtstoletí...
PROSTĚJOV Zdá se to k nevíře a možná to ani v roce 1991
zakladatelé první smíšené
amatérské soutěže nečekali,
ale jejich dítě slaví letos pětadvacet let. V roce 2001 se oženilo coby Junior Cup s druhou
amatérskou volejbalovou ligou a vznikla tak velká soutěž
Hanácká volejbalová liga smíšených družstev, která čítala třicet týmů. Tento počet je dlouhodobě udržován, ač jeden
ročník měl už čtyřiatřicet celků
a letošní pro změnu„jen“ osmadvacet kolektivů.

Marek SONNEVEND

Poslední sezónu vyhrálo družstvo Juřu
bolí vlasy, když v napínavém finále porazilo předchozího vítěze Haná Metal.
V nadcházející edici 2015/2016 startuje již menší počet mančaftů mimo
prostějovský region, a tak si budou
muset více vystačit týmy prostějovské.
Vyhrát HVL je přitom velmi prestižní
záležitostí: podaří se to totiž jen tomu,
kdo se v Olomouckém kraji řadí mezi
nejlepší smíšené výběry. Naproti tomu
jde i vedení soutěže, které navázalo
spolupráci s CK Vlha. Výsledkem jsou
pak lákavé zájezdy pro vítěze jednotlivých pavouků po finálovém dni.

Letošní Hanácká liga však doznává i několika změn. Kromě
již zmíněného počtu účastníků
a úprav následného počtu kolektivů v první a poslední výkonnostní skupině na čtyři je to
i zrušení kvalifikačního kola. To
totiž bylo dlouhodobě kritizováno jako výkonnostně nevyrovnané a vlastně tak trochu zbytečné.
Je samozřejmě bez debat, že postoj
vedení byl logický, taková kvalifikace s nasazením družstev na základě
výsledků předchozího ročníku je
nejspravedlivější rozřazení do skupin.
Přesto se valná hromada rozhodla
letos zkusit nalosování do výkonnostních skupin rovnou. Uvidíme, co tento odvážný krok přinese.
Staronovou novinkou bude zavedení
finálového kola do jednoho dne pro
všechny skupiny. Zřejmá je tak snaha
šéfa HVL Jana Zatloukala rozloučit
se se „svou“ ligou při vší parádě. Kdo
totiž pamatuje slavné ukončení soutěže v roce 2012, kdy před zaplněnou
tribunou sportovní haly Sportcentra-DDM na centrálním kurtu defiloval
vynikající volejbal předváděný Hanou
Metal a pozdějším vítězem TJ Sokol
Otaslavice, musel uznat, že takové
vyvrcholení má tu správnou úroveň.
V dalších letech však tato aktivita bohužel pominula, neboť je organizačně

velmi náročná. Mít zajištěnou halu za
Hloučelou s ohledem na konkurenční
projekty Orlů i Agelek a zajistit přesun
zhruba stovky lidí z haly RG a ZŠ ve
Studentské ulici, to chce pevné nervy.
Nezbývá, než je vedení Hanácké volejbalové ligy přát, neboť rozloučení
tohoto typu by si jistě zasloužilo...
Jak jsme již zmínili, je více než jisté, že
z řízení soutěže po deseti letech odejde
Jan Zatloukal a s určitou pravděpodobností lze předpokládat, že ho budou
následovat i kolegové. Ač HVL přebíral
jako dobře organizovanou, neboť předchozí šéf Vítězslav Hél vedl sdružení
velmi zodpovědně, podařilo se Zatloukalovi ligu otevřít družstvům z okolí
prostějovského regionu, a tím ji možná
i zachránit. „Přeci jen členská základna
původních účastníků stárla, takže ač
v Prostějově vzniklo mnoho mládežnických souborů, těžko by náš region
vyprodukoval takový počet, který má
dnes. Za posledních deset let však narostla i herní kvalita. Umožnila to i změna systému, kdy vznikly vzájemně propustné skupiny, v nichž týmy podobné
výkonnosti hrají proti sobě, a zároveň
zamezila přílišným výkyvům v jednotlivých skupinách,“ uvádí Zatloukal.
Nový očník HVL 2015/2016 již své
boje tedy zahájil a s výsledky vás Večerník bude seznamovat v dalších vydáních.

Jan Zatloukal: „Končím. A nejde o čas, ale o chuť...“

Po valné hromadě ligy Večerník krátce vyzpovídal předsedu Hanácké
volejbalové ligy, který se po skončení
právě započatého ročníku s funkcí
nejvýše postaveného muže rozloučí.
„Ano, je to definitivní,“ potvrdil nám
Jan Zatloukal. „Citově jsem vedení
opustil již minulou sezónu, už to
zkrátka nezvládám...“
●● S jakými pocity jste přijal změny v
soutěži, které si valná hromada přála?
„Do jisté míry by mi to mělo být jedno,
protože co si schválí nejvyšší orgán našeho sdružení je svaté. Pokud řekne, že
se bude hrát na rozžhavených uhlících,
musím to zavést do našich předpisů. (s
velmi mírným úsměvem) Ale většinou se
stávalo, že pokud mi některý postup přišel velmi na hraně, vystoupil jsem a snažil
se jej změnit, a to jen na základě své vlastní zkušenosti. V minulosti časté nápady
hrát systémem každý s každým jsem tak
odpálkovával s tím, ať si je vymyslí někdo
jiný. Bylo mi jasné, že to s ohledem na
nasazení rozhodčích není reálné. Abych
to shrnul, s návrhy valné hromady letos
nemám sebemenší problém.“
●● A s jakými pocity budete opouštět
vedení ligy, pokud je tedy vaše rozhodnutí definitivní?
„Definitivní to je. Citově jsem vedení
HVL opustil již minulou sezónu, už to
zkrátka nezvládám. Nejde však o čas,
ale o chuť. V hale jsem pořádáním ligy

strávil půl roku života v kuse a to mi
přijde jako strašně dlouhá doba, když
člověk zváží, že to dělá v podstatě zadarmo. Jakmile vyprchala láska k této práci,
zjistil jsem, že už neumím pokračovat.
Tento ročník ještě doklepu a doufám, že
to zvládneme se ctí i čistým štítem.“
●● Přesto žádnou nostalgii nepociťujete?
„To se mě budete muset zeptat po skončení letošní sezóny. Je pravda, že když
jsme se sešli na valné hromadě a já tam
viděl kapitány družstev, uvědomil jsem
si, že s některými spolupracuji již deset
let a že je mám hodně rád. Na druhou
stranu se vždy najdou lidé, kteří dokáží
práci druhému znechutit. I takových pár
v lize existuje, a ti jsou hlavními vysavači
chuti dále pokračovat. Ale nemělo by to
vyznít jako uražení nad jejich reakcemi.
Říkal jsem to už mnoho let, že ligu zadarmo povedu, co mi budou síly stačit a
jakmile stačit přestanou, nikdo mě žádnými penězi neuplatí.“
●● Chystáte něco na závěrečné finálové kolo?
„No rozhodně nechystám játra.
(smích) V roce 2008 se mi následná
oslava konce ligy vymkla z ruky a na
noc, následné ráno ani další dva dny
nezapomenu. Od té doby sice alkohol
piji, ale v jiné kvalitě a v daleko menších
dávkách. Ač jsem vlastně ve velkých nepil ani předtím. Ale tam asi otázka ne-

směřovala. Rádi bychom uspořádali po
letech velké finále s plnými tribunami.
Podle mě si to nejlepší hráči ligy zaslouží, aby se jim zatleskalo. Rovněž mám
dva členy Hanácké volejbalové ligy v
hlavě - či církevní terminologií in pectore - a rád bych je vyznamenal čestným
členstvím v SK HVL. Moc bych si přál,
aby mi osud umožnil tuto akci provést.
Ale mám momentálně strach, že je to v
rukách někoho mocnějšího...“
●● Tipnete si vítěze nové sezóny
2015/2016?
„Vidíte, na tohle se mě ještě nikdo nezeptal. Smutné je, že neodpovím. Ani jsem
neviděl jedno utkání letošního ročníku
a hlavně náš systém nahrává i překvapením. Stačí se blbě sejít na finálové kolo,
či ještě hůře klopýtnout v semifinále.
Ale přál bych to opět Prostějovákům. Ti
nám s pohárem necestují po celé Moravě.“ (s úsměvem)

