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CIKÁNSKÉ ÚTOKY SE MNOŽÍ!

Chlapík se v Kauflandu zastal okradené zákaznice:

Oběť přepadení z ´Wolkrovky´:
„Jsem prý bílá svině a vyvraždí mi rodinu!“

„Romové mi prokopli auto a pak zmlátili do krve!“
2x ilustrační foto

Prostějov/mik, mls
Aniž bychom současnou situaci
chtěli přirovnávat k událostem
v Českých Budějovicích, Varnsdorfu či Šluknově, není možno
nevidět, že i v Prostějově přihořívá v otázce nezvladatelnosti
Romů a především jejich nevybíravého až agresivního cho-

vání ve společnosti. „Když je
vidím, raději přejdu na protější
chodník,“ svěřila se Večerníku
například mladá žena, která
pochopitelně nechtěla být jmenována.
Vrozené násilí romských spoluobčanů okusili během posledních dnů na vlastní kůži také
dva občané Prostějova. Totálně

s nervy v kýblu je už sedmačtyřicetiletá žena, kterou nedávno dva snědí týpci přepadli
a oloupili na parkovišti mezi
Wolkerovou a Komenského
ulicí. Jednoho z pachatelů kriminalisté dopadli, i díky tomu,
že oběť přepadení jej odvážně
identifikovala. Ale to zřejmě
neměla dělat! Pachatel, kterého

po jeho přiznání policie pustila
na svobodu, si ženu společně se
svými kumpány podal v baru
v Dolní ulici.
„Řvali na mě, že jsem bílá svině a že za to udání mi vyvraždí celou rodinu. Moji dceru
jedna z cikánek uhodila do
obličeje,“ postěžovala si Večerníku žena, kterou pár dní

před tímto incidentem stejný
cikán přepadl a oloupil.
Obětí cikánského teroru se
uprostřed minulého týdne stal
i mladý muž, který zprvu poklidně nakupoval u Kauflandu.
Protože jako správný chlap se
zastal
s okradené
o de é paní
pa a následs ed

ně své přítelkyně, banda Romů
se do něj pustila jako utržená
z řetězu! „Dostal jsem pěstí, pak
mi ještě prokopli auto,“ poskytl
Večerníku exkluzivní vyjádření
napadený muž.
Co je nejen na těchto událostech
ec taktéž
é zarážející
ejj c není
e je
jjen

agresivita Romů, ale i totální
bezohlednost spoluobčanů, kte
-ří v podobných situacích mají
převážně na očích slepecké
brýle. Lidé, nebuďme přece
tak chladní, nikdy nevíte, kdy
budeme potřebovat pomoct my
sami...
s ...

Bližší podrobnosti o obou případech si můžete přečíst na straně 6!
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Krimi
168 hodin
s městskou policií
Prášky a alkohol
Předminulou neděli 18. srpna
ve čtyři hodiny ráno byla přijata informace z firmy Toray
o neznámé ženě, která se pohybuje v areálu a je oblečená jen
v kalhotkách a svetru. Strážníci
při příjezdu na místo zahlédli
zmíněnou osobu, jak utíká směrem k areálu technických služeb. Zde se hlídce sice ztratila,
ale zanedlouho byla nalezena
poblíž železáren. Dvaašedesátiletá žena byla značně dezorientovaná. Následně vyšlo najevo,
že dotyčná bere léky. Ty ale
zapíjela vínem. Nejprve uvedla
vypití jedné skleničky, nakonec
přiznala litr. Přivolaný lékař rozhodl o převozu do nemocnice.

Hodně nálezů
Během čtyř dnů v období od
18. do 22. srpna byl zaznamenán nárůst nalezených
věcí, které občané objevili.
V pěti případech se jednalo
o peněženky, kde ve dvou
z nich byla finanční hotovost
v celkové částce přes čtyři
a půl tisíce korun. Ve všech
se nacházely doklady, takže
majitelé byli vyrozuměni.
Ojedinělý nález byl nahlášen ve čtvrtek. Před prodejnou s pečivem na náměstí
T. G. Masaryka neznámá
osoba zanechala stativ k fotoaparátu. Strážníci ho převzali
a předali na oddělení ztrát a
nálezů prostějovského magistrátu.

Peníze nechal
v bankomatu
Předminulou sobotu 17. srpna před desátou hodinou
ranní předal občan hlídce
pohybující se v centru města
1 800 korun. Hotovost ležela
u bankomatu Komerční banky. Strážníci finanční částku
předali příslušné bance.

Rozebírali domov
V pátek 16. srpna dopoledne
na linku 156 oznámil pracovník dětského domova přítomnost dvou mužů, kteří se
snaží odcizit elektrické kabely
v budově zvané klášter. Volající
strážníkům ukázal místo, kde se
nezvaní návštěvníci nacházeli.
Z budovy se ozýval hluk. Hlídka zde zajistila dvě jim známé
osoby. Ty za pomoci nářadí
demontovali v objektu měděné dráty a elektrosoučástky
osvětlení. Oba pánové skončí
u správního řízení pro podezření z přestupku proti majetku.

Netopýři v bytě
Před dvaadvacátou hodinou
neděle 18. srpna se na linku 156
obrátila volající s prosbou odchytit netopýry. Dvojice těchto
savců se dostala do bytu a přítomným se je nedařilo vyhnat.
Než strážníci na místo dorazili,
nacházel se uvnitř již jen jeden
netopýr. Hlídka ho chytila a vypustila oknem ven na svobodu.

2

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 26. srpna 2013

ze soudní síně...

RVÁČI z Combat sambo byli ODSOUZENI
V přesile zmlátili ve Společenském domě vystupujícího DJ

Zbabělé napadení neobešlo bez trestu. Loni v srpnu
zmlátilo asi dvanáct mužů v kuklách a černých mikinách Davida K., který na diskotéce ve Společenském
domě v Prostějově vystupoval jako DJ. Podle rozhodnutí okresního soudu byli mezi útočníky čtyřiadvacetiletý Dušan Dědek a také David Zich. Ti tak udělali
ostudu nejen sobě, ale celému prostějovskému klubu bojových umění Combat Sambo...
Prostějov/mls
Útok byl brutální. Maskovaní útočníci nejprve vzali na
osmadvacetiletého „dýdžeje“ Davida K. židle, následně
ho mlátili pěstmi do hlavy.
Po jejich řádění skončil mladý
muž s četnými zraněními v nemocnici.
O tom, že k napadení došlo,
nebylo pochyb. Zjistit, kdo za
ním stál, však bylo dost obtížné. Faktem je, že se jednalo o čin zbabělců. Při útoku
maskovaní rváči projevili
„spoustu odvahy“, zpětně se
však k celé rvačce nikdo nepřiznal... Jak však vyšlo najevo, celé napadení mělo být
pomstou za to, že David K. z
jedné ze svých akcí vyhodil
tehdy patnáctiletého člena
oddílu Combat Sambo! Tím
se okruh podezřelých zúžil na

členy tohoto klubu bojových
sportů působícího v Domamyslicích. Nikdo z útočníků
však mnoho citu pro fair play
neprojevil. K napadení se nepřiznal a už vůbec za ně nebyl
ochoten nést odpovědnost.
Odhalit alespoň některé z
útočníků se podařilo jak
díky výpovědi napadeného,
tak dalšího svědka Patrika
P. Ten narozdíl od útočníků
projevil notnou dávku osobní odvahy. Byl to totiž právě
on, kdo mezi útočníky poznal
Dušana Dědka a Davida Zicha. Oba znal jako hokejové
„fanoušky“...
Obhajoba se snažila soudkyni
přesvědčit o tom, že oba svědci
nejsou důvěryhodní a že kvůli
maskování nebylo mezi útočníky jejich klienty možné rozpoznat. To se však ani jednomu z
obou advokátů nepodařilo.

„Soud nemá pochyby o tom, že
se David Zich a Dušan Dědek
napadení zúčastnili. Vyplývá
to z výpovědi jak napadeného,
tak i dalšího svědka. Oba krátce
po napadení vypovídali stejně
jako nyní před soudem, jejich
výpověď se ani s odstupem
času nezměnila. Soudu se jeví
jako důvěryhodná. Pochybnosti naopak má o překotném
hledání alibi ze strany obou
obžalovaných, kteří si najednou
vzpomněli na to, že v den útoku
byli jinde než právě ve Společenském domě,“ zdůvodnila
své rozhodnutí soudkyně Adéla Pluskalová, která obžaloby
zprostila pouze třetího obžalovaného Nikiho E. „Nikdo ze
svědků u soudu nepotvrdil, že
by se napadení zúčastnil,“ vysvětlila tento krok Pluskalová.
Soud v případě obou dosud
netrestaných mladíků sáhl k
relativně nízkým podmíněným trestům. Dušan Dědek
„vyfasoval“ tři měsíce s ročním
odkladem. David Zich pak odcházel s trestem vyšším, protože
se mu do něj započítala i účast na
rvačce v klubu Camel v Plumlovské ulici, kde ještě s dalším
kumpánem zmlátil člověka tak,
že s rozdrceným nadočnicovým
obloukem skončil v nemocnici.

Příbuznou zmlátil a hrozil ZABITÍM
Prostějov/mik - Pěkného ptáčka si nastěhovali domů! Další
případ násilí uprostřed rodinného kruhu šetří kriminální
policie v Prostějově. Chlápek
ze Vsetínska terorizoval celou
famílii, svou příbuznou dokonce zmlátil a vyhrožoval jí
zabitím!
„Ze spáchání přečinů nebezpečného vyhrožování a výtržnictví je podezřelý dvaapadesátiletý muž ze Vsetínska,
který se tohoto protiprávního
jednání dopouštěl opakovaně
od srpna loňského roku až do
července roku letošního v Prostějově vůči svým příbuzným.
Slovně je napadl, vulgárně

Postrach rodiny. Muž za domácí násilí může jít až na dva roky
do vězení.
Ilustrační foto
nadával. V jednom případě
dokonce i fyzicky napadl svoji
čtyřiačtyřicetiletou příbuznou.
Několikrát ji udeřil pěstí do
obličeje, shodil na zem a vyhrožoval jí zabitím,“ popsala
Večerníku neskutečné chování
rabiáta Irena Urbánková, tis-

Podnikatel okradl stát

O PŮL MILIONU

Prostějov/mik - Policisté z hospodářské kriminálky zahájili
trestní stíhání čtyřiapadesátiletého muže z Prostějovska,
který byl obviněn ze spáchání
trestného činu zkrácení daně,
poplatku a podobné povinné
platby.
„Tohoto protiprávního jednání se měl dopustit v roce 2010,
když jako jednatel jedné ze
společností zahrnoval do účetnictví plnění, které nesouviselo
s podnikatelskou činností, nebo
naopak do účetnictví nezahrnul
příjmy, jež podléhaly zdanění

a nezahrnul je do daňového přiznání. Vzniklá škoda byla vyčíslena na 510 tisíc korun,“ prozradila Večerníku Irena Urbánková,
mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR v Olomouci.
Na začátku minulého týdne
kriminalisté podnikateli sdělili
obvinění. U soudu muži hrozí
až osm let vězení.

I

ková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR v Olomouci.
V průběhu minulého týdne mu
prostějovští kriminalisté sdělili
podezření ze spáchání přečinů,
za které v případě prokázání
viny a odsouzení může skončit
až na dva roky za mřížemi.

S rozsudkem se nesmířil. Dušan Dědek se proti rozhodnutí
prostějovského soudu hned na místě odvolal. Druhý odsouzený
„diskotékový“ rváč David Zich váhá.
Foto: Facebook
Zich tak dostal trest na půl roku,
pokud však osmnáct měsíců
bude sekat dobrotu, do vězení
nepůjde a bude na něj pohlíženo
jako na netrestaného.

Rozsudky dosud nenabyly právní
moci. Státní zástupce i obhájci si
nechali lhůtu pro možnost odvolání, Dušan Dědek se proti němu
odvolal přímo v soudní síni.

jde pouze o lahvičku o obsahu
jednoho decilitru. Toto balení
však podle zákona nepodléhá
kolkování,“ sdělila Večerníku
Jana Adámková, tisková mluvčí Městské policie v Prostějově.
Strážníci však plané oznámení uvedenému muži nezazlívají. „Strach z koupě závadného alkoholu po nedávné
metanolové aféře v lidech
přetrvává. V tomto případě
na žádost zákazníka si prodávající vzal zboží zpět a vrátil
mu peníze. Muž totiž důvěru
v toto zboží ani pak neměl,“
dodala Adámková.

O kabelku s celým obsahem
přišla v úterý 20. srpna dopoledne v jednom z prostějovských supermarketů jednapadesátiletá žena. Neznámý
pachatel využil chvilkové
nepozornosti a kabelku, kterou měla zavěšenou na nákupním vozíku, jí vzal. Paní
v ní kromě peněženky s penězi měla i mobilní telefon,
osobní doklady, stravenky
a další věci. Celková škoda
byla vyčíslena na devatenáct
tisíc korun.

strážníci zahnali, ale…
Prostějov/mik – Kuriózní
případ zaregistrovali prostějovští strážníci předminulou neděli. Vyjeli na pomoc
muži, který měl dojem, že
v obchodě koupil nebezpečný
alkohol…
„Nekolkovaná lahvička vodky
vzbudila u kupujícího zákazníka v obchodě obavy. V neděli
18. srpna v poledne bylo na tísňovou linku 156 přijato sdělení
od muže o zakoupení neokolkované lahve vodky v prodejně poblíž centra města. Hlídka
městské policie však zjistila, že
se nejedná o klasické balení, ale

v jednom z panelových domů v
Prostějově jemu neznámý muž.
Tvrdil, že ho posílá jeho syn a
že mu má po něm poslat padesát
tisíc korun na výhodný nákup
vozidla. Starý pán tomu uvěřil
a neznámému muži skutečně
v přízemních prostorách domu
peníze předal,“ poznamenala
úvodem k případu naprosté
naivity důchodce Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR v Olomouci. „ V průběhu následujících dnů pojal podezření, že
byl podveden a vše oznámil
na policii. Kriminalisté případ

šetří pro podezření ze spáchání
přečinu podvodu, na který trestní zákoník stanoví trest odnětí
svobody až na dva roky. Na
případu pracují a po pachateli
pátrají,“ dodala tisková mluvčí.
Podle popisu seniora se mělo
jednat o muže ve věku kolem
30 let, vysokého 180 centimetrů, bílé pleti a atletické
postavy. „Měl světlé vlasy, byl
hladce oholen a na sobě měl zelenkavou uplou košili a šedivé
kalhoty. Mluvil plynule česky
bez přízvuku a působil věrohodným dojmem,“ dodala mluvčí
policie.

Nákup se prodražil

Zloděj - tenista?
Ze spáchání přečinu krádeže a porušování domovní
svobody je podezřelý zatím
neznámý pachatel, který se
z pondělí 19. na úterý
20. srpna vloupal do průjezdu
jednoho z rodinných domů
v Prostějově. Majitel v něm
měl zaparkované vozidlo
Mitsubishi Outlander. Nechal
pravděpodobně odemknutý
kufr. Neznámý zloděj toho
využil a vzal z něho sportovní tašku, ve které byly tenisové a badmintonové rakety
i sportovní boty. Nepohrdl
ani navigací, kterou z vozu
demontoval a ukradl. Následně vnikl do rodinného domu,
kde po nalezení shodných
klíčů vnikl do dalšího zaparkovaného vozidla, a to Volkswagen Polo. Z něho ukradl
osobní doklady a doklady
k vozidlu. Celková škoda
byla vyčíslena na devatenáct
tisíc korun.

Mince a šperky

Prostějov/mik

inzerce

Ukradl „bomby“

Strach z METANOLU

po kvartetu hledaných
Prostějovská policie vyhlásila celostátní pátrání
po čtveřici osob, která je
podezřelá z trestné činnosti a skrývá se před
spravedlností na neznámých místech. Strážci
zákona žádají veřejnost
o pomoc při jejich dopadení. Prostějovská policie
žádá občany, aby v případě zjištění místa pobytu
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.

Předminulý týden v noci
z pátku 16. na sobotu 17. srpna ukradl zatím neznámý
ý ppachatel vozidlo Škoda Octavia,
které jeho majitel zaparkoval
na náměstí Práce. Způsobil
mu škodu za 220 tisíc korun.
ý
ý
Druhým
ukradeným
vozidlem je Škoda Yeti za čtyřistašedesát tisíc korun, kterou
její majitel zaparkoval na ulici
Pod Kosířem.
Předminulý víkend z neděle
18. na pondělí 19. srpna zatím neznámý pachatel ukradl
v Mostkovicích z klece na
propanbutanové lahve patnáct desetikilových
ý
kusů.
Čtrnáct jich bylo plných,
jedna prázdná. Celková škoda byla vyčíslena na 16 600
korun.

Naivní senior naletěl podvodníkovi

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Okradena na benzínce
V pondělí 19. srpna odpoledne přišla o svoji kabelku
s celým obsahem i šestapadesátiletá žena. Při tankování u jedné z benzínových
čerpacích stanic v Prostějově
využil zatím neznámý zloděj
její chvilkové nepozornosti
a z neuzamčeného vozidla
jí kabelku vzal. Poškozená
v ní měla kromě peněz i kreditní a platební karty. Celková škoda byla vyčíslena na
31 600 korun.

Škodovky jsou fuč

Dědo, dej padesát tisíc…
Prostějov/mik - Na začátku
uplynulého týdne začala prostějovská kriminálka šetřit
nahlášený případ podvodu.
Bohužel, bezmála devadesátiletý stařík pořádně skočil
na špek neznámému muži,
který ze seniora vylákal
padesát tisíc korun!
„Osmaosmdesátiletého
seniora kontaktoval v jeho bytě

ČERNÁ KRONIKA

FRANTIŠEK HAMPEL

MERCEDES LAKATOŠOVÁ

BARBORA RAFAELOVÁ

JAKUB KELLNER

se narodil 30. září 1980 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 16. srpna
2013. Jeho zdánlivé stáří je 33
let a měří mezi 180 až 185 centimetry. Další údaje k hledané
osobě nejsou známy.

se narodila 17. června 1992
a trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledanou vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 21.
srpna 2013. Její zdánlivé stáří
je 21 let, měří mezi 160 až 165
centimetry, má střední postavu,
hnědé oči a černé vlasy.

se narodila 17. února 1976
a trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledanou
vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 9. dubna
2013. Její zdánlivé stáří je v rozmezí od 37 do 40 let, měří 165
centimetrů, má střední postavu,
hnědé oči a hnědočerné vlasy.

se narodil 4. března 1996 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného
vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 22. března 2013. Jeho zdánlivé stáří je
v rozmezí od 16 do 17 let, měří
mezi 165 až 168 centimetry, má
hnědé oči a střední postavu.

Až nyní se přišlo na to, že
někdy v polovině července
se zatím neznámý pachatel
vloupal do rodinného domu
v obci nedaleko Prostějova,
který je v rekonstrukci. Ukradl z něho starožitné mince
a šperky. Majiteli způsobil škodu za dvaakorun.
sedmdesát
tisíc
Policisté případ šetří pro podezření ze spáchání přečinu
krádeže, za který pachateli,
v případě jeho zjištění, hrozí
trest odnětí svobody v rozmezí od jednoho roku do pěti let.

Zpravodajství

Neznabozi v kostele

ukradli MADONU!

Prostějov/mik - Dnes už není
nikomu nic svaté! V hlavním
prostějovském kostele Pový
-šení svatého Kříže došlo
ve čtvrtek doslova ke
svatokrádeži. Z chodby místní fary totiž někdo z rámu
přímo a bez skrupulí vyřízl
plátno s Hostýnskou Madonou!
„V průběhu čtvrtečního dne
dvaadvacátého srpna došlo
ke krádeži v prostějovském
kostele. Zatím neznámému
pachateli se z volně přístupné
chodby podařilo z obrazu
vyjmout plátno s olejomalbou
Hostýnské Madony a ukrást
ho. Škoda byla vyčíslena
na čtyřicet tisíc korun,“ informovala Večerník Irena
Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie
ČR v Olomouci s tím, že policisté na případu intenzivně
pracují a po pachateli pátrají.
„V případě zjištění mu za
přečin krádeže hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi,“ dodala mluvčí krajské policie.
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VLADO ROŽIČ DOSTAL ČTYŘI A PŮL ROKU!
Některé důkazy byly totiž hodně chabé...BYLI JSM

Brno/mik

Svatokrádež. Na zdi za dveřmi fary v kostele Povýšení svatého kříže
zůstal po obraze Madony jen prázdný závěs (výřez) Na druhém snímku
obraz, který byl ukraden. Foto: Michal Kadlec a PhDr. Karel Kavička
„Je to neuvěřitelné, jsme z
toho hodně smutní..,“ uvedl
pro Večerník vedoucí Arcidiecézního archivu v Olo-

mouci Karel Kavička, který
redakci rovněž poskytl fotografii ukradeného obrazu
Madony.

E

Nejdříve měl rozsudek
padnout už v pondělí, nakonec si Vlado Rožič vyslechl ortel Městského soudu
v Brně až v pátek. Chorvat žijící v Prostějově si za rozsáhlé krádeže aut a podílnictví má jít odsedět čtyři a půl
roku do věznice s ostrahou. Soudkyně Dita Řepková
ale Rožiče v šesti bodech obžaloby zprostila obvinění.
Důkazy svědčící o údajné Rožičově účasti na krádeži
škodovek byly totiž hodně chabé...
V pondělí a následně také
v pátek se PROSTĚJOVSKÝ
Večerník vypravil do Brna.
Právě v jihomoravské metropoli se totiž před tribunálem
Městského soudu rozhodovalo o křehkém osudu chorvatského Prostějovana Vlada
Rožiče...
Soudkyně Dita Řepková nejprve
v odůvodnění rozsudku podrobně
popsala činy, kterých se Vlado
Rožič dopustil a na které existují podle ní nezvratné důkazy.
Z devíti prokázaných skutků
šlo ve čtyřech z nich o podílnictví, kdy vesměs prodával na zakázku kradená auta včetně toho
skutku, že jedno z nich, Volkswagen Saran, nechal přepsat
na svoji manželku. „V dalších

pěti případech, kdy v různých
městech na Moravě došlo k odcizení převážně vozidel Škoda Octavia, se obžalovaný prokazatelně
dopustil nejenom podílnictví, ale
osobně se na krádežích podílel,“
uvedla soudkyně Dita Řepková.
K tíži Vlado Rožiče hovoří
i fakt, že Lukáši Kirschbaumovi prodal už tehdy kradený
Volkswagen Touareg, který
mu pak vzápětí znovu ukradl
na parkovišti v Bratislavě!
A právě toto auto Rožič a jeho
organizovaná tlupa měli používat
k výjezdům do okolních měst
za účelem krádeží jiných aut.
Jenomže nikdo z nich netušil,
že policisté do něj nasadili sledovací štěnici a odposlouchávací zařízení. Takto získané
důkazy však zhodnotil soud jako
neprůkazné...

U TOHO!

Cítí se být nevinný. Vlado Rožič se proti rozsudku, který ho posílá na
čtyři a půl roku do vězení, okamžitě odvolal.
Foto: Michal Kadlec
„Jedná se o dalších šest případů
krádeží. Bylo prokázáno, že vozidlo Volkswagen Touareg se pohybovalo přesně v místech, kde
došlo ke konkrétním případům
odcizení vozidel. Na základě
získaných odposlechů ale nelze
jednoznačně prokázat, že těchto
výjezdů a následných krádeží
škodovek v Kroměříži, Chropyni, Brně či Zlíně se obžalovaný
osobně účastnil. Proto soud nemá
jinou možnost, než ho zprostit
obžaloby z těchto trestných činů,“
vysvětlila Dita Řepková.
Vlado Rožič tak byl v pátek
usvědčen pouze v devíti
z celkového počtu patnácti

bodů případů zahrnutých
v obžalobě. Verdikt soudu
je nepravomocný, Rožič se
přitom na místě ihned odvolal.
„Nic jsem neudělal, jsem nevinný,“ hlesl po vynesení rozsudku. K bližšímu interview
s tímto mužem nebyl Večerník
připuštěn. Jeho přítelkyně nám
pak krátký rozhovor slušně odmítla a ani ostatní svědkové se
vyjadřovat do médií evidentně
nechtěli...
Státní zástupce si ponechal lhůtu
na rozmyšlenou. Je možné, že se
odvolá rovněž, neboť požadoval
vyšší trest. Celý případ tak
budeme nadále sledovat.

Městskou hromadnou dopravu využije ročně více než

TŘI A PŮL MILIONU PROSTĚJOVANŮ!
„Její ztrátovost se však zvyšuje. Zdražovat jízdné ani rušit spoje ovšem nemíníme,“ ujišťuje primátor M. Pišťák

Zdá se to neuvěřitelné, ale městskou hromadnou dopravu využije každoročně přes tři a půl milionu Prostějovanů!
Rekordem je rok 2006, kdy si lístek či průkazku do
„pouličky“ zakoupilo 3 832 000 lidí! Jenomže celá věc
má jeden háček. MHD je pro provozující společnost FTL
nadále vysoce ztrátová, ročně se jedná v průměru o
osmnáct milionů korun... Tuto částku musí každoročně
„zacálovat“ z městské kasy prostějovský magistrát. „Jde
o významnou položku rozpočtu, ale když chceme něco
udělat pro lidi, nesmíme se dívat jen na ekonomiku,“ komentuje každoroční úhradu prokazatelné ztráty v MHD
Alena Rašková, náměstkyně primátora statutárního
města Prostějova.
Prostějov/mik
„Zhruba osmnáctimilionovou
částku platíme každoročně
z rozpočtu města společnosti
FTL podle předpisu a platných
směrnic jako rozdíl mezi jejich
náklady a příjmy společně s přiměřeným ziskem. Je to opravdu
hodně peněz, na druhé straně
úroveň městské hromadné dopravy je relativně dobrá. Netvrdím, že některé věci by nemohly
být v MHD lepší, dokonce vnímám i to, že občané si kolikrát

stěžují na dlouhé intervaly mezi
příjezdy a odjezdy jednotlivých
linek. Je to vždy otázka hledání
určitého kompromisu. Městská
hromadná doprava má v Prostějově už dlouhá léta zavedený
systém a každý zásah do tohoto
systému může znamenat určité
dopravní problémy. Nebo pokud
bychom měli navýšit počet autobusů a linek, jednalo by se každopádně i o navýšení nákladů,“
uvedl pro Večerník Miroslav Pišťák, primátor statutárního města
Prostějova.

Na druhé straně nelze přehlédnout fakt, že spousta
městských linek jezdí takřka
prázdných, zejména ve večerních nebo časných ranních
hodinách. Proč tedy nejsou
zrušeny, aby město ušetřilo?
„To je skutečně problém. Na druhé straně by se v tu ránu ozvala

spousta lidí, že se kvůli zrušení
linek nedostanou v noci z práce
domů nebo naopak brzy ráno do
zaměstnání. Skutečně netuším,
kolik občanů Prostějova potřebuje jet v jedenáct v noci domů
nebo ve čtyři ráno do práce. Ale
i kdyby to mělo být jen pár lidí,
městská hromadná doprava má

zajišťovat dopravní obslužnost
v průběhu celého dne,“ argumentuje poměrně logicky primátor, který je sám znám tím, že na
cestu do práce i z práce využívá
výhradně městskou hromadnou dopravu. „Já osobně jsem
s její úrovní spokojen. Jezdím
zpravidla pětkou, dvojkou nebo

STATISTIKA MHD V PROSTĚJOVĚ OD ROKU 2006
2012


3 650 000


2011


3 690
000



2010


3 710 000
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3 650 000
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Jede se dál. Město i přes každoroční ztrátovost provozu nemíní rušit
žádnou linku MHD, ani zdražovat jízdné.
. Foto: archiv Večerníku
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dvaatřicítkou, občas si vyzkouším čtyřku. Ovšem to, že jsem
spokojen já, to ještě neznamená, že jsou zákonitě spokojeni
všichni. Jednu výtku ale mám,
která s městskou hromadnou
dopravou souvisí. Jde o chodník
na zastávce v Plumlovské ulici
u Hané. Dlažba je v zoufalém
stavu, a aniž bych vyžadoval protekci, bude potřebovat co nejdříve spravit,“ usmál se Pišťák.
Primátorovi Večerník položil
ještě otázku, zda město neuvažuje o zvýšení jízdného,

které je dnes v prostějovské
MHD devět korun a je nejnižší v celém Olomouckém
kraji. „O zvýšení jízdného
skutečně neuvažujeme. Víte,
ono každé zdražení nemusí
znamenat zkvalitnění služeb
a navíc si myslím, že koruna
nebo dvě na jedné jízdence
nemusí automaticky snížit onu
prokazatelnou osmnáctimilionovou ztrátu, kterou musíme
z rozpočtu každý rok hradit,“
uzavřel toto téma primátor
Miroslav Pišťák.

Statisícový POŽÁR V KRASICÍCH Majitel: bernardýna zachránil, Bude primátor
Krasice/mik - V onen osudný
datum 21. srpna v noci bylo
v Krasicích znovu pořádně
rušno. A to i přesto, že naštěstí
žádné sovětské tanky přesně
po pětačtyřiceti letech nepřijely... Žár byl ale vidět i tak široko daleko. V domě v ulici J. V.
Myslbeka číslo 10 totiž začalo
během středeční noci hořet.
A nebýt všímavého souseda, už
tak nemovitost v dezolátním
stavu mohla lehnout popelem.
Majitel domu se nejdříve právě
za pomoci sousedů snažil oheň
zkrotit sám, z plamenů a zadýmeného domu dokázal vynést
svého psa, jeho samotného ale
odvezla sanitka do nemocnice.
Zaplaťpánbů jen s lehkým
zraněním, které lékařům
umožnilo, propustit jej ještě
v závěru uplynulého týdne do
domácího léčení. Večerník šel
po stopách ničivého požáru,
bohužel samotného majitele
domu se nám zastihnout nepodařilo...
Jak se tedy vše seběhlo? „Těsně
před půlnocí mě probudil silný
zápach. Když jsem se podíval
z okna, viděl jsem, jak sousedovou střechou prostupuje hustý
dým a tu a tam i menší plamín-

sám skončil v nemocnici POKRAČOVAT?

Spoušť a zachráněný pes. Majitel domu zřejmě nechal zapnutý vařič a nashromážděný nepořádek v domě vykonal své. Alespoň, že
zachránil svého bernardýna (na snímku uprostřed)!
2x foto: Michal Kadlec plus 1x foto: HZS Olomouckého kraje
ky,“ svěřil exkluzivně Večerníku
Jiří Šťastník, který bydlí ve vedlejším domě. A protože je strážníkem Městské policie v Prostějově, věděl, co má v tu chvíli dělat.
„Zavolal jsem hasičům i svým
kolegům ve službě a vydal jsem
se na pomoc sousedovi. Přelezl
jsem jeho plot a snažil se ho najít.
Byl uvnitř a řekl mi, že zapomněl
puštěný vařič, od kterého chytly
hadry a papír, co měl okolo. Interiér už byl značně zakouřený
a plameny se začaly šířit až ke
střeše. Vzbudil jsem proto všechny sousedy, společně jsme pak
natahali k domu zahradní hadice a začali požár hasit. Majitel

pan Živníček se pak na chvíli
ztratil, až po chvíli vyběhl z baráku se svým bernardýnem, kterého zachránil na poslední chvíli,“
popsal nám vzrušené okamžiky
středeční noci Jiří Šťastník.
„Oznamovatel pět minut po půlnoci v hovoru popsal viditelné
hořící trámy na jednom z rodinných domků. Realita na místě
byla ale složitější - hořící místnosti
se spoustou různého uskladněného materiálu s prohořením do
střechy budovy,“ poznamenal
Zdeněk Hošák, tiskový mluvčí
Hasičského záchranného sboru
Olomouckého kraje s tím, že se
nejednalo o žádný tuctový zákrok.

Ostatně na místo se sjely tři
jednotky hasičů, profesionálové z Prostějova a dobrovolníci
z Vrahovic a Kostelce na Hané.
„Hasiči provedli postupné rozebrání požárem zasažených
míst a dohledání ohnisek požáru. Zhruba dvě hodiny pokračovali v celkové likvidaci
požáru. Co je jeho příčinou,
stejně jako rovněž i výše škody je v současnosti v šetření,“
dodal mluvčí krajských hasičů
Zdeněk Hošák.
Podle informací Večerníku
jsou finanční následky předběžně odhadovány na několik
stovek tisíc korun.

Důležitější je ovšem skutečnost,
že majitel domu sice utrpěl
menší popáleniny na rukou,
na místě byl ošetřen a poté
transportován k další péči do
nemocnice, ale dnes by měl být
již v pořádku. „V noci z úterý na
středu k nám do prostějovské nemocnice přivezli šedesátiletého
muže s menšími popáleninami
a dýchacími cestami zasaženými
zplodinami kouře. Muž byl ošetřen a po čtyřiadvacetihodinové
hospitalizaci propuštěn domů,“
informovala Večerník Hana Szotkowská, mluvčí prostějovské
nemocnice patřící pod skupinu
AGEL.

Nevyloučil to. Oproti předpokladům je reálně možné, že primátor Miroslav Pišťák bude i ve čtyřiasedmdesáti letech kandidovat v komunálních
volbách, které jsou na programu příští rok.
Foto: archiv Večerníku
Prostějov/mik - Šušká se
o tom v poslední době poměrně
nahlas. A samotný primátor ve
čtvrtek Večerníku potvrdil, že
zkazky o jeho chuti pokračovat
dál v komunální politice nejsou
vůbec vymyšlené!
První muž radnice, který ještě
před necelým rokem uvažoval
dokonce o rezignaci na post
primátora statutárního města
Prostějova, má nyní dost chuti
na to, aby v příštím roce znovu
kandidoval do zastupitelstva!
„To je pro tuto chvíli trošku přehnané očekávání. Spíše dávám
okolí najevo, že po dvaceti letech v komunální politice bych

měl začít uvažovat o konci
svého působení ve veřejném
prostoru. Na druhé straně nevylučuji, že se o kandidaturu ještě
jednou pokusím. Pokud by se
tak ovšem stalo, bylo by tomu
bez jakékoliv osobní ambice
na vedoucí funkci,“ svěřil se
exkluzivně Večerníku Miroslav
Pišťák, primátor statutárního
města Prostějova.
„Jestli už tedy nyní vyvstává
otázka, zda se i po listopadu
2014 objevím na radnici, neříkám kategorické ano či ne.
Uvidíme, ale každý z nás je
nahraditelný,“ dodal ještě čtyřiasedmdesátiletý politik ČSSD.

Publicistika
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Barometr

Číslo týdne

+

3,11

R d l máá šanci.
Rondel
š i Už se zdálo,
dál žže rondel vee
tvaru elipsy na Poděbradově náměstí má
Potrestat,
odzvoněno. Poté, co se proti projektu pohned! Neskustavili záchranáři, policisté i obyvatelé
tečné, co si dovolí
okolních domů, se s nimi začalo
darebáci z menšinové
jednat a vysvětlovat jim jeho
komunity žijící mezi námi. Ciprospěšnost. A slavilo
kán, který nedávno přepadl a oloupil
to úspěch, rondel
ženu, jí nyní vyhrožuje zabitím a dokonce
má naději!
fyzicky napadl její rodinu. Prý, že
ho nahlásila policii... K dalšímu napadení
muže zase došlo u Kauflandu!

Alkohol je skutečná metla
lidstva. Své o tom ví cyklista,
kterého kontrolovali policisté
v Čelechovicích na Hané.
Přestože se sotva držel na nohách, sedl na kolo a po silnici
mířil domů. Teď ho po nadýchání více než tří promile
čeká mastná finanční pokuta.

-

Osobnost týdne

Výrok týdne

ZDEŇKA SOUŠKOVÁ
ZDE

„UŽ
UŽ K VOLBÁM
VOLB
VO
LBÁ
LB
ÁM
ÁM
NEJDU. KAŽDÉMU,
KOMU JSEM
V PARLAMENTU
FANDIL,
SKONČIL V BASE!“

Slečna z Kralic na Hané bude usilovat o milionové ceny ve druhé řadě divácky oblíbeného
pořadu TV Prima „VyVolení“. Toho
času nezaměstnaná pětadvacetiletá
žena, dálkově studující policejní
školu, se do soutěže přihlásila natruc
svým rodičům a ve chvíli, kdy žila
jako
ja autobezdomovkyně... Diváci ji v úterý poslali do vily. Jako historicky první
rodačku
z prostějovského regionu!
rod

Jeden ze stálých štamgastů
hospůdky poblíž centra města
mudroval před blížícími
se parlamentními volbami

JEDEN Z TĚCH CO NEDOLETĚLI...
Martin Mokroš

Analýza
Byl mladý a plný ideálů,
válka mu však přerušila
mládí a nakonec mu vzala i
život. Před sedmdesáti lety
jej položil za svoji zem v boji
proti nacismu. Stanislav
Jelínek (na snímku vpravo)
se narodil 22. dubna 1920
ve Zdětíně, kde prožil následně osmnáct let života
v domě s číslem popisným
70. Letadla mu učarovala
již v mládí, a tak byl záhy
znám jako zanícený stavitel plachtařských modelů...

Události z roku 1938 zapůsobily na
všechny v obci tísnivě. Tušili, že se
celé republice nepovede dobře. Na
to reagoval Stanislav ještě společně
s kamarády Jaroslavem Vítkem,
Josefem Trnečkou a Josefem Klváčkem (jeho rodištěm byly ovšem
Hodolany) a společně před Vánoci toho roku vyrazili na cestu přes
Slovensko, Maďarsko, Jugoslávii,
Řecko, Turecko, Sýrii a Egypt do
Francie, kde jejich jednoznačným
cílem bylo bojovat proti nacistům
a pomáhat tak osvobodit republiku.
Jak známo, Francie ovšem rychle
kapitulovala, a tak byl Stanislav
evakuován do Anglie. Zde vstou-

Hrob Jelínka v Brokwoodu

pil do řádu britského Královského
letectva (RAF) jako člen československé 311. bombardovací perutě,
která vznikla 29. července 1940 na
základně Honnigton jako operační
složka v rámci britského letectva
Royal Air Force. Začala působit
od 2. srpna 1940. Jeho služební
číslo bylo 787159 a hodnost sergeant (četař).
Jelínek létal jako druhý pilot na
britském bombardéru Vickers Wellington až do začátku roku 1943,
kdy se začaly některé bombardovací perutě přezbrojovat na americké letouny B - 24 Consolidated
Liberator v souvislosti se změnami
ve své činnosti, kdy hlavním úkolem se měla stát ochrana britského
pobřeží a lov na německé ponorky.
Proto se piloti „třistajedenáctky“
přesunuli na výcvik na Bahamy,
zde nejdříve potrénovali na letounech B-25 Mitchell (111. Operational Training Unit na letišti Oakes
Field) a následně se začali seznamovat s Liberatory (3. squadron

KDE KONČÍ DUHA... glosa týdne

Petra Hežová
V poslední době se doslova
roztrhl pytel s duhovými
pochody Gay Pride, oslavující homosexuální komunitu. Veselé a pestrobarevné
průvody plné bizardních
masek byly v polovině minulého století něčím zcela
novým. Páry gayů a lesbiček

tak chtěly nenásilnou formou
upozornit na svoji odlišnost
a současně prosadit práva neheterosexuální menšiny.
Od roku 1969, kdy se odehrály v Americe první oficiální
pochody s touto tématikou,
už ale uplynula spousta času.
Na Zemi se snad už nenajde
nikdo, kdo by o gay komunitě
nevěděl. V Rusku jsou s jejími příslušníky seznámeni natolik, že vše duhové zakázali,
na což doplatila mimo jiné
i švédská výškařka, která
svými pestrobarevně nalakovanými nehty chtěla na
nedávném mistrovství světa
v Moskvě gayům a lesbičkám
nenápadně vyjádřit svou podporu.
Otázkou je, k čemu přesně
v současnosti neheterosexuální páry podporu
společnosti potřebují? Do

širokého povědomí celé
Země se přece už dávno
nesmazatelně zapsaly a svá
partnerská práva pomaloučku
získávají po celém světě, a to
i přes značně odmítavý postoj církve, která ale nesouhlasí
téměř s ničím, co jakkoli souvisí se sexualitou. Ale stejně
jako komiks o Spidermanovi
není důkazem toho, že Spiderman skutečně existuje, ani
Bible není důkazem toho, že
existuje Bůh.
Do této ‚gay záležitosti‘
tedy logicky nemá co mluvit
Bůh, ani jeho následovníci.
Pokud se tedy muž a muž
nebo žena a žena opravdu
milují, zřejmě jen málokdo
jim v tom může fyzicky
zabránit. A jestliže se
skutečně mají rádi, názor
společnosti jim může být
úplně ukradený.

Konstelace hvězd Prostějova

Přestože léto zdaleka ještě neřeklo své poslední slovo, přelom srpna a září už přinese do Prostějova náznaky podzimu. Dokonce
bychom se divili, kdyby některý ze zdejších supermarketů už nevábil lidi na předvánoční nákup...

Berani - 20.3.- 18. 4. Nadřízení vám budou často vytýkat chyby, kterých se stále dopouštíte. Bohužel, mají
pravdu, a vy to víte. Pokud nechcete mít neustálé potíže a zbytečně se nervovat, věnujte se své práci naplno
a neflinkejte ji.
Býci - 19.4.-19.5. Vy máte jediné štěstí, že vedle sebe
máte hodného a tolerantního partnera. Protože i tento
týden se vám budou zapalovat lýtka a vymetete každý
noční bar, dají se doma očekávat spory. Svůj protějšek
ale vždy uchlácholíte...
Blíženci - 20.5.-19.6. Nezdravou stravou a přejídáním
byste si mohli podráždit žlučník. Důsledkem by byly
nepříjemné bolesti a nevolnosti. Měli byste konečně
vzít rozum do hrsti a začít žít zdravě. Před víkendem si
domluvte krásné rande.
Raci - 20.6.-21.7. Vám se tento týden bude lepit na
paty nebetyčná smůla. Hned v pondělí spadnete z postele, druhý den si na ulici zvrtnete kotník. A aby toho
nebylo dost, na konci týdne vás přepadnou lupiči. Znásilnění se nevylučuje.
Lvi - 22.7.-21.8. V zaměstnání zvolíte jiný přístup.
Budete se snažit nacházet nové cesty a řešení. Každý
úkol prozkoumáte ze všech stran. Nezříkejte se ale ani
kolektivní moudrosti, dobrým vodítkem vám budou
názory bystrých kolegů.
Panny - 22.8.-21.9. Rádi byste obohatili šatník, ale
nechcete si zdecimovat úspory. Vsaďte na pár vkusných doplňků a budete každý den jiní. Ovšem co se
týká jídla, na něm nešetřete. V pátek překvapte partnera
uvařenou večeří.

...ještě
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Váhy - 22.9.-21.10. Uprostřed tohoto týdne vám pořádně ujedou nervy. Stále vám totiž vadí, že jste pod neustálým dohledem a někdo vám pořád kecá do života.
Nyní vaše trpělivost dojde, očekávejte hodně bouřlivé
hádky, padnou i facky!
Štíři - 22.10.-20.11. Stále někomu skáčete do řeči,
takže tato vlastnost bude pochopitelně trnem v oku
mnohým vašim kolegům. Copak si v klidu neumíte
vyslechnout názory druhých? Zklidněte hormony
a nemyslete si, že jste nejlepší.
Střelci - 21.11.-20.12. Hvězdy přejí milostné konverzaci. Ani při hovorech s nejpřitažlivějšími protějšky
neoněmíte, naopak ze sebe budete sypat romantická,
svůdná i dráždivá slůvka. Dokážete přesně odhadnout,
co na protistranu platí.
Kozorohové - 21.12.-19.1. Koketování s neznámými lidmi vám jde vskutku skvěle. Sebevědomí vám
nechybí a nepřipouštíte si neúspěch na žádné frontě.
Měli byste ale vztahy brát vážněji. Reálně totiž hrozí,
že jinak zůstanete sami.
Vodnáři - 20.1.-18.2. Zmizí vám věc, kterou jste uchovávali dlouhá léta a na kterou jste byli pyšní. Utrpíte
též výraznou finanční škodu. Jak se později ukáže, stali
jste se obětí zloděje. Bohužel, půjde o člověka, kterého
velmi dobře znáte.
Ryby - 19.2.-19.3. Nebuďte drzí vůči tomu, kdo vám
vytkne nějakou tu chybičku. Máte velmi malý smysl
pro sebekritiku, naopak falešné sebevědomí vám neschází. Je taky docela možné, že v tomto týdnu skutečně narazíte. A bude to bolet.

na letišti Windsor Field). Pamětníci
hovoří o tom, že tato letadla pilotům neodpouštěla sebemenší chyby, a tak se jim v posvátné hrůze
přezdívalo „výrobci vdov“.
S novými stroji se peruť vrátila
do Anglie do bojových operací
v srpnu 1943 na základnu Beaulieu v hrabství Hampshire. Jelínek
byl členem posádky Liberatoru
GR Mk. V, který měl výrobní číslo
40643 a označení BZ775 PP - „G“.
Jeho spolubojovníci ve zbrani
v tomto letounu byli F/O (nadporučík) A. Musálek, F/Lt (kapitán)
B. Babš, Sgt (četař) J. Bajer, Sgt
H. Polák, Sgt J. Rubin, F/O J. Čtvrtlík a Sgt V. Blahna.
Přišel osudný den 29. srpen 1943.
Že si osud hraje, se ukázalo hned
po ránu, neboť standardní člen
posádky Jaromír Bajer zmeškal
denní rozkaz, který určoval, že
letouny budou tento den pronásledovat německé ponorky
v Biskajském zálivu. Musel
být nahrazen Sgt E. Blaháčkem

z posádky F/Sgt (rotného) Karla
Kopala. Ve tři hodiny a pět minut
se letoun, naložený dvanácti hlubinnými bombami a 2 300 galony
leteckého benzínu v nádržích, odlepil od země. Bohužel po třiceti
sekundách letu se zřítil nedaleko
základny, okamžitě se vzňal a celá
posádka uhořela, již nebyla šance
na jakoukoliv záchranu.
Ve třiadvaceti letech tak byla
násilně přerušena životní pouť
Stanislava Jelínka, rodáka ze
Zdětína, jenž má dnes svůj hrob
na hřbitově v anglickém Brokwoodu společně s dalšími padlými
letci RAF, kteří pocházeli z Československa.
Do roku 1989 se o letcích z RAF
moc mluvit nemohlo, neboť, jak
se lidově říkalo, bojovali na „blbé“
straně, tak se té opravdové pocty
Jelínek, a nejen on, dočkal až v roce
1991, kdy byl rozkazem prezidenta
z 1. června 1991 povýšen in memoriam na plukovníka. Zdětínští
na něj ovšem nezapomněli nikdy

a jeho jméno je na pomníčku
obětí druhé světové války zvěčněno společně s výše zmiňovaným
Josefem Klváčkem, který zahynul
již 22. října 1941 na letounu Bristol
Beaufighter při návratu z nočního
letu společně s Josefem Kloboučníkem. Ze čtyř kamarádů se tedy po
válce vrátili do Zdětína jen dva.
Dodejme ještě, že z celého prostějovského regionu se po druhé
světové nevrátilo celkem sedmnáct
letců, kteří bojovali v RAF, ale
o všech jsme se mohli něco pořádného dočíst až po listopadu 1989.
Jaká to neúcta k opravdovým hrdinům od bývalého režimu, snad
v dnešní době na jejich hrdinství
a jejich oběti již nikdy nezapomeneme. Chce se mi tomu věřit.

VyVolení 2013 odhalují
i naše pokrytectví

Martin Zaoral
Nedíváte se v podstatě na televizi? V životě byste nesledovali reality show? Napadá vás
tisíce lepších pořadů, které by
televizní stanice mohly vysílat?
A nikdy nepochopíte, co lidi
vede k tomu, aby se dobrovolně nechali zavřít do zlaté klece,
tam žili pod dohledem televizních kamer a utěšovali se iluzí,
že to někoho zajímá? Věřte
- nevěřte, pak jsme na tom
v podstatě stejně. Jenže...
Navzdory výše uvedenému bych
nikdy nikoho nekritizoval za to,
že se na reality show dívá. Stejně
tak bych nikoho neodsoudil za
to, že se jí chce zúčastnit. Musela

i je samotné. Na druhou stranu je
Zdeňka už dost stará na to, aby
rodiče poslouchat nemusela.
Nemůže se však pak divit, že
od ní budou očekávat samostatnost i v jiných věcech než pouze
v tom, že si dokáže prosadit, co
ona sama chce.
Faktem zůstává, že lidé v souvislosti s „pokleslostí dnešní kultury“ podléhají řadě předsudkům.
Veřejné přiznání, že se někdo
dívá na VyVolené, nebo že se
jim dokonce tato reality show
líbí, většina lidí vnímá hůře
než, když se jim někdo jiný
svěří se svojí homosexualitou.
Stejně jako u každého pokrytectví tu funguje zvláštní jev.
Přestože každý bude tvrdit, že by
se na VyVolené v životě nedíval,
hodně lidí bude zasvěceně hovořit o tom, co se „ve vile“ děje
a jak je ten či onen otřesný. Přitom
vypnout tu televizi je tak snadné!
Myslete na to, až vás někdo bude
horlivě přesvědčovat o tom, že reality show nesleduje a že nechápe
ty tupce, kteří tak činí...

