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Emeritní lékařka Jitka Mészárosová byla přepadena přímo na ulici,
zásluhou dvou statečných žen však byla pachatelka loupeže dopadena.
Foto: Michal Kadlec
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čtěte na straně 5

15110211086

15110211085

PROSTĚJOV Žijí mez námi nenapravitelní kriminálníci, ale
díkybohu i stateční lidé nebojící se pomoci druhému člověku v nouzi nejvyšší. Známá prostějovská lékařka v důchodu Jitka Mészárosová se nedávno stala obětí loupežného
přepadení. Na dámu v letech si vyšlápla mladá Romka, která jí z ramene strhla kabelku, a to i přes značný fyzický odpor seniorky. Naštěstí byly blízko místa činu další dvě ženy,
které neváhaly a oloupené lékařce výrazně pomohly!
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rubriky

RYCHLÝ
VEČERNÍK
Pohøebka zùstane
„asákùm“
Prostějov (mik) - Jak známo, miliardová veřejná zakázka na komunální služby bude příští rok rozdělena na jednotlivá odvětví. Neznalí
problematiky přepokládali, že do
soutěžního konkurzu půjde i pohřební služba, kterou v současnosti
spravuje společnost .A.S.A. Technické služby. Z toho ale všechny
vyvedl jeden z náměstků primátorky Prostějova. „Pohřební služba zůstane i nadále ve vlastnictví společnosti .A.S.A., a to i po roce 2016.
Městu připadne nově pouze správa
hřbitova,“ vysvětlil Jiří Pospíšil.

Zamoøeni smogem!
Prostějov (mik) - Ve čtvrtek 5. listopadu před půlnocí vyhlásil Český
hydrometeorologický ústav pro celý
Olomoucký kraj smogovou situaci.
Platí do odvolání, a bohužel i pro
Prostějov! „Polétavý prach neboli
PM10 vyvolal smogovou situaci
i v Prostějově, kde celodenní hodinový průměr koncentrace prachových částic přesáhl hranici 100 μg/
m3,“ potvrdila Večerníku Ivana Hemerková, náměstkyně prostějovské
primátorky pro životní prostředí.

FOTO NÁLET

CO NÁS POTĚŠILO…
Připustili jen dvě krádeže. Přestože
samotní policisté nejsou spokojeni
s tím, že přes veškerá bezpečnostní
opatření v rámci Dušiček došlo na
hřbitově ke dvěma krádežím, veřejnost tuto skutečnost kvituje. Bývaly
mnohem horší doby, kdy v prvních
listopadových dnech měli zloději na
hřbitovech doslova žně...

VEÈERNÍKU

Michal KADLEC
PROSTĚJOV To si mohl pilot zrovna odpustit!
Předminulou sobotu 31. října odpoledne vystrašil návštěvníky Městského hřbitova v Prostějově
abnormálně nízký průlet malého dopravního
letounu, který zřejmě využívají výsadkáři.
„To je blázen, co chce dělat? Vždyť se zřítí,“ komentoval riskantní letecký manévr pilota starý
pán, který odpoledne věnoval v rámci Dušiček
návštěvě hrobu svých blízkých.
Těžko sahat pilotovi letadla do svědomí, proč
prolétal nad hřbitovem ve výšce zhruba třiceti
metrů a vystrašil tak desítky lidí. Možná chtěl
také „uctít“ Památku zesnulých. Ovšem trochu
svérázným způsobem...

CO NÁS UDIVILO…

na hřbitov!
Foto: Michal Kadlec

Agentura Už to víme! Místo kasáren bude hřbitov nebo lunapark

Rádi se na sebe dívají
Prostějov (mik) - Přestože přímý
přenos z jednání zastupitelstva
města sledovalo v pondělí 2. listopadu pouhých necelých osm desítek občanů, své věrné diváky měl
přímo v samotném středu tohoto
vrcholného politického orgánu.
„Přenos se mi kouše, může to někdo z ´ajťáků´ spravit? Nevidím
se,“ ozval se z ničeho nic opoziční
zastupitel František Filouš (ANO
2011). „Kdyby raději páni zastupitelé pozorně sledovali samotné
jednání místo obrazovky,“ vyslovil
vzápětí zbožné přání radní Josef
Augustin (KSČM).

rubriky
Večerníku

Sotva minulé pondělí zastupitelé odklepli, že do hlavní budovy Jezdeckých
kasáren narvou dynamit a pošlou ji
k zemi, začaly se rojit spekulace, co
s uvolněným prostorem. Konšelé sice
byli opozičníky peskováni, že nemají
ani šajnu o tom, co nového tady vybudovat, ovšem Agentura Hóser zjistila,
že pravý opak je pravdou! Primátorka včetně svých náměstků má v rukávu hned několik alternativ!
Přímo na zastupitelstvu to radní ještě
tajili, prý nechtěli jitřit vášně. „Nejprve je potřeba se postarat o dostatek

dynamitu pro demolici kasáren, hned
nato musíme zasypat obrovský kráter,
který vznikne po výbuchu. Teprve pak
sdělíme veřejnosti, co s volným placem,“ prohodil na začátku týdne Jiří
Nikamneposíchal, náměstek primátorky Prostějova.
Jenomže to by Agentura Hóser nebyla
jednou z nejuznávanějších, kdyby se
plánům radniční koalice nedostala
na kloub. Stačilo některé čelní představitele města pozvat na skleničku
a jazyk se jim hned rozvázal. „Můj
vlastní návrh je blízko ke schválení. Já
bych z celého prostoru mezi Jezdeckou
ulicí a botanickou zahradou udělala
jeden velký lunapark! Kolotoče, horské dráhy a různé další atrakce by zde
byly v provozu po celý rok, děti by se

tak vyřádily a problém s kriminalitou
mládeže a sexem na tržnici by tím byl
v Prostějově vyřešen,“ míní Ivana Hemeráková, náměstkyně primátorky
pro životní prostředí a kolotoče.
To však není jediný nápad, který radní
nosí v hlavě. „Já bych se na kolotoče vykašlal! Musíme reagovat na problémy,
které aktuálně sužují město. Jedním
z nich je fakt, že pomalu nemáme
kde pohřbívat Prostějovany, kapacita městského hřbitova je vyčerpána.
Proto navrhuji, aby místo Jezdeckých
kasáren byl nový městský hřbitov.
Navíc, jeden nejmenovaný soukromý
pohřebák nám navrhnul, že by zde
provozoval i své vlastní krematorium,“
zamyslel se Jiří Nikamnepospíchal.
Zdá se, že tyto dva návrhy jsou nej-

většími favority na konečné řešení
využití volného prostoru po Jezdeckých kasárnách. Ovšem stále se
nevzdává opozice, která boj o hlavní budovu kasáren prohrála, a její
členové teď skřípou zuby. „Když už
se hlavní budova zbourá, budeme se
snažit protlačit zde výstavbu nového
vězení. A zavřeme do něj každého,
kdo hlasoval pro demolici kasáren.
Půjde o doživotí pro členy kompletní koalice, takže se musí jednat
o velkokapacitní kriminál,“ nebere si
servítek Jan Nicnevrátil z hnutí Nic
se v Prostějově nezmění.
Za Agenturu Hóser Majkl

Chtějí město rozpárat! Je až k neuvěření, s čím vším jsou schopni
přijít současní opoziční zastupitelé.
Aktuálně navrhují rozdělit Prostějov
na několik menších samosprávných
obvodů. Samostatné chtějí Vrahovice, Žešov i některé městské čtvrti.
Přijdou konečně někdy s něčím rozumným?
O záměru budeme
informovat v příštím čísle
ZACHYTILI JSME…
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Při čtvrteční havárii českého armádního vrtulníku ve Španělsku
byla zraněna pětice vojáků, kteří
jsou příslušníky 601. skupiny speciálních sil z Prostějova. Celý kvintet
byl naštěstí po krátké hospitalizaci
v nemocnici již propuštěn do domácího léčení. Utrpět měli jen pohmožděniny a tržné rány.
ZAUJALA NÁS…

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

„7 dnù Veèerníku v kostce“
pohledem Martina Zaorala

Slovenská zpěvačka Kristína Peláková, známá pod uměleckým
pseudonymem Kristina, vystoupila
uplynulý čtvrtek večer v rámci svého turné HOREHRONIE 2015
v sále Městského divadla v Prostějově. Její stejnojmenný hit pochopitelně nemohl při koncertu chybět!
ZASLECHLI JSME…

„PROSTATA
JE SVIÒA!“
Jaroslavu Šlamborovi vybojovala
přestávku při jednání zastupitelstva
kolegyně Hemerková. Radní za tohoto
komentáře odkvačil na toaletu...

POÈASÍ v regionu
Pondìlí 13/11 °C

O Klokánkovi si v Prostějově můžeme nechat tak akorát zdát! Fond ohrožených dětí je na
pokraji finančního krachu, navíc za rekonstrukci budovy v Západní ulici v Krasicích dluží
víc jak deset milionů korun. Co teď? Nic! Prostějovští radní se už pomalu smiřují s tím, že
o budovu, kterou pro potřeby Klokánku věnovalo zadarmo Fondu ohrožených dětí, přijde. Bratru tři miliony jsou tak vyhozeny oknem...

redakce
▶

MILUJEM
E
VEČERN
ÍK

KRISTINA
Babimaki & mik

▶

•• Pondělí ••
Inventura na hřbitově. Když se potkají dva doktoři na hřbitově, nemusí to
být vždy náhoda. Není totiž vyloučeno, že si zde oba provádějí inventuru... Příležitostí k takové celkové inventuře jsou určitě Dušičky, které letos připadly na
začátek tohoto týdne.
•• Úterý ••
Lékař léčí, alkohol uzdravuje. Tímto heslem se zřejmě řídil muž, kterému
doktorka aplikovala injekci. Než došel z ordinace domů, stihl si dát několik piv.
Nejenže následně nebyl schopný na svém bicyklu jet, dokonce ho ani nezvládal tlačit. Přivolaným strážníkům nadýchal 3,57 promile.
•• Středa ••
Chuck Norris nás nezachrání. Přesně před jedenácti lety Senát ČR schválil
zákon, který zrušil brannou povinnost. Údajně to bylo proto, že do armády měl
narukovat Chuck Norris... V dnešní době tohoto svého rozhodnutí mohou zákonodárci litovat. Mladí muži přišli o disciplínu, kterou mohli na vojně získat
a republika o tisíce mužů, kteří ji byli schopni a připraveni bránit.
•• Čtvrtek ••
Nechtělo se mu spát mezi hroby. Co vidí optimista na hřbitově? Samé plusy.
I ten největší optimista však začne mít problém, pokud se ze hřbitova nemůže
dostat. To se stalo muži, který si po dvacáté hodině musel zavolat na policii, neboť zjistil, že brána hřbitova je již uzavřená a hrozilo mu, že zde bude muset strávit noc. Městský hřbitov v Prostějově lze totiž navštívit pouze do 18.00 hodin.
•• Pátek ••
Hravé putování s literárními postavami. Podle zkušeností učitelů se někteří studenti domnívají, že v Babičce od Boženy Němcové vystupují psi Sultán
a Tyrš nebo že Bílý tesák od Jacka Londona je román z prostředí zubařské ordinace. Aby k podobným omylům nedocházelo, připravila prostějovská knihovna v bývalé budově Vysoké školy Tomáše Bati na Husově náměstí Literární
soutěž pro studenty středních škol.
•• Sobota ••
Četníci z Prostějova. Světově nejznámější četník působil v Saint Tropez.
V českém prostředí zatím z televize známe hlavně Četníky z Luhačovic. Přestože Prostějov není ani známým turistickým centrem, ani lázeňské městp, má neobyčejně krásnou radnici a Národní dům, kde se o víkendu měly natáčet další
historky předválečných československých četníků. Počasí však bylo proti...
•• Neděle ••
Hastrmanům nekape na karbid. Všechny děti by měly vědět, že ač tatínkovi
občas vytečou nervy, rozhodně to ještě neznamená, že je vodník. Pravého hastrmana najdou pouze v pohádkách. Vidět ho na vlastní oči mohly v prostějovské
sokolovně, kde se konalo další představení loutkového divadla.

SCÉNA VEČERNÍKU
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J. NAVRÁTIL VYHROŽOVAL ZASTUPITELŮM Vojáci zranění po pádu

„KDO ZVEDNE RUKU PRO BOURÁNÍ, vrtulníku jsou z Prostějova!
NA TOHO PODÁM TRESTNÍ OZNÁMENÍ!“

PROSTĚJOV Toto si nedovolili
snad ani komunisté v padesátých
letech minulého století! Naprosto
svobodné rozhodování demokraticky zvolených zastupitelů nevybíravě
narušil Jan Navrátil z hnutí Změna
pro Prostějov. Při pondělním jednání zastupitelstva totiž neomaleně
vyhrožoval všem, kdo zvednou ruku
pro demolici Jezdeckých kasáren
trestním oznámením!

Michal KADLEC
„Pokud bude prohlasované zbourání Jezdeckých kasáren, považuji to za
škodu velkého rozsahu a zítra zajdu na
státní zastupitelství oznámit mé podezření, že někdo neznámý zde způsobil
škodu. Každý z vás hlasuje jednotlivě
sám za sebe,“ pronesl při svém výstupu
Jan Navrátil. Jeho emotivní vystoupení

pochopitelně vzbudilo rozruch, z výhrůžek byli pochopitelně zděšeni členové koalice. „Chtěl bych, aby bylo přesně
zaprotokolováno mé vyjádření. Pan
Navrátil tady jasným způsobem vyhrožuje zastupitelům, že když budou hlasovat v rozporu s jeho míněním, bude na
ně podáno trestní oznámení. To je bohapusté vyhrožování a vydírání! Tímto
se dopustil hrubého a nepřípustného
nátlaku,“ reagoval například Jaroslav
Šlambor, uvolněný radní za KSČM.
Z Navrátilova nátlaku však měli oči
navrch hlavy i někteří opoziční zastupitelé. „Kdyby před chvílí prošlo
referendum a Prostějované by se v něm
vyjádřili pro zbourání kasáren, to by pan
kolega Navrátil zažaloval také všechny
občany? To snad ne,“ podivoval se zastupitel za TOP 09 a Nezávislí Prostějované Václav Kolář.

PŘIJDE ODVETA KOALICE?

Jak se do lesa volá, tak se z něho ozývá. Jan Navrátil porušil na zastupitelstvu veškeré zásady demokracie a podle všeho bude čelit trestnímu
oznámení.
Foto: Michal Kadlec
Jak Večerník během dalších dnů
zjistil, vedení města bude na vyjádření Jana Navrátila v příštích dnech
reagovat. Podle našich informací se
většina čelních představitelů chystá

ZARAGOZA, PROSTĚJOV Při
cvičení armád NATO v rámci
Trident Juncture ve Španělsku,
přibližně patnáct kilometrů severovýchodně od Zaragozy, došlo
uplynulý čtvrtek k havárii českého vrtulníku Mi-171Š. Na palubě
byli i prostějovští vojáci, pět z nich
se zranilo!
„Vrtulník a posádka jsou z 22. základny
vrtulníkového
letectva
v Náměšti nad Oslavou, přepravovaní vojáci jsou příslušníky 601.
skupiny speciálních sil z Prostějova.
Rodiny zraněných vojáků byly vy-

rozuměny,“ potvrdil Večerníku Petr
Medek, tiskový mluvčí Ministerstva
národní obrany České republiky
s tím, že vrtulník se nacházel ve výšce zhruba deseti metrů, když náhle
„prosedl“ a havaroval. „Čtyři vojáci
a druhý pilot utrpěli většinou pohmožděniny, jeden tržnou ránu na spánku.“
Dobrou zprávou ale naštěstí je, že už
v pátek večer se prostějovští vojáci
vrátili do vlasti. „Zranění přiletěli
na základnu Praha-Kbely. Vyšetří je
lékař a podle jeho rozhodnutí zamíří ke svým rodinám,“ dodal mluvčí
Petr Medek.
(mik)

JSME JEDNA RODINA
Řekni svým přátelům, že už jsi taky s náma

podepsat pod trestní oznámení na
tohoto zastupitele za Změnu pro
Prostějov. Všechny indicie totiž vedou k tomu, že se dopustil trestného
činu útisku.

Doporuč, sdílej a dej like na

www.facebook.com/vecernikpv

BARMAN SE PRÝ CHTĚL „ODBOUCHNOUT“

„NĚKDO NA MĚ UŠIL BOUDU,“ tvrdí

v exkluzivní zpovědi pro Večerník František S.
že k samotnému zásahu došlo asi ve dvě
hodiny v noci.
Policisté u zadrženého provedli dechovou zkoušku, při které naměřili dvě promile alkoholu v dechu. „Po lékařském
vyšetření v nemocnici bylo rozhodnuto
o jeho umístění na záchytce a následném
psychiatrickém vyšetření. Na místě byl
zajištěn plynový revolver značky Kora.
Muž je podezřelý ze spáchání přestupku
na úseku zbraní a střeliva, za který mu ve
správním řízení hrozí pokuta až do výše
licie ČR pro Územní odbor Prostějov. třicet tisíc korun,“ dodal tiskový mluvčí
Samotní policisté následně zjistili, že prostějovské policie.
se zřejmě jedná o provozovatele baru v
centru města. Když dorazili do Školní František S.: „Sebevraždu
ulice, bar byl uzavřen. „Nacházel se v něm
jsem spáchat nechtěl!“
však člověk, který seděl za stolem a v ruce
držel krátkou střelnou zbraň! S policisty Po zveřejnění informací od poliodmítal hovořit. Ještě před příjezdem cejního tiskového mluvčího konvyjednavače pak na místo dorazili taktoval redakci Večerníku notně
strážníci a jeden z nich po přibližně pěti rozezlený František S. Podle svých
minutách muže přesvědčil, aby zbraň slov chtěl vše uvést na pravou míru.
odložil a otevřel dveře. V tom okamžiku „Rozhodně není pravda, že bych se
mohli zasáhnout i ostatní policisté a za- chtěl zabít! Je to pomluva ze závisti,
jistit jej,“ popsal František Kořínek s tím, někdo si to na mě celé vymyslel. Fakt

PROSTĚJOV Minulé úterý nad ránem bylo ve Školní ulici pořádně rušno. Krátce po jedné hodině v noci volal policistům jistý muž, jemuž prý kamarád právě prostřednictvím Facebooku
oznámil,„že se odbouchne“! Několik policistů a strážníků se brzy
na to sjelo k baru Rubín. Zde měli objevit muže sedícího u stolu
s pistolí v ruce. Podařilo se jim dostat dovnitř a údajný sebevrah
jim zbraň odevzdal. „Je to celé strašný nesmysl. Za vším stojí jenom závist a pomluvy. Kdybych se chtěl zabít, tak si na to přece
nevezmu plynovou pistoli,“ prohlásil v exkluzivní výpovědi pro
Večerník samotný František S.
EXKLUZIVNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Při úterním zásahu policisté zareagovali na telefonát od údajného kamaráda
Františka S. „Volající nám k totožnosti
muže sdělil jeho jméno a tvrzení, že je z
Prostějova. Dále uvedl adresu, na které
by měla bydlet jeho matka,“ informoval
František Kořínek, tiskový mluvčí Po-

by mě zajímalo, kdo to byl a kdo na policii volal. Je pravdou, že ten denn jsem
byl opilý a že mám plynovou pistoli,
ostrašil
kterou jsem využíval, abych postrašil
yž přinezvané návštěvníky baru. Když
utečně
jeli policisté, měl jsem zbraň skutečně
u sebe, to je pravda. Rozhodněě jsem
ale nedělal žádné problémy, hned
evzdal.
jsem jim otevřel a pistoli jim odevzdal.
vaný v
Následně jsem byl hospitalizovaný
nemocnici, ale rozhodně ne naa psychiatrii. Společně se sestrou, která
byla stále se mnou, jsme pak projeli
celý můj Facebook a žádnou zprávu
hnout,
o tom, že bych se chtěl odbouchnout,
antišek
jsme tam nenašli,“ dušoval se František
ošního
S., který bar provozoval od letošního
ky poúnora. Jeho verzi nám telefonicky
tvrdila i jeho sestra.
Mimo jiné dále František S. přiznal, že
má finanční problémy. „Neodevzdal
jsem tržbu z automatů, bylo toho asi
za čtvrt milionu korun. Čeká mě kvůli
tomu soud, ale mám právníka a jsem
připraven peníze vrátit,“ tvrdí muž, který
už bar na konci uplynulého týdne opustil

EXKLUZIVNĚ
a předal jinému nájemci. „Nestojí mi to skutečně za všechny
ty pomluvy. Po Prostějově
o mně kolují hrozné historky. Už jsem kvůli nim přišel i o holku, kterou stále
miluji. Vykašlal jsem se
na to a raději zase budu
jezdit kamionem,“ uzavřel svoji zpověď František S.
Naletěli tedy policisté
nějakému „kamarádíčkovi“, který chtěl Františka S. poškodit, jak tvrdí on? Nebo je pravděpodobnější varianta, že provozovatel
baru, který se skutečně dostal do životní tísně, chtěl svojí zpovědí pouze
zamlžit svůj neuvážený čin? Na tuto
otázku zná odpověď jen on sám...

Čtyřiadvacetiletý František S. provozoval bar ve Školní ulici v Prostějově od letošního února. V pátek
zde však skončil. Ač měl prokazatelně finanční problémy, podle jeho
vlastních slov jej vyštvala především závist a pomluvy.
Foto: Martin Zaoral

Pišťák
Na náměstí bude M.
UŽ TOHO
zjistili jsme

JEDLE
KLENOVICE NA HANÉ,
PROSTĚJOV Tak to je terno! Ještě před pár týdny
se zdálo, že trn z paty při
výběru vánočního stromu
na náměstí budou muset
stejně jako loni vytrhnout
Lesy města Prostějova.
Doslova na poslední chvíli
ale zachránili situaci manželé Holubovi z Klenovic
na Hané! A Večerník byl
všemu pěkně na blízku...

15103011077

Michal KADLEC
„Už jsme opravdu mysleli, že budeme stejně
jako vloni muset využít služeb Lesů města
Prostějova. Občané z Prostějovska nám sice
letos nabídli zhruba dvě desítky jehličnanů,
mnohé z nich však nebyly nijak pěkné, k jiným

bychom se zase nemohli dostat s těžkou technikou. Ale vysoká jedle, která roste na zahradě
domu manželů Holubových v Klenovicích na
Hané je úžasná po všech stránkách,“ konstatovala s úlevou Ivana Hemerková, náměstkyně
primátorky Statutárního města Prostějova.

Více na
straně
13

LITUJE!

PROSTĚJOV Dnes již bývalý primátor Miroslav Pišťák začíná dva
měsíce po své rezignaci svého kroku litovat! Přesně v tomto smyslu
se vyjádřil na pondělním jednání
zastupitelstva města poté, co jej
opoziční zastupitelé znovu slovně
napadali...
Opozice nemůže momentálně překousnout fakt, že Miroslav Pišťák má i
nadále pod dozorem Městskou policii
a je také stále statutárním zástupcem
města ve spolku Prostějov olympijský.
„Není už primátor, ve spolku působí
jen jako fyzická osoba. Navíc je vyšetřován policií,“ připomněli Františkové
Filouš a Švec z hnutí ANO. „Nekádrujte mě! Z funkce primátora jsem
neodstoupil, že bych cítil nějaké morální či nedejbože právní pochybení.
Začínám rezignace litovat, skutečně
toho začínám litovat,“ uvedl v emočním projevu exprimátor Prostějova
Miroslav Pišťák.
(mik)
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pohled zpátky
PO STOPÁCH

STÍNY MINULOSTI

STARÉHO
PŘÍPADU

Geniální matematik Prach bude

pracuje pro Vřesovice Prostějovany

VŘESOVICE Úzce zaměření
lidé to v dnešním světě nemají vůbec snadné. Třiašedesátiletý Věnek Šoman se už od
mládí zabývá matematikou.
A to pořádně do hloubky.
Jelikož se však nikdy delší
dobu nepohyboval v akademickém prostředí, tak o jeho
umu s čísly téměř nikdo neví.
Svérázný muž, který nikdy
nezaložil rodinu, se tak navzdory svému talentu živil
převážně rukama. Nějaký čas
už přežíval i na ulici jako bezdomovec...
Jak Večerník informoval, loni
touto dobou stále ještě marně hledal práci coby skladník
a živořil na ubytovně v ulici Ma- Věnek Šoman na publikaci svých matematických
Foto: archiv Večerníku
rie Pujmanové. Od letošního objevů už rezignoval.
března se jeho životní situace přece jen o něco málo zlepšila a v průběhu roku
se přestěhoval na malou vesnici. „Zrovna jsem v práci,“ hlásil nám do mobilního telefonu. „Jsem zaměstnaný na veřejně prospěšných pracích ve Vřesovicích
a pobírám minimální mzdu, která činí osm tisíc šest set korun. Práci mám od
března, a to na dobu jednoho roku. Až tato lhůta vyprší, začnu se poohlížet po
něčem jiném, nyní na to nemám čas,“ reagoval Věnek Šoman na dotaz Večerníku, jak se mu v současné době žije.
Na matematice jej vždy přitahovala zejména lineární algebra, trigonometrie a teorie divergentních řad. Loni ještě měl chuť předat dalším lidem vše, co za ty roky
sám nastudoval či to, co on sám odhalil. Chtěl tak navázat na svoji dosud jedinou
knihu o aritmetice, kterou napsal před patnácti lety. „Na tyto snahy jsem už rezignoval. Smířil jsem se s tím, že se matematikou budu zabývat výhradně sám
pro sebe a své zkušenosti i objevy nikomu dalšímu nepředám,“ posteskl si Věnek
Šoman, který nijak prakticky nevyužil ani námi zprostředkovaného kontaktu na
člena Matematického ústavu Akademie věd.
Kromě matematiky se však tento svérázný a zajímavý chlapík věnoval na velmi
solidní úrovni i šachům. „Ty už nehraji. Nelíbila se mi na nich ta soutěživost,
která je s nimi spojená,“ prohlásil závěrem našeho krátkého interview Věnek
Šoman. Bylo jasné, že jakékoliv životní ambice jsou pro něho očividně něčím
naprosto vzdáleným...
(mls)
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PROSTĚJOV Je to známá věc.
V Prostějově se těžce dýchá. Traduje se dokonce, že někdy je lepší
raději nevycházet. Limity prachu
ve městě jsou totiž překračovány
s železnou pravidelností, a to bez
ohledu na roční období či denní
dobu. Příčin tohoto neutěšeného
stavu je celá řada, možností na
nápravu však jen několik málo.
A i ty se zřejmě nepodaří hned tak
zrealizovat...
Prakticky každý den je v Prostějově
překročena koncentrace znečišťujících látek v ovzduší. Nejhorší
situace nastává často mezi devátou
a desátou hodinou, kdy bývá hodnota překročena hned dvojnásobně.
Z webových stránek Českého hydrometeorologického ústavu vyplývá, že v tomto období je naměřeno
až sto mikrogramů prachu na metr
krychlový. V Prostějově se přitom
nejedná o nic výjimečného. „Lidé
zde dlouhodobě dýchají vzduch,
jehož znečištění překračuje platné

DUSIT i nadále

limity stejně jako doporučení Světové zdravotnické organizace. Zákon
a evropská směrnice o ovzduší povolují překročit denní limit pro znečištění prachem po pětatřiceti dnů
během kalendářního roku. Počet
těchto případů bývá ve městě každoročně vyšší,“ konstatoval Miroslav
Šuta z Centra pro životní prostředí.
Za takových podmínek, kdy je
limit překročen, by Prostějované vedena nad úrovní města,“ objasnila
měli omezit pohyb venku či mini- příčiny neutěšeného stavu prostějovská primátorka Alena Rašková
málně větrat.
s tím, že přímo v centru města není
situace úplně kritická. „Napomáhá
Hlavní pøíèinou je
tomu i fakt, že autobusy MHD jezdí
zatížení dopravou
po městě zcela bez zplodin,“ dodala
Smog u nás ve velké míře nevzniká první žena.
z průmyslových podniků. „Prostějov ovšem leží v Hornomoravském
Pomoci má
úvalu, kam vítr zanáší znečištění až
zelená hradba
Ostravska. Svoji roli hraje i výroba
v sousedním Přerově. Podstatné je Jak zlepšit situaci? Prostějov by
však zatížení dopravou. Plno prachu v první řadě potřeboval odklonit co
na Prostějov míří z R46 konkrétně nejvíce aut z města. K tomu by mělo
z estakády Haná, která je bohužel napomoci vybudování severního
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obchvatu, které je však v tuto chvíli
v nedohlednu. „Stavba obchvatu je
v režii Olomouckého kraje. Pokud
vím, tak vázne zejména na výkupech pozemků, neboť je třeba jednat
s přibližně osmdesáti vlastníky. Jeho
výstavba podle mě není otázkou
nadcházejících měsíců, ale spíše let,“
konstatovala Alena Rašková.
Magistrát chce proti prachu bojovat
alespoň výsadbou keřů kolem komunikací. „Výhledově by kolem celého Prostějova měl také vzniknout
prstenec stromů, který by nás alespoň částečně měl od prachu chránit,“ prozradila primátorka. (mls)

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

www.facebook.com/vecernikpv

Strach ve Výšovicích, darebáci se baví týráním zvířat
Bohužel nikoliv přímo na policii, ale zatím na naši redakci se
obrátila žena z Výšovic. V této
obci totiž podle jejích slov již
delší dobu vládne strach. Důvodem je skutečnost, že dva muži
ve věku 19 a 30 let si zde vymysleli opravdu nechutnou zábavu.
„Stala se mi otřesná a pro mě
i celé mé okolí šokující věc. Nedávno nám tito dva darebáci
ubili velmi surovým způsobem
kotě,“ uvedla žena z Výšovic.
„Oba se bavili tím, že kotě bili
kamenem do hlavy, házeli s ním
o zeď a nakonec ho utopili v potoce.
Jelikož jsem celkem normálně uva-

žující člověk, beru jako samozřejmost potrestání viníků. Jenomže
je tu ještě jeden problém. Nevím,
jak na to. Mám obavy jít na policii,
protože se bojím pomsty ze strany
pachatelů. Oba jsou totiž ve Výšovicích známé „firmy“, navíc jim
brutalita proti zvířatům není cizí.
A jak jsem tak slyšela, ani proti lidem. Podle ohlasů okolí to není
první případ jejich podivné zábavy.
Říkají tomu, že provedli další popravu a popisují její průběh školákům
v autobuse,“ svěřila se Večerníku
žena z Výšovic, která si z pochopitelných důvodů nepřála zveřejnit
své jméno. „Mám opravdu strach

a nevím, co mám dělat. Ti dva rozsévají po naší obci strach. Kromě týrání zvířat se běžně zabývají různými vandalskými kousky, rvačkami
a dokonce prý krádežemi. S policií
bych ráda spolupracovala, těm darebákům se už musí dát co proto.
Jenže strach je zatím silnější,“ krčí
rameny žena a dodává, že snad
v tomto článku se oba tyrani poznají a přestanou s tím.
Naše redakce během minulých dnů
toto oznámení, byť anonymní, předala prostějovským kriminalistům.
A policie se už případem začala zabývat! „Oznámit jakoukoliv trestnou činnost je povinnost pro kaž-

dého z nás a chtěla bych apelovat
na občany, aby se neobávali žádný
trestný čin policistům nahlásit. Týrání zvířat patří k závažným činům
a není možné ho podceňovat a už
vůbec ne tolerovat. Příště mohou

tito pachatelé týrat například malé
děti! Prostějovská policie přesto začala tento konkrétní případ prověřovat,“ potvrdila Večerníku Alena
Slavotínková, tisková mluvčí Policie ČR Prostějov.

AKTUÁLNÍ KOMENTÁŘ VEČERNÍKU
Přesně tak, týrání zvířat patří mezi závažné trestné činy. Postupem
času dokonce čeští zákonodárci tresty pro pachatele výrazně zpřísnili, a tak mnozí z těchto agresorů byli různými soudy posláni i do
kriminálu. V Prostějově máme ještě v živé paměti loňský případ, kdy
strážníci dopadli mladíka, který v centru města několikrát praštil
o zem malým kotětem. Bohužel, za posledních deset let Večerník nezískal jedinou informaci o tom, že by podobní tyrani byli v Prostějově nějak zásadně potrestáni. Možná by tak stačilo aspoň jednou, pro
výstrahu
ý
všem
šem dalším
dalším!
m!
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...

ulice Vojtěcha Outraty

Jmenuje se podle umučeného novináře. Ulice byla pojmenovaná 11. září
1908 jako Zátiší, od 13. listopadu 1940 se jmenovala Mozartova (německy
Mozart-Gasse) a současný název platí od 27. července 1945 podle Vojtěcha
Outraty (1902-1942), sociálně-demokratického redaktora Hlasu lidu v Prostějově, umučeného nacisty. Na východní straně ulice ústí do Arbesova náměstí
(ústí je vidět na snímku vlevo), na západní straně se napojuje na Olomouckou
ulici. Nachází se zde převážně zástavba rodinných a bytových domů.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Žitná ulice
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hodin

168

s městskou policií

Zavřeli ho na hřbitově

krimi

PROLOMIL HESLO a na Facebooku
požádal dvaašedesát lidí o půjčku...
PROSTĚJOV Další případ internetového podvodu aktuálně šetří
prostějovská policie. Zatím neznámý člověk prolomil na sociální
síti heslo k účtu mladého muže a vzápětí požádal přes šest desítek lidí o malou půjčku. Policie varuje veřejnost, že se nejedná
o první případ v prostějovském regionu!

Ilustrační foto: internet

Ve čtvrtek 5. listopadu po dvacáté hodině požádal prostřednictvím linky 156
muž o pomoc. Zdržel se v prostorách
městského hřbitova a v okamžiku, kdy
chtěl odejít, zjistil uzamknutí brány.
O situaci byl vyrozuměn správce, který
návštěvníka vysvobodil. Tímto upozorňujeme občany na změnu otvírací
doby. Až do konce března je možné
navštívit městský hřbitov na Brněnské
ulici v době od 7:00 do 18:00 hodin.

Vandal byl dostižen

V nočních hodinách předminulé soboty 31. října se na základě sdělení
oznamovatelky podařilo hlídce zajistit
muže, který ukopnul zpětné zrcátko
zaparkovaného služebního vozidla
v centru města. Za pomocí kamerového systému se podařilo výtečníka
zakrátko nalézt. Vyslaná autohlídka
podezřelou trojici zastihla na křižovatce
ulic Mlýnská, Vodní a Šmeralova. Čtyřiadvacetiletý muž se k činu doznal.

Psi utekli dírou

Autohlídka si předminulou neděli 1.
listopadu povšimla v Plumlovské ulici
dvou pobíhajících psů bez přítomnosti
majitele. Odchytit se je nedařilo, neboť
neustále utíkali. Následně se čtyřnozí
tuláci vydali ke kruhovému objezdu,
od kterého kráčela žena směrem k hlídce, která přiznala, že je jejich chovatelkou. Před svým odchodem je nechala
běhat po zahradě, ale v plotě byla díra,
která vedla na sousední pozemek, kde
byl další otvor. Majitelka psů svým jednáním je podezřelá z přestupku. Ženě
hrozí pokuta do 50 000 korun.

Michal Kadlec
„V pondělí druhého listopadu
během odpoledních hodin jsme
obdrželi oznámení od čtyřiadvacetiletého muže z Prostějovska, že
neznámý pachatel prolomil přístupové heslo k jeho účtu na sociální
síti. Mělo k tomu dojít prostřednictvím zaslaného odkazu o hlasování
v internetové anketě. Po pokusu

odkaz otevřít se tak nestalo a bylo
zavřeno i okno se sociální sítí. Muž
se následně k sociální síti přihlásil
a pokračoval v předchozí činnosti,“
popsal František Kořínek, tiskový
mluvčí Policie ČR pro Územní odbor Prostějov.
Následující den po přihlášení
se do sociální sítě muž zjistil, že
z jeho profilu byla dvaašedesáti
přátelům odeslána žádost o půjčku

126 korun! „Na to zareagoval tak,
že všechny tyto osoby kontaktoval
a upozornil je na skutečnost falešné
zprávy. Poté věc oznámil na Policii
ČR,“ prozradil další vývoj stále častější události František Kořínek.
Podle policie se totiž zdaleka nejedná o ojedinělý trestný čin podobného druhu. „Upozorňujeme
občany na skutečnost, že skutečně
nejde o první takový případ. Z tohoto důvodu je třeba dbát zvýšené
opatrnosti a případné žádosti o poskytnutí půjčky, nebo sdělení přístupových kódů k internetovému
bankovnictví, řádně prověřovat.
Podvodníci v obětech tím, že požá-

Ilustrační foto internet

dají o nízkou částku, vyvolají pocit,
že se nejedná o nic protiprávního
a hrozící škoda není veliká. Po vyhovění žádosti však dojde ke sjed-

BEZDOMOVKYNĚ žebrala, si majitel našel sám!
pak se poprala s ostrahou
PROSTĚJOV Hodně naspěch
měli strážníci minulé pondělí, kdy
zareagovali na oznámení o krádeži
a následném fyzickém napadení
v jednom z prostějovských supermarketů. Jak na místě hlídka městské policie zjistila, hlavní roli zde hrála nikoliv neznámá bezdomovkyně.
„Žena bez domova požadovala od
zákazníků v obchodním domě peníze. Jelikož od nakupujících finanční
prostředky neobdržela, uchýlila se

ke krádeži. Po odcizení zboží v hodnotě přes tři sta korun byla vyzvána
pracovnicí bezpečnostní agentury
k následování do kanceláře a vyčkání příjezdu strážníků,“ uvedla Jana
Adámková, tisková mluvčí Městské
policie Prostějov.
A právě v kanceláři supermarketu
se odehrála menší potyčka. „V těchto prostorách došlo k fyzickému
napadení ostrahy, která sice bezdomovkyni přemohla, ovšem útočné

chování nadále trvalo, a to i po příjezdu hlídky. Proto strážníci agresorce nasadili pouta. I přes opakovanou
výzvu pokračovala v jednání narušujícím veřejný pořádek, načež tedy
následovalo její předvedení na obvodní oddělení Policie ČR,“ dodala
Jana Adámková s tím, že celá záležitost byla předána správnímu orgánu pro podezření z přestupku proti
veřejnému pořádku a občanskému
soužití.
(mik)

Po injekci zašel do hospody, pak nadýchal 3,57 promile!

PROSTĚJOV Hodně nerozumně
se zachoval muž, který vyšel z nemocnice od své lékařky. Ta mu
v rámci jeho léčby aplikovala injekci. Chlapík však místo domů
zamířil rovnou do hospody, kde
do sebe lil jedno pivo za druhým.
Není divu, že pak na ulici zkolaboval...
„V úterý třetího listopadu po
poledni bylo na linku 156 přijato

oznámení o muži, který je zřejmě
opilý, vede jízdní kolo a několikrát
již upadl na zem. Hlídka dotyčného
v uvedené lokalitě nalezla. Seděl
na chodníku u plotu a opodál měl
opřený bicykl,“ informovala Jana
Adámková, tisková mluvčí Městské
policie Prostějov. „Bylo zjištěno, že
se muž vrací od lékařky, kde mu byla
aplikována injekce. Nato při návratu
domů ovšem stihnul vypít několik

piv. Stěžoval si na bolest v oblasti
hrudníku a na poranění nohy. Vzhledem k daným skutečnostem byla
přivolána záchranná služba, která
ho převezla do nemocnice,“ přidala
na objasněnou Adámková.
Ještě než sanitka přijela, podrobili
strážníci muže dechové zkoušce.
„Nadýchal 3,57 promile alkoholu,“
šokovala mluvčí městské policie.
(mik)

PROSTĚJOV Vzteky bez sebe
byl majitel zánovního vozu Škoda
Octavia, kterému dosud nezjištěný
chmaták ukradl v Kroměříži auto.
Stopa po majetku přitom vedla
do Prostějova! Díky modernímu
zabezpečení si muž z Kroměříže
odcizenou škodovku našel sám,
a to na vrahovickém sídlišti...
„Z trestného činu neoprávněného užívání cizí věci je podezřelý neznámý pachatel, který se ve čtvrtek devětadvacátého
října krátce po půlnoci zmocnil v ulici
U Trati v Kroměříži osobního automobilu značky Škoda Octavia v hodnotě
dvou set tisíc korun. Pachatel následně
s vozidlem přejel do Prostějova, kde ho

JSME JEDNA

RODINA

Řekni svým přátelům,
že už jsi taky s náma

www.facebook.com/vecernikpv

statečné ženy,“ děkuje doktorka Mészárosová

PROSTĚJOV K odpornému
přepadení lékařky ženou romského původu, která zatoužila
po kabelce starší dámy a neštítila
se ani použít fyzický atak,
došlo nedávno blízko redakce
Večerníku. Jitka Mészárosová
se však s faktem, že se ocitla ve
špatnou dobu na špatném místě,
nechtěla smířit, načež se rozhodla
cikánce krádež kabelky překazit.
S pomoci dvou statečných žen
vše dobře dopadlo. „A právě jim
bych chtěla touto cestou ještě
jednou moc poděkovat. Zachovaly se skvěle,“ posílá známá
prostějovská doktorka velké

nání přístupu na účet poškozeného
a odčerpané částky jsou mnohonásobně vyšší,“ upozorňuje veřejnost
mluvčí prostějovské policie.

Ukradenou škodovku

LOUPEŽ NA TRÁVNICKÉ: „Pomohly mi
➢ztitulnístrany
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uznání. Vše se stalo ve středu 21.
října v okolí Trávnické ulice...
„V ten den se večer v kině Metro
promítal přímý přenos Veselé vdovy
z newyorské Metropolitní opery.
Na tuto kulturní akci jsme se s mým
známým dlouho těšili a zakoupili si
lístky. Protože přítel jel z Olomouce,
vyšla jsem o půl šesté před dům, abychom do kina pěšky pohodlně došli.
Pro časový skluz na dálnici se známý
opozdil, takže jsem měla v úmyslu jít
sama napřed. Sáhla jsem pro mobil do
kabelky, kterou jsem měla zavěšenou
přes rameno. Vtom jsem ucítila, že
mne za ni někdo zezadu tahá,“ začala
celou událost exkluzivně Večerníku
popisovat Jitka Mészárosová.
V tu chvíli začaly pro tuto známou
prostějovskou lékařku okamžiky

hrůzy. „Ohlédla jsem se a uviděla
mladou Romku, která se mi snažila
kabelku stáhnout. Přitáhla jsem ji
tedy k sobě a zeptala se neznámé,
co to dělá. Ona do mne prudce
strčila a jak jsem padala, utrhla kabelku z řemene a hned utíkala do
Trávnické ulice. Rychle jsem se zvedla a běžela za ní, přičemž jsem
volala o pomoc. Šlo mi hlavně o to,
aby zlodějku někdo zadržel,“ popsala
Mészárosová průběh loupežného
přepadení.
Pomoci se této dámě dostalo
opravdu brzy. „Zpočátku liduprázdné Trávnické ulice šla konečně
v opačném směru mladá žena
a zlodějku odvážně zadržela. Ta se sice
bránila, ale z druhé strany přispěchala
na pomoc další dívka, která dokonce

před sebou tlačila kočárek. Já jsem
dobíhala, načež Romka po marném
odporu již otevřenou kabelku odhodila a podařilo se jí utéct ještě před
příchodem policie, pro kterou jedna
z duchapřítomných žen telefonovala.
V tom okamžiku zvonil v odhozené
kabelce mobil a dojížděl můj
společník. Vysypané věci jsme rychle
až na maličkosti dohledali a ještě jsme
stihli část hudební předehry operety,“
poznamenala už s viditelnou úlevou
Jitka Mészárosová.
Ona sama je za neohroženou pomoc dvou žen, které se nebály
a neváhaly mladou cikánku
zadržet, velmi vděčná. Hlavně
proto se obrátila na Večerník...
„Touto cestou chci dvěma neznámým, ale statečným ženám

moc poděkovat za pomoc!
Nezůstaly lhostejné a zachovaly se
tak, jak by se slušný člověk a občan
zachovat měl. A prostějovské obyvatele varuji a nabádám, aby byly
i za dne obezřetní a dávaly si na
své věci dobrý pozor,“ vzkazuje
prostřednictvím
nejčtenějšího
regionálního periodika známá
prostějovská lékařka.
Podle informací Večerníku kriminalisté ještě tentýž večer mladou Romku
dopadli. Zatím ale případ nechtějí
nikterak komentovat. „Už mně to
rovněž oznámili, že onu zlodějku honili po ulicích tak dlouho, až ji zadrželi
někde na Újezdu. Mám přijít na Policii
ČR tuto ženu identifikovat a to si pište,
že ji poznám,“ uvedla odhodlaně na
závěr Jitka Mészárosová. (mik, pk)

zaparkoval na sídlišti Svornosti ve Vrahovicích,“ informoval o „přespolní“ krádeži
auta František Kořínek, tiskový mluvčí
Policie ČR pro Územní odbor Prostějov.
Zloděj škodovky sice ještě vypátrán
nebyl, majitel si ovšem svého plechového miláčka našel sám! „Díky zabudovanému lokalizačnímu zařízení si
jednačtyřicetiletý muž z Kroměříže
vozidlo ještě tentýž den vyhledal. Celou věc následně ohlásil na obvodním
oddělení Prostějov 1,“ potvrdil mluvčí prostějovské policie. Jak František
Kořínek dodal, v případě dopadení
a odsouzení neznámému pachateli za
uvedený přečin hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.
(mik)

Našli klíče
od domu,
KRADLI
jako straky!
PROSTĚJOV Pokud někdo cizí
najde ztracené klíče od domu, je
zaděláno na pořádný malér. O tom se
přesvědčili nájemníci prostějovského
paneláku, kterým do domu nenásilnou formou vtrhli nezvaní hosté.
Pochopitelně s nekalými úmysly!
„Ve čtvrtek devětadvacátého října před
půlnocí si jeden z tamějších bydlících
povšimnul dvojice mužů, o kterých
věděl, že v domě nebydlí, přesto si
odemknuli klíčem vchodové dveře.
Strážníci mladíky v panelovém domě
zastihli, načež hlídce tvrdili, že svazek
klíčů objevili u popelnic. Některé byly
označeny štítkem s adresou. V průběhu
řešení dorazila na místo žena bydlící
v tomto domě. Strážníkům oznámila
odcizení věcí z igelitové tašky, kterou
měla odloženou na chodbě. Jednalo se
o čepici, rukavice a další doplňky. Tyto
předměty měla povedená dvojice u sebe
po kapsách. Byly jim samozřejmě odebrány a vráceny zpět majitelce,“ sdělila
k celé události Jana Adámková, tisková
mluvčí Městské policie Prostějov.
Pro podezření z přestupku proti majetku
skončí oba pánové ve věku 23 a 24 let
u správního orgánu. „Hrozí jim pokuta až
do výše patnácti tisíc korun. Majitele ztracených či zapomenutých klíčů se zjistit
nepodařilo,“ dodala Adámková. (mik)
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168 CIKÁNSKÝ MLADÍK KRADL PO KANCELÁŘÍCH ČERNÁ
KRONIKA
Lukáš Ferko s kamarádem navštívil Moděvu i VZP...
hodin

NAVŠTÍVILI JSME SOUDNÍ SÍŇ

s městskou policií

Domlouvali faráři!

Poslední říjnovou sobotu bylo v odpoledních hodinách nahlášeno na
linku 156 pálení odpadu poblíž fary.
Hlídka v uvedené oblasti zjistila, že na
zahradě probíhá úklid a v plechovém
sudu jsou spalovány suché větve. Děti,
které faráři pomáhaly, vhodily do
ohně i listí a tím došlo nakrátko k zadýmení. S farářem se strážníci dohodli, že na své pomocníky dá pozor, aby
již k dýmení nedocházelo. Vše bylo
vyřešeno pouhou domluvou.

Zachránil ho
od záchytky

Ve večerních hodinách v sobotu
31. října byla nahlášena ležící osoba na
Žižkově náměstí. Hlídka zde na lavičce nalezla mladého muže, který nebyl
schopen samostatné chůze. Dechovou
zkouškou u něj bylo zjištěno 2,27 promile alkoholu. Jelikož se strážníkům
nepodařilo dozvonit na nikoho blízkého v místě, kde bydlel, byla přivolána
přepravní sanitka k převozu na záchytnou stanici do Olomouce. Mezitím,
než vůz dorazil na místo, dostavil se
za hlídkou muž, který opilého mladíka znal a odvedl ho domů. Tímto
sedmadvacetiletému mládenci ušetřil
celkově čtyři tisíce korun za dopravu
a nocleh ve zdravotnickém zařízení.

Balík peněz z centra

exkluzivní reportáž
pro Večerník

Martin ZAORAL
Lukáš Ferko společně se svým dalším
romským kamarádem navštívil začátkem letošního března šatnu pro zaměstnance firmy Moděva na Poděbradově
náměstí, ze které vzal peněženku s dvěma a půl tisíci korunami i mobilní telefon. Podobný kousek zopakoval o více
jak měsíc později, když vyrazil na lup do
kanceláře Všeobecné zdravotní pojišťovny. Tentokrát byl ještě úspěšnější, společně s peněženkou si odnášel i více jak
deset tisíc korun.
„Jsem mladý, dělám chyby a taky za to
pykám,“ prohlásil u Okresního soudu v Prostějově Lukáš Ferko, který se

po předchozích vytáčkách nakonec
k oběma činům přiznal. „Pocházím
z chudé rodiny, která si nemůže dovolit skoro nic. Proto jsem potřeboval peníze na všechny ty věci, které měli kamarádi kolem a které oni sami dostali,
aniž by museli krást,“ vysvětlil Ferko
motivy svého jednání, kterého přímo
před tribunálem dle svých slov litoval.
„Teď už vím, že z těch nesmyslů stejně
budu mít radost jen chvíli a nakonec
kvůli nim skončím v kriminále, kde
mi budou k ničemu...,“ zauvažoval celkem správně Ferko. Nicméně šance, že
by mu tento postoj nějaký čas vydržel,
je bohužel velmi malá. Přes svůj nízký
věk byl totiž za krádeže již opakovaně
odsouzen, dokonce kvůli nim skončil
ve vězení pro mladistvé. „Bylo mi to
celkem jedno, většinu z těch, co tam

Devatenáctiletý Lukáš Ferko působí na první pohled celkem jako drsňák,
u soudu však svých činů litoval. Otázkou je, jak dlouho mu tento projev
vydrží...
Foto: Martin Zaoral
byli, jsem stejně znal z pasťáku,“ okomentoval lakonicky tuto svoji zkušenost Lukáš Ferko, který z výchovného
ústavu pravidelně utíkal.
Jak přímo u soudu vyšlo najevo, nekradl tento devatenáctiletý mladík pouze
v Prostějově. Kvůli stejným krádežím byl

před pár dny odsouzen také v sousedním
Přerově.
Jelikož tento rozsudek dosud není pravomocný, musí si na něj vyčkat i prostějovský soud. Z tohoto důvodu rozsudek
nepadl, hlavní líčení bylo odročeno na
konec ledna příští roku.

Dvě krádeže na hřbitovech a předlužený podvodník
požární ochrany. Každopádně bych chtěl veřejnost upozornit, že podobných kontrol v barech
a restauracích bude do konce tohoto roku ještě
několik,“ zdůraznil Pavel Novák, vedoucí Územního odboru Policie ČR Prostějov.

Jedenaètyøicet opilých øidièù

Během října pokračovaly i série policejních kontrol na silnicích. A ani během uplynulého měsíce
se řidiči motorových vozidel nepoučili! „Za uvedené období naši policisté přistihli na Prostějovsku celkem jednačtyřicet řidičů pod vlivem alkoholu nebo drog. Když to spočítám dohromady,
tak letos se už blížíme k počtu šesti set takto ovlivněných šoférů. S omamnými látkami je bohužel
také úzce spojena nehodovost na našich silnicích.
V říjnu šetřili dopravní policisté šedesát autoRazie v barech
nehod, což je ve srovnání se stejným obdobím
V minulých dnech prostějovská policie za součin- loňského roku o osm případů více. O pět nehod
nosti strážníků, úředníků magistrátu, hasičů či pra- navíc se zvýšil počet řidičů pod vlivem alkoholu,“
covníků živnostenského úřadu opět zrealizovala konstatoval Novák.
několik kontrol prostějovských barů a restaurací.
„Jde o součást celostátní kampaně, jejímž cílem
Bleskové dopadení
je především zamezit nalévání alkoholu mladistvým či snad dokonce nezletilým. Musím říct, že Moc dlouho se mladý muž neradoval z lupu, kteani při jedné z těchto akcí jsme neodhalili, že by rý provedl na vesnici poblíž Prostějova.
v provozovnách byl naléván alkohol lidem mlad- „Policisté z oddělení obecné kriminality sdělili obším osmnácti let. Objevilo se pouze několik málo vinění třiadvacetiletému muži, který se ze středy
závad živnostenského charakteru nebo na úseku osmadvacátého na čtvrtek devětadvacátého října

vloupal do prodejny v obci na Prostějovsku. Dlažební kostkou rozbil výlohu a zevnitř odcizil cigarety i alkohol. Ve dvoře pak ještě vypáčil skříňku,
ze které ukradl noviny s časopisy. Pachatele, který
způsobil škodu za padesát tisíc korun, se našim
kriminalistům podařilo vypátrat během pouhých
tří dnů,“ pochválil na dálku své podřízené šéf prostějovských policistů.

Lhal pøi sjednávání úvìrù
Hospodářská kriminálka si posvítila na chlapíka, který ve snaze získat peníze obelhal hned
několik úvěrových společností. „Policisté
z oddělení hospodářské kriminality sdělili obvinění ze spáchání deseti trestných činů podvodu sedmačtyřicetiletému muži, který různým
finančním společnostem uvedl nepravdivé
údaje a na úvěrech od nich vylákal celkem
sto padesát tisíc korun. Při sjednávání půjček
uváděl, že žádné nemá. Opak byl ale pravdou,
při podpisu úvěrových smluv byl již značně
předlužený a samotné splátky byly mnohem
vyšší, než jeho příjem,“ popsal podstatu úvěrového podvodu Pavel Novák.

Nepodceòujte starou munici!
Sedmdesát let po válce vydala další historickou
stopu oblast okolo Kladek. V sobotu jedenatřicá-

tého října našel občan dva dělostřelecké granáty
a také minu. Pyrotechnik tuto munici z druhé
světové války odvezl a odborně zlikvidoval. „Chtěl
bych apelovat na občany, aby v žádném případě
nepodceňovali tyto nálezy. Někomu se může
zdát, že stará a zrezivělá munice již nemůže být
nebezpečná, což je ale obrovský omyl, který může
skončit tragédií! Věci vyrobené před osmdesáti
lety jsou i dnes plně funkční. A právě o to jsou nebezpečnější, že jsou zrezavělé. K iniciaci této munice tak může dojít naprosto neočekávaně, díky
této rzi je totiž poškozen ochranný obal,“ varuje
první muž prostějovské policie.
Nejvýznamnější bezpečnostní opatření se
pochopitelně soustředily během nedávných
Dušiček. Do nich se na celém Prostějovsku
zapojily čtyři desítky policistů. „Výkon služby byl primárně zaměřen do blízkosti hřbitovů.
Smyslem rozhodně nebyla represe, ale naopak
prevence a vstřícnost vůči občanům. Mnohokrát
policisté také upozorňovali návštěvníky hřbitovů,
aby si nenechávali žádné věci v automobilech, byli
opatrní na věci při sobě a podobně. Velmi aktivně
jsme na bezpečnostních opatřeních spolupracovali se strážníky Městské policie Prostějov,“ ohlédl
se zpět Pavel Novák. Vše ale jeho ovečky neuchránily. „Co mě mrzí, že i přes výše uvedená rozsáhlá
opatření a nasazení policistů jsme šetřili dvě krádeže. V jednom případě se jednalo o kabelku ponechanou na jízdním kole, v tom druhém rovněž

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.

OPRÁVNĚNĚ!
Hemerková

Anketaaneb

ptali jsme se v ulicích
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ANO

„Mám čtyři děti a s každým jsem se
zúčastnila. S prvním jsem byla v Prostějově, s dalšími pak v Čelechovicích,
Hrubčicích a v Krumsíně. V Prostějově
to bylo pěkné, ale takové formální.
Následující vítání občánků ve zmíněných
vesnicích byla více osobní a vřelejší.
Nejvíce se mi asi líbilo vítání občánků v
Čelechovicích.“ (úsměv)

ANO
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2x foto: Michal Kadlec

ujít ani babičky či dědečkové. Je to často dojemné,“ postřehla Hemerková.
Slavnostní vítání prostějovských občánků má samo o sobě dlouholetou
tradici, přežilo i listopadovou revoluci
roku 1989. „Už jsem kolikrát zažila
debaty o tom, že jde o komunistický
zvyk a tyto akce by se měly zrušit. Já
tyto diskuse považuji za absolutně
nesmyslné. V minulých letech se bohužel velmi často rušily slavnosti, které byly mezi lidmi velmi oblíbené. A to
jenom proto, že se konaly už i za totality. Jasně, že nebudeme slavit Velkou
říjnovou socialistickou revoluci, ale
vítání občánků Prostějova rozhodně
rušit nebudeme,“ vzkázala všem pochybovačům náměstkyně primátorky.

IVANA HRONCOVÁ
VINCENCOV
„Mám dvě dospělé děti a s oběma
jsem samozřejmě byla na vítání
občánků. Myslím, že by se toho
měl zúčastnit pokud možno každý
rodič se svým dítětem. Byli jsme
v Prostějově. Je to už dávno, ale pamatuji si, že v obou případech to byla
pěkná slavnostní ceremonie. Tenkrát ještě nebyla videa, takže mám na
památku alespoň fotografie.“
ptala se: Aneta Křížová
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EXKLUZIVNĚ
Foto: archiv Večerníku
o kabelku, tentokrát však trestuhodně zapomenutou ve vozidle. K prvnímu činu došlo u Městského hřbitova v Prostějově, ke druhému u hřbitova
v Hrubčicích.“
(mik)

“

Obviněný při podpisu
úvěrových smluv byl značně
předlužený a samotné splátky byly
mnohem vyšší, než jeho příjem...

ANTONIO HORVÁTH

NIKOLA DVOŘÁKOVÁ

se narodil 8. prosince 2002 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne
4. listopadu 2015. Jeho zdánlivé stáří
je 14 let, měří mezi 145 až 150 centimetry, má hubenou postavu, hnědé
oči a hnědočerné vlasy.

se narodila 24. prosince 1998 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledanou vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne
2. listopadu 2015. Její zdánlivé stáří je
v rozmezí od 17 do 18 let, měří mezi
165 až 170 centimetry, má obézní postavu, modré oči a plavé blond vlasy.

PETR PÁLENÍK

RADIM PEKAŘ

se narodil 10. září 1987 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 3. listopadu 2015. Jeho zdánlivé stáří je
v rozmezí od 28 do 30 let, měří mezi
170 až 175 centimetry, má střední postavu a hnědočerné rovné vlasy.

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

PROSTĚJOV O provozovateli mezi
starší populací oblíbeného SENIOR TAXI je víceméně rozhodnuto.
Důchodce bude po Prostějově vozit
firma z Ostravska, která zvítězila
ve výběrovém řízení. Večerníku to
v pátek večer exkluzivně prozradila
primátorka Alena Rašková.

„Společnost ze severní Moravy zabývající se taxislužbou skutečně vyhrála
výběrové řízení na provoz SENIOR
TAXI v Prostějově. Firma nabídla
nejlepší cenu za tuto službu, navíc
prokázala nejlepší technické zabezpečení a dostupnost nabízené služby,“ uvedla pro Večerník první žena
Prostějova.
O vítězi konkurzu bude v úterý
10. listopadu jednat rada města. Zda
mu konšelé potvrdí městskou zakázku, bude známo v uvedený den ve
večerních hodinách.
(mik)

JSME JEDNA RODINA
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Většinou se s touto naměřenou
hodnotou alkoholu v dechu setkáváme u řidičů, kteří z pochopitelných důvodů takto neprojdou silniční kontrolou. Jenomže
přes dvě promile také nadýchal
majitel baru ve Školní ulici, který
vyhrožoval sebevraždou!

2,08
Nebýt bleskurychlého zákroku
strážníků městské policie i státních policistů, tento zoufalý muž
by zřejmě politováníhodný čin
dokonal. Opilý zoufalec si držel
u spánku pistoli, a na vážnosti
momentu z úterní noci neubírá
ani fakt, že byla plynová. Muž byl
převezen na záchytku a posléze
na psychiatrickou kliniku. A ještě
ho čeká pokuta za přechovávání
zbraně...

Ochránci přírody a magistrát:
Hloučela KÁCENÍ potřebuje
%H]QÈM
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JANA GÁBOROVÁ
KRUMSÍN

Okradena, neví kde…

Uplynulou středu 4. listopadu v
ranních hodinách na přesně nezjištěném místě v Prostějově odcizil
dosud neznámý pachatel peněženku z kabelky uložené v košíku
jízdního kola. V peněžence se v té
době nacházela finanční hotovost
pět tisíc korun a platební karta. Jednapadesátileté majitelce kabelky
tak pachatel způsobil škodu ve výši
5 500 korun. V případě dopadení
a odsouzení pachateli za přečin
krádeže a přečin neoprávněného
opatření, padělání a pozměnění
platebního prostředku hrozí trest
odnětí svobody až na dvě léta.

Policejní případy pod drobnohledem
PROSTĚJOV Hodně perné období
mají za sebou prostějovští policisté.
Desítky z nich se zaměřily na preventivní akce u hřbitovů během Dušiček,
jiní poctivě a hlavně úspěšně pátrali po pachatelích krádeží, podvodů
a jiných trestných činů. Jak Večerníku
potvrdil vedoucí Územního odboru
Policie ČR Prostějov Pavel Novák (na
snímku), strážci zákona budou nadále
pokračovat v kontrolách na silnicích
a také barech či restauracích. Co všechno prozradil další host našeho seriálu
se šéfy záchranných jednotek IZS?

A JE TOMU TAK

Přes noc ze čtvrtka 29. na pátek
30. října se dosud neznámý pachatel vloupal do kanceláře výrobní
firmy v centru Prostějova. Po vypáčení vstupních dveří pachatel
vnikl do kanceláře, tu prohledal
a odcizil z ní obálku s finanční
hotovostí ve výši 290 tisíc korun.
Škoda na poškozených dveřích
nebyla dosud vyčíslena. V případě dopadení a odsouzení hrozí
pachateli za přečin krádeže trest
odnětí svobody až na pět let.

PROSTĚJOV To dítě roste pro kriminál. Pokud snad tuto větu občas vypustíme z úst s jistou dávkou nadsázky, pak v případě Lukáše
Ferka platí doslova. Nedávno teprve devatenáctiletý mladík byl už
před rokem soudem pro mládež potrestán za krádeže k podmíněnému trestu.Vesele však bral, co mu nepatří dál a tak logicky skončil
ve vězení, ve kterém si nějaký čas pobude. Večerník tento případ
sledoval v úterý minulého týdne...

Pondělí 9. listopadu 2015
www.vecernikpv.cz

netové stránky www.vecernikpv.cz

www.facebook.com/vecernikpv
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Foto: Martin Zaoral

PROSTĚJOV To musel být hukot!
V lesoparku Hloučela se zřítil odhadem pětadvacet metrů vysoký jasan
s obvodem kmene až tři metry. Nedaleko takzvané „myší díry“ ve Vrahovicích jej uplynulý čtvrtek objevili
členové Českého svazu ochránců přírody (ČSOP). Při pádu tohoto velikána naštěstí nebyl nikdo zraněn, strom
přitom jen zázrakem nezničil ploty u
blízkých chatek. Celá událost vedla
zainteresované osoby k zamyšlení
nad další budoucností lesoparku...

