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ZLODĚJNA V KLENOTNICTVÍ:
Šperky a diamanty za statisíce!

Za to by se nestyděl
ani Spiderman

se PŘIZABIL
Bojuje v nemocnici o život. Mladý příslušník katarské policie nezvládl v pátek na prostějovském
letišti cvičný seskok padákem a přivodil si těžká zranění. Jeho stav je vážný, ale stabilizovaný.
Ilustrační koláž Večerníku
Prostějov/mik - K velkému neštěstí došlo minulý pátek hodinu před polednem na
prostějovském letišti. Své schopnosti zřejmě přecenil osmadvacetiletý parašutista, kterému
se nepovedlo hladké přistání a přivodil si velmi těžké zranění. Podle ověřených informací
Večerníku se jednalo o člena zásahové jednotky katarské policie!
„Mohu potvrdit, že k případu došlo. Parašutista byl s těžkým zraněním letecky transportován do Fakultní nemocnice v Olomouci. Příčiny pádu zjišťujeme,“ potvrdila nám šířící se
zvěsti Irena Urbánková, tisková mluvčí krajského ředitelství Policie ČR.
Jak Večerník zjistil, absolvovali v minulých dnech v rámci svého cvičení parašutistický trénink katarští policisté. A právě jeden z nich je muž, který nyní bojuje v olomoucké nemocnici o život! „Na pomoc zraněnému muži arabské národnosti byl vyslán vrtulník záchranné
služby. Osmadvacetiletý muž byl letecky za umělé plicní ventilace přepraven na urgentní
příjem Fakultní nemocnice v Olomouci. Při pádu utrpěl mnohačetná zranění a jeho stav je
velmi vážný. V době transportu byl ale při vědomí,“ sdělil Večerníku v pátek odpoledne Ivo
Mareš, ředitel Záchranné služby Olomouckého kraje.
Těsně před včerejší uzávěrkou jsme se snažili zjistit aktuální stav zraněného policisty z Kataru.
Bohužel, bližší podrobnosti nám olomoucká nemocnice pro tuto chvíli odmítla sdělit...

Chmatáci se
slanili ze

Podrobnosti o neuvěřitelné
krádeži včetně exkluzivní
zpovědi majitele klenotnictví
čtěte na straně 6!

stropu…

Místo činu. Do klenotnictví v obchodním centru Arkáda se během posledních tří
let už podruhé vloupali zloději. A naprosto totožným způsobem, jako Spidermani!
Koláž Večerníku
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Krimi
168 hodin
s městskou policií
Piráti na silnicích
V průběhu uplynulého týdne
strážníci měřili rychlost
y
v Kostelecké ulici a v Čechůvkách.
Při čtyřech akcích zjistili téměř
tři desítky řidičů, kteří porušili zákonem stanovený limit.
V blokovém řízení bylo celkem
uděleno pokut za 12 400 korun.
Z řešených řidičů byli pouze
čtyři z Prostějova.
V Kostelecké ulici byla nejvyšší
překročená rychlost naměřena
muži z Vyškova, a to 74 km/hod.
Podstatně horší situace byla zaznamenána na křižovatce smrti
v Čechůvkách. Tato lokalita je
vedena jako značně riziková,
neboť zde byly zaznamenány
těžké dopravní nehody a předepsaná rychlost je zde snížena na
70 kilometrů za hodinu. Přesto
jsou někteří schopni překročit
rychlost i o více jak 30 km/hod.
Na snímku je konkrétní příklad,
kdy se vozidlo řítilo rychlostí
114 km/hod. Tomuto řidiči byla
uložena na místě bloková pokuta
ve výši 2 500 korun a na kontě
mu přibudou tři body.

Byl to opravdu jed?
V úterý 13. srpna po osmé hodině ráno nahlásil na linku 156
majitel psa objevení podivných
ggranulí rozsypaných
yp ý v ulicích
Českobratrská,
Slovenská
a Kollárova. Službě sdělil svou
obavu, zda nejsou škodlivé, neboť jeho pes je ochutnal a bylo
mu špatně. Vyslaní strážníci danou lokalitu zkontrolovali. Na
chodníku ležela modrá směs
podobná zrní. Bylo usouzeno,
že by mohlo jít o jed na hlodavce. Na místo byli přivoláni policisté, kteří si událost převzali.

Nejapná zábava
Půl hodiny před půlnocí ze
čtvrtka 15. na pátek 16. srpna
byla oznámena na linku 156
jdoucí skupina osob po ulici
Olomoucká, která má u sebe
přenosnou dopravní značku
určující objízdnou trasu směr
Brno. Oznamovatel hlídce sdělil, že mladíci utekli a značku
zahodili. Strážníci výtečníky
již v okolí nenalezli, jen po nich
zůstala pohozená tabule. Ta
nebyla poškozená, a proto byla
vrácena na původní místo.

Pohodlní bezdomovci
Nepříjemné překvapení připravily osoby bez domova majitelům provozovny, kdy si přinesly
starý otoman k nakládací rampě
a na něm v nočních hodinách
přespávaly. Toto samozřejmě
přípustné není. Po telefonickém
oznámení majitelky obchodu
sice strážníci nocležníky nezastihli, ale událost postoupili
příslušným pracovníkům, aby
došlo k odstranění pohovky. Ti
toto přislíbili.

Prošla jen třetina!
V průběhu letních prázdnin
proběhlo pět preventivních
akcí zaměřených na kontrolu
povinné výbavy jízdního kola.
Cyklisté byli kontrolováni
v Netušilově, u hlavního nádraží a v ulicích Komenského,
Dykovy a v Olomoucké. Ze 180
zkontrolovaných cyklistů měla
jen třetina jízdní kolo zcela vybavené. Cyklistům nejvíce chyběla oranžová odrazka, která má
být ve špicích. Tato absence je
dána častým spadením, ulomením, ale i neznalostí, neboť stále
je u řady občanů v podvědomí,
že stačí mít jen osvětlení. Aby
se zvýšila bezpečnost cyklistů,
strážníci při těchto akcích nalepí
reflexní samolepku dané barvy
na místo, kde odrazka chybí.
Těm, kteří měli svůj bicykl v pořádku, věnují reflexní přívěšek.
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Sériového zloděje kol ZATKLA KRIMINÁLKA
Z šestnácti ukradených patnáct prodal. Hluboko pod cenou…

V poslední době se po Prostějově rapidně rozrostl počet případů krádeží kol. Naproti tomu během
posledních týdnů se policii podařilo zjistit hned několik pachatelů této trestné činnosti. Dalšího fantoma kolařů dopadla kriminálka uprostřed minulého
týdne. Zloději šestnácti kol, z nichž patnáct stačil
prodat, hrozí nyní až pětiletý kriminál!
Prostějov/mik
Prostějovští kriminalisté zahájili
trestní stíhání dvaadvacetiletého
muže z Prostějova, který byl
obviněn ze spáchání přečinů
krádeže a porušování domovní
svobody. „Tohoto protiprávního
jednání se dopustil v průběhu
měsíců dubna, května, června,
července i srpna na různých
místech města Prostějova.
Kola
ukradl
například
v ulicích V. Špály, Krasické,

na Sídlišti Svobody, Palackého, Tylově, Finské, Libušince,
Havlíčkově, Brněnské, Plumlovské, Krapkově, Resslově
a Konečné,“ sdělila Večerníku
Irena Urbánková, tisková mluvčí
krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.
Mladík se zaměřoval na jízdní
kola různých druhů - trecková,
horská, crossová jízdní kola,
ať už dámská či pánská. Při
jedné z krádeží odcizil také
kolečkové brusle. „Kola kradl

buď ze sklepních kojí nebo ze
stojanů na jízdní kola. I když
byla uzamčená, hravě si s nimi
poradil. Zámek přestřihl a na
kolech odjel. Ty pak prodával
neznámým osobám a takto získané peníze použil pro vlastní
potřebu,“ popsala dále policejní
mluvčí. Nekalým způsobem se
tak dnes již dopadený chmaták
zmocnil šestnácti kol. „V jednom případě byl s kradeným
kolem zadržen policejní hlídkou. Policisté bicykl zajistili
a vrátili majiteli. Patnáct kol však
stačil podezřelý prodat. Celková
škoda, kterou svým jednáním
způsobil, byla vyčíslena na
sedmdesáttřitisíc pětset korun,“
prozradila Irena Urbánková.
Dvaadvacetiletého
mladíka
nyní čekají pořádné patálie.
„Na základě operativního šetření
prostějovských
kriminalistů

HONIČKA za pirátem silnic
Bez řidičáku překročil rychlost a zdrhnul!

Prostějov/mik - Podle soudu
nesměl ještě šest let usednout
za volant, ale chlápek z Prostějova si z celé série podobných rozsudků a zákazu řízení
nedělal vůbec těžkou hlavu.
V pátek 16. srpna jej strážníci
městské policie znovu lapili,
v Žitné ulici autem překročil
rychlost a ještě k tomu vzápětí
hlídce utíkal!
„Ze spáchání přečinu
maření výkonu úředního
rozhodnutí
a vykázání je podezřelý sedmatřicetiletý
muž, který byl v pátek
kolem půl desáté dopoledne kontrolován v Žitné
ulici v Prostějově za volantem
vozidla Seat Ibiza. Strážníci
městské policie ho zastavili poté,
co překročil maximálně povole-

nou rychlost, která je v daném
úseku upravena na čtyřicet kilometrů v hodině. Při kontrole
zjistili, že řidič má příslušným
soudem vysloven zákaz řízení
všech motorových vozidel až
do října roku 2019. Na místo
přivolaní policisté si věc pře-

Zadržení piráta silnic ale v pátek neprobíhalo hladce. Jakmile
ho strážníci zastavili pro překročení rychlosti, chlápek se dal
na útěk! „Po krátké honičce muže
našli strážníci schovaného ve křoví
u silniční komunikace. Byl zadržen a předán policistům,“ informovala Večerník tisková mluvčí
Městské policie v Prostějově
Jana Adámková.
Nyní hrozí sedmatřicetiletému muži až tříletý pobyt za mřížemi.
Ve věci je vedeno zkrácené přípravné řízení. „S podobnými případy se setkáváme
denně. Nedávno jsme pro opakované prohřešky tohoto typu zatkli
muže, na kterého soud uvalil dokonce vazbu,“ doplnil Pavel Novák, vedoucí Územního odboru
Policie ČR v Prostějově.
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vzali,“ sdělila Večerníku Irena
Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.

Půjde bručet. Dopadený fantom kradl kola po celém území
Prostějova. Bylo mu jedno, zda jsou uzamčená. Přestřižení zámku
pro něho bylo otázkou několika vteřin.
Ilustrační foto
a policistů z obvodního oddělení
Prostějov 1 byl v průběhu tohoto týdne zadržen a umístěn
do policejní cely. Ve čtvrtek mu
kriminalisté sdělili obvinění
ze spáchání přečinů krádeže
a porušování domovní svobody,

za které mu, v případě prokázání
viny a odsouzení, hrozí až pětiletý
pobyt za mřížemi,“ dodala
Urbánková.
Trestní stíhání obviněného je vedeno na svobodě. Po odcizených
kolech kriminalisté nadále pátrají.

„Fikaný“ PODVOD!
Prostějov/mik - Tak to se
nevidí každý den! Po přečtení následujících řádků
se asi každý zeptá, jak někdo může být v dnešní době
tak naivní?! Na svou vlastní
pošetilou důvěřivost totiž
šeredně doplatil muž, který
před hospodou půjčil kolo
naprosto neznámému chasníkovi. Prý jenom na pět
minut. O drahý bicykl však
ale následně, a vcelku pochopitelně, přišel...
Že chlapík sedl na lep, poznal poměrně záhy po svém
dobrém skutku. Jak se vše
událo? „O kolo za čtyřiadvacet tisíc korun přišel v neděli
11. srpna důvěřivý třicetiletý
muž z Prostějovska. V ranních hodinách jej před jednou

z restaurací v Prostějově požádal jemu neznámý muž o zapůjčení jízdního kola. Tvrdil,
že potřebuje sehnat peníze na
cigarety a kolo mu během pěti
minut vrátí. Důvěřivý majitel
mu jízdní prostředek skutečně
půjčil. Neznámý muž s ním
odjel neznámo kam a už se
nevrátil,“ popsala Večerníku
jen těžko uvěřitelný okamžik
naprostého selhání jakékoliv
opatrnosti Irena Urbánková,
tisková mluvčí krajského ředitelství Policie ČR.
„Policisté případ šetří pro podezření ze spáchání přečinu
podvodu, za který pachateli,
v případě jeho zjištění, hrozí
až dvouletý pobyt za mřížemi,“ dodala mluvčí prostějovské policie.

Klikněte na
www.vecernikpv.cz

ze soudní síně...

Jiří Fink zaplatil dlužné výživné těsně před soudem
Při jejich řešení jsem na alimenty
úplně zapomněl,“ začal se před
soudkyní Ivonou Otrubovou obhajovat Jiří Fink. Na její otázku,
jaký měl v té době čistý měsíční
příjem, odpověděl naprosto
bezelstně. „Okolo pětadvaceti až
třiceti tisíci korun. Ale jak říkám,
vyskytla se spousta okolností,
kvůli nimž jsem na svoji povinnost zapomněl. Celé dlužné
výživné jsem ale v nedávné době
uhradil,“ uvedl Fink. A své tvrzení
dokázal, když soudkyni předal
ústřižky od složenek s různými
částkami, které daly dohromady
zmiňovanou částku třiceti tisíc korun. „Podařilo se mi to dát do kupy
během července tohoto roku,“
dodal s omluvným výrazem
obžalovaný kolotočář ze Smržic.

Matka dvou dcer a bývalá
manželka Žaneta Finková se
k soudu nedostavila. Ze čtené
výpovědi však vyplynulo, že
Jiřího Finka během deseti
let po jejich rozvodu žalovala
už dvakrát. V jednu dobu se
dokonce podle jejích slov dluh
na alimentech vyšplhal na astronomických 298 tisíc korun.
„Vždy jsem ale dluh srovnal,
většinou jak nám skončila
kolotočářská sezona a já měl
pohromadě více peněz,“ zareagoval Fink.
Senát okresního soudu byl
k němu ve čtvrtek shovívavý.
„Je pravda, že obžalovaný po
dobu deseti měsíců zanedbával
svoji vyživovací povinnost, což
ostatně sám doznal. Nicméně

dnes předložil poukázky, které
prokazují, že dluh uhradil,
navíc projevil účinnou lítost
nad svým jednáním. Tím se
zprošťuje návrhu na potrestání. Jenom mě zarážejí dvě
věci...,“ pronesla závěrečnou
řeč soudkyně Ivona Otrubová.
„Obžalovaný zaplatil dlužné
alimenty až těsně před tímto
soudním projednáním, navíc
je nepochopitelné, že výživné
neplatil pravidelně, když
k tomu finanční prostředky
prokazatelně měl..,“ zamyslela
se soudkyně.
Obě strany, tedy státní
zástupkyně i Jiří Fink se svojí
obhájkyní Tamarou Vránovou,
se vzdaly odvolání, rozsudek je
tedy pravomocný.

po kvartetu hledaných

Řetězový karambol
V pondělí 12. srpna krátce
po šesté hodině večer došlo
na parkovišti v Okružní ulici
k dopravní
p
nehodě,, která se
obešla bez zranění. Škoda byla
vyčíslena na jednadevadesát
tisíc korun. Třiačtyřicetiletá
řidička vozidla Opel Agila
nezvládla řízení a narazila do
zaparkovaného vozidla Škoda
Superb,
p , kterého náraz odhodil
na další Škodu Felicii a tu zase
na zaparkovaný Volkswagen
Polo. Alkohol byl na místě
vyloučen
y
dechovou zkouškou.
Řidičce byla uložena bloková
pokuta.
Škodu za jedenáct a půl tisíce korun způsobil zatím neznámý pachatel, který se ze
čtvrtka 15. na pátek 16. srpna
vloupal po vypáčení okna do
jednoho z rodinných domů
na ulici Na Trávníku v Prostějově. Ukradl videokameru,
peníze a šperky.

Straka v garáži
Z pondělí 12. na úterý
13. srpna došlo k vloupání
do garáže na Střížově ulici
v Prostějově. Neznámý pachatel z ní ukradl dvě jízdní kola,
přímočarou pilu, elektrickou
pilu, příklepovou vrtačku, vrtací kladivo a úhlovou brusku.
Škoda byla vyčíslena na více
jak dvaatřicet tisíc korun.

Kola ze sklepa
Škodu za pětačtyřicet tisíc
korun způsobil zatím neznámý pachatel, který se
někdy v čase od jedenáctého
do třináctého srpna vloupal
do uzamčené sklepní kóje
v Dykově ulici. Z ní ukradl
dvě horská jízdní kola.

Zboural značku

Prostějov/mik

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
výše uvedených osob
neprodleně kontaktovali
kterékoliv oddělení Policie
ČR prostřednictvím bezplatné linky 158 nebo zavolali přímo Službu kriminální policie a vyšetřování
v Prostějově na tel. číslo
974 781 326.

Bral i koloběžku
Škodu za osmatřicet tisíc korun způsobil neznámý zloděj,
který se v noci z pátku na sobotu o předminulém víkendu
vloupal do dvorního traktu
u jednoho z rodinných domů
na Jihoslovanské ulici v Prostějově. Z neobydlené části
domu ukradl dětskou koloběžku, elektrickou frézu, vrtačky, přímočaré pily a další
věci.

Vykradl dům

KRKAVČÍ OTEC se zachránil na poslední chvíli
k rukám matky obou dětí. Jenomže
od února do listopadu loňského
roku platit přestal. „Vznikl tak
dluh ve výši třiceti tisíc korun za
deset měsíců. Obžalovaný byl
obviněn z přečinu zanedbání
povinné výživy,“ konstatovala
u soudu státní zástupkyně Libuše
Bártlíková.
„Předem bych chtěl zdůraznit,
že mojí vlastní dcerou z prvního
manželství je jen ta starší z obou
děvčat, tu mladší měla manželka
s někým jiným. Bohužel
nikdy nedošlo k tomu, co jsem
požadoval, a to k testu DNA...
Přesto jsem platil na obě holky.
Ovšem vloni jsem se dostal do
kritické situace, s rodinou jsme
s kolotoči hodně cestovali a nastaly nám technické komplikace.

Dojel. Na záchytku!
V pondělí 12. srpna kolem
druhé hodiny odpoledne kontrolovali policisté na Petrském
náměstí v Prostějově třiačtyřicetiletého řidiče vozidla Opel
Vectra. U cizince provedli
dechovou zkoušku, která byla
pozitivní s hodnotou 2,68 promile alkoholu v dechu. Na
místě mu zadrželi řidičský
průkaz. Na základě lékařského vyšetření byl umístěn
do protialkoholní záchytné
stanice. Nyní je podezřelý ze
spáchání přečinu ohrožení
pod vlivem návykové látky,
za který mu hrozí až roční pobyt za mřížemi, peněžitý trest
nebo zákaz činnosti.

Půjčil kolo a ani nevěděl komu...

Jedete na dovolenou a chcete vědět,
co se děje doma?

Prostějov/mik - Jiří Fink ze
Smržic, člen slavné kolotočářské
rodiny, stanul ve čtvrtek uplynulého týdne před senátem
Okresního soudu v Prostějově.
Jak se po pár desítkách
minut jednání ukázalo, bylo
tomu celkem vzato, naprosto
zbytečně. Sedmatřicetiletý otec
pěti dětí si totiž sice neplnil svoji
vyživovací povinnost na své
dvě dcery z prvního manželství
a své bývalé ženě dlužil celkem
třicet tisíc korun, ovšem těsně
před soudním projednáváním
trestní věci vše do koruny zaplatil...
Podle rozsudku hodonínského
soudu měl od roku 2002 Jiří Fink
platit na své dvě nezletilé dcery
celkem tři tisíce korun měsíčně

ČERNÁ KRONIKA

PETR BERAN

LUKÁŠ FERKO

MILADA NAVRÁTILOVÁ

PETR NOVÁK

se narodil 15. října 1983 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila
prostějovská policie celostátní
pátrání dne 14. srpna 2013. Jeho
zdánlivé stáří je 30 let a měří mezi
175 až 180 centimetry. Další údaje k popisu osoby se v policejní
databázi nevyskytují.

se narodil 20. října 1996 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 22. července
2013. Jeho zdánlivé stáří je 17
let, měří 177 centimetrů a má
hubenou postavu. Bližší údaje
nejsou známy.

se narodila 2. června 1946 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledanou vyhlásila
prostějovská policie celostátní
pátrání dne 31. ledna 2013. Její
zdánlivé stáří je v rozmezí od 65
do 70 let, měří 175 centimetrů,
má hubenou postavu a plavé
blond vlasy.

se narodil 27. června 1976 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 6. srpna 2012. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 37
do 38 let, měří mezi 170 a 180
centimetry. Bližší údaje k jeho
osobě nejsou známy.

Škodu za stopadesát tisíc
korun si vyžádala dopravní nehoda, ke které došlo
v úterý 13. srpna kolem
čtvrté hodiny
y odpoledne
p
v Čechovicích. Devětapadesátiletý řidič nákladního vozidla v okamžiku, kdy
přejížděl přes přechod pro
chodce, nesklopeným hydraulickým ramenem zachytil
o horní část dopravního značení na přechodu pro chodce
a strhl ho k zemi. Nikdo nebyl
naštěstí zraněn, alkohol byl
u řidiče vyloučen dechovou
zkouškou.

Zpravodajství
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OPRAVENO. A TAK HURÁ NA BRNO! Divadlo utáhlo OPASEK?
... dálnice se má otevřít v PÁTEK

Dopravní komplikace spojené s uzavírkou části
rychlostní komunikace R46 a hlavně estakády
Haná v souvislosti s dlouhodobou rekonstrukcí vozovky brzy skončí. A to už tento pátek 23. srpna!
Večerníku to exkluzivně prozradil šéf Ředitelství
silnic a dálnic Olomouckého kraje...
Olomouc, Prostějov/mik
„Aktuálně probíhá na rychlostní komunikaci R46 oprava
povrchu na posledním úseku,
tedy na estakádě Haná v
Prostějově. Touto akcí se završí
opravy, které na této komunikaci trvaly dva a půl roku,“
konstatoval pro Večerník v
pátek Martin Smolka.
Na estakádě je pokládán takzvaný tichý asfalt, tedy obrusná
vrstva s nízkou hlučností.
„Jsem spokojený, že nám byl
přidělen dostatek finančních

prostředků,
abychom
v
relativně krátkém čase odstranili havarijní stav této významné komunikace. Na estakádě
ještě provedeme po dokončení
oprav kontrolní měření hluku,
které ověří protihlukové vlastnosti tichého asfaltu,“ informoval šéf Ředitelství silnic a
dálnic Olomouckého kraje.
„Kvalitu oprav prověří čas,“
dodal Smolka.
Prvního muže krajského
ředitelství silnic a dálnic se
Večerník samozřejmě zeptal
na to nejdůležitější, co zajímá

Hotovo. Zapomeňte na starou estakádu. V pátek už se budete moci
cestou na Brno projet po novém tichém asfaltu. Foto: Michal Kadlec

Prostějovany. Tedy kdy bude
oprava dokončena a s tím
také otevřeny dálniční nájezdy směrem na Brno? „Pokládka asfaltu je dokončena.
V pondělí 19. srpna začne
aplikace vodorovného dopravního značení. Předběžně

předpokládáme, že plný provoz na estakádě bude obnoven
v pátek 23. srpna,“ prozradil
Martin Smolka.
Situaci budeme samozřejmě
bedlivě sledovat a z pátečních
událostí připravíme do příštího
vydání přímou reportáž!

Prostějov/mik - Jak je všeobecně známo, od 1. srpna letošního
roku nastoupila po svém jmenování radou města do funkce
ředitelky Městského divadla
v Prostějově Jana Maršálková.
Dva dny před jejím nástupem
do funkce radní jednali o jejím
platu.
A také rozhodli. Ale jak? Kolik
peněz vůbec bude pobírat šéfka
kulturního městského zařízení?
Jestli si jako Večerník myslíte, že
tato informace by měla být veřejná, mýlíte se. Stejně jako my...
„Nemám kompetenci vám takovou informaci sdělovat,“ odmítla
zodpovědět dotaz Večerníku Jana
Gáborová, tisková mluvčí Magistrátu města Prostějova. „Mohu
potvrdit, že jsme na radě projednali a schválili návrh platového
zařazení paní ředitelky Maršálkové. Výše její mzdy skutečně není
veřejnou informací, to bychom
se mohli dostat do problémů se
zákonem. Jenom prozradím, že

v rámci nástupního platu bude
Jana Maršálková pobírat méně
peněz, než měla jako zástupkyně
ředitele na Reálném gymnáziu
v Prostějově,“ překvapila svojí
reakcí Ivana Hemerková, náměstkyně primátora zodpovědná
za kulturu ve městě.

Ředitelka
s nižším platem
než ve školství…
A co na to samotná nová ředitelka divadla? „Je to tak, ve
školství jsem měla platový tarif
dvanáct, v divadle jedenáct... Ale
já jsem se o funkci ředitelky divadla neucházela kvůli financím.
A jestli někdo vstoupil do výběrového řízení na tuto funkci jen s vi-

Menší plat. Jana Maršálková
si přechodem ze školství do
pozice ředitelky divadla rozhodně finančně nepolepšila.
Foto: archiv Večerníku

dinou osobního prospěchu, tak se
asi spletl. Vůbec mě to nemrzí,
že jsem šla s platem dolů. Nejdůležitější je, že se těším na práci,
která mě už teď ohromně baví,“
svěřila se exkluzivně Večerníku
se svým sympatickým názorem
Jana Maršálková.

Aquapark prožívá ZLATÉ ČASY Už nyní je 400 TISÍC V PLUSU
Koupaliště zaznamenalo v červenci historický rekord: 4 300 návštěvníků za jediný den!

Letošní léto budiž pochváleno! A i provozovatel
největšího prostějovského koupaliště si mne
ruce. Bodejť by také ne, vždyť hlavně tropický
červenec a začátek srpna přilákal do aquaparku
rekordní návštěvy a s tím pochopitelně i obrovské tržby. Se závěrem minulého pátku se přišlo
do areálu bývalých „Koupelek“ vykoupat přes
dvaasedmdesát tisíc lidí, a to ještě není konec
sezóny! Už třetí rok za sebou tak bude aquapark
ziskový, letos podle předběžných odhadů může
jít až o čtyřsettisícové aktivum.
Prostějov/mls
Koncem uplynulého týdne se
Večerník dotázal šéfa Domovní
správy v Prostějově, která provozuje největší městské koupaliště,

na aktuální stav návštěvnosti.
„V letošním roce až do této
chvíle navštívilo aquapark
v Koupelkách 72 364 lidí. Když
si vezmeme údaj za loňský
rok, tak za celou minulou

sezónu přišlo třiašedesát tisíc
návštěvníků. Z toho je patrné, že
v roce 2013 stoupla návštěvnost
o více než devět tisíc osob,
a to ještě není konec sezóny.
Předpokládám, že pár tropických
dní ještě přijde a dostaneme se
k hranici návštěvnosti osmdesáti
tisíc,“ pochvaloval si Vladimír
Průša, jednatel Domovní správy
v Prostějově. Jedním dechem
však poznamenal, že v průběhu
uplynulého týdne se návštěvy
rapidně snížily. „No, ony ty teploty
nebyly nic moc, takže denně chodily tak dvě stovky spíše otužilců.
Ale v příštích dnech má být ještě
hodně horko, tak uvidíme,“ poznamenal šéf Domovní správy.
Zřejmě se už ale letos nezopakují červencové „hody“, kdy

hospodaření a návštěvnost aquaparku

po tři týdny chodilo do aquaparku denně přes tři tisíce
koupáníchtivých nadšenců.
„Už tuto třítisícovou hranici
jsme považovali za maximální,
to je pak na koupališti doslova
hlava na hlavě. Jenomže během
jednoho dne jsme v červenci zaznamenali návštěvu čtyři tisíce
třista osob. A to už byl opravdový masakr! Šlo o rekordní
návštěvu za celou sedmiletou
historii aquaparku,“ poznamenal s radostným úsměvem
Vladimír Průša.

„Kolikrát je to hodně stresující...
Dřív jsem hodně často ráno vstával
a šel se nejdříve podívat z okna,
jestli je hezky a jestli tak někdo
vůbec do aquaparku dorazí.
Poslední roky ale spím klidně,“

Jednatel provozovatele zábavného centra
Vladimír Průša má důvod k úsměvu

Zdroj: Domovní správa Prostějov

Dnes se v Brně rozhodne
Rožič si vyslechne

K
E
D
U
S
ROZ

Jak dopadne? Vlado Rožič se už dnes dozví, zda a na jak dlouho
půjde do vězení...
Foto: archiv Večerníku
Prostějov/mik - U Městského
soudu v Brně proběhne
dnes, tj. v pondělí 19. srpna
s největší pravděpodobností
již poslední díl soudního
procesu s králem hanáckého
podsvětí Vlado Rožičem. Ten
je obviněn z krádeže patnácti
aut, vesměs značky Škoda
Octavia, ale i luxusnějších
vozidel, celkem za šest
milionů korun.
Rožič, který vloni v září unikl
v Prostějově speciálnímu policejnímu komandu z bytu
v Krasické ulici a také při
divoké honičce před supermarketem Tesco, se v únoru

letošního roku nakonec sám
přihlásil policii. Od té chvíle
proběhla už tři soudní jednání,
dnes by tudíž měl být vynesen rozsudek. Soudkyně Olga
Řepková má podle informací
Večerníku v plánu vyslechnout
posledního svědka, poté státní
zástupce i Rožičův obhájce
přednesou závěrečné řeči, aby
sama vyřkla ortel. Jaký bude
výrok soudu? Budeme vědět
jako první, neboť Večerník
bude přímo u toho! Exkluzivní reportáž se dozvíte
už dnes odpoledne na webových stránkách Večerníku
www.vecernikpv.cz!

Vydařené léto a tím i obrovské
návštěvy znamenají letos pro
aquapark značný finanční
přínos. „Úplně přesná čísla ode
mě v tuto chvíli ještě nečekejte,
protože nemáme přesně spočítány
provozní náklady za červenec.
Můžu ale prozradit, že už podle
prvních odhadů skončí letošní
sezóna ziskem, zhruba ve výši
čtyřista tisíc korun. Bavíme se tu

ale čistě o provozním zisku, to
znamená bez odpisů, nákladů na
investice a podobně. Ale rovněž
dvě předchozí sezóny jsme
skončili v černých číslech, jsem
rád, že letos tomu nebude jinak,“
poznamenal spokojeně jednatel
Domovní správy v Prostějově
a dodal: „ Finanční zisky
využíváme k údržbářským pracem či opravám, které jsme dříve

KOMEDIE ve Vrahovicích
Nové chodníky se zase rozkopaly…

Vrahovice/mik - Není to
poprvé, co se statutární
město Prostějov odhodlalo k rekonstrukci silnice
nebo chodníku, aby vinou
nedostatečné
koordinace
prací s jinými subjekty
nedošlo
k
promarnění
vynaložených peněz... Dalším
příkladem je současná situace ve Vrahovicích. Právě
tady se totiž znovu rozkopal
chodník, který byl nedávno
opraven!
„Sotva v ulici Petra Jilemnického zaměstnanci jedné firmy
dokončili úpravy chodníků po
zřízení veřejného osvětlení,
dnes, po zhruba dvou měsících,
jiná firma opět tyto chodníky
rozebírá a na tom samém místě
zakopává jiné kabely elektrického vedení,“ napsal ve
středu do redakce Večerníku
rozhořčený občan Vrahovic
a přiložil i fotodokumentaci.
„Kladu si asi zbytečně otázku,
proč nešlo tyto dvě akce sloučit
v jednu, ušetřit tak zbytečně
vynaložené náklady, nám místním obyvatelům další starosti,
jak se dostat do svých domů,
nehledě na obrovský hluk
mechanizace a hlavně opět

Zase se kope! Netrvalo ani dva měsíce a opravené chodníky
v Jilemnického ulici ve Vrahovicích opět vzaly za své.
Foto: občan Vrahovic (identitu má redakce k dispozici)
moře prachu? Co na to stavební úřad? Zaspal snad někdo,
nebo je to účel? Bude se snad
v budoucnu ještě něco budovat
v této ulici? Dočkáme se snad
někdy v tak malé, zdánlivě
klidné, ale díky těmto akcím
velice rušné, a hlavně prašné
ulici, jednou rekonstrukce vozovky a chodníků? To tedy

nevím,“ zasypal nás otázkami
muž z Vrahovic, který si nepřál
zveřejnit své jméno.
V závěru týdne jsme se snažili
zkontaktovat Antonína Zajíčka,
šéfa odboru rozvoje a investic
magistrátu. Bohužel, marně.
Jeho vyjádření a vysvětlení celé
situace se tak budeme snažit
přinést v příštím čísle.

Oprávněná spokojenost. Šéf Domovní správy Vladimír Průša Večerníku potvrdil, že letošní
sezóna aquaparku bude velice úspěšná.
2x foto: archiv Večerníku
odkládali v dobách, kdy onen zisk
nebyl. Aquapark je už přece jen
sedm let v provozu, takže opravy
jsou častější.“
Nejkritičtější
sezónou
prostějovského aquaparku byl rok
2008, kdy přišlo jen pětapadesát
tisíc návštěvníků.Slavný nebyl
ani obdobný rok 2011, kdy
v obou případech došlo ke statisícovým deficitům. „Je těžké
provozovat nějaké zařízení, které
je ekonomicky závislé čistě a jen
na počasí. Kolikrát je to hodně
stresující, hodně často jsem dřív
ráno vstával a šel se nejdříve podívat z okna, jestli je hezky a jestli
tak někdo vůbec do aquaparku
dorazí. Poslední roky ale spím
klidně,“ usmál se Vladimír Průša.

Na závěr Večerník zajímalo, zda
v letošním roce proběhlo v aquaparku vše hladce po stránce
bezpečnosti provozu. „Zaznamenali jsme jeden případ, kdy
se po sklouznutí z tobogánu topilo malé dítě. Respektive zůstalo
v bezvědomí pod hladinou. Naši
plavčíci ho ale včas zpozorovali
a zachránili. Došlo i k několika
zraněním,
kromě
odřenin
a modřin jsme zaznamenali
i několik zlomených končetin.
Tyto aspekty ale nijak nevybočily
z průměrného počtu zraněných
osob v jednotlivých sezónách,“
ukončil naše pátrání po
návštěvnosti v aquaparku Vladimír Průša, jednatel Domovní
správy v Prostějově.

LOUPEŽ na Wolkerce:

Jednoho cikána už zatkli!
Prostějov/mik - Prostějovská
kriminálka bleskově vypátrala jednoho ze dvou pachatelů brutálního přepadení
ženy z předminulé soboty na
parkovišti mezi Komenského
a Wolkerovou ulicí, o kterém
Večerník informoval jako
první už v minulém čísle! Připomeňme tedy, že v sobotu
10. srpna o půl jedenácté večer dvojice Romů tady násilně
okradla ženu o kabelku a Tylovou ulicí z místa činu utekla.
„Kriminalisté na případu
intenzivně pracovali a po pachatelích pátrali. Na základě
operativního šetření jednoho z nich dopadli. Jedná se
o devatenáctiletého muže
z Prostějova, který byl v úterý třináctého srpna obviněn
ze spáchání zločinu loupeže
spáchaného ve spolupachatelství. V případě prokázání
viny a odsouzení mu hrozí
až desetiletý pobyt za mřížemi. Trestní stíhání obviněného je vedeno na svobodě,“
potvrdila nám počátkem
týdne Irena Urbánková,

I

tisková mluvčí krajského
ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje. Jak dodala,
v případě druhého neznámého pachatele nadále probíhá
prověřování.
„Intenzivně
po něm pátráme,“ dodal
v pátek Pavel Novák, vedoucí Územního odboru Policie
ČR v Prostějově.
K násilnému přepadení došlo minulou sobotu večer.
Dva mladíci snědé pleti si na
parkovišti počkali na osamocenou ženu. „Znenadání k ní
zezadu přistoupili, chytili ji
za kabelku a začali se s ní o ni
přetahovat. Shodili ženu na
zem a táhli ji zhruba asi metr
po zemi, dokud paní kabelku
nepustila. Oba pachatelé pak
s lupem utekli. Poškozená
v kabelce kromě peněz měla
i mobilní telefon a svazek
klíčů. Celková škoda byla
vyčíslena na tři a půl tisíce
korun. Během loupežného
přepadení utrpěla žena pouze oděrky, lékařské ošetření
nepožadovala,“ připomněla
případ Irena Urbánková.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz
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Barometr

Číslo týdne

+

500 000

Už to začalo!
č l ! V pravou chvíli,
h íli kd
kdy mlýnský
ý
náhon je naprosto vyschlý a jeho naplnění
Není co
vodou se v nejbližších dnech nedá očekázávidět. Lidé
vat, začala jeho rekonstrukce. Páchbydlící v blízkosti
noucí bahno už bagry dolují ve
staré „benzínky“ na Sídsměru z Čechovic do Prolišti Svobody denně trpí nadstějova. Brzy dojde
měrným hlukem, který způsobují
i na úsek v Kolávýtržníci vracející se z flámu z nedaleřových sakého nonstop baru. Rozbitá zrcátka
dech.
u aut, převrácené popelnice i zvonění na
zvonky u vchodů nejsou výjimkou...

Osobnost týdne
PAVEL NEORAL
Šéf prostějovské
prostějovs kriminálky má
lví podíl na ob
objasnění brutálního
p
loupežného přepadení
ženy, ke
kterému došlo předminulý víkend
na parkovišti mezi Wolkerovou
a Kome
Komenského ulicí. Dvěma romským grázlům
h
hrozí až desetiletý
kriminál.

Až do takové výše se podle
majitele mohla vyšplhat
škoda na ukradených diamantech a špercích z klenotnictví v obchodní galerii
Arkáda. Přestože jiné zdroje
hovoří o daleko větším lupu,
budeme této informaci
zatím věřit.

-

Výrok týdne
„KOUPILA
KOU
OUPI
PILA
LAJ
A JSEM
JSE
SEM
M SI
SI
NOVOU POSTEL.
VLEZU SE NA NI JÁ,
MŮJ PES A MOŽNÁ
JEŠTĚ NĚKDO TŘETÍ...“
Naše sličná kolegyně
nám pánům v redakci
chtěla zřejmě dát najevo,
že by doma uvítala ještě
další milou společnost…

OBĚTI A VRAZI, TI SKUTEČNÍ I TI MORÁLNÍ...
Martin Mokroš

Analýza
Ano, vypůjčil jsem si název jednoho českého
filmu, ale myslím si, že
k dnešnímu tématu se hodí zcela adekvátně. Chtěl
bych se totiž podívat na
záležitost starou právě
v neděli 25. srpna přesně
pětačtyřicet let. Jedná se
oudálost,kterábylapozději nazvána „Prostějovská
krvavá neděle“ a souvisí
s okupací „spojeneckými
spřátelenými armádami“
v roce 1968.

Vracíme se ke „krvavé neděli“
každý rok, myslím si, že právě
v roce kulatého výročí nelze tuto
děsivou záležitost v prostějovských dějinách opět opomenout,
ale protože se o ní bude jistě
mluvit detailně i na jiných místech, zkusím se na ni na tomto
místě podívat v širším rozhledu.
Přece jen ale pro zopakování
uveďme, že na základě střelby sovětské okupační armády
byli zastřeleni: na Vojáčkově
náměstí Josef Boháč, dělník
v podniku Sigma Lutín - 22 let,
na nám. 9. května (dnes T.G.
Masaryka) Marta Říhovská,
v domácnosti - 27 let, na Žižkově náměstí Ladislav Lang,
hlídač mlýna v Čechovicích,
člen KSČ - 70 let. Dalších devět
Prostějovanů - Marie Vratková, Jan Zatloukal, Jan Klapka,
Jaroslav Kokeš, Marie Ošťádalová, Františka Bobková,

JanMatečný,JaroslavSlatinský,
Ferdinand Hochvald bylo
zraněno a později ošetřeno
v OUNZ Prostějov na tamním
chirurgickém oddělení.
To byly tedy oběti, a kdo byli
vrazi? Prvoplánově to byli ti
prostí vojáčkové na tancích,
ovšem to byla především „ucha“
dirigovaná někým a spoušť
prostě mačkala ve zmatku, nervozitě způsobené mimo jiné hladem a stresem ze svých velitelů.
Velitelé jsou právě zodpovědní
daleko víc, neboť jejich zmatenost především způsobila, že se
ve městě střetly dvě kolony okupační armády, které skočily na
špek prostějovským občanům,
kteří zamazali směrové tabule.
Velitelé tomu ale zabránit měli,
i když možná i kvalita vzájemné komunikace a komunikační
techniky sovětské armády zmatku jistě nemálo pomohla.
Za vrahy morální lze ale především považovat „spřátelené“

sokol
ím okem ...

važuji za největší problém, že spousta občanů zneužívá sociální systém a smějí se těm, kteří poctivě
Léto bývá často považováno za okurkovou sezónu, a tvrdě pracují. To musí skončit! Podobné platí v příkdy se vlastně nic důležitého neděje. Letos tomu bylo padě drobné kriminality. Snad i tady volby přinesou
úplně jinak. Nejenom, že padaly teplotní rekordy, ale nápravu.
opravdu horko bylo i v politice. Vládní krize nám
Kolik zvolíme Prostějovanů?
ukázala mnohé, ale důležité je, že pokus prezidenta
vládnout se svými přáteli se zdá být u konce a čekají Volby budou také příležitostí, aby do politiky přišli
nás volby. Tedy samozřejmě pouze v případě, že ještě noví lidé. Demokracie vždy potřebuje novou krev
nezvítězí hypotéky poslanců nad zdravým rozumem. a v době, kdy lidé stranám moc nedůvěřují, to platí
dvojnásob. Paradoxně na to bude větší šance na praviCo bude v sázce
ci, která není favoritem volebního klání, a někteří její
Volby jsou vždy novým začátkem a měly by být ostřílení harcovníci asi ani nebudou chtít kandidovat z
i svátkem demokracie, i když uznávám, že to u nás obavy před neúspěchem.
vždy pod nánosem volební kampaně není vidět. Z pohledu nás, lidí z Prostějovska, bude samozřejmě
V sázce bude hlavně souboj o to, zda se potvrdí, že také zajímavé, kolik našich zástupců bude zvoleno
největší sílu v české politice bude mít v následujících napříč stranami za náš region. Minule uspěli Prostěletech Miloš Zeman a jeho styl. Nebo dokáží naopak jováci v rekordním počtu, kdy z pěti parlamentních
pravicové strany alespoň částečně ztížit jeho pozici stran se do Sněmovny dostali ve třech případech
a zareagují na to, že levice ovládá Hrad, Senát, kandidáti z Prostějovska. Jak to dopadne letos?
Petr Sokol, vysokoškolský učitel,
Ústavní soud, kraje a většinu měst? Řešit se ale
a poradce místopředsedy Sněmovny
musí hlavně to, co lidi konkrétně pálí. Osobně po-

Volby místo okurek

Konstelace hvězd Prostějova

Pomalu ale jistě začnete být nervózní i za své potomky, kteří už s lehkým mrazením v zádech vyhlížejí začátek nového školního roku.
Konec prázdnin výrazně ovlivní život i v samotném Prostějově.
Najednou začne být rušno a všude těsno...

Berani - 20.3.- 18. 4. Stále vám ještě zbývá pár dní
dovolené, takže si ji neschovávejte na zimu a vyrazte
ještě teď si někam užít. Na peníze nemyslete, vždyť
i krátkodobý pobyt doslova za humny může být atraktivní pro vás i partnera.
Býci - 19.4.-19.5. Pozor si dávejte na silnicích na policejní kontroly. Nebudete tento týden příliš ve formě,
což se může odrazit na slabé koncentraci i za volantem.
Série dopravních přestupků vám nemusí projít, budete
často pokutováni.
Blíženci - 20.5.-19.6. Dostanete v nejbližších dnech
hned několik nabídek na změnu zaměstnání. Musíte
uvážit, zda se nyní máte špatně nebo byste si přestupem k jinému zaměstnavateli polepšili. Před víkendem
se navíc zamilujete.
Raci - 20.6.-21.7. Dostanete dárek, který ve vás vyvolá
rozporuplné reakce. Nicméně věřte, že někdo si z vás
pěkně vystřelí. Jelikož ale máte smysl pro humor, tak
vás tato událost nevykolejí. Naopak vaše pomsta bude
velmi originální.
Lvi - 22.7.-21.8. Nemáte si v poslední době na co stěžovat, jenomže uprostřed tohoto týdne nastanou komplikace ve vašem osobním životě. Získáte informaci,
že partner je vám nevěrný. Při prověřování této zprávy
dojde k hádkám.
Panny - 22.8.-21.9. Přebytečnou energii vybijte někde
na ulici nebo ve fitcentru. V práci se tento týden budete
nudit, tudíž právě zde svůj elán neuplatníte. Co takhle
vyzvat své kolegy na sportovní souboj? Budete v něm
jedničkami!

...ještě

+

Váhy - 22.9.-21.10. U vás se nyní projeví štěstí ve hře.
Co nejrychleji zajděte do sázkové kanceláře a vyplňte
co nejvíce tiketů. Zcela jistě například něco ukousnete
ze čtvrtmiliardového jackpotu ve Sportce. Čeká vás
cesta kolem světa.
Štíři - 22.10.-20.11. Přestože se vám v partnerském
soužití příliš nedaří, nedokážete nikdy být sami. Proto
si domů pořiďte kotě nebo malého pejska. To budou
určitě daleko věrnější kamarádi, než jste měli doposud.
Užijte si jejich přítulnosti.
Střelci - 21.11.-20.12. Při chůzi na ulici nebo náměstí buďte maximálně opatrní, nikdy nevíte, co vám ze
střechy může spadnout na hlavu. Uprostřed týdne obdržíte dopis, ze kterého budete hodně vykolejení. Máte
sourozence, o kterém jste nevěděli!
Kozorohové - 21.12.-19.1. Nenechte se odradit od
svých plánů, i když jejich realizace může na první pohled vypadat hodně složitě. Vy jste ovšem tvrdohlaví
a to je pro tento případ dobře. Soustřeďte se jen na sebe
a na věci, které potřebujete.
Vodnáři - 20.1.-18.2. Investujte jen do věcí, které nutně potřebujete, nevydávejte ani o korunu víc, než skutečně musíte. I přes veškerou šetrnost se však koncem
týdne dostanete do finančních potíží. Nezbude vám
než si od někoho půjčit.
Ryby - 19.2.-19.3. Lidem okolo vás bude vadit, že se
čím dál častěji vyhýbáte odpovědné práci. Měli byste
si dát ruku na srdce a změnit své chování. Pokud i nadále budete práci šidit, stanete se velmi neoblíbenými
členy kolektivu.

sovětské politiky, kteří byli
schopni nejdříve vyhrožovat
Dubčekovi a spol. a pak sem
vrhnout těžkou techniku Varšavské smlouvy a rozšlapat
něco, co bylo nazváno „pražským jarem“, nebo „obrodným
procesem“.
Zde si dovolím odbočku. Již
jsem se setkal i v písemné formě
s názorem, že socialismus prostě
reformovat nelze a že jedinou
možností, kdyby tedy nepřijely
tanky, bylo svrhnout komunistické vedení a pokusit se o vytvoření
skutečné demokracie bez vedoucí úlohy KSČ. Upozorňuji také
na to, že se opět objevily spekulace, že tehdejší vedení KSČ mělo
připraveny pracovní tábory pro
příliš rebelující a o nesocialistickou demokracii se snažící spoluobčany. Znovu opakuji, jde o spekulace a o ono pověstné kdyby,
neboť tanky přijely a byl konec.
Ale vraťme se zpět k výčtu vrahů.
Za vrahy lze bohužel považovat nejen příslušníky cizích
mocností, ale bohužel i naše
spoluobčany. Ano, mám na
mysli ty, kteří byli schopni sesmolit taková svinstva jako zva-

cí dopis sovětským soudruhům
a následně pak provádět další
svinstva, kolaboraci s okupanty, vyhazování spoluobčanů
z práce za postoje v roce 1968
a dělání pekla jejich rodinám.
Zde prosím hlavně i prostějovské
pamětníky, můžete si snad sami
zavzpomínat, kdo tehdy kde stál,
jak se choval a jak se později po
okupaci zachoval. Myslím si, že
by ještě dnes bylo možno sepsat
velmi mnoho zajímavých, ale
bohužel také smutných příběhů o pronásledovaných lidech
a bohužel i nechutných příběhů
o nejrůznějších jedincích, pro které se slovo člověk snad ani nehodí.
Za vrahounský plivanec do
tváře všech obětí „krvavé
neděle“ pak považuji i komunistickou slátaninu, která
vyšla na začátku tzv. normalizace v březnu 1971 pod názvem „Poučení z krizového
vývoje ve straně a společnosti
po XIII. sjezdu KSČ“, kde
všechny oběti z celé republiky
dostaly cejch kontrarevolucionářů. Tento paskvil doporučuji
číst jen s prázdným žaludkem,
jinak hrozí nebezpečí zvracení.

Na závěr bych chtěl odcitovat
část textu, který vyšel v prostějovském tisku hned po krvavé
neděli 25. srpna 1968. Má název „Žalujeme světu“ a píše se
v něm mimo jiné toto: „Žalujeme vrahy. Žalujeme proto, aby
bylo provedeno šetření a trestní
zákrok proti známým i neznámým vrahům... Žalujeme podle
práva poškozeného, podle práva sirotka, matky a otce, bratra
a sestry…“
Dne 25. srpna uplyne pětačtyřicet let od „krvavé neděle“
a pětačtyřicet let od tohoto provolání v tisku. A já se ptám:
jsou opravdu potrestáni všichni vrazi našich třech mrtvých
a devíti postřelených, vrazi všeho druhu, skuteční i ti morální.
Domnívám se, že zdaleka ne
a bohužel na vše i jejich vinu
sedá prach času a zapomnění.
Nezbude nic jiného, než si na
ně vzpomenout položením
květiny u pomníčku padlých
a věřit alespoň ve spravedlnost
boží. O historickém, ale i jiném
svědomí některých jedinců na
Zemi si nedělám žádné iluze.
Bohužel...

CO SI VEZMETE NA DOVOLENOU,
TO NEPOUŽIJETE. A NAOPAK...
Martin Zaoral

Sbalit si vše potřebné na
prázdniny je umění. Vlastně
to není umění, je to spíš zázrak. Pokud v tomto nevyzpytatelném oboru chcete uspět,
musíte se umět soustředit
jako Kasparov, mít paměť
jako slon, být předvídaví jako
Nostradamus a praktičtí jako
Ferda mravenec. Ani tak
ovšem není úspěch zaručen.
Platí tu totiž železný zákon.
Věci, které si před dovolenou
dáte do kufru, po návratu
domů zase vybalíte, aniž

glosa týdne

byste je mezitím použili. A ty,
které by se vám opravdu hodily, necháte doma. Pokud si
uvědomíte tohle jednoduché Nápady na to, jak strávit
pravidlo, pak pro vás bude volné odpoledne na jinak
nudné dovolené se rázem jen
balení hračka...
pohrnou!
Tohle si určitě vezměte
Pláštěnku. Chcete mít alespoň Tohle si rozhodně neberte
malou naději, že vám přes Kondomy. Chcete-li si na dovodovolenou nebude pršet? Pak lené užít sexu (a kdo by nechtěl),
nikdy nesmíte zapomenout pak určitě nechte prezervativy
pláštěnku! Doporučuje se sbalit doma. Kondomy stejně jako
si výrazně větší oděv do deště, většinu věcí pronásleduje stejné
než jaký je pro vás vhodný. Čím prokletí. Jakmile si je vezmete
víc vám bude pláštěnka zavazet s sebou, určitě je nepoužijete.
ve vašem batohu, tím krásnější Cyankáli. Pozor! Jedinou výpočasí budete mít.
jimku ze všeobecného praPráci. Pokud si chcete během vidla tvoří cyankáli a další
dovolené skutečně odpočinout, prudké
jedy.
Obzvláště
pak si nezapomeňte vzít spou- pokud na dovolenou jedete
stu rozdělané práce. Už jen s otravným partnerem, tak si
při krátkém pohledu na stohy nic podobného určitě neberte!
nevyřízených papírů dostanete V opačném případě se vám
náramnou chuť dělat cokoliv dovolená pravděpodobně o pár
jiného, než se jimi probírat. let protáhne...

Agentura

Prostějovanům se zakazuje plivat!