Agentura

ještě ukradeno nebylo,“ uvedl
exkluzivně pro Agenturu Hóser lídr prostějovské kandidátky
strany Romale Kriminal Juraj
Každéhočórknul. Podle něho
nemůže úspěch této nové strany
poznamenat ani skutečnost, že
třicet kandidátů této strany má
odsezeno v českých kriminálech
celkem 1 788 let!
„No a co? Naši kandidáti se tak
mohou stát ideálními ministry
spravedlnosti nebo vnitra. Mají
ty nejlepší zkušenosti s policií,
soudy či vězeňskou službou.
To může být velkou výhodou.
A nějaký kriminál? Vždyť to je
teď v Parlamentu velkou módou,“ zamyslel se Juraj Každéhočorknul. Lídrem kandidátky
této strany se v Prostějově stane
sedmkrát trestaný za loupeže
Viliam Všechnoukrad. „Mě po-

Velmi rád vzpomínám na
oddělení neurologie v prostějovské nemocnici. Na primáře Jana Remla, na paní
doktorku
Zatloukalovou
a další lékaře včetně zdravotních sester, zejména staniční
Boženku Böhmovou. Pan
primář byl velký odborník na
těžké páteřní problémy. Já se
léčím dlouhodobě, mám bolesti páteře a plotýnek. Nyní
je zdravotnictví úplně na dně
a my lidé tímto těžce trpíme.
Já osobně jsem prodělal dvě
náročné operace, operoval mě
doktor Vaverka ve Fakultní
nemocnici v Olomouci. Díky
němu nejsem upoután na invalidní vozík. Dříve jsem byl
hospitalizován v prostějovské
nemocnici za předchozího
primáře, ale na vlastní žádost
jsem odešel, protože jsem nebyl spokojen s léčbou. Ovšem
musím sdělit, že nyní za primáře Křupky a paní doktorky
Molčíkové je v Prostějově už
zcela jiná situace a zdejší neurologie je opět na špičkové
úrovni. Je to opět vynikající
neurologie jako dříve! Snaží
se tu velice kvalitně pomáhat, a to celý kolektiv lékařů
i sester. Už mám opět důvěru
v prostějovské lékaře!
Pavel Horák, Prostějov

O berlích neběhám!

Už dva roky jsem nucena po
náročné operaci kyčle chodit o francouzských holích.
A mám velké problémy přejít
přechod pro chodce u lázní.
Když mi blikne zelená, pomalinku v rámci svých možností
se začnu šourat přes bílou zebru. Jenomže, sotva ujdu pár
krůčků, už mi svítí zase červená. Interval pro zelenou je
tady strašně krátký, pozoruji,
že ani zdraví lidé nestačí ten
přechod přejít. Nedávno jsem
ve Večerníku četla o tomto
problému článek, ve kterém
se pan policejní dopravní inženýr Vafek vyjadřoval v tom
smyslu, že chodci tady mají
dost času přejít silnici na zelenou. Přála bych vám, pane
Vafku, abyste nikdy nemusel
chodit o berlích a nemusel
nikdy přecházet prostějovské
přechody pro chodce! Aby
bylo jasno, já o berlích běhat
neumím...
Andrea Soldánová, Prostějov

Měřte i v noci!

Do voleb půjde i Romale Kriminal!

Kolegové z Večerníku minulý
týden otiskli rozsáhlou reportáž
z kuchyně prostějovských politických ansáblů, ve které informovali, kterak se páni politici
připravují na předčasné parlamentní volby. Jenomže jim unikla jedna zásadní věc! Jak totiž
Agentura Hóser zjistila, a dozvěděla se to jako první a exkluzivně, bude kromě modrých ptáků,
oranžových vest a hnutí Záblesk
a dalších seskupení, nominovat
své poslanecké kandidáty také
nově vzniklá prostějovská strana
Romale Kriminal!
„Můžu vám to potvrdit, založili
jsme v Prostějově tuto stranu
jako protest proti útlaku ze strany bílých gadžů. Chceme se jednoznačně dostat do Parlamentu
České republiky a pokusit se
v České republice rozkrást to, co

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 trojici
nejzajímavějších, kterou vám
nyní předkládáme...

Důvěra je zpátky

komentář redaktora

by však být splněna jedna zásadní podmínka: jeho rozhodnutí by
nijak neovlivňovalo můj vlastní
život.
To platí i pro Zdeňku Souškovou. Holka z Kralic na Hané se
nedávno stala první ženou, kterou diváci poslali do vily. Tím
vyřešila své problémy s bydlením. Právě účast v reality show
byla poslední kapkou, proč ji rodiče vyhodili z domova. Čtyřiadvacetiletá Zdeňka si svůj vlastní
byt sehnat nedokázala, donedávna přespávala ve svém autě či
u kamarádů.
Mnoha mladým se to může zdát
drastické, ale Zdenčiny rodiče
na své rozhodnutí určitě měli
právo. Ať už si to kterékoliv
z dětí připouští, nebo ne. Jestliže chce bydlet u svých rodičů
a mít z toho všechny výhody,
pak prostě musí respektovat i jejich podmínky. Pokud si Zdenčiny rodiče vysloveně nepřáli, aby
dcera do televize šla, pak je měla
poslechnout. Její rozhodnutí totiž bezprostředně ovlivňovalo

aneb VAŠE NÁZORY
NÁS ZAJÍMAJÍ

stačí být jen poslancem a získat
imunitu. Kdybych byl ministrem
financí a měl vládu nad státními
penězi, už by mě nebavilo krást
a loupit,“ svěřil se Hóserovi
Všechnoukrad.
Dvojkou na kandidátce strany
Romale Kriminal je Roxana
Všemdala. Ta ovšem, jak spatřila redaktora naší agentury,
sesílala na něho hromy blesky.
„Kéž by tě rakovina sežrala, ty
bulvár jakýsi! Daj prachy, pak
si s tebou budu povídat,“ odbyla novináře Roxana Všemdala.
Našemu redaktorovi ovšem ne,
za to ručíme.
Tak co, prostějovští občané. Dáte
v blížících se předčasných volbách šanci této romské straně?
Mezi námi, ono je to stejně jedno, kmotři jako kmotři!
Za Agenturu Hóser Majkl

Zpravodajský a společenský týdeník.
Vydavatel: Haná Press, s.r.o., IČO 267 822 94. Adresa redakce: Olomoucká 10, 796 01 Prostějov. Telefon, fax: 582 333 433. Mobil: 608 960 042. E-mail: vecernik@pv.cz.
Webové stránky: www.vecernikpv.cz.
www.vecernikpv.cz
Zodpovědná vedoucí a ředitelka obchodního oddělení: Karla Klosová (776 197 212, reklama@vecernikpv.cz).
Obchodní manažerka: Hedvika Drmolová (733 325 041, reklama@vecernikol.cz). Řádková inzerce, administrativa a předplatné: Eva Plačková (608 960 042, inzerce@vecernikpv.cz).
Tiskne: Novotisk Olomouc, s.r.o. Distribuce: R.E.T. Olomouc, soukromí prodejci.
Materiály označené -pr- jsou placenou inzercí. „PROSTĚJOVSKÝ Večerník” je ochrannou slovní grafickou známkou. Registrováno pod číslem 037090297.

Uvítala jsem skutečnost, že
strážníci městské policie měří
rychlost vozidel mobilním
radarem, když ty stacionární
nefungují. Jenomže když čtu
články, ve kterých ve Večerníku o těchto měřeních píšete,
nikde jsem nenašla ani zmínku o tom, že by strážníci takto kontrolovali a postihovali
řidiče při jízdě nočním Prostějovem. Bydlím v Brněnské
ulici a často právě v nočních
hodinách tady vidím, že řidiči
si tuto ulici pletou se závodní
dráhou. Prosím, dohlédněte
na to, aby tady šoféři nejezdili více než stokilometrovou
rychlostí!
Petra Nováková, Prostějov

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

VECERNIK@PV.CZ!
...ještě
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Víme víc...
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
Více než pět set let starý drozdovický rybník je již konečně revitalizován. Rekonstrukce se dočkaly břehy, byl vybudován nátokový
i výtokový objekt a také nový poloostrůvek. Čtyři miliony korun investovalo město ze svého rozpočtu, aby rybník i nadále sloužil svému
účelu. Jak se revitalizace rybníku líbí našim spoluobčanům, jsme se
ptali v uplynulém týdnu…

JOSEF MÁNES SE VRÁTIL

JSTE SPOKOJENI S REVITALIZACÍ
DROZDOVICKÉHO RYBNÍKU?
Olga VYROUBALOVÁ
Prostějov

Božena PÁČOVÁ
Prostějov

ANO

ANO

DO

ČECH POD KOSÍŘEM!

Malíře jsme načapali,

jak v parku sní o ženských sukních

„Revitalizace rybníku se mi
celkem líbí, už bylo na čase
s ním něco udělat. Místy je
tam ještě nepořádek, ale je to
lepší, než to bývalo. Ještě by
se tam mohly vysadit i lekníny,
ty tady kdysi bývaly. Co se mi
ale nelíbí, je budka, která hned
u rybníka již dlouho stojí. Taktéž není zrovna příjemné, když
jdete kolem rybníka, konkrétně nově vybudovaného
poloostrůvku, u kterého jsou
v jednom kuse vyvalení bezdomovci....“

Podle všech encyklopedií
měl malíř Josef Mánes
zemřít 9. prosince 1871.
Zuřivý papparazzi Večerníku však zjistil, že stejně
jako Adolf Hitler, Elvis
Presley či Usáma bin
Ládin, tak i slavný malíř
snad stále žije!

„U rybníku bydlím čtyřicet let
a mám jeho okolí hrozně ráda.
Revitalizace se mi líbí, působí
to na mě hezky. Pěkné jsou
zejména nové břehy. Jako
malou připomínku bych měla
jen k lavičkám. Mohlo by jich
být vybudováno více. Podle
mě jich tu je málo, často jsou
obsazeny bezdomovci a podobnými lidmi, kteří je i jejich
okolí znečišťují. Lidé si pak
nemají kam sednout. Bývaly
tu lavičky kolem zastávky,
mohli by je sem vrátit.“

Chcete-li se cítit nabití energií po celý den, je nutné milovat se po ránu. Toto doporučení je postavené na teorii,
že ranní milování nastartuje metabolismus, díky orgasmu - potažmo endorfinům a oxytocinu - dojde k pocitu
štěstí a spokojenosti, což v celkovém výsledku podpoří
i funkci imunitního systému. Ranní sex zvyšuje hladinu
imunoglobulinu IgA, jenž tělo chrání před infekcí. A právě proto je tato aktivita tolik podporována lékaři. Jako
bonus se pro zvýšenou hladinu estrogenů můžete
trochu vylepšit, neboť zářivější pleť a lesklé vlasy jsou
také produktem ranních milostných radovánek.
Sex po ránu je často to nejlepší, co nás za celý den potká. Hlavně muži ranní sex milují! A někteří odborníci
jejich tužby podporují, neboť se domnívají, že milování po ránu přináší dobrou náladu, optimismus a lepší
vzhled. Jenže to by v tom nebyly ženy, aby neřešily
hygienu. Je tedy lepší se po probuzení milovat, nebo
utíkat do koupelny?

Zaspal dobu. Vypadá to, že Josef Mánes nezemřel, pouze si na pár desítek let hodil šlofíka... Foto: Martin Zaoral
Čechy pod Kosířem/mls
Muže, který nápadně připomínal největšího mistra české malby a krajinářství, se Večerníku podařilo nafotit v zámeckém parku v Čechách pod Kosířem. V letním odpoledni zde odpočíval
pod jedním ze stromů. Jak si tak naplno užíval siesty, sálala z něj velká pohoda. Boty měl vyzuté,
slamáček pohozený kousek opodál, na sobě si nechal typickou malířskou vestu i oblíbenou bílou
košili. Charakteristický účes s vlasy ulízanými dozadu, nezaměnitelný knír i zasněné oči - nic
z toho mu nechybělo.
Bylo by logické, pokud by se mistr po dlouhém sladkém spánku opět pustil do malování moderních Hanaček. Jenže tady by asi narazil. Ne, že by dnešní ženy nebyly tak krásné jako za Mánesových dob. Výrazně se však změnil jejich oděv. Zatímco v devatenáctém století se malíř se štětcem
v ruce mazlil se záhyby dlouhých ženských sukní, potkat dnes takto oděnou ženu je téměř zázrak.
Všechny dívky i ženy nosí kalhoty. Tato móda se žádnému milovníkovi krásy nemůže líbit,
nelíbila by se jistě ani Mánesovi. Nemohli bychom se tedy divit, pokud by umělec před malováním současných žen dal přednost fantazírování pod zeleným stromem...

Prostějovský
Večerník
také na Facebooku!
www.facebook.com/vecernikpv.cz

Foto: Internet

Návrat ke

„starým” případům

SEX V CENTRU MĚSTA:
Mladí souloží na tržnici!

jak šel čas Prostějovem ...

Kotkova

Prostějov/mls

Jmenuje se podle popraveného novináře. Ulice byla pojmenovaná dne 24. dubna 1924 podle Josefa Kotka (1883 - 1914), redaktora
a odborového představitele v Prostějově, který byl během první světové
války popraven za protihabsburské projevy. V letech 1940 až 1945 byla
ulice zvána německy Gregor Mendel-Gasse podle přírodovědce Gregora Johanna Mendela (1822-1884). Ve své době se jednalo o novou
ulici na severním okraji města. V domě číslo 4 bydlel knihtiskař a radní
Petr Solfronk, ve stavení č. 21 Jan Faustin Procházka, hudební skladatel
a dirigent Orchestrálního sdružení.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Křížkovského ulice
INZERCE
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Jedete na dovolenou a chcete vědět, co se děje doma?

Klikněte na www.vecernikpv.cz
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Vybíráme pro vás „půltucet“

ZZZSHQ]LRQNXELFHNF]

... tentokrát ze sortimentu:

ŠKOLNÍ POTŘEBY

Sešit 540 A5

Sešit 445 A4
čtverečkovaný

Pastelky 12 ks

Tužka grafitová
1,2,3 3ks/bal

Kuličkové pero
Tornádo

Trojúhelník s
kolmicí

10,90

22,90

39,90

-

-

-

5,90

9,90 (465)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9,90

8,90

17,90

16,90

19,90

17,90

5,90

3,90

9,50

54,90

7,90

15,90

6,90

8,90

18,90

29,90

44,90

19,90

9,90

Naše RESUMÉ
Do začátku
D
čá k šk
školního
l íh roku
k chyh
bí přesně týden, což je nejvyšší
čas, začít shánět pomůcky,
které naše ratolesti budou
k prvnímu zvonění potřebovat.
Pokud jste přívrženci nákupů
v marketech, pak vězte, že malý
sešit A5 nabízí nejlevněji Tesco, čtverečkovaný formát A4
zase Lidl, pro pastelky a trojúhelník s kolmicí pak zajeďte
do Kauflandu. A když se ještě
vrátíte do teska, vemte si tam
grafitovou tužku i kuličkové
pero značky Tornado.
Takže, neváhejte, je nejvyšší čas!
Průzkum proveden ve středu
21. srpna 2013

PONDĚLÍ 20. SRPNA 2012
To jsou nám věci! Starou tržnici, která zřejmě brzy padne
k zemi, využila prostějovská omladina k milování. „Šel jsem
kolem Společenského domu a na chvíli jsem si s kamarádem
sedl na tržnici. Bylo kolem mě pár mladých pubescentů. Najednou se tam přiřítil nějaký pár zhruba patnáctiletých mladistvých, holka roztáhla nohy a ...! Vůbec jim nevadilo, že okolo
nich jsou další mladíci a o pár metrů dál sedím já s kamarádem,“ svěřil se Večerníku se svým zážitkem pan M. B. z Prostějova. Strážníci se s podobnými případy čas od času setkávají.
Pokud se však souložící pár nedopouští veřejného pohoršení,
pak obvykle nechají milence bez přerušení dokončit akt lásky.
SRPEN 2013
Situace v centru města se během uplynulého roku fakticky
nezměnila. Obzvláště v sobotu na tržnici bývá rušno. Od časného rána zde prodavači nabízejí doma vypěstovanou zeleninu a ovoce, přes noc je tu pak občas možné načapat souložící
páry. „Obvykle to bývá po diskotékách konaných o víkendech
v nedalekém Společenském domě, kde se mladí opijí. Jak
to na ně přijde, tak jim opuštěná tržnice přijde jako báječné místo pro milování. Pokud si namlouvají, že je u toho
nikdo neuvidí nebo neuslyší, pak je to naprostý nesmysl.
Spíš si ale myslím, že jim je to v tu chvíli úplně jedno,“ svěřila se nám se svojí zkušeností jedna z obyvatelek domu
v samotném středu Prostějova.
napsáno před
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lety

Jen krůček od

tragédie na ledě

Zděšení, šok
a následné
emoce. Tak
by se dala vykreslit třináctá
minuta hokejového utkání Tipsport Cupu mezi
Prostějovem a Jihlavou.
Domácí útočník vyjíždí ze
své vlastní třetiny a u červené
čáry je nemilosrdně zkosen jihlavským Skleničkou. Dušan
Bařica upadá do hlubokého
bezvědomí a spoluhráči se
k němu sjíždějí už ve chvíli,
kdy na ledě okolo bezvládného těla byla kaluž krve!
Hluboká tržná rána na
čele nevěstila nic dobrého.
Duchapřítomnost v tu chvíli
zachoval Radek Procházka,
který svému spoluhráči vytáhl zapadlý jazyk, čímž mu

zřejmě zachránil život. Vše
pak proběhlo rychle, hokejisté
odnášejí Dušana Bařicu na
nosítkách ven z haly, kde již
čekala sanitka. Diváci se mezitím srocovali před zimním stadionem a s výhružnými pohledy a gesty čekali u autobusu
na jihlavské hokejisty. Situaci
museli uklidňovat až policisté.
„Po našem příjezdu byl hokejista již při vědomí a komunikoval
s lékaři. Utrpěl těžký otřes
mozku, což také bylo příčinou
jeho zhruba desetiminutového
bezvědomí. Navíc při srážce
s hráčem utrpěl tržnou ránu na
čele a má vykloubené rameno.
Podezření na posunutý obratel
se naštěstí v nemocnici nepotvrdilo,“ řekl šéf prostějovské
záchranky Pavel Holík.

Zpravodajství
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SLIB DODRŽEN

Prostějovští radní změnili po projednání

Dálnice je volná… v dopravní komisi své rozhodnutí:

„RONDEL na Poděbradově náměstí CHCEME A TAKY TAM BUDE!“

Hotovo, otevřeno. Rekonstrukce vozovky na estakádě Haná byla
ukončena, řidiči tak mohou opět najíždět směr Brno! Foto: M. Kadlec
Olomouc, Prostějov/mik - Jak
Večerníku do předchozího vydání slíbil, tak se také událo.
Šéf Ředitelství silnic a dálnic
Olomouckého kraje nám před
týdnem exkluzivně prozradil,
že v týdnu od 19. do 23. srpna
bude dokončena rekonstrukce
estakády Haná a dálnice se
v pátek otevře pro běžný provoz. A stalo se!
V pátek tedy definitivně
skončila dvouměsíční lapálie
prostějovských řidičů, kteří
nejprve kvůli rekonstrukci
povrchu vozovky na rychlostní komunikaci museli jezdit

do Olomouce přes Držovice
a Olšany, od července zase
začaly problémy s nájezdy ve
směru na Brno. „Nyní byl v plné
rekonstrukci povrch vozovky
na estakádě, kdy jsme ho celý
pokryli takzvaným tichým asfaltem. Tuto záležitost jsme
ukončili v pondělí a ihned poté
pokračovali v nátěrech vodorovného dopravního značení.
V pátek skutečně nic nebránilo
tomu, abychom nájezdy směrem
na Brno pro Prostějovany
otevřeli,“ uvedl Martin Smolka,
šéf Ředitelství silnic a dálnic
Olomouckého kraje.

Tomu se říká kolotoč! Dlouho naplánovanému rondelu
ve tvaru elipsy na Poděbradově náměstí ještě nedávno
zvonil umíráček. Proti tomuto dopravnímu opatření totiž
protestovalo tucet dotčených stran - včetně hasičů, lékařů záchranky i policie! Vydání stavebního povolení se
tak zdálo úplně nemožné a město tudíž začalo počítat
s úspornější variantou úpravy přehlcené křižovatky formou
vybudování odbočovacího pruhu směrem do Žeranovské
ulice. Nyní to ale vypadá na jeden velký obrat...
Prostějov/mik
„Pouhé vybudování odbočovacího pruhu do Žeranovské ulice
je sice levné řešení, ale naprosto
nic neřešící. Rada města ho sice
schválila, ovšem při jednání, kterému jsem vzhledem ke své dovolené nebyl přítomen. Jakmile
jsem se dozvěděl, že rondelu na
Poděbradově náměstí zvoní hrana, začal jsem se všemi, kteří se
proti této stavbě postavili, intenzivně jednat,“ nastínil Večerníku
start otočky o stoosmdesát stupňů

Zdeněk Peichl, prostějovský radní
a předseda dopravní komise města.
Podle něho je problém i v osobě
projektanta elipsovitého rondelu. „Bohužel, byl vybrán ve
veřejné soutěži jako nejlevnější
a v současné době je také pro
něho mnohem pohodlnější vyprojektovat pouze odbočovací pruh
než řešit rondel s řadou námitek.
A vůbec ho netrápí, jak my všichni
budeme po Prostějově jezdit auty
a jak se vyřeší svízelná dopravní
situace na Poděbradově náměstí,“
postěžoval si Peichl. On sám začal

ŽENA PŘEPADENÁ CIKÁNY JE V NEBEZPEČÍ
„Označila jsem pachatele, teď mi vyhrožují
vyvražděním rodiny,“ svěřila se Večerníku

Prostějov/mik - V nezáviděníhodné situaci se ocitla žena,
kterou 10. srpna v noci na
parkovišti mezi Wolkerovou
a Komenského ulicí přepadli
a oloupili dva Romové. Přestože
policie už jednoho ze snědých
darebáků dopadla a usvědčila,
přepadená je v nebezpečí
stále. A nepomohlo jí ani to, že
zadrženého devatenáctiletého
pachatele znala a identifikovala. Právě naopak, paradoxně
jí to uškodilo. Cikán je totiž
na svobodě a teď jí vyhrožuje
smrtí! Bezradná žena, která
si pochopitelně nepřála být
jmenována, tak kontaktovala
Večerník, aby na situaci upozornila...
„Neštěstím pro mě je, že jak pachatel, tak i jeho známí a blízcí kumpáni
bydlí kousek ode mě. Michal Holomek mě dobře zná, dokonce se
mnou mluvil, prý se spletl a v onu
noc mě přepadl nedopatřením!
Krátce po loupeži za mnou přišla
jeho známá, že mi ukradenou kabelku s mobilem a doklady vrátí.
To se taky i stalo, později za mnou
byl i sám Michal, omlouval se mi,
a že mi vrátí i těch šest stovek, co
jsem měla v peněžence. Jenom prý
abych ho neudávala. Když mě ale
policie vyslýchala, identifikovala
jsem ho,“ popsala žena Večerníku
události těsně po loupeži, jejíž se
stala obětí.

I

„Hned v úterý si tak pro něho
přišla kriminálka, ale odpoledne
ho pustila na svobodu. Večer
jsem šla s manželem a dcerou si
sednout do zahrádky u restaurace
v Dolní ulici. Nechtěla jsem, je to
místo, kde se scházejí cikáni, ale
manžel mě přemluvil, ať se prý
nebojím. Asi v devět hodin večer
okolo prošel Michal, snažila
jsem si ho nevšímat. Pak se ale
přiblížil ke mně a zařval, ať jdu s
ním ven před restauraci. Manžel
mu řekl, že jestli má problém, ať
ho řekne před svědky, neboť já
s ním nikam nepůjdu. No a v
tom to začalo. Manželovi nadal
do hajzlů a ať se do toho neplete.
Slovně se pustil i do mě, prý jsem
bílá svině, a že jsem ho udala
policajtům. Najednou se za ním
objevilo dalších osm nebo deset
Romů, včetně jeho kamarádky,
které říkají Boryna. Ta byla úplně
nepříčetná! Křičela na mě, že
jsem mrtvá, že dostanu od ní
ránu, až zemřu a zabije mě i celou
rodinu. Moje dcera se mě snažila
zastat a vyzvala Romku, aby mě
nechala na pokoji. Odpovědí
byla rána pěstí do obličeje,“
postěžovala si žena z Prostějova.
Její manžel okamžitě zavolal
městskou
policii.
„Strážníci
přijeli na místo rychle, ale protože
potyčka už přerůstala v pořádnou
bitku mezi cikány samotnými,
zavolali si na pomoc státní poli-

cisty. Tím se vše uklidnilo a já
jsem s rodinou odešla na policii
nahlásit napadení a vyhrožování.
Bohužel, řekli mi, že tuto záležitost
Policie ČR řešit nebude, že je
to v kompetenci městské policie a vyšetřovat se to bude jako
přestupek. Nepomohlo ani to, že
jsem policisty upozornila na to, že
napadení a vyhrožování souvisí
s mým přepadením z předchozí sobotní noci,“ neskrývala rozčarování
nešťastná žena. „Z toho jsem vážně
hodně rozčarovaná, mám obrovský
strach! Manžel mě teď denně
doprovází do práce a večer pro mě
zase přijde. Můj zaměstnavatel se
také nabízí, že mě bude domů vozit
autem. Mám obavy o život všech
členů rodiny, bohužel nemám
nikde zastání,“ řekla smutně žena,
která se v těchto dnech bojí chodit
sama po ulici.
K překvapení Večerníku má
policie k celé záležitosti neutrální post. „Co se týká incidentu,
na který se dotazujete, Policie
ČR nemá žádný podnět. Incident
skutečně řeší pouze Městská policie v Prostějově. Svůj dotaz tedy
směřujte přímo na ni,“ odpověděla
nám Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR v Olomouci. „Mohu
potvrdit, že incident v restauraci v
Dolní ulici řešíme jako přestupek
proti občanskému soužití. Je zaprotokolováno slovní napadení

rodiny, kterou uvádíte. Fyzické napadení nebylo potvrzeno,“ uvedla
tisková mluvčí Městské policie
v Prostějově Jana Adámková.
„Ne, jasně jsem strážníkům
i státním policistům vypověděla,
že dcera dostala pěstí do obličeje
a Romové nás rasisticky uráželi
a vyhrožovali zabitím,“ opáčila
žena, která se tak ze zoufalství obrátila na naši redakci.
Otázkou také je, proč vůbec
devatenáctiletý Michal H. byl
po loupežném přepadení, které
spáchal, propuštěn na svobodu.
„Bylo zahájeno trestní stíhání pro
zločin loupeže u devatenáctiletého
muže z Prostějova, které je vedeno
na svobodě. Po provedení procesních úkonů nebyly shledány
důvody vazby uvedené v trestním
řádu. Obviněný s policií spolupracoval a k činu se plně doznal.
V obecné rovině lze uvést, že
pokud v průběhu vyšetřování
nastanou skutečnosti k tomu,
aby byl dán podnět k vydání
návrhu na vzetí obviněného do
vazby, policejní orgán tak učiní.
K dnešnímu dnu v souvislosti
s tímto případem neevidujeme
ale žádné oznámení týkající se
případného vyhrožování,“ trvá
si na svém mluvčí policie Olomouckého kraje Irena Urbánková.
Kde je tedy pravda? Večerník
bude případ i nadále podrobně
sledovat!

www.vecernikpv.cz
.cz

jednat nejdříve s hasiči a lékaři
od záchranky, kteří proti rondelu
na Poděbradově náměstí nejvíce
protestují. „Záchranáři převážně
argumentují tím, že při výjezdu ze
své základny ve Wolkerově ulici
a spuštěných červených světlech
u jejich brány se zablokuje rondel
vozidly a oni nebudou moci vjet
do Brněnské ulice. Částečně mají
pravdu, ale toto všechno se dá
jednoduše řešit. Například ponecháním všech semaforů u vjezdů
na budoucí rondel, které v případě nutnosti automaticky vjezd na
kruhovou křižovatku zablokují
a tímto ji ponechají volnou. Hasiči
s tímto řešením souhlasili,“ usmál
se šéf dopravní komise Rady města Prostějov, který se připravuje
i k jednání s obyvateli přilehlých
nemovitostí, jenž se obávají nadměrného hluku a porušení statiky
budov. „Hygienici nám výstavbu
rondelu povolili a to je pro nás záruka toho, že limity hluku nebudou překročeny. Tímto bychom

Skutečně tady bude? Nesouhlasná stanoviska s výstavbou rondelu na Poděbradově náměstí se daří bořit. Kruhové křižovatce ve
tvaru elipsy tak opět svítá naděje.
Foto: Michal Kadlec
chtěli uklidnit občany bydlící na
Poděbradově náměstí,“ dodal
radní Peichl.
„Rada města na základě těchto
skutečností nakonec změnila názor a nechala zpracovat dva na
sobě nezávislé oponentní posudky oproti názorům současného
projektanta. A já věřím tomu, že
se tak znovu vrátíme k možnosti

realizace tohoto rondelu na Poděbradově náměstí. Jak členové
dopravní komise, tak nakonec
i rada města zastávají nyní stejný
názor. A to ten, že všemi hlasy
chceme rondel, nikoliv jen jeden
odbočovací pruh,“ ujistil Večerník v jasné stanovisko povolaných Zdeněk Peichl. „A určitě to
nevzdáme,“ uzavřel toto téma.

Zastal se přítelkyně,
zmlátila ho romská přesila
Prostějov/mls, pk - Tomu se říká
klasická cikánská „férovka“!
K dalšímu konfliktu společnosti
s, tentokrát mezi skupinou Romů
a osamoceným mužem došlo
uplynulou středu před Kauflandem. Na Martina Krupičku se
tu v podvečer 21. srpna sesypala
asi desítka Romů a několik žen.
Po spoustě nadávek a ran pěstmi
odjížděl z nákupu od marketu
s modřinami po těle a prokopnutým autem. To vše jen proto,
že nebyl lhostejný k tomu, co se
kolem něj děje. Policii se však rozhodl nevolat. V každém případě
však zaslouží uznání...
Něco podobného se totiž může stát
každému z nás. Jen málokdy se však
najde někdo, kdo by nám při hádce
s přesilou Romů či bílých výtržníků
pomohl. „Byl jsem kupovat kytku v
květinářství sídlícím v Kauflandu.
U vchodu byla nějaká starší žena,
která snad byla okradená. Strhla se
hádka mezi ní a postávající skupinou Romů, do které se vložil jeden
muž. Ochranka tam nebyla, tak jsem
mu šel pomoci. Už padaly hodně
ostré nadávky, k bitce však nakonec

nedošlo. Když se situace uklidnila, vrátil jsem se do květinářství,
abych zaplatil,“ svěřil se Večerníku
s nemilým prožitkem Martin
Krupička. Jenže, omyl, tím to celé
neskončilo...
Šestatřicetiletý muž se i s kytkou
v ruce vydal za svojí přítelkyní,
která jej čekala v autě na parkovišti.
Jako na potvoru se však romští
výtržníci z Kauflandu přesunuli
právě k jeho vozu. „Když mě
zmerčili, měli nějaké poznámky.
Ignoroval jsem je, normálně jsem
nasedl a chtěl odjet. V tom se jeden
z nich rozběhl a kopl do auta takovou silou, že prokopl karoserii.
Měl jsem si to snad už nechat jen
tak líbit?! Vyskočil jsem proto ven
a začal se s nimi přetahovat. Jenže
oni se na mě rázem sesypali jako
vosy, v tu chvíli jich kolem mě
mohlo být tak dvacet včetně žen.
Byli sice celkem malí, ale i tak to pro
mě nedopadlo právě dobře. Jsem
dokopaný, a přestože to není nic hrozného, neboť se mi podařilo jakž
takž udržet na nohách, příjemně
mi není ještě teď,“ popisoval nám
Martin K. dění o den později.
„Moje přítelkyně mezitím obíhala
jednotlivé Romky a společně se
snažily celou situaci uklidnit. Nakonec jsem od Kauflandu odjížděl

Musí ho nechat opravit. Takto dopadlo auto, které statečnému muži před Kauflandem
prokopl jeden z agresivních
Romů...
Foto: Martin Zaoral
nejen s prokopnutým autem, ale
i s několika modřinami.“
Z celé rvačky nechce dělat velkou aféru, věc ani neohlásil na
policii. „Oprava auta mě přijde
na dva tisíce, modřiny se zahojí.
Nejvíce mě ale štve, že se to příště
může stát někomu jinému a nikdo
se proti tomu neozve...,“ uzavírá
Krupička, podle něhož incident
viděla řada lidí, ale nikdo se jej
nezastal!

VYKRADENÁ FABIA v Lidické
Prostějov/pk - Že se krade v noci
i za bílého dne není už žádná novinka. V páte se to jen potvrdilo...
„Včera v odpoledních hodinách se
neznámý pachatel vloupal na ulici
Lidická v Prostějově do motorové-

ho vozidla značky Škoda Fabia,“
prozradila Večerníku v sobotu
vpodvečer Marie Štrbáková, tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.
„Poškodil pravé přední sklo, vnikl

do vozidla a následně odcizil dámskou kabelku. Její majitelka přišla
o kabelku, peníze, osobní doklady
a dva mobilní telefony.,“ prozradila
Štrbáková s tím, že škoda je vyčíslena na třináct tisíc korun.

Mačák: „PENÍZE NEPROJÍDÁME, ALE INVESTUJEME!“
Druhý lupič nezjištěn, po „Spidermanovi“ se pátrá A.
Udrží kraj i v tomto daří. Jsem moc rád, že bývalé
Prostějov - Na několik aktuálních otázek týkajících se

Prostějov/mik - Nedávné kriminální činy, které nejvíce vzrušily
prostějovskou veřejnost, jsou
nyní středem pozornosti policie.
Loupežné přepadení z Wolkerovy
ulice je stále objasněno jen napůl
a po zlodějích, kteří mají na svědomí krádež šperků z klenotnictví
v Arkádě, se jakoby slehla země...
„Z loupežného přepadení ženy
policisté usvědčili devatenáctile-

tého muže. Jeho komplic prozatím
zjištěn nebyl,“ potvrdila Večerníku na konci uplynulého týdne
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
v Olomouci. A Spiderman, který
se stropem proboural do Arkády
a slanil se do klenotnictví? „Vyšetřování tohoto případu je v plném proudu a je velice intenzivní.
Zatím bychom nechtěli uvádět

podrobnosti, abychom nenarušili
průběh práce kriminalistů,“ uvedla
mluvčí krajské policie.
Jak se ovšem Večerník dozvěděl,
krátce po vyloupení klenotnictví
byly krabičky od šperků nalezeny
v Hloučele! Pochopitelně prázdné...
V komentáři na našich webovcch
stránkách se zase objevila spekulace
o podvodu století. Ta je však spíše jen
takovým výkřikem do tmy.

radní vybrali právě tuto ženu.
„Rada města usoudila, že skutečně
upřednostní ve výběrovém řízení
druhou Martinu Rozsypalovou, protože má se školou bohaté zkušenosti,“ potvrdila tuto skutečnost Ivana
Hemerková. „A to přestože panovaly také názory, že Majakovského
škola potřebuje změnu, novou krev
a náhled zvenčí,“ připustila.
Nová ředitelka vrahovické školy
se v pátek odpoledne krátce vyjádřila ke svému jmenování. „Právě
dnes jsem převzala od vedoucího
odboru školství pana Říhy jmenovací dekret. Musím říct, že před vyhlášením výsledků konkurzu jsem byla
hodně nervózní a z úspěchu mám
velkou radost. Chtěla bych pokračovat v budování této kvalitní školy,
která má velkou oblibu jak u žáků,
tak jejich rodičů,“ sdělila exkluzivně

Petr Kozák

Pane náměstku, kolik
finančních prostředků
plánuje Olomoucký kraj
investovat v letech 2013 a 2014 na
své silnice druhé a třetí třídy
včetně mostů?
„Kraj plánuje letos a příští rok investovat do obnovy mostů a silnic
zhruba půldruhého miliardy korun.
Více než miliardu korun chceme
využít z Regionálního operačního
programu Střední Morava. Do tří
výzev jsme přihlásili sedmadvacet
investičních akcí. Zbytek peněz
na další stavby chceme hradit
z rozpočtu kraje. Stručně řečeno,
peníze neprojídáme, ale investujeme!“
Jsou v těchto výzvách
i stavby, které se týkají regionu Prostějov nebo přímo statutárního města?
„V celkovém objemu je to zhruba
třistadvacetjedna milionů korun.
Co se týká konkrétních akcí, uvedu
Foto: Michal Kadlec
například průtah obcí Výšovice
Večerníku Martina Rozsypalová (na nebo Protivanov, rekonstrukci silsnímku). Dnes již nová ředitelka ZŠ nice v Přemyslovicích a v Pivíně.
Majakovského ve Vrahovicích.
Budeme realizovat také stavební

Vrahovická škola má novou ředitelku

Prostějov/mik - Na začátku
prázdnin Večerník jako první
informoval veřejnost o rezignaci
Vlasty Ambrožové na post ředitelky Základní školy Majakovského
ve Vrahovicích. Prostějovský
magistrát okamžitě vyhlásil výběrové řízení, které bylo v minulých
dnech ukončeno.
„Mohu vám potvrdit, že rada města
na svém čtvrtečním mimořádném
jednání jmenovala novou ředitelku
ZŠ Majakovského ve Vrahovicích.
Stane se jí Martina Rozsypalová,
která doposud působila jako učitelka
na druhém stupni této školy,“ prozradila exkluzivně Večerníku Ivana
Hemerková, náměstkyně primátora
zodpovědná za školství.
Podle našich informací ale Martina Rozsypalová skončila v konkurzu až na druhém místě! Přesto

dopravní problematiky se Večerník po čase zeptal Aloise
Mačáka (na snímku), člena Rady statutárního města
ta
Prostějova a prvního náměstka hejtmana Olomouckého
ho
kraje, který je zodpovědný za oblast dopravy.
úpravy mostů v Laškově nebo
bo
za Němčicemi nad Hanou. V
Prostějově se jedná například
ad
o rekonstrukci ulice Olomoucká.“
V jakém stavu v roce 2001
01
převáděl stát na kraj tuto
to
silniční infrastrukturu?
m
„Ve velmi špatném technickém
m
stavu... Jednorázově bychom
lipotřebovali zhruba pětadvacet milikard korun, aby tato silniční infrastrukho
tura měla standard jednadvacátého
u
století. V současnosti je v majetku
kraje přes tři tisíce kilometrů sil-ů,
nic a jedentisícstodevět mostů,
oto představuje šestaosmdesát prosát
cent všech silnic a dvaasedmdesát
procent mostů nacházejících se na
katastrálním území kraje.“
Kolik
finančních
ch
prostředků investoval kraj
aj
dy
v minulém volebním období, tedy
nv letech 2008 až 2012, do této infrastruktury?
ně
„Postupně jsme investovali, včetně
un.
údržby, zhruba pět miliard korun.
ně
Na jedné straně je to poměrně
yto
vysoká částka, peněz na tyto
ak
užitečné investice bychom však
potřebovali ještě podstatně víc.“

a příštím roce rozsah dopravní obslužnosti?
„V tomto roce určitě ano!
Jsme tak jedním z
mála krajů, kterému
se to dlouhodobě,
bez ohledu na
nepříznivou
ekonomickou situaci,

pseudovládě se nepodařilo snížit
o šestset milionů korun krajům,
j
respektive své státní firmě ČD, a. s.,
ppeníze
pe
níze na dopravní obslužnost. Proč
to mělo být zrovna o tuto částku,
nebyl schopen nikdo seriózně
zdůvodnit. Do roku 2019 mají
kraje dohodnuté se státem zhruba 2,6 miliardy korun ročně na
úhradu ztrátových regionálních
tratí. Pro informaci doplním, že
pokud by se tento nesmyslný
návrh podařil Nečasově
vládě schválit, v Olomouckém
kraji

bychom tak přišli každoročně
o zhruba padesát milionů korun!
Byl by to obrovský negativní
zásah do celého systému dopravní
obslužnosti, navíc v období
vysoké nezaměstnanosti, kdy se
jedná nejen o mobilitu pracovní
síly, ale také o každodenní
důležité potřeby našich
občanů.“

Téma Večerníku
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PROSTĚJOV
a HURÁ DO ŠKOLY
Zdravíme všechny čtenáře Večerníku,
stejně jako v minulých týdnech, i dnes jsme si pro vás
připravili zajímavou tematickou stranu, tentokrát na
aktuální téma „Hurá do školy“. Našim větším i menším
školákům se totiž prázdninové dny pomalu, ale jistě
krátí a přesně za týden už opět usednou do školních
lavic. Na následující straně vám prozradíme prvotní novinky z prostějovského školství, následně poradíme, jak
vybrat správnou tašku pro vašeho prvňáčka.
Vašim dětem přejeme šťastný a úspěšný start
v novém školním roce! Stranu připravil: Petr Kozák,
texty: Michal Kadlec a Nikol Hlochová



  

Těšívali jste se jako děti do školy?
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PRÁZDNINY JSOU PRYČ, JDE SE UČIT!
Do lavic základních škol zasedne přes čtyři tisíce dětí

Prázdniny ute-kly jako voda,
už příští pondělí se prostějovské školy znovu zaplní odpočinutými dětmi a doufejme i pedagogy, kteří rovněž načerpali
nových sil. Podle náměstkyně
primátora statutárního města
Ivany Hemerkové jsou základní školy na další desetiměsíční
maraton připraveny.
„V pondělí druhého září by mělo
do škol nastoupit podle našich
výpočtů přesně čtyři tisíce čtrnáct dětí, ovšem toto množství
se může snížit o pár jedinců. Některá rodina se mohla odstěhovat,
nebo rodiče požádali na poslední
chvíli o odklad školní docházky
pro své dítě. Nicméně nečekáme žádné velké pohyby a změny v početních stavech žáků,“

prozradila exkluzivně Večerníku
Ivana Hemerková. Jak vzápětí dodala, během prázdnin na
mnoha prostějovských školách
došlo k různým rekonstrukcím
i drobnějším opravám spojených
s běžnou údržbou. A hlavně ke
generálním úklidům. „Na příští
pondělí budou až na malé výjimky všechny mateřské i základní školy nachystány. Všechny
opravy byly zrealizovány během
prázdnin. Jediné, co nám zůstává,
a bohužel nás to bude provázet
ještě dva další školní roky, je rekonstrukce učeben přírodovědných předmětů na jednotlivých
školách. Stavební práce ale nijak
neomezí výuku,“ ujistila náměstkyně primátora, která je zodpovědná za školství v Prostějově.

Prostějov následující školní
rok zřejmě naposledy zaznamená zvýšený počet dětí,
které usednou do lavic. Jak už
jsme zmínili, celkově jich bude
přes čtyři tisíce, z toho zhruba
pětsetčtyřicet prvňáčků. Zatímco vloni bylo na základních
školách otevřeno devatenáct
prvních tříd, letos jich bude
jednadvacet. „Obávám se, že
už od příštího roku budeme registrovat nižší počet prvňáčků,
což ostatně už bylo ve Večerníku
několikrát avizováno. V dohledné době to ale nebude v žádném
případě znamenat, že budeme
rušit nějakou školu,“ uzavírá
toto téma Hemerková.
Nový školní rok z pohledu obsazení vedoucích pracovníků

ŠKOLNÍ TAŠKA...

Těšíte se? Už přesně za týden bude před prostějovskými školami opět
velmi živo, učitelé se těší zvláště na nové prvňáčky. Foto: archiv Večerníku
prostějovských škol zaznamenal dvě změny. Na Základní
škole Majakovského ve Vrahovicích vyměnila ve funkci ředitelky
rezignující Vlastu Ambrožovou
Martina Rozsypalová, na Reál-

ném gymnáziu a základní škole
města Prostějova pak teprve budou jmenovat nového zástupce ředitele za Janu Maršálkovou, která
se stala šéfkou Městského divadla
v Prostějově.

INZERCE

jak vybrat tu správnou?
Kromě sešitů, školních pomůcek nebo přezůvek, potřebuje váš školák přes školní rok
také aktovku. Víte, jak byste správnou školní
tašku měli vybírat a na co byste si měli dát při
nákupu pozor? V následujícím příspěvku vám
přinášíme pár tipů, které vám možná usnadní
rozhodování...

Pozor na obrázky…
Pokud kupujete svému školákovi školní batoh
s tím, že by mu měl vydržet několik let, měli byste si promyslet, jaký obrázek bude aktovku zdobit.
Ideální jsou v tomto případě nadčasové motivy zvířátka, kytičky, auta nebo barevné vzory. Aktuální
„pohádkové hity“ nejsou zrovna to pravé ořechové.
Čím míň, tím líp…
Teď se nebavíme o ceně, ale o váze. Kromě
anatomicky tvarovaných zad, je také dobré, aby
měla školní taška co nejnižší hmotnost. Pro děti
na prvním stupni by její hmotnost neměla
přesáhnout deset procent jejich tělesné váhy.
Pro menší děti je také vhodné vybírat tašku do
čtyřiceti centimetrů výšky. Důležité také je, abyste své ratolesti hlídali v tom, co v tašce budou nosit. Měli by tam mít totiž jen ty nedůležitější věci
a školní pomůcky.
Bezpečnostní prvky musí být!
Kromě barevnosti a hezkých obrázků by měly
být na školní tašce umístěny také bezpečnostní prvky. Ideální jsou například reflexní značky,
od nichž se odráží světla aut, chybět by také neměly reflexní ohraničení na popruzích nebo po
obvodu batohu apod.

Petr Sokol poslal do Štrasburku ženu
Ceny letní soutěže s Večerníkem byly předány
Prostějov - Je čtvrtek 22. srpna, pět hodin
odpoledne. V redakci PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku je již vše připraveno ke
slavnostnímu vyhodnocení a následnému
předání půltuctu cen výhercům „Letní soutěže nejen o zajímavou cestu“, která bavila
čtenáře takřka půldruhého měsíce z celých
prázdnin. Společně s nejčtenějším regionálním periodikem ji zaštiťoval Petr Sokol,
známý politolog a vysokoškolský učitel.
Po celých předchozích pět vydání jste mohli
během července a srpna týden co týden horlivě zápolit o atraktivní ceny včetně studijního zájezdu do Štrasburku, francouzského
sídla evropského parlamentu. Jakmile bylo
dobojováno, přišla řada na ono pověstné
Foto: Michal Kadlec
štěstíčko. To největší měla při losování z rukou Petra Sokola Eva Mičková. Nebylo tak ani divu, že právě ona „Jsem strašně šťastná, vůbec jsem to nečekala, že bych mohla
měla největší důvod k úsměvům... Pro hlavní výhru si přišla i se vyhrát,“ smála se sympatická žena ve chvíli, kdy ji Petr Sokol přesvým maloletým synem, který při předávání bavil všechny přítom- dával poukaz na první cenu (dolní foto). Jako pokladní jednoho
z marketů se tak může těšit na hodně zajímavý výlet. „Sice jsem se
né svými hláškami.
vyděsila, že je cesta studijní, ale nějak to zvládnu. Pokud mě pustí
z práce, určitě pojedu. Když ne, zastoupí mě sestra,“ uvedla dále
Eva Mičková.
O další ceny se ve čtvrtečním odpoledni přihlásili Jana Nenálová
(CD irského písničkáře Mundyho, který v září vystoupí v Prostějově), Markéta Kohoutová (půlroční předplatné Večerníku)
a Pavel Winkler (dárkový koš). O třetí cenu za nepřítomnou Marii Procházkovou (ani ta však nepřišla zkrátka a dodatečně dostala od redakce taktéž koš s poukazem) se losovalo a šťastná byla
Jana Nenálová.
„Chtěl bych vám všem pogratulovat. Soutěž měla úspěch a já
budu rád, když ji společně s Večerníkem zopakujeme,“ poznamenal patron celého klání Petr Sokol, než se nechal se všemi výherci
zvěčnit (horní foto) Následně došlo na symbolický přípitek šampaňským a neformální debatu...
Foto: Michal Kadlec

Více fotografií hledejte na www.vecernikpv.cz!