Martin ZAORAL
Jakékoliv kácení obvykle u Prostějovanů vyvolává bouřlivé a vesměs negativní reakce. Navzdory tomu k němu
v dohledné době zřejmě dojde také
přímo v lesoparku Hloučela. V okolí
říčky se totiž stále najdou přestárlé
stromy, které mohou být výletníkům
pořádně nebezpečné. Přesvědčit se

toho totiž nelze provést další výsadbu
a potřebnou obnovu parku,“ přiblížila
Zatloukalová s tím, že v oblíbeném lesoparku bychom se v budoucnu měli
setkávat hlavně s olšemi, jasany a jilmy.
Prostějovský magistrát se v této věci
chystá už delší čas provést opatření.
Pád mohutného jasanu zřejmě přispěje ke zrychlení celého procesu. „Připravujeme projekt na další obnovu
lesoparku Hloučela. Rozhodně nejde
o kácení za každou cenu, ale o přirozenou výměnu stromů, která by měla zajistit bezpečí jeho návštěvníků. Podlé
mého názoru by se s ním mělo začít co
nejdříve, jinak hrozí, že příští pád stromu se neobejde bez vážného zranění,“
potvrdila Večerníku Ivana Hemerková, náměstkyně primátora Statutárního města Prostějov a dodala, že na celé
záležitosti chce radnice spolupracovat
i se správcem toku, kterým je Povodí
Moravy.
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PROSTĚJOV V průběhu letošního roku, konkrétně od čísla 4,
jsme vám na tomto místě, v rámci projektu MILUJEME VEČERNÍK,
pravidelně přinášeli exkluzivní
rozhovory s prostějovskými zastupiteli. Na otázky k daným
tématům nakonec odpovědělo
všech pětatřicet loni na podzim
zvolených komunálních činitelů
napříč politickým spektrem.
Některé citace byly smysluplné, jiné vtipné, další zase ryze
účelové. Večerník se poohlédl
zpět a rozhodl se některé výroky
jak koaličních zastupitelů, tak
i členů opozice zveřejnit a krátce
okomentovat. Dnes výběr toho
nejzajímavějšího začínáme...
ƔƔ Miroslav Pišťák (ČSSD): „Jsme na
tom ekonomicky velmi dobře a nemám
strach z toho, že opozice bude požadovat daleko větší investice. Jestli bude
potřeba opravit nějaký chodník navíc,
budu první, kdo pro to zvedne ruku.
Mojí povinností je navíc zajistit, aby
nejenom v průběhu tohoto volebního
období bylo z čeho brát peníze, ale také
abychom budoucímu zastupitelstvu nenechali vyjezený krám, neboli prázdnou
městskou pokladnu!“
Dnes již bývalý primátor byl hostem našeho seriálu jako vůbec prvním respondent a vzhledem k aktuálním tématům
se tak stalo dokonce dvakrát. Jeho rezignace začátkem září je důvodem toho,
že o naplněnost městské kasy se teď už
stará někdo jiný. Nutno konstatovat, že
prádnou pokladnici za sebou skutečně
MILUJEM
E
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o tom mohli všichni, kteří ve čtvrtek
5. listopadu objevili padlý vzrostlý
strom ležící nedaleko estakády Haná.
„Našli ho členové našeho sdružení. Na
první pohled by asi žádný laik neodhadl, že byl strom nemocný a nebezpečný. Roste na něm dost listí, a když
uřežete větev, tak dřevo vypadá zdravé.
Jak se však po zřícení ukázalo, podstatná část kořenů byla zcela uhnilá,“ popsala Večerníku situaci přímo na místě
Eva Zatloukalová z ČSOP.
Ochránkyně přírody upozornila, že
podobných přestárlých a potenciálně nebezpečných stromů se najde
v lesoparku více. „Jedná se například
o topoly rostoucí mezi Abrahámkem
a Tichou. Jeden obzvláště vzrostlý je
přímo nad cyklostezkou a jeho pád
by mohl mít hrozivé následky. Další
desítky pak rostou na druhém břehu
Hloučely. Jsem přesvědčena, že podobné stromy by se měly vykácet. Bez

nenechal. Tak razantního ochránce
a kontrolora městských výdajů už Prostějov mít v budoucnu asi nebude...
ƔƔ Jiří Pospíšil (PéVéčko) „Stále
jsme relativně krátce po komunálních
volbách. Je jasné, že noví zastupitelé,
kteří postupně získávají zkušenosti, se
potřebují více ptát, proto se jednání
prodlužují. Někteří, a to již ostřílení
zastupitelé, patrně z důvodu neukojení svých ambicí stát v čele města, zase
zbytečně exhibují ve snaze strhnout na
sebe pozornost. Věřím ale, že jednání
zastupitelstva budou postupem času
konstruktivní, a pak seďme na radnici
třeba do rána!“
Svatá pravda! Jeden
z náměstků nám 9.
února odpověděl na otázku, proč se
jednání zastupitelstva prodlužují až do
pozdních nočních hodin zcela jasně.
Exhibujících komunálních politiků bohužel neubylo ani doteď, místo toho
nabývá trestních oznámení opozice
směrem na jednotlivá rozhodnutí rady
města. Z politické činnosti se tak v Prostějově pomalu, ale jistě stává hrozba
kriminálem...
ƔƔ Petr Kousal (KDU-ČSL) „Nemám
rád, když vedení hokejového klubu na
začátku sezóny prohlašuje, že chce hrát
extraligu a potom se mužstvo s odřenýma ušima zachrání. Dívám se na tabulku
často a tým je beznadějně poslední!“
Lídr lidovecké strany
neměl začátkem března pro reklamní smlouvu mezi magistrátem a LHK Jestřábi Prostějov v hodnotě tří milionů korun příliš pochopení.
Dnes by se na podporu klubu díval při
pohledu na prvoligovou tabulku možná jinak...
MILUJEM
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ƔƔ František Jura (ANO 2011) „Pokud ANO přijde v Prostějově s něčím
rozumným, čím bychom lidem mohli
pomoci, a nebude to jen osočování, destrukce a kriminalizace, pak mohou kolegové počítat s mým hlasem. Nechci
ale, aby moje jméno bylo spojováno
s tím, co se v současnosti děje na půdě
zastupitelstva a co někteří moji kolegové předvádějí!“
Opoziční zastupitel
společně s kolegyní
Marcelou Župkovou vystoupili na
začátku července z klubu hnutí
ANO 2011. Teď si zřejmě mne ruce
z toho, že udělal dobře. František
Jura patří v současnosti v opozici
k menšině, která slušnost či konstruktivnost nadřazuje nad destrukci a neustále osobní napadání, jimiž
se někteří deklarují na každém jednání zastupitelstva.
ƔƔ Jan Krchňavý (PéVéčko) „Říkat
jedním dechem, jak si vážím pana primátora a v druhé části věty ho odvolávat z funkce, je ukázka modelového
pokrytectví. Ano, jako herci měnící své
kostýmy a masky během představení,
vystoupila i řada opozičních zastupitelů v tomto duchu!
K tomuto vyjádření
koaličního politika došlo uprostřed června tohoto roku poté,
co se opozice snažila sesadit z funkce
primátora Pišťáka kvůli rozsudku
Okresního soudu Prostějov, který prohlásil jako neplatnou smlouvu s Manthellanem. Tenkrát tlak opozice primátor ještě ustál. Kdo v tu dobu tušil,
že za pár měsíců se Miroslav Pišťák
odvolá vlastně sám...
Připravil: Michal Kadlec
MILUJEM
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PERLIÈKY
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PROSTĚJOV Ani vážné debaty se
neobejdou bez potřebného koření, kterým je humor a nadsázka.
Důkazem toho je mnohahodinové
11. jednání Zastupitelstva statutárního města Prostějov v pondělí
2. listopadu. Večerník byl pochopitelně u toho a tradičně pro své čtenáře zaznamenal několik perliček
z úst komunálních politiků...
* „Máš pravdu, Tome, bůhví, jak
dlouho budu ještě primátorkou..“
kvitovala se smíchem první žena Prostějova Alena Rašková (ČSSD) návrh
opozičního zastupitele Tomáše Blumensteina (ODS), aby Zdravé město
vedla ona coby primátorka a nikoliv
jako fyzická osoba.
* „Co kdyby kolegyně Bartošová
z KDU-ČSL vybrala od lidí peníze
a postavila místo Jezdeckých kasáren kostel?“
František Fröml (Změna pro Prostějov) nabízel skutečně zajímavé alternativy za zbouraná kasárna...
* „Děkuji za nabídku, ale kostel tam
stavět nemíním!“
odpověděla zřetelně trochu zaskočená Zuzana Bartošová (KDU-ČSL).
* „Vy jste komunisty stoprocentně nevolil, ale líbí se mi, jak pečlivě studujete náš volební program!“
Jaroslav Šlambor (KSČM) ironicky
reagoval na výtku Františka Švece
(ANO 2011), který kritizoval komunisty, že nedrží slovo, které před volbami dali voličům.
* „Demolice kasáren je levnější, než
kadibudka u Metra!“
František Švec (ANO 2011) se podivoval nad tím, že bourání kasáren
je připraveno za poměrně malý
peníz.
* „Někdo mě vymazal, co s tím budeme dělat?“
Václav Šmíd (KSČM) se zhrozil nad
tím, že se přihlásil do diskuze a přitom
„nesvítí“ na tabuli.
* „Já jsem ajznboňák, vím jak odepsat lokomotivu nebo vagón. Ale
bourání kasáren je pro mě španělská
vesnice!“
Petr Kousal (KDU-ČSL) se netajil
svým vztahem ke stavařině.
* „Kdo čte bulvár Večerník, určitě je
pro demolici Jezdeckých kasáren!“
Petr Kousal (KDU-ČSL) má na
druhé straně jasno o vlivu našeho
periodika... Děkujeme, ani jsme to
netušili!
* „Připadám si jako na lavici obžalovaných...“
Jaroslav Šlambor (KSČM) těsně
poté, co Jan Navrátil (Změna pro
Prostějov) vyhrožoval trestním oznámením všem, kdo zvednou ruku pro
demolici kasáren.
* „Deset let jste o kasárnách ani neslyšeli, teď jste je našli někde v křoví
a bráníte je!“
První náměstek primátorky Zdeněk
Fišer (ČSSD) se opřel do opozičních
zastupitelů.
* „Mám pocit, že opozice je vzorná,
zatímco členové koalice se flákají
a zřejmě si teď zapalují druhou cigaretku!“
Primátorka Alena Rašková (ČSSD)
se rozhořčila poté, co po desetiminutové přestávce byly židle koaličních
politiků prázdné...
* „Vy jste prostě rozhodnuti zůstat
s Manthellanem na věčné časy a nikdy jinak!“
František Švec (ANO 2011) vytknul
koalici neústupnost z původních plánů na výstavbu Galerie Prostějov.
* „Paní Hemerková mi teď našeptává, že pokud nevyhlásím přestávku,
praskne jí močový měchýř!“
Primátorka Alena Rašková (ČSSD)
hned nato vyhlásila krátkou pauzu…
* „Já mám močák v pořádku, ale kolega Šlambor už to nezvládá...!“
Ivana Hemerková (PéVéčko) Večerníku vysvětlila, že o přestávku požádala za svého koaličního partnera.
Zaznamenal Michal Kadlec

zpravodajství

navštivte stále více oblíbenější inter
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DOB
„Akci si nenechají ujít rodiče, mnohdy ani prarodiče,“ říká Ivana
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Prostějov (red) - Nákup a provoz
mobilního kluziště, které začne pro
veřejnost fungovat 27. listopadu
na náměstí T. G. Masaryka, bude
levnější, než se původně předpokládalo. „Smlouva o pronájmu mobilního kluziště byla podepsána za
cenu 1,32 milionu korun bez DPH
se společností ENERGO Choceň.
Předpokládaná hodnota zakázky
ale byla 1,695 milionu korun. Oproti očekávání bylo dosaženo téměř
čtyřsettisícové úspory, a to i díky použití elektronické aukce v zadávacím
řízení,“ uvedl náměstek primátorky
Jiří Pospíšil.
Mobilní kluziště, které jistě ocení všichni příznivci bruslení, svůj
provoz zahájí v pátek 27. listopadu
v 15.00 hodin. „V době školního
vyučování budou dopolední hodiny vyhrazeny pro žáky základních
a středních škol. Odpoledne a ve
dnech volna bude kluziště po celou
dobu provozu určeno veřejnosti,“
doplnil Jiří Pospíšil.

počet dětí
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GLOSA VEČERNÍKU
TOMÁŠ KALÁB
dlouholetý starosta. Muž, který provedl obec porevoluční turbulencí,
který měl vlastní koncepci do budoucna, ale přitom nezapomínal na
minulost.
Někdo namítne, že obec nemá moderní sportovní halu, dokonce ani
všudypřítomné cyklostezky, to nebo
ono. Buď jak buď, dominantou zůstává kostel sv. Jana Křtitele, který
nelze při cestě z Prostějova přehlédnout. Jeho komplexní oprava bude
jednou z vizitek života a pracovního
úsilí na přelomu milénia. Stejně jako
budova nové radnice, poskytující zázemí i dalším službám.
Fanoušci nejrozšířenější kolektivní
hry budou zase vzpomínat na dva

ŽENSKÝ PRINCIP
roky, v jejichž průběhu se o Určicích
mluvilo po celé Moravě. I to přispívá
k identifikaci občanů s obcí, v níž žijí.
Supermarket má dnes každé městečko. Mariánských poutních míst zase
tolik není.
Zkusme se upamatovat, jaký byl původní význam adventu. Podívejme
se jeho optikou na věci kolem nás
a jsme-li vnímaví, uvidíme je v jiném
světle. A možná to mnohé hodně
překvapí. Kéž by.

Ženské neumí řídit, hledat v mapách,
a když se chystají něco opravit, lépe
držet na drátě zdravotníka nebo radši
rovnou hasiče. Ha ha, to jsme se nasmáli, milí pánové tvorstva, ještě že vy
jste ve všem jedničky.
I když neříkám, že jsem tohohle na
první pohled nevýhodného postavení
nezneužila. Když potřebuju přivrtat
poličku, co bych to dělala sama, když
si můžu říct tátovi? Je potřeba dofouknout pneumatiky? No, já to dělat
nebudu, proč taky, on se ochotný pán
u benzínky sám nabídne, když tam

tak naoko bezradně postávám s hadicí
a říkám si, kam ji to vlastně mám napojit? Poličku i auto mám vyřízeny, to
volá po odměně. A jak tak nerozhodně
stojím u stánku s bohatým výběrem
zmrzlinových příchutí, pan prodavač
se zeptá: „Mezi kterými se rozhodujete?“ „Mezi oříškovou a čokoládovou.“
Pan prodavač ležérně nabere z toho
i toho kelímku a ‚zmrzku‘ mi podá
s úsměvem: „A to nechte na příště,“ když
vidí, jak se přehrabuju v peněžence.
Jo, jo, milé dámy, tak jsem si tady
trochu ‚zabáchorkovala‘, nebo jste

mi vážně věřily, že by se něco takového někomu jako já opravdu stalo?
U benzínky bych spíš vystála ‚ďolík‘,
než aby mi tam někdo nabídl pomoc
s čímkoliv jiným než s kasírováním.
A aby mi někdo dával zmrzlinu
zadarmo? To bych musela mít proporce minimálně Angeliny Jolie nebo
v rámci čtyřprocentní menšiny i trochu Brada Pitta. To máme za tu naši
emancipovanost, teď se chtě nechtě
musíme naučit řídit, číst v mapách
a ‚zmrzku‘ si kupovat hezky za své.
Dobře nám tak!
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Kdy jindy než teď...
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Zdroj: Magistrát města Prostějova

mátorky přivítala do „stavu občanského“ nejvíce prostějovských dětí.
Jak Večerníku potvrdila, o tento okamžik má zájem drtivá většina rodičů.
Jednak se snaží dodržovat tradici vítání občánků, současně si na radnici
přijdou i pro finanční odměnu. „Při
slavnostním obřadu dostanou dva tisíce korun, což je určitě také důvodem,
aby přišli. Není možné, aby ti, kteří se
aktu na radnici neúčastní, uvedený
finanční bonus obdrželi. Byť už jsme
takové případy měli! Rodiče předem
deklarovali, že na uvítání nových občánků nepřijdou, ale za pár dní se buď
maminka, nebo tatínek dožadovali na
magistrátu dvou tisíc korun. Chtěla
bych znovu zdůraznit, že darování této

finanční částky je vázáno mimo jiného
právě na účast při slavnostním vítání,“
uvedla Ivana Hemerková s tím, že kromě peněz obdrží rodiče v obřadní síni
i kytičku a knížku, která mapuje první
rok života dítěte.
Večerník se přímo účastnil slavnostního vítání nových prostějovských občánků, které se uskutečnilo ve čtvrtek 5. listopadu ráno
v obřadní síni prostějovské radnice.
„Přesvědčili jste se, že zde panuje skvělá atmosféra. Do toho zapadá i občasný pláč nebo křik miminek. Tentokrát
vítáme do řad prostějovských občanů
sedmnáct dětí. Společně s nimi přišli
většinou oba rodiče, ale jak sama vidím, slavnostní příležitost si nenechali

TUHÝ BOJRNDViUQDVNRQġLO3÷MGRXN]HPL
Opozici se o dva hlasy nepodařilo PROSADIT REFERENDUM
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PROSTĚJOV Jak se dalo čekat, tak
se i stalo. Jednání Zastupitelstva statutárního města Prostějova se v pondělí
2. listopadu opět výrazně protáhlo, když
skončilo až šestatřicet minut po půlnoci.
Jezdecká kasárna, Manthellan, Olympijské centrum, Decentralizace Prostějova - to všechno byla témata, která se
rozhodně nedala odbýt krátkou diskusí.
Například rozhodující jednání o demolici Jezdeckých kasáren, na jehož výsledek
čekala celá prostějovská veřejnost, trvalo
dvě a půl hodiny! Těsnou většinou jediného hlasu prošlo očekávané - zbytek
kasáren půjde k zemi!

Prostějov (mik) - Jak Večerník
informoval už v minulém vydání,
staronová radní Milada Galářová
rezignovala na funkci předsedkyně
Osadního výboru ve Vrahovicích.
Na pondělním jednání zastupitelstva byl drtivou většinou hlasů zvolen její nástupce, kterým se podle
předpokladů stal Jiří Rozehnal.

Než se do diskuse pustili samotní zastupitelé, dala primátorka města Alena
Rašková možnost k vyjádření občanům města. „Můj projekt využití hlavní
budovy kasáren byl zřejmě záměrně
zkreslen. Pokoje pro seniory jsou širší než dva a půl metru, navíc těchto

Michal Kadlec

místností by bylo jen deset procent
z celkového počtu. Není možné, aby se
zde předkládaly účelové dokumenty
a zavádějící, až lživé informace,“ zaútočil ku příkladu mladý architekt a organizátor petice za zachování kasáren Jiří
Zakopal. „Aktivisté, kteří všemi možnými způsoby bojují za zachování
hlavní budovy kasáren, už ale nemyslí
na to, co se bude dít po případné rekonstrukci. Vůbec nikdo neřeší, že nákladovost na energie a celý provoz tak
staré budovy by stál ročně další miliony
korun,“ pronesla Zuzana Bratterová
z Prostějova, která je ředitelkou Domova důchodců v Jesenci. Jednoznačně pro okamžité zbourání zbývajícího
objektu kasáren byl i bývalý zastupitel
Radek Zacpal, který rovněž vystoupil
s obhajobou svého názoru. „Budova
není památkově ani jinak chráněná. Jediné, co má cenu, jsou pozemky, které
bude mít město možnost podle rozumného uvážení využít,“ uvedl.
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Foto: Michal Kadlec

Vzápětí se strhla zhruba dvouhodinová přestřelka různých názorů. Opozice vyčítala koaličním zastupitelům,
že odmítají účast na semináři, kde by
mohly zaznít odborné názory pro
i proti demolici. „Vyhýbáte se odborným
diskuzím, přičemž vaše argumenty údajně
podložené odbornými posudky mohou

být vycucané z prstu,“ nechal se slyšet Jan
Navrátil ze Změny pro Prostějov. „Dokážu
si představit i zbourání kasáren, ale musel
by k němu být pádný důvod,“ přidal se jeho
kolega František Fröml.
Opozice se nakonec pokusila prosadit
referendum, ve kterém by Prostějované sami rozhodli, zda kasárna zbourat

nebo je opravit a provozovat. Ke schválení jim ale chyběly dva hlasy!
Během jednání padala hodně silná slova,
včetně vyhrožování trestním oznámením. „Mrzí mě, že zde padají výrazy jako
manipulace, ovlivňování lidí a lži. Z celé
záležitosti udělala opozice politikum. Já
jsem pro demolici a smysluplné využití uvolněných prostor,“ shrnul veškeré
dění Jiří Pospíšil (PéVéčko), náměstek
prostějovské primátorky. Koaliční radní
několikrát zopakovali, že demolice a následná případná výstavba nového sociálního zařízení vyjde až o třicet milionů
korun levněji než opozicí prosazovaná
rekonstrukce stávajícího objektu.
Nakonec zbourání hlavní budovy Jezdeckých kasáren prošlo zastupitelstvem těsnou většinou jednoho koaličního hlasu. Bez zajímavosti není
skutečnost, že vůbec nehlasovali největší bouřliváci - Jan Navrátil (Změna
pro Prostějov) a Aleš Matyášek (TOP
09 a Nezávislí Prostějované)...
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PROSTĚJOV Jak bylo původně
deklarováno, v pondělí 2. listopadu
dopoledne byl zahájen oficiální provoz nově vybudovaného parkoviště
u prostějovské nemocnice. Už
třítýdenní zkušební provoz ukázal, že
nová plocha určená vozidlům pacientů
bude stoprocentně využívána.
„V areálu nemocnice jsme oficiálně
otevřeli nové parkoviště pro pacienty.
Počet nových stání je 149 vozidel, z toho
osm pro imobilní občany a šest pro lehká užitková vozidla,“ uvedla primátorka
Prostějova Alena Rašková.
Parkoviště je situováno v uzavřeném
areálu nemocnice za stávající závorou,
výjezd je možný po zaplacení par-

publicistika
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Ročně jsou na radnici přivítány stovky malých ratolestí. Jejich přesné počty ovšem byly v průběhu posledních
let značně kolísavé. Ne všechny děti,
které se narodí v prostějovské porodnici, lze totiž automaticky považovat
za občany Prostějova, a určitý počet
rodičů navíc tuto tradiční slavnost
ignoruje. Není jich naštěstí moc.
Možná i proto, že rodiče, kteří se vítání občánků se svým potomkem zúčastní, dostanou od magistrátu dárek
v podobě dvou tisíců korun.
„Na radnici slavnostně vítáme děti,
jejichž maminka má trvalé bydliště
v Prostějově. To je základní podmínka. Tyto děti nemusejí být ani
narozeny v Prostějově, trvalý pobyt
se opravdu řídí podle matky. Je samozřejmé, že ne všichni rodiče se
dostaví do obřadní síně k tomuto
slavnostnímu aktu, přestože k tomu
písemně vyzýváme úplně každého.
Někdo se omluví kvůli pracovní
zaneprázdněnosti, nebo nemoci.
V mnoha případech ale existují rodiny, které sice mají trvalé bydliště

Pondělí 9. listopadu 2015
www.vecernikpv.cz

Píšeme listopad a než stačíme vyhodit štos pravidelných reklamních
letáků ze schránky, máme tady období adventu. Děti sotva uspaly
broučky a už se mohou těšit na rozsvěcení vánočních stromů, dárky od
Mikuláše či vánoční školní besídky.
Média vystupňují vtíravou kampaň
přesvědčující potenciální zákazníky,
co všechno musí nutně do Vánoc
nakoupit.
Zkusme se ale na chvíli zastavit
a zamyslet. Nejen kvůli adventu, ale
třeba kvůli pohledu dozadu v okamžiku, kdy cosi dlouhého končí.
Takovou příležitost budou mít třeba
v Určicích, kde nedávno skončilo období, jehož symbolem se stal

Michal
KADLEC
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Prostějov (mik) - Na pondělním
jednání zastupitelstva vznesl opoziční politik Petr Kousal (KDU-ČSL)
dotaz, proč už na stěně obřadní síně
nevisí portrét primátora Miroslava Pišťáka. „Rád bych se na Mirka
díval,“ pronesl Kousal. V řadách
radních to jenom zašumělo, nová
primátorka Alena Rašková vzápětí
přiznala, že opomněla svoji kompetenci tuto záležitost vyřídit. „Co nejdříve to ale napravím,“ slíbila Alena
Rašková.

v Prostějově, nicméně dlouhodobě
bydlí v zahraničí. Rovněž se nám stává, že na svět vítáme i tříleté dítě. A to
v případě, že rodiče se například vrátí
ze Spojených států do Prostějova až
za tuto dobu a sami požádají o uvítací
proces. Pochopitelně jim i v těchto
případech vyhovíme,“ poznamenala
k tomuto tématu Ivana Hemerková.
Právě náměstkyně prostějovské pri-

Původní zpravodajství
pro Večerník

2014
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PROSTĚJOV Pro drtivou většinu rodičů, ale i mnohých prarodičů
a ostatních příbuzných, jde o velmi slavnostní okamžik, který
každé dítko dostává do vínku. Slavnostní vítání občánků se
v obřadní síni prostějovské radnice pořádá už desítky let.„Tato tradice oprávněně přetrvává už z dob hluboké komunistické totality.
Ne všechno, co se konalo i dřív, bylo špatné a nemělo by se tedy
šmahem zavrhovat. A právě vítání občánků je jednou z akcí, která
se koná dodnes,“ poznamenala pro Večerník Ivana Hemerková,
náměstkyně primátorky Statutárního města Prostějova.
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Prostějov (mik) - Také poslední
zastupitelstvo města konané v pondělí 2. listopadu se vysílalo prostřednictvím streamu na internetových
stránkách prostejov.eu. Bohužel
opět zaznamenalo velmi nízkou sledovanost... „V době zahájení jednání
se na přímý přenos dívalo čtyřiapadesát občanů na pevných zařízeních
a dalších osm lidí pomocí tabletů či
mobilních telefonů. Největší sledovanost byla zaznamenána ve dvacet
hodin, kdy byl zaznamenán počet
sedmasedmdesáti osob na pevných
a třinácti na mobilních zařízeních,“
informovala Večerník Jana Gáborová, tisková mluvčí Magistrátu města
Prostějova. Vkrádá se tak znovu
otázka, zda půl milionu korun investovaných na popud opozičních
zastupitelů k zajištění přímých přenosů nebylo takzvaně vyhozených
z okna...

(k 31. 10. 2015)

Mizerná sledovanost

2015
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kovacího poplatku. Je napojeno jedním
vjezdem a jedním výjezdem na stávající
vnitroareálovou komunikaci. „První
hodina stání je zdarma, každá další
započatá pak přijde na dvacet korun,“
připomněl Pavel Smetana, náměstek
primátorky pro dopravu.
Večerník si ve středu ráno všiml, že na
nové parkovací ploše je skutečně problém najít volné místo. „Nedivím se,
1RQVąGDPQUVK\DTWUWPQXÆJQRCTMQXKwV÷JQXQąÊLCUP÷UMWVGéPQUVåGWåXRTXPÊEJH¾ parkují zde pacienti, kteří byli dříve
\ÊEJLGJQRTQXQ\WLG\EGNC\CRNP÷PÆ5NCXPQUVPÊJQQVGXąGPÊUG\×éCUVPKNKRTKO¾VQTMC zvyklí nechávat svá vozidla na parkovišti
2TQUV÷LQXC#NGPC4CwMQX¾KJGLVOCP1NQOQWEMÆJQMTCLG,KąÊ4Q\DQąKN
před nemocnicí. To se nyní zase rapidně

ZHQVQ/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC uvolnilo,“ dodal Pavel Smetana. (mik)

Socha se stěhovala pomocí těžk

PROSTĚJOV Minulé středeční
odpoledne bylo nejen pro historiky sváteční. Na své původní místo
se po dlouhých letech vrátila socha
svatého Jana Nepomuckého! Její
domácí prostředí je tak opět před
budovou muzea na náměstí T. G.
Masaryka.
Do této doby byla vzácná sakrální
památka dočasně umístěna před kostelem Milosrdných bratří ve Svatoplukově ulici. „S jejím přemístěním jsme
čekali, až bude náměstí T. G. Masaryka po revitalizaci. Počítali jsme s tímto
místem už v době, kdy jsme sázeli dvě
mladé lípy před Zlatou bránou,“ pro-

zradila Večerníku náměstkyně prostějovské primátorky Ivana Hemerková.
„Svatý Jan Nepomucký prošel kompletním restaurováním. Za tyto práce
a přemístění město zaplatilo přes tři
sta tisíc korun,“ dodala s tím, že ještě
zbývá nad hlavu sochy doplnit svatozář.
Středeční stěhování a umístění
sochy na náměstí trvalo několik
hodin. Konečné usazení na dobový podstavec musel zařídit jeřáb,
který těžký kolos z pískovce usadil
na milimetr přesně. Socha by podle
odhadů stavařů měla vážit přes tři
čtvrtě tuny.
(mik)

HLAS LIDU
HLAS BOŽÍ
Zbyteèná investice
Nedá mi než reagovat na rozhodnutí radních rekonstruovat ulici Josefa
Lady. Jedná se o obchvat, který spojuje zimní stadion a kruhovou křižovatku
u nemocnice. Podle mě jde o zcela zbytečnou investici za tři miliony korun,
protože tato cesta je poměrně nová, tak proč tedy měnit povrch? Myslím si,
že je ve městě ulic, které by si tuto rekonstrukci zasloužily, mnohem víc. Zde
si lidé stěžují na hluk, ale vždyť tato silnice vede vesměs mezi poli, konkrétně
se to týká asi čtyř domů, které stojí v blízkosti, a tam je funkční protihluková
stěna. Proč neopraví třeba Krasickou ulici, kde v posledních letech nesmírně
zhoustl provoz a auta jezdí lidem přímo pod okny? Když se obchvat uzavře
podle plánu, tedy v listopadu, nevím, kudy se bude jezdit, protože je zavřená
Plumlovská ulice a veškerý provoz je sveden právě tímto obchvatem.
M. Nováková, Prostějov
Navrátile, probuïte se!
Při sledování přímého přenosu
z jednání zastupitelstva o demolici
hlavní budovy Jezdeckých kasáren
jsem nevycházel z údivu nad chováním pana Navrátila z hnutí Změna
pro Prostějov. Nemohu pochopit,
jak si tento člověk může dovolit vyhrožovat trestním oznámením těm,
kteří zvednou ruku pro demolici!
Pane Navrátile, probuďte se, nejste
v padesátých letech, kdy mít jiný názor znamenalo několik let těžkého
žaláře!
František Zlámal, Prostějov

Kde vzali podpisy?
Osobně by mě zajímalo, kde opoziční zastupitelé získali tisíc podpisů na
petici proti zbourání hlavní budovy
Jezdeckých kasáren. V jejím těsném
okolí rozhodně ne! Bydlím přímo
v Jezdecké ulici a všichni jsme tady
rádi, že ta zřícenina bude konečně
zbourána! Už tak máme plné zuby
podobného baráku, kterým je takzvaný „parlament“ na Šárce, ve kterém
bydlí různé sociální živly. I kdyby měl
být místo kasáren jen obyčejný park,
budeme tomu vděční!
Otakar Přikryl, Prostějov

Hodnì síly, paní primátorko!
Paní Raškové přeji hodně síly a úspěchů v její funkci primátorky. Sama
jsem zvědavá na to, jak dokáže ukočírovat všechny ty chlapy, kteří se v zastupitelstvu tváří, jakoby jim patřil celý svět.
Petra Dostálová, Prostějov

LISTOPADOVÉ POSTŘEHY
aneb MARTIN, GUMY A KNÍR
Tak se konečně dočkal. Jak Večerník minule informoval, letecký
hrdina z Otaslavic Josef František byl oceněn Řádem Bílého lva vojenské třídy in memoriam na Pražském hradě. Bohužel celý akt byl
znevážen podivným faux pas, kdy byla smrt oceněného při projevu prezidenta datována zcela nesmyslně až do října 1945 a kdy
vedle opravdového hrdiny byly oceněny i pilíře minulého režimu.
A zase jako loni i prezidentští kamarádi. Zřejmě asi není šance, aby
naše mládež měla jen a jen skutečné vzory...
a na husičku? No já už kvůli svému jménu určitě a nepochybně i spousta dalších
Martinů. Jednak nám totiž nastává doba
decentního hřešení u masa a vínka, jednak jsme také v naději, že od svých nejdražších dostaneme nějaký ten dáreček.
ěl bych pár postřehů k tomuto
svátku. Ta pečená husička je radost. Našel jsem si po zadání do vyhledavače spoustu nejrůznějších receptů,
jenom nevím, jak je zvládnu všechny
zpracovat, asi stejně zůstanu u klasiky... Já
vám nevím, ale mám pocit, že se s jídlem
nějak moc experimentuje. Tvrdím, že tak
jako žijeme v jistém zeměpisném pásmu
a vadí nám v něm extrémy počasí, tak já
osobně nepreferuji extrémy v jídle, proto mne fakt mine exotika, bez ní v klidu
umřu.
o se týká svatomartinského vína,
každý má jistě svého dodavatele
a těší se na to, čím ho letos překvapí. Mám
jen jednu poznámku k chybě, na kterou
jsem narazil a na níž sami vinaři upozor-

M

ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE

V

každém případě tady máme už vážně podzim a je nám nejlíp u kamen,
která snad již máme všichni funkční i zrevidovaná. Těšíte se už na svatomartinské

C

ňují. Nápoje tohoto druhu objednávejte
jen tak, aby se dala do měsíce vypít. Jedná se totiž o vína, která nejsou určena
k archivaci, takže opravdu nikoho neohromíte, když vytáhnete nějaké svatomartinské dejme tomu po třech letech.
To je zásadní chyba a znalec pouze
významně povytáhne obočí a odchází. Pouze neznalec láhev „vymlaskne“
s ledovým klidem, takže pozor na vinné
faux pas. A ještě poznámka. Až dopijete
svatomartinské, tak nezoufejte, jelikož
nás čeká akce číslo dva. Tou je otevírání Beaujolais nouveau, které se začíná
prodávat každý rok vždy třetí čtvrtek
v listopadu. Tento den je ve Francii jedním z nejslavnějších a tak můžeme srovnávat, obzvláště když nám naši vinaři tvrdí, že tento ročník bude excelentní. No,
již jsem to mockrát slyšel, tak uvidíme...
ak co, máte vyměněno? Ne, neměl
jsem teď na mysli ani počítač, ani
mobil či snad dokonce ženu. Ptám se,
zda jste již přezuli pneumatiky na svém
čtyřkolovém miláčkovi. S listopadem
totiž přišla povinná výměna pneumatik,
hodí tedy se napsat: „Kdo je připraven,
není zaskočen“. Zákon říká, že zimní
pneumatiky je třeba mít, pokud se na
pozemní komunikaci nachází souvislá
vrstva sněhu, led nebo námraza, či lze
vzhledem k povětrnostním podmínkám
předpokládat, že se na pozemní komu-

T

nikaci během jízdy může vyskytovat
souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza.
Tolik zákon, ale upřímně, pokud chcete
jet bezpečně, pak by bylo dobré myslet
na bezpečnost a gumy vskutku přezout.
na závěr také něco o zdraví. V listopadu probíhá již tradiční akce pod
názvem Movember, kdy si muži nechávají narůst knírek (moustache), od toho
pak ono M místo tradičního November
(listopad). Vybírají peníze na boj proti rakovině mezi sebou, nechávají se vyšetřit
a informují o tom i své polovičky, aby
také projekt podpořily alespoň symbolicky. Třeba jen tím, že za onen knírek nebudou svým partnerům nadávat. Nadace Movember, která funguje již od roku
2003, podporuje i pohybové aktivity
a také psychologické poradenství, neboť
dle jejího názoru i vyváženost těla a ducha může zamezit rozvoji rakovinotvorných buněk. Celkem se už podařilo vybrat přes dvanáct miliard, které pomohly
při financování tisícovky nejrůznějších
programů.
ak končím zamyšlení nad pár listopadovými záležitostmi, máme
tu vedle sebe jídlo, pití a zdraví. Osobně
se domnívám, že ani jedno bychom šidit
neměli. Pokud dokážeme všechno zharmonizovat, můžeme mít ten listopad
velmi pěkný. Všem vám to přeji, mimo
jiné jako jmenovec svatého Martina.
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Děti, pejsci

Vítejte na svìtì

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

Agáta KUDLIČKOVÁ
1. 11. 2015 50 cm 3,85 kg
Prostějov

Tereza ŠTOLPOVÁ
4. 11. 2015 55 cm 4,55 kg
Přemyslovice

Jindřich Petr MLČOCH
3. 11. 2015 52 cm 4,00 kg
Prostějov

Fotografie narozených miminek pořizujeme každou středu
v porodnici Nemocnice Prostějov.
Jestližejižmaminkuvpokojinezastihneme,můžetenámzasílat 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!

Mladí Prostějované na cestě
za poznáním...

Žáci ZŠ Melantrichova v Prostějově nedávno zavítali na studijní pobyt do irského Dublinu. Společný snímek bude patřit
k jedné z mnoha vzpomínek.
Foto: archív ZŠ Melentrichova

moře. Výuka probíhala celé dopoledne a každé odpoledne byly pro žáky
organizovány poznávací výlety po
Dublinu. „Počasí bylo krásné, slunce
svítilo, takže Dublin a jeho světoznámé pamětihodnosti byly vidět v celé
své kráse,“ konstatoval Pazdera. Mezi
místa, která žáci navštívili, patří Trinity College, první irská univerzita založená Alžbětou I. v roce 1592 vlastnící
jednu z nejstarších knih světa - Book
of Kells (iluminovaný rukopis z roku
800 našeho letopočtu známý jako
Evangeliář z Kellsu), dále pak jedna
z historicky nejstarších čtvrtí Dublinu
zvanou Temple Bar se spoustou galerií, malých muzeí, barů a restaurací.
V neposlední řadě pak Dublin Castle,
který je symbolem bývalé anglické
nadvlády nad Irskem, Christ Church
Cathedral and St. Patrick´s Cathedral
- dva symboly protestantismu v Irsku,
které se rozkládají na místech bývalé
vikinské osady na pobřeží řeky Lif-

fey, která odděluje jižní a severní část
Dublinu. Mezi další nezapomenutelné zážitky patřila návštěva Grafton
Street s pouličními umělci a nejluxusnějšími obchody i sochou Molly Malone - symbolu Dublinu v blízkosti St.
Stephen´s Green - devítihektarového
parku, jehož výstavbu částečně financoval samotný Arthur Edward Guinness. Mezi bezesporu nejatraktivnější
muzeum v Dublinu patří Guinness
Storehouse - interaktivní výstava
zaměřená na historii pivovarnictví.
Rybářská vesnice Howth s tradičním
fish and chips a procházka po útesech
završily několik krásných dnů.
„Do Čech se tak žáci vraceli v pozdních nočních hodinách po nezbytném absolvování závěrečných zkoušek a obdržení certifikátů. Pobyt se
vydařil a všichni žáci byli velmi spokojeni. Jistě budou mít dlouho na co
vzpomínat,“ konstatoval ředitel školy
Roman Pazdera.

15110611105

PROSTĚJOV Počátkem října letěla desítka žáků Základní školy
v Melantrichově ulici na studijní jazykový pobyt do irského Dublinu.
Cesta trvala jen chvilku, takže za
dvě hodiny se mladí Prostějované
se svými vyučujícími ocitli přímo
v Irsku, kterému je přezdíváno smaragdový ostrov kvůli neustálému
a všudypřítomnému dešti. „Během
celého pobytu však vůbec nepršelo,
takže žáci neměli možnost poznat
proměnlivé irské počasí, ale myslíme, že tato zkušenost jim určitě nechyběla,“ smál se Roman Pazdera,
ředitel ZŠ Melantrichova.
Na letišti čekaly taxíky, které prostějovskou výpravu rozvezly do hostitelských rodin. V nich na žáky čekalo
vřelé přijetí a samozřejmě večeře.
Druhý den se sešli se svými vyučujícími v anglické škole v části Dublinu
zvané Dun Loaghaire na břehu pověstného, velmi studeného Irského

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.

MAJDA

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

ALON

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

KASPER

je roztomilý kříženec malého vzrůstu, je ve věku zhruba šest let.
Je milé a přátelské povahy, velký pohodář, který velmi miluje lidi.
Vhodný do domečku se zahrádkou. Bez problému se snese
s fenkou i jiným pejskem, na vodítku chodí pěkně.

REX

je desetiletý kříženec velkého vzrůstu, kterému umřel jeho milovaný páneček. Je velmi milé, přátelské a klidné povahy, pro svého
pána bude oddaným a věrným parťákem. Bez problému se sne
snese s fenkou, na vodítku chodí pěkně, netahá.
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Konicko ● Kostelecko ● Němčicko ● Plumlovsko ● Protivanovsko

aneb jsme
s vámi
u toho...

ČÁST
CESTY
U
BĚLÁKU
SE
LIDEM
UZAVŘE
K zámečku se ovšem lidé stále dostanou
PTENSKÝ DVOREK Chataři se bojí znepřístupnění cest
u takzvaného Zámečku poblíž Běleckého mlýna. Ačkoliv
je odnepaměti bez problémů užívají a vedou přímo k jejich nemovitostem. Mezi lidmi se však stále hlasitěji mluví
o možnosti jejich uzavření. Odbor dopravy prostějovské radnice by podle slov svého šéfa nic takového nepřipustil. A to
i přesto, že přání majitele zdejší oplocené obory nedávno
skutečně částečně vyhověl a část jedné z cest znepřístupnil.

původní
zpravodajství
tví
ík
pro Večerník

Martin

ZAORAL
Cesty v okolí Běleckého mlýna vedou
převážně k rekreačním chatám. Není
tudíž divu, že jisté spekulace místní
osazenstvo znervózňují. „Bojím se,
že už nebudou pro lidi přístupné. Jak
se pak dostanu ke své chatě? Jedna
z cest už prý byla zavřená,“ svěřil se

Večerníku v průběhu uplynulého
týdne se svými obavami jeden z místních chatařů, který si však nepřál být
jmenován.
Zjistili jsme, že jasnou většinu cest
v okolí zámečku nelze ze zákona pro
veřejnost jakkoliv omezit. Mezi lidmi
se přesto povídá, že o něco podobného už v okolí usiloval jednatel
společnosti Bělecký mlýn Richard
Benýšek. Není to ovšem zcela pravda. Faktem je, že Benýškovi a jeho
společnosti většina zdejších pozemků
a komunikací patří. Navíc už na konci
roku 2008 v této souvislosti podal na
Obecní úřad v Přemyslovicích žádost

o „vydání rozhodnutí za účelem
výkonu vlastnických práv“. Ten mu
však nevyhověl.
Celý velmi zamotaný spor se tak
táhne dlouhých sedm let, během
níž si ho úřady přehazovaly jako
horký brambor. Věc se dostala
přes Přemyslovice a Konici až do
Prostějova. Městský úřad ve věci
opakovaně rozhodl, nicméně
společnost Bělecký mlýn se vždy
proti vyrozumění odvolala. Krajský
úřad Olomouckého kraje jí následně
částečně dal za pravdu, takže se celá
záležitost řeší dodnes...
Před pár dny pak vstoupila v platnost
nová veřejná vyhláška, která upravuje provoz na jedné z komunikací
poblíž Ptenského Dvorku. „Jedná
se o cestu vedoucí za pilou Javořice
od hájenky k Bernovskému mlýnu.
Část k bráně obory zůstane veřejně
přístupná, část vedoucí skrz oboru
bude znepřístupněna,“ prozradil Miroslav Nakládal, vedoucí odboru dopravy
prostějovského magistrátu.

EXKLUZIVNĚ
URČICE Po překvapivé rezignaci
starosty Vlastimila Konšela, o níž Večerník v minulém vydání informoval
jako první, je v Určicích napjaté
očekávání věcí příštích. „Atmosféra
v obci není dobrá, nikdo se nechce
o ničem bavit. Něco takového jsem
nezažil,“ potvrdilo nám několik na
sobě nezávislých občanů. O dalších
krocích s velkou pravděpodobností
rozhodne rada obce, jejíž zasedání
proběhne v tomto týdnu.

„Jednání je naplánováno v řádném
termínu na tuto středu,“ prozradil Večerníku stávající místostarosta Určic
Petr Kouřil. Že se na tomto jednání
bude rozebírat vzniklá situace a hledat kandidát na funkci starosty, je nabíledni. „Ano, i tímto tématem se jistě
budeme zabývat,“ potvrdil Kouřil.
Připomeňme, že rada v současnosti čítá pouze čtyři členy, kromě
místostarosty Kouřila ještě Kamilu Sedláčkovou a Martina Fródla
z kandidátky „Nezávislá volba“
dnes již bývalého starosty Konšela,
plus Milana Františka z menšinového uskupení „Občané pro Určice“.

To zastupitelstvo bude po složení slibu
na nejbližším jednání naopak kompletní, když odstoupivší Petru Poulíkovou
nahradí Ivanka Cásková, která figurovala ve volebních výsledcích jako první náhradnice Nezávislé volby. Podle
radní Kamily Sedláčkové to je jediná
personální změna, mandát Konšela
jeho rezignací na post starosty nezanikl. Spolu s místostarostou očekávají
svolání zastupitelstva v plánovaném
prosincovém termínu. Podle kuloárních informací by právě Sedláčková
mohla být žhavou kandidátkou na
funkci starostky.
Problémů na obecním úřadě je ale
víc. Kromě paralyzovaného účetnictví chybí předsedové finančního

Letošní šestá tragédie na silnicích:

SMRŤÁK U ČELČIC!

RYCHLÝ
VEČERNÍK
Brontosauøi uklidili
zámek
Plumlov (mls) - Přibližně stovka dobrovolníků z Hnutí Brontosaurus uspořádala nedávno
„Potáborové setkání“, na kterém
všichni zakončili úspěšnou letní sezónu svých táborů. Na více
než čtyřiceti letních táborech
Brontosauři celé léto opravovali
hrady, kosili louky a pomáhali
ohroženým zvířatům. V Plumlově pak nadšenci vysekali náletové
dřeviny kolem zámku, uklidili
svah, na kterém památka stojí, či
odstranili starou omítku ve sklepení. Z něj pak vynesli na pět set
kbelíků suti, kterou zarovnali terén na nádvoří.

Pro veřejnost bude uzavřena pouze část červeně vyznačené cesty od brány obory
po její konec. Zbytek komunikací zůstává veřejně přístupný. Repro: PV Večerník

O osudu dalších komunikací se podle
zainteresovaných osob bude ještě jednat, chataři se však o přístup ke svým
příbytkům nemusí obávat. „Pokud cesta slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí a pro potřeby jejich vlastníků, pak

zákon považuje takové komunikace
za veřejné, a to bez ohledu na to, kdo
je vlastní. Může pouze omezit veřejný
přístup, pokud je to nezbytně nutné
k ochraně zájmů všech vlastníků,“ objasnil Nakládal.

Tajemno. Rada obce se sejde ve středu
Tomáš Kaláb
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a kontrolního výboru a nově i stavební a zemědělské komise, která je
stěžejní pro investiční akce v obci.
Všichni zainteresovaní odstoupili ze
svých pozici po rezignaci dosavadního starosty.
Podle radního za sdružení Občané
pro Určice Milana Františka středeční jednání rady „kromě projednávání
běžné agendy především stanoví termín příštího zasedání zastupitelstva,
které by se mělo konat nejpozději
17. prosince 2015“. Kandidáta na
starostu jeho sdružení vytipovaného
nemá. „Očekávám, že se do jednání o obsazení postu starosty zapojí
všichni zastupitelé obce a nalezneme většinovou shodu nejenom na

rezignace
určického
starosty
V. Konšela
osobě nového starosty, ale především na účelnějším využití veřejných
prostředků, než tomu bylo doposud,“ sdělil exkluzivně Večerníku
M. František.
Prvním krokem k šetření veřejných prostředků se zdá být zrušení rozvážky obědů seniorům, což
je ale v obci předmětem kritiky...
Jak se nasměrují další kroky k řešení neutěšené situace v Určicích,
bude Večerník bedlivě sledovat.

Ex-starosta se vyjádří později
URČICE Po překvapivé rezignaci dlouholetého starosty Určic
Vlastimila Konšela jej Večerník pochopitelně požádal o rozhovor,
který by osvětlil důvody tohoto kroku z pohledu přímého aktéra
dění. S žádostí jsme však zatím neuspěli.
„Nezlobte se prosím, ale řeším teď nahromaděné osobní záležitosti,“
omluvil se zdvořile, ale důrazně Konšel, jehož dostihly po léta odsouvané zdravotní potíže. Nervové vypětí způsobené obrovským tlakem uplynulého roku jistě dobré kondici neprospělo. „Prosím o trochu trpělivosti, určitě se vyjádřím, až přijde vhodná doba,“ odkázal bývalý starosta na
neurčitý termín.
(tok)

Nová hala
v Èelechovicích
Čelechovice na Hané (mls)
- Společnost Semo Smržice plánuje ve svém areálu na katastru
Čelechovic na Hané postavit
halu pro třídící linku. Část haly,
kde bude umístěna posklizňová linka, bude přízemní. V její
severovýchodní části budou ve
čtyřech patrech umístěny pracovní plošiny.

Tyršovo námìstí
budou støežit kamery
Plumlov (mls) - Plumlov je dalším městem, které bude chránit
kamerový systém. Jeho součástí
bude řídicí jednotka a dvě kamery,
které by se měly ještě letos objevit
na zrekonstruovaném Tyršově náměstí. Podle plumlovského starosty by kamer mělo v budoucnosti
přibývat.

Nìmèice hledají
dobrovolné hasièe
Němčice nad Hanou (mls) Dobrovolní hasiči jsou dobrou
duší každé obce. Jejich heslo
Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci
vyjadřuje obětavost jejich členů.
Jednotky sboru dobrovolných
hasičů ( JSDH) jednotlivých
obcí pak zřizují obce. Příslušníci
JSDH zasahují u mimořádných
událostí, zjednodušeně je lze nazvat dobrovolnými hasiči ve výjezdu. Právě JSDH města Němčice nad Hanou hledá dobrovolné
hasiče. Požadavky jsou věk minimálně 18 let, dobrý zdravotní
stav, trestní bezúhonnost a řidičské oprávnění skupiny C. Bližší
informace poskytne starostka
města Ivana Dvořáková.

ČELČICE Během minulého úterý
3. listopadu odpoledne došlo přibližně dvě stě metrů za Čelčicemi
ve směru na Čehovice k tragické
dopravní nehodě, která skončila
smrtí. Jde o letošní šestou havárii
na Prostějovsku, při níž vyhasl lidský život. V tomto případě sehrála
hlavní úlohu velmi riskantní jízda
mladého muže za volantem osobního vozu, který v zatáčce přes plnou čáru předjížděl jiné auto...
„Šestatřicetiletý řidič osobního
automobilu značky Fiat předjížděl v levotočivé zatáčce, v místě
s vyznačenou podélnou čárou
souvislou, nákladní automobil
značky Scania s návěsem. Během

tohoto manévru došlo k čelní srážce vozidla Fiat s protijedoucím
dodávkovým vozidlem značky
Peugeot s přívěsem, načež byl Fiat
odhozen na přední část předjížděného náklaďáku,“ popsal tragédii
František Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR pro Územní odbor
Prostějov. A bohužel smutně
konstatoval: „Řidič osobního automobilu při nehodě utrpěl vážná
zranění, kterým na místě podlehl. U muže byla nařízena soudní
pitva.“
Šofér dodávky utrpěl při nehodě
lehké zranění, se kterým byl odvezen k ošetření do prostějovské
nemocnice. „Na vozidlech vznikla

hmotná škoda předběžně vyčíslená na 221 tisíc korun. Alkohol
u řidiče nákladního a dodávkového vozidla byl na místě vyloučena
provedenou dechovou zkouškou.
Příčiny, okolnosti a míra zavinění
dopravní nehody jsou předmětem
dalšího policejního vyšetřování,“
dodal Kořínek.
Na místě tragédie zasahovali také
hasiči, kteří po velkém úsilí tělo
řidiče vyprostili ze zdemolovaného auta, i záchranáři. „Zranění
řidiče bylo naprosto neslučitelné
se životem,“ konstatoval smutně
Pavel Vysloužil, tiskový mluvčí
Zdravotnické záchranné služby
Olomouckého kraje.
(mik)

15091010870

V červeném Fiatu našel svoji smrt šestatřicetiletý šofér. Ten při riskantním předjíždění narazil do protijedoucí dodávky.
2x foto: Policie ČR
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KRONIKA

Z auta sebral notebook

Trestných činů krádeže vloupáním
a poškození cizí věci se dopustil neznámý pachatel, který ve čtvrtek 5.
listopadu před dvacátou hodinou
na parkovišti u místního motorestu
v obci Kelčice rozbil okno zavazadlového prostoru u vozidla Škoda Superb. Následně z automobilu odcizil
černou látkovou tašku s notebookem.
Celkově majiteli způsobil škodu kolem devětatřiceti tisíc korun.

Straka ve skladu

Dosud neznámý pachatel se v noci
z úterý 3. na středu 4. listopadu
vloupal do skladu zahradního
nářadí v chatové oblasti v katastru Otaslavic. Pachatel nejprve
poškodil řetěz zajišťující vstupní
bránu. Poté za použití násilí vnikl
do skladu nářadí, ze kterého odcizil vrtačku značky Bosch, brusku
značky Narex, ponorné čerpadlo
a prodlužovací kabel na 220 voltů
s koncovkami. Majiteli svým činem způsobil škodu v celkové výši
sedmi tisíc osmi set korun. Hrozí
mu až dva roky vězení.

Stotisícová krádež

Předminulý pátek 30. října v době
od 8:30 do 14:25 hodin se dosud
neznámý pachatel vloupal do novostavby rodinného domu v obci
na Prostějovsku, kam vnikl po násilném překonání okna v zadní části
objektu. Následně celý dům prohledal, načež odcizil finanční hotovost
padesát tisíc korun a elektroniku
i elektrické ruční nářadí za dalších
více než dalších padesát tisíc korun.
Celkem tak poškozením a odcizením věcí pachatel majiteli způsobil
škodu ve výši 106 700 korun.

„Sváteční“ zloděj

zprávy z regionu

V ČECHÁCH POD KOSÍŘEM SE PILO POD OBRAZY
Košt pálenek ovládl domácí Milan Vénos, rekord ale nepadl
PŮVODNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

Martin ZAORAL
ČECHY POD KOSÍŘEM Vzpomínáte? Podzim roku 2012 byl ve znamení metanolové aféry. Navzdory kauze si v Čechách pod Kosířem
uspořádali úspěšný košt pálenek. Hned na premiérovém ročníku se
sešlo celkem třiapadesát vzorků pálenek, které zápolily o přízeň degustátorů hned v pěti kategoriích. Po třech letech byla letošní účast
nižší. Návštěvníci mohli uplynulou sobotu ochutnat z celkem jedenatřiceti vzorků. Večerník byl u toho!
V příjemném prostředí multifunkční tak po roce opět popíjeli přímo pod
budovy se v sobotu 7. listopadu konal plátny namalovanými Františkem
čtvrtý ročník koštu pálenek. Přítomní Gračkou vytvořenými na motivy

F o too r epp o r t ážž
Fotoreportáž

sa

obrazů Josefa Mánese. Atmosféra letošního setkání tak byla znovu pohodová, vzhledem k nevysokému počtu
návštěvníků však spíše komorní.
„Musíme přiznat, že ve srovnání s předchozími ročníky se letos potýkáme
s úbytkem počtu soutěžních vzorků. Na
druhou stranu většinu z nich jsem měl
možnost ochutnat a můžu zodpovědně
říct, že tentokrát byste nějakou horší slivovici hledali marně,“ ohodnotil kvalitu
s úsměvem starosta Čech pod KosířemMilan Kiebel, který se sám do soutěže
přihlásil s vlastní produkcí. „Pálil jsem
mirabelky. Myslím, že letošní rok byl
pro milovníky domácích slivovic dobrý.

jak a kdo všecchnoo košttovall....

klikni na

www.vecernikpv.cz

Vykradený barák

V Čechách pod Kosířem si letos mohli lidé vybírat z celkem jedenatřiceti vzorků pálenek.

Panovalo horké léto, takže cukernatost
ovoce bude vysoká,“ zauvažoval Kiebel.
I letos byla nejpočetněji zastoupena
klasická slivovice ze švestek. K zakousnutí pak byly připraveny velmi
dobré domácí klobásy. Přesto účast
nebyla tak vysoká, jakou by si sami
pořadatelé představovali... Není na
začátek listopadu příliš brzy na ochutnávku letošních vzorků? „Ano, setkali
jsme se s námitkami, že někteří ještě
nemají vypáleno. Jenže nám žádný jiný
termín nevyhovuje, zdejší budova bude

Na koštu nemohl chybět ani starosta Čech Dorazili také členové vodáckého oddílu SQ Na dění v multifunkční hale dohlížel i malíř
pod Kosířem Milan Kiebel.
Prostějov, kteří pořádají Mostkovický kaléšek. Josef Mánes vytvořený Františkem Gračkou.

v průběhu následujících měsíců plně
vytížena. V plánu jsou plesy, karnevaly
či sportovní akce,“ objasnil starosta obce.
A jak to všechno nakonec dopadlo?
Hlavní titul nakonec zůstal k radosti
místních „doma“. Celkovým vítězem
koštu se totiž stal Milan Vénos z Čech
pod Kosířem, který zvítězil i v nejnabitější kategorii slivovic ze švestek. V kategorii jablek nejvíce chutnala pálenka
Josefa Sekaniny, v meruňkovicích uspěla ta od Lubomíra Karafiáta mladšího,
třešňovice zase ovládl Lubomír Karafiát

KOTRMELCE

Foto: Martin Zaoral

starší. V kategorii ostatních pálenek se
pak z vítězství radoval Lukáš Kupka.
Už příští týden vystřídají gurmány
v multifunkční budově v Čechách
pod Kosířem sportovci. Na programu je šestý ročník turnaje v nohejbalu
„O pohár starosty“. Velmi živo bude
v obci také poslední listopadový víkend, kdy ve zdejším zámeckém parku proběhne ukázka bitvy z dob napoleonských válek. Následovat bude
oblíbený seriál adventních koncertů
pořádaný v Muzeu kočárů.

volejte 582 333 433

více na straně 28

KOSTELEC NA HANÉ Minulé úterý 2. listopadu navštívili inspektoři
Státní zemědělské a potravinářské
inspekce (SZPI) Hanáckou restauraci v Kostelci na Hané. Co zde viděli, je rozhodně nepotěšilo! A tak
se rozhodli restauraci okamžitě uzavřít. Hned v průběhu uplynulého
týdne však provozovatel uvedl vše do
pořádku, takže na jeho konci byli inspektoři se stavem věcí už spokojeni.
A provoz může vesele pokračovat
dál...

to nebylo možné důkladně
umýt nádobí a výčepní sklo.
Nefungovaly zde toalety, byly
objeveny nečistoty na stěnách
i na podlaze. Strop v prostoru
kuchyně byl poškozen a prostory byly využívány i k jinému účelu než k provozování
ěděl ká
restaurace,“ uvedla Státní zemědělská
a potravinářská inspekce na internetových stránkách „potraviny na pranýři“.
Večerník následně zjišťoval, jak vypadá aktuální situace. „Závady nebyly
nijak závažné. Tou nejhorší bylo, že
nebyl zapnutý bojler, takže skutečně
netekla teplá voda. V zadních prostorách také zůstaly nějaké prázdné lahve
a květiny, které jsem tedy vyhodil. Je
také pravdou, že do kuchyně zatéká a
je zde prasklý strop, z něhož opadává
omítka. Jenže my už asi dva roky stejně nevaříme..,“ reagoval na náš dotaz
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Martin
ké restaurace. Jak prozradil, restauraci
má v nájmu. „Všechny tyto náležitosti
by tedy měly být věcí majitele, kterého
jsem na danou situaci opakovaně upozorňoval. Já provozuji pouze hospodu, zbytek neřeším, nevyplatí se mi do
objektu jakkoliv investovat,“ objasnil
vcelku pochopitelné uvažování.
Na konci týdne se inspektoři SZPI do
Kostelce na Hané vrátili. „Vše bylo v pořádku, takže od asi půl dvanácté máme
opět otevřeno,“ informoval Večerník
Martin Dombi v pátek odpoledne.

JEDLE POPRVÉ V HISTORII PROSTĚJOVA!
>>> dokončení ze strany 3
Večerník se pro uplynulou sobotu vydal do Klenovic najít onu jehličnatou
krasavici. A podařilo se! Zatímco
rada města bude o daru manželů
Holubových jednat a schvalovat až
zítra, tj. v úterý 10. listopadu, my už
můžeme letošní vánoční strom svým
čtenářům představit! „Chtěli jsme tu
jedli pokácet už dávno, nějak nám to

Těšice: jízda skončila

ale nebylo povoleno. Takže náš starosta ho nabídl Prostějovu, a ono to vyšlo.
Jsme rádi, že naše jedle se stane na dobu
vánočního adventu součástí náměstí
T. G. Masaryka. A pokud budeme pozváni na slavnostní rozsvícení, určitě
neodmítneme,“ svěřila se exkluzivně
Večerníku Ludmila Holubová.
Jak jsme zjistili, vůbec poprvé v historii Prostějova bude 27. listopadu na

náměstí T. G. Masaryka slavnostně
rozsvícena vánoční jedle. „Měli jsme
tu jen samé smrky, v jednom případě
stříbrný. Ale jedli opravdu ještě ne!
Tu klenovickou však budeme muset
zkrátit na výšku maximálně 12,62
metru kvůli statickému posudku
nového základu na kuželně náměstí
T. G. Masaryka,“ prozradila Ivana
Hemerková.

na hřišti bzučely drony,
nechyběla ani sova PÁLENÁ!
n

Obrovský zájem budily vystavené modely dronů a letadel.

KOSTELEC NA HANÉ Nad očekávání! Premiéra kostelecké drakiády, kterou
uspořádali místní fotbalisté, předčila
všechny předpovědi. V areálu útulného stadionku se nedávno sešla více než
stovka lidí a nebe se celé odpoledne jen
hemžilo pestrobarevnými draky. „Počítali jsme s tím, že dojde tak třicet lidí. Nakonec jich bylo sto třicet!“ informoval
Stanislav Píchal, prezident pořádajícího
FC Kostelec na Hané.
Podstatným detailem, který je při každé
podobné akci nutný - silnější vítr, se dostavil jako na objednávku. „Celé dopoledne bylo prakticky bezvětří, po obědě
se to začalo zvedat, a jakmile se začalo,
tak foukalo úplně ideálně,“ usmíval se
spokojeně Standa Píchal. Nad oběma
travnatými plochami se tak vznášelo velké množství draků, dráčků a dalších letuschopných výtvorů. „Řekl bych, že jich

Foto: Jiří Grepl

bylo tak okolo padesátky. Většina jich
létala opravdu parádně, co jim šňůry stačily,“ prozradil další podrobnosti Píchal.
Kostelečtí fotbalisté nachystali pro
všechny účastníky také zajímavý doprovodný program. Nejmenším se zavděčilo třeba malování na obličej. „Všem
dětem byla k dispozici slečna Libíčková.
Návštěvou nás poctil i sokolník, který
přinesl sovu pálenou a puštíka. Okolo
čtvrté odpolední pak přijeli modeláři
s drony a dalšími letuschopnými modely. Ty pak nad celým areálem létaly až do
tmy,“ popsal různorodou zábavu prezident kostelecké kopané. Organizátoři
si tak průběh akce nemohli vynachválit.
„Jsme obrovsky spokojení, všem se nám
to hrozně líbilo. Už se těšíme na příští
podzim, kdy si celou akci opět zopakujeme,“ uzavřel rozesmátý Stanislav Píchal.
(zv)

>>> chcete vìdìt, kdo je vaším starostou?

kvůli srnkám? NA STROMĚ! „Malá obec je na okraji zájmů...“

TĚŠICE Na vysokou rychlost doplatila minulý čtvrtek řidička osobního
auta. Silnice u Těšic byla této dámě za
volantem malá, načež sjela do příkopu
a s vozidlem narazila do stromu.
Následky naštěstí nebyly nijak vážné,
žena utrpěla jen lehčí zranění.
„Ve čtvrtek pátého listopadu kolem deváté
Zle nedobře dopadlo toto vozidlo poté, co jeho řidič musel strhnout řízení kvůli zvěři.
U Žešova se „vyválel“ v poli.
Foto: Policie ČR hodiny ranní na silnici ve směru od Těšic
na Ivanovice na Hané došlo k dopravní
ŽEŠOV U Žešova došlo minulé úterý Následkem toho se vozidlo dostalo do nehodě osobního vozidla. Třicetiletá
k závažné autonehodě. Řidič osob- smyku, sjelo vpravo mimo komunikaci řidička Renaultu Clio na rovném úseku
ního vozidla zde vyjel z rychlostní na pole, kde se několikrát převrátilo přes
komunikace a několikrát se převrátil střechu,“ informoval o hrůzostrašně vyna vedlejším poli. Policistům vysvět- padající havárii František Kořínek, tiskoloval, že musel strhnout řízení kvůli vý mluvčí Policie ČR pro Územní odbor
zvěři, která mu vběhla do cesty.
Prostějov.
„V úterý třetího listopadu krátce po Při nehodě byli lehce zraněni dva
půlnoci došlo na rychlostní komuni- spolujezdci na zadním sedadle.
kaci v úseku mezi Žešovem a Vrano- „Hmotná škoda na vozidle byla předvicemi-Kelčicemi k dopravní nehodě. běžně vyčíslena na sto tisíc korun. AlČtyřiačtyřicetiletému řidiči osobního kohol u řidiče byl vyloučen provedenou
automobilu značky Volkswagen při jíz- dechovou zkouškou. Příčiny, okolnosti
dě ve směru na Vyškov měla do cesty a míra zavinění havárie jsou předmětem
náhle vběhnout lesní zvěř, na což rea- dalšího policejního vyšetřování,“ uvedl
(mik)
goval prudkým vyhýbacím manévrem. ještě Kořínek.
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Šubířovský starosta Jindřich Ritter:

nepřizpůsobila rychlost, najela více ke krajnici a následně sjela do příkopu, kde čelně
narazila do stromu. Při nehodě utrpěla
naštěstí jen lehké zranění, byla ošetřena
v nemocnici v Prostějově,“ informoval
Josef Bednařík, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Policisté dali řidičce před odvozem do
nemocnice „dýchnout“, výsledek byl negativní. „Celková škoda činí třicet tisíc korun
a nehoda byla vyřešena blokovou pokutou,“ dodal Bednařík.
(mik)

EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR
pro Večerník

Jiří MOŽNÝ

ŠUBÍŘOV Před pěti lety si obyvatelé Šubířova připomněli rovné tři století od první písemné
zmínky o této obci, kdy majitel
panství Jaroměřice u Jevíčka
svobodný pán František Michal
Augustin Šubíř z Chobyně uzavřel smlouvu s opatem premonstrátského kláštera Hradisko
u Olomouce. Momentálně tu
má trvalé bydliště přibližně
čtvrt tisíce lidí a v jejich čele
stojí od podzimu 2006 Jindřich
Renault je po nárazu do stromu Ritter. Současný starosta tak
zralý na odpis. Mladá řidička udělala na pomezí Olomouckého
zásadní chybu, nepřizpůsobila ry- a Pardubického kraje loni na
chlost.
Foto: Policie ČR
podzim započal své třetí funkční období. Nyní je dalším hostem našeho pravidelného seriálu rozhovorů s čelními představiteli měst, městysů a obcí
nikaci na travnatou plochu, kde následně
narazila do elektrického rozvaděče a ko- prostějovského regionu.

Z tahače se uvolnilo kolo, smetlo rozvaděč

Zfetovaný řidič
za volantem
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Uplynulý pátek 6. listopadu v podvečer kontrolovali policisté v Kralickém
Háji řidiče motorového osobního
vozidla značky Škoda Felicia. U dvacetiletého muže provedli dechovou
zkoušku, která byla negativní, když
prokázala přítomnost návykové látky
Cannabis. Řidič byl vyzván k lékařskému vyšetření spojenému s odběrem krve či moči ke zjištění, zda není
ovlivněn jinou návykovou látkou,
čemuž se podrobil. Policistům uvedl,
že večer předtím vykouřil takzvanou
„jednu sklenku marihuany“. Na místě
mu byl zadržen řidičský průkaz a zakázána další jízda.

zjistili jsme

Inspektoři SZPI nalezli v kostelecké
restauraci celou řadu pochybení. „Nebyl zajištěn přístup k teplé vodě, pro-

3x foto: Martin Zaoral

Koruny LEVNĚJI

Inspekce zavřela Hanáckou restauraci Kostelecká drakiáda:

Martin Zaoral

Sebral i noviny

V pátek 6. listopadu vnikl po předchozím poškození okna v přízemí do
domu v Držovicích dosud neznámý
zloděj. Objekt prohledal a jako suvenýry si odnesl troje značkové dámské
hodinky, zlaté a stříbrné šperky. Jejich
hodnota byla vyčíslena na necelých
192 tisíc korun, škoda poškozením
domu pak na dalších 10 tisíc.

BYLI JSME
U TOHO

FOTOGALERIE
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aneb jsme
s vámi u toho...