Mladí lezci si vyšplhali domácí tituly Zápasníci excelovali na Slovensku
CHOCEŇ, PROSTĚJOV
Čtyři vyslanci, tři medaile, dvě
zlaté a jedna bronzová. Letošní šampionát mládeže v lezení
na obtížnost skončil ve východočeské Chocni velkým triumfem členů Horolezeckého
oddílu Adrenalin Prostějov,
přemožitele marně hledali ve
svých kategoriích Jaroslav Šikula s Radimem Hejduškem,
Hana Šikulová pak skončila
třetí. Pouze Viktoru Dosedělovi se až tolik nevedlo a do
finálové osmičky se neprobojoval.
„Na to, že máme k dispozici jednu z nejmenších stěn, tak děti patří v České republice mezi elitu.
Je to o tom, že pravidelně trénují,
třikrát až čtyřikrát týdně závodně lezou a dvakrát týdně plavou,

moc volného času jim tak nezbývá,“ vyprávěl nadšený Jaroslav Šikula starší, jenž se o celé kvarteto
trenérsky stará.
Mistrovského závodu se koncem října zúčastnilo celkově na
dvě stě dětí. Osmiletý Jaroslav Šikula ovládl kategorii U10, o šest
let starší Radim Hejdušek triumfoval v kategorii „B“ určené pro
mládež ve věku čtrnáct a patnáct
let, desetiletá Hana Šikulová brala bronz mezi závodnicemi U12.
„Vedle toho Jarek ještě získal v
polovině října při finále Moravského poháru mládeže v Olomouci titul šampiona Moravy,
Viktor tam skončil těsně pod
stupni vítězů čtvrtý,“ pochlubil se
dalšími úspěchy Šikula.
Na počátku podzimu navíc odstartoval seriál závodů Tendon

U14, což je nejvyšší domácí pohárová soutěž. Při prvním díle v
Nymburku byla Šikulová první v
kategorii do dvanácti let a po pěti
závodech jí patří průběžná druhá
pozice, Šikula je dokonce mezi
desetiletými zcela na čele.
„Nyní mají děti před sebou
pětidenní soustředění v Chorvatsku, následovat bude mistrovství republiky v lezení na
rychlost a také finálové závody
poháru, to vše nastane v listopadu,“ upřesnil Šikula starší, jenž
připojil rovněž poděkování ředitelce Základní školy, ulice Dr.
Horáka Prostějov: „Díky jejímu
vstřícnému přístupu můžeme
třikrát týdně trénovat, kdyby
nám to neumožnila, nemohli
bychom se tak dobře připravit,“
sdělil.
(jim)

Prostějovské trio Jaroslav Šikula ml., Radim Hejdušek
a Hana Šikulová přivezlo na Hanou trio cenných kovů.
Foto: Jaroslav Šikula

ŠAMORÍN, PROSTĚJOV Předposlední říjnovou sobotu se hned
trojice čechovických zápasníků
vydala na Slovensko, aby zabojovala O pohár primátora města Šamorína v zápase řecko-římském.
Turnaj byl určen všem věkovým
kategoriím, ale pouze ve vybraných
vahách. O celkem šestnáct sad medailí se utkalo dohromady pětadevadesát zápasníků z jednadvaceti oddílů Slovenska, Maďarska, Chorvatska
a jediným zástupcem České republiky - Wrestlingem Čechovice. „Ve
vynikající konkurenci jsme se opět
neztratili a všichni naši borci vybojovali medaili,“ radoval se šéf čechovického oddílu Vojtěch Szilva. Stříbro
si krk pověsili Matěj Vrba v kategorii přípravky „A“ do 46 kilogramů
a Alois Kejík v kategorii mladších

žáků do 44 kilogramů. Zcela na vrchol vystoupal a primátorský pohár
za první místo vyválčil Šimon Polena v kategorii přípravky „B“ do 32
kilogramů.
(vs, jim)

Cenný kov vybojovalo v Šamoríně
celé čechovické trio, Šimon Polena
(uprostřed) bral dokonce pohár pro
vítěze. Foto: Wrestling Čechovice

42

Pondělí 2. listopadu 2015
www.vecernikpv.cz

basketbal

KOUZLO DOMÁCÍ PALUBOVKY ZAČÍNÁ FUNGOVAT

OREL
PODLE

VEČERNÍKU
LUKÁŠ PALYZA
LU
LYZA
V zápasech
z
na
n domácí palubovce chytil střeleckou slinu především ve střetn
střetnutí proti Lvům z Jindřichova Hradce, kdy se nedal udržet. Proměnil
P
hned šest trojek z deseti pokusů a celkově
nastřílel sedm
sedmadvacet bodů. Nejvýraznější měrou tak pomohl
vítězství po dvou těžkých porážkách.
k důležitému
důl
Svému
Své týmu byl platný i na doskoku, kde v devíti případ získal odražený míč a koeficient užitečnosti
padech
u
v utkání
zakulatil na rovné třicítce. Proti Svitavám
dí rotaci křídel strávil na palubovce lehce přes dvadíky
a
advacet
minut, přesto se na dalším úspěchu podílel
devíti body a pěti doskoky. Dva z nich získal pod
košem soupeře, čehož Ariete využilo k úspěšným
o
opakovaným
střelám.

OKÉNKO KAPITÁNA

aneb pohledem Romana MARKA

„Uplynulé dění se hodnotí dobře, protože jsme oba zápasy dokázali
vyhrát. Na začátku sezóny to nebylo ideální, přišlo hodně nových hráčů a z bývalých klubů si přinesli své návyky, někdy i zlozvyky. (úsměv)
Chvilku trvalo, než se to všechno poskládalo dohromady. Teď to vypadá, že si všechno začíná sedat a zapadat do sebe. Je pro nás důležité,
že jsme zvládli dva domácí duely v řadě. Pokud se chceme dostat do
vyřazovací části soutěže, nebo do bojů o medaile, potřebujeme prostě
zápasy v naší hale vyhrávat. Teď se nám to podařilo a věřím, že to tak
bude pokračovat. K tomu je třeba navázat na hru, kterou jsme předvedli
hned v dalším souboji proti Opavě. Snad nás přijde povzbudit co nejvíROMAN MARKO,
ce fanoušků!“
kapitán Ariete Prostějov

RYCHLÝ
VEČERNÍK
Tøetím v øadì je Opava
Prostějov (lv) - Třetí domácí utkání
v řadě čeká na prostějovské basketbalisty a půjde o velký test aktuální formy Orlů. Do haly Sportcentra DDM
totiž ve středu přijede silná Opava.
Utkání se hraje od 18:00 hodin. „Nemůžeme poslední výsledky přeceňovat. Třeba Svitavy hrají doma úplně
jinak než venku, kde jsou zranitelné.
Opava je těžší soupeř a právě měření
sil s tímto protivníkem nám ukáže,
jak na tom jsme,“ uvědomuje si kormidelník Ariete Zbyněk Choleva.
Opava dorazí s vynikající bilancí na
hostujících palubovkách. Od začátku
sezóny odehrála na půdě soupeře tři
zápasy a vyhrála v Pardubicích, Kolíně a naposledy také v Jindřichově
Hradci. Slezané od vstupu do soutěže ztratili jediné utkání s Děčínem.
„Opava hraje dobře a k tomu se jí
vyprázdnila marodka, která našeho
příštího protivníka trápila v posledních týdnech. O to těžší práce nás
čeká,“ odhaduje Choleva.

Doky proti „svým“
Prostějov (lv) - Speciální příchuť
bude mít středeční souboj tradičních
rivalů pro Petra Dokoupila, který se
do Prostějova vrátil právě z Opavy,
kde strávil čtyři sezony. „Pochopitelně to beru tak, že to je sportovní život
a přestupy k němu patří, přesto půjde
o zvláštní zápas. Všechny opavské
kluky dobře znám, hodně jsme toho
spolu odehráli. Ale jsem profesionál
a udělám maximum pro prostějovské vítězství,“ řekl před utkáním Dokoupil.