Hodně zlé krve vyvolal článek
kolegů z naší sesterské organizace Večerníku o třiašedesátileté
bezdomovkyni Petře Grulichové,
která se se životem vůbec nepáře. Neblahé zkušenosti s ní mají
hlavně lidé nakupující v hoppmarketech. Tato rozmilá paní
po vás škemrá peníze, a když jí
nevyhovíte, máte od ní na obličeji
či v lepším případě na oblečení
pořádného kemra! A právě tato
skutečnost zvedla ze židle i prostějovské konšely, dosud liknavé
k problematice bezdomovců.
„Plivání jsme se věnovali celou poslední schůzi rady města.
Žádný z nás bychom se neradi
dostali do podobné situace, že by
po nás někdo flusnul. Dobře, při
předvolebním mítinku možná,
tam dokážeme snést i házení vajíček nebo rajčat, ale aby po nás

někdo plival při nákupech v obchoďáku? Tak to tedy ne! Tomu
uděláme ráznou přítrž,“ reagoval
na dotaz Agentury Hóser Jiří Nikamnepospíchal, první náměstek
primátora Prostějova.
Na další otázku Hósera, zda radním vadí i pohoršování veřejnosti
orálním sexem, který zmíněná
žena provozuje běžně na ulici se
svými druhy bez stálého přístřeší
nad hlavou, už první náměstek tak
skeptický nebyl. „Otázkou je, zda
se to těm spoluobčanům líbí nebo
ne. Pokud ano, tento druh činnosti bych nějak neomezoval,“ uvedl
Jiří Nikamnepospíchal.
Jak se naše agentura dozvěděla,
po tříhodinovém jednání konšelé schválili novou vyhlášku města o zákazu plivání. „Jednáme
tak v zájmu všech slušných lidí,
které by trefila jedovatá slina

z úst kohokoliv druhého. Na
zákaz plivání budou dohlížet
strážníci. Kdo flusne na jiného
člověka, na chodník či silnici,
nebo kluci když budou závodit,
kdo plivne dál, vystavuje se finančnímu postihu nebo trestu
odnětí svobody v délce až jednoho týdne v šatlavě prostějovské
radnice,“ seznámil Agenturu
Hóser se stručným obsahem
nové vyhlášky města primátor
Miroslav Nakaseseděl.
Za Agenturu Hóser Majkl
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aneb VAŠE NÁZORY
NÁS ZAJÍMAJÍ

Také v uplynulém týdnu dorazila do naší redakční pošty
celá řada vašich ohlasů, která
se tentokrát rekrutovala k několika tématům. Z celé plejády
vašich podnětů a příspěvků
jsme vybrali čtveřici nejzajímavějších, kterou vám nyní předkládáme...

Vyjdeme do ulic?

Šluknov, České Budějovice,
Břeclav a další. V těchto městech a mnoha jiných se lidé už
přestali bát a na početných shromážděních dali jasně najevo, co
si myslí o zvyšujícím se násilí
ze strany našich romských spoluobčanů. Podle mého názoru
je jen otázkou času, kdy do ulic
vyjdou i Prostějováci, protože
zdejší Romové jsou naprosto
neudržitelní a přepadávají a olupují děti, ženy i dospělé muže,
a to zejména v noci, kdy si na ně
počíhají na odlehlých místech.
Výjimkou však v poslední době
nejsou ani loupežná přepadení
za bílého dne. Dokdy si to necháme líbit? Nejsem žádný rasista, ale dokud se těmto snědým
neřádům nedá patřičně vědět, že
by se měli chovat jako spořádaní občané, tak budou v násilí
pokračovat a ulice Prostějova
nikdy nebudou bezpečné!
J. P., Prostějov

Jsou to ubožáci

Každý den časně ráno chodím
na procházky se psem, včetně víkendů. A právě v sobotu
a v neděli si všímám neuvěřitelného nepořádku na ulicích
i na náměstí. Všude po zemi jsou
střepy od rozbitých lahví, okolo
převrácené popelnice, rozbité
koše na odpadky, pozvracené
lavičky a také různé poházené
okrasné květináče s ulámanými
okrasnými stromky či květinami. O vyvrácených dopravních
značkách ani nemluvě. Je jasné, že všechny tyto zvrácenosti
tropí vandalové, kteří se vrací
z nočních barů pod silným vlivem alkoholu. Jsou to naprostí
ubožáci. Otázkou ale je, kde v tu
chvíli jsou policisté či strážníci
městské policie a na co máme
ve městě desítky sledovacích
kamer. Jak je možné, že se něco
takového vůbec stane bez okamžitého zásahu policie?
Irena Dvořáková, Prostějov

Dobrý rondel

Nová kruhová minikřižovatka
na Jezdecké ulici a Šárce se mi
čím dál tím víc zamlouvá. Je
pravda, že ze začátku jsem patřil
ke kritikům tohoto řešení, ale postupem času si na nový rondýlek
zvykám. A navíc musím uznat,
že se tudy nyní projíždí velmi
hladce a hlavně plynule. Jenom
se bojím toho, že středový ostrůvek brzy zničí těžké kamiony,
kterých tudy každý den projedou snad stovky.
Jindřich Vymlátil, Prostějov

Mám z nich strach

Jsem už pár let v důchodu a tak
několikrát denně chodím k drozdovickému rybníku krmit kačeny, které se sem po rekonstrukci
této nádrže zase v hojném počtu vrátily. Jenomže na mnoha
místech okolo rybníka doslova
okupují lavičky skupinky bezdomovců, kteří zde popíjejí
krabicové víno i tvrdý alkohol.
Vždy, když kolem nich projdu,
křičí na mě sprostá slova a často požadují peníze. Mám z nich
opravdový strach a vždycky je
raději velkým obloukem obejdu.
Nedá se s tím něco dělat?
Jana Majerová, Prostějov

PIŠTE NÁM SVÉ
NÁMĚTY!
A to buďto na adresu
redakce,či na e-mail:

VECERNIK@PV.CZ!
...ještě

+

Víme víc...
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
V roce 2005 byl do Prostějova umístěn první stacionární radar na
měření rychlosti vozidel. O dva roky později přibylo dalších deset
radarů, které ovšem doteď nejsou funkční. Radary jsou ve městech
především kvůli bezpečnosti a také jako pojistka, že bude dodržována předepsaná rychlost. Mnozí se však domnívají, že radary brzdí
dopravu. A co vy? Jste pro měření rychlosti stacionárními radary,
když u nás stály tolik peněz?

MĚLY BY BÝT RADARY
VE MĚSTĚ FUNKČNÍ?
Dušan LOJDA
Prostějov

Tomáš KAJLÍK
Prostějov

ANO

ANO

Velmi užitečný autoveterán

NALOŽIT a JEDEME!

Nepatří do šrotu. V Dolní ulici jsme se jasně přesvědčili, že staré „embéčko“ dokáže sloužit svému
pánovi až do roztrhání!
Foto: Josef Popelka
„Na určitých místech by
fungovat měly, hlavně kvůli
bezpečnosti. Například na Brněnské ulici. Zde je poměrně
dlouhá rovinka, kterou řidiči
často projíždí velice rychle, protože je nic nebrzdí, až
kruháč. Naopak na některých
místech mi radary přijdou zbytečné, například ten u kina, kde
se ani rychleji než padesátkou
jet nedá. Mě se ale problémy
s rychlostí netýkají, jsem slušný řidič (úsměv).“

Potřebujete zpestřit milostný život? Rádi v sexu
experimentujete? Nebo vás láká představa, že by vás
při akci mohl nachytat někdo cizí? Důvodů pro sex
v přírodě je spousta!
A proč by taky ne, vždyť letní počasí a milování venku
k sobě neodmyslitelně patří. Překvapte partnera a užijte
si spolu vzrušující chvíle na neobvyklých místech. Kde
všude se můžete v létě milovat?
Večerník pro tento týden jednoznačně doporučuje sex
ve stanu! Vy dva, tma a jen pár metrů čtverečních. Kdo
by odolal milování? Vylezte ze spacáků, spojte svoje těla
a vychutnejte si vzrušující pocit, že od ostatních kempařů
vás dělí jen tenká stěna stanu. Jaká poloha je nejlepší?
Vleže ze strany, je totiž velmi nenápadná. Pozor si dejte
jen na rozsvícenou baterku, kvůli které byste lidem okolo
udělali pořádně divoké představení. A taky na hlasité projevy, na které není nikdo zvědavý...

Všech deset prstů si může olízat majitel šedivé škodovky vyráběné
v mladoboleslavské automobilce v šedesátých letech minulého století.
Večerníkovský zuřivý paparazzi pořídil snímek tohoto dříve velmi oblíbeného
vozítka v Dolní ulici.

„Určitě by měly být radary
funkční, jednak z toho důvodu, že stály nemalé finance,
ale hlavně i z důvodu bezpečnosti. Řidiči se pak více kontrolují a dávají si na rychlost
i větší pozor. Hlavně děti
a cyklisté jsou v nebezpečí.
Podle mě by radary měly být
všude, avšak musí fungovat.
Takto se do radarů investovala
spousta peněz, které nakonec
mohly být využity jinde, než
na nefunkčních radarech.“

Prostějov/mik
Potřebujete odjet na chatu či chalupu a naložit spoustu báglů včetně nějakého toho materiálu na
opravu svého rekreačního zařízení? Nehledejte kontakty na stěhováky, stařičká Škoda 1000 MB
vám tyto služby velmi dobře zajistí. Dokladem toho je fotografie našeho paparazziho. V Dolní
ulici stála na parkovišti velmi zachovalá škodověnka, plně naložená velkými zavazadly a ještě
k tomu majitel stačil na střechu naskládat několikametrové dřevěné trámy.
A hurá na chalupu. Tak šťastnou cestu!

INZERCE

Foto: Internet

Návrat ke

„starým” případům

Kdo nyní patří mezi deset
nejhledanějších zločinců?
Prostějov/mls

jak šel čas Prostějovem ...

U Stadionu

Jméno má teprve 12 let. Jedná se o poměrně novou ulici, neboť pojmenována byla dne 15. února 2001 podle blízkého umístění zimního stadionu. Ten se následně přejmenoval na Víceúčelovou halu, ale samotný „zimák“ s umělým ledem byl v Prostějově
vybudován již v roce 1958. K jeho zastřešení pak došlo v roce
1974. Kromě stadionu se zde ještě nachází hotel s restauračním
zařízením, jižní stranu ulice tvoří průmyslový areál.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Kotkova ulice
INZERCE

Vybíráme pro vás „půltucet“

... tentokrát ze sortimentu:

OVOCE A MELOUN...

Broskve
1 kg

Meloun Vodní
1 kg

Banány
1 kg

Hrozno Bílé
1 kg

Nektarinky
1 kg

Hrušky
1 kg

37,90

9,90

27,90

36,90

44,90

29,90

24,90

6,90

26,90

29,90

27,90

39,90

32,90

7,90

32,90

44,90

41,90

-

29,90

7,90

27,90

39,90

37,90

16,90

39,90

6,90

27,90

59,90

27,90

39,90

36,90

9,90

29,90

44,90

37,90

15,90

Naše RESUMÉ
Kdo
K
d z nás
á sii v letních
l í h měsících
ěí í h
nedá rád něco osvěžujícího a
současně tak zdravého. Pro
takové případy je nejlepší
ovoce jakéhokoliv druhu, k
němuž mnozí z nás řadí i typicky letní pokrm, kterým není
nic jiného než meloun. Ten
momentálně
nejvýhodněji
nabízí, stejně jako nektarinky,
Tesco a Lidl. Právě tam si
zajeďte i pro kilo broskví,
bílé hrozny a banány! Pouze
hrušky doporučujeme zakoupit v Intersparu.
Tak nestrádejte a dobrou chuť!
Průzkum proveden ve středu
14. srpna 2013

PONDĚLÍ 13. SRPNA 2012
Policie aktuálně pátrá po dvaapadesáti mužích a devatenácti ženách
z Prostějovska. Zdá se vám to moc? Kdepak, v historii bylo v hledáčku našich policejních pátračů daleko více lupičů, podvodníků a šizuňků, kteří se skrývali před zákonem. Po konzultaci s kriminální policií
vybral Večerník desítku nejhledanějších osob, jejichž dopadení je pro
strážce zákona prioritou. A největší esa na útěku? Jednoznačně bývalý prostějovský hokejista Robert Kovařík, který si vydělává v USA
coby pornoherec. Policie pak nejvíce pase ještě po Durejdu Kmentovi,
jenž před třinácti lety zabil v Mostkovicích autem dítě jedoucí na kole.
Klepeta stále nezacvakla ani na zápěstí Ivo Otruby, jenž je podezřelý
z milionových podvodů s nemovitostmi. A hledaná žena - rekordmanka? Tou je rozhodně podvodnice Monika Oláhová, na kterou bylo
celostátní pátrání vyhlášeno už v listopadu 1992!
SRPEN 2013
Během uplynulého roku se situace výrazně změnila. Počet hledaných se snížil, v současnosti Policie ČR pátrá po devětadvaceti
mužích a jedenácti ženách z Prostějovska. Odlišné je i jejich složení. Například deset let hledaný Robert Kovařík už z pátrání zmizel.
Po deportaci z USA nyní v českém vězení čeká na obnovený proces,
k němuž by mělo dojít v polovině letošního září. Domů se naopak bez
obav může vrátit i Monika Oláhová, k tomu ji zřejmě po dvaceti letech
na útěku dopomohla novoroční amnestie Václava Klause. Naopak
v pátrání zůstává Durejd Kment, který podle dostupných informací nyní
žije u příbuzných v Jemenu nebo Saúdské Arábii a také Ivo Otruba, jenž
by se měl údajně stále skrývat v České republice. A po kom „pasou“
kriminalisté nyní? Pátrání zřejmě nyní vévodí dva bývalí prostějovští podnikatelé. Před spravedlností se nyní skrývá někdejší obchodník
s nemovitostmi a majitel realitní kanceláře Reality Recom, pětatřicetiletý
Tomáš Zaoral. Zem se slehla i po osm let starším Miroslavovi Zacpalovi. Milovník házené svého času obchodoval s kde čím od videotelefonů
přes žaluzie až po provozování nevěstince...
napsáno před
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Soud poslal šéfa
SK LeRK do basy

Uprostřed týdne přišla šokující zpráva,
jež zaskočí především ty, kteří
se zajímají o fotbal. Jakoby těch
ran tomuto sportu u nás nebylo
v poslední době už dost. Doposud tou největší byla neochota
města poskytnout klubu dotaci
na stavbu nového stadionu a tím
i následná ztráta druhé nejvyšší
soutěže. Jenomže to hlavní
přišlo nyní, prostějovskému
klubu totiž reálně hrozí, že
přijde i o šéfa!
Krajský soud v Brně totiž
vynesl rozsudek, který bosse
prostějovského fotbalu Bořivoje
Krestu posílá na pět let do vězení
za trestný čin zpronevěry!

Prezidenta SK LeRK Prostějov
jsme pochopitelně požádali také
o vyjádření. „To je naprosto má
soukromá věc! Jsou určité věci,
ale týkají se mé soukromé osoby a nemá to nic společného
s prostějovským fotbalem. Je to
záležitost ohledně mého podnikání, existuje však presumpce
neviny a tu by měl každý respektovat. Vznikl určitý problém
z mého podnikání v Brně, ovšem
netýká se to přímo mě, ale ředitele,
který pracoval v mém marketu
a ten před dvěma roky zemřel.
Jako jednatel firmy jsem za jeho
jednání podle státního zástupce
zodpovědný. Ale já teď před soudem dokážu, že jsem s tím neměl
nic společného,“ sdělil Kresta.

Zpravodajství
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Večerník zjišťoval, jak se strany a hnutí chystají na boj o místa v poslanecké sněmovně

ZNÁME LÍDRY VĚTŠINY KRAJSKÝCH KANDIDÁTEK!
Předčasné parlamentní volby jsou za dveřmi. Politici zbrojí už i v Prostějově...

Prostějov/mik - Už zítra, tedy v úterý
20. srpna, budou poslanci Parlamentu
České republiky hlasovat o rozpuštění
Sněmovny. Asi nikdo už dnes nepochybuje o tom, že k rozpuštění ať už
dříve či později skutečně dojde. Pokud
jej stávající poslanci odhlasují už nyní
a následně co nejdříve potvrdí prezident republiky, který také vyhlásí předčasné volby, mohli bychom své nové
zákonodárce vybírat již v říjnu letošního roku. A to je pro politické strany, ty
zavedené, ale i mnoho nových, dosti
šibeniční termín pro sestavení kandidátek. Večerník proto během uplynulého
týdne zajímalo, zda místní organizace
stran a hnutí už mají jasno o svých vyvolených, které vyšlou za Prostějovsko
na krajské kandidátky. A zjistili jsme, že
většina z nich možná až trochu překvapivě ano! Večerník se při velmi podrobné sondě do politických šaten dozvěděl
mnoho zajímavých informací i konkrétních jmen! Co nám tedy prozradili
vedoucí představitelé prostějovských
politických stran a hnutí?

Občanská demokratická strana
Lídrem má být Petr Sokol! Ale...
V těžké situaci se nacházejí občanští demokraté, kterým v rámci celorepublikových
průzkumů výrazně klesají volební preference. Tradiční pravicová strana se však již také
připravuje na neodvratně se blížící předčasné volby, samozřejmě už od místních organizací. „Ano,
přípravy probíhají, ale zatím spíše technického
charakteru. Byly určeny data místních sněmů, ten
prostějovský bude druhého září, oblastní potom
o dva dny později a regionální pátého září. Je to
poměrně fofr,“ uznává Miloslav Musil, předseda
místního sdružení ODS v Prostějově. „Sestavování
kandidátní listiny jako celku za olomoucký region
proběhne na již zmíněném sněmu pátého září,
předtím ovšem oblast i jednotlivá místní sdružení
zvolí své kandidáty a budeme se velmi snažit, aby
v celkové regionální kandidátce stáli co nejvýš,“
uvedl šéf prostějovské ODS. Na otázku Večerníku,
zda může uvést už nyní jména předpokládaných
prostějovských kandidátů, odmítl odpovědět.
„Nezlobte se, žádná jména vám v tuto chvíli zatím
neprozradím,“ sdělil Miloslav Musil, který později
přece jen jednu variantu okomentoval...
„Co se týká sestavování kandidátní listiny za
prostějovskou ODS, pražská centrála nám sice
vzhledem ke krátkému času umožnila, aby kandidáty vybralo jen okresní a krajské vedení, ale
my jsme se tady na Prostějovsku i v celém kraji
rozhodli, že půjdeme obvyklou cestou primárek,
kdy kandidáty navrhují a hlasují o nich všichni
členové na sněmech. Vždy nás to lišilo od většiny
jiných stran a chceme si to uchovat,“ připomněl
Petr Sokol, místopředseda prostějovské ODS
i regionálního sdružení této strany. Ani on nechtěl
prozradit konkrétní jména a pořadí na kandidátce.
„To rozhodnou až členové na sněmech. Určité
návrhy samozřejmě už padají, ale jasno bude až
v prvním zářijovém týdnu,“ vysvětlil Sokol.
Jak se ale Večerník dozvěděl ze zasvěcených
kruhů, má to být právě Petr Sokol, kdo bude
lídrem prostějovské kandidátky za ODS a ze
druhého místa v rámci kraje bude mít i reálnou
šanci na zvolení do parlamentu. Vše by ovšem
mohlo změnit čerstvé vyjádření Jiřího Pospíšila.

I

Současný náměstek primátora statutárního
města Prostějova totiž v exkluzivním rozhovoru
pro Večerník otevřeně přiznal, že taktéž zvažuje
možnost kandidovat do Poslanecké sněmovny!
Jak se na tuto novou situaci dívá předseda místního
sdružení ODS v Prostějově? „S úsměvem musím
říct,že mi to připadá jako výkřik do tmy. Jméno
Jiřího Pospíšila zatím nepadlo v této souvislosti
z žádné místní organizace ODS na Prostějovsku
a ani poslední MR ODS Prostějov, která se kandidáty částečně zabývala, toto jméno nevyslovila.
Jiří Pospíšil podle mého názoru ztratil podporu členů
ODS v Prostějově svým chováním v uplynulém
období a například také svým postojem k situaci
kolem Společenského domu, nerespektováním
názorů členů ODS a doporučení MR. Jeho rozpory
s většinou členů vyústily až v jeho nekandidaturu
na obhajobu předsedy MS ODS Prostějov, o jehož
důvodech můžeme jen spekulovat. Dle mého názoru on není osobou, kterou si ODS Prostějov zvolí
do svého čela pro parlamentní volby v říjnu. Spíše
mi to připadá, že jde z jeho strany o to najít si alibi
k odchodu z ODS a pokusit se udržet se v politice
v některé jiné vznikající straně...,“ zaslal do redakce
své vyjádření Miloslav Musil.

mokracie bude stavět kandidátku i na Prostějovsku.

Komunistická strana Čech a Moravy: V této chvíli pracujeme a shromažďujeme vhodné
kandidáty, kteří budou dobře reprezentovat program
Pro mnohé šok - lídrem Josef Augustin! hnutí,“ nastínil plány Jan Zilvar, výkonný tajemník
Obrovskou šanci při krizi pravice cítí komunisté.
Jako jediní se na předčasné volby připravovali
už dlouho předem, v Prostějově už od začátku
července. „Je to tak, byli jsme přesvědčeni o tom,
že po skandálech Nečasovy vlády se nemůže udržet
ani parlament a dříve tak hojně proklamovaná
´stojedničková´ většina. Náskok oproti svým politickým rivalům máme i v Prostějově, proto už máme
kandidátní listinu připravenou,“ prozradil Večerníku
Jaroslav Petržela, předseda Okresního výboru KSČM
v Prostějově. „Jedničkou naší kandidátky bude
Josef Augustin, současný prostějovský zastupitel.
Dvojkou pak Zuzana Böhmová, trojkou Jaroslav
Šlambor,“ prozradil šéf prostějovských komunistů.
Josef Augustin Večerníku nechtěl komentovat pozici
lídra okresní kandidátky. „Sněmovna ještě není
rozpuštěna a prezident nevyhlásil předčasné volby.
Až se tak stane, rád se vyjádřím,“ uvedl telefonicky
pro Večerník Josef Augustin.

Hnutí ANO 2011:
Jména kandidátů zatím neznámá

Česká strana sociálně demokratická:
Sázka na osvědčeného Pavla Holíka
Prostějovští sociální demokraté už mají naprosto jasno v tom, koho vyšlou do boje o poslanecká křesla. „Okresní výkonný výbor ČSSD
v Prostějově již začala s přípravou na volby. Jak
v minulých letech, tak i tentokrát bude preferovat kontaktní způsob kampaně, abychom mohli
občanům vysvětlit, co konkrétně chce naše strana
dělat, pokud dostane důvěru ve volbách,“ uvedl pro
Večerník Pavel Smetana, místopředseda Okresního
výkonného výboru prostějovských sociálních
demokratů. Co se týká jmen na kandidátce ČSSD
za prostějovský okres, mělo by již být rozhodnuto.
„Kandidátka do předčasných voleb byla schválena
Okresním výkonným výborem ČSSD v Prostějově
a v pondělí 19. srpna bude sestavena definitivní verze za celý Olomoucký kraj na jednání KVV ČSSD.
V čele okresní kandidátky bude MUDr. Pavel
Holík. Další pořadí za okres je Ladislav Hynek,
Pavel Smetana, Ing. František Střída a PaedDr.
Jiří Kremla,“ prozradil Pavel Smetana, který doufá,
že krajský výbor strany bude respektovat dané
pořadí. „Věřím tedy, že náš současný poslanec Pavel
Holík se i nyní umístí na volitelném místě,“ uvedl
Pavel Smetana. Podle důvěryhodných informací
Večerníku z politických kruhů bude bývalý ředitel
prostějovské záchranky Pavel Holík na krajské kandidátce číslem dvě. Lídrem se stane Roman Váňa,
místopředseda poslaneckého klubu ČSSD.

TOP09 S podporou starostů:
Obhajovat mandát bude Jitka Chalánková
Také u „topky“ zůstává všechno při starém jako
před posledními volbami do Parlamentu ČR.
Jedničkou na prostějovské kandidátce bude
v této konzervativní pravicové straně současná
poslankyně Jitka Chalánková. „Přípravy na
předčasné volby jsou u nás v plném proudu. Co se
týká jmen na kandidátce za Prostějov, mohu potvrdit zatím jméno naší lídryně. Ano, jedná se o paní
doktorku Jitku Chalánkovou,“ zodpověděl dotaz
Večerníku Aleš Matyášek, předseda Městského
výboru TOP09 s podporou starostů v Prostějově.
„Sestavování kandidátní listiny probíhá v
součinnosti s krajskou organizací a podléhá schválení v příslušných orgánech naší strany. Tento proces by měl být ukončen do konce srpna,“ dodal na
vysvětlenou Aleš Matyášek.

Totonovépolitickéseskupeníokolomiliardářeamajitele holdinguAgrofertAndreje Babiše před časem
zlákalo do svých řad i bývalého prostějovského
radního a dlouholetého člena ČSSD Jaroslava
Faltýnka. A právě on Večerníku poskytl informace
o současných přípravách na předčasné volby.
„Příprava na volební kampaň našeho hnutí je
v plném proudu, po republice visí první billboardy,
které budeme postupně obměňovat, začátkem září
představíme hlavní tváře hnutí a volební program,
se kterým budeme objíždět krajská a okresní města.
A budeme se spoluobčanů ptát, co chtějí v naší
zemi změnit. Chceme nabídnout voličům lidi, kteří
v životě něco dokázali, pracovali, řídili reálně nějaké
firmy, na rozdíl od současných politiků,“ prohlásil Jaroslav Faltýnek. Jména prostějovských kandidátů
však zatím prozradit nechtěl. „Příští týden se sejdou naše okresní sněmy a krajský sněm v Olomouci,
který dá návrh kandidátky našemu celostátnímu
výboru. V tuto chvíli nemůžu spekulovat o jménech,
je to věc delegátů sněmů,“ uvedl Faltýnek s tím, že je
přesvědčen o volebním úspěchu. „Věřím, že uspějeme,
protože jak jsem již řekl, budeme nabízet lidi, kteří v
reálném životě uspěli a mají něco za sebou. Naši kandidáti v čele s panem Babišem nabídnou novou kvalitu
řízení a správy naší země. Myslím, že člověk, který v
naší zemi zaměstnává třicet tisíc lidí a platí stamilionové
daně, má větší předpoklady pro řízení státu, než stávající politici, z nichž mnozí nikdy nepracovali a šli ze
školských lavic přímo do poslanecké sněmovny a stále
tam sedí,“ zakončil interview bývalý prostějovský radní
Jaroslav Faltýnek. Právě o jeho jméně se v případě
volebního úspěchu hnutí ANO 2011 tajně šušká
v souvislosti s vysokou funkcí v parlamentu...

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv.cz

Pane předsedo, jaký je váš
názor na rozpuštění dolní
komory parlamentu v co
nejkratším termínu?
„Rozpuštění sněmovny je nevyhnutelné. Jedním slovem dodávám,
že je potřeba, aby poslanci
dokončili některé legislativní procesy, které by jinak spadly pod stůl.
Jde zejména o doprovodné normy
k občanskému zákoníku, který
vejde v účinnost od prvního ledna
roku 2014.“
Co říkáte na události posledních týdnů, které
předcházely pádu koaliční
vlády?

„Po všech skandálech na centrální
úrovni je značka ODS značně
poškozena. A volební výsledek
bude podle toho vypadat. Mrzí
mě, že tyto aféry poškozují stranu
jako celek, bez ohledu
na dobrou práci jejich zástupců ve
prospěch
občanů
v řadě obcí a měst
naší republiky.“

Křesťanská a demokratická unieČeskoslovenská strana lidová
Návrat do Poslanecké sněmovny?
Křesťanská a demokratická unie-Česká strana
lidová připravuje velký návrat do vrcholné politiky. Podle průběžných průzkumů by ve volbách
mohla dosáhnout na pětiprocentní hranici voličské
přízně, což by jí zajistilo vstupenku do Parlamentu
ČR. „KDU-ČSL se již od počátku pádu Nečasovy
vlády připravuje na předčasné parlamentní volby,
protože naše strana považuje předčasné volby pro
ukončení politické krize v současné době jako
nejdemokratičtější, tím pádem i nejlepší řešení.
Naše odborné komise tak již připravují volební
program a také já, člen komise dopravní, se těchto
prací aktivně účastním. Jako každá organizace, tak
i naše prostějovská, zasílá podněty a připomínky
k volebnímu programu pro krajskou organizaci, ta
zkompletované podněty zasílá celostátnímu výboru a
odborným komisím k dalšímu zpracování,“ přiblížil
přípravy lidovců Petr Kousal, prostějovský zastupitel a místopředseda místního sdružení KDU-ČSL.
„Sestavování kandidátní listiny probíhá podobně
v naší dobře a dlouhodobě zavedené struktuře pro
parlamentní volby tak, že místní a městské organizace
předloží návrhy svých kandidátů okresnímu výboru
a ten doručí kandidátku krajskému výboru, který pak
sestaví celkovou kandidátku pro náš volební kraj za
naši stranu,“ doplnil Petr Kousal. Místopředseda
neměl problém sdělit Večerníku pár jmen z lidovecké
kandidátky za Prostějov. „Kdo bude jedničkou za
Prostějov, zatím nemohu sdělit, protože toto pořadí
ještě nebylo stanoveno a schváleno. Mohu snad
prozradit, že bez určení pořadí jsou na kandidátce za
Prostějov například ředitel CMG Jaroslav Fidrmuc
nebo ředitel muzea Miroslav Chytil. A já jsem také
kandidátem...,“ uzavřel prozatím toto téma Petr
Kousal.

Strana Práv Občanů Zemanovci
„Prezidentovi muži“ jsou tajemní
jako hrad v Karpatech..

Dávají si velké šance získat křesla v Poslanecké sněmovně a výrazně tak posílit českou
levici. Povzbuzováni prezidentem republiky a zakladatelem strany Milošem Zemanem se vrhají do předvolebních příprav i v
Prostějově. Jenomže od zástupců této strany se
toho Večerník moc nedozvěděl. „Přijali jsme
v nedávném období spoustu nových členů, ze
Hnutí Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury kterých je možné vybrat na kandidátní listinu opravdu
velmi zkušené a zdatné lidi. Ale jména vám zatím
Radim Fiala přeběhl z ODS
neřeknu, příští sobotu proběhne naše krajská konfera bude krajskou jedničkou! Chalánková ence, kde bude schválena celková kandidátka,“ sdělil
Večerníku Radek Augustin, šéf ´Zemanovců´ OloDo politického života se pořádně zakousl i známý mouckého kraje.
český podnikatel Tomio Okamura. Současný senátor založil nové hnutí a také on při lovu na nové
členy zabrousil mezi již ostřílené politiky. K nim patří
Moravané
i prostějovský poslanec Radim Fiala, který se ještě
Jít samostatně, nebo se spojit...
nedávno řadil mezi velké rebely v ODS. Právě z této
strany přestoupil ke svému novému vzoru Okamurovi. A není divu, že se stal okamžitě jedničkou na Vedení této strany tradičně sází na patriotismus
kandidátce tohoto hnutí před blížícími se předčasnými k moravským tradicím a zvykům. „Na začátek
parlamentními volbami. „Ano, hnutí Úsvit přímé de- bych rád uvedl, že Moravané předčasné volby

Jiří Pospíšil: „Úspěšný politik z komunálu má jít výše!“
Přijme výzvu jeho prostějovský jmenovec?
Prostějov/red
Předseda
oblastní rady Občanské demokratické strany v Prostějově
Jiří Pospíšil se vyjádřil
k aktuální politické situaci.
„Předčasné volby jsou jediným
východiskem ze současné politické krize,“ uvedl v exkluzivním rozhovoru pro Večerník.

pražského ústředí hnutí Úsvit. Až na jednu výjimku
nechtěl zatím sdělit konkrétní jména z kandidátní
listiny. „Jak už jsem řekl, jména v této chvíli precizujeme a ve vhodný okamžik je sdělíme. Jedničkou pro
Olomoucký kraj je Radim Fiala,“ uvedl Jan Zilvar.

Politologové předpovídají, že občanští demokraté utrpí ve volbách
značný debakl. Existuje recept, jak mu zabránit?
„Pokud se chce ODS v očích
pravicových voličů zzbavit
nedůvěryhodné
nálepky
nedůvěryh
strany, musí vsadit na
nové
nov lidi. Na politiky
po
osvědčené
osvědčen
ědčené z komunální
komu

Foto: archív Jiřího Pospíšila

a krajské samosprávy. V tomto
se zcela ztotožňuji s místopředsedou ODS Jiřím Pospíšilem,
mým jmenovcem, který prohlásil, že naší silou vždycky bylo, že
máme stovky úspěšných komunálních a krajských po-litiků. A že
člověk, který na této úrovni něco
dokáže, má postupovat výše.“
Přijmete tedy tento apel
a budete kandidovat do
poslaneckých voleb?
„Již loni jsem prohlásil, že
své zkušenosti jsem připraven
nabídnout voličům nejen na
komunální úrovni. Výsledky
na úrovni města hovoří za vše.
Obyvatelé Prostějova například
v nedávném průzkumu spokojenosti se životem u nás dali
jedno z nejvyšších hodnocení
hospodaření s majetkem města,
které mám na radnici v kompetenci. Přijetí kandidatury i s ohledem na vyjádření místopředsedy
ODS, jež beru jako výzvu, vážně
zvažuji.“

Známé tváře. V předčasných volbách si budeme moci vybrat z řady stálých politiků. Přijdou i ti nový?
Koláž Večerníku
dlouhodobě podporují a považují je za jediné možné
řešení současné krize. Bude jen na voličích, zda
dokážou rozdat karty tak, aby se politická situace
výrazně zlepšila,“ uvedl Martin Pekáček. „V naší
straně příprava na předčasné volby probíhá již několik
týdnů. U nás je situace komplikovanější v tom, že
zvažujeme, zda jít do voleb samostatně či společně
s jiným subjektem. Předsednictvo strany momentálně
vede se čtyřmi dalšími politickými subjekty intenzivní jednání o možné volební spolupráci, definitivní
rozhodnutí však může udělat jen zemský sněm strany. Jednání jsou složitá, hledá se programová shoda,
klíč pro sestavení společné kandidátky a způsob
společného financování předvolební kampaně
a vyřešit se musí mnoho dalších dílčích věcí,“ dodal
Martin Pekáček. Co se týká sestavování kandidátní
listiny Moravanů v rámci okresu, na to je ještě podle
něho příliš brzo a zatím se vedou předběžná jednání
s vhodnými kandidáty. „Jediné, co mohu prozradit
o kandidátech za okres Prostějov, je to, že na kandidátce určitě nebudou chybět naši osvědčení dlouholetí
členové, kteří straně zachovali věrnost i při volebních
neúspěších. Jasně tak dokázali, že nehledají osobní
prospěch, ale že jim jde opravdu jen o dobro naší
Moravy,“ dodal přesvědčivě Pekáček.

Strana přímé demokracie-Věci veřejné
V Prostějově přestaly „véčka“ fungovat!
Věci veřejné zřejmě nebudou za Prostějov sestavovat žádnou kandidátku, zvláště když Vít Bárta
jedná v Praze o spolčení s jiným politickým subjektem, se kterým by „véčka“ vstoupila do parlamentních voleb. „Prostějovskou buňku Věcí veřejných
tvořilo sedm lidí, ale pět z nás po vstupu naší strany
do vlády před třemi lety na protest vystoupilo,“
zdůvodnil současnou nefunkčnost prostějovských
„véčkařů“ bývalý předseda Klubu VV v Prostějově
Martin Kovář.

Strana zelených
Prázdná kandidátka...
Ani „zelených“ v Prostějově se předčasné
parlamentní volby budou týkat jen okrajově.
„Kandidátní listiny si řídí samotné ústředí v Praze.
Nedávám tomu tak žádnou naději, že na nich budou
naši prostějovští členové,“ reagoval na náš dotaz Jan
Navrátil, předseda Strany zelených v Prostějově.

Klenotnictví v Arkádě bylo vykradeno
„Ti grázlové šperky s diamanty
nikde neprodají,“ varuje majitel

Prostějov/mik - Policie o případu z dnešní strany 1 mlčí. Jde
o tak závažnou zlodějnu v samotném počátku vyšetřování, že
asi skutečně nelze prozrazovat
detaily. Ale Večerník zná všechny dosavadní okolnosti! Těžko
uvěřitelným způsobem provedené vloupání do klenotnictví v obchodním centru Arkáda v Držovicích přineslo škodu minimálně
za statisíce korun. Pachatelé při
tom ukradli v noci ze středy na
čtvrtek diamanty, náhrdelníky,
prsteny a další cennosti...
Zloději, kteří zcela jistě patří mezi
profesionály svého řemesla a zřejmě mají i horolezecký výcvik, vyřezali na střeše Arkády otvor a slanili se do obchůdku s oděvy hned
vedle klenotnictví. „Museli to
tady dobře znát a vědět, že prodejna s oděvy není vybavena bezpečnostním zařízením. Odtud se pak
stěnou probourali do sousedního
klenotnictví. Jenomže nevstoupili
dovnitř, rukama jen vybrali šperky uložené v regálech. Mistrně se
tak vyhnuli nastaveným sníma-

čům pohybu, které jsou napojeny
na alarm. Tímto nám na pultu
centrální ochrany nesvítilo žádné
výstražné světlo,“ sdělil exkluzivně Večerníku Jiří Netušil, jednatel
Bezpečnostní agentury SIDA,
jejímž bezpečnostním systémem
je klenotnictví Aleše Buráně vybaveno. „Ten samý případ se stal už
před třemi lety, ale tehdy alarm zabral, naše zásahová skupina okamžitě vyjela na místo a pachatele
zajistila,“ dodal Netušil.
Večerníku se podařilo zajistit
i exkluzivní vyjádření majitele
uvedeného klenotnictví. Nejdříve
jsme se Aleše Buráně zeptali na
výši škody, neboť podle našich informací z důvěryhodných zdrojů
zmizely drahé kameny a šperky
za více než půldruhého milionu
korun. „To není pravda, škoda
činí zhruba pět set tisíc korun,“
vyvrátil částku sám majitel klenotnictví. „Také zastávám názor, že
v případě pachatelů šlo o zdatné
profesionály. A věděli přesně, kudy
se do mého klenotnictví dostat a jak
se vyhnout bezpečnostním čidlům.
Opravdu ukradli i diamanty zasazené do šperků, dále náhrdelníky,
prstýnky i náramky ze zlata. Vlast-

ním více obchodů po celé Moravě
a každý rok mě někdo okrade, ale
toto už přesahuje všechny meze,“
postěžoval si majitel klenotnictví
v Arkádě. Podle jeho názoru budou mít ale zloději velký problém
nakradené drahocennosti někde
prodat. „Ručím za to, že na území
celé Evropské unie šperky neprodají nikde! Všechny jsou podrobně zdokumentovány a fotografie
má policie ve všech zemích, stejně
jako klenotníci. Také překupníci
určitě poznají, že jde o kradené
zboží. Navíc při prodeji diamantů
chtějí v celé Evropě občanský průkaz. To zloději nebudou riskovat,“
míní Aleš Buráň.
Policie ČR byla sice ještě na
konci uplynulého týdne skoupá
na slovo, Večerníku alespoň potvrdila, že k případu vloupání
do klenotnictví skutečně došlo,
ale vzhledem k intenzivnímu
vyšetřování nebudou zatím poskytovat podrobné informace.
„Uvítáme jakékoliv svědectví,
které by nás mohlo při vyšetřování posunout dál,“ vzkázala
Irena Urbánková, tisková mluvčí
krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.
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PROSTĚJOV A ZDRAVÁ VÝŽIVA
Zdravíme všechny
čtenáře Večerníku!
Stejně jako v minulých
týdnech, tak i dnes na
vás na tomto místě čeká
další tematické strana.
Mnoho z nás se snaží žít
a jíst zdravě, proto jsme
zvolili téma zdravé výživy
a jejich doplňků. Povíme
si něco o přírodním sladidle - stévii, podíváme se
na několik zásad zdravé
výživy a chybět nebude
ani recept na zdravou,
chutnou dobrotu.
Přejeme vám příjemné
a ničím nerušené čtení
a úspěšný týden!
Připravily: Hedvika
Drmolová a Nikol
Hlochová

Sladká bylinka - stévie
Sladidlo nového tisíciletí, i tak by se tato na
pohled obyčejná bylinka dala nazvat. Už od
pradávna je využívána
domorodými
indiány
v
dnešní
Paraguayi
a Brazílii. Sladí jí jejich
tradiční čaj, lístky této
bylinky používají i při
pálení žáhy. V posledních letech se pěstování
stévie rozšířilo po celé
Střední a Jižní Americe,
ale také po Asii a Evropě. Stévie jako sladidlo je
na rozdíl od cukru téměř
nekalorická, nepřispívá
k tvorbě zubního kazu
a je vhodná i pro diabetiky.

- přirozeně sladí
- snižuje vysoký krevní
tlak
- pomáhá při hubnutí a regulaci tělesné hmotnosti
- podporuje trávení
- snižuje chuť na cukr
a tabák
- užitečná při léčení kožních problémů
- neobsahuje žádné kalorie
ani sacharidy
a mnoho dalšího...

Jak pěstovat?
Tato trvalka dorůstá v dospělosti často až do výšky
kolem půl metru. Stonky

i listy jsou v mládí jemně
ochlupené, kvítky jsou
drobné, bílé a nenápadné.
Hnědá až černá semena
v našich podmínkách moc
často nedozrávají. Pro pěstování a dobré prospívání
vyžaduje tato rostlinka
kvalitní zahradní substrát
s dostatkem humusu. Má
ráda teplo, ideální jsou
teploty kolem 25 stupňů,
dobře se jí proto daří doma
nebo ve skleníku. Na zimu
je vhodné bylinku zastřihnout na výšku asi 10 cm
nad povrchem substrátu,
pro obnovení růstu je nejvhodnější přesadit ji do
větší nádoby.

Jak jíst zdravě? Rady a na co si dát pozor!

PROSTċJOVANÉ A DIETA
Drželi jste někdy dietu?

Polovina oslovených
ProstČjovanĤ
alespoĖ jednou
držela dietu
nebo se jinak
omezovala v jídle.
StĜední odborná škola
podnikání a obchodu, spol. s r.o.
Rejskova 4, 796 01 ProstČjov

INZERCE

Několik výhod

vzorek: 340 respondentĤ
starších 15 let
realizace: studenti školy

Správné stravovací návyky mají obrovský význam na zdraví člověka.
Náš jídelníček by měl
být vyvážený, to znamená, že bychom měli do
těla dostávat vyvážený
poměr bílkovin, sacharidů a tuků, ale také
vitamínů a minerálů.
V následujícím přehledu přinášíme pár zásad
zdravého stravování:
a) pestrá a vyvážená
strava
b) pravidelná strava,
hlavním jídlem by měl
být oběd, ne večeře
c)dostatek ovoce a zeleniny v jídelníčku
d)jíst bychom měli
v klidném a příjemném
prostředí
e)nehltat, pečlivě žvýkat
f)používat čerstvé a kvalitní suroviny
g)nepřejídat se
h)zařadit jeden odlehčo-

vací ovocně – zeleninový den 1x za dva týdny
i)alkohol konzumovat
pouze v malém množství
j)rovnováha mezi konzumací jídla a fyzickou
aktivitou
k)jezte potraviny s nízkým obsahem tuků,
cholesterolu,
cukrů
a solí
l)omezte smažené věci,
jezte libové maso
m)pozor na sladkosti

Snídaně je základ!…
A nejdůležitější jídlo
dne. Dodává nám
potřebnou energii pro
nastartování
organismu do nového dne.
Její vynechání může
vést ke zpomalení metabolismu a návalům
„žravosti“ během dne
a večera.
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Rekonstrukce kanalizace i dvou mostů způsobuje dopravní chaos

Konickýý „Dětský
Dět
ětsk
ský
ký de
den“
n““
a turnaj v pétanque
Konice/peh - Hned dvě akce
v jednom čeká v sobotu 24. srpna na návštěvníky Konice i domácí. Od 13:30 hodin si mohou
zájemci změřit své síly v populární hře pétanque, o půl hodiny
později bude na hřišti u místní
sokolovny probíhat Dětský den
plný soutěží a her.

JAK SE DOSTAT ZE SMRŽIC? JEDINĚ HELIKOPTÉROU, HOŘEKUJÍ MÍSTNÍ

Největší problémy registruje
spolumajitelka obchodu se
smíšeným zbožím u křižovatky
ulic Družstevní a Trávníky.
„Kvůli stavbě dvou nových
mostů jsou tady ulice uzavřeny,
dodavatelé mi sice obchod
zásobují, ale musí vjíždět do
zákazu vjezdu. Co je ale ještě
horší, tak kvůli uzavřeným
silnicím k nám přestali chodit
zákazníci. Dříve k nám hojně
jezdili autem, máme zde
velké parkoviště. Ale teď je
to strašné, tržby se zkrátily
o polovinu,“ hořekuje Alena
Pospíšilová. „Nepochopím, jak
vedení obce mohlo přistoupit na

to, že se budou opravovat dva
mosty najednou a ještě k tomu
ta kanalizace. Copak to nešlo
sladit tak, aby stavby probíhaly
postupně? Navíc dělníci se tady
objeví denně jen na pár hodin,
moc toho nenadělají. Teď je polovina Smržic uzavřena a ven se
tak můžeme dostat snad jedině
helikoptérou,“ ulevila si spolumajitelka místního obchodu.
„Je to svízelné, ale musíme to
vydržet. Je pravda, že ven z této
lokality se dostáváme autem
složitě přes nekvalitní postranní
uličky. Ale musíme to vydržet,
sami jsme požadovali novou
hloubkovou kanalizaci i nové
mosty,“ byl mnohem smířlivější
Petr Přikryl ze stejné ulice.

Večerník se obrátil s dotazy
i na starostku Smržic Hanu
Lebedovou, zda harmonogram
prací nešel přizpůsobit tak,
aby investiční akce nekomplikovaly zdejším lidem tolik
život. „Co se týká obou mostů,
jde o investici Správy a údržby
silnic Olomouckého kraje,
takže do jejich harmonogramu
nemůžeme zasahovat. Co ale
vím, tak zbourat a postavit nové

se musely oba zaráz, protože
ještě na podzim na to bude navazovat výstavba zbrusu nové
komunikace na konci obce ve
směru na Držovice. Ano, je
toho nyní na naši obec příliš,
ale spojily se tak síly i technika
do jedné akce a zároveň se tak
ušetří spousta peněz. Musí se to
vydržet, výsledek určitě bude
stát za to,“ mírní vášně Hana
Lebedová.

region@vecernikpv.cz

www.vecernikpv.cz

Plumlov/mls - Děti s dobrodružnou duší
se už těší na konec prázdnin. Již tuto sobotu 24. srpna od 14.00 hodin se totiž v
plumlovském kempu Žralok slavnostně
otevře vstup do pohádkového lesa.
Stačí, aby vyšlo počasí a kemp bude poslední srpnovou sobotu opět praskat ve
švech. Spolku plumlovských nadšenců

se totiž dlouhodobě daří pořádat akce, na
které míří stovky spokojených dětí a jejich
rodičů.
I letos se kromě pohádkových bytostí mohou mladí dobrodruzi těšit také na zajímavý doprovodný program. Jeho vrcholem
bude pirátská show a vystoupení prostějovských mažoretek Hvězdičky. Kromě toho si

V Pivíně mají pro letošek dožato i domláceno
Pivín/peh - Že za každým
bochníkem chleba stála kdysi až neuvěřitelná spousta
práce, si v sobotu připomněli
v Pivíně, kde se už posedmnácté konala lidová zábava
DOŽATÁ, kterou i letos, ve
spolupráci s obcí Pivín, pořádala Divadelní společnost
Větřák.
Že se v Pivíně něco slaví, bylo
slyšet už z dálky. Celou obcí
totiž už od samého poledne
zněly hanácké písně v podání
dechové kapely Věrovanka.
Za humny na poli to zase pořádně roztáčeli Hanáci z Velké Bystřice, Větřák z Pivína
a Kořeňák.
„Přípravy trvaly již od minulého týdne, kdy jsme vymalovali, navozili seno a mlátičku
značky Wichterle-Kovařík. Po
dvanácté hodině se ve zdejším

kostele konala mše za letošní
úrodu a celý průvod se pak
odebral na pole. Pro návštěvníky jsme připravili bohaté
občerstvení a doprovodný program, které neovizete nikdo
v EU ani za vašema homnama,“ shrnul program letošní
dožaté prezident Divadelního
spolku Větřák Jiří Vrba.
Oslavit do Pivína Dožató
a Domlácenó jak se patří, přijeli ve svátečních krojích i Hanáci a Hanačky z folklorního
souboru Klas Kralice, kteří
se o návštěvníky starali s pravou hanáckou pohostinností.
Účastníci mohli ochutnat čerstvý chléb s máslem či sádlem,
uzené maso i zeleninu, což
na samotném čerstvém vzduchu po práci na poli chutnalo
dvojnásob. Kromě tradičních
pochoutek měli pamětníci

Fotoreportáž
Fotoreportáž

bychom rádi tímto projektem
nejen představili závodníkům
přírodní krásy okolí Plumlova,
ale snad i trochu přispěli k revitalizaci tohoto kraje, který si
to více než zaslouží,“ upřesnil
organizátor akce a současně
duchovní otec celého projektu David Vidrman, který spolu
s celým realizačním týmem doufá, že letošní ročník Plumlovmana
bude začátkem zajímavé sportovní tradice. „Byla to pro mě velká
výzva, jsem amatér a běhám jen
tak sama pro zdraví. Proto jsem na
sebe pyšná, že jsem to celé uběhla
a ujela,“ usmívala se v cíli sympatická závodnice s číslem 37
Zuzana Malečková, kterou podporovali přátelé i dcera. „Nejvíc
jsme se obávali toho, že se na
trase ztratíme kvůli špatnému
značení. To se ale nenaplnilo. Trasa byla naopak značená
výborně. Na to, že se jednalo
o první ročník závodu, si myslím, že se s tím organizátoři poprali výborně,“ ocenil práci or-

„Ušetříme statisíce korun,“ říkají místní konšelé

Otevřeno! Už v sobotu ráno začali první občané Vrbátek nový sběrný
dvůr využívat.
Foto: Michal Kadlec
je vše zdarma. Jak příjem staré
elektroniky, tak dřeva, nábytku,
pneumatik, skla, papíru a podobně,“ prozradil vše podstatné
Večerníku František Konečný,
radní obce Vrbátky.
„Touto kontrolovanou likvidací
odpadu ušetří obec ročně stov-

Jedete na dovolenou
a chcete vědět,
co se děje doma?

ky tisíc korun. Přitom pořízení
sběrného dvora nás stálo ani ne
dvě stě tisíc korun,“ dodal starosta Vrbátek Ivo Zatloukal.
Sběrný dvůr u vrbáteckého
cukrovaru je otevřen dvakrát
týdně, a to ve středu odpoledne
a v sobotu dopoledne.

Klikněte na
www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

ganizátorského týmu závodník
Martin Zaoral, který se umístil
na celkovém čtrnáctém místě. Účastníci závodu si mohli
změřit své síly s ostatními
a současně se pokusili překonat vlastní hranice, což nebylo
v parném letním odpoledni
nijak jednoduché. Ale protože každý ze závodníků v sobě
měl kus ‚Plumlovmana‘, tak se
všichni dostali do cíle, kde si
vychutnali zasloužené vítězství
nad horkem, únavou i sebou samými. A pozor, organizátoři napříště slibují závod ještě rozšířit,
takže se mají sportovci z širokého okolí nač těšit!

a vůbec všichni milovníci tradic z širokého okolí možnost
zhlédnout tradiční konec žní
tak, jak bývalo zvykem za časů
našich babiček a prababiček.
Podívat se, jak to těm Hanákům jde od ruky, přišel i letos pan Kysela s manželkou
z Němčic nad Hanou. „Každý
rok je to tu moc pěkné, i počasí
se letos povedlo. Jako vždy je
tu skvělá nálada,“ usmívá se
manželka někdejšího zemědělce, který si při loňské Dožaté po letech připomněl, jak
se nakládají klasy do mlátičky. „Musel těm mladým přeci
ukázat, jak se to dělá,“ směje
se Vrba, který manžele Kyselovi po slavnosti doprovázel.
Hanáci v krojích i v civilu se
dle zvyklostí veselili až do večerních hodin a i letos to stálo
za to. Tak zase napřesrok!

Sklizeno. Sobotní akce v Pivíně přinesla všechny tradice. Foto: Petra Hežová

jaká byla dožatá v pivíně...

Nezaplatil ani jednu splátku
3x foto: Petra Hežová

Živoucí historie. Tradiční oslava konce žní se i letos nesla Slavnostní událost. Parádní kroje Hanaček ze souboru Tradice táhnou. Na polích za hřbitovem se sešly stovky návštěvv duchu folkloru a hanáckých zvyků.
Klas Kralice na poli mezi klasy přímo zářily.
níků, kteří mohli zakusit nefalšovanou atmosféru hanáckých žní.

Exkluzivní rozhovor se starostkou Držovic Blankou Kolečkářovou - 1. díl

„Okraje měst jsou na tom o něco hůř než vedlejší obce...“
kategorie ženy
1. místo: Zuzana Kohoutová
2. místo: Barbora Stoklasová
3. místo: Alena Kriklová

kategorie dorost
1. místo: Zuzana Matyášková
2. místo: Jan Kovanda
3. místo: Jakub Michálek

Připravit, pozor, start! Na
startu prvního ročníku Plumlovského duatlonu se v sobotu
krátce před polednem sešlo
jednačtyřicet závodníků.
Foto: Petra Hežová

KONICKÁ SBÍRKA SEKYREK má zálusk
na zápis do Guinessovy knihy světových rekordů
Konice/peh - Městské kulturní
středisko Konice si návštěvníky rozmazluje i o prázdninách. Dveře tamního zámku
jsou otevřeny všem zájemcům
o historii i současné umění.
V letních měsících můžete aktuálně navštívit výstavu textilního umění, která bude inspirací pro nejednoho zručného
návštěvníka.
Na zámku v Konici se pořád
něco děje a to i teď, v období
dovolených a letních prázdnin.
Návštěvníky z blízkého i dalekého okolí čeká na hodinové
prohlídce nejen zajímavý interiér
a exteriér barokního zámku, ale
i bohatý doprovodný program.
„S návštěvností jsme spokojeni,
předběžně odhaduji, že k nám
letos zavítalo mnohem více lidí
než loni. Bude to zřejmě díky televiznímu šotu v pořadu Toulavá kamera, který byl odvysílán
letos sedmého dubna,“ usuzuje
ředitelka Městského kulturního
střediska Konice Milena Navrátilová. Obyvatelé Konice
jsou už zvyklí na pravidelné

žádnou z nich nezaplatil. Při
šetření policisté zjistili, že při
sjednávání smlouvy uvedl nepravdivé údaje, týkající se jeho
finančních možností. Kriminalisté mu sdělili podezření
ze spáchání přečinu, za který
mu hrozí až dvouletý pobyt za
mřížemi.