Aktovku, nebo batůžek?
Obecně platí, že pro menší děti je vhodnější aktovka, která lépe drží svůj tvar a celkově je vevnitř díky
kapsám přehlednější. Batohy se hodí spíše pro větší
školáky. Další zásadou, na kterou byste měli jako
rodiče dbát, je to, aby vaše děti nosily školní tašky
správně na zádech, tzn. oba popruhy na ramenou!

Rejskova 19, Prostějov, tel. 582 336 659

JAZYKOVKA
PRASKÁ
VE ŠVECH!
Prostějov/pr - Jazykové školy čelí
v těchto dnech zvýšenému zájmu
posluchačů. Vyzpovídali jsme
paní Mgr. Kateřinu Staškovou vedoucí pobočky jazykové školy
Lingua Centrum v Prostějově.
Paní Stašková, je zájem
posluchačů o vaše kurzy
stejný jako v loňském roce?
„Každý rok v září roste zájem posluchačů, ale letos zájem překonal
i loňské rekordní počty. Velmi nás
to těší.“
Čím si to vysvětlujete?
„V první řadě u nás tradičně
vyučují
kvalifikovaní
a kvalitní lektoři. Dále v letošním roce nabízíme největší počet
kurzů začínajících v příjemných
sedmnáct hodin. Stále více žá-

dané jsou velmi intenzivní kurzy „FAST TRACK - Anglicky
5x rychleji.“ Jsme autorizovaným
centrem Cambridgeských zkoušek
a City&Guilds! Navíc, jako jediná škola, garantujeme hodiny na
zkoušku.“
Jak se mohu do kurzu
přihlásit a kdy vlastně
zahajujete?
„Přihlásit se můžete na www.
lingua-centrum.cz,
telefonicky na 582 336 659 nebo osobně
v kanceláři školy, která sídlí v ulici
Rejskova19. Začínáme v týdnu od
třiadvacátého září.“
Slova paní Staškové nám potvrzuje i posluchačka Iveta S. když
říká: „Jsem zde na doporučení
kamarádky, která mezinárodní

zkoušku First Certificate složila
letos v červnu. Doufám, že se to
příští rok podaří i mně.“
Pan Petr O. se chce na vlastní
oči přesvědčit o prostředí a organizaci školy, když říká: „Dokonalým webem se chlubí každá
agentura. Já se chci ale na vlastní
oči přesvědčit, jestli má škola vše
co slibuje, kancelářské zázemí,
vybavené učebny a podobně.“
Slečna Jana G. si pochvaluje
také vstřícnost školy: „Maturuji
až v polovině září, přesto už nyní
vím, že budu moci nastoupit do
Jednoletého pomaturitního studia angličtiny. A kdybych byla
přece jen přijata na vysokou,
vrátí mi škola zaplacenou zálohu
v plné výši.“

www.lingua-centrum.cz
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INZERCE

KONICKO

KOSTELECKO

NĚMČICKO

PLUMLOVSKO

PROTIVANOVSKO

INZERCE

PŘEŽILY NÁRAZ DO STROMU

Za nehodu u Výšovic může vosa!

Regionální zpravodajství


Expres
z regionu
Po rumu za vol
volant
olaantt
Němčice nad Hanou/mik - V sobotu ráno kolem osmé hodiny
kontrolovali policisté řidiče vozidla
značky Citroen v Němčicích nad
Hanou. Řidič při dechové zkoušce
nadýchal 1,96 promile alkoholu
v dechu. Policistům dále uvedl, že předešlý den ve večerních
hodinách požil pět odlivek rumu
a dvě jedenáctistupňové piva. S naměřenou hodnotou souhlasil. Také
v tomto případě zadrželi policisté
sedmačtyřicetiletému muži řidičský průkaz a zakázali další jízdu.

Němčicko se bude bavit
ve Vrchoslavicích
Vrchoslavice/mls - Obec Vrchoslavice zve na další ročník kulturně-společenské akce Mikroregion
Němčicko se baví. Týmy celkem
šestnácti obcí se v sobotu 31.
srpna utkají v netradičních disciplínách. Letošní hry budou mít
podtitul „Klíče od mikroregionu“.
Zahájení proběhne ve 13.00 hodin na fotbalovém hřišti TJ Sokol
1946. Následovat bude průvod do
místa konání, kterým bude areál
Na Zamlýní. Zde bude připraven
zajímavý program pro všechny.
O večerní zábavu se postará kapela Kanci paní nadlesní.

Mohelnický dostavník
vyrazí z Bouzova
Bouzov/mls - Ve čtvrtek 29. srpna se na prvním nádvoří hradu
Bouzov bude konat zahajovací
koncert Mohelnického dostavníku. Od 18.00 hodin zde vystoupí
Stránící, po nich pak přijde koncert legendární kapely Nezmaři,
která při této příležitosti oslaví své
pětatřicáté narozeniny. Od pátku
až do neděle pak bude následovat
smršť koncertů desítek folkových
kapel, které budou vystupovat
v areálu na okraji Mohelnice.

Křenůvky zvou
milovníky kuliček
Křenůvky/mls - Zažít tu pravou
klukovskou romantiku budou
moci všichni, kteří v neděli 1. září
vyrazí na turnaj v kuličkách Křenůvky open 2013. Prezentace je
plánována na 10.00 hodin, o hodinu později bude klání zahájeno.
Hráči se utkají ve dvou kategoriích, které budou rozdělovány věkovou hranicí dvanácti let. Turnaj
je otevřen pro všechny příchozí.

Rybníky v Konici jsou zarostlé a plné orobince. Nedostatek vody ovlivňuje i jejich okolí

PAMÁTNÉ ALEJI V KONICI ZVONÍ UMÍRÁČEK
Stav chráněných stromů vážně ohrožuje i chodce

I když pamatují ještě stavbu konického barokního zámku,
po necelých třech stovkách let se nyní jejich čas zřejmě
nachýlil ke smutnému konci. Stromořadí krásných památných lip v Konici se totiž nachází až v děsivě špatném stavu. Dokonce ohrožuje chodce, kteří sem v četném počtu
míří na procházku. Vše pravděpodobně souvisí s neutěšenou situací blízkých rybníků, které se nacházejí právě na
okraji Konice ve směru na Křemenec...
Konice/mls
Pokud do Konice přijíždíte od Křemence, určitě si všimnete rybníků
nacházejících se po vaší pravé straně.
Pěkný pohled ale na ně není. Buď
jsou úplně vypuštěné, nebo jsou
zcela zarostlé orobincem. I jejich
okolí nevypadá, že by bylo zrovna
v nejlepším stavu. „Stav rybníků nám
vadí, jsou zanesené bahnem, bývá
v nich málo vody a jejich okolí hodně
zarůstá. Bohužel s tím nemůžeme nic

dělat. Rybníky patří Státnímu rybářství Přerov. Majitele jsme už na situaci
několikrát upozornili, přislíbil nápravu, ale mnoho se toho v této věci za
posledních několik let nezměnilo,“
konstatoval pro Večerník Petr Vařeka,
místostarosta města Konice. Podle
zástupců odboru životního prostředí místní radnice jde v případě
rybníků pouze o vadu na kráse. Ke
svému účelu prý slouží perfektně.
„Rybářství Přerov v nich chová plůdek, který se skutečně může zdravě

Padne státem
chráněné stromořadí?
Nízká hladina vody v rybnících
ale dává zabrat celému okolnímu
ekosystému. Podle jedné ze studií,
právě nedostatek vody zřejmě stojí i za usycháním lipové aleje rostoucí přímo u rybníka „Na Střelnici“. Ta je častým cílem procházek
místních. „Stav těchto stromů je
špatný, hrozí ulamování velkých
větví a není vyloučeno, že tu časem
dojde k nějaké tragédii. Manželku s
kočárkem bych sem určitě nepustil!
Jedna z lip musela být pokácena už
letos na jaře. Myslím, že stejný osud
by měl co nejdříve potkat i ty další. Je

to smutná pravda, ale měli bychom
se smířit s tím, že smrt patří k životu
nejen u lidí, ale i u stromů. Navíc se
tím uvolní místo pro mladé stromy,“
míní Pavel Nerad.
Případnou obnovu aleje komplikuje
fakt, že se jedná o státem chráněné
stromy. Ty není možné ze zákona kácet. Kromě toho se o přežití lip aktivně zasazuje občanské sdružení Regenece, které obzvláště v minulosti
neváhalo konickou radnici opakovaně kritizovat za údajnou „devastaci
kulturního a přírodního dědictví“.
I toto občanské sdružení však na jaře
uznalo, že stav jedné z lip bezprostředně ohrožuje kolemjdoucí na životech, a tak strom musel jít k zemi.
Potká podobný osud i ty ostatní? To
zatím není jisté. Pohled na krásné
staleté stromy je jedna věc, nebezpečí smrti či zmrzačení, které je
s tím pohledem spojeno pak věcí
druhou...

region@vecernikpv.cz

www.vecernikpv.cz

Skřípov patřil Římanům, husitům i rudoarmějcům
Již třetí ročník Military Festu si v areálu Břízky nenechaly ujít stovky návštěvníků

Skřípov/jim - Průřez dějinami
a vývojem vojenství od antiky přes
středověk a napoleonské války až
po Československou lidovou armádu. Takový byl letošní, v pořadí
již třetí Military Fest na Skřípově.
Představení výstroje a výzbroje,
ukázky bitev, bohatá tombola i občerstvení společně s krásným slunečným dnem přilákalo do areálu
Břízky několik set lidí, kteří se tak
v průběhu několika hodin mohli
vrátit v čase do vzdálené i nedávné
minulosti. PROSTĚJOVSKÝ Večerník byl mediálním partnerem
akce, tudíž v sobotu dopoledne nemohl ve Skřípově chybět...
Do období markomanských válek
a vlády císaře Marka Aurelia zavedla
všechny přítomné skupina historického šermu Roma Victor Legio XIII.
„Představujeme římskou třináctou
legii Gemina Augusta a chceme divákům ukázat, že moc nechybělo
a římské jednotky se pohybovaly

i na našem území,“ přiblížil za třináctku mužů Ivo Berka. O téměř jedno tisíciletí dál, přesněji do jedenáctého století se celá louka přemístila
díky pětici Pavel Bílý, Martin Žilka,
Jan Franc, Hana Bílá a Simona Hajkrová. A skupina Eques Tempus po
šermování těžkými středověkými
meči i dřevěnými holemi představila
rovněž ukázku z dob husitů, kterou
připravila společně s občanským
sdružením Kirri.
„Střílíme z píšťaly, hákovnice, luků,
kuší. Naše vystoupení bylo větší
a chtěli jsme divákům vše přiblížit,
jakoby člověk byl přímo v bitvě.
K vidění tak bylo víc účinkujících
i pyrotechnické efekty, oproti loňsku
delší, lepší, akčnější, takové 'epik'.
Scénář jsme psali asi dva tři měsíce,
nacvičování tak měsíc a půl,“ přiblížil Večerníku vskutku povedené
představení předseda sdružení David
Křižan s tím, že znovu jej mohou
diváci vidět již o tomto víkendu ve

F o t o ree p o r t á ž
Fotoreportáž

Hvozdu u příležitosti oslav sto let
školy. V září se pak představí i v Litovli a Pňovicích.
Po husitech převzali štafetu vojáci z období napoleonských válek.
Ti se nejprve důkladně představili
a poukázali na zvláštnosti ve výbavě,
poté již došlo na samotnou bitvu se
salvou ohlušujících ran. Ke spokojenosti organizátorů se prezentace
zúčastnili i účinkující z Polska. Studenti musada z Moravské Třebové
a držitelé žlutých i modrých pásů si
získali pozornost bojem bez přesně
daných pravidel, poté již na hlavní
plochu dorazila motorizovaná vojenská technika. Vystavené stroje se již
dříve po celý den ocitly v obležení
dětí i jejich rodičů či prarodičů, kteří
mnohdy vzpomínali, jak právě s těmito modely prožili část svého života na vojně.
Společně s losováním bohaté
a téměř nekonečné tomboly se pořadatelé pustili do přípravy hlav-

ního bodu programu - střetnutí německého vojska s postupující Rudou
armádou a konkrétně bitvy o továrnu
na jižní Moravě. Historie se nezměnila a po těžkých bojích se spoustou
atraktivních efektů také při rekonstrukci vyhráli rudoarmějci.
To ovšem nebylo vše, na řadu ještě
přišlo vystoupení dětí z lidové školy
umění a rovněž výcvik Československé lidové armády. Ve večerních
hodinách pak vojenskou techniku
vystřídala taneční zábava.
„Bylo to hektické, vystupoval nám
jeden klub za druhým a snažili jsme
se, aby ukázky byly plynulé a abychom udrželi pozornost diváků. Jsem
nadmíru spokojen, letos nám přijelo
daleko víc klubů a vystupujících,
v pátek nám najížděly i kluby, s nimiž
jsme vůbec nepočítali,“ jásal spokojený major Smith, vlastním jménem
Petr Kučera.
Předseda pořádajícího konického
občanského sdružení Association

Military Fan si pochvaloval rovněž zahraniční účast a úspěšnou
přípravu ukázky z druhé světové
války, v hlavě má již ale také příští
ročník. „Mám informace od klubů,
co víc by tady chtěli předvést, Rudá
armáda tu chce ještě větší bitvu, napoleonští vojáci jsou nadmíru spokojeni,
přestože tady byli poprvé, a chtějí, aby
jich přijelo ještě víc,“ těší Kučeru velký zájem.
Mezi sponzory patří již tradičně
Olomoucký kraj a obec Skřípov,
která se stará o přípravu prostranství
a občerstvení. „Vše se seklo, uklízelo,
práce okolo toho je hodně, jsme tu již
od pondělí. Ale vyšlo nám to krásně.
Toto je poslední velká letošní akce,
s vojáky jsme již dělali Strašidelný les
v areálu posádky, který se také vydařil,“ připomněl další úspěšnou akci
skřípovský starosta Miroslav Kadlec.
A právě do rozlehlého areálu posádky se možná v budoucnu celý
Military Fest přestěhuje...

jaký byl letošní military fest...
3x foto: Jiří Možný

více než šest stovek malých návštěvníků

Plumlov/peh - V sobotu se to v lese
u plumlovského kempu Žralok
hemžilo pohádkovými bytostmi,
dětmi a rodiči, kteří si právě do
místního „Pohádkového lesa“
přišli užít poslední zbytky léta
a prázdnin. Večerník, jakožto mediální partner akce, u toho samozřejmě nemohl chybět.
Za přehradou vybagrovanou tak, že
se tam už napřesrok možná budeme
koupat a dost možná ještě dál, je kouzelný les, kde Bořek Stavitel, Krako-

noš, Hloupý Honza a jejich pohádkoví kolegové čekají na všechny
nebojácné děti a rodiče. Uplynulé sobotní odpoledne se tu totiž opět, pod
návštěvníky bezpočtukrát osvědčeným pořadatelským dohledem Spolku Plumlovských nadšenců, sešly
bytosti ze všech pohádkových koutů.
Na půldruhém kilometru dlouhé
trase si pro děti připravili Mach
a Šebestová, Rákosníček, Pipi
Dlouhá punčocha, Šmoulové a
další známí z pohádkových příbě-

hů několik zapeklitých úkolů, které
mohli splnit jen malí šikulové.
„Kdyby sis uklidil pokojíček taky
tak rychle...,“ komentovala se smíchem jedna z maminek výkon svého synka, po splnění stavebnického
úkolu nestárnoucího hrdiny klasických videoher - Maria. Na lesní

byla cesta lesem dlouhá, vzal zavděk občerstvením, které si na rozcestí otevřeli pohádkoví kamarádi
Křemílek a Vochomůrka. „Letos
máme pro účastníky připraveno celkem dvacet soutěžních stanovišť,
kde děti pod dohledem pohádkových postaviček plní různé úkoly.
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Šermíři. Ochozská skupina Eques Tempus předvedla bojové Nadšené děti. Vystavená vojenská technika lákala starší ná- Z doby Napoleona. Ve Skřípově se představili rovněž vojáci z
scénky s meči i dřevěnými holemi.
vštěvníky, i ty nejmladší.
konce 18. a počátku 19. století.

Pohádkové brekeke. Místo lovení dušiček tentokrát vodník z Podhradského rybníku pomáhal dětem při plnění úkolů.
Foto: Petra Hežová

Malí stavitelé. Sestavit věž z barevných kostek byla pro malé šikuly
doslova hračka.
Foto: Petra Hežová

opět poroste rákosí

si vlastní loď v námořnické dílně
nebo se projet na ponících. Připraveno bylo vystoupení mažoretek
Hvězdičky z Prostějova a Pirátská
show,“ poznamenal za pořádající
Les plný pohádek. V plnění úkolů dětem pomáhala i pohádková Spolek Plumlovských nadšenců
dvojice loupežník Rumcajs a jeho Manka.
Foto: Petra Hežová Marek Otruba. „Akce se vydařila.
O tom vždy rozhodnou úsměvy
cestičce se malí i velcí návštěvníci V závěru čeká sladká odměna na nebo pláč dětí. A toho prvního bylo
mohli setkat nejen s dobrosrdečným všechny, kteří úspěšně prošli celým víc...,“ dodal spokojený šéf.
Hloupým Honzou, ale i ukrutnými Pohádkovým lesem.
O tom, že se akce vydařila, svědčil
loupežníky, před kterými si žádný „Mimo to si malí návštěvníci mohli nejen smích velkého počtu malých
měšec s penězi nebyl jistý. Komu vyzkoušet střelbu z luku, navrhnout návštěvníků, kterých se v kempu

(Staro)nový mokřad
bude čistit vodu v nádrži

„Termín dokončení celkové opravy hráze byl stanoven na konec
září. Předpokládáme však, že práce skončí o něco dřív. Přehradu
bychom mohli napouštět už nyní.
Kvůli suchu však není z čeho. Měření ukázalo, že kvalita vody na dně
nádrže je dobrá, sinice v ní nejsou,“
vyjádřila se pro Večerník na konci
uplynulého týdne tisková mluvčí
Povodí Moravy Gabriela Tomíčková.
Podobná čistící zóna, jako se
nyní buduje v přehradě, by měla
výhledově vzniknout také v Podhradském rybníku. „Má se tak stát
během několika nadcházejících měsíců,“ potvrdila Tomíčková.
Koupat se v čisté přehradě s výhledem na opravenou hráz budou
zřejmě jako první otužilci během
tradiční vánoční koupele, ostatní
si pak na vodní radovánky budou
muset počkat do příštího léta.

Staří, ale krásní. Až se tajil dech!

Skalka/mik - Hanácký auto moto
veterán klub Prostějov uspořádal
v neděli už devátý ročník rallye
historických vozidel „Z lázní do
lázní“. Tato lázeňská obec se včera dopoledne stala takřka neprůjezdnou, na sraz dorazil rekordní
počet účastníků i diváků. Náladu
ovšem kazila velmi smutná zpráva o úmrtí dlouholetého předsedy
a jednatele pořadatelského klubu
Zdeňka Pittnera.
„Jsme velmi mile překvapeni, letos se
opět rozrostl počet účastníků. Navíc
přijela i auta, která tady v historii rallye
ještě nebyla, například Bugatti z roku
1931,“ pochvaloval si hned na začátku akce těsně před výjezdem kolony
veteránů směrem do Čech pod Kosířem Pavel Studený. Jeho spokojenost
byla oprávněná, na sraz přijelo sedmdesát autoveteránů a sedmatřicet motocyklů. „Vyjeli jsme tradičně
o půl desáté a takzvaným mezipřistáním byl zámecký park v Čechách
pod Kosířem. Akci jsme zakončili ve
Slatinicích soutěží elegance a vyhlášením výsledků,“ usmál se Studený.
Naleštěné poválečné škodovky,
mercedesy, tatrovky, fiatky, cit-

Výšovice/mik - Předminulý
víkend měly z pekla štěstí
pětatřicetiletá řidička osobního
auta se svojí třináctiletou spolujezdkyní. Po ataku vosy v kabině
žena za volantem zpanikařila
a narazila s autem do stromu. Obě
naštěstí vyvázly jen se zraněním!
„V sobotu sedmnáctého srpna krátce
po sedmé hodině večer došlo mezi
obcemi Výšovice a Kelčice k dopravní nehodě vozidla Opel Vectra.
Podle prvotního šetření se během
jízdy pětatřicetiletá řidička ohnala po
vose, která jí vlétla otevřeným oknem

Prosím, nahlédněte! Majitelé vzácných skvostů dali divákům příležitost podívat se i do „vnitřností“ veteránů.
Foto: Michal Kadlec
roeny, staré americké džípy a mnoho dalších skvostů měly možnost
vidět stovky spokojených návštěvníků. „Letošní sraz autoveteránů
věnujeme zesnulému Zdeňku
Pittnerovi. Jeho smrt nás velmi
zasáhla. Věřím ale, že se dnes na
nás dívá z motoristického nebe...,“
dodal Pavel Studený.

Rekordní účast i zájem. Sedm desítek autoveteránů si přišly do
Skalky prohlédnout stovky návštěvníků.
Foto: Michal Kadlec

Žralok sešlo přes pět set, ale i rozdováděné obličeje malých šikulů, kteří
si kromě Pohádkového lesa vyzkoušeli připravený skákací hrad, kreslení
křídami i malování na obličej.
Ani s koncem prázdnin ale akce
Spolku Plumlovských nadšenců
rozhodně nekončí. Už 21. září se
milovníci vína mohou těšit na v pořadí už osmý ročník tradičního Vinobraní, které proběhne na nádvoří
Zámku Plumlov, kam jsou všichni
srdečně zváni.

FANTAZIE! Maturanti z Konice
zazářili v celostátním srovnání
Konice/mls - CERMAT letos poprvé zveřejnil výsledky jednotlivých středních škol ve státních
maturitách. Přestože tato čísla
mohou být do jisté míry zavádějící, na první pohled vynikne
úspěch konického gymnázia.
Jeho letošních dvaadvacet studentů u maturit totiž zářilo ve
všech třech předmětech. V matematice dokonce
uspěli nejlépe z celé
České republiky!
Kdo by to
do těch Koničáků řekl...?
Ředitel konického
gymnázia Jaromíra Schöna přes
veškerá uznání výsledky nepřeceňoval. „Podobná porovnání nemám moc rád. Přesto mě úspěch
našich studentů skutečně potěšil.
Myslím, že se jim ho podařilo
dosáhnout především díky jejich
vlastní ochotě na sobě pracovat.
Tuto vlastnost jim žádná škola
nemůže dát, může ji v nich pouze
rozvíjet. Studenti této třídy ji však

projevovali už od začátku studia,“
pochválil žáky první muž gymnázia v Konici.
Podle něj nejde o až tak nahodilý jev.
„I předcházející třída si v tomto ohledu vedla velmi dobře. Určitě také
pomohlo, že studentů bylo ve třídě
relativně málo. Kantoři se každému
z nich mohli náležitě věnovat.
A právě
kvalita
učitelů
byla asi
třetím
faktorem,
který napomohl k tomu,
že jsme ve srovnání
s ostatními školami uspěli,“
zamyslel se Schön.
Ředitel gymnázia hned vzápětí
opět zdůraznil, že se v první řadě
jedná o úspěch samotných studentů, nikoliv školy jako celku. „Příští
rok může být klidně vše úplně jinak,“
upozornil Jaromír Schön s tím, že by
o kvalitě školy věrohodněji vypovídalo srovnání studijních předpokladů
a výsledků jednotlivých žáků. To však
státní maturity v tuto chvíli nezjišťují.

ice
t
a
m
e
t
V ma jlepší
byli ne ČR
z celé

do vozidla. Při tomto vyjela vlevo
mimo silnici a čelně narazila do stromu. Při nehodě jak řidička, tak i její
třináctiletá spolujezdkyně utrpěly
zranění, se kterým byly převezeny
do nemocnice na ošetření. Doba
léčení nebyla zatím stanovena,“ uvedla k bouračce Irena Urbánková,
tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.
Jak dodala, alkohol byl u řidičky
vyloučen dechovou zkouškou,
hmotná škoda byla vyčíslena na
jedenáct tisíc korun. Policisté nehodu nadále šetří.

Řidič u Skřípova usnul
a s autem se převrátil!
Skřípov/mik - Zřejmě únava
z víkendu zapříčinila autonehodu
u Skřípova, kdy šofér podle všeho
usnul za volantem a s vozidlem
se převrátil na střechu. Alkohol
byl u něj vyloučen dechovou
zkouškou, hmotná škoda byla
vyčíslena na stodvacet tisíc korun.
„V pondělí devatenáctého srpna
kolem půl osmé ráno došlo na silnici ve směru z Konice na Skřípov k
dopravní nehodě, která skončila leh-

kým zraněním. Z prvotního šetření
vyplývá, že padesátiletý řidič vozidla Nissan Terrano, pravděpodobně z
důvodu mikrospánku, při projíždění
levotočivé zatáčky sjel do pravé
příkopy a převrátil se přes střechu.
Při nehodě utrpěl lehké zranění,
se kterým byl převezen sanitkou
do nemocnice na ošetření,“ popsala Večerníku karambol Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR v Olomouci.

Co zajímalo zlodějku
z Konicka? ALKOHOL!

Konicko/mik - Policisté dopadli
zvláštní zlodějku. Ta se na Konicku
vloupávala do domů, ovšem nezajímaly ji peníze ani šperky. Kradla
pouze flašky s alkoholem, nebo jej
vypila přímo na místě činu!
„Ze spáchání přečinů krádeže
a porušování domovní svobody je
podezřelá padesátiletá žena z Konicka, která během července a začátku
srpna nejméně v pěti případech
v okolí Konice vnikala na volně
přístupné zahrady domů a z nich
následně do příbytků lidí. Někdy
byla majiteli přistižena a vykázána,

Exkluzivní rozhovor se starostkou Držovic Blankou Kolečkářovou - 2. díl

Na začátku přehrady Skalka opět přivítala autoveterány

Mostkovice, Plumlov/mls - Tak se
to potvrdilo! Zbavit se rákosí rostoucího na začátku plumlovské
přehrady nebyl vůbec dobrý nápad. Rostliny někdy v devadesátých letech zmizely kvůli vzniku
nudistické pláže, nyní se zde mokřad musí opět pracně budovat...
Od minulého týdne se pracuje na
obou stranách přehrady. Zatímco
na hrázi dělníci dokončili opravu
návodního líce a soustředí se již
výhradně na její vrchní část, tak na
jejím začátku bagr začal připravovat terén pro vznik nového mokřadu. Projekt zóny s vysázenými
rostlinami, které mají čistit vodu
přitékající do přehrady Povodí
Moravy představilo již v dubnu
2011. Tehdy se mluvilo o tom, že
nádrž „bude mít filtraci jako Balaton“. Po více jak dvou letech se
tedy v této věci začalo konečně
něco opravdu dít.

Na hrázi. Za špatným stavem lipové aleje chráněné státem může
stát také malé množství vody v blízkém zabahněném rybníce „Na
Střelnici“.
Foto: Jiří Možný

Pohádkový konec prázdnin v Plumlově nadchl

V Němčicích se rozhoří
myslivecký táborák
Němčice nad Hanou/mls Myslivecký spolek Němčice nad
Hanou zve na „Myslivecký táborák“. Akce se uskuteční v pátek
30. srpna od 17.00 hodin v areálu
myslivny na starém stadionu.

vyvíjet pouze při nízkém stavu hladiny. Žádné jiné využití pro ně nemají,
a pokud by ho i našli, je otázkou, kdo
by jim zaplatil ušlý zisk,“ vysvětlil šéf
odboru Pavel Nerad.

776 159 120

Štěstí v neštěstí. Ze
zdemolovaného auta vystoupila řidička s dítětem
jen s lehkým zraněním.
Foto: Policie ČR

jindy se do domu dostala. Tam se
zaměřila na alkohol, ať už víno či
pivo. Někdy ho vypila na místě,
jindy s ním odešla. Celková škoda
byla vyčíslena na dvěstědvacetpět
korun,“ popsala chování ženy Irena
Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Bezdomovkyni ve zkráceném
přípravném řízení policisté sdělili
podezření ze spáchání uvedených
přečinů, za které jí v případě
prokázání viny a odsouzení hrozí až
tříletý pobyt za mřížemi.

Výstava Sára

„Obec je chudá na pozemky k zastavění, vesměs patří soukromníkům“ a Jan Saudkovi
Držovice - První červencový den roku 2006 se začala psát nová kapitola v historii Držovic. První zmínka
o obci pochází již z dvanáctého století a o zhruba čtyři sta
let později obec získala právo užívat vlastní znak i pečeť. V
nedávné minulosti se pak dočkala samostatnosti. 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. V minulém vydání Večerník přinesl první část exkluzivního rozhovoru
se starostkou Držovic, nyní vám nabízíme jeho dokončení...
Jiří Možný
Hovořili jsme před týdnem
mimo jiné o kanalizaci. Co
dalšího plánujete na nejbližší dobu?
„Chtěli bychom pěkně rozšířit místní
hřbitov a opravit ještě pár posledních
chodníků. Bývalou budovu obecní
školy, kde také bylo kdysi strojírenské
učiliště, bychom rádi proměnili v obecní dům. Nemáme zde totiž žádný ´kulturák´, a když jen obec pořádá spoustu
akcí ročně, tak podobný objekt chybí.
Udělali bychom v něm menší sál, který
bychom pronajímali i občanům, dále
by mohl nabídnout zázemí pro obecní
úřad. Obec by měla k dispozici také
záložní ubytování pro své občany třeba
při požáru nebo při povodních. Nehrneme se do všech akcí z dotačních titulů, neboť čas ukazuje, že ne vždy jsou
pro
p obec přínosem.“
Žádáte již nyní o nějakou
dotaci?
„Momentálně nám běží žádost o
kompostéry, které bychom občanům
na pět let propůjčili a pak darovali,
oni by si kompostovali doma sami.
Obec by nebyla zatěžována sběry, peníze bychom tak mohli využít jinde.
Snažíme se spoustu věcí udělat i ze
svých peněz, protože administrativa
je přebujelá, projekty se tak prodražují. Chceme také již šetřit peníze na
zmíněnou kanalizaci.“

Nacházíte se poblíž sjezdu
z dálnice, v těsné blízkosti
statutárního města. Disponujete
i při-pravenými zasíťovanými
pozemky?
„Držovice jsou chudé na obecní
pozemky k zastavění, vesměs patří
soukromníkům. O bydlení je zde
velký zájem, blízkost dálnice, města, služeb, obchodů, škol a práce lidi
láká. Ne všude se ale musí stavět,
vždyť lidé potřebují také chodit na
procházky, proběhnout se, vyčistit si hlavu a je nutné dát prostor i
přírodě. I na to je potřeba myslet.
Doufám, že se najdou také další starostové v Držovicích, kteří budou
mít podobný názor a ustojí nemalé
tlaky. Tato práce je opravdu velmi
náročná.“
Vy už v příštích komunálních volbách neplánujete
kandidovat?
„Nevím. Byly to náročné roky.
Situace se v politice stále mění.
Snažím se pomáhat všude, kde je
potřeba. Starostování je práce na
čtyřiadvacet hodin denně a nedá se
dělat celý život. Nyní bojuji také
za více peněz z Evropské unie
pro venkov ve Sdružení místních
samospráv (SMS). Ráda bych viděla časem v zastupitelstvu nejen
zkušenost a moudrost starších lidí,
ale i více mladých lidí. Mají energii, znalost jazyků, vize, cestují po

to funguje? Ať
se tam ´nalije´
víc peněz a jsou
tam podmínky
jako dřív. Udělá se velký kus
práce a peníze
budou vynaloženy velmi dobře.
Takový je úmysl
První a dosud jediná starostka Držovic z Evropské unie.
BLANKA KOLEČKÁŘOVÁ o své možné Vždyť venkov
kandidatuře do Poslanecké sněmovny a menší města
jsou základ naší
země a tam jsou ty investované
peníze nejvíce vidět a slouží hlavně
všem lidem.“
Hasiči loni slavili stodvacet
Na jaře jste protestovali prolet, jak jste celkově spokojeti podfinancování venkova. na s činností spolků?
Dotýká se to i Držovic?
„Vedou si velice dobře. Jsme
„Také, ale je to spíše pro menší v blízkosti města, takže profesioobce, z rozpočtového určení daní nální hasiči tu vždy budou asi dřív,
mají méně peněz než my a zafinan- naši jim ale skvěle asistují. A když
covat například vybavení dětské obec něco potřebuje, rádi pomohou.
hřiště, opravit chodník a cokoliv Podílejí se i na kulturním a spoledalšího jsou pro ně opravdu velké čenském životě v obci, obec je popeníze. Zapojily se do tohoto pro- třebuje a oni potřebují obec. Cením
testu i větší obce a města, je potře- si každého člověka, který dělá něco
ba být kolegiální a pomoct. Teď se navíc a zadarmo, především v dnešotvírá druhá vlna peněz z Evropské ní době. To platí i pro další lidi ve
unie a akce SMS dělení pomohly. spolcích - TJ Sokol, zahrádkáře či
Pokud by však dohoda neplatila, chovatele. Teď tu přibylo centrum
což nyní hrozí, tak budeme muset Sluníčko pro rodiče a prarodiče
opět protestovat. Byla jsem teď s dětmi, klub seniorů a turistů i farní
v Praze a tuto otázku jsme coby sta- společenství.“
p
rostové řešili. Hrozí, že se starostoCo připravujete na nejbližší
vé opět zvednou, pojedou do Prahy
dobu?
demonstrovat, ale již s vidlemi! Jak „V pátek třicátého srpna pořádá obec
jinak se bránit? Jde o nemalé peníze s TJ Sokol ´Rozloučení s prázdninaa jjsou to peníze nás všech.“
mi´, na podzim tu máme Dýňovou
Jak tedy hodnotíte Pro- slavnost, opékání brambor, drakiádu,
gram obnovy venkova dále zde bude výstava pořádaná za(POV), kde se v letošním roce roz- hrádkáři, hasiči mají akci ´Uspávání
děluje méně peněz?
broučka´, Klub seniorů a turistů po„Jde o jednoduchý program a vý- řádá autobusový zájezd do skanzeborně připravené peníze, každý nu v Modré u Velehradu. Máme tu
starosta to zvládne sám. A když pe- stojednaroční paní, na níž je úžasné,
níze přijdou, akce se udělá, peníze že nám vždy klade na srdce, ať si
se jednoduše vyúčtují. Proč se má vážíme, v jaké krásné době žijeme.
něco ničit nebo omezovat, když Ona zažila dvě války, různé režimy,

„Je potřeba pomáhat a své zkušenosti
předávat dál, třeba i do legislativy.
Kdo ví víc než starostové obcí a měst,
co občané a krajina potřebují? Tito lidé
i vědí, jak to u nás změnit k dobrému.“

světě, mohou tak přinést do obce
spoustu nových nápadů. Potřebují
dostat prostor a šanci. Sama cítím,
že jsem si musela pořádně máknout, když jsem se stala starostkou
obce. Pocházím z jižní Moravy,
ale zde na Hané žiji již pětadvacet
let. Nikdy jsem se dřív tak vážně
o politiku nezajímala a v Držovicích to byl začátek na zelené louce
se vším všudy. Ale zvládlo se to
i díky skvělým kolegům a občanům,, jjimž za to děkuji.“
Jste rovněž krajskou zastupitelkou, uvažujete i o kandidatuře do Poslanecké sněmovny?
„Třeba i tímto směrem se budu
ubírat...(úsměv) Je potřeba pomáhat a své zkušenosti předávat dál,
vesměs i do legislativy. Kdo ví víc
než starostové obcí a menších měst,
co občané a krajina potřebují? Tito
lidé mají přednosti, jak vše u nás
změnit k dobrému. Uvidíte, že až
si jich jednou voliči všimnou, bude
líp. Olomoucký kraj je velký a budu
upřímná, abych něco udělala, tak
se můžu soustředit a věnovat spíše blízkému okolí, Prostějovsku
a Olomoucku. Jsem sice na kraji
v opozici, ale i ta je velmi důležitá,
pokud je konstruktivní. Když správně
nefunguje, vidíme, kam to pak vede.“

spoustu prezidentů. Ví, o čem mluví.
Je to úžasný člověk s nádherným pohledem na život.“
Jak to aktuálně vypadá se
skládkou za obcí, o níž jsme
před časem psali?
„Původně to byla cihelna, těžil se
tam písek a vyráběly cihly. Po revoluci se vše změnilo, cihelna měla
více majitelů. Byl zde chaos, nepořádek, než přišli noví majitelé, pánové
Otčenášek a Mikulka a dali vše do
pořádku. Mají podnikatelské záměry a momentálně se plocha zaváží
stavebním materiálem. Vše je přísně
kontrolováno Olomouckým krajem
a báňským úřadem. Třeba zde bude
lesopark nebo časem i zástavba rodinných
ý domů.“
Jaké jsou vaše priority, vize
či přání do budoucna?
„Velmi bychom uvítali rybník kolem cyklostezky do Smržic, obec
tam ale nemá vlastní pozemek.
Kdysi dávno zde přitom rybník byl.
Zvažujeme vybudování cyklostezky na Vrahovice, dále rozhledny na
kopci, odkud je krásně vidět i Svatý
Kopeček. Když pominu kanalizaci,
tak je důležité se hlavně rozvíjet,
aby tu bylo pěkné bydlení pro lidi.
To znamená domy na jižním svahu
kopce, další hřiště i park, udržet společenský a kulturní život. Již žádné
povodně v obci, ale aby tu říčka
Romže měla krásný biokoridor a biotop, vždyť proti proudu jsou tůně,
raci, ledňáčci, kačenky, volavky.
Jako asi každá obec bychom si přáli
i více bezpečnosti, vždy ale budou
lidé, kteří nehodlají dodržovat pravidla. Snažím se stále apelovat, že
by to chtělo protihlukovou stěnu
u dálnice R46 nebo alespoň alej
stromů, abychom hlukem nebyli
tolik obtěžovaní. A také abychom
udržovali dobré přátelské vztahy
s městem Prostějov, jako je máme
se Smržicemi, Čelechovicemi, Olšany, Kralicemi a dalšími obcemi
v okolí. Občané si to zaslouží.“

FOTOGRAFIE

míří do finiše

Plumlov/peh - Už jen posledních
pár dnů mají všichni zájemci možnost shlédnout díla legendární dvojice českých fotografů. S koncem
prázdnin se totiž výstavní prostory
plumlovského zámku s unikátní
výstavou uměleckých snímků Sáry
a Jana Saudkových rozloučí. A to
ve velkém stylu...
„K příležitosti zahájení expozice se
na vernisáži představilo trio umělkyň
z Moravské filharmonie Olomouc,
na závěr výstavy se zase mohou návštěvníci těšit na vystoupení umělců
z Moravského divadla Olomouc.
Vzhledem k této skutečnosti lze, zcela
mimořádně, zamířit na výstavu Sáry
a Jana Saudkových až do půl osmé
večerní,“ prozradil za pořadatele Bohumír Frelich, který si zmíněné spolupráce nemůže vynachválit.
Prodejní výstava fotografií Sáry
a Jana Saudkových se po celou dobu
svého trvání setkává s velkým ohlasem návštěvníků z širokého okolí.
Příležitost zhlédnout či také případně
zakoupit vysoce ceněná díla významných osobností české umělecké scény
si nechal ujít jen málokterý milovník
umění. A tak není divu, že celkové počty se pohybují řádové v tisících.
„Výstavu jsem navštívila nedávno i se
synem. Jsem na mateřské dovolené,
a proto jsem už delší dobu na žádné výstavě nebyla. Bydlím nedaleko Plumlova a zvláštní atmosféra fotografií
Sáry Saudkové se mi vždy líbila, proto
jsem moc ráda, že si snímky mohu
prohlédnout takhle naživo,“ přiznala
jedna z návštěvnic, kterou Večerník na
výstavě zastihl, paní Ryšavá.
Ti z vás, kteří výstavu FOTOGRAFIE v prostorách Zámku Plumlov
ještě nenavštívili, mají možnost už
jen do soboty 31. srpna!

Společnost
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CO NEJVÍCE ZDRAVÍ,
RADOSTNÝCH CHVIL
A MOŘE NEPOPSATELNÉHO
ŠTĚSTÍ PŘEJE VŠEM
NAROZENÝM RATOLESTEM
I JEJICH MAMINKÁM
A TÁTŮM

A GRATULUJEME!!!

Robert Planička
14. 8. 2013 54 cm 4,10 kg
Prostějov

Lucie Dřizgová
17.8.2013 47 cm 2,75 kg
Dobromilice

Radek Štefanička
18. 8. 2013 49 cm 3,25 kg
Olomouc

Natálie Crhová
18.8.2013 51 cm 3,65 kg
Kostelec na Hané

Patricie Stavělová
19. 8. 2013 48 cm 2,65 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!

Stanislav Jiroušek
19. 8. 2013 51 cm 3,90 kg
Prusy-Boškůvky

Elena Holásková
19. 8. 2013 51 cm 3,75 kg
Srbce

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!
www.facebook.com
/vecernikpv.cz

Navštívili jsme rodné místo historicky první soutěžící v legendární reality show

„AUTOBEZDOMOVKYNĚ“ Z KRALIC ZAMÍŘILA DO VYVOLENÝCH
Pomohl postup do vily Zdeňce Souškové vyřešit problém s bydlením, nebo je VŠECHNO TROCHU JINAK?

„Bůh mi neumožnil mít prsa, ale umožnil mi, abych si je
nechala udělat. A za to jsem mu vděčná!“ prohlásila na obrazovce Prima Family čtyřiadvacetiletá Zdeňka Soušková z Kralic na Hané. Drobná
brunetka začátkem uplynulého týdne postoupila do vily VyVolených, právě se rozbíhající čtvrté řady populární reality show. Nezaměstnaná dívka s vášní pro nakupování
se kvůli účasti v televizní soutěži údajně nepohodla s rodiči, načež měla odejít z rodného domu v Kralicích. Následně podle svých slov, která zazněla v jejím osobním profilu,
dokonce spala i v autě. Díky účasti v soutěži ale každopádně alespoň na nějakou
dobu získala střechu nad hlavou a slibuje: „Ve vile vám ukáži něco hodně velkého!“
Večerníku se ještě před pátečním startem živých přenosů z vily podařilo zkontaktovat
její kamarády i rodiče. Zjistili jsme přitom, že vše je trochu jinak! „Sestra z domova odešla dobrovolně, v autě nespala ani jednou!“ tvrdí mimo jiné v exkluzivní zpovědi pro
PROSTĚJOVSKÝ Večerník Zdenčin nevlastní bratr Richard. Co dál nám o čerstvé
účastnici soutěže VyVolení 2013 prozradila její rodina a známí?
Praha, Kralice n. H./mls
Jste mladí, atraktivní, rádi se
bavíte a nakupujete, jenže jste
nezaměstnaní a poslední dobou
nemáte kde bydlet? Pak se přihlaste do VyVolených! Asi tak
by mohl znít recept na řešení životních patálií, který naplno využila sympatická slečna Zdeňka
Soušková z Kralic na Hané.

V úterý se jí za asistence moderátorky Terezy Pergnerové
podařilo postoupit do vily VyVolených. V této soutěži přitom může získat až pět milionů korun! Přestože čtvrtá řada
této reality show se svojí sledovaností určitě nepřiblíží té první,
po prostějovských hospodách
i v mnoha facebookových skupinách se Zdenčin postup pro-

Kdo je
Zdeňka
Soušková?
přezdívka: Zdenča
narozena: 16. září 1988 v Prostějově
bydliště: Prostějov - u koho a kde se dá
stav: svobodná
škola/zaměstnání: nezaměstnaná, dálkově studuje
policejní školu
výška: 163 cm
oblíbené barvy: zelená, rezavá, hnědá
oblíbená značka auta: má bílé, tak příště asi černé
alkohol: ano
kuřák: ano
věří: v Boha, ale nechodí do kostela jako dřív; jen
když má problém, ví na koho se obrátit…
Modrooká brunetka přiznává jednu úchylku vášnivě ráda nakupuje. Každý den si chce užít naplno, aby se cítila šťastná a naplněná.
Zdenča bruslí a běhá, miluje své dvě fenky a její
nejlepší přítelkyní je babička Zuzanka. Ujíždí na perníčkách, má ráda italskou kuchyni a značkové oblečení. Vdát by se chtěla, pokud ovšem někdo najde
odvahu si ji vzít.
Zdroj: www.iprima.cz

bíral ze všech možných stran.
„Člověk do podobných televizních reality show jde hlavně proto, aby se zviditelnil. Je to každého věc. Pokud je něčí sen dostat
se do televize, pak nikdo nemá
právo mu ho brát a kritizovat ho
za to,“ vyjádřila převládající názor společnosti Markéta.

Jak ji vidí kamarádi?
Jak se ukázalo, Zdeňka má dost
fanoušků, kteří jí posílali hlasy.
Její známé pak postup do vily ani
nepřekvapil. „Je to skutečně milá,
sympatická, upřímná a přitom
nekonfliktní dívka. Pro své přátele by se rozdala,“ charakterizovala ji například kamarádka Radka.
Všichni oslovení se shodovali na
tom, že Zdeňka je společenská,
ráda si užívá života ve společnosti a také ji baví nakupování. Na
svoji vášeň však neměla mnoho
prostředků. Než šla do vily, byla
dlouhodobě nezaměstnaná, což
byl zřejmě jeden z důvodů jejích
konfliktů s rodiči. „Od osmnácti let pracovala dohromady tak
rok. Přitom vystřídala asi jedenáct zaměstnání, nikde dlouho
nevydržela. Od rodičů se odstěhovala po vzájemné dohodě,
rozhodně to není tak, že by ji
někdo vyhodil. Myslím, že když
bude rodiče respektovat, může se
kdykoliv vrátit,“ nechal se slyšet
Zdenčin nevlastní bratr Richard,
kterého Večerník navštívil ve
čtvrtek odpoledne.
Na svá umělá prsa
byla náležitě pyšná
Kromě postupu do vily si Zdeňka Soušková v minulosti jeden
velký sen splnila. Asi před čtyřmi roky si nechala udělat nová

na
video rnikpv.cz
ece
ww.v

w

Vyletěla z rodného hnízda. Tento dům v Kralicích na Hané, kde
žijí její rodiče, vyměnila Zdeňka za vilu v televizní show VyVolení,
kde může získat až pět milionů korun.
Foto: Martin Zaoral
prsa.Tím se jí výrazně zvýšilo
sebevědomí. „Bůh mi neumožnil
mít prsa, ale umožnil mi, abych
si je nechala udělat. A za to jsem
mu vděčná!“ prohlásila v této souvislosti sama
Zdeňka.
O tom, že
na svá nová
prsa je skutečně hrdá, nemůže být pochyb.
„Pokud jste ji slušně požádali,
byla ochotná je kamarádům i
ukázat,“ prozradil exkluzivně
Večerníku její známý Tomáš,
který se Zdeňkou zažil několik
diskoték. Zdeňka po nových ňadrech dlouho toužila. Když si je
konečně nechala udělat, objevil
se další problém. „Asi po třech
letech musela jít na operaci znovu. Rodiče jí na druhou operaci
finančně přispěli, není to tedy
tak, že by ji neměli rádi,“ svěřil se
nám Richard Soušek.

sili. Ovšem Zdeňka říkala, že se
tedy přestěhuje ke kamarádce do
Olomouce, že si tam najde práci.
Mluvit o ní jako o bezdomovkyni
je nesmysl. V autě
měla své
věci, ale
že by v něm
někdy i přespala,
tak to určitě ne,“ upřesnil nevlastní bratr Richard, který působil velmi nestranně.
Narozdíl od rodičů ji totiž
v rozhodnutí jít do reality show
podporoval, na druhou stranu
viděl problém v tom, že jeho
sestra dlouhodobě nepracuje.
„Domů se přistěhovala asi po
půl roce, když se rozešla se
svým bývalým přítelem. Rodiče jí poskytli azyl. Pokud
se s nimi v něčem neshodla,
vždycky mohla odejít, rodiče už nemají povinnost se
o ni starat. Chtěl jsem, aby do
soutěže šla, ale pouze za podmínky, že rodinu do toho tahat
nebude,“ uzavřel nevlastní brácha, který v každém případě
bude Zdeňce fandit. „Jo, třeba
něco vyhraje...,“ pousmál se,
než se s Večerníkem rozloučil.
A co vy, budete Zdeňce Souškové z Kralic na Hané také
přát a hlavně posílat hlasy?
Měli byste! Je to přece historicky první zástupkyně prostějovského regionu, která se dostala
do reality show, která je známá
a populární po celém světě!
My určitě budeme a na stránkách Večerníku se tak dozvíte
nejen, jak si sympatická Zdeňka vede, ale i leccos zajímavého
z jejího soukromí...