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

Sdělení podezření ze spáchání
přečinu porušování domovní svobody a přečinu krádeže předali
v pondělí 2. listopadu plumlovští
policisté třiadvacetiletému muži
z Plumlova. Těchto přečinů se měl
muž dopustit tím, že na státní svátek ve středu 28. října odcizil z dílny v obci Žárovice nářadí v hodnotě devatenáct a půl tisíce korun. Ve
věci je vedeno zkrácené přípravné
řízení.
Minulé úterý 3. listopadu si z rukou
prostějovských kriminalistů převzal třiadvacetiletý muž z Přerovska
sdělení obvinění z přečinu krádeže.
Toho se měl muž dopustit tím, že
se mezi dny 28. a 29. října násilím
vloupal do prodejny smíšeného
zboží v obci na Němčicku. Z prodejny si pachatel následně odnesl
cigarety různých značek, alkohol
a tiskoviny v celkové hodnotě 46 054
korun. Škoda poškozením zařízení
prodejny byla vyčíslena na 3 216 korun. Obviněnému muži hrozí trest
odnětí svobody až na dvě léta.
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KLENOVICE NA HANÉ Špatný
technický stav nákladního vozidla převážejícího dřevo zapříčinil
kuriózní nehodu. Uvolněné kolo
z nápravy kamionu totiž rozmetalo
u Klenovic vše, co mu stálo v cestě...
„Nákladnímu automobilu značky Volvo
s návěsem naloženým dřevěnou kulatinou se v úterý třetího listopadu o půl
osmé večer při jízdě z Klenovic na Hané
směrem ke Kojetínu za jízdy uvolnily
šrouby levých kol na třetí nápravě tahače.
Kola z náboje zadní nápravy upadla a setrvačností pokračovala vlevo mimo komu-

Policie po nehodě u Klenovic na Hané prověřuje okolnosti, za jakých se z kamionu mohly
uvolnit šrouby levých kol.
Foto: Policie ČR

vového zábradlí. Při havárii nedošlo ke
zranění osob,“ uvedl ke kuriózní nehodě
František Kořínek, tiskový mluvčí Policie
ČR pro Územní odbor Prostějov.
Hmotná škoda na vozidle, zábradlí
a elektrickém rozvaděči byla předběžně
vyčíslena na jedenašedesát tisíc korun.
„Alkohol u řidiče byl vyloučen provedenou dechovou zkouškou. Příčiny, okolnosti a míra zavinění havárie jsou předmětem dalšího policejního vyšetřování,“
dodal mluvčí prostějovské policie. (mik)

●● Rozhodoval jste se před volbami,
jestli máte ve funkci pokračovat?
„Kdyby měl člověk přemýšlet nad tím,
jestli má do toho znovu jít, nebo ne, tak
si asi čtrnáctkrát denně řekne, že odstoupí. (smích) Starosta funguje čtyřiadvacet
hodin denně, navíc jsem ještě u požární
jednotky a svážím bioodpad, protože
kdybychom měli platit řidiče, tak to neutáhneme. Za letošek jsem měl pouze
jeden den dovolené... Na malé obci to
není o penězích ani zviditelnění. Celý

život jsem podnikal, vydělal více peněz
a nemusel řešit spory občanů. Táhne mě
ale to, že když dodělám nějakou akci, která je dobrá a přínosná, tak už musím mít
nachystané něco dalšího a přemýšlet, co
dalšího udělat. Vždy mi šlo jen o obec.“
●● Na čem aktuálně nejvíce pracujete?
„V květnu jsme se pustili do rekonstrukce
sokolovny, kterou měníme na multifunkční dům obce. Dostali jsme tři sta tisíc korun
z Olomouckého kraje, dalších tři sta padesát tisíc dá obec. Program to umožňuje, tak
práce děláme svépomocí, což nám ušetří
hodně peněz. Jde o největší rekonstrukci,
co její historie pamatuje. Snad jako poslední se tam totiž v roce 1984 konala moje
svatba a od té doby to třicet let chátralo.
(úsměv) Chceme sokolovnu využívat pro
všechny akce, nový sál bude mít více než
sto padesát metrů čtverečných. Do budovy se vrátí kvůli atmosféře i kamna.“
●● A jaké máte plány do dalších let?
„Tak toho je moc... Každý rok se snažíme
získat nějakou dotaci, ale záleží, jaké výzvy budou vypsány. S naším rozpočtem
toho moc nejde, drobnější záležitosti
řešíme svépomocí. Chtěli bychom zřídit
sběrný dvůr a uvažujeme o sociálních
bytech nebo domu s pečovatelskou službou. Když totiž starší člověk zůstane sám,
tak jde často do domova, dům prodá
a nastoupí místo něho chalupáři, z nichž
nám peníze do rozpočtu nejdou... Nyní je
vypsána výzva na komunitní pro seniory.
Zvažujeme, jestli do tohoto projektu půjdeme. Naposledy jsme z programu adaptovali nevyužívané prostory staré školy na
pět sociálních bytů. Mimo to spolupracujeme s farností, opravovali jsme kostel,
loni dřevěnou zvoničku v Chobyni, ještě
nám zbývá opuštěná fara. Tam by mohly
být třeba tři byty pro seniory.“

●● Věříte, že byste zmíněný
m zaplnili?
sociální dům
m, že jo. Většina star„Já si myslím,
ších lidí rádaa zůstane v obci, kde
prožili celý život, mají zde znáe. Snažíme
mé a přátele.
elebovat
se stále zvelebovat
eď na
obec, ještě teď
rovepodzim prove-

“

„Hlavně lze mluvit o ztrátě
obyčejného selského rozumu!
roz
Nejprve nám zrušili vlakovou
vlak
dopravu, kterou nahrad
nahradili autobusovou. Jezdil nám ttu bus
z Moravské TřeboT
vé do Prostějova
Pros
a čtrnáct spojů
Foto: archiv J. Rittera
z Jevíčka ddo Ko-

„Například autobus z Jevíčka naší obcí projel,
zastavil na výstup, ale nevzal lidi do Konice,
protože to už bylo na území Olomouckého kraje.
Toto prostě obyčejnému člověku nevysvětlíte!“

deme výsadbu ovocných stromů kolem
cest, loni jsme díky pomoci z ministerstva zemědělství dokončovali revitalizaci.
V rámci této akce se pořídily nové lavičky,
dětské hřiště, bezdrátový rozhlas a zmodernizovalo se pouliční osvětlení. I když
jsme si na dofinancování akce museli vzít
úvěr, určitě nelitujeme.
●● Jak se na počtu obyvatel projevuje
vzdálenost od větších center?
„Musí se všude dojíždět a je problém
sehnat práci. Snažím se využívat dotací přes úřad práce a máme tu sedm
osm zaměstnanců, jinak lidé jezdí do
Konice, Jevíčka, Olomouce, ale povětšinou auty. Je tu totiž problém, že
Olomoucký kraj se již několik let nemůže dohodnout s Pardubickým na
proplácení nákladů a mezikrajská autobusová doprava nám vázne. Již několikrát jsme dodávali podklady různým
koordinátorům a plánovačům dopravy,
ale bohužel celý svět řídí ekonomika
a malá obec je na okraji zájmů...“
●● Je v tomto směru alespoň nějaký
posun za poslední roky?

nice, což je i laikovi jasné, že je nesmyslně moc. Navíc nedošlo ke zmíněné
mezikrajské dohodě a spoje vyslané
Pardubickým krajem nechtěly přepravovat lidi na území Olomouckého kraje.
Takže například autobus z Jevíčka naší
obcí projel, zastavil na výstup, ale nevzal
lidi dále do Konice, protože to už bylo na
území Olomouckého kraje. Toto prostě
obyčejnému člověku nevysvětlíte! Do
roku všech čtrnáct spojů zrušili pro
malou vytíženost… Já jsem prosazoval
tři pravidelné linky, aby se lidé mohli
dostat do práce, na nákup a k doktorovi.
Ale marně. Nyní zase obnovili vlakovou
dopravu, ale lidé od nás ji až tak nevyužívají, protože na zastávku je více jak pět
kilometrů.“
●● Momentálně je tedy jaká situace?
„Máme bídnou mezikrajskou dopravu,
jezdí tu ‚školák‘ ráno a odpoledne, poslední spoj k nám jede z Konice v pět.
Z Jevíčka se k nám dostanete nejpozději
kolem jedné hodiny odpoledne, což pochopitelně pro pracující nestačí. Ale jede
aspoň něco a zaplaťpánbůh za to.“
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PROSTĚJOV
Zatímco někdo peče s ohromnou vervou, radostí a láskou, jiníztétočinnostišílí.Celákuchyně je špinavá, trápí nás spousta
hodin i dnů strávených pečením, a to kolikrát i nevydařeným. To nám může zkazit náladu i pohodu. Zárukou klidu
a spokojenosti jsou obchody
s potravinami, ale i pekařky a
cukrářky, které nám na přání a
na rozdíl od mnohých lidí upečou, co si zamaneme a navíc
s velkou chutí a láskou.
Jak jste již jistě poznali, tentokrát
se na dnešní tematické straně a
půl věnujeme pečení a všemu
kolem něj. A jelikož se pomalu
ale jistě blížíme k vánočnímu
období, povíme si o zdravém
cukroví a také se podíváme, co
všechno dovedou i nedovedou domácí pekárny.
Texty připravila:
Aneta Křížová

JSME
JEDNA

RODINA
Řekni
svým přátelům,
že už jsi taky
s náma
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A PEČEME
S LÁSKOU

I zdravé cukroví je chutné cukroví

Foto: internet

Vánoce jsou téměř za dveřmi, tudíž je nejvyšší čas začít přemýšlet,
kdo, kdy, kolik a jaké upeče vánoční cukroví. Někdo si sváteční
pochoutky peče sám, jiní to raději
nechají na profesionálech. Ať tak
či onak, je vhodné zamyslet se
nad tím, jaké cukroví by to mělo
být. Kromě rozmanitosti a mnoha
druhů stojí za úvahu také představa, zda chceme cukroví zdravé a či
jakou variantu zvolíme...
Při pomyšlení na vanilkové rohlíčky,
perníčky, pracky, kokosové kuličky
nebo třeba na vosí hnízda se nám
všem již asi sbíhají sliny. Ovšem
mnozí musejí být při pochutnávání

si na těchto dobrotách opatrní. Jsou
to například osoby alergické na lepek nebo diabetici. Avšak doba není
v tomto ohledu zlá, ba naopak!
Existuje totiž už mnoho variant, které jsou chutné, ale zároveň zdravé.
Co se týče celiaků, tak většina z nich
nemá problém v dnešní době sehnat
bezlepkové potraviny. K dispozici je
i vánoční cukroví bez lepku a nechat
si tyto dobroty upéct od domácí
cukrářky. Není v tom žádná věda.
Podstatné je pouze vyměnit suroviny s lepkem za ty bezlepkové.
Do cukroví patří mouka, cukr, vejce, máslo, kakao, ořechy nebo třeba
piškoty. Klasickou mouku lze nahra-

dit bezlepkovou, piškoty vyměníme
za kukuřičné, vejce je možné úplně
vypustit, místo kakaa použijeme
karob a máslo nahradí třeba sádlo.
V neposlední řadě je v případě potřeby možné cukr vyměnit za rýžový
nebo kukuřičný sirup.
V případě diabetiků je nutná menší
úprava. A to buďto používat přírodní
sladidlo, nebo mít řádnou disciplínu.
Je ovšem velice vhodné vyhnout se
škodlivým umělým sladidlům, které
se často do Dia potravin a cukroví
přidávají. Lepší a zdravější variantou
je přírodní sladidlo jako například
med, javorový sirup, sirup z agáve
či třeba obilný slad. Diabetik si však
může dát i klasické pochutiny s cukrem, ovšem pouze za důkladné sebekázně. Musí vědět, že ho má sníst
méně a popřípadě by měl při větším
množství „sladkého“ zvýšit energetický výdej, což znamená pohyb. Ale
i diabetik si rád dá cukroví, jen musí
být skutečně disciplinovaný a vědět,
že si má dát pár kousků namísto plných hrstí.
Příznivci zdravého životního stylu
pak mohou při pečení používat bio
suroviny nebo produkty ekologického zemědělství. To znamená, že
během celého procesu výroby nebo
zpracování nebyly použity chemické látky, jako hnojiva, barviva, konzervanty atd. Tak s chutí do výroby
či objednání chutného a zdravého
cukroví.

Doporuč,
sdílej
a dej like na

15110211087

www.facebook.com/vecernikpv
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A PEČEME
S LÁSKOU
LÁSKOU

PROSTĚJOV
Domácí pekárna je dobrý sluha,

ale cukroví nezvládne
Domácí pekárny jsou posledních
pár let skutečně velkým hitem.
Mnozí si tak tuto „vymoženost“
s radostí koupili, avšak v některých
domácnostech doteď stojí jako
nová na svém původním místě.
Než si tedy pořídíte domácí pekárnu, je tak vhodné zvážit, zda je
vůbec potřeba... Zajímalo nás, co
všechno domácí pekárna zvládne
či nezvládne a je to opravdu tak
dobrý sluha? Možná zjistíte, že
domácí pekárnu využijete, anebo
se třeba naopak ujistíte, že je pro
vás jednodušší chodit si pro pečivo
raději do obchodu či k některému
z našich partnerů dnešní tématické strany...
Domácí pekárny mají několik programů. Dovedou míchat a kynout
těsto, umí péct, ale dokonce i udělat
pečené brambory, guláš nebo třeba
sekanou. Když zvolíme první zmíněný
program, tedy míchání a kynutí těsta,
musíme pak těsto ještě zpracovat ručně a dát jej péct do trouby. Takto pak

vzniknou například rohlíky, bagety,
knedlíky či třeba pizza. Další možností
je míchání, kynutí a následné pečení.
Tento program se hodí při pečení chleba, mazanců či buchet.
Nyní když víme, co domácí pekárna
dovede, můžeme přejít k jejímu výběru. Produktů na trhu je příliš a je tak
poměrně těžké vyznat se v tom, která
pro nás bude ta pravá. Nelze se vždy
řídit objemem ani cenou pekárny.
Jedním z důležitých parametrů je velikost pečicí nádoby, tedy výsledného
produktu neboli upečeného bochníku chleba. Výběr je z mnoha velikostí
od konečné hmotnosti 500 g až po
1800 g.
Dalším parametrem jsou programy,
které pekárna má. Některé pekárny
mají hodně programů, ale většinu
třeba jen na pečení chleba. Jiné zase
mají méně programů, ale zvládnou
i další výrobky než jen chleba. Téměř
většina pekáren má však program na
přípravu bezlepkových směsí. Spíše
ovšem než na počet činností je vhod-

né se zaměřit na jejich různorodost.
Na obalu pekárny by tak měly být
zmíněné možnosti: pečení z kypřicího prášku, vhodné pro přípravu pizzy,
sekaného masa a podobně. Všechny
pekárny nabízejí funkci odloženého
startu. Je tedy příjemné ráno vstát
k čerstvě upečenému chlebu, avšak
některé jsou tak hlučné, že by vás probudily z vašich krásných snů.
Co se týče rozměrů pekáren, tak
nejsou nijak velké. Spíše si stanovte
místo, kde by měla stát a dle toho
vybírejte. Koho zajímá spotřeba,
tak pekárna nejede po celou dobu
pečení na plný výkon. Například
při hnětení či kynutí je její spotřeba
téměř nulová. A pokud vás zajímá
počet hnětačů, tak ten není zas tak
důležitý. Klidně postačí jeden, ale
zato kvalitní.
Domácí pekárna tedy dovede usnadnit řadu práce, ale dorty a cukroví
za nás přeci jen neudělá. Avšak naši
partneři to dovedou s radostí a láskou
udělat za nás.

Konstelace hvězd Prostějova

ký
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Také se nechcete stále loučit se sluníčkem, které svými paprsky rozzařuje celý Prostějov? Dobrá nálada vyplývající z pozdního babího léta ještě nějakou chvíli vydrží,
pomalu se ale připravujte na rozmrzelosti z podzimních plískanic. A sníh. Kdo ví...

BERANI - 20.3. až 18.4. Nedotýkejte se ničeho, co je pod elektrickým
proudem! Při vaší pověstné nešikovnosti vám hrozí úraz, navíc v domácím prostředí. Žehlení, praní či vysávání tak nechejte na jiných členech
rodiny, vyplatí se to.
BÝCI - 19.4. až 19.5. Budete pozváni
na večeři, a to dokonce velmi vlivnou
osobou. Pokud se hodláte posunout
v pracovní kariéře zase o něco výše,
rozhodně tuto pozvánku neodmítejte.
Navíc se budete moci chlubit kolegům
novou známostí.
BLÍŽENCI - 20.5. až 19.6. Už ani
jediný den neodkládejte důležité rozhodnutí, které jste měli učinit již dávno. Jednou přece musíte do vašeho
trápení s partnerem říznout a zajistit si
klid i pohodu. Pokud nemáte odvahu
se rozejít, odstěhujte se.
RACI - 20.6. až 21.7. Budete muset
použít tvrdších slov, abyste si vydobyli větší respekt u životního partnera.
Poslední dobou vám to moc neklape,
každý z vás si dělá, co chce. Naopak
v práci zavládne pohoda, tady problémy nehledejte.

LVI - 22.7. až 21.8. Nebuďte zbrklí
a neřešte problémy za poklusu. Alespoň na chvíli se vždy zastavte a zkuste
o jednotlivých záležitostech více přemýšlet. Uvidíte, že v klidu a s chladnou
hlavou zvládnete i těžký úkol, kterým
vás pověří nadřízený.
PANNY - 22.8. až 21.9. V domácnosti zrovna k užitku nejste, členům rodiny se při úklidu jenom pletete. Zkuste
nepřekážet, najděte si nějakou zábavu
mimo domov. Už dlouho jste nebyli
ve společnosti, návštěva divadelního
představení by nebyla marná.
VÁHY - 22.9. až 21.10. Pozor na
nadměrné požívání alkoholu, vždyť
vám nikdy nesvědčí ani trocha šnapsu!
Možná vás okolnosti donutí si s někým
přiťuknout na zdraví, to ale neznamená, že se musíte zhulákat do bezvědomí. Vyhýbejte se barům.
ŠTÍŘI - 22.10. až 20.11. Doma ve
schránce naleznete dopis, po jehož
přečtení vás začnou brát všichni čerti! Nic naplat, budete se muset ihned
spojit se svým účetním a připravit se
na kontrolu finančního úřadu. Snad
dopadne dobře, nebo máte strach?

STŘELCI - 21.11. až 20.12. Budou
se vám tento týden zdát překrásné sny,
mnohé z nich si budete přát uskutečnit
v reálném životě. To ale nebude tak
lehké, obzvláště když před každým
strkáte hlavu do písku a bojíte se uskutečnit své dřívější plány.
KOZOROHOVÉ - 21.12. až 19.1.
Po dlouhé době vložíte na svůj účet
nějaké peníze ve snaze začít konečně
šetřit. Koncem týdne vás však požádá
přítel o půjčku. Rozhodování bude
těžké, ale jelikož je na kamaráda spoleh, své peníze zase vyberete.
VODNÁŘI - 20.1. až 18.2. Dostanete se do sporu se svými kolegy na
pracovišti. Všichni se totiž máte podílet
na splnění náročného úkolu, jenomže
ostatní se flákají a makáte pouze vy.
Uděláte dobře, když si to nenecháte
líbit. Tvrdě do nich!
RYBY - 19.2. až 19.3. Nepouštějte se
do žádných riskantních investic, obzvláště když vám při nich radí někdo,
koho vůbec neznáte! Zůstaňte při zdi,
pro vás bohatě stačí, když si jednou
týdně vsadíte a u televize se těšíte na
výhru. Tento týden opět marně...

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: SÝRY
Sedlčanský hermelín
původní 100 g

29,90

-

29,90

29,90

29,90

22,90

Mozzarella Galbani
125 g

18,60

16,90

29,90

16,90

19,90

-

Lučina čerstvá 100 g

16,90

-

13,90
(62,5g)

19,90

19,90

19,90

Gervais original s
pažitkou 80 g

15,90

15,90

16,90

19,90

14,90

11,90

Apetito lahodné
smetanové 150 g

34,90

-

34,90

34,90

24,90

34,90

Eidam plátky 100 g

11,90

12,90

12,90

11,90

19,90

11,90
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Kdo z nás si rád nepochutná na výborných sýrech! Pro nejlevnější Sedlčanský
hermelín spěchejte do Penny marketu, ovšem Mozzarellu Calbani najdete za
nejmenší peníz v Lidlu či Kauflandu. Kdo si rádi pochutnáte na čerstvé Lučině,
zamiřte do Kauflandu, pokud dáte přednost originálnímu Gervais s pažitkou,
vraťte se opět do Penny marketu. Bezkonkurenční cenu za lahodné smetanové
Apetito nabízí Tesco. A jestli jste věrní tradičnímu plátkovému Eidamu, můžete
si vybrat mezi Albertem, Kauflandem či Penny marketem.
Nechejte si chutnat!
Průzkum proveden ve středu 4. listopadu 2015

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ - LIDOVÁ HVĚZDÁRNA

INFORMUJE
Hlasujte pro živnostníka Olomouckého kraje

-finalista č. 9 IVO STAWARITSCH

Podpořte svým hlasem živnostníka
za Olomoucký kraj v celostátním kole
soutěže Česká spořitelna Živnostník
roku 2015 pana Ivo Stawaritsche z
Kostelce na Hané, který se zabývá
uměleckým kovářstvím.
„Pana Stawaritsche osobně znám, je
to nejen skvělý řemeslník, ale i úžasný

člověk. Naši podporu si plně zaslouží. Hlasovat můžete až do 18. 11. 2015.
Moc Vám i za pana Stawaritsche Čím více poslaných SMS, tím větší
děkuji a přeji mu vítězství!“ říká šance na vítězství.
Helena Chalánková, ředitelka OHK
Helena Chalánková,
v Prostějově.
ředitelka OHK v Prostějově
Stačí poslat SMS na 900 11 09
ve tvaru ZIV 9
POZVÁNKY NA NAŠE AKCE
ZIV mezera a číslo favorita (příklad: ZIV 9)
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

OD 9. DO 15. 11. 2015
POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 15:00 hodin. Pomocí dvou
speciálních dalekohledů lze na Slunci pozorovat zajímavé útvary ve fotosféře i chromosféře (sluneční
skvrny, protuberance, filamenty , erupce…). Vstupné 20 Kč.
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 19:30 hodin. Večerní obloze vévodí
Měsíc, na jehož povrchu můžeme dalekohledem dosáhnout s rozlišení asi 2 km. Jsou pozorovatelné, krátery, pohoří a
další útvary. V případě špatného počasí proběhne náhradní pořad. Vstupné 20 Kč.
Výstavy MATEMATIKA VE SLUŽBÁCH ASTRONOMIE prof. RNDr. Miloslav Druckmüllera, CSc., obsahující unikátní fotografie slunečních zatmění i dalších krásných astronomických objektů a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE si můžete prohlédnout na začátku všech výše uvedených pozorování.

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: Konice
Dne: 24. 11. 2015 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá oblast: ulice Za nádražím od č. 658 po 709 a 737, 740.
Obec: Vrahovice
Dne: 27. 11. 2015 od 7:30 do 14:30 hodin. Vypnutá oblast: fa. KAJA s.r.o.,
Za Vrahovickou 711.
E. ON Česká republika, s.r.o.

JSME JEDNA

RODINA

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

www.facebook.com/vecernikpv
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rozhovor Večerníku

„S KOTVALDEM A HLOŽKEM UŽ JSME KAŽDÝ NĚKDE JINDE!“
S Hanou Zagorovou jsme si povídali na mimořádné lince Praha - Prostějov
PRAHA, PROSTĚJOV Už zítra si
příznivci legendární a pořád velice
populární Hany Zagorové přijdou
na své! Devítinásobná „Zlatá slavice“ vystoupí společně s Petrem
Rezkem a skupinou Jiřího Dvořáka Boom!Band přímo v Prostějově. Stane se tak vůbec poprvé
za poslední dekádu. Večerníku se
pár dnů předtím podařilo s veleúspěšnou zpěvačkou telefonicky
spojit a po mimořádné lince Praha
- Prostějov pořídit pro své čtenáře
exkluzivní rozhovor. V něm nám
Hana Zagorová před svým vystoupením prozradila hned několik
pikantností a také se přiznala, jak
moc se na Hanou těší. Současně
ale lituje toho, že si město nebude
moci z časových důvodů prohlédnout. Hned ve středu totiž chvátá
do Litomyšle. Takže, všichni do
Společenského domu, koncert
vypukne v úterý 10. listopadu od
19:00 hodin. Večerník, jakožto
hlavní mediální partner, u toho
chybět pochopitelně nebude.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

●● V roce 1969 jste vystudovala
herectví na brněnském JAMU.
Proč pak zvítězil zpěv nad herectvím?
„Během studií herectví jsem onemocněla a musela jsem na rok přerušit školu. A protože nejsem člověk,
který by byl moc činorodý, tak jsem
se víc věnovala zpěvu. A najednou
jsem byla pátá ve Zlatém slavíku!
Když jsem pak dodělávala JAMU,
bylo mi jasné, že obě profese musím
spojit, což nebyl až takový problém.
První příležitost se objevila hned na
konci šedesátých let v muzikálu. Ten
byl tehdy velmi populární na celém
světě, u nás ale bohužel zažil boom
v době, kdy mě osobně například role
princezen už dávno minuly...“
●● Co vás přimělo, na rozdíl od
kolegyň Věry Špinarové či Marie
Rottrové, opustit Ostravu a dát
přednost Praze?
„No, jednoznačně láska! Přestěhovala
jsem se za svým milým a udělala jsem
dobře. Láska k tehdejšímu partnerovi
bohužel nevydržela, ale láska k profesi a k Praze
ano.“ (úsměv)

●● Vaši fanoušci se tehdy před léty
domnívali, že mezi vámi a Petrem
Rezkem je něco víc, než přátelství...
„To nikdy v životě! A myslím, že ani
jednoho z nás to nenapadlo. Kdepak...“ (úsměv)
●● Od roku 1977 jste získala devětkrát za sebou Zlatého slavíka.
Jak jste si vychutnávala vrchol své
kariéry?
„Bylo to pro mě moc krásné a plodné období. Nevím, jestli to byl úplný
vrchol mé kariéry, ale teoreticky to
možné je. Víte, já si všech ocenění
v této anketě nesmírně vážím. Zlatý
slavík byl a vlastně pořád ještě je nejvyšším oceněním v otázce popularity
fanoušků. Co si budeme vykládat,
naše povolání děláme právě proto,
abychom byli oblíbení. A když vám
lidi pošlou hlas do tak významné
ankety, něco to vždycky znamená.“ (úsměv)
●● Jak vzpomínáte na spolupráci s Petrem Kotvaldem
a Stanislavem Hložkem?

diu jsme se společně objevili až po
mnoha letech. To jsem pořádala svůj
koncert v Lucerně a pozvala spoustu
hostů, abychom si společně zazpívali.
A Petr byl pochopitelně jeden z nich.
Naštěstí pozvání tehdy neodmítl. Je
pravda, že tehdy jsem mu strašně vynadala, že od nás z kapely odešel. Měl
stále krásný hlas a ke své vlastní škodě
ho léta nebylo slyšet ani vidět. Jen na
své chalupě skládal písničky, většinou
ale takzvaně do šuplíku...“
●● Vraťme se ještě k Petru Kotvaldovi a Stanislavu Hložkovi. Nemáte někdy chuť uspořádat aspoň pár
„retro“ koncertů s touto dvojicí
zpěváků? Byli jste skvělé trio...
„Ne, to opravdu už asi ne! Já si myslím,
že každý z nás tří jsme už úplně někde

nevím! (smích) Ať je to jakkoliv, já si
toho nesmírně vážím.“
●● S Petrem Rezkem vystupujete už několik desetiletí, můžeme
čekat ještě nějakou novinku?
„Myslím, že teď ne. Já osobně nyní
nové duety nenatáčím, naopak aktuálně připravuji svoji sólovou desku.“
●● Jak se těšíte do Prostějova?
„Móóóc! (smích) Těším se na publikum
a jeho reakci. Jsem člověk, který hrozně
rád vystupuje na koncertních pódiích.
Vždycky si říkám, že pokud bych se netěšila na svůj vlastní koncert, znamenalo
by to okamžitý konec celé kariéry. Hrozně nerada bych šla na jeviště s nějakým
špatným pocitem, že to dělám proti své
vůli. Akorát mě mrzí, že v úterý nebudu
mít moc času si Prostějov alespoň na

„Petr Rezek na duo K+H nežárlil
,
ale z kapely odešel úplně zbytečně
!
Také jsem mu za to pořádně nada
la.“
né a mám z vyprodaných sálů obrovskou radost. Těžko na to ale dávat nějaký recept, jak vyprodat svůj koncert. Je
však zajímavé, že na vystoupení nechodí jen fanoušci naší generace, kteří nás
znají ze sedmdesátých či osmdesátých
let minulého století. Věkové spektrum
diváků je skutečně rozmanité, v hledišti často vídávám i ´náctileté´. Možná
jim rodiče či dokonce prarodiče zpívali
naše písničky před spaním, to opravdu

Michal

KADLEC
●● Jste rodačka z Petřkovic na Ostravsku, vracíte se ráda na Moravu?
„Samozřejmě. Například právě za
pár dní mě čeká velké moravské
koncertní turné, se kterým dorazím
i za vámi do Prostějova. Je ale pravda,
že v mém rodišti v Petřkovicích se
objevuji velmi zřídka. Přiznám se, že
kolikrát i přemýšlím, zda se tam mám
vůbec vracet... V hlavě totiž stále nosím vzpomínku na můj rodný dům
a na to, jak vypadal, když jsme v něm
s rodiči bydleli. A nevím, jestli si tyto
vzpomínky mám kazit tím, jak dům
vypadá dnes...“
●● Váš otec byl stavebním inženýrem, maminka zase učitelkou. Jak
jste se vůbec dostala ke zpívání?
„Moje maminka nebyla učitelkou
v tom pravém slova smyslu, vedla
jen gymnastiku. Byla ovšem velmi
muzikální, stejně jako můj dědeček,
který dokonce dirigoval velký orchestr. Takže z maminčiny strany bylo
k umění velice blízko, proto asi nebylo divu, že jsem měla ke zpívání vlohy
už v dětství. Jistě, tatínek ze mě chtěl
mít inženýrku, podle něho jsem byla
také velmi technicky nadaná. V poslední době však tento názor už nikdy
nezopakoval. (smích) Musím ale říct,
že rodiče mi nikdy nebránili v tom, co
chci dělat a čím se živit.“

●● Od roku 1992 jste provdána za
operního pěvce Štefana Margitu. Probíráte muziku i doma, nebo si u rodinného krbu dáváte od profese pokoj?
„No, vidíte, teď zrovna natáčíme společnou desku, takže zákonitě si lidově
řečeno taháme práci domů! To se zavřeme do nějaké místnosti, posloucháme společné nahrávky, konzultujeme
je a tak trochu jsme jeden druhému
kritikem. Ale naše diskuze nejsou nijak
vehementní, probíráme vše v klidu.“
●● Čím to podle vás je, že dnes
jsou vaše koncerty stále vyprodané, stejně tak jako vystoupení Michala Davida či dalších matadorů,
jako třeba skupiny Olympic?
„Já nevím, to se zeptejte fanoušků...
(úsměv) Každopádně je to ale nádher-

chvíli prohlédnout. Přiznám se, že toto
město moc neznám. Tamní koncert je
totiž součástí naší moravské šňůry, načež přijdeme k vám ze Zlína a hned ve
středu vystupujeme v Litomyšli. Proto
jen přespíme a rychle mažeme dál. Jak
říkám, je to velká škoda, že se nebudeme
moci v Prostějově zdržet.“ (smutně si povzdechne) V každém případě bych chtěla
všechny fanoušky pozvat do hlediště,
doufám, že bude plno!“

vizitka
HANA ZAGOROVÁ

Foto: internet
●● Zítra vystoupíte v Prostějově se
svým parťákem Petrem Rezkem.
Jak jste se poznali?
„Už když jsem se objevila v Praze,
vnímala jsem ho jako zpěváka, který
vystupuje s nádhernými písničkami. Osobně nás seznámil kapelník
Karel Vágner, který Petra pozval na
zkoušku do studia. Chtěl tenkrát vyzkoušet, jak by naše dva hlasy ladily
dohromady. Zkouška dopadla na
výbornou, nazpívali jsme duet a naše
spolupráce s Petrem Rezkem trvala
dohromady šest let.“

„No, výtečně! Původně jsem chtěla tyto
dva kluky do kapely Karla Vágnera jen
jako sboristy. Když jsme ale s Karlem
řekli Petru Rezkovi, že přibereme dva
mladé zpěváky, tak mu někdo špatně
poradil, že by měl odejít. A Petr to bohužel opravdu udělal. Byla to jeho velká
chyba, přerušil si tak svoji pěveckou kariéru. Jeho odchodem tak dostali větší
prostor Kotvald s Hložkem.“
●● To vypadá, jakoby Petr Rezek
žárlil, ne?
„To nevím, to asi ne. Zřejmě se jen
obával, že zůstane v ústraní... Na pó-

jinde. Popravdě řečeno, už by mě společné vystoupení ani nenapadlo.“
●● Na začátku roku 1989 jste podepsala petici Několik vět a přes nátlak
komunistů jste odmítla podpis odvolat. Jak jste tuto dobu prožívala?
„Bylotoproměhodnětěžkéobdobí...Na
začátkuroku1989proměvlastněskončila kariéra ve všech ohledech. Komunisté
mi zakázali zpívat, natáčet, nesměla jsem
se pomalu ani objevit na veřejnosti. To
všechno naštěstí netrvalo dlouho, protože za půl roku se režim zlomil a moje
kariéra se znovu nastartovala.“ (úsměv)

✓ narodila se 6. září 1946 v Petřkovicích u Ostravy
✓ vystudovala Střední všeobecně vzdělávací školu v Ostravě, v roce 1964 přešla na Janáčkovu
akademii múzických umění v Brně, kde absolvovala obor herectví
✓ k pěvecké premiéře v soutěži Hledáme nové talenty přemluvil Hanu Zagorovou Gustav Brom, který ji ve finále ročníku
1963 doprovodil se svým orchestrem
✓ v roce 1968 se Zagorová díky ostravským nahrávkám s ORO a skupinou
Flamingo Richarda Kovalčíka prosadila na 5. místo v anketě Zlatý slavík
✓ následně začaly vznikat dodnes známé hity Bludička Julie, Já jsem tvá
neznámá, Tisíc nových jmen, Gvendolína, Tanečnice, Maluj zase obrázky, Kapky, Kdyby se vrátil čas, Duhová víla, Počítadlo lásky, Usnul nám,
spí, Benjamin, Mimořádná linka Praha-Tokio. S Petrem Rezkem nazpívala společné duety Duhová víla, Dotazník, Asi, asi
✓ v roce 1980 vytvořila roli Elišky v Podskalského, Smoljakově a Svěrákově filmovém muzikálu Trhák
✓ s Petrem Kotvaldem a Stanislavem Hložkem nazpívala ústřední píseň
Můj čas pro televizní seriál Sanitka
✓v devadesátých letech omezila svoji koncertní činnost, v televizi ale moderovala svůj vlastní pořad Když nemůžu spát
✓ její comeback na koncertní pódia nastal v roce 2004 a trvá dodnes...
zajímavost: jejím prvním manželem, kvůli kterému opustila rodné Ostravsko a přestěhovala se do Prahy, byl baletní mistr Vlastimil Harapes.
V roce 1992 se podruhé provdala za operního pěvce Štefana Margitu

Skvělá zpráva pro milovníky knih:
Otevřeli jsme pro vás nové knihkupectví Kosmas
na historickém místě hned vedle radnice.
q Tisíce titulů skladem
q Výdej internetových
objednávek
q Naprosto špičkové služby.
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Využijte příležistosti
a staňte se členem Klubu
Kosmas - získáte tak nejen
slevy při nákupu, ale také
dárky a milá překvapení.

Pondělí 9. listopadu 2015
www.vecernikpv.cz
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PO STOPÁCH UPRCHLÍKU ... III.
O

TATO KRIZE JE TAKÉ VELKÝ BYZNYS!
Na lidech bez hranic se přiživují převaděči, autodopravci, policisté i podvodníci...
BERKASOVO BAPSKA Rozhodně není pravdou, že by se na cestu do Evropy vydali jen samí
válkou postižení lidé, kteří přišli o všechno. Jistě, i takoví mezi uprchlíky jsou. Nicméně podle
našeho odhadu jich určitě není ani polovina. Jak jsme zjistili na vlastní oči, přestože většina
uprchlíků přicestovala jen tak „na lehko“, prakticky všichni u sebe mají větší či menší obnosy peněz buď z úspor, či z prodeje svého majetku. V hojné míře ovšem narazí na lidi, kteří je
o prostředky ve velkém rádi připraví. Na celém problému s uprchlíky se totiž nepochybně dá
i velmi dobře obohatit...
Jak již jistě víte, 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 předminulém čísle, pokračovali druhým dílem minule (kdo si je nestačil koupit, může tak učinit přímo v redakci), načež třetí pokračování našeho seriálu
zaměřeného na událost, kterou sleduje celý svět, nacházíte právě dnes...
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník
přímo z místa děníí

Martin
ZAORAL

vace? Za každého uprchlíka inkasovali
vysoké částky. Kolik přesně to bylo, to
však nikdo nechtěl říci.
Tím to ovšem neskončilo. Z okraje
srbského Berkasova, kde autobusy
uprchlíky vykládaly, zbývaly na hraniční přechod asi tři kilometry. Většina imigrantů je urazila pěšky, někteří
z nich si brali taxíky. Nejprve byla situace klidná a všichni uprchlíci plynule
přecházeli na chorvatskou stranu.
Vzhledem k jejich počtu i k faktu, že kapacita uprchlického tábora v Opatovci
byla výrazně překročena, se situace postupně horšila.
Už za našeho pobytu se chorvatská
ochota přijímat další a další uprchlíky
každou hodinu zmenšovala a tisíce lidí
byly rázem chyceny do pasti. Přes hranice je Chorvaté nechtěli pustit, zpět nemohli. Někteří by si zašli třeba nakoupit
do Berkasova, ale v tom jim zase bránili
srbští policisté, kteří žádné uprchlíky ve
městě nechtěli. Jenže i srbský policista
má svoji cenu a tak se našli lidé, kterým se je podařilo uplatit. Následně
hrstka uprchlíků mohla využít „komfort“ zdejšího motorestu. Vzhledem
k nízké kapacitě předpokládám, že
za jedinou noc tu ti „šťastní“ zaplatili asi tolik, kolik by je stál pronájem
čtyřhvězdičkového apartmá v pražském Hiltonu...

Kolik stojí cesta uprchlíka z Afriky či
z Asie do Evropy? To se dá jen velmi
těžce spočítat. Bude to ovšem určitě
výrazně víc, než pokud by si ve své domovské zemi či třeba v hlavním městě
Turecka koupili letenku a vydali se
k nám zcela legálně tedy i s platným
vízem. Jenže to by 99,9 % z nich nikdy
nedostalo. A tak se museli vydat „nadivoko“ v davu společně s ostatními.
V počtu, v jakém se běženci vydali na
svoji pouť, už je totiž na jejich tažení
Evropou nic nezastaví. A každému
bude jedno, zda by konkrétní lidé víza
dostali či nikoliv...
Při své cestě však rozhodně nejsou odkázáni pouze na své nohy. Moře překonali
na člunech či na lodích, za což museli zaplatit asi tolik, kolik by je stála právě výše
zmíněná letenka. Ušetřili jen málokteří. Hovořili jsme například s jedním
egyptským instruktorem plavání,
který se pochlubil, že moře přeplaval. Pokud si to nevymýšlel, pak je jde
o skutečný extrém!
Každopádně na evropském kontinentu imigranti využívají autobusy, vlaky
Falešní obchodníci
a někteří i taxíky. A to je stojí také hodně
peněz, ceny určitě nejsou „lidové“. Záleží
s nadìjí
přitom, kolik peněz si na svou cestu vzali,
což se různí. Jak už jsme totiž několikrát To však byli jen ti vyvolení. Většina
zmínili, existují mezi nimi obrovské kul- z uprchlíků přespávala v otřesných
podmínkách, a to v blátě, na silnici, či
turní i sociální rozdíly.
na polích. Pár z nich se vlezlo pod asi
desítku stanů, které tu nechali Srbové
Motorest za
postavit, jiní si našli ubytování na tecenu Hiltonu
rasách chat místních lidí. K vidění tu
Jak to bylo konkrétně na hranicích noc co noc byly skutečně obrázky
mezi Srbskem a Chorvatskem? Do jako z Apokalypsy. Malé děti i staBerkasova-Bapska všechny uprchlíky ří lidé snažící se usnout pod dekou
svážely srbské autobusy. Jak se nám v blátě. Lidé byli stále zoufalejší a jedipřímo od nich podařilo zjistit, tak vět- né jejich přání mířilo přes hranice.
šinu z nich nabraly už na makedonsko- Taková situace byla přímo živnou půdou
-srbské hranici v jihosrbském Preševu. pro nejrůznější „obchodníky s nadějí“,
Přejely tedy s nimi celé Srbsko ze seve- kteří se mezi uprchlíky měli objevovat.
ru na jih, což představuje porci nece- Přímo na místě kolovaly zvěsti o přelého tisíce kilometrů. Nasazení řidičů vaděčích, jež ostatním slibovali, že jim
autobusů bylo enormní. Jejich moti- zajistí bezproblémový přechod a pobyt

!

!

Maminka se pod pláštěnkou
tiše modlí, zatímco její dítě si
to vše užívá jako velké dobrodružství. Musí však být zdravé
a takových na hranicích kvůli
chladnému a deštivému počasí kvapem ubývalo.

na chorvatské straně, pokud jim vyplní
formulář a zaplatí asi tři stovky eur.
Nebylo samozřejmě v silách absolutně
nikoho, aby něco takového mohl slibovat. Nicméně zvěsti o příživnících, kteří
se svezli na uprchlické vlně, se k nám
pravidelně vracely. Zda byly i skutečně
pravdivé, to tvrdit nelze, na žádného
z nich jsme nenarazili.
Faktem je, že po našem odjezdu se
situace nezlepšila. Ba právě naopak.
Aktuální informace pak hovoří dokonce o tom, že hraniční přechod
Berkasovo-Bapska byl v úterý uzavřen! Co bude s tisíci lidmi, které tu
srbské autobusy stále sváží, to neví
nikdo. A to i přesto, že o faktické neprostupnosti přechodu si i po jeho „zavření“
neděláme absolutně žádné iluze. Kdo
bude chtít, ten si svoji cestu mezi zdejšími vinicemi navzdory zákonům i těžkooděncům stejně najde! Anebo mu ji za
peníze někdo ukáže...

EXKLUZIVNĚ
BYLI JSME
U TOHO

Takto vypadaly stany před hraničním přechodem v noci, když byly plné lidí. Snímek nepotřebuje další komentář...

Ammar: Bulharská
policie mì okradla
o dva tisíce euro

!

Proč se vlastně tito lidé vrhli do neznáma? Proč opustili své domovy? Proč
se vystavili takovému riziku a nebezpečí, které je navíc velmi finančně náročné? Každý z uprchlíků si nese svůj
vlastní osobní příběh. Mnozí z nich
skutečně utíkají před hrůzami války
v Sýrii. Nicméně velmi zhruba lze odhadovat, že takových je asi necelá polovina.
Ti další mají často příběhy hned dva.
Jeden „oficiální“ připravený pro
úředníky v Evropě. Ten obvykle obsahuje klíčová slova jako válka, strach
či Islámský stát. Pak ovšem existuje
i ten druhý, který hned tak někomu
vyprávět nebudou. Musíte se s nimi
seznámit už blíže, aby vám řekli své
skutečné motivy...

deník
martina zaorala

„Hodně lidí ti řekne, že utíkají před Islámským státem a hrůzovládou, kterou
nastolil. Ale tak tomu není. Třeba u nás
v Bagdádu má Islámský stát jen velmi
malý vliv. Jenže zároveň u nás probíhá
boj o kontrolu nad zdroji ropy, do něhož
se pustili členové současné zlodějské
vlády, jejich přátelé i odpůrci. Mezi nimi
pak zuří válka, v níž je zneužívána také
armáda. Smrt civilistů se pak svede na
Islámský stát. Proto už nechci, aby má
rodina v této zemi žila i nadále,“ svěřil se
exkluzivně Večerníku padesátiletý Ammar, který se v hlavním městě Iráku živil
jako prodejce herních konzolí X box či
Play station.
Ammar mluvil skvěle anglicky, užíval
Facebook a v Bagdádu nechal svoji ženu i
tři děti. Chtěl pro své nejbližší nejprve vytvořit zázemí, aby za ním následně mohly přijet. Cestou ho však okradli bulharští
policisté. „Naši skupinku, která měla asi
padesát členů, celou zavřeli do vězení.

Následně nám sebrali doklady i všechny
peníze a vypustili nás ven. Přišel jsem tak
o dva tisíce euro, další peníze mě stála
plavba na člunu. Abych mohl v cestě pokračovat, musel jsem si nechat z domova
poslat další tisíc eur,“ svěřil se Ammar.
Proč se vlastně při svém vzdělání, zázemí
i jazykových dovednostech nevydal do
Evropyoficiálnícestou?„Naletenkubych
asi měl, ač je to hodně drahá záležitost.
Problém je v tom, že bych nikdy nedostal
vízum,“ reagoval Ammar, kterému muselo stejně jako ostatním být jasné, že
v Evropě zřejmě neexistuje nikdo, kdo by
dokázal uprchlickou tsunami zastavit...

Další díl našeho seriálu,
který se bude zabývat
činností dobrovolníků,
přineseme v příštím čísle,
které vyjde v pondělí
16. listopadu.

III.
Jak jsem se vydal za uprchlíky... kapitola

Zahlcené hranice, polední

spánek a noční RVAČKA

„Pánové, tady přestává legrace!“ Tak to byla první
věta, kterou jsem uslyšel při příchodu na srbsko-chorvatské hranice. Zazněla z úst Jakuba Kýra
a byla o to naléhavější, že ten na rozdíl ode mě, už
získal s uprchlíky na hranicích své zkušenosti. Byla
neděle 18. října kolem desáté hodiny a po celonoční
jízdě jsme dorazili k hraničnímu přechodu Berkasovo-Bapska...
Z husté mlhy se tu vynořovaly davy běženců postávajících a pokuřujících na úzké silničce. Na jejím okraji byly zaparkovány autobusy. Chvíli jsme váhali, jestli kolem nich
a rojů lidí budeme vůbec schopni pokračovat až
k samotné „čáře“, kde byla i základna českých dobrovolníků, za kterými jsme mířili. Nakonec jsme
cestu riskli. Byly to skutečně přízračné okamžiky.
Proti pomalu jedoucímu automobilu se z mlhy vynořovaly další a další postavy, další a další autobusy. Nakonec jsme jich napočítali dvaatřicet! Na něco
takového tu zatím nebyl nikdo zvyklý. „Maximálně
v jeden moment dorazilo tak pět autobusů, víc ne,“
zavzpomínal při této příležitosti Kuba.
Přivítání s ostatními dobrovolníky bylo rychlé.
Seznámil jsem se, omrknul situaci a pomohl z aut
vynosit humanitární pomoc, kterou jsme přivezli,
načež jsem prohlásil, že poté, co jsem celou noc řídil,
nyní nebudu nikomu nic platný a jdu spát do auta.
To jsem zaparkoval stranou největšího „humbuku“
na okraji polní cesty, která končila v širých polích.
Pokud mám být nějak užitečný, pak tedy až později,
jen co se vyspím. Klidně pak nastoupím až „na noc“,
čeští dobrovolníci zde totiž ve dvou směnách fungují
čtyřiadvacet hodin denně.
Ne tak ovšem Kuba! Toho situace na místě natolik
nabudila, že přestože měl za sebou stejnou porci
kilometrů za volantem jako já, bez odpočinku se

vrhl společně s dalšími našimi relativně vyspanými
pasažéry rovnou do víru dění. A tak zatímco já se
v autě ukládal ke spánku, Kuba společně s dalšími
dobrovolníky začal organizovat rozdělování dobrovolníků do jednotlivých skupinek po přibližně padesáti lidech a jejich pozvolný postup k samotnému
hraničnímu přechodu. Prostě dělal, na co byl zvyklý
ze své minulé návštěvy. Jenže vzhledem k množství
lidí už byla situace docela jiná...
To jsem zjistil krátce po svém probuzení. Už v tu chvíli
ke mně doléhal davový křik od hranic. Nepřikládal
jsem mu větší váhu a raději se ještě poněkud rozespalý dal do řeči s dalšími dobrovolníky, jejichž auto
stálo kousek od toho mého a kteří se právě chystali na
návrat do Brna. Bylo na nich vidět, že přes všechno
nadšení, s kterým sem původně vyrazili, jsou rádi, že
konečně vyráží směr ČR. „Byli jsme tu týden a nějaký čas byla situace celkem v pohodě. Je tady spousta
žen a dětí, kteří potřebují pomoc, a tu jsme se snažili
v rámci našich možností poskytnout. Dnes se to ale
vše hodně zhoršilo, kapacitně se už nápor absolutně
nezvládá, uprchlíci přestali poslouchat naše pokyny.
Přijel jsem, abych si na místě udělal svůj vlastní názor
a na základě této zkušenosti mohl uprchlíky doma
případně hájit před lidmi, kteří nevědí, o čem mluví.
Ale po tom, co se tu právě teď děje, si nejsem jist, zda
toho budu vůbec schopný...,“ prohlásil s nečekanou
upřímností jeden z odjíždějících.
Jeho vyprávění mi mnoho optimismu do žil sice nevlilo. Oblékl jsem se tedy do oranžové reflexní vesty
člena českého dobrovolnického týmu, na hlavu vzal
čelovku a vydal se k samotnému přechodu. Hned na
první pohled mi okamžitě bylo jasné, že o nějakém
poklidném a organizovaném průchodu, který tady
právě čeští dobrovolníci měli zajišťovat, v tuto chvíli
nemůže být rozhodně řeč...

Přesto jsem se zhostil svého úkolua společně
s ostatními se snažil do toho chaosu vnést trošku
řádu. Hlavní náplň práce spočívala v tom bránit
neukázněným uprchlíkům předbíhat ostatní, což
v davu vždy vyvolávalo vlnu negativní emocí, které se rychle mohly přeměnit i v něco horšího. Bylo
třeba jim zamezit jejich výlety do pole, po kterém
se snažili dostat až k přechodu. Kromě toho jsem
jim v angličtině trpělivě odpovídal na dotazy, kde
to vlastně jsou, co s nimi bude dál a snažil se jim
vštípit, aby tuto informaci ve své mateřštině předali i ostatním. Většina z nich tato sdělení přijímala
velmi vděčně, bylo na nich jasně patrné, že se cítí
dosti ztraceni a dezorientováni.
Mezitím se setmělo. Davy uprchlíků stále narůstaly, hromadily se v širokém okolí. Někteří se ukládali ke spánku, další se na sebe mačkali v davu a pár
jich stále přemýšlelo, jak se co nejrychleji dostat na
druhou stranu.
Kolem desáté hodiny večer se v napěchovaném
davu strhla pravá rvačka. Došlo k ní mezi mladými Syřany a Afghánci, načež prvotní příčinou byla
žena. Aktéři použili klacky i nože. Společně s ostatními dobrovolníky jsem se vrhl do rozvášněného
davu, abych pomohl situaci uklidnit. Jestli jsem
v tu chvíli cítil strach? Ani ne. Spoléhal jsem na to,
že na sebevědomého Evropana si běženci netroufnou. A skutečně se mi vůbec nic nestalo, dav se nám
s vypětím všech sil podařilo uklidnit. Jenže už v tu
chvíli mi bylo jasné, že situace se stejně dříve či později bude opakovat. Že sice stovky uprchlíků brzy
přejdou na chorvatskou stranu, ale tisíce jiných
zase co nevidět dorazí.
S tímto vědomím jsem se dvě hodiny po půlnoci ve
svém autě ukládal ke spánku.
Následující dny mi daly jen za pravdu...
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nabídka realit a nemovitostí, řádková inzerce
SOUKROMÁ INZERCE
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Zemní práce, kanalizace, odvodnění,
demolice. 723 522 369
Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367
Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134
Provádíme dokonalé stroj. čištění
sed. souprav a koberců. M. Revay,
tel.: 604 439 302, 582 382 325,
www. revay.cz

!PENÍZE VŠEM! Úvěry, hypotéPronajmeme byt 1+1 (32m2, balkon, ky, zástavy, exekuce.. od 8 věřitelů
blízko centra, částečně zařízený). = vaše výhoda, konzult. zdarma
739 066 462, 603 317 378
Tel.: 721 456 005
Hledám pronájem bytu 2+1 v Pv. Rychlá půjčka 5 - 20.000 Kč. Peníze
ještě dnes. Tel.: 603 218 330
Tel.: 739 058 135. RK NE!

Antény Jiříček nabízí až 47 tv prograChcete žít a spát bez dluhů a strachu? mů bez poplatků. Tel.: 776 340 848,
Podejte mi ruku a přestaňte se bát! www.anteny.kvalitne.cz
Pomohu vám k prvnímu důležitému
Opravy oděvů
kroku. Volejte 739 429 448
Obuvi a batohů
Opravy deštníků
Prodám chatu na BĚLECKÉM JEŽÍŠKA NA SPLÁTKY? U NÁS
Broušení nůžky nože
2
MLÝNĚ, velikost pozemku 300m , ŽÁDNÝ PROBLÉM... VOLEJTE
Vedle knihkupectví u radnice
739 429 448
RK ne! Tel.: 737 344 163
702 870 751
Provádíme také zcelování
Hledám rod. domek v Prostějově
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
a okolí. Děkuji. Tel.: 773 463 891
721 344 771. Práce strojem UNC,
Koupíme byt 2+1. Spěchá.
výkopové, terénní práce.
Tel.: 774 405 644
Fasády, rekonstrukce, zateplení, náPronajmu garáž v Prostějově
těry, nástřiky, ochrana před grafiti.
u kruhového objezdu Anenská ul.
Volejte 723 522 369
Tel.: 732 215 683

Hledáme ke koupi dům se
zahradou a sklepem. Advokáta
zaplatíme. Tel.: 774 414 525

PRODÁME I VAŠI
NEMOVITOST
67$ýË=$92/$7

Koupím byt 1+1, 2+1. Telefon:
774101818

PROVÁDÍME I VÝKUP
NEMOVITOSTÍ

Koupíme dům v PV. Telefon:
774858723
Prodám stav. pozemek v katastru Plumlov nad přehradou cca
9.000m2, jen vcelku. Cena dohodou. Tel.: 731 471 110
Sháním ke koupi vlastní byt,
i původní stav. 773 513 220
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www.realitypolzer.cz

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje výběrové řízení na prodej budovy Určice,
č.p. 335 na pozemku parc. č. 635
a pozemku parc. č. 634, vše v k.ú.
a obci Určice za min. kupní cenu ve
výši 1 773 000,00 Kč.
Další informace poskytne Mgr.
Zettelová na adrese Rejskova
28, Prostějov, tel. č. 582 302 593,
e-mail:katerina.zettelova@uzsvm.cz,
www.uzsvm.cz.

JSME JEDNA

RODINA

Řekni svým přátelům,
že už jsi taky s náma

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

Pronajmu zavedené pohostinství
v Brodku u Prostějova, 130 m2,
cena dohodou. Tel.: 734 707 503
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Nabízím domácí svatební vdolečky.
V jedné dávce je cca 250 ks svatebních vdolečků plněné tvarohem a rozinkami. Do těsta je použito máslo,
tvaroh a rum....žádné náhražky!! Po
předchozí domluvě můžu i za poplatek dovést. Cena za 1 dávku 250 ks je
500 Kč. Tel.: 728 268 853, Prostějov.
e-mail: kolacky-vdolecky @seznam.cz

Prodám pozemek pro stavbu rodinného domu v Prostějovičkách, výměra 800m2. Cena k jednání. Tel.:
731 106 622

VOLEJTE: 723 335 940

NABÍZÍME VÝKUP
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92/(-7(
'23258ý8-(0(

Dne 10. listopadu 2015
oslaví krásné 80. narozeniny
paní Vlasta Ozaničová
z Prostějova . Hodně zdraví,
štěstí, a životní spokojenosti
jí přejí děti s rodinami, vnoučata
s rodinami a pravnoučata.

Rekonstrukce koupelen. Telefon:
605 459 652

PRO NAŠE KLIENTY HLEDÁME:

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

GRATULACE

15110671108
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Dne 4. listopadu 2015
se dožila kulatého jubilea 70 let
paní Zdeňka VYSLOUŽILOVÁ.
Tímto manželce, mamince,
babičce a prababičce gratulují
manžel Jan, dcera Jana
a syn Zdeněk s rodinami.

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

www.
vecernikpv
.cz

Doporuč, sdílej
a dej like na

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

www.facebook.com/vecernikpv

Nabízím veškeré malířské a natěračské práce, možnost vystěhování i úklidu, tel.: 799 797 657

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE

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
PORADENSTVÍAZASTUPOVÁNÍ
Stavební řízení
Katastrální úřad
Dědické řízení
Řešení vlastnických vztahů
Vyhledávání a posouzení pozemků pro stavbu a jiné
Kontakt: 731 106 622

v PÁTEK
13. listopadu
2015

Úklidová firma přijme brigádníky,
ranní i odpolední úvazek. Informace na tel. čísle 582 345 379 od
8:00 do 15:00 hodin.

v 10.00 hodin

Nabízíme k pronájmu skladovací
prostor 230 m2 v Prostějově. Vlastní
elektroměr, velký vjezd, hlídaný areal. Bližší info na tel.: 582 345 845
Koupím dům k okamžitému
nastěhování (malé opravy)
773 545 092
Pronajmu cihl. byt 2+1 ul. Máchova
Pv, po rek., vl. kot. a měř., náj 5.500
+ ink.(možná garáž).
Tel.: 604 820 358
Pronajmu vyt. garáž, ul. Máchova
Pv. Tel.: 604 820 358

15101521000

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

15012320037

Rostislavova
Rostislavova
8
8
796 01796
Prostějov
01 Prostějov
 582 
341
582
705
341 705
 608 805 659, 775 341 705
E–mail: jhreality@jhreality.cz

P2YHãNHUp,6

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

Koupím byt 2+1 v OV, západní část Vyplatíme všechny vaše EXEKUCE
a poskytneme vám jednu půjčku.
Pracuji pro více věřitelů, volejte.:
REALITNÍ KANCELÁŘ
777 551 492
VNB REALITY
Hlaváčkovo nám.1 (ATRIUM), Malá půjčka 10 000 až 80 000 Kč.
Prostějov
Pracuji pro více věřitelů. Tel.:
Ing. Zuzana Kučerová, 774 409 430 777 551 492
aktuálně NABÍZÍ:
BYT1+1,Svatoplukova 590.000Kč Osobní bankrot – oddlužení. KonBYT3+1,Kralice n/H 1.090.000Kč zultace zdarma. OPTIMCREDIT
RD5+1,Určice
850.000Kč s.r.o. Volejte777 551 492
RD2+6,BrodekuPV 1.890.000Kč
RD3+kk,1800 m2, NOVOSTAVBA, Peníze pro všechny ihned při podBrodekuKonice
2.700.000 Kč pisu! Zvýhodněné podmínky, žádRD2+1,BrodekuK. 230.000 Kč né poplatky. Volejte: 775 02 12 12
Pronájemobchodu70m2 12.000/měs.
Ing.MarieVymazalová,774421818
aktuálně NABÍZÍ:
RD Otaslavice
960.000 Kč
RD Skřípov
990.000 Kč
RD Držovice
1.575.000 Kč
RD Plumlov novost. 3.990.000 Kč
Pozemek 1.417 m2 Kostelec n/H
Pozemek 9.518 m2 Brodek u PV
Pronájem 1+1,
6.000,- měs/vč.ink
Pronájem 4+kk 9.000,-Kč/měs

15012320038

NABÍZÍME
9é.83%<7ģ
ZA HOTOVÉ!!!

BLAHOPŘÁNÍ

SLUŽBY

3OXPORYVNi3URVWČMRY města. 777 602 873
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Kvalitní
služby
od roku
1992
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vzpomínky, soukromá řádková inzerce a nabídka pracovních míst

PRODÁM

KOUPÍM

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

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

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.

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

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

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 33 500 Kč,
nyní 15 000Kč. Možná i dohoda.
Kontakt 731 519 641.

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.

Prodej palivového dřeva, polena 33cm,
metrovky, odřezky od pily. Cena od
490 Kč/m. Doprava zajištěna. Tel.:
734 481 013

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

15012920079

Prodám jablka různé druhy, 10Kč/
kg. Tel.: 606 248 007

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

Utichlo stromů šumění a vánek
sotva dýše. Dotlouklo srdce
znavené, tichounce, tak tiše.

Dnes, tj. 9. listopadu 2015
vzpomeneme sedmé výročí,
kdy navždy odešel náš tatínek,
dědeček, pradědeček
pan Oldřich KAŠPÁREK
z Domamyslic.
Za tichou vzpomínku děkují
syn Oldřich, dcery Marta
a Hana s rodinami.

Dnes, tj. 9. listopadu 2015
vzpomínáme 10. smutné výročí
kdy nás navždy opustil
pan Václav LUŽNÝ
z Přemyslovic.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka a dcery s rodinami.

V pondělí 2. listopadu 2015
jsme vzpomínali nedožité
90. výročí narozenin
pana Otakara GALÍČKA
ze Smržic.
Za vzpomínku děkuje syn
Otakar, Miloš a dcera Věra
s rodinami.

Dnes, tj. 9. listopadu 2015
vzpomínáme 12. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila naše
milovaná maminka
Jana KŘÍŽKOVÁ.
S láskou vzpomínají
dcery s rodinami.

15110411096

Pila Otaslavice nabízí tvrdé palivové
dříví – krácené. AKCE! Cena 500 Kč/
prms., vč. DPH. Doprava zajištěna.
Tel.: 582 371 493 nebo 605 405 953
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Vyklízíte, uklízíte ozvěte se. Koupíme nábytek, byt. doplňky, lampy,
lustry, obrázky, hodinky a jiné i červotočivé nekompletní či poškozené. Oprášíme i půdní veteš. Vše má
svého kupce. Platíme ihned a dobře.
Děkuji. Vetešník. Tel.: 602 953 842
Koupím vařič, lahve od PB, Wc-combi, dveře, okna, svěrák York,
umyvadlo. Tel.: 608 539 783

10
Jestliže potřebujete cokoliv
koupit, pak právě inzerce
v příštím vydání Večerníku
za pouhou desetikorunu
je pro vás tou pravou...

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

Stanislav Zbořílek 1924 Hrubčice Věra Ohnoutková 1940 Prostějov Josef Závodný 1949
Jan Bubela 1944
Prostějov BoženaŠenková1950 KralicenaHané Jan Alán 1922
Václav Spíchal 1948
Šubířov AnežkaKratochvílová1926 Čechovice Josef Janiš 1926

Prostějov
Vyškov
Vrahovice

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
Nejsou již mezi námi

Poslední rozlouèení

Jan Kotuláš 1931
Mostkovice
Pavel Škápik 1954 Domamyslice
Pavel Pěnička 1978
Prostějov

Středa 11. listopadu 2015
Vladimír Müller 1939 Hvozd 12.30 Obřadní síň Prostějov
Pátek 13. listopadu 2015
Lenka Vyhlídalová 1971 Prostějov 13.00 Obřadní síň Mlýnská
Sobota 14. listopadu 2015
Jan Kvapil 1932 Brodek u Prostějova 13.00 kostel Brodek u Prostějova

Pohřební služba A.S.A. TS
Poslední rozlouèení

15110311091

Nejsou již mezi námi

Anežka Brunková 1932 Prostějov Pondělí 9. listopadu 2015
Anežka Theiberová 1934 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Oldřich Baláš 1948 Čelčice 11.45 Obřadní síň Prostějov
Středa 11. listopadu 2015
Bohumil Machýček 1947 Vřesovice 11.00 Obřadní síň Prostějov
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nabídka pracovních míst

HLEDÁTE PRÁCI?

SOUKROMÁ ŘÁDKOVÁ INZERCE
Zavedená restaurace v Prostějově
příjme KUCHAŘE na HPČ nebo
DPP. Požadavky: minutková kuchyně, hotová jídla, praxe výhodou. Platové podmínky: 20.000
Přijmu kuchaře, kuchařku do re- Kč/měs. Více informací na tel.:
staurace Route 66 Konice. Hotovky, 777 655 257
minutky, pizza, hamburger, dobrý
kolektiv. Možnost ubytování. Tel.: Bezpečnostní a úklidová agen777 99 00 22
tura přijme na brigádu muže
s řidičským průkazem na předváBar – herna v Prostějově přijme noční a vánoční období na ostraservírku na 12 hod. směny, vyuče- hu v centru Prostějova. Informaní není podmínkou, zaučíme. Min. ce na tel. čísle: 602 786 692
plat 14 tis. Bližší informace na čísle
Firma Gamsbart s. r. o. hledá šičky
732 325 803
kožené konfekce.Dobré platové
Oděvní firma Lorgit-Pv přijme podmínky + stravenky. Kontakt na
švadleny na jednosměnný provoz, tel.: 603 834 529
menší kolektiv, možnost zkr. prac.
doby, dobré platové podmínky. Tel.: Bezpečnostní a úklidová agentu777 793 100, lorgit-pv@seznam.cz ra přijme do pracovního poměru
muže na pracovní pozici vrátný.
Potřebujete si přivydělat na Vánoce? Místo výkonu Prostějov, podmínHledáme schopné lidi na pozici kou je čistý trestní rejstřík a schopAVON koordinátor pro oblast 345. nost nočních služeb. Informace na
Vhodné jako přivýdělek 3 – 8 tel. č.: 602 786 692
tisíc měsíčně-k mateřské, ke studiu, k zaměstnání. Časová nároč- Nabízíme volné pracovní místo pro
nost 14 hodin týdně. Nejedná manikérku, kosmetičku, pedikérku
se o podomní ani přímý prodej. a masérku. Pouze s vlastním ŽL.
Kontaktní osoba: Oblastní ma- Informace na tel.: 731 115 250
nažer, tel.: 736 530 345, email.:
Hledáme personál do exkluzivní
avon.oblastmorava@gmail.com
herny v Prostějově. Požadujeme
Přijmeme prac. do studené ku- profesionalitu, loajalitu, čistý trestchyně. Pouze noční směna. Info.: ní rejstřík. Přednost mají uchazeči
s praxí. Kontakt: tel. 774 812 175
582 342 095
nebo 582 332 359
Přijmeme fakturantku, životopis
posílejte na info@rudolfpekar.cz Salon Beauty přijme kosmetičku
s ŽL. Tel.: 777 196 767
Přijmeme pracovníka na dozor na diskotéce (ochranka) v Pv. Noční provoz Přijmeme cukrářku, nutná praxe
PÁ a SO. Informace na tel.: 777 757 280 5 let. Info.: 582 342 095
Přijmeme pracovnici do pekařské
Přijmu kadeřnici na ŽL do nově ote- provozovny, 3 směny, plný případvřeného kadeřnictví. Info. na tel.: ně zkrácený úvazek, nástup možný
ihned. Info.: 582 342 095
722 591 377
STUDIO 365 hledá nové tváře
pro reklamu od 9-27 a 28-45l..
Tel.: 605 427 271,
9-12 h. www.studio365.eu

Na čerpací stanici Shell Prostějov
hledáme do stálého pracovního
poměru venkovního prodejce.
Požadujeme: komunikativní přístup, určité technické znalosti.
Jedná se o dvousměnný nepřetržitý provoz. Kontakt shell8116@
csschell.net, tel.: 727 896 113 přímo na stanici.

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

Pracovní příležitost pro nezaměstnané při ÚP, pro maminky po i při rodičovské, studenty, důchodce, možno i
jako přivýdělek, nebo HPP.
Skládání hotových potravinářských
výrobků do přepravek, pracoviště PV.
Info denně – Personální agentura,
Kravařova 9, PV, tel.: 602 603 067

Pozice

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Hl. a mzdová účetní
Páskovači, rovnači
Jeřábníci
Pracovníci skladu kávy
Pomoc. prodavač/-ka
Řidič/-kaMKDdo12tun
Referent logistiky

16-18 000 Kč
12-15 000 Kč
12 500-14 500 Kč
80 Kč/ hod.
9 200 Kč
20-30000Kč
18 000 Kč

jednosměnný
třísměnný
jednosměnný
dvousměnný
dvousměnný
pružný
jednosměnný

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

Firma

Obec Bohuslavice
Železárny Anahütte, Pv
Strojírny, Pv
Žolíková práce, Pv
FOLGET, Pěnčín
Chromcová,Stařechovice
MUBEA- HZP, Pv

HLEDÁTE BRIGÁDU?

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

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOSTÍ

Fa. PRO LEN s.r.o. nabízí volné
pracovní místo na pozici Operátor
/operátorka skladu pro pobočku
v Prostějově. Nástup listopad 2015.
Plat 12000 -14000 Kč/měsíc.
Požadujeme SŠ vzdělání s maturitou, znalost práce na PC, pečlivost,
spolehlivost, odpovědnost, AJ, NJ
– výhodou. Kontakt pí. Burgetová,
tel.: 588 517 760, e-mail:kamila.
burgetova@prolen.cz

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Pracovník /-ce pro péči o zvířata 80 Kč/ hod.
jednosměnný zákl. + praktická
PROVEM Vícov
Švadlena/-šič, práce z domu 10-20 000 Kč
pružný
zákl. + praktická
PRIMAOUTDOOR,Pv
Bližší info na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir a na nástěnkách ÚP ČR-Prostějov ulice Plumlovská 36.
Zprostředkování zaměstnání: Plumlovská 458/36, 796 01 Prostějov,
KONTAKTNÍ TELEFON: 950 154 317, p. Kovaříková

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE
pro další èíslo
je v PÁTEK
13. listopadu
v 10.00 hodin

15110611102

15100970984

15102921082

15110611101

15103011089

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST
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www.vecernikpv.cz

21

soutěže
soutěž

ˇ
PRO VOLNOU CHVILICKU
ˇ ˇ
´
´
aneb luStETe,
bádejte,
hádejte..
správné odpovìdi a vylosovaní výherci z èísla 44/2015:

I ve druhém 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 12. listopadu 2015,
12:00 hodin.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

správně:

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
vyhrál/-a

Waitova 8
Jitka FIALOVÁ, Mlýnská 29, Prostějov
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

A Přibylová
Aďa
Lenka JURČÍKOVÁ, Moravská 22, Prostějov
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

TEPLOODNOH
Miroslav ŠODA, Bedihošť 13
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč
od firmy Ponožky od MARUŠKY.
SU
DO
KU

správně:

SUDOKU

15100660955

KŘÍŽOVKA

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

vyhrál/-a

3,3,7,9
Otakar ZBOŘIL, Šmeralova 11 Prostějov
Výherce získává: jednu vstupenku na prostějovský koncert v ceně 590 Kč.
správně:

vyhrál/-a

Cenově výhodný a široký výběr na nové adrese
Leona HOLÁSKOVÁ, Laškov
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč
od Zdravotnických potřeb VELEBOVÁ.
Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už tradičně vyzvedávat
v redakci Večerníku, pokud speciálně není určeno jinak.

15110411095

V PÁTEK 13. LISTOPADU V AVATARCE S KAPELOU .. ....

15110661106

SUDOKU

OSMISMĚRKA

-BoK-

Přivést
na svět

Naostřit
několik
psacích
potřeb

Ženské
jméno

Obilniny Hubovat

Iniciály
herce
Nového

Bodná
zbraň

Materiál Rybí pona svíce choutky

Území
v Bosně Minulého
a Herceroku
govině

Africký
kmen

Kód
Itálie

Kamsi

U sebe

BÁDEJTE, KDO SE

SKRÝVÁ
POD TOUTO TVÁŘÍ...

Značka
vápníku
Zábava
mladých
Žák
kadetky

Žáby

Zahálčivost

Nanosit
stranou

Obilí
setá na
podzim

Paliva

Stéci po
kapkách

Močál

Zevně

Žáci
primy

Nár. divadlo zkr.
Opak
Má dáti

Indické
platidlo

Řež

Zlato
španěl.
Dětské
citosl.
tančení

Druh
atomu

Značka
niklu
Plátěná
přístřeší

Z jakého
důvodu

Výherce získá POUKAZ v hodnotě 400 Kč
od ZLATNICTVÍ JOSEF KALÁB.

Sada
Velikán
Dravec
Od. tech.
kontr. zk.
Strýček
sloven.

Citosl.
bliknutí

Architektonický
atelier

Pepa
rusky

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

Značka
astatu
Květenství

Rozměr

1509

Zp. rozdání karet
Horská
louka

Jméno
herce
Jiráka

Činy

Značka
radonu

Dezinfek.
přípravek
Kožišina
kol krku

Tankový
prapor
zkratka

Anglický
šlechtic
Atanázie
domácky

Berounská firma

Daniel
domácky

Druh
palmy

Druh
výšivky

Záněty
sliznic

Iniciály
herce
Kaisera

1. díl
tajenky

Značka
lutecia

Ohodnotit
výstavní
budovu

Přes míru

Leopolda
domácky
Uzlíček
v látce

Těžký
kov

Arménské sídlo

Prostřednictvím Večerníku obdrží výherce
VSTUPENKU na koncert v hodnotě 400 Kč
od cestovní agentury CK JIGA.