SKONČIL VE VAZBĚ!

Výsledky Plumlovského duatlonu 2013
kategorie muži
1. místo: Ondřej Horák
(absolutní vítěz)
2. místo: Pavel Dvořák
3. místo: Libor Vysloužil

Prostějovsko/mik - Ze spáchání
přečinu úvěrového podvodu
je podezřelý dvaačtyřicetiletý
muž z Prostějovska, který v
září roku 2011 uzavřel s jednou
společností úvěr na čtyřicet tisíc
korun a zavázal se ho splácet
v pravidelných měsíčních splátkách. Do dnešního dne však

Zloděj motorek na Konicku

►

Plumlov/peh - Premiérový
ročník Plumlovského duatlonu už má své vítěze. Více jak
čtyři desítky účastníků originálního závodu si změřili síly
v běhu, jízdě na kole a především ve vytrvalosti, kterou
v parném sobotním poledni
nepostrádal ani jeden z aktérů
závodu.
Přes dvacet kilometrů dlouhá
trať čekala na všechny startující
úvodního ročníku vytrvalostního závodu s názvem Plumlovský duatlon. Závod sestával ze
tří částí, běžecké (5,5 km), cyklistické (11,5 km) a na poslední
běžeckou (3,1 km).
Na startu se sešlo celkem jednačtyřicet nadšenců, kteří se
krátce po jedenácté hodině vrhli
na trať vedoucí kolem plumlovské přehrady, zámku a dalších
malebných zákoutí, kterých
v okolí města Plumlova rozhodně není málo. „Myslím si, že tohle krásné prostředí si už dlouho
říkalo o podobnou soutěž, my

návštěvníci budou moci užít kreslení křídami, malování na obličej, pohádkovou tombolu, lesní bar, námořnickou dílnu, skákací
hrad, nafukovací skluzavku a řadu dalších
atrakcí.
Celým programem bude provázet hudební
skupina Marbo. Nouze v kempu nebude
ani o dobré jídlo a pití.

Doprovodný program, které neovizete nikdo v EU ani za vašema homnama...

Plumlovský duatlon už zná svého „PLUMLOVMANA“

Ve Vrbátkách otevřeli nový sběrný dvůr
Vrbátky/mik - V sobotu
17. srpna poprvé začal sloužit občanům Vrbátek, Duban
a Štětovic nový sběrný dvůr.
U vrbáteckého cukrovaru ho
osobně o víkendu slavnostně
otevřeli starosta Vrbátek Ivo
Zatloukal s radním Františkem Konečným. A Večerník
byl u toho!
„Chtěli jsme jednoznačně zlepšit služby pro občany. Například
bioodpad se v obci sbíral jen
dvakrát za sezónu do velkoobjemových kontejnerů. Jenomže
vznikaly problémy, protože někteří lidé do kontejnerů házeli
bioodpad v igelitových pytlech
a tím pádem byla likvidace
mnohem dražší. Nyní je tento
sběr odpadu kontrolován a samozřejmě levnější. V novém
sběrném dvoru mohou za úplatu lidé uložit stavební suť, jinak

Neprojedou. Výstavba dvou mostů najednou přináší značné dopravní
komplikace pro občany Smržic. Své o tom ví spolumajitelka zdejšího
obchodu Alena Pospíšilová.
3x foto: Michal Kadlec

►

Prostějovský
Večerník
také
na Facebooku!

Smržice/mik

►

Slavnostní koncert
pro milovníky hudby
Klenovice na Hané/peh
- V neděli 25. srpna si v kostele
sv. Bartoloměje v Klenovicích
na Hané přijdou na své všichni
příznivci klasické hudby. Od
15:00 se tu ku příležitosti zasvěcení kostela sv. Bartoloměje odehraje slavnostní koncert v podání
pražských a brněnských umělců,
kteří si pro publikum připravili
klasické skladby J. S. Bacha, W.
A. Mozarta, A. Dvořáka a mnoha dalších hudebních velikánů.

Nelehkým obdobím procházejí nyní občané větší části
Smržic. Co se týká investičních akcí, nějak se toho nahrnulo za poslední měsíc až příliš. V obci se rekonstruuje
kanalizace, ale také se zároveň zbouraly dva mosty přes
frekventovanou komunikaci napříč Smržicemi ve směru na
Držovice. A právě lidé bydlící v tomto úseku lamentují, že
jsou de facto odříznuti od okolního světa…

►

Víkendové veselí
v Dřevnovicích
Dřevnovice/peh - O víkendu 24.
a 25. srpna bude v Dřevnovicích
veselo. Sobota bude patřit sportovcům, kteří se před zraky fandících diváků utkají v nohejbalu
a ve vybíjené. V neděli tu pak
vypuknou nefalšované hanácké
hody, jejichž součástí bude i soutěž o nejchutnější buchtu, koláč
či zákusek, takže o něco dobrého
do žaludku určitě nebude nouze.
K tanci i poslechu zahraje skupina Casino.

Starostka Hana Lebedová tlumí vášně: „Musí se to vydržet...!“

776 159 120

Plumlovští nadšenci zvou
do pohádkového lesa

akce v rámci Klubu přátel hudby, přednášky a výstavy v nádherných prostorách samotného
zámku, každý rok se ale pracovnice Městského kulturního
střediska v Konici snaží sestavit
programové složení tak, aby zaujal nové návštěvníky i domácí.
Letošní léto konický zámek hostil už pátý ročník divadelního
festivalu, a až do konce prázdnin mohou návštěvníci zhlédnout výstavu textilních řemesel.
To ovšem zdaleka není vše...
„V celkem šesti místnostech našeho zámku si mohou návštěvníci v rámci expozice zvyků
a řemesel zblízka prohlédnout pracovní nářadí, nástroje
a pomůcky, které naši praprapředkové užívali při práci ke
své obživě. Najdete tu nástroje
punčochářů, kovářů, hodinářů
i různé pomocníky hospodyněk,
takže tu nechybí odstředivky na
mléko, máselnice a mnoho dalších. Naší chloubou je unikátní
sbírka seker, která získala zápis
i v České knize rekordů,“ prozradila pracovnice konického informač-

Sběratelský počin Pavla Šína. Pod střechou konického zámku se
sešlo více než dvě stě padesát sekyrek ze širokého i blízkého okolí.
Foto: Petra Hežová
ního centra Radka Lexmanová
s tím, že má sbírka ambice získat
i zápis ve světové knize Guinessových rekordů: „Z Londýna nám
potvrdili, že nic podobného, jako
je naše sbírka seker, na světě
neexistuje. Vše je ale otázkou

financí, protože zápis do knihy
rekordů rozhodně není levná
záležitost.“ Unikátní sbírka,
kterou se podařilo shromáždit
během roku a půl, čítá na dvěstěpadesátjedna kousků, které rozhodně stojí za to vidět.

Držovice - Před půldruhým měsícem tomu bylo přesně
sedm let, co se po předchozím úspěšném referendu dočkali osamostatnění od Prostějova občané Držovic. První
starostkou obce s necelými patnácti stovkami obyvatel se
stala Blanka Kolečkářová, která ve své funkci pokračuje i po
komunálních volbách z podzimu 2010. Od loňského podzimu je navíc i členkou zastupitelstva Olomouckého kraje.
VrámcipravidelnéhoseriáluposkytlaPROSTĚJOVSKÉMU
Večerníku exkluzivní rozhovor...
Jiří Možný
Od 1. července 2006 jsou
Držovice samostatné. Jak
zatím hodnotíte krátkou historii
nezávislosti obce?
„To byste se spíše měl zeptat občanů... (úsměv) O samostatnost
usilovali již v devadesátých letech,
kdy se hodně ´odtrhávaly´ i malinké obce od větších, pak se ale
samostatnost upravila zákonem
jen pro obce nad tisíc obyvatel.
Tuto podmínku jsme splnili a po
třiatřiceti letech, co poprvé přišla
tato myšlenka, se to Držovicím podařilo. Stalo se tak bohužel v půlce
volebního období, což způsobilo
i těžkosti při dělení majetku. Ani
zákon to nijak neupravoval, proto
jsme ještě stále v soudním sporu
s Prostějovem. Ale snažíme se to
vyřešit. Poslala jsem panu primátorovi dopis (Večerník informoval
- pozn.red.), abychom si sedli a
zkusili se domluvit. Máme zájem
vyřešit vše mimosoudně a celou
věc jjednou provždy uzavřít.“
Je lepší být samosprávou
sobě vlastní než městskou
částí?
„Jsme celkem velká obec, která má
vyšší příjmy. Máme zhruba patnáct
set občanů a myslím si, že lidé tehdejší krok hodnotí jako dobrou věc.
Alespoň mám takovou zkušenost
a názory od lidí, kteří při referen-

aní
du byli proti a teď řeknou: ´Paní
starostko, já jsem fakt rád, že se
to stalo, nikdy bych nevěřil, že to
utí.
bude opravdu tak dobré rozhodnutí.
Tehdy jsem se zmýlil a jsem rád, že
vše dopadlo, tak jak dopadlo´. To je
pro mě zpětná vazba. Po sedmi letech jako starostka a celkem deseti
eti
ysletech v komunální politice si mysré
lím, že Držovice ušly kus dobré
y
cesty.“
Pomohlo vám osamostatnění i při plánování
a realizaci investičních akcí?
„Ano. Městské části jsou vždy
na okraji. Mám přátele v Evropě a také oni mají zkušenost, že
okraje měst jsou na tom o něco hůř
než vedlejší obce. Samospráva je
občanům přece jen blíž. Stará se a
řeší konkrétní věci, peníze jdou přímo vám a zůstávají v obci. Ročně
můžeme investovat i několik milionů, to musí být zákonitě vidět. Jsme
navíc nezadlužená obec, což není
dnes žádná samozřejmost. Nikdy
jjsme si zatím na nic nepůjčovali.“
Co se zatím nejvíc podařilo?
„Do komunikací a chodníků jsme
za sedm let vložili přes deset milionů korun, obec se vám najednou
prozáří, lidem se lépe chodí, můžete dělat v zimě lepší údržbu, od
toho se odvíjí i zeleň. Vysadili jsme
v obci přes pět set stromů a keřů.
Lidi těší, že bydlí v hezky upravené

a čisté obci. Sami se pak zapojují,
aby jejich domy, tak i celé
ulice, byly krásnější. Postavili
jsme také cyklostezku do
Smržic, park,
nový most, vybavili dět-

„„Komunální volby jsou již příští rok.
Doufám, že občané Prostějova mají
dobré a moudré vedení, které bude chtít
náš spor společně uzavřít ke spokojenosti
obou stran. Doufám, že se domluvíme...“
Dosud první a také jediná držovická starostka
BLANKA KOLEČKÁŘOVÁ o vztahu s Prostějovem
lb C
Co jjsme
níí volby.
mohli, to jsme
projektově nachystali. Na

ské hřiště, opravili obecní budovy,
natřeli a dodělali chybějící veřejné
osvětlení, dodělali jsme lidem vodovody i chodníky tam, kde ještě
chyběly. Zůstala nám jen část chybějící hloubkové kanalizace. Toto
bude větší akce a budeme muset
sáhnout po dotaci a také se částečně
zadlužit.“
Většina obce je tedy již odkanalizovaná?
„Ano. Jde o nejstarší ulice, to znamená hlavně SNP, U Cihelny, Fibichovu, všechno ostatní je odkanalizováno. Ekonomika se teď snaží
zvednout ze země, doufám, že by
se peníze mohly sehnat. Vyjde to
celkem asi na osmdesát milionů
korun včetně oprav komunikací. To
už je věc i pro další zastupitelstvo,
neboť příští rok jsou další komunál-

tuto akci se budou muset připravit
i sami občané, a že to bude něco
stát, s tím musí počítat. Nebudou
peníze na jiné věci, proto je teď
všechny děláme dopředu.“
Zmínili jste soudní spor
s vedlejším statutárním
městem. Vnímáte v poslední
době zlepšení vztahů s Prostějovem?
„Víte, čas hrany vždy obrousí...
Přeji si, aby lidé, kteří u toho jsou
od prvopočátku - tedy pan primátor
a někteří jeho kolegové a já s některými zastupiteli - tuto záležitost
spolu i uzavřeli. Aby to bylo pro
dobro občanů Držovic i Prostějova,
přece jen budeme vždy sousedé
a já jsem pro fungující dobré sousedské vztahy. Rozvod vždy zanechá
nějakou bolest, ta se ale časem dá

překročit
ř k či a partneři
ři mohou
h bbýt
ý vell
mi dobří ppřátelé. Komunální volby
jsou již př
příští rok. Věřím a doufám,
že občané Prostějova mají dobré
a mo
moudré vedení, které to bude
chtít společně uzavřít ke
spokojenosti obou stran.
A že se opravdu domluvíme.“
Jak se zmíněný
spor aktuálně
vyvíjí?
„Na jaře jsem poslala
dopis panu primátorovi.
Ještě před tím jsem se
s ním osobně setkala. Od března
je náš návrh na radnici, avšak nic
víc dál nevím... (pokrčí rameny)
Pouze ve Večerníku jsem četla,
že se tím zabývají, nikdo mě ale
zatím nekontaktoval. Jak se u vás
psalo, chtějí nám dát jen tu částku,
kterou nabídli již prvně a k tomu
plán na hloubkovou kanalizaci,
o který jsme kdysi při dělení majetku měli zájem. Teď už pro nás ale
nemá vůbec žádnou cenu! Vznikl
ještě podle starého stavebního zákona, dnes již máme svou novou
a platnou projektovou dokumentaci i stavební povolení. Já ale věřím
především tomu, co mi pan primátor v blízké budoucnosti nepochybně sdělí...“
Druhý díl interview najdete v příštím čísle Večerníku.

Hned tak se neprojede. Zloděj motorek si svého lupu dlouho neužil. Jakmile ho policisté vypátrali, putoval do vazby. Ilustrační foto

Konice, Prostějov/mik - Ke
krádeži dvou motocyklů došlo před čtrnácti dny v obci
na Konicku. Tehdy neznámý pachatel ukradl motocykly značky Kentoya Lens
a Jialing a způsobil škodu za
80 tisíc korun. Na základě
operativního šetření prostějovských kriminalistů se podařilo
krádež objasnit a muže podezřelého z tohoto protiprávního
jednání zadržet.
„Jedná se o třiadvacetiletého
muže z Prostějovska, který byl ve
čtvrtek 8. srpna zadržen a umístěn do policejní cely. Ke skutku
se doznal. Ukradené motocykly
byly zajištěny a po provedení
nezbytných úkonů vráceny majiteli. Během šetření kriminalisté zjistili, že mladý muž má na
svědomí i vloupání do osobní-

ho motorového vozidla na ulici
Jaroslava Haška v Prostějově, ke
kterému došlo v úterý šestého
srpna letošního roku v brzkých
ranních hodinách. Způsobil
škodu za 4 700 korun. I k tomuto skutku se doznal. V pátek
si vyslechl obvinění ze spáchání
přečinů krádeže, neoprávněného
opatření, padělání a pozměnění
platebního prostředku a porušování domovní svobody,“ sdělila
Irena Urbánková, tisková mluvčí
krajského ředitelství Policie ČR.
Jak dodala, mladíkovi v případě
prokázání viny a odsouzení hrozí až pětiletý pobyt za mřížemi.
„Policejním orgánem byl dán
podnět k vydání návrhu na vzetí
do vazby, který byl akceptován
a obviněný byl eskortován do
vazební věznice v Olomouci,“
přidala mluvčí.

Z žebříku očesal v Krumsíně

střechu rekreační chatky
Krumsín/mik - Nevšední krádež nyní šetří plumlovští policisté. V Krumsíně jakýsi filuta
z místní chaty ukradl nejdříve
žebřík, po němž vystoupal na
střechu a tady očesal hliníkovou
krytinu!
„Ze spáchání přečinu krádeže
a porušování domovní svobody je
podezřelý zatím neznámý pachatel, který se někdy v čase od pětadvacátého července do dvanáctého srpna letošního roku vloupal do

jedné z chat v katastrálním území
obce Krumsín. Po vypáčení dveří
do chaty vnikl, vzal z ní trojdílný hliníkový žebřík, přistavil ho
k chatě a vylezl na střechu. Z té
pak ukradl čtyřicet metrů čtverečních hliníkové střešní krytiny,“
uvedla k případu Irena Urbánková, tisková mluvčí krajského ředitelství Policie ČR. Jak upřesnila,
celková škoda odcizením a poškozením byla vyčíslena na jednadvacet tisíc korun.
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CO NEJVÍCE ZDRAVÍ,
RADOSTNÝCH CHVIL
A MOŘE NEPOPSATELNÉHO
ŠTĚSTÍ PŘEJE VŠEM
NAROZENÝM RATOLESTEM
I JEJICH MAMINKÁM
A TÁTŮM

A GRATULUJEME!!!

Alena Bachanová
11.8.2013 50 cm 3,05 kg
Prostějov

Sofie Strbačková
11. 8. 2013 50 cm 2,70 kg
Malé Hradisko

Kateřina Kovářová
12. 8. 2013 50 cm 3,60 kg
Prostějov

Zuzana Meldušková
12. 8. 2013 52 cm 3,50 kg
Nezamyslice

Kateřina Růžičková
12. 8. 2013 50 cm 3,20 kg
Držovice

Michaela Pospíšilová
13 8. 2013 52 cm 4,15 kg
Prostějov

Julie Greplová
17. 8. 2013 52 cm 2,90 kg
Prostějov - Vrahovice

Jan Různar
12. 8. 2013 47 cm 3,00 kg
Drahany

Adam Smékal
12. 8. 2013 48 cm 3,30 kg
Prostějov

Šimon Václavek
12. 8. 2013 48 cm 3,00 kg
Čehovice

Filip Zatloukal
12. 8. 2013 53 cm 4,25 kg
Prostějov

Tobiáš Příhonský
13 8. 2013 47 cm 2,75 kg
Němčice u Pardubic

Pilovali angličtinu i o prázdninách
aneb
na „zdravce“

Prostějov/mm - Jak už jsme
se mohli dočíst, školy v Prostějově nespí ani o prázdninách. Probíhají na nich,
alespoň na těch městských,
masivní rekonstrukční práce. Na jedné ze škol, jejímž
zřizovatelem je Olomoucký
kraj, se ale o prázdninách
dokonce i vyučovalo!
Jednalo se konkrétně o prostějovskou Střední zdravotnickou
školu, kde od 29. července až
do 9. srpna probíhal intenzivní
jazykový kurz, jenž má název
SUMMER SPEAK („letní povídání“ volně přeloženo), proběhl na základě domluvy vedení školy a agentury AIESEC.

Cílem není ono klasické biflování anglických slovíček a pilování skloňování a časování,
kterým žactvo doslova trpí
během školního roku, ale naopak odbourat ostych a naučit
se komunikovat o nejrůznějších tématech přímo s cizinci,
kteří přijíždějí na základě pozvání agentury a hovoří také
anglicky. Na škole se tedy
postupně prostřídali ruská lektorka Káťa, David z Austrálie,
Mohamed z Egypta, Samantha
z Mexika a Ons z Tuniska.
Po počátečním vzájemném
oťukávání se „ledy prolomily“
a obě strany se rozpovídaly.
Témata byla různá. Od politiky

až přes sport, byly představeny
jednak rodné země, tak i rodná města. Vzhledem k tomu,
že se jednalo o čtrnáctidenní
kurz a venku panovalo exkluzivní letní počasí, probíhala
vzájemná konverzace i na jiných místech, takže pokud jste
i vy potkali někde v Prostějově
„brebentící“ skupinku anglicky, byli to právě členové kurzu
SUMMER SPEAK z prostějovské „zdravky“ se svými
lektory.
Pochopitelně si žáci rádi poslechli i rodné jazyky svých
lektorů, a tak kromě angličtiny
bylo možno slyšet také ruštinu,
španělštinu a arabštinu. Jak

Letní výuka. Na snímku z přednášky zleva žákyně „zdravky“ Andrea Černá, lektor David z Austrálie, lektorka Káťa a Petra Němcová z agentury
AIESEC.
Foto: Martin Mokroš

uvedla Petra Němcová z pořádající agentury, tento projekt probíhá po celé republice
a záleží jen na zájmu škol, zda
do nich své studenty přihlásí.
„Studenti naší školy se přihlásili mimo jiné z důvodu, aby
odbourali zábrany při styku
s cizinci, neboť ve svém budoucím povolání ve zdravotnických zařízeních narazí na
cizí státní příslušníky již dnes
vcelku běžně a rychlá komunikace může pomoci vyřešit
zdravotní problém, ne-li přímo zachránit život,“ uvedla na
adresu SUMMER SPEAK ředitelka školy Marie Dostálová
s tím,

Přátelství. S australským lektorem Davidem navázaly tři žákyně Střední zdravotní školy v Prostějově
nový vztah.
Foto: Martin Mokroš

Vojtěch Doležal
14. 8. 2013 49 cm 3,05 kg
Prostějov

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

Z NEMOCNICE ...
Nový speciální přístroj pomůže odstranit

ŠEDÝ ZÁKAL během dvaceti minut
Prostějov (Hana Szotkowská,
tisková mluvčí skupiny Agel)
- Oční oddělení prostějovské
nemocnice, která je členem
skupiny AGEL, se může
pochlubit novým speciálním
přístrojem k odstranění šedého zákalu. Novinka za více
než jeden milion korun zkrátí
operační výkon i následnou
rekonvalescenci.
Nemocnice Prostějov je zatím jediná
v Olomouckém kraji, která
tento typ přístroje vlastní!
Odstranění šedého zákalu je
v současnosti nejčastějším zákrokem v oční chirurgii. Ročně
se v Česku uskuteční přes sedmdesát tisíc těchto operací. Šedý
zákal, odborně zvaný katarakta,
znamená sníženou průhlednost
normálně čiré oční čočky. Pacienti si nejčastěji stěžují na zamlžené vidění, zhoršené vidění
na slunci a při řízení auta. Někdy
trpí i zdvojeným viděním a defekty barevného vidění.
Díky novému přístroji prostějovské nemocnice se nyní mohou lidé z Olomouckého kraje
nepříjemného
onemocnění
zbavit během pár desítek minut. „Zhruba dvacetiminutový
zákrok může lidi těchto problémů zbavit,“ říká primář očního
oddělení MUDr. Petr Frgál s tím,
že k odstranění čočky postižené
šedým zákalem využívají lékaři
technologie, která spočívá v konstrukci takzvaného fakoemulzifikačního hrotu. Díky němu
klesá riziko poškození nitroočních tkání. „To se v konečném
důsledku odrazí v nekompliko-

vaném hojení, rychlé obnově
vidění a rekonvalescenci oka po
zákroku,“ doplnil.
Špičkový přístroj pro operaci šedého zákalu za více
jak milion korun umožňuje
zkrácení operačního výkonu,
zvýšení bezpečnosti a rychlejší
zrakovou rehabilitaci. Tento
typ přístroj je vůbec prvním
v Olomouckém kraji a nahradil
starší typ obdobného přístroje.
Při zákroku vstupuje operatér do
oka dvěma drobnými řezy dlouhými 1,8 až 2,6 milimetru. Po
otevření předního pouzdra čočky je použit ultrazvuk k jejímu
rozbití. Tento proces se nazývá
fakoemulzifikace.
Rozdrcená
čočka je následně odsáta. Na její
místo se do původního pouzdra
implantuje nová umělá čočka.
V závěru operace je oko přelepeno
sterilním obvazem, který na oku
zůstává do následujícího rána.
V současné době neexistují žádné
léky, kapky či speciální brýle, které by mohly vzniklý zákal odstranit a vidění zlepšit. Jedinou možností obnovy vidění je operace,
při níž se z oka odstraní zkalená
čočka a nahradí čočkou umělou.
„Obvykle se operuje nejprve
jedno oko a po dvou až čtyřech
týdnech druhé. Vidění pacientů je
výborné zpravidla již druhý den
po operaci, které hradí zdravotní
pojišťovny,“ uvádí primář s tím,
že operace šedého zákalu se dělají
ambulantně, zcela výjimečně se
provádí v celkové anestézii.
Riziko onemocnění stoupá
s věkem, častěji trpí šedým zákalem obézní lidé, kuřáci nebo lidé

Ilustrační foto
s různými chorobami, například
s cukrovkou. Onemocnění může
souviset i s dlouhodobým užíváním některých léků. Nejčastější
je stařecký šedý zákal, mezi pacienty jsou ale i mladí lidé. U nich
většinou vzniká šedý zákal jako
komplikace jiných očních nebo
i celkových onemocnění. Šedým
zákalem mohou být postiženy
i děti, u nich jde o vrozené onemocnění, pokud matka v těhotenství prodělala například zarděnky.
Odstranění šedého zákalu je
v současnosti nejčastějším zákrokem v oční chirurgii. Ročně se
v Česku uskuteční přes sedmdesát tisíc těchto operací, přičemž
před dvaceti lety jich bylo jen asi
jedenáct tisíc. „Naše oční oddělení ošetří ročně třináct tisíc pacientů z celého regionu Prostějov
a okolí. Každý rok provedeme
šestsetpadesát až sedmsetpadeást
operací pacientů se šedým zákalem,“ dodává primář Petr Frgál.

Ze života města
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Nahradí funkci RADARŮ skutečně INTELIGENTNÍ SEMAFORY?

inzerce

Dopravní policie je ale na rozdíl od sousedních měst proti...

Prostějov/mik

Radní si pohrávají
s myšlenkou nahradit
současné stacionární
radary na měření rychlosti takzvaně inteligentními semafory. Ty by
měly řidiče překračující
povolenou rychlost automaticky zastavit! Je to
dobrý nápad?

„Tento systém běžně funguje na
různých místech v zahraničí, ale
již je testován i u nás, například
v sousední Olomouci a také
v Přerově. Jde o to, že pokud řidič
vozidla vjede do města zvýšenou
rychlostí, o pár desítek metrů dál
ho zastaví červená na speciálním
semaforu. Onen interval červeného světla nebude nijak dlouhý,
nezastaví dopravu, ale každopádně dokáže nesvědomitého
řidiče zpomalit,“ nastínil základní
funkci takzvaně inteligentního
semaforu Zdeněk Peichl, radní
a předseda dopravní komise města.
„Jde nám jednoznačně o bezpečnost na našich silnicích, nikoliv
o vybírání pokut. Stacionární
radary by se tak zrušily, rychlost by hlídaly jen ony semafory.

Málokterý řidič si totiž dovolí
projet na červenou. Každému
totiž v těchto případech hrozí
několikatisícová pokuta a odečtení pěti bodů,“ přidal další argumenty pro zavedení novinky
Peichl.
Plán města ale naráží na zamítavé stanovisko Dopravního
inspektorátu Policie ČR. „Pan
inženýr Vafek namítá, že červená na semaforech by zastavila
i slušné řidiče, kteří pojedou
předepsanou padesátkou a brzdil
by se tak zbytečně provoz. My
ale máme jiný názor,“ uvedla
k problematice Alena Rašková, Radary nebo semafory? Magistrát hodlá na městských silnicích
náměstkyně primátora, která je zabudovat speciální semafory, stacionární radary chce definitivně zrušit!
v Prostějově za dopravu zodpoFoto: Michal Kadlec
vědná.
Magistrát si nyní nechává vy- inteligentních semaforů v okol- čují i tamní policisté. U nás je
pracovat dva nezávislé posudky ních městech. V Olomouci tomu zatím naopak. Otázkou je
a zároveň čeká na stejný test i Přerově je kupodivu doporu- proč...

SLADKÉ PARKOVÁNÍ skončilo…
aneb náměstíčko zdobí ZÁKAZ!

Prostějov/pk - Možná si té
proměny řada z vás již všimla,
možná si ji někteří uvědomí
až po přečtení těchto řádků…
V každém případě je faktem,
že dnes už máme v Prostějově
další místo, kde si můžete zmrzlinu nebo zákusek dát, aniž by
vám chuťové buňky ovlivňoval
smrad z výfuku. A do vaší
důležité rozmluvy s kamarádkou či rodinným příslušníkem
už nebude hrát ani zvuk motoru.
Vše změnilo jedno nařízení…
Kdo by neznal malý kus náměstíčka
v centru, kde najdete například
cukrárnu Aida, nedávno otevřenou
pekárnu či caffé bar. Řeknete si,
ideál pro klid a pohodu. Tento
mnohdy přepych však měl jednu
překážku - bezohledné motoristy!
Ti se naučili krátkou spojku mezi
náměstím Edmunda Husserla

2x foto: Martin Zaoral
a Újezdem využívat jako parkoviště.
Situace se ale změnila! Postaraly se
o to „obyčejné“ zákazové značky
zakazující právě v tomto prostoru
dlouhodobé parkování.
Nainstalovat ji nechal odbor dopravy města Prostějova, který
slíbil její osazení už před prázdninami. Přestože měla celá akce

trochu zdržení, dnes už tomu tak je.
„Podařilo se a já jsem tomu rád. Na
motoristy už tam čeká zákaz stání.
To zdržení nás ale rozhodně netěší,“
nechal se slyšet s lehkým úsměvem
Miroslav Nakládal, vedoucí odboru
dopravy, a doplnil, že nová značka
umožní motoristům pouze zastavení pro nejnutnější vystoupení

a nastoupení, naložení či vyložení
nákladu. Dlouhodobé parkování se
tedy ale stane minulostí.
Rodiče vychutnávající si kávu či
zákusek už ale v každém případě
nemusí trnout, že jim při parkování
motorista srazí neposednou ratolest. „Zajdu sem s dětmi na zmrzlinu opravdu ráda. Teď, když už
nemáme auta doslova u kočárků,
je to rozhodně lepší,“ podělila
se s námi o názor radní Milada
Sokolová, která osazení značky
silou vlastní osobnosti prosadila.
„Nechápala jsem totiž bezohlednost některých motoristů. Proč
místo, které lidé berou jako pěší
zónu, zarovnávat parkujícími auty.
Parkoviště je přece hned vedle!
Sami si ničíme místo, které by
mohlo sloužit pro oddech, i když
je v těsném sousedství dopravní
tepny města,“ zlobila se ještě před

Radní pod palbou
Co nás čeká v dopravě? Řešit se mají silnice i cyklostezky

Z. PEICHL: „Stav v Kostelecké začíná být neúnosný!“

Prostějov - Minulé pondělí se ke svému pravidelnému jednání sešla dopravní
komise statutárního města
Prostějova. Jejího předsedu
a současně člena rady
Zdeňka Peichla (na snímku)
následně Večerník vyzpovídal v rámci této pravidelné
rubriky. Vedle aktuálního stavu dopravy ve městě nás také
zajímalo, kdy budou zrealizovány některé již dříve plánované investice...
Michal Kadlec
Pane předsedo, po
složitém
jednání
ání
o pokračujících plánech ohledně
dně
raelipsovitého rondelu na Poděbradově náměstí jste se také zaměřili
ěřili
na další dopravní témata. Co
cké
takhle složitá situace v Kostelecké
ulici?

světelného signalizačního zařízení,
aby zelená svítila z Kostelecké ulice
o několik vteřin déle, a zároveň tak
bude zapotřebí upravit signalizaci po
celém vnitřním okruhu.“
Jak vypadá situace
na jižním kvadrantu? Kdy tudy budou moci konečně
projíždět nákladní vozidla?
„Povolení pro vjezd nákladních vozidel na tuto komunikaci je podmíněno souhlasem hygieniků a jejich
měřením intenzity hluku. To už
v minulých dnech proběhlo a nyní
čekáme na výsledek. Myslím, že jediným problémem je zvýšená hlučnost u nemovitostí poblíž této
komunikace u rondelu v Určické ulici. To ale musí vyhodnotit
odborníci. Pokud bude měření
pozitivní, okamžitě budou moci
jižní spojku využívat nákladní
auta včetně autobusů
městské hromadné
dopravy.“

„Pokud bude měření hlučnosti pozitivní,
okamžitě budou moci jižní spojku
využívat nákladní auta včetně autobusů
městské hromadné dopravy.“
Zdeněk Peichl k žehavému tématu ohledně
problému s jižním kvadrantem.
„Tady se dopravní problémy skutečně zvyšují a stav začíná být neúnosný. Zatímco dnes na celém vnitřním okruhu pomalu nevidíte, že by
se na něm vytvořila fronta vozidel,
v Kostelecké se tak děje neustále.
Důvodem je světelná signalizace na
Přikrylově náměstí a velmi malý časový interval se zelenou pro vozidla
vyjíždějící z Kostelecké ulice směrem na Vápenici i do Blahoslavovy
ulice. Jednoznačně jsme odsouhlasili návrh na prodloužení tohoto
intervalu. Je nyní na projektantech

S jižním kvadrantem úzce souvisí propojení Krasické s Anglickou ulicí.
Jak je daleko tento projekt?
„První náměstek primátora Jiří
Pospíšil má za úkol dotáhnout do
konce majetkoprávní otázky s DTJ,
ve kterých došlo nedávno k určitým
vnitřním sporům. V co nejkratší
době by ale vše mělo být vyřešeno
a může se začít pracovat na projektové dokumentaci. A v příštím
roce by se propojení včetně rondelu
v Krasické ulici mělo realizovat.“

Hodně se nyní mluví
o
komplikacích
s cyklostezkou ve Vrahovické ulici.
S čím je na tomto místě problém?
„Původně jsem propagoval plán, aby
ve Vrahovické ulici vznikla cyklostezka přímo na silniční komunikaci
s tím, že u krajnice se ohraničí čárou
a
bude
barevně
rozlišena.
S tímto řešením souhlasil už před
dvěma roky i krajský úřad. Pak
jsme ale na základě žádosti občanů vyprojektovali cyklostezku
v rámci chodníku podél celého bývalého Agrostroje. Šlo
o
jednoduché
řešení
i z hlediska majetkoprávního. Jenomže proti
byl jednoznačně dop
ý Policie
pravní
inženýr
ČR pan Vafek, který
namítal, že do továrního komplexu
vede několik vjezdů
a cyklostezku by
na mnoha mís-

Foto: Archív Večerníku
tech křížily automobily. Nyní tedy
město nechalo vypracovat expertní
posudek právě na ony připomínky
pana Vafka.“
Kdy bude vybudován
odbočovací
pruh z Dolní ulice na Šárku?
„V krátké době bude vypracována
projektová dokumentace, kterou
zaplatí město a krajský úřad pak
stavbu zrealizuje. Pokud se na tento
záměr nenajdou prostředky v letošním rozpočtu kraje, bude investiční
akce provedena příští rok.“

inzerce

označením radní Milada Sokolová.
Dnes už může být spokojená…
Chválili i další lidé. „Je to prima. Dokonce to, jestli se zákaz
dodržuje, hlídají strážníci,“ upozornila jedna z žen, které tady
popíjely kávu. Změnu uvítala
také náměstkyně primátora
statutárního města Prostějova
Alena Rašková, která má dopravu ve svém referátu. „Je
značně bezohledné, když se mezi
slunečníky u předzahrádky
cukrárny pohybují auta. Možná
by stačila trocha studu a značek
by nebylo potřeba,“ podotkla
Rašková.
Přesto, že v těsném sousedství
jezdí auta po jedné z hlavních dopravních tepen města, tento kout se
podařilo pro malé posezení zachránit. Jen kdyby tak ještě zmizely ty
kontejnery na odpadky. To by bylo!

I

www.
vecernikpv
.cz

Večernice
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Servis pro ženy nejen o životním stylu a módě
Uvažujete nad tím, jak se oblékat originálně?
Chcete vědět, jaké jsou nejnovější poznatky ve světě
zdravého životního stylu?
Potřebujete poradit, jak správně pečovat o své tělo i duši?
Pak jste na správné adrese!
Zdravím všechny příznivce skvělé rubriky Večernice,
jsem ráda, že se společně opět setkáváme a já vám můžu prozradit opět
další rady a tipy, které jsem si pro vás připravili. Dnes si společně povíme
něco o maliníku, prozradím vám, jak si můžete vyrobit do bytu zajímavé
dekorace - podzimní svícny, řeč bude také o vlasech a v neposlední řadě
pak o aktuálním trendu - o ofinách. Chybět samozřejmě nebude ani zajímavý recept a exkluzivní rozhovor, dnes se zdravotní sestrou a bylinkářkou
v jedné osobě, paní Maruškou Komárkovou.
Příjemné a snad i trochu poučné čtení i hezký zbytek prázdnin a dovolených vám přeje Nikol Hlochová!

Podzim se blíží: vyrobte
si zajímavé svícínky!

Prázdniny se pomalu blíží ke
konci a za měsíc nám na dveře
zaklepou první podzimní dny.
Večery se budou postupně
zkracovat a tepla bude pomalinku ubývat. Kouzelnou
a barevnou atmosféru můžete
doma ale zachovat! Pomůžou
vám v tom zajímavé podzimní
svícny s motivy listů, které si
můžete snadno a rychle vyrobit. Ptáte se jak?

Budete potřebovat:

MALINY... Barevné zdraví ze zahrady
Maliník je původní domácí
rostlinou v celé Evropě a Asii
včetně Japonska, přesto nikdy nevzbudil zájem žádného
starověkého národa na kontinentě. Neobjevil se v žádných
řeckých, latinských nebo čínských písemnostech. Zkvalitnění ovoce začalo, až když
o něj projevili zájem profesionální pěstitelé.
Plody, maliny, jsou bohaté
nejen na vitamín C, ale také na
vitamín A, a tak slouží jako přírodní prostředek proti očním
obtížím. Vitamín C posiluje
obranyschopnost organismu.
Konzumují se čerstvé, nebo se
z nich připravují šťávy, sirupy,
ovocná vína, či marmelády.
Maliny si čerstvý vzhled, vůni

a chuť zachovávají jen krátkou dobu. Brzy se pomačkají,
měknou a plesniví. Proto se
doporučuje zpracovat je do
dvou dnů.
Pro celoroční použití v kuchyni
se nejvíce hodí maliny zmrazit,
pokud se bezprostředně po sklizni
rychle zmrazí při teplotě -30°C až
-35°C a dále se skladují při teplotě
-18°C nebo nižší, tak zůstanou po
celý rok vždy při ruce.
Kromě plodů jsou skvělé také
listy, ty se sbírají v období od
května do srpna z nekvetoucích výhonků. Suší se v tenké
vrstvě na stinném a dobře větraném místě. Slouží zejména
jako součást různých čajových
směsí. V mnohých čajích slouží
maliníkové listy jako pomocná

bylinka. Správně usušený list
si zanechává svoji přirozenou
zelenou barvu, má slabý zápach
a trpkou, až nahořklou chuť.
Usušené listy se kvůli křehkosti balí do papírových obalů
a skladují se na suchém, stinném
místě. Používají se zpravidla
vnitřně, nálev má močopudné
účinky, ale také uvolňuje křeče
a podporuje trávení. Také ho
lze využít při kašli a nachlazení
a k podpoře snižování teploty.
A jak nálev správně připravit? Jedna lžíce usušených maliníkových listů se zalije šálkem
vařící vody, nechá se vyluhovat
deset až patnáct minut v uzavřené nádobě a poté se scedí.
TIP! V malinách bývají často
červi. Vložte je do širší nádoby,

tvářemi a kulatějším obličejem
udělají dobře, pokud si pořídí
dlouhou ofinu, která se bude
stáčet k jedné straně, obličej pak
dostane něžnější výraz a tváře to
opticky prodlouží.

Skleněný svícen
Na barevné papíry si podle
šablony nakreslete listy ve
dvou různých velikostech
a vystřihněte je. Listy pak nalepte
na sklenice kolem dokola hustě
vedle sebe. Na druhou sklenici
můžete nalepit třeba hotové
listy z jemné látky, které koupíte
v každém obchodě s dekoracemi
nebo obchodním centru.

barevé papíry a kartony,
Barevný svícen z kartonu
průhledný žlutý papír, látkové Další svícínek vyrobíte z pásu
listy, zavařovací (nebo jiné) tvrdého kartonu o rozměrech
sklenice, tužku, nůžky, lepidlo
12x41 cm. Pás rozdělíte

tužkou na 4 obdélníky
o rozměrech 12x10 cm
a 1 cm na konci pásu pak
poslouží jako šev na slepení.
Do jednoho obdélníku nakreslíte list, který pak vystřihnete.
Se svícnem si můžete
pohrát, hezky vypadá, pokud
zachováte
jeho
vnitřní
žilkování. Celý obdélníček
s tímto listem pak podlepíte
z rubu žlutým transparentním
papírem.
Jednotlivé hrany svícínku
narýhujte pomocí pravítka,
aby se dobře ohýbaly. Svícen
pak jednoduše poskládáte
a slepíte ve švu.

kulinářský koutek
aneb tip do kuchyně...

ZAPEČENÉ KOTLETKY
Foto: Internet
položte na ně zlehka obrácenou
pokličku s menším průměrem
a dejte do chladničky. Červi
vylezou, na pokličce se zachytí
a vy si můžete s klidem pochutnat.

Potřebujete:

Chcete být IN? Noste ofinu!

Pokud sledujete vlasové trendy a chcete malou, ale viditelnou změnu? Vsaďte na ofinu!
Právě ty jsou totiž letos v kurzu. Stačí zvolit správný tvar
a délku a své okolí okouzlíte
a s jejich pomocí hravě oživíte každý účes! Vyzkoušíte ji
taky?
Ofina sluší snad všem typům obličejů, ale těm z vás, které máte
čtvercový a srdcový tvar obličeje,
vyloženě prospěje - zjemní totiž
vaše ostré rysy. Pokud se pyšníte oválným obličejem, můžete si
dovolit asymetrickou nebo velice
krátkou ofinku. Ženy s plnými

Postupy:

Jedinou nevýhodou je, že každá ofina potřebuje pravidelnou
údržbu. Kromě toho, že se snadno mastí (dobré je používat denně
suchý šampon), ji musíte cca každých tří až pět týdnů zastřihávat.

Proto vám přinášíme následující rady:
* ofinu stříhejte vždy nasucho (když ostříháte vlasy mokré
a ty pak uschnou, výsledný efekt se může od vaší představy značně lišit)
* pro větší přesnost a lepší výsledek používejte špičaté a ostré nůžky
* ofinu nestříhejte úplně rovně, ale spíš „cik-cak“
* pozor na styl „kastrol“ platí totiž, že boční strany by měly být vždy
o něco delší než prostředek.
* je-li vaše ofina příliš hustá, stříhejte ji raději ve vrstvách (jako když jste
u kadeřnice - horní vlasy sepněte skřipci, ostříhejte spodek a pak zbytek)

rozhovor se zajímavou osobností...

1 kg brambor, 150 g eidamu, 200 g papriky, plátky anglické slaniny,
plátky z vepřové kotlety, 50 g sádla, lžíce oleje, 3 menší cibule, 5 stroužků česneku, 3 až 4 rajčata, 250 ml sladké smetany

postup:
Kotlety rozklepeme asi na jeden centimetr tenké plátky a osolíme je. Zeleninu očistíme, nakrájíme na kolečka a promícháme. Česnek nasekáme najemno. Syrové brambory oloupeme
a nakrájíme na plátky. Část brambor dáme
do sádlem vymazaného pekáčku. Brambory
osolíme a opepříme a přidáme vrstvu zeleniny
i s cibulí a jemně posekaným česnekem. Dáme
další vrstvu brambor, opět osolíme a opepříme,
přidáme plátky kotlet. Na každou dáme plátek

Foto: internet
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anglické slaniny. Kotlety zasypeme druhou
částí zeleniny a vrstvou brambor, které opět
osolíme a opepříme. Pekáč zakapeme lžící
oleje. Pekáček vložíme do vyhřáté trouby
a po krátkém zapečení zalijeme smetanou.
Zapečené kotlety z Vysočiny zvolna pečeme asi
pětačtyřicet minut. Před koncem pečení je posypeme strouhaným sýrem a chvíli dopečeme.
TIP! Zapečené kotlety podáváme s lehkým
zeleninovým salátem podle vlastní chuti.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

„Není nic lepšího, než z toho každodenního shonu vypadnout
do přírody a obdivovat její krásy,“ říká MARIE KOMÁRKOVÁ
Prostějov - V dnešním exkluzivním rozhovoru
Večernice pro vás vyzpovídala osmapadesátiletou
Marii Komárkovou z Prostějova. Ta vystudovala Střední
zdravotnickou školu v Prostějově a postupem času se
dala na přírodní léčbu. Bylinkaření se věnuje už přes
pětadvacet let aVečernice se jí, mimo jiné, zeptala, co
vám pomůže třeba při nachlazení nebo podzimních depresích a jak bylinky správně sušit a uchovávat...
Nikol Hlochová
Jak jste se k bylinkaření dostala?
„Vystudovala jsem střední zdravotnickou školu a mnoho let
jsem pracovala jako zdravotní
sestřička. Po smrti mojí babičky, která byla velice dobrou
bylinkářkou a kořenářkou, jsem
se rozhodla, že na její práci navážu. Jako malá jsem jí se vším
pomáhala a trávila jsem s ní
hodně času, takže určité znalosti jsem měla. Zbytek jsem pak
vyčetla v jejích poznámkách
nebo jsem se vyptala jiných
bylinkářů. No a tak to vlastně
všechno začalo, přičemž trvá to
dodnes...(úsměv) Jsem ráda, že
jsem se do toho tenkrát vrhla,
protože bylinky jsou podle mě

zázrakem přírody a dokážou
vám pomoci se spoustou věcí
i nemocí. Musíte jen vědět,
po kterých kdy sáhnout, jak je
uchovávat a jak je užívat.“
A jak by se měly takové bylinky správně sušit a skladovat? Existují na to
nějaké univerzální tipy?
„Nějaké rady určitě existují.
U bylinek, kde sbíráme celou
nať, je nejjednodušší svázat je
do menších kytiček a zavěsit.
Tam, kde sbíráme pouze listy,
nebo kořeny poslouží nejlépe
k usušení nějaké síto, nízká papírová krabice nebo papír položený na desce. Kořeny je potřeba před sušením důkladně omýt,
u listů a květů platí opak, nikdy
bychom je neměli namáčet.
A pozor, každá rostlina schne

jinak dlouho! Všeobecněě platí,
kašel, nejúčinnější na odkaš- káže totiž urychlit nebo zmírnit
hny byže byste měli sušit všechny
lávání je kořen lékořice, její průběh. Při nachlazení také
linky v suché místnosti, kde je
nebo třeba lípa. Na doporučuji jíst hodně cibule
u i stín.
dobrá cirkulace vzduchu
posílení imunity je a křenu. Uvidíte, jak budou baedoponejvhodnější třa- cily utíkat z těla pryč... (smích)“
Přímé slunce rozhodně nedoporučuji. Poslední radou, kterou
bych dala, je, abyste bylinky
začali sušit co nejdříve poo jejich
h zapanasbírání, zamezíte jejich
zzhnědnou, nebo dokonce zčernají,
ení.“
ření nebo jinému poškození.“
Jak poznáme správně
právně
usušené bylinky??
upujete
„Pokud při sušení postupujete
že js
jjste něco dělali špatně...,“
šechny
správně a dodržujete všechny
zásady, můžete se těšit naa kvaZkušená bylinkářka Marie Komárková
litní bylinkové zásoby. Dobře
poskytla k sušení bylinek několik rad
znáte
usušené rostlinky poznáte
alou
tak, že mají nazelenalou
barvu, při pomačkání šustí
To byly nemoci, s poda rozpadají se. Jestliže vám
zimem se však často
ám
rostlinky
zhnědnou
pojí i deprese a změny nálad,
nebo dokonce zčernají,
co na ty funguje?
vyhoďte je. Je to znám„Podzimní deprese nejsou nic
ka toho, že jste něco
v porovnání s těmi jarními.
dělali špatně...“
Každý z nás by měl tělu doZa chvíli tu Babička
bylinkářka.
Usměvavá Marie Komárková chce přát na podzim regeneraci
máme pod- své zkušenosti předat i svým vnoučatům. Tedy až vyrostou... a očistu. Doporučila bych pití
zim, máte pro naše
Foto: archív M. Komárkové bylinkových čajů, především
čtenáře nějaké tipy
třeba ledvinových. Právě
na podzimní neduhy?
je nejlepší šalvěj lékařská, patka, neboli echinacea. Tu v ledvinách se nám totiž ukládá
„Určitě, ráda poradím, vezmu dezinfekční účinky má v sobě můžu doporučit i v případě, že hodně odpadních a zbytečných
to postupně. Na bolesti v krku i mateřídouška. Pokud vás trápí u vás nemoc již propukla, do- látek, které bychom měli z těla

dostat. Dobré jsou také čaje
z přesličky, vřesu nebo kopřivy a podobně. Kromě bylinkové očisty doporučuji
na podzim pít hodně tekutin
a jíst pestrou stravu. Častým
zlozvykem nás všech je, že
se po létu ´zasyslíme´ a na
pohyb, zeleninu a ovoce v jídelníčku nebo jinak pestrou
stravu rezignujeme.“
Co vy a váš volný čas
- co vás baví kromě
bylinek?
b
„„Mám velice blízký vztah
k přírodě. Kromě sběru,
ppěstování a sušení bylinek miluji práci na zahradě.
Máme u domečku velké pole
a sad, kde pěstuji květiny
i zeleninu. S manželem se tam
uklidňujeme a prací relaxujeme. Podle mě není nic lepšího,
než z toho každodenního shonu vypadnout do přírody a obdivovat její krásy. Každodenní
procházky lesem se psem jsou
pro mě balzámem na duši. Co
se týká mých dalších koníčků,
ráda vyšívám, háčkuji, baví mě
také pečení, hlavně sladkých
dobrot pro vnoučky.“

Co, kdy, kde, kam ...?


Svaz tělesně postižených
v ČR, o. s. v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení
kompenzační pomůcky, např.
polohovací lůžka, ortopedické
vozíky, chodítka, WC křesla aj.
Služby jsme rozšířili i o rozvoz
pomůcek. Bližší informace
v kanceláři č. 106 nebo na tel.
č. 588 000 167
Půjčovna rehabilitačních
a kompenzačních pomůcek LAZARIÁNSKÉHO
SERVISU PV, Hacarova 2,
zajišťuje ortopedické vozíky,
WC křesla, chodítka – pevná,
pojízdná, podpažní, servírovací stolky a polohovací lůžka
(mechanická, elektrická).
Kontakt po telefonu pí.
V. Zapletalová 776 054 299

Ekocentrum Iris,
Procházka historií města
Husovo nám. 67, Prostějov
Každou prázdninovou sobotu
V sobotu 24. srpna 2013 od 7.50 a neděli od 14:00 do 15:30 hod.
do 16.30 hodin se koná Den pro 1. trasa: Kostel Povýšení sv.
přírodu. Akce pro všechny, kteří
Kříže. Sraz: Před kostelem
chtějí alespoň jeden den v roce
2. trasa: Historické centrum
pomoci přírodě na Prostějovměsta. Sraz: Socha
sku. Nutno se předem přihlásit
T. G. Masaryka
na iris@iris.cz
Vstup zdarma.
ICM Prostějov,
Komenského 17, Prostějov
Denně od 10 do 16 hodin máte
možnost naučit se psát na klávesnici všemi deseti.
Jimmy na cestách - vyfoť se
s ním na svých prázdninových
cestách, pošli fotku a můžeš
vyhrát hodnotnou cenu. Více
info na www.icmprostejov.cz
Každý prázdninový čtvrtek
od 10:00 do 11:00 hod. si malí
čtenáři mohou přijít do dětského oddělení Městské knihovny
na Vápenici poslechnout pohádku nebo pohádkový příběh.

Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově
nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým občanům na adrese: Kostelecká 17,
Prostějov.
SAFARI DVŮR KRÁLOVÉ
Na sobotu 31. 8. 2013 vás zve
MC Cipísek, Sídliště
na výlet autobusem Asociace
Svobody 6, Prostějov
Radost Prostějov. Kromě safaV době letních prázdnin neprori navštívíme také aquapark
bíhá pravidelný provoz.
v Pardubicích. Pro nekoupající
Letní prázdninové programy je současně k návštěvě zámek.
pro rodiče s dětmi jsou obsazeny.
Cena dopravy autobusem je
Od kočárku k podnikání –
za režijní náklady 290 Kč,
v době letních prázdnin přijímáskupinová sleva na Safari
me přihlášky do kurzu pro ženy,
a dotace na plavání 50%.
který bude zahájen v září 2013. Informace na tel.: 582 368 551
Kurz je pro účastnice zdarma.
Avatarka zve všechny šachisty
i nešachisty na týden šachů.
Semtamník SONS
Úterý 20. srpna 2013 – Výlet Můžete si zahrát šachy z Mongolska a různé speciální druhy
do Slavkova s prohlídkou
zámku a expozice Napoleon klasických šachů. Týden šachů
Bonaparte. Odjezd z Pv auto- bude od 19. 8. do 25. 8. 2013
busem v 7.25 hod ze stan.č.4 v Art- kavárně Avatarka na nám.
od Alberta.
T. G. Masaryka 20. Prostějov.