Ukáže i nám
svá umělá ňadra?

Co na to rodiče a bratr?
Zdenčiny rodiče se Večerníku
podařilo zastihnout krátce po
návratu z dovolené. Svoji dceru
ve VyVolených vůbec neviděli,
místo sledování televize raději
sjížděli Vltavu. Chovali se velmi
slušně, bylo na nich však vidět,
že o mediální humbuk skutečně
nestojí. „Holka už má svůj věk,
může si dělat, co chce. Pokud nebude mít opravdu kde bydlet, má
kam jít, my ji nevyhodíme...,“ reagovala krátce její maminka.
Právě účast v televizní reality show měl být důvod, proč
rodiče měli Zdeňku „vykopnout” na ulici. Tak tomu však
není! „Pravdou je, že rodiče s její
účastí ve VyVolených nesouhla-

Jde za svým snem. Zdeňka Soušková slibuje že ve vile ukáže
něco skutečně velkého...
Foto: Martin Zaoral
INZERCE
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na Šárce je v provozu
RADNICE V LOGU MĚSTA? MOC SLOŽITÉ! Rondel
Řidiči: SPOKOJENOST PŮL NA PŮL
Náměstkyně primátora obhajuje výběr pěti nejlepších návrhů

Na začátku srpna vybrali prostějovští radní podle názoru speciální komise pět
nejlepších návrhů na nové logo města Prostějova. Do soutěže o vítěznou třicetitisícovou prémii se přihlásilo celkem 112 soutěžících. Z pěti vybraných návrhů,
z nichž každý již bude odměněn pětitisícovou prémií, se má vybrat jediné logo,
které bude město umisťovat na propagační předměty, letáky, některé úřední
listiny a podobně. Proti zvolení kvinteta log se okamžitě po jejich zveřejnění
vzedmula hladina kritiky. Prý jsou nevkusné, amatérské a navíc vůbec nevyjadřují podstatu města. Náměstkyně primátora statutárního města Prostějova
Ivana Hemerková ale výběr těch nejlepších návrhů obhajuje.
Prostějov/mik
„Nebylo snad jediné prostějovské médium, ve kterém
by se objevila pochvala
nebo nějaký uznalý názor. Já
veškerou kritiku vnímám, ale
naše komise skutečně vybrala
ta nejzdařilejší díla. Víte,
podobné soutěže proběhly už
i v jiných městech a kdykoliv radní vybrali nové logo,
vždy se to stalo terčem kritiky. Hlavně, když vytvoření
návrhu nového loga bylo zadáno specializované firmě.
Lidé se proti novému logu
bouřili například v Olomouci
i Ostravě. Já si osobně myslím, že podobné antipatie jsou
jen takovou prvotní reakcí
občanů. Každý má svoji
určitou představu, když není
splněna, bouří se,“ zareagovala na dotaz Večerníku ohledně
velmi kritických ohlasů na
výběr pěti nejlepších návrhů
na nové logo města Ivana
Hemerková,
náměstkyně
primátora statutárního města
Prostějova.

Náměstkyni se líbí. Ivana Hemerková objahuje výběr pětice návrhů na nové logo města Prostějova.
Foto: koláž Večerníku

Nejvíce lidí kritizuje návrhy
z toho důvodu, že ani jeden
z nich neobsahuje motiv
radnice, podle všech největší
dominantou města. „Ano, takovou představu měl asi každý,
vždyť v logu města přece radnice nemůže chybět! Je pravda, že dříve jsem rovněž byla
přesvědčena, že radni-ce v logu
je samozřejmostí. A mezi více
než dvěma stovkami návrhů od
stodvanácti autorů byla většina
potencionálních nových log
skutečně založena na motivu
radnice. Jenomže radnice je
strašně složitý útvar. A když
jsme od soutěžících obdrželi
návrhy ve velkých formátech a
pak jsme je zmenšili do podoby
běžného loga, byla na něm
radnice naprosto neidentifikovatelným útvarem. Stala se z ní
prostě jen nejasná tmavá skvrna. A jelikož se domníváme,
že logo města má být naprosto
jednoduché, přiklonili jsme se
k těm návrhům, které jsme nakonec vybrali a zveřejnili,“ objasnila dále postoj a uvažování
při výběru Ivana Hemerková.

„Také jsem si v kritických
článcích přečetla, že vybrané
návrhy nemají vůbec žádnou
myšlenku. Ale vždyť to není
vůbec žádná pravda! Loga,
která jsme vybrali, mají krátký
popis toho, jak k nim autor
došel a co mají vyjadřovat.
Prostějované jsou ale hodně
konzervativní a nové originální nápady bez motivu radnice
nechtějí přijmout. Zkusme
se ale oprostit od toho, že
Prostějov reprezentuje pouze
budova radnice. Buďto si na
jeden ze čtyř návrhů v budoucnu zvykneme, nebo po
nějaké době zkusíme najít jiný
návrh...,“ dodává náměstkyně
primátora.
Radní
zveřejnili
pět
vítězných návrhů na webových stránkách města, kde
se k nim občané budou moci
až do konce září vyjadřovat.
A hned na začátku října
rada města vybere nové
logo města. Vybrané návrhy
můžete nadále shlédnout i na
www.vecernikpv.cz a sami se
účastnit hlasování o tom, zda
se vám některé z nich líbí či
nikoliv.

I

www.
vecernikpv
.cz

Zvyknou si? Řidiči se teprve učí jezdit po novém minirondelu na
křižovatce ulic Šárka a Jezdecká.
Foto: Michal Kadlec
Prostějov/mik - Minirondel na křižovatce ulic Šárka
a Jezdecká je už třetím týdnem v plném provozu. Řidiči
si na něj pomalu zvykají, jejich spokojenost je ale podle
průzkumu Večerníku zatím
jen poloviční.
„Nejprve jsem na ten nový,
jak já říkám pidirondel, nadával. Co to tady postavili,
vždyť tou křižovatkou se
nedá projet, natož nákladním
vozidlům, říkal jsem si. Dnes
už po něm ale jezdím třetím
týdnem a začínám si zvykat.
Zřejmě to bylo jediné možné řešení, jak tady vytvořit
bezpečnou křižovatku s plynulým provozem,“ svěřil se
Večerníku Jiří Mareček, profesionální řidič. „Měli tady
nechat klasickou křižovatku
se „stopkami“ na příjezdových komunikacích z ulice
Šárka. Po tom malém rondelu se nedá projet,“ ulevil

si Ladislav Novotný, který
bydlí v domě hned u rondelu a z okna prý často pozoruje, jak řidiči na obzvláště
malé křižovatce s kruhovým
ostrůvkem uprostřed často
zmatkují.
„Vnímám to, že řidiči si na
minirondel zatím jen zvykají.
Zřejmě jim ale nebylo dostatečně vysvětleno, že vozidly,
zvláště nákladními, mohou přejíždět přes středový ostrůvek.
Zatím ho jen objíždějí,“ zareagovala Alena Rašková, náměstkyně primátora statutárního města Prostějov, která je ve
městě zodpovědná za dopravu.
„Co si pamatuji, tak na každý
nový rondel v Prostějově řidiči
nejprve nadávali, nyní kruhové
křižovatky všichni považují za
velmi prospěšné,“ dodal Zdeněk Peichl, radní a předseda
dopravní komise města.
Zvyknou si šoféři i na ten malinký rondel na Šárce?

Radní pod palbou
Sportovci požadovali více peněz, než město bylo schopno rozdělit
„Problém je s financováním, těší nás ale výdělečný aquapark,“ konstatuje Pavel Smetana
Prostějov - Člen Rady statutárního města Pavel
Smetana (na snímku) je zároveň předsedou komise pro mládež a tělovýchovu a také předsedou dozorčí rady Domovní správy Prostějov. Jeho funkční
rozpětí je nebývale široké, čímž se pochopitelně nabízí spousta důvodů k rozhovoru.
Michal Kadlec
Pane radní, jste
předsedou komise rady města pro mládež
a tělovýchovu. Co je podle
vás nejpalčivějším problémem Prostějova v tomto
ohledu?
„Podle mého názoru je to financování sportu. Prostějov se
díky kvalitnímu hospodaření
může pochlubit tím, že dává
do sportu nemalé prostředky,
bohužel však není ani město
schopno ze svých zdrojů nahradit výpadky, jež vznikly
díky změnám ve financování
sportu na centrální úrovni a též
kvůli zhoršené kondici ekonomiky, která má za následek
úbytek sponzorů. V letošním
roce komise pro mládež a tělovýchovu obdržela žádosti
inzerce

od sportovních oddílů v celkové výši 1,73 milionu korun.
Z prostředků, kterými disponuje, rozdělila dvaatřiceti
subjektům částku jen čtyřistapadesát tisíc korun. Mimo to
schválila rada města a následně
zastupitelstvo pro dvaapadesát
subjektů částku 11 279 000 korun z požadovaných více než
čtyřiadvaceti milionů. Jak je
z těchto čísel patrné, Prostějov
podporuje významně sportovní aktivity, a to především u dětí
a mládeže.“
Často se v Prostějově zmiňuje problém, že mládež má
nedostatek prostor, hřišť či
tělocvičen ke svému vyžití.
Zastáváte také tento názor,
nebo
je
podle
vás
v našem městě sportovišť
dostatek?

„Přestože se město
finančně podílí
nemalou měrou
na obnově a rozvoji sportovišť,
dá se říci, že by
se další krytá
hala v Prostějově
uplatnila. Bohužel, jak víte, vše

je o penězích. Proto
intenzivně hledáme další zdroje,
především v oblasti dotačních
titulů, ze kterých
bychom mohli vý
-stavbu nové víceúčelové haly financovat.“

Podle všeho se
blýská na lepší
časy v prostějovském hokeji. Vnímáte současné změny
v tomto klubu, a co jim říkáte?
„Ano, vnímám a věřím, že
se podaří příchodem nového
partnera udržet v Prostějově kvalitní hokej a že bude
úspěšný záměr nového hokejového vedení povznést jej
ještě na vyšší úroveň. Hokej
k Prostějovu neodmyslitelně
patří a má zde silnou základnu
fanoušků.“
Jste předsedou
dozorčí rady
Domovní správy v Prostějově. Jak vidíte letošní hospodářské výsledky této organizace?
„Podle předběžných hospodářských výsledků za první
pololetí lze předpokládat, že
konečný výsledek bude lepší,
než byl původní plán na rok
2013... (úsměv)“
Večerník minulý
týden
Foto: archiv Večerníku zveřejnil zprávu o velmi
příznivé ekonomice prostě-

jovského aquaparku. Potěšil
vás fakt, že naše největší
koupaliště bude letos ve vysokém zisku?
„Ano, hospodářský výsledek
aquaparku mě a mé kolegy
zcela jistě potěšil. Předpokládaná návštěvnost do konce
koupací sezóny je očekávána
ve výši pětasedmdesáti tisíc
návštěvníků, což znamená,
že provozní zisk bude zhruba
půl milionu korun. Na dobrém
výsledku se vedle dobrého
počasí kladně projevila i fúze
mezi Miprostavem a Domovní správou Prostějov, která
výrazně zlepšila hospodářský
výsledek.“
Neplánuje město a potažmo
Domovní správa nějaké výraznější změny v aquaparku? Chybí zde například
plavecký bazén...
„O výraznějších změnách
a rozšíření neuvažujeme, nicméně jsme vzhledem k výši
zisku připraveni doplnit dětské
hřiště a vyměnit poškozené
herní prvky i mobiliář v aquaparku.“

Ač se to nezdá,
blíží se topná
sezóna. Bude Domovní správa zdražovat teplo dodávané
do prostějovských domácností?
„O zvýšení ceny za teplo pro
domácnosti neuvažujeme, cena
za teplo bude opět zálohová
a výsledná cena bude stanovena znovu podle skutečných
nákladů na topnou sezónu. Pokud se nestane nic zásadního,
tak by konečná cena měla být
nižší než zálohová.“
Dovolte
poslední otázku,
v Prostějově disponuje Domovní správa spoustou volných bytů, o které však není
přílišný zájem vzhledem
k jejich stavu. Dá se s tímto
problémem vůbec něco dělat?
„Problematikou volných bytů
se dlouhodobě zabýváme.
Podařilo se nám pronajmout
především menší byty. Vzhledem k současné ekonomické
situaci a vyšším nákladům na
služby spojené s bydlením, se
hůře pronajímají především
větší byty.“

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!
Milé kamarádky Večernice,

Trendy pro PODZIM 2013

Příjemné a odpočinkové čtení přeje Aneta Křížová

Často soudíte a hodnotíte jiné? Nadměrně pečujete

o ostatní a příliš se rozčilujete? Pak si dejte pozor na slezinu!
S dalším měsícem přichází i další orgán, který je
v tomto měsíci nejslabším.
Podle čínské medicíny
nejslabšími orgány jsou
tentokrát slinivka a slezina. V září je proto vhodné
věnovat se právě jim...
V první polovině září je zatíženější
slezina, v druhé polovině pak slinivka. Slezina má na starosti imunitní systém, kromě jiného taktéž
řídí protivirovou imunitu, což znamená, že vyskytnutí infekčních
chorob, virózy či oparu značí
její poruchu. Při dlouhodobých
potížích se slezina zvětšuje.
Slezina úzce souvisí se
žaludkem. Pokud jsou diagnostikovány různé nemoci
žaludku či žaludeční vředy, je

Mozek rozvíjejte méně
šikovnou rukou
Chceme-li aby byl náš mozek
výkonný či výkonnější, měli
bychom o něj pečovat. A to
nejen křížovkami, učením či
samotným myšlením, ale i rozvíjením pravé mozkové hemisféry. Díky ní totiž budeme
schopni rozvíjet další schopnosti, zlepšíme vnímání atd.
K držení kartáčku při čištění
zubů, k ovládání myši na
počítači nebo hřebenu při česání
či k otvírání dveří používejte
tu méně používanou ruku, tu
méně šikovnou. Rozšiřuje to
spojení v části mozku, které
tuto ruku řídí. Na pravou mozkovou hemisféru blahodárně
působí kreslení oběma rukama
zároveň.

pravděpodobné, že funkčnost
sleziny je oslabená. Kromě
výše zmíněného nám zajišťuje
správnou funkci ledvin, kvalitní
krev, udržuje orgány a v neposlední řadě také brání praskání
žilek, hemeroidům, krvácení
a povolování svalstva. Oslabenou slezinu poznáme hlavně
na ústech. Časté opary a suchá
ústa jsou jedním z mála projevů
špatně fungující sleziny. Také
cysty, kýly, vybočené palce u nohou a potíže se štítnou žlázou jsou
projevy zhoršené funkce sleziny.
V druhé polovině měsíce přichází
na řadu již zmíněná slinivka, která
má na starosti všechny sliznice
v těle, vytváří šťávy, které
štěpí tuky, cukry a bílkoviny.
Samozřejmě produkuje hormon inzulín, který reguluje
hladinu krevního cukru. Potíže

se slinivkou se projevují častými
průjmy, nadýmáním, bolestmi
břicha, nepravidelnou menstruací
a pícháním v levém boku. V září
proto pomozte těmto orgánům
pomocí vlaštovičníku, řepíku,
rozchodnici růžové, kopřivy,
rakytníku, sporýši, bezinkové
šťávy, také je vhodná kombinace
pupenové tinktury, například od
firmy Naděje borůvka - jalovec
- kopřiva - bříza - ořešák - král kiwi. Velice účinné jsou i Ajurvédské čaje jako Ranjaka, Pachaka
či Mahaphala. Taktéž bychom
měli tyto orgány podporovat reflexními body na chodidlech.
Jako všechny nemoci, tak i nemoci sleziny a slinivky mají svůj psychický původ. V knize „Příčiny
duchovních nemocí“ od známé
spisovatelky L. Hay je popsáno, že
„nemoci slinivky jsou zapříčiněny

odmítáním, zlobou a frustrací
z pocitu, že život pozbyl veškeré
sladkosti“. Proto je důležité si
řadu věcí v životě uvědomit
a přehodnotit, mít rád sám sebe
a být se sebou spokojený, i když
to mnohdy není jednoduché.
Slezina je pak oslabována neustálým souzením, hodnocením
a kritikou druhých, vracení se
k již prožitým zážitkům. Taktéž
častým rozčilováním, neustálým
přemýšlením a analyzováním
situací oslabujeme tento podstatný
orgán a nejen ho. Oslabenou se
totiž stává celá dráha slinivky,
sleziny, žaludku, ale i jater a žláz
s vnitřní sekrecí.
Proto mějme rádi sami sebe a své
okolí, zkusme vždy pochopit činy
druhých, než začneme soudit,
kritizovat, rozčilovat se a tím
následně devastovat své tělo...

Při řešení problémů
choďte pozadu
Určitě to znáte, potřebujete
rychle a efektivně vyřešit
nějaký problém, ale hlava ne
a ne pořádně zabrat. Zkoušíte se
tedy dostat do klidu, ale taktéž
to nepomáhá. Pak zkuste tohle.
Stojí-li před vámi nějaký problém, běžte pryč na čerstvý
vzduch, aby se rozproudila
krev v hlavě. Následně vypněte
myšlenky. To uděláte tak, že
budete pozorovat okolí všemi
svými smysly. Tedy zrakem,
sluchem, čichem a hmatem.
Očima se budete dívat kolem
sebe, mezitím si uvědomíte,
co cítíte, nejen v okolí, ale
i u sebe (vůně, pachy, nervozitu,
tlukot srdce atd.), pak co slyšíte
(tep, auta, atd.) a pak hmatem si

uvědomte, kde jste (kde sedíte
atd.). Jakmile tohle všechno
během chvilky provedete, běžte
pozpátku nebo bokem. Tím se
v mozku vytvoří nové spoje.
Zhruba po patnácti minutách
se můžete vydat zpět a začít již
účinně řešit problém.

mají až o pětadvacet procent
méně spermií v ejakulátu
oproti mužům, kteří mobilní
telefony nepoužívají, dvě
minuty telefonování mobilem
naruší mozkovou krevní bariéru, dvě hodiny způsobí dokonce permanentní poškození
mozku a podobně. Kromě výše
zmíněného, mobil přispívá
i k poklesu IQ. Neustálá kontrola emailů a pravidelné
přerušování práce telefonními
hovory může způsobit pokles
IQ až o deset bodů kvůli ztrátě
koncentrace a schopnosti řešit
problémy. Tyto problémy se
samozřejmě projevují s časem.
Vypínejte si tedy telefon,
nevěnujte mu tolik času, zkrátka odolejte nutkání. Právě zde
totiž platí moudré přísloví
„stokrát nic umořilo osla“.

Telefon přispívá k poklesu IQ
a nejen to
To, že mobily jsou našemu
zdraví škodlivé, dokazuje
stále větší řada výzkumů. Pro
připomenutí uvádím některé
informace z celosvětových
výzkumů:
záření
(elektrosmog) z mobilního telefonu způsobuje chronické
onemocnění včetně degenerativních onemocnění mozku,
muži nosící mobil v kapse
u kalhot nebo za opaskem

Léto sice ještě definitivně neskončilo, ale je nejvyšší čas se
porozhlédnout, jaké trendy jsou
vyhlášené pro následující podzimní měsíce. Se změnou období se mění i barvy, střihy a vůbec
celý náš šatník. A které trendy
ve vaší skříni nemohou na podzim 2013 rozhodně chybět?
Z barev je to klasická bílá a černá,
krvavě červená, granátová, pastelově růžová a modrá, také teple
oranžová, béžová, zlatá, fialová
a elegantní šedá. Absolutním hitem je však smaragdově zelená
a safírově modrá. Poslední dvě
barvy jsou označovány jako barvy
luxusu a vytříbeného stylu. Letošní podzim není přímo inspirován
či zasazen do určitého období,
nýbrž se budou nosit kombinace
z mnoha období a stylů. Z léta se
i nadále udrží kontrasty. Například
černá bílá, zlatá a stříbrná, červená
a modrá či pruhy s kosočtverci,
kombinace zvířecích vzorů a podobně. Zajímavé jsou kontrasty
ležérnosti a elegance, úhlednosti
a divokosti, extravagance i klasiky. Ovšem nechybí ani „uhlazená“ elegance. Tím jsou myšleny
zejména slušná sáčka, košile
s kalhotami, zkrátka nic ležérního.

I

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Foto: internet
Do popředí se dostává i klasická
britská elegance oprášená moderním městským stylem.
Nově jsou v módě odstupňované odstíny jedné barvy, například modré, vínové či zelené,
které nejčastěji můžete vidět na
halenkách a svetrech. U svetrů
nás potěší velké roláky. Co se
týče materiálů, tak zde hraje prim
kombinace kůže, semiše, saténu,
vinylu, bavlny a umělé kožešiny. Pokud se již porozhlížíte po
podzimních bundách, dívejte se
po vrstvených a objemných bundách i kabátcích s kimono rukávy. Kdo není na takovéto výstřednosti, pořídí si klasicky střižený
vypasovaný kabátek. V módě

budou i kabátky bez pasu, čili
zcela rovně střižené, odvážnější
mohou sáhnout i po kabátcích
s délkou těsně po zem. Milovníci
kožešiny si taktéž přijdou na své.
Vesty, bundy i kabáty z umělé
kožešiny budou takřka ve všech
kvalitních obchodech. Maxi sukně si všichni pamatujeme ještě
z léta, ale i na podzim bude tato
móda pokračovat. K sehnání totiž budou i zateplené maxi sukně
a dokonce i šaty.
Oblíbili jste si přes léto boty na
klínku? Tak i na podzim můžete vaše nohy prodloužit těmito
botami, k dostání by totiž měly
být téměř ve všech obchodech
s obuví. Tak hurá na nákupy...
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LAHODNÁ CUKETOVÁ
BUCHTA S KAKAEM

Na paměť zkuste šalvěj
Šalvěj je účinná pomocnice při řadě zdravotních
problémů. Lze ji použít
například při léčení zánětů
v krku, proti nočnímu pocení během klimakteria či ji
můžeme použít jako obklad na
špatně hojící se rány. Její chuť
ocení určitě i kuchařky při vaření
masitých a rybích pokrmů,
polévek, dochucování zeleniny
i sýrů. Šalvěj je také tradičně spojována se zlepšováním paměti.
Z mnoha výzkumů vyplynulo,
že lidé, kteří před paměťovým
testem užívali šalvějový olej ve
formě kapslí, mají daleko lepší
výsledky, než ti, kteří brali placebo. Nejúčinnější na paměť je nachová - červená varianta šalvěje.
Výborný je i šalvějový čaj.

Foto: internet

Ingredience:
300 ml mléka, 300 ml slunečnicového oleje, 1 balíček kypřícího prášku
do pečiva, 2 lžíce kakaa, 1 lžíce perníkového koření, 1 hrnek
krupicového cukru, 2 hrnky hladké mouky, 2 hrnky nastrouhané cukety

postup:
Jako první smícháme dohro- těsto. Těsto rozlijeme na promady mouku, cukr, perní- mazaný plech. Pečeme v překové koření, kypřící prášek dehřáté troubě cca po dobu
a kakao. Následně přidáme pětadvaceti minut na 180 °C.
olej, mléko a nastrouhanou Tuto lahůdku po vychladnutí
cuketu. Mícháme tak dlouho, nakrájíme a můžeme podávat.
dokud se nám nevytvoří řídké
Přejeme dobrou chuť!

rozhovor se zajímavou osobností....

„Záření podzemních vod patří k ultra dlouhým vlnám, které vyvolávají
rakovinu,“ upozorňuje psychotronička Erika Bábková
Prostějov - V dalším dílu zajímavých rozhovorů se
tentokrát Večernice vydala zjišťovat, co jsou to geopatogenní zóny? Kde se berou? A jak je můžeme
poznat, či se proti nim bránit? To vše a ještě více se
můžete dočíst v exkluzivním rozhovoru s prostějovskou psychotroničkou Mgr. Erikou Bábkovou…
Aneta Křížová
Můžete čtenářkám na
úvod vysvětlit, co jsou to
geopatogenní zóny?
„Geopatogenní zóny, zkráceně
GPZ, jsou, jak už název napovídá, místa související s povrchem
země, která škodlivě působí na
živé organismy. Na určitých místech země jsou pod povrchem
různé zlomy či jiná narušení,
která negativně ovlivňují živé organismy, které se na tomto místě
ocitnou.“
Kde se tyto zóny berou?
Jak vznikají?
„Zdrojem geopatogenních zón
je zemské záření, které prochází
přes určitou homogenitu půdy,
jako například spodními zdroji
vody, geologickými zlomy a rudnými žilami. Tato problematika je
natolik složitá, že ji nelze pár větami vysvětlit. V roce 1933 fyzik

Dr. Henrych měřením potvrdil,
že záření podzemních vod patří
k ultra dlouhým vlnám (1,8 Hz),
které vyvolávají rakovinu. Dnes
bohužel přibylo dalších siločar
GPZ modulovaných umělými
zdroji, jako jsou různé vysílače
mobilních telefonů, rozvodné
soustavy elektrických sítí a různá
p
pulzní
pole.“
Můžeme tyto zóny odhalit i sami?
„Do jisté míry ano, nicméně k dokonalému zmapování GPZ je
nutný odborník. V minulosti byli
lidé k těmto vlivům vnímavější,
dokonce si svá obydlí dokázali
budovat mimo dosah GPZ, nebo
je přírodními prostředky částečně
odstínit. Je známé, že pes, který
má možnost volného pohybu, si
na GPZ nelehne, zatímco kočka,
která potřebuje elektrostatickou
elektřinu pro svoji srst, krátkodobě
GPZ využívá.“

Ne všichni máme doma
kočku nebo psa, je tedy
možné geopatogenní zóny odhalit i jiným způsobem?
„Ano, zvláště pro ´nevěřící Tomáše´ mám technickou radu, jak geopatogenní zóny zjistit. Vezměte
do natažené ruky před sebe starý
tranzistorový přijímač, vylaďte na
VKV a vytáhněte anténu do sklonu šedesáti stupňů. Pak pomalu
procházejte bytem. Kde uslyšíte
šum,, tam je GPZ...“
Čím jsou pro nás geopatogenní zóny tak nebezpečné?
„Toto neviditelné záření je škodlivé nejen pro člověka, ale také
pro většinu zvířat i rostlin. Například stromy nad GPZ vykazují
nádorovitost. Hospodářská zvířata potrácejí, u krav se snižuje
dojivost. U člověka je to pak celá
škála poruch. Od nespavosti přes
sníženou imunitu, kloubní onemocnění, deprese až po rakovinné
bujení. Již dříve jsem spolupracovala s několika lékaři, takže jsem
si tyto poznatky mohla i ověřit.
V blízké Olomouci se GPZ věnoval onkolog doktor Juryšek. Mnohé nemoci by se daly vyléčit, například zdánlivá neplodnost u žen,

„Geopatogenní zóny je možné poznat i tak,
že pes, který má možnost volného pohybu,
si na geopatogenní zóny rozhodně nelehne,
zatímco kočka, která potřebuje elektrostatickou
elektřinu pro svoji srst, jich krátkodobě využívá.“
Prostějovská psychotronička Mgr. Erika Bábková
vysvětluje, jak můžeme GPZ odhalit sami
nebo alespoň zmírnit přemístěním
lůžka z vlivu GPZ. Pokud bych to
měla shrnout jednoduše, GPZ je
dalším zdrojem poruch nemocí
lidského těla. Některé choroby
jsou způsobeny právě GPZ a je
těžké je trvale vyléčit, pokud zůstaneme ve sféře vlivu GPZ.“
Jak se lze před nimi
chránit?
„Nejlépe je se jim vyhnout už při
výběru pozemku před stavbou.
Stejně tak respektovat rozložení
místností nebo alespoň nábytku
v pokoji. V zahraničí dokonce
existuje funkce takzvaného stavebního biologa, který terén před
stavbou prozkoumá. Teprve v případě, pokud už v bytě nemůžeme

přemístit lůžka, pak je nutné nainstalovat přístroj, zvaný stínič GPZ.
Zde je ovšem potřeba věnovat pozornost jednak výběru daného stíniče, jednak jeho umístění. Dodávám jen, že žádné drahé kameny,
pyramidy a jiné módní interiérové
záležitosti GPZ nevyruší.“
Závěrem nám prosím
prozraďte, problematice geopatogenních zón se věnujete téměř třicet let. Proč
jste si vybrala právě tento nevšední obor?
„Sama jsem ve třiatřiceti letech
prodělala rakovinu. A protože nic
se neděje náhodou, hledala jsem
možné příčiny jednak vzniku této
nemoci, jednak možnosti, jak

Foto: Aneta Křížová
možné příčiny eliminovat. Samozřejmě se v mém životě vyskytli
i učitelé, kteří mě tímto směrem
jednak nasměrovali, jednak mi

pomohli překonávat první kroky
před mnoha lety v poznávání,
odhalování i léčení způsobeném
GPZ.“

Co, kdy, kde, kam ...?


Svaz tělesně postižených
CVIČENÍ DĚTI S RODIČI
v ČR, o. s. v Prostějově, Kosod 6 měsíců do 2 roků
telecká 17, nabízí k zapůjčení
Zápis: pondělí 16-20 hod.,
kompenzační pomůcky, např. úterý 16-20 hod. osobně nebo
polohovací lůžka, ortopedické tel. 733 327 915. REMI SPORT,
vozíky, chodítka, WC křesla aj.
Českobratrská 13, PV
Služby jsme rozšířili i o rozvoz
Vernisáž Zdeny Pikové s
pomůcek. Bližší informace
názvem Lidé se uskuteční
v kanceláři č. 106 nebo na tel.
v pátek 30. srpna 2013 v 17.30
č. 588 000 167
hodin v Galerii u Hanáka
ICM Prostějov,
v Prostějově.
Komenského 17, Prostějov
Denně od 10 do 16 hodin máte SAFARI DVŮR KRÁLOVÉ
možnost naučit se psát na klá- Na sobotu 31. 8. 2013 vás zve
vesnici všemi deseti.
na výlet autobusem Asociace
Jimmy na cestách - vyfoť se Radost Prostějov. Kromě sas ním na svých prázdninových fari navštívíme také aquapark
cestách, pošli fotku a můžeš v Pardubicích. Pro nekoupavyhrát hodnotnou cenu. Více jící je současně k návštěvě
zámek. Cena dopravy autoinfo na www.icmprostejov.cz
busem je za režijní náklady
Půjčovna rehabilitačních
290 Kč, skupinová sleva na Safari
a kompenzačních pomůa dotace na plavání 50%.
cek LAZARIÁNSKÉHO
Informace na tel.: 582 368 551
SERVISU PV, Hacarova 2,
zajišťuje ortopedické vozíky, Regionální pracoviště TyfloWC křesla, chodítka – pevná, Centra Olomouc v Prostějově
pojízdná, podpažní, servírova- nadále poskytuje služby nevidocí stolky a polohovací lůžka mým a slabozrakým občanům na
adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
(mechanická, elektrická).
Kontakt po telefonu pí.
Každý prázdninový čtvrtek
V. Zapletalová 776 054 299
od 10:00 do 11:00 hod. si malí
MUZEUM PROSTĚJOVSKA čtenáři mohou přijít do dětského oddělení Městské knihovny
V PROSTĚJOVĚ
V úterý 27. srpna 2013 od na Vápenici poslechnout po9.30 hod do 12.00 hod nebo hádku nebo pohádkový příběh.
od 13.00 hod do 16.00 hod
se koná ve výstavním sále na Taneční klub Jiřího Šindlera
nám. T. G. Masaryka rozlouče- pořádá v pátek 30.8.2013 od
ní s prázdninami aneb putová- 19.00 TANEČNÍ VEČER pro
ní pravěkem. Akce se koná pro gardisty a příznivce společenděti od 7 do 11 let.
ského tance. Vstupné zdarma.
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 26. srpna 2013

Semtamník SONS
Ve středu 28. srpna 2013
- od 14.00 hod se koná
Přátelské posezení
v Kavárně Anreto
(bývalá Kavárna u Kocourka).
MC Cipísek,
Sídliště Svobody 6, Prostějov
V době letních prázdnin neprobíhá pravidelný provoz.
Letní prázdninové programy
pro rodiče s dětmi jsou obsazeny.
Od kočárku k podnikání –
v době letních prázdnin přijímáme přihlášky do kurzu pro ženy,
který bude zahájen v září 2013.
Kurz je pro účastnice zdarma.
Procházka historií města
Každou prázdninovou sobotu
a neděli od 14:00 do 15:30 hodin.
1. trasa: Kostel Povýšení sv.
Kříže. Sraz: Před kostelem
2. trasa: Historické centrum města.
Sraz: Socha T. G. Masaryka
Vstup zdarma.

Domovní správa, s.r.o
víceúčelová hala
- zimní stadion
HODINOVÉ BRUSLENÍ
PRO VEŘEJNOST

sobota 31.8.
17.00 - 18.00 hodin

neděle 1. 9.
14.30 - 15.30 hodin

TIP Večerníku

PROSTĚJOVSKÉ LÉTO 2013
koncert NO NAME

KDY: čtvrtek 29. srpna 2013 od 20:30 hodin
KDE: nám. T. G. Masaryka, Prostějov
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Prostějov/red - V souvislosti
se zahájením stavebních prací
na akci „Nová radnice Prostějov – rekonstrukce nádvoří“,
které budou obsahovat rekonstrukci kanalizace, vodovodu,
veřejného osvětlení, realizaci izolace obvodových zdí a
rekonstrukce dlažby, došlo
v pátek 23. srpna 2013 k uzavření dvorů radnice a budou
tudíž znepřístupněny jak pro
pracovníky úřadu, tak klienty.
Za předpokladu příznivých
klimatických podmínek bude
stavba dokončena do konce
měsíce listopadu 2013.
inzerce

www.
vecernikpv
.cz

Foto: internet
Kulturní Prostějovské léto
2013 nabízí již devátý čtvrtek
v řadě zajímavé akce pro celý
den, který vyvrcholí koncertem přední slovenské kapely
NO NAME, který je naplánován na náměstí T.G. Masaryka. V případě nepříznivého
počasí se pak akce přesune do
Společenského domu.
Vše začne v Dětském dopravním centru Prostějov, které od
9.00 hodin pořádá dovednostní
soutěže - HRY S DOPRAVNÍ
TÉMATIKOU. V tomto případě se za nepříznivého počasí
soutěže přesunují do učebny.
Přesně v pravé poledne pořádá
knihovna pro děti na ulici Vápenice PIZZA KVÍZ. Čeká na
vás luštění hádanek, křížovek
a rébusů. Nejrychlejší luštitel
přitom získá pizzu.

Nejsou již mezi námi...
Prostějov
Marie Šustrová 1931 Krumsín Jiří Drábek 1927
Jaroslav Bábek 1937 Prostějov Oldřich Šilhánek 1936 Prostějov
Stanislav Novák 1941 Prostějov Anna Petrželová 1922 Prostějov
Eva Volecová 1932 Hrubčice Hartmut Honska 1941 Prostějov
Přerov
Miloslav Nedoma 1947 Výšovice Marie Čihovská 1911
Petra Pelzlová 1980 Prostějov Růžena Adámková 1924 Prostějov
Božena Zbořilová 1929 Prostějov Milada Žemličková 1926 Výšovice
Alois Smolka 1928 Prostějov Jindřiška Klvačová 1923 Prostějov
Ing. Michal Horáček 1981 Poruba Jarmila Vymazalová 1922 Vrahovice
Václav Pupík 1942 Prostějov Radim Zatloukal 1979 Prostějov
Václav Vorálek 1925 Čechy p.K. Božena Kopecká 1919 Protivanov
Určice
Marie Plisková 1926 Přemyslovice Marie Hýblová 1920
Vyškov
Růžena Tylšarová 1929 Přemyslovice Libor Kubíček 1965
Rozloučíme se...
Pondělí 26. srpna 2013
Zdeněk Pittner 1932 Prostějov
11.00 Obřadní síň Prostějov
Zuzana Mazalová 1926 Vrahovice 11.45 Obřadní síň Prostějov
Irena Greplová 1927 Prostějov
12.30 Obřadní síň Prostějov
Středa 28. srpna 2013
Vladimír Doseděl 1923 Přemyslovice 10.15 Obřadní síň Prostějov
Stanislav Vítek 1938 Prostějov
11.00 Obřadní síň Prostějov
Jiřina Vanická 1927 Prostějov
11.45 Obřadní síň Prostějov
Jaroslav Kovář 1954 Štětovice
12.30 Obřadní síň Prostějov
Čtvrtek 29. srpna 2013
Jaroslav Sedláček 1938 Bedihošť
14.00 kaple Bedihošť
František Nesvadba 1929 Brodek u Prostějova 14.00 kostel Brodek u Pv
Pátek 30. srpna 2013
Miroslav Šmehlík 1941 Rozstání
14.00 Obřadní síň Rozstání
Sobota 31. srpna 2013
Helena Smékalová 1928 Hradčany
15.00 kostel Dobromilice

V průběhu stavby dojde
k následujícím omezením
týkajících se veřejnosti:
1. Obě plošiny pro invalidy budou po dobu stavebních prací
nepřístupné, před radnicí proto
bude instalována informační tabule s telefonním číslem
a návodem pro řešení situace
pro invalidy.
2. Dvůr za budovou B, kde se
nachází chodník k budově C,
bude realizován po částech,
aby byl umožněn přístup občanů na podatelnu a pracoviště
magistrátu, která jsou umístěna
v budově C.

Dále jsou připraveny TÉMATICKÉ HRY - soutěže pro děti, které
zajišťuje Městská policie. Začínají od 19.00 do 21.30 hodin.
Vrchol čtvrtečního dne přijde
od 20.30 hodin, kdy se můžete
těšit na koncert přední kapely
NO NAME v čele s populárním lídrem Igorem Timkem.
Tato šestičlenná slovenská
pop-rocková skupina založená
26. srpna 1996 v Košicích.
Toho dne zároveň zvítězili
v místní soutěži kapel zvané Košický zlatý poklad ´96.
Opravdový průlom pro skupinu
přišel až v roce 2000 s albem
Počkám si na zázrak a to především díky písním „Ty a Tvoje
sestra“ a „Žily“.
Bavte se a užívejte posledních
prázdninových chvil plnými
doušky.

3. Vchod do budovy A bude
denně otevřen od 6.00 hodin,
stejně jako průchod z náměstí do budov B a C. Uzavírány
budou 15 minut po ukončení
provozní doby.
Informace pro imobilní občany
V souvislosti s rekonstrukcí
nádvoří budovy radnice budou
pro imobilní občany do konce
měsíce listopadu 2013 trvale
uzavřeny zdvíhací plošiny pro
vozíčkáře.
Pro vyřízení záležitostí na
Magistrátu města Prostějova
prosím kontaktujte ostrahu
budovy na tel. č. 582 329 122.

Jízdní řády autobusů
zaznamenají ZMĚNU

Prostějov/red - V neděli 1. září
2013 dojde na základě připomínek obcí a cestujících ke změnám
některých jízdních řádů příměstských autobusových linek FTL.
Jde například o úpravu linky
780743 Konice – Budětsko, kdy
bude nově spoj číslo 8 zajíždět
v 11:11 hodin do obce Raková
u Konice z důvodu zajištění obsluhy mateřské školky. Na lince
780660 Prostějov – Přerov bude s
ohledem na lepší návaznost začátků pracovních dob odpoledních
směn uspíšen spoj 16 z Tovačova,
nově s příjezdem do Prostějova již
ve 13:30 hodin. K drobným časo-

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.

vým posunům v rámci přestupných návazností dojde i na některých dalších autobusových linkách.
Z důvodu zavedení čipových karet v IDS na území Pardubického
kraje na základě dohody koordinátorů integrovaných systémů
(KIDSOK a OREDO) nebudou
od 1. září 2013 na linkách FTL
zařazených do Integrovaného dopravního systému Olomouckého
kraje (IDSOK) uznávány jízdenky IREDO.
Bližší informace o změnách
lze získat v Informační kanceláři
FTL, tel. 582 333 181
nebo na www.ftl.cz .

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:.9.2013 od 07:30 do
13:30 hod. Vypnutá oblast:
Šárka 62, 60, 58, 54.
Obce: Protivanov
Dne: 9.9.2013 od 08:00 do
12:00 hod. Vypnutá oblast:
Protivanov Skelná Huť a Obora chaty včetně všech podnikatelských subjektů a dětského
tábora.
Obec: Buková, Protivanov
Dne: 9.9.2013 od 08:00 do
15:00 hod. Vypnutá oblast:
celá obec Buková včetně všech
podnikatelských
subjektů:
VTE Protivanov, ZD
Obec: Tvorovice, Hruška,
Němčice nad Hanou
Dne: 10.9.2013 od 8:00 do
15:00 hod. Vypnutá oblast: celé

Letní kino Mostkovice

pondělí 26. srpna
18.30 Letadla 2D
americká rodinná komedie
21.00 Líbánky
české intimní drama

středa 28. srpna
20:30 Dávám tomu rok

úterý 27. srpna
18.30 Letadla 2D
21.00 Líbánky
středa 28. srpna
18.30 Líbánky
21.00 Kick Ass 2:
Na plný koule
americká akční komedie

Dvůr radnice je kvůli rekonstrukci UZAVŘEN



Kino Metro 70

obce včetně všech podnikatelských subjektů:Tvorovice,
Hruška. část obce Němčice
nad Hanou-odběratelské trafostanice Němčice stavební
stroje (č. 300719) a Němčice
ČOV (č.702357)
Obec: Klenovice, Čelčice,
Obědkovice, Ivaň
Dne: 11.9.2013 od 08:00
do 15:00 hod. Vypnutá oblast: celé obce včetně všech podnikatelských
subjektů:Klenovice, Čelčice,
Obědkovice, Ivaň.
Obec: Unčice, Pavlovice,
Srbce, Vitčice, Dlouhá Ves,
Vrchoslavice
Dne: 12.9.2013 od 08:00 do
15:00 hod. Vypnutá oblast:
celé obce včetně všech podnikatelských subjektů: Unčice,
Pavlovice, Srbce, Vitčice, Dlouhá Ves, Vrchoslavice farma
ZD a část obce od č.6, 10, 158
novo po konec obce sm. Dlouhá Ves.

Obec: Prostějov-Čechovice
Dne: 13.9.2013 od 07:30 do
14:30 hod. Vypnutá oblast:
vypnutá část obce Čechovice, ul. Žitná oboustranně od
č. 2 a 9 po č. 12 a 11, RD směr
hřiště vč. areálu TJ Sokol, ul.
Čechovická - levá strana od
ul. Žitná (pohostinství č.88) po
č. 42, ul. K rybníku s č. 24, 26,
28, ul. 5. května obostranně
od č. 1 a 2 po č. 5 vč. garáží
a č. 30, ul. Lipová oboustranně
od č. 1 a 2 po č. 31 a 30, ul.
Habrová s č.42.
Obec: Hablov, Dubany, Vrbátky
Dne: 13.9.2013 od 07:30 do
14:30 hod. Vypnutá oblast:
celé obce Hablov, Dubany vč.
FVE Dubany 1, 2, ZD, farma ZD Vrbátky, spodní část
obce Vrbátky vymezená č.
279, 181,141, levá strana ul.
od. č.99-83, 78,165,194, 53,
31,119
E.ON Česká republika, s.r.o.

čtvrtek 29. srpna
18.30 Elysium
americké akční sci-fi
21.00 Kick Ass 2:
Na plný koule
pátek 30. srpna
17.30 Elysium
20.00 Kick Ass 2:
Na plný koule
sobota 31. srpna
17.30 Kick Ass 2:
Na plný koule
20.00 Elysium
neděle 1. září
17.30 Elysium
20.00 Kick Ass 2

pátek 30. srpna
20:30 Tenkrát na západě
western
sobota 31. srpna
20:30 Holky na tahu
americká komedie

Apollo 13
pátek 30. srpna
20.00 Už jsme doma
UJD & Durchumdurch…
inzerce
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MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ
- LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 26. 8. DO 1. 9. 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 poslední čtvrti. 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 až 20 roků, je již připraven. Zahájení 26. září 2013 v 16.30
hodin v přednáškovém sále hvězdárny. Celoroční klubový poplatek,
umožňující mj. vstup na všechny akce hvězdárny zdarma, je 400 Kč.

Blokové čištění
v Prostějově
Prostějov/red - Na tomto místě přinášíme pravidelný týdenní harmonogram ulic, kde čistící práce společnosti .A.S.A.
Technické služby budou probíhat.
úterý 27. srpna 2013: Zahradní * Luční * K Rybníku * Ovocná
* Průchodní * Slunečná * Jabloňová * Vřesová * Třešňová *
čtvrtek 29. srpna 2013: nám. J.V.Sládka * Foerstrova * Esperanská * Duhová * R. Těsnohlídka * G. Preisové * Na Brachlavě
* E. Krásnohorské * Stroupežnického
inzerce
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Exkluzivní interview s Petrem Kohoutem, jehož dům dokonale propojuje přírodu s moderní architekturou

„BEZ INTERNETU PŘEŽIJEME, BEZ VODY NE!“
Tekuté odpady z domu končí v rybníku, kde choval pstruhy a stále žijí raci. Jak je to možné?

Žárovice - Silné osobnosti dokáží svojí existencí výrazně poznamenat lidi i prostředí kolem sebe. Některým
se to podaří na kratší dobu, jiným trvale. K těm druhým
jednoznačně patří Petr Kohout. Z jeho zápalu je jasně
patrné, že naplno žije tím, o čem mluví. A u slov rozhodně nekončí. Jeho nevšední osobnost je předobrazem
domu, ve kterém žije. V tomto případě se nejedná pouze o zastřešenou krabici, v níž bydlí řada z nás. Dům
v Žárovicích není z těch, které by někde jen pasivně stály.
Je to samostatný organismus žijící v dokonalé symbióze se svým okolím. Filozofie majitele se naplno projevila
i na duchu místa. Už jen z okolí domu je jasně patrné,
že se jedná o člověka nesmírně pracovitého, s hlubokou
znalostí přírody a jejích zákonitostí, ovšem zároveň velmi
pokorného. S Petrem Kohoutem však Večerník v exkluzivním interview nehovořil pouze o jeho domě...
Martin Zaoral
Vystudoval jste vysokou školu, následně
jste pracoval jako šlechtitel
a později jste se stal ředitelem
úspěšné smržické firmy
Semo. Tento svůj post jste
však dobrovolně opustil,
abyste se stal zahradníkem.
Co vás k tomu vedlo?
„Do Šlechtitelské stanice ve
Smržicích jsem nastoupil hned
po skončení vysoké školy.
Zabýval jsem se genetikou
a právě šlechtitelstvím. Jenže
postupně té šlechtitelské práce ubývalo a přibývalo práce
v kanceláři. Dělal jsem napřed
v obchodním oddělení, pak
řídil celou firmu. Manažerská
práce se mi však nikdy nestala
koníčkem. Proto jsem se rozhodl pro změnu.“

Nechtěl jste si po odchodu z vedení firmy
raději chvíli jen tak užívat...
„Ale já jsem si začal užívat tím,
že jsem opět pracoval rukama.
Nechápu princip, že v zaměstnání takzvaně ´nabouchám peníze´,
abych si je ve svém volnu mohl
užít. Takhle to nemám. Pro mě je
práce hlavní životní náplní. Navíc člověka kultivuje, odlišuje ho
od zvířat. Pravdou je, že některá
zejména kancelářská zaměstnání
postrádají smysl. Tohle všechno
však má ještě jeden efekt. Člověk, který není zvyklý pracovat
manuálně, nikdy se neživil tím,
co si sám vypěstoval či nepoužíval něco, co si sám vyrobil, ten
si není schopen uvědomit skutečnou hodnotu věcí. Nemůžeme
se pak divit, že s věcmi řada nás
není schopna rozumně hospodařit a stává se jejich otroky.“

se mi můj názor buď nepodařilo prosadit nebo už bylo zkrátka
pozdě. Majitelé původní stromy
vykáceli a pozemek přizpůsobili tomu, aby se na něm dobře
stavělo. Zahradu pak považovali pouze za doplněk domu. Už
jim nedocházelo, že než nově
zasazené stromy patřičně vyrostou, nějaký čas to trvá a oni
se krásné i duchem naplněné
zahrady asi nedožijí...“
Vaši originální koncepci jste mohl naplno využít při stavbě svého vlastního
domu
na
hranici
vojenského újezdu Březina...
„Základní myšlenka spočívala
v tom, že dům má být součástí zeleně, nikoliv, že hotovou
stavbu je dobré doplnit zelení.
Naprosto zásadní tak pro mě
byla volba místa. Pocházím
z rovinaté Hané z Výšovic, kde
jsou všude kolem hlavně pole.
Osobně mám rád vodu, kopce
a les. Hledal jsem nějaké místo,
kde by tohle všechno bylo a našel ho právě v Žárovicích.“
Neměl jste při stavbě
tohoto
originálního
domu problémy s úřady?
„To jsem tedy měl! Přitom
mým původním snem byl dům,
který je jednou prosklenou částí otevřen k jihu a jinak se celý
skrývá pod zemí. Tím by se
výrazně šetřilo teplo a dům by
představoval minimální zásah
do krajiny. Začátkem devadesátých let jsem však narazil na
stavební úřady, které nedovolovaly, aby obytný dům byl podzemní stavbou. Nepodařilo se

vážně olše. A to nejsou stromy,
které by vám vydržely nějak
extra dlouho. Pokud by se na
pozemku nacházel dub nebo
jasan, nebylo o čem hovořit.
Rostl by dál třeba v kuchyni či
v obýváku...“
Nesporně zajímavý je
také způsob, jakým
nakládáte s odpady. Odpadní vody vám ústí do rybníka
obklopujícího váš dům, což
není příliš obvyklé. Jak vás
to napadlo?
„Po dlouhých sporech jsem
si na úřadě prosadil vlastní
čističku, což byl ve své době
velký unikát. Odpad z kuchyně, koupelny i záchodu jde do
septiku, který je dvoukomorový. Část odpadu se tedy rozkládá v jedné komoře septiku.
Z druhé komory se odbírá
odpadní voda, která se čistí
v diskové čističce. Ta vodu
odkaluje. Následně jde znečištěná voda do tůně. Díky
tomu tu vyrostla hotová džungle. Mám tu olše, vrby, kosatce, šípatky a další rostliny. Ty
z odpadní vody vysávají fosfor, draslík a hlavně dusík.
Další látky odbourají i bakterie
žijící na kořenech rostlin. Rozbory ukazují, že voda, která jde
následně do rybníka, je stejně
čistá jako ta, která přitéká z vojenského prostoru.“
Z toho by si mohli vzít
příklad všichni, kteří
přemýšlí, jak přehradu zbavit
živin pro sinice. Voda ve vašem
rybníku navíc je tak čistá, že
jste v ní mohl chovat pstruhy...