Tomanec je už pøipraven
Prostějov (lv) - Pouze tři zápasy v sezóně zatím odehrál prostějovský pivot
Jan Tomanec. V průběhu utkání proti
Ústí nad Labem musel kvůli zranění
střídat a od té doby s podvrtnutým
kotníkem sledoval své spoluhráče
pouze ze střídačky. Před sobotním
duelem se svitavskými Tury se již s
týmem rozcvičoval, a i když do střetnutí nezasáhl, je to jasné znamení, že
jeho návrat na palubovku se blíží. „Byl
připravený nastoupit, ale vzhledem k
průběhu to nebylo nutné a proto jsme
se rozhodli, že Honzu budeme ještě
šetřit. Zranění kotníku není legrace.
Pokud se nic nestane, bude už připravený hrát příště,“ uvedl na adresu pivota Zbyněk Choleva, kouč Orlů.

PROSTĚJOV Tradiční nedobytnou tvrz
P
z
začínají
z vlastní haly budovat basketbal
listé
Prostějova. Po sérii zápasů na půdě
s
soupeřů
dostali, přes ztrátu koncentrace
v poslední čtvrtině, ve středu od
Jindřichova Hradce pouze osmašedesát
bodů a při sobotní výhře udrželi Svitavy
dokonce jen na šedesáti bodech. V obraně
se tak Orli postupně zlepšují a také v útoku
se začíná ukazovat vysoká střelecká kvalita
hráčů. „Kéž by to tak pokračovalo,“ přeje si
Zbyněk Choleva, trenér Ariete.
původní zpravodajství
pro Večerník

Ladislav VALNÝ
V domácím prostředí odehrál tým Prostějova zatím
tři zápasy. Podle předpokladů nestačil na mistrovský
Nymburk, v následujících střetnutích se ale už Ariete razantně odpoutalo z poslední příčky v tabulce
Kooperativa NBL a během dvou kol poskočilo
z dvanáctého na šesté místo. V obou případech se
opíral o kvalitní střelbu z dálky. „Nejde jen o útok. To,
že máme dobré střelce, víme. Ale dokázali jsme přidat
v obraně a to je hodně důležité. Třeba v posledním
utkání jsme hráli skvěle od začátku do konce. Mohli
jsme si přidat i další dvě čtvrtiny. I když je jasné, že to

Basketbalisté Prostějova důležitý domácí dvojboj zvládli bez ztráty kytičky. Podaří se jim navázat třetí korálek
i ve středu proti Opavě? Přijďte se podívat.
Foto: www.orliprostějov.cz

bylo dáno také průběhem. Dařilo se nám a to se pak
hraje dobře,“ poznamenal k domácím vystoupením
Choleva.
V posledních ligových duelech se Orli prezentovali kvalitním kolektivním výkonem a každý hráč na palubovce
odvedl kus práce. To se potvrdilo i po střetnutí proti
Turům. Pro kouče Cholevu bylo těžké určit nejlepšího
hráče. „Adeptů bylo hodně. Roman Marko dobře rozjel
utkání na rozehrávce, Radovan Kouřil výborně pokračoval. Z křídel se všichni trefovali. Ať už to byl Pavel Slezák, Lukáš Palyza, Ondřej Peterka nebo Petr Dokoupil.
Zápas se podle mě nejvíc povedl Davidu Šteffelovi, ale
toto ocenění by si zasloužili téměř všichni,“ těšilo kouče.

Z rostoucích výkonů má radost i vedení klubu. Těší
nejen výsledky, ale hlavně předváděná hra, která začíná splňovat vysoké parametry. „Začátek nás nezastihl v nejlepším rozpoložení. Nešlo jen o porážky,
protože jsme hráli většinou na půdě těžkých soupeřů. Horší bylo, že naše výkony nebyly dobré. Teď už
je to lepší a věřím, že ještě půjdeme nahoru,“ doufá
předseda klubu Ivan Pospíšil.
Snad má pravdu. Další příležitost k posunu mezi horní čtyřku mají basketbalisté ve středu opět doma. Od
18:00 hodin vypukne prestižní souboj s Opavou, kterou z trenérské lavičky vede exprostějovský hráč Petr
Czudek a pod košem bojuje další bývalý Orel Šoška.

JSME JEDNA RODINA
www.facebook.com/vecernikpv

Druhé vítězství v sezoně určila již první desetiminutovka
AR PV
L JH
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PROSTĚJOV Po sérii tří zápasů na
půdě soupeře, z níž vydolovali jediné vítězství, se basketbalisté Ariete
Prostějov konečně představili také
na domácí palubovce. Na středeční
státní svátek přivítali nevyzpytatelný
Jindřichův Hradec s cílem zvítězit
a opustit poslední příčku v tabulce.
Obojí se podařilo. Po výsledku 84:68
v se v Kooperativa NBL posunuli na
deváté místo se stejným poměrem výher i porážek jako jejich soupeř.

Úvodní čtvrtina prakticky rozhodla o vítězi. Domácí basketbalisté slušně bránili a
vyráželi do rychlých protiútoků. K tomu
i slušně kombinovali a rychle získali
dvouciferný náskok. Dařilo se především
Lukáši Palyzovi. Ten během první desetiminutovky zaznamenal šestnáct bodů
a výrazně pomohl k průběžnému vedení
31:16.
Orli sice opět nastoupili bez Jana
Tomance, i tak byli lepším týmem.
Hráče Jindřichova Hradce během
střetnutí donutili k sedmnácti ztrátám
a ty dokázali většinou potrestat. Díky
tomu jim ani nemuselo vadit, že prohráli
v počtu doskočených míčů. Až do konce
poločasu navyšovali svůj náskok - 50:31.

Jihočeši se nezmohli na výraznější odpor ani po změně stran. Jakýkoli náznak
jejich snahy o zdramatizování výsledku
basketbalisté Ariete rázně odmítli a naopak pokračovali ve vydařeném střeleckém představení. Nejdříve se od soupeře
odpoutali na dvacetibodový náskok
a stále byli při chuti. Trojka Radovana
Kouřila v průběhu 30. minuty už znamenala dokonce luxusní vedení 79:47.
Pod dojmem nadobytého náskoku svěřenci kouče Cholevy v závěru výrazně
polevili a přestali se trefovat do koše. Za
celou periodu dali pouze pět bodů, Jindřichův Hradec odpověděl jednadvaceti.
Na jejich vysoké porážce to přesto nic
nezměnilo.
(lv)

93:60 a dostali se do horní poloviny
tabulky nejvyšší tuzemské soutěže.
V samotném úvodu sobotního utkání
sedmého kola Kooperativa NBL hosté
naznačili, že můžou bojovat o příznivý
výsledek. Vedli 4:2 a pak ještě na začátku 6. minuty o jeden bod. O chvíli později už ale hráči Ariete otočili výsledek.
Během úvodní periody proměnili čtyři
pokusy za tři body a především z tohoto
důvodu vedli 23:19.
Ve 13. minutě už natáhli svůj náskok na
devět bodů. Svitavy se pak ještě jednou
dokázaly přiblížit na rozdíl tří bodů v
polovině osmnácté minuty. Závěr této
čtvrtiny si přesto Orli dokázali pohlídat.
Dobře bránili a dokázali být produktivní

i na útočné polovině, což jim přineslo poločasový náskok 40:32.
Tuři se zlomili po změně stran. Ve 24.
minutě po trojkách Marka a Palyzy už
Hanáci odskočili na 50:36, o chvíli později dokázali technickou chybu lavičky
potrestat čtyřmi body a na konci třicáté
minuty vedli o luxusních třiadvacet bodů
- 68:45.
Závěrečné dějství již bylo ve znamení
efektních kombinací domácí sestavy, která pokračovala v náporu přes časté střídání. Svitavy nedokázaly zastavit ani hráče
z lavičky a místy prohrávaly o pětatřicet
bodů. Hosté dohrávali ve velkém útlumu, Orli si naopak užívali plnými doušky
euforii z povedeného vystoupení. (lv)

CO ZAZNĚLO

NA TISKOVC
TISKOVCE...
CE...