Základní organizace Českého
svazu chovatelů v Kostelci na
Hané jako každoročně pořádá ve
dnech 24. a 25. srpna 2013 okresní
výstavu mláďat králíků spojenou
s expozicí holubů, drůbeže a exotického ptactva. Výstava se koná
u příležitosti kosteleckých hodů
v prostorách farské zahrady. Celá
řada vystavovaných zvířat bude
prodejná a zájemci tak budou mít
možnost nákupu kvalitních chovných zvířat. Výstava je otevřena
24. 8. 2013 od 13.00 hod – do
18.00 hod. a 25. 8. 2013 od 8.00 do 17.00 hod. Členové ČSCH se
těší na vaší návštěvu v příjemném
chovatelském prostředí.

Domovní správa, s.r.o
víceúčelová hala - zimní stadion

HODINOVÉ BRUSLENÍ
PRO VEŘEJNOST

sobota 24.8.
10.30 - 11.30 hodin
17.30 - 18.30 hodin

neděle 25.8.
10.30 - 11.30 hodin
16.00 - 17.00 hodin

I

TIP Večerníku

MILITARY FEST 2013

KDY: sobota 24. srpna 2013 od 10.00 hodin
KDE: Skřípov, přírodní areál „Břízky“
Tuto sobotu 24. srpna si nenechte ujít již třetí ročník
Military Festu, který se uskuteční v obci Skřípov. Tato akce
se koná pod záštitou hejtmana
Olomouckého kraje Jiřího
Rozbořila a za finanční účasti
právě Olomouckého kraje.
Vzájemná spolupráce funguje
také s Armádou České republiky, v loňském roce zastoupené 102. průzkumným praporem z Prostějova.
Hlavním záměrem celé akce
je veřejná propagace a představení se jednotlivců, klubů
askupinzabývajícísevojenstvím
a vším, co má k vojenství nějaký vztah, a také prezentace
Armády České republiky. Armádu České republiky budou
prezentovat příslušníci Vojenské policie a 103. střediska
CIMIC z Lipníku nad Bečvou.
Myšlenkou je představit veřejnosti historii a vývoj vojenství
od středověku po současnost.
Návštěvníkům se také představí
prodejce vojenského materiálu
firma Kerberos Tactical.
Tato akce je pojatá jako nekomerční a tudíž nepořádaná
za účelem zisku. Máte zde
možnost zhlédnout dynamické ukázky, techniku, výzbroj

a výstroj. Proto i pro širší návštěvnost je určeno dobrovolné
vstupné.
Military Fest není pojat jen jako
ukázka vojenství, ale také by
měl poskytnout možnost navázat osobní kontakty s organizacemi zabývajícími se podobnou
tématikou či lidmi, co by měli
zájem o propagovanou činnost.
Tato akce si vzala za cíl představit organizace, kluby a různá
sdružení zabývající se vším, co
se týká armád různých zemí,
v rozmanitých obdobích jejího
vývoje.
Neváhejte a pojďte se v sobotu
seznámit s lidmi, kteří se zabývají vojenstvím v různých
podobách.
Více informací na army-camp.
webnode.cz/military-fest/

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Pohřební služba A.S.A. TS,
Žižkovo nám. 19,
tel.: 582 344 073, mobil 602 581 098.
Pohřební služba Václavková a spol., s.r.o.,
Dolní 21, tel. 582 340 004, Mlýnská 31,
tel.: 582 343 883
Pohřební služba Pavel Makový,
Kravařova 11, tel.: 582 332 100.

Nejsou již mezi námi...
Jaromír Piták 1939
Niva
Jan Kaláb 1945 Brodek u Prostějova
Miroslav Piroutek 1933 Prostějov
Roman Jansa 1971
Otaslavice
Anna Košťálková 1926
Otaslavice
Lubomír Havlíček 1957
Prostějov
Jan Grulich 1931
Vícov
Jaroslav Jančík 1928
Rozstání
Josefa Svobodová 1930
Kostelec na Hané
Josef Kaprál 1932
Určice
Josef Vorálek 1931
Otinoves

Jarmila Fifková 1941
Vícov
Věra Prokopová 1921
Mostkovice
Vlasta Švecová 1924
Slatinky
Zdeněk Zdráhal 1931 Dobromilice
Vít Němec 1927
Prostějov
Mgr. Vlastimil Vrubel 1943
Domamyslice
Jaromír Řezníček major v.v. 1951
Prostějov
František Karásek 1925 Prostějovičky
František Němec 1933
Prostějov
Zdeněk Mačák 1940 Kostelec na Hané

Rozloučíme se...
Pondělí 19. srpna 2013
Růžena Tylšarová 1929 Přemyslovice
Jiří Drábek 1927 Prostějov
Úterý 20. srpna 2013
Marie Šustrová 1931 Krumsín
Středa 21. srpna 2013
Oldřich Šilhánek 1936 Prostějov
Petra Pelzlová 1980 Prostějov
Jaroslav Bábek 1937 Prostějov
Čtvrtek 22. srpna 2013
Ing. Michal Horáček 1981 Ostrava

11.45 Obřadní síň Prostějov
12.30 Obřadní síň Prostějov
14.00 kostel Krumsín
11.00 Obřadní síň Prostějov
11.45 Obřadní síň Prostějov
12.30 Obřadní síň Prostějov
11.30 Obřadní síň Mlýnská

(prosíme zájemce o uvedení
jména,
adresy
a telefonního čísla).
Výpůjčka je od města zdarma
na základě smlouvy. Vyvážení nádob není zpoplatněno
samostatně, ale je součástí
stávajících poplatků za svoz
a likvidaci komunálního odpadu, kdy bioodpad je vytříděná
složka komunálního odpadu.
Sběrné bionádoby se v Prostějově setkaly s velkým
ohlasem a zájmem občanů.
„Evidujeme seznam žadatelů, na které se minule nedostalo. Je aktuální, zájemci
o biopopelnici nemusí proto
žádat znovu,“ informovala
Jana Gáborová, mluvčí prostějovské radnice. O průběhu
a termínech výdeje bionádob budou občané informováni v místních periodicích a na stránkách města.

čtvrtek 22. srpna
18.00 jOBS
21.00 Líbánky
české intimní drama
pátek 23. srpna
18.00 Letadla 3D
americká rodinná komedie
21.00 Líbánky

středa 21. srpna
20:30 Croodsovi
dobrodružná animovaná
komedie
pátek 23. srpna
20:30 Sedm psychopatů
kriminální komedie
sobota 24. srpna
20:30 Království
lesních strážců
dobrodružná, komedie
neděle 25. srpna
20:30 Čtyřlístek
ve službách krále
rodinný, animovaný film

SVÉ TIPY
na zajímavé akce
nám posílejte

sobota 24. srpna
18.00 Letadla 3D
21.00 Líbánky

na e-mail:

neděle 25. srpna
18.30 Letadla 3D
21.00 Líbánky

vecernik@pv.cz

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ
- LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 19. 8. DO 25. 8. 2013

TELEFON 582 344 130

POZOROVÁNÍ SLUNCE se pouze za bezmračné oblohy koná
v pondělí a ve čtvrtek v 15.00 hodin. Vstupné 20 Kč.
NOČNÍ POZOROVÁNÍ oblohy dalekohledy se pouze za bezmračné oblohy koná v pondělí a ve čtvrtek v 21.30 hodin. Ve středu bude Měsíc v úplňku. Vstupné 20 Kč.
Výstavy Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE,
STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU a expozici OPTIKA
spatříte na začátku výše uvedených pozorování. Výstavy OD
SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN a VESMÍRNÝ DOMOV
PRO DĚTI půjčujeme zdarma obcím, školám, spolkům, klubům
seniorů apod.
Avízo! Nový ročník Klubu GEMINI, pro zájemce o astronomii ve
věku 10 - 20 roků, je již připraven. Zahájení 26. září 2013 v 16.30
hodin v přednáškovém sále hvězdárny. Celoroční klubový poplatek,
umožňující mj. volný vstup na všechny akce hvězdárny, je 400 Kč.

Blokové čištění
v Prostějově
Dostane se na všechny. Do Prostějova míří další stovky popelnic
na bioodpad, o které je mezi občany obrovský zájem. Na snímku
náměstek primátora statutárního města Jiří Pospíšil.
Foto: Magistrát města Prostějova

Oznámení o vypnutí
elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka
elektrické energie:
Obec: Prostějov
Dne: 3. 9. 2013 od 7:30 do
19:00 hod. Vypnutá oblast: ul.
Okružní č.85,83, 81, Hokcar,
LM Trans, č.79, 77, garáže, č.75,
73, 71, 69, 67, 65, 63, 61, 59, 57,
ul.Šárka č.30, 46, 50, garáže.
Obce: Rozstání, Baldovec,
Studnice, Odrůvky
Dne: 4. 9. 2013 od 7:30 do
19:30 hod. Vypnutá oblast:
celé obce včetně všech podnikatelských subjektů: Baldovec, Rozstání, Studnice,
Odrůvky, odběratelská trafostanice Baldovec dětský tábor (č. 300744), odběratelská
trafostanice Baldovec kamenolom (č. 300745), odběratelská trafostanice Rozstání
Agrodružstvo (č. 300783),
odběratelská trafostanice Rozstání Ekol (č. 300784), odběratelská trafostanice Studnice
ZD (č. 310483)

pondělí 19. srpna
18.30 Machři 2
americká komedie
21.00 Percy Jackson:
Moře nestvůr 3D
americký fantasy film

středa 21. srpna
18.30 jOBS
21.00 Tenkrát na západě

Předpokládaný výdej proběhne koncem
letošního roku, rezervace je možné provádět už nyní
ce pořízeno 600 bionádob
o objemu 140 litrů a 700
kusů kompostérů o objemu
400 litrů. „Letos bude nových čtyřista stočtyřicetilitrových nádob určeno pro občany žijící v rodinných domech.
Dalších čtyřicet kusů kontejnerů o objemu sedmsetsedmdesát litrů rozšíří stanoviště
tříděného odpadu hlavně na
sídlištích a u škol,“ vysvětlil
první náměstek primátora.
Předpokládaný výdej nádob,
který proběhne na sběrných
dvorech, bude uskutečněn
přibližně koncem letošního
roku. Zájemci z řad obyvatel města si mohou výpůjčku rezervovat už nyní
na Odboru správy a údržby
majetku města u paní Ilony Kovaříkové na telefonu
582 329 559 nebo emailem:
ilona.kovarikova@prostejov.eu

Kino Metro 70

úterý 20. srpna
18.30 jOBS
americký životopisný film
21.00 Tenkrát na západě
italsko-americký western

Město z dotace pořídí další nádoby na bioodpad
Prostějov/red - Statutární
město Prostějov obdrželo
dotaci na pořízení nových
440 sběrných nádob na
bioodpad. Večerník o tom
informoval první náměstek primátora Jiří Pospíšil.
Obyvatelé města mohou
nyní žádat o jejich zapůjčení; město nádoby poskytne
zdarma.
„Získali jsme dotaci pětsetsedmdsát tisíc korun, což je
devadesát procent z celkových nákladů projektu. Město
dofinancuje zbývajících deset
procent, tedy sedmapadesát
tisíc korun,“ vypočítal Jiří
Pospíšil. Stejně jako v roce
2011 do Prostějova zamíří
peníze z Operačního programu Životní prostředí
a Státního fondu životního prostředí ČR. V roce
2011 bylo za přispění dota-
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Obce: Otinoves, Niva, Nové
Sady (okr. Vyškov)
Dne: 4. 9. 2013 od 10:00 do
17:00 hod. Vypnutá oblast:
celé obce včetně všech podnikatelských subjektů: Otinoves,
Niva, Nové Sady, odběratelská trafostanice Otinoves ZD
(č. 300769), odběratelská trafostanice Niva ZD (č. 300768),
odběratelská trafostanice Niva:
Pila (č. 310669)
Obce: Šubířov, Chobyně,
Skřípov, Runářov, Křemenec, Čunín, Konice
Dne: 5. 9. 2013 od 7:30 do 15:00
hod. Vypnutá oblast: celé obce
včetně všech podnikatelských
subjektů: Chobyně, Šubířov,
Skřípov, Runářov, Křemenec,
Čunín, Konice od Runářova
a Křemence s celými ul. Bídov,
Staré město, Smetanova po
č. 61, Vodní po č. 306, Na Příhonech po č. 591, Chmelnice po
ul. Kostelní (mimo), Ovčírna po
č. 712., odběratelská trafostanice
Runářov ZD (č. 300817), odběratelská trafostanice Skřípov ZD (č.
300819), odběratelská trafostanice Skřípov vojsko (č. 300818)

Obec:Bedihošť
Dne: 5. 9. 2013 od 7:30 do
18:30 hod. Vypnutá oblast:
Bedihošť areál bývalého
cukrovaru s firmami AVIA,
Řeznictví Kouřil, Khýr, část
Václavovice včetně všech
podnikatelských
subjektů
s celými ulicemi : Komendova,
Zátiší, Jiráskova, Lahůdková,
L. Svobody, Nerudova, Palackého, odběratelská trafostanice
Bedihošt silnice (č. 300680),
odběratelská trafostanice Bedihošť závlaha (č. 300681),
odběratelská trafostanice Bedihošť Probiotech (č. 300668)
Obce: Nezamyslice, Mořice,
Víceměřice
Dne: 6. 9. 2013 od 7:30 do
16:00 hod. Vypnutá oblast:
celá obec Nezamyslice vč.
odběratelské trafostanice Nezamyslice ČD, (č. 300721)
.mimo ul .Komenského, část
obce Mořice od Nezamyslic po
konec obce sm. Vrchoslavice
vč. bočních ulic (mimo náves),
část obce Víceměřice - Úpravna vod, č.100 a 98.
E.ON Česká republika, s.r.o.

Prostějov/red - Na tomto místě přinášíme pravidelný týdenní harmonogram ulic, kde čistící práce společnosti .A.S.A.
Technické služby budou probíhat.
úterý 20. srpna 2013: Moravská (Krasická – Moravská po parkoviště vnitroblok č. 83) * Západní * Moravská – plocha u Galy
* Západní – parkoviště * Západní – odbočka ke garážím za ul.
J. V. Myslbeka.
středa 21. srpna 2013: J.V.Myslbeka * Norská * Švýcarská *
Finská * Francouzská * Belgická * Italská * Holandská * Anglická * Sídl.Západ - parkoviště * Sídl. Západ – cyklostezka *
Sídl. Západ – vnitroblok.
čtvrtek 22. srpna 2013: Sídl. Svobody – vnitroblok (Blok 2 –
16.) * Sídl. Svobody - parkoviště (Blok 2 - 15.) * Sídl. Svobody
* Anenská * U sv. Anny * Cyklostezka.
pátek 23. srpna 2013: Sídl. Svobody – vnitroblok (Blok 17 21.) * Sídl. Svobody – parkoviště (Blok 18 -21) * Plumlovská
* ul.(Jungmannova – autobazar) * Jungmannova parkoviště *
Jungmannova ( Plumlovská – Česká) * Cyklostezka.

Policie hledá svědky
SRÁŽKY dvou cyklistek
Prostějov/mik - Policisté Dopravního inspektorátu Policie
ČR v Prostějově se obrací na
veřejnost se žádostí o pomoc.
„Ve středu 7. srpna letošního
roku kolem tři čtvrtě na devět
dopoledne došlo na náměstí
T. G. Masaryka v Prostějově
k dopravní nehodě, přesněji
srážce dvou cyklistek. Z dosavadního šetření vyplývá, že zatím
nezjištěná cyklistka, která jela po
chodníku na Pernštýnském
náměstí směrem k náměstí T.
G. Masaryka, v blízkosti lékárny
ve směru na Žižkovo náměstí
sjela z chodníku a narazila do
čtyřicetileté cyklistky, která jela
od Kravařovy ulice. Neznámá
cyklistka na místě sice zastavila,
ale pak z místa nehody odjela,

aniž by vyčkala na příjezd
policie. Druhá cyklistka utrpěla
zranění, přesná doba léčení
nebyla zatím stanovena. Ke
hmotné škodě nedošlo. Alkohol
byl u zraněné cyklistky vyloučen
dechovou zkouškou,“ popsala
karambol na náměstí policejní
mluvčí Irena Urbánková. „Obracíme se se žádostí na občany,
kteří by mohli svým svědectvím
přispět k objasnění nehody, ale
také na druhou z účastnic dopravní nehody, aby se přihlásili
na Dopravním inspektorátu
v Prostějov v Havlíčkově ulici.
Buď osobně, nebo telefonicky
na čísla 974 781 251 a 974 781
580, případně kdykoliv na bezplatnou telefonní linku 158,“
uvedla Irena Urbánková.

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s vedoucím Územního odboru Policie ČR v Prostějově - 2. díl

„POLICIE JE REPRESIVNÍ SLOŽKA A SE ZÍSKÁVÁNÍM

KLADNÝCH BODŮ TO MÁ SLOŽITĚJŠÍ NEŽ JINÍ!“
Plukovník Pavel Novák otevřeně přiznává, co ho štve, ale taky co ho rozesmálo...

Prostějov - V minulém čísle Večerníku jsme vám
v rámci pravidelného seriálu přinesli úvodní část rozhovoru s vedoucím Územního odboru Policie ČR
v Prostějově Pavlem Novákem. V ní šéf prostějovské
policie velmi otevřeně odpověděl na otázky týkající se
svého jmenování do funkce před dvěma lety, hovořil
o fungování a systému práce zdejších strážců zákona, jejich platech či vybavení. V neposlední řadě
pak také zhodnotil vývoj kriminality v našem městě. V dnešní druhé části exkluzivního interview se
Večerník snažil některé z otázek směřovaných na
Pavla Nováka tak trochu odlehčit, dotknout se i jeho
soukromí, ale také jsme se zeptali na jeho další plány ve funkci vedoucího prostějovské policie...
Michal Kadlec
Pane plukovníku, co
vás za dobu svého působení ve vedení prostějovské
policie nejvíce rozzlobilo?
„Víte, já jsem nenapravitelný
optimista a problémy se snažím řešit racionálně i s nadhledem. Ono to ostatně asi
jinak ani nejde. Je celá řada
věcí, které nejsou veselé a ani
příjemné, ale to už k té naší
práci patří. Spíše se snažím
z každé situace poučit a udělat
vše proto, aby se negativa eliminovala. Obecně mne velmi
zlobí trestné činy spáchané na
seniorech (nedávno policisté zadrželi pachatele, který se
vydával za pracovníka energetické společnosti a šest seniorů okradl – pozn. Večerníku).
A co mne ještě zlobí, je lehkomyslnost lidí. Často v nákupních vozících i v neuzamčených
vozidlech ponechávají kabelky,
mobily, peníze a řadu dalších
věcí. Tyto trestné skutky tvoří
přitom až třetinu všech událostí
a myslím si, že je to zcela zbytečné. Lidem to následně přivodí spoustu problémů se zařizováním dokladů, karet, výměnou
zámků a podobně. Přitom stačí
být jen obezřetní a poučit se
z výzev, které neustále policie
občanům směřuje...“
... a naopak, co vás
nejvíce potěšilo, či dokonce čemu jste se nejvíce
nasmál?
„Potěší mne každý úspěch
našich policistů a jejich dobře
odvedená práce. Často říkávám, že naším nejvyšším
nadřízeným je občan a plnění
úkolů je tou zakázkou, kterou
si u nás obyvatelé této země

v uniformě přišel, se jen zmohl
na dotaz: ´vy už jste tady...?´
A po sdělení, že jsem z vozidla, které naboural, jen zaplul
pod volant. Těch historek by
ze služby bylo opravdu hodně.
Smutných i těch veselých...
(úsměv)“
Prostějovská policie
měla v loňském roce
největší procento objasněnosti případů trestné činnosti v rámci Olomouckého
kraje. Čemu tento úspěch
přičítáte?

objednali. Potěšilo mne i to,
že jsme k prvnímu srpnu
mohli po čtyřech letech bez
nováčků k policii přijmout
po výběrovém řízení osm
nových kolegů na dopravní
inspektorát a na obvod do
Prostějova. A čemu jsem
se v poslední době zasmál?
Přes všechny ty negativní
události, které šetříme, se skutečně někdy staneme svědky
či aktéry veselých

tě svých kolegů, samozřejmě
pak i velmi dobré spolupráci
s řadou orgánů a institucí, které
jsou nám nápomocny.“
Večerník se setkává
i s lidmi, kteří na policii stále hledají něco špatného. Přitom když jim teče do
bot, první co udělají je, že
vytočí linku 158. Nemáte
z podobných kritiků těžkou
hlavu?
„Policie je represivní složka
a jako taková to má se získáváním kladných bodů nepoměrně
s o tějš než
e jiní.
j . Přitom
to lidi
d
složitější
chráníme, šetříme události, kterých se stanou svědky či obětí,
nezřídka zachraňujeme jejich

Mínění mnohdy utváří sdělovací prostředky a ty selektují
veřejnosti informace tak, aby se
to jejich periodiku hodilo. Mají
zafixovanou představu, že musí
lidi děsit, informovat je pouze
o negativech, být za každou
cenu senzační a čím víc krve,
tím lépe. Na druhou stranu vím,
že pozitivní zprávy, úspěchy
a dobrá práce, a věřte mi, že
toho není zrovna málo, se často
přejdou bez odezvy.“
Je něco, co byste na
práci prostějovské policie
c e ještě rád
ád změnil
ě nebo
ebo ji
nějakým způsobem vylepšil?

našich občanů. V ochotě, aktivitě
a otevřené komunikaci vidím
potenciál a cestu. Říkávám také,
kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá výmluvy. Já hledám
způsoby a to stejné chci od svých
kolegů.“
Jestli mohu zabrousit
trošku do vašeho soukromí, rád bych se zeptal, co
vaší práci říká rodina? Hlavně na to, že vzhledem ke své
náročné funkci zřejmě toho
doma moc nepobudete…
„To je pravda. Práci věnuji
poměrně dost času, výjimkou
nejsou ani dny, kdy jsem dva-

„Z původně oznamovaného
znásilnění se vzápětí vyklubal
podle přiznání oznamovatelky
BÁJEČNÝ SEX S PŘÍTELEM
vlastní MATKY!“
Úsměvný zážitek plukovníka
Pavla Nováka z jedné služby
náct, čtrnáct až šestnáct hodin
denně v práci a rozhodně to
není čas strávený jen za stolem
v kanceláři. Teď si vzpomínám na nedávný dotaz jednoho z kolegů z obvodu: ´veliteli, proč se stále tak honíte?´
A já mu s úsměvem odpověděl: ´no, přece kvůli vám“.

Stejně úsměvné bylo i to, když
jsem ve tři ráno v terénu přišel za hlídkou, která zrovna
zadržela zdrogovaného řidiče
a kluci na mne: ´jééé veliteli, to
jste zase vy?´, což byla úsměvná spontánní reakce na to, že se
se svými lidmi poměrně často
vidím...(úsměv)Teď vážně. Nic
z toho by nebylo možné bez velké podpory a pochopení zejména
mé paní a také dcery. Sice se jim
to snažím vynahradit, jak jen to
jde, ale jsem si vědom, že bez
zázemí se tato práce dělat nedá
a patří jim za to mé velké uznání.“
Otázka na závěr. Pomalu už zlidovělo,
i když s mnohými rádoby
vtipnými komentáři různých lidí, heslo Policie ČR –
pomáhat a chránit. Je podle
vašeho názoru toto heslo odpovídající vaší práci?
„Zde si dovolím malý exkurz
do historie. Přestože si lidé myslí, že je toto motto nové, opak
je pravdou. Heslo Pomáhat
a chránit měli četníci již za dob
Rakousko-Uherské monarchie
a v zásadě to vystihuje podstatu naší služby. Důležité však je,
a přesně tohle chci po svých
lidech, aby to nebyla jen
prázdná fráze na dveřích našich aut, ale skutečné motto
pro naši práci. Aby to heslo
měli v hlavě a zejména v srdci a na každou situaci se dívali
nejenom očima policisty, ale
i pohledem občana naší společnosti a občana, kterého mají před
sebou.“

kdo je
pavel novák
Návštěva. Pavel Novák nedávno přijal v Prostějově delegaci svých srbských
policejních kolegů.
Foto: Michal Kadlec
historek. Například nedávno
si kolega ve službě zabouchl
klíče v autě a na služebnu to
měl pěkných pár kilometrů...
Nebo z původně oznamovaného znásilnění se vyklubal
podle oznamovatelky báječný
sex s přítelem vlastní matky!
Anebo potom, co mne nepozorný řidič zezadu naboural na
světelné křižovatce a já za ním

„Loňský rok byl z pohledu čísel
skutečně výsledkově nejlepší
za dlouhou řádku let, ale v tomhle, přestože mne to samozřejmě těší, budu trochu negativista. Spíše mě vždy zajímá to,
co se nám nepodařilo objasnit
a co ještě udělat lépe, respektive jinak, abychom byli ještě
úspěšnější. Výsledky přičítám
samozřejmě nasazení a aktivi-

životy, ale to se ne vždy chce
vidět. Častěji si vyslechneme,
že lidem jen dáváme pokuty,
místo toho abychom honili
lumpy. Sám vím, co si kolegové musí ve službě vyslechnout,
s kým vším se setkají, co vidí
a za jakých okolností události šetří. Policie však pracuje
pro občany této země. Pro ty
usměvavé i ty zamračené.

Jedete na dovolenou a chcete vědět,
co se děje doma?

„Vždy je co zlepšovat a prakticky
každý den se to snažím naplňovat.
Velmi často komunikuji s našimi
policisty, vedoucími i hlídkaři, na
služebnách či v terénu, ve dne
i v noci a zajímá mne, co ještě můžeme udělat lépe a jinak.
Dost času trávím i komunikací se samosprávou, pracovníky IZS i organizacemi,
které ovlivňují kvalitu života

Narodil se v roce 1972 ve Valticích.
Pochází z krásné obce na Břeclavsku
z Lednice. Absolvoval Střední policejní
školu v Holešově a Vysokou pedagogickou školu v Bratislavě. Na Filozofické
fakultě Univerzity Palackého v Olomouci navíc vystudoval andragogiku a současně i sociologii. U policie je od roku 1991. V různých funkcích působil
zejména
j
u cizinecké a dopravní
p
ppolicie. Od ppolovinyy května
2011 je vedoucím Územního odboru Policie ČR v Prostějově. Je držitel ocenění Velitel roku 2010 Olomouckého kraje
a v roce 2011 byl
y vyhlášen
y
druhým nejlepším velitelem celé
Policie České republiky.
Sedmnáct let je ženatý a s manželkou Monikou mají devítiletou dceru Natálii. Mezi jeho koníčky patří hlavně sport,
cestování, historie, ale zejména rodina. No a ti co jej znají,
dozajista doplní ještě jeden velký koníček – práci.

Klikněte na www.vecernikpv
www.vecernikpv.cz
.cz

INZERCE

Splòte si své sny

?

Pøejjete si zajjistit sebe a svoji
j rodinu za
VWHMQìFKSRGPtQHNMDNROLGpçLMtFtQDSĨY
Nìmecku, Rakousku, Švýcarsku, USA ?
Chcete zajistit studia svých dìtí?
Pøejete
j
sii pro nancovat Vaše
š bydl
dleníí
výhodnìji?
Zaèít musíte sami a to pravidelným
XNOiGiQtPPDOìPLPęVtĀQtPL~ORçNDPL
MHGQRUi]RYìPLYNODG\
3HQt]HNG\NROLYNGLVSRVLFL
9ìKRGQp]KRGQRFHQtSHQę]WDNpSURILUP\

Fišerová Eliška, poradím,
PRELO

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s vedoucím Územního odboru Policie ČR v Prostějově - 2. díl

„POLICIE JE REPRESIVNÍ SLOŽKA A SE ZÍSKÁVÁNÍM

KLADNÝCH BODŮ TO MÁ SLOŽITĚJŠÍ NEŽ JINÍ!“
Plukovník Pavel Novák otevřeně přiznává, co ho štve, ale taky co ho rozesmálo...

Prostějov - V minulém čísle Večerníku jsme vám
v rámci pravidelného seriálu přinesli úvodní část rozhovoru s vedoucím Územního odboru Policie ČR
v Prostějově Pavlem Novákem. V ní šéf prostějovské
policie velmi otevřeně odpověděl na otázky týkající se
svého jmenování do funkce před dvěma lety, hovořil
o fungování a systému práce zdejších strážců zákona, jejich platech či vybavení. V neposlední řadě
pak také zhodnotil vývoj kriminality v našem městě. V dnešní druhé části exkluzivního interview se
Večerník snažil některé z otázek směřovaných na
Pavla Nováka tak trochu odlehčit, dotknout se i jeho
soukromí, ale také jsme se zeptali na jeho další plány ve funkci vedoucího prostějovské policie...
Michal Kadlec
Pane plukovníku, co
vás za dobu svého působení ve vedení prostějovské
policie nejvíce rozzlobilo?
„Víte, já jsem nenapravitelný
optimista a problémy se snažím řešit racionálně i s nadhledem. Ono to ostatně asi
jinak ani nejde. Je celá řada
věcí, které nejsou veselé a ani
příjemné, ale to už k té naší
práci patří. Spíše se snažím
z každé situace poučit a udělat
vše proto, aby se negativa eliminovala. Obecně mne velmi
zlobí trestné činy spáchané na
seniorech (nedávno policisté zadrželi pachatele, který se
vydával za pracovníka energetické společnosti a šest seniorů okradl – pozn. Večerníku).
A co mne ještě zlobí, je lehkomyslnost lidí. Často v nákupních vozících i v neuzamčených
vozidlech ponechávají kabelky,
mobily, peníze a řadu dalších
věcí. Tyto trestné skutky tvoří
přitom až třetinu všech událostí
a myslím si, že je to zcela zbytečné. Lidem to následně přivodí spoustu problémů se zařizováním dokladů, karet, výměnou
zámků a podobně. Přitom stačí
být jen obezřetní a poučit se
z výzev, které neustále policie
občanům směřuje...“
... a naopak, co vás
nejvíce potěšilo, či dokonce čemu jste se nejvíce
nasmál?
„Potěší mne každý úspěch
našich policistů a jejich dobře
odvedená práce. Často říkávám, že naším nejvyšším
nadřízeným je občan a plnění
úkolů je tou zakázkou, kterou
si u nás obyvatelé této země

v uniformě přišel, se jen zmohl
na dotaz: ´vy už jste tady...?´
A po sdělení, že jsem z vozidla, které naboural, jen zaplul
pod volant. Těch historek by
ze služby bylo opravdu hodně.
Smutných i těch veselých...
(úsměv)“
Prostějovská policie
měla v loňském roce
největší procento objasněnosti případů trestné činnosti v rámci Olomouckého
kraje. Čemu tento úspěch
přičítáte?

objednali. Potěšilo mne i to,
že jsme k prvnímu srpnu
mohli po čtyřech letech bez
nováčků k policii přijmout
po výběrovém řízení osm
nových kolegů na dopravní
inspektorát a na obvod do
Prostějova. A čemu jsem
se v poslední době zasmál?
Přes všechny ty negativní
události, které šetříme, se skutečně někdy staneme svědky
či aktéry veselých

tě svých kolegů, samozřejmě
pak i velmi dobré spolupráci
s řadou orgánů a institucí, které
jsou nám nápomocny.“
Večerník se setkává
i s lidmi, kteří na policii stále hledají něco špatného. Přitom když jim teče do
bot, první co udělají je, že
vytočí linku 158. Nemáte
z podobných kritiků těžkou
hlavu?
„Policie je represivní složka
a jako taková to má se získáváním kladných bodů nepoměrně
s o tějš než
e jiní.
j . Přitom
to lidi
d
složitější
chráníme, šetříme události, kterých se stanou svědky či obětí,
nezřídka zachraňujeme jejich

Mínění mnohdy utváří sdělovací prostředky a ty selektují
veřejnosti informace tak, aby se
to jejich periodiku hodilo. Mají
zafixovanou představu, že musí
lidi děsit, informovat je pouze
o negativech, být za každou
cenu senzační a čím víc krve,
tím lépe. Na druhou stranu vím,
že pozitivní zprávy, úspěchy
a dobrá práce, a věřte mi, že
toho není zrovna málo, se často
přejdou bez odezvy.“
Je něco, co byste na
práci prostějovské policie
c e ještě rád
ád změnil
ě nebo
ebo ji
nějakým způsobem vylepšil?

našich občanů. V ochotě, aktivitě
a otevřené komunikaci vidím
potenciál a cestu. Říkávám také,
kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá výmluvy. Já hledám
způsoby a to stejné chci od svých
kolegů.“
Jestli mohu zabrousit
trošku do vašeho soukromí, rád bych se zeptal, co
vaší práci říká rodina? Hlavně na to, že vzhledem ke své
náročné funkci zřejmě toho
doma moc nepobudete…
„To je pravda. Práci věnuji
poměrně dost času, výjimkou
nejsou ani dny, kdy jsem dva-

„Z původně oznamovaného
znásilnění se vzápětí vyklubal
podle přiznání oznamovatelky
BÁJEČNÝ SEX S PŘÍTELEM
vlastní MATKY!“
Úsměvný zážitek plukovníka
Pavla Nováka z jedné služby
náct, čtrnáct až šestnáct hodin
denně v práci a rozhodně to
není čas strávený jen za stolem
v kanceláři. Teď si vzpomínám na nedávný dotaz jednoho z kolegů z obvodu: ´veliteli, proč se stále tak honíte?´
A já mu s úsměvem odpověděl: ´no, přece kvůli vám“.

Stejně úsměvné bylo i to, když
jsem ve tři ráno v terénu přišel za hlídkou, která zrovna
zadržela zdrogovaného řidiče
a kluci na mne: ´jééé veliteli, to
jste zase vy?´, což byla úsměvná spontánní reakce na to, že se
se svými lidmi poměrně často
vidím...(úsměv)Teď vážně. Nic
z toho by nebylo možné bez velké podpory a pochopení zejména
mé paní a také dcery. Sice se jim
to snažím vynahradit, jak jen to
jde, ale jsem si vědom, že bez
zázemí se tato práce dělat nedá
a patří jim za to mé velké uznání.“
Otázka na závěr. Pomalu už zlidovělo,
i když s mnohými rádoby
vtipnými komentáři různých lidí, heslo Policie ČR –
pomáhat a chránit. Je podle
vašeho názoru toto heslo odpovídající vaší práci?
„Zde si dovolím malý exkurz
do historie. Přestože si lidé myslí, že je toto motto nové, opak
je pravdou. Heslo Pomáhat
a chránit měli četníci již za dob
Rakousko-Uherské monarchie
a v zásadě to vystihuje podstatu naší služby. Důležité však je,
a přesně tohle chci po svých
lidech, aby to nebyla jen
prázdná fráze na dveřích našich aut, ale skutečné motto
pro naši práci. Aby to heslo
měli v hlavě a zejména v srdci a na každou situaci se dívali
nejenom očima policisty, ale
i pohledem občana naší společnosti a občana, kterého mají před
sebou.“

kdo je
pavel novák
Návštěva. Pavel Novák nedávno přijal v Prostějově delegaci svých srbských
policejních kolegů.
Foto: Michal Kadlec
historek. Například nedávno
si kolega ve službě zabouchl
klíče v autě a na služebnu to
měl pěkných pár kilometrů...
Nebo z původně oznamovaného znásilnění se vyklubal
podle oznamovatelky báječný
sex s přítelem vlastní matky!
Anebo potom, co mne nepozorný řidič zezadu naboural na
světelné křižovatce a já za ním

„Loňský rok byl z pohledu čísel
skutečně výsledkově nejlepší
za dlouhou řádku let, ale v tomhle, přestože mne to samozřejmě těší, budu trochu negativista. Spíše mě vždy zajímá to,
co se nám nepodařilo objasnit
a co ještě udělat lépe, respektive jinak, abychom byli ještě
úspěšnější. Výsledky přičítám
samozřejmě nasazení a aktivi-

životy, ale to se ne vždy chce
vidět. Častěji si vyslechneme,
že lidem jen dáváme pokuty,
místo toho abychom honili
lumpy. Sám vím, co si kolegové musí ve službě vyslechnout,
s kým vším se setkají, co vidí
a za jakých okolností události šetří. Policie však pracuje
pro občany této země. Pro ty
usměvavé i ty zamračené.

Jedete na dovolenou a chcete vědět,
co se děje doma?

„Vždy je co zlepšovat a prakticky
každý den se to snažím naplňovat.
Velmi často komunikuji s našimi
policisty, vedoucími i hlídkaři, na
služebnách či v terénu, ve dne
i v noci a zajímá mne, co ještě můžeme udělat lépe a jinak.
Dost času trávím i komunikací se samosprávou, pracovníky IZS i organizacemi,
které ovlivňují kvalitu života

Narodil se v roce 1972 ve Valticích.
Pochází z krásné obce na Břeclavsku
z Lednice. Absolvoval Střední policejní
školu v Holešově a Vysokou pedagogickou školu v Bratislavě. Na Filozofické
fakultě Univerzity Palackého v Olomouci navíc vystudoval andragogiku a současně i sociologii. U policie je od roku 1991. V různých funkcích působil
zejména
j
u cizinecké a dopravní
p
ppolicie. Od ppolovinyy května
2011 je vedoucím Územního odboru Policie ČR v Prostějově. Je držitel ocenění Velitel roku 2010 Olomouckého kraje
a v roce 2011 byl
y vyhlášen
y
druhým nejlepším velitelem celé
Policie České republiky.
Sedmnáct let je ženatý a s manželkou Monikou mají devítiletou dceru Natálii. Mezi jeho koníčky patří hlavně sport,
cestování, historie, ale zejména rodina. No a ti co jej znají,
dozajista doplní ještě jeden velký koníček – práci.

Klikněte na www.vecernikpv
www.vecernikpv.cz
.cz

INZERCE

Splòte si své sny

?

Pøejjete si zajjistit sebe a svoji
j rodinu za
VWHMQìFKSRGPtQHNMDNROLGpçLMtFtQDSĨY
Nìmecku, Rakousku, Švýcarsku, USA ?
Chcete zajistit studia svých dìtí?
Pøejete
j
sii pro nancovat Vaše
š bydl
dleníí
výhodnìji?
Zaèít musíte sami a to pravidelným
XNOiGiQtPPDOìPLPęVtĀQtPL~ORçNDPL
MHGQRUi]RYìPLYNODG\
3HQt]HNG\NROLYNGLVSRVLFL
9ìKRGQp]KRGQRFHQtSHQę]WDNpSURILUP\

Fišerová Eliška, poradím,
PRELO

Jedete na dovolenou a chcete vědět, co se děje doma nejen ve sportu?

I

Klikněte na www.vecernikpv.cz
15

sportovní menu
www.tkplus.cz
Prostějovský

Ročník

VEČERNÍK

17
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Pondělí

Číslo

19. srpna 2013

TRHÁK TÝDNE

fotbal
PRVNÍ TŘI BODY

1.SK Prostějov přehrál
v domácí premiéře
nováčka z Třebíče
čtěte
na straně

MAREK ČERNOŠEK ŠÉFUJE
ČESKÉ ASOCIACI HOKEJISTŮ!

21

VOLEJBAL

Praha, Prostějov/jim

NEČEKANÝ PŘESTUP

Jak se z hráčky
Míši Jelínkové
stala trenérka
čtěte
na straně

27
ČTVRTEK 22. 8.

18:00

PŘÁTELSKÉ UTKÁNÍ

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

PŮLDRUHÝ ROK INTENZIVNÍ PRÁCE PŘINESL VÝSLEDKY. UPROSTŘED
MINULÉHO TÝDNE VZNIKLA ČESKÁ ASOCIACE HOKEJISTŮ (CAIHP),
JEJÍMŽ PŘEDSEDOU SE STAL PROSTĚJOVSKÝ ODCHOVANEC HÁJÍCÍ
MOMENTÁLNĚ BARVY EXTRALIGOVÉHO KLADNA MAREK ČERNOŠEK.
CÍLEM NOVÉHO OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ JE BÝT ROVNOCENNÝM
PARTNEREM VEDENÍM KLUBŮ I HOKEJOVÉMU SVAZU.
„ASOCIACE HRÁČŮ JE NUTNOST, JELIKOŽ FUNGUJE VŠUDE
V EVROPĚ I VE SVĚTĚ. U NÁS TATO SLUŽBA CHYBĚLA, PROTO JSEM
SE ROZHODL JI ROZJET,“ OSVĚTLIL ZKUŠENÝ OBRÁNCE, JENŽ
VIDÍ POSLÁNÍ V PRÁVNÍ I FINANČNÍ PODPOŘE HRÁČŮ A CELKOVÉ
PROPAGACI HOKEJE. TENTO NÁPAD PODPOŘILI ROVNĚŽ MIMO JINÉ
JAROMÍR JÁGR A MARTIN STRAKA. ČLENY VÝKONNÉHO VÝBORU
HRÁČSKÝCH ODBORŮ SE STALI I MARTIN RUČINSKÝ, JOSEF VOLTR
A JIŘÍ VYKOUKAL, KTERÝ NEDÁVNO ZAHÁJIL SVÉ PŮSOBENÍ
V REALIZAČNÍM TÝMU PROSTĚJOVSKÝCH JESTŘÁBŮ.
Exkluzivní rozhovor s Markem Černoškem
připravujeme do příštího vydání Večerníku!

SHK HODONÍN

Zimní stadion v Prostějově

cyklistika

PÁTEK 23. 8.

tomÁš berdych

12:30

GRAND PRIX PROSTĚJOV 2013

MEMORIÁL OTMARA
MALEČKA ČTĚTE NA

stranách 26 a 27

velodrom v Kostelecké ulici

fotbal

PÁTEK 23. 8.

17:00

POLICIE PROSTĚJOV
OLD BOYS VÍCOV
Fotbalový areál ve Vícově

11:00
9:00

REPUBLIKOVÉ ŠAMPIONÁTY

MČR MUŽŮ A ŽEN,
ČESKÝ POHÁR MLÁDEŽE
PODROBNÝ PROGRAM NAJDETE NA WWW.VECERNIKPV.CZ

velodrom v Kostelecké ulici

boje na zelených trávnících aneb
DIVIZE „E“ – 3. KOLO
TJ SOKOL URČICE
MFK HAVÍŘOV
NEDĚLE 25. 8. 2013 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Určicích

Dvojice kušistů jede na ME
KostelecnaHané,Prostějov/jim
– František Sedláček a Josef
Nedělník budou reprezentovat Prostějovsko i celou Českou republiku na zářijovém
evropském šampionátu v Rakousku. Do Innsbrucku naopak neodcestují plumlovský
Bohumil Korbař ani Jaroslava, Hana a Jan Nedělníkovi z
kostelecké Savany.
„Chci si tam zastřílet osobní
rekord a skončit do dvacátého

místa,“ dává si jasné ambice
střílející předseda Savany KK
Kostelec na Hané Josef Nedělník.
Česká výprava čítá celkem
pět závodníků – čtyři seniory
a právě Nedělníka v mužské
kategorii. „Kdyby jel Korbař,
jel by i náš Honza a vytvořili
bychom mužské družstvo. Protože ale Korbař nejede, nejede
ani Honza,“ ozřejmil Josef Nedělník absenci svého syna.

Druhým zástupcem Savany
pod Alpami bude František
Sedláček, který se zúčastní
soutěže jednotlivců a je náhradníkem pro závod družstev
v seniorské kategorii. Šampionát se koná od 2. do 8. září,
o týden později v sobotu 14.
září pak pořádá kostelecký oddíl venkovní závod Českého
poháru a první ligy družstev
na fotbalovém hřišti v Čechách
pod Kosířem.

Přijede ex-slávista Hubáček. BOJ O SPARTU začíná!

VZPOMÍNKA NA IVO KUČERU

SOBOTA 24. 8.
NEDĚLE 25. 8.

POPRVÉ V TOP 5!

Boss z Prostějova. Nový šéf hráčských odborů Marek Černošek (na snímku vpravo s Markétou Haindlovou, Jaroslavem
Bednářem a Martinem Ručinským).
Foto: internet

Prostějov/jim, pk - Vstřelit o jednu branku víc, než se podaří
hráčům Zlína. Anebo pocuchat nervy divákům a postoupit
po penaltovém rozstřelu! To jsou přání fotbalistů 1.SK
Prostějov před úterním duelem druhého kola Poháru České
pošty, v němž přivítají na svém trávníku druholigový Zlín.
Podaří-li se jim tento sen proměnit v realitu, dorazí koncem září na Hanou pražská Sparta! Utkání proti „ševcům“
ze Zlína má naplánovaný výkop na sedmnáctou hodinu.
V dresu hostí nejspíš nastoupí David Hubáček, ještě v minulé
sezóně opora pražské Slávie...

Pravděpodobné sestavy
1.SK Prostějov: Bureš (Kofroň) - Soušek (Studený), Hunal,
Hloch, Kazár - Pančochář, Pavlík, Zelenka, Krč - Pospíšil,
Machálek. Trenér: František Jura.
FC Fastav Zlín: Dostál - Pazdera, Malý, Kubica, Hubáček
- Bartolomeu, Polách, Salachna, Hruška - Poznar, Malcharek.
Trenér: Marek Kalivoda

KAM ZA F TBALEM

I.A TŘÍDA, SK. „B“ – 3. KOLO
SOKOL KONICE „B“
TJ SOKOL DUB NAD MORAVOU
SOBOTA 24. 8. 2013 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Konici

I.A TŘÍDA, SK. „B“ – 3. KOLO
TJ SOKOL KLENOVICE NA HANÉ
FC BEŇOV
SOBOTA 24. 8. 2013 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Klenovicích

I.A TŘÍDA, SK. „B“ – 3. KOLO
TJ HANÁ PROSTĚJOV
FK HLUBOČKY
SOBOTA 24. 8. 2013 16:30 HODIN
Fotbalový areál Za Místním nádražím

2.koloPoháruČesképošty2013/2014

areál SCM Za místním nádražím

úterý 20. srpna

17.00 hodin
1. SK PROSTĚJOV - FC FASTAV ZLÍN
I.A TŘÍDA, SK. „B“ – 3. KOLO
TJ SOKOL ČECHOVICE
FKM OPATOVICE - VŠECHOVICE
NEDĚLE 25. 8. 2013 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Čechovicích

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 3. KOLO
SK LIPOVÁ
TATRAN VŠECHOVICE
NEDĚLE 25. 8. 2013 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Lipové

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 3. KOLO
TJ SOKOL PIVÍN
TJ HANÁ NEZAMYSLICE
NEDĚLE 25. 8. 2013 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Pivíně

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce

Poznáte, kdo je na fotografii?
Také ve třetím srpnovém
vydání nechybí v rámci zaběhnutého projektu „PV Večerník-JEŠTĚ VĚTŠÍ“ populární klání, které najdete
jedině a právě na stránkách
nejčtenějšího regionálního
periodika. I dnes se tudíž
znovu setkáváte s fotografií
jisté známé osobnosti veřej-

ného života, jež je graficky
mírně „poupravena“. Vaším
úkolem je odhalit náš záměr
a správně vysondovat, kdo se
pod retuší skrývá. Ti z vás,
kterým se to podaří, nám mohou své tipy nahlásit do redakce a v případě, že budete
mít štěstí při losování, máte
šanci na zajímavou výhru.



Správná odpověď z č. 32: na snímku byl dům z ulice
Křížkovského v Prostějově. Vylosovanou výherkyní,
jenž získává poukázku v hodnotě 400 Kč, kterou věnovalo Studio BELLEZA, se stala Marie Procházková,
Krasická 43, Prostějov. Naše dnešní otázka již tradičně zní: Kde v Prostějově najdete objekt na snímku? Své
odpovědi pište na e-mail: SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
posílejte do redakce, telefonujte 582 333 433 DO ČTVRTKU
22. SRPNA 2013, 14.00 hodin. Jméno výherce zveřejníme
v pondělí 26. SRPNA 2013. Cenu do soutěže - lůžkové povlečení
- věnovala tentokrát firma Profitex, Wolkerova ul. 37, Prostějov.

Profitex Prostějov
Wolkerova 37
37,
7, na
naproti

čerp. st. Shell

ZDRAVOTNÍ

PŘEZŮVKY
pro vaše děti

od

325,-

ŠIROKÝ VÝBĚR
VZORŮ A BAREV

www.profitexprostejov.cz

VYHRAJ NĚCO DO ZAHRADY!

Návod k luštění...
Všechna slova ze seznamu hledejte v osmi směrech, nalezená slova si škrtněte. Nevyškrtaná písmena seřaďte za sebe
a dostanete tajenku.
NEPROPÁSNĚTE LETNÍ ...... V ZAHRADNICTVÍ ADELOVÁ

Kdo je na fotografii? Poznáte?
Hádejte, bavte se! A berte život i tak trochu s nadhledem...

TIP
k obrazovce

BESTIÁŘ
FILM, ČR (2007)

PÁTEK 23.8. 2013

22:15 HODIN
ACETON, BAHNO, DANIO, DOMOV, ELENA, EMOCE,
ETAPA, ETIKA, EXCES, FARAO, KMENT, MAXIM, MOSAZ,
OPICE, ORGIE, PARNO, PITVA, RACHOT, STOIK, STROM,
STUPA, ŠKROB, VAZBA, VRYPY, ZÁLOM
Řešení tajenky nám zašlete na e-mail
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ či na známou adresu
PROSTĚJOVSKÝ Večerník, Olomoucká 10, Prostějov.
Můžete také telefonovat do redakce na číslo 582 333 433,
a to DO ČTVRTKU 22. SRPNA 2013, 14.00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„LETNÍ CENY“. Dalším vylosovaným výhercem se stal
Jan PÁLENÍK, Křenůvky 64, který se tak může těšit na
lukrativní cenu od partnera soutěže, jímž v minulém dějství byl BOWLING PALACE, sídlící v prostějovské ulici
Újezd. POUKAZ NA SLUŽBY V CELKOVÉ HODNOTĚ
400 Kč čeká výherce přímo v redakci Večerníku!
Ti, kdo tentokrát nevyhráli, však nemusí smutnit. Ba právě
naopak, nejšťastnější z vás se mohou v případě úspěchu těšit
na dárek, který potěší nejen všechny zahrádkáře a domácí kutily. Novým partnerem dnešního kola je totiž OKRASNÁ
ŠKOLKA JAROSLAVA ADELOVÁ, nabízející své služby v Přemyslovicích! A tak ti z vás, kdo správně vyluští
tajenku, budou opětovně zařazeni do slosování o POUKÁZKU V CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč!
Jméno šťastného výherce či výherkyně, jež obdrží tuto vskutku ATRAKTIVNÍ CENU, zveřejníme v příštím vydání PV
Večerníku, a to znovu v PONDĚLÍ 26. SRPNA.
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DNES přitom můžete opětovně
usilovat o ZAJÍMAVOU CENU
v podobě poukázky od firmy
BRUTUS na OBČERSTVENÍ
V HODNOTĚ 500 Kč!
V minulém, celkovém součtu
stodvaadvacátém pokračování
tohoto originálního klání uspěli
všichni ti, kteří správně poznali,
že se jedná o Rudolfa Skácela.
Bývalého českého reprezentanta
a ex-hráče legendárního pražského
klubu Slavia Praha, který se, avšak
jen jako host, v posledních dnech
přípravy přiřadil k 1.SK Prostějov,
poznala celá plejáda čtenářů...
Z porce 345 soutěžících, které
jsme zařadili do osudí, se tentokrát
usmálo štěstí na výherkyni, kterou
se stala Jolana FRGÁLOVÁ,
Sídl. Svobody 21/76, Prostějov.
Prostřednictvím Večerníku obdrží
poukázku NA NÁKUP ZBOŽÍ
V HODNOTĚ 400 Kč od partnera tohoto kola, firmy ŽELEZÁŘSTVÍ U VĚŽIČEK!
Ti další z vás mohou zkusit své
štěstí třeba hned v rámci tohoto čísla, přičemž tentokrát jsme zabrousili do politických vod a graficky
mírně poupravili někdejšího člena
ČSSD, dnes jednoho z čelních
představitelů nové strany významného českého podnikatele. Prozraďme ještě, že tento muž proslul
také v oblasti zemědělství...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z dalšího, již stotřiadvacátého kola čekáme v redakci ZNOVU DO ČTVRTKU
22. SRPNA 2013 do 14.00
hodin - volejte 582 333 433,
pište SMS na 608 960 042
či pošlete e-mail na adresu:
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ!
Jméno výherce, který od nás
obdrží výše zmíněnou cenu od
firmy BRUTUS, zveřejníme
v příštím čísle, které vychází
TRADIČNĚ V PONDĚLÍ
26. SRPNA 2013.
Hodně štěstí při bádání!