Výherce získá POUKAZ v hodnotě 400 Kč
na konzumaci, který věnovala
kavárna AVATARKA.

SKOBY, HRANA, BALON, NÁROK, TŘICET, AUKCE, ROBOT, KULOÁR, ONAMO,
ŠPERKY, OPICE, BOULE, OBSAH, OTRHAT, ARZÉN, TEPLO, ČEKÁRNA, KOROR,
KOKILY, LOUKOŤ, BARKUNA, PLAST, HUSTON, DÉLKA, HRBOL

SPZ
Ostravy
Čtyřka
slangově

Souhlas
sloven.
Slovenské město
„Holá
lebka”
Značka
mixérů

Iluze
Indonés.
platidlo
Finské
město
El. zabez.
signal. zk.

Žraloci
Ten i onen
Základ
měřidla
Značka
titanu

Kraje
Otec
zastar.

Duchovní
s nižším
svěcením

Mys
knižně

Zvýšený
tón

Atletický
klub
zkratka

Zod; dasa; PEM; ita;
Etola; RALA; Osip;
Osat; uta; Dui;
stača;

15110411095

2. díl
tajenky

Prostřednictvím Večerníku obdrží výherce POUKAZ
v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny ELEKTRA LL.

22

Pondělí 9. listopadu 2015
www.vecernikpv.cz

zveme vás...

TIPVečerníku

HANA ZAGOROVÁ S PETREM REZKEM
BASKETBAL:

KDY: ÚTERÝ 10. LISTOPADU 2015, 19:00 HODIN
KDE: SPOLEÈENSKÝ DÙM, KOMENRSKÉHO UL., PROSTÌJOV
Už jen hodiny chybí do velkolepé akce, která ozáří Prostějov.
Podle beznadějně vyprodaných sálů, v nichž zpívají Hana
Zagorová a Petr Rezek, by se mohlo zdát, že se píše například rok 1979. Diváci s nimi zpívají a tleskají vestoje i dnes
- po čtyřiatřiceti letech...
Ano, Hana Zagorová a Petr Rezek se skupinou Jiřího Dvořáka
Boom!Band vystoupí ve Společenském domě už zítra, tj. 10. listopadu, kdy se tak můžete těšit na jedinečný a exkluzivní koncert.
„Na diváky čeká téměř dvou a půl hodinový koncert kde zazpívá
Petr Rezek svoje největší hity, dále bude zpívat paní Zagorová

hity svojí kariéry a během celého večera zazní duety Hanky a Petra. Celým večer doprovází skupina Jiřího Dvořáka Boom!Band.
Zazní hity jako: Je naprosto nezbytné, maluj zase obrázky, Duhová víla, Málokdo Ví, Prší Krásně, Jsi..a mnoho dalších známých
songů,“ prozradila Lucie Dráčková z pořádající agentury MAMUT AGENCY.
Tak nezapomeňte: už zítra v sedm večer v „Kasku“! Předprodej vstupenek probíhá nadále v síti www.ticketart.cz i přímo ve
Společenském domě. PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto mediální partner u toho chybět nebude, vy byste neměli taky!

FILMOVÉ, DIVADELNÍ
OKÉNKO A VÝSTAVY

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
AZ HAVÍŘOV
středa 11.11. od 18:00 hodin

aneb, co se kde děje…

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 9. listopadu
14:00 Pondělní bijásek
- Téměř růžový příběh
17:30 Victoria
německý thriller
20:00 Spectre
úterý 10. listopadu
14:00 Úterní bijásek
Téměř růžový příběh
17:30 Victoria
20:00 Macbeth
anglický historický film
středa 11. listopadu
17:30 Victoria
20:00 Victoria
čtvrtek 12. listopadu
17:30 Husí kůže
americká strašidelná rodinná komedie
20:00 Steve Jobs
americké životopisné drama
pátek 13. listopadu
15:30 Husí kůže 3D
17:30 Husí kůže 3D
20:00 Steve Jobs
sobota 14. listopadu
15:30 Husí kůže 3D
17:30 Steve Jobs
20:00 Steve Jobs
neděle 15. listopadu
15:30 Husí kůže
17:30 Steve Jobs
20:00 Steve Jobs

Kino klub

MÌSTSKÉ DIVADLO
ADLO
PROSTÌJOV

Školní 4, Prostějov
středa 11. listopadu
14:00 Co jsme komu udělali
Bio senior - komedie
sobota 14. listopadu
15:00 Kamarádi z televize I.
pásmo pohádek
17:30 Asterix: Sídliště Bohů
francouzská animovaná komedie
20:00 Ghoul
český temný horrorový thriller

Vojáčkovo nám.1, Prostějov
úterý 10. listopadu
18:00 hodin POCTA FRANTIŠKU
STUPKOVI
středa 11. listopadu
18:00 SNOW FILM FEST
čtvrtek 12. listopadu
19:00 MILÁČEK

DUHA

Galerie U Hanáka
Školní 24, Prostějov
do 12. listopadu
Fotoklub Faun „Fotografie, fotografika“.
do 24. listopadu
M. I. 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 sbírky Jaromíra
Kouřila z Čelčic. Každou první neděli
v měsíci a 28. října 2015 - státní svátek
vstup zdarma

FLORBAL:
Mediální partner
prostějovského
HOKEJE:

Mìstská knihovna Prostìjov
V úterý 10. listopadu od 10:00 hodin
Senior klub - soutěžící nahlaste svůj zájem
předem v čítárně nebo na tel.: 582 329 661
Ve středu 11. listopadu v 17:00 hodin
setkání s Ivou Pekárkovou - beseda
a autorské čtení známé spisovatelky.
Dne 12. listopadu od 15:00 do 17:00 hodin PORADNA SOS - Každý sudý týden,
vždy ve čtvrtek může na pomoc přispěchat
Adam Plajner – odborný právní poradce.

Právní poradna s Mgr. Alenou Hálkovou - V případě zájmu nám napište na email
mcprostejov@centrum.cz.

Sobota 14. listopadu:
15.00: TJ Sokol II Prostějov – TJ Sokol
Telnice (7. kolo 2. ligy starších dorostenců, SH ve Studentské ulici).
16.00: TJ Sokol Kostelec na Hané-HK
– HK Ivančice (7. kolo 2. ligy mužů, SH
v Kostelci na Hané).
17.00: TJ Sokol II Prostějov – TJ Sokol
Telnice (7. kolo 2. ligy mužů, SH ve Studentské ulici).
Neděle 15. listopadu:
10.30: TJ Sokol Centrum Haná – TJ
Sokol Ostrava (7. kolo 2. ligy mladších
ddorostenců,
ů, SSH v Kostelci na Hané).
)

Muzeum a galerie
v Prostìjovì
11. září až 22. listopadu
NEAR TO REALITY (Blízko k realitě)
10. září až 21. listopadu
předaukční výstava PRVNÍ AUKCE
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ A STAROŽITNOSTÍ V PROSTĚJOVĚ

STOLNÍ TENIS:

Spoleèenský
dùm

Sobota 14. listopadu:
10.00: TJ Sokol Ondratice „A“ – TJ
Chropyně „A“ (7. kolo divize, budova
staré školy).
10.00: TJ OP Prostějov „A“ – TJ Sokol
Otaslavice „A“ (7. kolo krajského přeboruu 2A,, sokolovna U Kalicha).
)

Komenského 4, Prostějov
úterý 10. listopadu
19:00 Hana Zagorová s Petrem Rezkem a skupinou Jiřího Dvořáka
Boom!Band
pátek 13. listopadu
19:00 HARLEJ
sobota 14. listopadu
19:00 DUO JAMAHA&DUO ADAMIS
vystoupení seskupení známých z Tv Šlágr

Centrum pro rodinu Prostìjov o.s.
nám. J.V.Sládka 2, Prostějov
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.
PRVNÍ ŠKOLIČKA - je dopolední
kroužek typu miniškolky, určený rodinám
s dětmi od 2 do 4 roků. Každý čtvrtek od
8:30 do 11:30 hodin.

RÙZNÉ…
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově nadále poskytuje služby
nevidomým a slabozrakým občanům na
adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.
v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení
kompenzační pomůcky, např. polohovací
lůžka, ortopedické vozíky, chodítka, WC
Multikulturní centrum Mozaika křesla aj. Služby jsme rozšířili i o rozvoz
Raisova 1159, Prostějov
pomůcek. Bližší informace v kanceláři č. 106
Multikulturní klub rodičů a dětí - nebo na tel. č. 588 008 095, 724 706 773
pravidelně v pondělí a čtvrtek od 9:30 do
11:30 hodin
Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních
Setkání rodičů s malými dětmi (1-4 pomůcek LAZARIÁNSKÉHO SERroky) - děti se mohou těšit na “Cestu kolem VISU PV, Hacarova 2, zajišťuje ortopesvěta za 70 dní”, kdy se budou seznamovat s dické vozíky, WC křesla, chodítka – pevná,
jednotlivými kontinenty a jejich obyvateli. pojízdná, podpažní, servírovací stolky
Čajovna - pravidelně ve čtvrtek od 16:00 a polohovací lůžka (mechanická, elektrická).
do 19:00 hodin
Kontakt po telefonu pí. V. Zapletalová
776 054 299
MC Cipísek 2015
Psychologická poradna s PhDr. Petrou Den otevřených dveří ve fit klubu Linie
Tenglerovou, klinickou psycholožkou 17.listopadu2015– v Autoklubu na Bulhara terapeutkou z Olomouce je na pro- ské ulici, od 9:00 do 21:00hod, celkem 12 hogramu ve čtvrtek 12. listopadu od 8:00 do din cvičení zdarma. Bližší info a rezervace na
12:00 hodin
tel.: 608 881 704 a www.fitklublinie.cz

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH, Svatoplukova 15,
Prostějov 796 01
I v roce 2015 nabízíme možnost využít
služeb našeho zařízení. Kromě odborného
sociálního poradenství také zajištění baterií
do sluchadel a drobného příslušenství ke
sluchadlům (hadičky, čistící tablety, či ušní
tvarovky různých velikostí). Zároveň vás
upozorňujeme na změnu telefonního čísla
poradenského zařízení: 775 549 777.
Chcete-li si zlepšit své zdraví, přijďte na
přednášku – Léčivé účinky ovoce a zeleniny, která se koná ve čtvrtek 12. listopadu od
15:00 hodin na adrese Daliborka 3, Prostějov. Pořádají Zahrádkáři - Prostějov 1 město
a přednáší J. Vaněk.
Zveme vás na společné zamyšlení nad otázkami a záhadami života. Přednášející biotronik Tomáš Pfeiffer odpovídá na písemné
i ústní dotazy posluchačů. Vstupné je dobrovolné. Akce se koná v neděli 15. listopadu
od 9:00 hodin ve Společenském domě - Komenského 6, Prostějov.
Ve středu dne 11. listopadu od 9:00 do
17:00 hodin pořádá sjednocená organizace
nevidomých a slabozrakých SONS DEN
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
Výstava „Příběh kapky" bude k shlédnutí v
budově RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2 až do 22. prosince.

BRUSLENÍ
VEŘEJNOSTI
Úterý 10. 11. 09:00 - 10:00
i pro školy a školky
Sobota 14.11. 18:30 - 19:30

Neděle 15. listopadu:
8.00: Regionální liga mužů (6. kolo skupiny 7, kluby Kostelec na Hané, SK K2
Sportcentrum Prostějov, Stará Ves nad
Odrou, Spartak Přerov „B“, Bohumín, SH
v Kostelci na Hané).
)

HÁZENÁ:

VOLEJBAL:
Sobota 14. listopadu:
10.00: TJ OP Prostějov – TJ Sokol Brno-Juliánov (11. kolo 2. ligy žen, sk. „C“,
letní hala v Kostelecké ulici).
14.00: TJ OP Prostějov – TJ Sokol Brno-Juliánov (12. kolo 2. ligy žen, sk. „C“,
letní hala v Kostelecké ulici).

CO, KDY, KDE aneb informace, akce, události a pøednášky z vašeho okolí…
Ekocentrum IRIS
Husovo náměstí 67, Prostějov
V pondělí 9. listopadu od 8:00 do 14:45
hodin se bude konat 7. regionální setkání pedagogů mateřských škol se zájmem
o ekologickou výchovu a podporujíc vzájemnou výměnu zkušeností a spolupráci.
Ve čtvrtek 12. listopadu od 13:00 do
16:45 hodin se koná seminář pro pedagogy Svět v jednom dni.
V pátek 13. listopadu od 16:00 do 18:00
hodin se uskuteční přednáška Přírodní
zajímavosti Prostějovska - ze života plazů

Sobota 14. listopadu:
14.00: TJ OP Prostějov – Basket Poděbrady (6. kolo druhé ligy žen, hala
Sportcentra Pv).
14.00: Orli Prostějov – GBA (8. kolo
extraligy juniorů, hala Sportcentra Pv).
19.00: TJ OP Prostějov – BK Strakonice (8. kolo extraligy kadetek, hala Sportcentra Pv).
Neděle 15. listopadu:
9.30: TJ OP Prostějov – Basketball
Nymburk „B“ (7. kolo druhé ligy žen,
hala Sportcentra Pv).
10.00: Orli Prostějov – BA Nymburk
(9. kolo extraligy juniorů, hala Sportcentra Pv).
12.00: TJ OP Prostějov – BA Sparta (9.
kolo extraligy kadetek, hala Sportcentra
Pv).
)

najdete nás na
www.
vecernikpv.cz
akce v regionu...
Uspávání broučků v Plumlově
Tento pátek 13. listopadu se na nádvoří
plumlovského zámku bude konat Uspávání broučků. Od 17:00 hodin odstartuje diskotéka s broučky,
o půl hodiny později přijdou na řadu ukolébavky a tanečky s
broučky v podání dětí z místní ZUŠ, ale už ve čtyři odpoledne
si rodiče s dětmi budou moci v kamenném sále zámku vytvořit
vlastní lampion. Samotný lampionový průvod vyjde ze zámku
v 17:45 hodin, proběhne i soutěž o nejkrásnější lampion.

Jazz a šanson
se Světlanou Nálepkovou

Zajímavá akce se koná tuto sobotu 14. listopadu v Hotelu Plumlov.
Světem jazzu a francouzského
šansonu provede herečka Světlana Nálepková, která od roku 1979
do roku 1989 působila v pantomimické skupině M. Nesvadby
Mimtrio. Světlana Nálepková také
sólově nazpívala mimo jiné i písně
Hanácky glétováni
Historicky páté udílení „Hanáckyho stavovskyho gléto“ se M. Dietrichové, účinkovala také
uskuteční v pátek 13. listopadu od 16:00 hodin ve školní jídelně v zábavném pořadu Možná přijde
ZŠ v Kostelci na Hané. Akci pořádá spolek „Šikulky u Sýkorek“. i kouzelník.

TIP

k obrazovce

Den poezie
v Němčicích nad Hanou
Městská knihovna Němčice nad
Hanou srdečně zve na akce konající se v rámci festivalu Den poezie.
První z nich se uskuteční už dnes,
tj. v pondělí 9. listopadu od 17:00
hodin a ponese název Poezie blízká
všem. Půjde o poetický podvečer
s básněmi, které osloví každého.
Svou tvorbu představí básnířka Libuše Matysíková a básník Antonín
Ošťádal. V rámci přednesu se představí také Petra Konečná.

SOBOTA
14.11.2015
22:25 HODIN

TACHO

Film ČR (2010)

Režie: M. Landová
Hrají: D. Landa, R. Hrušínský ml., Ch.
Rithin, M. Havelka, R. Pomajbo
Alex je po havárii postaven před fakt, že má
nádor na mozku. Najednou se mu zhroutí
celý svět. Odmítá odevzdaně čekat, chce
za každou cenu vyhrát svůj poslední auto-

mobilový závod. Za spolujezdce si vybral
Lucii, začátečnici se stejně beznadějnými
vyhlídkami, kterou potkal na onkologii.
Také ona do závodu vkládá své poslední
naděje, aby si splnila svůj sen. Společně
odjíždí do Nitry, kde chce Alex naposled
změřit své síly s největším konkurentem
Němcem Weberem. Aby toho nebylo

málo, závodu se účastní slovenský mafián
Jožo, který by na stupních vítězů viděl nejraději sám sebe. Další závodníci - svérázní
mladíci z Velké Británie se naopak ničeho
nebojí a poctivě trénují. Jak se později ukáže, na něco mnohem riskantnějšího než je
automobilová rallye. Bude mít dramatický
závod vůbec vítěze?

MILUJE
M
VEČER E
NÍK

navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz

SPORT

KULTURA

15012810072
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SPOLEČNOST

Pondělí 9. li stopad u 2 0 1 5
Číslo 45•Ročník 19

V DIVADLE
VOLEJBALOVÝ
ŠOK:
ZNĚLO

HOREHRONIE LIANNES SIMON

P
PROMĚNY IMAGE:
D
DALŠÍ DÍL SE BLÍŽÍ

NĚ Odhalujeme
sedmou finalistku
unikátního seriálu, ve kterém
EXKLUZIV ●●●nnašeho
zkrášlujeme ženy
zk
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JE TĚHOTNÁ
A V PROSTĚJOVĚ
ZATÍM KONČÍ!

F
FÄRBERŮV
P
POHŘEB
● Večerník se byl v Konici naposle●●
dy rozloučit s nositelem Řádu T. G.
d
Masaryka
M
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MAREK SONNEVEND

Foto: Pavla Vašková
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PROSTĚJOV Slabší forma kubánské univerzálky VK AGEL Prostějov
Liannes Simon (na snímku) v nové
sezóně nebyla jenom důsledkem
pozdějšího nástupu do přípravy
a z toho pramenícího tréninkového
výpadku. Lékařská vyšetření v průběhu uplynulého týdne totiž odhalila, že čerstvě devětadvacetiletá
plejerka je těhotná, což její výkonnost logicky ovlivňovalo. Navíc je
samozřejmostí, že za dané situace
musí přerušit volejbalovou kariéru...

Foto: archív Večerníku

VÍCE ČTĚTE NA STRANĚ

JESTLI JSTE VYHRÁLI,
ZJISTÍTE NA STRANÌ 25!

JEDNOU
VĚTOU
●● Čtyřmi body za dvě branky a stejný počet asistencí režíroval kmenový
hráč Jestřábů René Kajaba výhru
Vsetína na ledě Kopřivnice a pomohl
svému týmu k pojištění druhé pozice
hned za suverénním Frýdkem-Místkem.
●● V redakci Večerníku je nově
kasička pro finanční sbírku na malého Davídka ze Ptení. Stavte se
přispět!
●● Prostějovské basketbalové „béčko“ si v pátek poradilo s rezervou
Šumperku a díky bilanci pěti výher
a jediné porážky se společně s Uherským Brodem a Olomouci „B“ drží
na čele oblastního přeboru.
●● Prostějovští hokejoví junioři se
drží na druhém místě „B“ skupiny východní části Ligy juniorů, mladší dorost je dokonce na čele celé východní
skupiny druhé nejvyšší domácí soutěže.
●● Čechovický zápasník Alois Kejík skončil třetí na Velké ceně Třince,
konkrétně mezi mladšími žáky ve
váhové kategorii do čtyřiačtyřiceti
kilogramů.

➢

●● Fotbalisté Prostějova zvládli poslední domácí střetnutí podzimní části MSFL
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Zveme na šlágr Večerníku – VOLEJBAL
Bitva s nejlepším klubem světa!

Šlágr po roce opět vystoupí v prostějovském Společenském domě. Koncert proběhne už tuto sobotu 14. listopadu od 18:00 hodin. Pokud se bude opakovat stejný
scénář jako při jejich minulém vystoupení, tak máte nejvyšší čas si zakoupit vstupenky.
Nedávno prostějovský Společenský dům téměř vyprodala
Veselá trojka Pavla Kršky a nyní se chystá trhák v podobě
dvojkoncertu dalších dvou hvězd Šlágru Dua Jamaha a Dua
Adamis. V tomto složení k nám zavítají již podruhé. Jejich
minulý téměř čtyřhodinový koncert, který se uskutečnil
v prosinci loňského roku, zaznamenal mezi Prostějovany obrovský úspěch a fanoušci „Kasko“ doslova zaplavili.
Otec Alfons a syn Marian ze slovenského Dua Jamaha působí na hudební scéně už od roku 1996, mají na svém kontě tři
zlaté a tři platinové desky za prodej hudebních nosičů a v současné době velmi úspěšně pronikli i na německý trh.
Manželský pár Adéla a Milan se na hudební scéně sešli již v roce
1981, kdy společně působili v kapele GT SYSTÉM. Duo Adamis však založili až v roce 1995. Od té doby baví obecenstvo
písničkami vlastními i převzatými, na které si každý rád zatančí.
A proč písničkáři zamířili právě k nám do Prostějova? „Po
loňském úspěchu jsme rádi, že se vše podařilo domluvit
i letos. Bude to jistě velká šlágrparáda,“ těší se pořadatel akce
Martin Tichopádek z agentury MUSIC MEDEA, který hlásí, že vše je připraveno. „Ze zkušeností vím, že když je vysoká
návštěvnost, tak se nejen lépe hraje interpretům, ale hlavně
atmosféra je potom výborná, což v sobotu rozhodně bude!“
Samotné vystoupení bude trvat zhruba čtyři hodiny, a pokud
návštěvníci nebudou unavení, interpreti slibují nejeden hudební přídavek. Občerstvení bude zajištěno, takže jediné, co si
s sebou kromě vstupenky rozhodně přineste, je dobrá nálada.
Pokud vy, vaši rodiče či prarodiče patříte mezi fanoušky

PROSTĚJOV Přivítat na svém hřišti úřadujícího šampióna celé planety? To se žádnému týmu z regionu nemůže v kolektivním sportu poštěstit. Kromě volejbalistekVK
AGELProstějov!Tytotižužosmýmrokemhrajíevropskou
Ligu mistryň a v rámci aktuální sezóny 2015/2016 této soutěže
hostí obhájce trofeje i premianta z letošního Mistrovství světa
klubů - Eczacibasi Istanbul. Třaskavý duel propukne v úterý 10.
listopadu od 17:00 hodin v hale Sportcentra DDM.
Pro sportovní příznivce je nadcházející bitva s tureckým gigantem tím lákavější, že„Agelky“ loni dokázaly v nejvyšším poháru starého kontinentu
senzačně skolit tři jiné obří favority: doma Rabitu Baku a Dynamo Kazaň,
venku Chemik Police.Teď mají možnost zaskočit jiné hvězdami našlapané
družstvo, které dokonce stojí na pomyslné první příčce mezi všemi oddíly
zeměkoule.
Oba nastávající protivníci přitom do nového ročníku Champions League
vstoupili porážkami: Agelky v Polsku s tamním Chemikem 0:3, Eczacibasi
nečekaně doma s italským Casalmaggiore 2:3.„Na půdě Police nebyl náš
výkon dobrý hlavně na podání a v obraně, čemuž odpovídal jednoznačný výsledek. Od té doby jsme však měli dva týdny času intenzivně pracovat v přípravě a já věřím, že tahle dřina se promítne do úterního zápasu.
Chceme v něm zahrát mnohem lépe než ve Štětíně,“ řekl hlavní trenér žen
VK Miroslav Čada.
On i všichni ostatní z„vékáčka“ si pro zítřejší šlágr přejí několik základních
věcí: diváky zaplněnou halu, výbornou atmosféru, špičkový volejbal a pokud možno i vyrovnaný boj.„Všechny fanoušky srdečně zveme do hlediště. V minulosti našemu týmu opakovaně dokázali svým povzbuzováním
pomoci zdolat i ty největší papírové favority a tím s našima holkama prožít
něco úžasného.Teď to bude znovu strašně těžké, ale pojďme to společně
zkusit,“ vyzval předseda správní rady VK AGEL Petr Chytil.
(son)

prodeji, a to přímo ve Společenském domě nebo na www.
ticketsteram.cz. Večerník u toho rozhodně nebude chybět. Těšit se tak můžete na očitý report, fotogalerii a snad
i nějaký ten rozhovor... Na webu vecernikpv.cz pak najdete
i exkluzivní videoreportáž.

15100970984

ADAMIS?
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Chystá se velká Šlágrparáda!

SOUTÌŽILI JSTE O LÍSTKY
NA HANU ZAGOROVOU,
HARLEJ ÈI DVOJKONCERT PROSTĚJOV Dvě skupiny známé z hudební televize těchto hvězdŠlágr TV, neváhejte a pořiďte si lístky v před-

DUO JAMAHA & DUO

Naleznete
uvnitř

boje na zelených trávnících aneb

PODROBNĚJŠÍPOZVÁNKUATRADIČNÍVOLEJBALOVÉ
ZPRAVODAJSTVÍ NAJDETE NA STRANÁCH 40 A 41

KAM ZA F

➢

TBALEM

KRAJSKÝ PØEBOR – 17. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 15. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 15. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 15. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „B“ – 15. KOLO

TJ SOKOL URČICE

TJ SOKOL KLENOVICE N. H

TJ SOKOL MOSTKOVICE

TJ HANÁ NEZAMYSLICE

SK JESENEC-DZBEL

SK SULKO ZÁBŘEH

TJ SOKOL PLUMLOV

SK SLATINICE

TJ FC KOSTELEC NA HANÉ

SK PROTIVANOV

NEDĚLE 15.11. 13:30 HODIN
Fotbalový areál v Určicích

SOBOTA 14. 11. 13:30 HODIN NEDĚLE 15. 11. 13:30 HODIN SOBOTA 14. 11. 13:30 HODIN SOBOTA 14. 11. 13:30 HODIN
Fotbalový areál v Klenovicích
Fotbalový areál v Mostkovicích
Fotbalový areál v Nezamyslicích
Fotbalový areál ve Dzbelu
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výsledkový servis, sport

Sportovní sumáø
14. kolo - MSFL

1.SK
1.HFK

FC
REPORTÁŽ
z utkání čtěte
na straně 33

0

Olomouc

aasistent
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DALŠÍ VÝSLEDKY 14. KOLA
MSK Břeclav – FC Fastav Zlín B 3:3 (3:0). Branky: 8. Šenkeřík, 18. Pospiš, 45+1.
Simandl (pen.) – 46. Kopečný, 49. Bartolomeu, 62. Kopečný. Diváci: 120 * HFK Třebíč – FC Hlučín 1:1 (0:0). Branky: 63. Meless – 76. Ondrušík. Diváci: Neuvedeno *
SK HS Kroměříž – MFK Vyškov 1:2 (0:1). Branky: 47. Žák – 8. Lahodný, 77. Stříž.
Diváci: 118 * SK Uničov – SK Líšeň 2:3 (1:1). Branky: 32. Binar, 87. Jeřábek – 17.
Vejmělek, 50. Drábek, 79. Stehlík. Diváci: 194 * FC Velké Meziříčí – FK Mohelnice
0:1 (0:0). Branka: 78. Hapal. Diváci: Neuvedeno * 1.FC Slovácko B – SK Spartak
Hulín 3:1 (1:1). Branky: 8. Kovář (pen.), 75. Kone (pen.), 88. Sadílek – 41. Zavadil.
Diváci: 91 * FC Viktoria Otrokovice – MFK Vítkovice 1:2 (1:1). Branky: 24. Silný
– 6. Musiol, 70. Taraba. Diváci: 155.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO ODEHRANÝCH 15 KOLECH
Tým

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

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

Z

V

R

P

Skóre

Body

+/-

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

10
10
7
5
5
6
6
6
5
4
3
4
4
3
2
2

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

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

29:15
31:19
23:14
27:15
23:16
24:19
23:24
22:23
20:22
23:22
19:20
24:25
17:30
12:25
21:35
17:31

34
31
25
22
22
22
20
20
20
19
18
16
15
13
13
12

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

KAM NA MSFL - 16. KOLO:
sobota 14.11.
sobota 14.11.
sobota 14.11.
sobota 14.11.
sobota 14.11.
sobota 14.11.
sobota 14.11.
úterý 17.11.

10:15
10:30
13:30
13:30
13:30
13:30
13:30
1
13:30

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

:
:
:
:
:
:
:
:

AKCE zpět!
VÁŠ OBLÍBENÝ VEČERNÍK
o DVĚ Koruny LEVNĚJI
více na
582 333 433 straně

volejte

SK UP

Kralice na Hané

3

FK Slavoj
Kojetín-Koválovice

2

28

SESTAVA
KRALIC:

3
0

Olomouc

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

skóre min.
25:12
25
25:22
26
25:10
18

Rozhodčí: Peloušek a Ištvanech. Čas: 1:09 hodiny. Diváků: 900.

Poločas: 1:1

Branky: 34. Dostál, 53. Nečas z penalty, 75. Lehký – 28. Matějka, 81. Vaněk
Rozhodčí: Kašpar – Slota, Motal. ŽK: 53. Vaněk, 58. Řezáč, 90. Gajdoš.
Diváků: 50.

„Vítězství se opět nerodilo lehce“



VK AGEL
Prostějov

* výsledky * statistiky * tabulky

16. kolo - Přebor Olomouckého KFS

2

Prostějov

UNIQA EXTRALIGA ŽEN - 4. kolo

Krejčí – Dočkal, Martinka, Neoral – Petržela, Hlačík, Dostál, Troneček – Nečas – Kováč (69. Císař), Lehký (90. Novotný).
Trenér: Ivo Gottwald.

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

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

SESTAVA
OLOMOUCE:

Závodná, Dudová, Košická, Dumancic, Kubová, Dedíková, libero Hronová. Střídaly: Sochorcová, Michalíková,
Nováková. Připraveny byly: Orvošová, Čudová.
Trenéři: Jiří Teplý a Pavel Háp.

"Vždy je příjemné, když si člověk zadá
„Jsem spokojený s výkonem i s výsledkem.“
cíl a klapne to. Do Velkých Losin tak
trenér volejbalistek Prostějova Miroslav ČADA
můžeme jet v naprostém klidu."
strana 40
trenér Kr
Kralic
ralic IV
IVO
VO GO
GOTTWALD
OTT
TWA
ALD
D
DALŠÍ VÝSLEDKY UNIQA EXTRALIGY
strana 32 6. kolo: Frýdek-Místek - Přerov 0:3 (-12,-20,-11). Nejvíce bodů: Pavelková 14,
Štrbová 8, Vašinová 3 - Tomášeková 14, Kohoutová 13, Gálíková 9 * Šternberk - Olomouc 1:3 (-7, 25, -11, -12). Nejvíce bodů: Janečková 10, Borovcová 9, Šenková 9 Dědíková 17, Závodná 12, Dumančičová 9 * Ostrava - Olymp Praha 3:0 (15, 18, 20).
Nejvíce bodů: Neuvedno do konce uzávěrky.

16. kolo - Přebor Olomouckého KFS

TJ FC

Hněvotín

TJ Sokol

Určice

3
0

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 6. KOLE
Poločas: 1:0

Branky: 38. z penalty a 90. Benýšek, 79. Lošťák. Rozhodčí: Sedláček – Jelínek,
Ehrenberger. ŽK: 38. Lakomý (U). Diváků: 40.
SESTAVA
URČIC:

Števula – Zelina, Bokůvka, Lakomý, Gottvald – Zabloudil (74. Kostelka), Zapletal, Cetkovský, Plajner (78. Slezák), Hochman – Halouzka.
Trenér: Evžen Kučera.



Tým

Z

V1

V2

P1

P0

Sety

Míče

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

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

5
5
5
6
4
6
5
5
5

4
4
4
4
1
1
1
1
0

1
0
0
0
1
1
0
0
0

0
1
0
0
0
0
1
0
1

0
0
1
2
2
4
3
4
4

15:4
14:4
12:5
12:7
7:9
9:14
6:12
5:13
3:15

455:382
425:327
390:327
433:388
350:352
443:527
360:392
356:432
332:417

Body

14
13
12
12
5
5
4
3
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.

"Utkání se mi nechce příliš komentovat,
soupeř dal tři branky, my ani jednu."
trenér U
Určic
rčic EV
EVŽEN
VŽEN
N KU
KUČERA
UČERA
A
strana 32

KAM PŘÍŠTĚ...
7. kolo, sobota 14. listopadu, 17:00: Královo Pole - Ostrava (18:00), Olomouc
- SG Brno, Přerov - Šternberk (18:00), Prostějov - Frýdek - Místek, Olymp Praha
volný los.

KAM NA KRAJSKÝ PŘEBOR - 17. KOLO:
sobota 14.11.
sobota 14.11.
sobota 14.11.
sobota 14.11.
sobota 14.11.
neděle 15.11.
neděle 15.11.
neděle 15.11.

13:30
13:30
13:30
13:30
13:30
10:00
13:30
13:30

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

:
:
:
:

ATP Tour - Paříž, muži

:
:

dvouhra muži - 1. kolo: Berdych voilný
los; Rosol - García-López (Šp.) 6:2, 2:6, 6:3;
Veselý - Dolgopolov (Ukr.) 3:6, 6:7. 2. kolo:
Berdych (5) - Roger-Vasselin (Fr.) 6:3, 4:6,
7:5; Rosol - Nadal (7-Šp.) 2:6, 2:6. 3. kolo:
Berdych - Tsonga (9-Fr.) 6:3, 6:4. Čtvrtfinále: Berdych - Djokovič (1-Srb.) 6:7, 6:7.

:
:

JSME JEDNA RODINA

čtyřhra muži - 1. kolo: Berdych, Štěpánek – Martin, Pouille (Fr.) 3:6, 6:0, 10:4. 2.
kolo: Berdych, Štěpánek - Herbert, Mahut
(5-Fr.) 7:6, 6:4. Čtvrtfinále: Berdych, Štěpánek - Rojer, Tecau (3 - Niz./Rum.) 7:6,
6:3. Semifinále: Berdych, Štěpánek - Dodig, Melo (2-Chor./Braz.) 6:4, 3:6, 5:10.

WTA Tour - Ču-chaj, ženy
dvouhra ženy - základní skupina: Karolína Plíšková (3) - Jankovičová (9-Srb.)
6:4, 3:6, 6:2; Karolína Plíšková - Erraniová (6-It.) 6:0, 6:3. Semifinále: Karolína
Plíšková - Svitolinová (8-Ukr.) 6:3, 6:1. Finále: Karolína Plíšková - V. Williamsová
5:7, 6:7.

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

VEÈERNÍK V NOVÉM I SE SPORTEM
●● celobarevné vydání

www.facebook.com/vecernikpv

●● více sportu

●● více fotografií

VÝSLEDKY A TABULKY KRAJSKÝCH FOTBALOVÝCH SOUTÌŽÍ
PØEBOR OLOMOUCKÉHO KFS

Předehrávané 16. kolo: Litovel - Ústí 2:5
(2:3), Chválkovice - Velké Losiny
2:0 (2:0),
Kralice - Kojetín 3:2 (1:1), Hněvotín - Určice 3:0
(1:0), Mohelnice B - Zábřeh 1:2 (0:0), HFK Olomouc
B - Šternberk 1:0 (1:0), Medlov - Jeseník 0:2 (0:1),
Želatovice - Dolany 1:1 (1:0).
1.Jeseník
16 12 3 1 46:17 39
2.Ústí
16 11 3 2 44:17 36
3.Velké Losiny
16 9 4 3 38:16 31
4.Medlov
16 10 1 5 30:22 31
5.Šternberk
16 9 3 4 35:23 30
6.1. HFK Olomouc 16 7 2 7 23:29 23
7.Dolany
16 5 6 5 28:24 21
8.Kralice na Hané 16 6 2 8 17:35 20
9.Želatovice
16 5 4 7 23:30 19
10.Chválkovice
16 5 3 8 25:34 18
11.Mohelnice B
16 5 2 9 17:26 17
12.Hněvotín
16 4 4 8 26:27 16
13.Určice
16 5 1 10 27:33 16
14.Sulko Zábřeh
16 4 4 8 16:28 16
15.Kojetín - Koválovice 16 4 3 9 26:41 15
16.Litovel
16 3 3 10 18:37 12

I.A SK. „A“ MUŽI:

Čechovice - Brodek u Přerova 1:0 (0:0), Slatinice
- Lutín 0:1 (0:1), Beňov - Mostkovice 2:0 (0:0).
1.Lutín
14 11 1 2 43:9 34
2.Lipová
14 11 1 2 30:16 34
3.Bělotín
14 7 3 4 32:25 24
4.Beňov
14 6 5 3 33:25 23
5.Čechovice
14 6 2 6 22:29 20
6.Lipník nad Bečvou 14 6 1 7 31:28 19
7.Náměšť na Hané
14 6 1 7 25:29 19
8.Slatinice
14 5 2 7 19:30 17
9.Klenovice na Hané 14 5 1 8 17:34 16
10.Opatovice - Všechovice14 4 3 7 31:29 15
11.Plumlov
14 4 3 7 26:29 15
12.Mostkovice
14 3 5 6 20:29 14
13.Všechovice
14 4 2 8 34:47 14
14.Brodek u Přerova 14 3 4 7 21:25 13

14. kolo: Česká Ves - Haňovice 1:4 (0:3), Dubicko - Loštice
2:5 (2:1), Bělkovice - TJ Štěpánov 0:3 (0:0), Hlubočky Troubelice 5:1 (2:0), Rapotín - Moravský Beroun 2:2 (1:0),
Maletín - Černovír 4:3 (3:3), Konice - Bohuňovice 1:1 (1:0).
1.Rapotín
14 11 1 2 50:19 34
2.Bohuňovice
14 9 1 4 32:17 28
3.Haňovice
13 8 1 4 39:21 25
4.Konice
13 7 4 2 32:15 25
5.Maletín
14 8 1 5 36:36 25
6.Bělkovice-Lašťany 14 7 2 5 27:23 23
7.Hlubočky
14 7 2 5 36:34 23
8.SK Řetězárna
14 5 3 6 24:28 18
9.Troubelice
14 4 4 6 25:36 16
10.Černovír
14 4 1 9 21:26 13
11.Loštice
14 4 1 9 28:44 13
12.Štěpánov u Olomouce14 4 1 9 20:42 13
I.B SK. „A“ MUŽI:
13.Moravský Beroun 14 3 3 8 25:33 12
14.FC Dubicko
14 3 1 10 22:43 10 14. kolo: Horní Moštěnice - Újezdec 3:3 (1:3),
Čekyně - Nezamyslice 1:2 (0:1), Ústí B - Troubky 3:2
(2:2), Vrchoslavice - FK Nemilany 4:0 (0:0), Přerov
I.A SK. „B“ MUŽI:
14. kolo: Náměšť n. H. - Bělotín 2:1 (0:1), Plumlov B - Kojetín B 0:1 (0:0), Kostelec - Dub n.Moravou 1:2
- Všechovice 3:2 (2:1), Lipník n. B. - Klenovice (0:2), Tovačov - Pivín 2:4 (1:3).
14 10 2 2 38:17 32
4:0 (2:0), Opatovice - SK Lipová 5:1 (2:1), 1. Kojetín B

2. Pivín
14
3. Tovačov
14
4. Nezamyslice
14
5. Viktorie Přerov B 14
6. Nemilany
14
7. Vrchoslavice 1946 14
8. Dub nad Moravou 14
9. Ústí B
14
10. Troubky
14
11. Čekyně
14
12. Kostelec na Hané 14
13. Horní Moštěnice 14
14. Újezdec
14

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

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

4
5
4
6
5
5
7
5
6
8
7
9
9

30:28
27:22
22:21
21:20
35:27
29:29
40:33
32:33
27:28
32:38
24:35
24:39
22:33

26
23
22
22
21
21
19
19
18
16
15
13
11

7.Otinoves
13
8.Libina
14
9.Doloplazy
14
10.Protivanov
14
11.Zvole
12
12.Leština
14
13.Babice u Šternberka 13
14.Hvozd
14

7
6
5
4
4
2
2
0

0
0
1
3
2
2
1
2

6
8
8
7
6
10
10
12

21:34
34:33
39:27
19:29
15:26
21:38
20:53
12:42

21
18
16
15
14
8
7
2

MS LIGA DOROSTU U19

Dohrávané 1. kolo: SK Líšeň - Třinec 1:2 (1:0), 1.SK
Prostějov - Znojmo 1:4 (0:1), Vítkovice - Sparta Brno 1:1
(0:0), FC Hlučín - MFK Vyškov 4:0 (0:0), HFK Olomouc
- Šumperk 1:2 (0:1), HS Kroměříž - Frýdek-Místek 0:0.
I.B SK. „B“ MUŽI:
1.Frýdek-Místek 12 8 3 1 25:7 27
14. kolo: Zvole - Otinoves 1:0 (1:0), Postřelmov - Hvozd 2.Hlučín
12 8 1 3 25:10 25
2:0 (1:0), Libina - Doloplazy 3:1 (1:0), Nové Sady B - 3.Kroměříž
12 7 1 4 22:12 22
Jesenec 1:2 (0:2), Slavonín - Protivanov 1:0 (1:0), Velká 4.Vítkovice
12 7 1 4 20:16 22
Bystřice - Babice 1:1 (0:0), Paseka - Leština 3:1 (3:1).
5.Třinec
12 7 0 5 21:15 21
1.Velká Bystřice
14 11 3 0 47:21 36 6.Znojmo
12 5 4 3 21:17 19
2.Slavonín
14 10 1 3 34:15 31 7.Olomouc
12 5 1 6 15:17 16
3.Jesenec
14 9 3 2 34:21 30 8.Hodonín
12 5 1 6 16:27 16
4.Postřelmov
14 8 4 2 27:10 28 9.Líšeň
12 4 2 6 19:20 14
5.Paseka
14 9 1 4 41:25 28 10.Prostějov
12 4 1 7 30:19 13
6.Nové Sady B
14 7 1 6 43:33 22

11.Šumperk
12.Sparta Brno
13.Vyškov

12
12
12

4 1 7 10:26 13
2 3 7 15:37 9
1 3 8 11:27 6

KP DOROSTU U19

14. kolo: Určice - Nové Sady 1:5 (0:4), Lipník n. B.
- Mohelnice 1:2 (0:2), Chválkovice - Kostelec 3:1
(0:1), Opatovice - FK Nemilany 4:2 (2:2), Velký Týnec
- Šternberk 1:0 (0:0), Velké Losiny - Konice 11:1 (6:0),
Černovír - Chomoutov 1:1 (1:1).
1. Mohelnice
14 9 2 348:22 29
2. Černovír
14 9 2 349:26 29
3. Chomoutov
14 8 4 243:16 28
4. Nemilany
14 8 3 335:21 27
5. Nové Sady
14 8 0 636:32 24
6. Velké Losiny
14 7 1 657:30 22
7. Určice
12 6 0 637:32 18
8. Lipník nad Bečvou 14 5 2 738:35 17
9. Šternberk
13 5 2 617:21 17
10. Opatovice - Všechovice14 4 4 634:53 16
11. Kostelec na Hané 13 4 3 630:41 15
12. Konice
14 4 1 927:58 13
13. Chválkovice
14 2 5 720:39 11
14. Velký Týnec
14 2 1 1123:68 7

Pondělí 9. listopadu 2015
www.vecernikpv.cz
kooperativa nbl - 8. kolo

78

BK

69

Opava

Střelba 2b.: 27/17:44/13 Asistence:
Trojky:
10:10 Osobní chyby:
Trestné hody: 17/14:14/13 Získané míče:
Doskoky:
39:31 Ztracené míče:

čtvrtiny
1.
2.
3.
4.
poločas:

skóre
24-9
24-27
15-18
15-15
48-36

Rozhodčí:
Vondráček,
Kurz, Večeřa.
Diváci: 772.

18:17
20:22
7:14
23:12

Palyza Lukáš 15, Marko Roman 12, Slezák Pavel 12,
Dokoupil Petr 9, Roseboro Brett 8, Šteffel David 8, Peterka
Ondřej 6, Tomanec Jan 6, Kouřil Radovan 2, Sehnal Marek
0, Novák Martin 0,
Trenér: Zbyněk Choleva

SESTAVA
OPAVY:

Blažek 25, Šiřina 12, Gniadek 9, Kramný 7, Dragoun 7,
Zbránek 5, Cvek 4, Klečka 0, Vlček 0, Kvapil 0, Jurečka 0.
Trenér: Petr Czudek

„Začátek zápasu se nám povedl.“
trenér Orlů Zbyněk CHOLEVA
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60

Ariete
Prostějov

71

Střelba 2b.: 40/18:44/20 Asistence:
Trojky:
5:8 Osobní chyby:
Trestné hody: 12/9:12/7 Získané míče:
Doskoky:
31:37 Ztracené míče:

čtvrtiny
1.
2.
3.
4.
poločas:

skóre
13-12
8-19
19-21
20-19
21-31

Rozhodčí:
Hošek,
Jeřáb, Kec
Diváci: 600.

12:20
17:19
9:8
17:14

SESTAVA
KOLÍNA:

Vocetka 17, Allen 15, Horák 11, Bakič 6, Machač 6, Skinner 3,
Hunt 2, Rovenský 0, Ličartovský 0, Harčár 0, Faifr, Aušprunk.
Trenér: Predrag Benaček

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Marko Roman 15, Palyza Lukáš 13, Tomanec Jan 13, Slezák
Pavel 12, Šteffel David 10, Roseboro Brett 4, Peterka Ondřej 3,
Kouřil Radovan 1, Sehnal Marek 0, Dokoupil Petr 0.
Trenér: Zbyněk Choleva

„Hráči bojovali, na Prostějov to nestačilo.“
kouč Kolína Predrag Benáček
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DALŠÍ VÝSLEDKY
8. kolo: USK Praha - Jindřichův Hradec 92:70 (29:22, 57:40, 77:58). Nejvíce bodů: Mareš 27, Šafarčík 14,
Bohačík 11 - Vošlajer 23, Šoula 17, Zuzák 16 * NH Ostrava - Děčín 56:67 (10:15, 28:38, 39:52). Nejvíce bodů:
Hooker 28, Bohačík 8, Bratčenkov 7 - Vyoral 20, Šiška 9, Stria 8 * Pardubice - Brno 85:58 (15:12, 40:23, 63:41).
Nejvíce bodů: Pandula 14, Švrdlík 14, Sanders 13 - Cumberbatch 19, Egwuonwu 14, Nehoda 5 * Svitavy - Kolín
69:75 (18:15, 38:33, 52:58). Nejvíce bodů: Teplý 22, Jones 12, Jaroš 12 - Horák 20, Allen 16, Ličartovský 12.
9. kolo: Pardubice - Nymburk 83:78 (24:19, 42:40, 62:55). Nejvíce bodů: Kotas 14, Nečas, Pandula a Sanders
po 12, Wall 11 - Vaughn 18, Sant-Roos 16, Dixon 13, Benda 11 * Děčín - Ústí nad Labem 90:73 (20:17, 40:30,
64:48). Nejvíce bodů: Stria 17, Vyoral 13, Houška 13 - Kendrid 20, Barham 16, Eggleston 10 * Jindřichův Hradec - NH Ostrava 67:81 (21:14, 38:36, 52:61). Nejvíce bodů: Šoula 23, Zuzák 13, Nofflet 9 - Kerr 19, Bohačík
18, Hooker 17 * Opava - USK Praha 80:62 (19:13, 34:29, 57:41). Nejvíce bodů: Šiřina 20, Gniadek 16, Blažek
14 - Bohačík 14, Josipovič 13, Křivánek 11.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO NEÚPLNÉM 9. KOLE


Tým

Z

V1

V2

P1

P0

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

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

8
9
8
3
8
9
9
7
7
8
9
7

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

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

622:526
728:644
620:559
280:238
563:597
678:664
686:712
479:473
516:570
575:602
665:751
484:560

87.5
77.8
75.0
66.7
62.5
55.6
44.4
42.9
28.6
25.0
22.2
14.3

KAM PŘÍŠTĚ...
10. kolo, 11. listopadu, 18:00: Prostějov - USK Praha, NH Ostrava - Opava (17:30), Ústí nad Labem - Jindřichův Hradec, Pardubice - Děčín, Svitavy - Nymburk (20.2., 20:00), Kolín - Brno (17:45).
11. kolo, 14. listopadu, 18:00: Brno - Prostějov (18:30), Děčín - Svitavy, Jindřichův Hradec - Pardubice, Opava
- Ústí nad Labem, USK Praha - NH Ostrava (17:30).

PŘEDEHRÁVKA 11. KOLA
Velké Meziříčí – Juliánov 34:27.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA 2. LIGY, SK. J. MORAVA


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

POHÁR MĚSTA

PROSTĚJOV
ZNÁ KVARTETO

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Kolín

MALÁ
KOPANÁ

Tým

Z

V

R

P

Skóre

Body

Juliánov
Bohunice
Ivančice
Velké Meziříčí
Prostějov
Hustopeče
Kostelec na Hané
Telnice
Maloměřice
Napajedla
Tišnov
Kuřim

7
6
6
7
6
6
6
6
6
6
6
6

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

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

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

224:195
147:130
165:147
198:190
172:166
167:158
146:143
176:180
138:157
136:147
171:192
151:186

11
10
9
8
8
7
5
5
5
3
2
1

KAM PŘÍŠTĚ NA HÁZENOU...
7. kolo, sobota 14. listopadu: Bohunice - Velké Meziříčí (15.00), Kostelec na Hané –
Ivančice (16.00), Prostějov – Telnice (17.00), Napajedla – Juliánov (18.00), Hustopeče – Maloměřice (neděle 15.11., 10:30), Tišnov – Kuřim (neděle 15.11., 17.00).

FINALISTŮ
PROSTĚJOV Na dvou místech
prostějovského regionu se uplynulou sobotu 7. listopadu hrály semifinálové turnaje Poháru města Prostějov mužů 2015/2016 v malé kopané.
Ze šesti kvalifikovaných týmů se přitom do finálového klání probojovaly
hned čtyři.
V Dřevnovicích se radovaly favorizované
celky Chaloupky Prostějov a Spojených
klubů Hluchova s Čehovicemi na úkor domácího kolektivu. V Brodku u Prostějova
také neuspěl pořádající klub, o jehož vyřazení rozhodl až dodatečný penaltový rozstřel s prostějovskými Medvědy. Suverénně
postoupil ligový premiant z Dobrochova.
Finálový turnaj se bude hrát až v červnu příštího roku.
Semifinále Poháru
mìsta Prostìjov 2015/2016
Skupina I – hřiště Dřevnovice
SK Dřevnovice – Spojené kluby Hluchov/Čehovice 3:4, SK Chaloupka
Prostějov – Dřevnovice 6:2, Hluchov/
Čehovice – Chaloupka PV 1:4.
Tabulka
1. Chaloupka PV
2 0 0 10:3 6
2. Hluchov/Čehovice 1 0 1 5:7
3
3. Dřevnovice
0 0 2 5:10 0
Skupina II – hřiště Brodek u Prostějova
MK Brodek u Prostějova – FC Medvědi Prostějov 2:2, SK Tomek Dobrochov – Brodek u PV 3:1, Medvědi PV
– Dobrochov 1:3.
Tabulka
1. Dobrochov
2 0 0 6:2
6
2. Medvědi PV
0 1 1 3:5
1
Brodek u PV
0 1 1 3:5
1
Penaltový rozstřel o postup: FC Medvědi Prostějov – MK Brodek u Prostějova 4:1.
(kopa, son)

ŠACHOVÉ
PARTIE

KDO VYHRÁL VSTUPENKY NA...

2. LIGA, SK. „E“ – 2. KOLO:
ŠK Duras BVK „B“ – TJ Podlužan Prušánky
3:5, SK Prostějov – ŠK Lokomotiva Brno „B“
2:6 (Závůrka – Hofírek 0,5:0,5, Matoušek –
Dvořák 0:1, Adamčík – Kratochvíl 0,5:0,5,
Sýkora – Riška 0:1, Zapletal – D. Mičulka
0,5:0,5, Vláčil – P. Mičulka 0:1, Fiala – Musil
0,5:0,5, Virgler – Vachek 0:1), Jezdci Jundrov
– ŠK Caissa Pivovar Dalešice 4:4, Silko Gambit Jihlava – ŠK GARDE Lipovec 4:4, ŠK Kuřim – ŠK GORDIC 2,5:5,5, A64 PROCLIENT
Grygov „B“ – OREL Ořechov 3,5:4,5.

Tabulka:

1. Lokomotiva Brno „B“
2. Caissa Pivovar Dalešice
3. ŠK GARDE Lipovec
4. Silko Gambit Jihlava
5. ŠK GORDIC
6. TJ Podlužan Prušánky
7. PROCLIENT Grygov „B“
8. OREL Ořechov
9. ŠK Kuřim
10. Jezdci Jundrov
11. ŠK Duras BVK „B“
12. SK Prostějov

2 006 10.5 8
1 104 10.5 7
1 104 10.0 6
1 104 8.5 6
1 013 9.0 6
1 013 8.5 7
1 013 8.0 4
1 013 7.5 3
1 013 7.5 2
0 111 6.0 2
0 020 6.5 3
0 020 3.5 0

OBLASTNÍ PØEBOR JIH
– 2. KOLO:
Spartak Přerov – T.J. Sokol Skalička „B“
4,5:3,5, T.J. Sokol Konice – T.J. Sokol Přemyslovice „B“ 2,5:5,5 (Kašparovský – Hájek
0,5:0,5, Hajnyš – Prucek 0,5:0,5, Kučera –
Hauser 0,5:0,5, Zatloukal – Šubert 0,5:0,5,
Fréhar – Popelka 0:1, Nedomanský – Trávníček 0:1, Páleník – Ošťádal ml. 0:1, Burget
– Brablec 0,5:0,5), T.J. Sokol Tovačov – ŠK
Vinary 1:7, Sigmia Senior Olomouc „B“ – T.J.
Sokol Citov 7,5:0,5, A64 Př.F. UP Olomouc
– SK Prostějov „B“ 3:5 (Kamarád – Hradský
1:0, Růžička – Král 1:0, Vysloužil – Meissel
0,5:0,5, Škvír – Š. Londin 0,5:0,5, Hrabal –
M. Londin 0:1, Růžičková – Trimmel 0:1,
Mohapl – Piskovský 0:1, Ondra – Grbin 0:1),
SK ROŠÁDA Prostějov volno.

Tabulka:

1. Přemyslovice „B“
2. SK Prostějov „B“
3. Senior Olomouc „B“
4. ŠK Vinary
5. Sokol Skalička „B“
6. T.J. Sokol Konice
7. Spartak Přerov
8. T.J. Sokol Citov
9. T.J. Sokol Tovačov
10. Př.F UP Olomouc
11. ROŠÁDA Pv „B“

2
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
1
1
1
1
1
2
1
1

15102311044

Ariete
Prostějovv

BC Geosan
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výsledkový servis

6
6
3
3
3
3
3
3
0
0
0

10.5
9.5
11.0
9.5
9.0
8.0
7.5
5.0
4.5
3.0
2.5

7
7
9
8
6
4
6
2
2
2
0

Poznámka: Za názvem následuje počet
výher, remíz a proher, body, skóre a partie.

Hanu ZAGOROVOU

O

ARM

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, jakou je bezesporu HANA ZAGOROVÁ. Vystoupení mnohonásobné Zlaté slavice se uskuteční již zítra, tj. v ÚTERÝ 9. LISTOPADU 2015 ve Společenském domě v Prostějově.
Stačilo znát správnou odpověď na položenou otázku, zaslat ji jakýmkoliv způsobem do redakce Večerníku a pak jen
čekat, zda-li se právě na vás usměje štěstí při losování z osudí...
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...
Do slosování pak byli zařazení ti, kteří věděli, že FILM, VE KTERÉM SI HANA ZAGOROVÁ ZAHRÁLA HLAVNÍ
ROLI S JURAJEM KUKUROU SE JMENOVAL TRHÁK. Jsme rádi, že vás „boj“ o vstupenky na koncert natolik zaujal a
v losovacím osudí se sešlo hned 452 správných odpovědí. Děkujeme!
Z nich jsme vylosovali následující šťastné kvarteto: Míla HÁLOVÁ, Vrahovická 160, Prostějov * Magda KOHOUTOVÁ,
Ohrozim 17 * Božena DANIŠOVÁ, E. Beneše 35, Prostějov * Marek JURÍK, Norská 4, Prostějov.
Vstupenky budou připraveny v den koncertu u vchodu do Společenského domu v Prostějově.

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

O

ARM

ZAD

PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto tradiční mediální partner agentury MUSIC MEDEA, pro vás v rámci nového
projektu „MILUJEME VEČERNÍK“ připravil SOUTĚŽ O VSTUPENKY. Tentokrát na DVOJKONCERT v podání
populárních tváří TV Šlágr - DUO JAMAHA a DUO ADAMIS, které do Prostějova zavítají už TUTO SOBOTU 14.
LISTOPADU 2015 ve Společenském domě v Prostějově.
Soutěž probíhala 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.
Stačilo znát správnou odpověď na položenou otázku, zaslat ji jakýmkoliv způsobem do redakce Večerníku a pak jen
čekat, zda-li se právě na vás usměje štěstí při losování z osudí...
Do slosování pak byli zařazení ti, kteří věděli, že SESKUPENÍ DUO JAMAHA A DUO ADAMIS VZNIKLY V LETECH
1996, resp. 1995. Jsme rádi, že vás „boj“ o vstupenky na koncert natolik zaujal a v losovacím osudí se sešlo hned 565 správných odpovědí. Děkujeme!
Z nich jsme vylosovali následující šťastný půltucet: 2x VEČEŘOVI, V. Ježka 10, Držovice * Petr KUDLÁČEK, Kostelecká 365, Prostějov * Václav BENÝŠEK, Tylova 34, Prostějov * David KARHAN, E. Beneše 27, Prostějov * Dagmar
MUZIKANTOVÁ, Rostislavova 3, Prostějov.
Vstupenky budou připraveny přímo u vchodu do Společenského domu.

KDO VYHRÁL VSTUPENKY NA...
HARLEJE

RMO

A
ZAD

PROSTĚJOVSKÝ Večerník, mediální partner rockového klubu Apollo 13, pro vás v rámci nového projektu „MILUJEME VEČERNÍK“ připravil SOUTĚŽ O VSTUPENKY na vystoupení legendárního seskupení HARLEJ. Jejich EXKLUZIVNÍ KONCERT se uskuteční již tento PÁTEK 13. LISTOPADU 2015 ve Společenském domě v Prostějově.
SOUTĚŽ probíhala od pondělí 20. října do pátku 6. listopadu, přičemž štěstěna se usmála hned na PĚTICI Z VÁS.
Stačilo znát správnou odpověď na 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...
Do slosování pak byli zařazení ti, kteří věděli, že KAPELA HARLEJ SLAVÍ JUBILEUM 20 ROKŮ OD SVÉHO ZALOŽENÍ. Jsme rádi, že vás „boj“ o vstupenky na koncert natolik zaujal a v losovacím osudí se sešlo hned 289 správných odpovědí.
Děkujeme!
Z nich jsme vylosovali následující šťastný kvintet: Veronika LIEDERMANNOVÁ, Ohrozim 81 * Jiřina KROUPOVÁ, Němčíce na Hané 56 * Roman KINTR, Jezdecká 4, Prostějov * Josef PORTEŠ, Stínava 56 * Michaela BRADÍKOVÁ, Klopotovice 84
Vstupenky budou připraveny přímo u vchodu do Společenského domu.
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kultura v Prostějově a okolí...

Slovenská kráska prozářila
sál nejen skvělou náladou...
FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

KRISTINA VYPRODALA
MĚSTSKÉ DIVADLO
PŮVODNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Pavla
VAŠKOVÁ
Kristína Peláková, kráska ze slovenského Svidníku s uměleckým jménem
Kristina, je jednou z nejhranějších
současných interpretek českých i slovenských rádií. Mimo jiné má za sebou
vítězství ve slovenském kole Eurosong
2010 či se stala držitelkou ocenění
Zpěvačka roku TV Óčko. Je známá
svými tanečními hity, ale i jemnými zádumčivými baladami. Její zřejmě nejslavnější písní je hit Horehroní, který
mimo jiné vzešel ze zpěvaččiny spolupráce s básníkem a textařem Kamilem

PROSTĚJOV Příliv pozitivní energie v pošmourném
podzimním počasí znamenal pro všechny zúčastněné
čtvrteční koncert slovenské hvězdy Kristiny. Ta přijela do
Prostějova se skvělou kapelou a nejen svým zpěvem, ale i
příjemným úsměvem a milým vystupováním si získala srdce všech přítomných v naprosto vyprodaném Městském
divadle. A u toho Večerník nemohl chybět.
Peterajem. V Prostějově vystoupila poprvé v roce 2013, kdy si na svou stranu
získala plné náměstí.
V plném prostějovském divadle
Kristina dokázala, že není jen rádiovou interpretkou. Sympatické
Slovence velmi slušela za zády kapela složená ze samých výborných
muzikantů a nutno zdůraznit, že i jí samotné to velmi slušelo. Během dvouhodinového koncertu vystřídala také
několik módních outfitů. Její vystoupení byla tedy pastva nejen pro uši, ale

aktuální hit Ta ne, při kterých předvedla Kristina působivé taneční kreace. Možná ale ještě krásnější prožitek
mělo publikum z písní v akustičtějším
a intimnějším provedení, které víc slušelo i prostorám divadla. Doslova mráz
po zádech běhal, když zazněly balady
Vráť mi tie hviezdy, Odpúšťam nebo
Pri oltári.

komplikacemi, když na chvíli vypadly
pojistky a většina kapely najednou byla
bez proudu. Hrát mohl jen klávesista,
načež Kristina jakoby nic konstatovala,
že si tedy něco zazpívají jen spolu. Působivý byl okamžik, kdy začala zpívat
do úplného ticha a tmy a ve chvíli, kdy
byl problém odstraněn, ji najednou
osvítil kužel světla.
Při pohledu do hlediště byla patrná
Vypadly pojistky
ještě jedna zvláštnost. Přestože je
S úsměvem a grácií dámy se zpěvačka Kristina současná mladá zpěvačka,
také vyrovnala s menšími technickými zřejmě je její hudba oblíbená napříč

Zaznìly všechny
známé písnì
Posluchači nepřišli o žádný ze svých
oblíbených hitů. K poslechu byly energické taneční skladby jako Tancuješ
mi v srdci, V sieti ťa mám, Jabĺčko či

Unikátní výstava Holanďanů se blíží do finále

NEFALŠOVANÝ BLUEGRASS

zy - sochy evokující 3D formát jsou
nádherné,“ těší velký zájem o výstavu hlavního organizátora a galeristu
Jindřicha Skácela. „Rád bych pozval
všechny, kdo ještě tento mimořádný
projekt neviděli, aby určitě neváhali
a přišli. Výstava už se chýlí ke konci a
určitě to stojí za to,“ dodává.
Výstavu „Near to reality“ v neděli
22. listopadu vystřídá jiná neméně
zajímavá a ojedinělá akce. Jedná se
o 1. aukci výtvarného umění a starožitností, která obsahuje na osm
desítek položek Již teď si můžete
dražené předměty prohlédnout na
(pav)
www.gupv.cz.

PROSTĚJOV Umělecká kavárna Avatarka na náměstí
T. G. Masaryka přináší svým návštěvníkům skutečně různorodé kulturní zážitky. Každý měsíc je její program plný vernisáží, přednášek, tvořivých dílen
a koncertů.V pátek 6. listopadu
si na své přišli milovníci tradičního bluegrassu. Představila
se jim kapela z Dubnice na
Váhom s názvem Krok.

Pavla Vašková

15100970985

tvořena speciální technikou cut-out,
která dodává obrazům prostorovější
nádech. Vzhledem k tomu, že vždy
část roku žije v České republice, můžeme zde vidět například i krajinky
s tematikou Drahanské vrchoviny.
Jeho partnerka, malířka Zuzana Albrechtová se pro změnu specializuje
na zátiší.
„Mohu s potěšením oznámit, že výstava je velmi hojně navštěvována a
patří k nejvíce podařeným projektům muzea za poslední dobu. Současné holandské umění je skutečně
jedinečné. Zejména malba Maartena je velmi specifická a jeho obra-

generacemi. Na čtvrtečním koncertu bylo totiž možno vidět vedle sebe
osmdesátiletého dědečka i osmiletou holčičku. Publikum bylo skutečně velmi různorodé. „Je to krásná
a příjemná slečna a úžasná zpěvačka.
Vražedná kombinace,“ komentoval
s úsměvem svou návštěvu koncertu
šestadvacetiletý Martin. „Chtěla bych
být jako ona,“ dodala s doširoka otevřenýma a nadšenýma očima desetiletá Alenka. A zřejmě tím vystihla přání
většiny malých i velkých žen v sále...

AVATARKA PŘEDSTAVILA

Z VÝSTAVY
PROSTĚJOV Již jen do soboty
21. listopadu máte možnost navštívit v prostějovském muzeu
originální výstavu „Near to reality“, která představuje mimořádnost současného holandského
umění. Expozice děl umělce a
profesora Maartena Welbergena
a jeho partnerky, akademické malířky Zuzany Albrechtové, už přilákala a okouzlila velké množství
návštěvníků.
Prodejní výstava zahrnuje zejména
realistické autoportréty holandského mistra zařazené do jednoho
cyklu s názvem Alter ego. Série je vy-

BYL SEN!
GAŠLÁGR
ou jen překvapit

Kristína okouzlila plné divadlo ve všech směrech: svým zpěvem, vystupováním i vzhledem.
Foto: Pavla Vašková

i pro oči. Navíc byla tak plná energie, že
si publikum dokázala podmanit hned
během několika prvních písniček. Jindy většinou pohodlné Prostějovany
rozezpívala a roztleskala natolik, že se
divadlo skoro otřásalo v základech.

Že má tento hudební styl původně
pocházející z amerického venkova v
Prostějově silnou posluchačskou základu, bylo jasně patrné již při vstupu
do kavárny. Všechna místa byla beznadějně obsazena, a tak některým návštěvníkům nezbylo než si do rytmu
podupávat vestoje.
Kdyby však bylo v Avatarce jen trošku
víc místa, určitě by ze židlí vyskočili
rádi i ostatní a vrhli se do víru tance.
Pětici pánů ze Slovenska to totiž náramně hrálo a zpívalo. Jakpak by taky
ne, vždyť publikum mělo tu čest potkat už téměř bluegrassovou legendu.

Kapela Krok totiž vznikla už kolem
roku 1971 jako první skupina na Slovensku hrající klasický bluegrass z období od skončení druhé světové války
po šedesátá léta, tedy ten původní,
starý venkovský styl. Pro dosažení přirozeného a jednoduchého zvuku hrají
výhradně na akustické nástroje bez
jakýchkoliv snímačů. Toho se drží po
celou dobu své existence. Texty si však
skládají vlastní. Už jich mají na kontě
kolem osmdesáti.
Krok zahrál téměř tříhodinový koncert, který zakončil závěrečný jam
session. Bluegrassový večer se tedy

Při vystoupení
slovenské kapely Krok
bylo natřískáno
velmi vydařil. „Myslím, že můžu mluvit za všechny, když řeknu, že to byl
skvělý zážitek. Kapela u nás hrála podruhé a už se všichni moc těšíme na
její příští koncert. Snad můžu slíbit, že
to tentokrát nebude až za rok,“ uvedla
Iva Polická z Avatarky.