Zbyněk CHOLEVA - Ariete Prostějov:
„Nám se hrálo dobře, dávali jsme střely z dálky a chodili hodně rychle dopředu.
Tak bychom chtěli hrát pořád. Mrzí mě, že po té euforii, kdy jsme dali spoustu
trojek, jsme v závěru zapomněli hrát. Celkově jsme byli důslední v obraně, neslo
to svoje ovoce, vyplýval z toho rychlý přechod do útoku a volné střely. Spoustu
bodů zvenku dal a roztáhl tak obranu Lukáš Palyza, a proto byl nejlepším hráčem
zápasu.“
Karel FOREJT – Lions Jindřichův Hradec:
„Při vší úctě k domácím, kteří šli tvrdě za vítězstvím, naše hra nesnesla po tři čtvrtiny
žádné měřítko. Propadali jsme v základních činnostech, nechávali jsme se přehrát
jeden na jednoho, neubránili jsme pick-and-roll. Když už Prostějov neproměnil volnou střelu, tak si ji doskočil. Jediné pozitivum vidím v poslední čtvrtině, kdy hráči
chtěli s výsledkem něco udělat, a utlumili tak částečně náš smutek.“

Tuři na Hané propadli, vydrželi jen poločas...
AR PV
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PROSTĚJOV Svitavy přijely do Prostějova ověnčené poslední výhrou
nad silnými Pardubicemi a s vizitkou
týmu, který v úvodních šesti kolech
prohrál jediný zápas. Basketbalisté
Prostějova si ale z této bilance nic nedělali. Ve dvou případech sice během
první desetiminutovky pustili soupeře do těsného vedeni, jinak ale na
obou polovinách hřiště dominovali
a Tury dokonale rozebrali. Po výborném výkonu zvítězili rozdílem třídy

CO ZAZNĚLO

NA TISKOVC
TISKOVCE...
CE...

Zbyněk CHOLEVA - Ariete Prostějov:
„Jsem nadšený z toho, jak jsme hráli. V první půli nás Svitavy ještě stíhaly, pak už
jsme se utrhli, protože tým přes vybudovaný náskok nepolevil. Byli jsme všude nebezpeční, jsem rád za nasazení v obraně. Nedovolili jsme soupeři, aby se prosadil
na doskoku. Jako jediný se prosazoval Doaks, ale vzhledem náskoku jsme to jaksi
v rámci našich možností tolerovali. Byl to od všech povedený výkon, snad se nám
tak bude dařit i v dalších zápasech.“
Stanislav PETR - Bohemilk Svitavy:
„Z naší strany byl první poločas podle toho, jak jsme si představovali. Domácí
neodskočili o nějaký větší bodový rozdíl. Prostějov je ale tým trojkových střelců a my jsme je nedokázali pokrýt. Dokazuje to technický zápis. Domácí dali
třináct trojek, my tři. Úspěšnost domácích přes padesát procent, to se jen tak
často nevidí. Když se dostali do laufu, tak každý kdo vystřelil, trefil. Orli navíc
hráli dobře i v obraně.“

„Hrajeme týmověji a je to znát,“ všímá si Dokoupil
PROSTĚJOV Na palubovce v posledním vystoupení nešel Petr
Dokoupil přehlídnout, i když nebyl v základní sestavě. Po svém
příchodu na palubovku zářil a potvrdil to také střelecky, když
proměnil hned pět trojek.„Pokaždé to spadne někomu jinému,
teď to vyšlo na mě,“ usmívalo se po vítězství nad Svitavami v exkluzivním rozhovoru pro Večerník prostějovské křídlo.

Ladislav Valný

že Svitavy hrají jinak doma a jinak venku. Byli jsme připravení a úplně jsme je
●● Tuři přijeli v pozici úspěšného rozebrali. Navíc se nám dařilo i v obratýmu začátku sezony. Měli jste z ně a díky tomu to bylo jednodušší.“
●● Zápas jste si užívali až do poslednich obavy?
„Trochu jsme se soupeře báli, ale víme, ní minuty. Jak to, že jste nepovolili i

za rozhodnutého stavu?
„Trenér nás upozorňoval, aby se neopakoval Jindřichův Hradec, kdy jsme
v poslední čtvrtině až příliš ubrali. Celý
tým si to opravdu užíval, některé kousky byly vážně až exhibiční. Hráli jsme
dobře.“
●● Doma jste prohráli pouze s
Nymburkem. Bude to fungovat i v
dalším průběhu ligy?
Všichni si to přejeme. Nymburk nepočítáme. Chceme, aby domácí neporazitelnost vydržela co nejdéle. Aby se

soupeři u nás báli a měli respekt.“
●● Vnímáte, že výkony Orlů mají
vzestupnou tendenci?
„Je to dáno i výsledky. Každému se jinak hraje, když vede o deset, než když
prohrává o patnáct. Musíme hrát pořád stejně, na tom ještě musíme zapracovat. Jinak se ale ukazuje, že hrajeme
stále týmověji. Pod vlastním košem i v
útoku, kdy si umíme přihrát. Není to
sobecké.“
●● Dalším soupeřem je Opava. Co
od tohoto zápasu očekáváte?

Foto: archív Večerníku

„Bude to pro nás těžká zkouška. Přijede silný soupeř a ten nás pořádně prověří. Ale i tak půjdeme za vítězstvím a
snad to zvládneme.“

Pondělí 2. listopadu 2015
www.vecernikpv.cz
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Pohárový postup favorizované Litovle se rodil v těžkých bolestech
Bojovný Kostelec donutil extraligistu šlapat naplno až do konce!

KOSTELEC NA HANÉ Děkovačka po porážce! Málokdy se mohou sportovci těšit z uznalého potlesku, i když je konečný výsledek nepříznivý. Po sobotní pohárové bitvě s extraligovou Litovlí si
mohli vděčnou reakci publika vychutnávat kostelečtí házenkáři.
„To se opravdu mockrát nestane,“ usmíval se domácí pivot Karel
Diviš. Kostelečtí nakonec podlehli o pět branek, když v průběhu
prohrávali až o osm, ale deset minut před koncem se dotáhli na
rozdíl pouhých tří!
exkluzivní
reportáž
pro Večerník

Zdeněk
VYSLOUŽIL
L
Třetí kolo Českého poháru házenkářů
proti sobě svedlo dva odvěké rivaly.
V současnosti druholigový Kostelec
na Hané přivítal na vlastní palubovce
Tatran Litovel, jenž působí druhým
rokem v extralize. Rozdíl dvou soutěží
stavěl do role vysokého favorita hostující Litovel, která přijela do Kostelce
až na Juříčka v kompletním složení.
Domácí sestava postrádala Přikryla a
zkušeného Ševčíka.
Litovelští se do outsidera pustili zhurta
a rychle odskočili na pět gólů - 1:6. Po

dvanácti minutách vedl Tatran 4:10 a
zdálo se, že budou diváci sledovat jednotvárnou partii. Zvláště, když hosté
hráli s velkým nasazením a nedarovali kosteleckým jediný míč zadarmo.
Největší problémy dělaly domácí
obraně průniky rychlonohého Nedomy a křídelní náskoky Mičoly. Vcelku
jednoznačný poločas pak skončil osmibrankovým rozdílem ve prospěch
favorita - 11:19.
Čtvrthodinová pauza však jakoby vlila
do žil kosteleckých házenkářů novou
krev. První branku druhé půle vstřelil
Martin Švec, kterého následoval Milan
Varhalík. Oproti prvnímu dějství Litovelští vyměnili brankáře, když za výborně chytajícího Baránka nastoupil
jistotou příliš neoplývající Kuba. Sokol
výrazně přitvrdil a proti prostřídavší

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
BYLI JSME
U TOHO

ZAZNĚLO
PO ZÁPASE...