Režie: Irena Pavlásková
Hrají: Danica Jurčová, Karel
Roden, Marek Vašut, Tomáš
Matonoha, Kryštof Hádek,
Miroslav Etzler, Jitka Čvančarová, Petr Vondráček a další.
Bestiář je příběhem mladé ženy
Karolíny, jejíž život pronikavým způsobem změní vztah se bude nezávislá, bude víc brát než
záhadným a neuchopitelným dávat! Záhy se ale ukáže, že toto
mužem Alexem. Je to vztah není cesta. Jediný způsob, jak
plný nejistoty a podivínských být nezávislý, je být sám sebou
nejasností, vztah, který vyčer- a nemít potřebu to nikomu „napává. Karolína se rozhodne vy- třít“! Kdo by si myslel, že Bestiář
manit se ze své citové závislosti je o bestii, tak mu film ukáže, že
a naučit se na jiných mužích, jak to tak není. Film není pojímán se
přestat být submisivní.. Chce zacílením na ženské publikum,
být tím, kdo udává tempo, chce je to příběh, který chce oslovit dizměnu rolí. Bude se chovat tak, váky napříč diváckým spektrem,
aby měla věci pod kontrolou, nezávisle na pohlaví na věku.
NEJEN O TOMTO ÚSPĚŠNÉM FILMU
SE DOČTĚTE V MAGAZÍNU TV POHODA!

VYHRAJ CHUTNÝ OBĚD!

Také v tomto čísle máme
pro vás připraveno další zápolení o zbrusu zajímavou
výhru. V rámci projektu
nejčtenějšího regionálního
periodika „JEŠTĚ VĚTŠÍ“ jsme totiž ani tentokrát
neopomněli bádání s čísly a díky našemu dalšímu
prázdninovému partnerovi
máte možnost získat skutečně atraktivní a hlavně chutnou výhru... U v současnosti
tolik populární hry, která si
již dávno získala své věrné
a početné publikum, se
DNES UŽ PODRUHÉ
ZÁPOLÍ O MOŽNOST
POŘÁDNĚ SE NADLÁBNOUT...
A jelikož pravidla zcela jistě
všichni znáte, můžete se bez
zbytečného ostychu pustit do
bádání a současně začít usilovat
o motivační prémii, kterou je
POUKÁZKA NA STRAVOVÁNÍ OD FIRMY AGRO
PROSTĚJOV V CELKOVÉ
HODNOTĚ 400 Kč!

Řešení v podobě 4 označených
čísel nám můžete posílat na
známý e-mail:
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ
či na adresu PROSTĚJOVSKÝ
Večerník, Olomoucká 10, Prostějov. Lze také telefonovat do
redakce na číslo 582 333 433,
a to do ČTVRTKU 22. SRPNA
2013, 14.00 hodin.
Správné vyluštění z minulého
čísla znělo 3 - 6 - 6 - 8, načež
v pořadí celé historie tohoto
klání se už celkově stodvanáctým výhercem stal Roman
KONEČNÝ, Vrbátky 103,
jež si tak přímo v sídle redakce může vyzvednout cenu
od partnera minulého kola
soutěže, kterým bylo již
zmíněné
STRAVOVÁNÍ
AGRO PROSTĚJOV!
Jméno dalšího výherce zveřejníme znovu v příštím čísle, které
vychází tradičně v PONDĚLÍ
26. SRPNA 2013.
Nezbývá tedy, než abyste se opět
vrhli na nějakou tu zábavu, soutěžit s námi je ta správná šance!

Řádková a sloupcová inzerce, vzpomínky
REALITY

REALITY

PRÁCI NABÍZÍ

SLUŽBY

Koupím byt 2+1 v OV, západní
část města. 777 602 873

Pronajmu 1+1, 2+1.723 565 897

Centrum regenerace v Prostějově. Ihned zapracujeme
do různých pozic. Možnost
i VČ. Tel.: 602 810 644

STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce strojem UNC,
výkopové a terénní práce.

Volný byt 1+1, přízemí 30m2,
Barákova ul. Tel.: 608 718 813

VAŠE NOVÉ BYDLENÍ
realitní kancelář Prostějov
Svatoplukova 21
* Byt 1+1, cihla, Šárka
460.000 Kč
* Byt 3+1, Hybešova
1.140.000 Kč
* Byt 3+1/C, Okružní
1.340.000 Kč
* RD 6+2, Pačlavice
960.000 Kč
* RD, 4+1, Protivanov 1.100.000 Kč
* RD, 4+1, Česká
3.180.000 Kč
* RD, 5+1, Čechovice 2.840.000 Kč
* RD 9+3 s garáží, PV 5.200.000 Kč
* Vila 6+1, Sadová, PV
cena v RK
* Chalupa 2+1, Doloplazy 370.000 Kč
* Chata + pozemek 800m2 (stavební),
Konice- Březský vrch 440.000 Kč
Hledáme byty, domy,
chaty, ozemky...
* Zdarma inzerce, právní servis
* Poradenství při prodeji nemovitosti
* Tržní ocenění pozůstalosti
* Zajistíme financování, odhady
* Rekonstrukce domů i bytů
zuzana.kucerova@vnb-reality.cz
774 409 430
WWW.VNB-REALITY.CZ

Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze
ještě dnes. Tel.: 603 218 330

Koupíme byt 2+1 po rek., na E.
Beneše nebo sídl. Hloučela. Tel.
774 409 430

Rychlá půjčka do 48 hod. Pro zaměstnané, důchodce a ženy na
MD. T.: 702 605 245

Hledáme ke koupi byt v OV nebo
DR v PV. Rychlé jednání. Spěchá.
I SMS na tel.: 605 011 310

Osobní bankrot - oddlužení. Máme
mnoho spokojených klientů. Konzultace zdarma. Volejte 608 911 761

Účinně zajistíme prodej vaší nemovitosti. Tel. 774 409 430

Půjčím peníze bez prověřování
registru, splatnost až 15 let, oproti
zástavě nemovitosti. Vyplatím vaše
exekuce. Tel. 777 696 836

Pronajmu byt 1+1 cihla, po celk.
rekonstr. OV, 45m² + 8m² sklep.
1. patro V. Outraty. Nájem 5 200 Kč
+ spotřeby. Kauce 8 000 Kč. Volný
od 1.10. Tel: 603 707 033
Prodáme rychle vaši nemovitost.
Tel.: 774 421 818
Hledám ke koupi rodinný dům
Prostějovsko. Tel.: 602 570 658
Pronájem garáže za místním nádražím, ul. Wolfova, bez elek. proudu,
cena dohodou. Tel.: 607 646 490,
dlouhodobě.
Pronajmu byt v Plumlově 3+1,
85m². Dlouhodobě. RK nevolat!
Tel: 606 922 838
Pronajmu byt v PV nám. Spojenců
1+KK, 37m². Tel:602 852 613
Hledám ke koupi byt v Prostějově
a okolí. Tel.: 602 570 658
Nabízím k pronájmu byt 1+1,
mezonet, v PV. Info 607 919 040
Pronájem garáže na Svatoplukově
ul. Cena 1.000 Kč. Tel: 736 613 832
Pronajmu velmi pěkný byt 3+1
blízko centra. 5 000 Kč + poplatky.
Tel: 737 508 611
Pronajmu velmi pěkný útulný
podkrovní byt. 773 993 675
Pronajmu byt 1+1 blízko centra. Vlastní topení i měřiče energií.
Tel:723 137 428
Pronajmu byt 3+1 na Mozartově ul.,
po rekonstrukci. 5.600,- +ink./měs.
Tel.: 731 507 619
Prodej družstevního bytu 2+1 ul.
A Slavíčka. Cena 700 000 Kč.
Tel.: 724 369 527
Pronajmu byt 2+1, 70m², v Kostelci
n/H. Tel: 723 547 703
Hledáme ke koupi byt 2+1,
balkon. 774 101 818
Hledáme ke koupi RD nebo pozemek
na Prostějovsku i k rekonstrukci.
Rychlé jednání. I SMS na tel.:
605 011 310
Pronajmu menší 2+1 v centru
města Pv. Info tel.: 777 344 507
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené
pracoviště Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na prodej nemovitostí
v obci Prostějov, ul. Rostislavova
– rodinného domu č.p. 883 na pozemku p.č. 1443 o výměře 259 m2, budovy bez čp/če na pozemku p.č. 1441
o výměře 96 m2 a pozemku p.č. 1442
– zahrada o výměře 263 m2 za minimální kupní cenu 2.021.000,00 Kč.
Další informace poskytne p. Hudcová
na adrese Rejskova 28, Prostějov, tel. č. 582 302 585, e-mail:
yveta.hudcova@uzsvm.cz
Pronajmu pěkný byt 1+1
v Kostelci n/H. Tel.: 777 888 067

Pronajmu byt 3+1 na ul. Italská,
nájem 6.100 Kč + inkaso, měsíční
nájemné předem, vratná kauce
10. 000 Kč bez možnosti trvalého
bydliště. Tel.: 605 535 194
Pronajmu zař. 1+1, max 2 osoby.
Tel: 725 045 792
Pronajmu panel. byt 2+1 v Prostějově-Anglická. T:602775607
Pronajmu byt 1+1. 774 280 516
Byt 2+1 OV, zděné jádro, V. Špály,
cena 899 tis.724 670 512

FINANCE

Půjčka až 100 000 Kč, nad 100 000
Kč se zástavou nemovitostí. Tel.:
774 965 730. Pracuji pro více věřitelů.
Vyplatíme všechny Vaše EXEKUCE a poskytneme Vám jednu půjčku. Volejte: 777 551 492
Rychlá půjčka 5 – 50 000 Kč od
společnosti Jet money s.r.o. Diskrétní jednání. Tel.: 777 96 57 34
Mála půjčka 10 000 až 80 000 Kč.
Pracuji pro více věřitelů. Tel.:
608 911 761
Půjčka 5 000 Kč až 50 000 Kč,
rychle až do domu, bez poplatku
předem. Tel.: 777 965 734. Pracuji
pro více věřitelů
Půjčka až 300 000 Kč pro OSVČ,
rychlé vyřízení. Tel.: 777 965 734.
Pracuji pro více věřitelů.
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OZNÁMENÍ
Palírna Otaslavice oznamuje,
že přijímá objednávky na
zpracování ovoce. Kontakt:
582 370 058, 777 340 485
Přijímáme přihlášky do oboru
Fytoterapie
a
Dietologie,
Fyziognomie-Fyzioskener
na
institut J.Švendy v Olomouci.
Více na j.svenda@seznam.cz
Tel.: 777 320 902

Přijmeme servírku. Informace na
tel.: 775 186 915

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

Přijmu řidiče MKD na vozidlo do 12
tun a na kamion. Práce Evropa. Firma
z okr. Prostějov. Tel: 777 99 00 22

Prostějov
j 604 389 367.

www.prace-internet.eu

Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134

Do zavedeného salónu v centru PV
přijmu nehtovou designerku na ŽL
nebo na dohodu. Více info na tel:
774 875 201

Stavby plotů, zídek, oplocení. Ceny
roku 2012. Volejte 723 522 369

Příjmu řidiče řid. pr. skupiny C
na vozidla do 12t. Info na tel.:
777 797 263 nebo 602 824 413
Příjmu řidiče ŘP skup. C. Jízdy po
Moravě. Možno i zdravý důchodce.
Tel: 605 248 001
Příjmu personál – obsluha do restaurace Beseda, nástup možný ihned. Více informací u pana Bela na
tel: 608 767 273
Přijmu pokojskou, spíše starší
paní z okolí Držovic. Tel.:
775 186 915
IF FACILITY a. s. nabízí volná
pracovní místa na pozici uklízečka
a
strážný
pro
pracoviště
v Prostějově. Pozice vyhrazena pro
osoby zdravotně znevýhodněné
nebo ČID. Zkrácený pracovní
úvazek. Životopisy zasílejte na:
benesova@iffacility.cz . Kontakt:
773 784 562, 588 882 513
Přijmemetelefonistu/-ku,asistenta/-ku,
obchodního zástupce a manažera.
Výdělek 25-40 000 Kč/měs.
dle prac. zařazení. Info na
732 259 667
Přijmeme kosmetičku na ŽL i na
zkrácenou pracovní dobu. Tel.:
604 881 600
Hledáme vhodného uchazeče na
pozici. Pracovník oddělení jakosti.
Požadavky: SŠ s maturitou-zaměření
na technologii potravin. Praxe v oboru
výhodou. Požadujeme: Pečlivost,
flexibilitu, komunikativnost. Nabízíme:
Zajímavé platové ohodnocení, práci
v moderním závodě, perspektivu.
Životopisy zasílejte na adresu firmy:
PROFROST a.s., J.B.Pecky 4446/15,
796 01 Prostějov nebo e-mailem:
kvalita@profrost.cz

Kompletní pokládka zámkové dlažby, kvalitně za rozumné ceny. Nacenění zdarma. Tel.: 723 522 369
Zateplím od 250 Kč/m2. Volná
kapacita. Volejte 721 558 741
Zednické práce, zateplení, nátěry fasád,
práce s plošinou. Tel.: 723 522 369
Harmonikář zahraje a zazpívá na
všech akcích. T.:725 860 270

Nabízíme veškeré kominické práce, vložkování komínů nerez vložkou, kontroly spalovacích cest.
Nenechávejte to na poslední chvíli!
Tel.: 731 959 309
Stolařství V. Jančík.
Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz
Tel.: 604 820 358
Provádím elektroinstalace RD,
hromosvodů vč. revizí. Tel.:
774 989 007
Opravy a úpravy oděvů
Obuvi a batohů
Rychle-levně-kvalitně
Vedle knihkupectví u radnice
608 331 141
Provádíme také opravy plavek,
spodního prádla a zcelování

Prodej palivového dřeva, metrové, skládané. Cena tvrdého 1 050
Kč/m. Měkké 800 Kč/m. Doprava
zajištěna. Tel.: 734 481 013

Prodej palivového dřeva metrové,
štípané, skládané polínka, štípané
sypané(dle potřeby zákazníka).
Cena od 700 Kč/m. Doprava zajištěna. Více info na tel.: 734 481 013

Oděvní firma LORGIT – PV přijme
švadleny. Zkušenosti se šitím nutné.
Info na adrese: Jana Olivetského
27, Prostějov. Tel.: 582 340 591

Dík za to, čím jsi nám
v životě byl, za každý den,
který jsi s námi žil.
Tvůj odchod stále bolí,
na Tebe zapomenout nedovolí.

Dne 17. srpna 2013
jsme vzpomněli první
smutné výročí úmrtí našeho
milovaného tatínka,
dědečka a pradědečka
Antonína VOZIHNOJE
z Dobromilic.
Stále vzpomínají a za tichou
vzpomínku děkují dcery
a syn s rodinami.

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

Dne 21. srpna 2013
uplyne smutných 10 let
od chvíle, kdy nás navždy
opustil náš milovaný
manžel, tatínek,
dědeček a pradědeček
pan František MEDEK
z Prostějova.
Stále vzpomínají manželka
IIrma a synové s rodinami.

KOUPÍM
Odkoupím a v hotovosti ihned proplatím starožitnosti, umělecké a sběratelské předměty. Pohlednice, mince, vyznamenání, obrazy, zbraně,
hodiny, fotoaparáty, rádia, gramofony, nábytek, lustry, lampy, kamna,
porcelán, keramiku, sklo, stříbro,
šperky, staré hračky a další. Nabídněte, přijedu.Tel.: 605 138 473

Dnes 19. srpna 2013
by se dožil 31 let
pan Jiří BĚHAL
z Kralic na Hané.
Dne 24. srpna 2013
vzpomeneme 14. výročí
od jeho tragického úmrtí.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Děkuji veliteli posádky
Prostějov, příslušníkům
601. skupiny speciálních sil
v Prostějově, posádkové hudbě
Olomouc a KVV Olomouc za
přípravu a realizaci pohřbu
mjr. v.v. Jaromíra
ŘEZNÍČKA.
Děkuje manželka s rodinou.

Dne 20. srpna 2013
uplyne 14 let od úmrtí
paní Františky KREJČÍ
a 25. srpna 2013
uplyne 20 let od chvíle,
kdy nás opustil
pan Bohuslav KREJČÍ
z Čelčic.
Vzpomíná syn Drahomír
s rodinou.

PRODÁM

Hledáme vhodného uchazeče na
pozici: Pracovník skladu surovin.
Práce v mužském kolektivu,
nepřetržitý provoz. Požadavky:
VZV, středoškolské vzdělání, praxe
v oboru výhodou. Požadujeme:
pečlivost, flexibilita, komunikativnost.
Nekuřák
výhodou.
Nabízíme:
Zajímavé platové ohodnocení, práci
v moderním závodě, perspektivu.
Životopisy zasílejte na adresu firmy:
PROFROST a.s., J.B.Pecky 4446/15,
796 01 Prostějov nebo e-mailem:
sekretariat@profrost.cz

Zajímá vás možnost navýšení příjmů
a důchodů pouhou prací. Akciová
společnost hledá spolupracovníky.
Vhodné pro důchodce a studenty.
Tel.: 702 484 292

Kdo v srdci žije, neumírá.

Výroba dřevěných pergol, přístřešků, střech a zahradních domků. Tel:
608 718 813

Prodám palivové dřevo štípané,
délka 35 cm(nebo dle dohody).
Cena tvrdého 990 Kč/prms, měkké 790 Kč/prms. Doprava zajištěna Prostějov, Olomouc, Přerov,
Konice, Vyškov. Tel.: 734 481 013

Přijmu muže i ženy na vyřizování
administrativy pro energetickou
společnost. Výdělek 15 tis. Nástup
možný ihned. Pracoviště Olomoucký
kraj. Info na tel:736 705 859

VZPOMÍNÁME

Čištění hrobů z terasa, přebroušení
Č
přímo
na místě. Tel.: 721 817 009
p

Restaurace Haná v Prostějově
příjme samostatnou kuchařkukuchaře na odpolední směny (15
směn-15-22.30) nástup možný
ihned. Tel.: 602 579 321 – 15- 18.00
hod. E-mail: rzapletalova@iol.cz

GRATULACE
Dne 22. srpna 2013
oslaví naši rodiče
Vlasta a Augustin HANÁKOVI
DIAMANTOVOU SVATBU.
Do dalších společných let, hlavně
hodně zdraví, štěstí, lásky a životní pohody přeje za celou rodinu
Hanáků dcera Eva s Romanem.
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Dne 20. srpna 2013
by oslavil své
23. narozeniny můj syn
Honzík VYSLOUŽIL
VYSLOUŽIL..
Kdo jste ho znali
a měli rádi, věnujte
mu tichou vzpomínku.
S láskou stále vzpomínají
maminka s manželem
a sestra Zuzka.

Tak rád jsi pro nás žil a s námi
tady byl, vždy na tváři úsměv
měl, zlý osud nám Tebe náhle
vzal, a co my za lásku Tvou Ti
můžeme dát? Jen hrst krásných
květů a v slzách vzpomínat.

Dne 23. srpna 2013
uplyne 2. smutné výročí úmrtí
pana Františka SLAVÍKA
z Prostějova.
Vzpomíná s láskou manželka
Drahomíra, dcera Lenka
s manželem a vnoučata Lukáš,
Monika, Eliška, dcera Soňa
s vnoučaty Patrikem,
Karolínou a Dominik.

Naše maminka
Milada ŠUPOVÁ
by se 22. srpna 2013
dožila 100 let.

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, Jindřich Skácel.

Jiří a Jaroslav s rodinami.

Koupím vířivou pračku Romo, dveře, ždímačku, svěrák, ledničku, WC,
umyvadlo. 608 539 783

RŮZNÉ

AUTO - MOTO

Nabízím pomocnou ruku lidem
v důchodu (nákup, úklid, atd.). Odměna dohodou. 776 451 068

Koupím jakoukoli Š - Felicii. Tel.:
604 118 269

SEZNÁMENÍ

Prodám Audi A3, TDI PD 96kw,
2001, černá metal. Plná výbava,
bixenony, el. recaro sedačky, vyhřívané z S3 – kůže, pal. počítač.
Klimatroní kola 18, super stav, malá
spotřeba, 6 ryhlostní, úprava motoru,
fólie na oknech. Nové díly, po servisu, nová STK, nárazníky z AUDI
S3 orig., najeto 205 000 km. Cena
dohodou. Tel.: 774 539 993

30-ti letý muž hledá dívku
z Prostějova a okolí. Zn.: přátelství.
Tel.: 608 887 129

Dne 21. srpna 2013
si připomeneme patnácté
smutné výročí od úmrtí
paní Bohumily
HOFFMANNOVÉ
z Kaple.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
manžel Jiří, dcera Jarmila
a syn Jan s rodinami.

UZÁVĚRKA ŘÁDKOVÉ INZERCE
pro další číslo je v PÁTEK 23. srpna 2013 v 10.00 hodin

Kultura v Prostějově a okolí
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nejvýznamnější kulturní událost

vá
Stovka na dosah: Linda Wichterlo
ny!
oslavila šestadevadesáté narozeni

Tentokrát jsme na vzácného hosta do této
rubriky nečekali a sami za ním vyrazili a to
do nedalekého Stražiska. Právě tam zdejší
rodačka, nositelka toho nejzvučnějšího jména Linda Wichterlová oslavila v neděli 18.
srpna v rodinném kruhu a blízkých přátel neuvěřitelné šestadevadesáté narozeniny a ke
gratulacím se pochopitelně připojila i redakce
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
Stražisko/peh
Pokud byste dle věku očekávali
vetchou stařenku na kolečkovém
křesle nebo alespoň o berlích,
paní Wichterlová by pro vás byla
v tomto směru velikým zklamáním. Usměvavé oslavenkyni by
totiž jen stěží někdo hádal šestadevadesát let! Okouzlující dáma,
manželka geniálního českého vynálezce a prostějovského rodáka
Otto Wichterleho si užívá léta na
rodinné chatě na Stražisku, kde se
mimo jiné před lety s manželem
seznámila.

Vedle péče o zahradu a domácnost nemá na nějaké neduhy ani
pomyšlení. A právě zde, kde nabíraly síly generace rodinných příslušníků Zahradníkových i Wichterlových, jsme paní Ludmilu
‚Lindu‘ Wichterlovou zastihli a
jménem Večerníku a všech našich milých čtenářů jsme poblahopřáli k významnému jubileu.
„Moc děkuji celému Večerníku,
ta kytice je opravdu nádherná!
Jen teď přemýšlím, jestli vůbec
mám tak velkou vázu...,“ usmívala se oslavenkyně, která si po

Oslavenkyně. Vitální dáma měla z kytice od redakce Prostějovského Večerníku velkou radost.
Foto: Petra Hežová

Okouzlující dáma. Hodně
štěstí a zdraví, minimálně do
té stovky, přejeme i za naše
věrné čtenáře. Foto: Petra
Hežová
ránu ráda užívá letního sluníčka
v zahradě, kterou utvářeli obyvatelé chaty dávno před narozením
paní Lindy. „Jen posekat trávu
nám s manželem trvalo i dva dny.
Pamatuji si, že si manžel vzal na
víkend volno a následující pondělí ve čtyři ráno už zase spěchal do
práce,“ vzpomíná paní Wichterlová na společné chvíle strávené na
Stražisku. Není divu, že se do této
oázy klidu paní Linda tak ráda
vrací. „V Prostějově už teď téměř
nikoho neznám, zato tady na Stražisku se známe všichni, zejména
starousedlíci, kteří tu bydlí stejně
jako moje rodina už po generace,“ doplňuje oslavenkyně.
A jak se jubilantka těší na blížící se stovku? „Kdo ví, co bude za
čtyři roky, hlavně aby byl člověk
pořád užitečný a soběstačný, ať
už má šedesát nebo sto,“ usmívá
se oslavenkyně.
Jisté je, že už příští rok se paní
Linda může těšit na ještě větší
kytici od redakce Prostějovského
Večerníku a přání dobrého zdraví NEJEN do stovky!

Ve Vrahovicích se tancem pomáhalo

opuštěným pejskům a kočičkám
Vrahovice/nih - Nedělní večer patřil na vrahovickém
koupališti pohybu, zábavě,
ale také charitativní činnosti.
Od devatenácti hodin se zde
totiž konala zumba Veroniky
Bašné a piloxing Edity Jemelkové. Výtěžek z nedělní
akce, který činí 2420 korun
bude použit na nákup krmiva, pamlsků a jiných potřebných věcí pro opuštěné psy
I kočky...

Na všechny účastníky čekala
nejdříve třičtvrtěhodinka piloxingu (=cvičební metoda,
která spojuje dva zdánlivě
nespojitelné sporty – pilates
a box) s Editou Jemelkovou,
poté následovala tři čtvrtě
hodina zumby s Veronikou
Bašnou. Kromě toho, že všichni účastníci udělali něco pro
svoji kondici a pro své zdraví,
pomohli také pejskům a kočičkám v útulcích.

Kromě již zmíněných finančních prostředků se na místě
vybralo také velké množství
granulí, konzerv, těstovin, ale
také spousta různých pamlsků
a nějaké hračky. Všechny věci
rozvezou Veronika s Editou
osobně do obou útulků již
v tomto týdnu.
„Všem, kteří přišli a přispěli na
opuštěné pejsky a kočičky moc
děkuji,“ vzkazuje závěrem lektorka zumby Verča.

Pomoc tancem. Charitativní piloxing a zumba přilákal do Vrahovic více než dvacítku velkých i malých.
Foto: Nikol Hlochová

V rytmu SKA se houpaly

více než dvě stovky Prostějovanů

Prostějov/peh - Něco jako reggae, funky či jazz, tak by se dal
ve stručnosti popsat hudební
styl SKA, jehož houpavý rytmus vás chytí a už nepustí.
O tom se ve čtvrtek v podvečer
přesvědčilo v rámci „Prostějovského léta 2013“ více než dvě
stovky posluchačů z Prostějova
i blízkého okolí.
Čtvrteční rozpálený podvečer
přímo vybízel k poslechu pohodové hudby. Není proto divu, že
se na náměstí T. G. Masaryka
v Prostějově sešli příznivci této
hudby. Také i ti, kteří se chtěli dozvědět, co to vlastně SKA vůbec
je... „Vůbec jsem neměl tušení,
o jaký žánr jde, ale moc se mi to
líbí. Skvěle se to hodí k prázdninám,“ ohodnotil hudební žánr
s typickým kolísavým rytmem
Marek Veselý, který se na náměstí
přišel bavit s přítelkyní Veronikou
a přáteli.
Jako první se na pódiu před
radnicí představila prostějovská kapela Něco mezi, která se
svou produkcí doslova drží názvu

svého music bandu. „Právě protože jsme Něco mezi, nehrajeme
pouze čistý SKA styl, můžeme
hrát na rockových, funky i reggae
festivalech,“ usmívá se pozounista prostějovské partičky Michal
Kriška, který si koncert ve stínu
radnice užíval stejně jako zbytek
kapely. „Hrálo se nám skvěle,
publikum bylo výborné,“ usmívá se sympatický pozounista. Že
vystoupení Něco mezi Prostějovany opravdu chytlo, dokazoval
i hlouček fanynek a fanoušků,
kteří pod pódiem vyčkávali na
autogramy hudebníků.... Určitě
je potěší zpráva, že Něco mezi
zanedlouho oslaví deset let svého
působení a kde jinde, než ve vyhlášeném prostějovském hudebním klubu Apollo 13. „Třináctého
února to bude přesně deset let od
našeho prvního vystoupení a rádi
bychom to významné jubileum
oslavili se všemi fanoušky, proto bude náš koncert v Apollo 13
zdarma,“ zve všechny příznivce
Michal Kriška.
S úderem deváté hodiny vystřídala

na
video rnikpv.cz
e
c
.ve
www

Něco mezi. Mix hudebních žánrů s pozitivními texty prostějovské
hudební partičky výborně zapadl do rozjeté druhé poloviny letních
prázdnin.
Foto: Petra Hežová
Něco mezi královéhradecká Ska
‚n‘ daal, která byla hudební třešničkou v pořadí již sedmého čtvrtku letošního prostějovského léta.
„Byla jsem zvědavá, co se tu děje
a už jsem tu zůstala,“ směje se paní
Renata, která se na náměstí náhodně zastavila a zaposlouchala se do
hudby po návratu z dovolené.

Po setmění jen málokdo z přihlížejících pod pódiem nevyužil možnosti pohupovat se do
rytmu pohodové hudby původně jamajského folkloru, a tak
se i díky přízni počasí jeden
z posledních večerů letošního
Prostějovského léta příjemně
vydařil.

jak
ja
ak sstartovalo
taartovvaloo pr
prostějovské
rostěějoovskké lléto...
étoo...

Tak to byl Ska ‚n‘ daal! Pohodáři z Hradce Králové to na pódiu Autogramiáda nesmí chybět. Členové prostějovské skupiny
před radnicí pořádně roztočili a spolu s nimi i na dvě stovky příznivců Něco mezi se po koncertu ochotně podepisovali fanynkám, a to
hudby.
Foto: Petra Hežová nejen do papírových bločků.
Foto: Petra Hežová

Ochranářský tábor přinesl smích i strach...
Prostějov/peh - Nebe bez
mráčků, vůně čerstvě shrabaného sena, poznávání
přírody, večerní písničky
a hry u táboráku s něčím dobrým k zakousnutí. I tak by
se dal ve stručnosti shrnout
jedinečnými zážitky nabitý
a lučními květy provoněný
ochranářský
tábor
Za
Hrnčířkou v režii Českého
svazu ochránců přírody
a Ekocentra Iris.
V uplynulém týdnu měli šanci
projevit se všichni ti, kteří se
nebojí nabídnout přírodě pomocnou ruku. V oblasti přírodní
památky Za Hrnčířkou v Ohrozimi totiž letos již podruhé rozbili svůj tábor mladí ochranáři,
pro které si pořadatelská organizace prostějovské Ekocentrum

IRIS připravilo bohatý program. Kluci i holky poznávali
přírodu, hráli hry, opékali
špekáčky, nocovali ve stanech
a nejen to. „Celkem dvanáct
středoškoláků z prostějovských
škol si vyzkoušelo i hrabání sena,
které jsme společnými silami odtahali na okraj louky, odkud ho
následně odvezli lidé pro koně,“
přiblížila aktivity táborníků vedoucí prostějovského ekocentra
Petra Orálková.
Tábor na chráněném krajinném území rozhodně není
pro ochránce přírody ničím
výjimečným, Za Hrnčířkou
táborníci pomáhali přírodě již
podruhé a tradicí se staly i léty
prověřené ochranářské tábory na
Kosíři nebo v Ondraticích.
Pokud vám ochranářská akce

Jako za starých časů. Táborníci si vyzkoušeli na vlastní kůži, jaké to je shrabat seno včas před deštěm.
Po celodenní práci na poli se spolu s ostatními sesedli u ohně.
Foto: Petra Hežová
unikla, ale vy byste přesto
rádi něco podobného zakusili, máte možnost přiložit
ruku k dílu už v sobotu
24. srpna, kdy se v rámci
Dne pro přírodu rozjedou
ochranáři a přátelé přírody

do Kaple u Čelechovic, kde se
bude hrabat seno, povídat o geologii a rostlinách této výjimečné
krajinné lokality. V září se
zájemci vydají po stopách spisovatelky Boženy Němcové
a malíře Maxe Švabinského.

LETNÍ SOUTĚŽ O ZAJÍMAVOU CESTU...
KDO VYHRÁL S PETREM SOKOLEM A PROSTĚJOVSKÝM VEČERNÍKEM?
DO SÍDLA EVROPSKÉHO PARLAMENTU VE ŠTRASBURKU POJEDE EVA MIČKOVÁ!
Po celých předchozích pět vydání jste mohli týden co týden horlivě zápolit o atraktivní ceny „Letní soutěže nejen o zajímavou cestu...“. Nyní už je všemu konec. Co nevidět někde vypukne radost z výhry, někde zase zklamání, které může
vynahradit jedině snaha v některé z dalších našich soutěží. Ať tak či tak, všechny správné odpovědi na otázky ze čtyř kol
a jednoho bonusového jsme na konci uplynulého týdne zařadili do jednoho velkého osudí, z něhož pak sám Petr Sokol vylosoval kvintet výherců. „Chtěl bych celé pětici pogratulovat j výhře, ale hlavně bych rád poděkoval všem soutěžícím, kteří
se do našeho premiérového klání zapojili. Vzhledem k období, jaké momentálně máme a skutečnosti, že to byla historická
premiéra, jsem se zájmem čtenářů Večerníku nadšen,“ vzkázal všem Petr Sokol. Dodejme, že v osudí se nakonec objevili
164 lístečků. „Mám zájem, abychom v brzké době přinesli druhý díl...,“ natěšil Sokol všechny ty, co nyní neuspěli.

výherci letní soutěže nejen o zajímavou cestu...
Darované krmení. Kromě granulí, konzerv, těstovin a rýže se zvířátka můžou těšit také na spoustu
pamlsků a nějaké hračky.
Foto: Nikol Hlochová

Kam výtěžek přesně poputuje?

Útulek v Srbcích (asi 30 km od Prostějova) je vlastně domov pro zvířátka, který vede paní Lišková a bydlí zde kolem 70 pejsků a kočiček od těch nejmenších, až po zasloužilé hafany. Momentálně se v útulku
nachází velká spousta štěňátek, které porodily fenky, které sem byly přijaté. Kdokoli tak může přijet
a nějakého chlupatého kamaráda si osvojit. Útulek v Srbcích není nijak státně dotován, protože nesplňuje
normy dané pro útulek. Proto paní Lišková a zvířátka, o které se stará, žijí jen z toho, co jim dají ostatní.
Útulek Voříšek v Čechách pod Kosířem je domov pro opuštěné a týrané pejsky. Najdete zde
většinou psí nalezence z Prostějova a blízkého okolí. I tady na vás tak čeká spousta kamarádů
různého věku i rasy.

1.cena
STUDIJNÍ ZÁJEZD DO ŠTRASBURKU
Eva Mičková, Družstevní 384, Brodek u Prostějova
2. cena
CD IRSKÉHO PÍSNÍČKÁŘE MUNDYHO
Jana Nenálová, Dobrovského 32, Prostějov
3. cena
OBĚD PRO DVĚ OSOBY V NÁRODNÍM DOMĚ PROSTĚJOV
Marie Procházková, Krasická 43, Prostějov
4. cena
PŮLROČNÍ PŘEDPLATNÉ PV VEČERNÍKU
Marie Burešová, E. Valenty 31, Prostějov
5. cena
PŮLROČNÍ PŘEDPLATNÉ PV VEČERNÍKU
Markéta Kohoutová, Ptení 129
bonusová cena
DÁRKOVÝ KOŠ OD REDAKCE VEČERNÍKU
Pavel Winkler, Sídl. Svobody 3560/61, Prostějov

PŘEDÁNÍ CEN VÝHERCŮM SE USKUTEČNÍ V REDAKCI VEČERNÍKU (Olomoucká 10, Pv) VE ČTVRTEK 22. SRPNAV 17.00 HODIN!

Fotbal
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Ve finále Poháru České pošty OFS Prostějov se utkají Mostkovice s Kralicemi na Hané

Kralická ofenzivní síla v Čechovicích nezaváhala Oslabený Hvozd nekladl
TJ Sokol Čechovice
Mostkovicím velký odpor
1:3
FC Kralice na Hané

(0:2)

Branky: 64. Jansa - 32. Nečas, 39. Olejník,
76. Petrásek
Rozhodčí: Kašpar - Kopecký, Dokoupil
Diváků: 150

Favorité nezaváhali.
V semifinále Poháru
Okresního fotbalového svazu, které bylo
na programu ve středu
14. srpna, se radovali
pouze hosté, když hráči
Mostkovic dokázali výrazným rozdílem zvítězit
ve Hvozdu a Kralicím
na Hané se dařilo
v Čechovicích. Ve smržickém finále ve středu
18. září se tak od 17.00
hodin utkají právě tito
dva soupeři, které od
sebe dělí dvě krajské
soutěže.

Sestava Čechovic:
Zelinka - Vlach (36. Šťastný), Vinklárek (46. Zacpal), Peka, A.
Klváček (64. Spálovský) - Jansa, Kolečkář (46. Prášil), Hatle,
Chmelík - Jahl, J. Klváček (57. Žídek). Trenér: Milan Nekuda.
Sestava Kralic:
Krejčí - Valtr (46. Z. Petržela), Martinka, Neoral, O. Petržela
- Vitásek, Olejník (52. Petrásek), Nečas, Cibulka - Dostál (62.
Pořízka), Lehký. Trenér: Petr Gottwald.

Č
Čechovice/jim
- Atraktivní regionální derby se uprostřed minulého týdne rozhodl Večerník
navštívit. A udělal dobře. K vidění byla totiž i přes brzký start
sezóny poměrně kvalitní podívaná. Více radosti přivál středeční
souboj do kralického tábora...
Svěřenci kouče Petra Gottwalda
přečkali dvě úvodní šance domácích a již do přestávky se
zásluhou Jana Nečase a Martina
Olejníka ujaly dvoubrankového
vedení. Po pauze docílily Čecho-

Útočná síla. Zdeněk Petržela (u míče) patří po návratu z Lipové
k největším hrozbám pro kralické soupeře.
Foto: Jiří Možný

vice nejprve branky z ofsajdu,
krátce po hodině hry se ale mohli
jejich hráči radovat z regulérní
branky a za stavu 1:2 se mnohým
vybavilo čtvrtfinále, v němž Čechovičtí odvrátili vyřazení až v
poslední minutě. O snížení se po
střele z pravé strany k protější tyči
postaral Petr Jansa a v této chvíli
již mohlo být vyrovnáno. To kdyby rychlý Jansa po svém úniku
na levé straně našel někoho svou
střílenou přihrávkou.
Účastník Přeboru Olomouckého
KFS ovšem překvapení na svůj
účet nepřipustil. Střídající Zdeněk
Petržela ze zhruba dvaadvaceti
metrů překonal gólmana, ale podařilo se mu pouze nastřelit tyčku
a následnou dorážku Lehkého
gólman vyrazil na roh, o pár minut později po rohu z pravé strany
a vráceném centru zleva neuspěl
z několika metrů opět Lehký,
k němuž propadl míč a vše tak
napravil až čtvrt hodiny před koncem osamocený Petrásek.
Mladý hráč, jenž to v létě zkoušel v Určicích, z bezprostřední
blízkosti nezaváhal a zajistil hos-

tům
tů zpět dvoubrankový náskok.
Čtvrtý
zásah mohl nejprve přidat
Č
z voleje Vitásek, ale centr z levé
strany
napálil kousek vedle druhé
s
tyče,
ty dvě minuty před koncem
měl
m pojistku na kopačce Pořízka,
k ale i on trefil prakticky stejný
bod
b na brankové konstrukci jako
o dvacet minut dříve jeho parťák
z týmu Petržela.
D
Domácím
se po celý zápas nedař pohlídat si ofsajdovou linii, při
řilo
d
dlouhých
míčích za obranu je tak
v
velmi
často ještě před vytvořením
g
gólové
pozice zastavilo postavení
m
mimo
hru. „Nevím, jestli všechno
b ofsajdy, něco se mi nezdálo.
byly
Od toho je tam ale rozhodčí. Naše
O

Milan NEKUDA - TJ Sokol Č
Čechovice:
„První poločas byl vyrovnaný, za stavu 0:0 jsme měli dvě vyložené šance, které jsme neproměnili. To prakticky rozhodlo. Hosté potvrdili, že hrají vyšší soutěž a postupem času nás
přehrávali, myslím si, že zaslouženě vyhráli. Při obdržených
brankách jsme nebyli důrazní, měli jsme ale sestavu půl na půl
a poprvé jsem viděl celý kádr. Jsem za to rád, aspoň vím, co
od nich mohu čekat. Sestava byla kombinovaná, ale chtěl jsem
vyhrát. Kdybychom dali ty tutovky, vedli bychom 2:0 a zápas
by byl úplně jiný. Hráli jsme ze zajištěné obrany na brejky, které
nám vyhovují.“

Petr GOTTWALD - FC Kralice na Hané:
„Povinnost splněna, některá okénka tam ale samozřejmě byla, to
jsem říkal klukům již o poločase. Opakovalo se to, co v Troubkách, nemáme tři minutky úplně koncentrované, budu se muset
asi klukům věnovat i při rozcvičce, protože se mi zdá, že někteří
to berou ‚lážo plážo‘. Špatně jsme dostupovali, Čechovice vůbec na postupný útok neměly, mohly jen nakopávat a zahrozit
z brejků, což samozřejmě několikrát udělaly. Ale vzhledem k výsledku 2:0 jsem kluky pořád nabádal, ať vystupujeme, ať je tam
necháváme. I když z toho dostaneme nějaký gól, nic se neděje.
Jsem zastánce ofenzivní hry, produkoval jsem to, i když jsem
trénoval dorost. Sice jsme spoustu gólů dostávali, ale kluci získávali návyky čtyřobráncové řady.“

zprávy od zeleného stolu...
Sportovně-technická komise OFS Prostějov na svém zasedání dne 14. srpna 2013 rozhodla:
1. Soupiska:
bude sehráno 20.9.2013 v 16.30. Dohoda Komise STK upozorňuje oddíly na plnění
FC Kralice na Hané, Sokol Otaslavice, oddílů.
článku 33, bodu 3, Lékařské prohlídky.
TJ Sokol Přemyslovice.
Starší žáci 8.kolo FC Dobromilice – Haná Řád pořadatelské služby předložily SK
2. Změna termínu utkání:
Nezamyslice. Původní termín 29.9.2013 Jesenec, Sokol Otaslavice, FC Morávia
III. třída 2.kolo TJ Pavlovice – FC Kra- v 13.30, bude sehráno 29.9.2013 ve 12.30 Doloplazy, Sokol Vrahovice, FC Kostelice „B“ bude sehráno 18.8.2013 v 16,30 na hřišti Nezamyslic (změna pořadatel- lec na Hané, TJ Sokol Otinoves, FC Ptení.
na hřišti v Kralicích (změna pořadatel- ství). Dohoda oddílů.
Dodatek předložil Sokol Klenovice.
3. Pokuty:
ství). Dohoda oddílů.
II. a III. třída bez závad, až na duel
III. třída 6.kolo Sokol Zdětín „B“ Sokolu Protivanov se za nedodání soupis- FK Skalka 2011 – Sokol Zdětín „B“,
– Sokol Mostkovice „B“. Původní ter- ky v termínu uděluje dle RS, článku 23, kam se nedostavili rozhodčí Klobouk
mín 14.9.2013 v 16.30, bude sehráno bodu 7 peněžité plnění ve výši 300 korun. a Motal Petr.
14.9.2013 v 13.00. Dohoda oddílů.
4. Různé:
III. třída 16.kolo FC Dobromilice – FC Losování
Zapsal Pavel Peřina, sekretář OFS,
přípravek
proběhne
Kralice „B“. Původní termín 18.9.2013, 21.8.2013 v 16.00 na OFS Prostějov.
odsouhlasil Roman Minx, garant STK
Disciplinární komise OFS Prostějov na svém zasedání dne 15. srpna 2013 rozhodla:
1. Nepodmíněně:
Veškeré úřední zprávy a další aktuality
Liška Zbyněk (TJ Sokol Otaslavice) – 3 SU od 12.8. 2013, DŘ11/3b.
Oulehla Zdeněk (TJ Sokol Tištín) – 3 SU od 12.8. 2013, DŘ11/3b.
mohou zástupci jednotlivých oddílů
Šobr Martin (TJ Sokol Vicov) – 1 SU od 12.8. 2013, DŘ19/1.
i jejich příznivci nacházet
Zapsal Pavel Peřina, sekretář OFS,
souhlasil Jaroslav Čížek, předseda DK

hra je založená na brejkových situacích, ale někteří s námi dneska
byli poprvé a nemají to zažité.
Míče tam chodily o trošku později
a byl z toho ofsajd,“ vysvětloval
čechovický kouč Milan Nekuda
nezvykle vysoký počet prohřešků
proti pravidlům.
Jeho protějšek Petr Gottwald
naopak se zaujetím sledoval, jak
si někteří hráči vedli na méně
zažitých pozicích. „Byl to ideální
soupeř na prověření, v jakém jsou
stavu, jestli jsou schopni to zvládnout rychlostně, takticky, pozičně. Myslím si, že až na některé
věci to zvládali a je to zasloužené
vítězství,“ potěšilo ho.

na internetových stránkách

WWW.OFSPROSTEJOV.CZ!

Zápasové
meníčko
2. KOLO POHÁRU ČESKÉ POŠTY:
I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“:
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV
1.SK Prostějov - FC FASTAV Zlín (úterý 3. kolo: Hvozd – Maletín (sobota
– II. TŘÍDA:
20.8., 17.00).
24. srpna, 16.30).
3. kolo, neděle 25. srpna, 16.30: Jesenec – Zdětín (hřiště Dzbel), Vrahovice
MORAVSKOSLEZSKÁ
MORAVSKOSLEZSKÁ
– Protivanov (sobota 24.8., 16.30), NěmFOTBALOVÁ LIGA:
DOROSTENECKÁ LIGA – U19:
čice nad Hanou – Brodek u Prostějova,
3. kolo: Kroměříž – 1.SK Prostějov 3. kolo: Kroměříž – 1.SK Prostějov Určice „B“ – Haná Prostějov „B“ (sobota
(sobota 24.8., 16.30, rozhodčí: Batík – (sobota 24.8., 10.15, Kozubík – Zl KFS, 24.8., 16.30), Přemyslovice – Otaslavice,
Zl KFS).
Ondráš, Miko).
Čechovice „B“ – Držovice (sobota 24.8.,
16.30), Olšany – Horní Štěpánov (sobota
MORAVSKOSLEZSKÁ
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE,
24.8., 16.30), Smržice – Otinoves.
DOROSTENECKÁ LIGA – U17:
SKUPINA „E“:
3. kolo: Určice – Havířov (neděle 25.8., 3. kolo: Baník Ostrava – 1.SK Prostějov
III. TŘÍDA:
(neděle 25.8., 10.15, Těšina – MS KFS, 3. kolo, neděle 25. srpna, 16.30: Vraho16.30, Řezníček – Drápal, Motal).
MS KFS).
vice „B“ – Zdětín „B“, Kralice na Hané
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS:
„B“ – Skalka, Výšovice – Pavlovice
MORAVSKOSLEZSKÁ
3. kolo, neděle 25. srpna, 16.30:
u Kojetína, Plumlov „B“ – DobromiliDOROSTENECKÁ LIGA – U16:
Troubky – Konice, Kozlovice – Kralice
ce (hřiště Krumsín), Brodek u Konice
3. kolo: Baník Ostrava – 1.SK Prostějov – Vícov, Pivín „B“ – Nezamyslice „B“
na Hané.
(neděle 25.8., 12.15, MS FKS – Těšina, (sobota 24.8., 16.30), Ptení – MostkoviMS KFS).
I.A TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“:
ce „B“, Bedihošť – Tištín (sobota 24.8.,
3. kolo, sobota 24. srpna, 16.30: Haná
16.30, hřiště Hrubčice).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS
Prostějov – Hlubočky, Čechovice –
– dorost:
Opatovice (neděle 25.8., 16.30), Konice
IV. TŘÍDA:
„B“ – Dub nad Moravou, Klenovice na 3. kolo: Velký Týnec – Kostelec na Hané 3. kolo, neděle 25. srpna, 16.30: Pře(neděle 25.8., 12.30), Určice – Čechovice myslovice „B“ volno, Kladky – ProtivaHané – Beňov.
(sobota 24.8., 14.15), Konice – Litovel nov „B“, Otaslavice „B“ – Čechy pod
(neděle 25.8., 10.00).
Kosířem (sobota 24.8., 16.30), Želeč
I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „A“:
– Doloplazy, Ivaň – Biskupice (sobota
3. kolo, neděle 25. srpna, 16.30: Lipová
KRAJSKÁ SOUTĚŽ dorostu
24.8., 16.30), Brodek u Prostějova „B“ –
– Všechovice, Kostelec na Hané – Rad– skupina „B“:
Tvorovice (sobota 24.8., 16.30).
slavice, Býškovice – Mostkovice (neděle
25.8., 10.15), Pivín – Nezamyslice, Tova- 3. kolo: Chomoutov – Čechovice „B“
čov – Vrchoslavice, Plumlov – Brodek (sobota 24.8., 14.15), Protivanov – Hus- !zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce
topeče (neděle 25.8., 11.00).
u Přerova (sobota 24.8., 16.30).
na vaši návštěvu!
-jim-

FC Hvozd
TJ Sokol Mostkovice

1:5
(1:2)

Branky: L. Poles - Pospíšil 2, Dadák, Musil, Šlambor
b

Sestava Hvozdu:
Koutný - Szekulics, J. Poles, L. Poles, Vyroubak - Vánský - Z.
Poles, V. Bílý, Hrda - Dutszak, P. Grulich. Trenér: Karel Procházka.
Sestava Mostkovic:
Lukáš - Všetička (20. Chmelař), P. Zapletal, Milar, V. Vojtíšek
– Šlambor, Musil, O. Zapletal (60. Lexa), Hanák – Pospíšil (70.
Kapounek), Dadák (53. Kamenov ml.). Trenér: Jiří Kamenov st.

Hvozd, Prostějov/jim - Ve
druhém semifinále Poháru
OFS nebylo brzy co řešit.
Na výsledku se podepsal
i termín uprostřed týdne,
kdy domácím mimořádně chyběla čtveřice Petr
Coufal, Filip Coufal, Pavel
Muzikant a Martin Muzikant. K tomu je třeba připočíst i absenci dlouhodobě
zraněného tahouna týmu
Petra Vydržela, jenž bude
mít asi ještě měsíc nohu
v sádře, pak teprve bude moci
začít s rehabilitací. To hostům
chyběli jen Radim Karafiát
s Martinem Vojtíškem.
Mostkovice vedly již na konci
desáté minuty 2:0 a vytvářely
si i další možnosti. Na domácí
snížení hráči odpověděli brzy
po pauze třetí brankou a nakonec nasázeli, zásluhou dva-

krát Pospíšila, Dadáka, Musila
a Šlambora, celkem pěti branek.
Kouč Jiří Kamenov se tak
může připravovat na konfrontaci s účastníkem krajského
přeboru, k čemuž na smržickém trávníku dojde v polovině září. „Bude to jiný zápas.
Hned jsem dal vedení úkol,
že musí rozbít pokladnu a nakoupit pět šest hráčů z divize
a kraje, abychom mohli zvednout pohár nad hlavu,“ sdělil
s nadsázkou mostkovický kouč.
Na duel dvou silných ofenziv
se ale těší, utkání bude mít
svůj náboj. „Kluci se ‚hecnou‘
a uvidíme, s čím přijedou Kralice. Pospíšil a Lexa tam dřív
hráli, koná se to kousek od nás,
je to ale až za pár týdnů a otázkou je, jak na tom budou hráči
zdravotně,“ doplnil Kamenov.

Jiří POLES - hrající předseda FC Hvozd:

I

www.
vecernikpv
.cz

„Bohužel nám chyběla spousta hráčů a zápas se nám nevydařil. Všichni mi to
slíbili, ale nakonec jsme to skládali složitě. Musel jsem se obejít bez čtyř hráčů
základní sestavy a hodně improvizovat, to se projevilo na výsledku. Nejvíce
nám chybí Peťa Vydržel, bohužel bez něj budeme skoro celý podzim.“

Jiří KAMENOV - TJ Sokol Mostkovice:
„Mám širší kádr vyrovnaných hráčů a chtěl jsem nehledět na soupeře a přistoupit k tomu zodpovědně, což se podařilo. V osmé minutě jsme vedli dva
nula, v patnácté to přitom mohlo být už pět... Hvozd neměl šanci, vyhrávali
jsme souboje, rychlou hrou se dostávali do přečíslení, snížili se štěstím po špatně zahraném ofsajd systému, jinak se dostali snad jen k jedné střele a jednomu
rohu. Domácí nekousali, asi nebyli kompletní, ale nám se podařilo eliminovat
chyby na minimum. Stejně jako v Moštěnicích podali excelentní výkon.“

Hráči „eskáčka“ vyučovali
na kempu v Olšanech u Prostějova
Olšany u Prostějova/tok - Tomáš Machálek při skandování
v šatně, Zdeněk Fládr v brance
při minifotbálku nebo Lukáš
Zelenka předvádějící základní
rozcvičku s míčem. Takové obrázky bylo možno vidět minulý
týden v Olšanech u Prostějova,
kde Okresní fotbalový svaz
pořádal od pondělí do pátku
kemp pro kluky z kategorie přípravek, tedy pro děti od osmi do
jedenácti let.
Počátkem týdne si vzali program
soustředění na starosti mladíci
prostějovského „eskáčka“, jmenovitě Machálek, Hloch a Fládr.
Zejména prvně dva jmenovaní
provedli kluky všemi zákoutími

Poradil. Brankář Tomáš Bureš svým mladším vrstevníkům ukázal
několik cviků, které mohou později uplatnit. Foto: Tomáš Kaláb
umění obejít protihráče, rychle
a přesně si přihrát, až po nácvik
udržení rovnováhy na nafukovacích „ostrůvcích“. Nechy-

Mladé naděj
pozorovaly fi e
Lukáše Zelennesy
i um gólman ky
a Bureše
tréninkového procesu od základ- běla ani klasická hra na dvě
ního rozcvičení bez míče a prota- branky, v níž si role mezi třemi
žení nohou, přes cviky směřující tyčemi vyzkoušeli Zdeněk Fládr
k dobrému vedení balónu, s Pavlem Hlochem, zatímco

Památka. Na kempu byl čas i na podpisy svých idolů, kteří jich budoucím prostějovským plejerům rozdali nezpočet.
Foto: Tomáš Kaláb

Tomáš Machálek se ujal role arbitra. S klukama pak společně
poobědvali.
Další den si vzala kluky „do parády“ brankářská jednička účastníka
třetiligové soutěže Tomáš Bureš,
který je zasvěcoval do tajů svého umění. Kluci se přesvědčili,
že opravdu není tak jednoduché
„doplachtit“ k tyči na správném
boku tak, aby míč nepodklouzl do
sítě, nebo si vyskočit pro padající
balón, aby ho dřív nezasáhla soupeřova hlava.
Sváteční den čekal na účastníky
kempu ve čtvrtek. To do Olšan
dorazili ostřílení mazáci a velké
klučičí vzory Hunal, Pospíšil,
Pavlík či Zelenka. Po improvizované autogramiádě, kde se podpisy rozdávaly na cokoli, co bylo
po ruce, nadešla všední fotbalová
poezie. Zatímco Zelenka předváděl svou stále dokonalou techniku
vedení míče, Pavlík s Pospíšilem
v roli nabíječů sledovali mnohdy
vydařené střelecké pokusy. Prostě
každý se snažil fotbalové drobotině předat aspoň fragmenty svého
herního mistrovství.
A tak po vydařeném týdnu, kdy
přálo i počasí, se kluci rozjeli
v pátek do svých domovů možná
zase s o něco jasnější představou,
čeho chtějí ve hře zvané fotbal
dosáhnout...