„Hodně dnešních staveb je na jedno brdo
a liší se hlavně svojí velikostí. Takové domy
nemají svůj vlastní charakter, jsou to jenom
stroje na bydlení. Jde jim o to, aby byly vidět.
Moderní dům se stává dobrým teprve tehdy,
pokud doplňuje prostředí, ve kterém se nachází.“
PETR KOHOUT o filozofii,
ze které vznikl jeho ojedinělý dům

Někomu se to může
zdát nepochopitelné.
Vždyť se jednalo o další přirozený krok ve vaší kariéře...
„Měl jsem pro své rozhodnutí
silné důvody. Štvalo mě, že jsem
celé dny i měsíce musel řešit pro
život naprosto nepodstatné věci.
A proč? Protože kohosi napadlo,
že jsou to věci nesmírně důležité. Spoustu energie jsem tak
vydával třeba na to, abych splnil
nějaký předpis, který po čase
stejně zčistajasna přestal existovat. Koho by to bavilo?! Navíc
mi kvůli těmto bojům s větrnými
mlýny unikaly mnohem důležitější věci. Proto jsem se raději
vrátil k manuální práci, při které
jsem mohl využít i své znalosti,
zkušenosti a uvažování. Taková
práce je podle mě užitečnější
i zábavnější.“

Po odchodu ze Sema
jste začal vytvářet zahrady u rodinných domů. To
je věc, kdy musíte hodně komunikovat s klienty. Podařilo
se vám za takových okolností
udělat zahradu přesně dle vašich představ?
„Vždy jsem vycházel z toho, že
dům by se měl přizpůsobit duchu místa. Nešlo mi o to, dělat
zahradu k domu, mnohem jednodušší mi připadalo vytvořit
dům podle toho, co už na místě
bylo. Jenže tuto podmínku se
podařilo naplnit pouze jednou.
Tehdy byl klientem můj spolužák, kterého jsem přesvědčil, že
to nejkrásnější na jeho pozemku je více jak stoletý jabloňový
sad. Dal na mě a novostavba
do původního sadu perfektně
zapadla. V ostatních případech

mi prosadit ani to, aby na střeše
mohla růst tráva. Přestože jsem
stavěl na samotě, musel jsem se
tehdy prostě přizpůsobit určitému dobovému trendu.“
Jaké jste měl tedy na
stavbu nároky?
„Mně šlo hlavně o to, aby dům
zapadl do svého prostředí a také
aby nebyl příliš velký. Uvědomuji si, že člověk rychle stárne
a ve staří nic velkého nepotřebuje, naopak mu to spíše překáží. Chtěl jsem také zachovat
přírodu takovou, jaká byla, než
tam dům stál. Samozřejmě, že
nějaké změny byly potřeba.
Třeba močál, kde byly naházené utopené kočárky a další odpadky, jsem předělal na rybník.
Chtěl jsem uchovat i původní
stromy. Bohužel na pozemku,
kde nyní dům stojí, rostly pře-

„To je pravda. Deset let jsem
tu skutečně pstruhy někdy
měl. Vyprodukoval jsem tu
někdy i dva metráky pstruhů
za rok! Kvůli kácení ve vojenském prostoru však voda
nyní přitéká méně plynule.
Jednou jí teče hodně, jindy není skoro žádná. Kvůli
těmto výkyvům Džbánovský potok už dokonce několikrát vyschnul. Třeba
i letos je situace hodně kritická a projevuje se to také
u nás. Bez setrvalého přítoku
čisté, studené a okysličené
vody však nelze pstruhy chovat. Proto už tyto ryby ve větším počtu nechovám, nechci
riskovat, že by mi uhynuly.
Nicméně v rybníku stále žijí
raci a nastěhovalo se mi sem i
spousta žab.“
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Dokonalá symbióza. Petr Kohout před svým domem v Žárovicích, který je důkazem toho, že člověk
a příroda spolu mohou žít ve vzájemné rovnováze.
Foto: Martin Zaoral
Pro ty jste však vytvořil
samostatný rybníček...
„Žáby táhnoucí z hamerských
rybníků migrovaly přes můj
pozemek a zůstávaly u mě.
Ovšem v době, kdy jsem
měl pstruhy zde být nemohly. Pstruh a žáby to nejde
dohromady. Takže jsem vybudoval ještě jednu malou
tůňku, kde se žáby mohou
bez problémů rozmnožovat.
O služby tohoto žabího hotelu
je nebývalý zájem. Už jsem
v něm měl i téměř tři stovky
párů skokanů...(smích)“
Váš dům je obklopen
vodou. Jaký k ní
máte vztah?
„Čerti mě berou, když vidím,
jak se u nás zachází z vodou.
Všechno se kanalizuje a dláždí.
Přitom dešťová voda je naprosto ideální pro zalévání. Ovšem
ani tuhle prostou věc jsem některým lidem, kterým jsem
dělal zahrady, nebyl schopen
vysvětlit. Lidé si vůbec neuvědomují, že voda je pro nás
mnohem důležitější než třeba
internet. Bez internetu přežijeme, bez vody ne!“
Jak to máte s vytápěním domu?
„Obecný princip je takový,
že do čeho nemusím vydat
energii, do toho ji také nevydávám. Navíc zbytečné přesuny energie jsou nejen neekonomické, ale i neekologické.
V domě topíme převážně dřevem. Spočítal jsem si, že za
život jsem nasázel minimálně
padesát tisíc stromů. Založil
jsem tak vlastně svůj vlastní
les...(úsměv) Jeho převážná
část tu zůstane pro další generace, nicméně už nyní z něj
mohu brát dřevo na topení
a nemusím nic kupovat. Vodu
pak ohříváme sluncem pomocí solárních panelů. Celkem
se dá říct, že energii bereme
z šedesáti procent ze dřeva,
z pětatřiceti procent ze slunce
a na zbývajících pět procent
máme plyn, který využíváme
na topení pár dní v roce.“

Stejně jako váš dům je
jedinečné i jeho okolí...
„Na svahu nad domem je přírodní památka Pavlečkova
skála, o kterou se starám. Roste
na ní vzácná suchomilná květena. Žije tu kriticky ohrožená
užovka hladká a stále více se
tu objevují kudlanky nábožné.
Dále na pozemku máme malou
zahrádku a normální smíšený
les. Abych nemusel vyhazovat
pokosenou trávu, pořídil jsem
si kašmírské kozy.“
Co si jako majitel
ojedinělého
domu
myslíte o dnešní konfekční
architektuře?
„Největší šok pro mě byl, když
jsem k narozeninám dostal let
vzducholodí. Viděl jsem například satelitní domečky kolem Prostějova či Kostelce na
Hané. Všechny ty stavby jsou
na jedno brdo a liší se hlavně
svojí velikostí. Takové domy
nemají svůj vlastní charakter,
jsou to stroje na bydlení. Jejich
majitelům jde hlavně o to, aby
byl jejich majetek dobře vidět.
Podle mě moderní dům se stává
dobrým domem teprve tehdy,
pokud doplňuje prostředí, ve

kterém se nachází. Přiznávám,
že je to opačná filozofie než
u většiny lidí.“
Jak se coby vystudovaný agronom v této souvislosti díváte na mizení zemědělské půdy?
„Hrozně mě to štve a vidím
v tom velké nebezpeční do
budoucna! Všechno je zastavěno nesmyslnými halami, obchoďáky, sklady, domy, zalito
betonem a asfaltem. Nedávno
jsem slyšel statistiku, že za posledních dvacet let ubylo v České republice tři sta tisíc hektarů
orné půdy. Dá se odhadnout,
že zemědělské půdy včetně luk
a sadů bylo zabráno asi dvojnásobek. To je neuvěřitelně
vysoké číslo. Pak se ale nemůžeme divit, že při větších
výkyvech počasí tu najednou
máme povodně, jaké historie
nepamatuje. Vždyť voda se
nemá kam vsakovat! Všechno
je to důsledek toho, že dnešní
člověk myslí hlavně na svůj
vlastní okamžitý užitek. Budoucnost většině lidí naprosto
uniká. Následky našich chyb si
však pořádně odskáčí až příští
generace...“

kdo je
ing. petr kohout
Naroodi
Narodil
dil se 330.
dil
0 dubna 1960 ve Výšovicích
Výšovicích.
V roce 1978 maturoval na gymnáziu Jiřiho Wolkera,, abyy ppoté vystudoval
y
obor
agronom na VŠ zemědělské (nynější
Mendelově univerzitě) v Brně. Už na škole se začal specializovat na obor genetika
a šlechtitelství rostlin,, což bylo
y hlavním tématem jjeho diplomové
p
práce. Tu psal speciálně pro ŠS Smržice, kam hned po škole nastoupil. Pracoval zde jako šlechtitel, sám vyšlechtil dvě nové odrůdy fazole keříčkové, které dostaly název Gama a Bona. Později se
začal více věnovat obchodu a v roce 1999 se stal ředitelem společnosti. Z této funkce však kvůli rostoucímu papírování odešel a založil si vlastní zahradnickou firmu. Přes zimu se pak vždy věnoval
milované stolařině. Nyní ho živí mimo jiné i jeho vodní elektrárna,
kterou v roce 2006 postavil v Jeseníkách. Se svojí ženou Markétou
má tři syny Petra (6), Evžena (12) a Kryštofa (15). Jeho hlavní
zálibou je smysluplná práce, miluje swingovou a jazzovou hudbu
a čas nejraději tráví pozorováním přírody.

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

I

Klikněte na www.vecernikpv.cz
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tenis
POSLEDNÍ MEČBOL WJTF

Závěrečné ohlédnutí
za mistrovstvím světa
týmů do 14 let

BOXERSKÉ PŘEKVAPENÍ: KAPITÁN
PETR NOVOTNÝ UKONČIL KARIÉRU

19

čtěte
na straně

volejbal
TO ČK OV Á OD CH ÁZ Í

"Agelky" musí
hledat náhradu
za zraněnou posilu
čtěte
na straně

25

rozhovor
ŠÉFUJE VŠEM HOKEJISTŮM

M. ČERNOŠEK:
"Nikdy jsem nebyl
velkým talentem...“
čtěte
na straně
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28

ÚTERÝ 27. 8.
STŘEDA 28. 8.

Prostějov/jim
SKONČIT NA VRCHOLU. V DUCHU TOHOTO PŘEDSEVZETÍ SE KAPITÁN
PROSTĚJOVSKÝCH BOXERŮ PETR NOVOTNÝ ROZHODL, ŽE RUKAVICE
POVĚSÍ NA HŘEBÍK. TEPRVE DVAATŘICETILETÝ SPORTOVEC PŘITOM
VLÁDL V UPLYNULÉ SEZONĚ NEOTŘESITELNĚ VÁHOVÉ KATEGORII DO
JEDNADEVADESÁTI KILOGRAMŮ, V NÍŽ SE STAL JIŽ PONĚKOLIKÁTÉ MISTREM
REPUBLIKY, SOUČASNĚ PŘISPĚL ODDÍLU BC DTJ PROSTĚJOV K PRVNÍMU
MÍSTU V ČESKÉ EXTRALIZE. BOXERSKÝ RING VŠAK NEOPOUŠTÍ. STAL SE
TOTIŽ NOVÝM HLAVNÍM TRENÉREM MUŽŮ HANÁCKÉHO ODDÍLU, STÁVAJÍCÍ
LODIVOD PAVEL DUDA PŘECHÁZÍ DO POZICE ASISTENTA.
„KOLEM BOXU SE POHYBUJI POMĚRNĚ DLOUHO A JE NA ČASE PŘEDÁVAT
ZKUŠENOSTI. FAKTORŮ, PROČ JSEM SE TAK ROZHODL, JE VÍC. JEDNAK
MOTIVACE JIŽ NENÍ TAKOVÁ, MĚL JSEM I NĚJAKÉ ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY,
BAVÍC JSEM ZMĚNIL ZAMĚSTNAVATELE A UŽ BYCH NEMĚL TOLIK ČASU NA
PŘÍPRAVU,“ ROZEBÍRAL NĚKOLIKANÁSOBNÝ VÍTĚZ VELKÉ CENY ÚSTÍ NAD
LABEM A ÚČASTNÍK EVROPSKÉHO I SVĚTOVÉHO ŠAMPIONÁTU DŮVODY,
KTERÉ HO K TOMUTO POSTOJI PŘIVEDLY.
ZTRÁTY KVALITY V RINGU SE NOVOTNÝ NEBOJÍ, NOVOU PROSTĚJOVSKOU
JEDNIČKOU V JEHO VÁZE SE STANE KAMIL BENÍČEK.
A CO SI OD NOVÉ SEZONY NOVÝ HLAVNÍ KOUČ PŘEJE? „CHCEME DO
PROSTĚJOVA PŘIVÉST NEJLEPŠÍ BOXERY Z MORAVY A CÍLEM JE OBHÁJIT
NEJVYŠŠÍ PŘÍČKY V EXTRALIZE. TÝMŮ JE ALE MÁLO, TAKŽE TO BUDE
NESMÍRNĚ VYROVNANÉ,“ PŘEDVÍDÁ DĚJ V CHUDÉ EXTRALIGOVÉ SOUTĚŽI.

LUKÁŠ KRAJÍČEK
jede na České hokejové hry

www.
vecernikpv
.cz

I

TRHÁK TÝDNE

13:30
12:30

REPUBLIKOVÉ ŠAMPIONÁTY

MČR MUŽŮ A ŽEN,
ČESKÝ POHÁR MLÁDEŽE

Praha,
Prostějov/jim
–
Domácí,
evropské
ani
zámořské hokejové soutěže se
ještě nerozjely. Kluby tráví čas
přípravnými zápasy či účastí
v European Trophy, přesto
již startuje reprezentační sezona. Od čtvrtka 29. srpna do
neděle 1. září se v Pardubicích
uskuteční České hokejové
hry a důvěru kouče Aloise
Hadamczika pro úvodní díl
Euro Hockey Tour dostal
i prostějovský odchovanec
Lukáš Krajíček.
Třicetiletý
hokejový
obránce není v národním dresu

Koláž Večerníku

k by byl hrdý...
e
č
e
l
a
M

žádným nováčkem, vlastní
mimo jiné jednu stříbrnou
a dvě bronzové medaile
z mistrovství světa. Nyní zahájí svůj boj o nominaci nejen
na světový šampionát, ale také
na vrchol právě začínajícího
ročníku, kterým budou únorové zimní olympijské hry
v ruském Soči.
Český tým, včetně bývalého
hráče Floridy, Vancouveru,
Tampy Bay, Philadelphie či
Třince, vstoupí do turnaje
čtvrtečním duelem s Finskem,
o víkendu se utká nejprve se
Švédskem, poté i s Ruskem.

velodrom v Kostelecké ulici

PÁTEK 30. 8. ..... 18:00
PŘÍPRAVNÉ UTKÁNÍ
Foto: internet

BK PROSTĚJOV
BANÍK PRIEVIDZA (SLOVENSKO)

Kvitová padla těsně pod vrcholem...
V New Yorku
začíná US Open

Hala Sportcentra DDM Prostějov

boje na zelených trávnících aneb
PŘEBOR O KFS – 4. KOLO
FC KRALICE NA HANÉ
FC HNĚVOTÍN
SOBOTA 31. 8. 2013 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Kralicích na Hané

KAM ZA F TBALEM

PŘEBOR O KFS – 4. KOLO
SOKOL KONICE
TJ SOKOL ÚSTÍ
NEDĚLE 1. 9. 2013 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Konici

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 4. KOLO
TJ HANÁ NEZAMYSLICE
TJ SOKOL TOVAČOV
SOBOTA 31. 8. 2013 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Nezamyslicích

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 4. KOLO
TJ SOKOL MOSTKOVICE
TJ SOKOL PIVÍN
NEDĚLE 1. 9. 2013 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Mostkovicích

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 4. KOLO
TJ SOKOL VRCHOSLAVICE
TJ SOKOL PLUMLOV
NEDĚLE 1. 9. 2013 16:30 HODIN
Fotbalový areál ve Vrchoslavicích

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 4. KOLO
SK LIPOVÁ
TJ SOKOL HORNÍ MOŠTĚNICE
NEDĚLE 1. 9. 2013 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Lipové

II. TŘÍDA-PŘEBOR OFS PV – 4. KOLO
TJ SOKOL BRODEK U PROSTĚJOVA
TJ SOKOL URČICE „B“
NEDĚLE 1. 9. 2013 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Brodku u Prostějova

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce

Poznáte, kdo je na fotografii?
Ani ve čtvrtém a posledním srpnovém vydání nechybí v rámci
zaběhnutého projektu „PV Večerník-JEŠTĚ VĚTŠÍ“ populární
klání, které najdete jedině a právě
na stránkách nejčtenějšího regionálního periodika. Také dnes se
tudíž znovu setkáváte s fotografií
jisté známé osobnosti veřejného 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.
DNES přitom můžete opětovně usilovat o další atraktivní



Správná odpověď z č. 33: na snímku byl dům z Tylovy ulice
v Prostějově. Vylosovanou výherkyní, jenž získává cenu do
soutěže - lůžkové povlečení - kterou věnovala firma Profitex,
Wolkerova ul. 37, Prostějov, se stala Silvie Prokopová, Šárka
15, 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 29. SRPNA 2013, 14.00
hodin. Jméno výherce zveřejníme v pondělí 2. ZÁŘÍ 2013. Cenu
do soutěže, poukázku v hodnotě 400 Kč věnovalo tentokrát
Studio BELLEZA, nám. T.G.M. 15, Prostějov.
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NEJEN PRO KUTILY...

Návod k luštění...
Všechna slova ze seznamu hledejte v osmi směrech, nalezená slova si škrtněte. Nevyškrtaná písmena seřaďte za sebe
a dostanete tajenku.
.... PLUMLOV VŠE KRÁSNÉ OD PANÍ BANTOVÉ

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

TIP
k obrazovce

ŽENA

ZA PULTEM
FILM, ČR (1977)

PONDĚLÍ 26.8. 2013

20:15 HODIN

ALPY, APLAUS, BATOH, EDÉM, FLAUŠE, CHLUP,
JESENEC, JÍVY, KŘAMPA, NAPADAT, NOÉMA, NOŽE,
ODKLAD, OPRAŤ, PAKL, PERLA, PODOBA, POTAKAČ,
POTŘÍT, ŘÍZA, SVAL, ŠARM, VÍKA, VŘÍDLA
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
29. SRPNA 2013, 14.00 hodin.
Správnézněnípotřebnéčástitajenkyzminuléhočíslabylo„VÝPRODEJ“. Další vylosovanou výherkyní se stala Jana ŠPIČÁKOVÁ,
Příční 140, Smržice, která se tak může těšit na lukrativní cenu
od partnera soutěže, jímž v minulém dějství bylo ZAHRADNICTVÍ ADELOVÁ, nabízející své služby v Přemyslovicích!
POUKAZ NA NÁKUP V HODNOTĚ 400 Kč čeká výherkyni 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 opět potěší především všechny zahrádkáře a domácí kutily.
Novým partnerem dnešního kola je totiž ZAHRADNICTVÍ
PLUMLOV! A tak ti z vás, kdo správně vyluští tajenku, budou opětovně zařazeni do slosování o další POUKÁZKU
NEJEN PRO KRÁSNOU ZELEŇ 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 2. ZÁŘÍ.
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cenu, kterou je poukázka NA
NÁKUP ZBOŽÍ V HODNOTĚ 400 Kč od partnera tohoto
kola, firmy ŹELEZÁŘSTVÍ
U VĚŽIČEK!
V minulém, celkovém součtu
stotřiadvacátém pokračování
tohoto originálního klání uspěli
všichni ti, kteří správně poznali,
že se jedná o Jaroslava Faltýnka.
Někdejšího člena ČSSD, dnes
jednoho z čelních představitelů
nového politického hnutí ANO
2011, které vede významný český
podnikatel Andrej Babiš, poznala
opět celá plejáda čtenářů...
Z porce 289 soutěžících, které
jsme zařadili do osudí, se tentokrát usmálo štěstí na výherce,
kterým se stal Oldřich DVOŘÁK,
A. Slavíčka 14, Prostějov. Prostřednictvím Večerníku obdrží
chutnou a lahodnou cenu v podobě poukázky na OBČERSTVENÍ V HODNOTĚ 500 Kč od
partnera minulého kola, kterou
byla firma BRUTUS!
Ti další z vás mohou zkusit své
štěstí třeba hned v rámci tohoto čísla, přičemž tentokrát jsme zabrousili do kulturních vod a graficky
mírně poupravili jednu z největších
hvězd slovenské hudební scény
současnosti a lídra bezejmenné
kapely, která už v tomto týdnu zavítá na prostějovské náměstí...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z dalšího, již stočtyřiadvacátého kola čekáme v redakci ZNOVU DO ČTVRTKU
29. 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 ŽELEZÁŘSTVÍ U VĚŽIČEK, zveřejníme v příštím čísle, které vychází TRADIČNĚ
V PONDĚLÍ 2. ZÁŘÍ 2013.
Hodně štěstí při bádání!

Režie: Jaroslav Dudek
Hrají: J. Švorcová, V. Menšík, J. Hanzlík, P. Haničinec,
D. Medřická, D. Kolářová,
S. Budínová, Z. Řehoř, H.
Maciuchová, S. Stašová
Normalizační dílko z dob
reálného socialismu referuje o životě a starostech
obyčejné prodavačky Anny
Holubové a jejích kolegyň z prodejny potravin.
V době, kdy byl uveden,
byl velmi oblíbený, ostatně jako všechny „Dietloviny“, přestože nezakrytě
propagoval tehdejší společenské zřízení. Objevovaly
se v něm zavádějící scény

s plnými pulty potravin
a ochotnými prodavačkami,
což neodpovídalo realitě.
V době vzniku byl soudruhy
z dramaturgického dozoru
(cenzory) kritizován pro
neuspořádaný osobní život
hlavní hrdinky.

NEJEN O TOMTO LEGENDÁRNÍM SERIÁLU
SE DOČTĚTE V MAGAZÍNU TV POHODA!

NEJEN O DOBRÝ OBĚD...

I v dnešním vydání 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 tudíž
také dnes 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
opětovně 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
činaadresuPROSTĚJOVSKÝ
Večerník, Olomoucká 10,
Prostějov. Lze také telefonovat do redakce na číslo
582 333 433, a to do ČTVRTKU
29. SRPNA 2013, 14.00 hodin.
Správné vyluštění z minulého čísla znělo 7 - 5 - 6 - 4, načež v pořadí celé historie tohoto klání se už
celkově stotřináctým výhercem
stal Jaroslav LUKÁŠ, Waitova
11, Prostějov, 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, a to 2. ZÁŘÍ 2013.
Nezbývá tedy, než abyste se
opět vrhli na nějakou tu zábavu, soutěžit s námi je ta správná šance!

Řádková inzerce a vzpomínky
REALITY

FINANCE

PRÁCI NABÍZÍ

Pronajmu velmi pěkný útulný
podkrovní byt. 773 993 675

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

Pronajmu byt 1+1 blízko centra. Vlastní topení i měřiče energií.
Tel:723 137 428

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

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

Prodám pěkný spravený dům v Prostějově. 774 409 430

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

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
Pronajmu pěkný byt 1+1
v Kostelci n/H. Tel.: 777 888 067
Pronajmu 1+1, 2+1.723 565 897
Volný byt 1+1, přízemí 30m2,
Barákova ul. Tel.: 608 718 813
Prodáme cihlový byt 1+1 blízko centra.
Tel.: 776 460 300
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
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Prostějov vyhlašuje
výběrové řízení na prodej nemovitostí v k. ú. Želeč na Hané - pozemkové parcely č. 2506 orná půda
o výměře 13928 m2 a parc. č. 2620
orná půda o výměře 17467 m2 za
minimální kupní cenu 600.000,00
Kč. Další informace poskytne p. Janušová na adrese Rejskova 28, Prostějov, tel. č. 582 302 580, e-mail:
alena.janusova@uzsvm.cz
Pronajmu panel. byt 2+1 v Prostějově-Anglická. T:602775607
Byt 2+1 OV, zděné jádro, V. Špály,
cena 899 tis.724 670 512

Půjčím peníze bez prověřování
registru, splatnost až 15 let, oproti
zástavě nemovitosti. Vyplatím vaše
exekuce. Tel. 777 696 836
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.
Nejlevnější půjčka na trhu, rychlé vyřízení, nízký úrok. V případě
zájmu zašlete SMS ve tvaru: jm.,
příjmení, RČ, okres, příjem, částku,
kterou požadujete nebo zašlete SMS
ve tvaru mám zájem a zpětně budete
kontaktováni. Tel.: 776 554 065
PSV Invest s.r.o. nabídka flexi
půjčky 6.000 Kč pro mimořádné
vydání v domácnosti. Rychlé a
diskrétní jednání. Kontakt recepce
po až pá 9:00 - 17:00 hodin. Tel.:
777 727 268

SLUŽBY
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce strojem UNC,
výkopové a terénní práce.
Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343

Pronajmu byt 2+1 v klidné části,
blízko MHD. Tel.: 736 22 11 84
Pronajmu 3+1 v Pv, 6 100 Kč/měs
+ inkaso. 10 000 Kč kauce. Tel.:
605 535 194

Prostějov 604 389 367.
67.

Pronajmu nový podkrovní byt
2+kk, 55 m2 s krytým garážovým
stáním v centru. Nájem vč. inkasa
8.000 Kč. Tel.: 608 42 58 78

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

Pronajmu byt 1+kk na ul. Krasická. Nájem 6 000,- vč. inkasa. Tel.:
739 438 624
Prodej bytu 1+kk s lodžií, P/OV,
33m2, zděné jádro. Cena 499.000
Kč. VNB-reality. Tel.: 774 421 818

Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134

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

Prodáme rychle vaši nemovitost.
Tel.: 774 421 818

Harmonikář zahraje a zazpívá na
všech akcích. T.:725 860 270

Pronajmu byt 1+1. 774 280 516

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

Sídl. E. Beneše-prodám byt v OV:
3+1, 2.p/8 829.999 Kč, pův. stav,
volný ihned. Dům zateplen, nová
okna, výtah i stupačky. Prodám RD
typ OKÁL=2x byt 3+1 v Přemyslovicích 315.000 Kč za byt. Nízká
provize, pomoc při vyřízení financování. 775 201 942

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

SLUŽBY
Nové VacuShape studio otevřené
na Skálově nám. 2a. Ceny od 100 Kč
za 30min. na stroji Vacushape. Před
každou lekcí 10min na Powerplate s trenérem zdarma! Spalujte tuk
3x rychleji než při běžném cvičení!
Objednávky: 734 897 730
Stříhání a úprava psů. Tel.:
606 166 853 Prostějov

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
Zednictví Vančura nabízí svoje
služby. Např. novostavby, zateplování, rekonstrukce RD, bytů, fasád,
komínů, mokrého zdiva chemickou
cestou, rekonstrukce koupelen a bytových jader a další zednické práce
i mimo okr. PV. Tel.: 774 627 358
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VZPOMÍNÁME
Kdo žije v srdcích svých
milých, není mrtev
je jen vzdálen.

Přijmeme servírku. Informace na
tel.: 775 186 915
www.prace-internet.eu
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
Přijmeme telefonistu/-ku, asistenta/-ku, obchodního zástupce
a manažera. Výdělek 25 - 40 000 Kč/
měs. dle prac. zařazení. Info na
732 259 667

Děkujeme všem příbuzným,
přátelům, známým
a spolupracovníkům, za účast
na pohřbu a za květinové dary
při posledním rozloučení
s paní Bc. Petrou PELZLOVOU.
Kdo jste ji znali, věnujte jí
tichou vzpomínku.
Poděkování patří také
Soukromé pohřební službě pí.
Václavkové
za důstojné rozloučení.
Za truchlící rodinu
manžel Marek.

Dne 29. srpna 2013
uplyne smutných 20 let
od chvíle, kdy nás navždy
opustil náš milovaný manžel,
tatínek, dědeček a pradědeček
pan František HUDEČEK
z Kostelce na Hané.
Stále vzpomínají manželka,
syn a dcera s rodinami.

Dne 29. srpna 2013
uplyne 2. rok od tragické nehody
našich milovaných

Dne 30. srpna 2013
tomu bude 12 let, co nás
náhle opustil
Dušan FROHN st.
Vzpomíná dcera Erika
s rodinou.

Přijmeme kosmetičku na ŽL i na
zkrácenou pracovní dobu. Tel.:
604 881 600
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

Kateřiny BALUŠÍKOVÉ
a jejího syna

Oděvní firma LORGIT – PV přijme
švadleny. Zkušenosti se šitím nutné.
Info na adrese: Jana Olivetského
27, Prostějov. Tel.: 582 340 591
Úklidová firma hledá pracovnice
pro chráněná pracovní místa (ČID)
– úklid. Kontakt: 582 345 379,
775 605 121 (Po-Pá 8 – 14 hodin).
Přijmeme kadeřnici a manikérku
s vlastním ŽL. Informace na tel.:
731 115 250

Tvůj úsměv vítr vzal a nám jen
vzpomínky zanechal. Odešla jsi,
jak Bůh si přál, v našich srdcích
však žiješ stále dál.

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.

Dne 27. srpna 2013
vzpomeneme 1. smutné
výročí úmrtí naší milované
maminky, babičky
a prababičky
Emílie HORÁKOVÉ
z Prostějova.
S láskou a úctou stále
vzpomínají dcery a syn
s rodinami.

Dne 30. srpna 2013
vzpomeneme první smutné výročí,
co nás opustila
paní Ludmila PÍRKOVÁ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
manžel, dcera a vnučka.

Koupím zbytky linolea – marmeleum, tl. 2.5 mm. Tel.: 603 591 009

PRODÁM
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

OZNÁMENÍ
Máte zájem naučit se reálnou sebeobranu na ulici? Jste bezúhonní
a zletilí? Nabízíme Vám výuku nekompromisního izraelského systému sebeobrany Krav Maga. Vhodné i pro ženy, začátečníky. Info:
www.kravmagaprostejov.webnode.cz

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

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

Dnes 26. srpna 2013
uplynulo dvacet let od úmrtí
panaAloise VYBÍRALA
z Přemyslovic.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. Stále vzpomíná manželka,
dcera a syn s rodinami.

vzpomínkách svých dětí.

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

Dne 19. srpna 2013
jsme vzpomenuli 4. smutné
výročí, co nás navždy opustila naše maminka a babička
paní Marie SMÉKALOVÁ,
roz. Braunerová
z Bedihoště.
Za tichou vzpomínku
děkují dcery Marie, Ivana
a syn Roman s rodinami.

Jiřího MARIÁNKA
z Němčic nad Hanou.
S láskou vzpomínají rodiče, bratr
Roman s rodinou, sestra Martina
s manželem.

Zavedený salon v Prostějově blízko
centra, nabízí volné místo kadeřnice
(kreativita, samostatnost). Prostory
včetně veškerého vybavení, klimatizace, wifi, částečně zajištěná
klientela. Kontakt 608 000 790
Možnost brigády-roznos letáků.
Tel.: 773 677 046

Dne 29. srpna 2013
vzpomeneme první smutné
výročí od úmrtí
paní Elišky STĚNÍČKOVÉ
z Brodku u Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkují manžel, děti s rodinami
a maminka.

PODĚKOVÁNÍ
V sobotu 17. srpna 2013 jsmee se
rozloučili s panem Františkem
ro
em
KARÁSKEM z Prostějoviček.
K
k.
Po
chyy
Poděkování za slova útěchy
patří nejen páteru Žůrkovi, ale
pa
i pohřební službě MAKOVÝ
VÝ
za lidský a profesionální příst
atří
stup. Poděkování také patří
p. Fidrmucové a Hrubanové
ové
a všem, kteří se přišli na s naším
ším
dr
dní
drahým tatínkem na jeho poslední
cestě rozloučit. Velký dík patří
ce
atří
ta
ova
také celému kolektivu z domova
pr
éči,
pro seniory v Soběsukách za péči,
kde náš tatínek dožil.
kd
Děkuje manželka
s rodinou

Dne 25. srpna 2013
jsme vzpomenuli
17. výročí úmrtí
paní Aleny KARAFIÁTOVÉ
z Čechovic.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Vzpomínají manžel,
dcera a syn s rodinami.

Vzpomínka je trvalejší než-li
květy nejkrásnější. Květy
uschnou, uvadnou jen vzpomínky na Tebe zůstanou.

Dne 23. srpna 2013
by oslavil 65. narozeniny
můj bratr
František KOUDELKA
a 27. září 2013 tomu bude
8 roků, co nás opustil.
Za vzpomínku děkuje
sestra Růža.

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ

www.facebook.com/
vecernikpv.cz

INZERCE
pro další číslo je
v PÁTEK 30. srpna
v 10.00 hodin

Tenis
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MEČBOL V PODÁNÍ 23. ROČNÍKU WORLD JUNIOR TENNIS FINAL 2013
aneb závěrečné ohlédnutí za mistrovstvím světa týmů do 14 let, které se na Hané konalo už popatnácté...

Texty: Marek Sonnevend

Prostějovský turnaj si udržuje nesmírně vysoký kredit Ohlasy

Pokud nahlédnete do první
stovky, padesátky a dvacítky,
ba i elitní desítky světových
žebříčků jak tenistů, tak tenistek, najdete tam většinu
hráčů a hráček spojených
s Prostějovem. Jak je to možné? Díky World Junior Tennis Final. Hanácké okresní
město už patnáctkrát za sebou hostilo mistrovství světa
družstev do 14 let, a neboť se
jedná o velmi prestižní, všemi zeměmi plně uznávanou
mládežnickou akci, prošla
jí v minulosti většina současných hvězd bílého sportu
včetně Novaka Djokoviče,
Rafaela Nadala, Marie Šarapovové či Viktorie Azarenkové. A všichni na prostějovský
šampionát vzpomínají jen
v nejlepším.

„Troufám si tvrdit, že mladým talentům každoročně poskytujeme
špičkové a vysoce nadstandardní
podmínky. Ostatně již samotný
fakt, že nám Mezinárodní tenisová federace přiděluje pořadatelství jednoho ze svých nejdůležitějších turnajů tak dlouhou dobu,
hovoří sám za sebe. ITF je spokojená, jak mistrovství čtrnáctiletých děláme, a my máme radost,
že tenhle prestižní podnik můžeme opakovaně pořádat,“ říká
ředitelka WJTF Petra Langrová.
Bývalá skvělá tenistka, v současnosti manažerka marketingové agentury TK Plus
a čelná představitelka úzce propojených oddílů TK Agrofert
Prostějov a TK Sparta Praha,
je na trvale vysokou úroveň
žákovského šampionátu planety hrdá. „Jsem přesvědčená, že

asi nikdo by tohle mistrovství
nedokázal organizovat lépe než
my. Díky stabilním partnerům
je celkové zajištění opravdu
skvělé, a to po všech stránkách.
Navíc se nám daří neustále udržovat nastavenou laťku a kvalitativně neklesáme, naopak se
snažíme v rámci možností vše
ještě vylepšovat. Bohaté zkušenosti úspěšných pořadatelů jsou
znát,“ zdůrazňuje Langrová.
Zápasový strop pokaždé zajišťují nejlepší hráči a hráčky
dané věkové kategorie, k tomu
organizátoři přidávají osvědčený doprovodný program v podobě slavnostního zahájení,
barbecue party s ohňostrojem,
odborného semináře o moderních tenisových trendech,
slavnostního vyhlášení výsledků a závěrečné diskotéky.

Holky, díky. Obrovskou radost z úspěchu dívčího národního družstva České republiky měl i jednatel
pořádající marketingové společnosti TK PLUS Miroslav Černošek.
Foto: Radek Váňa, TK PLUS

„Časem jsme přišli na to, že
v téhle podobě je šampionát svým způsobem ideální.
V posledních letech se navíc
snažíme otevírací ceremoniál
okořenit přítomností nějaké
sportovní hvězdy a tentokrát
jsme přivedli skutečně velkou
osobnost, neboť Jarda Jágr je
opravdovou hokejovou legendou,“ těší šéfku často opakující
důraz na spokojenost samotných talentovaných dětí.
Atmosféře letošního MS „14“
určitě prospěl i medailový boj
českých žákyň. „V minulosti
se nejednou stalo, že jak našim
holkám, tak chlapcům se výsledkově nedařilo a tomu pak
odpovídala z domácího hlediska smutnější nálada. Letos děvčata ČR ziskem bronzu potvrdila roli jednoho z favoritů, navíc
jim pouze kousek chyběl k postupu do finále i k případnému
titulu. Ani naši kluci vůbec nezklamali, naopak osmá pozice
je pro ně coby nenasazený tým
pěkným umístěním. Jako Češka mohu být s tímto ročníkem
rozhodně spokojená,“ usmívá
se Langrová.
Jak to bude za rok, to uvidí hanáčtí příznivci tenisu
opět na vlastní oči. Uzavřená smlouva o pořadatelství
World Junior Tennis Final
mezi ITF a TK Prostějov totiž platí ještě i pro letopočet
2014, takže v srpnu příští
sezóny v Prostějově zase na
shledanou!

Tahle jména si zapamatujte!
Novak Djokovič, Rafael Nadal, Tomáš Berdych, Richard
Gasquet, Maria Šarapovová,
Victoria Azarenková. Tahle
jména současných tenisových
hvězd určitě dobře znáte. Ale
co Artěm Dubrivnyj, Gianni
Ross, Corentin Moutet? Nebo
Catherine Bellisová, Jevgenija
Levašovová, Markéta Vondroušová? Že vám to nic neříká?
Věřte, že jen zatím. Už za pár
let uslyšíte o těchto mladých
nadějích bílého sportu zatraceně nahlas, tak si je uchovejte
v paměti.
Právě zmínění hráči a hráčky
nejvíce vládli nedávnému mistrovství světa družstev do 14 let
v Prostějově, tak jako před lety
stejnému šampionátu na Hané
kralovali právě Djokovič, Nadal
či Šarapovová ve svém pubertál-

ním období. A že z nich později
v dospělosti vyrostli opravdoví
mistři tenisu, což? U následujících
jmen je dost vysoký předpoklad,
že někdy okolo roku 2020 dosáhnou na nejvyšší příčky mezinárodních žebříčků ATP, respektive
WTA Tour.
Artěm Dubrivnyj dovedl žáky
Ruska k triumfu na World Junior
Tennis Final 2013, když vyhrál
všech pět svých utkání. Gianni
Ross (USA) a Corentin Moutet
(Francie) se výrazně podíleli na
stříbru a bronzu svých národních
výběrů, přičemž čtyřikrát zvítězili
a podlehli právě jen Dubrivnému.
Podobná situace mezi absolutní
žákovskou elitou nastala mezi
děvčaty. Totálně dominovala
jednička zlatých Američanek
Catherine Bellisová, jež v pěti duelech dokonce neztratila ani set.

Budoucí hvězdy. Ruský tenisový tým chlapců prokázal letos
v Prostějově vysoké kvality. Půjde někdo z hráčů ve stopách
Marata Safina?
Foto: Radek Váňa, TK PLUS
A Jevgenija Levašovová (s Ruskem druhá) i Markéta Vondroušová
(s Českem třetí) našly při zápasové
bilanci 4-1 přemožitelku pouze ve
vynikající tahounce USA.
Pokud tedy chcete platit za
znalce a zároveň vizionáře bílé-

ho sportu, zmiňujte v hovorech
se svými kamarády aspoň občas tahle jména. Uplyne nějaká
doba, nové hvězdy dost možná
dosednou na světové trůny a vy
budete velebeni za svou předpověď.

°
u
r
é
t
k
a

Velká gratulace. Blahopřání z rukou ředitelky mistrovství světa
a bývalé vynikající hráčky Petry Langrové hráčky bronzového týmu
Foto: Radek Váňa, TK PLUS
ČR uurčitě
ČR
rčittě po
ppotěšilo.

V příštím čísle Večerníku najdete
obsáhlý exkluzivní rozhovor
s ředitelkou šampionátu WJTF 2013
PETROU LANGROVOU!

WORLD JUNIOR TENNIS FINAL 2013
KONEČNÉ POŘADÍ
mistrovství světa družstev

do 14 let v tenisu 2013

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

CHLAPCI
Rusko
USA
Francie
Austrálie
Kanada
Argentina
V. Británie
Česko
Turecko
Chile
Brazílie
Thajsko
Japonsko
Indie
Itálie
Tunisko

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

DÍVKY
USA
Rusko
Česko
Kanada
Indie
Austrálie
Rumunsko
JAR
Španělsko
Egypt
V.Británie
Kolumbie
Japonsko
Thajsko
Itálie
Peru

Součástí WJTF 2013 byl
opět vzdělávací seminář

Děkujeme všem
partnerům
za podporu

Slavnostní zahájení i zakončení, barbecue party
a závěrečná diskotéka se
tradičně starají o zábavu
účastníků tenisového mistrovství světa družstev do 14 let.
Vedle toho však pořadatelé
World Junior Tennis Final 2013 z marketingové
společnosti TK PLUS nezapomínají ani na vzdělávání,
neboť již poněkolikáté byl
součástí turnaje také odborný
seminář o současných trendech v bílém sportu.
I letos proběhl v hale Hotelu
Tennis Club a měl velmi zajímavý program. Otevřel jej
mládežnický manažer Mezinárodní tenisové federace Luca
Santilli přednáškou s názvem
Co je to ITF? Hlavním tématem bylo vysvětlit přesnou roli
federace ve sportu a ideální
model spolupráce ITF s hráči
a hráčkami.
Následoval příspěvek uznávaného ortopeda Dr. Van
Zoesta, který hovořil o prevenci úrazů v tenise a různých
krocích, jak udržovat tělo
v nejlepší fyzické formě. Odbornice ITF na počítačové technologie Anne Pankhurstová
připojila zasvěcené rady týkající
se bezpečnosti při každodenním

Pozorně naslouchat. Že se o výsledku rozhoduje nejen na kurtu, to
ví už každé malé dítě. Není proto divu, že o odbornou výuku je mezi
světovými nadějemi každoročně zájem. Foto: Radek Váňa, TK PLUS
pohybu po internetu včetně
pravidel umísťování příspěvků
na sociální sítě, jimiž se všichni
tenisté musejí řídit.
Renomovaný sportovní právník
Daniel Lowen zasvěceně promluvil o roli agenta v kariéře
každého hráče nebo hráčky.
Nechyběla spousta tipů, na co
se zaměřit či si dát pozor při
uzavírání smlouvy s hráčským
agentem. Současně se přítomní
hráči dozvěděli o nové
iniciativě ITF zahrnující poskytování právního poradenství
mladým tenisovým nadějím.
Následně se ještě jednou vrátil
na scénu Dr. Van Zoest, ten-

tokrát s radami o správném stravování a pitném režimu vrcholového sportovce. Posledním
bodem semináře se pak stala
beseda s bývalým vynikajícím
plejerem, momentálně trenérem
TK Agrofert Prostějov Jiřím
Novákem, kterého se přítomní
mohli ptát téměř na cokoliv.
Úplný závěr obstaral Luca
Santilli připomenutím, že ITF
rozjela on-line Junior Tennis
School, jež prostřednictvím
webu dokáže zodpovědět
na spoustu klíčových témat,
například na doping, koučování,
zapojení rodičů, jednání s médii
a podobně.