HARLEJ rozjede mejdan v „Kasku“
Přijďte si poslechnout zábavové hitovky

PROSTĚJOV Letos se v Prostějově s koncerty ke kulatým výročím
doslova roztrhl pytel. Dalším v pořadí bude pořádný narozeninový
hudební mejdan v podání rockové
kapely Harlej. Zazpívat a zapařit
si s touto známou pražskou skupinou můžete u příležitosti jejích
dvacetin 13. listopadu od 20:30
hodin ve Společenském domě.
„Mám rád svařené víno červené, já
mám rád, rád svařák!“Tak tuhle hitovku znají snad všichni účastníci
venkovských zábav a plesů. Zlido-

X[ąC\QXCEÊEJDQLčNQÿUMÆJQTQéPÊMW.KI[
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cokoliv jiného než jasné vítězství Istanbulu ve třech sadách lze považovat za
dílčí úspěch „vékáčka“. Jak velký, to záleží
na přesném výsledku. 1:3 by znamenalo
důstojnou porážku, 2:3 zisk ohromně cenného bodu. A jakýkoliv triumf = navázání
na výše zmíněné senzační zářezy z loňska.
Za klubový opasek volejbalového Prostějova by přibyl další skalp absolutní top
hodnoty. „Do zápasu dáme své maximum
a uvidíme, co to přinese. Podstatné je odvést dobrý výkon, být favoritovi pokud
možno vyrovnaným soupeřem. Nic víc
ohledně výsledkových úvah nemá smysl
dopředu řešit,“ připojil Miroslav Čada.
Všichni z VK AGEL si ale přejí hlavně
jedno: ať je v úterním podvečeru prostějovská hala plná fanoušků a panuje v ní
co nejbouřlivější atmosféra!

věla už natolik, že mnoho lidí, kteří
si ji prozpěvují a nadšeně poskakují
v jejím rytmu, ani neví, z repertoáru
jaké kapely pochází. Teď však mají
všichni možnost si ji zabroukat společně s originálem. Skupina Harlej,
která má na svém kontě nejen hitovku Svařák, ale i spoustu dalších, jako
je například Z Kuby kiwi nebo Proč
pocit mám, vystoupí ve Společenském domě v rámci velkého turné
k oslavě svého dvacetiletého výročí.
Skupina zahraje ve standardním složení: Tomáš Hrbáček zpěv, Tonda

Rauer kytara, Kolinss baskytara, Libor
Fanta bicí, Milan Hoffmann kytara.
K účasti na turné si také přizvali bývalého zpěváka a zakládajícího člena
Vláďu Šafránka. Uslyšíme průřez dvacetiletou tvorbou kapely a můžeme
se těšit na melodický bigbít a chytlavé
slogany v textech.
Pokud ještě nemáte lístek, určitě
neváhejte a pořiďte si ho v internetovém obchodě www.ticketstream.cz nebo v prostějovských
hudebninách u Zdeňka Tyla.
(pav)
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VK AGEL nečekaně přišel o tahounku, RYCHLÝ
náhrada by měla být známa UŽ DNES 9(ÿ(51Ì.
➢ ze strany 23
PROSTĚJOV Spadlo to jako černá
rána z jinak čistě azurového nebe. Na
poslední události s kubánskou volejbalistkou Liannes Simon se ovšem
v plné míře ukázalo, že člověk neví
dne, ani hodiny, načež stát se může
cokoliv. A tak i když jsou smlouvy podepsány, veškeré dokumenty včetně
složitých víz vyřízeny a předsezónní
speciál PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku vytištěn, vše je rázem jinak! Přestože tedy v příloze, která se vám dostává dnes do rukou, je devětadvacetiletá
univerzálka vedena jako opora týmu
VK AGEL, bude tomu v rozehraném

ročníku 2015-2016 nakonec jinak.
Po uzávěrce čtyřiadvacetistránkového
přídavku totiž přišla zpráva, která se dá
bez nadsázky označit jako jeden VELKÝ ŠOK: Lianes Simon je těhotná!
„V našem klubu pro tuhle chvíli logicky
končí, neboť se vrátí zpět na Kubu a bude
se věnovat rodinnému životu. Po lidské
stránce pochopitelně celou situaci chápeme a přejeme této hráčce další spokojený
život i mateřské štěstí. Na stranu druhou
nás těhotenství klíčové opory a plejerky,
která v minulé sezóně útočně táhla celý
tým, pochopitelně zaskočilo. Něco podobného jsme vůbec nečekali,“ přiznal
v sobotu dopoledne viditelně zaskočený
Petr Chytil, předseda správní rady VK
Agel Prostějov.

Obzvláště v rozjetém soutěžním ročníku těsně před druhým utkáním základní
skupiny v evropské Champions League
je takové oslabení, z pohledu klubových
ambicí a cílů, velmi nepříjemné i citelné.
„Na Liannes Simon jsme výrazně spoléhali a věřili, že s její loňskou formou
znovu budeme statečně konkurovat
největším favoritům Ligy mistryň. Teď
je bohužel jasné, že nám bude chybět,
a to rozhodně ne málo,“ připustil první
muž klubu.
Celé oddílové vedení však začalo okamžitě po zjištění překvapivé zprávy
intenzivně pracovat na získání hráčské
náhrady. „Snažíme se v co nejkratší době
sehnat dostatečně kvalitní volejbalistku,
což ale několik týdnů po zahájení sezóny

není vůbec jednoduché. Každopádně vše
bereme jako realitu, kterou život přináší,
a věřím, že brzy kádr vhodně doplníme,“
informoval Večerník Chytil.
Situaci kolem odchodu loňské tahounky družstva okomentoval rovněž i kouč
prostějovských volejbalistek. „Karty jsou
rozdané, Simon u nás skončila. Není však
vyloučeno, že se tady někdy v budoucnu
zase objeví. Teď každopádně nastupuje
na mateřskou dráhu a my se s tím musíme
vyrovnat. Pozitivní je, že pravděpodobně
hned v pondělí devátého listopadu (tj.
dnes - pozn.red.) oslabení kádru vyřešíme,
neboť jsme těsně před dohodou s novou
hráčskou posilou,“ prozradil Čada.
Jméno případné nové posily najdete
okamžitě na www.vecernikpv.cz!

Veronika Tinklová si první výhru proti „svým“ užila
„Jsem druhá nahrávačka,“ říká o působení u Agelek
PROSTĚJOV Nejvíce speciální ze všech hráček VK AGEL byl sobotní
zápas proti UP rozhodně proVeronikuTinklovou. Devětadvacetiletá
nahrávačka strávila v podstatě celou předchozí kariéru právě
v Olomouci, odkud po minulé sezóně poněkud nečekaně přestoupila do Prostějova. Při premiérové konfrontaci obou hanáckých soků po téhle změně sice absolvovala jediný míč a ten navíc na servisu zkazila, což jí však nemohlo zrušit dobrou náladu z hladkého vítězství...

BYLI JSME
U TOHO

Pětici pánů v kloboucích a nažehlených košilích ze skupiny Krok to
nejen slušelo, ale i výborně hrálo.
Foto: Pavla Vašková
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Marek SONNEVEND
ƔƔ Jak jste toto střetnutí vnitřně brala a
vnímala?
„Samozřejmě to bylo jiné než v ostatních utkáních. Olomouc nelze vymazat
z paměti, znám tam všechny. Chtěla
jsem hlavně, abychom vyhrály. Proto
jsem ráda, že se utkání podařilo sfouknout 3:0 a náš výkon byl po většinu
času dobrý. Snad jsme se co nejlépe
připravily na úterní souboj s Istanbulem.“
ƔƔ Můžete popsat, jak vůbec
došlo k vašemu přesunu do vékáčka?
„V Olomouci se měnil status
klubu a já tam ještě neměla novou smlouvu. Za této situace mi
zavolal trenér Čada s nabídkou, jestli nechci
v Prostějově dělat
druhou nahrávačku. A já
jsem si řekla,
že do toho půjdu. Olomouc
pro mě sice je
srdeční záleži-

“

„Jen vidět naživo super volejbal
v Lize mistryň a být přímo u toho na hřišti
je nádherný zážitek. Po této stránce jsem
zde jako v sedmém nebi...“

tost, ale možnost působit v suverénně
nejlepším českém oddílu? Tam nebylo
moc o čem přemýšlet.“ (úsměv)
ƔƔ Volejbal není fotbal, kde přestupy
mezi rivaly často provázejí silné emoce.
Nebála jste se přesto nějakých negativních reakcí?
„Myslím, že každý, kdo zná rozložení sil v
českém ženském volejbalu, mě snad musel
pochopit. Aspoň na jeden rok jsem si to
prostě chtěla zkusit v opravdu špičkovém
týmu, který hraje evropskou Ligu mistryň.“
ƔƔ Zdejší působení však kombinujete
s mimovolejbalovým zaměstnáním. Je
to náročné?
„Takhle jsem to měla poslední dobou
už v Olomouci, tudíž jsem si na spojení
volejbalu s prací trochu zvykla. Tady je
to samozřejmě těžší vzhledem k vysoké náročnosti přípravy i úrovně celé
hry, ale všechno zvládám snad dobře.
S koučem jsme se předem domluvili,
že nemusím absolvovat úplně všechny
tréninky, a za takových podmínek bylo
rozhodování do Prostějova jít tím snadnější. I když trénuju pouze odpoledne,
něco dalšího se zde přiučím a díky výborné kvalitě místního družstva mi to
dá opravdu hodně.“

ƔƔ Po komplikované přípravě AGEL
hůř vstoupil do nového ročníku, ale
zlepšuje se. Potvrdilo tento fakt jasně
zvládnuté derby?
„Určitě jo. Hodně jsme teď zapracovaly na
obraně jak v poli, tak na blocích a bylo vidět, že naše hra se začíná víc zlepšovat. Pomáhá, že je kolektiv delší dobu kompletní
pohromadě, sehranost jde nahoru stejně
jako výkony. Všechno si postupně sedá.“
ƔƔ Svou roli náhradnice berete bez
námitek?
„Do Prostějova jsem šla s tím, že budu druhá nahrávačka. Na tom jsme se s trenérem
předem domluvili a nemám s tím žádný
problém. Jsem připravená zaskočit za Katy
Weiss, kdyby se náhodou něco stalo. A jakmile přijde možnost v české extralize, tak se
můžu do hry dostat třeba i víc.“
ƔƔ Máte za sebou úvodní duel v Champions League. Jak na vás zapůsobil?
„Strašně moc. Liga mistryň je nejlepší klubovou soutěží nejen Evropy, ale i celého
světa, v níž působí týmy s absolutními top
hráčkami nejvyšší mezinárodní kvality. Už
jen vidět naživo takový super volejbal a být
přímo u toho na hřišti je nádherný zážitek.
Po této stránce jsem jako v sedmém nebi.
Champions League si fakt naplno užívám.“

Volejbalistky OP
YÙWHÄQÈY%ÉORYFL
Prostějov (son) - Parádní sobotu 7. listopadu prožily volejbalistky TJ OP Prostějov. Právě v tento den totiž vyhrály
oba zápasy pátého dvoukola 2. ligy žen
na hřišti třetího celku průběžné tabulky
ŠSK Bílovec, čímž se na jediný bodík
přiblížily sedmému místu ve skupině
„C“, které znamená jistou záchranu. Potvrdilo se tak postupné zlepšování „oděvářek“, jež sice do nové sezóny nevstoupily vůbec dobře, ale s každým dalším
střetnutím jdou herně nahoru. Úvodní
mač na severu Moravy ovládly naprosto přesvědčivě, když domácí mančaft
Hanačkám podlehl 0:3 (-21, -20, -19).
Odveta pak sice byla po jednoznačném
začátku dramatičtější, ovšem bílovecký
kolektiv nakonec opět nestačil poměrem 1:3 (-11, 20, -22, -20).
V příštím dějství soutěže ópéčko hostí pátý Juliánov, a to v sobotu 14. listopadu od 10.00 a 14.00 hodin v Letní
hale u prostějovského velodromu.
Pořadí 2. ligy žen, skupiny C
2015/2016 po 10. kole: 1. Nový Jičín
27, 2. Šlapanice 23, 3. Bílovec 18, 4. Kylešovice 17, 5. Juliánov 15, 6. Ostrava B
14, 7. Vsetín 12, 8. OP Prostějov 11, 9.
Opava 4, 10. Svitavy 3.

.O½UD'YRÔ½ÄNRY½
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Prostějov (son) - Reprezentační družstvo kadetek České republiky pod hlavičkou SCM-ČVS-KKY se v předminulém
týdnu zapojilo do extraligy juniorek
2015/2016. V základní skupině „B“, kterou hrají i děvčata VK AGEL, absolvovaly od 27. do 30. října čtyři duely během
stejného počtu dní a hodně přitom byla
vidět prostějovská nahrávačka Klára
Dvořáčková.
Jediná zástupkyně klubu v národním
týmu U17 odehrála plná tři utkání v
základní sestavě a do čtvrtého naskočila coby střídající z lavičky. Kadetky ČR
přitom konfrontaci s věkově staršími
soupeřkami výsledkově zvládly, když na
úvod sice podlehly Šternberku 1:3 (12,
-13, -12, 14), ale pak postupně zdolaly
Frýdek-Místek 3:0 (24, 15, 15), Ostravu 3:2 (23, -17, -23, 17, 13) i Přerov 3:0
(25, 20, 16). „Dopoledne se holky vždy
věnovaly jak obecné kondiční přípravě
pod vedením Davida Nerudy, tak volejbalovým tréninkům zaměřeným na
jednotlivé činnosti a souhru útočnic s nahrávačkami. Z nich zvládla celé soustředění velice dobře obzvláště Klára Dvořáčková, která ze všech účastnic kempu
zaznamenala největší výkonnostní progres,“ ocenil Agelku reprezentační kouč
českého družstva do sedmnácti let Erik
Nezhoda.
Juniorky „vékáčka“ se tomuto souboru
postaví v rámci svého extraligového programu až 17. prosince.

VÝKON SEZÓNY SMETL OLOMOUC
V sobotu opět extraligově NEJLEPŠÍ
VK PV
doma s Frýdkem-Místkem UP OL 3:0
=$=1÷/2
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PROSTĚJOV Třeba ve fotbale pro účastníka evropského poháru často není vůbec snadné najet po mezinárodní bitvě úspěšně zpátky na
vlnu obyčejných střetnutí v české soutěži. Volejbalistky VK AGEL však
s tímhle nikdy neměly problémy a potvrdit tuto svou schopnost budou chtít i v sobotu 14. listopadu od 17:00 hodin, kdy v sedmém kole
UNIQA extraligy přivítají TJ Sokol NIBE Frýdek-Místek.
Zatímco Agelky po úvodním klopýtnutí 2:3 v Ostravě neustále stoupají tabulkou a po víkendovém smetení Olomouce 3:0 jsou už druhé, severomoravský celek zůstává ve druhé polovině průběžného pořadí až na předposlední
osmé příčce. Hned v prvním dějství sice zvítězil na hřišti SG Brno 3:1, jenže
pak podlehl Ostravě 1:3, stejným poměrem prohrál na Olympu Praha a 0:3
padl jak v Olomouci, tak v sobotu doma s Přerovem.
Přitom ještě loni byly Sokolky hodně nebezpečné, když vedení tamního klubu sestavilo dost silný hráčský kádr včetně řady cizinek, kvalitní soubor TJ
jen o fous nepostoupil do extraligového finále a nakonec bral bronz. V létě se
však skoro celý kolektiv rozpadl, všechny zahraniční akvizice odešly a zůstaly
pouze mladé odchovankyně, jež doplnily solidní, leč nijak hvězdné plejerky.
Nový kouč Leopold Tůma tak momentálně buduje tým spíše pro budoucnost.
„Před každým zápasem na domácí scéně opakuji, že nesmíme nic podcenit
a přistoupit k němu zodpovědně. To platí i pro utkání s Frýdkem-Místkem, byť
soupeř není zdaleka tolik nebezpečný jako v minulé sezóně. V zájmu postupného zlepšování našich výkonů potřebujeme odvést co nejkvalitnější výkon
a jasně vyhrát. Současně mohou dostat příležitost všechny členky mančaftu,“
nastínil směrem k sobotnímu souboji hlavní trenér Agelek Miroslav Čada.
(son)

MDNVHXWN½QÉY\YÉMHOR
Bodový vývoj - první set: 0:1, 3:1,
4:3, 7:3, 11:4, 11:6, 15:6, 16:11, 21:11,
25:12. Druhý set: 0:2, 2:2, 4:5, 6:5, 6:7,
8:9, 12:9, 13:12, 16:13, 16:17, 21:17,
21:19, 24:19, 25:22. Třetí set: 0:1, 2:1,
7:2, 7:4, 9:4, 10:6, 17:6, 22:7, 25:10.

PROSTĚJOV Očekávané derby
mezi volejbalistkami Prostějova
a Olomouce v rámci dohrávky 4. kola
UNIQA extraligy nepřineslo žádné
drama, nýbrž jednostrannou záležitost.
Kroměvyrovnanějšíhosetučíslodvapatřil zápas favorizovaným Agelkám, které předvedly svůj nejkvalitnější výkon
v tomto soutěžním ročníku.
Na univerzál se místo těhotné Simon (čtěte
na jiném místě) přesunula v domácí sestavě
její krajanka Vargas. A byla to právě mladinká Kubánka, kdo ovládl úvod střetnutí,
když vysoká ranařka zaznamenala první
čtyři body „vékáčka“ při obratu z 0:1 na
7:3. Výborně ale hrál zkraje duelu celý
prostějovský tým, z čehož pramenil rychle nabytý náskok 11:4. O chvíli později se
dlouhých pět minut vzrušeně diskutovalo
kvůli nejasnostem ohledně skóre u stolku

#IGNM[ UXÆJQ TGIKQP¾N
PÊJQ TKXCNC RąGFéKN[ \G
LOÆPC X ×VQMW PC UÊVK
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se zápisem o utkání, načež Agelky ještě
zvýšily čtyřbodovou šňůrou na 15:6. Až
poté se dostal do vyššího tempa i hostující celek, který využil chyb soupeře k dílčí
korekci - 16:11. Vzápětí však přišel tvrdý
protiúder a zahajovací sada měla bleskový
konec - 25:12 a 1:0.
Od druhé části Olomoučanky výrazně
zlepšily veškeré činnosti v čele s obranou,
naopak favorit polevil. Tím pádem se rozhořel vyrovnaný boj, v němž se poměrně
dlouho držela mírně vepředu děvčata
UP - 8:9. Teprve nové přitlačení úřadujících mistryň republiky je vrátilo nahoru
(12:9), leč odpor hanáckých rivalek byl v
dané fázi mače tuhý. S tím korespondovala
série čtyř bodů Teplého souboru při servisu Dedíkové z 16:13 na 16:17 a rázem se
osud tohoto setu přiblížil nejistotě. Jenže
lodivod Čada poslal v klíčové chvíli na po-

dání střídající Soares, s jejíž pomocí a díky
neprostupným blokům se zrodil rozhodující obrat - 21:17. Závěr si pak mančaft VK
navzdory určitým komplikacím pohlídal
- 25:22 a 2:0. Rostoucí vyrovnanost derby
zrušil AGEL prudkým startem do třetího
dějství. Vargas trefila několik smečovaných
servisů jako z děla, stav rázem poskočil na
7:2 a to vrátilo domácímu kolektivu předtím trochu ztracenou pohodu. Téměř
tisícovka fandů v hledišti se každopádně
bavila velmi kvalitním volejbalem, kterému podobně jako ve vstupní sadě znovu
kralovaly účastnice evropské Champions
League. Jejich sedm bodů v řadě (z 10:6
na 17:6) dalo definitivní razítko na hladký
triumf, jenž měl nakonec jednoznačnou
podobu, v posledním setu téměř jednocifernou - 25:10 a 3:0.
(son)
Statistiky z utkání najdete na straně 24

1$7,6.29&(
Miroslav ÈADAWUHQÅU
9.$*(/3URVWÈMRY

„Jsem spokojený s výkonem i s výsledkem. Pouze druhá sada byla dramatičtější vinou naší zhoršené přihrávky a několika chyb v útoku, jinak jsme dominovali.
Je dobře, že jsme před prvním domácím
vystoupením v Lize mistryň hráli zrovna
s Olomoucí coby papírově nejsilnějším
českým soupeřem. A ukázalo se, že se
zdravou Melissou Vargas na účku jsme
schopni nahradit Liannes Simon.“
-LÔÉ7(3/¹WUHQÅU
9.832ORPRXF

„Výsledek je jednoznačný a dokládá, co
se dělo na hřišti. Jakmile si soupeř dobře přihrál, nezvládali jsme mu v obraně
čelit, navíc chybělo i větší prosazení v
útoku. Jen ve druhé sadě se nám dařilo
víc tlačit servisem a alespoň tam jsme
Prostějovu byli důstojným protivníkem.
Škoda zbytečných chyb v koncovce, které nás připravily o možné zdramatizování zápasu. Celkově jsme však hráli se zbytečně velkým respektem a ustrašeně.“

VEČERNÍKU
MELISSA VARGAS
V jediném utkání, které prostějovské volejbalistky během uplynulého týdne sehrály, šestnáctiletá Kubánka znovu o něco
víc odhalila svůj obrovský potenciál. Vstup do sobotního derby s Olomoucí byl z její strany doslova drtivý,
několika nekompromisními smečemi hned zkraje
duelu odkázala soupeřky do patřičných mezí. Za
celý zápas pak sice neudělala výborně úplně všechno, občas ji hostující plejerky dokonce zdařile
zablokovaly. Přesto Vargas v součtu dominovala
sedmnácti dosaženými body včetně třinácti vítězných útoků při vysoké úspěšnosti dvaapadesát
procent. Navíc přidala hned tři esa a jeden bodový blok. To vše s celkovou užitečností +9, nejvyšší
z veškerých aktérek jednoznačného střetnutí o čelo
extraligové tabulky.

OKÉNKO KAPITÁNKY

aneb pohledem Solange SOARES
„Bylo moc dobře, že jsme zase měly celý týden na přípravu a hrály jediný zápas v sobotu proti Olomouci, kterou jsme zvládly celkově v pohodě. V prvním
a třetím setu vypadal náš výkon už lépe než v předchozích utkáních. Druhý
však byl zase o dost slabší, tam se projevil ten přetrvávající problém s herními
výkyvy. Přesto ale jdeme postupně nahoru a bojujeme s časem, abychom vysoké volejbalové úrovně dosáhly co nejdříve. Proti Eczacibasi potřebujeme zahrát
oproti dnešku ještě lépe.
Co se týče Liannes Simon, jsme ženy a taková věc se i neplánovaně stává, patří
to k životu. Její odchod nijak přehnaně neřešíme, protože na to ani nemáme čas
a musíme se soustředit hlavně samy na sebe, abychom se zlepšovaly. Na druhou stranu samozřejmě jsme se Simon, podporujeme ji a přejeme vše nejlepší
do dalšího života, především zdraví. Z hlediska týmu je důležité, že na účko
máme výbornou Melissu Vargas a jdeme herně nahoru.“
SOLANGE SOARES
kapitánka VK AGEL Prostějov

DUEL PROTI OLOMOUCI
OVLÁDLA MLADÁ VARGAS
PROSTĚJOV Vrátila se ze smeče
na svůj obvyklý post univerzálky
a hlavně už je zdravá. Po dvouměsíčním laborování s bolavým ramenem třetí týden naplno trénuje
ve svém novém klubu a právě tyto
stěžejní prvky se nejvíce podílí na
rostoucí formě kubánské teenagerky Melissy Vargas, která dominovala hráčským statistikám extraligového souboje mezi Prostějovem
a Olomoucí. Markantně se však
zlepšuje i výkonnost celého družstva Agelek, jež výběr UP jasně přehrálo ve všech ohledech.
(son)
STATISTIKY DUELU
VK AGEL - VK UP OLOMOUC

7¹029¥
Úspěšnost útoku: Prostějov 46% Olomouc 27%.
Úspěšnost přihrávky: Prostějov 66%
- Olomouc 43%.
Esa: Prostějov 12 – Olomouc 5.
Bodové bloky: Prostějov 12 – Olomouc 7.
Celková užitečnost: Prostějov +33 –
Olomouc -19.

INDIVIDUÁLNÍ
Nejvíc bodů: Melissa Vargas 17, Tatsiana Markevich 11, Quinta Steenbergen
a Sulian Matienzo 9 – Beta Dumancic 7,
Paula Kubová 6, Monika Dedíková 5.
Nejvíc bodových útoků: Melissa Vargas
13, Sulian Matienzo 7, Sonja Borovinšek
a Tatsiana Markevich 6 – Paula Kubová a
Veronika Závodná 4, Monika Dedíková 3.
Nejvyšší úspěšnost útoku: Quinta Steenbergen 67%, Melissa Vargas 52%, Sonja
Borovinšek 50%, Sulian Matienzo 44%
- Veronika Závodná 50%, Katarína Dudová 40%, Martina Michalíková a Beta
Dumancic 25%.
Nejvíc bodových bloků: Tatsiana Markevich 4, Quinta Steenbergen 3, Sonja
Borovinšek 2 – Beta Dumancic 3, Paula
Kubová 2.
Nejvíc es: Kathleen Weiss 4, Melissa Vargas 3, Quinta Steenbergen 2 – Monika
Dedíková a Beta Dumancic 2.
Nejvyšší úspěšnost přihrávky: Julie
Kovářová 83%, Tatsiana Markevich 73%,
Sulian Matienzo 29% - Simona Hronová
45%, Darina Košická a Monika Dedíková 44%.
Největší užitečnost: Melissa Vargas +9,
Kathleen Weiss +6, Quinta Steenbergen,
Sonja Borovinšek a Tatsiana Markevich
+5 – Beta Dumancic +2, Soňa Nováková
+1, Monika Dedíková -1.
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SRAZIT OBHÁJCE TROFEJE? TO BY B
PROSTĚJOV V minulém ročníku CEV DenizBank Champions
League dokázaly ženy VK AGEL na vlastním hřišti senzačně porazit Rabitu Baku i Dynamo Kazaň. Teď si dělají zálusk na další
takto nečekaný úspěch. Jenže v cestě jim stojí úřadující vítěz nejvyššího evropského poháru Eczacibasi Istanbul a prostějovské
volejbalistky se navíc až dosud potýkaly se slabší formou. Stane
se zázrak? Co se bude dít v samotném duelu, to můžete vidět na
vlastní oči v úterý 10. listopadu od 17:00 hodin v hale Sportcentra
DDM. Nebo u televizních obrazovek, zápas totiž vysílá přímým
přenosem ČT SPORT.
exkluzivní zpravodajství
z Prostějova

pro Večerník

Marek SONNEVEND

České šampiónky vstoupily do Ligy mistryň 2015/2016 hladkou prohrou 0:3 na
hřišti Chemiku Police, přičemž favorita
v podstatě nedostaly do žádných větších
problémů. „Jak už jsem řekl, v Polsku nebyl náš výkon dobrý hlavně na podání
a v obraně, čemuž odpovídal jednoznačný
výsledek. Od té doby jsme však měli dva
týdny času intenzivně pracovat v přípravě
a já věřím, že tahle dřina se promítne do
úterního zápasu. Chceme v něm zahrát
mnohem lépe než ve Štětíně,“ nechal se
slyšet hlavní kouč Agelek Miroslav Čada.
Oddílový gigant z Turecka si v uplynulých měsících užil největší slávu za celou
svou historii, když po úžasném triumfu
v Champions League ovládl také Mistrovství světa klubů. Ani jemu však start
do nové sezóny nevyšel podle představ,

když doma padl s Pomi Casalmaggiore
2:3. „Každý obhájce to má dvojnásob těžké, zvlášť proti tak silnému soupeři, jako je
mistr Itálie. Rovněž Eczacibasi nešlo do
prvního utkání zdaleka v ideální formě
a zaplatilo za to porážkou, což je pro nás
spíš nepříjemné. Do střetnutí v Prostějově
totiž půjde s velkou motivací tohle klopýtnutí odčinit,“ nepotěšilo Čadu premiérové
zaváhání nadcházejícího soka.
Nebo by naopak istanbulskému kolosu
neprospělo vědomí, že už opravdu musí
zabrat, a mohl by podlehnout enormnímu
tlaku? „Podobné spekulace nemám rád, ale
nic takového nepředpokládám. Eczacibasi
má v kádru takové hvězdy, které jsou pod
tlakem neustále a bez potíží jej zvládají. Bát
dalšího selhání se určitě nebudou, spíš na
nás pořádně vletí, půjdou do toho extrém-

Čada: „Byly tam prvky moderního volejbalu“
PROSTĚJOV Hra prostějovských
volejbalistek v prvním a třetím setu
extraligového duelu s Olomoucí, to
už byla výborná podívaná blížící se
svou kvalitou špičkovým výkonům ze
slavné minulé sezóny. Agelky evidentně jdou nahoru, během uplynulého
tréninkového týdne udělaly velký progres a možnost znovu potrápit giganty
v Champions League už přestala být
pouhou teorií.
„Náš herní projev v dnešním utkání konečně začal mít mezinárodní parametry potřebné pro Ligu mistryň. Byly tam prvky
současného moderního volejbalu: smečované servisy, útoky ze zadních pozic, tvrdá
zakončení na zem, rychlé kombinace i vydařené momenty v obraně, kde jsme častěji úspěšně blokovali a lépe fungovala také
součinnost v poli. Takhle či ještě kvalitněji
bychom se chtěli prezentovat, ale záleží i na
tom, co nám dovolí soupeř,“ naznačil hlav-

ní kouč žen VK Miroslav Čada směrem
k úterní bitvě s Eczacibasi Istanbul.
Týmu výrazně prospěla změna v sestavě, kdy těhotnou Liannes Simon
zastoupila na postu univerzálky Melissa Vargas, zatímco na smeči doplnila
osvědčenou Tatsianu Markevich v základu další Kubánka Sulian Matienzo.
„Ukázalo se, že se zdravou Vargas na účku
jsme schopni nahradit Simon. Ta se zde
v letošní sezóně trápila, naopak Melissa po
dvouměsíční pauze kvůli bolavému rameni postupně nabírá formu a dnes předvedla vynikající výkon. Takový by nám hodně
pomohl i v Champions League, ale tam
bude překonávat obranu protivníků mnohem těžší. Uvidíme,“ přemýšlel Čada.
Naproti tomu trenérovi olomouckého
kolektivu moc do řeči nebylo. „Věřil jsem,
že Prostějov dokážeme potrápit mnohem
víc. Holkám však kromě druhého setu
bohužel chyběla větší odvaha a tím to fa-

litní útok. Půlka druhého setu i celá
třetí sada už odpovídaly kritériím vyrovnaného zápasu. My jsme však přesto byli neustále pod tlakem především
díky výbornému servisu domácích
a jejich následné kvalitní obraně na síti
i v poli,“ rozebral Stanislav Mitáč.
Olymp tak klesl na čtvrté místo za
olomoucký výběr, který už ve čtvrtek před prostějovskou bitvou zvládl
jiné derby ve Šternberku, z pohledu
hostitele poměrem 1:3 (-7, 25, -11,
-12). „Po hladce získané první sadě
došlo bohužel k tradiční ztrátě koncentrace, což by se ale nemělo stávat.
Po prohrané koncovce druhého setu
se poté družstvo naštěstí zkonsolidovalo a hladce dovedlo utkání do
vítězného konce,“ oddechl si kormidelník UP Jiří Teplý. „Do zápasu jsme
vstoupili velmi bázlivě, s čímž se jako
trenér nemůžu ztotožnit. Ve druhé
sadě se holky otřepaly, začaly bojovat
a v útoku používat navyklé kombinace. Koncovku se nám podařilo otočit

ně naplno od úvodních míčů. S tím musíme počítat a nachystat se na to,“ upozornil
stratég z hanácké lavičky.
Při pohledu na soupisku obhájkyň kontinentální trofeje najde skutečně kupu
věhlasných jmen, vesměs reprezentantek
svých volejbalově vyspělých zemí. Hru
tvoří turecká nahrávačka Nilay Őzdemir
jištěná letní posilou z USA Molly Kreklow, na blocích ční dvě věže Maja Poljak
z Chorvatska a Christiane Fürst z Německa, smečařsky tvrdí muziku další Američanka Jordan Quinn Larson-Burbach, naturalizovaná ruská akvizice Rosir Calderon
Diaz či domácí Neriman Ozsoy, na univerzálu pak zajišťuje vydatný přísun bodů
osvědčená Neslihan Demir Güler s vycházející mladou raketou Tijanou Boskovic ze
Srbska v zádech. „Jejich trenér Giovanni

Caprara má k dispozici nesmírně kvalitní
a celkově kompaktní tým, který zůstal skoro celý pohromadě z minulého ročníku.
Udělali pouze několik změn, navíc příchozí hráčky jsou opět na té nejvyšší světové
úrovni. Čeká nás střetnutí z kategorie absolutně nejnáročnějších,“ potvrdil Čada.
Pikantní je, že se obě družstva poměrně nedávno střetla. V únoru letošního
roku šlo o dvojzápas prvního kola play
off Ligy mistryň 2014/2015, kdy Agelky
v zahajovacím mači famózně získaly úvodní set, jenže pak už nestačily 1:3 (18, -15,
-14, -21). Následnou odvetu na své palubovce měl vysoce favorizovaný kolektiv
bezpečně pod kontrolou 3:0 (14, 14, 19)
a postoupil dál, aby posléze vyhrál celou
Champions League. Teď jdou stejné soubory proti sobě znovu a je nabíledni, že

JSME JEDNA RODINA

Úspěšný výjezd mládežnic
do Ostravy pro devět bodů

voritovi dost usnadnily,“ litoval Jiří Teplý.
„Pokud odhlédnu od tohoto střetnutí, tak
nám vstup do sezóny po letních změnách
v kádru výsledkově vyšel podle představ.
Naopak z hlediska výkonů ještě máme
rezervy a pořád je hodně na čem pracovat. V každém případě deklarovaný útok
na medaili v extralize platí, to je jasně daný
cíl,“ doplnil Teplý, dlouholetý lodivod olomouckého výběru UP.
(son)

Ostrava přejela Olymp a zůstává v extraligovém čele
PROSTĚJOV Hned dva zápasové
šlágry měla v sobotu na programu
UNIQA extraliga žen. Vedle hanáckého derby Prostějova s Olomoucí
se jednalo o souboj dvou vedoucích
celků průběžné tabulky, který se
nakonec rovněž stal jednostrannou
záležitostí.
Ostrava totiž smetla Olymp Praha suverénně 3:0 (15, 19, 20) a díky tomu
zůstala na nejvyšší pozici o bod před
Agelkami. „Od začátku jsme dostali
soupeře pod tlak a kromě dvou tří krátkých pasáží ho přehrávali. Dobře jsme
přitom bránili jejich klíčové hráčky,
naopak ještě musíme zlepšit mezihru
v poli a bodové balóny. Máme cenné
vítězství, nicméně půjdeme poctivě
do dalších utkání,“ hodnotil spokojený
trenér TJ Zdeněk Pommer. Kouč PVK
byl naproti tomu logicky zklamaný, leč
nepodléhal žádné skepsi. „Blahopřejeme Ostravě k zaslouženému vítězství.
My jsme měli velice špatný vstup hlavně na přihrávce a z toho plynul nekva-

+UVCPDWNUMÚQDTUGWåPCRCNWDQXEG2TQUV÷LQXCNGVQURąGFUVCXKN5VCNQUGVCMXT¾OEK
OKUVT[ÿ6GJF[HCXQTKVPG\CX¾JCNRQVXTFÊUXQLK×NQJWK\ÊVTC"

v náš prospěch, jenže od třetího setu
zase začal úřadovat soupeřův servis,
a to byl konec hlavně v hlavách našich
hráček. S jedním získaným setem proti Olomouci můžu být spokojený, ale
s počtem uhraných míčů v těch dalších
už ne,“ okomentoval duel pragmaticky
lodivod TJ Sokol Martin Hroch.
Určité překvapení se zrodilo ve Frýdku-Místku, kde tamní Sokolky vůbec
nestačily Přerovu 0:3 (-12, -20, -11).
„Soupeř nás přehrál ve všech činnostech. Omlouvám se divákům a přeji si
z jejich strany trpělivost,“ konstatoval
rozladěný stratég na lavičce TJ Leopold Tůma. „Musím holky pochválit,
předvedly velmi dobrý taktický i herní
projev. Po dobrých výkonech zkraje sezóny jsme tak konečně dokázali přidat
i premiérový tříbodový zisk do tabulky,“
radoval se kouč Prechezy Libor Gálík.
Brněnské derby mezi SG a KP bylo odloženo na 19. listopadu. Sedmé extraligové kolo je pak na programu v sobotu
14. listopadu.
(son)

PROSTĚJOV Uplynulou sobotu se
mladé extraligové volejbalistky VK
AGEL představily v Ostravě, kde
hrály během stejného dne prostějovské výběry U19 i U17. Situace
v tabulkách a souběh střetnutí velely dát maximální důraz na duely
kadetek, které tak byly posíleny
z vyšší věkové kategorie a stoprocentně splnily úkol získat dva tříbodové triumfy. Díky tomu poskočily
v tabulce na klíčové třetí místo, jež
na konci základní skupiny zajistí
postup do horní nadstavbové grupy. Na plánované oslabení naopak
trochu doplatily juniorky porážkou v úvodním souboji, leč odvetu
na severu Moravy zvládly výborně
a zásluhou této výhry se udržely
v čele průběžného pořadí.

JUNIORKY
TJ Ostrava – VK AGEL Prostějov 3:1
(23, -26, 25, 19) a 0:3 (-21, -21, -19)
Sestava v obou utkáních: Zatloukalová, Stavinohová, Navrátilová, Cruz,
Valášková, Muzikantová, libero Baláková - Hubrová.
Hodnocení trenéra Lukáše Mičeka:
„Proti papírově horšímu soupeři jsme
nastoupili v oslabeném složení, protože
některé holky šly pomoct kadetkám,
které nutně potřebovaly uspět. Jen se
třemi hráčkami z obvyklého základu
to samozřejmě bylo těžší, což se projevilo v prvním zápase. Tam jsme měli
horší obranu na síti a nezvládli vyrovnané koncovky většiny setů, v nichž se
nám nepovedlo využít většího vedení.
Domácí nehráli žádný zvláštní volejbal
a spíš jen čekali na naše chyby, které přišly. Druhé utkání už bylo lepší. Ostravu
jsme zatlačili servisem, dokázali ubránit
v poli a mnohem víc nám vycházelo

skládat protiútoky na zem. S odvetou
jsem určitě spokojený, tři získané body
v dané sestavě beru.“
Extraliga juniorek ČR 2015/16,
základní skupina B – pořadí po 10.
kole: 1. Prostějov 22, 2. Šternberk 22,
3. Brno 20, 4. Přerov 12, 5. Ostrava 11,
6. Kadetky ČR 8, 7. Frýdek-Místek 7.

KADETKY
TJ Ostrava – VK AGEL Prostějov 1:3
(-15, -19, 16, -21) a 0:3 (-14, -17, -12)
Sestava v obou utkáních: Dvořáčková, Weidenthalerová, Kociánová,
Marvanová, Strnadlová, Boudová, libero Slavíková – Kabilková, Masopustová, Bolcárová.
Hodnocení trenéra Jaroslava Matěje:
„Soupeř ještě nezískal ani bod, tím
pádem jsme jeli pro povinná vítězství. Komplikované to však bylo kvůli
současným zápasům juniorek, které
jsme tím pádem museli trochu obětovat. Do úvodního střetnutí jsme
vstoupili výborně, ale od druhého
setu některé hráčky dost polevily
a vyvrcholilo to ztrátou třetí sady vinou zhoršené obrany i přihrávky. Pak
ale tým zabojoval a důležité utkání
dotáhl do úspěšného konce, i když
se to ještě tahalo. Také zkraje odvety
jsme se trochu trápili, ale jakmile se
začalo pečlivě bránit, šel nahoru projev celého družstva. Potom už jsme
Ostravu jasně přehrávali a druhé vítězství bylo po kvalitním výkonu naprosto jednoznačné. Panuje spokojenost se splněním výsledkového cíle,
děvčata zaslouží pochvalu.“
Extraliga kadetek ČR 2015/16, základní skupina B – pořadí po 10. kole:
1. Šternberk 24, 2. Přerov 22, 3. Prostějov 20, 4. Brno 15, 5. Hradec Králové 9,
6. Ostrava 0.
(son)

ODHALUJEME NAŠI SEDMOU

původní zpravodajství z Prostějova
va
pro Večerník Aneta KŘÍŽOVÁ
Á

Milé čtenářky a milí čtenáři,
m,
srdečně vás všechny vítám a doufám,
že si při následujícím čtení odpočinetee
i naberete síly do vašich dalších činnos-íl
tí. Po malé přestávce je zde opět další díl
ky
oblíbeného čtení nejen pro ženy. Hezky
dy
se tedy usaďte, přibližte si sklenku vody
vat,
a třeba i něco dobrého a pojďme se podívat,
co jsme si pro vás tentokrát připravili. Nejdstaprve si společně zacvičíme, dále si předstaĚNY
víme vítězku LISTOPADOVÉ PROMĚNY
šíme.
IMAGE, na kterou už se všichni moc těšíme.
kci do
Zavítali jsme také na jednu zajímavou akci
adiční
prostějovského salónu a nechybí ani tradiční
ušené
recept ...
Příjemné a ničím nerušené
řížová
čtení vám přeje vaše Aneta Křížová

Motto na tento týden:
en:

„

Zlo oplácet dobrem, ale nikoho se nebát. Ani
ud člověk
pražádného lidského činu, protože pokud
zlooplácídobremašíříjendobrozavšechokolností,,
bude se povznášet stále výš a nikdy nepoklesne.

VÍTĚZKU PROMĚNY IMAGE
Již půl
p roku úspěšně běží náš exkluzivní projekt s názvem PROMĚNY
IMA
IMAGE. Jako jediné místní periodikum vám zdarma nabízíme proměny
vaše
vašeho vzhledu od nového účesu,
pře
přes vizáž až po oblečení. Chceme
vám totiž pomoci vypadat tak, jak
si představujete. Doposud (stále
ještě máte) jste měli možnost nám
zasí
zasílat vaše aktuální fotografie s inform
formacemi o vás. Z mnoha desítek
přih
přihlášených do listopadového klání
Več
Večernice vybrala do užšího výběru
opě
opět pětici z vás, z nichž ale mohla
šan
šanci dostat jen jedna. A dnes se
pop
poprvé setkáte s finalistkou naší již
sed
sedmé PROMĚNY, kterou se stala
pan
paní Olga Fialová...
Olg
Olga Fialová má 57 let, bydlí ve
Více
Víceměřicích a pracuje v ŽPSV a.s. jako
děln
dělnice. Svůj volný čas nejraději tráví se
svým
svými dětmi a vnoučaty. Kromě toho
ráda sleduje kriminální seriály a nemůže
vynechat žádný díl seriálu Cesty domů.
„Do naší PROMĚNY IMAGE se

přihlásila s tím, že by ráda omládla a opět
získala svěží vzhled. Změna image čeká
na pní Fialovou už zítra, tj. desátého listopadu,“ prozradila patronka projektu a redaktorka servisu pro ženy Aneta Křížová.
„Vypadám celý život stejně, nelíčím
se, od patnácti let mám krátké vlasy.
Jak roky plynou, člověk stárne a ne
vždy má čas i prostor o sebe pečovat.
Jsem tedy strašně šťastná, že jsem byla
Večerníkem vybrána. Vůbec jsem to
nečekala a už se nemůžu dočkat. Jsem
absolutněotevřenávšemu,cosemnou
profesionální tým provede. Ničemu se
nebráním, hlavně ať vypadám dobře
a mladě,“ reagovala Olga Fialová vskutku nadšeně na informaci, že právě ona
se stala vítězkou listopadového kola
PROMĚNY IMAGE.
„Opět naši čtenářku čeká den plný
péče, hýčkání a zkrášlování. Budou o ni
pečovat naši prvotřídní profesionálové.
Začneme vytvořením nového účesu,
dále budeme pokračovat elegantním
a vkusným líčením, poté bude oblečena

do slušivého oblečení. Nakonec naši
čtenářku čeká focení a natáčení. Mým
cílem bude paní Fialové dodat mladiství vzhled,“ konstatovala Aneta Křížová,
která pro vás bude opět celý projekt
pečlivě monitorovat.
Také jste zvědaví, jak dopadne naše
sedmá PROMĚNA IMAGE? Jak
to všechno dopadne, se dozvíte již
brzy na stránkách tištěného vydání
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a webových stránkách www.vecernikpv.cz.

“
Předčasné Vánoce v kosmetickém salonu Naisy
Prostějovské ženy zkrášlovala Linda Valsami
Tibetské přísloví

PROSTĚJOV Poděkování za
věrnost. Vyhlášený kadeřnický
a kosmetický salon Naisy připravil
uplynulý čtvrtek pro své zákaznice
dalšívýjimečnoupříležitost.„Jednáse
o pravidelnou akci, kterou děláme
nad rámec našich obvyklých služeb.
Koná se každý půlrok, tentokrát jsme
se zaměřily na make-up. Celý den se
našim klientkám věnuje přední česká
vizážistka Linda Valsami, a to podotýkám zdarma,“ prozradila s úsměvem
Pavlína Vačkářová, majitelka prostějovského salonu Naisy.
Jak se Večerník přesvědčil na vlastní oči,
zájem o služby vyhlášené vizážistky byl
značný. Celý den bylo v salonu rušno
jako v úle. „Dostavila se drtivá většina našich stálých zákaznic, přišla ale i spousta

nových,“ pokračovala Pavlína Vačkářová.
Dobře naladěná byla i samotná vizážistka. „Ráda jsem přijala pozvání. Jsem tu
proto, abych pomohla zkrášlit prostějovské ženy,“ usmívala se Linda Valsami
a přidala: „Musím uznat, že místní ženy
mají velký přehled. Přesně vědí, co letí
a mají jasný názor v tom, co by chtěly. Taková práce člověka baví!“
Celebrita na scéně české kosmetiky pak
s obdivem hovořila i o samotném salonu.
„Jsem tu poprvé a mohu říci, že se jedná
o jeden z nejhezčích salonů, které jsem
kdy navštívila! Naisy má velkou nabídku
služeb i zboží, čímž disponuje málokterý
salon. Je to obrovská výhoda v tom, že zákaznice si může prostředek, který je jí aplikován, hned odnést domů. To je ideální,“
vysekla velkou poklonu Linda Valsami.

R ecept pro vás
Ingredience

4
70 g
250 g


bílky
cukru krupice
mouèkového cukru
plechovka
slazeného
kondenzovaného
mléka
 tabulka mléèné
èokolády
 karamelky

PRO TĚLO
I DUŠI - 13. DÍL

V tomto okénku se budeme již
potřinácté společně věnovat různým harmonizačním, relaxačním,
ale i posilujícím či rehabilitačním
a kompenzačním cvičením. Dnes
se zaměříme na oblast, kterou
máme všichni přetíženou, a to záda,
dále si posílíme břicho, ruce a zpevníme vnitřní stabilizační systém.
K tomu, abychom předešli bolestem zad, blokádám a dalším nešvarům je potřeba pravidelný pohyb.
Pokud však již k nějakému narušení
dojde, je potřeba se problematické
partii pravidelně věnovat. Pojďme
tedy na to...

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

Společně s výdechem pak pomalu
stáhneme hýžďové svaly, nohy a ruce
současně pomalu zvedneme do výšky
dvaceti až třiceti centimetrů (viz. foto).
Hrudník zvedáme do výšky, kde je
nám to příjemné. Nezaklánějte hlavu,
ta je v jedné rovině se zády. V této pozici napočítáme do pěti a pomalu se
vracíme zpět do výchozí pozice a volně
dýcháme. Tento cvik je vhodné provádět třikrát denně, pětkrát za sebou.
Kromě zpevnění závodových, břišních
a ramenních svalů tento cvik také posiluje vnitřní stabilizační systém.

BYLI J
S
U TOH ME
O

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

Na středeční akci v salonu Naisy nebyla nouze o ženskou krásu, ke které dopomáhala i vizážistka Linda Valsami
(na snímku druhá zprava).
Foto: Zdeněk Vysloužil
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V míse
í nad
add vvodní
odní
od
dní lázní vyšlel hháme
bílky společně s krupicovým cukrem na
tuhý sníh. Poté zašleháme moučkový
c kr a vzniklou pevnou hmotu dáme
cu
d zdobícího sáčku. Naplech vyložený
do
p čícím papírem stříkáme stejně velká
pe
k lečka a na ně ještě kroužek, abychom
ko
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CVIČENÍ

PRO NÌŽNÉ
POLOVIÈKY...

ODDECHOVÝ ÈAS

ÚTERÝ 10. 11. V 17.00: POJĎTE NA ME
Eczacibasi je však velkým favoritem, prostějovské volejbalistky moho

servis pro ženy

vytvořilil hnízddo. V mírně vyhř
h áté
troubě sušíme přibližně 1,5 hodiny.
Hotová hnízdečka plníme karamelem
z kondenzovaného mléka, které jsme
2 hodiny vařili v plechovce ve vroucí
vodě. Nakonec posypeme kousky naa
krájené čokolády a karamelkami.

Další chutné recepty naleznete v časopise Vánoční bílkové cukroví, který
je právě k dispozici na stáncích tisku.

O nadstandardní pohodě a přátelské
atmosféře v salonu svědčily i hloučky
diskutujících klientek. „Jsem pravidelná
zákaznice Naisy, navštěvuji ho od svého
maturitního večírku. Za podobné dny
jsem ráda, vyloženě je vyhledávám. Člověk se dozví spoustu informací týkajících
se péče o vlasy, kosmetických přípravcích
a podobně. My ženy jsme takové neumělkyně, pořád si na sebe něco patláme,“
prozradila jedna ze zákaznic Martina
Drmolová a dodala: „Navštěvuji Naisy
prakticky od jeho vzniku a nemám žádný
důvod měnit.“

Celý čtvrteční den nebyl jen o Lindě
Valsami, se stoprocentním nasazením
se zákaznicím věnovalo i kompletní osazenstvo salónu Naisy. „Máme například
vlasové poradenství, děláme zdarma diagnostiku vlasů i pokožky,“ informovala
Pavlína Vačkářová. „Každá ze zákaznic si
odnesla i dárečky. Základ našich klientek
k nám chodí dvacet let, organizujeme
pro ně takové dny, abychom se setkaly
i netradiční formou. Jedná se o jistou
formu poděkování za věrnost. Netýká se
to však pouze stálých zákaznic, ale i těch
nových,“ uzavřela Vačkářová.
(zv)

15110611104

AGELKA PODLE
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www.facebook.com/vecernikpv

navštivte stále více oblíbenější inter

volejbal

JSME JEDNA RODINA

40

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

Nyní se s nádechem opřeme jednou
rukou o zem a zvedeme se do vzporu
na jedné ruce bokem. Druhou ruku
zvedneme do upažení a podíváme se
za ní a snažíme se udržet rovnováhu.
Takto vydržíme po dobu dvaceti
sekund (viz. foto). Tělo držíme po
celou dobu v rovině, neprohýbáme se
v bedrech ani nezapadáme hrudníkem mezi ramena. Následně se položíme na bok a vydechneme. Poté cvik
opakujeme znovu. Jakmile cvičení
provedeme třikrát za sebou na jednu stranu, cvičíme na druhou stanu.
Dobu výdrže můžete při pravidelném
cvičení postupně prodlužovat. Tento
cvik pracuje s vnitřním stabilizačním
systémem, posiluje záda, celý trup
i hýžďové svalstvo. Jestliže je ve vašich
silách cvičit jednou, je to lepší než nic.
Závěrem si za odměnu zatleskáme
a budu se na vás těšit zase příště.
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společnost

UŽ DNES „Pan Přecechtěl nůž na krku neměl,“

Poslední MODLITBA
pro Leopolda Färbera

Litoměřice

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

člověkem. Navštívil jsem ho i těsně poté, co si z Pražského hradu
přivezl státní vyznamenání. Byl
velmi šťastný a my na něho zase
pyšní,“ řekl exkluzivně pro Večerník František Novák. „Bohužel,
čas nezastavíte. Pan Färber nám
všem bude hrozně chybět, byla
to takzvaná chodící kronika, a to
nejenom místního regionu,“ dodal starosta Konice.
Minutou ticha uctili památku
Leopolda Färbera, který byl čestným občanem města, i prostějovští zastupitelé před svým pondělním jednáním.
(mik)

15110771109

KONICE Jak Večerník informoval v minulém vydání, v úterý
27. října zemřel ve věku 86 let
nositel Řádu T. G. Masaryka Leopold Färber. V konickém kostele
ho přišly minulou středu vyprovodit na poslední cestu dobré dvě
stovky smutečních hostů.
Zdejší farář mu na cestu do skautského nebe přednášel jednu
motlitbu za druhou, došlo i na tu
úplně poslední... Skaut, spojka
protinacistických odbojových organizací, demokrat a humanista,
vězeň poúnorových pracovních
táborů, stavební dělník, aranžér
výloh, disident, badatel, archivář
a kronikář a nositel významného
státního vyznamenání zemřel ve
Vojenské nemocnici Olomouc.
Pohřbu se kromě pozůstalých
zúčastnili zástupci Armády České republiky, protifašistických
i protikomunistických organizací, současní koničtí skauti i představitelé města Konice v čele se
starostou.
„Setkával jsem se s ním pravidelně, hodně mi vyprávěl například o protifašistickém odboji
na Konicku. Byly to vždy velmi
zajímavé a poučné večery s tímto

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

Při pohřbu Leopolda Färbera zaplnili smuteční hosté celý konický
kostel.
2x foto: Michal Kadlec

www.facebook.com/vecernikpv

Chráněná dílna
SENZA
slaví
PATNÁCT
LET
svého
ZALOŽENÍ
Renata Čekalová: „Firmy nám poskytují práci a my jim náhradní plnění“
PROSTĚJOV Kulaté výročí existence jakékoliv společnosti je příležitostí k zastavení a zamyšlení. Nadšenci z Občanského sdružení
LIPKA začínali se zápalem a obrovskou snahou přispět k řešení neutěšené situace. SENZA družstvo, chráněná dílna, vzniklo s cílem
vytvářet dlouhodobé a trvalé pracovní příležitosti pro osoby se
zdravotním znevýhodněním. Dnes sem jezdí čerpat zkušenosti
i ze zahraniční. Řada věcí se za tu dobu podařila, v jednu chvíli se ale
zvažovala i další existence.„Připravit na čtyři desítky lidí o práci? To
nešlo. Museli jsme najít jinou cestu a pokračovat dál.Vlastně jsme se
naučili podnikat,“ říká ředitelka o. s. LIPKA Renata Čekalová, která při
této příležitosti poskytla Večerníku exkluzivní interview.

EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
●● Úvodem se vraťme do minulosti.
Kdy dílna zahájila svůj provoz a co se
stalo impulsem pro její vznik?
„Chráněnou dílnu vybudovalo v roce
1999 Občanské sdružení LIPKA.
Jako dlouholetí poskytovatelé sociálních služeb pro osoby se zdravotním
postižením jsme vnímali subjektivní
důvody, kdy dětští klienti postupně
dospívali a někteří z nich měli zájem

pracovat s nepatrnou šancí na úspěch,
i objektivní situaci ve společnosti jako
je vysoká nezaměstnanost osob se
zdravotním postižením či nefungující chráněný trh práce. Proto LIPKA
vytvořila vlastní chráněnou dílnu pro
prvních dvanáct pracovníků. Postupně jsme získávali zákazníky a provoz
se rozšiřoval. Po prvním roce jsme
přistoupili k založení družstva, jakožto
samostatného právního i ekonomického subjektu. Tato forma se jevila
jako nejvhodnější pro účely provozování chráněné dílny. Jednalo se o jedno
z prvních sociálních družstev v České
republice, které bylo registrováno sedmého listopadu 2000. Sdružení LIP-

KA je jeho zakládajícím členem, dalšími členy je dvanáct fyzických osob.“
●● Jak jste vybírali náplň činnosti?
„Od prvopočátku jsme využili znalost
místních zdrojů i potřeb obyvatel a orientovali se na služby. Zahájili jsme provoz vývařovny, později přidali vlastní
jídelnu a rozvoz obědů. Na trhu jsme
uspěli díky tomu, že jsme strávníkům
nabídli mimo běžných obědů i něco
navíc - dovoz do místa bydliště, dietní stravu žlučníkovou a diabetickou.
Obdobně prádelna s mandlovnou
nejdříve poskytovala své služby pouze
jednotlivým zájemcům z blízkého okolí
a dennímu stacionáři. Díky rozšířené
nabídce o opravy prádla, ruční žehlení
apod. později o naše služby projevily
zájem malé firmy, penziony, mateřské
školy. Provozovali jsme i vlastní šicí dílnu, drobnou keramickou výrobu, tyto
služby ale postupně zanikly.“
●● Jaká byla vaše první zakázka?
„Kompletace barevných pastelek pro
světoznámého výrobce. Skvělá práce,
kterou se lidé rychle naučili, ale pro
svůj velmi nízký výdělek nebyla dlouhodobě neudržitelná. Museli jsme
hledat nové zákazníky a našli jsme.“
(úsměv)

●● Kolik lidí v družstvu pracuje a kolik jich už touto dílnou zhruba prošlo
za dobu jejího trvání?
„V současné době u nás pracuje v trvalém pracovním poměru čtyřiačtyřicet
zaměstnanců, z toho pětadevadesát procent se zdravotním znevýhodněním. Za
patnáct roků naší existence u nás našlo
pracovní uplatnění zhruba sto sedmdesát lidí.“
●● Osvědčuje se vám spolupráce
s místními podnikateli?
„Spolupracujeme s řadou místních či regionálních firem, máme velké odběratele i z Vyškova či Brna. Zakázky s velkými
firmami tvoří primární základ naší výroby na takzvané univerzální dílně, kde
pracují téměř tři čtvrtiny zaměstnanců.
Jedná se o jednoduché kompletační,
montážní a kontrolní práce pro velké
výrobce. Za uplynulé roky jsme si vybudovali určité jméno, především kvalitně
odvedenou prací. Některé zakázky jsou
dlouhodobé, jiné krátkodobé, nárazové
či mají pouze jednorázový charakter.
Není to vždy jednoduché, musíme
myslet hodně dopředu, abychom měli
dostatek práce. Naši pracovníci jsou
flexibilní, umíme velmi rychle vytvořit
podmínky a naučit se novou práci. Jsme

Jméno a příjmení (firma)
Město

PSČ

Ulice

č.p.

Telefon

Předplatné chci uhradit:
poštovní poukázkou
bankovním převodem
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PROSTĚJOV V létě se majitel prostějovského hokejového „áčka“
Jaroslav Luňák rozhodl vsadit na nového hlavního kouče a z velké
části se obměnil i samotný kádr, když formou přestupů či hostování na Hanou zamířili zkušení hráči i příslušníci nastupující generace. V ostrých prvoligových bitvách vše zpočátku skřípalo, body přicházely jen zřídka a nastaly první dílčí změny. Teprve v pozdějším
průběhu se i výsledky zlepšily. Díky tomu se mohl hokejový boss
za uplynulými osmnácti koly druhé nejvyšší soutěže ohlížet v dobrém rozpoložení a s optimismem do dalších bitev. Co vše prozradil
v exkluzivním rozhovoru pro Večerník?
ƔƔ Je za námi více než třetina základní části, jak jste zatím spokojen
s předváděnými výkony a dosaženými výsledky?
„Stejně jako fanoušci vnímám, že jsme
tak jako loni nezačali moc dobře, ale postupem času šly naše výkony nahoru.
A z toho mám samozřejmě radost.“ (úsměv)
ƔƔ Neobával jste se, že by se přes velké letní úsilí mohlo opakovat loňské
trápení?
„Jak jsem již sdělil výše, rozjezd byl pomalý a za očekáváním. Ale osobně jsem
mužstvu věřil a věřím mu i nadále. Můžeme být v tabulce ještě o kousek výš...“
ƔƔ Mezi fanoušky se už v jednu dobu
začalo spekulovat i o možné změně trenéra. Měl pan Přecechtěl takříkajíc nůž
na krku?
„Neměl! Věřili jsme, že výsledky přijdou.
Snad mohli přijít dříve, ale zajíci se počítají
až po honu, takže uvidíme. (úsměv) Ještě je
hodně zápasů před námi.“
ƔƔ Během uplynulého průběhu nastalo několik změn v kádru. Jak se
vám osobně zatím noví hráči jeví?
„S příchodem každého nového hráče to
je tak trochu loterie. I když má dobré re-

ference, v praxi může být všechno jinak.
Typickým příkladem je třeba Dominik
Volek, který si do Prostějova nepřinesl
optimální formu. Je to jistě talentovaný
hokejista, ale naše snaha vítězit mu postupně místo v prvních třech pětkách
vzala a vrátit se do nich bude mít velmi
těžké.“
ƔƔ Uvažujete ještě o dalších zásazích do
soupisky?
„Zatím o žádných změnách v kádru nepřemýšlíme, pro příští rok však již pár
hráčů, kteří by nám zapadali do strategie,
v hledáčku máme.“ (úsměv)
ƔƔ Jak to aktuálně vypadá se setrváním
již zmíněného Dominika Volka a také
Aleše Staňka či Aleše Sovy?
„K Dominikovi jsem se již vyjadřoval,
u Aleše Staňka uvidíme na konci listopadu a u Aleše Sovy by mělo jít o prodloužení spolupráce do konce sezony.“
ƔƔ Cítíte i nějaký zájem o vaše hráče
z extraligy či čela první ligy?
„Zájem skutečně je, a to dost velký. Ale
naši hráči nejsou až do konce sezony na
prodej, a to ani formou hostování! Sportovní cíle pro tuto sezonu nás všech jsou
spojeny s Prostějovem.“

ƔƔ S odstupem času lze s trochou
nadsázky říct, že obrat nastal po druhé
třetině duelu s Benátkami, kdy jste byl
také za hráči v kabině. Jak těch několik
minut vypadalo, že to mělo na mužstvo
takový dopad?

“

„Co jsem hráčům od plic řekl
po druhé třetině s Benátkami,
to raději nechtějte ani slyšet...“

„Já do kabiny v průběhu zápasu prakticky vůbec nechodím, ale po druhé třetině
zápasu s Benátkami jsem tam skutečně
byl. Co jsem hráčům od plic řekl, to raději nechtějte ani slyšet, ale snad to pomohlo. Hlavně aby nám to ještě dlouho
vydrželo.“ (úsměv)
ƔƔ Kde vidíte ten zlom, že se najednou
začalo tak dařit a odnesly to i České Budějovice se Slavií?
„To, že máme oproti loňsku výrazně
kvalitnější kádr, je snad všem nadmíru
jasné. Bohužel ani kvalita nevyhraje jediný zápas, pokud nebude podávat po
celé utkání výkon na sto padesát procent
a bojovat o každý puk, bruslit, padat do
střel, plnit taktické pokyny. A to se od
zápasu s Benátkami v našem týmu dalo
nalézt.“
ƔƔ Jak se vám líbí stávající herní systém
s několika přestávkami a více než deseti
vloženými pondělky?
„Ten formát mi nevadí, stejně jsme si my,
ale i většina ostatních klubů do té druhé
předvánoční přestávky přeložili některé
zápasy z Vánoc.“
ƔƔ Co zatím říkáte na návštěvy při
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Litomìøice vymìnily trenéra

domácích zápasech? Věříte, že se
opět může podařit vyprodat stadion,
jako se tomu stalo při postupovém
ročníku?
„Uvidíme, kolik fanoušků přijde na Přerov. Je to sobota, takže věřím, že bychom
v tomto zápase mohli atakovat hranici
čtyř tisíc příznivců. Jinak jsme očekávali
trochu vyšší počty...“
ƔƔ Je trochu paradoxní, že třeba na
Kladno přišlo jen šestnáct set diváků
a na Kadaň i Most přes dva tisíce. Dáváte to za vinu hlavně termínu?
„Divák má právo přijít, kdy se mu zachce,
a ne každý má i vždy čas, ale myslím, že
naše výkony v posledních zápasech přitáhnou do hlediště i vyšší návštěvy než
mezi dvěma a dvěma a půl tisíci. Hned
náš nejbližší domácí zápas s Havířovem
by to mohl potvrdit.“
ƔƔ Vyvíjí se zatím první liga tak, jak jste
očekával?
„Já se přiznám, že se dívám hlavně na
nás, a zde mohu říct, že se současným
umístěním v tabulce spokojen jsem. Teď
bude třeba toto umístění v dalších zápasech potvrdit, což bude velmi těžké.“

Litoměřice (jim) - Mistr světa
z roku 1996 Jiří Kučera již není
trenérem litoměřického Stadionu.
Aktuálně desátý celek prvoligové
tabulky se k tomuto kroku rozhodl během reprezentační přestávky,
kdy se farmářského týmu extraligového Hradce Králové nově ujal
Miloš Říha mladší, ještě nedávno
hlavní kouč Pardubic. „Je to perspektivní progresivní kouč, který
má zkušenosti s mládežnickým
i seniorským hokejem, a to jak extraligovým, tak prvoligovým,“ sdělil předseda středočeského klubu
Daniel Sadil pro webové stránky
oddílu.

Okál jde do Havíøova
Havířov (jim) - Celky Zlína a Havířova se dohodly na hráčské obměně. Na základě žádosti PSG má
vyřízeny střídavé starty do tamního extraligového klubu útočník
Jan Maruna, naopak opačným
směrem putuje jiný forvard Zdeněk Okál. Aktuální dohoda zní
na neurčitou dobu, maximálně
však do konce aktuální sezóny.
Šestadvacetiletý Maruna zatím
nastřádal v osmnácti prvoligových
startech třináct bodů, o rok mladší Okál se zatím v extralize trápil
a nastřádal jen jednu branku a jednu asistenci. Právě jeho odchod je
tak první reakcí na špatné výsledky
Zlína v nejvyšší domácí soutěži.

Motor doplnil Chovan
České Budějovice (jim) - Někdejší slovenský reprezentant Michal
Chovan se stal novou tváří v kádru
českobudějovického Motoru. Brzy
osmadvacetiletý útočník přichází z běloruského oddílu Neman
Grodno, v minulosti toho odehrál
nejvíce ve Zvolenu. V dresu Třince
k tomu přidal dvacet extraligových
startů a za Hradec Králové i tři prvoligové duely.

ƔƔvíce informací
ƔƔYtFHRKODVĤ
ƔƔYtFHIRWRJUD¿t
ƔƔvideí

www.vecernikpv.cz
Jedna ze tří dílen prostějovského družstva SENZA, které v těchto dnech
slaví patnáctileté výročí.
Foto: Tomáš Kaláb
držitelem certifikátu kvality ISO, naše
komponenty jsou tak distribuovány
i do zahraničí. Firmy nám poskytují práci a my jim náhradní plnění za neplnění
podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Domnívám se, že se
jedná o velmi výhodnou spolupráci pro
obě strany. A o tom vlastně je, dnes tak
často skloňovaná, sociální ekonomika.“
●● Jaký je přínos dílny pro město Prostějov?