Fotbal
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 přímé reporty  zpravodajství  pozápasové ohlasy

Domácí premiéra v MSFL: proti nováčkovi z Třebíče drama do poslední minuty

„ESKÁČKO“ V DŮLEŽITÉM UTKÁNÍ BRALO VŠECHNY BODY
Výhra mohla být ještě výraznější, proměňování šancí je stále problém...

Pravděpodobně poslední hrací den při letošních tropických vedrech přivítal na stadionu SCM
Za Místním nádražím obě mužstva druhého kola
Moravskoslezské fotbalové ligy, na který byly zvědavy necelé čtyři stovky diváků, kteří dali před letními
radovánkami přednost právě třetiligovému fotbalu.
Domácí sice předvedli lepší výkon, než v úvodním
dějství na půdě Uničova, přesto se nevyhnuli výkyvům, kvůli nimž byl v sázce výsledek až téměř do
poslední minuty. Zkušené duo Zelenka - Pospíšil dalo nakonec Prostějovu v souboji s nováčkem MSFL
z Třebíče jistotu tří bodů a lepší herní rozpoložení do
nadcházejícího „anglického týdne“...
Prostějov/tok

D

o utkání nastoupili domácí v poněkud obměněné
sestavě. Kapitán Tomáš Hunal
raději koncentroval síly na pohárové utkání se Zlínem, příležitost tak dostal nováček Filip
Studený, který si vedl velmi
zdatně. V záloze se objevil
od počátku Tomáš Mazouch,
nesoucí kapitánskou pásku,
a v útoku dostal Krč za parťáka
Machálka. Do brány se postavil poprvé od posledního kola
minulého ročníku Tomáš Bureš, který již doléčil nešťastné
zranění z kondičního soustředění.
omácí začali pěkně zostra
a hosté z Třebíče chvíli
koukali, jakže se vlastně hraje
ta třetí liga. V deváté minutě se potkali až příliš zblízka
Machálek s gólmanem Matiáškem, prostějovský forvard už
prostě neměl dostatek místa,
kudy by propasíroval míč do
branky. To za chvíli přírodou
p
zocelení Horáci vzali ve vápně
čocháře, který
do mlýnice Pančocháře,
bíral ze země,
se sice chvíli sbíral
stávalo se mu alee lépe s vědoenaltu. K té se
mím, že zařídil penaltu.
ený exekutor
přihlásil osvědčený
slal ProstěPavlík a jistě poslal
jov do vedení.
tarosti horácké
ké obraaše oba
ně dělaly naše
útočné hroty. Machálek
ku netrefil
po rychlém brejku
prostor mezi třemi
mi tyčemi,
yl prvnímu
velmi blízko byl
rých barvách
úspěchu v modrých
elenkově rohu
Krč, když po Zelenkově
očky jen vzdátrefil v pádu z otočky
íčské branky.
lenější tyč třebíčské
to dobou doHosté toho touto
předvedli, do
předu příliš nepředvedli,
hry se dostali až v poslední
desetiminutovce prvního pompo domácích
ločasu, kdy tempo
poněkud opadlo.. Podzemského ekvilibristiku před domácí
šestnáctkou rázněě a čistě utnul
Zelenka a vyzvall k úniku Machálka, který alee zjistil, že je
boť před brápříliš rychlý, neboť
nou nikoho v modrém dresu
pro svůj centr nenašel. Těsně
před odchodem do kabin se
ou prezentoval
pěknou hlavičkou
všem neméně
Petr Svoboda, ovšem
rokem reagopohledným zákrokem
val Bureš.
ned po poločase
čase přišel kýžený uklidňující
ňující gól, na-

D

víc po nádherné, oku fanouška lahodící kombinaci. Krč
potáhl balón po levém křídle,
před bránou našel na vzdálenější tyči volného Zelenku,
který ještě přiťukl úplně volnému Machálkovi, před nímž
byla už jen síť. „Byl to jeden
z nejtěžších gólů, co jsem kdy
dával...,“ zubil se po utkání
Tomáš.
iváci byli nadšení a vše
nasvědčovalo poklidnému
průběhu druhého poločasu pod
kontrolou domácích. Jenže za
čtyři minuty bylo všechno jinak.
Po skulince v prostějovské obraně zůstal v šestnáctce nekrytý
Komínek, který přesnou střelou
zužitkoval centr zprava na bližší
tyč. Bureš na střelu k tyči prostě
nedosáhl.
osté vycítili šanci, zatímco
středová řada domácích se
postupně začala vytrácet. Po ho-

D

H

video na pv.cz
ernik
www.vec

„První výhra doma se nerodila úplně jednoduše, ale jsme rádi za
tři body, které uklidní vstup do sezóny po tom posledním nepovedeném zápase. Nezbývá než zase zopakovat, že je škoda, že jsme
utkání nerozhodli dřív. Stejně jako v Uničově jsme dobře začali,
tentokrát jsme vydrželi hrát déle, až do nějaké pětatřiceáté minuty.
Těsně před pauzou nám přestala vycházet kombinace a pustili jsme
soupeře do hry. Ve druhém poločase jsme ale navázali na dobrý výkon, dali pěkný druhý gól, bohužel jsme vzápětí inkasovali a zase
pustili soupeře do hry. Kdybychom převahu v první půli zužitkovali,
mohli jsme pošetřit síly na úterní pohár, takto jsme museli hrát až
do konce. Třebíč nás nijak nepřekvapila, čekali jsme běhavý tým
s urostlým útočníkem na hrotu, kterého se nám podařilo ubránit. Do
pohárového duelu se Zlínem jdeme s pokorou, byť se soupeři ve
druhé lize nedaří, ale je to pořád favorit.“

LIBOR ZELNÍČEK - HFK Třebíč
Střílí dál. Tomáš Machálek (v modrém vlevo) se dokázal prosadit i v úvodu nového ročníku a navázal
tak na střelecký apetit z loňské sezóny.
Foto: Tomáš Kaláb
ment pro vyrovnání: po pravém
křídle utekl střídající Florián, na
bližší tyči vytáhlý Petr Svoboda
vyučil Pavlíka a jedině reflexivnímu Burešovu zákroku mohli
domácí děkovat za pokračující
vedení. Následného Podzemského dorážka už mířila mimo
prostějovskou svatyni. Pravidlo
nedáš-dostaneš bylo dnes asi
unavené horkem, neboť zaspalo
výbornou šanci Hirsche prakticky hned z protiútoku, kterou
mu připravil Pospíšil. Ani čerstvému otci Zatloukalovi, jemuž
se v pondělí narodil syn Filip,

nebylo dáno oslavit tuto událost,
když nevyužil dobré akce spoluhráčů Fládra s Hirschem. A tak
definitivu výsledku dal Pospíšil,
který dostal přihrávku doleva
od Zelenky a křížnou střelou ke
vzdálenější tyči uklidnil domácí
hráče i fanoušky.

T

ým 1.SK Prostějov tedy
vydřel důležité vítězství,
které by mělo dát týmu sebedůvěru do dalších utkání. Spokojenost ale může vládnout
spíše s výsledkem než předvedeným výkonem, který měl do
optimální podoby stále daleko.

MORAVSKOSLEZSKÁ FOTBALOVÁ LIGA – 2. KOLO

1.SK Prostějov:
střídání: 61. Pospíšil za Machálka, 72. Hirsch za Pančocháře,
jčíř zaa Fl
ádra
ád
dr
78. Zatloukal za Krče, 90. Krejčíř
Fládra
trenér:
FRANTIŠEK JURA
Kazár
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K
a
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H
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Š. Svoboda
Podzemský

dině hry přišel
další třebíčský
brejk po pravé
straně, Petr Svoboda tentokrát ale
mířil těsně vedle. Ve
stejném prostoru skončil sražený Krčův centr
na druhé straně hřiště, v 67.
minutě se poprvé do dobré
příležitosti dostal po Kazárově
p , v koncovce ale
nabídce Pospíšil,
ještě chyběl důraz. Čtvrt hodiny
před koncem byl kritický mo-
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rank
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P. Chalupa

Matiášek

SK Spartak Hulín:

střídání: 69. Florián za Zifčáka
a Kostelecký za Makiše, 85. Linhart za Lukáše
trenér: LIBOR ZELNÍČEK

obchodní a mediální partneři fotbalového oddílu 1. SK Prostějov

„Za stavu jedna dva sme propásli šanci na vyrovnání... Prostějov
byl ale fotbalovější a zaslouženě vyhrál, i když při troše štěstí a klidu
v koncovce jsme ho mohli potrápit. Myslím, že jsme zde zanechali
dobrý dojem a chvílemi domácí i přehrávali. Popravdě jsme sem přijeli vyhrát, protože jsem očekával větší zastoupení exligových hráčů,
které bychom uběhali. Trenéři ale obměnili mančaft, takže domácí
docela stíhali a to, že by měli po sedmdesáti minutách odpadnout, se
nepotvrdilo.“

9. Machálek v první dobré šanci před Matiáškem, gólman Tře
bíče dobře vykryl prostor
12. hostující obrana při centru do šestnáctky fauluje Pančocháře,
který se těžce zdvihá z pažitu
13. Pavlík bezpečně proměňuje nařízenou penaltu - 1:0
33. Krč po Zelenkově rohu z otočky trefuje tyč třebíčské branky
 44. vytáhlý Petr Svoboda hlavičkuje po centru zprava, Bureš
vyráží nad břevno
48. Krč utekl po levé straně, před bránou nachází Zelenku,
který ještě vylepšuje pozici pro Machálka, ten lehce doráží do
prázdné brány – 2:0.
52. hostující Komínek z voleje trefuje k tyči Burešovy
brány – 2:1.
 67. pěkná individuální akce Kazára s nabídkou Pospíšilovi,
tomu chybí důraz v koncovce
74. Bureš vychytal ve vápně Petra Svobodu, vzápětí z protiútoku
pálí Hirsch jen do gólmana
89. Zelenka potáhl balón středem hřiště, přihrál doleva Pospíšilovi a ten křížnou střelou pečetí skóre - 3:1.

DOKONALÝ
LUKÁŠ ZELENKA
LENKA

1. SK PROSTĚJOV
Profesionál každým
coulem, mozek týmu,
parťák mladším spoluhráčům. To jsou
některé z charakteristik tohoto kudrnatého
záložníka.
V této sezóně k nim
zatím patří ještě další
– střelec a nahrávač.
Evidentně mu svědčí
spolupráce s křídelníkem Krčem, kterou si vyzkoušeli už
v Uničově. A jakoby se mu na hrotu zalíbilo, dnes ho
Aleš Krč centrem našel před bránou opět. Ex-sparťan se mazácky neukvapil, přiťukl úplně volnému
Machálkovi a zařídil důležitý druhý gól. A když ani
to k definitivě výsledku nestačilo, potáhl svým typickým způsobem míč středem hřiště a vyzval ke skórování Pospíšila. Lukáš patří k hráčům, kteří nejsou
vidět celých devadesát minut, ale dokáží rozhodnout
zápas. A do svého okamžiku dají všechno, i když se
zrovna týmu nedaří.

Rozhovor se zastupujícím kapitánem
Tomášem Mazouchem najdete na
PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK - hlavní mediální partner klubu

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz
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KONICKO

KRALICKO

URČICKO

PLUMLOVSKO

PROSTĚJOVSKO
a další...

Fotbalové zpravodajství
608 706 148

Víkend v číslech
seniorské soutěže
Přebor Olomouckého KFS
2. kolo: Velké Losiny - Hněvotín 1:0 (1:0),
branky: Kováč. Šternberk - Kozlovice
3:0 (1:0), branky: Jurečka,Hlaváč,Coufal.
Kralice - Ústí 3:0 (3:0), branky: Lehký
3x. Želatovice - Troubky 0:1 (0:1), branky:
Jakubec. Konice „A“ - Litovel 2:0 (1:0),
branky: Bednář, Schön. Kojetín „A“ - Medlov
3:2 (2:1), branky: Bosák 2x,Jarmer - Novák
2x. Nové Sady - Zlaté Hory 5:0 (2:0), branky:
Pápica 4x,Melichárek. Dolany - 1. HFK „B“
2:3 (0:2), branky: Čech 2x(1 p.k.) - Klobáska
2x,Pezzotti.
1. Nové Sady
2 1 1 0 7:2 4
2. Kralice
2 1 1 0 6:3 4
3. Kojetín ‚“A“‘
2 1 1 0 5:4 4
4. Troubky
2 1 1 0 4:3 4
5. Medlov
2 1 0 1 6:3 3
6. Hněvotín
2 1 0 1 5:2 3
7. Kozlovice
2 1 0 1 4:4 3
8. Šternberk
2 1 0 1 3:3 3
9. Ústí
2 1 0 1 3:3 3
10. 1. HFK ‚“B“‘
2 1 0 1 4:5 3
11. Litovel
2 1 0 1 2:3 3
12. Velké Losiny
2 1 0 1 2:4 3
13. Konice ‚“A“‘ 2 1 0 1 2:4 3
14. Zlaté Hory
2 1 0 1 3:6 3
15. Želatovice
2 0 0 2 1:3 0
16. Dolany
2 0 0 2 3:8 0
I.A sk. „B“ muži:
2.kolo: Opatovice - Haná Prostějov 1:2
(1:1), branky: Hostaša - Světlík,Strouhal.
Náměšť na Hané - Klenovice 1:1 (1:0),
branky: Šenk - Klimeš. Bělotín - Čechovice
2:1 (0:1), branky: Lhotský,Juřica - Jahl.
Hlubočky - Lipník 3:2 (3:1), branky:
Foukal,Goldscheid,Henkl - Simon,Ferenc.
Slatinice - Štěpánov 1:3 (1:1), branky:
Vymazal - Tuška 2x,Veselský. Dub nad
Mor. - Hranice „B“ 0:2 (0:1), branky:
Holoubek,Vyroubal. Beňov - Konice „B“
6:0 (3:0), branky: Ďopan 2x,Nesňal,Machač,
Schlehr,Zbořilák.
1. Beňov
2 2 0 0 11:1 6
2. Štěpánov
2 2 0 0 7:4 6
3. Bělotín
2 2 0 0 4:2 6
4. Slatinice
2 1 0 1 6:4 3
5. Hlubočky
2 1 0 1 6:6 3
6. Haná Prostějov 2 1 0 1 3:3 3
7. Lipník
2 1 0 1 3:3 3
8. Čechovice
2 1 0 1 3:3 3
9. Hranice ‚“B“‘
2 1 0 1 3:5 3
10. Klenovice
2 0 2 0 3:3 2
11. Náměšť na Hané 2 0 1 1 2:6 1
12. Konice ‚“B“‘ 2 0 1 1 2:8 1
13. Opatovice
2 0 0 2 1:3 0
14. Dub nad Mor. 2 0 0 2 1:4 0
I.B sk. „A“ muži:
2.kolo: Nezamyslice - Býškovice 3:1 (2:0), branky:
Musil 2x.,Přidal J. - Horáček. Brodek u Př. -Tovačov
2:0 (2:0), branky: Složil,Mádr. Vrchoslavice Pivín 4:0 (2:0), branky: Holub 2x,Lacina,Zdražil.
Mostkovice - Kostelec. Kojetín „B“ - Lipová 4:1
(1:1), branky: Krčmář 2x,Janováč,Šmída - Spáčil.
Radslavice - Hor. Moštěnice 1:0 (1:0), branky: Zich.
Všechovice - Plumlov 6:3 (2:3), branky: Přikryl
3x,Chlup,Kozák,Březík - Gryglák,Ševcůj,Ježek.
1. Všechovice 2 2 0 0 7:3 6
2. Kostelec
2 1 1 0 6:3 4
3. Mostkovice 2 1 1 0 3:2 4
4. Vrchoslavice 2 1 0 1 5:2 3
5. Kojetín ‚“B“‘
2 1 0 1 4:2 3
6. Lipová
2 1 0 1 6:5 3
7. Brodek u Př. 2 1 0 1 2:2 3
8. Nezamyslice 2 1 0 1 4:5 3
9. Býškovice
2 1 0 1 3:4 3
10. Pivín
2 1 0 1 2:4 3
11. Radslavice
2 1 0 1 2:5 3
12. Tovačov
2 0 1 1 1:3 1
13. Plumlov
2 0 1 1 4:7 1
14. Hor. Moštěnice 2 0 0 2 0:2 0
I.B sk. „B“ muži:
2.kolo: Lutín - Babice 3:3 (2:0), bartl
2x,Chrást - Niessner M.,Dušek,vlastní.
Haňovice - Lesnice 2:1 (1:1), branky:
Přikryl,Zavadil - Picka. Maletín Slavonín 4:2 (2:0), branky: Masopust A.
2x,Beran,Nevrlý - Merten,Alka. Červenka
- Velký Týnec 2:6 (1:3), branky: Vrba
2x - Vereš,Saitz,Švéda,Zdráhal,Majd
a,Krkoška. Velká Bystřice - Zvole 2:1
(1:0), branky: Najman,Pospíšil - Ospálek
J.. Doloplazy - Dubicko 4:0 (2:0),
branky: Širáň,Jurčík,Drábek,Zapářka.
Kožušany - Hvozd 5:1 (2:0), branky:
Pučálka 3x,Šrom,Stránský - Coufal P..
1. Doloplazy
2 2 0 0 10:3 6
2. Velká Bystřice 2 2 0 0 5:1 6
3. Haňovice
2 2 0 0 4:2 6
4. Velký Týnec
2 1 1 0 7:3 4
5. Lutín
2 1 1 0 7:3 4

Určice obraly o body silnou Mohelnici

Mohelnice,
Prostějov/jim
– Jsou odehrána teprve dvě divizní kola, ale pouze o dvojici
týmů lze říci, že neobdržely ani
jednu branku – jsou jimi Mohelnice a Určice. Právě tyto dva
týmy na sebe narazily o víkendu
a remíza 0:0 znamená, že nováček dál hájí svou neprůstřelnost
i neporazitelnost, získal navíc
jeden plusový bod do tabulky
pravdy.
„Před zápasem bych bod bral
všema dvaceti, ale takto je to pro
nás ztráta. Měli jsme tři tutovky,
kdy nám chybělo štěstí, domácí
si žádnou extra šanci nevytvořili,
zahrozili jen jednou hlavičkou z
rohu a několika střelami z dálky.

Zasloužili jsme si vyhrát, ale oni
budou v popředí tabulky,“ mísily
se dojmy v hlavním kouči Určic
Evženu Kučerovi.
Při tvorbě sestavy se zatím musel
obejít bez zraněného Davida Javoříka, udělal i další tři změny v základní sestavě. Bokůvku nahradil na
pravém kraji zálohy Zapletal, Vaňka uprostřed středové řady Matoušek a do brány se místo Miroslava
Nejezchleba postavil Stanislav Dragon. „Vždy rozhodne momentální
pohled. Oba brankáři jsou velmi
kvalitní a odchytali si své,“ nechtěl
prozradit, kdo po úvodních duelech
dostane šanci příště.
Již po několika minutách navíc
musel sáhnout k prvnímu střídá-

ní, vynuceně opustil hřiště Petr
Haluza. „Srazili se před šestnáctkou a má něco s kotníkem
nebo kolenem. Víc ale budu
vědět až v pondělí, snad to bude
dobré,“ přeje si Kučera.

DIVIZE, sk. E
Zpočátku byli aktivnější domácí, kteří také několikrát zahrozili, poté se hra vyrovnala a
iniciativu převzali hráči Určic.
„Do šance se dostal Zbožínek,
ale brankář ho vychytal. Byli
jsme však na míči a domácí jen
nakopávali,“ přiblížil dění kouč
hostí.

Ve druhé půli se podle něj nic
výrazného nezměnilo, domácí
se stále snažili o nátlakovou hru
a dlouhé nákopy, herně navrch
měli hostující fotbalisté. „Vyhrávali jsme hlavičky, získávali jsme
balony, do tlaku se Mohelnice
dostala až v závěru. Protihráči
však měli jen dva tři rohy a standardku, kdy se Dragon vytáhl. To
my jsme měli dvě gólovky, ale
Halouzka trefil brankáře. Když
ho po přihrávce od Losa překonal, šlo to vedle,“ litoval Kučera
zahozených možností.
V neděli od 16.30 se Určičtí
představí opět doma, na Hanou
dorazí neznámý Havířov. Ten
je zatím bodově stoprocentní, v

0:0

FK Mohelnice
TJ Sokol Určice
Rozhodčí: Slabý – Běhal, Polanský

Sestava Určic:
Dragon – Rus, Zbožínek, Skopalík, Ján – Zapletal (70. Bokůvka),
Svozil, Matoušek, Hochman (90. Pekař) – Haluza, (6. Kopečný, 63.
Halouzka), Los (89. Vaněk). Trenér: Evžen Kučera.

Šumperku vyhrál 3:1 a doma s
Valašským Meziříčím otočil stav
na konečných 3:2. „S Mohelnicí
jsme již hráli dva přáteláky, takže jsme trochu věděli, kluci se
k tomu navíc postavili dobře. O

sport@vecernikpv.cz

3:0

FC Kralice na Hané
TJ Sokol Ústí

(3:0)

Branky: Lehký 3
Rozhodčí: Motal – Vedral, Zika

Sestava Kralic:
Krejčí – Vitásek (68. Valtr), Martinka, Neoral, O. Petržela – Cibulka,
Olejník (57. Dostál), Nečas, Petrásek (78. Pořízka) – Lehký, Z. Petržela.
Trenér: Petr Gottwald.

Kralice na Hané, Prostějov/jim
– Kralice splnily normu tří
vstřelených branek a díky třem
bodům z domácího duelu proti

Ústí se vyšvihly na absolutní
špici krajského přeboru. Před
týdnem stačily Kralickým tři
trefy k remíze v Troubkách, ve

pokaždé z jiné pozice. „Při první
brance vyslal Zdena Petržela kolmici na Petráska, ten našel Jardu
na hranici šestnáctky a Jarda

Přebor

Olomouckého KFS
obstřelil gólmana, akci Cibulky s
Nečasem zakončil Lehký střelou
po zemi k tyči, pak prodloužil
nákop hlavou Zdena Petržela,
Jarda se ocitl sám za obranou
a nedal brankáři šanci,“ popsal
všechny tři nejpodstatnější momenty Gottwald.

Ústí zahrozilo jen několika nákopy, s nimi si ale defenziva poradila,
David Krejčí se dočkal prvního
čistého konta nové sezony. „Vždy
jsme zakročili ještě před šancí,
ve druhé půli se nám dařilo i dva
tři hráče vystavit do ofsajdu,“
připomněl kralický trenér správné
vysouvání obrany, které bylo
patrné již v duelu s Čechovicemi.
Mrzela ho pouze jedna věc, že se
nepodařilo přidat ještě nějakou
tu branku ve druhém poločase.
„Nepovedlo se, ale zápas jsme
kontrolovali a vedení udrželi.
Co jsem jim naordinoval, to
bez problémů plnili, jen nám
trošičku docházely síly. Projevil

Prostějovsko/jim – Ani jeden ze čtveřice regionálních týmů
neměl ve druhém kole I.A třídy výhodu domácího prostředí,
přesto se nezrodila čtveřice porážek. Fotbalisté Čechovic sahali po bodech v Bělotíně, ale nakonec na ně těsně nedosáhli
a ještě přišli o zraněného Jansu, když i další jeho spoluhráči
poznali agresivní hru soupeře, a Konice „B“ obdržela na půdě nováčka soutěže z Beňova šestibrankový příděl, zbylému
duu se ovšem vedlo o poznání lépe. Klenovičtí se sice na hřišti
Náměště trápili v koncovce, i tak ale zachránili alespoň remízu, prostějovská Haná pak zaskočila Opatovice a u loňského
účastníka krajského přeboru dokázala zvítězit 2:1. Společně s
Čechovicemi tak má v tabulce tři body a skóre 3:3, což stačí na
přelom první a druhé poloviny tabulky.

FKM Opatovice - Všechovice
Hodnocení trenéra Hané
Havířovu toho zatím moc nevím,
TJ Haná Prostějov
Prostějov Daniela Koláře:
dívám se vždy na nejbližšího
1:2 (1:1)
„Dnešní soupeř byl kvalitativně
soupeře a budu teprve zjišťovat
informace,“ nemá kouč pořáda- Branky Hané: 21. Světlík, 82. ještě lepší než ten minulý. Kombijícího oddílu přesnou představu, Strouhal. Rozhodčí: Hodaň – Sil- novali, drželi míč, my jsme vyráný, Reich. Sestava Hané: Pasty- želi ze zabezpečené obrany do nekdo vlastně do Určic zavítá.
řík – M. Kolář, Krč, Procházka, bezpečných protiútoků a podařily
M. Trnavský – Strouhal, Mašík, se nám dvě standardky. Ze dvou
Kolkop (84. Varga), Krupička rohů jsme skórovali a bojovností
– Světlík (90. Sedláček, 90. D. i nasazením jsme si zasloužili vyKolář), Zatloukal. Trenér: Daniel hrát. Domácí měli spíše planý tlak
a dařilo se nám je držet třicet mese středeční zápas i sobotní horko, Kolář.
vzadu jsme ale drželi pevně,“ těšilo
ho vyvarování se vážných omylů.
Ve vyrovnané tabulce se tak
Kraličtí posunuli ze sedmého místa do vedoucí trojice. „Důležité
jsou tři získané body a plusové
skóre, vše je ještě otevřeno,“ Prostějovsko/jim – Dvěma atraktivními derby v I.B třídě se
nepřikládá Gottwald současné mohli o víkendu kochat diváci na Prostějovsku. Mostkovice
ztratily až v poslední minutě výhru nad Kostelcem,
pozici větší význam.
Ve třetím kole zajíždějí hráči Kralic Vrchoslavice pak dokázaly proměňovat své šance a vydo Kozlovic, doma se opět představí školily Pivín výrazným brankovým rozdílem. První výhry se
posledního srpna, kdy nastoupí dočkali fotbalisté Nezamyslic, kteří netradičně hned v soboproti Hněvotínu. Duel v Kozlovicích
tu v deset dopoledne zdolali Býškovice, zbylá trojice se muzačíná v neděli v 16.30 a hosté jim
mají co vracet. V loňském ročníku s sela smířit s velkými příděly. Plumlov neudržel vedení 2:0
nimi prohráli oba zápasy, na podzim ani 3:2 a ve Všechovicích prohrál 3:6, Hvozd stejně jako ve
středu od Mostkovic inkasoval pět branek, Lipová podlehla
1:2 a na jaře 1:3.

nebo je Vojta pochytal,“ pustil se do
hodnocení zkušený konický obránce
Radek Řehák, jenž toho má spoustu
odehráno i ve druhé lize.
Domácím se zpočátku nedařila kombinace, po třicáté minutě ovšem nastal
obrat a Konice začala získávat převahu. „Při prvním vydařeném přechodu
do útoku předal Kryl Bednářovi, jenž
prostřelil brankáře. Ihned poté odpískal rozhodčí konec poločasu,“ zastavil se Řehák u vedoucí branky.
V aktivitě pokračovala Konice i po
přestávce a do šancí už se dostávali

jen její hráči. „Hosté měli jen střely
z dálky a centry, od nás Růžička po
standardce netrefil bránu, Schön se
dostával do průniků a po nahrávce od
Bednáře šel přes půl hřiště a obstřelil
brankáře,“ popsal konický stoper pojišťovací branku.
V samotném závěru mohl vedení
ještě zvýraznit Tomáš Řehák, přehodil však nejen brankáře, ale i břevno.
„Byli jsme už lepším mančaftem.
Proti prvnímu duelu jsme změnili rozestavení na tři útočníky a mohli jsme
hrát na brejky, na což máme typy hrá-

čů,“ pochvaloval si a dodal, že teprve
nyní se tvoří optimální sestava a například Filip Drešr musel coby levák
nastoupit na pravé záloze.
O víkendu čeká Konici druhý venkovní zápas a po předchozím výsledku 0:4 má v Troubkách co napravovat. Zabránit jim v tom však bude
chtít mimo jiné bývalý člen konického kádru z divizních časů Lukáš Vala.
V loňské sezoně se jim proti týmu z
Přerovska dařilo, doma zvítězili 3:1,
venku uhráli remízu 2:2. Duel začíná
v neděli o půl páté odpoledne.

Sokol Konice
TJ Tatran Litovel

2:0
(1:0)

Branky: 45. Bednář, 86. Schön
Rozhodčí: Zavřel – Štětka, Částečka

Sestava Konice:
Nakládal – F. Drešr, Rus, R. Řehák, Růžička – Sedláček, Bednář, Kořenovský (86. Franc) – Schön, Kryl (70. M. Drešr), T. Řehák.
Trenér: Roman Jedlička.

„Eskáčko“ hostí druholigový Zlín již v úterý
Prostějov/jim, pk - Motivaci jako hrom
mají před sebou fotbalisté 1.SK Prostějov. Když se jim zítra, tj. v úterý 20.
srpna (utkání bylo na základě žádosti
zlínského klubu ze středy o den posunuto - pozn.red.) podaří v areálu
SCM Za Místním nádražím přemoct
účastníka druhé nejvyšší soutěže FC
Fastav Zlín, přivítají o měsíc později na
stejném místě nejslavnější český klub a
pětatřicetinásobného šampiona Spartu
Praha! Proti svému bývalému klubu
by tak mohli nastoupit Michal Pospíšil,
Lukáš Zelenka, Petr Pavlík i Aleš Krč,

6. Maletín
7. Babice
8. Slavonín
9. Kožušany
10. Lesnice
11. Červenka
12. Dubicko
13. Zvole
14. Hvozd

2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
0
0
0
0
0

1
1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
1
2
2
2
2
2

5:3
5:4
8:7
8:7
1:5
3:8
1:6
1:6
4:11

4
4
3
3
0
0
0
0
0

Krajský přebor starší dorost

2.kolo: Černovír „A“ - Konice 5:0 (1:0), branky: Du
ba,Ježo,Kupka,Zapletal,Vyroubal. Litovel - Velký
Týnec 3:3 (3:1), branky: Navrátil,Spáčil,Štýbnar Ledvina,Glier,Šváček. Kostelec - Určice 4:0 (1:0),
branky: Lužný,Dostalík,Picek,Bureš. Čechovice
„A“ - Šternberk „A“ 6:1 (1:0), branky: Nejedlý
2x,Kupka,Němeček,Surma,Wolker - Vaněk.
Nové Sady - Opatovice 4:4 (2:2), branky: Horák D.

na opačné straně by pak stál bývalý
hráč tehdejšího 1.FK Prostějov Miroslav Baranek.
První krok k vytouženému šlágru se již
hráčům „eskáčka“ vydařil, když si na jihu
Moravy poradili s divizními Tasovicemi.
Nyní naopak na Hanou přijede mužstvo,
které je na tom o soutěž lépe než prostějovští fotbalisté. V úvodních čtyřech kolech této soutěže se ale Zlínští gólově ještě
neprosadili a se ziskem pouhého jednoho
bodu se krčí na samém dnu druholigové
tabulky...
Proto ani nepřekvapí, že „eskáčko“ chce
svého pohárového soka zaskočit! „Byl
jsem před dvěma týdny na jejich duelu
s Ústím, náš vedoucí mužstva byl na jejich
utkání s Frýdkem-Místkem, takže infor-

2x,Horák P.,Novotný - Novák,Walach,Rolinc,Masař.
Nemilany - KMK Zubr Přerov 2:1 (1:0), branky:
Zdařil,Šuba - Matulík. Hlubočky - Velké Losiny
10:0 (6:0), branky: Langer L. 2x,Šperka
2x,Sivanič,Malinek,Langer J.,Hýbl,Boyko,Jirák.
1. Hlubočky
2 2 0 0 15:1 6
2. Čechovice ‚“A“‘ 2 2 0 0 8:1 6
3. Nemilany
2 2 0 0 8:2 6
4. Opatovice
2 1 1 0 8:5 4
5. Určice
2 1 0 1 11:5 3
6. Černovír ‚“A“‘
1 1 0 0 5:0 3
7. Šternberk ‚“A“‘ 2 1 0 1 7:7 3
8. Kostelec
2 1 0 1 5:6 3
9. Velký Týnec
1 0 1 0 3:3 1
10. Nové Sady
2 0 1 1 5:10 1
11. Litovel
2 0 1 1 4:14 1
12. KMK Zubr Přerov 2 0 0 2 2:7 0
13. Konice
2 0 0 2 1:9 0
14. Velké Losiny
2 0 0 2 0:12 0

mace máme. Vím, co na ně hrát...,“ věří
v úspěšný podvečer GSM a hlavní trenér
1.SK Prostějov František Jura.
Pro součást druhého kola Poháru České
pošty může generální sportovní manažer
počítat se všemi hráči, do tréninku s míčem
se již zapojil i Martin Soušek a mohl by tak
být připraven. „Chceme rozložit zátěž, aby
sestava byla optimální, protože hrajeme
v sobotu a úterý, dva zápasy ve třech
dnech jsou pro některé moc náročné,“ podotkl ještě před sobotní domácí premiérou
nového ročníku MSFL proti Třebíči František Jura. „Všichni pro postup uděláme
všechno, Sparta by byla svátkem pro celý
region a opět by to mohlo posunout fotbal
výš,“ neskrývá odhodlání a také jasný
záměr 1.SK Prostějov jeho kormidelník.

Krajská soutěž skupina “B”- dorost

2.kolo: Čechovice „B“ - Šternberk „B“ 10:0
(6:0), branky: Jančík 4x,Kiška 2x,Surma
2x,Pospíšil A.,Wolker. Němčice nad H. - Brodek
u Př. 3:1 (0:0), branky: Mrkva,Vejvoda,Horák
- Chytil. Černovír „B“ - Tovačov 13:0 (4:0),
branky: Vysoudil3x,Kupka 2x,Marta 2x,Brablík
2x,Spáčil,Guskovič,Jurenka,Manczal.
Hustopeče - Chomoutov 0:4 (0:2), branky:
Sázel,Vybíral,Švach,Beránek.
Náměšť
na Hané - Doloplazy 0:3 (0:1), branky:
Dočkal,Dreksler,Menšík. Želatovice - Hor.
Moštěnice 9:0 (4:0), branky: Klvaňa 3x,Matlocha
3x,Bartok,Šerý,Vágner. Lipník - Protivanov 2:1
(2:0), branky: Lupták,Caletka - Nejedlý K..
1. Chomoutov
2 2 0 0 9:0 6
2. Doloplazy
2 2 0 0 8:1 6
3. Němčice nad H. 2 2 0 0 5:1 6

4. Čechovice ‚“B“‘
5. Želatovice
6. Černovír ‚“B“‘
7. Protivanov
8. Lipník
9. Brodek u Př.
10. Hustopeče
11. Hor. Moštěnice
12. Šternberk ‚“B“‘
13. Náměšť na
14. Tovačov

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

Zlínští sice přijedou na Hanou nalomení
nevydařeným startem sezóny, o to více
však budou zřejmě soustředěni na pohárový duel, v němž se od nich očekává
naplnění role favorita z vyšší soutěže. Poslední domácí vystoupení a porážka 0:1
na domácím hřišti s Frýdkem-Místkem,
který byl ještě před pár týdny na stejné rovině jako „eskáčko“ napovídá, že „ševci“
nejsou zdaleka v pohodě. Ostatně skóre
0:5 a 1 bod v tabulce 2. ligy hovoří za vše.
Otázkou navíc zůstává, jak svěřenci Marka Kalivody úterní souboj pojmou...
V každém případě kádr není až tak slabý,
jak dosavadní výsledky nové sezóny hovoří. Naopak, všechny řady jsou prošpikovány borci s prvoligovými zkušenostmi.
Největší současnou hvězdou je bezesporu

1
1
0
0
0
1
1
1
1
0
0

0
0
1
1
1
1
1
1
1
2
2

12:2
12:3
17:7
8:6
2:6
4:6
3:7
2:11
3:13
0:5
1:18

4
4
3
3
3
1
1
1
1
0
0

Moravskoslezská liga dorostu U-19

2.kolo: HFK Olomouc - Sparta Brno 5:0 (2:0) * Vítkovice
1919 - Hodonín 1:2 (0:2) * Hlučín - Fotbal Třinec 5:0
(3:0) * Břeclav - Havl. Brod 2:0 (1:0) * 1.SC Znojmo
FK - Kroměříž 4:0 (1:0) * Vyškov - Líšeň 1:1 (0:1) * 1.SK
Prostějov - Hranice 6:3 (3:2)
1. FC Hlučín
2 2 0 0 9:1 6
2. MFK Vyškov
2 1 1 0 3:1 4

3. MSK Břeclav
4. 1.HFK Olomouc
5. 1.SC Znojmo FK
6. 1.SK Prostějov
7. FC Vítkovice 1919
8. SKH Slavia Kroměříž
9. RSM Hodonín
10. Slovan Havlíčkův Brod
11. SK Hranice
12. SK Líšeň
13. FK Fotbal Třinec
14. FC Sparta Brno

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

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

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

0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

exslávistický obránce David Hubáček,
který se v létě rozhodl zamířit z Edenu
zpět na rodnou hroudu. Do kádru hostí se
po zkoušce ve Znojmě vrátil útočník Tomáš Poznar, angažmá ve Spartě má za sebou například Tomáš Malcharek a hru ze
středu pole nadále řídí velezkušený doyen
Tomáš Polách. „Uvidíme, v jaké sestavě
přijedou. Strategii nechci prozrazovat, ale
máme šanci vstřelit branku,“ těší se František Jura na pěknou podívanou s úspěšným
koncem. Vítěz přivítá Spartu Praha ve
středu 25. září.
Jak to dopadne, to se dozvíme v úterý večer. A kdo nebude moci do prostějovského areálu osobně, dočte se nejen výsledek
na webu www.vecernikpv.cz, kde se objeví i fotogalerie a video z utkání.

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

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

Moravskoslezská liga dorostu U17
2.kolo: Vysočina Jihlava - Fotbal Třinec 4:0 (3:0)
* Kroměříž - Zbrojovka Brno 0:10 (0:5) * Sigma
Olomouc - Slovácko 1:3 (1:3) * MFK Karviná
- 1.SC Znojmo FK 6:0 (3:0) * Frýdek-Místek Hlučín 2:0 (1:0) * Břeclav - Vyškov 2:5 (1:2) *
1.SK Prostějov - SFC Opava 5:4 (1:1) * Hodonín

Kontakt:
email: hanaprostejov@seznam.cz
tel.: 605 306 198

www.vecernikpv.cz

trů od brány. Máme velice těžký
los, teď hostíme kvalitní Hlubočky, takže za body jsme rádi, je to
povzbuzení do dalších bojů.“

pak odpadl, utahali jsme ho, ale při
šancích chybělo štěstí. Buď jsme
přestřelili, nebo jsme hlavičkovali
do brankáře. Až v závěru po stříleném centru vyrovnal Richard
SK Náměšť na Hané
Klimeš. První zápas, první gól,
TJ Sokol Klenovice na Hané
bude nějaké zápisné (smích). Pra1:1 (1:0)
menilo to s neustálého tlaku, kdy
Branka Klenovic: 84. Klimeš. jsme změnili rozestavení jen na tři
Rozhodčí: Zemánek – Chládek, obránce. Snad už konečně vyhraValouch. Sestava Klenovic: Polák jeme a nenecháme si špičku utéct.“
– Rušil, Borovský, T. Cetkovský,
FC Beňov
Lakomý – Šlézar (80. Prokop),
Sokol Konice „B“
Smékal, Rozehnal, Sigmund –
6:0 (3:0)
Klimeš (85. Přikryl), Pytela (70.
Všianský). Trenér: Petr Navrátil.
Kouče Konice „B“ Romana
Hodnocení trenéra Klenovic
Jedličku se nepodařilo kontaktovat.
Petra Navrátila:
TJ Sokol Bělotín
„Je to ztráta. Hráli jsme dvakrát
TJ Sokol Čechovice
venku a cílem bylo vyhrát, jenže
2:1 (0:1)
jsme opět remizovali. Domácím
se podařil jeden brejk po dlouhém Branka Čechovic: Jahl. Roznákopu, poté se hrálo jen na jednu hodčí: Kulička – Oulehla, Sigbránu. Hra byla dobrá, hráli jsme mund. Sestava Čechovic: Zepozičně, z jedné, roztahovali jsme linka – Vlach, Vinklárek, Peka,
to, s tím jsem byl spokojen. soupeř Klváček – Zacpal, Hodulák

– Machýnek, Hatle, Jansa (16.
Matula) – Jahl (70. Chmelík).
Trenér: Milan Nekuda.
Hodnocení trenéra Čechovic
Milana Nekudy:
„Domácí zvolili velmi agresivní
pojetí na hranici únosnosti a již v
patnácté minutě nám zranili Jansu. Několikrát jim utekl, tak si na
něj obránce počkal a za lajnou ho
fauloval. Snad to ale nebude nic
vážného. Zákrok na červenou, ale
paradoxně jsme jediné dvě karty
za první poločas dostali my. Hrálo
se mezi šestnáctkami bez větších
šancí, po chybě gólmana jsme se
dostali do vedení. Úvodní tlak ve
druhé půli jsme přežili, z dobře
kopnuté standardky a po výkopu
brankáře jsme ale během minuty
dostali dvě branky. Režii jsme
pak převzali my, Matula trefil tyč,
domácí už mleli z posledního, ale
rozhodčí si to pohlídal. Bělotín
nás doslova rozkopal, někoho takového si taky do kádru seženu.“

I.B třída: Vrchoslavice deklasovaly Pivín,

Sehrávající se Konice proti Litovli nezaváhala

Konice, Prostějov/jim – Odlišný
výkon než o týden dříve proti Medlovu společně s rozdílnou hrou soupeře přivedl Konici k prvním třem
bodům v soutěži. Pod vedením kapitána Jakuba Kořenovského ustáli její hráči všechny šance Litovle,
sami se dvakrát na konci poločasů
prosadili a připsali si tak domácí
výhru 2:0.
„Polovina první půle byla podobná
jako v Medlově. Soupeř byl aktivní,
vytvořil si tři gólovky a po standardce
trefil tyčku. Další střely šly buď vedle,

pořádá nábor mladých fotbalistů
ročníků narození 2001, 2000 a 1999

I.A třída: Haná slaví první výhru, Konice „B“ schytala debakl

Hattrick Lehkého přinesl Kralicím první výhru
středu díky třem trefám postoupili přes Čechovice do finále
okresního poháru, v sobotu
pak výsledkem 3:0 uvítali své
fanoušky při domácí premiéře v
nové sezoně.
„Nedopouštěli jsme se individuálních chyb a rozhodl již první
poločas. Byl plně v naší režii, hosté se dostali jen k jedné možnosti,
ale v té době jsme již vedli 3:0,“
těšilo kralického kouče Petra
Gottwalda.
Domácí se tentokrát vyvarovali
podcenění i nekoncentrovanosti
a znovu prokázali svůj ofenzivní
potenciál. Všechny tři branky
nastřílel kanonýr Jaroslav Lehký,

Fotbalový klub TJ HANÁ PROSTĚJOV

- Baník Ostrava 2:3 (0:1) * HFK Olomouc - Fastav
Zlín 1:4 (0:1)
1. FC Vysočina Jihlava 2 2 0 0 9:1 6
2. MFK OKD Karviná 2 2 0 0 8:1 6
3. 1.SK Prostějov
2 2 0 0 10:4 6
4. MFK Frýdek-Místek 2 2 0 0 3:0 6
5. FC Zbrojovka Brno 2 1 1 0 14:4 4
6. FC Fastav Zlín
2 1 1 0 8:5 4
7. FC Baník Ostrava
2 1 1 0 7:6 4
8. FC Hlučín
2 1 0 1 6:3 3
9. 1.FC Slovácko
2 1 0 1 4:3 3
10. FK Fotbal Třinec
2 1 0 1 4:4 3
11. MFK Vyškov
2 1 0 1 5:7 3
12. Slezský FC Opava 2 0 1 1 5:6 1
13. RSM Hodonín
2 0 1 1 3:4 1
14. SK Sigma Olomouc 2 0 1 1 5:7 1
15. 1.HFK Olomouc
2 0 0 2 2:9 0
16. 1.SC Znojmo FK
2 0 0 2 0:7 0
17. MSK Břeclav
2 0 0 2 3:11 0
18. SKH Slavia Kroměříž 2 0 0 2 0:14 0

Kostelec obral Mostkovice

3:1, ale nedáváme tutovky z malého
vápna. O přestávce jsme si řekli, že
půjdeme důrazně do zakončení a otočili jsme na 2:1 a mohli jsme to ještě
pojistit. Dá se říct, že rozhodli synové
trenérů. Jirka své šance nedal, naopak
Honza vyrovnal. S Kostelcem máme
vynikající vztahy a také zápas to byl
Kojetínu „B“ 1:4. Nyní se hráči Hvozdu poprvé představí do- pěkný, jen to trochu kazil na obě
strany chybující rozhodčí. Vypadá to
ma, Pivínští pak v neděli přivítají Hanou Nezamyslice.
na vyrovnaný ročník, o první místo
přehrávat, ale jen po vápno a zahrozili může hrát snad třináct mužstev.“
TJ Sokol Vrchoslavice
jsme pouze ze standardek, jinak jsme
TJ Sokol v Pivíně
byli na šance jaloví. Ve druhé půli jsme
Hodnocení trenéra Kostelce
4:0 (2:0)
chtěli dát kontaktní gól, ale za deset
na Hané Petra Waltera:
Branky: Holub 2, Lacina, Zdražil. minut jsme dostali další dvě branky a „Před zápasem bychom byli spoRozhodčí: Majer – Krutovský, Milar. bylo po zápase. Sice se sedmdesát mi- kojeni a jsme spokojeni i po něm,
Sestava Vrchoslavic: Jurčík – Šmíd, nut hrálo na jejich půlce a dostali jsme podařilo se nám totiž vyrovnat v
Zdražil, Zatloukal, Spiller – M. Fousek se do čtyř gólovek, ale nedali jsme ani poslední minutě. Remíza je naprosto
(46. P. Horák st.), Trávníček, Polášek, jednu a soupeř podnikal rychlé proti- spravedlivá, obě mužstva si vytvářeP. Horák ml. – Holub, Lacina. Trenér: útoky. Branku bychom nedali asi ani la šance. Po krásně kopnutém rohu
Roman Šmíd. Sestava Pivína: Novák kdybychom hráli do půlnoci. Teď nás Grepla dal Walter hlavou na 1:0 a
– M. Sedlák (70. Zbožínek), Vláčilík, čeká derby s Nezamyslicemi, musíme měli jsme i další šance, ale nedali
Martinec – R. Švéda, J. Svozil ml., potrénovat a připravit se.“
jsme je. Na konci poločasu jsme po
Frýbort ml., Vrba (60. Šišma) – V.
chybě inkasovali vyrovnávací branku
TJ Sokol Mostkovice
Švéda – Labounek (80. Bartoník), Fia v šestačtyřicáté asi po nesoustředění
FC Kostelec na Hané
alka. Trenér: Jaroslav Svozil st.
druhou. Na posledních patnáct minut
2:2 (1:1)
jsem poslal Začala do útoku a hráli
Branky: Dadák, Milar – J. Walter 2. jsme na tři útočníky, v devadesáté
Hodnocení trenéra Vrchoslavic
Rozhodčí: Vachutka – Lasovský, Pe- minutě po centru Móriho vyrovnal
Romana Šmída:
„Zaslouženě jsme vyhráli, v první půli trů. Sestava Mostkovic: Lukáš – P. druhou brankou Walter. Musím klujsme vytěžili z minima maximum a Zapletal, Karafiát, Milar, V. Vojtíšek – ky pochválit, bojovali a nevzdali to.“
dali jsme hned první dvě šance. Ve Šlambor, O. Zapletal, Hanák – Musil
TJ Haná Nezamyslice
druhé půli jsme brzy zvýšili na 4:0 a (80. J. Kamenov ml.), M. Vojtíšek (75.
FK Býškovice/Horní Újezd
prakticky v pětapadesáté minutě bylo Chmelař) – Dadák (65. Lexa). Tre3:1 (1:0)
rozhodnuto. Kontrolovali jsme to a nér: Jiří Kamenov. Sestava Kostelce
hosté si vytvořili asi jen jednu vylože- na Hané: L. Menšík – Chytil, Začal, Branky Nezamyslic: Musil 2, J.
nou šanci. Pouze nadávali a hádali se J. Walter, Merta – Móri, T. Menšík Přidal z penalty. Rozhodčí: Dokous rozhodčími. Na střídání jsem měl v (65. Baláš), Grepl, Vyhlídal (80. M. pil – I. Antoníček, Pitner. Sestava
horku jen jednoho hráče, zbytek ma- Synek) – Závodský (55. Hon), Vařeka. Nezamyslic: Matoušek – Hájek (80.
Moravec), J. Přikryl, Mariánek, R.
rodí nebo je na dovolené, ale Pavel Trenér: Petr Walter.
Fialka – T. Přidal, J. Přidal, Návrat, V.
Horák starší přinesl do druhé půle
Fialka – Musil, M. Přikryl. Trenér:
zkušenosti. Byl odpočatý a dokázal
Hodnocení trenéra Mostkovic
Drahomír Crhan.
podržet míč.“
Jiřího Kamenova:
„Na tutovky to bylo 4:3 a když vedete
Hodnocení trenéra Nezamyslic
Hodnocení trenéra Pivína
minutu před koncem, musíte vyhrát.
Drahomíra Crhana:
Jaroslava Svozila:
Je to tedy ztráta. Jednak nemůže hráč
„Prohráli jsme zaslouženě, dostali poslat centr do vápna, jednak mu- „Zápas byl jednoznačnou záležitosjsme lekci z produktivity. Něco jsme si síme ubránit hlavičku. Po úvodním tí. Hodně nám pomohl návrat bratří
řekli, ale deset minut jsme to neplnili, oťukávání mohli hosté vést 2:0, ubrá- Přidalů, kteří původně měli přijet
dostali jsme rychlý gól a brzy nato dru- nili jsme to ale a sami jsme srovnali. až v neděli. Oproti duelu v Kostelci
hý. Pak jsme začali domácí fotbalově Pak jsme sami okamžitě mohli vést jsme zlepšili pohyb i rozehru, vy-

rovnaných bylo maximálně prvních
dvacet minut, pak už se hrálo jen na
jejich polovině a dostávali jsme se do
spousty šancí. Trefili jsme břevno,
jinak šlo vše mimo a až ve čtyřiačtyřicáté minutě proměnil Jirka Přidal
penaltu, hosté navíc dohrávali v deseti. Šancí bylo na čtyři zápasy, mrzí
mě, že kluci vypustili posledních pět
minut, snížení je takovou drobnou
kaňkou.“

Hodnocení trenéra Lipové
Pavla Růžičky:
„Jak nám před týdnem vyšlo téměř
vše, tak tentokrát téměř nic. Prvních třicet minut bylo ještě dobrých
a dokonce jsme šli třikrát sami na
brankáře, jenže jsme nedali a z
brejku sami inkasovali. Karel Spáčil dokázal hlavou po standardce
vyrovnat, domácím tady ale padlo
vše, do čeho kopli. Chyběl nám
Petr Ohlídal řídící celou obranu a na
Tatran Všechovice
levé obraně dobře hrající Fana ŽilTJ Sokol Plumlov
ka, takže jsme to museli přeskupit,
6:3 (2:3)
navíc jsme nedávali branky. Teď
Branky Plumlova: Ježek 2, Šev- nás čekají Všechovice, které mají
cůj. Rozhodčí: Grečmal – Odstrčil, výborný mančaft...“
M. Pospíšil. Sestava Plumlova:
TJ Sokol Kožušany
Simandl – Bureš, Ullmann, KrychFC Hvozd
tálek (46. Kvapil), J. Kiška – Plajner,
5:1 (2:0)
Ševcůj, Gryglák, Křupka – Ježek
(70. Dospiva), Hladký. Trenéři: Pa- Branka Hvozdu: P. Coufal. Rozhodčí: Janáček – J. Dorušák, Zevel Voráč a Petr Kiška.
lík. Sestava Hvozdu: Koutný – J.
Bílý, L. Poles, J. Poles, Vyroubal
Hodnocení sekretáře Plumlova
Františka Kocourka:
– P. Muzikant, P. Coufal, F. Cou„Rychle jsme vedli 2:0, když jsme fal, Dutszak (60. M. Muzikant),
potrestali domácí za nevyužitou šan- V. Bílý – Z. Poles. Trenér: Karel
ci. Po špatném výběhu gólmana sní- Procházka.
žili a do třicáté minuty to po mnoha
Hodnocení trenéra Hvozdu
odrazech a vlastní brance bylo 2:2.
Karla Procházky:
Ještě do poločasu po krásném průniku dal Ježek na 3:2, oni ale měli rych- „Dostáváme spoustu branek, což nás
lé útočníky, na něž jsem upozorňoval, provází již od okresu. Jsme nedůraza ve druhém poločase trestali naše ní před oběma brankami a nedokáindividuální chyby. Jeden gól jsme žeme uklidit míč z vápna. V první
si dali sami, pak jsme hráli vabank a půli jsme hráli ustrašeně a nebojovado otevřené obrany jsme dostali další li jsme, ve druhé jsme to otevřeli s cídva góly. Někteří naši hráči nemají lem udělat něco s výsledkem, dostali
dostatečnou fyzičku, takže jsme pak jsme ale další góly. Po třetí brance
odpadli.“
se již hrálo nahoru dolů, domácí to
také otevřeli a byl to krásný fotbal.
FK Slavoj Kojetín „B“
Projevila se ale větší hráčská kvalita
SK Lipová
u Kožušan, celkově máme hodně
4:1 (1:1)
těžký los. Tito naši soupeři hráli loni
Branka Lipové: Spáčil. Rozhodčí: na špici a teď máme Maletín, který
Štětka – Kulička, P. Pospíšil. Sesta- chce postoupit. Musíme potrénovat
va Lipové: Števula – Barák, Takáč, a dobře se na ně připravit. Chtělo by
Spáčil, L. Burget – Z. Koudelka, to rozšířit kádr, teď mi chyběli zraMacourek, Růžička, R. Burget – nění Vydržel, Szekulics, dále Jirka
Bross, Dostál. Střídali: Vlček, P. Poles a Jirka Vánský, zranil se nám
Koudelka. Trenér: Pavel Růžička. Dutszak.“

soupiska pro
podzim 2013

SOKOL KONICE
„A“
Brankáři:
Vojtěch NAKLÁDAL 1993
Obránci:
Ladislav BÍLÝ
1991
Filip DREŠR
1994
Jaromír RUS
1977
Martin RŮŽIČKA
1985
Radek ŘEHÁK
1980
Lukáš VÁCLAVEK 1990
Záložníci:
Jan BEDNÁŘ
1991
Michal DREŠR
1994
Jakub KOŘENOVSKÝ 1992
Tomáš SEDLÁČEK
1993
Jan SMĚTÁK
1991
Útočníci:
Petr ANTL
1993
Pavel KRYL
1987
Tomáš ŘEHÁK
1982
Martin SCHÖN
1989
Realizační tým:
Trenér: Roman JEDLIČKA
Vedoucí mužstva: Vojtěch
NEHANSKÝ
Jednatelé: Jiří KUČERA,
Rostislav PŘIKRYL a Jaroslav MAZUR
Příchody: Antl („B“-tým),
Bednář (konec hostování v
Poličce), F. Drešr, M. Drešr
(oba dorost), Sedláček (hostování v 1.HFK Olomouc).
Odchody: Otakar Cetkovský (Rakousko), Martin Dostál (konec hostování z Kralic
na Hané), Patrik Kačer (konec
hostování z Kerhartic), Ondřej
Klobáska (hostování 1.HFK
Olomouc), Lukáš Malínek
(konec hostování v 1.HFK
Olomouc), Adam Novotný
(hostování v Hněvotíně).