Jiøí GREPL – TJ Sokol Kostelec na Hané-HK:

Kostelečtí (v černém) se s favorizovaným soupeřem rvali jako rovný s rovným.
Foto: Zdeněk Vysloužil

sestavě soupeře vycítil šanci. S pomocí
vydatně povzbuzujících diváků tak domácí bojovníci postupně ukrajovali ze
zdánlivě nedostižného náskoku soupeře. Kostelecké nadšení neztlumilo
ani přísné vyloučení brankáře Mayera,
jenž byl vykázán na tribunu za nezaviněný kontakt s Barabášem mimo
brankoviště. Domácí gólman si šel pro
dlouhý míč, byl u něj dřív, ale litovelský
hráč o něj zavadil a svalil se jako fotbalová primadona…
Již tak vyhecovaný duel dostal ještě větší
grády a to byla voda na mlýn domácí-

ho souboru. Fantastická stíhací jízda
vrcholila v 50. minutě, kdy svítilo na tabuli - 22:25! K jízlivé radosti domácího
publika si vzali litovelští oddechový čas.
Trenér Krejčíř vrátil do brány Baránka a
do pole zahajovací šestku…
Tento tah se ukázal jako správné vhození záchranného kruhu, litovelští
odskočili na 23:29 a dovedli koncovku do relativního klidu. Vítězstvím
26:31 splnili povinnost, ale herně
rozhodně neoslnili…
Kosteleckým po závěrečném klaksonu
za srdnatý odpor aplaudovala celá hala

„Byli jsme Litovli důstojným soupeřem, zápas hodnotím jedině kladně. Klukům musím za bojovnost a nasazení opravdu poděkovat. Soupeř přijel v kompletní sestavě,
věděli jsme, jakým způsobem hrají. Samozřejmě že se projevila dynamika, síla, větší
trénovanost a kvalita. Naši kluci do toho ale dali všechno. Jsem přesvědčený o tom, že
se divákům náš výkon musel líbit. Jakmile jsme se zbavili určité nervozity a respektu,
hráli jsme vcelku vyrovnaný zápas. Tomu, že si bude soupeř muset brát deset minut
před koncem time a budeme ztrácet jen tři góly, bych před zápasem nevěřil. Ve druhé
půli jsme dávali poměrně laciné branky a soupeř trochu znervózněl. Závěr pak odehrála
zahajovací šestka....“

Lubomír KREJÈÍØ – TJ Tatran Litovel:
„Mohu jen Kostelci gratulovat k výbornému výkonu. Byli kvalitní v činnostech jeden na
jednoho. Nám se podařil vstup do zápasu, zrealizovali jsme, co chtěli. Postupně však šel
náš výkon dolů. Chtěli jsme zkoušet obranu nula šest, ta nám však vyloženě nefungovala.
Dovolili jsme tak soupeři stáhnout na sympatický rozdíl. My tedy rozhodně spokojení
nejsme, ale je to povinné vítězství. Jedeme dál. Momentálně nemáme optimální formu,
předvádíme, na co máme. Druhou věcí je, že jsme nedali spoustu šancí. Soupeř hrál ale
výborně, měl i minimum technických chyb.“

a hráčům navzdory porážce hrály na
tvářích spokojené úsměvy. V úplně jiném rozpoložení pak byla hostující výprava, která opouštěla kosteleckou palubovku s hodně rozpačitými výrazy.
Kostelečtí se tedy s letošní účastí v Čes-

kém poháru rozloučili ve 3. kole a v
další fázi sezóny je čekají druholigové
mistráky. Nejbližším soupeřem jim
budou Ivančice, které se na Hané představí za čtrnáct dní. I o příštím víkendu
má druholigová soutěž přestávku.

Prostějov v poháru Petra Kvitová se na Masters dostala až do FINÁLE
vzdoroval poločas
PRO
BYS
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PROSTĚJOV Překvapení se tentokrát nekonalo. Házenkáři Sokola II
Prostějov si ve třetím kole domácího poháru mohli vyzkoušet, jaké to
je nastoupit proti celku hrajícímu
o soutěž výš, a přesvědčili se o tom,
že v případě menšího množství chyb
mají šanci na úspěch. Proti Bystřici pod Hostýnem zahodili hned tři
sedmičky a dopustili se spousty zbytečných ztrát při zakládání rychlého
i postupného útoku, vyústilo to tak v
desetibrankovou porážku a vyřazení
z dalších bojů.
Domácí hráči za celý zápas ani jednou
nevedli, dotahovat museli již od druhé
minuty, kdy se mezi střelce zapsal Michal
Hub. Na tento gól ještě dokázal okamžitě
odpovědět celkově devítigólový Kosina, pak ale hosté přidali tři góly v řadě a
rozdíl dvou tří gólů si stabilně udržovali,
v posledních minutách první půle se jim
podařilo vzdálit až na pět tref. To už se na
hře Prostějova začalo projevovat rostoucí
množství chyb, přesto ještě tři sekundy
před pauzou dokázal Kozlovský snížit
ukrytou střelou na 11:15 a zápas byl otevřený.
Úvod druhého dějství zastihl aktuálně
pátý tým druhé ligy ve velkém útlumu, za
jedenáct minut dokázal vstřelit pouze jednu branku a tuto pasáž prohrál 1:7, když
Kosina s Bokůvkou zahodili po jedné sedmičce. Favoritovi zápasu se tak podařilo
utéct až na 12:21 a zbytek duelu se už spíše
jen dohrával, byť se kouč Sokola II Svatopluk Ordelt snažil hráče nabudit, mimo
jiné, i oddechovým časem.
Přihrávky ani střelba se borcům ve žluto-černým dresech nedařily, soupeř tak

i při vlastním oslabení chodil do trháků
a patnáct minut před koncem se poprvé
dostal do desetigólového vedení. I když
se oba gólmani Prostějova snažili, seč
mohli, mají stále jen dvě ruce a dvě nohy
a vše pokrýt nemohli.
„Chyby už pak pramenily i z přemotivovanosti a unáhlenosti. Nijak extra se
nedařilo nikomu. Hledalo se, kdo to
zachrání, bohužel tam ale nikdo takový
nebyl. Byli jsme pomalejší, možná zbytečný respekt ze soupeře, mohli jsme na
ně vlétnout razantněji. Soupeř byl kvalitní, přesto jsme mohli uhrát trochu lepší
výsledek,“ přemítal Ordelt.
Celkem třikrát v zápase odskočili hosté
až na jedenáct gólů, v samotném závěru
pak alespoň trochu zkorigovali ztrátu
Jurečka ze sedmičky a Bokůvka ze hry.
Poslední slovo si ale vzal Jiří Tiller a pod
Hostýn si tak on se svými spoluhráči odvezl konečný výsledek 32:22.
S celkovým vystoupením nicméně
mohl být spokojen, podařilo se totiž
přejít přes Valašské Meziříčí i Napajedla.
„Cíle byly splněny, kdybychom dneska
vyhráli, už by to byl nadplán. Pro nás to
byl hodně kvalitní trénink s kvalitním
soupeřem, takže to nebyl zabitý den,
i když jsme prohráli. Aspoň kluci poznali,
že házená se dá hrát i trošku jiným stylem
než ve druhé lize. Z tohoto pohledu je to
přínosem, mohli jsme ale sehrát důstojnější roli,“ hodnotil.
Druholigová soutěž bude pokračovat
teprve o víkendu 14. a 15. listopadu, kdy
prostějovští přivítají doma Telnice. Do
té doby mohou regenerovat a věnovat
čas přípravě. „Následující víkend hrát
nebudeme a hráči dostanou volno, aby
se dali zdravotně dohromady a aby si
odpočinuli. Budeme se ale připravovat
normálně, tréninky budou klasické. Žádné utkání ale hrát nebudeme,“ představil
aktuální plány Svatopluk Ordelt. (jim)
Statistiky z utkání a výsledkový servis
Českého poháru najdete na straně 24

ZAZNĚLO
PO ZÁPASE...