„Na jedné straně možnost trvalého
pracovního uplatnění lidí, kteří hledají jen velmi obtížně své místo na
volném trhu práce. Na druhé straně
rozšíření nabídek služeb pro obyvatele našeho města. Například jen naše
vývařovna s jídelnou poskytuje každodenní obědy více jak třem stovkám
strávníkům, z toho nejméně polovinu
rozvážíme obyvatelům do místa bydliště.“

Objednávám předplatné PROSTĚJOVSKÉHO

Večerníku
na rok 2016

se činí posila ze Žiliny Petr Kanko, se
dvanácti góly jeden z nejlepších kanonýrů celé soutěže. Naopak u Antonína
Pechance je téměř jisté, že ještě bude
nahrávat, svědčí o tom aktuální bilance
1+10. Zvědavi budou diváci na zlínského Zdeňka Okála, který se stal novou
posilou Severomoravanů, které naopak
opustil do extraligy zamířivší Maruna.
Na závěr celého zápasově nabitého období přijde duel s Litoměřicemi. Proti
Stadionu se Jestřábům doma dařilo,
když se činil hlavně někdejší kapitán farmy Hradce Králové Martin Novák. Jeho
dvě branky orámovaly střetnutí a určily
konečný výsledek 3:1. Tým ze středních
Čech se zatím poměrně trápí a přes poslední dvě výhry je až desátý, vyústilo to
i ve změnu na trenérském postu, kdy Jiřího Kučeru nahradil Miloš Říha mladší.
Dosud se družstvu podařilo pouze šestkrát vyhrát za tři body a hned osmkrát
nebodovalo vůbec. Dává to tak náskok
jen dva body na pronásledovatele taktéž
toužící po play off.
Hlavní ofenzivní tváří je Martin Procházka, jenž nedávno utrpěl otřes
mozku, v tuto chvíli má bilanci 9+8.
Jen o bod méně získal zkušený Jaroslav
Kalla a díky hned třinácti přihrávkám
je na třetím místě král kanadského
bodování mezi obránci Angel Krstev.
Za zmínku také stojí, že čtvrtý nejproduktivnější člen kádru má bilanci
mínus dvanáct a že ani jeden gólman
z kvarteta Pavelka, Král, Svoboda, Michajlov se nepřehoupl přes devadesát
procent. V průměru každý desátý pokus tak zavání brankou.
(jim)

ujišťuje šéf Jestřábů Jaroslav Luňák

www.
vecernikpv.cz

PŘEDPLATITELSKÝ KUPÓN
...ještě

Pondělí 9. listopadu 2015
www.vecernikpv.cz

netové stránky www.vecernikpv.cz

* každé pondìlí noviny za zvýhodnìnou cenu oproti prodeji na stánku v roce 2016! 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
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PROSTĚJOV Kapitánem Jestřábů
je od počátku této sezóny zkušený
obránce Pavel Mojžíš. Osmatřicetiletý bek se po čtyřech letech
v Polsku vrátil zpět do českých,
moravských a slezských luhů a hájů, aby se stal jedním ze základních
stavebních kamenů nového kádru.
K více než třiceti získaným bodům
mimo jiné přispěl dvěma góly
a stejným počtem nahrávek, v bilanci účasti na ledě při vstřelených
brankách se drží na nule. Jak vypadalo ohlédnutí Večerníku s jedním
z lídrů mužstva?
„V přípravě jsme podávali slušné výkony, a i vstup do sezóny nám herně
vyšel, jen nám chybělo štěstí. Nedařilo se nám střílet branky. Jakmile
jsme v další části pár zápasů vyhráli,
tak se k nám přiklonilo, dali jsme pár
nepěkných gólů a začali vyhrávat. Ve
druhé polovině uplynulého období
se nám začalo dařit také herně, předváděli jsme na ledě to, co jsme si řekli
v kabině, začalo to fungovat. Více
jsme si věřili a od toho se odvinulo,
že jsme získali i tolik bodů,“ zhodnotil prvních osmnáct kol druhé
nejvyšší české soutěže Pavel Mojžíš.
Při pohledu na defenzívu Jestřábů
poznamenal: „Dnešní hokej už není
o tom, že obránci brání a útočníci dávají góly. Nyní už musí všichni bránit

i útočit, a když nám útočníci nebudou pomáhat dozadu, tak tomu bude
podobně jako na začátku sezóny, kdy
jsme dostávali poměrně zbytečné
branky. Musí hrát všichni dopředu
i dozadu, je to práce celého týmu,“
míní velezkušený zadák. „Nevím, jak
to mají ostatní hráči, ale já raději hraji, než sedím na střídačce. (úsměv) Je
nás sice míň, ale problém v tom nevidím. Něco jsem zažil, odehrál a je tu
spousta dalších zkušených obránců,
kteří nepotřebují radit. A vedle nich
i mladší kluci, kteří od nás starších
nějaké rady dostávají,“ okomentoval
Mojžíš situaci, kdy Prostějov zpravidla hraje na šest či jen pět beků.
První liga má za sebou týdenní přestávku. Jak bodla zlínskému rodákovi?
„Já jsem ji uvítal a jsem rád, že si od
hokeje odpočinul doma v rodinném
kruhu. Vždy je to dobré, člověk si vyčistí hlavu, pak do toho znovu vletíte.
Prospělo to celému týmu, i když to se
samozřejmě uvidí po přestávce. Možná nás to přibrzdí, stát se to může,
všichni ale doufáme, že se to nestane.
Všechno ukáží až samotné zápasy.
Pevně věřím, že budeme pokračovat
v těch výkonech, které jsme podávali
před přestávkou.“ Jak Pavel Mojžíš
prozradil, změnila se i podoba tréninků. „Hlavně ve středu a ve čtvrtek byly
trochu náročnější jednotky, pak už ale

začala klasická předzápasová příprava,
tedy herní varianty, přesilovky a tyto
věci.“
K současnému postavení Jestřábů
v první lize se nedávno osmatřicetiletý
zadák příliš vyjadřovat nechtěl. „Abych
pravdu řekl, tak tabulku raději moc nesleduji a vyhýbám se tomu zbytečně
se nervovat, i když jsme teď poskočili
nahoru. Čekal jsem, že na špici budou
hrát Slavia, Kladno, Budějovice a my
se budeme snažit této trojici co nejvíce
přiblížit.“ A co říká Mojžíš, který přišel
na Hanou před sezónou z Polska, při
srovnání soutěží. „Tady je to takové
rychlejší, bojovnější, víc se hraje do těla.
V polské lize jsou taky dobré zápasy, ale
moc se to tam neřeže, spíše až v play off.
Více se naopak hrálo do kombinace.
Nám osobně vyhovuje spíše hrát hokej
než se s někým srážet a mlátit.“ I to pomohlo k tomu, že jste uspěli proti Slavii
Praha a Českým Budějovicím? „Ano.
Zápasy s těmito dvěma týmy byly daleko lepší díky tomu, že se obě mužstva
snažila hrát hokej. Já osobně mám taková utkání raději, ale vždy jde o tři body
a každé mužstvo člověk chce porazit,
ať jsou do Budějovice, Šumperk nebo
Most. Musí se hrát se všemi a cíl je jasný. K čemu vám je, když vyhrajete s Budějovicemi a pak prohrajete s Mostem?
Musí se jít zápas od zápasu,“ pousmál se
Pavel Mojžíš.
(jim)

,1',9,'8/1«67$7,67,.<3591«/,*<32.2/(
Kanadské bodování:

1. David Stach (Kladno) 30 bodů
(9+21), 2. Jaroslav Roubík 26 (12+14),
3. David Tůma (oba Ústí nad Labem)
24 (14+10), 4. Vítězslav Bílek (Kladno)
24 (14+10), 5. Jaroslav Markovič (Slavia
Praha) 24 (9+15), 6. Vlastimil Dostálek
(Přerov) 22 (15+7), 7. Josef Straka 22
(10+12), 8. Tomáš Nouza 19 (7+12),
9. Luboš Rob 19 (6+13), 10. Martin
Heřman (všichni České Budějovice) 18
(9+9), … 27. Michal Dragoun (Prostějov) 15 (3+12).
Støelci:

15 – Vlastimil Dostálek (Přerov), 14 – David Tůma (Ústí nad Labem), Vítězslav Bílek (Kladno), 12 – Jaroslav Roubík (Ústí
nad Labem), Josef Skořepa (Jihlava), 11
– Miloslav Čermák (Slavia Praha), Petr
Kanko (Havířov), 10 – Josef Straka, Lukáš Žálčík (oba České Budějovice), … 7
– Marek Drtina (Prostějov).

Kanadské bodování obráncù:

Bilance +/-:

1. Angel Krstev (Litoměřice) 15 bodů
(2+13), 2. Marek Drtina (Prostějov)
13 (6+7), 3. Roman Vráblík (České
Budějovice) 13 (4+9), 4. Tomáš Kaláb
(Jihlava) 13 (3+10), 5. Brendon Nash
(Kladno) 13 (2+11).

1. Jaroslav Markovič +14, 2. Nathan Robinson a Pavel Kolařík (všichni Slavia
Praha) +12, 4. Petr Kolmann (České
Budějovice), Vojtěch Zadražil (Jihlava)
+11, … 90. Aleš Sova (Prostějov) +2.

Góly v pøesilovkách:

9 – Vítězslav Bílek (Kladno), 8 – Jaroslav
Roubík (Ústí nad Labem), ... 5 – Marek
Drtina (Prostějov), David Tůma (Ústí
nad Labem), Vlastimil Dostálek (Přerov),
Miloslav Čermák (Slavia Praha), Pavel
Smolka (Most).
Góly v oslabení:

Úspìšnost brankáøù:

1. Alexandr Hylák (Slavia Praha)
94,50 %, 2. Ondřej Bláha (České Budějovice) 93,25 %, 3. Lukáš Cikánek
(Kladno) 93,10 %, 4. Luboš Horčička (Prostějov) 92,51 %, 5. Lukáš
Mensator (Kladno) 92,46 %.
3UÕPÈULQNDVRYDQÙFKEUDQHN

1. Alexandr Hylák (Slavia Praha) 1,72, 2.
2 – Tomáš Micka (Slavia Praha), 1 – mj. Ondřej Bláha (České Budějovice) 1,91,
Martin Novák (Prostějov).
3. Lukáš Mensator 2,05, 4. Lukáš Cikánek (oba Kladno) 2,34, 5. Luboš HorVítìzné góly:
čička (Prostějov) 2,43.
4 – Josef Straka (České Budějovice),
Poèet zásahù:
Jan Rudovský (Kladno), Miloslav
Čermák (Slavia Praha), David Dol- 568 – Luboš Horčička (Prostějov),
Nahravaèi:
níček (Třebíč), ... 2 – mj. Marek 533 – Alexandr Hylák (Slavia Praha),
21 – David Stach (Kladno), 15 – Jaroslav Drtina, Patrik Moskal (oba Pros- 527 – Jakub Soukup (Ústí nad LaMarkovič (Slavia Praha), Michal Důras tějov).
bem), 434 – Filip Šindelář (Šumperk),
(Jihlava), 14 – Jaroslav Roubík (Ústí nad
416 – Karel Vejmelka (Třebíč).
Trestné minuty:
Labem), Milan Procházka (Přerov), 13
3RÄHWÄLVWÙFKNRQW
– Luboš Rob (České Budějovice), Ro- 66 – Jakub Ferenc, 59 – Jiří Goiš (oba
man Pšurný (Přerov), Angel Krstev (Li- Přerov), 55 – Patrik Husák (Prostě- 2 – Lukáš Mensator (Kladno), Alexandr
toměřice), 12 – Michal Dragoun (Pro- jov), 54 – Kamil Charousek (Kadaň), Hylák (Slavia Praha), 1 – Luboš Horstějov), Nathan Robinson (Slavia 53 – Brandon Nath (Kladno), 44 – Ja- čička (Prostějov), David Honzík, Jakub
Praha), Josef Straka, Tomáš Nouza (oba kub Šulc, 40 – Aleš Pavlas (oba Litomě- Škarek (oba Jihlava), Juraj Šimboch, LuČeské Budějovice), Ondřej Smetana řice), Jiří Kurka (Benátky nad Jizerou). káš Klimeš (oba Přerov), Miroslav Ha(Ústí nad Labem).
Zdroj: www.hokej.cz nuljak (Kadaň).
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JESTŘÁBI PODLE

VEČERNÍKU
LUBOŠ HORÈIÈKA
MAREK DRTINA
JAKUB ÈUØÍK
Jelikož se v uplynulých sedmi dnech nehrálo
žádné utkání, rozhodli jsme se vyhlásit nejlepší hráče na jednotlivých postech za celou dosud odehranou část.
V bráně není co řešit, Luboš Horčička odchytal téměř všechny minuty a daří se
mu náramně. Za jeho záda si našlo cestu až do sítě jen minimum puků.
Také v obraně to byla jasná volba, Marek Drtina nevyniká pouze svou výškou,
ale také velkou ránou i nutnou přesností, díky čemuž nasázel již šest branek
a jednu chvíli byl i nejproduktivnějším hráčem mužstva.
A útočník? Tam se možností nabízelo více, ovšem přednost dostal
Jakub Čuřík. Nerozhodoval v tomto směru počet bodů, ale celkový přístup, spousta energie, obrovská radost z každého dílčího
úspěchu, a také velká podpora ze střídačky, pokud se zrovna
nenachází na ledě.
Všechny tři příchody se tak alespoň do nynějška velice vyplatily.

ZJISTILI
JSME ...
Dva venkovní zápasy prostějovských hokejistů konané v závěru letošního kalendářního roku
doznaly termínové změny. Konkrétně se jedná o duely čtyřiatřicátého a šestatřicátého kola,
v nichž se Jestřábi utkají s celky Havířova a Ústí nad Labem.
Ve Slezsku se podle původního
rozpisu měla jestřábí letka představit v úterý 22. prosince, předvánoční pauza jim ovšem nakonec začne hned o tři dny dříve
a toto střetnutí přijde na program hned v sobotu 19. prosince
od 17:00 hodin. Ještě výrazně
se pak posunul souboj na severozápadě Čech. Na ten mělo původně dojít ve středu 30. prosince, nově se tak stane již v úterý
15. prosince. Prostějovský celek
tak plně využije druhé reprezentační přestávky a podle stávající
podoby sehraje v období mezi
Vánocemi a Novým rokem pouze jeden mač - v pondělí 28. prosince doma proti Litoměřicím.

Pouze sedm bodů ztrácejí
Jestřábi na vedoucí Kladno
a v následujících sedmi
dnech budou mít hned tři
příležitosti tuto ztrátu ještě

9

více zredukovat. Stejně velký
náskok pak prostějovský celek zaujímá na týmy Přerova
a Havířova, jimž aktuálně patří jedenácté a dvanácté místo.
V tomto týdnu tak mohou
upevnit své postavení uvnitř
nejlepší desítky.
najdete nás
také na
www.
vecernikpv.cz

PAUZA KONČÍ, PRVOLIGOVÉ BOJE POKRAČUJÍ
PROSTĚJOV Týdenní pauza je pryč a první hokejová liga opět pokračuje v plném tempu. A to až tak velkém, že již počtvrté v tomto
ročníku dojde na vložené pondělní kolo. Konkrétně se tak stane již
dnes, tj. v pondělí 9. listopadu, kdy na prostějovské Jestřáby čeká od
17:30 hodin duel na ledě jihlavské Dukly. O dva dny později ve středu 11. listopadu se od 18:00 hodin představí doma proti Havířovu
a úderem sobotní sedmnácté hodiny vyjedou na led Litoměřic.

„Tam nastal také určitý zlom, a sice v
tom, že nestačí odehrát dva dobré zápasy, ale že je potřeba ke každému nastoupit s maximální zodpovědností. S
Benátkami to v první fázi tak nebylo.“
ƔƔ Zavládlo podcenění?
„Neřekl bych podcenění, ale spíše
uspokojení, což je možná ještě horší.
Uspokojení s tím, že jsme odehráli nějaké zápasy dobře a že to půjde samo.“
ƔƔ Zpočátku jste míchal se sestavou,
nyní jsou pětky stabilní?
„Ani bych neřekl, že jsou ve stabilním složení. Některá rozhodnutí byla
z nouze ctnost a kluci si k sobě sedli, což
kvituji, že se nám podařilo formace jakž
takž poskládat. Ale postihla nás zranění a vypadli nám hráči, kteří do sestavy
patří. Ti, co je nahradili, tak ukázali, že
jsou schopni odehrát kvalitní utkání.
Je to pro nás jen dobře, protože kádr je
poměrně dost široký na to, abychom
mohli sestavou trošičku míchat.“
ƔƔ Až během sezony přišli Špaček,
Sova, Staněk, Volek. Co lze zatím
říci na jejich adresu?
„Ti kluci byli vytipovaní podle toho,
co nám v mužstvu scházelo. Už když
jsme před sezonou skládali mužstvo,
tak jsme věděli, jaké typy do něj chceme. Někteří hráči nesplnili přesně to, co
jsme od nich očekávali, ale zkusili jsme

ČERNÉHO

nepomohla ani velká střelecká převaha,
v bráně soupeře totiž čaroval třinecký Šimon Hrubec, zatímco Luboš Horčička
si vybral slabší den.
Při venkovních zápasech ovšem bránu
Jiří
„Azetu“ hájí zpravidla jen Miroslav SvoMOŽNÝ
boda nebo Petr Matoušek a jejich čísla
jsou tristní. Úspěšnost pod devadesát
Jihlavě má prostějovský mančaft co procent a v případě prvního jmenova2ąGFO÷UÊEGOCRčNVCMVQRGéGVKNUNQXGPUMÚ×VQéPÊM&CXKF)TÊIGTXÊV÷\UVXÊ&WMN[PC
vracet. Při úvodním měření sil, které se ného zápasový průměr dokonce nad
P[PÊOCLÊ,GUVą¾DKRąÊNGåKVQUVMQFXGV÷
(QVQ,KąÊ/QåPÚ
na konci září uskutečnilo v Prostějově, čtyři a půl inkasované branky. V útoku
toho k vidění příliš nebylo a pečlivou
defenzivou a účinnou destruktivní
Hokejová pozvánka k ledu na 21. kola WSM Ligy
hrou spojenou s nebezpečnými brejky si hosté došli k vítězství 2:0, které
vs.
HC AZ Havírov 2010
LHK Jestrábi PROSTEJOV
jim vychytal teprve patnáctiletý Jakub
Škarek! Od této doby už rekordman
v počtu domácích titulů ztratil jen třináct bodů, a sice po třech za porážky
se Slavií, Kadaní, Českými Budějovi12./24 b.
7./31 b.
umístìní a poèet bodù:
cemi a Přerovem, jeden pak s Mostem.
Zbylých sedm bodů skončilo plným
celková zápasová bilance: 7-1-1-10
8-2-3-6
ziskem a v součtu s průměrným úvoaktuální série:
YHQNRYQÊSURKU\]DVHERX
GRP¾FÊYÚKU\YąDG÷
dem to dává pětatřicet bodů a aktuální
V3ąHURYHP
Y7ąHEÊéL
třetí místo se zanedbatelným mankem
SRVOHGQÉYÙVOHGN\
QD.ODGQ÷
QDG0RVWHP
na vedoucí Kladno. Novým útočným
lídrem se stal Josef Skořepa, se dvanácti
0LFKDO'UDJRXQ 
3HWU.DQNR 
góly a celkem sedmnácti body vedoucí
0DUHN'UWLQD 
-DQ0DUXQD 
nejproduktivnìjší hráèi:
muž těchto dvou oddílových statistik.
-DNXEèXąÊN 
5RPDQ0DOLQÊN 
Naopak dvorním asistentem je s již
0LURVODY6YRERGD
/XERx+RUéLéND
patnácti nahrávkami Michal Důras,
brankáøská jednièka:
dvojciferný počet gólových vybídnutí
jWHIDQ0LNHxD0DUWLQ-DQHéHN
WUHQÅUVNÙvW½E
zaznamenal ještě Michal Kohout s To- .DPLO3ąHFHFKW÷OD-LąÊ9\NRXNDO
mášem Kalábem.
KDYÊąRYVNRX EU¾QX K¾MLOR Y ×YRG
zajímavost:
Jediný domácí duel tohoto týdne sehrají DéNROLY MVRX -HVWą¾EL Y KRUQÊ SR
QÊFKGHYDWHQ¾FWLNROHFKMLåNYDUWHWR
PDVNRYDQÚFKPXåčDQLMHGHQ]QLFK
Jestřábi ve středu proti Havířovu. I proti ORYLQ÷ WDEXON\ QDVWąÊOHOL QHMPÆQ÷
VHYxDNQHGRVWDOQDGPLQXW
tomuto soupeři na úvod nebodovali, EUDQHN]HYxHFK×éDVWQÊNč
když ve Slezsku padli 1:3. Hostům tehdy

P
PROSTĚJOV
Polský jezdec reprezentující místní cyklistický oddíl SKCTUFO Wojciech Pszczolarski získal
ne
nedávno evropské zlato ve své oblíbené„bodovačce“, o čemž vás Večerník již informoval. V uplynulých
d
dn
dnech se mu pak v doprovodu své přítelkyně dostalo pocty v podobě přijetí na prostějovské radnici.
Sl
Slavnostního aktu se zúčastnili jak primátorka Alena Rašková, tak i její náměstci Zdeněk Fišer s Ivanou
H
Hemerkovou. Klub zastupovali předseda Petr Šrámek a sportovní ředitel Michal Mráček.

původní
zpravodajství
pro Večerník

à

à

střídali a byli nervózní, že někdo
týden nechytal
a jak to teď
bude. Luboš

(QVQ,KąÊ/QåPÚ

chytá výborně a byl bych rád, aby mu
to vydrželo po celou sezónu. Ale také je
to jen člověk, proto je Kuba nachystaný
a jezdí chytat do Valašského Meziříčí.
Takže v momentě, kdy přijde nějaká
krize nebo bude Luboš unavený či na
něj dolehne velký tlak, tak můžeme
mluvit o změně. Pokud ale bude jeho
výkonnost taková, jaká je nyní, já ho
střídat nebudu.“ (úsměv)
ƔƔ Jak probíhá spolupráce s trenérem gólmanů?
„Výborně. Musím říct, že Jarda Odehnal je skvělý kluk a má cit pro všechny
tři brankáře, s nimiž pracuje. I na mla-

Jiří Možný

à

Sobota 11.11. v 18:00 hodin

je nahradit, proto došlo k oněm výměnám a objevili se tu noví borci. Dva se
nám hned zranili, jak Špaček, tak Sova
toho zatím odehráli poměrně málo na
to, abychom je mohli výraznějším způsobem hodnotit. Jejich přínos do mužstva byl zatím minimální a budeme
muset ještě počkat. Aleš Staněk naopak
splnil přesně to, co jsem od něj očekával. Patrik Moskal nám trošičku tápal
a nemohli jsme k němu najít hráče, Staněk mu pomohl. Bylo vidět, že ‚Mosky‘
nám v posledních zápasech ožil, i Čuřík
začal dávat góly a všichni se rázem prosazují daleko víc.“
ƔƔ Požadujete po vedení i další změny v kádru?
„Já bych byl nejraději, kdyby se sestava
ustálila a pokračovalo se v tom, jak tomu
je teď. Samozřejmě chceme dosáhnout
co nejlepších výsledků, a kdo nebude
pracovat a podávat výkony, co se od něj
očekávají, musí počítat se vším. V tomto
směru se může stát cokoliv.“
ƔƔ A jak si hráči vedou na trénincích?
„Od doby, co jsme spolu začali trénovat, tak nebyl sebemenší problém, ani
v době, kdy se nám nedařilo. Toto je
pracovité mužstvo složené s kluků, kteří
na sobě chtějí pracovat. A i ti kluci, kteří
odešli, neměli vůbec žádný problém
s tréninkovou morálkou, ale zkrátka
nezapadli herně do konceptu, nebyli schopni hrát, co jsme potřebovali,
a proto byli odejiti. Nevidím tu žádný
problém, že by se třeba někomu nechtělo trénovat a flákal to.“
ƔƔ Jakou gólmanskou jedničkou
je Luboš Horčička, jenž odchytal
téměř všechno. Uvažujete vůbec
o prostřídání brankářů?
„Pokud je mužstvo rozjeté a daří se, tak
nejsem zastáncem toho, aby se gólmani
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WOJTA BYL U PRIMÁTORKY

Kamil Přecechtěl: „Od vedení jsem měl volnou ruku i plnou důvěru“

ƔƔ Máte za sebou více než třetinu
základní části a díky reprezentační
pauze se nabízí první lehce hodnotící období. Dělají vám zatím výkony
a výsledky radost?
„Na hodnocení je ještě poměrně brzy,
vždyť jsme ani neměli každého soupeře doma a venku... (úsměv) Myslím si,
že jsme odehráli řadu dobrých utkání,
několik duelů se nám ale nepovedlo.
Svým způsobem můžeme být spokojeni s tím, kolik jsme získali bodů, navíc v
poslední době už byly zápasy i kvalitně
odehrané. Takže pokud by vše pokračovalo v tom stylu, jaký jsme nyní nasadili, tak by tu důvod k takové menší
spokojenosti byl.“ (lehký úsměv)
ƔƔ Kdy se vše zlomilo, že se začalo i
výsledkově dařit?
„Já si myslím, že něco takového se odehrálo po utkání s Jihlavou, kdy jsme
doma prohráli nula dva, a soupeře de
facto téměř neohrozili. Ten zápas nebyl
z naší strany moc podařený a uvědomili
jsme si, že bez nasazení a dravosti se hokej opravdu hrát nedá! Od té doby jdeme do každého zápasu s tím, že chceme
hrát, že chceme mužstvo přehrát, a zatím nám to jakž takž vychází.“
ƔƔ V tomto smyslu se nabízí i duel
s Benátkami, jímž začala série čtyř
výher.

sport

TREFA D

Na řadě jsou Jihlava, doma Havířov a
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PROSTĚJOV Po skončení uplynulé sezóny se na pozici hlavního
kouče prostějovských hokejistů vrátil Kamil Přecechtěl (na snímku). Stalo se tak po desetileté dekádě v jeho mateřské Olomouci.
S Jestřáby se mu vydařila letní příprava a očekávání od obměněného mužstva tak proto byla velká. Samotný start první ligy ale příliš
radosti divákům nepřinesl, když po čtyřech kolech měli Jestřábi
na kontě jen dva body a po osmi zápasech se krčili se sedmi body
předposlední. Teprve pak se stroj podařilo naladit na vítěznou frekvenci a zisk hned třiadvaceti bodů přinesl posun na sedmou pozici
s jen nepatrnou ztrátou na ty úplně nejlepší...
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“

Očekával jsem, že bude chodit víc lidí.
Výkony, které momentálně podáváme,
by si objektivně zasloužily větší návštěvu.

dých je vidět, že s nimi udělal kus
práce. Výkonnostně se zvedají
a i reference, které z druhé ligy
máme, jsou dobré. Jeho angažování byl velice dobrý a podařený tah.“
ƔƔ Ve druhé
lize působí hned
několik
Jestřábů, máte
o nich přehled?
„Ano, hlavně o těch, kteří
tam jsou na střídavé starty.
O nich mám pravidelné
informace, jak hrají, jaké
odevzdávají výkony. Myslím si, že v drtivé většině
zápasů byli pro mužstvo
přínosem. Ty ostatní až tak detailně
nesleduji, protože na to není tolik času.“
ƔƔ Když se nedařilo, tak se spekulovalo o vašem konci na lavičce Prostějova. Jak jste to vnímal vy, cítil jste
po celou dobu podporu?
„Já jsem šel do Prostějova s tím, že
vím, kam jsem šel a co mě tady čeká.
Už dříve jsem tu zažil tři roky a svým
způsobem jsme si s majitelem řekli,
co a jak se po nás chce. Dostal jsem
velice slušný prostor k tomu, aby se
mužstvo mohlo stabilizovat a necítil jsem žádný enormní tlak na to, že
bych měl ukončit svou práci. Samo-

zřejmě mezi diváky se toho napovídá,
to už bylo i před deseti lety, kdy jsme
byli třetí čtvrtí. Každý den se objevila
nějaká nová zpráva, v Prostějově totiž
žije hokejem poměrně dost lidí a různé fámy a stoprocentní věci se tu objevují. (úsměv) Od vedení jsem ale měl
volnou ruku a plnou důvěru, čehož si
vážím. Možná i díky tomu, že tam bylo
pár utkání odehraných v takovém stylu, v jakém chceme hrát, tak ten tlak
nebyl až tak enormní, abychom se
z toho všichni sesypali.“
ƔƔ Jak jste zatím spokojen s návštěvami na tribunách?
„V Prostějově, stejně jako ve většině jiných městech, se všechno odvíjí podle
výkonů. My si sice říkáme, že derby je
derby, ale když hrajeme dobře a vyhrává se, tak přijdou i třeba na Most. Naopak v momentě, kdy se prohrává, tak
samozřejmě diváci zanevřou, nechtějí
chodit na porážky a dívat se na špatný hokej. Musím ale říct, že trošičku
jsem očekával, že bude chodit víc lidí,
a když budu objektivní, tak výkony, které momentálně poslední zápasy podáváme, si zasloužily větší návštěvu.“
ƔƔ Věříte tedy, že po přestávce nastane mezi fanoušky větší hlad po
hokeji?
„Já si myslím, že pokud budeme podávat dobré výkony a budeme se držet
tam, kde jsme, tak diváci by si mohli
cestu najít a zjistit, že se na ten hokej dá
dívat.“

Wojciech Pszczolarski (druhý zprava) přijel na radnici ukázat zlatou medaili a dres pro mistra Evropy.

Foto: Michal Mráček

„Byla to pro nás velice příjemná
a také významná událost, kterou
vnímáme jako velké ocenění naší
ppráce,“ potěšilo pozvání Petra Šrámka
ka, jenž také poděkoval za pokračující finanční podporu ze strany vedení
m
města. Setkání trvalo přibližně hodi
dinu a vedlo se v radostném duchu.
D
Díky SKC TUFO se totiž o Prostě
st
ě
stějovu
opakovaně hovořilo v pozitiv
tivním duchu v domácím i evrop-

ském měřítku. „Celý šampionát běžel
v češtině na Eurosportu a v souvislosti s Wojtou byl Prostějov vzpomínán
při každém závodě. Komentátoři
tuto skutečnost nestále zmiňovali
a Wojta měl přímo na kalhotách naše
logo. Bylo to pěkné,“ usmál se první
muž prostějovské cyklistiky.
Samotný jezdec si nyní užívá krátké dovolené, již brzy mu ale naplno začne halová sezona. Společně
se svým novým stájovým kolegou
a krajanem Adrianem Teklinským

totiž dostal profi smlouvu na šestidenní závody v Berlíně. „Vedle nich
tam budeme mít zastoupení i v kategorii do třiadvaceti let. Náš program
je ale trochu narušen, měli jsme absolvovat pár tréninků v Motole a pak
závody ve Vídni, jenže v tamější hale
specializované na cyklistiku a atletiku jsou ubytovaní Syřané, takže
cyklistika museí stranou. Takto dopadlo několik hal v Evropě...,“ sdělil
Večerníku nečekanou novinku Petr
Šrámek.

V Lize mistrů se SPORTOVNÍ KOMISE BEZ ŠÉFA!
vedlo Kumstátovi Hledá se Smetanův
nástupce

PROSTĚJOV Prvními duely začalo v úterý osmifinále
letošního ročníku hokejové
Ligy mistrů. Mezi šestnáctkou
účastníků má hned trojnásobné zastoupení i Prostějovsko,
společně se svými týmy se totiž
přes základní část i první kolo play
off dostali Petr Kumstát, Ondřej
Vitásek a Petr Pohl. Nyní může
být nejspokojenější ten nejstarší
z nich, právě Kumstátova Sparta
má totiž nejblíže do čtvrtfinále.
Pražané dokázali v základní části
postoupit společně s norským Storhamarem a poté si poradili
s Curychem, nyní mají velice blízko
k přechodu i přes Kärpät Oulu.
Mnohonásobný mistr Finska si totiž
zpět na sever Evropy odvezl porážku
2:4. Po úvodní části sice semifinalista uplynulého extraligového ročníku
prohrával 0:1, během druhé a třetí
části se ovšem Pražanům podařil
tříbrankový obrat. Skandinávci pak
sice ještě snížili, závěrečné slovo
ale měli domácí. Dvaatřicetiletý
Kumstát se sice na výsledku bodově
nepodílel, i tak ovšem mohl mít radost z nadějného skóre.
Svou sbírku kanadských bodů
v úterý naopak rozšířil Ondřej Vitásek. Jeho Liberec hostil švýcarský
Davos a čtyřicet sekund před koncem si právě pětadvacetiletý zadák
připsal asistenci u Řepíkova gólu,
touto brankou ovšem Bílí Tygři už

SONDA
MARKA
SONNEVENDA

Foto: archív Večerníku

pouze mírnili porážku na konečných
3:5.
Zástupcům země helvetského kříže
vyšel zejména úvod střetnutí a na
počátku desáté minuty to již bylo
0:2. Poté sice Radivojevič snížil,
ovšem ještě do přestávky přidal Wieser třetí branku a krátce před polovinou střetnutí zvýšil Paulsson jedinou využitou přesilovkou již na 1:4.
Náskok si už soupeř hlídal a cesta dál
tak vede pouze přes venkovní výhru
o tři branky.
Nejhorší pozici má po polovině série
Eisbären Berlín Petra Pohla. Švédská
Skelleftea se ukázala být těžším
soupeřem než norský Stavanger.
Z německé metropole si veze výhru
5:2, když už v polovině zápasu vedla
o tři branky a ještě pět minut před
koncem to bylo dokonce o čtyři.
Odvety jsou na programu již toto
úterý 10. listopadu.
(jim)

PROSTĚJOV Převratné politické
změny, které v říjnu zasáhly prostějovskou radnici, se nevyhnuly ani
sportu. Dlouholetý předseda Komise
sportovní při Radě města Prostějova
- Pavel Smetana, se vzdal předsednictví. „Opustil jsem více pozicí, mezi
jinými i funkci předsedy sportovní
komise,“ potvrdil Večerníku nedávno
jmenovaný náměstek primátora pro
dopravní a sociální oblast.
Pavel Smetana má však nadále zájem
věnovat se sportovní problematice ve
městě i v budoucnu. „Funkce náměstka pro oblast dopravy a sociální má
přece jenom širokou oblast působnosti
a musím se jí věnovat naplno. Chtěl bych
ovšem dále pokračovat v pozici člena
sportovní komise. Rád bych novému
předsedovi pomáhal, vždyť jsem na této
pozici působil pět let a získal nějaké zkušenosti,“ uvedl exkluzivně pro Večerník
dnes už bývalý šéf sportovní komise.

zjistili
z
jistili jjsme
sme

„Snad úplně
neztratím kontakt,
měl bych být stále v obraze.
Doufám, že můj nástupce bude chtít
navázat na to, co jsme s kolegy nastavili,“ pokračoval Smetana. „Tímto bych
chtěl poděkovat svým kolegům, kteří se mnou převážnou část tohoto
období absolvovali.“
Jméno nového předsedy komise zatím není známo. „Oznámeno bude až poté, co se domluvíme
koalice Tato po
v rámci rady města a koalice.
pozice je vyčleněna pro zástupce sociální Pavel Smetana se po letech sportovdemokracie, zvažují se různé varianty. ního šéfování musí přeorientovat na
dopravu.
Foto: Zdeněk Vysloužil
Myslím si, že na příštím zasedání se na
konkrétním jménu domluvíme,“ objas- Jednání Rady města Prostějova se koná
nil nejbližší budoucnost Pavel Smetana. už zítra, tj. v úterý 10. listopadu. (zv)

Boxer Ján ovládl turnaj Olympijských nadějí

ÚSTÍ NAD LABEM, PROSTĚJOV Na přelomu října
a listopadu se v Ústí nad Labem
konal tradiční mládežnický turnaj
Olympijských nadějí. Jak samotný
název napovídá, na severozápadě
Čech se uskutečnilo klání, kde se
zahraniční konkurencí měří síly
nadějní mladí boxeři a budoucí
reprezentanti z Čech a Moravy. V tomto ročníku je vyzvali

borci ze Slovenska, Maďarska,
Polska, Německa, Rakouska
a Ruska. Boxerský oddíl BC DTJ
Prostějov měl na tomto turnaji
také své želízko v ohni, byl jím
loňský mistr republiky kadetů
Pavel Ján. Ten startoval ve váze
nad osmdesát kilogramů a vedl
si na jedničku. Ve své kategorii
nenašel přemožitele a stal se celkovým vítězem!

„Mým největším úspěchem je titul
mistra České republiky, ale i tento
triumf řadím hodně vysoko. Navíc
jsem se stal českým reprezentantem, tak doufám, že budu jezdit na
kvalitní mezinárodní turnaje a budu
sbírat další úspěchy. Chtěl bych se
probojovat na mládežnické olympijské hry,“ představil talentovaný
boxer Večerníku své další plány.
>>> pokračování na straně 43

SPORT A ŽIVOT

NENÍ TO TAK HORKÉ

UKLÁDÁNÍ K SPÁNKU

Člověk míní, život mění... Tohle otřepané přísloví se
dá krásně vztáhnout na hodně nečekanou novinku
z tábora prostějovských volejbalistek. Liannes Simon
je těhotná a v hanáckém klubu končí! Tahle zpráva
zapůsobila jako šok, rázem změnila řadu věcí. Že
kubánská univerzálka zůstává daleko za svou loňskou
top výkonností, to viděl každý, kdo sledoval letošní
zápasy Agelek. Že ale za jejím herním poklesem stojí
právě očekávání dítěte, to asi nemohlo napadnout
absolutně nikoho.
Na jednu stranu to je z kritického hlediska podraz na
všechny: na svůj tým, na fanoušky i na celý oddíl. Plejerka z Karibiku uzavřela s VK smlouvu a tím se zavázala
odvádět v jeho službách co nejlepší práci, jenže místo
toho teď načíná mateřskou dovolenou.
Na stranu druhou i k neplánovanému rodičovství
může také v dnešní moderní době dojít a patří k životu.
Sport v takovém případě ustupuje do pozadí až na
druhou kolej. Je uznání hodné, s jakým nadhledem
vedení vékáčka náhlou ztrátu plánované opory vzalo.
Jistá pachuť zklamání však přesto logicky zůstává, smělé
ambice na evropské scéně dostaly trhlinu...

Poprvé ve své novodobé historii se prostějovští basketbalisté ocitli na úplném dně tabulky nejvyšší české
soutěže. Po pěti odehraných duelech měli mizernou
bilanci jediného vítězství a čtyř porážek, což je před
dvěma týdny řadilo až na poslední dvanácté místo
Kooperativa NBL. V podání týmu, který za posledních deset let pokaždé obsadil medailovou příčku, to
bylo na první pohled velmi nepříjemné překvapení.
Při bližším pohledu ale nejen znalci hned viděli souvislosti, jež takové nelichotivé postavení vysvětlovaly. Orli
především doplatili na výrazně náročný los, kdy jednu
ze tří proher utrpěli od suverénního Nymburka a další
dvě na horké půdě v Pardubicích, respektive v Děčíně.
Úvodní neúspěch v Ostravě pak šel přičíst letnímu oslabení kádru i nutnosti lépe sehrát obměněné mužstvo.
Podstatné je, že se výběr ARIETE dokázal ze vzniklé
šlamastyky bleskově dostat třemi domácími triumfy
v řadě. Teď už díky tomu figuruje v ligovém pořadí
uprostřed tabulky a potvrzuje, že tak negativně horké to
s jeho výkonností určitě nebude. Já osobně naopak stále
věřím, že zamíří opět vysoko. K dalšímu kovu to půjde
sice složitě, ovšem Orli jsou přece dravci, ne?

Ještě jeden víkend a všechny fotbalové soutěže s účastí
týmů z Prostějovska ulehnou k dlouhému zimnímu
spánku. Využívám této příležitosti k předložení
prvního, stručného a čistě subjektivního ohlédnutí za
podzimní částí sezóny 2015/2016. Úplně vepředu
z tohoto zástupu mužstev stojí 1.SK Prostějov, který
i bez tolika dřívějších prvoligových hvězd válí v MSFL
a do jara půjde z čela tabulky s vidinou reálného
boje o postup do druhé ligy. Bravo lze zvolat rovněž
v případě výborné Lipové, jež svádí vyrovnanou bitvu
s ambiciózním Lutínem a pokukuje po návratu do
krajského přeboru. Stejně jako zlepšující se Konice, byť
ta by musela dohnat silný Rapotín. V I.B třídě zaslouží
pochvalu Jesenec s Pivínem, i když zde to na průnik
výš nevypadá, a v okresním přeboru se mohutně
zvedla Haná Prostějov. Kdo naopak nejvíc strádá?
Jestliže pomineme potenciální problémy Určic i Kralic
s udržením nejvyšší krajské soutěže, tak pomyslný
palec dolů směřuje hlavně do Hvozdu, který uzavírá
pořadí jedné ze skupin I.B třídy. Pád však odsud i z I.A
třídy hrozí též řadě dalších zástupců regionu. Snad se
tedy na jaře zvednou.

rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK:
To tady dlouho nebylo! Eskáčko
dotáhlo do slastného cíle svoji
spanilou podzimní jízdu a prostějovský fotbal se tak bude celou
zimu vyhřívat na prvním místě
tabulky MSFL. Výhra v derby
tento fakt ještě osladila.
DEBAKL:
Předčasný konec podzimu přišel fotbalisty Přemyslovic draho. Nejenže okresní sportovně-technická komise neuznala
omluvenky a kontumovala zápasy ve prospěch soupeřů, součástí trestu je pak i pokuta šest tisíc
korun.
ČÍSLO:

4

Po nepříliš zdařilém úvodu sezony stoupají prostějovští basketbalisté tabulkou. V uplynulém týdnu nejprve zdolali silnou
Opavu a poté uspěli i v Kolíně,
čímž prodloužili vítěznou sérii
na čtyři zápasy.
VÝROK:

„NAŠI HRÁČI
NEJSOU
NA PRODEJ!“
Šéf Jestřábů JAROSLAV LUŇÁK
dal v exkluzivním rozhovoru pro
Večerník jasně najevo, že prioritou je týmový úspěch.
KOMETA:
KAROLÍNA PLÍŠKOVÁ
Postup naa turryň
naj mistryň
tce
sice tenistce
ze stáje prostějovského
ého
manažeraa
Miroslavaa
Černoška
unikl, o to
více si ov-šem závěrr
sezony užiila v čínském
ém
Ču-chaj, kde
dokráčela až
k celkovému
ému
triumfu!
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fotbal

´Mrkva´se

konečně dočkal!
Jamrich chystá oslavy…
´Švícko´ měl pech!

Sportovně-technická komise OFS Prostějov na svém zasedání dne 4. listopadu 2015 rozhodla:

1. Odehráno:
II. třída 13. kolo STK schvaluje bez závad, až na utkání TJ Sokol Čechovice „B“ – TJ Sokol Přemyslovice, které se nehrálo
z důvodu údajné nemoci více hráčů hostí. STK si vyžádala na řádné zasedání 4. 11. 2015 doručit relevantní omluvenky
těchto hráčů od lékaře. 14. kolo – STK schvaluje bez závad, až na utkání FK Skalka 2011 – TJ Sokol Přemyslovice, které
se neodehrálo z důvodu údajné nemoci více hráčů hostí. STK si vyžádala na řádné zasedání 4. 11. 2015 doručit relevantní
omluvenky těchto hráčů od lékaře, III. třída 1. kolo STK schvaluje bez závad, dorost 11. kolo STK schvaluje bez závad.
2. Český pohár:
STK schvaluje Finále ČP 28. 10. 2015 FC Kralice na Hané – TJ Sokol Plumlov 0:0, 5:4 na penalty. Vítězem poháru se stalo
mužstvo FC Kralice na Hané.
3. Kontumace:
TJ Sokol Přemyslovice doručil na zasedání doklad od lékaře. STK považuje předložený doklad jako průkazně nedostačující
a rozhodla takto: 13. kolo utkání TJ Sokol Čechovice „B“ – TJ Sokol Přemyslovice kontumace 3:0 a 3 body ve prospěch TJ
Sokol Čechovice „B“. Dle čl. 23 bod 6. pokutového řádu se uděluje pokuta 3 000 korun, ta bude hrazena sběrnou fakturou.
14. kolo – STK schvaluje až na utkání FK Skalka 2011 – TJ Sokol Přemyslovice, kontumace 3:0 a 3 body ve prospěch FK
Skalka 2011. Dle čl. 23 bod 6. pokutového řádu se uděluje pokuta 3 000 korun, ta bude hrazena sběrnou fakturou. Zapsal
Karel Kubalák, sekretář OFS, odsouhlasil Roman Minx, předseda STK
Disciplinární komise OFS Prostìjov na svém zasedání dne 5. listopadu 2015 rozhodla:

1. Žádost o prominutí zbytku trestu:
Radim Žondra (TJ Horní Štěpánov) – žádosti se nevyhovuje dle DŘ § 39.
2. Pokuty:
TJ Želeč se trestá pokutou 500 korun za neplnění povinností vůči OFS dle DŘ § 60/3 (neuhrazení vyúčtování a startovného pro soutěžní ročník 2015/16).
3. Poplatek 100 korun za 4 žluté karty:
II. třída: Klimeš Libor (ID 78041621, TJ Horní Štěpánov), Šatný David (ID 74090664, TJ Sokol Držovice), Tomek
Ondřej (ID 95070373, FK Němčice nad Hanou), Dreksler Erik (ID 93042207, TJ Sokol Určice), Mohelník Milan
(ID 90052305, TJ Sokol Určice), Glouzar Martin (ID 92070127, FK Skalka 2011), Sedláček Petr (ID 89020654, TJ
Smržice), Coufalík Tomáš (ID 93111557, FK Němčice nad Hanou).
III. třída: Nejedlý Vít (ID 95090998, SK Protivanov), Hanák Jindřich (ID 83040017, TJ Sokol Tištín), Dostál Dominik (ID 95051361, FK Výšovice), Nevrla Tomáš (ID 83031204, FC Ptení), Hon Martin (ID 92090352, FC Ptení),
Poles Zdeněk (ID 84041690, TJ Sokol Kladky), Smékal Jiří (ID 97080991, TJ FC Kostelec na Hané)
Dorost – poplatek 50 korun: Závodský Petr (ID 99040776, TJ Haná Nezamyslice), Soldán Denis (ID 98110667, TJ
Haná Nezamyslice), Hangurbadžo Alexander (ID 00051549, TJ Haná Prostějov), Janura Giovanni (ID 99121504, FC
Kralice na Hané), Začal Marek (ID 98021323, TJ Sokol Otaslavice).
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!

Mladší přípravky si zahrají v Nezamyslicích
PROSTĚJOV Komise mládeže při
Okresním fotbalovém svazu (OFS)
Prostějov uspořádá v sobotu 21. listopadu turnaj mladších přípravek pro
hráče narozené v roce 2007 a mladší.
Prezence družstev kategorie U8 se
v nezamyslické sportovní hale usku-

teční od osmi hodin ráno, samotný
začátek je v plánu o půl deváté.
Vyplněné závazné přihlášky mohou zájemci zasílat na adresu okresního svazu
Za Místním nádražím 4536, 796 01
Prostějov až do pátku 13. listopadu, startovné za družstvo činí sedm set korun.

Družstva, která mají o klání zájem, se
mohou již předběžně hlásit na číslech
582 351 522, 604 940 603 či na e-mailu
f.kocourek58@centrum.cz. Občerstvení
uhradí pořadatel a cílem OFS je naplnění
kapacity, která čítá přesně osm družstev.
(jim)

Starší přípravky se sejdou na JIHU OKRESU
PROSTĚJOV V neděli 22. listopadu uspořádá Komise mládeže při
Okresním fotbalovém svazu (OFS)
Prostějov turnaj starších přípravek
U10. Klání určené pro hráče ročníku 2005 a mladší se uskuteční
v nezamyslické sportovní hale od

půl deváté ráno, samotná prezence
začíná přesně o půl hodiny dříve.
Startovné určené na částečné pokrytí
výdajů činí sedm set korun, občerstvení
hradí OFS. Družstva se mohou přihlašovat do pátku 13. listopadu zasláním vyplněné přihlášky na adresu okresního sva-

zu Za Místním nádražím 4536, 796 01
Prostějov, předběžný zájem mohou
projevit na telefonních číslech 582 351
522, 604 940 603 či zasláním e-mailu na
adresu f.kocourek58@centrum.cz. Předpokládaný počet účastníků je osm týmů.
(jim)

HRANICE, PROSTĚJOV V Hranicích se ve středu 21. října na stadionu
tamějšího Sportovního klubu uskutečnilo krajské finále soutěže základních škol v minifotbalu. Do turnaje se
zapojili vítězové všech okresů z Olomouckého kraje, přičemž za okres
Přerov startovaly dvě školy.
Prostějovsko zastupoval konický výběr
a turnaj se mu až tolik nevydařil. Ve své
tříčlenné skupině sice vyhrál nad Mikulovicemi a prohrál jen s Přerovem, ovšem
vinou nejhoršího poměru vstřelených
a obdržených branek zůstal při rovnosti
bodů až za oběma těmito celky.
Soutěž proběhla za chladného, ale slunečného podzimního počasí na dvou

hřištích a na konické hráče ještě čekalo
závěrečné střetnutí o páté místo. To na
mimořádně vyrovnaném klání zvládli,
když pod sebou nechali domácí celek.
Z prvenství a postupu do kvalifikace na
mistrovství republiky se až po penalto-

vém rozstřelu mohli těšit hráči Šumperka, druhý skončil Přerov a třetí Mikulovice. Jediným stínem celého sportovního
dne se stal úraz jednoho z hráčů, který
se při nezaviněném pádu udeřil hlavou
o zem a utrpěl lehčí otřes mozku. (jim)

Koničtí školáci na medaili nedosáhli

Výsledky:

Skupina „A“: 1. ZŠ Sluneční Šumperk 3 body/skóre 2:1 (- Olomouc 0:1, - Hranice 3:0), 2. Fakultní ZŠ Dr. M. Horákové Olomouc (- Hranice 1:2) 3/2:2, 3. ZŠ a
MŠ Šromotovo nám. Hranice 3/2:4.
Skupina „B“: 1. ZŠ Za Mlýnem Přerov 3/7:4 (- Mikulovice 1:4, - Konice 6:0), 2.
ZŠ a MŠ Mikulovice 3/4:3 (- Konice 0:2), 3. ZŠ Konice 3/2:6.
Zápasy o koneèná umístìní:

Semifinále: Šumperk – Mikulovice 3:2, Přerov – Olomouc 6:1. O 5. místo: Hranice – Konice 0:5. O 3. místo: Mikulovice – Olomouc 5:2. Finále: Šumperk –
Přerov 1:1, 6:5 na pokutové kopy.

JAK NA TO?

I tentokrát je i možnost tipování elektronickou formou. Stačí vyplnit originální předtištěný tiket, ofotit jej nebo oskenovat a zaslat e-mailem na adresu
zd.vyslouzil@seznam.cz!

JAK SE BODUJE?
Vybraných devět utkání se tipuje jednoduchým způsobem - 1 (výhra domácích), 0 (remíza), 2 (výhra hostů). Bodové ohodnocení přesných tipů pak
bude následující: správně odhadnutá výhra domácích - 1 = 1 bod, správně
odhadnutá remíza - 0 = 3 body, správně odhadnutá výhra hostů - 2 = 2 body.

JAK SE HODNOTÍ?
Dle výše popsaného bodovacího systému, pak bude v každém týdenním kole vyhodnocena trojice nejúspěšnějších tipujících, s nejvyšším počtem bodů..

O CO SE HRAJE?
Vítěz patnáctého 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 - 15. KOLO
TIP

1

0

2



zprávy od zeleného stolu...

Fotbalová tipovačka, kterou pro vás na ročník 2015-2016 připravil PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto nejčtenější regionální periodikum, se pro
podzimní část sezóny nezadržitelně přiblížila ke svému konci. Níže najdete tipovací kupón s nabídkou zápasů posledního patnáctého kola, kterým
FOTBALOVÁ DEVÍTKA VEČERNÍKU uzavře svůj premiérový půlrok.
Ten se k naší velké radosti setkal veskrze s pozitivními ohlasy a těší nás také
váš velký zájem. Počet aktivně tipujících se přiblížil hranici devadesáti
účastníků, což je na úplnou novinku slušné číslo.
Přestože je o pořadí na nejvyšších příčkách v celkovém hodnocení prakticky rozhodnuto, šanci na výhru v týdenním kole mají stále i ti, kteří se
doposud nezapojili. O zajímavé ceny se totiž hraje i v jednotlivých kláních
a poslední patnácté není výjimkou! Každotýdenní nával tipů svědčil o
tom, že se o regionální fotbal hodně zajímáte a proto už nyní připravujeme
do druhé poloviny sezóny inovaci, jenž má celou soutěž ještě zatraktivnit.
Prvním jarním cílem bude překonat stovku.
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 i tentokrát v nabídce kromě
„eskáčka“ už jen zápasy regionálních zástupců v soutěžích Olomouckého
krajského fotbalového svazu. Uvidíme, jak si dlouhodobě úspěšní experti,
ale i ti ryzí nováčci 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. Hulín - 1.SK Prostějov

2. Určice – Zábřeh n.M.
3. Klenovice n.H. - Plumlov
4. Mostkovice - Slatinice
5. Brodek u Př. - Lipová
6. Nezamyslice n.H. - Kostelec n.H.

7. Pivín - Čekyně



Foto: Zdeněk Vysloužil

o
15. kol

8. Otinoves - V. Bystřice
9. Jesenec - Protivanov

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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Z devíti tipovaných zápasů se zmýlil pouze
ve dvou případech, utekly mu totiž domácí
výhry Plumlova a Držovic, přičemž shodně
dával remízy! Přesto je zmíněný šestnáctibodový zisk dosavadním a těžko překonatelným rekordem. GRATULUJEME! (zv)

Předposlední, čtrnácté kolo naší tipovačky by se dalo nazvat úsporným. Na
vítězství tentokrát stačilo pouhopouhých osm bodíků! Na tuto hodnotu se
dostali hned čtyři tipéři a opět musel
rozhodovat los. Ruka našeho sportovního redaktora Jirky Možného vytáhla
lístek se jménem Michal Petržela! Minimální bodové zisky udělaly radost
především vedoucímu celkového
pořadí Jamrichovi, jenž tak kolo před
koncem FOTBALOVÉ DEVÍTKY
VEČERNÍKU udržel luxusní osmibodový náskok!
Náš pravidelný soutěžící Michal Petržela
správně předpokládal, že nepadne jediná
remíza. Čtyři body nabral za venkovní
výhry Pivína a Jesence, k tomu po bodu
za vítězství eskáčka, Plumlova, Lipníka a
Zvolí. Obdobně si počínali i Petr Müller,
Vladimír Franc a Josef Trubka. Předplatné
a drobné reklamní předměty si mohou
v redakci vyzvednout Franc a Müller, kteří měli na tiketu o jednu dvojku více než
Trubka.
O celkovém vítězi je prakticky rozhodnuto, protože Jakub Jamrich nasbíral solidních sedm bodů a před druhým Edou
Drtilem udržel osmibodový náskok. Právě Drtil má největší naděje na konečnou
druhou příčku, když má dva body k dobru
na třetího Oldu Lošťáka. Ten naopak hájí
bronzovou pozici, s pětibodovým fórem
na pár Zbyněk Lošťák a David Blahák.
Jak jste tipovali? Poprvé za celý podzim
nepadla jediná remíza. Sobotních šest utkání skončilo výhrami domácích celků, v neděli pak přibyly tři dvojky. Nejvíce jste věřili
eskáčku a Lipníku. Nejméně pak Pivínu.
Výsledky 14. kola: 1. 1.SK Prostějov 1.HFK Olomouc 2:0 (63 správných tipů),
2. Hněvotín - Určice 3:0 (15), 3. Kralice Kojetín 3:2 (41), 4. Plumlov - Všechovice
3:2 (38), 5. Lipník - Klenovice 4:0 (53),
6. Kostelec - Dub n./M. 1:2 (19), 7. Tovačov - Pivín 2:4 (7), 8. Zvole - Otinoves
1:0 (31), 9. N. Sady B - Jesenec 1:2 (26).
Pořadí 14. kola: 1.-4. Michal Petržela,
Petr Müller, Vladimír Franc a Josef Trubka, všichni 8 bodů. 5.-13. Jakub Jamrich,
Eduard Drtil, Jan Vysloužil, Bob Hála,
Metoděj Hloušek, Roman Prokeš, Lukáš
Frys, Květoslav Nejeczhleba a Hana Vinklerová, všichni 7. 14.-27. Richard Vaverka,
Jiří Kroupa, Jaroslav Kouřil, Vladimír Krč,
Miloslav Brázda, Jitka Vlachová, Libor Nakládal, František Patz, Jaromír Přecechtěl,
David Gryglák, Lukáš Antl, Petr Látal,
Roman Ryba a David Blahák, všichni 6.
28.-46. Oldřich Lošťák, Rudolf Trefený,
Josef Soldán, Antonín Daněček, Lenka
Karásková, Jan Kolařík, Antonín Hlavinka,
Jaroslav Karásek, Tomáš Frňka, František
Svobodník, Martin Slatina, Eva Mičková,
Majka Lusková, Miluše Musilová, Pavel
Novák, Václav Komrzí, Miloš Lošťák, Petra Spáčilová a Václav Zámečník, všichni 5.
47.-56. Radovan Vičar, Jiří Paul, František
Sedlák, Tereza Kučerová, Stanislav Konupka, Ladislav Pírek, Alois Krátký, Petr Musil,
Kamil Kohoutek a Zbyněk Lošťák, všichni
4. 57.-61. Vladimír Kaštyl, Ladislav Šťastný, Petra Halousková, Roxana Müllerová
a Jiří Svobodník, všichni 3. 62.-67. Martin
Blahák, David Karhan, František Smolka,
Miroslav Slezák, Eva Halousková a Oldřich
Trávníček, všichni 2. 68.-71. Josef Németh,
Anna Svobodníková, Jan Podhorný a Jaromír Mlčoch, všichni 1. 72. Lubomír Klus, 0.
Celkové pořadí po 14. kolech: 1. J. Jamrich, 118. 2. E. Drtil, 110. 3. O. Lošťák,
108. 4.-5. Z. Lošťák a D. Blahák, oba 103.
6.-9. V. Kaštyl, K. Kohoutek, R. Trefený a
J. Soldán, všichni 98. 10. L. Šťastný, 97. 11.13. P. Musil, R. Müllerová a P. Halousková,
všichni 93. 14.-16. J. Németh, L. Karásková
a A. Daněček, všichni 95. 17. M. Petržela,
93. 18.-19. A. Krátký a E. Holub, oba 92.
20.-22. L. Pírek, J. Vysloužil a J. Kolařík,
všichni 91. 23. A. Hlavinka, 90. 24. B. Hála,
89. 25.-26. P. Látal a L. Antl, oba 88. 27.29. D. Gryglák, J. Přecechtěl a S. Konupka,
všichni 87. 30.-32. L. Klus, R. Ryba a J. Karásek, všichni 86. 33.-34. F. Patz a P. Müller,
oba 85. 35. T. Frňka, 83. 36. O. Trávníček,
82. 37.-38. M. Hloušek a F. Svobodník,
oba 81. 39. E. Halousková, 80. 40.-43. T.
Kučerová, J. Vlachová, R. Prokeš a L. Nakládal, všichni 79. 44. F. Sedlák, 76. 45. M.
Slatina, 75. 46.-47. J. Paul a E. Mičková,
oba 74. 48. R. Vičar, 73. 49. J. Trubka, 72.
50.-51. M. Brázda a M. Slezák, oba 71. 52.
F. Smolka, 68. 53. J. Svobodník, 67. 54. V.
Franc, 66. 55. V. Krč, 63. 56. A. Svobodníková, 61. 57.-58. A. Glouzar a M. Lusková,
oba 58. 59. L. Frys, 57. 60.-61. D. Vrána a
M. Musilová, 55. 62. J. Kouřil, 53. 63. K.
Nejezchleba, 52. 64. J. Kroupa, 50. 65. P.
Novák, 46. 66.-67. M. Lošťák a V. Komrzí,
oba 45. 68.-69. J. Podhorný a H. Vinklerová, oba 43. 70. P. Spáčilová, 35. 71. R. Spáčil
a R. Vaverka, oba 19. 73. J. Kaprál, 17. 74.
D. Karhan, 16. 75. Z. Jurenka, 15. 76.-77. J.
Dostál a M. Blahák, oba 13. 78. V. Rybařík,
12. 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. 86. V.
Zámečník, 5. 87. J. Mlčoch, 1.
(zv)

Pondělí 9. listopadu 2015
www.vecernikpv.cz
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Stejně jako se celému
celém týmu povedlo napěchovat svůj solidní výkon do p
pouhé půlhodinky druhého poločasu,
tak stejný časový úsek stačil střídajícímu
Michalu
Michal Sečkářovi k tomu, aby zanechal na
trávníku
trávník největší dojem. „Na Holici jsem si
docela věřil, protože minule jsem v prvním
zápase, kdy jsem nastoupil v základu,
přihrál na jediný gól Langerovi. Teď se mi
podařilo
podařil dát branku sám, z čehož jsem měl
obrovskou
obrovsk radost. Proti tomuto soupeři
mám op
opravdu štěstí. A to jsem měl využít už
tu předch
předchozí tutovku,“ komentoval svoje vystoupení nový „specialista“ na 1.HFK.
A právě ty spontánní
oslavy nejen se spoluhráči
s
na hřišti, aale i s trenérem a celou lavičkou jsou
nesmírně sympatické. Jsou totiž odrazem
duševního rozpoložení, kolik energie a chuti
dává hráč do utkání. Sečkář svou půlhodinku
využil opr
opravdu efektivně.

OKÉNKO
KAPITÁNA
aneb

pohledem Karla Kroupy
„Už je to docela trapné i pro mě stále opakovat to samé, ale opět jsme začali hrát
až ve druhém poločase, kdy už nám začíná téct do bot... V kabině si pokaždé vyříkáme, jak už to podobným stylem dál nejde a jak musíme hrát dál. Naštěstí to
zabírá, ale nemusí tomu tak být donekonečna. Hned na počátku utkání nás podržel brankář Kofroň. Od toho tam koneckonců brankář je, aby ve vypjatých okamžicích svůj tým podržel a to se dnes Kofimu povedlo. (úsměv) Oproti výkonu
z předchozího kola bylo ve druhém poločase nasazení, jaké by mělo být, Holici
jsme zatlačili k vlastní brance a z toho pramenily šance. Jsem rád i za Sečkyho (Michaela Sečkáře), že se mu napodruhé podařilo gól dát. Měl vlastně dvakrát stejnou
šanci jako přes kopírák. Vyhráli jsme poslední domácí utkání, jsme na čele tabulky,
takže hodnocení musí vyznívat pozitivně, i když se nám obecně v některých fázích
zápasů nedařilo. Ještě nás ale čeká poslední zápas podzimu a v Hulíně určitě nechceme prohrát.“
Karel Kroupa
útočník 1.SK Prostějov

RYCHLÝ
VEČERNÍK
Po Píchalovi další
duo v reprezentaci
Prostějov (tok) - Ve stopách Davida
Píchala, který střílí góly v české mládežnické reprezentaci už nějakou dobu, se
mají možnost vydat také čtrnáctiletí talentovaní odchovanci eskáčka - obránce Michael Škrabal a záložník Marek
Hausknecht. Na přípravném kempu
reprezentace do 15 let v Hradci Králové jsou jediní zástupci jiného než profesionálního klubu první či druhé ligy.

ESKÁČKO
PŮLMISTREM
TŘETÍ
LIGY!
Po polovině soutěže
utěže ppanuje
anuje ve fotbalovém klubu dobrá nálada
PROSTĚJOV Uplynulý víkend završil patnáctým
odehraným kolem první polovinu soutěžního ročníku
2015/2016. Zatímco v posledních ročnících se prostějovský
zástupce v Moravskoslezské
fotbalové lize dotahoval na
čelo tabulky do vedoucí trojice, tentokrát si musí hlídat
soupeře nikoli před sebou, ale
pouze za sebou. A to je obrovský posun vpřed.

FOTO & VIDEO
GALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz

exkluzivní
zpravodajství

Taneček bývalých spoluhráčů za Pančochářova dohledu předvádějí
Zelenka a Šteigl.
Foto: Tomáš Kaláb

pro Večerník

Tomáš
KALÁB
Povrchní pozorovatel prostějovského
fotbalu by mohl namítnout, že se klub
vlastně jen vrací na pozice, kde byl před
třemi lety při své první sezóně ve třetí
lize. Tehdy se podzimní část sezóny
také kromobyčejně vydařila. Jenže rozdíly jsou na první pohled patrné. Nejen
ona pověstná nováčkovská euforie, která dává zpočátku týmům postoupivším
do vyšší soutěže pověstná křídla.
Stačí se totiž podívat na tehdejší a nynější soupisky. Před třemi lety obraně dominovali brankář Bureš a stopeři Hunal
se Zbožínkem, záložní řadu tmelili Zelenka, Pavlík či Papoušek a v útoku řádil
Pospíšil spolu s nyní druholigovým Tomášem Machálkem. Tým byl tedy nabitý zvučnými jmény, sice na skloncích

vrcholné kariéry, ale s neocenitelnými
zkušenostmi a fotbalovým umem.
Tehdy bylo „pravověrnými“ Prostějovany fotbalistům vyčítáno, že nestaví na
domácích hráčích, ale nakupují hvězdy
odjinud. To samozřejmě v té době ani
nebylo možné. Po několikaleté pomlce
v mužském fotbale bylo nutno budovat
klub od nejmladších ročníků, přesto
se našlo několik nadějných domácích
talentů, pro které začala být časem třetí liga malá - jmenujme zmiňovaného
Machálka či Pavla Hlocha, kteří zamířili
do druholigových klubů.
Z tehdejšího kádru zbyla rovná šestice hráčů - brankáři Bureš a Kofroň,
obránci Hirsch s Krejčířem a záložníci
Zelenka a Fládr. Hráči v poli (kromě
Zelenky), kteří byli většinou na střídačce, dnes pravidelně nastupují v zá-

kladní sestavě. A vyrostli další. Pravdou
je, že důležitými oporami jsou hráči,
kteří přišli zvenčí, byť jich je výrazná
menšina. Obranu skvěle diriguje Sus,
střelbu branek zabezpečují Kroupa
s Nekudou. Právě na posledně jmenovaném lze dokumentovat obrovský
přínos pro tým. S jeho vynucenou absencí vymizela lehkost ofenzivy i oku
lahodící akce. Pouze s Kroupou doplňovaným ad hoc dalšími hráči se na
každý gól „eskáčko“ strašně nadře. Lze
jen doufat, že s prvním jarním kolem
se útočná vozba opět vrátí v plné síle.
A ještě jeden parametr stojí po polovině
soutěže za zmínku. Prostějovský klub
totiž jednoznačně dominuje v tabulce zápasů na domácích hřištích. Stoprocentní bilanci kazí pouze jediná
remíza s Mohelnicí, sedm vítězství je

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

V Hulíně půjde i o pohodu pro zimní přípravu
tu 14. listopadu od 13:30 hodin,
Večerník bude u toho!
Hulínský podzim probíhal jak na
horské dráze. Dobré výsledky střídaly slabší chvilky. Domácí remíza
3:3 s Břeclaví určitě zamrzela, zato
vítězství 2:1 v Uničově patřilo k nejlepším podzimním počinkům svěřenců trenéra Jindřicha Lehkoživa.
I s nováčky soutěže se dařilo střídavě.
Všechny body ztratil Hulín v Meziříčí,
doma remizoval s Mohelnicí, přetlačil
ovšem nedaleké Otrokovice a senzač-

ně vyhrál Krhutovým gólem ve Vítkovicích! Předtím ovšem stačil ztratit
doma všechny body s Holicí...
Nejlepším střelcem podzimu je zatím Dominik Krhut s šesti brankami
následovaný dvojicí Ondřejka, Pospíšil, kteří zatížili konto soupeřových
brankářů čtyřmi góly. Tato trojice
se tak postarala o necelé dvě třetiny
všech branek. Celkový počet třiadvacet zásahů do černého není na desáté
místo až tak špatný. O předvedených
výkonech hodně vypovídá zápasová

bilance – čtyři vítězství, stejný počet
porážek a sedm remíz.
V nedělním utkání proti rezervě Slovácka, které hosté z Hulína prohráli
1:3, nastoupili v poli před brankářem
Voglem Krhut, Číhal, Zavadil, Labuda, v záloze Šrom, Hrdlička (72.
Zlámal), Ondřejka (81. Vojtešek),
Laciga, Dvořáček a na hrotu Pospíšil.
„Půjde hlavně o to nachystat se v hlavách na poslední zápas této sezóny,“
předestřel základní téma posledního
tréninkového týdne asistent trenéra

PROSTĚJOV V dresu „eskáčka“ nastoupil Jan Šteigl (na
snímku) v minulém ročníku
pro Večerník
do třiadvaceti utkání, ale pouze v jediném případě odehrál
Tomáš
celých devadesát minut a čtyKALÁB
řikrát se představil v základní
sestavě. Proto v létě kvůli větší
herní vytíženosti volil hostování v 1.HFK Olomouc, což se ukazuje jako dobrý krok. V sobotním návratu na prostějovský trávník
patřil v holickém dresu k nejaktivnějším hráčům, byť gól se mu
svým bývalým spoluhráčům vstřelit nepodařilo.

●● Jste tedy na předměstí Olomouce spokojen?
„Podmínky jsou v Holici samozřejmě
trochu jiné než v Prostějově. Každý
klub má nějaká vlastní specifika, ale
nebylo obtížné se přizpůsobit. Chtěl
bych se HFK odvděčit za šanci, kterou mi dal.“
●● Dnes jste nastoupil na hrotu útoku, ale pravidelně tomu tak není...
„Máte pravdu. V útoku jsem nastupoval jen v některých utkáních, spíš
jsem byl na kraji zálohy nebo jako
podhrotový hráč. Na ofenzivních
postech se snažím být univerzálnější,
abych mohl hrát tam, kde je zrovna
potřeba.“
●● V Olomouci jste na hostování
do konce rozehraného ročníku?

„Ano, s Holicí teď budu absolvovat
zimní přípravu a v jarní části se pokusím v jejich dresu ještě něco předvést.
Jsem stále kmenový hráč Prostějova,
což pro mě tento zápas dělalo výjimečným. Chtěl jsem ukázat, že jsem
se od svého odchodu v létě fotbalově
posunul kupředu.“
●● Užil jste si tedy právě skončené
utkání? Jak jej hodnotíte?
„Jsem rád, že jsme se s klukama
zase na hřišti potkali. Věděl jsem,
co lze od koho očekávat, takže
jsme se v tom smyslu připravovali,
ale zvlášť v závěru se nám už nedostávalo sil. V prvním poločase to
však byla vyrovnaná hra, možná
jsme v některých okamžicích byli
i nebezpečnější. Ale Prostějov ata-

y, což ve fotba
aky ustál a dal dva góly,
fotbale rozhoduje.“
svýc
ých
●● Jak vnímáte vee světle svých
ísto Prostějova
Prostějo
ova
zkušeností první místo
v aktuální tabulce?
ného názoru,
u, že
„Určitě jsem všeobecného
ních
se konečně zúročuje dění posledn
posledních
ky dobře fungofunngolet. Tým tady vždycky
dy vytěžit z naval, snažili jsme se vždy
m. Řekl bych,
bychh, že
šich utkání maximum.
á
to je odraz odvedenéé tvrdé práce.
jov má na
Myslím si, že Prostějov
vidíme
to, aby postoupil. Uvidíme
kud
v budoucnu, pokud
u,
bych se vrátil do týmu,
třeba by se mi podařilo aktivněji zapojit do
mužstva. To je ale za-té.“
tím samozřejmě nejisté.