Přebor OFS Prostějov II.třída
Dohrávka 21.kola: Sokol Zdětín-Smržice
5:2 (1:2), branky: Zdráhal 2, Hlavinka, Kučera,
Langer - Bošek, Klus, Otinoves-Sokol Olšany
1:2 (0:1), branky: Losífek - Antoníček, Outrata,
Horní Štěpánov-Sokol Čechovice B 2:0 (2:0),
branky: Navrátil, Ščudla, Sokol Držovice-Sokol
Přemyslovice 1:2 (1:1), branky: Šťastný - Otáhal
2, Sokol Otaslavice-Sokol Určice B 1:3 (0:1),
branky: Vlachynský - Mlčoch 2, Pospíšil, Haná
Prostějov B-FK Němčice 2:1 (2:1), branky:
Ociepka, Ondráček - Hamala, Sokol Brodek u
PV-Sokol Vrahovice 5:1 (1:0), branky: Šimeček 2,
Chvojka, Frys, Piňos - Studený, Sokol ProtivanovSK Jesenec 1:3 (1:0), branky: Vybíhal - Burian,
Laštůvka, Tichý.
1. Sokol Brodek u PV 2 2 0 0 6:1 6
2. Sokol Určice B 2 2 0 0 5:1 6
3. Horní Štěpánov 2 2 0 0 4:1 6
4. Sokol Olšany 2 2 0 0 4:2 6
5. Otinoves
2 1 0 1 5:2 3
6. Sokol Vrahovice 2 1 0 1 7:5 3
7. Sokol Zdětín 2 1 0 1 6:5 3
8. SK Jesenec
2 1 0 1 3:2 3
9. Sokol Protivanov 2 1 0 1 4:4 3
10. Sokol Přemyslovice 2 1 0 1 3:3 3
11. Sokol Otaslavice 2 1 0 1 3:4 3
12. Haná Prostějov B 2 1 0 1 2:7 3
13. FK Němčice 2 0 0 2 2:4 0
14. Sokol Držovice 2 0 0 2 1:4 0
15. Smržice
2 0 0 2 3:7 0
16. Sokol Čechovice B 2 0 0 2 0:6 0
Kanonýři: 3 - Kratochvíl Martin (Sokol Vrahovice), 2 Blekta Radomír (Otinoves), Halouzka Petr (Sokol Určice
B), Lofítek Marcel (Otinoves).
III. třída
30.kolo: Sokol Zdětín B-Sokol Bedihošť 5:2,
Sokol Tištín-FC Ptení 4:0 (2:0), Sokol Mostkovice
B-Sokol v Pivíně B 0:0 (0:0), Haná Nezamyslice
B-Jiskra Brodek u Konice 4:3, Sokol Vicov-Sokol
Plumlov B 4:1, FC Dobromilice-FK Vyšovice 0:1
(0:1), Pavlovice u Koj.-FC Kralice B 1:3, Skalka
2011-Sokol Vrahovice B 13:0 (6:0).
1. Skalka 2011
2 2 0 0 21:0 6
2. Sokol Tištín
2 2 0 0 7:2 6
3. FK Vyšovice 2 2 0 0 2:0 6
4. Nezamyslice B 2 1 1 0 8:7 4
5. Sokol Vicov
2 1 0 1 4:2 3
6. FC Dobromilice 2 1 0 1 3:2 3
7. Jiskra Brodek u K. 2 1 0 1 5:5 3
8. FC Kralice B 2 1 0 1 4:4 3
9. FC Ptení
2 1 0 1 4:6 3
10. Sokol Zdětín B 2 1 0 1 5:10 3
11. Sokol v Pivíně B 2 0 1 1 2:3 1
12. Sokol Mostkovice B 2 0 1 1 1:2 1
13. Pavlovice u Koj. 2 0 1 1 4:6 1
14. Sokol Plumlov B 2 0 1 1 5:8 1
15. Sokol Vrahovice B 2 0 1 1 3:16 1
16. Sokol Bedihošť 2 0 0 2 4:9 0
Kanonýři: 2 - Gavrylchuk Yevgen (Sokol Plumlov B),
Glouzar Martin (Skalka 2011), Grepl Tomáš (Jiskra
Brodek u Konice).

Výsledkový servis
MSFL a Divize
najdete na
straně 25

V MSFL a divizi lze střídat

pětkrát, v kraji jen třikrát
Prostějov/jim – Rozdílná rozhodnutí přijali před startem
fotbalových soutěží funkcionáři
na okresní, krajské a moravské úrovni. Okresní činovníci s
předstihem avizovali, že umožní střídat hned pětkrát, kraj
se drží tradičních pravidel, na
Moravě byli nejprve proti úpravám, nakonec se však přesto
rozhodli pro novinku a trenéři
tak mohou i v Moravskoslezské
fotbalové lize (MSFL) a divizích
„D“ i „E“ nasadit hned pětici
náhradníků.
„Vůbec jsme to nevěděli, řekli nám to až rozhodčí před
prvním zápasem. Informace
ze svazu nepřišly, asi nám

to uniklo, protože v rozpisu
soutěží to již uvedeno je,“ překvapila novinka generálního
sportovního manažera a trenéra 1.SK Prostějov Františka Juru. Tento verdikt ale kvituje, může totiž do hry pustit
více fotbalistů.
V soutěžích pořádaných Olomouckým krajským fotbalovým svazem již takové nadšení nesdílí a změna neprošla,
stejně jako návrh umožnit
i v mužském fotbale střídat
hokejově. „Nevidíme v tom
přínos. Stále tak platí tři střídání a v mládežnických soutěžích hokejové střídání,“ sdělil
krajský sekretář Jiří Lužný.

fotbalové zpravodajství na

www.vecernikpv.cz

Prestižní derby: Obrozený Jesenec dobyl Protivanov

Protivanov, Prostějov/jim –
Ještě před několika měsíci
nastupovala obě mužstva v krajských soutěžích, nyní se však
Protivanov s Jesencem potkaly
v okresním přeboru. A druhé
kolo II. třídy vyšlo lépe Jesenci,
přestože velmi rychle inkasoval
a jeho hráči museli dotahovat.
Díky tomu se z nich staly sousedé uprostřed tabulky.
Domácí měli výborný nástup a
již po pár minutách se dočkali

vedoucí branky. Po faulu na
Kropáče nařídil hlavní rozhodčí
penaltu a gólman Radek Vybíhal
se nemýlil – 1:0. Druhou branku
mohl krátce před pauzou přidat
František Pospíšil, možnosti před
prázdnou brankou se ale zalekl a
netrefil se.
Ve druhé půli již převzali hostující
hráči otěže hry pevně do svých
rukou a dočkali se i tří branek.
Bronislav Burian, Martin Laštůvka
a Jiří Tichý se prosadili v rozmezí

deseti minut a Protivanovští
neměli odpověď. Domácí tak
nenavázali na domácí výhru 3:1
nad Zdětínem, naopak hosté si
vynahradili předchozí porážku 0:1
s Brodkem u Prostějova a umazali
tři mínusové body.
V nejbližším kole přivítá Jesenec
na domácím hřišti ve Dzbelu
hráče Zdětína, Protivanov jede k
prvnímu venkovnímu zápasu do
Vrahovic. Oba duely začínají v
sobotu v 16.30.

TJ Sokol Protivanov
SK Jesenec
1:3 (1:0)
Branky: R. Vybíhal z penalty –
Burian, M. Laštůvka, J. Tichý.
Rozhodčí: Peřina – Procházka,
Lizna. Sestava Protivanova: R.
Vybíhal – M. Bílek, M. Pospíšil,
Dvořák, J. Vybíhal – Šindelka, D.
Sedlák, Kropáč, Pavlů – Grmela
(65. T. Pospíšil), F. Pospíšil (80.
Ošlejšek). Trenér: Libor Bílek.

Sestava Jesence: K. Laštůvka –
D. Mrňka, Burian, Továrek (70.
Zajíček), Horák – M. Laštůvka,
Čížek, P. Tichý ml., Tyl – P. Mrňka
(46. Z. Tichý), J. Tichý. Trenér:
Petr Tichý st.
Hodnocení trenéra Protivanova
Libora Bílka:
„Prvních třicet minut jsme měli
nadvládu, pak začal dominovat
Jesenec. Odevzdali jsme hru a
iniciativu. Do druhé půle jsme šli
s cílem bojovat, jako by ale nas-

toupil jiný mančaft. Nechtěli běhat
ani si nahrávat, zatímco Jesenec
chtěl vyhrát. V sedmdesáté minutě
hosté vyrovnali a pak už to šlo
rychle. Byli individuálně lepší a
zasloužili si to. Jsem velice zklamaný, nevím, zda se tak projevila
předchozí výhra nad Zdětínem.
Srdcem hrál jedině Pavlů.“
Hodnocení trenéra Jesence
Petra Tichého:
„Líbilo se mi to a začíná se
projevovat práce. V prvním

kole nám to trošku nevyšlo,
teď to až na patnáct minut
bylo herně podle představ.
Ovládli jsme hru a začali jsme
proměňovat šance, domácí pak
odešli fyzicky. V létě jsme si
to vyříkali, jinak bych se na
lavičku nevrátil, a je z čeho vybírat. Tréninky v týdnu neměly
cenu a zrušili jsme je, páteční
jsou ale povinné a schází se
mi čtrnáct patnáct hráčů, navíc
jsme zrušili ‘béčko’.“

Lední hokej
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Prostějov na turnaji v Porubě získal krásný bronz
Poruba, Prostějov/jim - Šestice týmů, Poruba, Jestřábi Prostějov, Přerov,
Havířov, Žilina a Krynica, se od středy do soboty utkávala ve druhém ročníku
turnaje O pohár RT Torax. Pořadatelé rozdělili týmy do dvou tříčlenných skupin. Svěřenci Josefa Málka tak absolvovali dva zápasy v základní grupě, plus
závěrečný duel o umístění. Po úvodní výhře nad domácí Porubou a plichtě
s výběrem polské Krynice skončili ve skupině na druhém místě, což je katapultovalo do boje o bronz. Ten proti účastníkovi slovenské extraligy ze Žiliny
zvládli na výbornou a ze severu Moravy si tak odvezli konečné třetí místo.

Jestřábi zahájili výhrou nad domácím HC RT Torax
2:1

Poruba, Prostějov/jim - Zahajovací duel celého klání
obstaral středeční duel domácí Poruby s prostějovskými Jestřáby. Těm se vydařily
vstupy do jednotlivých třetin
a díky tomu si zajistili první
body do tabulky.
V hostující bráně nastoupil,
stejně jako v úvodním přáteláku, Ondřej Kocián a i tentokrát vychytal Jestřábům výhru.
Poprvé ho vážně prověřil hned
zkraje duelu exprostějovský
David Zachar, blafákem si na
něj ale nepřišel, stejně tak po
dlouhých sedmačtyřicet minut
i všem jeho spoluhráčům. Rušno bylo i před opačnou brankou, leč se stejným efektem.
Při hře čtyři na čtyři nastřelil
Lukáš Duba tyč, následně putoval na trestnou lavici Zachar
a Prostějov měl téměř minutovou výhodu čtyř proti třem, ale
nic vážného z toho nevzešlo.
Konec bezbrankového stavu
přinesl až start druhé dvacetiminutovky. Na trestnou lavici ode-

šel prostějovský Viktor Coufal
a branky v oslabení dosáhl po
přesném zakončení Martin
Belay. Zvýšit mohl již při hře
pět na pět Michal Černý, jehož
však Tihlář lapačkou vychytal.
Domácí mohli vyrovnat při vyloučení Duby, dokonce se jim
podařilo Kociána překonat,
ještě než ale prošel kotouč za
čáru, stačili ho obránci odpálit
do bezpečí.
V úvodu závěrečné třetiny se
domácím naskytla půlminutová příležitost dvojnásobné
početní výhody, Kocián byl ale
neprůstřelný. Po dvou minutách hry se na ledě strhla větší
potyčka, po níž domácí Buček
dostal pětiminutový trest za
hrubost, hosté šanci využili. Při
přesilovce se prosadil Vladimír
Stejskal, loni nejproduktivnější
hráč druhé ligy, zvýšil na 2:0.
Snížení dosáhli domácí hráči přesně dvanáct minut před
koncem při signalizované výhodě, brzy nato mohl vyrovnat
velezkušený Luděk Krayzel.

LHK Jestřábi Prostějov
HC RT Torax Poruba
2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Branky a nahrávky: 22. Belay (Kučera), 43. Stejskal (Kořínek) – 48. Král (Šindelář, Seidler). Rozhodčí: Mikula – Řezáč,
Rožánek. Vyloučení: 10:8, navíc Buček (P) 5 minut a do konce
utkání. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0.
Sestava Jestřábů: Kocián – Veselý, Kořínek, Nedbálek, Kolibár, Jedlička, Knesl, Malý, Švaříček, Kaluža – Antončík, Belay, Kučera - Černý, Šebek, Duba - Jurík, Luňák, Coufal - Venkrbec, Kryl, Stejskal. Trenér: Josef Málek.
Sestava Poruby: Tihlář – Šindelář, Hruzík, Lhotský, Prokop
L., Slavík, Vajda, Axman, Dusík – Sedlář, Krayzel, Vaněk –
Buček, Vrána, Seidler – Piják, Zachar, Chaloupka – Král, Vidlák, Kysučan. Trenér: Tomáš Sršeň.

Dokázal si položit gólmana, ale
zakončil příliš vysoko.
V posledních deseti minutách
darovali Jestřábi hokejistům
Poruby dvakrát možnost zahrát si přesilovku, ani jednou
z toho však branka nebyla.
A stav 2:1 ve prospěch Prostějova
se nezměnil ani po krátké power
play domácích. Výhra z doplňkových nájezdů taktéž připadla
Prostějovu, zařídil ji Stejskal.

„Domácí byli nepříjemní
a hodně nás napadali, hráli
celoplošně a měli výborného
brankáře. My jsme si to naopak nezjednodušili a rozehrávali jsme složitě, zlepšilo se to
až od druhé třetiny. Jsme ale
spokojeni s výsledkem i výkonem, kluci pracují, bojují, nic
nepodcenili,“ těšilo po utkání
prostějovského kouče Josefa
Málka.

Hokejisté ztratili náskok, ale udrželi neporazitelnost
Poruba, Prostějov/jim – Skvělý
vstup do druhého turnajového
duelu proti polské Krynici znamenal brzké vedení Jestřábů
2:0 a ve druhé minutě se mohlo
zdát, že střetnutí skončí velkým
debaklem. Zahraniční tým,
vedený Igorem Zacharkinem
a Vjačeslavem Bykovem, se
však nepoložil a ve druhé části
dokázal otočit stav 3:1 až na
3:4. Alespoň remízu tak dvě
minuty před koncem zachránil
v přesilovce David Šebek.
Ráz utkání určily hned úvodní
sekundy. Již po půlminutě otevřel
skóre střelou z mezikruží Lukáš
Luňák, o minutu a půl později
našel Martin Belay Franka
Kučeru, jenž z první poslal puk do
sítě, bylo to 2:0. Poláci doplnění
o Rusa a Fina mohli snížit při
následné přesilovce, dočkali se
ale až v patnácté minutě. Kociána překonal Dutka. A bleskově
mohl vyrovnat Gruszka, jehož
radost překazil zákrokem na čáře
prostějovský gólman.
Po kuriózním trestu za pozdní
příchod z kabiny hráli Jestřábi
téměř minutu přesilovku pět na
tři, ovšem bez využití. Dočkali se
až ve čtyřiadvacáté minutě, kdy
dohrávali v krátkém rozmezí již
třetí početní výhodu o dva hráče,
a Šimon Antončík nezaváhal.

Dvougólový
náskok
ale
Prostějovu dlouho nevydržel.
Jestřábi si tentokrát sami
vyzkoušeli bránění tří proti pěti a
nevyšlo jim. Osmatřicet vteřin po
prvním a pouhých devět vteřin po
druhém faulu snížil tečí Tomasz
Malasinski, stejný hráč o necelé
dvě minuty později napálil tyčku.
I tak se polskému výběru ještě
před druhou sirénou podařilo
otočit. Nejprve při hře čtyři na
čtyři potrestal Stejskalovo zaváhání ve vyložené šanci střelec
do odkryté brány Marcin Kolusz,
poté se dorážkou prosadil Laszkiewicz. Prostějovský celek tak
doplácel na častá vyloučení, za
druhou třetinu to byly hned čtyři
dvouminutové tresty.
Pátou branku měl na hokejce
Muhonen, čtrnáct minut před
koncem ale při poloodkryté
bráně zamířil pouze do její
konstrukce. Jestřábům se tak
nezkomplikovala cesta za vyrovnáním, tu jim navíc usnadnil
svým krvavým faulem na Robina Malého a trestem do konce
utkání za úder do hlavy a krku
Dariusz Gruszka. Tři minuty
po něm putoval na trestnou
i Zapala a Prostějov měl před
sebou 118vteřinovou hru pěti
proti třem. David Šebek ji už
po čtyřiceti sekundách využil

4:4

LHK Jestřábi Prostějov
KTH Krynica (Polsko)
(2:1, 1:3, 1:0)
Branky a nahrávky: 1. Luňák (Coufal), 2. Kučera (Belay),
24. Antončík, 58. Šebek – 15. Dutka (Dziubinski), 26. Malasinski (Dutka, Besch), 37. Kolusz (Zapala), 40. Laszkiewicz (Rutkowski). Rozhodčí: Janda – Rožánek, Moravec. Vyloučení:
7:8, navíc Gruszka (K) 5 minut a do konce utkání. Využití: 2:1.
Sestava Jestřábů: Kocián – Veselý, Kořínek, Nedbálek, Kolibár, Jedlička, Knesl, Malý, Švaříček, Kaluža – Antončík, Belay, Kučera - Černý, Šebek, Duba - Jurík, Luňák, Coufal - Venkrbec, Kryl, Stejskal. Trenér: Josef Málek.
Sestava Krynice: Odrobny – Besch, Dutka, Laszkiewicz, Rutkowski, Pasiut, Wajda, Kotlorz, Kolusz, Zapala, Malasinski,
Malovanovič, Jemelin, Gruszka, Dziubinski, Lopuski, Skrzypkowski, Muhonen. Trenér: Igor Zacharkin.
a srovnal na výsledných 4:4,
s čímž nehnula ještě ani jedna
přesilovka soupeře.
Dodatečné nájezdy však vyzněly
pro polský tým, jemuž tak stačila
k finálové účasti jakákoliv výhra
nad Porubou, Jestřábi měli jistotu
minimálně zápasu o bronz.
„Výsledek odpovídá dění na
ledě, bylo to velmi vyrovnané.
Vedli jsme, nedali jsme ale další
gólovky a z brejků jsme inkasovali. Ve třetí třetině ale hráči zabojovali a podařilo se,“ hodnotil spokojený kouč Jestřábů Josef Málek.
Potěšila ho kvalita soupeře
i styl, jakým se s tím jeho hráči
vyrovnali. „Soupeř byl rychlý,
kombinační, silný na kotouči

a v soubojích jeden na jednoho.
Nebylo to jednoduché, kluci
se ale snažili a získali alespoň
remízu. To je největší přínos,“
povšiml si. Poukázal i na výkon
Kociána, který se hned v úvodu
zranil, přesto duel dochytal a vedl
si velmi dobře.
Mrzelo ho jen opakování stále
stejných chyb, vše chce ale
hlavně čas. „Musíme zrychlit
hru, zatím jsme nedůrazní,
nedůslední, chodíme pomalu ke
kotouči, což nám dělá problémy
při rozehrávce. Nepůjde to ale
hned, musí se sehrát,“ poukázal.
Oba skupinové zápasy tak hodnotil jen a jen kladně, ukázaly mu
silné stránky i prostor ke zlepšení.

Jestřábi zdolali extraligovou Žilinu a skončili třetí
Poruba,
Prostějov/jim
–
Vítězstvím prostějovští hokejisté turnaj v Porubě otevřeli
a vítězně se s ním i rozloučili.
Poté, co v pátek zdolala Krynica přesvědčivě Porubu, bylo
jasné, že si Jestřábi zahrají
v sobotu o bronz. Tak se také
stalo a proti slovenské Žilině
odehráli kvalitní a vydařený zápas, kdy jim zejména vydařená
desetiminutovka ve druhé části
zajistila umístění na pódiu
a pohár pro bronzový tým.
Úvod vyšel lépe Slovákům,
byť jako první musel zasahovat
Mikoláš. Hned v polovině druhé
minuty se totiž ranou pod břevno
ukázal Filip Macejka, Lukáš
Vydržel tak dlouho čisté konto
neuhájil. Velice brzy mohl po
spolupráci s Venkrbcem srovnat
Kryl, gólman byl i trochu se
štěstím proti, jednadvacetiletý
prostějovský odchovanec si tak
musel počkat až do poloviny sedmé minuty. Najel si na správné
místo a Venkrbcovu střelu dorazil
do prázdné brány – 1:1.
Obrat mohl dokonat Antončík,
kdyby uspěl po Belayově vybídnutí. Jen o chvíli později
pak Jestřábi promarnili minutu
a půl trvající přesilovku pěti proti
třem. Podruhé se tak radovalo
mužstvo nastupující v nejvyšší
slovenské hokejové soutěži. Jaroslav Kalla ještě nastřelil pouze

tyč, po Dubově zahákování se ale
v klasické početní výhodě prosadil Radoslav Kropáč.
Ve druhé části Prostějov bez
úhony přečkal Macejkův blafák
i Valáškovo trestné střílení,
aby jeho hráči předvedli velkolepý obrat. Lukáš Luňák
ještě zakončil kombinaci pouze
nastřelením gólmana, krátce po
návratu vyloučeného Čavrka, tři
sekundy před polovinou duelu
se však útočník Jestřábů nemýlil
a srovnal na 2:2.
Sto sekund po vyrovnání uspěl
od modré Jakub Kořínek,
o dalších sto šest sekund později
dokonal Kučera Antončíkovu
práci a uklidil puk do prázdné
brány. Páté trefy Prostějova pak
minutu a půl před koncem druhé
třetiny docílil Matouš Venkrbec.
Předcházelo tomu vyšachování
soupeře po kombinaci na jeden
dotek.
Až v tomto utkání se
prostějovským
hokejistům
nepodařilo využít ani jednu
přesilovku, blízko k tomu měl
například Coufal na přelomu
posledních dvou desetiminutovek. Branky už však dosáhli
pouze Žilinští, dvě minuty před
koncem uspěl tvrdou ranou Tibor Varga. Ti pak za stavu 3:5
zkusili hrát bez brankáře, ale
k další korekci to nevedlo
a skóre se již nezměnilo.

5:3

LHK Jestřábi Prostějov
MsHK Žilina (Slovensko)
(1:2, 4:0, 0:1)
Branky a nahrávky: 7. Kryl (Venkrbec, Stejskal), 30. Luňák
(Coufal), 32. Kořínek (Venkrbec), 35. Kučera (Antončík, Belay), 39. Venkrbec (Stejskal, Coufal) – 2. Macejka (Varga), 19.
Kropáč (Varga), 58. Varga (Novák). Rozhodčí: Mikula – Parma, Jureček. Vyloučení: 4:7. Využití: 0:1.
Sestava Jestřábů: Vydržel – Veselý, Kořínek, Nedbálek, Kolibár, Jedlička, Knesl, Kaluža, Švaříček – Antončík, Belay,
Kučera - Černý, Šebek, Duba - Jurík, Luňák, Coufal - Venkrbec, Kryl, Stejskal. Trenér: Josef Málek.
Sestava Žiliny: Mikoláš – Dlouhý, Bajaník, Hriňa, Niník,
Špila, Ostrčil, Loydl – Čavrk, Kalla, Kubiš, Linet, Novák,
Lipovský, Valášek, Macejka, Jarab, Varga, Kropáč, Horský.
Trenér: Jan Neliba.
„Byl to nejlepší zápas přípravy.
Všechny čtyři lajny bruslily
a dostávaly se do šancí, tímto
směrem bychom chtěli jít.
V první třetině nás ještě brankář
zázračně vychytal, tlaku ale
bylo tolik, že mu nemohli hráči
odolat,“ radoval se z cenné
výhry hlavní trenér Jestřábů Josef Málek.
Konkrétně mu udělaly radost
přesné přihrávky, síla na puku
i u mantinelu, začínající automatismy i fungující kamarádství.
„Čtyři lajny už máme poskládané
a trpělivě čekáme, až se všichni
prosadí. Teď nás čeká poslední
týden 'na krev', poté již začneme
pilovat taktiku a nacvičovat
přesilovky, oslabení, rozehry, napadání,“ pověděl Málek.

V pondělí půjde o klasický trénink, v úterý dorazí Jiří Vykoukal a odpoledne se Jestřábi
ukáží na ledě Techniky, ve
středu to bude vícefázový trénink, ve čtvrtek tréninky a od
18 hodin domácí duel proti
Hodonínu, v pátek opět dril
a o víkendu volno.
Turnaj se podle něj vydařil nad
očekávání, prostějovský kouč
si nedělal velkou hlavu ani
z tolika vyloučení. „Nešlo o naši
neukázněnost. Rozhodčí byli
obezřetnější a někdy útlocitní, ale
takový byl trend a neobjevilo se
žádné extempore. Odehráli jsme
těžké zápasy s kvalitními soupeři,
byl to dobrý hokej a takový lakmusový papírek pro porovnání,
jak na tom jsme,“ liboval si Málek.

Kupa radosti. Jestřábi mají za sebou úspěšnou turnajovou prověrku. V porovnání s druholigovou Porubou, polskou Krynicí a slovenskou Žilinou obstáli na výbornou a ve třech zápasech ztratili pouze jeden bod.
I díky tomu, že stále drží neporazitelnost, obsadili na přípravném klání O pohár RT Torax konečné třetí
místo. V tomto týdnu se prostějovští hokejisté opět představí na domácím ledě. Ve čtvrtek večer přivítají
hodonínské „Drtiče“.
Foto: Lukáš Bajgar

Kádr zřejmě posílí

nejproduktivnější hráč druhé ligy

Prostějov/jim – Posilou
prostějovských
Jestřábů
na cestě do první ligy se
pravděpodobně
stane
i
Vladimír
Stejskal.
Čtyřiadvacetiletý útočník
prošel dorosteneckou i juniorskou extraligou v dresu
Českých Budějovic, loni
se v Hodoníně stal vítězem

kanadského bodování celé
druhé ligy a Drtičům pomohl až do finále skupiny
Střed.
„Pokud se nic nestane, měl
by to být on, kdo bude dávat
góly. Žolíček rozhoduje těžká
utkání, jsme rádi, že jsme ho
získali,“ radoval se hlavní kouč
„A“-týmu Josef Málek.

Mladý forvard má za sebou
celkem tři duely za prostějovský
tým s bilancí jedné vítězné branky,
dvou asistencí a proměněného
samostatného nájezdu, kádr je tak
stále kompletnější. „Až na dva
hráče jsme již kompletní, ti jsou
ještě nedotaženi, uvidí se, zda ještě
budeme na někoho čekat,“ těší
Málka úspěšná tvorba soupisky.

Jestřábí zúžení kádru

zasáhlo i tři Prostějováky

Prostějov/jim – Jeden příchod a čtyři odchody oznámilo vedení prostějovských
hokejistů. Nováčkem se
stal třiadvacetiletý útočník
Viktor Coufal, jenž si dres
Jestřábů vyzkoušel již v přátelském utkání s Technikou
Brno, řady „A“-mužstva
naopak opustili obránci Michal Tomiga, Adam Arnošt
a útočníci Tomáš Stráněl
s Jiřím Tučkem. Soupiska tak
nyní čítá jednadvacet jmen.

„Tým jsme měli vybraný již
před sezonou a jen jsme čekali, zda nás někdo další výrazně neosloví. Jsou mladí
a mají ještě čas, Arnošta navíc
můžeme stále nasadit,“ okomentoval přesuny hlavní kouč
Josef Málek.
Mezi tři gólmany, osm obránců a deset útočníků se tak
momentálně nevešla i trojice
odchovanců zdejšího hokeje.
Za Jestřáby toho loni nejvíce
odehrála dvojice Tomiga, Ar-

nošt – v základní části absolvovali sedmatřicet a šestatřicet utkání. Tomáš Stráněl pak
s bilancí dvou branek a pěti
nahrávek zasáhl do jednatřiceti střetnutí.
Stráněl s Tomigou se pokusí
prosadit ve Valašském Meziříčí, kde stihli naskočit již ke
dvěma přípravným duelům,
Arnošt se vrátil do juniorského týmu Jestřábů. Jednadvacetiletý Tuček na zkoušce
v Prostějově neuspěl.

„Budu se rvát do poslední vteřiny,“
slibuje útočná posila Viktor Coufal

Prostějov – Odchovanec šternberské a olomoucké hokejové líhně Viktor Coufal (na snímku),
jenž si zahrál juniorskou extraligu a nakoukl i do
první ligy, je nově doma v šatně prostějovských
Jestřábů. V tomto klubu již v minulosti působil a s druhou ligou má zkušenosti i z Přerova a
Valašského Meziříčí, nyní se po zhruba dvou letech
vrátil zpět do Prostějova. „Ze sezóny 2010/2011
vím, že Jestřábi mají širokou základnu věrných fanoušků a kvalitní zázemí, což je velké plus,“ těší se
třiadvacetiletý forvard na své druhé zdejší angažmá.
Lukáš Majer, Jiří Možný
Máte parádně zmapovaný hokej v Olomouckém kraji. Dají se aktuální podmínky a zázemí
srovnat s některým z dřívějších angažmá?
„Máte pravdu, že jsem tak trochu pendloval – Zubři, Bobři,
Jestřábi (úsměv). Co se týče
srovnání podmínek v jednotlivých klubech, tak Jestřábi jednoznačně vedou.“
V Prostějově se rodí
nový tým. Jaké ve vás
panují pocity?
„Zatím vnímám vše pozitivně,
věřím, že to takhle vydrží po
celou sezónu.“
Vedení Jestřábů si
dává ty nejvyšší cíle.
Jak těžké bude dostat se do
první ligy?
„Havířov o první ligu usiloval
tři roky. Z toho je patrno, že to
není a nebude vůbec jednoduché. Východní skupina druhé
ligy je kvalitní, vyskytují se
zde šikovní hráči. Na druhou
stranu máme kvalitní tým, který ví, co chce a za tím si jde.
Věřím, že to společně zvládneme.“

„Děkovačku s 'fans' jsem už zažil a určitě
nás všechny potěší, když si ji budeme připomínat každou středu a každou sobotu.“

útočník Jestřábů VIKTOR COUFAL
o příjemném zakončení zápasu

Jak hodnotíte změny,
které se přes léto udály?
„Pro druhou ligu, skupinu
Východ, je určitě zpestřením,
že se přidaly dva celky, které
si zahrály finále ve skupině
Střed. Divák se má na co těšit.
Karviná to bohužel nezvládla
finančně.“
První
přípravný
zápas s Technikou
Jestřábi zaslouženě ovládli.
Čím to bylo dáno?
„Myslím, že celý tým odvedl velice slušnou práci na to,
že se jednalo o první zápas
sezóny a nepanovaly zrovna
ideální teplotní podmínky.
S Jurajem a Lukášem se mi
hrálo dobře, nicméně je ještě potřeba vychytat nějaké ty
mouchy.“
Prostějov disponuje
velkou základnou fanoušků a úvodní přátelák

zakončila dlouhá děkovačka.
Jaké to ve vás zanechalo
pocity?
„Jsem moc rád, že přišlo tolik
hokejových fanoušků, i když
se jednalo o přátelské utkání.
Děkovačku s 'fans' jsem už
zažil a určitě nás všechny potěší, když si ji budeme připomínat každou středu a každou
sobotu.“
Momentálně jste jeden
ze dvou praváků aktuální soupisky. Mohla by to pro
vás být výhoda?
„Nemyslím si, že by praváci byli
zrovna až tak cenné zboží, nicméně hráč s holí na pravou stranu se
týmu do přesilové hry hodí.“
Běží poslední minuta
utkání, stav je vyrovnaný. Měl by vám dát trenér
důvěru rozhodnout zápas?
„Samozřejmě, budu se rvát do
poslední vteřiny.“
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V přípravných turnajích narazí ženy VK ORLŮM SKONČILA DOVOLENÁ,

na silné soupeře, většinou z Ligy mistryň do přípravy naskočil téměř celý tým
Prostějov/son - Už před
časem Večerník informoval,
že volejbalistky VK AGEL
Prostějov čekají ve druhé
polovině září a v první půlce
října celkem tři mezinárodní
turnaje přípravného charakteru. Nyní je až na jednu
výjimku definitivně jasné,
s kým se v Polsku, na Slovensku a v domácím prostředí
střetnou...

čas změří naše ženy síly s německým SC Schwerin a půjde
o nadmíru pikantní bitvu, neboť los evropské Ligy mistryň
2013/14 svedl oba šampióny
svých zemí do jedné základní
skupiny. 22. 9. od 11.00 hodin pak Čadův soubor uzavře
své vystoupení v Karpaczi
zápasem proti důvěrně známému rivalovi Atom Trefl
Sopoty. Tím pádem všichni
čtyři účastníci náleží mezi 24
Turnaj Karpacz
vyvolených pro letošní ročník
(20. až 22. září)
elitního poháru starého kontiSkvěle obsazené polské klá- nentu!
ní Hanačky otevřou 20. 9. od
Turnaj Senica
16.00 hodin proti domácímu
(27. a 28. září)
družstvu Dabrowa Gornicza,
jež v posledních letech pra- Slovenská akce má v současvidelně hraje Champions Le- nosti známé tři jisté účastníky,
ague. O den později ve stejný jimiž jsou Prostějov, domácí

VK Senica a rakouský SVS
Post Schwechat, další dobře
známý sok našich volejbalistek
z minulosti. O čtvrtém kolektivu se ještě rozhoduje mezi
jedním klubem z Maďarska
a Doprastavem Bratislava. Až
bude definitivně určeno startovní pole, spatří světlo světa Drážďany z Německa, CZ Běrovněž přesný zápasový pro- lehrad ze Srbska a SVS Post
Schwechat z Rakouska, čtvrgram senického podniku.
tým
do party budeme logicky
Turnaj Prostějov
my. Drážďany i Bělehrad při(9. a 10. října)
tom pravidelně hrají ChampiPremiérově v historii uspořádá ons League a Vídeň poměrně
hanácký oddíl přípravné měře- úspěšně působí v CEV Cupu.
ní sil většího rozsahu se čtyřmi Naši fandové se tedy mají na
zúčastněnými celky. „Už jsme co těšit,“ prozradil sportovní
dali dohromady kompletní ředitel VK Peter Goga s tím,
startovní pole, mohu říct, že že formát domácího turnaje
má opravdu velmi vysokou s konkrétním pořadem zápasů
úroveň. Přicestují k nám SC se ještě dolaďuje.

Agelkám v reprezentacích se v Grand Prix dařilo
Prostějov/son – Výsledkově
sice porážkovou, ale přesto
herně vydařenou tečku za
World Grand Prix 2013
absolvovala
volejbalová
reprezentace žen České republiky. V rámci posledního
turnaje základní části elitní
světové soutěže na japonské
půdě prohrála všechny tři
duely s velmi silnými protivníky, ovšem hned dvakrát
sahala po vítězství. A výraznou
roli přitom měly všechny
tři zástupkyně VK AGEL
Prostějov v týmu.
V Sendai Češky nejprve narazily na extrémně kvalitní USA,
přičemž stříbrnému celku
z loňské olympiády v Londýně
podlehly až po velkém boji
0:3 (-20, -20, -23) a nebýt opakovaných vlastních hrubek
v klíčových okamžicích, získaly

by minimálně jeden set. To už se
svěřenkám Carla Parisiho povedlo ve druhém střetnutí s Bulharskem, jemuž se v letošní Grand
Prix až nečekaně daří. Většinu
času dobře šlapající výběr ČR
však rozjeté Balkánky přibrzdil a
padl těsně 2:3 (20, -18, -17, 22,
-8). Totéž se našemu nároďáku
podařilo v závěrečném vystoupení proti domácímu Japonsku, také jednomu z nejlepších
družstev planety. Tentokrát
k triumfu chyběl opravdu jen
kousek, více než dvouhodinový
dramatický mač skončil 2:3 (-18,
22, -26, 23, -13).
Potěšitelné je, že k hodnotným
výkonům i dvěma cenným
získaným bodům v Asii notným dílem přispěly všechny tři
Agelky. Zaujalo hlavně zlepšení
čerstvě dvacetileté smečařky
Andrey Kossányiové, která

z lavičky vlétla do třetí sady
utkání s Američankami a od
té chvíle českému kolektivu
pomáhala výborným způsobem.
V jednotlivých zápasech dosáhla
tří, dvaceti a čtyř bodů, zejména
proti Bulharkám doslova zářila.
Nahrávačka Pavla Vincourová
znovu nastoupila do každého
souboje v základní sestavě a
byť se v tak náročných bitvách
logicky nevyhnula občasným
chybám, celkově odvedla na
svůj nízký věk rovněž dvaceti
let vysoký standard. To stejné
platí o liberu Julii Jášové, jež
se v pětadvaceti stává jednou
z největších opor reprezentační
party s lvíčkem na prsou.
Čtvrtou účastnicí letošního
ročníku
světové
Grand
Prix z vékáčka je nizozemská blokařka Quinta Steenbergenová. Ta se svým týmem

v hlavním městě Kazachstánu Almaty zdolala domácí
mančaft 3:0 (23, 14, 16),
podlehla úřadujícím olympijským šampiónkám z Brazílie
0:3 (-15, -20, -15) a porazila
Kubu 3:0 (13, 23, 22). Letní
posila hanáckého klubu přitom
zaznamenala jedenáct, dva a
šest bodů, což svědčí jak o jejím pevném místě v národním
souboru Holandska, tak o nesporných volejbalových kvalitách předpokládané tahounky
VK.
Nyní se pětice prostějovských
plejerek – tedy Quinta Steenbergenová, Pavla Vincourová,
Andrea Kossányiová, Julie
Jášová i Běloruska Tatsiana
Markevičová - bude připravovat
na zářijové mistrovství Evropy
2013 (6. až 15. 9. v Německu a
Švýcarsku).

Kateřina Kočiová: „Můj cíl byl zůstat v Prostějově!“
Smečařka chválí metody Michaely Jelínkové a moc se těší na Champions League

Sedmička prostějovských volejbalistek už dva
týdny společně maká v přípravě na příští sezónu,
jednou z nich je smečařka Kateřina Kočiová. Po
svém lednovém příchodu do VK AGEL byla v roli
nové posily, zatímco teď po výrazné letní obměně
týmu patří do skupiny pouhých čtyř hráček, jež
v ženském kolektivu Hanaček od minulého
ročníku zůstaly. Po čtvrtečním odpoledním tréninku vždy pozitivně naladěná „Koči“ věnovala
Večerníku následující rozhovor...
Marek Sonnevend
Na úvod bych se vrátil
k červnovému soustředění
české reprezentace v Prostějově, které jste absolvovala. Potěšila vás pozvánka, byť jen do
širšího výběru ČR?
„Samozřejmě mě to potěšilo, ale
na druhou stranu zase zklamalo,
že jsem se nedostala do nominace na další reprezentační srazy. To
mě mrzelo. Každopádně bylo výborné spolupracovat s celosvětově uznávaným trenérem Carlem
Parisim.“
Co vám náročný prostějovský kemp s národním
t-výběrem dal konkrétně?
„V Itálii se hraje trochu
hu
jiný volejbal, než tady
dyy
v Čechách. Například
ad
technika přihrávky je tam
am
m
úplně odlišná, Carlo taky
ky
hodně dbá na obranu
nu
v poli. Hlavně v těchto
hto
dvou herních činnostech
ch
mi kouč dal spoustu cenenných rad a s holkama jsme
me
se všechny mohly během
em
soustředění mnoho naučit. Z tohoto pohledu byla pro mě tahle
šance moc fajn a byla jsem velice
ráda za možnost tady být.“
Letní volno je pro volejbalistky a volejbalisty
celkově dost dlouhé. Jak se během něj fyzicky udržujete?
„Po sezóně jsem si dala dva týdny
úplného volna, kdy jsem nehnula
ani prstem. Potom jsem začala
chodit třikrát týdně do posilovny,
k tomu doplňkové sporty jako
beachvolejbal, tenis, jízda na koni
a další. Abych se aspoň trochu
hýbala. V tomhle režimu jsem
pokračovala celé léto s výjimkou
dovolené, kde taky dostal přednost
spíš odpočinek.“

Nebyl tedy problém naskočit do společné přípravy VK?
„Trochu problém to je vždycky,
hlavně v úvodu. Nejhorší byly
první tři dny. Ale teď už jsem
v rozjetém vlaku a s holkama
jedeme naplno, všechno dobrý.“
Proč jste vlastně zůstala
v kádru Agelek?
„Zůstat zde byl můj cíl. To se povedlo a jsem hrozně ráda, že jsme
se s vedením klubu domluvili
na další spolupráci. Trenér Miroslav Čada mě sám oslovil, což
mi udělalo radost, snad byl tedy
se mnou spokojený. Teď tady
startuju novou sezónu úplně od

Pojďme k probíhající
přípravě, jejíž podstatnou část vede Michaela Jelínková, ještě nedávno tvá spoluhráčka a nyní kondiční
trenérka. Jak se vám zamlouvají její metody?
„Míša je úplně neuvěřitelná, já
osobně jsem z její přípravy moc
příjemně překvapená. Ona je
super člověk a na svou novou
roli kondiční trenérky se viditelně skvěle nachystala. Tréninky
dělá na vysoké úrovni, přitom
zábavně, čas při nich rychle utíká a hlavně všechny cítíme, že
nám prospívají. Dost zapojujeme
svaly, které ve volejbalu vůbec
nezatěžujeme, já jsem pevně přesvědčená, že na sezónu budeme
po fyzické stránce perfektně připravené. Je totiž velká výhoda, že
Míša ještě donedávna dlouhá léta
sama hrála vrcholový volejbal
a dobře tedy ví, co potřebujeme.
borná holka do
Navíc je to výborná
cky, německy
party, umí anglicky,
i francouzsky a tohle vše
a.“
jsou další pozitiva.“
Překvapilo
o vás,
jak moc see kádr
v létě obměnil?

„V Prostějově je to takhle většinou,
nou,
pilo.
takže mě to až tolik nepřekvapilo.
dro,
Jsem ráda, že tady zůstalo fajn jádro,
i...“
to znamená Kossy, Vincy a Soli...“
Smečařka KATEŘINA KOČIOVÁ
OVÁ
ý
óny
y
o obměně týmu
z loňské sezóny
začátku, všechno už v Prostějově
znám, jsem tu i s přítelem zabydlená, mám zde plno známých a
tohle vše by mi mělo pomáhat,
aby další ročník byl z mé strany
lepší než minulý. Chci se dostat
víc na hřiště a pořádně se prosadit.“
S uplynulou sezónou
z vaší strany nepanovala
spokojenost?
„Volejbal je týmový sport, proto
jsem spokojená být mohla, neboť
jsme vyhrály Český pohár i extraligu. Z osobního hlediska však
spokojenost určitě nezavládla,
neboť jsem zvyklá hodně a většinou dobře hrát. Snad se to v nové
sezóně povede.“

„V Prostějově jee to
takhle
většinou,
ou,
ik
takže mě to až tolik
nepřekvapilo. Jáá
y
jsem ráda, že tady
zůstalo fajn jádro
o
loňského týmu, to
znamená Kossy,
sy,
Vincy a Soli. Přišly
šly
další dobré holky,
ky,
věřím, že si všechchetně
ny společně, včetně
me.
cizinek, sedneme.
Z těch jsou tady zanski
tím Sara Hutinski
ek,
a Sonja Borovinšek,
ačobě výborné parťačvu
ky. Co se kolektivu
bec
týče, nevidím vůbec
žádný problém.“

Je psychicky náročnější
čekat nějakých pět až
šest týdnů na první přípravné
zápasy?
„Nijak moc těžké to není. Podle
mě je naopak lepší se nejdřív
plně věnovat kondiční přípravě
a s utkáními pak začít až v momentě, kdy se budeme víc věnovat herní přípravě. V takovém
modelu mnohem méně hrozí
zranění, osobně mi to pocitově
vyhovuje. Nemá smysl nic zbytečně uspěchávat.“
S ohledem na váš až lednový příchod do Prostějova jste přišla o duely evropské Ligy mistryň. Těšíte se
hodně na tuto soutěž?
„Těším se opravdu moc, zahrát si
Champions League byl vždycky
jeden z mých snů. Tak doufám,
že se mi povede do ní naskočit a
co nejvíc v elitním poháru absolvovat. Jsem zvědavá na úroveň
Ligy mistrů, jak silná
v ní panuje konkurence a jestli
se nám podaří
dosáhnout
i na nějaká
vítězství.
Snad ano,
aby pro VK
účinkování
v Lize mistryň dopadlo
mnohem pozitivněji než
loni.“

Pouze Kamil Švrdlík
a Jan Kratochvíl scházeli na prvních trénincích basketbalistů
Prostějova před novou
sezonou. Zatímco první
se připravuje s národním týmem, druhý měl
menší zdravotní potíže.
Na kondiční soustředění
už ale nová posila Orlů
s týmem odcestovala.
Individuální program po
zranění achilovky má
Jaroslav Prášil, po operaci kolene se do tréninkového procesu vrací
také Dušan Pandula.
Prostějov/lv

„Zatím můžeme být docela
spokojeni. Po dlouhé pauze se
hráči dostavili v docela slušné
kondici. Postupně přidáváme

na objemech. Musíme zátěž
zvyšovat opatrně, aby se nám
to nevymstilo v podobě nějakého zranění,“ poznamenal
na úvody přípravy trenér BK
Prostějov Zbyněk Choleva.
Poté, co vedení klubu stabilizovalo situaci a nová sezóna
by neměla přinést existenční
okamžiky jako ta předchozí,
mohou kouče trápit převážně
jen zdravotní trable. Například stav kapitána Jaroslava
Prášila se lepší pouze postupně. Choleva předpokládá, že
operovaná noha snese velkou
zátěž zhruba na pět týdnů.
„Ale je to jen odhad. Jarda
jde v týdnu k lékaři a po jeho
vyšetření budeme chytřejší.
Snad Prášilův návrat nebude
trvat dlouho,“ přeje si kouč.
Lodivoda Orlů potěšil přístup nové posily Radka Nečase. Zkušený pivot má velkou chuť do tréninku a měl
by patřit mezi opory týmu
v příštím ligovém ročníku.
Prakticky to samé platí také
o dalších basketbalistech.

V nadcházejícím týdnu Orli
absolvují kondiční soustředění v Novém Jičíně, kde budou
mít k dispozici posilovnu, náročné běžecké terény, bazén i
posilovnu. Příprava bude zaměřena především na fyzičku, herní situace budou hráči
trénovat až později. „Chceme, aby především kondiční část byla pestrá. Budeme
plavat, běhat a posilovat, v
případě horšího počasí využijeme halu,“ nastínil Choleva
plán.
Postupně se plní také plán
přátelských zápasů. Orli budou testovat svůj herní projev
výhradně v domácím prostředí proti ligovým soupeřům.
„Přesný program se ještě
upřesňuje. Hledáme termíny,
které budou vyhovovat oběma týmům. Měli bychom hrát
například proti Opavě nebo
Jindřichovu Hradci. Předpokládám, že před začátkem ligy
odehrajeme osm zápasů,“ prozradil závěrem prostějovský
trenér.