Svatopluk ORDELT – TJ Sokol II Prostìjov:
„Zrodil se asi očekávaný výsledek, hosté byli favoritem. První poločas jsme se ještě jakž takž drželi a za stavu 11:15 jsem věřil tomu, že by to ještě šlo. Vypadalo to hratelně, bohužel ve druhém
poločase jsme na jeho začátku spoustu šancí nedali, celkově byla naše úspěšnost hodně špatná,
a vyprodukovali jsme spoustu chyb, které oni využili. Měli důslednou obranu, z ní pramenily
naše technické chyby. Sehráli jsme nějakou kombinaci a obrana byla na správném místě, tím
pádem nám narušili naše plány a muselo se improvizovat do něčeho, co nebylo tak nacvičené.“

Martin ŽÙREK – TJ Bystøice pod Hostýnem:
„Výsledek nás těší, asi byl vidět rozdíl mezi první a druhou ligou, ta sehranost a kvalita hráčského
kádru. Nicméně Prostějov zpočátku kousal, dokud měl síly. Držel nás na třech čtyřech gólech, což
jsem kluky i o přestávce varoval, že to nebude jednoduché, naštěstí jsme ale drželi taktiku a postupem času jsme si vytvářeli tlak a odskakovali na víc gólů a utkání jsme dohrávali poměrně v klidu.
Chtěli jsme vyjít z kvalitní obrany, drželi jsme střed, protože jsme věděli, že největší nebezpečí
bude hrozit od Kosiny s Kozlovským. Ty jsme si pokryli a potom jsme už měli klid.“

SINGAPUR, PROSTĚJOV Až do
finále Turnaje mistryň se probojovala prostějovská tenistka Petra
Kvitová. V rozhodujícím utkání nestačila na Polku Agniezsku
Radwaňskou, přesto v Singapuru
dala zapomenout na problémy z
končící sezóny a naznačila, že může
opět pomýšlet i na grandslamové tituly. Neztratila se ani oddílová parťačka Lucie Šafářová. Při své premiéře absolvovala soutěž v singlu i
deblu. A její vítězství nad Němkou
Kerberovou v posledním utkání základní skupiny poslalo právě Kvito-

vou do vyřazovací části prestižního
podniku.
„Pochopitelně jsem zklamaná, že se mi
nepodařilo poslední utkání vyhrát. Ale
po problémech v průběhu roku je finále
velkým úspěchem. Už teď se těším na
příští sezónu a věřím, že na jejím konci
pojedu opět do Singapuru,“ prohlásila
po turnaji Kvitová.
Nejlepší česká hráčka vstoupila do zápasů ve skupině porážkou s Němkou Kerberovou. Pak sice porazila Šafářovou,
ale vzápětí nestačila na Španělku Muguruzaovou a postup neměla ve vlastních
rukách. Pomohla jí parťačka s fedcupo-

vého týmu, která po dvou porážkách
přehrála svoji poslední soupeřku potřebným poměrem 2:0 na sety. „Bylo
to zvláštní. Už jsem se pomalu balila, ale
nakonec bylo všechno jinak,“ pousmála
se Kvitová.
Nejlepší výkon podala v semifinále proti
Rusce Šarapovové. Nejprve získala první
set a pak skvěle otočila stav 1:5 a ve zkrácené hře vybojovala postup do rozhodujícího utkání. „Věřila jsem, že to ještě
můžu zvládnout a čekala na svoji šanci.
Povedlo se mi pár returnů, navíc jsem se
mohla opřít o podání,“ komentovala vypjatý duel prostějovská tenistka.

Její tažení zastavila až Radwaňská, která
měla především v rozhodující sadě více
sil a navíc téměř neudělala nevynucenou chybu a po více než dvou hodinách
se radovala z největšího vítězství v kariéře. „Je to neuvěřitelné, před dvěma
týdny jsem ani nevěděla, jestli budu v
Singapuru hrát. Je to největší den mého
života,“ vyznala se vítězka, která měla
slova respektu i pro poraženou soupeřku. „Petra ukázala, jak je velká hráčka
a jsem přesvědčená, že ještě dosáhne na
velké úspěchy a vyhraje i Turnaj mistryň,“ ocenila Kvitovou Radwaňská.
(lv)

„Teď ještě zvládnout Fed Cup,“ přeje si Kvitová K. DIVIŠ:
V takový průběh
SINGAPUR, PROSTĚJOV Na
začátku sezóny si musela dát herní pauzu, ve druhé půli roku měla
problémy s prodělanou mononukleózou. Přesto Petra Kvitová
na Turnaji mistryň potvrdila, že
je velká šampionka. Postoupila
až do finále a uzavřela sezónu na
okruhu WTA výborným vystoupením. „Poslední zápas nevyšel
podle mého přání, ale byla to porážka se ctí. Dala jsem do toho
všechny své síly, nemám si co vyčítat,“ ohlédla se za finále Kvitová.

Ladislav VALNÝ

●●Jen podle posledního zápasu se
nedá turnaj hodnotit. Jak vnímáte
svůj postup do finále?
„Už postup do semifinále jsem brala
jako malý zázrak. Nenapadlo mě, že
se dostanu tak daleko, natož do finále.
Je to super výsledek, ale dojde mi to
asi až za pár dnů. Nepodařilo se mi
vyhrát poslední míč, přesto ale budu
odjíždět docela spokojená.“
●● Porážka za chvíli přebolí?
„Možná za pár hodin. Ale i tak bych
si přála zakončit sezonu jinak - vítězstvím. A mám ještě jednu šanci,
zvládnout s holkama Fed Cup. Věřím, že to ve finále dobře dopadne.“

●● Letošní Turnaj mistryň byl
zvláštní. O titul hrály tenistky, které ve skupině dvakrát prohrály...
„(úsměv) Obě jsme se už s turnajem
loučily, je to zvláštní. Ale systém
turnaje je takový a osobně mi to teď
vyhovovalo. Po svém třetím utkání
už jsem bilancovala sezónu a nakonec si zahrála finále. To není špatné.“
(úsměv)
●● Také na letošní Singapur budete vzpomínat v dobrém?
„Rozhodně ano. Pořadatelé se o nás
starali s maximální péčí, publikum
bylo výborné a výsledek také není
špatný. Za rok se chci vrátit.“

Lucie Šafářová: „Výhra na závěr zahřála“

SINGAPUR, PROSTĚJOV Sladkou tečku mělo pro Lucii Šafářovou loučení s Turnajem mistryň.
Svou premiérovou účast uzavřela
první výhrou ve dvouhře a navíc
tím poslala svoji kamarádku Petru Kvitovou do semifinále. Také
proto se česká dvojka loučila se
Singapurem s úsměvem. „Byla to
týmová práce,“ rozdávala dobrou
náladu kolem sebe Šafářová.

„Rozhodně ano. Sezónu jsem zakončila pozitivně a to je obrovské
plus. Jsem šťastná, že mám na kontě
alespoň jednu výhru. Navíc výsledek
pomohl Petře k postupu a to je bonus. Takové zahřátí na duši.“
●● V průběhu turnaje jste na svoji
oddílovou kolegyni i kamarádku
narazila a byla z toho osmá vzájemná porážka. Mrzelo to?
„Veselé to nebylo. Měla jsem šance hlavně na začátku druhé sady.
Ladislav VALNÝ Jenže Peťa se pak zvedla a začala
●● Bylo pro vás důležité vítězství hrát o hodně lépe. Jednou se to ale
v posledním singlu, i když už jste zlomí.“
●● V singlu jste nepostoupila, neneměla šanci na postup?

podařilo se to ani v deblu. Nečekala jste přece jen více?
„Už postup na Masters beru jako
velký úspěch. Po zdravotních problémech jsem nebyla úplně v ideální
formě, což se projevilo především v
koncovkách. Přesto některé výkony
nebyly špatné. Jsem spokojená.“
●● Takže jste si Turnaj mistryň
užila?
„To je přesné. Měla jsem tam rodiče
i další blízké. Bylo příjemné s nimi
sdílet radost. K tomu mám navrch
od Petry slíbené pivo, že jsem jí pomohla do semifinále. Doufám, že
budou alespoň dvě.“

Tenisté v Basileji na favority nestačili

BASILEJ, PROSTĚJOV Blízko
k zisku cenných skalpů byli na
turnaji v Basileji Lukáš Rosol a
Jiří Veselý. Los jim v úvodu přiřadil Rafaela Nadala a Richarda
Gasqueta. V obou případech prostějovští hráči podlehli až ve třech
setech.