Prostějov (tok) - Dva „vlastenci“ jakoby podtrhli podzimní mizérii výsledků
starších dorostenců do devatenácti let.
Se Znojmem prohráli 1:4, když jediný
úspěch zaznamenal v závěru utkání
Gottwald. Nejstarší mládežnický výběr
1.SK tak přezimuje na desáté příčce.

opravdu impozantních. Za dvaadvacetibodovým ziskem je obrovská díra,
druhá v pořadí rezerva Slovácka získala
doma o plných sedm bodů méně!
„S první polovinou sezóny můžeme být
spokojeni. Mužstvo vládlo třetiligové
tabulce prakticky bez přestávky a to se
asi před startem čekat nedalo,“ usmál
se František Jura, architekt současného
úspěšného prostějovského celku.
A vyhrávat doma byl ostatně vždycky
stěžejní cíl klubového vedení. Předseda Petr Langr si byl dobře vědom, že
jedině úspěchy před domácím publikem mohou přitáhnout do ochozů
víc diváků. Kdy už víc by měl fotbal
v našem městě táhnout, než v případě
vedení v tabulce a pravidelnosti domácích výher? Proč tomu tak ale reálně
není, to je na úvahu delší analýzy...

obchodní a mediální partneři fotbalového oddílu 1. SK Prostějov

PROSTĚJOV Už podruhé se
v podzimní části letošní sezóny
potkají prostějovští fotbalisté
s hulínským Spartakem. Stane se
tak v rámci tradiční předehrávky prvního jarního kola MSFL.
Srpnovou premiéru lépe rozehrálo prostějovské „eskáčko“,
když brankami Kroupy z penalty
a Koudelky rozhodlo na domácí
půdě o svém vítězství už v první
půlhodině hry. Komu více sedne
odveta? To poznáme už tuto sobo-

Starší dorostenci
opìt padli
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Roman Popelka. „Bude to určitě těžký
duel, protože Hulín bude jistě dobře připraven. V domácím prostředí nás bude
chtít porazit, nic jednoduchého nás nečeká. Bude to hlavně o chuti a vůli ten
poslední zápas urvat a udržet podzimní
bilanci pouze s jedinou porážkou,“ přál
by si evidentně nejen Popelka. Kromě
Nekudy by měli být připraveni do hry
všichni hráči, hlavní trenér František
Jura si tak bude moci vybrat ty, kterým
zbyla po podzimní sezóně slušná forma
a dostatek sil.
(tok)

„Chtěl jsem ukázat, že jsem se od svého odchodu posunul kupředu,“
přiznal prostějovský odchovanec ve službách 1.HFK Jan ŠTEIGL
exkluzivní
rozhovor

●● Jak byste zhodnotil své podzimní působení v 1.HFK Olomouc?
„Do Holice jsem šel především s přáním, že budu nastupovat v základní
sestavě. Místo jsem si ovšem musel

nejprve vybojovat, což se mi podařilo. Teď už nastupuji stabilně, což
je paráda. Právě tímto způsobem lze
načerpat nejvíc zkušeností a fotbalově růst.“

Foto: Josef Popelka
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MORAVSKOSLEZSKÁ
FOTBALOVÁ LIGA:
16. kolo: Hulín - 1.SK Prostějov
(neděle 15.11., 13.30, rozhodčí: Hájek – Polák, Mayer).
SMOOS KRAJSKÝ PØEBOR:
17. kolo, neděle 15. listopadu,
13.30: Velké Losiny – Kralice na
Hané, Určice – Zábřeh (sobota 14.
11., 13.30).
ALEA SPORTSWEAR 1.A
TØÍDA, SKUPINA „A“:
15. kolo, neděle 15. listopadu,
13.30: Troubelice – Konice.
KRÁL SPORTOVNÍ TRÁVNÍKY
1.A TØÍDA, SKUPINA „B“:
15. kolo, neděle 15. listopadu,
13.30: Klenovice na Hané – Plumlov
(sobota 14.11., 13.30), Mostkovice
– Slatinice, Bělotín – Čechovice, Brodek u Přerova – Lipová.
CLEAN4YOU 1.B TØÍDA,
SKUPINA „A“:
15. kolo, sobota 14. listopadu,
13.30: Nezamyslice – Kostelec na
Hané, Kojetín „B“ - Vrchoslavice,
Pivín – Čekyně (neděle 15.11.,
13.30).
FGP STUDIO 1.B TØÍDA,
SKUPINA „B“:
15. kolo, sobota 14. listopadu,
13.30: Hvozd – Zvole, Otinoves –
Velká Bystřice, Jesenec – Protivanov.
RELAX CENTRUM GÓL
KRAJSKÝ PØEBOR DOROSTU:
15. kolo: Konice – Chválkovice (sobota 14.11., 10.00), Mohelnice – Určice (neděle 15.11., 10.00), Kostelec
na Hané – Opatovice-Všechovice
(neděle 15.11., 11.00).
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu!
(jim)

JSME JEDNA

RODINA

Řekni svým přátelům,
že už jsi taky s náma

www.facebook.com/vecernikpv
w.facebook.com/vecern

Buďtě
uďtě v kontakt
kontaktu
se svými přáteli
Buďte v kontaktu
s #VECERNIKPV.CZ
Připoj se k nám na
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Určice jsou po další prohře v pásmu ohrožení Plumlov se odpoutal ode dna, Mostkovice klesají
HNĚ
URČ

3
0

HNĚVOTÍN, PROSTĚJOV Psala
se neděle 4. října a fotbalisté Určic vyhráli 2:1 na půdě Ústí. Od
této chvíle uplynulo už pět týdnů
a nováčkovi krajského přeboru se
podařilo bodové konto rozmno-

žit o jediný dílek. Z horní poloviny tabulky se tak stal sesun do
nejhoršího kvarteta.
V Hněvotíně se utkaly celky, které
nutně potřebují bodovat. A tento cíl
se v sobotu odpoledne podařilo naplnit domácím, ti dokázali hned třikrát
překonat Petra Števulu a ponechali si
všechny body, které byly v sázce.
Skóre načal krátce před koncem
prvního poločasu proměněnou pe-

naltou Lukáš Benýšek, přibližně deset minut před koncem se podařilo
náskok navýšit Davidu Lošťákovi a
v úplně poslední minutě výsledek
uzavřel autor první branky, tentokrát se tak stalo ze hry.
Hostující kouč Evžen Kučera se musel při skládání základní jedenáctky
obejít bez zraněného střelce Michala
Trajera a oproti poslednímu duelu se
tak na plac hned od první minuty do-

stal František Plajner, mu ani ostatním
hráčům Určic se ale nepodařilo navázat na vítězství 4:2 z úvodního vzájemného měření sil na začátku srpna.
Jeden z dua zástupců Prostějovska v
nejvyšší krajské fotbalové soutěži tak
k pěti výhrám a jedné remíze přidal
již jubilejní desátou podzimní porážku. Se šestnácti body je na tom stejně
jako víkendový soupeř z Hněvotína
a Zábřeh, právě ten bude posledním

soupeřem Určic v tomto kalendářním roce. Po změně termínu se tak
stane již v sobotu od 13:30 hodin, na
poslední chvíli totiž svaz posvětil, že
se nebude hrát až v neděli.
A také o tomto víkendu půjde o šest
bodů, případný vítěz dostane šanci
přezimovat v opticky příznivější situaci. Patnáctý Kojetín má totiž v tuto
chvíli jen o bod méně a poslední Litovel ztrácí pouze čtyři body. (jim)

Kraličtí úkol splnili a mají dvacet bodů
KRA
KOJ

3
2

KRALICE NA HANÉ, PROSTĚJOV
Jak pravili, tak učinili. Přáním celého
kralického mančaftu bylo urvat v
posledním domácím střetnutí tohoto kalendářního roku všechny tři
body a zdoláním Kojetína mít s tímto
soupeřem lepší vzájemnou bilanci a

zejména se posunout na metu dvaceti
bodů. To se jim také podařilo, když
vstřelili hned tři branky.
„S výsledkem panuje obrovská spokojenost. Vždy je příjemné, když si
člověk zadá cíl a klapne to. Nikdo
sice nepřijede poražený předem, tentokrát to ale bylo v naší režii, i když
jsme museli otáčet stav 0:1,“ jásal
nadšený kouč vítězů Ivo Gottwald.
O zápletku se v osmadvacáté minutě
postaral hostující Matějka, ovšem

domácí měli brzkou odpověď, o níž
se hned za šest minut postaral Dostál.
„Po úvodním oťukávaní se soupeři
podařil náhodný útok, jenže pak jsme
začali tlačit, Nečas vybojoval míč,
předložil jej na vápno Dostálovi a ten
se z první nádherně trefil za tyč,“ popisoval Gottwald.
Obrat zařídil právě Nečas, když na
jistotu kopnutou penaltou po faulu
na Lehkého proměnil pokutový kop.
A přímo uzdravený kapitán Kralic

přidal čtvrt hodiny před koncem třetí
branku. „Hosté to otevřeli a my jsme
je potrestali z brejku, Jara podtrhl svůj
výkon. V závěru sice brankáři vypadl
míč a bylo z toho snížení, k ničemu
dalšímu jsme je ale nepustili. Pochválil bych hlavně Lehkého, Hlačíka a
Petrželu,“ potěšilo zkušeného stratéga.
K závěrečnému mači celé podzimní
části tak může jeho skvadra vyrazit
bez obav a přehnané nervozity. „Do
Velkých Losin můžeme jet v napros-

tém klidu. Máme ale respekt z vysokohorského prostředí, těžko se tam
hraje. Soupeř je nabuzený, hráči jsou
tam ošlehaní větrem a dávají do toho
více šťávy než my Hanáci,“ povídal s
lehkou nadsázkou.
Duel sedmnáctého kola krajského
přeboru se v Jeseníkách uskuteční v
neděli od 13:30 hodin. „Jedeme si
tam zahrát fotbal a cokoliv navíc bude
bonus,“ věří v solidní výsledek Ivo
Gottwald.
(jim)

Mostkovičanky slaví premiérovou výhru!

PODIVÍN, PROSTĚJOV Bezprostředně po svém prvním bodu v Moravskoslezské divizi žen se fotbalistky Sokola Mostkovice dočkaly také
historického vítězství. Stalo se tak
předminulou sobotu na trávníku podivínského Slavoje a o import všech
tří bodů z jižní Moravy na Hanou se
krátce před poločasovou přestávkou
postarala Marie Domesová.
„Vyšlo nám to fantasticky a cesta zpátky
byla hodně veselá. Ještě tam jsme se s celým autobusem stavili na jídlo a bylo to super. Tady jsme pak pokračovali až do pozdních ranních hodin. A po tomto výsledku
bude o to lepší závěrečná,“ zářil nadšením
spokojený kouč Jaroslav Karafiát.
Nebyl to tentokrát zápas, v němž by
se právě Mostkovičanky dostaly do
většího počtu střeleckých pokusů,
i ten jeden jim ale nakonec stačil.
„Holky podaly hodně bojovný výkon,
nechaly na hřišti všechno. Vyrovnaly
se s tvrdou hrou domácích a podržela
nás i brankářka, která vychytala nulu.
Z tohoto pohledu to bylo zasloužené
vítězství,“ chválil lodivod.
Aktivnější ale přece jen byl Podivín, jemuž se však na hostující obranu vyzrát
nepodařilo. „Domácí nás zatlačili, měly

TJ Slavoj Podivín
TJ Sokol Mostkovice
0:1 (0:1)

Branka: 40. Domesová. Rozhodčí: Kudělka – Falta, Ujčík. Sestava
Mostkovic: Mikešová – Hasová,
Ptačníková, Kraváková, Chytilová
– Mlčochová, B. Karafiátová, Domesová, Holubová – L. Karafiátová (70.
Zatloukalová, 89. Kamenovová), Ošťádalová. Trenér: Jaroslav Karafiát.
Ostatní výsledky 4. kola
Moravskoslezské divize žen,
skupiny „B“:

Šardice – Velké Pavlovice 4:3,
Mutěnice – Medlánky 0:4, Líšeň –
Vlkoš 3:0, Kostelec na Hané volný los.
Po výhře nad Podivínem se fotbalistky Mostkovic rozloučily s podzimní části exhibičním utkáním proti výběru svého kouče Jaroslava Karafiáta. Duel skončil 1:1 a poté mohla začít závěrečná, na níž bylo díky čtyřem získaným bodům co slavit. „Bylo to krásné
ukončení půlsezony a slavilo se a tančilo až do pozdních ranních hodin. S tréninky opět začneme v polovině ledna, nyní si hráčky
i my trenéři potřebujeme odpočinou,“ poodhalil Karafiát.
Foto: Jiří Možný

převahu a množství rohů a standardek,
obětavostí, nasazením a tím, že jsme vydrželi až do konce, jsme je ale do vyložených
šancí nepouštěli. Je to vydřená výhra, obstáli jsme ale i fyzicky,“ udělal Karafiátovi
výkon na Břeclavsku radost. Rozhodující
okamžik se udál ve čtyřicáté minutě, kdy
už se zdálo, že se Podivínu podařilo akci

ubránit. „Po faulu na Lenku Karafiátovou
rozehrávala standardku Barča Karafiátová
a trefila zeď. K míči se ale dostala Domesová a z prostoru penalty bezpečně proměnila. My jsme vystřelili snad dvakrát za
celý zápas na bránu, bylo to ale o jednom
gólu,“ vyprávěl Karafiát.
Po sérii šest porážek a jedné remíze

tak přišlo to nejlepší na konec. „Jak
jsme v některých minulých zápasech
štěstí neměli, tak teď se přiklonilo na
naši stranu. Šli jsme mu ale naproti,
holky podaly stodesetiprocentní výkon, jejich nasazení a bojovnost byly
příkladné,“ nešetřil superlativy trenér
Mostkovičanek.
(jim)

Tabulka po
podzimní èásti:
1. Medlánky
2. Kostelec n/H
3. Mutěnice
4. Vlkoš
5. Šardice
6. Líšeň
7. Velké Pavlovice
8. Mostkovice
9. Podivín

8
8
8
8
8
8
8
8
8

6
6
6
5
4
3
2
1
1

1
0
0
1
1
0
0
1
0

1
2
2
2
3
5
6
6
7

47:14 19
32:1218
16:8 18
27:11 16
19:24 13
12:24 9
14:37 6
7:27 4
13:30 3

Pivín získal na poslední chvíli ofenzivní posilu
PIVÍN, PROSTĚJOV Chvíli to
trvalo, avšak ledy se nakonec pohnuly. Ještě na konci léta nechtěli
funkcionáři Dobromilic pustit
svou útočnou hrozbu Jakuba Špačka ze III. třídy OFS Prostějov o dvě
patra výš, aby hrál I.B třídu v dresu

Pivína, nyní už to ovšem neplatí a
závěr sezony tráví tento čtyřiadvacetiletý hroťák u „Turků“.
„Slíbili nám, že když nebudou hrát o
postup, tak nám ho na jaro půjčí. Oni
už ale mají podzim dohraný a my ještě předehráváme, tak jsme ho získali

již nyní. A třeba teď proti Tovačovu
odehrál výborný zápas,“ chválil si přístup Dobromilic i výkon nové posily
kouč Pivína Jaroslav Svozil.
V úvodu sezony sice hráče trápilo zranění kotníku, tato doba už je ale pryč a
nyní opět pálí do sítí soupeřů. Dvakrát

se trefil již před týdnem proti „béčku“
Ústí. A vypadá to, že by u aktuálně
druhého celku „A“ skupiny mohl strávit rovněž jarní část stávající sezony.
„Máme ústní dohodu, že by to tak
mělo být. Dobromilice jsou jedenácté a o postup hrát nebudou. Navíc se

asi spojí 'trojka' se 'čtyřkou' a budou
dvě skupiny, takže nemusí bojovat
ani o záchranu,“ představil Svozil
aktuální situaci a pravděpodobnou
variantu. O tom ovšem definitivně rozhodnou až nastávající zimní
měsíce.
(jim)

Čechovice mají posily Konice odmítla druhé místo

a MĚNÍ TRENÉRA

ČECHOVICE, PROSTĚJOV Na
změny velice bohatý závěr týdne
nastal u fotbalistů Čechovic. Nejen že na poslední chvíli účastníka
I.A třídy Ollomoukého KFS doplnila trojice dorostenců z 1.SK
Prostějov, navíc dochází i k obměně na trenérském postu. Krátce
po vítězném souboji s Brodkem
u Přerova se totiž rozhodl odstoupit dosavadní hlavní kouč Jaroslav
Klimeš!
„Svou rezignaci jsem nabídl hned
v úvodu sezóny, tehdy jsme se ale
dohodli, že dotáhnu podzimní část.
Do druhé jarní předehrávky už muž-

Pondělí 9. listopadu 2015
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fotbal

stvo povede asistent Jaroslav Šťastný,“ překvapil Večerník svým rozhodnutím kolo před koncem tohoto
kalendářního roku.
Na působení v Čechovicích ale bude
vzpomínat v dobrém. „Děkuji za
šanci a doufám, že se posunou tam,
kam patří. Na to, jaká je tu práce
s mládeží, tak by klidně mohly být
Čechovice i ve vyšší soutěži. Klobouk dolů před všemi, co se tam
o fotbal starají,“ loučil se s angažmá
na okraji Prostějova šestačtyřicetiletý lodivod.
Co bude v jeho případě dál, to je zatím otevřené, možností je více. „Je to

čerstvé a jsem v očekávání. Zvážím
případné nabídky, protože mohu
týmu něco dát, případně budu odpočívat,“ nastínil.
Ještě před tímto svým krokem stihl
Klimeš v týmu přivítat trojici Matěj
Vincourek, Michal Blahoušek, Kryštof Pospíšil. Všichni tři přišli díky
Radimu Weisserovi v neděli 8. listopadu na přestup z 1.SK Prostějov
a ještě tentýž den si odbyli premiéru
v novém dresu. „Jsou mladí a pomohli nám. Jsme totiž ve stavu, kdy
nám chybí hodně hráčů a bez nich
bychom to dohromady nedali,“ ocenil Klimeš.
(jim)

šancí, oni prakticky jen jednu střelu.
Měli jsme dobrý vstup a několik náznaků včetně série rohových kopů,
Konice
hosté se ale ubránili. Soupeř kontroval
KONICE, PROSTĚJOV Případný zisk tří bo- ve zhruba dvacáté minutě, hlavičku
dů by fotbalistům Konice zajistil posun na z malého vápna ale Machač chytil.
druhé místo tabulky skupiny „A“ I.A třídy Do vedení jsme šli poměrně šťastnou
Olomouckého KFS, leč osmé výhry v aktuální brankou, když obránce odkopával míč,
sezoně se svěřenci Radka Řeháka nedočkali. Vogl mu tam vložil nohu a míč skončil
v bráně. Do konce poločasu jsme měli
Proti Bohuňovicím se sice gólem do šatny ujali vedení, po přestávce ještě dvě pološance a ve druhé půli to
však soupeři umožnili vyrovnat a tato dělba bodů znamenala jejich byl podobný obrázek, kdy se hrálo na
propad v nabitém čele na čtvrtou pozici. S tímto kalendářním rokem polovině soupeře, ovšem víceméně jen
se nováček rozloučí nedělním mačem na půdě devátýchTroubelic.
po šestnáctku. Pak ale při malé domů
šlápl gólman na míč, útočník mu ho
Sokol Konice
ský
–
Kamený
(84.
Gottwald),
Antl,
Vogl
vypíchl a zadarmo jsme Bohuňovicím
TJ Sokol Bohuòovice
– F. Bílý. Trenér: Radek Řehák.
umožnili vyrovnat. Poté už to byl boj
1:1 (1:0)
o střed hřiště, my jsme měli centry
Branky: 43. Vogl – 51. Veselský. Rozhod- Hodnocení hrajícího trenéra Konice i standardky, ale míče míjely branku.
čí: P. Pospíšil – Vrána, M. Pospíšil. Sestava
Radka Řeháka:
Soupeř ovšem svou kvalitu měl a byl to
Konice: Machač – L. Bílý, Rus (33. Bla- „Ztratili jsme dva body. Po celý zápas zápas o druhé místo, my se ovšem niha), Řehák, Drešr – T. Sedláček, Kořenov- jsme byli aktivnější, měli jsme více kam za každou cenu necpeme.“ (jim)

I.A třída skupina A

Lipová
Plumlov
Mostkovice

I.A třída skupina B

PROSTĚJOVSKO Nebývalá vyrovnanost ve
skupině„B“ I.A třídy Olomouckého KFS pokračuje. Oba týmy na čele už mají stejně bodů,
když Lipová schytala debakl v Opatovicích
a naopak Lutín vyhrál ve Slatinicích, rošáda
nastala i na opač- ném pólu. Plumlov potvrdil domácí výhru nad
Mostkovicemi a zdolal v dalším důležitém mači Všechovice, díky
čemuž se posunul na jedenáctý post. Už se tak dostal i před vzpomínané Mostkovice, které mají o bod méně. Jen o fous lépe jsou
na tom po další porážce Klenovice, naopak Čechovicím se podařilo
posunout na čelo početné skupiny bojující o páté až čtrnácté místo.
Čechovice
Klenovice
Klenovice

FKM Opatovice-Všechovice
SK Lipová
5:1 (2:1)

Branky: 9., 32. a 68. Janásek, 88. Hostaša, 90. Strnadel – 45. Liška z penalty.
Rozhodčí: Silný – Lakomý, Adamec.
ČK: 67. Spáčil (L). Sestava Lipové:
R. Vybíhal – Barák, Macourek, Spáčil,
Žilka (74. P. Koudelka) – Takáč (74.
Růžička), Répal (46. Dostál), Jamrich,
Novák – Liška, Petržela (72. Z. Koudelka). Hrající trenér: Pavel Růžička.
Hodnocení hrajícího trenéra Lipové
Pavla Růžičky:
„Termín se projevil, někteří naši hrá-

či chodí i v sobotu večer do práce.
Nechci se ale vymlouvat, zaslouženě
jsme prohráli. Od začátku se nám
nic nedařilo a bylo to z naší strany
špatné. Domácí byli po všech stránkách lepší, brzy dali gól a nám se
podařilo až v poslední minutě první
půle snížit na 1:2. Mysleli jsme si, že
nás to povzbudí a začneme hrát líp.
Začalo se to vyvíjet dobře, přišel ale
jeden brejk, červená karta pro Karla
Spáčila a penalta. Zkusili jsme hrát
vabank, vzadu jsme hráli jen na tři
obránce a snažili jsme se výsledek
zkorigovat, ale z dalších brejků jsme
ještě dvakrát inkasovali.“

TJ Sokol Èechovice
FK Brodek u Pøerova
1:0 (0:0)

Všianský (K). Sestava Klenovic:
Polák – Frys, Všianský, César, Losman – Dvořák, Rozehnal, Smékal,
Branka: 61. Jano. Rozhodčí: Ou- R. Cetkovský – Borovský, Prášil.
lehla – Knop, Pitner. Sestava Če- Trenér: Vladimír Horák.
chovic: D. Klimeš – Šmíd, K. PoHodnocení trenéra Klenovic
spíšil, Vlach, Ján – Vincourek (90.
Vladimíra Horáka:
Kupka), M. Klimeš, Bolík, Blahoušek (90. Frys) – Kolečkář, Klváček „Výsledkově to dopadlo jako skoro
(58. Jano). Trenér: Jaroslav Klimeš. každý venkovní zápas. Opět jsme byli
jen v jedenácti a dohrávali jsme jen v
Hodnocení trenéra Čechovic
deseti lidech, kdy nejprve dostal úplJaroslava Klimeše:
ně zbytečnou, a pak také oprávněnou
„Byl to můj poslední zápas v Čecho- žlutou kartu Všianský. Škoda, že nám
vicích a jsem rád, že jsme ho zvládli. chyběl téměř celý podzim, s ním byDohodli jsme se na ukončení spolu- chom měli o šest až devět bodů víc. V
práce a na poslední podzimní zápas době jeho vyloučení to už bylo 2:0 a
už nepojedu, těší mě, že koncovka rozhodnuto, soupeř nás k ničemu nedopadla vítězně, i když to bolelo. pouštěl. Ovlivnila to absence našich
Pomohli nám i noví hráči, kteří si dvou stoperů Tomáše Cetkovského s
prodlužují sezonu, řády to neporu- Markem Liškou, příště by už ale opět
šuje. Hra nám vázla, je vidět, že na měli být. Soupeř nás zavřel na naší posouhru nebyl čas, ale vyšlo to. Šlo lovině a bylo otázkou času, kdy nám
nám o šest bodů a dopadlo to dobře, dá gól. My jsme nebezpeční nebyli a
z obou stran to ovšem byla holomaj- jedinou střelu na bránu vyslal ve druhé
zna. Nakopávaná, s fotbalem to ne- půli Prášil. S Plumlovem potřebujeme
mělo nic moc společného.“
body a uděláme pro to maximum, potřebujeme ale i hráče.“ (hořký úsměv)

Sestava Mostkovic: Lukáš – Všetička (46. Kamenov ml.), Milar,
Chmelař (75. Walter), V. Vojtíšek
– R. Hanák, Hatle, Šlézar, Křišťan
(78. Bureš) – Šlambor, Klimeš (70.
Dadák). Trenér: Jiří Kamenov st.
Hodnocení trenéra Mostkovic
Jiřího Kamenova:
„Domácí vyhráli šťastně. Prvních
pět deset minut to bylo z obou stran
vlažné, pak jsme ale pětasedmdesát
procent hry byli lepší, střídali jsme
útoky po stranách i středem, dařil se nám rychlý přechod a krásné
přihrávky, nedávali jsme ale góly.
Udělali jsme změny v sestavě a do
druhé půle jsme se to rozhodli ještě více zrychlit, dali jsme i regulérní
branku, ale pro ofsajd neplatila. Je to
škoda, domácí nepotřebují takovou
pomoc a body si mohou uhrát i jinak. Gól tak dal soupeř, my jsme to
otevřeli a měli jsme i šance, oni ale
z brejku po smolné ztrátě míče dali
druhý gól a bylo po zápase. Hrál se
výborný fotbal, kluci si to užili, chybí nám ale chladnokrevný útočník,
který by dával góly.“

Olejník – 40. Přikryl, 90. Sehnálek.
Rozhodčí: M. Pospíšil – Lizna, Odstrčil. Sestava Plumlova: Simandl
– Vystavěl, Olejník, Gryglák, J. Kiška – Varga (81. Kolařík), Kocourek,
Ševcůj (68. Urbánek), Křupka (57.
Fabiánek) – Frýbort, Hladký. Trenér: Petr Kiška.

Hodnocení trenéra Plumlova
Petra Kišky:
„Tři body jsme získali zaslouženě,
byli jsme lepším mužstvem. V posledních patnácti minutách první
půle jsme sice přestali hrát a dostali
kontaktní branku, pak jsme se ale po
přestávce vrátili k tomu, co jsme hráli prvních třicet minut, a zápas jsme
bez problémů dovedli do vítězného
konce, i když nám soupeř v poslední minutě opět snížil. Lépe jsme se
vypořádali s těžkým terénem a také
fotbalově jsme měli větší kvalitu než
Všechovice. Všichni zahráli dobře a
nadstandardní výkon podal Adam
Hladký. Celkově to jsou pro nás důležité body, ještě před dvěma týdny
jsme jich na kontě měli jen devět a
FK Spartak Lipník nad Beèvou
nyní patnáct, hned se nám lépe dýTJ Sokol Klenovice na Hané
FC Beòov
chá. Od pátého do čtrnáctého místa
4:0 (2:0)
TJ Sokol Mostkovice
TJ Sokol Plumlov
jsou ale tabulkoví sousedi všichni.
2:0 (0:0)
TJ Tatran Všechovice
Branky: 14. Zavadil, 36. Lošťák, 54.
Naši aktuální formu bychom chtěli
3:2 (2:1)
Zelenay, 78. Kovařík. Rozhodčí: Branky: 67. Zbořilák, 87. Schlehr.
potvrdit také v Klenovicích a nějaký
Vrána – Kouřílek, Štětka. ČK: 58. Rozhodčí: Kreif – Samek, Hampl. Branky: 20. Varga, 22. Frýbort, 80. bod si od tam odvézt.“
(jim)

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

„Turci“ „plenili a znásilňovali“ v Tovačově
„Naordinoval jsem klukům, že se budeme chtít prezentovat naším fotbalem a
vyplatilo se nám to. Brzy jsme se díky
Špačkovi dostali do vedení a i nadále jsme
Kostelec na Hané
PROSTĚJOVSKO Už na druhé místo skupiny předváděli dobrý kombinační fotbal.
Přidali jsme druhou branku, soupeři se
Pivín „A“ I.B třídy Olomouckého KFS se po velice
rozpačitém úvodu podzimu proklestili hráči pak sice podařilo po propadeném centru
Nezamyslice
snížit, ale vzápětí jsme opět odskočili. V
Vrchoslavice Pivína. Posun vzhůru jim zajistila výhra u dosud
stříbrného Tovačova, toto malé derby totiž vy- kabině jsem kluky vybízel, aby ke druhé
půli přistoupili jako za stavu 0:0 a splnili
znělo pro hosty, kteří se trefili hned čtyřikrát. Stejně to, hned zvýšili na 4:1. Poté jsme ještě naúspěšné byly iVrchoslavice doma proti Nemilanům, což znamená hor- střelili tyčku a břevno a byli jsme aktivní i
ní polovinu tabulky, dokonce již čtvrté jsou pak Nezamyslice, které na- nebezpeční, soupeři se ale podařilo snížit.
plno bodovaly v Čekyni. Nedařilo se tak pouze Kostelci, jenž pokračuje Domácí hrozili dlouhými auty a stanv nevýrazných výsledcích a trápí se na chvostu soutěže.
dardkami, my jsme ale vyhráli zaslouženě
a jsem spokojen. Utkal se druhý se třetím
Pospíšil, R. Švéda – Žondra (78. Spá- a je to takové derby přes kopec, všichni to
TJ Sokol Tovaèov
TJ Sokol v Pivínì
lovský), J. Svozil ml. (87. Pavelka), Val- ale zvládli výborně.“
2:4 (1:3)
tr, Šišma – Špaček, V. Švéda (40. Filka).
TJ Sokol Vrchoslavice 1946
Branky: 32. Tvrdý, 80. Smrčka – 14. a Trenér: Jaroslav Svozil st.
FK Nemilany
37. Špaček, Kosek vlastní, 50. Žondra.
4:0 (0:0)
Hodnocení trenéra Pivína
Rozhodčí: Petr – Slota, Valouch. SeBranky: 47. a 64. Šimek, 49. MenJaroslava Svozila:
stava Pivína: V. Krč – Vrba, M. Sedlák,

II.B třída skupina A

šík, 79. Loučka. Rozhodčí: Odstrčil má být. Nyní můžeme jet k poslední– Štětka, Sigmund. Sestava Vrcho- mu letošnímu zápasu v klidu.“
slavic: Jurčík – Šmíd, Olšanský, KanTJ Sokol Èekynì
kovský, P. Horák ml. – Menšík, Spiller,
TJ
Haná
Nezamyslice
P. Horák st., Chvojka, Konupka (71.
1:2 (0:1)
Loučka) – Šimek. Vedoucí týmu:
Branky: 58. Machala – 10. Mariánek,
Petr Štěpánek.
52. Dostálík z penalty. Rozhodčí: VaHodnocení vedoucího Vrchoslavic louch – Svozil, Knop. ČK: 71. Zedek
Petra Štěpánka:
– 57. Král. Sestava Nezamyslic: Sol„Ze tří bodů mám velkou radost, po- dát – Hájek, Mir. Lakomý, Král, Dotřebovali jsme je získat, protože ne- stálík (81. Špička) – M. Přikryl (75.
předpokládám, že bychom za týden Frgál), Horák, Mariánek, V. Fialka
uspěli na půdě Kojetína. Opět nás – Mich. Lakomý, Musil (89. Moler).
bylo přesně jedenáct a pak přijel z prá- Trenér: Vlastimil Michlíček.
ce náš druhý brankář Loučka. Ve druHodnocení trenéra Nezamyslic
hé půli šel na hřiště a říkali jsme mu,
Vlastimila Michlíčka:
ať dá gól, asi hned za pět minut se mu
to podařilo. Podařil se nám již nástup „Jsou to dobré body z venku, co si oni
a do poločasu jsme vedli o dvě branky, vzali u nás, to jsme si my odvezli od
kluci se dobře vypořádali s tím, že nám nich, takže panuje spokojenost. Prvchyběl kapitán Holub i Hradil. Všech- ních dvacet minut jsme hráli dobrý
no dopadlo tak, jak jsme chtěli, tak to fotbal a dali první gól, když Laďa Fial-

ka pronikl do vápna a dal pod sebe na
kapitána Tomáše Mariánka. Vstřelený
gól nám ale ublížil, naše hra ztratila
šťávu, tlačili nás a my jsme se jen bránili. Ve druhé půli se to opět vyrovnalo a dali jsme druhou branku, kdy byl
Mariánek sám bez brankáře sražen na
zem, červená karta ale nepřišla. A z penalty skóroval i soupeř, byla to taková
sporná situace, kdy faul-nefaul signalizoval asistent, na jeho popud pak byl
vyloučen Král, když mu něco řekl.
Poté nás sevřeli, měli převahu v poli,
ale náskok jsme udrželi. Podzim uzavřeme proti Kostelci, ten se zatím trápí
a my navíc hrajeme doma, musíme vyhrát. Když se nám tři body podaří, tak
to bude úspěšný podzim.“
TJ FC Kostelec na Hané
TJ Sokol Dub nad Moravou
1:2 (0:2)

Více na straně 34.

(jim)

Otinoves nedohrála, Protivanov opět nebodoval
Hvozd
Jesenec

I.B třída skupina B

PROSTĚJOVSKO Pošesté v řadě se nepodařilo v I.B třídě, skupiny „B“ Protivanovu
Otinoves
uhrát ani bod, na půdě druhého Slavonína
o tom rozhodla jediná branka. Nevedlo se ani
Hvozdu, jenž již dokonce podeváté za sebou
prohrál a i nadále zůstává přikován u dna
tabulky. S nepořízenou se vracela rovněž Otinoves, pro ni dokonce
zápas skončil již po půlhodině, kdy se velice vážně zranil její gólman,
a kvůli malému počtu hráčů nešlo v duelu pokračovat. Radost tak
může převládat pouze v Jesenci, jenž si vedl na půdě Nových Sadů
„B“ jako doma a díky deváté podzimní výhře se drží na třetí pozici.
Protivanov

FK Nové Sady „B“
SK Jesenec-Dzbel
1:2 (0:2)

Branky: 58. Urbánek – 13. a 20. J. Tichý. Rozhodčí: Habermann – Grygar,
Sládek. ČK: 60. Christomidis (J). Sestava Jesence: Kýr – Horák, Ullmann

na hřišti to nebylo znát. Do dvacáté minuty jsme vedli o dvě branky a mohlo
to být i vyšším rozdílem, také po přestávce jsme neproměnili pár tutovek a
soupeř snížil. Pak jsme se obávali, aby
nějaký balon nepropadl. Nestalo se a za
tři body jsme rádi, teď už jsme definitivně zachráněni (smích). Mrzí mě jen zranění ‚Uliho‘, musel střídat s podezřením
na otřes mozku, snad ale bude v pořádku. Teď nás čeká Protivanov, nebereme
to ale jako derby, jsme kamarádi. Chtěli
bychom potvrdit domácí pevnost, oni
ale hrají docela dobře, pouze mají smůlu, že nedávají góly.“
TJ SK Zvole
TJ Otinoves
1:0 (0:0)

(90. Zajíček), Motl, Žouželka – Konečný, D. Čížek, P. Tichý ml., Burian – J. Ti- Branka: 19. Nejedlý. Rozhodčí: Zaochý, Navrátil. Trenér: Petr Tichý st.
ral – Straka, Dýčka. Sestava Otinovsi: Piňos – Pavlinský, Andrýsek, DoHodnocení trenéra Jesence
stál, Doseděl, Beneš, Voráč, Kostka,
Petra Tichého:
Matocha, Sekanina, Lizna. Trenér:
„Hrálo se sice v nezvyklém termínu, ale Tomáš Hrdlovič.

Hodnocení trenéra Otinovsi
Tomáše Hrdloviče:
„Všechno bylo špatně. Čtyři naši hráči Beneš, Kostka, Lizna, Voráč zůstali viset na
cestě z Blanska, máme potvrzení od odtahovky, tak jsme nastoupili jen v sedmi. Po
třicet minut jsme se bránili a dostali jsme
jen branku po rohu, pak všechno skončilo. Brankář šel do výskoku a nezaviněně
upadl tak smolně, že si přetrhal křížové
vazy, má prasklý meniskus i chrupavku a
v této sezóně dohrál. A protože nás bylo
méně než sedm, tak zápas skončil. Je mi
ho líto, vychytal se. To jsou ale ty předehrávky, ani oni nebyli kompletní. Už se
nemělo hrát, všichni mají deset až dvanáct
hráčů, ti navíc chodí do práce.“
TJ Sokol Slavonín
SK Protivanov
1:0 (1:0)

(90. Z. Pospíšil) – Závodný, M. Pospíšil (70. Mudroch), F. Pospíšil, Kropáč
– Grmela, R. Sedlák (73. Milar). Trenér: Josef Pospíšil.

Hodnocení trenéra Protivanova
Josefa Pospíšila:
„Soupeř hrál pouze do pětadvacáté minuty, pak už my. Přesto jsme prohráli,
když si jejich hráč v osmadvacáté minutě
zpracoval míč rukou, prošlo mu to a zakončil přesnou střelou. Herně jsme byli
lepší, naší ostudou ale je, že nemáme ani
bod. Hráli jsme sice s druhým, výkonu
Slavonína to ale neodpovídalo, v prvním
zápase to bylo jiné. Trápíme se v koncovce a Jesenec nám moc nesedí, teď to ale
odnese. Nic jiného než optimismus nám
nezbývá, jedeme si tam pro vítězství.“
TJ Postøelmov

FC Hvozd
Branka: 28. Alka. Rozhodčí: Sládek
2:0 (1:0)
– Grygar, Habermann. Sestava Protivanova: M. Piták – M. Bílek (64. V. Branky: 32. Wiesner, 57. Krátký.
Nejedlý), Vybíhal, Dvořák, M. Sedlák Rozhodčí: Pitner – Opravil, Pěnkava.

ČK: 7. Picka (P). Sestava Hvozdu:
Koutný – J. Bílý, O. Procházka, V. Bílý,
K. Procházka – P. Muzikant, Mlýnský,
Vánský, Krása – Spurný, Křeček. Trenér: Rudolf Švehla.
Hodnocení trenéra Hvozdu
Rudolfa Švehly:
„Je to stále stejná písnička, opět nevyužité šance. Téměř celý zápas jsme
hráli přesilovku, měli jsme šance, ale
trefili jsme tyčku a dvakrát gólmana,
to už je nemohoucnost střelců. Toto
se dává po zemi, ale místo toho zatmění a snaha dát co největší ránu. Soupeř
chodil do brejků, co se mu naskytlo,
to zakončil a ze čtyř střel nám dal dva
góly. Opět nás bylo jen jedenáct, víc
nás už bohužel není... A na I.B třídu
to chce mít alespoň čtrnáct hráčů.“
(jim)
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ZHLEDNA

jsem důvěru splatit gólem,
TŘETILIGOVÉ DERBY ROZHODL ZLEPŠENÝ VÝKON PO PŮLI „Chtěl
vyšla aspoň přihrávka,“ odtajnil

Sečkářova radost hřála u srdce každého prostějovského fanouška

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
PROSTĚJOV Jelikož se patnácté
kolo,vekterémsepotkalydvanejlepší týmy soutěže, předehrávalo
už v září, byl posledním týmem,
s nímž fotbalisté Prostějova nezměřili síly, olomoucký 1.HFK.
Přestože první poločas nepobral
příliš fotbalové krásy, výkon domácích po poločasové přestávce
už snesl vyšší měřítko. A také přinesl zasloužené dvě branky v síti
hostů, přičemž zejména ta druhá byla pro čtyři stovky diváků
pravým zážitkem. Prostějovské
„eskáčko“ si sobotní výhrou
upevnilo vedení v tabulce MSFL
nejen po polovině soutěže, ale
i jako podzimní mistr!
Stav před výkopem
Na samém závěru úvodní půlky sezóny
se kádr Prostějova konečně zase stabilizoval. Svědčila o tom mimo jiné plná lavička, na niž se kromě náhradního gólmana
Bureše usadilo hned šest borců připravených naskočit do zápasu. Chyběl jediný
Nekuda, byť v civilu si nenechal poslední
podzimní domácí utkání svých spoluhráčů ujít. „Všechno se hojí, jak má, tak snad
nebudou s rekonvalescencí problémy,“
usmál se poněkud trpce s rukou v sádře
střelec 1.SK Prostějov. To lavička hostí
byla notně prořídlá, sedělo na ní pouze
trio náhradníků na střídání plus druhý
gólman. V 1.HFK hostující kmenový
hráč Prostějova Jan Šteigl se tentokrát
objevil na hrotu holického útoku, kde nahradil absentující hvězdu Marka Heinze.

Vývoj zápasu
Vstup do utkání byl z pohledu prostějovského celku vlažný jako vždycky a nebýt

své přání Josef PANČOCHÁŘ

skvělého reflexu brankáře Kofroně, mohl
FOTO & VIDEO
duel nabrat od třetí minuty úplně jiný
GALERIE
PROSTĚJOV Naposledy nastouklikni na
směr. Takto se hrálo nahoru dolů bez
www.vecernikpv.cz
pil v základní sestavě v polovině
vyložených šancí, míč na kopačkách ale
září na trávníku Uničově a následměli bezesporu více hráči v černých drená čtyři kola Josef Pančochář (na
sech. Domácí nebyli schopni vybojovat
snímku) nuceně vynechal. Aby
ani jediný odražený míč, veškeré dlouhé
nákopy prakticky znamenaly odevzdáse dostal do zápasového temní balónu. Po poločase se hra „eskáčka“
pa, střídal doma s Líšní a venku
zlepšila, přicházely šance a dvě z nich rozs rezervou Zlína vždy na půl hohodly o konečném výsledku. Závěrečná
diny, proti 1.HFK se pak konečně
Foto: Josef Popelka
desetiminutovka znamenala opět herní
Střelec druhé branky Michael Sečkář se snaží udržet míč pod kontrolou před dotí- představil opět od první minuty.
trápení. Prostě - některý tým na vítězství rající holickou dvojicí Murin (vlevo) - Šteigl.
Foto: Josef Popelka A dnes to byl opět ten známý „Dostal jsem od Sečkyho (Michal Sečkář
- pozn.red.) dobrý balón, posunul jsem si
odehraje dle představ trenéra celé utkání,
jinému stačí na totéž jen třicet minut hry... Mucha si následně poradil s pokusy Hir- Vše následně v útrobách stadionu také „Panča“, který dokáže zabrat do- ho do lajny, a před bránou ho viděl mezi
sche i střídajícího Sečkáře po přihrávce náležitě okomentovali... Jinak na poma- předu i dozadu. Důkazem budiž beky úplně opuštěného. Už měl jednu taZásadní okamžiky
kovou šanci a tentokrát to naštěstí vyšlo.“
Koudelky. Smůlu si „Sečky“ vynahradil lém rozjezdu „eskáčka“ už ani není nic gólová nahrávka...
●● Jak moc důležitý to byl gól?
vzápětí. Při přečíslení tři na dva ho před výjimečného. Tentokrát se to ale dalo
Tomáš Kaláb
Po počátečním vzájemném oťukávání brankou našel skvělým přízemním cen- vysvětlit zvýšeným tlakem na psychiku
„Dodal nám hodně klidu, protože držet
i okopávání byla prvním důležitým mo- trem Pančochář a Sečkář sám uklidil hráčů, kteří věděli, že na udržení první ●● Po pauze jste nastoupil do základ- pouze jednogólový náskok až do konce
mentem 4. minuta, v níž si Grézl po rohu balón k tyči holické branky - 2:0. Radost příčky tři body nutně potřebují. Naštěs- ní jedenáctky a po delší době znovu by bylo hodně ošemetné. Navíc do zahostí naskočil na hlavičku, po níž míč z důležitého gólu oslavoval s celou lavič- tí vždy pomůže přestávkové vyříkání v záložní řadě. Jak jste se tam cítil?
čátku druhého poločasu jsme dali hodně
směřoval pod břevno domácí svatyně, kou a trenérem Jurou opravdu vehement- v šatně, aby druhý poločas zanechal nejen „Vynechal jsem čtyři kola, což samozřej- energie a v závěru nám síly už docházely.“
mě bylo znát. Nečekal jsem, že vydržím ●● V čem byl vlastně problém, že jste
odkud ho reflexivně vytáhl brankář ně. Zbytek utkání se pak už jen dohrával. v řadách diváků příznivější dojem.
celý zápas, v závěrečných minutách jsem první poločas neodehráli dobře?
Kofroň! „Byla to určitě nejsložitější situaOsobnost utkání
Atmosféra střetnutí
už měl po fyzické stránce docela problé- „Sám si to vysvětluji tím, že na nás dolehla
ce, co jsem musel řešit. A jsem moc rád, že
my. Jsem rád, že to vyšlo. Už v minulém ta obrovská šance vybojovat si tímto víto takto dopadlo. Kdo ví, jaký výsledek
bychom teď komentovali,“ poznamenal Jednou z velkých postav duelu byl sice Po slunečných dnech uplynulého týdne týdnu na mně bylo na tréninku podle tězstvím první příčku před zimní přestávpo zápase „Kofi“. V dalším průběhu první prostějovský hráč, ale toho času v holic- se připomněl podzim s plnou parádou. trenéra vidět, že mám chuť do zápasu...“ kou. Měli jsme to na svých kopačkách,
půle Pančochářova střela směřovala nad kých službách - Jan Šteigl. Před „domá- Dopolední déšť sice do úvodního hvizdu ●● A dnes se to v plné míře projevilo což je samozřejmě tlak na psychiku.“
●● Optimálním zakončením sezóny
branku, po Koudelkově centru zprava cím“ publikem začal sice ostrým zákro- ustal, ale mlhavé počasí do ochozů zrov- na hřišti...
mířil hlavou Kroupa těsně nad břevno. kemnastoperaRuse,jinakaledokazoval, na nelákalo. Přesto si na stadion našlo „Chtěl jsem trenérovi důvěru splatit gó- by byl nějaký ten bod z Hulína, že?
Na druhé straně Kofroň vyběhnutím jak důležitá je pravidelná herní praxe. cestu na čtyři stovky diváků, kteří vytvo- lem. Nějaké šance tam sice byly, ale ne- „Musíme to brát jako první jarní zápas.
zlikvidoval rýsující se Danisovu šanci, K tradiční rychlosti přidal přehled ve řili aktérům zápasu skvělou atmosféru. vyšlo to Tak aspoň ta nahrávka.“ (úsměv) Druhá polovina sezóny je vždy těžší,
Rozsívalův pokus z přímého kopu zasta- hře, patřičné nasazení, takže ho bylo na Slyšet byl i prostějovský kotel, kterému ●● A mně jste nahrál na další otázku, takže ze sebe musíme v Hulíně vyždímat
vila zeď. Po půlhodině hry se dostal do hřišti plno. Jestli bude v tomto duchu po závěrečném hvizdu hráči s realizačním točící se kolem ukázkově zvládnuté- maximum a rozloučit se s vydařeným
ho přečíslení tři na dva.
podzimem důstojně.“
brejku Machálek, byl ale čistě odzbrojen, pokračovat v 1.HFK Olomouc i v jarní týmem náležitě poděkovali.
následně se po rohu zleva neprosadil ani části, není vyloučeno, že o něj bude mít
Koudelka, ani Machálek, míč vykopl trenér Jura po ukončení hostování vážný
zájem. „Začátek sezóny měl velmi dobz brankové čáry jeden z obránců.
Po pěti minutách druhého poločasu za- rý, a i když poslední dobou to sice není
čal úřadovat Kroupa. Nejprve pádil po úplně ono, je přínosem. Jde o rychlostně
pravé straně a naservíroval míč Machál- vybaveného hráče, který má před sebou
kovi, který si ale v koncovce počínal vel- dobrou budoucnost,“ okomentoval
Roman POPELKA - 1.SK Prostějov:
Oldřich MACHALA - 1.HFK Olomouc:
mi nedůrazně. Následně šel na brankáře jeho podzimní výkony trenér Machala.
„Vítězství se opět nerodilo lehce. Zase jsme si hru od začátku „V prvním poločase jsme mohli dát dva góly hned ve třetí
zbytečně komplikovali, zase jsme šli do zápasu stejně jako a páté minutě, mohli jsme tak vést dva nula a řekl bych,
sám, zastavil jej ale Murin, penalta se ale
v posledních třech případech - vlažně, ospale, pomalu. Hned že zkušenější mužstvo by to už uhrálo. Do druhého poZajímavost duelu
nepískala. Chvíli před vypršením hodiny
v úvodu jsme přestáli velkou šanci soupeře, která mohla dát ločasu jsme vystřídali a pak nám především odešel kapiutkání vracel Kroupa do brány zle Muchou odkopnutý míč, netrefil ale zařízení. Nepřehlédnutelnou dvojicí na hřišti byli zápasu jiný rámec. Prvním poločasem jsme se protrápili, až tán, čímž se nám rozpadla celá kostra týmu a bylo těžké
Vzápětí po dlouhém autu obrana 1.HFK bývalí spoluhráči Šteigl s Rusem, při je- do druhé půle jsme vstoupili, jak jsme chtěli. Začali jsme hrát vzdorovat zlepšenému výkonu soupeře. Murin ubránil
po křídlech, byli agresivnější, tím měli balón víc na kopač- spoustu situací, je to pro nás klíčový hráč, jiné tak kvalitní
odvrátila hlavičku Suse, Kroupa však od- jichž prvním setkání se sice zajiskřilo, pak
kách. Jsme rádi, že jsme tři body urvali.“
hráče nemáme.“
ražený míč umístil přesně k levé tyči - 1:0! se už ale potkávali poměrně korektně.

Pozápasové hodnocení trenérů

2 :0

1.SK Prostějov

1.HFK Olomouc

14. kolo Moravskoslezské fotbalové ligy
Pančochář

Krejčíř

Buček
Grézl

František
JURA

Oldřich
MACHALA

Rus
Kroupa

Kofroň

Kotouč

Šteigl
Rozsíval

Mucha

Zelenka
Sus

Danis

Machálek

Bernard

Murin

Fládr
Hirsch
Koudelka

Branky: 60. Kroupa, 72. Sečkář
Střely na branku:
Rohové kopy:

5
8

PROSTĚJOV
Střely mimo branku:
Nepřímé kopy:

6
2

Lysoněk

Kováč

2 :0

OLOMOUC

Branky: -

( 0 :0)

Střely na branku:
Rozhodčí: Mrázek - Kozubík, Batík

Diváků: 400

Rohové kopy:

1
3

Střely mimo branku:
Nepřímé kopy:

Žluté karty: 66. Sus, 86. Sečkář

Žluté karty: 17. Bernard, 35. Murin, 84. Kováč

Střídání: 62. Sečkář za Machálka, 74. Petržela za Zelenku, 90. Langer za Pančocháře

Střídání: 46. Bořil za Danise, 65. Bradáč za Murina, 82. Boscato za Šteigla

3
5
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F

TBALOVÁ R

přímé reporty
ty
ví
zpravodajství
pozápasové ohlasyy

ZHLEDNA

KOSTELEC PROSPAL POLOČAS A POZDĚ BYCHA HONIL „Spoluhráči už jsou zvyklí,“
konstatoval ‚Palič‘ Vařeka

Hostům stačilo trefit pětkrát branku a body putovaly do Dubu!
EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ
PORTÁŽ
pro Večerník

Zdeněk
VYSLOUŽIL
KOSTELEC NA HANÉVšichni ho
znají, přesto kraluje. Hlavní postavou dubského fotbalu je již několik sezón kapitán Josef Šálek.
Většina regionálních trenérů
o něm dobře ví a svůj tým na jeho kvalitu upozorňuje. Kostelečtí
se o jeho schopnostech mohli
přesvědčit již v prvním podzimním kole, kdy se právě Šálek podílel na výhře svého celku dvěma brankami. Hráči, trenéři ani
bafuňáři místního FC se nepoučili a opět nechali vyhlášenému
kanonýrovi volnou nohu. Právě
Šálek byl autorem první trefy
a druhou vítěznou připravil svou
finální nahrávkou! A pak že do
stejné řeky dvakrát nevstoupíš...
Stav před výkopem
Mnohem větší motivaci a touhu po tříbodovém zisku měli mít v nedělním utkání
nižší krajské soutěže domácí fotbalisté.
Jednalo se totiž o předehrávku prvního
jarního kola, tudíž i o odvetu za podzimní
premiéru. V té byli na svém hřišti úspěšnější plejeři Dubu nad Moravou, kteří
Kostelci na Hané nasázeli čtyři branky.
Oba celky šly do duelu v téměř kompletních sestavách a navrch s posíleným sebevědomím. Kostelečtí v předcházejícím
kole vydřeli veledůležitou výhru s posledním Újezdcem, Dub pro změnu naladil
na střeleckou notu, když nastřílel Horní
Moštěnici na jejím hřišti sedm kousků!

Vývoj zápasu
Z pohledu domácího souboru se utkání
nevyvíjelo optimálně. Hostující tým si
hned v úvodu vydobyl po šťastné střele
jednobrankový náskok. Následně se pak

kostelečtí fotbalisté dostali do optické
KOSTELEC NA HANÉ Nepřevahy, ale jednalo se spíše o pseudochtěným hrdinou posledního
tlak, protože sporadicky útočící soupeř
domácího podzimního duelu
byl mnohem nebezpečnější. Zbyněk
se stal kostelecký rychlík Michael
Rychlý napálil z dvaceti metrů tyč, jeho
Vařeka (na snímku). V závěrečbratr Pavel pak krátce před půlí zvýšil na
né honbě kosteleckého týmu
dvoubrankový rozdíl. Po změně stran se
alespoň za vyrovnáním, se ‚Vaři´
jakoby bezkrevný výkon Kostelce zlepdostal do dvou vyložených šancí,
šil o sto procent, postupem času se děj
ale v obou případech neuspěl.
přesunul výhradně na polovinu hostů,
ale střelecká nemohoucnost byla do očí David Presiler takhle vstřelil kontaktní branku Kostelce, kýženého vyrovnání se Hlavně ta druhá šance byla z kaFoto: Zdeněk Vysloužil
bijící. Na kontaktní trefu Preislera nedo- však už domácí nedočkali.
tegorie tisíciprocentních. ‚Vařiho´
Foto: Zdeněk Vysloužil
kázal nikdo z jeho spoluhráčů navázat, tyč. Kostelečtí protrhli pech dvacet mi- trika a Davida Hrabalovy. I v tomto mě- kostelecká přezdívka Palko Palič
skvěle gólman, popravdě ani nevím, jak
ani z těch nejlepších palebných pozic, nut před koncem. Chytil pronikl po ření sil tak zvítězili hosté poměrem - 1:2. se tak opět potvrdila...
to chytil. Už jsem prakticky slavil.“
a proto se body v Kostelci neohřály.
pravé straně, poslal míč na malý čtverec
Zdeněk Vysloužil ●● Je pozitivní, že jste alespoň treAtmosféra střetnutí
a Preisler se nemýlil - 1:2. Vyrovnání pak
Zásadní okamžiky
●● Co byste k nedělnímu zápasu fil bránu?
měl na kopačce Vařeka. Nejprve napálil
(úsměv) „Pozitivum se z toho nedá
míč z hranice šestnáctky vysoko nad, po V Kostelci panuje v drtivé většině obou- řekl?
První doušek z hořkého poháru smůly krásném úniku Vyhlídala pak dostal míč stranně přátelská atmosféra. Platilo to „Myslím, že naše hra nebyla nejhorší. brát žádné, to měl být jasný gól!“
museli domácí spolknout hned po deseti jako na podnose přímo na malý čtverec, i tentokrát, i když se v hledišti našlo hned Podle mě jsme odehráli vcelku slušný ●● Nepřemýšlel jste už o tom, kam
minutách. Kapitán Dubu Josef Šálek na- ale trefil jen Oháňku. Na konečném několik fanoušků hostujícího souboru. zápas, bohužel jsme nedali vyložené poběžíte, až dáte gól?
přáhl z pětadvaceti metrů, míč na hranici výsledku pak už nezměnila nic ani série O vzruch se tak většinou stará domácí šance. První poločas byl vyrovnaný, „Tak to ne. Soustředil jsem se na to,
šestnáctky lízl Móri hlavou tak nešťastně, kosteleckých rohů, volný kop Langra kouč, známý impulzívní bouřlivák Ivo v poli jsme soupeře i přehrávali. Oni ale kam ten míč umístím. Brankář tam
že ho nasměroval do protipohybu skáka- z šestnáctky šel metr vedle.
Vykopal. Jeho hlasité výtky hráčům i roz- měli tři střely a dali dva góly. Ve druhé ale nějak zázračně vymrštil ruku…
jícího Lukáše Menšíka - 0:1. V dalším
hodčím však tentokrát také chyběly. Kos- půli už jsme byli jednoznačně lepší Skvělý zákrok od něj!“
Osobnost utkání
●● Těšíte se na to, co vás čeká v šatně?
čase se pak dostali ke slovu Kostelečtí, ale
telecký kormidelník byl totiž nezvykle a zasloužili si minimálně remízu.“
střela Tomáše Menšíka nebyla ideálně
klidný. Po předchozím duelu s Újezdcem ●● Dá se říci, že jste dostali lekci „Myslím, že si to od pana trenéra pěkně
slíznu. Od spoluhráčů to asi tak horké netrefena. Další bombu Pavla Vyhlídala pak Hlavní postavou duelu byl hostující kapi- dostal třízápasovou stopku a ta ho prav- z produktivity?
zpacifikoval brankář Oháňka a z násled- tán Josef Šálek. Obávaný snajper se uvedl děpodobně převychovala. Přestože byl „Tak určitě... Dá se to tak popsat. bude, ti už jsou na to zvyklí.“ (smích)
ného rohu hlavičkoval Tomáš Menšík hned na začátku, kdy jeho projektil, byť na utkání přítomen a koučoval tým od Z těch šancí co jsme měli, jich musíme ●● Neštve vás, že na gól potřebujetěsně nad. Na druhé straně pak napálil s přispěním domácího stopera, skončil postranní čáry, jeho pověstné výbuchy alespoň polovinu proměnit. Oni měli te deset šancí?
Zbyněk Rychlý tyč a dorážka Hronka v síti. Svůj přehled pak prokázal i před dru- tentokrát nepřišly. „Neřeknu asi nic no- za celý zápas tři šance a dali dva góly.“ „Sere mě to hodně! Do šancí se totiž doskončila vysoko v ochranné síti. Velmi hou brankou v kostelecké síti, kdy zbyteč- vého, že podobné sankce v těchhle sou- ●● Zmiňujete proměňování šancí. stávám, musím je jen začít proměňovat.
blízko k vyrovnání byl i David Preisler. ně „nechrtil“ a po dvou dotecích poslal do těžích jsou zbytečné. Musím být mimo V hlavní roli jste byl tentokrát i vy... Věřím, že už mi to tam musí konečně
Nejprve skvělou individuální akci zakon- vyložené šance svého spoluhráče. Velký lavičku, ale zase mohu být tam, kam se „No, myslím, že zaplatím nějakou poku- začít padat! Těch možností, do kterých
čil střelou do brankáře, aby obdobně na- zmatek pak dělaly kostelecké obraně za normálních okolností nedostanu,“ ko- tu. Takové šance - to se prostě musí dávat! se v každém zápase dostanu, je opravdu
Přesto nejede vlak. Tu druhou vychytal velké množství, ale gól pořád nikde!“
ložil i s krásným pasem Tomáše Menšíka. i jeho dalekonosné auty, které připomína- mentoval svůj trest Ivo Vykopal.
Platilo pak otřepané nedáš - dostaneš. ly spíše rohové kopy. Šálkovo kolektivní
Hronek vyhrál ve středu pole souboj cítění se promítlo i v závěru, kdy se z místa
s Chocholáčem, posunul Šálkovi a ten hrotového útočníka přesunul do středu
našel sprintujícího Rychlého, pro kterého pole, aby vypomáhal přetížené a místy
nebyl problém poslat míč podél padající- zatavené defenzívě.
ho Lukáše Menšíka - 0:2.
Zajímavost duelu
Do druhé půle pak vstoupili kostelečtí
Ivo VYKOPAL - TJ FC Kostelec na Hané:
Pavel KORAL - Sokol Dub n./Mor.:
hráči s mnohem větší vervou. Preisler
„Za první poločas jsme si žádné vítězství ani remízu nezaslou- „První poločas proběhl v naší režii, tak jak ostatně většina
pálil z dobré pozice vedle, pokus Tomáše Rodinná řež. Při pohledu na soupisky za- žili. Kluci absolutně neplnili, co jsme si řekli! Nebyli důrazní, našich zápasů. Dostavil se ale bohužel strach z vítězství. Od
Menšíka lapil Oháňka. V další „ložence“ ujalo na první pohled několik shodných nevymysleli nic. Druhý poločas už se hodnotí lépe. Přehrá- první minuty druhého poločasu jsme kazili přihrávky, vůbec
se pak ocitl Michal Lužný, ale z očí do příjmení. V nedělním mači proti sobě vali soupeře, až na pár výjimek ho nepustili vůbec k brance. nehráli. Je to v psychice hráčů, nevím, co se s nimi vždycky
očí Oháňkovi napálil jen nohy hostu- nastoupily hned tři bratrské dvojice. Na Roztáhli jsme hru do krajů, přihrávali si mnohem kvalitněji. stane. Zodpovědně říkám, že při nás tentokrát stál kopec
jícího gólmana! Dubští měli výtečnou straně Kostelce to byli Lukáš a Tomáš Vyplynul z toho alespoň ten jediný gól, když další tři vyložené štěstí. Výrazně nás podržel gólman, s takovou hrou jsme si
šance byly trestuhodně zahozeny. Do jarních odvet jsme ale vítězství v žádném případě nezasloužili. Z tohoto pohledu se
příležitost rozhodnout z volného kopu, Menšíci. Tým Dubu pak pro zpestření
nevstoupili dobře, chtěli jsme vyhrát, o soupeři věděli.“
jedná opravdu o zlaté body!“
ale Hronkův projektil zastavila horní nasadil Zbyňka a Pavla Rychlé, nebo Pa-

Pozápasové hodnocení trenérů

TJ FC Kostelec na Hané

1 :2

Sokol Dub nad Moravou

14. kolo Clean4you 1.B.třída skupina A
Vyhlídal

Chytil

D. Hrabal
P. Hrabal

Ivo
VYKOPAL

Pavel
KORAL

Móri
Preisler

L. Menšík

Smolka

Šálek
Došlík

Oháňka

T. Menšík
Chocholáč

Hegr

Lužný

Přecechtěl

Z. Rychlý

Langr
Synek

Hronek

Vařeka

Branky: 69. Preisler
Střely na branku:
Rohové kopy:

KOSTELEC

9
9

Střely mimo branku:

1 :2

P. Rychlý

Branky: 11. Šálek, 43. P. Rychlý

DUB

( 0 :2)

7

Střely na branku:
Rozhodčí: Piták – Lizna, Gábor

Diváků: 70

Rohové kopy:

Žluté karty: 31. Synek, 55. Preisler, 82. T. Menšík

Žluté karty: 63. Hegr, 86. Smolka, 90.+2. D. Hrabal

Střídání: 69. Baláš za Synka, 69. Grepl za Lužného, 82. Hruban za Vařeku

Střídání: 89. Kaiser za Hronka

5
4

Střely mimo branku:

8
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rozhovor Večerníku

O stavu kdysi velice populárního ping pongu nám leccos prozradil šéf místního oddílu Petr Hrůza
PROSTĚJOV Mnozí ze střední
a starší generace si vzpomenou na
spoustu míst, kde stál pingpongový stůl se síťkou, přes niž se tu větším, tu menším obloukem snažili
pálkou přehodit malý bílý celuloidový míček na protější stranu. Nelze samozřejmě říci, že to byla doména časů dávno minulých, ale na
druhou stranu nesporným faktem
zůstává, že moderní doba přeje
trochu jiným sportovním odvětvím. Přitom u málokterého klání
lze tak dokonale vyčistit hlavu od
všedních starostí, jako u stolního
tenisu, byť se to laikovi nemusí
zdát. Své o tom ví i ředitel jedné
z prostějovských firem a předseda
místního oddílu stolního tenisu
TJ OP Prostějov Petr Hrůza. Byl
to právě on, kdo o neprávem opomíjeném sportu poskytl Večerníku
exkluzivní rozhovor...

v rámci exkluzivního
interview
w
pro Večerník
erník
se ptal

Tomáš

KALÁB
B
●● Jak byste charakterizoval stolní
tenis?
„Pro letmé přiblížení jde o sport, který je do jisté míry kombinací běhu na
sto metrů přes překážky a šachu, kde
musíte přemýšlet tři tahy dopředu. Na
rozdíl od rekreačního ping-pongu jde
o sport náročný na pohyb za stolem,
kdy jde o jeden z energeticky nejvydatnější sportů, pokud je mi známo,
a přitom je u něj nutné zapojovat hlavu. Při stolním tenisu si kolemjdoucí
spoře oděné dívky prostě nevšimnete..
(úsměv) Děti, které se mu hodlají věnovat na špičkové úrovni, mají klidně
i tři trenéry - jednoho na pohybovou
přípravu s kondicí, druhého na taktickou přípravu, která je velmi důležitá,
třetího pak na psychickou odolnost.“
●● Má historicky stolní tenis něco
společného s tenisem?
„Oba sporty vznikly z jednoho kořene. V Evropě se předchůdce stolního
tenisu objevil koncem devatenáctého
století a na počátku dvacátého se začal používat celuloidový míček, což
umožnilo jeho masové rozšíření jako
samostatného sportu.“
●● Proč máte v názvu klubu „OP“,
přestože sláva tohoto podniku už
bohužel zmizela?
„Jsme organizováni jako občanské
sdružení, které rozhodlo, že si původní název zachová. Na pozadí jsou ryze
praktické důvody administrativního
charakteru. Jedním z výkladů této
zkratky je také „Občané Prostějova“,
což má jistě univerzální charakter.“
(úsměv)
●● Jakými největšími úspěchy se
může klub za historii své existence
pochlubit?
„Prostějovský stolní tenis dosáhl podle
mých vědomostí nejvýše na druhou
ligu, která se v našem městě hrála ještě
před nějakými pěti lety. Jedním z přelomových momentů byl tehdy okamžik,
kdy nám jaksi zmizela střecha nad hlavou... Nejlepší hráči začali tušit, že by
to také nemuselo se stolním tenisem
v Prostějově dobře dopadnout. Nebyly
kapacity, jednu dobu dokonce hrozilo,
že skončíme v nějaké školičce! Pak se
nám podařilo získat zázemí U Kalicha,
kde je teď jakási naše základna, ovšem
ve velmi omezených podmínkách...“
(povzdechne si)

●● Tady se nabízí otázka, jestli
máte navázánu spolupráci s prostějovskými školami, které potřebným
zázemím disponují?
„Ve fázi hledání nových prostor jsme
samozřejmě obešli hodně školských
zařízení, ale neumíte si představit,
jak mají plné kapacity. V podstatě do
nějakých čtyř hodin mají tělocvičny
rezervovány školy samotné, když pak
rozpočítáte zbylé smysluplné hodiny
v jednom týdnu, zjistíte, že se mezi
různé kroužky, další sporty a podobně
vůbec nemáte šanci vejít.“
●● Jakou nejvyšší soutěž tedy hraje
v současnosti váš klub?
„Nejvyšší současná úroveň je krajská.
Republiková hráčská základna je poměrně široká, což umožňuje rozvrstvení soutěží od nejnižších okresních přes
okresní přebor, dvě úrovně krajských
soutěží, divize, třetí, druhou, první ligu
až po extraligu. Prostějov loni spadl do
nižší krajské soutěže. Dobří hráči, kteří
nám mohli pomoci udržet vyšší úroveň, s aktivní hrou skončili, i na tomto
stupni lze hrát solidní stolní tenis pouze do určitého věku.“
●● Jak váš klub vychovává mladé
talenty?
„Především je nutné připomenout, že
jsme velmi limitovaní časovou kapacitou. Je potřeba vzít v úvahu, že v našem
klubu se hrají zmíněné čtyři soutěže,
od nejnižších přes okresní přebor až po
zmiňovanou druhou úroveň krajské
soutěže. Musí se trénovat a pochopitelně je třeba mít prostor pro odehrání
domácích soutěžních zápasů. Nebyl
by tedy problém nabrat i více zájemců,
ale museli jsme jako maximum stanovit počet dvanácti dětí. Jsou ve věku od
devíti do třinácti let.“
●● Pojďme k vám. Jak jste se vy
osobně dostal ke stolnímu tenisu?
„Já nejsem asi ten úplně nejlepší příklad, protože jsem jako dítě ping-pong
nikdy nehrál, dostal jsem se k němu až
téměř ve čtyřiceti letech. (úsměv) Protože mě to hodně chytlo, tak jsem se
vypracoval na zhruba krajskou úroveň,
ale samozřejmě v tak pozdním věku
jsou výkony limitovány.“
●● Takže jste plynule přešel z hráčské kariéry do role předsedy oddílu?
„Mělo to svůj logický vývoj v době, kdy
odešli nejen hráči, ale i funkcionáři klubu. Funkci předsedy ale nevykonávám
dlouho, pouze poslední dva roky.“
●● Kdy je vlastně optimální s tímto
sportem začít?
„To je jednoduché, když dítě vidí přes
síťku. (smích) Na rozdíl od jiných sportů tady neexistuje nějaká dětská verze,
začíná se u klasického pingpongového
stolu. Od výšky se samozřejmě odvíjí
základní postoj a také pálku je v počátcích třeba držet trochu výš.“
●● Přejděme nyní k vybavení pro
stolní tenis, tedy pálkám a stolu.
Dochází zde k nějakému vývoji?
„Stolní tenis snad na rozdíl od všech
ostatních sportů má velikou variabilitu
povrchů základního náčiní, tedy pálky.
Každý z těch povrchů se chová jinak
a umožňuje odlišný typ hry. Se základním povrchem pokrýváte za stolem
poměrně velký prostor, kam může
míček letět, což někomu nemusí úplně vyhovovat. Moderní tenis se hraje
převážně topspinovým úderem, což
může být pro hráče problém, takže si
může třeba na bekhendovou stranu
nalepit speciální povrch, kterým tento
způsob hry eliminuje. Hráč stolního
tenisu se de facto musí učit hrát několik typů hry najednou. Ofenzivní hráč
získá proti stejně hrajícímu protivníkovi určitou úroveň. Pak ovšem narazí na

Předávání cen na regionální bodovací soutěži mládeže, která se letos uskutečnila v Prostějově.