Jiří Kulich
- kapitán družstva žáků ČR:
„Vzhledem
k tomu, že
jsme na mistrovství světa
startovali jen
zásluhou divoké karty coby
zástupce pořadatelské země, je
osmé místo výborné. Kluci s výjimkou Patrika Rikla, který tento
šampionát absolvoval už loni,
měli dosud možnost měřit síly
jen s evropskými soupeři. Teď
poznali kvalitu absolutní mezinárodní špičky z celé planety
a zjistili, co jim na takovou
úroveň ještě chybí. Podobné
poznatky mohou jejich další kariéře jedině prospět.“
Jakub Patyk
- hráčská dvojka
družstva žáků ČR:
„Myslím,
že
jsme
hodně
dobře zvládli základní skupinu.
Postup do bojů
o páté až osmé
místo byl velký
úspěch a nejvíc se o něj zasloužil
Patrik Rikl, kterému musíme poděkovat. V zápasech o konečné
umístění je dost škoda těsné porážky s Argentinou, na niž jsme
měli. Mohlo z toho být páté nebo
šesté místo, ale i tak se nám povedlo celkově uspět.“
Lubomír Štych
- kapitán družstva žákyň ČR:
„Medaile se na
tomhle turnaji
získávají strašně těžko, proto
máme z bronzu samozřejmě
velkou radost.
Holky potvrdily svou současnou příslušnost ke světové špičce dané věkové kategorie, ale
ještě je před nimi dlouhá cesta.
Věřím, že jim tohle mistrovství
ukázalo vše, na čem musí dál
pracovat, aby se v mezinárodním měřítku udržely úplně nahoře až do dospělosti.“
Anna Slováková
- hráčská trojka
družstva žákyň ČR:
„Hodně nás
mrzela těsná
porážka v se-mifinále s Am
-eričankami,
na které jsme
při rozhodujícím deblu v tiebreaku třetího
setu měly 5:4. Dva míčky nás
dělily od finále, tak škoda. Důležité bylo rychle zapomenout
a zvládnout utkání o třetí místo,
což se povedlo. Bronzová medaile je taky moc pěkná a bereme ji jako náplast za to smolně
ztracené semifinále.“
Luca Santilli
- manažer juniorské kategorie
Mezinárodní tenisové
federace ITF:
„World Junior
Tennis Final je
oslavou nejlepšího světového
tenisu mladých
nadějí do čtrnácti let, z nichž některé vyrostou v opravdové šampióny. Například před
třemi lety se v Prostějově hrálo
finále žáků mezi Itálií a Chile,
v němž se utkali tehdy skvělí Gianluigi Quinzi a Christian Garin.
Prvně jmenovaný letos vyhrál
juniorský Wimbledon a druhý
vládl juniorce na Roland Garros,
což nejlépe svědčí o důležitosti
mistrovství čtrnáctiletých pro
jejich další kariéry. Co se týká
organizace turnaje, jeho čeští
pořadatelé odvádějí dlouhodobě
velmi dobrou práci. Tím pádem
jsme každoročně spokojeni my
z ITF i všichni účastníci této vrcholné akce, na niž se do Prostějova pokaždé moc těší.“

Fotbal
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VELKÁ ANKETA: Fotbalisté i trenéři více střídání spíše vítají…
Prostějovsko/jim - Od nové sezony umožňují fotbalová pravidla v Moravskoslezské fotbalové lize, divizi i na okrese střídat v mužských soutěžích až pětici hráčů. Naopak Olomoucký krajský fotbalový svaz
(O KFS) novinku neakceptoval a týmy tak nadále mohou využívat pouze tři střídání. PROSTĚJOVSKÝ
Večerník se v uplynulém týdnu zeptal hráčů, trenérů
i funkcionářů napříč Prostějovskem, zda vyšší počet
změn v základní jedenáctce podporují a co si o tom
všem vlastně myslí...
Roman POPELKA
(asistent 1.SK Prostějov)

SPÍŠE PRO
„Je to něco nového, vše má své
pro i proti. Tím
pozitivem je, že
dostanete více
hráčů do hry
a využijete to při zranění. Na druhou stranu každé pravidlo je ale
zneužitelné a v určité fázi může
být kontraproduktivní. Hra se
může rozkouskovat a zdržovat,
proto by se už v posledních pěti
deseti minutách nemělo střídat
vůbec, nebo maximálně jednou.“

Michal SKOPALÍK
(hráč Sokola Určice)

PRO
„Je to ku prospěchu soutěže, můžete
dát prostor
širšímu kádru.
Vybízí to sice
ke zdržování
v závěrečných minutách, ale myslím si,
že převáží pozitiva. Dozvěděli
jsme se to až před prvním zápasem a je to dobře. Máme vyrovnané mužstvo, takže nemusí
být nikdo naštvaný. Že platí

Lucie Tomešová se zatím nevrátí
Od léta je to jinak. Ještě donedávna platilo, že v mužských
soutěžích se mohlo střídat jen třikrát, nyní Okresní fotbalový svaz
i řídící orgán třetí ligy a divizí povolil pětici změn. Foto: archiv Večerníku

v různých soutěžích různá pravidla záleží na jiných lidech, ale
Ve výkonném výboru jsme se babylo by dobré to ustálit.“
vili i o negativech, jako je střídání
Václav Répal
v posledních dvaceti minutách,
(vedoucí „A“-týmu
jenže kdo chce, může zdržovat
FC Kralice na Hané)
i ve hře. Až praxe ukáže… Osobně bych to ale přivítal i v krajSPÍŠE PRO
ských soutěžích. Před sezonou
se nás nikdo neptal a smetli to ze
„Kolikrát se ve
stolu, že to není přínosem. Je to
výsledku střídá,
škoda, nám by se to nyní hodilo,
je nakonec jedno.
máme vyrovnaný kádr a žádné
Vadí mi, že jsou
střídání neoslabí mužstvo.“
fotbalové špičky
tak nejednotné.
Pavel RŮŽIČKA
V jedné soutěži je to tak a v druhé
(hrající trenér Lipové)
jinak, to snad jde jen v České republice...! Proč se nemohou shodPRO
nout na okresní, krajské a celostátní
úrovni, ať se od třetí ligy níž hraje „Kdybych měl
stejně? Nám by to v současné době možnost pěti střípři síle našeho kádru vyhovovalo dání, tak bych
a mohlo by to přinést zatraktivnění, je využil. Záleží
otázkou je ale i regulérnost, když i na vývoji utkání a na skóre, ale
někdo nemá tak silnou lavičku.“
jsem pro to, aby to platilo i v kraji
Jan KUBALÁK
a zahráli si všichni.“
(manažer Klenovic na Hané
Petr MERTA
a člen Výkonného výboru
(hráč Kostelce na Hané)
OFS Prostějov)

PRO
„Je to dvousečná
zbraň. Kdo má
víc hráčů, ten to
přivítá, protože
získává možnost
je vyzkoušet.

Kostelečanky chtějí patřit mezi nejlepší trojici
Posilami jsou Klára Walterová a Jennifer Jarolímková,

PRO

„Trošku mě
překvapilo, že
my můžeme
střídat třikrát
a v okrese
i divizi pět-

krát… Svazy by se měly domluvit na kompromisu, proč by se
všude kromě ligy nemohlo střídat
čtyřikrát? (úsměv) Je to strašně
zmatené a chaotické. Nejsme profisoutěž a každý si chce zahrát, pro
hráče je tak víc střídání lepší.“

Libor BÍLEK
(trenér Sokola Protivanov)

PROTI
„Nerozumím
tomu, proč
změnu udělali. Kdybych
měl tolik dobrých hráčů,
tak můžu do každého poločasu nasadit z poloviny jinou
sestavu. Toto moc neuznávám, tři střídání u mužů stačí.
Nevěřím tomu, že budou mít
okresní týmy tolik lidí, kteří
budou na stejné úrovni, to by
pak mohly vytvořit i ‚béčko‘.
I dvě střídání jsou velký zásah
a není to moc příjemné pro hráče ani pro mužstvo.“

www.
vecernikpv.cz

Hráčkám dopřál téměř měsíční posezónní volno, poté
teprve začaly tréninky na
nový ročník. „Měli jsme těžké jaro. Sehráli jsme spoustu
zápasů, navíc jsme se potýkali
se zraněními. Zvolil jsem tak
volnější režim než dříve, aby
se holky stihly vyléčit a odpočinout si,“ ozřejmil letní program Merta.
Tým se připravuje čistě v domácích podmínkách, v nich
strávil rovněž improvizované
soustředění. Původně se dívky
scházely vlivem brigád i dovolených v malém počtu, nyní je
to již lepší a počet se pohybuje
kolem dvanácti hráček na tréninku. „Stále to ale ještě není
ideální, představoval bych si
jich tak patnáct. Je ale vidět,
že se to přestávkou oživilo,“
povšiml si trenér, jenž stál již
u zrodu celého projektu.
A co nového přes léto v šatně kosteleckých fotbalistek?
Poměrně dost… Na pozici
vedoucího mužstva nahradil
Mojmíra Drápala David Píchal, drobných změn doznal
i kádr. Trojice Kučerová, Haluzová a Synková, která přemýš-

Sportovně-technická komise OFS Prostějov na svém zasedání dne 14. srpna 2013 rozhodla:
1. Soupiska:
Starší žáci 11. kolo FC Hvozd – Sokol Brodek u PV. Původní termín
TJ Sokol Protivanov.
19.10.2013, bude sehráno 20.10.2013 v 10.00.
2. Změna termínu utkání:
Starší žáci 13. kolo FC Hvozd – Jiskra Brodek u KoniIII. třída 5.kolo FK Výšovice – Sokol Vrahovice „B“. Žádost zamít- ce. Původní termín 2.11.2013, bude sehráno 3.11.2013
nuta – článek 3, bod 3,5.
v 10.00.
IV. třída 7. kolo TJ Sokol Otaslavice „B“ – Sokol Přemyslovice „B“. Mladší žáci 7. kolo TJ Sokol Otaslavice – Sokol Brodek u PV.
Původní termín 21.9.2013 v 16.30, bude sehráno 22.9.2013 v 16.00.
Původní termín 22.9.2013 ve 14.00, bude sehráno 22.9.2013
Dorost 2. kolo Sokol Vrahovice – Sokol v Pivíně „B“. Původní termín v 13.30 hod.
29.9.2013, bude sehráno 28.9.2013 v 10.00.
3. Různé:
Starší žáci 4. kolo FC Hvozd – Haná Prostějov. Původní termín 1.9. TJ Sokol Tištín: lavička pro náhradníky hostů nesplňuje vzdálenost
v 9.00, bude sehráno 1.9. v 10.00 na hřišti ve Hvozdě. Dohoda oddílů. od postranní čáry. Komise STK ukládá upravit střídačku hostí na dva
Starší žáci 5. kolo TJ Sokol v Pivíně – Sokol Protivanov. Původní ter- metry od postranní čáry do zahájení jarní části soutěžního ročníku
mín 7.9.2013 ve 14.00, bude sehráno 7.9.2013 v 10.00.
2013/2014.
Starší žáci 7. kolo FC Hvozd – Haná Nezamyslice. Původní termín
Zapsal Pavel Peřina, sekretář OFS,
21.9.2013, bude sehráno 22.9.2013 v 10.00.
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
Tomek Tomáš (TJ Pavlovice u Kojetína) – 4 SU od 19.8. 2013, DŘ11/3b.
Ostratický Marek (TJ Sokol Vícov) – 2 SU od 19.8. 2013, DŘ12/2c.
mohou zástupci jednotlivých oddílů
Šobr Martin (TJ Sokol Vicov) – 1 SU od 12.8. 2013, DŘ19/1.
i jejich příznivci nacházet
2. Žádost o prominutí zbytku trestu 1 SU:
Mačkal Tomáš (TJ Sokol Vrahovice „B“) – žádosti se vyhovuje, DŘ
na internetových stránkách
57/1, činnost uvolněna podmíněně od 23.8.2013 do 23.11.2013.
WWW.OFSPROSTEJOV.CZ!
Zapsal Pavel Peřina, sekretář OFS, souhlasil Jaroslav Čížek, předseda DK

Zápasové
meníčko
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV
– II. TŘÍDA:
4. kolo, neděle 1. září, 16.30: Zdětín – Otinoves, Horní Štěpánov – Smržice, Držovice – Olšany (sobota 31.8. 16.30), Otaslavice
– Čechovice „B“, Haná Prostějov „B“ –
Přemyslovice, Brodek u Prostějova – Určice „B“, Protivanov – Němčice nad Hanou,
Jesenec – Vrahovice (hřiště Dzbel).
III. TŘÍDA:
4. kolo, neděle 1. září, 16.30: Zdětín „B“ –
Tištín (sobota 31.8., 16.30), Mostkovice „B“
– Bedihošť (sobota 31.8., 16.30), Nezamyslice „B“ – Ptení (neděle 1.9., 10.00), Vícov –
Pivín „B“, Dobromilice – Brodek u Konice,
Pavlovice u Kojetína – Plumlov „B“ (hřiště
Dřínov), Skalka – Výšovice (sobota 31.8.,
16.30, hřiště Klenovice na Hané), Vrahovice
„B“ – Kralice na Hané „B“.
IV. TŘÍDA:
4. kolo, neděle 1. září, 16.30: Kladky volno,
Přemyslovice „B“ – Tvorovice, Biskupice –
Brodek u Prostějova „B“, Doloplazy – Ivaň,
Čechy pod Kosířem – Želeč, Protivanov
„B“ – Otaslavice „B“ (sobota 31.8., 16.30).
OKRESNÍ PŘEBOR ŽEN:
1. kolo: Kostelec na Hané – Medlánky
(neděle 1.9., 14.00).
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce
na vaši návštěvu!
-jim-

lela o přechodu do Čechovic
v Kostelci nakonec zůstala,
pravděpodobné je hostování Zahradníčkové a Šimkové
z Výšovic, zcela novými hráčkami jsou pak Klára Walterová
a Jennifer Jarolímková.
„Klára naposledy hostovala
z Krumsína u plumlovských
žáků a je velice talentovaná. Již v patnácti letech bude
patřit k našim osobnostem.
Jennifer se účastnila tréninků
v Čechovicích, má zájem
a také ji zaregistrujeme,“
charakterizoval čerstvé tváře družstva Merta. Při tvorbě
sestavy naopak stále nemůže
počítat s Lucií Tomešovou.
Kreativní kanonýrce sice vypršelo hostování v Brně, stěhuje se však do Jihlavy.
Brankářskou jedničkou se
pravděpodobně stane Eliška
Drápalová, svou výškou i nebojácností má pro tuto pozici
potenciál i Jarolímková. „Počítám také s univerzálkou Verčou Jarošovou, která mi slíbila,
že pokud bude mít volno, přijede. Lída Zdřálková asi ukončila kariéru a Marťa Křupková
bude mít hokej,“ zmínil Merta.

Los podzimní části okresního přeboru Blanenska žen:

1. kolo (sobota 31. srpna, 16.30):
2. kolo (sobota 7. září, 16.30):
3. kolo (sobota 14. září, 16.30):
4. kolo (sobota 21. září, 16.30):
5. kolo (sobota 28. září, 16.30):
6. kolo (sobota 5. října, 16.00):

zprávy od zeleného stolu...

MORAVSKOSLEZSKÁ
I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“:
FOTBALOVÁ LIGA:
4. kolo: Červenka – Hvozd (sobota 31.8., 16.30,
4. kolo: 1.SK Prostějov - 1.HFK Olomouc Habich – Langhammer, Chládek).
(sobota 31.8., 16.30 hodin, rozhodčí: Kůrka - Nováček, K. Hájek).
MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTENECKÁ LIGA – U19:
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE,
4. kolo: 1.SK Prostějov – Sparta Brno (neděle
SKUPINA „E“:
1.9., 10.15, Dubravský – Ol KFS, Ol KFS).
4. kolo: Opava „B“ – Určice (neděle 1.9.,
10.15, Streit – Handlíř, Kaloč).
MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTENECKÁ LIGA – U17:
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS:
15. kolo: 1.SK Prostějov – Slovácko (28.8., 10.15).
4. kolo, sobota 31. srpna, 16.30: Kralice na Hané 4. kolo: 1.SK Prostějov – Zlín (sobota 31.8.,
– Hněvotín (Hampl – Straka, Krobot), Konice – 10.15, Podaný – Ol KFS, Ol KFS).
Ústí (neděle 1.9., 16.30, Boháč – Slota, Chládek).
MORAVSKOSLEZSKÁ
I.A TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“:
DOROSTENECKÁ LIGA – U16:
4. kolo, sobota 31. srpna, 16.30: Dub nad Mo- 15. kolo: 1.SK Prostějov – Slovácko (středa
ravou – Klenovice na Hané (Kulička – Kou- 28.8., 12.15).
řílek, Grečmal), Bělotín – Konice „B“ (Januš 4. kolo: 1.SK Prostějov – Zlín (sobota 31.8.,
– Tomeček, Dömisch), Hlubočky – Čechovice 12.15, Ol KFS – Podaný, Ol KFS).
(P. Dorušák – Reich, Dokoupil), Slatinice –
Haná Prostějov (Boháč – Slota, Valouch).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS
- dorost:
I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „A“:
4. kolo: Čechovice – Velký Týnec (neděle
4. kolo, neděle 1. září, 16.30: Vrchoslavi- 1.9., 9.30, Dokoupil), Kostelec na Hané –
ce – Plumlov (Konečný – Kološ, Janáček), Konice (neděle 1.9., 11.00, Petrů), Hlubočky
Nezamyslice – Tovačov (sobota 31.8., 16.30, – Určice (sobota 31.8., 14.15, Dokoupil).
Zaoral – P. Pospíšil, Zaoral), Mostkovice
– Pivín (Kaňok – Zelík, Valouch, Kojetín KRAJSKÁ SOUTĚŽ dorostu – skupina „B“:
„B“ – Kostelec na Hané (Odstrčil – Pum- 4. kolo: Čechovice „B“ – Protivanov (neděle
prla, Baďura), Lipová – Horní Moštěnice 1.9., 11.45, Dokoupil), Němčice nad Hanou –
Šternberk „B“ (sobota 31.8., 10.00, Petrů).
(Langhammer – Habich, Janků).

Kostelec n. H., Prostějov/jim Co rok, to nová soutěž.
„A“-tým kosteleckých fotbalistek si v posledních letech vyzkoušel hned několik
divizních skupin, nyní po
zrušení „béčka“ naskočí do
okresního přeboru Blanenska a kromě několika dobře
známých družstev na děvčata čekají i zcela neznámé
protivníce…
„Měli bychom být do třetího
místa, kádr na to máme. Největším soupeřem asi budou
Lažany, které mají několik
zkušených, rychlých a důrazných holek. Důležité bude,
v jakém složení se budou
scházet na zápasy,“ odhaduje
hlavní kouč Kostelečanek Petr
Merta.
Za nebezpečné považuje
i Drnovice a Ráječko, kam se
přesunuly fotbalistky z rozpuštěných Boskovic. Ve prospěch
kosteleckých dívek by ale mohly hrát zkušenosti z vyšší soutěže. „V každé divizní skupině
jsme narazili na soupeře posílené o prvoligové hráčky, jimž
jsme se museli vyrovnat. Dalo
nám to hodně,“ věří lodivod.

7. kolo (sobota 12. září, 16.00):
8. kolo (sobota 19. října, 15.30):
9. kolo (sobota 26. října, 15.00):
10. kolo (sobota 2. listopadu, 14.30):

Ráječko – Kohoutovice, Drnovice – Lažany, Kostelec na
Hané – Medlánky (neděle 1. září, 14.00).
Kohoutovice – Medlánky, Lažany – Kostelec na Hané,
Ráječko – Drnovice.
Drnovice – Kohoutovice, Kostelec na Hané – Ráječko
(neděle 13. září, 13.30), Medlánky – Lažany.
Kohoutovice – Lažany, Ráječko – Medlánky, Drnovice –
Kostelec na Hané (16.00).
Kostelec na Hané – Kohoutovice (neděle 29. září, 13.30),
Medlánky – Drnovice, Lažany – Ráječko.
Kohoutovice – Ráječko, Lažany – Drnovice, Medlánky –
Kostelec na Hané (neděle 4. října, 15.30).
Medlánky – Kohoutovice, Kostelec na Hané – Lažany
(neděle 11. září, 12.30), Drnovice – Ráječko.
Kohoutovice – Drnovice, Ráječko – Kostelec na Hané
(12.30), Lažany – Medlánky.
Lažany – Kohoutovice, Medlánky – Ráječko, Kostelec na
Hané – Drnovice (neděle 27. října, 12.00).
Kohoutovice – Kostelec na Hané, Drnovice – Medlánky,
Ráječko – Lažany.

Konici opustil vylučovaný

kanonýr Adam Novotný

Konice/jim – Po dvou letech strávených v konickém mužstvu se
mladý útočník Adam Novotný
rozhodl pro změnu. Kmenový
hráč Konice odchází hostovat do
Hněvotína a v týmu dalšího účast-

níka krajského přeboru se pokusí
rozšířit bilanci téměř dvaceti nastřílených branek, mimo to stihl
za poslední dva ročníky nasbírat
i čtyři červené karty – každou sezonu dvě.

„Pan Kučera říkal, že nebude nikomu bránit v odchodu
a Hněvotín zaplatil požadovanou částku,“ okomentoval ofenzivní oslabení zkušený konický
obránce Radek Řehák.

TJ Sokol Čechovice pořádá V.ročník turnaje přípravek
„O POHÁR PRIMÁTORA MĚSTA PROSTĚJOVA“.

V sobotu 31.8. od 9.00 hod. bude pořádat fotbalový oddíl TJ Sokol Čechovice na
a
svém hřišti v Čechovicích V.ročník velkého mezinárodního mládežnického turnaje
přípravek ročníku 2003 a mladších „O pohár primátora města Prostějova“ a toto
klání bude mít velmi slušné obsazení. Přihlásilo se 11 mužstev z celé Moravy a Spartak
Trnava ze Slovenska, takže příznivci mladých a talentovaných hráčů se mají na co těšit.
Turnaje se budou účastnit tyto týmy:
Spartak Trnava, Sparta Brno, 2x 1.SK Prostějov, Sigma Olomouc, Hanácká Slávia
Kroměříž, 1.HFK Olomouc, Spartak Lipník, Tatran Starý Lískovec, FC Viktoria Otrokovice,
FŠ Třebíč a Sokol Čechovice.
Celý den bude na vedlejším hřišti k dispozici pro děti i rodiče E.ON Rodinný fotbálek a samozřejmě
bude připraveno bohaté občerstvení a udírna, která vám nabídne vepřovou kýtu a uzené speciality.
Po skončení turnaje od 17.00 hod. proběhne na hřišti DĚTSKÝ SPORTOVNÍ DEN
a děti se budou loučit s prázdninami.
Všechny příznivce nových "Rosických a Čechů" zvou do areálu co nejsrdečněji pořadatelé.

Lipová i Vrchoslavice musí

platit kvůli mládeži
Prostějovsko/jim – Desetitisícovou i vyšší pokutu vyměřila Sportovně-technická
komise (STK) Olomouckého
krajského fotbalového svazu
(O KFS) celkem osmi oddílům,
jejichž „A“-týmy nastupují
v krajských soutěžích. Všechny
se provinily tím, že jim schází
jedno mládežnické mužstvo.
Mezi potrestanými jsou i dva
kluby z regionu – účastníci I.B
třídy SK Lipová a TJ Sokol Vrchoslavice.
„Mládež bohužel nemáme, na
vesnicích je to problém. Jeden
rok jsme zkoušeli žáky, ale brzy
jsme je museli zrušit, protože
jich bylo málo. Myslím si, že
je to zbytečně vysoká částka a

fotbalu to moc nepřinese,“ okomentoval rozhodnutí STK vrchoslavický sekretář Miroslav
Coufalík.
Podobně se vyjádřil i jeho lipovský kolega Rostislav Barták, který rovněž poukázal na
složitou situaci mimo města.
„Takhle je to bohužel v pravidlech KFS, nešlo s tím nic dělat.
Mládež nemáme, je to ale všeobecný problém, není takový
zájem mezi dětmi. Máme sice
několik hráčů na hostování v
Brodku u Konice a Protivanově, mládežnické družstvo ale
nesestavíme,“ posteskl si.
Nejhůře dopadla dvojice z krajského přeboru Sokol Ústí a TJ
Medlov. První jmenovaný sice

přihlásil dorost a žáky, ale stále
mu schází jedno mládežnické
družstvo, Medlov pak vyslal do
soutěží jen přípravku a žáky.
Oba kluby tak musí vzhledem k
soutěži, kterou hrají, zaplatit po
třiceti tisících korunách.
Medlov tak postihla další velká
pokuta v krátké době. Kvůli
nesplněné podmínce na počet
mládežnických mužstev musel
v loňské sezoně zaplatit čtyřicet
tisíc korun a zálusk na jeho postupové místo z I.A třídy si kvůli tomuto dělal Jeseník.
Poplatek v hodnotě deset tisíc
korun postihl kromě Lipové
a Vrchoslavic i další čtveřici
z I.B třídy – Všechovice, Býškovice, Babice a Maletín.
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 přímé reporty  zpravodajství  pozápasové ohlasy

Těžký start posledního vicemistra okresního přeboru v I.B třídě Olomouckého KFS pokračuje...

HVOZD DOSTAL PŘI DOMÁCÍ PREMIÉŘE SEDM BRANEK!
Hostující „Lazio“ s exkonickým Michalčákem potvrdilo roli favorita, domácí mu to svými chybami usnadnili

Start do ročníku 2012-2013 vyšel hráčům FC
Hvozd na výbornou a po třech duelech disponovali devíti body při skóre 13:5. Rok se s rokem
sešel a po přesunu ze II. třídy OFS Prostějov do
skupiny „B“ I.B třídy Olomouckého KFS je tomu naopak. Úvodní tři zápasy proti Slavonínu,
Kožušanům a Maletínu nepřinesly ani jeden bod
a to vše při poměru branek 5:18. Včetně pohárového duelu s Mostkovicemi to tak znamená,
že Hvozdečtí obdrželi během posledních tři sta
šedesáti minut hned třiadvacet branek. Zatím
je tak tým Karla Procházky na chvostu tabulky
těsně za Červenkou, právě s níž se utká už tuto
sobotu odpoledne.
Hvozd/jim

Ú

vodní dvě kola aktuální
sezony odehrál Hvozd na
soupeřových hřištích a tak až duel
s Maletínem byl domácí premiérou v krajském fotbale. Trenér
Karel Procházka již dopředu avizoval, že jde o nesmírně kvalitního soupeře, a na jeho slova brzy
došlo. Hosté nastoupili v bleděmodrých dresech a se znakem
inspirovaným římským Laziem
a velice brzy předvedli svůj útočný
potenciál. První brejk v podání Chudáčka s Masopustem ještě zastavil
ofsajd, o chvíli později, rohu z levé
strany a koníčku se již třáslo břevno.
omácí se nepoučili a za další
ztrátu je potrestal střelou do
poloprázdné brányy Chudáček,, jjen
und natoo zvýšil
o pár desítek sekund
hlavičkou z bezprostřední
ostřední blízkosb
ti Aleš Masopust. Na tuto branku
ještě měli domácíí brzkouu odpověď a po trefě Petraa Coufalaa snížili
ek se jim
m ale
na 1:2. Více branek
vsítit nepodařilo. Do sólaa
se sice málem řítill Zbyněkk
cí Marekk
Poles, ale hostující
posledn
dní
Beran přihrávku naa poslední
chvíli zastavil.
ráči Hvozduu se dopo
dopoušouštěli lacinýchh ztrát a z
dek a mo
ožnosti
útočných standardek
možnosti
ohrozit soupeřova gólmanaa se tak
tal rychlýý brejk
hned několikrát stal
jeednoho
hostí. Přečíslení tři na jednoho
chránil od
dvráceještě Josef Bílý zachránil
odvrácep, jenže brzy
b po
ním na rohový kop,
tín trefil tyčku
t
něm nejprve Maletín
a
dorážející Milan Michalčákk zvýšil
na dvoubrankový rozdíl proo hosty.
fenzivně dobře naladění
n
omouckaa tlačili
borci z Olomoucka
dál. Gallo obešel těsně pře
před
ed váphráčů a zachranem několik protihráčů
ný, indiv
viduální
ňovat musel Koutný,
individuální
halčáka už ale
akce Lukáše Michalčáka
ště před
znamenala čtvrtý zásah. Ješ
Ještě
pauzou vypálil Novotný o fous
vedle a Chudáčkůvv nájezd z pravé
ý.
strany zpacifikovall Koutný
Koutný.
o pauze se toho
ho moc nezměn
stáále plno
nilo a Koutnýý měl stále
práce. Za první půli byl poměr
střel na bránu 3:11, naa konci
se to změnilo na 8:20.... Domá-

D

H

O

P

cí gólman hned po přestávce
a centru zleva vytáhl hlavičku mířící ke vzdálenější tyči, poradil si
i s Masopustovou střelou z dvaceti metrů, nepřišel si na něj ani
Chudáček po přiťuknutí od spoluhráče. Při všech těchto tutovkách konická defenziva odolala
a platilo to i na opačné straně po
efektním položení se Bílého do
rány i následném rohu a hlavičce
Jiřího Polese těsně nad.
ejblíže ke druhé brance byli
domácí na startu poslední
půlhodiny. Po faulu na hranici
šestnáctky se do míče opřel Petr
Coufal a od trefy do šibenice ho

N

video na pv.cz
ernik
www.vec

„Hráli jsme proti nejlepšímu soupeři, který tu i včetně přípravy zatím byl. Je to tým bez slabin, individuálně na každém postu lepší hráč, výsledek odpovídá průběhu hry. Byli
výborní, avšak není to žádné překvapení. Věděli jsme, že je
tam velká hráčská kvalita. Pokud budou hrát takto týmově
i dál, tak si myslím, že je to nejlepší mančaft v soutěži. Trpíme v obranné fázi hry. Přetrvává to již z okresního přeboru,
nemáme klasické typy stoperů a hrají mi tam hráči, co patří
do ofenzivy. Naše útočná fáze není tak špatná, toto byl ale
kvalitní soupeř, který nám dovolil strašně málo. V Července
budeme chtít porvat aspoň o bod, ale hrajeme venku. Bude
to určitě slabší soupeř než Maletín, ale nevíme, co tam můžeme očekávat...“

MIROSLAV SURÝ - TJ Maletín:
Nedůraz ve vápně. Hostující Aleš Masopust (s číslem 2) právě využívá své výšky i odhadu na míč
a zvyšuje náskok Maletína na 2:0.
Foto: Jiří Možný
bránil brance, přišla dorážka
z postavení mimo hru.
omácí i tak museli skousnout svou nejtěžší porážku
a nyní zajíždějí do Červenky, hosté
si výrazně vylepšili své skóre a zavítají do Kožušan.

D

I.B TŘÍDA OLOMOUCKÉHO KFS, SKUPINA „B“ – 3. KOLO

FC Hvozd:
střídání: 65. Szekulics za Dutszaka, 68. Béňa za F. Coufala,
71. M. Muzikant za L. Poless
trenér:
KAREL PROCHÁZKA
A
Koutný

Vyroubal
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V
Vy
yrro al
al
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P. Muzikant

F. Coufal

Z. Poles

P. Coufal
Dutszak
L. Poles

Branka:
B
ran 16. P. Coufal – 14. Chudáček, 15. a 66.
rank
Masopust, 23. a 88. M. Michalčák,
42. a 70. L. Michalčák
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Novotný

M.Michalčák

Obšil
Gallo

dělilo několik centimetrů,
leč břevno bylo
L. Michalčák
proti. A hosté to
potrestali, prakticky
ihned ppřidal Masopust pátý gól. Šestou
trefu připojil umístěnou
střelou Lukáš Michalčák,
v samotném závěru sepodruse podruhé v utkání prosadil i jeho bratr
Milan, když využil další chybné
rozehry Hvozdu. Hosté dostali
míč do sítě ještě jednou, ale
poté, co brankář skokem za-

 14. MAZÁCKÉ
Á
ZAKONČENÍ.
Č Í Hostující Chudáček si počkal,

až mu přeběhne obránce a po předchozí přihrávce zleva poslal míč po
zemi ke vzdálenější tyči - 0:1.
 15. NEDŮRAZ VE VÁPNĚ. Aleš Masopust využil rohu z levé
strany, vyhrál souboj s gólmanem a hlavou zvýšil na 0:2.
 16. RYCHLÁ ODPOVĚĎ. Po přízemním centru Vojtěcha Bílého snížil na první tyči ranou pod břevno Petr Coufal - 1:2.
 23. ÚSPĚŠNÁ DORÁŽKA. Střelu po zemi do Koutného pravé
tyče doklepl za záda domácího brankáře Milan Michalčák - 1:3.
 42. HOKEJOVÝ BLAFÁK. Průnik zleva, klička brankáři a střela do prázdné brány v podání Lukáše Michalčáka znamená čtvrtou
branku Maletína.
 64. Domácí mohli snížit, Petr Coufal z přímáku téměř vymetl šibenici, od břevna se ale míč vrátil zpět do hry.
 66. RUKAVIČKA. Masopust měl dost času na zpracování a sám
před brankářem nezaváhal - 1:5.
 70. NAŠEL MEZÍRKU. Lukáš Michalčák to zpoza obránce
zkusil z levé strany na přední tyč a trefil se přesně do spodního koutu
brány - 1:6.
 88. POTRESTANÁ HRUBKA. Lacinou hvozdeckou ztrátu na
vlastní polovině přetavil Milan Michalčák k rychlý brejk a přízemní
střelu k tyči - 1:7.
zaznamenal Jiří Možný

KAREL PROCHÁZKA - FC Hvozd:

M. Beran

Nevrlý
D. Beran
Hajtmar

TJ Maletín:

střídání: 17. L. Havlík za Nevrlého,
51. Plančar za Obšila, 71. Rattay za Chudáčka
trenér: MIROSLAV SURÝ

DOKONALÝ POČIN
MILAN
M
I L A N MICHALČÁK
ČÁK

TJ MALETÍN
Sedmadvacetiletý útočník se vrátil do mužstva, kde
s fotbalem začínal a potvrdil, že góly dávat nezapomněl. Bývalý hráč tehdy ještě divizní Konice, v níž
jej vedl současný kouč Hvozdu Karel Procházka,
se stejně jako dva z jeho spoluhráčů trefil hned
dvakrát a výraznou měrou se tak podílel na vysoké
výhře 7:1. Hostující kapitán nejprve dokázal zareagovat na domácí snížení a velice brzy nato přidal
uklidňující třetí branku, v posledních sekundách
pak ještě využil velké chyby domácích při rozehrávce a vzniklý brejk zakončil nechytatelnou střelou
určující výsledné skóre.

„Zápas to byl jednoznačný, ale na malém hřišti se má hrát
spíš na brejky. Máme rychlé útočníky, kteří by měli nasázet góly po dlouhých pasech, tak to hrál Hvozd a dal nám
krásný ligový gól. Chybějí jim zranění hráči a kluci do toho
přijdou. Kádr máme na vyšší třídu, ale hřiště je obecní a komunikace s obcí je špatná! Trávník máme totiž hrozný, takže by přicházelo do úvahy, snad jít leda hostovat někam...
Snažíme se do dění zapojit vlastní odchovance, máme jich
tu hned sedm. Vrátil se nám Lukáš Michalčák, poslední
z tří bratrských dvojic. Ivan Horák je dostal do fotbalu
a v podstatě je to rarita, že jsou tři dvojice bratrů, kteří hrají
za Maletín. Navíc byl dnes na lavičce Radek Pagáč, jenž
skončil v dorostu Loštic. Je to vysoký kluk, nabitý, čeká na
svoji příležitost.“

Hvozdecký
Vojtěch Bílý:

„Je potřeba přitvrdit“
Hvozd - Po celých devadesát minut se Vojtěch Bílý
(na snímku) na levém křídle
hvozdecké sestavy snažil zatápět soupeři a zaměstnával
jeho obranu. Jednou to vyšlo
a jeho přihrávku umístil Petr
Coufal do brány, leč nejlépe
střílející mužstvo minulé sezony okresního přeboru se trápí
v obraně a za tři kola I.B třídy inkasovalo hned osmnáct
branek. Podle pětadvacetiletého někdejšího kanonýra je
to dáno zejména malým důrazem a velkými chybami při
bránění standardních situací.
Jiří Možný
Máte za sebou domácí
premiéru v krajské
soutěži. Co způsobilo tak
krutý výsledek?
„Maletín je herně tak o dvě třídy výš. Mají opačný problém
než my, přemýšlí, koho nechat
sedět, my řešíme, koho postavit. Mají široký a kvalitní kádr,
technicky nás přehráli. Dostáváme spoustu branek z rohů
a dalších standardek, ale dnes
vyhrál lepší tým.“
Na okrese vás zdobila
nejlepší ofenziva, proč
se vám nyní v útoku tolik nedaří?
„Dopředu zahrát umíme, ale
je vidět, že na to nemáme sílu,
protože se celý zápas bráníme
a brejky jsou špatné. Myslím si,
že bychom branky dali, ale hned
zpočátku dostaneme dva tři góly,
je to každý zápas stejné, pak se
z toho těžko dostává. Je na nás
bohužel hned zkraje sezóny
deka. Chyběli nám dva hráči ze
základu, kteří tvoří osu týmu, ale
musí je nahradit jiní kluci. Věděli jsme, že to bude těžké.“

Opět jste tedy inkasovali několik branek
hned v úvodních minutách.
Může za to nekoncentrovanost?
„Chybí nám důraz, je strašně
vidět, že jsme nováčci. Buď
máme málo natrénováno
a nemáme sílu, nebo si to
zbytečně
komplikujeme...
(povzdechne si) A přitom
vzadu jsou dost zkušení hráči
na to, aby se to odehrálo ven.
Nepohlídáme si ale ani standardky, kdy to musí letět z
jedničky pryč. Je potřeba přitvrdit, udělali jsme například
jen tři fauly za zápas, což také
o něčem hovoří...“
Na druhou stranu vás
v úvodních kolech čekaly tři špičkové týmy. Nastane tedy nyní zlepšení?
„Otázkou je, jestli další soupeři jsou slabší. Věděli jsme
ale hned před sezonou, že los
je šílený a může se stát, že po
třech kolech budeme bez bodu.
Myslím si ale, že se zvedneme.
Budeme muset...! (úsměv).“
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KONICKO

KRALICKO

URČICKO

Historie se znovu opakuje: Haná prohrála

PLUMLOVSKO

PROSTĚJOVSKO
a další... s Hlubočkami stejným poměrem...

Fotbalové zpravodajství


Víkend v číslech
seniorské soutěže
Přebor Olomouckého KFS
3. kolo: Ústí - Želatovice 1:1 (1:0). Branky:
Skácel - Fabián. D: 150 * 1. HFK „B“ - Velké
Losiny 1:0 (1:0). Branka: Blažkovský. D: 85.
* Troubky - Konice „A“ 2:1 (1:0). Branky:
Nemrava, Petráš - Kryl. D: 100 * Kozlovice - Kralice 4:1 (3:0). Branky: Navrátil 2x,
Hégr, Král Ma. - Petrásek. D: 300 * Hněvotín - Šternberk 0:3 (0:0). Branky: Jurečka
2x, Vráblík. D: 120 * Zlaté Hory - Dolany 2:2
(0:0). Branky: Škoda, Karlík - Volf, Samek. D:
80 * Medlov - Nové Sady 0:3 (0:2). Branky:
Šrom, Škoda, Režný. D: 165. Litovel - Kojetín „A“ 1:1 (0:0). Branky: Kučera - Vondra.
D: 100.
1.Nové Sady
3 2 1 0 10:2 7
2.Troubky
3 2 1 0 6:4 7
3.Kozlovice
3 2 0 1 8:5 6
4.Šternberk
3 2 0 1 6:3 6
5.1. HFK ‚“B“‘
3 2 0 1 5:5 6
6.Kojetín
3 1 2 0 6:5 5
7.Kralice
3 1 1 1 7:7 4
8.Ústí
3 1 1 1 4:4 4
9.Litovel
3 1 1 1 3:4 4
10.Zlaté Hory
3 1 1 1 5:8 4
11.Medlov
3 1 0 2 6:6 3
12.Hněvotín
3 1 0 2 5:5 3
13.Konice
3 1 0 2 3:6 3
14.Velké Losiny 3 1 0 2 2:5 3
15.Želatovice
3 0 1 2 2:4 1
16.Dolany
3 0 1 2 5:10 1

Určická pohádka pokračuje, nováček vede divizi!
4:0

TJ Sokol Určice
MFK Havířov

(3:0)

Branky: 13. Kopečný, 24. Vaněk, 32. Rus, 60. Los
Rozhodčí: Řezníček – Drápal, Motal

Sestava Určic:
Dragon – Rus, Zbožínek, Skopalík, Ján – Bokůvka (77. Pekař),
Vaněk (Matoušek), Svozil, Hochman (60. Zapletal) – Los (89. Javořík), Kopečný (65. Halouzka). Trenér: Evžen Kučera.

Určice, Prostějov/jim – V duelu Určic s Havířovem došlo na
souboj dvou celků, které jako
jediné v úvodních kolech divize „E“ neobdržely ani jednu
branku. Bezbranková remíza
se ale zdaleka nezrodila, nováček zvládl i druhé domácí
utkání sezony a po vysoké výhře 4:0 se dokonce dostal do
čela celé soutěže. Lepší bilancí,
než jakou je zisk sedmi bodů
při skóre 5:0, se nemůže pyšnit
nikdo.
„Je to teprve start soutěže a nikdo
neví, zda se naši soupeři umístí nahoře, uprostřed, nebo dole. Sedm
I.A sk. „B“ muži:
bodů je ale pozitivní, protože nejs3. kolo: Hranice „B“ - Bělotín 1:0 (0:0). me vzadu. Jsme v euforii a daří se
Branky: Šimíček. Klenovice - Beňov 3:1 nám, nic to ale nemění na tom, že
(1:1), borovský, Všianský, Přikryl - Nečas. chceme skončit uprostřed tabulky,“
Štěpánov - Náměšť na Hané 2:1 (1:1). brzdí přílišný optimismus trenér
Branky: Tuška, Sládek - Fišara. Lipník Sokola Určice Evžen Kučera.
- Slatinice 2:4 (2:2). Branky: Kovařík, Simon - Prucek T. 2x, Prucek R., Vymazal.
Haná Prostějov - Hlubočky 2:3 (0:2).
Branky: Strouhal, Krupička - Dulin 2x,
Stloukal. Čechovice - Opatovice 2:4 (0:1).
Branky: Machynek, Peka - Rolinc, Gerhard, Kozlovice, Prostějov/jim – NeHostaša, Janásek. Konice „B“ - Dub nad příjemné procitnutí po dvou
Mor. 2:1 (2:0). Branky: Řehák T., vlastní - úspěšných duelech čekalo v nedělní podvečer na kralické fotbaŠálek.
listy. Na remízu z Troubek, dvě
1.Štěpánov
3 3 0 0 9:5 9
výhry v okresním poháru i výhru
2.Beňov
3 2 0 1 12:4 6
nad Ústím navázali nezvládnu3.Slatinice
3 2 0 1 10:6 6
tým prvním poločasem v Kozlo4.Hlubočky
3 2 0 1 9:8 6
vicích a s neoblíbeným soupeřem
5.Bělotín
3 2 0 1 4:3 6
prohráli 1:4.
6.Hranice “B“‘
3 2 0 1 4:5 6
„Byl to zápas dvou poločasů.
7.Klenovice
3 1 2 0 6:4 5
První jsme nezvládli po všech
8.Konice “B“‘ 3 1 1 1 4:9 4
stránkách, byli jsme slabší v
9.Opatovice
3 1 0 2 5:5 3
obranné fázi, agresivitě, osobních
10.Haná Prostějov3 1 0 2 5:6 3
soubojích a z nedůrazu prameni11.Lipník
3 1 0 2 5:7 3
ly individuální chyby. Domácí
12.Čechovice 3 1 0 2 5:7 3
se tak jednoduše dostávali do
13.Náměšť n. H. 3 0 1 2 3:8 1
zakončení,“ začal s analýzou po14.Dub nad Mor. 3 0 0 3 2:6 0
rážky trenér Kralic na Hané Petr
Gottwald.
I.B sk. „A“ muži:
3.kolo: Býškovice - Mostkovice 3:2 Domácím se podařilo dát první
(0:1). Branky: Horáček,Kozlovský,Doležal - branku hned ve třetí minutě, třetí
Milar,Šlambor. Plumlov - Brodek u Př. 2:1 pak přidali těsně před odchodem
(1:0). Branky: Gryglák, Vrána - Odstrčilík.
Tovačov - Vrchoslavice 5:4 (1:1). Branky:
Bukovec 2x,Vrána 2x,vlastní - Holub
2x,Šmíd,Zdražil. Pivín - Nezamyslice 2:1
(1:0). Branky: Bartoník,Labounek - Přikryl
M.. Hor. Moštěnice - Kojetín „B“ nehlášeno. Troubky, Prostějov/jim – ProKostelec - Radslavice 0:1 (0:0). Branka: blémy s disciplínou neopustily
Lukáš. Lipová - Všechovice 1:1 (0:1). Branky: konické mužstvo ani se startem
nové sezony. První dvě kola sice
Přikryl - Přikryl.
její hráči zvládli bez vyloučení,
1.Všechovice
3 2 1 0 8:4 7
zato při třetím pokračování kra2.Býškovice
3 2 0 1 6:6 6
jského přeboru v Troubkách put3.Pivín
3 2 0 1 4:5 6
ovali předčasně ze hřiště hned
4.Radslavice
3 2 0 1 3:5 6
dva její hráči. Oslabení hosté sice
5.Kostelec
3 1 1 1 6:4 4
dokázali srovnat na 1:1, remízu
6.Lipová
3 1 1 1 7:6 4
ale neudrželi a vraceli se s práz7.Mostkovice
3 1 1 1 5:5 4
dnou.
8.Tovačov
3 1 1 1 6:7 4
„My jsme hráli a oni chodili do
9.Plumlov
3 1 1 1 6:8 4
brejků. Začali jsme špatně, ale
10.Vrchoslavice 3 1 0 2 9:7 3
po vyloučení se to zlepšilo a také
11.Kojetín ‚“B“‘ 2 1 0 1 4:2 3
ve druhé půli jsme byli lepší.
12.Brodek u Př. 3 1 0 2 3:4 3
13.Nezamyslice 3 1 0 2 5:7 3
14.Hor. Moštěnice 2 0 0 2 0:2 0
5.Velký Týnec
3 2 1 0 9:4 7
6.Slavonín
3 2 0 1 12:8 6
I.B sk. „B“ muži:
7.Lutín
3 1 1 1 8:5 4
3.kolo: Velký Týnec - Lutín 2:1 (1:1). 8.Kožušany
3 1 1 1 9:8 4
Branky: Švéda,Ehrenberger - Blechta.
9.Babice
3 1 1 1 7:8 4
Dubicko - Kožušany 1:1 (0:0). Branky:
10.Dubicko
3 0 1 2 3:7 1
Grohar - Guskovič. Lesnice - Doloplazy 1:5
11.Zvole
3 0 0 3 4:12 0
(0:2). Branky: Lejsal - Jurčík 3x,Drábek 2x.
12.Červenka
3 0 0 3 4:12 0
Hvozd - Maletín 1:7 (1:4). Branky: P. Coufal13.Lesnice
3 0 0 3 2:10 0
Masopust 2x, M. Michalčák 2x, L. Michalčák
14.Hvozd
3 0 0 3 5:18 0
2x, Chudáček. Slavonín - Červenka 4:1
(0:0). Branky: Florian 2x,Korol,Stavinoha
Krajský přebor starší dorost
- Látal. Babice - Velká Bystřice 2:4 (2:1).
Branky: Dušek Ji.,Dušek Ja. - Kryl 2x, 3. kolo: KMK Zubr Přerov - Nové Sady
Kaczmarczyk,Najman. Zvole - Haňovice 3:6 3:1 (1:0). Branky: Michálek 2x, Pečák (2:3). Branky: Nimerfroh,Ospálek,Nejedlý - Rozsíval. Šternberk „A“ - Hlubočky 6:0
(4:0). Branky: Vaněk 4x, Tvarbožek, Knob.
Zavadil 2x,Dostál 2x,Přikryl,Krajc.
1.Doloplazy
3 3 0 0 15:5 9 Konice - Litovel 3:0 (0:0). Branky: Vogl
2.Velká Bystřice 3 3 0 0 9:3 9 2x, Smékal. Opatovice - Černovír „A“ 0:0.
3.Haňovice
3 3 0 0 10:5 9 Velké Losiny - Nemilany 3:2 (1:2), bureš
4.Maletín
3 2 1 0 12:4 7 O. 2x, Schelle - Zdražil, vlastní. Určice -

Domácím hráčům se dařily od
úvodní minuty pohledné akce
po křídlech a velice brzy se díky
Vítu Kopečnému dostali do vedení, ještě do poločasu ho zvýraznili Radim Vaněk s Alešem
Rusem. „Jasný výsledek je vcel-

DIVIZE, sk. E
ku překvapením, ale byli jsme
lepší. V první půli jsme je pustili
asi jen do dvou standardek, my
jsme měli další dvě tři šance. To
stejné bylo i po přestávce. Měli
jen několik rušivých akcí a nepříjemné standardky,“ udělalo kouči
radost.
Svým ovečkám neměl prakticky
co vytknout, s výkonem panovala
z jeho strany stoprocentní spoko-

jenost.
„Bylo to jako v Mohelnij
ci, tedy bojovnost, nasazení, odpovědnost, navíc také kombinace
a gólové šance, které se nám dařilo proměňovat,“ dělil se Kučera
o svou radost.
V předchozích letech se mužstvo při zakončování spoléhalo
zejména na Petra Vodáka, s jeho
odchodem do Rakouska se ale
situace výrazně změnila. Určice zatím nastřílely pět branek, o
něž se postaralo pět různých hráčů. Tu poslední přidal po změně
stran Tomáš Los. „Do šancí se
dostává víc hráčů, což je pozitivní. Umí je zakončovat, to ještě Svozil přestřelil ze šestnáctky
prázdnou bránu. Soupeř se tak
nemůže soustředit na jednoho
hráče,“ upozornil na podstatný
moment úspěšný trenér.
Postup do divize mu díky změně
pravidel umožňuje vystřídat během zápasu až pět hráčů. Kučera
toho začal ihned využívat. „Dokud jsou hráči zdraví a máme pět
lidí, tak je to velmi dobrá novinka. Když se někomu nedaří, můžete dát šanci jinému a také lépe
reagovat na zranění,“ pochvaluje
si novinku.
Tým Určic se nyní vydá za hranice Moravy až do Slezska, dalším
soupeřem je totiž aktuálně pátá
Opava „B“. Zápas se uskuteční
v neděli dopoledne od 10.15 a
cílem hostů je neprohrát.