Rosolovi k vítězství chyběly dva míčky. Jednoznačně ovládl úvod zápasu
a Španěl vyrovnal poměr setů, i když
prohrával při svém podání 4:5 a 0:30.
Rozhodující sadu pak Nadal získal ve
zkrácené hře. „Výhra byla blízko. Nedokázal jsem využít svoji šanci,“ litoval po posledním míčku Rosol.

Více než dvě hodiny trval také duel
Veselého s Gasquetem. Jedenáctý hráč
světa šel sice do vedení, pak se ale ke slovu dostal tenista TK Agrofert a postupujícího určil jediný brejk třetího setu.
„Ve vyrovnaných zápasech to tak bývá.
Rozhodne několik míčků a ty tentokrát
vyhrál soupeř,“ uvedl Veselý.
(lv)

bych nevěřil!“
KOSTELEC NA HANÉ Jednou
z výrazných postav pohárového duelu byl urostlý domácí pivot Karel
Diviš. Jeho hřmotná postava dělala
v soupeřově obraně pořádnou rotyku, navíc byla i základním stavebním kamenem dobře pracující defenzívy. Autor čtyř branek tak měl
po utkání pochopitelně uspokojující pocit z dobře odvedené práce.

Zdeněk VYSLOUŽIL
●● Jaké máte z vystoupení pocity?
„Komentuje se mi to dobře. (úsměv)
Hráli jsme dobře, soupeř si přijel pro
výhru a zvítězil. My jsme to ale všichni odmakali, bylo to dobré.“
●● Čím to, že jste se vypjali k takovému výkonu?
„My jsme si v šatně řekli, že nám prakticky o nic nejde a půjdeme si zahrát.
Zahráli si všichni a myslím, že se nám to
povedlo. Celkově to byl dobrý zápas.“
●● Zpočátku jste ale vypadali jakoby smíření s osudem…
„Postupně jsme zjistili, že se s nimi dá
hrát! S jídlem zkrátka roste chuť.“
●● Zažil jste v Kostelci někdy, že
by vám lidé tleskali po prohraném
zápase?
„Málokdy! To se opravdu stává výjimečně. Myslím ale, že poznali, že je Litovel velmi kvalitní soupeř a my opravdu předvedli výborný výkon. Takhle
kdybychom hráli každý zápas ve druhé
lize, tak musíme všechno vyhrávat.“
●● Kdyby vám někdo před zápasem řekl, že budete tak blízko, věřil
byste?
„Vůbec bych tomu nevěřil! Když
jsem viděl v jaké sestavě přijeli, vůbec
bych v něco takového ani nedoufal!“
Celý rozhovor s Karlem
Divišem najdete na
www.vecernikpv.cz
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

ZASLOUŽILÉ TRENÉRKY A TRENÉRA Z PROSTĚJOVSKA OCENIL
OLOMOUCKÝ KRAJ ZA PRÁCI A PŘÍNOS V OBLASTI SPORTU
OLOMOUC, PROSTĚJOV Celý život poctivě pracovali,
věnovali se rodinám, vychovávali děti. A kromě toho navíc
každý den odváděli obětavé služby ve prospěch sportu.
Zdaleka nejen pro sebe samé, ale bez ohledu na svůj momentální věk především tím, že k aktivnímu sportování vedli budoucí generace. Nyní se za vykonané skutky daleko od
hvězdné záře reflektorů právem dočkali odměny. Sice symbolické, ale pro ně tím cennější. Večerník se podrobně podíval na
ocenění, která nedávno rozdával Olomoucký kraj. A jsme za to
rádi, ti dotyční lidé si podobné činy totiž bez výhrad zaslouží!

původní
zpravodajství
ví
pro Večerník
k

Marek
Sonnevend
O čem je konkrétně řeč? O tom, že
Olomoucký kraj na oficiálním setkání ve svém sídle ocenil v úterý
13. října zasloužilé trenéry za celoživotní práci a přínos v oblasti sportu.
Třiadvacet vybraných osobností obdrželo z rukou krajského náměstka
hejtmana Radovana Rašťáka pamětní listy i osobní poděkování za vše, co
během své plodné kariéry vykonali.
„Těší mě, že můžeme alespoň touto
formou ocenit práci lidí, kteří výrazně
přispěli k rozvoji sportu v našem kraji, ať už se jedná o zasloužilé trenéry,
cvičitele nebo funkcionáře. Doufám,
že tímto vznikla hezká tradice a v oceňování nejlepších budeme pokračovat i v dalších letech,“ uvedl Radovan
Rašťák.
Mezi oceněnými figurovala hned
šestice zástupců Prostějovska:

Zdeňka Steuerová, Marie Komínková, Milada Dosedělová, Božena
Jiříčková, Jitka Vitásková a Dušan
Komínek.
„Čtyřicet let jsem cvičila s dětmi v Sokole, což jsem v poslední době už poněkud omezila. V současnosti se ve
volném čase zaměřuji hlavně na pořádání sportovních a kulturních akcí,
mezi které patří například putování
Z Čelechovic do Čelechovic přes
vrchol Kosíře,“ svěřila se nám jedna
z oceněných Milada Dosedělová.
„Nápad vzdát nějakým způsobem
hold lidem, kteří v podstatě celý svůj
život zasvětili sportování a přivedli
k němu nespočet svěřenců několika
generací, jsem nosil v hlavě už delší
dobu. S jeho realizací hodně pomohla vstřícnost hejtmana Jiřího Rozbořila, byť se kvůli známým událostem bohužel nemohl samotné akce
zúčastnit,“ prozradil Večerníku Jiří
Kremla, předseda komise Rady Olomouckého kraje pro mládež a sport.
On sám je nezdolným propagátorem
pohybu ve všech jeho formách i aktivního životního stylu, tím pádem má
k oceněným velice blízko. „Konkrét-

Ocenění trenéři (zleva) Dušan Komínek, Marie Komínková, Zdeňka Steuerová, Milada Dosedělová, Božena Jiříčková a Jitka Vitásková, s nimi předseda krajské komise
pro sport a mládež Jiří Kremla (čtvrtý zprava) plus členové této komise Petr Kudláček
(třetí zprava) a Jaroslav Petržela (sedmý zprava). Foto: archiv Olomouckého kraje.

ně těch šest laureátů z našeho regionu dobře znám a mohu říct, že si jich
nesmírně vážím. Za to, co všechno ve
prospěch sportu udělali, jak obrovské
penzum práce odvedli, kolik mladých
přivedli na zdravou a správnou cestu
životem. Přitom vše vždycky vykonávali naprosto nezištně z čirého nadšení bez nároku na jakékoliv peníze, což
v dnešní moderní době už není zvykem,“ zdůraznil Kremla.
„Z těchto důvodů jsem chtěl, aby
právě tihle obětavci věděli, že si jejich
přínosu někdo váží a dokáže jej ohodnotit i v konkrétní podobě. Zaslouží
si to opravdu nesmírně. Ze své pozice
jsem tedy celý nápad přednesl krajské
komisi pro sport a mládež, kde jsme
projekt rozpracovali a se zmíněnou
pomocí pana Rozbořila vše dovedli
k realizaci,“ přiblížil Kremla.
Finální setkání proběhlo v úterý
13. října a vydařilo se na jedničku.
„Vše mělo odpovídající důstojnou

Odměny za výbornou reprezentaci kraje na Letní olympiádě mládeže 2015 se
z rukou Jiřího Kremly dočkala i prostějovská atletka Tereza Korhoňová.
Foto: archiv Olomouckého kraje.