Foto: archiv Petra Hrůzy

„Nejenže se nemůžeme měřit s asij
skou
špičkou, ale ani s evropskou konk
urencí.
Jména jako Panský, Orlowski, Hra
chová
patří už nenávratně historii. Bohu
žel...“
hráče, který třeba umí hrát stolní tenis
podstatně méně, ale díky povrchu pálky a taktice jej může pohodlně porazit.
A nemusí vydat ani příliš energie, hra
sice vypadá pro diváky hrozně, ale je
efektivní.“
●● Jakým stylem trénujete děti ve
vašem klubu?
„My se snažíme o to, abychom tímto
směrem nešli. My chceme, aby se děti
naučily normální stolní tenis. Když
totiž použijete speciální povrchy, děti
začnou rychleji vyhrávat, ale nikam
se herně neposouvají. S normálními
povrchy se děti naučí širší škálu úderů.
Koneckonců i většina hráčů světové
špičky používá normální povrchy.“
●● Je v tomto sportu patrný stále
nějaký vývoj?
„Samozřejmě. Asi k největší změně
pravidel došlo před patnácti lety. Počet
bodů v setu se snížil z jedenadvaceti na
jedenáct a počet podání jednoho hráče
v řadě z pěti na dvě. Později byla také
zakázána toluenová lepidla a dnes jsou
postupně místo klasických celuloidových míčků zaváděny plastové, které
jsou od druhé ligy výš povinné. My
si zatím můžeme vybrat a zůstáváme
u těch klasických.“
●● Pro zajímavost, kolik dnes stojí
klasické pingpongové míčky?
„Pro trénink stačí méně kvalitní za
zhruba pět korun za kus, ty jsou použitelné na dva tři tréninky. Ty zápasové
kvalitnější přijdou asi na dvacet korun.“
●● Jaká je další finanční náročnost
vybavení?
„Pokud koupíte sebedražší pálku,
pořád je to tak zvaná chalupářská pro
rekreační hru. Pro soutěžní stolní tenis
se kupují zvlášť dřeva a zvlášť povrchy,
které si sami lepíme. Při profesionálních soutěžích odehrajete tři zápasy
a povrch se mění. Dětem povrch vydrží třeba dva roky. Základní investice do
dřeva činí okolo tisícikoruny. Špičkové

pálky přijdou i na deset tisíc, ale solidní
se dá pořídit i v rozmezí od tří do pěti
tisíc korun. Dřevo pak vydrží hráči
třeba celou kariéru a obnovuje pouze
povrchy, které se mohou pohybovat
řádově okolo tisícikoruny.“
●● A jak je to se stoly?
„Vydrží v podstatě neomezenou dobu.
Náš klub disponuje sedmi stoly, které
máme běžně uskladněné ve složeném
stavu a na hru je vždy rozložíme.“
●● Je ping-pong stále masově rozšířen?
„Musíme si uvědomit, že rekreační
a soutěžní stolní tenis jsou s trochou
nadsázky dva naprosto rozdílné
sporty. U toho chalupářského hráči
většinou stojí a pracují především rukama, u soutěžního jde v první řadě
o práci nohou. Do jisté míry je fakt, že
v minulých desetiletích byl ping-pong
více rozšířen. Je otázka, co za tím stojí.
Umím si představit situaci, kdyby byla
nějaká hala s množstvím stolů pro širokou veřejnost, že by při popularizaci
tohoto sportu šla křivka zájmu opět
nahoru.“
●● Jsou chlapci a dívky zastoupeni
rovnoměrně?
„V žádném případě, z devětadevadesáti procent mají o tento sport zájem
kluci. Je to dáno i historickou skladbou
adeptů tohoto sportu, v němž převažuje mužský živel. Pokud k nám náhodou zavítá nějaké děvče, vydrží třeba
tři měsíce, a protože nemá žádnou kamarádku, tak toho zase nechá. Je to samozřejmě hodně o vůli. Stolní tenis je
opakovací individuální sport, v němž
pokroky nejsou vidět tak rychle jako
třeba v kolektivních sportech. Každý
se s těžkými začátky musí poprat sám.
Děti mají tendenci hrát se soupeři,
kteří jsou na tom jen o maličko hůř či
lépe, ale zase od kvalitnějšího soupeře
se máte šanci víc naučit. S porážkami
se ale musíte umět srovnat.“

●● Jak je konkrétně organizovaná
krajská soutěž?
„Trvá od podzimu do jara, každé
utkání hrají čtyři hráči, byť základna je
samozřejmě širší. Hraje se systémem
každý s každým plus čtyřhry, z čehož
vzniká určitý počet bodů. Soutěž hraje
kolem dvanácti týmů podle regionu.“
●● Jak došlo k tomu, že stolní tenis
přišel o svou halu, kterou kdysi stavěli členové klubu svépomocí?
„Jednota, která nás sdružovala, považovala náklady na provoz haly za
dlouhodobě neudržitelné a v podstatě
z ekonomických důvodů nabídla halu
k odprodeji. K tomu došlo před třemi
lety a hala je teď přestavěná k jiným
účelům.“ (povzdechne si)
●● Jak si stojí český tenis na mezinárodním poli?
„Řekněme si rovnou, že nijak zvlášť...
Nejenže se nemůžeme měřit s asijskou
špičkou, ale ani s evropskou konkurencí. Jména jako Panský, Orlowski,
Hrachová patří už nenávratně historii.“
●● V čem tkví recept na úspěchy
asijského stolního tenisu?
„V Číně se špičkoví hráči vychovávají
samozřejmě od útlého dětství, kdy se

z obrovské základny vyberou ty největší talenty, které se pak umístí do tréninkových center, nechodí do normální školy a třikrát denně tvrdě trénují.“
●● Má sportovní veřejnost zájem
o tento sport?
„Některé zápasy musí laickému diváku připadat neuvěřitelně nudné.
Když na sebe narazí špičkoví hráči,
pak je to samozřejmě zajímavá podívaná, ale na nižších úrovních, pokud
jeden ze soupeřů používá třeba antitopspinový povrch, je na první pohled hra skutečně nudnější. Pod povrch oko diváka nedohlédne, co je za
tím taktiky a práce. Když si vzpomeneme na nedávné mistrovství Evropy
v Ostravě, byla místa na tribunách
notně prořídlá, až nám z toho bylo
docela smutno.“
●● Kde se v naší republice hraje
špičkový stolní tenis?
„V našem regionu je na dobré úrovni
v Přerově, jinak obecně ve velkých
městech jako jsou Praha nebo Ostrava. Čím větší město, tím větší možnosti kluby mají. Na špičkové úrovni
se pochopitelně jedná o práci na plný
úvazek, nelze to „´lepit´ jako u nás...“

vizitka
PETR HRŮZA
✓ narodil se v roce 1966 ve Šternberku
✓ bydlel na různých místech v Jeseníkách
a přes Olomouc se před dvaceti lety přistěhoval na Prostějovsko
✓ vystudoval informatiku na Přírodovědecké
fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
✓ výpočetní technice se věnuje dosud jako ředitel firmy Vahal s.r.o.
✓ hrál na klavír
✓ ke stolnímu tenisu se dostal zhruba před deseti lety, do té doby aktivně nesportoval
✓ nyní je předsedou oddílu TJ OP Prostějov
✓ stolní tenis vnímá nejen jako pohybovou aktivitu, ale vyčištění hlavy od pracovních povinností
zajímavost: má šest dětí ve věku od 7 do 26 let

Pondělí 9. listopadu 2015
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„Orienťáci“ vyběhali stříbro ve štafetě
VRACOV, PROSTĚJOV Obhajoba loňského titulu se sice nevydařila, i tak se
ovšem orientační běžci SK Prostějov
vrátili z republikového šampionátu štafet
velice spokojeni. Trio Josef Kočí, Ondřej
Vystavěl, Fryderyk Pryjma totiž obsadilo
druhé místo mezi dorostenci a vybojovalo titul domácích vicemistrů. K tomu
navíc přidaly dívky osmé místo, když finišmanka Tereza Janošíková dosáhla nejlepšího času na svém úseku.
„Je to velký úspěch, obhajoba je vždy těžší.
Potvrdili jsme tak i ve Vracově pozici a klukům se podařilo obhájit medaili, byť není
zlatá. Běželo se ale v jiném terénu i v obměněné sestavě, letos nám chyběl Ondra
Hirsch, jenž u nás hostoval z Brna,“ porovnal oba výsledky předseda oddílu Dušan
Vystavěl.
Ke dvěma stabilním prostějovským reprezentantům přibyla pro rok 2015 zahraniční akvizice, na Hané totiž hostuje Polák
Pryjma. „Jejich reprezentace je na nižší
úrovni, ale spousta Poláků i Slováků se snaží

běhat v českých oddílech a je to pro ně i pro
nás pozitivní. Navíc kluci ho znají z prázdninových mezinárodních kempů ve Vidnavě,
takže jsme nevybírali naslepo. Freda je výraznou posilou a zapadl výborně do kolektivu,“ těší šéfa klubu.
Štafetu rozbíhal Pepa Kočí a předával na
prvním místě, Ondra Vystavěl si o místečko
pohoršil a Fryderyk dokázal stříbro udržet
před dotírajícím týmem Hradce Králové, za
který finišoval reprezentant a mimo jiné pátý
muž z mistrovství Evropy Daniel Vandas.
„Od počátku jsme se pohybovali na čele a zůstalo to tak až do konce. Je to paradoxně náš
nejlepší výsledek sezony, zpočátku nás trápila
zranění a nedařilo se nám. V pravou chvíli to
ale vyšlo, což naznačila již předposlední kvalifikace u Jihlavy, kde jsme skončili čtvrtí jen
deset sekund od druhého místa,“ zmonitoroval průběh letošní sezony Vystavěl.
V tomto roce se ještě mimo jiné podařilo Kočímu vyhrát jeden pohárový závod a družstvo
si po předloňském osmém místě a loňské
sedmé pozici na mistrovství republiky klubů

polepšilo o další místečko směrem vzhůru.
K tomu se Tereza Janošíková, která v prostějovské štafetě hostuje z Olomouce, dokonce
stala ve své věkové kategorii do šestnácti let
hned trojnásobnou mistryní Evropy.
„Těší mě také, že se nám i díky nově otevřenému areálu pevných kontrol podařilo
získat nové zájemce z řad dětí, jedná se o přibližně dvacítku jmen. Je to obrovský posun
oproti dřívějším letům a dělá nám to velkou
radost,“ netajil se předseda SK Prostějov.
Klasická letní sezona se již pomalu chýlí ke
konci a takovou třešničku obstará zájezd do
Švýcarska na tamější šampionát tříčlenných
týmů, kde se před rokem podařilo Prostějovu triumfovat.
Závodění tímto ale zdaleka nekončí a zima
neznamená žádnou nepřekonatelnou překážku. Vedle klasického orientačního běhu
totiž v Prostějově provozují jednak odvětví
na horských kolech, kde se nedávno podařilo získat první místo ve sprintu a druhé
v middlu, další a stále atraktivnější podobou
je pak lyžařský orientační běh. A právě jeho

Trio Ondřej Vystavěl, Josef Kočí, Fryderyk Pryjma (zleva) se v jihomoravském Vracově stalo
vicemistry republiky.
Foto: SK Prostějov

chvíle v nadcházejících týdnech a měsících
nastane. „Přímo v Prostějově sice moc sněhu
není a je to finančně náročnější, zapojujeme
se ale i tady a máme šance na velké úspěchy.
Navíc právě lyžařská obdoba má největší
šanci prosadit se na olympijské hry. Je to za-

jímavá disciplína a za čtyři roky se představí na zimní univerziádě, takže je to pro děti
velká motivace,“ představil Dušan Vystavěl,
jenž se tak těší na zajímavé výsledky i před
startem nové sezony klasického orientačního běhu.
(jim)

HUBÁČKOVÁ
SI
V
BRNĚ
AĎA OBHÁJILA

TITUL!
Adéla Přibylová oslavila předminulý týden již svůj druhý
titul mistryně České republiky! Foto: Zdeněk Vysloužil

ZLÍN, NĚMČICE NAD HANOU
Zlatá obhajoba. Talentovaná
němčická krasojezdkyně Adéla
Přibylová získala další republikový titul. Věkem ještě juniorka
dokázala na zlínském šampionátu kategorie Elite, že na tuzemské
půdě nemá v současnosti konkurenci. Ženský mistrovský titul totiž získala podruhé v řadě! „Jednalo se o obhajobu titulu, o to je
to pro nás vzácnější,“ nechala se
slyšet Eva Přibylová, maminka
a současně trenérka vítězky.

Do finálového republikového závodu se kvalifikovalo šest závodnic,
kvůli zranění chyběla největší Adélina konkurentka Michaela Lebánková z Brna. Němčická závodnice
tak šla do finále v pozici největší
favoritky. „Očekávat prvenství se
nedá nikdy. Pokaždé potřebujete
i trochu štěstí,“ pousmála se Eva
Přibylová, která dodala: „Adéla ve
finálové jízdě spadla, tím pádem
ztratila body. Celkový výsledek tak
mohl být lepší.“ Vítězství přineslo
Přibylové 114,97 bodů, takže na

nahlášenou hodnotu tratila dvaadvacet bodů.
Mistrovský titul zaručuje němčické krasojezdkyni účast na listopadovém světovém šampionátu!
„Z tohoto pohledu byl pro nás
závod hodně důležitý. Šampionát
se koná v Malajsii a Českou republiku budou reprezentovat pouze
čtyři krasojezdci. Jednou z nich je
i Adéla,“ zmínila další úspěch Eva
Přikrylová.
Oddíl TJ Stavební Stroje Němčice
nad Hanou měl ve finálovém závodě
ještě jedno želízko. Mladičká Aneta
Šiklingová skončila na čtvrté příčce.
„Anetka může být spokojená. Je jí
teprve patnáct let a bylo to její premiérové mistrovství mezi dospělými,“
konstatovala Eva Přikrylová.
Němčická krasojízda tak jen potvrzuje, že je tuzemskou baštou
tohoto sportu. „U nás je sokolovna
stále plná. Máme třináct závodníků,
což je ve srovnání s ostatními kluby
unikát,“ usmívala se na závěr trenérka Eva Přibylová.
(zv)

VYBRUSLILA BRONZ

BRNO, PROSTĚJOV Krasobruslařská sezona 2015/2016 se rozeběhla
úvodními závody již před několika
týdny, pro seniorskou kategorii se
tak stalo v závěru října na Velké ceně
Brna. Na tomto mezinárodním klání
mělo svého zástupce i Prostějovsko,
mezi startujícími se totiž objevila
také Eliška Hubáčková, členka oddílu KRASO-bruslení Prostějov.
Osmnáctiletá stříbrná medailistka
z letošního Přeboru ČR se o medaile
mimo jiné utkala s mistryní republiky a účastnicí evropského i světového šampionátu Eliškou Březinovou
a v nabité konkurenci se jí podařilo
vybojovat třetí místo.
Do závodu a zároveň i do celé sezony
nastupovala Eliška s novým krátkým
programem, ke kterému si sama vybrala
a sestříhala hudbu a rovněž se významně
podílela na choreografii. Zúročila tak své
zkušenosti a výsledek byl velmi dobrý.
Z brněnského ledu si odvezla bronzovou
medaili za vítězkou Březinovou a stříbrnou Briannou Brazze z USA.
V nejbližší době čekají prostějovskou
závodnici ještě silně obsazené závody
v Ostravě a Orlové, Eliška by se také ráda

probojovala na mezinárodní mistrovství
České republiky, které se tentokrát koná
v Třinci. „Sezóna bude sice náročná, navíc mě na jaře čeká maturita a přijímačky
na vysokou, ale krasobruslení pro mě
znamená velmi moc a udělám maximum, aby se mi to podařilo,“ svěřila se
usměvavá krasobruslařka.
Alespoň její exhibiční vystoupení měli
v nedávné době možnost zhlédnout
i prostějovští diváci, na zdejším zimním
stadionu se objevila v sobotu 17. října
o přestávce hokejového zápasu Jestřábů
s Českými Budějovicemi. „Vystoupila
velmi ráda i proto, že nemá mnoho možností představit se prostějovské veřejnosti a poděkovat tak za podporu. Soutěže
pro vyšší kategorie krasobruslařů se totiž
v Prostějově nejezdí. A tak je na místě
poděkovat všem, kteří svou podporou
umožňují Elišce nerušenou a kvalitní přípravu. Konkrétně se jedná o společnost
TK PLUS, dále díky Sdružení na podporu mladých talentů v krasobruslení, kde
je Eliška zařazena, podpořilo její přípravu
v tomto roce i Statutární město Prostějov
v rámci veřejné finanční podpory. A jako
krajskou přebornici ji odměnil i Olomoucký kraj,“ prozradila maminka.(jim)

Foto: Jitka Hubáčková

Kušistka Skládalová poprvé zvítězila

SUCHÉ LAZCE, PROSTĚJOV Dominance regionálních kušistů v české
pohárové soutěži pokračuje. A platí
to především pro kategorie mužů
a kadetů. Mezi dospělými se na čele
dlouhodobě pohybují plumlovský
Bohumil Korbař i kostelečtí Jan a Josef Nedělníkovi, na poli mládeže se
k Lukáši Andrésovi přidala Tereza
Skládalová. Naopak v ženách a juniorech je to nyní především sbírka druhých míst. A na stupně vítězů se podařilo vystoupat i Františku Sedláčkovi
mezi seniory.
Hned dvěma díly pokračovala v uplynulých týdnech domácí pohárová scéna.

Kvalitnějších výkonů se díky příznivým
povětrnostním podmínkám podařilo
dosáhnout v Otrokovicích, naopak na
střelnici Suchých Lazců u Opavy už byl
znát příchod podzimního počasí.
A výsledkově úspěšnější se pro zdejší oddíly stal právě jižnější závod. V mužích při
něm všechny porazil Bohumil Korbař,
pro druhé místo si dokráčel Josef Nedělník, byť v závěru téměř propásl více než
dvacetibodový náskok na opavského
Dalibora Lhotského.
Vítězství z toho bylo rovněž mezi kadety,
kde se sice neradoval favorizovaný Lukáš
Andrés, jenž skončil až třetí, ale zastoupila ho ve formě střílející Tereza Skládalová.

Pro mladou kosteleckou sportovkyni to
byla vůbec premiérová výhra.
Od druhého do čtvrtého místa se seřadilo trio žen Jaroslava Nedělníková,
Hana Nedělníková, Irena Hynková,
když všechny zdolala jen Sabina Kubesová ze Suchých Lazců. Stříbrná skončila
rovněž prvním rokem juniorka Karolína
Hynková, jež ztrácela na domácího Jana
Krejču již od první položky. Výrazně se
naopak zadařilo Františku Sedláčkovi.
Zkušený střelec dokázal pokořit hranici
750 bodů a opět se dostal mezi nejlepší
trio.
Ve Slezsku to nebylo příliš odlišné.
Korbařovy neúčasti využil Jan Ne-

Výsledky Èeského poháru v Otrokovicích:
Muži: 1. Bohumil Korbař (Plumlov) 853 bodů (279+290+284),
2. Josef Nedělník (Savana Kostelec) 790 b. (246+276+266), 3.
Dalibor Lhotský (Opava) 786 b.
(240+262+284), 6. Bedřich Korbař
(Plumlov) 596 b. (194+ 220+182).
Ženy: 1. Sabina Kubesová (Suché
Lazce) 795 b. (247+279+269),
2. Jaroslava Nedělníková 786 b.
(249+267+270), 3. Hana Neděl-

níková 781 b. (246+261+274),
4. Irena Hynková (všechny Savana Kostelec) 725 b. (226+
255+244).
Senioři: 1. Václav Losert (Opava) 781 b. (244+272+265), 2. Aja
Kaszonyiová (Otrokovice) 770 b.
(242+272+256), 3. František Sedláček (Savana Kostelec) 753 b.
(228+270+255).
Junioři: 1. Jan Krejča (Otroko-

vice) 773 b. (242+268+263), 2.
Karolína Hynková (Savana Kostelec) 747 b. (231+257+259).
Kadeti: 1. Tereza Skládalová (Savana Kostelec) 718 b. (230+
245+243), 2. Martin Hajný (Otrokovice) 683 b. (200+239+244),
3. Lukáš Andrés 662 b. (205+
249+208), 6. Barbora Pospíšilová (oba Savana Kostelec) 272 b.
(0+148+124).

dělník a dočkal se vítězství, jeho otec
Josef opět nezvládl zcela ideálně závěrečnou položku a propadl se ze druhé
na třetí pozici.
V kadetech se zpět na vrchol vrátil Andrés, druhá skončila Skládalová, jíž se
tolik nevydařila druhá polovina závodu,
třetí místo bral další Kostelečák Dominik
Fifka.
Druhá skončila juniorka Karolína
Hynková, mezi ženami byla třetí její
maminka Irena a o stupínek lepší Jaroslava Nedělníková. Ta zaostala za vítěznou Kubesovou na pětašedesát metrů
o pětatřicet bodů, na padesát metrů
o třicet bodů a na pětatřicet metrů
o dalších devatenáct bodů.
(jim)

Tereze Skládalové vyšel na výtečnou závod v Otrokovicích, kde před sebe v kadetské kategorii nikoho nepustila.
Foto: Savana KK Kostelec na Hané

Výsledky Èeského poháru v Suchých Lazcích:
Muži: 1. Jan Nedělník (Savana Kostelec na Hané) 792 bodů
(252+264+276), 2. Dalibor Lhotský
(Opava) 768 b. (229+267+272), 3. Josef Nedělník (Savana Kostelec) 762 b.
(237+264+261).
Ženy: 1. Sabina Kubesová (Suché Lazce) 782 b. (237+270+275), 2. Jaroslava
Nedělníková 698 b. (202+240+256),

3. Irena Hynková (obě Savana Kostelec) 692 b. (204+249+239).
Senioři: 1. Oldřich Kubesa (Suché
Lazce) 772 b. (233+265+274), 2. Pavel Kaszonyi 722 b. (216+247+259),
3. Zdeněk Janda (oba Otrokovice)
700 b. (214+242+244), 5. František
Sedláček (Savana Kostelec) 610 b.
(174+217+219).

Junioři: 1. Jan Krejča (Otrokovice)
750 b. (222+260+268), 2. Karolína
Hynková (Savana Kostelec) 670 b.
(205+242+223).
Kadeti: 1. Lukáš Andrés (Savan Kostelec) 706 b. (218+248+240), 2. Tereza Skládalová 599 b. (208+212+179),
3. Dominik Fifka (všichni Savana
Kostelec) 585 b. (137+214+234).
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OREL

ARIETE
STAHUJE
ZTRÁTU
ZE
ZAČÁTKU
SOUTĚŽE
„Stále nás ale trápí počet ztracených míčů,“ upozorňuje Choleva

PODLE

VEČERNÍKU
PAVEL SLEZÁK
PAV
ZÁK
Á
Povedené zápasy
z
absolvoval jeden z nejzkušenějších prostějovský
tějovských hráčů. Nepřehlédnutelný byl Pavel Slezákna
obou po
p
polovinách palubovky. Proti Opavě dostal na starost brá
bránit klíčového rozehrávače Slezanů Jakuba Šiřinu
a svůj úkol zvládl velice kvalitně. Přes vysoké nasazení
v defenzivě
defe
dokázal být nebezpečný i pod košem soupeře. V důležitých okamžicích jeho koše pomohly k udrže náskoku, k tomu získal pět faulů. Mezi dvoucižení
fe střelce se dostal i v Kolíně. V Polabí křídelníka
ferné
k Zbyněk Choleva rozhodně nešetřil a Slezák
kouč
o
odehrál
téměř čtyřiatřicet minut. Na druhé výhře
na půdě soupeře měl opět velkou zásluhu a byl vyhlášený nejlepším hráčem zápasu.

OKÉNKO KAPITÁNA

aneb pohledem Romana MARKA

„Máme za sebou další dva vyhrané zápasy. S Opavou se nám naštěstí podařilo rozhodnout už na začátku, i když jsme se pak báli o vítězství téměř
až do konce. Velkou radost mám i z dalšího úspěchu v Kolíně, kde můžete vést i o dvacet bodů a domácí to umí dotáhnout. Úvod byl dobrý,
na začátku druhého poločasu jsme ale nebyli dostatečně koncentrovaní
a Kolín toho využil. Naštěstí jsme začali hrát tak, jak jsme chtěli. Přitvrdili
jsme v obraně a měli rychlý přechod do útoku. Z toho se nám podařilo
dát několik jednoduchých košů. Další náskok se už podařilo pohlídat.
Potřebovali jsme toto vítězství, protože jsme třikrát vyhráli doma a chtěli
to potvrdit i někde venku, kde se nám zatím moc nedařilo. Můžeme být
spokojení, že se to povedlo.“
ROMAN MARKO,
kapitán Ariete Prostějov

RYCHLÝ
VEČERNÍK
Ve støedu doma
Prostějov (lv) - Papírově přijatelným
soupeřem by pro Ariete mohl být USK
Praha, až desátý tým ligové tabulky, který přijede na Hanou v rámci desátého
kola Kooperativa NBL. Vysokoškoláci
zatím odehráli na půdě soupeřů pět
zápasů a ani v jednom případě se jim
nepodařilo zvítězit. „Budeme favorit,
navíc chceme potvrdit sérii předcházejících úspěchů ve vlastní hale. Současně
si musíme uvědomit, že nejsme v situaci, kdy můžeme jakéhokoli soupeře
podcenit. Nikdo se neporazí sám,“ nabádá k obezřetnosti trenér Prostějova
Zbyněk Choleva.
Zápas 10. kola se hraje v hale
Sportcentra DDM ve středu 11.
listopadu od 18:00 hodin.

„Boèi“ poprvé
pøijede jako host
Prostějov (lv) - Speciální příchuť
bude mít středeční utkání pro Jaromíra Bohačíka. Bývalé prostějovské
křídlo odešlo po sezóně v zahraničí
na hostování právě do klubu vysokoškoláků a stal se okamžitě oporou.
Z pohledu minutáže je nejvytíženějším
hráčem celého výběru a s průměrem
přes patnáct bodů na zápas nejlepším
střelcem. „O Jaromírových přednostech víme a určitě se na něj připravíme.
Ale musíme pohlídat i další hráče. Kvalitních basketbalistů je v sestavě soupeře
více,“ uvědomuje si Choleva.

Herní systém otevírá
nové varianty
Prostějov (lv) - Hned třetí ligové
vystoupení basketbalových šampionů otřáslo roky zažitou tradicí, že do
play-off vstupuje jednoznačně z první
příčky Nymburk. Jeho porážka v Pardubicích znamenala pád týmu až na
čtvrtou příčku. A otevřela otázku, zda
letitý domácí suverén bude i tentokrát
neohroženě vládnout základní části.
V ní totiž odehraje pouze jedenáct zápasů a všechny na půdě soupeřů.
„Může se stát, že Nymburk prohraje
i v Děčíně a třeba v Opavě. Pak by měl
procentuální úspěšnost lehce přes dvaasedmdesát procent a to by na první
příčku asi nestačilo. Pokud hrajete málo
zápasů, musíte počítat s tím, že každé
klopýtnutí hodně bolí. Není vyloučeno, že Nymburk půjde do play-off
třeba i ze třetí nebo čtvrté pozice,“ míní
basketbaloví odborníci.

P
PROSTĚJOV
Návrat na domácí palubovkku prostějovské basketbalisty pořádně
n
nakopl. Od zápasu se Svitavami neprohráli a posílené sebevědomí dokázali potvrdit i při výjezdu do Kolína, kde úspěšnou sérii dokázali prodloužit. Naposledy
prohráli 24. října v Pardubicích, od té chvíle si na své konto připsali čtyři výhry a stahují svoji ztrátu na čelo tabulky ze začátku
ligového ročníku.
původní zpravodajství

Ladislav VALNÝ

pro Večerník

„Pro nikoho není snadné zvedat se po několika porážkách. Ale po náročném startu jsme hráli třikrát
doma a věřili, že se na vlastní palubovce zvedneme.
Především šlo o předváděnou hru, která byla na začátku sezóny opravdu špatná. Chyby sice děláme pořád, ale na tom pracujeme a postupně se lepšíme. To
se odráží i ve výsledcích,“ komentuje poslední výhry
Ariete trenér Zbyněk Choleva.
Už před prvním mistrovským zápasem bylo zřejmé, že se v prostějovské sestavě poskládala kvalitní
palebná osádka. Téměř všichni hráči umí trefit koš

Basketbalisté Prostějova obrannou činnost proti Opavě zvládali mnohem lépe než v úvodu letošní sezóny.
Foto: Zdeněk Vysloužil

z velké vzdálenosti, což pro každého soupeře znamená velké nebezpečí. Oproti tomu tým postrádá větší
počet klasických tvrdých obránců, přestože nejde
předpokládat, že Orli každého protivníka jednoduše
přestřílejí. A právě defenzivě se proto věnují na každém tréninku.
„Bez obrany se dnes nedá vyhrávat, hráči si na to
musí zvyknout. Určité zlepšení se pomalu projevuje.
Stále nás ale trápí velký počet ztracených míčů. Těch
máme opravdu hodně,“ poznamenává Choleva, je-

hož tým v průměru soupeři odevzdá téměř šestnáct
míčů v každém utkání.
Do konce první čtvrtiny základní části Orly čeká
kromě USK Praha výjezd do Brna na palubovku
posledního týmu soutěže. Pokud chtějí potvrdit
nárůst formy, musí obě utkání zvládnout. „Chceme v sérii výher pokračovat co nejdéle. A natáhnout
ji i do další části ligového ročníku. Hned na začátku
druhé čtvrtky pak hostíme Ostravu, doma potřebujeme být úspěšní,“ dívá se dopředu kouč Prostějova.

JSME JEDNA RODINA
www.facebook.com/vecernikpv

Výhru nad Opavou přinesl výborný vstup do zápasu
AR PV
BK OP
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69

PROSTĚJOV Ostrým testem bylo
pro basketbalisty Ariete Prostějov
středeční střetnutí proti Opavě.
Nepříjemný protivník se v posledních sezónách zařadil mezi domácí
špičku a svoji kvalitu potvrzuje i na
začátku nové sezóny. Domácí ale
v osmém kole Kooperativy NBL
chtěli navázat na poslední úspěchy
a především se snažili využít prostředí vlastní haly. Oboje se podařilo.
Orli vyhráli 78:69, když rozhodující
náskok získali v úvodu zápasu.

Raketový vstup do utkání přinesl domácímu výběru vedení 9:0 a to se výrazně projevilo na průběhu celé zahajovací
desetiminutovky. Opavští basketbalisté
se nedokázali v útoku prosadit. Oproti
tomu svěřenci kouče Cholevy kvalitně
bránili a své příležitosti dokázali proměnit. Po osmi minutách vedli 22:10 a po
úvodní čtvrtině měli na své straně patnáctibodový náskok při výsledku 24:9.
Hosté se pak probrali a začali Prostějovu konkurovat. Orli se ale opírali
o kvalitní trojky. V první půli proměnili
sedm ze čtrnácti pokusů. Jen Lukáš Palyza dal čtyři a k tomu potřeboval pouze
pět střel. Navíc byli domácí úspěšní i při
střelbě za dva body a v poločase vedli
48:36.

O vítězi ale rozhodnuto nebylo, protože
po pauze začali Slezané zlobit a trestali
ztráty soupeře. Rozehrál se především
Blažek, důležité body přidával Kramný.
Náskok Ariete se chvílemi tenčil, když
hosté několikrát využili útočný doskok
k opakovanému a především úspěšnému zakončení. Po 30. minutách celek
Ariete vedl 63:54 a musel o úspěch ještě
zabojovat.
Na začátku poslední čtvrtiny už domácí
vedli pouze o šest bodů, v následujících
třech minutách se však skóre nepohnulo ani jedním směrem a k obratu nevedl
ani úspěšný brejk Blažka necelé tři minuty před koncem. Prostějov sice vedl
pouze 72:67, koncovku si však pohlídal
a drama nepřipustil.
(lv)

CO ZAZNĚLO

NA TISKOVC
TISKOVCE...
CE...

Zbyněk CHOLEVA - Ariete Prostějov:
„Začátek zápasu se nám povedl, dobře jsme stříleli, takže nám narostlo sebevědomí. Hráči byli koncentrovaní a dobře bránili. Pak jsme začali mít strach, že
o jasné vedení přijdeme a začali dělat chyby. Nechali jsme rozehrát Blažka
a Kramného, dostali pár trojek a měli obavy o vítězství. Jsem rád, že jsme celý
zápas vedli, takže jsme to díky náskoku z první čtvrtiny udrželi. Výhra nad rozjetou Opavou má svoji cenu. Mrzí mě jen velký počet ztrát.“
Petr CZUDEK - BK Opava:
„To je jak s malými dětmi! Víme, že Prostějov má dobrý nástup a snaží se zápas rozhodnout v začátku utkání a přesto start nechytneme... První poločas jsme odehráli
špatně, tam nás držel pouze Kuba Blažek. Ve druhé půli jsme dostali pouze třicet
bodů díky dobré obraně. Ale kvůli tomu už chyběly síly na útok. Domácí musím
ocenit. Po špatném začátku sezony, kdy měli špatné vylosování, začínají otáčet.“

Orli udrželi kolínské střelce na šedesáti bodech
BC K
AR PV
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KOLÍN Razítko na předchozí domácí úspěchy dali basketbalisté
Prostějova v Kolíně. Nepříjemné
Medvědy porazili v sobotním klání o jedenáct bodů a získali druhé
vítězství na půdě soupeře v průběhu sezóny. K výhře opět pomohla
Orlům jejich velký počet střelců,
hned pět hráčů se dostalo přes
deset bodů. Tradiční exekutory
z dálky tentokrát výborně doplnili
pivoti Šteffel a Tomanec.
V první pasáži se soupeři několikrát

vystřídali ve vedení, jejich střelecká
úspěšnost ale nebyla příliš vysoká.
Kolín si v závěru desetiminutovky
vypracoval náskok tří bodů. Na ten
ale ještě na začátku 10. minuty dokázal zareagovat prostějovský pivot Jan
Tomanec a upravil na 13:12 pro hostitele utkání.
Těsný náskok drželi domácí ještě
v úvodu následující čtvrtiny. Poté se
však více než osm minut nedokázali
prosadit před kvalitní defenzivu Ariete a k tomu vyrobili sedm ztrát. Těchto chyb Orli dokázali patřičně využít
a po sérii sedmnácti bodů v řadě se
dostali do čtrnáctibodového vedení
(15:29). V poločase pak hosté vedli
o deset bodů - 21:31.

Po pauze Medvědi přidali. Využili
technickou chybu Prostějova a několika chyb při kombinaci a po koši
Allena dokonce vyrovnali na 36:36.
Následující minuty ovšem patřily
především Davidu Šteffelovi. S pomocí svých spoluhráčů zařádil opět
dvouciferný náskok a za stavu 52:40
před začátkem posledního dějství
střetnutí to s prostějovskými akciemi
vypadalo nadějně.
V samotném závěru si Orli počínali
nadmíru zkušeně a nepovolili ve svém
úsilí ovládnout kolínskou palubovku.
Domácí sice dali v této periodě dvacet
bodů, bylo to však pravidelně stylem
koš za koš, což Hanákům k úspěchu
bohatě stačilo.
(lv)

CO ZAZNĚLO

NA
A TISKOVC
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Predrag BENÁČEK - BC Geosan Kolín:
„Musím říct, že moji hráči bojovali, jak mohli. Na Prostějov to zkrátka nestačilo, především díky výkonu v útoku. Několik našich opor nepodalo
výkon, který jsme očekávali. V obraně to nebylo špatné, dostat od takového týmu jednasedmdesát bodů je slušný výsledek. Ani to nám ale bohužel
nepomohlo, protože soupeř hrozně chytře využíval všechny svoje schopnosti, možnosti a velkou hráčkou kvalitu.“
Zbyněk CHOLEVA - Ariete Prostějov:
„Odehráli jsme těžký zápas. Jako vždy se to vítězství rodilo v obraně, kde
jsme od začátku byli pozorní. Bakiče jsme nenechali rozehrát a snad to bylo
naší obranou, že jsme nutili domácí ke ztrátám a k těžkým střelám. Takřka
celý zápas jsme drželi velmi nízké skóre, což pro domácí bylo těžké. V důležitých momentech se nám navíc podařilo skórovat trojkou nebo dobrou
kombinací pod koš.“

„Hráli jsme hrozně, snad je to pryč,“ věří Orli
PROSTĚJOV Střízlivě a docela kriticky hodnotili vstup
do ligového ročníku sami
basketbalisté prostějovského
Ariete. Neměli ani tak problém
s počtem tří porážek v prvních
čtyřech zápasech, protože nastoupili proti nejsilnějším soupeřům a ve dvou případech
navíc na jejich palubovce. Spíš
je trápila předváděná hra.

Ladislav Valný

„Prohrát v Děčíně, Pardubicích
a doma s Nymburkem není tragédie.
Horší je, že jsme nehráli dobře. Náš
výkon neměl odpovídající parametry
a to bylo zarážející,“ ohlédl se za úvodem sezóny křídelník Petr Dokoupil.
Otevřeně hodnotil vstup do sezóny také Lukáš Palyza, nová opora
Prostějova. „Místy to bylo až strašidelné. Ale dalo se čekat, že tým si

musí sednout. Přišli noví hráči jako
Petr Dokoupil, Brett Roseboro a já.
V posledních zápasech už to konečně nějak začíná vypadat,“ míní Palyza, podle něhož je přes několik výher před týmem ještě hodně práce.
„Ukázalo se to třeba v zápase s Opavou. Měli jsme velký náskok a mohli
ve druhé čtvrtině rozhodnout. Místo toho jsme nechali soupeře dát lehké koše a třepali se o výsledek. Na to
si musíme dát pozor.“

Pod rozpačitý rozjezd do nového ligového ročníku se podepsaly
změny v sestavě i podle kapitána
Romana Marka. „Z bývalých klubů
si kluci přinesli své návyky a museli
přijmout jiné. To chvíli trvá,“ říká
Marko. Obměněná sestava má podle
předpokladů také potíže při souhře
a kombinaci. To se odráží ve velkém
počtu ztracených míčů v prvních zápasech. Není to ale nic nečekaného
a dá se předpokládat, že i přechod do

útoku a výpomoc v obraně bude mít
vzestupnou tendenci.
„S tím jsme museli počítat, každá
změna se takovým způsobem projeví. Nejde počítat s tím, že se vymění
tři hráči a bude všechno od začátku bez chyb. Na to potřebujete čas
a jen přípravné období na to nestačí.
Všechno do sebe musí zapadnout.
Máme stále rezervy, víme, na čem
je třeba zapracovat,“ tvrdí kouč Orlů
Zbyněk Choleva.

Pondělí 9. listopadu 2015
www.vecernikpv.cz
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Plíškovou zastavila až Venus Williamsová Prostějov i Kostelec hrají hned v sobotu
ČU-CHAJ Až do finále turnaje Elite Trophy v čínském Ču-chaj se probojovala Karolína Plíšková. Třiadvacetiletá tenistka, patřící do stáje prostějovského
manažera Miroslava Černoška, na obdobě Masters
postupně porazila Sbrku Ivanovičovou, Itaku Erraniovou i Ukrajinku Svitolinovovou a prohrála až Venus
Williamsovou. Díky tomuto úspěchu zakončí sezónu
na jedenáctém místě.
Rozhodující utkání rozhodlo několik míčků a česká hráčka
proti zkušené soupeřce nebyla bez šanci. Ve zkrácené hře druhého setu měla dokonce setbol. „Byl to výborný zápas. Venus
je skvělá hráčka, fakt do toho šla a podala skvělý výkon. Já taky
zahrála opravdu dobře a měla své šance. Mohlo to dopadnout
klidně opačně,“ komentovala rozhodující duel Plíšková.
Pro mladou tenistku, která hájí v české extralize barvy TK Agrofert, to bylo šesté finále v sezóně. Na titul dosáhla v Praze,
v Sydney, Dubaji, Birminghamu a Stanfordu se radovaly její
soupeřky. I tak zažila Plíšková životní sezónu. „Na začátku
roku mě nenapadlo, co mě čeká v následujících měsících.
Odehrála jsem hodně turnajů a většina byla povedená, za což
jsem moc ráda. Teď si musím hlavně odpočinout a i příští rok
makat stejně,“ říká odhodlaně tenistka.
Předtím na ni ale ještě čeká pražské finále Fed Cupu proti
Rusku. „Všichni si přejeme, abychom se po posledním míči
radovaly, a rozhodně pro to uděláme maximum,“ slibuje Plíšková…
(lv)

KOSTELEC NA HANÉ, PROSTĚJOV Po dvoutýdenní přestávce
bude o tomto víkendu opět pokračovat házenkářská druhá liga
mužů. V sedmém kole skupiny JIH-MORAVA nastoupí oba regionální celky na domácí půdě, přičemž
výjimečně se tak shodně stane už
v sobotu odpoledne.
Netradiční je to pro kostelecké hráče,
ti místo tradiční neděle a půl jedenácté
dopoledne nastoupí proti Ivančicím již
o den dříve od šestnácti hodin. „Bylo
nám oznámeno, že v neděli dopoledne
je hala obsazená. Proto se s Ivančicemi
utkáme o den dříve, v sobotu odpoled-

Foto: internet

Berdych dostal Djokoviče do dvou tie-breaků
Prostějovský tenista měl v úvodu volný los a pak si poradil s domácím Rogerem-Vasselinem a dalším Francouzem Tsongou. Jeho cesta se v Paříži
zastavila až v následujícím střetnutí,
i když měl v každém setu setbol.
Do druhého kola po vítězství nad
Španělem Garcíou-Lópezem postoupil Lukáš Rosol, následně už ale
nestačil na Nadala. Jiří Veselý skončil
hned po prvním utkání, když podlehl
Ukrajinci Dolgopolovovi.

původně z druhé ligy vypadla, pak se
ale kvůli nesrovnalostem mezi severní a jižní skupinou vrátila. Nebude to
jednoduchý zápas, ale snad to zvládneme,“ přeje si prostějovský kouč Svatopluk Ordelt.
Od soupeře očekává, že se bude snažit o podobnou hru jako Juliánov či
Maloměřice, díky výhodě vlastní palubovky je však favoritem Prostějov.
„Z dálky moc hrozit nebudou, ale budou se snažit pronikat na šestku a hrát
na pivota, musíme je tedy zavčas odbránit,“ odpozoroval s tím, že na tento
souboj pátého s osmým by měl mít
k dispozici kompletní sestavu. (jim, zv)

Minižáci Sokola II vybojovali sokolské stříbro

FEDCUPOVÝ VÍKEND: Finále Česko vs. Rusko
14.11. 14:00, 15.11. 15:00
ČT Sport
PAŘÍŽ, PROSTĚJOV Tomáš Berdych sice na excelentně obsazeném
turnaji v Paříži neztratil v duelu se
světovou jedničkou Novakem Djokovičem ani v jednom případě své
podání a předvedl špičkový výkon,
přesto se Srbem své čtvrtfinálové
utkání prohrál. Před Turnajem mistrů ale ukázal, že má kvalitní formu.
„Zatlačil mě opravdu hluboko do
defenzivy. Předvedl špičkový tenis,“
ocenil svého soupeře Djokovič.

ne,“ potvrdil kostelecký kouč Jiří Grepl.
I přes tuto změnu by byl rád, kdyby
jeho svěřenci navázali na poslední
utkání s Litovlí. „Pokud bychom předvedli podobné nasazení a bojovnost,
byl bych spokojený. Je to však mistrák
a ty se hrají jinak. Po zdravotní stránce jsou však všichni hráči v pořádku.
Na menší problémy si stěžoval pouze
Martin Švec. Věřím, že budeme kompletní,“ poodhalil.
V případě Sokola II Prostějov je sobota klasikou, proti Telnici se bude
hrát od 17 hodin. „Doufám, že se
nám podaří udržet stoprocentní domácí bilanci a vyhrajeme. Telnice sice

V Paříži si Berdych po delší době
vyzkoušel i čtyřhru, v níž se představil společně s Radkem Štěpánkem. Ostřílení parťáci, kteří spolu
slavili velké úspěchy především
v Davis Cupu, opět ukázali svoji sílu
a sehranost na kurtu. Po dvou triumfech nad francouzskými páry porazili i špičkový nizozemsko-rumunský
pár Rojer - Tecau a prohráli až v semifinále s dvojicí Dodig - Melo.
(lv)

VELKÉ MEZIŘÍČÍ, PROSTĚJOV O říjnovém státním svátku se nejmenší prostějovští házenkáři zúčastnili republikových přeborů České obce sokolské ve
Velkém Meziříčí. Na finálovém turnaji se představilo
celkem osm družstev rozdělených do dvou skupin
a zástupci Sokola II to dotáhli až do bitvy o zlaté medaile. V ní sice neuspěli, i tak se ovšem zpět na Hanou
vrátili s velice cenným umístěním.
„Všem hráčům a hráčce patří velké poděkování za úspěšnou reprezentaci prostějovské házené, za předvedené výkony a bojovnost po celý turnaj, přineslo to tento vynikající výsledek,“ těšilo trenéra Tomáše Juríka.
Prostějovští „minici“ se ocitli ve skupině „B“ a společnost
jim dělala také družstva Nového Veselí, Kobylis a Poruby.
Tato trojice však nakonec svedla bitvu jen o druhé místo.
„V prvním zápase jsme nastoupili proti Novému Veselí, které jsme přejeli 27:18. V druhém zápase nás čekal
nejtěžší soupeř skupiny, a to tým z Poruby. Po velmi dramatickém boji se nám podařilo zápas vyhrát až v samém
závěru v poměru 16:15,“ popisoval Jurík.
Poslední zápas v základní grupě sehráli jeho svěřenci proti
Kobylisům. „V tomto střetnutí dostali příležitost všichni
hráči a zápas dovedli do vítězného konce 13:9. Vyhráli jsme
tak celou skupinu a postupovali jsme do bojů o medaile,“
užíval si člen oddílového vedení a stále i aktivní házenkář.
„V semifinálovém utkání na nás čekal tým z Luhačovic, na
kterého jsme vletěli a v poločase jsme si vypracovali pětibrankový náskok 10:5 a nakonec jsme celkem jasně vyhráli 20:13. Tato výhra nás posunula do finále proti domácímu
Velkému Meziříčí,“ pochlubil se dalším dílčím úspěchem.
Souboj o prvenství pak přinesl velice dramatickou bitvu,

Mladíci Sokola II Prostějov koučovaní Tomášem Juríkem
(vpravo nahoře) a Davidem Jurečkou se z Vysočiny vrátili se
stříbrem na krku.
Foto: archiv oddílu

jejíž rozuzlení se událo až v samotném závěru. „Ve finále
jsme si po celý první poločas udržovali dvou- až tříbrankové vedení. Druhý poločas však přinesl velmi dramatický
souboj, ve kterém jsme nešťastně prohráli o jedinou branku 17:18 a celkově tak skončili na druhém místě,“ zamrzelo Juríka.
(jim)
Sestava a branky Prostějova: Nevrla 41, T. Jurík 30,
Sladovník 13, Faltýnek 4, Letocha 3, M. Jurík 1, Vejlupek 1, Duroňová 1, Hampl
Konečné pořadí: 1. TJ Sokol Velké Meziříčí, 2. TJ Sokol II Prostějov, 3. TJ Sokol Poruba, 4. TJ Sokol Luhačovice, 5. TJ Sokol Nové Veselí, 6. TJ Sokol Juliánov, 7.
TJ Sokol Kobylisy, 8. TJ Sokol Chrudim

Zlatý hattrick prostějovského nohejbalisty Roby

TÝN NAD VLTAVOU Jak Večerník informoval v minulém vydání,
dalšího životního úspěchu se dočkal prostějovský nohejbalista Tomáš Roba. Mladý talent ovládl mistrovství České republiky juniorů
a získal již svůj třetí domácí titul!
Na šampionát do jihočeského Týna
nad Vltavou odcestovala trojice mladých nadějí Sokola I Prostějov. Trenérská dvojice Beneš - Matkulčík do bojů
nasadila Tomáše Robu, Jakuba Ftačníka a Mariána Příhodu. „Všichni si mohli
dělat oprávněné medailové ambice.
Nejvíce jsme věřili Tomáši Robovi,
jenž je právě v této disciplíně na svůj věk
velice ostříleným hráčem. Pravidelně
boduje v dorostenecké extralize i prvoligové mužské soutěži. V minulosti jsme
získávali pravidelně medaile v kategorii
žáků i juniorů a právem jsme cítili vysoké ambice,“ vrátil se k ambicím Richard
Beneš, kouč prostějovského nohejbalového oddílu TJ Sokol I Prostějov.

Ve startovní listině figurovalo čtyřiadvacet nejlepších juniorů České
republiky, kteří byli rozděleni do
osmi tříčlenných skupin. Vítězové
postupovali přímo do play off, hráči
na druhém a třetím místě bojovali
o zbývajících volných osm míst ve
vyřazovacích bojích. „Naši kluci byli
favority svých skupin, ale všichni
tři skončili až na druhých místech.
V osmifinále však nezaváhali a postoupili dál,“ informoval Beneš s tím,
že kompletní prostějovská trojka se
tedy kvalifikovala do čtvrtfinále.
Čtvrtfinálový pavouk byl ale krutý, protože na sebe narazili dva borci Sokola I.
„Roba s Ftačníkem svedli obrovskou
bitvu vynikající úrovně. O postupu Tomáše rozhodlo spíše štěstí, když vyhrál
rozhodující set rozdílem jediného míče
10:9. Smůla se pak přilepila na Příhodu,
jenž podlehl stejným výsledkem žateckému Kovaříkovi,“ popsal čtvrtfinálové
boje lodivod TJ Sokol I.

>>> dokončení ze strany 29
V prvním kole se Ján střetl se Stevenem Bormannem z Německa. A než
se soupeř nadál, po tvrdém úderu
z přední ruky byl počítán. Pavel
nečekal a po sérii tvrdých úderů na
spodek ukončil toto utkání ve svůj
prospěch. Technické K.O. v prvním
kole a úvodní vítězství tak bylo
doma. „Zpočátku jsem se vcelku
obával, ale hned v prvním dějství
jsem ho poslal do počítání a zápas
ukončil,“ usmíval se Ján.
Ve druhém kole měl Ján volno,
protože mu nenastoupil soupeř,
a tak se posunul přímo do finále, kde
na něj již čekal Rus Timofei Koptov. Toto utkání bylo plné tvrdých
úderů a výměn. Po velké tříkolové
bitvě se z vítězství zaslouženě radoval prostějovský boxer. „Proti
Rusákovi to bylo vyrovnanější, byl

hodně zkušený a také reprezentant
své země, ale moje přední údery
zvítězily,“ oddechl si Pavel Ján.
Jen slova chvály pak měl na jeho
adresu mládežnický kouč BC DTJ
Prostějov Martin Klíč. „Pavel byl
dobře fyzicky připraven, což ho
podrželo i ve třetím kole, kde se
často láme chleba. Myslím, že se
vyplatilo i to, že jsme ho zařadili
k oddílu mužů. Zde má přece jen víc
sparingpartnerů ve své váze a může
dál růst a zdokonalovat se,“ vypíchl
lodivod. Pro jeho svěřence to byl
první mezinárodní turnaj, o to větší
radost z toho měl předseda oddílu
Petr Novotný, jenž se sám nedávno
úspěšně vrátil do ringu.
„Jsme rádi, že to Pavel vyhrál
a získal kov nejcennější. Reprezentoval nejen naši zemi ale i náš klub
a naše město, za to mu děkujeme.

Další neskutečnou bitvu absolvoval
Roba v semifinále. S modřickým Hanusem se opět přetahoval až do úplného konce. „Jednalo se o reprízu finálového souboje dorostenecké extraligy.
Když už se zdálo, že si finále vybojuje
stejně jako v roce 2014 Hanus, prokázal Roba skvělou bojovnost a nesporné singlové umění. Vyhrál rozhodující
set znovu o jediný míč 10:9!“ oddechl
si s úsměvem Richard Beneš. Druhým
finalistou se stal vsetínský ‚bomber´
Belko, jenž je juniorským reprezentantem Slovenska.
Finálové utkání bylo střetem stylů.
„Hlavní bylo, aby se Tomáš vypořádal
s tvrdým smečovaným podáním soupeře. Roba dokázal dodržet stanovenou
taktiku a po velkém boji mohl slavit svůj
další titul mistra Českérepubliky,“ chválil svého svěřence kouč. Třetí příčku
uhrál Hanus, jenž porazil Kovaříka.
Po zisku dalšího prestižního titulu byl
pochopitelně trenér Richard Beneš

Boxer Ján ovládl turnaj Olympijských nadějí

Foto: archív P.Jána

Teď je potřeba zase zabrat
a hlavně neusnout na vavřínech,“
podotkl hned šestinásobný domácí
šampion.
(jim)

velmi spokojený. „Jsem opravdu šťastný. Tomáš už měl ve své sbírce dva tituly, teď si získal již svůj třetí v juniorské
kategorii. Tenhle počin se doposud

nikomu nepodařil, i když k němu měl
před šesti roky hodně blízko Kuba
Klaudy. Bohužel tenkrát na domácím
šampionátu svůj třetí titul nepřidal,“

ohlédl se do minulosti Beneš a uzavřel:
„Zisk titulu v závěru sezóny je dalším
cenným triumfem prostějovského nohejbalu.“
(zv)

VÝSLEDKY PROSTÌJOVANÙ NA MÈR 2015
Základní skupiny:
Tomáš Roba - Horčička (Peklo) 2:0 (10:1, 10:2); - Žikeš (Č. Budějovice) 1:2 (9:10, 10:6, 6:10)
Jakub Ftačník - Pošepný (Zbečník) 2:0 (10:5, 10:6); - Kovářík (Chabařovice) 1:2 (6:10, 10:5, 9:10)
Marián Příhoda - Zrna (Č. Budějovice) 2:1 (10:9, 7:10, 10:7); - Kábrt (Zbečník) 0:2 (4:10, 5:10)

Kvalifikace o play off:
Tomáš Roba - Molnár (Chabařovice) 2:0 (10:3, 10:3); Jakub Ftačník - Jiránek (Čelákovice) 2:0 (10:4, 10:5);
Marián Příhoda - Knapp (Karlovy Vary) 2:0 (10:5, 10:7)

Osmifinále:
Tomáš Roba - Malý (Karlovy Vary) 2:0 (10:5, 10:5); Jakub Ftačník - Kábrt (Zbečník) 2:0 (10:9, 10:9); Marián
Příhoda - Kovářík (Chabařovice) 1:2 (9:10, 10:8, 8:10)

Ètvrtfinále:
Tomáš Roba - Jakub Ftačník 2:1 (6:10, 10:8, 10:9)

Semifinále:
Tomáš Roba - Hanus (Modřice) 2:1 (8:10, 10:8, 10:9)

Finále:
Tomáš Roba - Belko (Vsetín) 2:1 (10:8, 9:10, 10:7)
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

JESTŘÁBI ČASTO STŘÍLÍ, PŘESTO DÁVAJÍ NEJMÉNĚ BRANEK
V individuálních statistikách první hokejové ligy jsou na tom nejlépe gólman Horčička a obránce Drtina
PROSTĚJOV Celý týden bez jediného ligového střetnutí
nabídl dostatečný prostor k tomu kouknout se podrobněji
na aktuální ročník druhé nejvyšší domácí soutěže řečí čísel.
Hlavní jsou body a těch i díky českobudějovické kontumaci
nejvíce nastřádalo Kladno. Prostějovští Jestřábi uzavírají lepší
polovinu tabulky. V týmových statistikách si svěřenci trenéra
Kamila Přecechtěla vedou velice dobře v celkovém počtu
střel, počtu oslabení i jejich ubránění a mezi nejlepší patří
i podle návštěvnosti. Z jednotlivců se pak nejvíce projevuje
brankářské umění Luboše Horčičky a palebný potenciál beka Marka Drtiny. Co dále vyčetl Večerník ze statistik najdete
v dalším dílu pod drobnohledem...
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Zdroj: www.hokej.cz
Poznámka: U hráčů za jménem následují počet zápasů, branek, asistencí, kanadských bodů, bilance +/- a trestné minuty. U brankářů počet zápasů, odchytaných
minut, střel, obdržených gólů, zásahů, průměru inkasovaných branek, úspěšnosti
zásahů a čistých kont.

týmové støely na branku ve WSM Lize

Zdroj: www.hokej.cz

Poslední zdařilé výsledky společně s předváděnou hrou se podepsaly i na vyšších návštěvách ve
Víceúčelové hale-ZS v Prostějově,
které nyní v průměru atakují hranici
dvou tisíc. Aktuálně to dává čtvrtou pozici s jen nepatrnou ztrátou
na třetí Kladno. Druhý Přerov už je
trochu dál a vedoucí České Budějo-

Foto: Jiří Možný

vice pak jsou zcela bezkonkurenční.
Druhá nejvyšší soutěž hokejistů pokračuje 19. kolem již dnes. Na Jestřáby se pak můžete přijít podívat
ve středu 11. listopadu, kdy hostí
v prestižním souboji Havířov s prostějovskými odchovanci Martinem
Janečkem na lavičce a Václavem Meidlem na ledě.

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

CELKOVÁ TABULKA PO 19 KOLECH:

Rytíři Kladno
HC Slavia Praha
HC Dukla Jihlava
SK Kadaň
ČEZ Motor České Budějovice
SK Horácká Slavia Třebíč
LHK Jestřábi Prostějov
Hokej Ústí nad Labem s.r.o.
HC Benátky nad Jizerou
HC Stadion Litoměřice
HC ZUBR Přerov
HC AZ Havířov 2010
HC Most
HOKEJ ŠUMPERK 2003

DOMA:

1. Kadaň
2. Kladno
3. Benátky
4. Č Budějovice
5. Prostějov
6. Jihlava
7. Slavia Praha
8. Přerov
9. Ústí n/L
10. Havířov
11. Most
12. Litoměřice
13. Třebíč
14. Šumperk
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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

VENKU:

1. Třebíč
2. Slavia Praha
3. Kladno
4. Jihlava
5. Č. Budějovice
6. Prostějov
7. Litoměřice
8. Šumperk
9. Ústí n/L
10. Havířov
11. Benátky
11. Kadaň
13. Přerov
14. Most

10 4
9 4
9 4
10 4
10 3
9 2
10 3
10 2
10 3
10 2
9 2
9 1
8 1
10 1

POØADÍ NÁVŠTÌVNOSTI:

České Budějovice
Přerov
Kladno
Prostějov
Havířov
Jihlava
Praha
Třebíč
Ústí nad Labem
Litoměřice
Šumperk
Kadaň
Benátky
Most

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

46765
25408
20352
19845
16950
14927
16570
12560
10183
9550
8320
6951
3424
2707

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

5196
2310
2035
1985
1883
1659
1657
1396
1131
1061
924
695
342
301

17524
8461
16509
15117
15273
15738
24785
17049
16223
16028
12312
15032
8757
15704

1752
1058
1834
1680
1527
1574
2754
1705
1622
1603
1231
1670
973
1570

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

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

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

64289
33869
36861
34962
32223
30665
41355
29609
26406
25578
20632
21983
12181
18411

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

28:20
32:18
28:21
29:27
26:29
17:28
29:43
30:40
32:46
23:37
21:32
21:32
18:27
20:38

18
17
17
16
14
11
11
10
10
7
6
6
5
3

3384
1783
1940
1840
1696
1614
2177
1558
1390
1346
1086
1157
641
969

Vysvětlivky: U klasických tabulek je za názvem týmu počet zápasů, výher za tři body,
výher za dva body, proher za jeden bod, proher v základní hrací době, skóre a body. U
návštěvnosti následuje za týmem počet zápasů, celkový počet diváků doma, průměr
doma, celkový počet diváků venku, průměr venku, celková návštěvnost, celkový průměr.
Zdroj: www.hokej.cz

15082710823

16
55
34
28
8
8
2
0
6
8

HOKEJ ŠUMPERK 2003

-2
-3
-2
0
-8
-3
-2
0
+2
-2

HC Benátky nad Jizerou

3
4
4
7
3
2
3
3
2
1
1
1
0
0
0
0
0
0

13
7
7
4
4
1
0
0
0
0

SK Horácká Slavia Třebíč

Útoèníci:

7
5
6
2
3
1
0
0
0
0

HC AZ Havířov 2010

17
19
19
19
16
17
12
18
16
8
9
6
1
4
4
5
7
8

6
2
1
2
1
0
0
0
0
0

1
0

HC Stadion Litoměřice

Michal Dragoun
Jakub Čuřík
Patrik Moskal
Martin Novák
Lukáš Luňák
Jakub Šlahař
René Kajaba
Jakub Illéš
Lukáš Krejčík
Tomáš Rod
Václav Meidl
Matouš Venkrbec
Tomáš Gřeš
Filip Kuťák
Dominik Volek
Aleš Staněk
Luděk Kuncek
Vojtěch Augustin

Obránci:

92,51
80,00

HC Most

19
19
19
19
11
9
2
3
7
12

2,43
7,83

568
12

části minulého ročníku šlo na trio
Šimboch - Kocián - Vydržel v průměru přes čtyřicet puků na zápas,
což znamenalo nejprostupnější
obranu. V probíhajícím ročníku
doposud toto číslo výrazně kleslo
a důsledkem je i skutečnost, že
počet inkasovaných gólů také podstatně klesl.
I tak dostala nová jednička v kleci
Luboš Horčička dostatek příležitostí
k tomu, aby vynikl. V úspěšnosti zásahů je mezi prvoligovými gólmany čtvrtý, v průměru inkasovaných branek
těsně pátý a společně s dalšími dvěma
jmény vychytal druhý nejvyšší počet
výher a má ze všech mužů v masce nejvýše počet úspěšných zásahů.
To útočníci zatím až tolik nevyčnívají.
Michal Dragoun sice patří na pomezí
první a druhé desítky mezi nahrávači,
dvojciferný počet kanadských bodů
už ovšem získali pouze Moskal, Čuřík
a Novák. Právě on je s celkem sedmi
trefami nejlepším střelcem celého
mužstva.
Při pohledu do týmových statistik
zjistíme, že šestnáct gólů v rovné
stovce přesilovek dává střed prvoligového pořadí, obdobně tomu je
i v celkovém počtu trestných minut.
Ovšem téměř šestaosmdesát procent
ubráněných oslabení je čtvrtý nejlepší počin a třináct takto obdržených
branek stejně jako jednadevadesát
oslabení dokonce třetí nejlepší číslo
dosavadního průběhu WSM Ligy.
Značí to tak vzestup i v tomto dílčím
poměření.

SK Kadaň

Marek Drtina
Patrik Husák
Tomáš Protivný
Pavel Mojžíš
Petr Šenkeřík
Jiří Vokurka
Michal Špaček
Dominik Rudl
Aleš Sova
Marek Kaluža

46
3

Hokej Ústí nad Labem s.r.o.

Brankáøi:

1136 614
23
15

HC ZUBR Přerov

19
1

HC Dukla Jihlava

Luboš Horčička
Jakub Neužil

osobní rekord. Loni zvládl ve Skalici
za celý ročník sedm kousků, v pardubické juniorce před sedmi lety jedenáct. Ve statistikách beků je tak téměř
dvoumetrový hráč z celého týmu
druhý nejproduktivnější plejer a dokonce úplně nejlepší střelec. „Marka
jsme s jeho ránou už dlouho tlačili,
aby více střílel, přesilovky jsme chtěli
hrát přes něj. Zpočátku si plně neuvědomoval, jaký potenciál v sobě má, až
po dvou třech vstřelených gólech najednou zjistil, že má přesnost i ránu.
Jeho sebevědomí se zvedlo natolik, že
tyto vize potvrzuje a hraje výborně.
Celému mužstvu z pozice střílejícího
beka pomáhá,“ ocenil přínos předsezónní posily Přecechtěl.
Zadáci celkově nastřádali dvanáct
branek. Vedle Drtiny se trefili
i Husák, Protivný, Mojžíš a Šenkeřík. V součtu jde o přibližně
čtvrtinu zásahů. „Celá naše hra se
změnila. Obránci si uvědomili, že
hokej už není o tom, že oni budou
trhat hřiště a podporovat útok jen
tak ledabyle, ale že puky naopak budou rychle dávat. S tím byl zpočátku
největší problém, protože sem přišly
typy, které byly zvyklé kotouč držet
a dávat přihrávky do prázdné brány.
Bohužel to my jsme nebyli schopni
hrát, proto vše zpočátku při přechodu z obranného pásma do útočného trošičku skřípalo,“ poznamenal
k hernímu projevu svého souboru
prostějovský trenér.
Velký rozdíl avšak nastal i v počtu soupeřových střel. V základní

HC Slavia Praha

INDIVIDUÁLNÍ STATISTIKY
LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

I díky poslední výhře nad Mostem se Prostějov drží v první polovině tabulky. Nyní po týdenní pauze začnou v Jihlavě, pak doma vyzvou Havířov.

Rytíři Kladno

Pouze šestačtyřicet nastřílených branek v devatenácti střetnutích. Je to
sice výrazně lepší než na počátku sezóny a průměr téměř dva a půl gólu
na zápas, ale stále úplně nejnižší počet
ze všech čtrnácti prvoligových účastníků. Přitom co do počtu samotných
střeleckých pokusů, je tu výrazný posun oproti loňsku. Tehdy byli Jestřábi
nejméně aktivní, zatímco letos tomuto pořadí dlouho vévodili a nyní jim
patří druhá pozice jen těsně za Českými Budějovicemi.
„Na této činnosti jsme intenzivně
pracovali a budeme i nadále pracovat každý trénink. Nutíme kluky, aby
chodili do koncovky a byli důraznější. Myslím, že v posledním měsíci
se zvedl i počet vstřelených branek,
nejen střel. Ale ono je to jedno s druhým. Jak říká jedno kanadské přísloví, nejsou střely, nejsou góly,“ podotkl

LHK Jestřábi Prostějov

Jiří
MOŽNÝ

k tomuto zajímavému porovnání
Kamil Přecechtěl, hlavní kouč prostějovských hokejistů. Na aktuální
skóre se mu ale zatím stále nedívá
úplně nejlépe. „Máme problém góly
dávat. Na to, kolik máme střel, tak se
radujeme příliš málo,“ uvědomuje si
lodivod Jestřábů.
Jak potvrzují statistiky, jeho tým často
provází dlouho nevídaný jev, a sice že
soupeře vysoko přestřílí. „Střelcem se
člověk rodí, a když budu objektivní,
tak tu máme velice pracovité mužstvo, obětavé, snaživé, ale takový
třiceti-čtyřicetigólový střelec v něm
není. Jsou to kluci, z nichž každý je
schopen dvacet pětadvacet gólů dát
jednu sezonu a v té další jen dvanáct
třináct... Na druhou stranu pokud se
každý prosadí tím svým průměrem,
tak je tomu dobře i proto, že se pak
mužstvo těžko hlídá. Bohužel oproti
tomu, když se nedaří, tak rázem není
nikdo, kdo by gól pravidelně dával,“
upozorňuje strůjce současného prostějovského posunu tabulkou.
Trochu nečekaným kanonýrem se
zatím jeví Marek Drtina. Šestadvacetiletý pardubický odchovanec se
trefil už šestkrát a útočí tak na svůj

ČEZ Motor České Budějovice

původní
zpravodajství
ví
pro Večerník
k