Výsledkový servis DIVIZE, skupiny “E”

3.kolo: Lískovec - Přerov 2:2, Šumperk - Slavičín 0:0, Určice Havířov 4:0, Dolní Benešov - Otrokovice 2:0, Hranice - Mohelnice
2:1, Nový Jičín - Brumov 3:3, Petrovice - Karviná B 0:0, Vlašské
Meziříčí - Opava B 0:2

PRŮBĚŽNÁ tabulka PO 3. kole

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

Mužstvo
Sokol Určice
FC MSA Dolní Benešov
MFK Havířov
FK Real Lískovec
Slezský FC Opava B
FK Nový Jičín
Lokomotiva Petrovice
FC Elseremo Brumov
FK Mohelnice
MFK OKD Karviná B
SK Hranice
1.FC Viktorie Přerov
FC TVD Slavičín
FK SAN-JV Šumperk
FC Viktoria Otrokovice
Valašské Meziříčí

Z
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

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

R
1
1
0
2
2
2
2
1
1
1
0
2
2
2
1
0

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

S
5:0
6:3
6:7
8:5
4:2
5:4
3:2
6:5
3:2
2:2
3:5
3:4
2:3
1:3
3:8
2:7

B
7
7
6
5
5
5
5
4
4
4
3
2
2
2
1
0

kam PŘÍŠTĚ na DIVIZI E?
4.kolo, sobota 31. srpna 2013, 16:30 hodin: Dolní Benešov Šumperk, Karviná B - Nový Jičín, Mohelnice - Petrovice, Otrokovice
- Přerov, Havířov - Hranice (1.září 2013, 10:15), Opava B - Určice
(1.září 2013, 10:15), Slavičín - Valašské Meziříčí (1.září 2013,
10:15), Brumov - Lískovec (1.září 2013, 16:30)

4:1

FK Kozlovice
FC Kralice na Hané

(3:0)

Přebor

Olomouckého KFS

Branka Kralic: Petrásek
Rozhodčí: Vičar – Přikryl, Knoll

Sestava Kralic:
Sestava Kralic: Krejčí – Vitásek (85. Pořízka), Martinka, Neoral, O.
Petržela – Cibulka, Olejník (46. Dostál), Nečas, Petrásek – Lehký, Z.
Petržela (46. Valtr). Trenér: Petr Gottwald.
do šatny, Gottwald si ale není
jistý, zda za to mohla menší soustředěnost. „Oni hráli od první
minuty velice agresivně, z toho
vznikaly chyby a přečíslení. Neposunovali jsme se a nezhušťovali jsme to, asi jsme si mysleli,
že to přijde samo,“ snažil se od-

halit příčinu.
O přestávce tak nastala v hostující kabině bouřka a výsledky se
brzy dostavily. „Už se na to dalo
trochu dívat. Ovládli jsme střed
i jejich šestnáctku, podařilo se
nám ale jen korigovat. Tlačili
jsme je, bojovali jsme, dostávali

I po Petráskově brance ze čtyřiapadesáté minuty pokračovali
Kraličtí v nátlaku, presinku, dostávali se k množství centrů. Místo dalšího přiblížení na 2:3, se ale
dočkali domácí. „Domácím jsme
povolili jen nákopy a odkopy, po
jednom z nich se dostali za obranu, Krejčí trochu pozdě vyběhl
a fauloval. Penalta ale vyústila
z našeho tlaku,“ popisoval Gottwald dění na trávníku.
Konečný výsledek vnímá jako
fotbalovou
facku,
očekává

již brzy vrátí

Hvozd/jim - Od vítězného pohárového duelu s Konicí postrádají hráči
Hvozdu uprostřed zálohy Petra Vydržela. Mladý dlouhán disponující
velmi dobrou kopací technikou si po
vlastním faulu poranil vazy v kotníku a několik týdnů nosil sádru, sám
ovšem věří, že se již brzy objeví na
trávníku znovu v ostrém utkání. Odhaduje, že by se tak mohlo stát již v
druhém domácím duelu Hvozdu,
tedy v sobotu 7. září proti Lutínu.

V hledáčku
jsou posily

z Konice

Hvozd/jim - Na špatný vstup do sezony a čtyři výrazné porážky v řadě
se snaží funkcionáři Hvozdu zareagovat rozšířením a zkvalitněním kádru. Během krátké letní pauzy totiž
nikdo nový nepřišel a rozdíl mezi II.
a I.B třídou se projevuje, proto se
vedení oddílu údajně snaží dohodnout s trojicí Tomáš Ullmann, Jakub
Štaffa, Jan Mohelník a jejich mateřským klubem Sokolem Konice, zda
by nemohli pomoci hvozdeckému
„áčku“.

Přesvědčit se o tom, jestli se
Kralickým podaří vrátit k
úspěšným výkonům, mohou
všichni fanoušci v sobotu odpoledne. V tradiční čas na
tradičním místě přivítají Hněvotín.

za protesty nechal dát červenou
Tomáš Řehák. A v poslední
minutě ho po druhém potrestaném
faulu následoval jeho starší bratr
Radek. „Nenaučím ho, aby nem-

Čechovice „A“ 2:1 (1:0). Branky: Pokorný,
Trajer - Nejedlý. Velký Týnec - Kostelec 2:1
(1:0). Branky: Fabiš 2x - Kastner.
1.Hlubočky
3 2 0 1 15:7 6
2.Určice
3 2 0 1 13:6 6
3.Šternberk
3 2 0 1 13:7 6
4.Čechovice
3 2 0 1 9:3 6
5.Nemilany
3 2 0 1 10:5 6
6.Opatovice
3 1 2 0 8:5 5
7.Černovír
2 1 1 0 5:0 4
8.Velký Týnec
2 1 1 0 5:4 4
9.Kostelec
3 1 0 2 6:8 3
10.KMK Zubr Přerov 3 1 0 2 5:8 3
11.Konice
3 1 0 2 4:9 3
12.Velké Losiny 3 1 0 2 3:14 3
13.Nové Sady
3 0 1 2 6:13 1
14.Litovel
3 0 1 2 4:17 1

Branky: Svoboda 3x, Nejedlý 2x, Milar Kovář 2x, Těšický, Štaffa. Šternberk „B“
- Želatovice 3:6 (2:5). Branky: Pohanka,
Pobeška, Frýba - Jemelka J.2x, Jemelka
S.2x, Bouchalík, Vágner. Hor. Moštěnice Němčice nad H. nehlášeno. Chomoutov
- Čechovice „B“ 6:0 (3:0). Branky: Ondrejka 2x, Švach 2x, Pírek, Beránek. Doloplazy
- Černovír „B“ 4:0 (2:0). Branky: Dočkal
2x, Menšík, Petr. Tovačov - Lipník 2:8
(1:5). Branky: Hodina, Otáhal - Bouda 3x,
Bureš 2x, Král, Střítecký, Caletka. Brodek u
Př. - Náměšť na Hané 3:4 (3:0). Branky:
Chytil, Kubička, Němec - Doležal 3x, Hynek.

Krajská soutěž skupina “B”- dorost
3. kolo: Protivanov - Hustopeče 6:4 (2:3).

Přebor

Olomouckého KFS
luvil. Takže vždy odehraje dvacet
minut a bude stát čtyři zápasy,“
poznamenal k třetímu vyloučení
konického útočníka za poslední
půlrok Jedlička.

Nevedlo se jim. Hráči Kralic nabídli Kozlovicím spoustu branek a
vrátili se bez bodů.
Foto: archiv Večerníku.

1.Chomoutov
3
2.Doloplazy
3
3.Želatovice
3
4.Protivanov
3
5.Němčice nad H. 2

3
3
2
2
2

0
0
1
0
0

0
0
0
1
0

15:0
12:1
18:6
14:10
5:1

9
9
7
6
6

Konici již před tímto zápasem zkušený Jiří Ryp. Jedlička počítá, „A“-mužstvo se pak utká v neděli
opustil hotový, ale rovněž že ho využije již o víkendu v dresu od 16.30 na vlastním hřišti s
vylučovaný Adam Novotný. I „B“-týmu na hřišti Bělotína. Ústím.
díky jeho odchodu se Řehák
mohl přesunout ze zálohy
do útoku. „Novotného karty
převzal další hráč. Pořád je
(1:0)
tak vylučovaný hroťák,“ komentoval to s mírnou nadsázkou trenér aktuálně třináctého
Branka Konice: Kryl
mužstva nejvyšší krajské fotbaRozhodčí: P. Dorušák – Polanský, Hodaň
lové soutěže.
Sestava Konice:
Pro duely „áčka“ i „béčka“ zatím
Nakládal – F. Drešr, Rus, R. Řehák, Růžička – Kořenovský, Sedlávyužívá jediného gólmana, od
ček, Bednář – Schön (80. Václavek), T. Řehák, Kryl. Trenér: Roman
přílišného zápasového vytížení
Jedlička.
nyní Vojtovi Nakládalovi pomůže

FK Troubky
Sokol Konice

6.Lipník
7.Čechovice “B“‘
8.Černovír “B“‘
9.Náměšť n. H.
10.Brodek u Př.
11.Hustopeče
12.Hor. Moštěnice
13.Šternberk “B“‘
14.Tovačov

3
3
3
3
3
3
2
3
3

2
1
1
1
0
0
0
0
0

0
1
0
0
1
1
1
1
0

1 10:8
1 12:8
2 17:11
2 4:8
2 7:10
2 7:13
1 2:11
2 6:19
3 3:26

6
4
3
3
1
1
1
1
0

Moravskoslezská liga dorostu U-19

3.kolo: Fotbal Třinec - Vyškov 1:2 (0:0),
Sparta Brno - 1.SC Znojmo FK 2:3.
Kroměříž - 1.SK Prostějov 4:2 (1:2).
Hodonín - HFK Olomouc 5:2 (1:0). Líšeň Vítkovice 1919 1:2 (0:0), Hranice - Břeclav
6:0 (2:0), Havl. Brod - Hlučín 1:5 (0:4).
1. FC Hlučín
3 3 0 0 14:2 9
2. MFK Vyškov 3 2 1 0 5:2 7
3. SK Hranice
3 2 0 1 10:6 6

Prostějovsko/jim – Celá čtveřice Haná Prostějov, Čechovice,
Klenovice na Hané, Konice „B“ se o víkendu představila doma, ze
dvanácti bodů se ovšem kvartetu podařilo ukořistit pouze polovinu.
Koničtí se vyrovnali s minulým debaklem od Beňova a dokázali si
poradit s Dubem nad Moravou, Klenovice potvrdily dvě venkovní remízy domácí výhrou nad nováčkem z Beňova. Nevedlo se
naopak Hané Prostějov, kterou nepustily k bodům Hlubočky, překvapivě nebodovaly ani Čechovice. Ambiciózní tým ztratil náskok
2:1 a z úvodních tří kol získal jen tři body za výhru v prvním duelu.

TJ Haná Prostějov
FK Hlubočky
2:3 (0:2)
Podrobněji na jiném místě strany.

TJ Sokol Čechovice
FKM Opatovice – Všechovice
2:4 (0:1)
Branky Čechovic: Machýnek, Peka.
Rozhodčí: P. Jílek – Langhammer,
Straka. Sestava Čechovic: Piták –
Vlach (46: Prášil), Vinklárek, Peka,
Klváček – Hatle, Zacpal, Kolečkář,
Matula (83. Spalovský) – Hodulák
(62. Chmelík) – Machýnek. Trenér:
Milan Nekuda.

Hodnocení trenéra Čechovic
Milana Nekudy:

„Od začátku se hrálo na kluzkém
terénu, to nám strašně vadilo. Dostat
míč pod kontrolu nám dělalo velké
problémy, což mě dost překvapilo. Za
první půli jsme si nepřihráli, nevystřelili, neměli jsme žádné šance a zaslou-

4. 1.SC Znojmo FK 3
5. RSM Hodonín 3
6. Slavia Kroměříž 3
7. Vítkovice 1919 3
8. MSK Břeclav 3
9. 1.HFK Olomouc 3
10. 1.SK Prostějov3
11. Havlíčkův Brod 3
12. SK Líšeň
3
13. Třinec
3
14. Sparta Brno

2
2
2
2
1
1
1
1
0
0
3

0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0

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

7:3 6
7:5 6
8:7 6
5:4 6
3:7 4
8:7 3
8:8 3
2:7 3
3:7 1
2:8 1
3:12 0

Moravskoslezská liga dorostu U17

3.kolo: Fastav Zlín - Hodonín 7:1 (4:1),
Baník Ostrava - 1.SK Prostějov 7:2
(3:2), SFC Opava - Břeclav 3:1 (1:1),
Vyškov - Frýdek-Místek 0:4 (0:1),
Hlučín - MFK Karviná 1:5 (1:3), 1.SC
Znojmo FK - Sigma Olomouc 1:5 (0:3),
Slovácko - Kroměříž 3:4 (1:4), Zbrojo-

www.vecernikpv.cz

2:1

vka Brno - Vysočina Jihlava 1:2 (1:1),
Fotbal Třinec - HFK Olomouc 0:2 (0:1).
1. Karviná
3 3 0 0 13:2 9
2. Vysočina Jihlava 3 3 0 0 11:2 9
3. Baník Ostrava 3 3 0 0 14:6 9
4. Frýdek-Místek 3 3 0 0 7:0 9
5. FC Fastav Zlín 3 2 0 1 13:6 6
6. 1.SK Prostějov 3 2 0 1 12:11 6
7. Zbrojovka Brno 3 1 1 1 15:6 4
8. Sigma Olomouc 3 1 1 1 10:8 4
9. FC Opava
3 1 1 1 8:7 4
10. 1.FC Slovácko 3 1 0 2 7:7 3
11. FC Hlučín
3 1 0 2 7:8 3
12. FK Třinec
3 1 0 2 4:6 3
13. 1.HFK Olomouc3 1 0 2 4:9 3
14. MFK Vyškov 3 1 0 2 2:10 3
15. Slavia Kroměříž3 1 0 2 4:17 3
16. RSM Hodonín 3 0 1 2 4:11 1
17. MSK Břeclav 3 0 0 3 3:11 0
18. Znojmo FK 3 0 0 3 1:12 0

ženě jsme prohrávali. Trochu jsem
zvýšil hlas, zmáčkli jsme je a rychle
otočili na 2:1, když se po přihrávce
Matuly trefil rybičkou Machýnek
a Peka dorazil odražený míč. Jenže
po hrubce gólmana to bylo 2:2. Pak
jsme dali břevno, soupeř udělal po
naší standardce brejk, dal třetí gól a při
vabanku jsme v závěru dostali čtvrtou
branku. Vyhrát jsme si nezasloužili,
remíza to ale mohla být. Dopustili
jsme se hrubých chyb a soupeř je potrestal. Máme ale strašně mladé mužstvo a kluci si tím musí projít.“

Sokol Konice „B“
TJ Sokol Dub nad Moravou
2:1 (2:0)
Branky Konice „B“: vlastní, T.
Řehák. Rozhodčí: Chládek – Zemánek, Knoll. Sestava Konice „B“:
Nakládal – Václavek, Burget, L. Bílý,
Jurník – P. Křeček, T. Křeček (60. F.
Drešr), Franc, Schön (90. F. Bílý) –
Kryl, T. Řehák (75. Gottwald). Trenér: Roman Jedlička.

Hodnocení trenéra Konice „B“
Romana Jedličky:

„Balon byl stále nahoře a hrálo se mezi
šestnáctkami. Asi v osmé a dvanácté
minutě jsme dali dvě branky, jim se podařilo snížit. Byl to velice silový fotbal,
samý souboj. Moc o fotbalovosti to nebylo, šance ale byly na obou stranách.“

TJ Sokol Klenovice na Hané
FC Beňov
3:1 (1:1)
Branky Klenovic: Borovský, Přikryl, Všianský. Rozhodčí: Hodaň
– Silný, Reich. Sestava Klenovic:
Polák – Rušil (88. Vogl), Lakomý, T.
Cetkovský, Smékal – Šlézar (46. Pytela), Rozehnal, Všianský, Sigmund
– Klimeš, Borovský (68. Přikryl).
Trenér: Petr Navrátil.

Hodnocení trenéra Klenovic Petra
Navrátila:

„Zápas se mi velice líbil, kluci k tomu
přistoupili zodpovědně. Měl jsem
informace, že je to dobrý běhavý
mančaft, napadali jsme ale a za první
poločas stoprocentní pochvala, všichni
to odjezdili. Stále nás ale trápí proměňování šancí a oni v pětačtyřicáté
minutě vstřelili gól. Ve druhé půli hráli
jiným stylem, ubránili jsme se ale a po
vyloučení stopera jsme dali dvě branky.
Hosté měli dobrého brankáře, vychytal
nás. Teď máme Dub, ten ještě nebodoval a navíc jsou u nich hody, takže to
bude těžké. Musíme se na ně připravit,
umí dlouhé auty a mají vysoké hráče.“

2:3

TJ Haná Prostějov
FK Hlubočky

(0:2)

Branky: 72. Strouhal, 83.Krupička z penalty - 41. a 76. Dulin, 29.
Stloukal. Rozhodčí: Sigmund - Oulehla, Grečmal.
Žluté karty: Mašík - Šperka. Diváků: 50

Sestava TJ Haná Prostějov:
Pastyřík - M. Kolář, Procházka, Krč, Vyskočil - Krupička, Kolkop
(46. Strouhal), Mašík, Mich. Trnavský - Zatloukal, Světlík.
Trenér: Daniel Kolář

si hráli svoje „báčko“ a domácí
běhali bez míče po celém hřišti.
Naštěstí se přece jen na zelenobílé
usmálo štěstí. V 72. minutě zahrával domácí Krupička trestný kop
a Strouhal míč tečoval do branky
- 1:2. O tři minuty později chtěl
hostující Bahounek napodobit
střelce branky Stloukala, avšak
jeho střele chyběly centimetry.
Hanáci stále tlačili a dřeli ve snaze vyrovnat. Bohužel o minutu
později písknul hlavní arbitr pokutový kop za hraní rukou v pokutovém území domácích. Míč
si postavil exekutor Henkl, jeho
střelu vynikající Pastyřík vyrazil,
bohužel dobíhající Dulin míč přece jen poslal do sítě - 1:3!
Haná i přes třetí obdržený gól neustále
útočila ve snaze odvrátit nepříznivý
stav. V 79. minutě z křídla odcentroval

Strouhal, ale jeho centr poslal Světlík
zblízka hlavou nad branku. O čtyři
minuty později tento útočník nastřelil
ruku hostujícího obránce a z nařízené
penalty i na druhé straně domácí Krupička snížil na 2:3. V 89. minutě se po
závaru v obraně hostí dostal k míči
Strouhal, ale zblízka překopl Axmanovu branku. V samotném závěru zápasu ještě zacentroval do vápna hostí
Strouhal, avšak Mašík u vzdálenější
tyče minul branku . . .
V sobotní pozdní odpoledne
nebylo Hanákům dopřáno,
aby získali bod. Naopak opakoval se stejný výsledek jako
v loňské sezóně... V příštím,
čtvrtém dějství druhé nejvyšší
krajské soutěže zajíždí Haná,
která má zatím na kontě tři
body, k dalšímu prestižnímu
souboji do Slatinic.

Daniel KOLÁŘ - TJ Haná Prostějov:
„Bláznivý zápas, ve kterém jsme neproměnili na naše poměry obrovské množství šancí, a když se k tomu přidala obrovská naivita v obranné fázi celého mužstva, ztratili jsme všechny body. Podle mého názoru
by tomuto zápasu slušela spíše remíza, ale nebylo nám přáno.“

Dan MATUŠKA - FK Hlubočky:
„My jsme moc rádi, že jsme získali tři body. Měli jsme utkání ovládnout
líp, když jsme vedli 3:1 a měli převahu. Soupeř však otevřel hru, zatlačil
nás. My musíme být příště chytřejší. Závěr se mi nelíbil, bylo to zbytečné
drama, dobré pro diváky. Vyhráli jsme zaslouženě, byli jsme lepší...“

I.B třída: Plumlov poprvé vyhrál, Pivín zvládl derby Matoušková posílila
prvoligové „Klokany“
Prostějovsko/jim – Velice různorodě si ve třetím pokračování I.B třídy vedla osmička zástupců Prostějovska.
Plumlovu vyšel domácí duel s Brodkem u Přerova a slavil
první výhru v soutěži, ze tří bodů se mohl radovat i Pivín
po zdolání Nezamyslic. Jeden bod přidala na své konto
Lipová, která se tak stala prvním mužstvem, jemuž se
podařilo obrat o body Všechovice. Kostelec, Mostkovice
i Vrchoslavice o jednu branku prohrály, posledně jmenovaným nestačila k odvrácení porážky ani čtveřice úspěšných zásahů. Nejtěžší porážku musejí vstřebat fotbalisté
Hvozdu, kteří se tak zatím neodrazili ode dna tabulky.
TJ Sokol v Pivíně
TJ Haná Nezamyslice
2:1 (1:0)

Řeháci dostali červenou a Konice dohrávala v devíti
Vyrovnali jsme, ale o pár minut
později jsme z brejku dostali na
2:1,“ nepotěšilo konického kouče
Romana Jedličku.
Domácím Troubkám se podařilo
dostat do vedení po půlhodině
díky úspěšně zahrané standardce,
na opačné straně nepřinesly tyto
herní situace tolik úspěchu. „Kopali jsme snad jen čtyři rohy a
jednou jsme zakončili těsně vedle
šibenice a jednou Bednář minul,“
přiblížil Jedlička.
Při první inkasované brance hráli
Koničtí již pouze v deseti, hned
po pětadvaceti minutách si totiž

sport@vecernikpv.cz

Vydržel se I.A třída: Klenovice i Konice „B“ se dočkaly tří bodů

Kralice zaspaly úvod a v Kozlovicích dostaly čtyřku
jsme
j
se do gólovek, ty jsme ale ovšem, že se na výkonu jeho hráneproměňovali,“ pozoroval jasné čů projeví pozitivně. „Nemůže se
nám stávat, abychom prohrávali
zlepšení.
souboje, ztráceli střed a nezvládali posouvání,“ připravuje pro
hráče návod na neopakování nepovedených okamžiků.

608 706 148

Prostějov/ol, pk - Ve třetím
kole skupiny „B“ I.A třídy Olomouckého KFS nastoupila Haná
Prostějov na umělé trávě v areálu SCM Za Místním nádražím
proti soupeři z olomouckého
regionu, jemuž měli domácí z
loňska co oplácet. FK Hlubočky
však se zkušeným trenérským
bardem Danem Matuškou na
lavičce opět prokázaly svoji kvalitu a díky náskoku z první půle
si z Prostějova odvezly všechny
tři body. A to dokonce po navlas
stejném výsledku, jaký se zrodil
při loňském vzájemném souboji.
Domácí fotbalisté přitom začali
aktivněji. Už v 6. minutě poslal
domácí Krupička dlouhý centr do
vápna hostí, ale hlavička Martina
Koláře prolétla kolem celé branky a skončila těsně vedle. Hosté
vyslali první střelu na brankáře
Pastyříka o šest minut později
Kouřilem, avšak domácí gólman
ji pohodlně chytil. Do další gólovky se domácí dostali v 17. minutě. Zadák Hluboček „namazal“
volnému Světlíkovi, jehož průnik
zakončený střelou brankář Axman zneškodnil. Ve 21. minutě
zahrával domácí Krupička trestný kop, odražený míč se dostal k
Procházkovi, který však zblízka
překopl hostující branku. Uběhlo
něco přes dvacet minut hry a Hanáci měli tři gólové šance. Hráči
Hluboček se však plně věnovali
hře a ve 29. minutě jen tak mezi
přihrávkami napálil Stloukal míč
z pětadvaceti metrů na bránu a ten
skončil za zády gólmana Pastyříka - 0:1. A aby pohromy pro
Hanou nebylo málo, tak v závěru
prvního poločasu se dostali rychlonozí hosté do brejku a Dulin nadvakrát prostřelil Pastyříka - 0:2.
V tu chvíli už musely Hanáky ty
zahozené šance z úvodu zápasu
mrzet...
Ve druhém poločase Prostějované
sice hosty přitlačili, ale stále jejich
přihrávky ve finální fázi nenacházely adresáta. Hráči Hluboček

Branky: Labounek – Bartoník,
M. Přikryl. Rozhodčí: Valouch
– Zelík, Lasovský. Sestava Pivína: Novák – Vláčilík, P. Fialka,
Martinec – R. Švéda, J. Svozil
ml., J. Frýbort ml., Vrba – V.
Švéda (40. Zbožínek), Labounek (85. Filka) – M. Sedlák
(75. Bartoník). Trenér: Jaroslav
Svozil st. Sestava Nezamyslic:
Matoušek – Hájek, Letocha,
Mariánek, R. Fialka – T. Přidal,
J. Přidal, Návrat, Horák (46.
Moravec) – Musil (80. Frgál),
M. Přikryl. Trenér: Drahomír
Crhan.
Hodnocení trenéra Pivína
Jaroslava Svozila:
„Je to vydřené vítězství a velice
si ho cením. Přirovnal bych to
k duelu ve Vrchoslavicích, ale
zatímco tam jsme hráli my a oni
nám dali lekci z produktivity,
teď měly Nezamyslice ve hře
deset běhavých fotbalistů. Dostávali se ale pouze po vápno,
měli jednu pološanci a jednou
trefili bránu, byl to ale krásný
gól od břevna. My jsme dali
první branku z brejku, kdy Svozil poslal kolmici na Labounka
a ten dal podél brankáře. Na 2:0
zvýšil Bartoník, když využil
rovnoběžné přihrávky od Svozila. Z brejků jsme pak měli ještě
dvě šance a dvě pološance. Nezamyslice se mi ovšem líbily, za
umělecký dojem bych dal devět,
ale za technickou hodnotu 1,2.
Máme ale šest bodů ze tří kol, to
je výborné.“
Hodnocení trenéra Nezamyslic Drahomíra Crhana:
„Za celý zápas jsme měli jednu střelu na bránu a dali jsme
jednu branku. Pivín se ve druhé
půli dostal tak třikrát za půlku,

Hodnocení trenéra Kostelce
na Hané Petra Waltera:
„Po hodech bývá půst. Nedali
jsme góly, v tutovkách se neprosadili Závodský ani Honza Walter. Závodský se navíc při sólu
srazil s gólmanem a zranil se, s
kolenem musel do nemocnice.
Ve druhé půli soupeř vystřelil,
dal gól a už si to pohlídal. My
bychom nedali gól snad ani do
půlnoci. Náš tlak byl naprosto
platonický, závěr jsme sice odehráli na jejich polovině, nic jsme
si ale nevytvořili a oni naopak
hrozili z brejků. Měli jsme hromadu standardek, kopali jsme je
ale špatně. Mají urostlé chlapy a
zkušeně si to pohlídali.“

ale dal gól. Byl dobře organizovaný, poctivě bránil a my jsme
nevěděli, co s tím. Umřeli jsme
na krásnu, v první půli jsme
měli míč snad šedesát procent
času, ve druhé ještě víc. Bylo
FK Býškovice/Horní Újezd
to ale bez nápadu, žádné křižTJ Sokol Mostkovice
né nahrávky, jen stereotyp. Obě
3:2 (0:1)
branky dali po našich chybách,
je to škoda. Na gól se strašně Branky Mostkovic: Milar, Šlamnadřeme a lehce ho dostaneme.“ bor. Rozhodčí: Zaoral – Štětka,
Částečka. Sestava Mostkovic:
SK Lipová
Lukáš – P. Zapletal (75. Lexa),
Tatran Všechovice
Karafiát, Milar, V. Vojtíšek –
1:1 (0:1)
Šlambor, M. Vojtíšek (65. MuBranka Lipové: Přikryl. Roz- sil), O. Zapletal, Hanák – J. Kahodčí: Molík – Habich, I. Anto- menov ml., Dadák (45. Pospíšil).
níček. Sestava Lipové: Števula Trenér: Jiří Kamenov st.
– P. Koudelka, Ohlídal, Takáč,
Žilka – Z. Koudelka, Macourek, Hodnocení trenéra Mostkovic
Růžička, R. Burget (46. Přikryl)
Jiřího Kamenova:
– Bross, Dostál. Trenér: Pavel „Výkon nebyl až tak špatný,
Růžička.
protože si šance vytváříme, ale
objevovaly se tam nedostatky.
Hodnocení trenéra Lipové
Bylo to střelecké trápení, kdy je
Pavla Růžičky:
sice vykombinujeme a ocitne„Byl to duel dvou rozdílných me se sami před brankářem, ale
poločasů. V prvním byl soupeř neproměníme to. Domácí nás
lepší, měl víc šancí a my jsme naopak potrestali za hrubé indidotahovali, po příchodu Petra viduální chyby. Sice jsme vedli,
Přikryla se ale naše hra zlepšila. ale domácí po pauze srovnali
Byli jsme lepší, ale stihli jsme a pět minut před koncem dali
jen dorovnat. Bod ovšem be- vítěznou branku. Klidně to ale
reme, Všechovice patří k tomu mohlo skončit i 7:1 pro nás, oni
nejlepšímu a je to spravedlivé. se dostali čtyřikrát do zakončeNevím, proč byl náš výkon tak ní. Byli jsme nedůrazní a terén
odlišný, ale Petr po svém přícho- byl strašný, takový jsem ještě
du míč neztratil, podržel, přihrál neviděl. A Venca Dadák na něj
a nakonec i dal gól. Celá soutěž doplatil zraněním. Byl to nečije nesmírně vyrovnaná, každý telný soupeř, který dal branky z
může porazit každého.“
náhodných situací, nezasloužil
si ale vyhrát.“

FC Kostelec na Hané
TJ Sokol Radslavice
0:1 (0:0)

Rozhodčí: Dokoupil – Petrů,
Krutovský. Sestava Kostelce na
Hané: L. Menšík – Synek, Merta,
Začal, Chytil – Móri, T. Menšík,
J. Walter, Vyhlídal – Hon (70.
Grepl), Závodský (5. Vařeka).
Trenér: Petr Walter.

níček, P. Horák st., P. Horák ml.
(65. Spiller) – Holub, Lacina.
Trenér: Roman Šmíd.

Hodnocení trenéra
Vrchoslavic Romana Šmída:
„Rozhodl první poločas. Již ve
třetí minutě jsme nedali penaltu,
před tím jednu gólovku a poté
dalších pět šest. Měli jsme tak
vést 4:0, ale dali jsme si vlastňák a do poločasu jen vyrovnali. Bylo to jako zápas Udinese
– Liberec, měli jsme spoustu
šancí. Tentokrát to nevyšlo našemu gólmanovi, naopak jejich
vychytal hodně šancí a navíc
jsme trefili dvě tyčky. Hráčům
nemůžu nic vytknout, bojovali,
dali čtyři góly, vytvořili si další
šance. Oni měli snad čtyři střely
za zápas, trefili se ze standardek
a z dálky.“

Kostelec na Hané, Prostějov/jim – Bývalá hráčka
Kostelce na Hané Gabriela
Matoušková pokračuje v
prvoligové kariéře. Někdejší
mládežnická reprezentantka, která si připsala i dva
góly v „devatenáctce“ a na
podzim loňského roku se
poprvé dočkala nominace do
ženského „áčka“, se od léta
stala novou posilou Bohemians Praha.

Jednadvacetiletá
rychlonohá
útočnice tak mění jižní Moravu, kde strávila několik let na
hostování v 1.FC Slovácko,
za hlavního město, kam míří z
Kostelce opět na hostování. V
týmu nováčka nejvyšší domácí
fotbalové soutěže navíc čeká
Matouškovou velká výzva, již v
prvním kole totiž jede její „Bohemka“ na hřiště Slovácka a
hned na úvod tak navštíví dobře
známý Širůch.

TJ Sokol Plumlov
FK Brodek u Přerova
2:1 (1:0)
Branky Plumlova: Gryglák z
penalty, Vrána. Rozhodčí: Petrů
– Přikryl, OFS. Sestava Plumlova: Simandl – Bureš, Ullmann,
Krychtálek, J. Kiška – Kvapil,
Gryglák, Daněček (75. Vrána),
Křupka (80. Dospiva) – Ježek
(60. Vysloužil), Hladký. Trenéři:
Pavel Voráč a Petr Kiška.

Hodnocení sekretáře Plumlova
Františka Kocourka:
„Před koncem poločasu jsme
se dostali do vedení, oni kolem
šedesáté minuty po rohu vyrovnali a o výhře jsme rozhodli až
pět minut před koncem. Hosté
se ukázali jako fotbalové mužstvo, kombinovali ale pouze po
šestnáctku a dostali se jen do
jedné dvou vyložených šancí.
Naše obrana byla dobře zorganizovaná a z brejků jsme jen za
první poločas mohli dát dva tři
góly. Po srovnání se to přelévalo
na obě strany, ale remíza by pro
nás byla ztrátou. Stále probíhá
generační obměna a mladí hráči z dorostu si musí zvyknout a
mužstvo sednout. Doplňujeme
TJ Sokol Tovačov
z místních zdrojů a musíme to
TJ Sokol Vrchoslavice
ubojovat srdíčkem. Teď máme
5:4 (1:1)
Vrchoslavice a pak další derby,
Branky Vrchoslavic: Holub 2, chceme v nich něco získat.“
Šmíd, Zdražil. Rozhodčí: Knop
HC Hvozd
– Koláček, M. Pospíšil. SestaTJ Maletín
va Vrchoslavic: Jurčík – Šmíd,
1:7 (1:4)
Gajdošík, Zatloukal, Zdražil –
M. Fousek (46. Polášek), Tráv- Podrobněji na straně 21.

Stěhuje se. Gabriela Matoušková (v bílém) mění dresu Slovácka
za Bohemians Praha.
Foto: Jiří Možný

Přebor OFS Prostějov II.třída
3.kolo: SK Jesenec-Sokol Zdětín 4:1 (1:0), Tichý 3,
Tichý - Zdráhal, Sokol Vrahovice-Sokol Protivanov
3:4 (2:1), Košař, Studený, Vlastní, Šmíd - Pospíšil,
PospíšilZd,, Sedlák, FK Němčice-Sokol Brodek
u PV 0:1 (0:0) - Chvojka, Sokol Určice B-Haná
Prostějov B 2:0 (1:0), Dreksler, Pospíšil, Sokol
Přemyslovice-Sokol Otaslavice 5:0 (3:0), Růžička
3, Kovář, Sláma, Sokol Čechovice B-Sokol Držovice
0:6 (0:2) - Zahradníček 3, Dreksler 2, Dokoupil, Sokol
Olšany-Horní Štěpánov 3:2 (3:2), Hošák, Poupera,
Škoda - Navrátil, Ščudla, Smržice-Otinoves 6:5
(2:5), Musil 3, Klus, Studený, Suchomel - Brekta 2,
Janeček, Konečný, Přikryl.
1. Sokol Určice B 3 3 0 0 7:1 9
2. Sokol Brodek u PV3 3 0 0 7:1 9
3. Sokol Olšany 3 3 0 0 7:4 9
4. Sokol Přemyslovice3 2 0 1 8:3 6
5. SK Jesenec
3 2 0 1 7:3 6
6. Horní Štěpánov 3 2 0 1 6:4 6
7. Sokol Protivanov 3 2 0 1 8:7 6
8. Sokol Držovice 3 1 0 2 7:4 3
9. Otinoves
3 1 0 2 10:8 3
10. Sokol Vrahovice 3 1 0 2 10:9 3
11. Sokol Zdětín 3 1 0 2 7:9 3
12. Smržice
3 1 0 2 9:12 3
13. Sokol Otaslavice 3 1 0 2 3:9 3
14. Haná Prostějov B 3 1 0 2 2:9 3
15. FK Němčice 3 0 0 3 2:5 0
16. Sokol Čechovice B3 0 0 3 0:12 0
Kanonýři: 3 - Kratochvíl Martin (Sokol Vrahovice),
Lofítek Marcel (Otinoves), Musil (Smržice), Navrátil
Pavel (Horní Štěpánov), Růžička Kamil (Sokol
Přemyslovice), Studený Jan (Sokol Vrahovice),
Tichý ml (SK Jesenec), Zahradníček (Sokol
Držovice), Zdráhal Luděk, 2 - Blekta Radomír
(Otinoves), Brekta (Otinoves), Dreksler (Sokol
Držovice), Halouzka Petr (Sokol Určice B), Hošák
Jaroslav (Sokol Olšany), Kovář Oldřich (Sokol
Přemyslovice), Mlčoch Přemysl (Sokol Určice B),
Outrata Pavel (Sokol Olšany), Vlachynský Tom,
1 - Abrahám David (Horní Štěpánov), Antoníček
Jakub (Sokol Olšany), Bošek Bernard (Smržice),
Burian Bronislav (SK Jesenec), Chvojka (Sokol
Brodek u PV), Chvojka Jakub (Sokol Brodek u PV),
Dokoupil (Sokol Držovice), Dreksler (Sokol Určice
B), Frys Lukáš.
III. třída
3.kolo: Sokol Vrahovice B-Sokol Zdětín B 3:0 FC
Kralice B-Skalka 2011 2:0 (1:0), FK VyšovicePavlovice u Koj. 3:0 (1:0), Sokol Plumlov B-FC
Dobromilice 2:5 Jiskra Brodek u Konice-Sokol Vicov
1:1 Sokol v Pivíně B-Haná Nezamyslice B 4:4 FC
Ptení-Sokol Mostkovice B 3:0 (2:0), Sokol BedihošťSokol Tištín 2:5 (2:2).
1. Sokol Tištín
3 3 0 0 12:4 9
2. FK Vyšovice 3 3 0 0 5:0 9
3. Skalka 2011
3 2 0 1 21:2 6
4. FC Dobromilice 3 2 0 1 8:4 6
5. FC Kralice B 3 2 0 1 6:4 6
6. FC Ptení
3 2 0 1 7:6 6
7. Haná Nezamyslice B 3 1 2 0 12:11 5
8. Sokol Vicov
3 1 1 1 5:3 4
9. Brodek u Konice 3 1 1 1 6:6 4
10. Sokol Vrahovice B 3 1 1 1 6:16 4
11. Sokol Zdětín B 3 1 0 2 5:13 3
12. Sokol v Pivíně B 3 0 2 1 6:7 2
13. Mostkovice B 3 0 1 2 1:5 1
14. Pavlovice u Koj. 3 0 1 2 4:9 1
15. Sokol Plumlov B 3 0 1 2 7:13 1
16. Sokol Bedihošť 3 0 0 3 6:14 0
Kanonýři: 4 - Kaděra Jiří (Skalka 2011), Spisar
Ondřej (Skalka 2011), 3 - Glouzar Martin (Skalka
2011), Grepl Tomáš (Jiskra Brodek u Konice),
Mlčoch Pavel (Skalka 2011), 2 - Gavrylchuk
Yevgen (Sokol Plumlov B), Karásek Jiří (Skalka
2011), Konupka Lukáš (Sokol Tištín), Mach Jakub
(Jiskra Brodek u Konice), Matoušek Arnošt (Haná
Nezamyslice B), Svoboda Jaroslav (Pavlovice u
Koj.), Šebek Michal (Haná Nezamyslice B), Špaček.
IV. třída
3.kolo: Sokol Přemyslovice volný los. Sokol KladkySokol Protivanov B 4:0 (2:0), Sokol Otaslavice
B-Sokol Čechy pod Kosířem 0:6 Želeč-Morávia
Doloplazy 4:0 Sokol Ivaň-Biskupice 0:0 (0:0), Sokol
Brodek u PV B-Sokol Tvorovice 1:5.
1. Čechy p. Kosířem 1 1 0 0 6:0 3
2. Sokol Tvorovice 1 1 0 0 5:1 3
3. Sokol Kladky 1 1 0 0 4:0 3
4. Želeč
1 1 0 0 4:0 3
5. Sokol Ivaň
1 0 1 0 0:0 1
6. Biskupice
1 0 1 0 0:0 1
8. Brodek u PV B 1 0 0 1 1:3 0
9. Sokol Protivanov B1 0 0 1 0:4 0
10. Morávia Doloplazy 1 0 0 1 0:4 0
11. Sokol Otaslavice B1 0 0 1 0:6 0
Přemyslovice ještě nehrály

Ullmann posílil Plumlov,

Burgeti Lipovou

Prostějovsko/jim – Novou posilu do
zadních řad přivítali před duelem
ve Všechovicích fotbalisté Plumlova. Nováčka I.B třídy doplnil Petr
Ullmann, jenž se na jaře po vážném
zranění kolena rozehrával v 1.SK
Prostějov „B“ a v létě se podílel
na výhře Brodku u Prostějova na
Haná Cupu. Kádr rozšířili rovněž
v Lipové či Vrchoslavicích.
„Petr k nám přichází na půlroční hostování z Určic. Zvládl celý zápas a slušně,
je na něm ale znát herní pauza. Pravděpodobně se ještě pokusíme zkvalitnit
kádr, pokud bude ale kde brát,“ prozradil plumlovský sekretář František
Kocourek.
Na více alternativ při skládání sestavy

se může těšit i hrající kouč Lipové Pavel Růžička. Do lipovského mužstva
se vrací útočník Radek Burget, z Brodku u Konice navíc přichází jeho mladší
bratr Luboš Burget, defenzivněji založený hráč uplynulé jaro strávil v Jesenci, takže již má s I.B třídou zkušenosti.
„Radek dal minule po pěkném sólu
gól, teď se rovněž dostal do dvou šancí.
Luboš s námi začal, ale kvůli dovolené
a směnám stihl jen jeden přátelák a až
teď zápas,“ okomentoval jejich příchody Růžička.
Dobrou zprávu má pro svého kouče vedení Vrchoslavic. Na cestě ze
Záříčí je zkušený obránce Vítězslav
Gajdošík. „Počítám s ním na stopera.
Je velmi zkušený a i ve zhruba pětatři-

ceti letech bude přínosem,“ netrpělivě
očekává novou akvizici trenér Roman
Šmíd.
Není to jediná změna v kádru, z Chropyně přichází dobře známý Jiří Loučka, jenž již na jihu prostějovského
okresu před časem působil, a naopak
místo Gajdošíka jde do Záříčí Tomáš
Hradil.
Kdyby to šlo a vše se podařilo včas vyřídit, využil by trenér Vrchoslavic posily již o týden dříve proti Pivínu, kdy
měl k dispozici jen dvanáct zdravých
hráčů. „Olšanský je zraněn, Nováka
trápí záda, Coufalíkovi bylo špatně, Josef Fousek stále léčí přetrhané vazy od
posledního duelu proti Pivínu,“ odtajnil
Šmíd vrchoslavický lazaret.

Fotbal
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POSTUP V TRAPU A ZTRÁTY V DERBY! Fotbalisté 1.SK Prostějov odehráli „anglický“ týden se dvěma remízami 2:2

SEN O SPARTĚ POHŘBILY PENALTY
video na pv.cz
ernik
www.vec
Prostějov/tok - V úterním podvečeru byl na prostějovském
stadionu Za místním nádražím
k vidění parádní pohárový fotbal,
který necelou tisícovku přítomných diváků rozhodně nezklamal.
Domácí účastník MSFL držel
s druholigovým Zlínem krok,
hned dvakrát pak dotáhl vedení
favorizovaného soupeře a čtvrt
hodiny před koncem dokonce
sahal po vítězství. Nakonec ovšem
došlo na penaltovou loterii, kterou
exekutoři v dresu 1.SK Prostějov
totálně nezvládli, když jejich pokusy mířily jen a pouze do brankové konstrukce, a to hned třikrát
za sebou! Z postupu do třetího
kola Poháru České pošty na vytouženou Spartu Praha se tak
mohli radovat „ševci“ ze Zlína...
Prostějovský trenér František Jura
vsadil evidentně na zkušené borce, počínaje Burešem v bráně, přes
Hunala, Pavlíka, Zelenku a Mazoucha ve středu pole až k útočné dvojici
Machálek - Pospíšil. Hosté přijeli na
Hanou v kompletním složení, tedy
i exslávistickým zadákem Hubáčkem, špílmachrem Poláchem a bývalým hráčem Sparty Malcharkem.
Už v 8. minutě zahrozili poprvé bíločervení ševci Kurtinem, který po
centru z levé strany pálil přímo do
Bureše. O čtyři minuty později poslali také domácí první vážnou navštívenku Dostálovi, který vyškrábl
nad břevno Pavlíkovu hlavičku po
Kazárově nepřímém kopu. Pak už
šlo do tuhého. Uplynulo něco přes
čtvrt hodiny utkání, když Kurtin
dostal, tentokrát zleva, balón posazený na hlavu a přesnou trefou
pod břevno poslal „ševce“ do vedení - 0:1. Ovšem odpověď „eskáčka“ byla velmi svižná. Ve 20. minutě zasprintoval vlevo Machálek,
jeho přihrávku do šestnáctky
pustil Pospíšil na úplně volného
Pavlíka, který prostřelil Dostála
- 1:1. Opticky mírná převaha hostů
vrcholila po pětatřiceti inutách hry,
kdy se u Burešovy pravé tyče zjevil
na dlouhý centr Bartolomeu, ale domácí gólman reflexivně míč vykopl.
Ještě do poločasu začala nepříjemná
marodka v domácím táboře, když
byl nucen s bolestivě nakopnutým
kotníkem odstoupit Pavlík, jehož
vzápětí střídal mladík Fládr.
Zlínští vlétli do druhého poločasu
s chutí. Po šesti minutách hlavičkoval Polách těsně nad břevno. O minutu později si Malcharek narazil
balón a podél vybíhajícího Bureše
poslal hosty opět do vedení - 1:2.

Pohárový souboj s druholigovým Zlínem
nepřinesl po devadesáti minutách rozuzlení...

POHÁR ČESKÉ POŠTY - 2. KOLO
1. SK Prostějov

2 2

FC Fastav Zlín

1:1

na pokutové kopy 0:3

Branky:
nky:
yy:: 220. Pavlík, 62. Mazouch - 17. Kurtin, 52. Malcharek.
Rozhodčí: Adámková - Peřina,
Žluté karty: Hloch, Kazár, Machálek, Fládr – Dostál, Malý, Malcharek, Kurtin. Diváků: 950.
J. Paták;

PENALTOVÝ ROZSTŘEL

1. série: zlínský Kubica proměnil; domácí Zelenka střílí do břevna - 0:1
2. série: Malý za hosty dává; Zatloukal nastřeluje tyč - 0:2
3. série: Bartolomeu v dresu Zlína se opět nemýlí; naopak prostějovský Krč trefuje opět
brankovou konstrukci - 0:3. Je hotovo, postupuje Fastav Zlín!
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Bureš
Krejčíř Hunal Hloch Kazár
Mazouch
Zelenka Pavlík
Krč
Machálek
Pospíšil
Trenér: František Jura
Střídání: 43. Fládr za Pavlíka, 60. Hirsch za Pospíšila,
7 . Za
75
Zatltltlou
ouka
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Naštěstí vývoj skóre zaskočil možná
víc diváky než hráče v modrých dresech, kteří ještě jednou dokázali kontrovat - Krejčíř vhodil svůj typický
dlouhý aut, Machálek hlavičkoval
do břevna a míč odražený zpět
do pole dohlavičkoval do brány
Mazouch - 2:2! Rozhodnutí měl na
kopačce domácí Hirsch. „Aleš Krč
vrátil křížný centr na pravou tyč, ale
dostal jsem se už příliš blízko gólmanovi, nebylo kam to dát, takže jsem
ho v podstatě trefil. Je to fakt škoda,“
svěřil se po utkání domácí nešťastník. Deset minut před koncem přišla
ještě Zatloukalova šance, jehož křížná střela po Hirschově přiťuknutí
postrádala potřebnou razanci, takže
ji Dostál stačil zneškodnit. Poslední
minuty zápasu dohrávali domácí jen
v deseti lidech, protože s naraženým
ramenem musel odstoupit Kazár.
Na nerozhodném výsledku se
však již nezměnilo a tak o postupu
do dalšího dějství pohárové soutěže tuzemské scény musel rozhodnout penaltový rozstřel.
Jako první šli hosté a Kubica s přehledem poslal Zlín do vedení. Za
„eskáčko“ zahajoval velezkušený
Zelenka, který ovšem nastřelil jen
břevno! Zlínský Malý se následně
opět nemýlil, zato Zatloukalova
penalta skončila pro změnu na
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Dostál
Hájek
Malý Kubica
Hubáček
Bartolomeu Polách Holík Salachna
Kurtin
Malcharek
Trenér: Marek Kalivoda
Střídání: 67. Poznar za Malcharka, 75. Elšík za Holíkaa,
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FRANTIŠEK JURA - 1. SK Prostějov:
„Za předvedený výkon jsme si remízu zasloužili. Do utkání jsme vstoupili v trochu jiném rozestavení, věděli jsme, že nás chce soupeř přehrát
ve středu hřiště, což se nám podařilo eliminovat. V určitých fázích zápasu nás Zlín přehrával ve středu hřiště, předvedl dobré kombinace, kluci
ale hráli na doraz, bojovali, dřeli, navíc jsme dohrávali utkání v deseti.
Po odchodu zraněných hráčů jsme se však ještě více semkli a kdyby
Martin Hirsch proměnil tu tisíciprocentní šanci, asi jsme vyhráli, je to
škoda. Penalty, ty už jsou prostě loterie, nám se nepovedly. Je ironií, že
hráči, kteří včera při tréninku pokutových kopů byli stoprocentní, Kazár
a Pavlík, odstoupili kvůli zranění, Pospíšil už byl také vystřídaný. Je to
pro kluky škoda, byli jsme strašně blízko. Jsem na mančaft hrdý a v kabině klukům poděkuju za předvedený výkon. Tohle město si fotbalový
svátek zasloužilo.“

MAREK KALIVODA - FC Fastav Zlín:
„Bylo to velmi zajímavé utkání s dramatickou koncovkou pro divá-

ka v podobě penaltového rozstřelu. Jsem rád, že ho kluci zvládli, byť na
ně šly mladší ročníky, u nichž hraje psychika přece jen větší roli. Dvakrát
jsme vedli o gól, což jsme samozřejmě měli udržet a je to kaňka na našem vystoupení. Zlínský fanoušek si v každém případě příjezd Sparty
určitě zaslouží, protože se nám doma dvakrát příliš nedařilo, nedali jsme
gól, takže to bude pro ně taková naše omluvenka...(úsměv)“
tyči... A jelikož Bartolomeu pak
zvýšil již na 3:0 pro „ševce“, poslední možný zachránce domácích
byl Krč. Ten ale opět trefil s přispě-

ním brankáře jen tyč! Sen o Spartě
se všem prostějovským příznivcům v tomto okamžiku definitivně
rozplynul...