telům ocenil Olomoucký kraj též
sportovní naděje nastupující generace. V úterý 20. října šlo o slavnostní přijetí medailistů z Her VII. letní
olympiády dětí a mládeže 2015.
Ani zde přitom nechyběli zástupci
prostějovského regionu.
Ze samotných talentů to byli atletka
či volejbalistka Tereza Korhoňová
a plavec Lukáš Andráši, z trenérů pak
vedoucí atletické výpravy našeho
krajského výběru Dalibor Ovečka
a vedoucí orientačních běžců Dušan
Vystavěl. Všichni držitelé cenných
kovů z prázdninového vrcholného
podniku dostali kromě osobní gratulace od náměstka hejtmana RadoOcenìni rovnìž vana Rašťáka i věcné odměny.
kraj uspořádal tuto
mladí sportovci „Olomoucký
akci jako poděkování úspěšným
Nedlouho po poctě zasloužilým mladým sportovcům a jejich trenétrenérům, funkcionářům a cviči- rům za vzornou reprezentaci kraje.

atmosféru a díky přirozenému moderování Petry Vyhnálkové z tiskového
oddělení Odboru tajemníka hejtmana také profesionální úroveň, jistý
šarm. Žádnému z oceněných se poté
vůbec nechtělo domů, ještě dlouho
mezi sebou živě debatovali. A svorně si pochvalovali, o jak příjemnou
událost šlo a že je pozornost ze strany
kraje moc potěšila. Což mně osobně
udělalo největší radost. K něčemu to
celé bylo a věřím, že založená tradice
bude bez ohledu na různé okolnosti
dál pokračovat,“ navázal Jiří Kremla,
mimochodem i člen sportovní komise města Prostějov.

Mám velkou radost z toho, jakou
vůli a úsilí všichni do příprav i samotných soutěží vložili a doufám,
že je společně se smyslem pro fair
play neopustí ani v dalších letech,“
řekl Rašťák.
„Tato akce má již delší tradici a koná
se po každé olympiádě mládeže, ať
letní či zimní. Těší mě, že i dnešní
mladí rádi a kvalitně sportují, jakkoliv tomu složitost současné doby
nemusí být nakloněna. Z mého pohledu každopádně nejde ani tolik
o medaile, jako spíš o samotný aktivní pohyb při sportu a radost z něj.
Pro zdravý život má nezastupitelný význam, o čemž jsem vždy byl
a budu skálopevně přesvědčen,“ uzavřel Jiří Kremla.
S některými oceněnými zasloužilými trenéry přinese Večerník
v nejbližší době i obsáhlé rozhovory.

PÙLTUCET ZASLOUŽILÝCH TRENÉRÙ
Z PROSTÌJOVSKÉHO REGIONU
DUŠAN KOMÍNEK
Pochází ze sokolské rodiny, jeho dědeček i otec byli dlouholetými starosty TJ Sokol Přemyslovice a matka se celý život
věnovala cvičení. On sám byl veden k sokolské činnosti od
nejútlejšího věku. V odboru všestrannosti ZRTV, respektive
Sokola pracuje v různých funkcích až do současnosti. Od roku
1960 cvičil na čtyřech spartakiádách a všech sokolských sletech. Od roku 1990 působí jako cvičitel mladších i starších žáků
a posledních patnáct let i coby náčelník TJ.
Od znovuustavení sokolské organizace
navíc působí rovněž v župním výboru
v Prostějově jako vedoucí pobytů v
přírodě. V odboru všestrannosti vede
svěřence k cvičení na nářadí, lehké
atletice, plavání, šplhu, turistice atd.
Právě turistika a cykloturistika je jeho
velkou vášní, prochodil a procestoval
celou Českou republiku i kus světa.

MILADA DOSEDÌLOVÁ
Narozena: 10. května 1957 v Olomouci.

Od dětství se věnovala gymnastice a atletice, během své aktivní
kariéry vybojovala například 3. místo v atletickém čtyřboji dorostenek na přeboru Jihomoravského kraje. Od roku 1975 je cvičitelkou III. třídy se specializací na zdravotní tělesnou výchovu. Vždy
se snažila přivádět nejen děti k pravidelnému pohybu a pořádala
sportovní akce pro mládež i dospělé. V TJ Sokol Čelechovice na
Hané postupně vedla mladší žákyně, starší žákyně, dorostenky i
ženy a dovedla je k titulům přebornic okresu, kraje i
republiky v soutěžích ZRTV, ASPV či Sokola.
Mezi roky 1992 a 2003 pravidelně organizovala
turisticko-sportovní letní tábory v Roháčích, v posledních 18 letech se navíc věnuje rekreačnímu
volejbalu. V roce 1996 byla vyhodnocena mezi
nejlepšími trenéry a cvičiteli okresu Prostějov,
od roku 2001 je náčelnicí TJ Sokol Čelechovice.

JITKA
VITÁSKOVÁ
Narozena: 1959
v Prostějově

Starostka TJ Sokol I Prostějov, od znovuobnovení Sokola cvičitelka mladších a starších
žákyň, zúčastnila se s nimi sokolských
sletů a závodů všestrannosti. Na ocenění
Olomouckým krajem byla navržena za celoživotní přínos k rozvoji Sokola na místní,
župní i regionální úrovni.

ZDEÒKA STEUEROVÁ
Narozena: 27. června 1936 v Prostějově

Se sportem začala již v mládí, od 15 do 18 let navštěvovala školu
gymnastiky. Poté působila v TJ Spartak (Agrostroj) Prostějov jako
cvičitelka žen a dorostu, nacvičovala i spartakiády. Po narození dcery
a syna se začala věnovat trénování v oddílu sportovní gymnastiky
TJ Gala Prostějov. Již v důchodu vedla devět roků chlapce a dívky v Rozstání, následně spolupracovala deset let s Taneční školou
Hubený. Od svých sedmdesáti pak trénuje v prostějovském oddílu
sportovní gymnastiky dvakrát týdně přípravky a dvakrát týdně kroužek pod hlavičkou Sportcentra DDM. Od roku 1981 je trenérkou II.
třídy a od roku 1985 rozhodčí I. třídy. Za svou dlouholetou práci s
mládeží byla oceněna Českým olympijským výborem v Praze (2013)
i Sportovní komisí města v Prostějově (2014).

BOŽENA JIØÍÈKOVÁ
Narozena: 1947
v Prostějově

Členka TJ Sokol I Prostějov, cvičitelka rodičů s dětmi a předškolních dětí, organizátorka dětských
šibřinek a Dětského dne v TJ
Sokol I. Na ocenění Olomouckým
krajem byla navržena za celoživotní
přínos k rozvoji Sokola na místní, župní
i regionální úrovni.

MARIE KOMÍNKOVÁ
Narozena: 21. listopadu 1947
v Přemyslovicích

Odmalička měla ráda pohyb a využívala
každé příležitosti k němu, zejména v TJ Sokol
Přemyslovice. Na střední škole maturovala se specializací na
tělesnou výchovu, ale po provdání a narození syna pohybová
činnost na čas ustoupila studiu na vysoké škole i rodinnému
životu. Ke sportu a dobrovolné práci pro TJ se vrátila až ve
svých čtyřiceti letech. Roku 1991 začala jako cvičitelka starších
žákyň a postupně se s nimi zúčastnila tří všesokolských sletů v
Praze i mnoha dalších akcí. V roce 1994 byla zvolena náčelnicí
přemyslovického Sokola a tuto funkci vykonávala patnáct let.
Dále byla též členkou náčelnictva Župy sokolské v Prostějově, kde se podílela na pořádání závodů a dalších aktivit. Se
současným druhým manželem zorganizovali řadu turistických
akcí a v posledních letech cvičí mladší žáky, současně pomáhají při akcích pro děti a pravidelném úklidu sokolovny.
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K SEDACÍ SOUPRAVĚ

KONFEREČNÍ STOLEK
*

ZA ½ CENY

*Při koupí sedací soupravy máte možnost zakoupit konferenční stolek za ½ ceny.
Akce se nevztahuje na akční , výprodejové a jinak zlevněné zboží.
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Narozen: 14. října 1941 v Přemyslovicích