Věřím, že v národním týmu zůstanu,“
přeje si basketbalový Orel Švrdlík
Prostějov - Jediným prostějovským basketbalistou, který bojuje o dres České republiky, která se
chystá na mistrovství Evropy je pivot Kamil Švrdlík.
V posledních dvou letech byl součástí národního
týmu, loni se radoval z úspěchu v kvalifikaci a teď
věří, že se s mužstvem Pavla Budínského podívá v
roli hráče na šampionát ve Slovinsku, který začíná
na začátku září. „Konečná nominace ještě není
hotová, ale doufám, že v týmu budu,“ věří jeden z
nejlepších pivotů Mattoni NBL.
Ladislav Valný
Na přelomu července a
srpna jste absolvovali
tři bloky reprezentačního
soustředění.
Jak
byla
příprava náročná?
„Nebylo to tak strašné.
Sám jsem se navíc začal
připravovat již dříve, takže
to docela šlo. V prvních
dvou blocích jsme pracovali
především na kondici, poslední týden byl herní. Hodně
práce s míčem, zkoušení
herních systémů.“
Na nějaké sehrání
nebyl prostor?
„K tomu budou sloužit
především přípravné zápasy,
které nás čekají. Bude jich
sedm a to by mělo stačit.“
Narazíte na silné
týmy. Co říkáte kvalitě
protivníků v přípravě?
„Čeká nás například Turecko
(národní tým hrál dva zápasy
o víkendu - pozn.red.), Rusko nebo Litva, to jsou týmy,
které patří mezi ty nejlepší.
Před mistrovstvím Evropy
nás pořádně prověří. Je trošku
škoda, že všechny zápasy
hrajeme venku, ale možnost
srovnání s těmi nejlepšími
b
bude
skvělé.“
Základ reprezentace
tvoří loňský výběr,
který uspěl v kvalifikaci. Je

to velká výhoda?
„Všichni se známe, už jsme
spolu něco odehráli. To je
vždy lepší, než když se sejde
nový tým. Už proto věřím, že
budeme hrát ještě lépe než v
kvalifikaci.“
Z přípravy kvůli zdravotním
problémům
musel odstoupit Petr Benda
a jeho návrat k týmu je
nejistý. Cítíte větší šanci z
pohledu konečné nominace?
„Momentálně je nás dvanáct,
to je počet hráčů, kteří pojedou
do Slovinska. V tuto chvíli
nikdo neví, jestli se k nám Petr
připojí. Uvidíme, jak všechno
dopadne. Pochopitelně věřím,
že v týmu zůstanu.“
Oproti loňskému roku
bude v týmu Jan
Veselý. Jak velká je to posila?
„Je to náš jediný hráč v NBA,
tím je řečeno vše. Určitě to pro
nás znamená posílení. Jeho
atletický projev nám určitě
pomůže. Podobný hráč nám v
kvalifikaci trochu chyběl.“
Ve skupině vás čeká
Španělsko, Slovinsko
nebo Chorvatsko. Jaké budou ambice českého týmu?
„Mezi
favority
skupiny
nepatříme. Kvalitu Španělska,
Chorvatska nebo Slovinska
nemá smysl příliš rozebírat.
Pokud chceme postoupit,

potřebujeme porazit Gruzii
a Polsko, pak se uvidí, jak se
skupina vyvine.“
Na mistrovství Evropy
Česko postoupilo po
šesti letech. Není už postup
dostatečný úspěch?
„Ten jsme již oslavili loni. A
už se toho o něm řeklo dost.
Teď chceme odehrát kvalitní
zápasy na mistrovství.“
V dresu Prostějova
jste odehrál náročnou
sezonu v Mattoni NBL.
Stačil jste si po dlouhém ligovém ročníku odpočinout?
„Ale ano. Trochu volna jsem
si dopřál. Byl jsem doma a chvíli odpočíval.“
Od basketu jste si ale
úplně
neodpočinul.
Zahrál jste si trojkový basketbal za tým Bo!!! A v rámci Tour 2013 jste se radoval z
vítězství ve finálovém turnaji…
„Absolvoval jsem dva turnaje,
bylo to fajn. Je to něco jiného
než klasický basketbal. Ale
docela jsem si to užil.“
Prostějov už začal s
přípravou na novou
sezonu. Máte představu,
kdy se k Orlům připojíte?
„To se uvidí. Záleží na hodně
věcech. Jestli budu v konečné
nominaci, jak se nám bude
dařit v základní skupině.
Budeme to řešit podle okolností...(úsměv)“

Výsledky MSFL ligy

Výsledky DIVIZE E

2.kolo: Hlučín - Břeclav 0:1 (0:0). Branky: 80.Král. * Hulín Uničov 2:0 (2:0). Branky: 6. Kopečný, 45. Krhut. * Mikulovice
- Sigma Olomouc B 0:2 (0:2). Branky: 70. Texl, 85. Stříž * Opava
- Žďár n/S 5:2 (1:0). Branky: 2.Metelka, 50.Metelka, 68. Dvorník,
77. Nekuda, 87. Binar - 53. Pohanka, 88. Zedníček * Orlová - Zlín
B 2:0 (1:0). Branky: 31. Tomáš, 75. Kovář. Prostějov - Třebíč
3:1 (1:0). Branky: 13. Pavlík, 48. Machálek, 89. Pospíšil - 52.
Komínek * Slovácko B - HFK Olomouc 2:2. Branky: 33.Holek,
71.Fojtásek - 13.Stehlík, 79. Zondra * Zábřeh - Kroměříž 2:1
(2:1). Branky: 13.Čep, 17.Bacík - 26.Dobeš

2.kolo: Mohelnice - Určice
0:0 (0:0) * Karviná B Hranice 2:1 (2:1) * Brumov
- Petrovice 1:2 (1:1), Přerov
- Nový Jičín 0:1 (0:0) *
Otrokovice - Lískovec
2:5 (2:3) * Slavičín Dolní Benešov 1:2 (1:1)
* Opava B - Šumperk 0:0
(0:0) * Havířov - Valašské
Meziřícčí 3:2 (1:2)

tabulka Moravskoslezské ligy PO 2. kole

tabulka Divize E


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

Mužstvo
Sigma Olomouc B
Hulín
Zábřeh
Slovácko B
Prostějov
Opava
Orlová
Mikulovice
Uničov
Břeclav
Zlín B
Hlučín
HFK Olomouc
Žďár nad Sázavou
Kroměříž
Třebíč

Z
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

V
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0

R
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0

P
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2

S
6:1
4:0
4:2
4:3
4:3
6:6
2:2
2:2
2:3
1:2
1:2
2:3
2:3
4:7
2:4
2:5

B
6
6
6
4
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
0
0


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

Mužstvo
Havířov
Lískovec
Mohelnice
Dol. Benešov
Petrovice
Nový Jičín
Určice
Brumov
Karviná B
Opava B
Slavičín
Přerov
Šumperk
Otrokovice
Val. Meziříčí
Hranice

Z
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

S
6:3
6:3
2:0
4:3
3:2
2:1
1:0
3:2
2:2
2:2
2:3
1:2
1:3
3:6
2:5
1:4

B
6
4
4
4
4
4
4
3
3
2
1
1
1
1
0
0
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Páteční Grand Prix Prostějov odstartuje pět dní špičkové cyklistiky na velodromu

Na Hanou i letos dorazí mistři světa či Evropy
včetně bývalého jezdce SKC Robina Wagnera
Svátek dráhové cyklistiky je již doslova za dveřmi.
Čas mezinárodních závodů Grand Prix Prostějov
2013 nastane již tento pátek 23. srpna od půl jedné
odpoledne, vyvrcholení večerního programu pak
obstará tradiční Memoriál Otmara Malečka v bodovacím závodu dvojic, kde bude Alois Kaňkovský
usilovat již o osmé vítězství. Tímto ale atraktivní
cyklistická nabídka zdaleka nekončí. Hned o víkendu bude pokračovat Českým pohárem mládeže,
který vyvrcholí až ve středu následujícího týdne
mistrovstvím republiky kategorie Elite a rovněž obnoveným mistrovstvím Moravy a kategorií Masters.
Prostějov/jim
Na prostějovském velodromu se
v pátek uskuteční nejprestižnější
a nejkvalitnější závody v dráhové
cyklistice, které může fanoušek cyklistiky v České republice navštívit.
Grand Prix Prostějov -Memoriál
Otmara Malečka- je od loňského
roku zařazené do kategorie UCI
Class I., tedy nejvyšší kategorie,
které lze pro závody na venkovní, betonové dráze dosáhnout a
tento punc si udržely i pro letošní
ročník. Na jeho pořádání se poprvé
nepodílí Dukla Praha. Hlavnímu organizátorovi Ricardo Racing Teamu
tak bude vypomáhat už jen výhradně domácí oddíl SKC TUFO Prostějov. „Je to již čtrnáctý ročník, pokaždé jsou závody lepší a lepší. Musím
poděkovat Michalu Mráčkovi, který
zajistil kvalitní pole závodníků a
třem největším partnerům městu
Prostějov, Olomouckému kraji
i Českému svazu cyklistiky. Bez
nich by to dělat nešlo,“ sdělil na
úvod čtvrteční tiskové konference
Richard Šmída, předseda Ricardo
Racing Teamu.

Startuje se už po poledni
Závodit se na prostějovském velodromu začne v pátek 23. srpna
o půl jedné odpoledne, jako první
se představí sprinteři v kvalifikaci
na dvě stě metrů s letmým startem.
A diváci se mají hned v této disciplíně na co těšit, na startu nebude
chybět aktuální dvojnásobný mistr
Evropy do třiadvaceti let Pavel Kelemen. „Bude největší hvězdou.
Jeho titul je poměrně čerstvý, šlo
o poslední měření sil. Kluci získali
medaile ve všech disciplínách, kde
se postavili na start, těžko se tak k
nim hledali adekvátní soupeři. Přijedou ale Poláci s loňským mistrem

Evropy, velice kvalitní závodníci
z Itálie, Maďaři,“ představil část startujících nový ředitel závodu Michal
Mráček starší. Vedoucího trenéra
SKC a SCM Prostějov tak čeká nová
role. „Současně jsem sportovním
šéfem silničního kontinentálního
týmu, takže práce je opravdu hodně.
Staral jsem se především o zajištění
závodníků, musím říct, že to bylo trochu komplikovanější, ale můžeme se
i tak těšit na poměrně slušnou účast,“
připomněl souběžné vícedenní klání
v německém Cottbusu.
Ihned po sprinterech bude ovál
patřit bodovačce žáků a kadetek,
i mládežnické závody budou mít
svou kvalitu a zahraniční obsazení.
„Patří to do závodů Visegrádské
čtyřky jako Závod olympijských
nadějí. Olympijské výbory si mohly
vybrat vždy po jednom závodě, za
silniční cyklistiku je to u nás Závod
míru juniorů, na dráze právě Grand
Prix Prostějov,“ těší předsedu SKC
TUFO Prostějov Petra Šrámka.
Následovat bude bodovačka kadetů
a po ní přijde druhý start Pavla Kelemena, tentokráte v taktéž zlatém
keirinu, kde bude obhajovat loňské
vítězství. Tehdy ho na stupně vítězů
doprovodili jen oddíloví kolegové
z Dukly Brno, jejich cílem je i letos skončit co nejvýš. „Pojedeme
v kompletní sestavě kromě Kuby
Vývody, který se bude připravovat
na maturitu. Tedy naši dva mistři
Evropy plus Adam Ptáčník, David
Sojka, Tomáš Bábek. Juniory spolu nebereme, mají za sebou vrchol
sezony v podobě mistrovství světa,
kde byl Jarda Spáčil druhý v keirinu,“ připomněl velký český úspěch
vedoucí kouč Dukly Brno Svatopluk Buchta.
Mistr světa ve stíhačce družstev
z roku 1986 ocenil, že se jedná o
závody první kategorie, domácí
jezdci zde tak mají velkou příležitost

Program memoriálu Otmara Malečka 2013
Odpolední program (začátek ve 12.30):
KATEGORIE

S hvězdami. Na tiskové konferenci nechyběli vedle Richarda Šmídy, Michala Mráčka a Svatopluka Buchty
ani mnohonásobní evropští medailisté Pavel Kelemen, Robin Wagner a Jiří Hochmann.
Foto: Jiří Možný
zlatý hattrick útočit Milan Kadlec
s Aloisem Kaňkovským. Platí,
že každé dvacáté kolo se boduje,
diváci navíc mohou vypisovat
finanční prémie na určitý okruh.
„Závodníci Dukly Praha budou
absolutními favority, což dokazují
každoroční rankingy UCI, vrací se k
nám také vítěz z roku 2009 Butazzoni, zúčastní se i loňští juniorští mistři
Evropy Matteo Alban a Riccardo
Donato,“ těší se Mráček na velký
zážitek. Účast také přislíbili dráhaři
Zápolit budou i ženy
z Polska (mezi nimi mimo jiné loňKvalitní sestava se sjede i mezi ský mistr Evropy v bodovačce do
ženami, na které čeká scratch, půl třiadvaceti let Wojciech Pszczolarkilometr s pevným startem a bodo- ski), Španělska, Rakouska, Maďarvačka. „Uvidíme úřadující mistryně ska a Slovenska, v jednání je ještě
světa. V bodovačce je to Jarmila start Švýcarů.
Machačová, ve scratchi Polka KaKdo pojede za domácí barvy?
tarzyna Pawlowská, která obhájila
svůj titul z roku 2012. Dále přijede Barvy domácího oddílu SKC
závodnice z USA Elizabeth Newell, TUFO Prostějov budou hájit
dvojnásobná americká mistryně Michal Mráček mladší, Viktor
z bodovačky a z omnia, tradiční Vrážel, Christopher Imrek. Boúčastnicí je Alžběta Pavlendová ze hužel zcela určitě bude ze zdraSlovenska,“ prozradil několik jmen votních důvodů chybět Jakub
Michal Mráček starší.
Filip, největší hvězda domácích,
Na Hanou se dále chystá rakouská obhájce bronzové medaile z bopřítelkyně cyklisty SKC TUFO Pro- dovacího závodu v posledních
stějov Verena Eberhardová, přijede dvou ročnících. A tak trenér domárovněž juniorská mistryně světa ve cích a zároveň nový ředitel závodu
scratchi Annalisa Cucinotta a další Michal Mráček starší zvažuje start
evropské medailistky. „Bude starto- nové akvizice týmu Adama Valeše,
vat i Lucie Záleská, na mistrovství nebo Jiřího Matouška. „Otázkou je,
Evropy získala tři bronzové medai- zda postavíme jednu dvojici naši a
le, což je skvělý výsledek. Holek ne- jednu smíšenou, asi to tak bude,“
bude málo a závody by mohly mít přemítal Michal Mráček starší, jenž
úroveň,“ těší se ředitel Grand Prix.
ještě uvažuje o čtvrtém jménu.
Vrcholem ale jako každoročně A co od závodu s celkovým rozbude bodovací závod dvojic na počtem přibližně čtvrt milionu
sto dvacet okruhů, kde budou na korun očekávají samotní jezdci?
získat důležité body pro kvalifikaci
na závody Světového poháru a následně i na mistrovství světa. „Teď
se výrazně snížily počty startujících
a kvalifikace bude hodně složitá.
Kdo se nenominuje na Světový pohár, nemá možnost dostat se ani na
mistrovství světa. Prostějovští jako
jediní v republice uspořádají takový
závod, kde si můžeme nasbírat velký počet bodů, abychom mohli být
v klidu,“ těší ho.

„Každý rok se na tyto závody hodně
těším. Je tu nejlepší atmosféra, navíc
budu závodit na domácím velodromu,“ těší se bývalý člen SKC Robin
Wagner. „Jel jsem ho tu loni poprvé,
mile mě tu překvapila atmosféra, je
nejlepší v České republice. Těším
se,“ doplnil ho týmový kolega z
Dukly Brno Pavel Kelemen. „Jsem
tu také skoro jako doma, do Brna to
nemám daleko. Cítím se tu dobře, je
mi to zde sympatické. Pojďme si to
užít a mějme z toho radost,“ nechal
se slyšet vítěz z roku 2010 a jezdec
Dukly Praha Jiří Hochmann.
Hlavním rozhodčím tentokrát bude
německý arbitr Ingo Rees. Nic se
nezměnilo ani na tradičním charitativním podtextu celé akce, kdy
výtěžek z tomboly a dobrovolného
vstupného bude věnován oddělení onkologie Fakultní nemocnice
v Olomouci. Cyklistický fanoušek,
který si na prostějovský velodrom
najde cestu, se určitě může těšit na
vynikající sportovní podívanou.
Podrobnější informace, včetně
programu, naleznete také na
webových stránkách závodu www.
otmarmalecek.cz

Na program Grand Prix Prostějov-Memoriál Otmara Malečka 2013 je i letos vstupné
dobrovolné, výtěžek ze vstupného a z tomboly poputuje na
onkologické oddělení Fakultní
nemocnice Olomouc. Záštitu
nad závodem převzal první
náměstek Olomouckého kraje Alois Mačák.

DRUH ZÁVODU

POČET KOL

Muži

Kvalifikace sprint – postupuje prvních osm

Žáci, kadetky, žačky

Bodovací závod + vyhlášení vítězů

15 kol á 3

Muži

1/4 finále sprint 1–8, 2–7, 3–6, 4–5

4x2 kola

Kadeti

Bodovací závod + vyhlášení vítězů

50 kol á 5

Muži

Keirin rozjížďky

?x6 kol

Muži

Sprint jízda o 5. – 8. místo

2 kola

Muži

1/2 finále sprint 1–4, 2–3, první jízda

2×2 kola

Ženy

Scratch

33kol

Muži

1/2 finále sprint 1–4, 2–3, druhá jízda

2×2 kola

Junioři

Madison + vyhlášení vítězů

80 kol á 20

Muži

Keirin opravy

?x6 kol

Muži

1/2 finále sprint případné třetí jízdy

2×2 kola

Muži U23

1km

?x1km

Ženy

500m

?x500m

Večerní program (začátek v 17.30):
Muži

Sprint finále 3–4, 1–2

2×2 kola

Muži

Keirin 2. kolo

2×6 kol

Ženy, juniorky

Bodovací závod

50 kol á 10

Ženy, juniorky

Vyhlášení 3 nejlepších závodnic bod. závodu

Muži

Sprint finále 3–4, 1–2

2×2 kola

Muži

Sprint finále 3–4, 1–2 příp. třetí jízdy

2×2 kola

Muži

Vyhlášení 3 nejlepších sprinterů

Muži

Bodovací závod

Muži

Vyhlášení 3 nejlepších závodníků bodov. závodu

Muži

Keirin finále 7-12, 1-6

Muži

Vyhlášení 3 nejlepších závodníků keirinu

Muži

Bodovací závod dvojic

Muži

Vyhlášení 3 nejlepších dvojic

105 kol á 7

2×6 kol

120 kol á 20

Odchovanec prostějovské cyklistiky se vrací na rodnou hroudu

„HLAVNĚ, AŤ TO NENÍ ŽÁDNÁ TRAGÉDIE,“
směje se čerstvý evropský šampion
p ROBIN WAGNER

V kvalifikaci jsme totiž
tot zajeli snad
o desetinu lepší čas než Němci, kteří
byli jasní favorité. Postupem
času
Po
jsme si ale uvědomili, že jsme tam
jeli s jiným cílem a bbyli jsme spokojeni.“
Vaše výsledky
výsled dokazují
talent. Jak jste na
velký talent
tom v porovnání s absolutní
špičkou?
světovou špičk
„Letos jsem mohl
být na mistrovství
světa, které se
únoru konalo
v ún
běloruském
v
Minsku.
Tam
Mins
jsme se ale
jsm
bohužel nesešli
boh
formou...
s
Zima je pro
Zim

Prostějov - V dresu prostějovského SKC se již několikrát
stal mistrem republiky mezi kadety i juniory, po přesunu mezi
muže zamířil do Dukly Brno, nejlepšího domácího oddílu specializujícího se na sprinterské disciplíny. Ani tady se dvacetiletý Robin Wagner (na snímku) neztratil a na nedávném mistrovství Evropy do třiadvaceti let získal titul v závodu na jeden
kilometr s pevným startem, k němuž přidal i stříbro ve sprintu
družstev! Ve zlatém závodě navíc na pomalejší dráze časem
1:01,917 vylepšil český rekord. „Dosavadní rekord držel Filip
Ditzel a zajel ho loni v kolumbijském Cali, kde je nadmořská
výška kolem jednoho tisíce metrů a vzduch řidší, tudíž líp se
tam jede. V Anadii je nadmořská výška kolem nuly. Docela
mě překvapilo, že jsem ho zajel právě tam,“ radoval se prostějovský odchovanec Wagner s tím, že světový rekord je
z Bolívie z nadmořské výšky kolem tří a půl kilometru.
Jiří Možný
Vracíte se na místo činu
a opět si zazávodíte na
prostějovském velodromu. Na co
tady
nejraději
vzpomínáte?
„Na tomto velodromu jsem vyrůstal,
začínal jsem tu s dráhou, takže se
sem vracím strašně rád. I kvůli
trenérovi Vladimíru Vačkářovi,
předsedovi Petru Šrámkovi a SKC
Prostějov jako celku. Mám to
zde hrozně rád, tento ovál je totiž
rozměrově nejbližší těm dřevěným,
na nichž se jezdí evropské a světové
šampionáty. Má tři stovky metrů,
normální dřevěné dráhy pak
o padesát míň. Navíc prostějovská
atmosféra je úplně fantastická,
přijedou příbuzní, známí, bude to
divočina... (úsměv)“
Bude to váš první start po
úspěšném šam-pionátu?
„Ano. Měli jsme třítýdenní volno,
teď jsme se druhým týdnem vrátili
do tréninku a uvidíme, jak jsme potrénovali.“

Co tedy od závodu
očekáváte?
„Doufám,
že
něco
málo
z formy zbylo a že by to mohlo být
dobré. Hlavně, ať to není žádná tragédie (smích).“
Vrátil jste se s dvěma
medailemi a českým
rekordem, s jakými ambicemi
jste ale do Portugalska odjížděl?
„Když jsem na mistrovství Evropy
odjížděl, cítil jsem, že forma je
docela dobrá a graduje to. Třeba v
Moskvě jsem jel kilometr za 1:02,4,
což byl můj osobní rekord. Jel jsem
tak do Portugalska s medailovými
ambicemi, říkal jsem si, že bych
mohl být do třetího místa a trochu
si vylepšit osobní rekord. Když pak
ležíte na masérském lehátku a už
máte závod za sebou, tak jen čekáte,
jestli to vyjde, nebo ne. Když jsem
se dozvěděl, že budu mít medaili,
byl jsem radostí bez sebe! Že by
to mohly být ´hvězdičky´, to mě
vůbec nenapadlo...(smích) Čas mě
hodně překvapil, s tím jsem naprosto nepočítal.“

„Když jsem se dozvěděl, že budu mít medaili,
byl jsem radostí bez sebe. Že by to mohly být
´hvězdičky´, to mě nenapadlo. Čas mě hodně
překvapil, s tím jsem naprosto nepočítal...“
Exprostějovský ROBIN WAGNER o pocitech
po zisku titulu mistra Evropy do 23 let
A stříbro z týmového
sprintu byl nadplán?
„V kvalifikaci jsme zajeli nejlepší
čas, druzí byli Němci a třetí Nizozemci. Dávali jsme si šance na
duel o bronz, ale nakonec jsme jeli
o zlato. Hodně nás to překvapilo.
Chtěli jsme vyhrát, ale ve finále nás
Německo o desetiny porazilo a my
tak získali stříbro. I za to jsme ale byli
hodně vděční, přestože jsme strašně
pomýšleli na zlato a věřili jsme si.

nás vždy složitější, protože kvůli
sněhu nemůžeme trénovat venku
a dojíždíme na dráhu do Vídně.
Na léto se dokážeme připravit
líp, protože můžeme trénovat na
dráze, najíždět kilometry na silnici.
Nevyšlo to tak přímo podle našich
plánů, já jsem tam byl patnáctý na
kilometru s časem tři vteřiny nad
minutu. Teď se šampionát koná
v kolumbijském Cali a doufám, že
se tam předvedu v lepším světle.“
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„Závodu si chci zejména užít, SENZACE: Berdchych se poprvé
ale také vyhrát,“ těší se na v kariéře dostal do světové pětky!
Grand Prix PAVEL KELEMEN

Prostějov/jim - Jednou z velkých hvězd letošního ročníku
Memoriálu Otmara Malečka
bude Pavel Kelemen. Sprinterský specialista z Dukly Brno
reprezentoval loni Českou
republiku na olympijských
hrách v Londýně, zhruba před
měsícem se navíc stal dvojnásobným mistrem Evropy do
třiadvaceti let, k čemuž přidal
i stříbro z týmového sprintu.
„Jel jsem tam sice pro medaili
a doufal jsem, že v keirinu by to
mohlo být zlato, když bude štěstí
a vše se povede, jak má, že ale
přivezu dvě zlata a stříbro, to
si myslím, že od nás nikdo nečekal,“ vracela se velká naděje
české dráhové cyklistiky k šampionátu v Anadii.
Portugalská dráha mu sedla
velmi dobře, nastartovalo ho
překvapivé stříbro českého družstva. „Byli bychom rádi, kdybychom jeli o třetí místo, semifinálovou jízdu jsme ale vyhráli. Ve
finále již byli Němci rychlejší.

Trochu mě to nakoplo, věděl
jsem, že už odjedu s medailí,“
nezastíral Kelemen. Příjemně ho
zaskočila i medaile ze sprintu,
přestože vyhrál již kvalifikace na
200 metrů. „To mi dodávalo sebevědomí. Více jsem si věřil na
soupeře, ale sprint byl náročný,
protože byl rozdělen na dva dny.
Dopadlo to ale takto,“ usmíval se
evidentně spokojený cyklista.
Na závěr evropského šampionátu pak přišla zlatá tečka v keirinu. „Konalo se to poslední den
a už to bylo hrozně zdlouhavé. Byl jsem unaven a ještě mě
v první jízdě diskvalifikovali. Jel
jsem opravu, ale konec byl dobrý,“ připomenul komplikovanou
cestu za titulem.
Zkušenosti mu nabídl i loňský
Londýn, významnější závod
než olympijské hry se totiž nekoná. „To je neskutečný zážitek.
Vidíte všechny sportovce, to vás
ohromí. Byl to největší závod,
co jsem kdy mohl jet. Možná
mě ale v Riu de Janeiro něco

překvapí,“ usmíval se reprezentant při myšlence na příští letní
olympiádu.
V Prostějově obhajuje výhru právě z keirinu, ve sprintu skončil
těsně pod stupni vítězů. I letos má
v plánu absolvovat obě disciplíny
a ideálně atakovat nejvyšší pozice,
po dlouhé pauze je ale nyní čtrnáct
dní v těžké přípravě. „Nemyslím
si, že budu úplně v nějaké formě,
ale budu se snažit vyhrát. Body na
světové poháry už mám ale vyjeté a závodu si chci zejména užít.
Ale také vyhrát. Budeme to s trenérem Petrem Klimešem ladit na
mistrovství Evropy Elite a světové
poháry,“ zmínil vrcholy podzimní
části. Brněnský jezdec patří posledním rokem do kategorie třiadvacetiletých, již příští rok ho čeká
posun mezi dospělou elitu. „Skok
to bude určitě. Jsou tam starší borci, kteří mají větší zkušenost i výkonnost, je jich tam plno dobrých.
Stále mám co zlepšovat,“ uvědomuje si náročnou cestu do absolutní evropské a světové špičky.

JIŘÍ HOCHMANN TOUŽÍ
PO VÝHŘE V MADISONU
„Vynechal jsem závody, snažím se pro to udělat maximum“

Prostějov/jim - O své druhé vítězství na Memoriálu Otmara Malečka bude v pátek večer usilovat
Jiří Hochmann. Dvojnásobný
mistr Evropy a vicemistr světa
v bodovačce dvojic se radoval
již v roce 2010 po boku Martina
Bláhy, letos by na toto umístění
rád navázal a překazil tak cestu
dvojici Kadlec - Kaňkovský za
třetím prvenstvím v řadě.
„Pevně v to věřím. Týmovou taktiku dopředu určovat nejde, to vykrystalizuje až v průběhu závodu.
Je ale dobré, když vyhraje někdo
z českých reprezentantů nad těmi
zahraničními,“ těší se na divácky
atraktivní závod Jiří Hochmann.
V minulých letech platilo, že hlavní páteční disciplína se stala kořistí
Dukly Praha, pokračování série by
se jezdec právě této stáje nebránil.
„Neznám přesnou startovní listinu, ale myslím si, že by to tak být

mohlo. Záleží, kdo tu ale bude ze
zahraničních týmů a v jakém počtu
budeme startovat my,“ upozornil.
Hochmann nezastírá prestižnost
vnitrotýmových soubojů, vše je ale
v určitých mezích a jen při závodění. „Rivalita mezi námi je, kdyby
nebyla, tak je to špatné. Nám to jen
prospívá, pomáhá nárůstu výkonnosti,“ vypíchl pozitiva.
Závod se jezdí na venkovním betonovém oválu, což může být také
plus pro domácí závodníky. „Já
jsem na tom vyrůstal odmalinka,
nikdy se mi na tom špatně nejezdilo. Krásně se na tom svezete
a myslím si, že kompletně pro
český tým je výhodou, že jsme odkojeni betonem. Můžeme si s tím
poradit líp než soupeři,“ zmínil
s tím, že zahraniční dřevěné ovály
bral vždy jako odměnu.
Člen pražské Dukly nedávno začal přípravu na podzimní a zimní

část sezony, prvním vrcholem
bude právě Malečkův memoriál
na prostějovském velodromu.
„Kvůli tomu jsem vynechal některé závody, snažím se pro dělat maximum a věřím, že se to
v dobré obrátí. Pak přijde na řadu
evropský šampionát v nizozemském Apeldoornu a následuje
únorové mistrovství světa v Cali.
To jsou tři stěžejní akce,“ zmínil
Hochmann své nejvýznamnější
akce nadcházejících dnů, týdnů
a měsíců.
Přípravu na zmíněný světový
šampionát tak zahájil půl roku
před samotným konáním akce.
„Je to tak. Moje disciplíny jsou
vytrvalostní a nejde ze dne na den
s výkonností dělat zázraky. Je potřeba cílevědomě a zodpovědně
pracovat dlouhodobě dopředu,
aby nedošlo k žádnému omylu,“
vysvětlil závěrem Jiří Hochmann.

Peněžní ceny - Grand Prix Prostějov 2013 (ceny v Kč)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

MUŽI
Keirin
3 000
1 500
1 000
800
500
300

Bodovačka
4 000
2 000
1 000
800
600
400

Madison
10 000
6 000
5 000
3 000
2 000
1 000

Sprint
3 000
1 500
1 000
800
500
300

7 100

8 800

27 000

Celkem na závod
7 100 4 400

1km p.s.
2 000
1 000
500
400
300
200

Bodovačka
3 000
1 500
1 000
800
500
300

ŽENY
Scratch
3 000
1 500
1 000
800
500
300

500m p.s.
1 500
1 000
500
400
300
200

7 100

7 100
4 400
Celková suma: 72 500,- Kč
Během bodovacích závodů a závodů dvojic budou rozděleny další prémie.

KDO BYL
OTMAR MALEČEK?
Otmar Maleček *21.6.1967, †23.9.1998
Cyklistika mu učarovala už v deseti letech,
po krátkém působení mezi orientačními
běžci zakotvil u cyklistiky. Pod vedením
trenérů Josefa Wintra a Jana Krče ml. pronikal do tajů závodnické taktiky. V tréninkovém středisku mládeže ho pak vedl trenér
Jiří Král a Josef Kratina st.. Výrazně se
začala prosazovat jako mladší dorostenec v
roce 1983, stal se mistrem republiky na silnici, druhé místo obsadil v časovce a na dráze
byl třikrát třetí. Na základě těchto úspěchů
se dostal do střediska vrcholového sportu. V
roce 1984 obsadil na Mistrovství světa juniorů ve Francii 4. místo ve stíhacím závodě
družstev. V roce 1985 obsadil na světovém
mistrovství juniorů 8. místo v bodovacím
závodě a následně přešel do kategorie mužů
do reprezentace.
Na světovém šampionátu ve Vídni 1987 zažil
malou sportovní tragedii, kdy se mu po celosezónní dřině nepovedlo postoupit z rozjížďky a pak se mu ještě jednou zhroutil sportovní svět, když čtyři dny před odjezdem na
olympiádu dostal dopis, že místo něj pojede jiný závodník. Vše si ale vynahradil v roce
1989 na MS ve Francii, kde spolu se Soukupem, Buchtou a Baldriánem dojeli na 5. místě
stíhací závod družstev.
Po třech letech v Dukle Praha se objevil ve Slušovicích, ale zdravotní problémy s kolenem mu nedovolili naplno trénovat ani závodit. Přesto ještě na konci roku 1991 vybojovali s Buchtou Československý mistrovský titul v bodovacím závodě dvojic. Koleno však
zlobilo stále více a proto musel z vrcholového sportu odejít. Cyklistiku však neopustil a
stal se trenérem SKC Prostějov. V roce 1996 se u něj začaly projevovat závažné zdravotní problémy, se kterými bojoval téměř dva roky, ale tentokrát svůj boj prohrál.

Cincinnati, Prostějov/lv Skvělou formu krátce před
začátkem US Open ukázal
na skvěle obsazeném turnaji v Cincinnati Tomáš
Berdych. V semifinále sice
prohrál těsně s Rafaelem
Nadalem 5:7, 6:7, o kolo
dříve ale vyřadil Andyho
Murrayho a v novém vydání světového žebříčku
ATP bude poprvé figurovat na pátém místě.
„O žebříčkový postup jsem
usiloval opravdu dlouho,
téměř dva roky, teď se to konečně povedlo. Mám velkou
radost a postup mi dodává

další sílu k dalšímu posunu,“ radoval se tenista prostějovského TK Agrofert.
Na předcházejícím turnaji v
Montrealu skončil nejlepší
český tenista již ve 3. kole,
ve Spojených státech ale
ukázal svoji lepší tvář. V 1.
kole měl volný los, v dalším
si poradil s Nieminenem a
následně porazil Robreda.
Díky tomu postoupil do
čtvrtfinále proti Murraymu.
V zápase se radoval český
hráč.
„Hrál jsem opravdu dobře.
Prakticky ve všech aspektech jsem byl lepší než sou-

peř. Teď je důležité, abych
podobné výkony uměl opakovat co nejdelší dobu,“
pochválil se po vítězství nad
vítězem loňského US Open
Berdych.
V semifinále už nestačil na
Nadala, přesto odehrál kvalitní zápas. Jeho soupeř ale
předvedl vynikající tenis a
českého tenistu přetlačil.
„Odehrál jsem skvělý zápas
proti těžkému soupeři a navíc se cítím skvěle, což se mi
tady nikdy nestalo, protože
až dosud se mi v Cincinnati
moc nedařilo,“ komentoval
své vystoupení Nadal.

Kvitová na hraně desítky…
Pouze do 3třetího kola se dostala Petra Kvitová. Nejlepší Češka na žebříčku WTA
prohrála střetnutí s bývalou
světovou jedničkou Caroline
Wozniackou a nezopakovala
své loňské semifinále. Proti
světové desítce dobře začala,
jenže ve druhé sadě dvakrát
neudržela servis a v rozhodujícím setu od stavu 3:1 už
neuhrála ani jeden game. V
novém žebříčku WTA by sice
ještě měla udržet postavení v
Top Ten, ale otázkou při současné výkonnosti je, na jak
dlouho...

Pardubická juniorka přivála TK Agrofert triumf a účast ve finále

Pardubice/lv – Tenisový svátek staršího dorostu přinesl
radost mladým tenistům TK
Agrofesrt Prostějov. Na kurtech LTC Pardubice proběhl
další ročník tradiční juniorky. V kategorii dorostenců
se do finále dostal také David Poljak, který nestačil na
Jakuba Filipského z pražské
Sparty. Mezi dívkami potvrdila post nasazené jedničky
Gabriela Pantůčková, která
si v závěrečném souboji po-

radila s Dominikou Paterovou a vyhrála bez problémů
6:2, 6:0.
„Pro mě je to ohromný úspěch.
Byl to pro mě poslední juniorský turnaj a moc jsem tady
chtěla vyhrát,“ radovala se po
vítězství prostějovská tenistka,
která nejtěžší bitvu v turnaji
podstoupila v semifinále proti Kolodziejové. „Finále bylo
lehčí,“ uznala Pantůčková.
Její finálová soupeřka Paterová
sice hned na začátku utkání zís-

kala servis soupeřky, v dalším
pokračování duelu ale zcela
odpadla, hodně se vztekala a
sama se podepsala pod vlastní
špatný výkon. „Tohle mi také
trochu pomohlo,“ uznala vítězka.
Pantůčková se v Pardubicích
definitivně rozloučila s dorosteneckou kategorií a v dalších
měsících se bude soustředit na
přechod mezi ženy. „Čekají mě
už jenom ženské turnaje. Vím,
že začátek bude těžký, ale už

jsem si pár velkých turnajů zahrála, tak snad to půjde rychle,“
doufá prostějovská tenistka.
Poljak ve finále 86. ročníku juniorky proti Filipskému podal,
především v prvním setu, kvalitní výkon, přesto prohrál 3:6,
1:6 a musel se smířit s rolí poraženého. „Davidovi antuka příliš nevyhovuje, což byla moje
výhoda. První sada byla přesto
vyrovnaná. Uklidnil jsem se až
na začátku druhého setu,“ uvedl vítězný Filipský.

Premiéru CHMELA CUPu 2013 vyhrál
smíšený tenisový pár Hynšt - Knollová
Prostějov/mif, pk - O uplynulém víkendu se na kurtech
U Chmelů odehrál první ročník
amatérského tenisového turnaje ve čtyřhře, který byl nakonec
otevřen nejen neregistrovaným
hráčům. Dvojice tenisových
nadšenců zápolila v turnajovém
pavouku, v němž nakonec bylo
třináct dvojic, přičemž nejvýše nasazeným byl smíšený pár
Hynšt - Knollová. A právě toto
duo naplnilo papírové předpoklady bezezbytku, načež se už
v sobotu večer (klání bylo organizátory už předem smrsknuto
do jednoho dne - pozn.red.) těšilo
z celkového triumfu 1. ročníku
CHMELA CUPu 2013, jehož
výhradním mediálním partnerem byl PROSTĚJOVSKÝ
Večerník. Záštitu nad akcí pak
převzal Ing. Pavel Vavrouch,
člen Sportovní komise Rady
města Prostějova.
Od časného rána si to šestadvacet
tenisových nadšenců začalo v areálu „U Chmelů“ rozdávat v premiérovém ročníku klání, které by
mohlo mít budoucnost. Kvarteto
nejvýše nasazených potvrdilo
oprávněnost svého postavení a nebýt nečekaného odstoupení dua
Artur - Hájek, kteří ze zdravotních
důvodů svoji účast vzdali před
branami semifinále, nedostalo by
se na nikoho ze zbytku startovního
pole. Takto jejich místo získal pár
Diviš s Pospíšilíkem.
Semifinále přineslo nejdramatičtější chvíle celého turnaje. Na
jednom kurtu sváděly vyrovnanou
bitvu dvojice Hynšt - Knollová
proti Kadlec – Krupička, přičemž
toto utkání bylo právem označováno za předčasné finále. První sada
vyšla o chlup lépe favorizovanému smíšenému páru, který uspěl
v tie-breaku. Ve druhé sadě se častokrát měnil lídr, nakonec k výhře
a tím i celkovému triumfu dopracoval favorit, zejména poté co se
na servisu chytl Hynšt. Na druhém
kurtu byl k vidění souboj Jeřábka

se Srostlíkem proti duu Diviš Pospíšilík. První set překvapivě
lépe zvládli druzí jmenovaní, kteří
zaskočili silnějšího soupeře. Od
druhé sady už ale papírový favorit
zabral a na zlepšený výkon navázal i v rozhodujícím třetím dějství.
Boj o bronzovou příčku se
neodehrál. Vyčerpaní Diviš
s Pospíšilíkem už neměli sílu na
Kadlece s Krupičkou a utkání
vzdali. Finále pak přineslo suverénní počin jediného smíšeného
páru turnaje Hynšt – Knollová.
I když Jeřábek se Srostlíkem dělali, co mohli, byl soupeř nad jejich
síly. První ročník tak ovládli Hynšt
s Knollovou, kteří po celý turnaj
neztratili jediný set. „Byl to krásně
povedený turnaj s dobrou společností a v moc příjemném prostředí. Rádi se zde příští rok spolu
se svým spoluhráčem vrátíme,“
konstatovala spokojená vítězka
Veronika Knollová, která hraje
tenis závodně.
Velké oblibě publika se dočkala
dvojice Špaček - Piňos. Ačkoliv
oba neoplývali silnými sportovními výkony, svými kousky i komentáři bavili svými přítomné

výsledky 1. ročníku CHMELA CUP 2013
1.kolo: Piňos/Špaček – Formánek D./Formánek P. 1:6, 0:6, Brázdil/
Kadlec – Černý/Rohovský 4:6,6:4,6:2, Kumstát/Liška – Trunda/Soldán
6:0, 6:0,Artur/Hájek – Wind/Vysloužil 6:2, 6:2
Čtvrtfinále: Hynšt/Knollová – Formánek D./Formánek P. 6:1, 6:2,
Krupička/Kadlec – Brázdil/Kadlec 6:1, 6:2, Jeřábek/Srostlík – Trunda/
Soldán 6:2, 6:2, Artur/Hájek – Pospíšilík/Diviš 6:2, 5:7, 6:3 (vítězný pár
ze zdravotních důvodů z dalších bojů odstoupil, postupovala tedy dvojice Pospíšilík/Divič)
Semifinále: Hynšt/Knollová – Krupička/Kadlec 7:6, 7:5, Jeřábek/
Srostlík – Pospíšilík/Diviš 3:6,6:3,6:2
o 3.místo: Kadlec/Krupička – Pospíšilík/Diviš nehrán; skreč páru P./D.
FINÁLE: Hynšt/Knollová – Jeřábek/Srostlík 6:3, 6:2
obecenstvo. Jejich povedené
kousky a spoustu dalšího můžete
vidět na našem webu www.vecerníkpv.cz, kde najdete nejen fotogalerii, ale i videoukázku.
Organizátoři myslili i na doprovodný program. Po celý den byl
k dispozici skákací hrad pro děti,
na své si přišli i labužníci oliv.
Francouzská a řecká ochutnávka
byla příjemným zpestřením celého premiérového ročníku Chmela
Cupu 201. „Pokud mohu soudit
z ohlasů samotných sportovců, tak

ti byli nadšeni. Zápasy v hlavní soutěži a zejména semifinálové duely
a pak samotné finále si svojí atmosférou, nasazením,vyhecováním
a nadšením nic nezadaly s mnohem většími turnaji. Myslím, že
turnaj se celkově vydařil,“ pronesl
po odehrání posledního fiftýnu
Pavel Vavrouch, člen sportovní
komise rady města Prostějova.
Ohlédnutí za turnajem s mužem,
který převzal nad celým podnikem záštitu, vám přineseme
v příštím vydání Večerníku.

Spokojenost. Vítězové turnaje Hynšt - Knollová s patronem klání ing. Pavlem Vavrouchem (na snímku
vpravo).
Foto: archív Chmela Cup 2013

Šachový Wisconsin Cup zahájen Zveme na 11. ročník šachového

HRAJE I EGYPŤAN!
Prostějov/rk - Na sedmém ročníku Wisconsin cupu, jenž se
hraje od soboty v Národním domě, se sešli nebývale silní hráči.
Až z Egypta přijel Ragaa Hassan,
z Ruska dlouholetý účastník
prostějovského turnaje mezinárodní mistr Viktor Volodin,
vyhrát bude chtít i velká naděje
českého šachu prostějovský mezinárodní mistr Jaroslav Bureš,
nic nedá zadarmo ani Tomáš
Cagašík, hráč Slavie Kroměříž.
A přihlásili se téměř všichni

nejlepší šachisté Prostějova.
Hráčům na slavnostním zahájení popřál mnoho úspěchů
v turnaji Jaroslav Olmr, ředitel
AGROSTROJ - WISCONSIN
ENGINEERING, dlouholetý
patron turnaje a velký fanoušek
šachové hry.
WISCONSIN CUP slibuje pěkné souboje a bude bedlivě sledován širokou šachovou veřejností. Hráči budou měřit svůj herní
um do soboty 24. září v malém
sále Národního domu.

LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
SK Rošáda Prostějov pořádá v sobotu 7. září šachový
turnaj pod širým nebem pro
rekreační šachisty i registrované hráče. Hrát se bude u
Občerstvení „U Abrahámka“
v lesoparku Hloučela.
Tempo hry: 15 min. na partii
pro každého hráče.
Prezentace: 8:30 až 9:30 hodin.
Startovné: Amatéři - mládež
do 18 let zdarma, dospělí 20.Kč; registrovaní - mládež do

18 let 20.-Kč, dospělí 40.-Kč.
Věcné ceny pro všechny hráče,
pro tři nejlepší navíc diplom
Informace: e-mail tom.gorba@seznam.cz
V ceně startovného zajištěno
drobné občerstvení. V místě
konání bufet.
Přihlášky zasílejte e-mailem,
osobně nebo při prezentaci.
SK ROŠÁDA Prostějov hraje
a podniká všechny svoje sportovní akce za veřejné finanční
podpory města Prostějova

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní rozhovor s novou kondiční trenérkou prostějovských volejbalistek

MICHAELA JELÍNKOVÁ: „TEĎ JSEM SPOKOJENÁ, JE TO NOVÁ VÝZVA!“
Loňská nahrávačka VK AGEL PROSTĚJOV už cítila, že jí hraní volejbalu
bere víc, než dává. Proto se rozhodla pro změnu role a je kondiční trenérkou

Prostějov - Největší personální překvapení tohoto léta ve
spojení s VK AGEL Prostějov? Určitě brzký konec hráčské kariéry teprve sedmadvacetileté Michaely Jelínkové
a její okamžitý přechod na místo kondiční trenérky našeho
oddílu. Dřívější nahrávačka tak po roce znovu nastoupila
okrát pří
do tréninku s hanáckými volejbalistkami, ale tentokrát
přípravné dávky nepolyká, nýbrž sama vede! O to bylo interejbalistek
view s ex-hráčkou a nově kondiční trenérkou volejbalistek
Prostějova zajímavější...
Marek Sonnevend
Jak se vůbec zrodil váš
nečekaný a dost rychlý přerod z aktivní plejerky v trenérku
fyzičky?
„Když to řeknu po pravdě, hráčskou
kariéru jsem se definitivně rozhodla
ukončit ze dne na den během oslav
letošního extraligového titulu... Kondičnímu trénování se ráda věnuju,
baví mě to, takže mě napadlo, že zkusím oslovit kouče Čadu s nabídkou
svých služeb. Udělala jsem si certifikát osobního trenéra, abych se touhle
prací mohla třeba i živit, a začít jsem
chtěla tady v Prostějově. Můžu využít svých zkušeností z volejbalu, kde
mám za sebou mnoho let různých
příprav, už jen díky tomu vím, co je
potřeba. No a s trenérem jsme se domluvili, takže jsem zde.“
Co vás vlastně přimělo uzavřít hráčskou dráhu tak
brzy?
„Že jako hráčka skončím, to jsem
nosila v hlavě už během většiny minulé sezóny. Aktivní kariéra mě totiž

přestala naplňovat podle mých
představ. Být vrcholovým
vým
půsportovcem je svým způože
sobem velká oběť, protože
dně,
když to chcete dělat pořádně,
nemáte čas skoro na nic jinéez proho. Pokud vás to baví, bez
nže já jsem
blémů vše akceptujete, jenže
se už dostala do pocitově trochu jiného stavu. Volejbalu jsem dávala strašně moc energie a současněě dostávala
nhle poměr
hodně málo potěšení, tenhle
byl dost nevyvážený. Navíc jsem
v dělat pop
člověk,, kterýý chce cokoliv

kud možno perfektně, zatímco v roli
nahrávačky to začínalo být trápení.
Viděla jsem na sobě místo dobrého
téměř jen to špatné, prožívala vnitřní boj a nakonec usoudila, že takhle
nemá smysl dál se užírat. Stejně jsem
nikdy nechtěla hrát do nějakých pětatřiceti let a radši skončila hned. Všichni mi říkali, jaká je to velká škoda, že
j dala
jsem v ideálním věku,, ovšem já
na své vnitřní rozhodnutí. Řídím
se heslem: co se má stát, to
se stane. Teď jsem strašně
spokojená, čeká mě nová
výzva v životě. A zatím
dobrý. (úsměv) “

Můžete přiblížit svou přípravu na post kondiční trenérky A-týmu žen vékáčka?
„Absolvovala jsem zmíněný kurs
osobního trenérství, z čehož čerpám.
Vycházím taky z toho, co mám za
sebou jako hráčka, přičemž ten kurs
mi dodal nové poznatky a pomohl
uvědomit si, co a jak funguje v těle.
Sama jsem do přípravy zařadila i nějaká zdravotní cvičení, protože tělo
v současném špičkovém volejbalu

V roli šéfky. Hned od prvního tréninku na novou sezónu se Míša Jelínková
(na snímku vestoje) chopila své nové role.
Foto: Kateřina Sonnevendová
dostá hrozně zabrat a preventivně
dostává
tomu čelit je z mého pohledu nezbytz
ný základ.
Dost jsem studovala i individ
dividuálně
a určitě si dala hodně práa
ce, abych
byla co nejlíp nachystaná.
Kon
Kondiční
příprava je moc důležitá,
těží se z ní většinu celé sezóny a tím
páde mám velkou zodpovědnost.
pádem
Naví jsem perfekcionistka, čemuž
Navíc
odpo
odpovídala
moje celková příprava na
novo roli.“
novou
Splnily úvodní tři tréninkové týdny s „Agelkami“ vaše
před
představy, s nimiž jste vstupovala
d
na dosud
nezmapovanou půdu?
„Zač
„Začátky
jsou vždycky složitější. S některý holkami jsme se vůbec neznakterými
ka hráčka nastoupila do přípravy
ly, každá
růz
v různém
fyzickém stavu, a proto bývá
prvn týden pokaždé takový rozjížděcí,
první
otrkávací.
otrká
Nic se nesmí hned přehnat,
lepší je postupně rozhýbat těla, vzájemně si na sebe zvykat a pustit se do plněsp
ní společné
práce podle určitého plánu,
mod
modelu.
Což z mého pohledu zatím
vych úplně super.“
vychází

„Aktivní kariéra
riéra mě přestala
naplňovat podle mých představ.
Upřímně se mi zatím do hraní
vůbec nechce.
hce. Jen pomáhám...“
Exreprezentantka
a Michaela Jelínková
ně své profese
o nečekané změně

DŮVODY NEČEKANÉHO KONCE?
Role dvojky i zranění kolene

Prostějov/son - Když se Michaela Jelínková před více než rokem
vracela do jasně nejsilnějšího českého klubu, na možné ukončení
hráčské kariéry v tehdejších šestadvaceti letech rozhodně nemyslela.
„Trochu mě překvapilo, že mě
zdejší vedení chtělo zpátky, když
jsme se před třemi lety nedomluvili na pokračování spolupráce.
Teď jsem každopádně hned neřekla ne, dlouho o nabídce uvažovala
a v závěru se rozhodovala mezi
Prostějovem a jednou další možností. Vyhrál návrat sem, protože
to tady dobře znám, je zde výborné zázemí a nenašla jsem žádné
mínus, proč to nezkusit. Věděla
jsem, do čeho jdu, navíc jsem se
těšila být po delší době v zahraničí
zase doma v Česku. Chci s vékáčkem co nejvíc vyhrávat,“ těšila se
Míša do (staro)nového působiště.
Příprava proběhla výborně, jenže
INZERCE

hned od prvních mistrovských
ých utkání
dostávala na nahrávce přednost
nost místo
Jelínkové o šest let mladší parťačka
hle otázku
Pavla Vincourová. „Na tuhle
ynecháme
radši nechci odpovídat, vynecháme
vkou Majji, jo?“ To plejerka s přezdívkou
tého kola
kl odvětila po duelu čtvrtého
UNIQA extraligy 2012/13 v Přerově
ici nahrána dotaz, co říká svou pozici
vačské dvojky v týmu. Bylo však
jasně patrné, že tahle role see jí vůbec
nezamlouvá.
víc vyšlo
Během podzimu pak navíc
aněné konajevo, že má Michaela zraněné
leno a bude s ním muset naa operaci.
V evropské Champions League
ague tudíž
absolvovala jen několik krátkých
tkých střídání, v české nejvyšší soutěži
ěži i s pochroumaným kloubem pouze
uze jedno
celé střetnutí. „Mám naštípnutý
pnutý meniskus, ale hrát se s tím dá. V koleně
občas píchne, třeba když si kleknu
nebo se nějak blbě pohnu. Jestli není
hra s takovým zraněním nebezpečná?
bezpečná?

Může se mi nalomený kousek menisku urvat úplně, tím by se koleno
zablokovalo. Tak jako tak mě čeká
operace, tudíž to nijak přehnaně neprožívám,“ povídala Michaela koncem listopadu.
Tenkrát ještě nepříjemnou situaci
skousávala vcelku dobře, ovšem
následující měsíce její chuť pokračovat v aktivní volejbalové kariéře
zrušily. Po plánovaném operačním
zákroku se dávala poměrně dlouho
zdravotně dohromady, premiérově
znovu do hry naskočila až těsně před
ligovým play off v přípravném souboji s Drážďany. Následně si poté
ve vyřazovací části extraligy opět
skoro vůbec nepinkla a z osobního
hlediska mohla celou sezónu jen
těžko hodnotit jako vydařenou. Už
při oslavách titulu se jí pak hlavou
honily myšlenky na razantní životní
změnu, kterou v dalších týdnech také
provedla...

Je velká výhoda, že coby
ještě nedávná aktivní hráčka dobře víte, co volejbalistky
kondičně potřebují?
„Přesně tak, i proto jsem Mirka Čadu
oslovila. Podle mě není nic lepšího,
než když člověk daný sport dlouho
dělal a zná jeho specifika, aby své
zkušenosti následně předával dál.
Vidím to jako svou nemalou výhodu.“
A plánujete si aspoň někdy
v rámci možností s holkama zahrát?
(Procházející asistent trenéra VK
Ľubomír Petráš se smíchem říká:
Never say never!) „Upřímně se mi
zatím do hraní vůbec nechce. Na
holky se teď při volejbalových trénincích občas jen dívám a na hřiště
mě to ani v nejmenším netáhne, což
mě samotnou trochu překvapuje. Na
druhou stranu jak teď prohlásil Luboš, nikdy neříkej nikdy. Na balón
jsem však nesáhla celé léto a zatím mi vůbec nechybí, tak uvidíme
v budoucnu.“

kdo je

michaela jelínková

Foto: archív Večerníku

Nyní už bývalá volejbalistka se narodila
2. prosince 1985, má tedy sedmadvacet let,
měří 187 centimetrů a váží 77 kilogramů.
Na postu nahrávačky působila od útlého
mládí až do letošního jara, kdy ukončila
hráčskou kariéru a stala se kondiční trenérkou
VK AGEL Prostějov. Odchovankyně
KP Brno už v osmnácti letech odešla do
zahraničí, konkrétně do Francie. Během tamního pětiletého působení
v RC Cannes a VB Hainaut získala hned čtyři mistrovské tituly a stejný
počet pohárových trofejí, načež poprvé ve své kariéře zamířila do hanáckého oddílu. V sezóně 2008/09 s ním dobyla extraligové zlato i triumf
v Českém poháru a přestoupila do německého USC Münster. S tímto
klubem se v průběhu tří roků postupně lepšila až k loňskému bundesligovému bronzu, načež se vrátila do prostějovských služeb a s vékáčkem opět
získala jak titul, tak pohárovou trofej. Na reprezentační úrovni dlouhodobě
patřila do širšího kádru národního týmu České republiky, v jehož barvách
obsadila deváté místo na mistrovství Evropy 2009 a osmou příčku na evropském šampionátu 2011, startovala rovněž na mistrovství světa.