První „olomoucké“ derby: „eskáčko“

přivítá exdruholigový tým 1.HFK
Prostějov/tok - První letošní,
vždy velmi populární, derby
s klubem ze sousední Olomouce přivádí do Prostějova
ještě nedávno druholigový tým
1. HFK Olomouc. Loňská sezóna
byla pro tento klub přelomová ve
více směrech. Na jednu stranu
se podruhé v historii umístil na
třetím, tedy prvním nepostupovém místě, a těsně mu tedy
unikl postup do elitní soutěže. Na
druhou stranu bylo už nějakou
dobu jasné, že finanční situace
klubu mu neumožní pokračovat
druhým rokem v této soutěži a
jediným řešením bylo dobrovolné přeřazení zpět do MSFL.
Ostatním soupeřům tak přibyl
kromě sestoupivší Opavy další
velmi náročný soupeř, byť ve
značně obměněné podobě.
V první řadě se totiž vystřídali
trenéři, odešel Oldřich Machala
a z juniorky Sigmy od něj převzal
kormidlo Jiří Derco. Za nestandardních okolností byli z kádru vyřazeni Čep, Čtvrtníček

Josef Pančochář:
„V Kroměříži dávám góly“
Kroměříž / Tomáš Kaláb - „Panča“ odvádí trpělivou práci ve
středové řadě, podporuje útok,
ale k zakončení se často nedostává.
Snad proto mu Kroměříž učarovala, i když ne zrovna kvůli památkám UNESCO. V prostějovském
dresu si zde vyhradil právo na
druhý vstřelený gól, proto by podle
svých slov nejraději jezdil na zápasy výhradně do tohoto města...
Dnes vyšel parádní volej, jak jsi celou situaci
vnímal?
„Alda Krč potáhl balón a pěkně mi
to nachystal přihrávkou pod sebe, já
se v tu chvíli soustředil hlavně na to,
abych vůbec trefil míč. Je perfektní,
že to tam tak pěkně spadlo.“
Doufal jste, že to nakonec
bude vítězná trefa?
„Samozřejmě, škoda té standardky,
ztráta dvou bodů nás mrzí. Faktem
je, že oni ale měli taky svoje šance,
takže po pár dnech budeme s odstupem za ten bod rádi.“
Hrál soupeř to, co jste od
něj očekávali?
„Popravdě jsme zas až tak moc
netušili, co od Kroměříže vlastně
čekat, protože přes léto tým dost obměnili. Nebyli do té míry běhaví, jak
by napovídalo složení jedenáctky na
hřišti, určitě se na všech podepsal náročný týden se třemi zápasy v řadě.“

V tomto zatím posledním kole dal
trenér důvěru této sestavě: Šrom
- Dadák, Lukášek, Kopecký,
Matyska - Janoščín - Korčián,
Hromek (Dupkala), Bernard
(Pezzotti), Bednář (Dupkala) Žondra.
Domácí Prostějov nebude mít
samozřejmě moc na výběr,
protože doma musí nutně
bodovat. Po třech kolech má
bodově i tabulkově průměrnou
bilanci, což nekoresponduje
s ambicemi šlapat na čele ligového pelotonu. Ofenzivnímu pojetí by jistě přispěl návrat Kazára,
který umí využívat křídelního
prostoru, doléčení ramene ale
zatím obestírají otazníky. Jurův
výběr tedy bude mít příležitost
ukázat před domácím publikem
svou vnitřní sílu a psychickou
odolnost, která umí posunout
tým na vítěznou vlnu.
Jestli se to podaří, uvidíme na
stadionu Za Místním nádražím
už tuto sobotu 31. srpna od
16:30 hodin.

a Kobylík, další vesměs ukončili
hostování a vrátili se do svých
mateřských klubů. Celkem takto
odešlo jedenáct hráčů bývalého
kádru. Zhruba stejný počet do
Holice naopak dorazil, čtyři přišli
na hostování ze Zbrojovky Brno,
další dva z Kroměříže, dva ze Sigmy, Lukášek se vrátil z hostování
v Zábřehu a Tögel z hostování
v Uničově. Zbytek doplnil trenér
z rezervního B týmu.
Budování nového kádru se
pochopitelně odrazilo na výsledcích v letní přípravě, kde 1.HFK
vyhrál pouze s týmy z nižších
soutěží včetně postupu z prvního
a druhého kola Poháru České
pošty. Střelcem léta se ukázal být
sedmadvacetiletý útočník Korčián
se čtyřmi trefami do černého.
Sehrávání týmu a hledání optimální sestavy se odrazilo i na
startu ligy. V prvním kole Holičtí
doma prohráli s béčkem Zlína 0:1,
na Slovácku ale už uhrály slušivou
remízu 2:2, aby ve třetím kole hrály
bez branek doma se Zábřehem.

Výsledkový servis msfl
3. kolo: 1.HFK Olomouc - Zábřeh n.M. 0:0. Diváků: 311 * Třebíč - Hulín
1:0 (0:0). Branka: 79. Podzemský. Diváků: 260 * Kroměříž - 1.SK Prostějov
2:2 (1:1). Branky: 12. Lapeš, 65. Budín - 27. Pavlík z penalty, 60. Pančochář.
Diváků: 313 * Sigma Olomouc „B“ - FK Slavia Orlová-Lutyně 1:1 (1:1).
Branky: 7. Zahradníček - 45. Skoupý. Diváků: 82 * SK Uničov - FC Hlučín
3:1 (3:0). Branky: 26. Bača, 31. Žmolík, 34. Richter - 86. Osmera. Diváků: 173
* Zlín „B“ - Slovácko „B“ 1:1 (0:1). Branky: 49. Hlobil - 42. T. Rada. Diváků:
134 * Břeclav - Opava 1:2 (0:2). Branky: 84. Král - 15. Nekuda, 20. Wirth.
Diváků: 240 * Žďár nad Sázavou - Mikulovice 3:2 (2:0). Branky: 14., 33. a
63. z penalty Pohanka - 52. Urban, 60. Krčmařík. Diváků: 520

průběžná tabulka PO 3. kole

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

Mužstvo
Olomouc B
Zábřeh
Hulín
Opava
Uničov
Slovácko B
Prostějov
Orlová
Zlín B
Žďár n/S
Mikulovice
Třebíč
Břeclav

Z
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

V
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

R
1
1
0
0
0
2
1
1
1
1
0
0
0

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

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

B
7
7
6
6
6
5
4
4
4
4
3
3
3

kam PŘÍŠTĚ na MSFL?
4.kolo, sobota 31. srpna 2013, 16:30 hodin: Orlová - Slovácko B (10:15),
Opava - Uničov (16:00), Hlučín - Třebíč, Hulín - Kroměříž, Mikulovice Břeclav, 1.SK Prostějov - HFK Olomouc, Sigma Olomouc B - Žďár
nad Sázavou (neděle 1.9., 10:15), Zábřeh - Zlín B (neděle 1.9., 16:30)

obchodní a mediální partneři fotbalového oddílu 1. SK Prostějov

Nezvítězili. Hráči 1. SK Prostějov (v modrém) sice vstřelili dvě
branky, stačilo to však pouze na jeden bod. Foto: Tomáš Kaláb

PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK - hlavní mediální partner klubu

Z hanáckého derby dovezlo „eskáčko“ pouze bod

VYROVNANÁ PARTIE S POSLEDNÍM TÝMEM TABULKY
SK HS Kroměříž

1. SK Prostějov

2:2
(1:1)

Branky: 13. Lapeš, 66. Budín - 28. Pavlík z penalty, 61. Pančochář. Rozhodčí: Batík – Ondráš, Miko. Žluté karty: Zapletal - Mazouch, Studený. Diváků: 313.

Sestava SK HS Kroměříž:
Adamuška - Dobeš, Mikulica, Budín, Chýla (46. Steiner) - Perůtka,
Vojtášek (59. Janoštík) - Zapletal (87. Novotný), Nevřala, Šturma
(67. Stojaník) - Lapeš (73. Slaměník). Trenér: Roman Sklenář.
Sestava 1. SK Prostějov:
Bureš - Krejčíř, Pavlík, Hloch, Studený - Pančochář, Zelenka
(64. Fládr), Mazouch (81. Hunal), Hirsch - Machálek (75. Zatloukal), Pospíšil (54. Krč). Trenér: František Jura.
Kroměříž/tok - Na zápas třetího
kola MSFL cestovalo prostějovské „eskáčko“ k sousedům
na Hané, kde uzavíralo minulý
soutěžní ročník. Poté, co se díky
penaltě vrátili do zápasu, který
pro ně nezačal dobře, strhli hráči v modrých dresech vedení na
svou stranu parádním volejem
Pančocháře. Bohužel nepozor-

nost při rohu soupeře obrala hosty o cenné dva body...
Jak už avizoval Petr Pavlík v pátečním Studiu Fotbal extra na ČT Sport,
věnovaném ambicím Prostějova
v MSFL, stačil se dát po úterním
zranění kotníku dohromady a v zahajovací sestavě nechyběl. Naopak
druhý marod, Tomáš Kazár, na tom
je o poznání hůře, takže s mužstvem

video na pv.cz
ernik
.v
www ec
ani neodcestoval. Na lavičce zůstal
Tomáš Hunal a možná trochu překvapivě také Fládr s Krčem.
Domácí si hned v úvodu vytvořili
dvě standardky v podobě rohových
kopů, poté se ovšem hra vyrovnala,
celý první poločas se ale dal asi nejlépe charakterizovat obratem „od
ničeho k ničemu“. Útočné snažení
obou týmů totiž většinou končilo
na hranici šestnáctky a vyložené
šance diváci vyhlíželi marně. O
to větší překvapení přinesla 13.
minuta, kdy domácí rychle potáhli
balón po levém křídle, přihrávka
do vápna našla volného Lapeše,
který měl ke skórování k dispozici
celou polovinu branky - 1:0 Optická převaha se následně přesunula
na kopačky hostí, na konci první
dvacetiminutovky zaujal tradiční
Zelenkův pokus o vysunutí Machálka, jenž měl ale k míči o kousíček dál než brankář Adamuška.

Další opakované pokusy o stejnou
herní variantu pak troskotaly na
nepřesnostech. Efektní zakončení
předvedl v 25. minutě Pospíšil,
když po Machálkově nabídce před
bránu vystřihl parádní nůžky, míč
ovšem skončil nad břevnem kroměřížské svatyně. Z narůstajícího
tlaku vyplynul zmatek v šestnáctce Kroměříže, při němž hrál
jeden z domácích hráčů rukou a
nařízenou penaltu opět zkušeně
proměnil Pavlík - 1:1. Po půlhodině hry se ještě zastřelovali domácí,
Chýlovu střelu ale zneškodnil Bureš. Do konce poločasu pak ještě
zabrnkal divákům obou táborů na
nervy obránce Hloch: mocně povzbuzujícím prostějovským fandům kličkou soupeři na půlící čáře
v roli posledního hráče, domácím
pak nekompromisním zákrokem,
leč v souladu s pravidly, na domácího Zapletala.
Ve druhé půli se poměrně brzy
dostali na hřiště Krč s Fládrem,
kteří vystřídali třemi zápasy
v řadě unaveného Pospíšila
a Zelenku. Lukáš toho měl už
v poločase docela dost, ale i s ne-

tradičním číslem 7 na zádech
šel příkladně bojovat dál. „Svůj
dres s třináctkou jsem měl včera v Brně ve studiu a čistý mi ze
soupravy jaksi vypadl,“ vysvětloval své matoucí oblečení, které si
„vypůjčil“ od zraněného Kazára.
„Byl to náročný týden, takže číslo
samotné na moje pocity na hřišti
nemělo až takový vliv,“ poznamenal po zápase cestou do šatny.
V době těchto střídání už Prostějov
vedl, když po hodině hry zúročil
perfektním volejem Krčovu nabídku na hranici šestnáctky Pančochář.
V tom okamžiku se zdálo, že si
hosté opět odvezou ze starobylého
města všechny body. Ovšem v 66.
minutě při rohu domácích zahaprovala komunikace mezi gólmanem
Burešem a Hlochem, výsledkem
čehož byla vyrovnávající Budínova
hlavička. Nedlouho poté únik Lapeše zlikvidoval včasným vyběhnutím
Bureš. Ani několik příležitostí v závěru zápasu už výsledek nezměnilo
ani na jedné straně.
Prostějov tak ze tří zápasů nasbíral po jedné porážce, vítězství i remíze, pouhé čtyři body

Roman SKLENÁŘ
ÁŘ - SK HS Kroměříž

„Už se dostáváme trošičku pod tlak, tentokrát to bylo utkání o vůli, nahoru-dolů. Po pohárovém utkání s Baníkem jsme poslali na hřiště čerstvé hráče.
Penaltu proti nám viděl asi jen rozhodčí, nastřelení hráče z boku by důvod
k takovému posouzení situace asi být neměl. Naštěstí se nám podařilo vyrovnat, protože sil rychle ubývalo. Sice jsme momentálně klesli na poslední
místo, ale naše hra jde výrazně nahoru a věřím, že v dalších utkáních budeme sbírat plné body.“

František JURA - 1. SK Prostějov:

„Začátek zápasu byl dobrý, kolem desáté minuty jsme ale vypadli trochu ze
hry, byla tam pasáž, kdy jsme obdrželi branku. Zbytek poločasu jsme sice
měli víc ze hry, ale je to pořád dokola - chybí finální přihrávka, hledáme složitá
řešení místo jednoduché narážečky. V kabině jsme si jasně říkali, že tímto způsobem hrát nemůžeme, že musíme být aktivní, protože máme na to, abychom
tady dnes vyhráli. Druhý gól jsme dali konečně po ukázkové akci, průnik po
levé straně, centr před bránu, náběh Pančocháře, přesně takhle to chceme hrát.
Vyrovnávací gól jsme ale soupeři darovali, protože tyto situace před bránou
prostě musíme uhrávat. Vzhledem k průběhu zápasu se dá říct, že remíza byla
zasloužená, zklamání pramení z nevyužitých šancí a zbytečně obdržené druhé
branky. Chtěli jsme tři body, máme jeden. Nedá se nic dělat, musíme jít dál...."
ovšem za úspěšný start do sezóny považovat nelze.
A perlička ze zákulisí: Tomáš Zatloukal pozval po zápase v Kromě-

říži tým na malou oslavu narození
syna Filipa, který přišel na svět právě se začátkem nové ligové sezóny.
Blahopřeje i celý Večerník.

Volejbal, házená

Olga Točková skončila v Prostějově ještě dřív,
než vůbec začala. Teď se za ni hledá náhrada
Prostějov/son - To, o čem
Večerník už nedávno informoval, se potvrdilo. Jedna z
největších letních posil VK
AGEL Prostějov a v nové
sezóně očekávaná tahounka
účastníka evropské Ligy mistryň Olga Točková nakonec
do hanáckého angažmá vůbec nenastoupí. Za vším vězí
smůla v podobě zranění…
Jednatřicetiletá lotyšská univerzálka začala v létě po mateřské pauze znovu trénovat,
jenže ji hned přepadly bolesti
kolene. Lékařská vyšetření
ukázala nutnost operace a nezbytnou zdravotní přestávku.
„Ukázalo se, že Olga by mohla
naskočit do hry skutečně až někdy v listopadu nebo dokonce
až v prosinci. Tím pádem by
nám chyběla během celé přípravy a minimálně v podstatné
části Champions League, což
pro nás byla nepřijatelná varianta. Proto jsme její smlouvu

World Grand Prix 2013: věrný obraz toho,
čemu „Agelky“ každoročně čelí v Lize mistryň
Marek Sonnevend

Foto: internet
museli zrušit,“ vysvětlil předčasný konec angažmá jedné
z avizovaných posil Miroslav
Čada, hlavní trenér VK Agel
Prostějov.
Reprezentantka
Lotyšska
tedy mezi „Agelky“ vůbec
ani nenastoupila, nyní se
tudíž za ni hledá adekvátní
náhrada.
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„Snažíme se přivést hráčku srovnatelných kvalit, ale v současné
době, kdy už jsou přípravy všech
klubů v plném proudu, to samozřejmě není jednoduché. Každopádně probíhají jednání a jakmile
někoho přivedeme, okamžitě
budeme veřejnost informovat,“
přislíbil sportovní ředitel prostějovského oddílu Peter Goga.

Poprvé v historii se volejbalistky České republiky zúčastnily
velmi prestižní celosvětové soutěže World Grand Prix. Díky
tomu měli fandové sportu zpod
vysoké sítě v České republice
premiérově možnost ve větší
míře sledovat televizní přenosy
z tohoto mezinárodního klání.
A byl to obohacující zážitek přínosný i z hlediska VK AGEL
Prostějov.
Členky hanáckého šampiona
hrály Grand Prix již v minulosti, ovšem nikdy ne v tak vysokém počtu jako letos. Kromě
Nizozemky Quinty Steenbergenové totiž reprezentovaly hned
tři Češky z „vékáčka“ Pavla
Vincourová, Andrea Kossányiová a Julie Jášová, přičemž
zanedlouho vrcholící střet národních výběrů lze v mnoha

ohledech dokonale přirovnat
k nejvyššímu evropskému poháru klubů - CEV Champions
League.
Při srovnatelném počtu bojujících týmů je velmi podobné
také kvalitativní rozložení sil v
jednotlivých kolektivech. Pro
World Grand Prix i pro Ligu
mistryň platí, že okruh přibližně deseti nejsilnějších družstev
má ve svém středu buď aspoň
několik opravdových top
hvězd, nebo je složen v podstatě jen z nich. A celek České
republiky coby příslušník druhého mezinárodního sledu byl
během uplynulých tří týdnů
přesně v pozici „Agelek“, které
takové vražedné síle každoročně čelí právě v Lize mistryň.
Kdo z příznivců Hanaček
tedy viděl duel českého mančaftu s nesmírně nadupanou
Čínou, musel si vzpomenout

například na marnou snahu
VK vzdorovat loni na podzim
srovnatelně našlapané Rabitě Baku. Podobně však třeba
při utkáních svěřenek Carla
Parisiho s jistě dobrými, ale
hratelnými Portorikem či Argentinou mohl člověk maně
zavzpomínat na vítězné zápasy prostějovské družiny z
předchozích let proti Cannes,
Cortese či Bielsko-Biale.
Úroveň Grand Prix a evropské
Ligy mistryň, stejně jako postavení Česka a prostějovských
volejbalistek v těchto soutěžích,
jsou prostě dost srovnatelné. Z
toho důvodu je dobře, že nároční fanoušci AGELu mohli díky
přímým přenosům ČT Sport
na vlastní oči zhlédnout exkluzivní letní představení a vidět,
jak ohromné kvalitě musí tým
Miroslava Čady na pohárové
scéně většinou čelit.

Analýza
Na závěr si lze přát jediné: aby
Prostějov i s Vincourovou, Steenbergenovou, Kossányiovou a
Jášovou dokázal v novém ročníku Champions League uspět
alespoň tak, jako ženy Česka ve
World Grand Prix 2013. Jedno
nebo dvě vítězství, k tomu další
jedna či dvě těsné porážky by
v konkurenci Eczacibasi Istanbul, RC Cannes a SC Schwerin
byly vynikající, ne?

SONIA BOROVINŠEKOVÁ: „UŽ SE ZDE ZAČÍNÁM CÍTIT JAKO DOMA“
Prostějov - Řada nových tváří v létě zamířila v letní přestávce do kabiny ženského týmu VK AGEL Prostějov.
Za nejzkušenější z posil do hráčského kádru je jednoznačně považována Sonia Borovinšeková, třiatřicetiletá blokařka ze Slovinska. Ostřílená reprezentantka své země prošla během pestré kariéry Řeckem,
Nizozemskem i Rumunskem a celkem ve třech různých státech získala mistrovský titul. Další trofeje teď
chce posbírat na Hané. Nejen to vyplynulo z následujícího exkluzivního rozhovoru pro Večerník a klubové
webové stránky.
Marek Sonnevend
Můžete popsat zrod vašeho příchodu do Prostějova?
„Bylo to jednoduché. Dostala
jsem od zdejšího klubu dobrou
nabídku, která se mi líbila, a
rozhodla se ji přijmout. Nejdřív
jsem se však do Prostějova zajela někdy v červnu podívat,
abych zjistila, jak to tady vypadá.
Všechno od celkového prostředí
přes halu, zázemí i možnosti regenerace až po hotel bylo super,
tak jsem podepsala smlouvu. A
teď jsem zde...(smích)“
Bylo těžké po třech
letech opouštět řecký
AEK Atény a jít znovu do neznámého prostředí?
„Ani ne. Během předchozí
kariéry už jsem vystřídala tři

různé zahraniční země a mnoho klubů, takže jsem na změny prostředí zvyklá. Řídím se
heslem: život je změna. Jeden
den jsem někde a druhý den
jinde, mám takovou povahu.
Jen naposledy v Aténách jsem
zůstala plné tři roky a našla
tam tak trochu druhý domov.
Věřím, že podobné to teď bude
v Prostějově.“
Označila byste sebe
samu za světoběžnici?
„Asi se to takhle dá říct, ale
já nad tím nijak zvlášť nepřemýšlím. Prostě žiju podle toho,
co každý nový den přinese...
(úsměv)“
Proč tedy dost často měníte působiště?
„Nemá to žádný speciální důvod, prostě ke změně vždycky
nějak došlo. Asi však patřím k

Slovinská světoběžnice věří, že nejlepším z jejích četných angažmá
bude právě to nové prostějovské, v němž se těší hlavně na Ligu mistryň

lidem, kteří po čase rádi zkoušejí něco nového, jiného.“
Které z dosavadních
angažmá hodnotíte jako
své nejlepší?
„Těžko říct, fakt nevím... Každý rok byl něčím dobrý, odlišný
a speciální, nedokážu ani nechci vybrat jediné top působiště na úkor těch ostatních.
Teď doufám a věřím, že mým
nejlepším angažmá bude právě
to nové prostějovské... (smích)“
Co vůbec od působení
v prostějovském VK
AGEL očekáváte?
„Že tady všichni společně budeme dělat maximum pro úspěch.
To znamená každý den kvalitně
pracovat, hrát dobrý volejbal a
mít co nejlepší výsledky. Povinností je obhájit ligový titul i
vítězství v Českém poháru, velkým cílem a snem pak postup
ze základní skupiny Champions
League do play off. Vnímám,
že tahle evropská soutěž je pro
Prostějov nesmírně důležitá.“
Jaký pocit máte z dosavadního průběhu přípravy?
„Jedním slovem perfektní. Zatím makáme hlavně na fyzičce

a musím říct, že Míša Jelínková
to dělá výborně! Sice je kondiční trenérkou teprve první rok,
ale už teď můžu říct, že nikoho
lepšího na tuhle specializaci
jsem za celý svůj život dosud
nepoznala. Má spoustu skvělých cvičení, navíc je k nám
hráčkám hodně blízko a přesně
ví, co potřebujeme právě díky
tomu, že sama ještě donedávna
volejbal vrcholově hrála. Vysokou kvalitu mají také herní tréninky kouče Miroslava Čady,
i když k těm se ve větší míře
dostaneme až později. Každopádně jsem zatím v Prostějově
naprosto spokojená.“
Zvládla jste se už zabydlet a poznat město?
„Ano. Prostějov není moc velký a od začátku přípravy jsme
pouze tady, tím pádem jsem
měla čas prohlédnout si město
i postupně se zabydlet. Navíc
spoluhráčky jsou velmi kamarádské a když člověk něco potřebuje, hned pomohou. Takže
zvykat si je snadné, už se zde
začínám cítit jako doma.“
Je
příjemné
mít
v týmu krajanku Saru
Hutinskou?

„Určitě jo. V cizině to zažívám poprvé, naa zahraničních
štacích jsem krajanku
rajanku zatím nikdy neměla.
měla. Sara
je sice o dostt mladší, ale rozumíme
íme si
íjemné
a vždy je příjemné
pokecat si s někým
azyce.
v rodném jazyce.
I když angličtina
ličtina
pro mě není problém
oblém
a čeština je se slovinštinou docela
cela
podobná. Takže
že
celkově pohoda.(směje se)“
Funguje nově
složené družstvo
jako
dobrý kolektiv?
„Mně
připadá,
že
ano. Jak už
jsem řekla,
všechny holky tady jsou
u
přátelské,
po
všech
stránkách
super. Díky tomu panuje v
týmu dobrá atmosféra, což
je všude velmi důležité.

„Bylo to jed
jednoduché. Dostala jsem
od zdejšího klubu dobrou nabídku,
líbila, a rozhodla se ji přijmout.
která se mi líbila
Nejdřív jsem se však do Prostějova
zajela někdy v červnu podívat,
zjistila, jak to tady vypadá...“
abych zjis
S úsměvem
popisovala svůj příchod
úsměv
do VK AGEL Sonia
Borovinšeková
Těšíte se ze všeho nejvíc
na evropskou Ligu mistryň?
„Pochopitelně, asi každá volejbalistka v Evropě chce hrát
Champions League coby elitní
klubovou soutěž. Já už jsem si ji
v minulosti vyzkoušela tři
roky s Mariborem, kde jsme
ale měli hodně mladý tým,
a taky jeden rok s rumunským Galati, který však měl
pro změnu finanční problémy. Teď věřím, že mě čeká
nejlepší pohárový zážitek
A nepochybuji, že pozitivní kli- a že se úspěšně popereme o
ma v kolektivu udržíme i po za- postup ze skupiny do play off.
pojení reprezentantek do přípra- Na Champions League se těším
vy a následně během sezóny.“
opravdu moc...(úsměv)“

Soustředění mládeže prostějovského VK ve Sloupu PROBĚHLO SKVĚLE...

Sloup, Prostějov/son - Juniorky,
kadetky, starší žákyně i mladší
žákyně VK AGEL Prostějov
mají za sebou nejnáročnější
část letní přípravy na novou
sezónu 2013/14. Ta měla tradiční podobu týdenního soustředění ve Sloupu, jež se od
10. do 17. srpna nadmíru vydařilo. Partnerem projektu byla
NADACE ČEZ.

příkladně makaly a vydatné dávky
PARTNER PROJEKTU
různorodé přípravy zvládaly. Díky
samozřejmě patří i všem trenérům,
neboť také pro ně to byl velmi těžký
týden. A naprosto úspěšný, s celým
soustředěním můžeme být hodně
spokojeni,“ zdůraznil šéftrenér mládeže VK Jaroslav Matěj.
Nadějné „Agelky“ v oblasti Moravského krasu nabíraly fyzičku běháním, jízdou na kole a různými kon- dičními cvičeními, kromě toho se
věnovaly i pilování herní techniky,
došlo rovněž na oblíbené volejbalové mače proti koučům a regenerační
plavání v nedalekém bazénu pod
širým nebem. „Náplň byla pestrá
a opravdu velmi náročná, děvčata
dostala pořádně zabrat. Pro nadcházející ročník tím získala potřebný
fyzický základ,“ konstatoval Matěj.
Starší i mladší žákyně zamířily v sobotu ze Sloupu zpět do Prostějova,
kde se dál připravují v domácích
podmínkách. Juniorky s kadetkaMomentky ze Sloupu 2013. Mládežnice VK AGEL Prostějov absolvovaly letošní Volejbalový kemp mi pak přejely do Morkovic a tam
absolvovaly další soustředění více
tradičně v Rekreačním středisku Čermák, kde také pracovaly na herní technice. Došlo i na přátelské herního zaměření, o kterém přinezápasy proti trenérům. Vše uzavřel i společný hromadný snímek.
3x foto: Jindřich Němeček seme podrobnosti v příštím vydání.
Do Rekreačního střediska Čermák se
tentokrát sjela více než stovka mladých hráček našeho oddílu, které tréninkově vedlo hned čtrnáct koučů! Počasí talentovaným Hanačkám ideálně
přálo a denní porce pěti náročných fází
tak měla stoprocentní hodnotu.
„Počasí se tentokrát skutečně povedlo, také díky tomu jsme splnili
absolutně všechno, co jsme chtěli.
Holky musím pochválit za to, jak

3x foto: Jindřich Němeček

Házenkářská sezóna startuje: Prostějov i Kostelec zahájí pohár jako favorité
Kostelec na Hané, Prostějov/jim - První ostrý duel nové
sezony čeká již o nadcházejícím
víkendu házenkáře Prostějova
a Kostelce na Hané. Oba regionální týmy připravující se na
blížící se druholigový ročník
vstupují do Českého poháru
a oba v prvním kole nastoupí
na palubovce mužstev hrajících nižší soutěž. V sobotu
od 16.00 hodin se představí hráči Sokola II Prostějov
na půdě Žeravice, přesně
o třiadvacet hodin později se
utkají kostelečtí házenkáři
v Droždíně.

„Jsme druholigoví a oni hrají divizi, papírově jsme tedy favoritem.
Loni s Kostelcem jsme u nich
hráli, takže je znám. Nebudou mít
co ztratit a budou hrát na krev,
nerad bych dopadl jako Slavia
s Teplicemi... Pokud projdeme dál,
zahrajeme si s Bohunicemi a vyplníme víkend kvalitním zápasem,“
přeje si trenér Prostějova Alois Jurík postup, varuje však před možným podceněním.
Podobně se na víkendový duel
dívá i kostelecký kouč Zdeněk
Čtvrtníček. „Droždín jsem viděl, teď vyhrál přebor, takže je na
slušné úrovni. Chytá jim bývalý

gólman Olomouce Ošťádal a uvidíme, jak to dopadne. Chceme ale
vyhrát,“ burcuje před zápasem.
Regionální dvojice úspěšně zakončila fázi zaměřenou na nabrání
fyzičky, nyní nastává čas pro pilování herních variant. „Účast byla
hojná, chodili všichni podle svých
možností. Pouze s Martinem Grulichem jsme se domluvili na individuální přípravě, bydlí totiž až
u Kroměříže a navíc je vojákem
z povolání,“ mnul si ruce Čtvrtníček.
Nyní se chce s kosteleckými hráči zaměřit zejména na vylepšení
obrany. „Rychlý přechod zvláda-

jí, jen zpracování míče jim dělá
drobné potíže, kombinace také
nebudou problém,“ je přesvědčen.
Funkcionářům se podařilo dořešit příchody bratrů Knéblů
z Olomouce i Romana Bakaláře z Litovle, na pozici pivota pak
mužstvu i v nové sezoně vypomůže Michal Jurka. „Kádr jinak
zůstal prakticky stejný, musíme
se ale obejít bez Davida Ševčíka,
jenž má utrženou achillovku,
a Tolju Vasylieva, jehož trápí koleno,“ zrekapituloval letní změny.
Jeho prostějovský kolega Alois
Jurík uvítal plné zapojení Pavla
Šestořáda a Michala Juríka, přesto

stále nemůže počítat se všemi házenkáři. „Martin Bečička je po
reoperaci ramene a není to tak
dobré, jak se zdálo, minimálně
šest týdnu bude bez zátěže. Lukáš
Münster jde na operaci, kdy mu
vytáhnou šrouby z kotníku, Jakub Raška je po operaci menisku
a teprve se zapojí,“ vyjmenoval aktuální zdravotní trable Alois Jurík.
Kádr „A“-mužstva, který zdědil po Josefu Zedníčkovi, zůstal
prakticky stejný, pouze z dorostu
přešel Mikulka a kouč počítá i s
využíváním nadějného Procházky,
přerušení kariéry Tomáše Černíčka zatím pokračuje.

Kostelec i Prostějov se v tomto
týdnu střetne s Přerovem, pro
Sokol II půjde o druhý vzájemný zápas v krátké době.
„Tehdy šlo o zpestření uprostřed
hrubé přípravy, aby hráči viděli
balon, tento týden se již zaměříme na práci s míčem a očekávám
zlepšení. Chceme si vyzkoušet
varianty a poznat kluky v určitých činnostech,“ očekává Jurík
od soupeře, který již 7. září začíná extraligové boje.
Právě o první zářijové sobotě
hostí oba okresní zástupci přípravné turnaje. V Prostějově
se představí Jičín „B“, Karvi-

ná SCM a Napajedla, v Kostelci ve stejný čas Dukla Praha,
Litovel a Bohunice. O týden
později se koná druhé kolo
domácího poháru, víkend 21.
a 22. září pak znamená start
nového druholigového ročníku. V něm se Kostelec utká
doma s Kuřimí, Prostějov
oproti původnímu rozpisu
přivítá doma Juliánov. „Mají
problém s nafukovací halou
a požádali nás o přeložení. Bude
se hrát v neděli od šestnácti hodin, v sobotu je totiž hala obsazena,“ vysvětlil termínovou změnu
kouč Prostějova Alois Jurík.
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Grand Prix Prostějov 2013 přálo počasí a diváci viděli skvělé závody první kategorie

HLAVNÍ ZÁVOD OVLÁDLO POTŘETÍ V ŘADĚ DUO KADLEC, KAŇKOVSKÝ
Domácí barvy potěšil výhrou mezi juniory Matouš Hynek, naopak Lucie Záleská skončila v nemocnici

Vyrovnané souboje galuska na galusku, sprinterské souboje rozluštěné až cílovou kamerou, ale také vyčkávání a více než dvacetisekundové stání na místě ve sprinterských duelech a týmová
spolupráce při vytrvalostních závodech. Grand Prix Prostějov 2013
a hlavní bod programu Memoriál Otmara Malečka v bodovačce dvojic opět nabídla to nejlepší, co může dráhová cyklistika nabídnout.
Prostějov/jim
Krátce po poledni se na velodrom jako
první postavili sprinteři a již kvalifikace
ukázala, že se Dukla Brno musí připravit
na kvalitní zahraniční konkurenci, za
vedoucím duem Kelemen, Ptáčník
se totiž umístil Bulhar Minchev a od
pátého do osmého místa se seřadila
čtveřice Poláků. Hned za nimi, tedy
jako devátý a první nepostupující se
umístil bývalý člen prostějovského
SKC Robin Wagner.
Ze čtvrtfinále si i tak zajistila postup
hned trojice „Dukláků“ Kelemen,
Ptáčník a Tomáš Bábek, kterou doplnil
Polák Grzegorz Drejgier. Jízda o páté
až osmé místo tak byla čistě zahraniční
záležitostí, ze semifinálového duelu na
dvě výhry si postup do večerního finále
zajistilo české duo Kelemen, Ptáčník.
Mládežníci dostali možnost zasoutěžit
si v bodovacím závodě. Mezi žáky,
žákyněmi a kadetkami slavil Daniel Babor z CK Bítovská, na sedmém a devátém místě dokončily Sára Kaňkovská

s Emou Kaňkovskou, dvanácté
a čtrnácté místo patřilo Emě Cetkovské
a Kristýně Mráčkové.
Kadeti se pustili do celkem padesáti
okruhů a pilnějším sběratelem než Daniel Chytil se ukázal jen Tomáš Čapek,
takže domácí jezdec získal druhé místo.
Dařilo se i Martinu Šmídovi a Matyáši
Strupkovi, kteří se rovněž vešli do
nejlepší desítky.
Juniorskou bodovačku opanoval
nedávný mistr republiky z tohoto
závodu i přímo prostějovského oválu
Matouš Hynek, těsně pod stupni se
umístil čtvrtý Luděk Lichnovský z Mapei Cyklo Kaňkovský a pátý Petr Fiala z
SKC TUFO Prostějov. Luďku Helisovi
se tentokrát příliš nevedlo a s jedním bodem dokončil jako jedenáctý.
Pro ženy připravili organizátoři celkem
tři disciplíny. Půlkilometr s pevným startem přinesl čistě zahraniční obsazení a
vyhrála Polka Natalia Rutkowská, za ní se
umístily Italka Annalisa Cucinotta, další
Polka Karolina Karsiewicz a přítelkyně
Christophera Imreka Verena Eberhardt.

Ještě před tím se závodilo ve scratchi
a i zde triumf připadl cizinkám. První
byla Polka Eugenia Bujak, opět druhá
Italka Cucinotta a třetí Katarzyna
Pawlowská z Polska. Závod ovšem
poznačila smolná chvíle, kdy česká
reprezentantka do 23 let a trojnásobná
medailistka z nedávného mistrovství
Evropy Lucie Záleská utrpěla těžký
pád a stejně jako Američanka Elizabeth
Newell nedokončila. Mladou jezdkyni
převezla sanitka do olomoucké fakultní
nemocnice s podezřením na poraněnou
lebku, údajně se kromě otřesu mozku
jedná o zlomeninu spánkové kosti.
Radostněji mohou na letošní ročník Grand
Prix, jehož mládežnické závody patřily do
série Závodů olympijských nadějí Visegrádské čtyřky, vzpomínat nejlepší jezdci na kilometru s pevným startem. Mezi
„třiadvacítkáři“ zvítězil brněnský David
Sojka, hned za ním skončil domácí Viktor
Vrážel.
Pár hodin po poledni se na trať vydali
i soutěžící v keirinu, nejvíce vyšla kvalifikace Adamu Ptáčníkovi, jenž ovládl
druhou rozjížďku. V opravách uspěl obhájce vítězství a nedávný dvojnásobný
mistr Evropy Pavel Kelemen, stejně tak
i Tomáš Wagner.
Večerní část začalo v šest večer finále
sprintu. Rozhodly hned první dvě jízdy,
které určily, že třetí skončil Polák Drejgier před Tomášem Bábkem a že si

pro úspěšnou obhajobu došel Adam
Ptáčník před Pavlem Kelemenem. Semifinále keirinu přineslo Dukle Brno hned
čtyřnásobnou radost, postoupili totiž Kelemen, Wagner, Bábek i Sojka, ty doplnilo
polské duo Maksel, Lipa.
Bodovací závod žen a juniorek se stal jasnou záležitostí polských dam. Slovenka
Alžběta Pavlendová marně útočila na
loňské první místo i na stupně vítězů, na ně
nedosáhla ani česká mistryně světa v této
disciplíně Jarmila Machačová. Čtveřice
Polek „tvrdila muziku“ a bylo z toho první,
druhé, páté a deváté místo, nejvíce se vedlo
mistryni světa ve scratchi Pawlowské. Ke
dvěma stříbrům pak přidala bronz Italka
Cucinotta.
V bodovacím závodě mužů se o stupně
vítězů utkala sedmička jezdců, která
zbytku nadělila jeden okruh a získala tak
dvacet bodů. Týmu SKC TUFO Prostějov
chyběla dráhová jednička a loni bronzový
Jakub Filip, nejlepší z domácích tak byl
desátý Viktor Vrážel. Výhra opět připadla
Dukle Praha, Marek Mixa o ni ale musel
tvrdě bojovat, od druhého Adrianu Teklinského z Polska ho dělily jen tři body.
Třetí skončil zkušený Milan Kadlec, čtvrtý
„třiadvacítkář“ Matteo Alban z Itálie.
Před vyvrcholením v podobě Memoriálu Otmara Malečka se na startovní
čáře ještě srovnala nejlepší dvanáctka
„keirinistů“. Souboj o sedmé až dvanácté místo zvládl nejlépe Ital Francesco

Fotoreportáž
2x foto: Jiří Možný

Polská nadvláda. Ženské bodovačce vládla dvojná- Je to doma. Alois Kaňkovský (druhý zprava) zvítězil
sobná mistryně světa Katarzyna Pawlowská před svojí v Prostějově již po osmé, potřetí pak právě s Milanem
Kadlecem.
krajankou Rutkowskou.

Ohlasy na 14. ročník Memoriálu Otmara Malečka:
Jakub Filip
(SKC TUFO Prostějov):

Alois Kaňkovský
(ASC Dukla Praha):

Milan Kadlec
(ASC Dukla Praha):

„Zdá se, že si
letos již nezazávodím a budu
jen trénovat na
další sezonu.
Prodělal jsem
mononukleózu
a
chlamýdie,
mrzí mě hodně, že jsem nemohl
na Malečkovi startovat. Zpočátku jsme hlavně nevěděli, co mi
je. Byl jsem unavený, výkonnost
mi klesla. Poslali mě na testy a
ty ukázaly, že až při maximálním zatížení je něco špatného.
Hlavně mě čekalo dráhové mistrovství Evropy, silnice vypadala
i tak nadějně. Teď celkově začíná
dráhová sezona pro muže, takže
Přilba Moravy, Vídeň, nabídka
z Ukrajiny, v jednání jsou 'etapáky' v Turecku, přišel jsem tak
o nejdůležitější půlku sezony.
Kdybych byl zdravý, tak bych
do půlky října závodil, pak bych
měl volno a příprava by mi začala
v půlce listopadu. Nesmím to moc
přehánět, chci už ale teď postupně
nabírat síly na další sezonu.“

„Nebylo to úplně jednoduché.
Jsme kamarádi,
z jednoho týmu,
ale závodíme,
je nás tu hodně.
Místama to navíc fakt bolelo.
Na oběd jsem na rychlo snědl pizzu a cítil jsem ji celý závod. Vůbec
mi to nesedlo.. (smích). Měli jsme
dobrý nástup, ale Italové jsou hodně rychlí a my jsme závodili mezi
sebou. Rundy v závěru jsme se neobávali, my jsme s tím tak trochu
počítali. Naštěstí jsme se domluvili s Italama a klukama, co byli třetí,
aby nás nepřeskočili. Všichni jsme
tahali za jeden provaz a vyšlo to.
Zdá se, že je to jednoduché vítězství, ale nemám to předplacené. Je
krásné před tolika lidma vyhrát,
počasí přálo. Všichni říkali, že je to
naše, musíme ale počítat, že nám
to kluci budou brát po spurtech .“

„Sešly se čtyři
kvalitní dvojice,
je tu i rivalita
mezi náma. Pro
mě je to vždy
velká motivace,
navíc jeden z
nejkrásnějších
závodů u nás. Jezdím tady rád,
i tuto dráhu mám rád. V bodovačce jsem trošku doplatil na to, že
jsem únik dojížděl jako poslední
a vyšlo to tak, že jsem nebodoval,
což je ohromná chyba. Sice jsem
měl kolo náskoku, ale o deset
bodů méně než moji soupeři, to
bohužel v závěru chybí. Zkusil
jsem to ještě jednou s Hochmanem na rundu, to nám nevyšlo.
Dvojice jezdíme na sprinty, protože Alois je jeden z nejlepších
sprinterů. Donekonečna závodit
nebudu, ještě příští rok, a kdyby
se zadařil extrémní výsledek, tak
dejme tomu dva roky.“

Adam Ptáčník
(ASO Dukla Brno):
„Je to nejlepší
dráhový závod
v České republice a musím
říct, že jsem si
věřil, přestože
Pavel
(Kelemen – pozn. autora) teď vyhrál mistrovství Evropy. Zdravá konkurence v týmu
musí být, člověk se pak posouvá
dopředu. Ale nic zákeřného, to
rozhodně ne. Program je poměrně náročný a síly docházejí,
dvoustovka ráno sice nebyla ideální, ale mně se tu poměrně daří.
Ve sprintech jsem věděl, že je to
docela dobré a mladíci potřebují
ještě trochu potrénovat (smích).
Je trošku škoda, že tu není i Denis Špička. Čím více závodníků,
tím je závod kvalitnější.“

Petr Šrámek
(předseda SKC
TUFO Prostějov):
„Závody měly
velice hladký
bezproblémový
průběh.
Byli
jsme spokojeni s
průběhem, orga
-nizací, závodní
účastí i diváckou návštěvou. V kadetech byl
Chytil druhý, Hynek vyhrál bodovačku juniorů, také v mužích
jsme důstojně obstáli. Musíme
poděkovat sponzorům, městu
i kraji, navštívili nás i pan primátor a jeho náměstci, přijel rovněž
čestný předseda evropské federace a čestný viceprezident UCI
pan Holeček, předseda Českého
svazu cyklistiky pan Štětina. Těší
nás velice příjemná atmosféra
a spokojenost diváků, věnovali
jsme tomu spoustu měsíců. Závodilo se tvrdě, ale korektně, byly to
pěkné sportovní výkony.“

Výsledky Grand Prix Prostějov, Memoriálu Otmara Malečka 2013:
Madison, muži (120 kol): 1. Milan Kadlec, Alois Kaňkovský (Dukla Praha) 17 bodů, 2. Alex Buttazzoni,
Matteo Alban (Itálie) 14 b., 3. Jan Kraus, Denis Rugovac (Dukla Praha) 11 b., 4. Vojtěch Hačecký, Marek Mixa
(Dukla Praha) 8 b., 5. Christopher Imrek (SKC TUFO Prostějov), Stefan Matzner (oba Rakousko) 7 b., 6.
Jiří Hochman, Martin Bláha 5 b., 7. Jan Kadúch, Ondřej Vendolský 3 b., 8. František Sisr, Ondřej Rybín (všichni
Dukla Praha) 1 b., 9. Viktor Vrážel, Michal Mráček ml. 0 b., 10. Martin Hačecký, Roman Fürst (Dukla Praha) 0 b., Michal Brandýs (Slovensko), Jiří Matoušek (SKC TUFO Prostějov) nedokončili.
Bodovací závod, muži (105 kol): 1. Marek Mixa (Dukla Praha) 38 b., 2. Adrian Teklinski (Bank BGZ) 35 b.,
3. Milan Kadlec (Dukla Praha) 33 b., 4. Matteo Alban (Itálie) 32 b., 5. Jiří Hochmann (Dukla Praha) 28 b., 10.
Viktor Vrážel 8 b., 20. Adam Valeš 0 b., 22. Christopher Imrek 0 b., 24. Jiří Matoušek 0 b., Michal Mráček ml. (všichni SKC TUFO Prostějov) nedokončil.
Keirin, muži: 1. Krzystof Maksel (Polsko) 11,230 s, 2. Pavel Kelemen, 3. Tomáš Bábek (oba Dukla Brno).
Sprint, muži: 1. Adam Ptáčník, 2. Pavel Kelemen (oba Dukla Brno), 3. Grzegorz Drejgier (Polsko).
1 km, muži do 23 let: 1. David Sojka (Dukla Brno) 1:06,148 s, 2. Viktor Vrážel (SKC TUFO Prostějov)
1:09,450 s, 3. Francesco Casternaro (Itálie) 1:12,036 s, 4. Jiří Matoušek 1:12,067 s, 5. Michal Mráček (oba
SKC TUFO Prostějov) 1:13,890 s.
Bodovací závod, ženy a juniorky (40 kol): 1. Katarzyna Pawlowská 31 b., 2. Natalia Rutkowská (obě
Polsko) 19 b., 3. Annalisa Cucinotta (Itálie) 18 b.
Scratch, ženy: 1. Eugenia Bujak (Polsko), 2. Annalisa Cucinotta (Itálie), 3. Katarzyna Pawlowská.
500 m, ženy: 1. Natalia Rutkowská (Polsko) 37,644 s, 2. Annalisa Cucinotta (Itálie) 37:995 s., 3. Karolina
Karsiewicz (Polsko) 39,741 s.
Bodovací závod, junioři (70 kol): 1. Matouš Hynek (SKC TUFO Prostějov) 26 b., 2. Nicolas Pietrula
(Dukla Praha) 20 b., 3. Milan Holomek (Slovensko) 8 b., 5. Petr Fiala 7 b., 11. Luděk Helis 1 b., Pavel Vik
(všichni SKC TUFO Prostějov) nedokončil.
Bodovací závod, kadeti (50 kol): 1. Tomáš Čapek (Kovo Praha) 23 b., 2. Daniel Chytil (SKC TUFO Prostějov) 20 b., 3. Dominik Koudela (Kovo Praha) 10 b., 7. Martin Šmída, 8. Matyáš Strupek, Vilém Bajer
(všichni SKC TUFO Prostějov) nedokončil.
Bodovací závod, žáci a žákyně (15 kol): 1. Daniel Babor (CK Bítovská) 15 b., 2. Dušan Vavrek (Favorit
Brno) 10 b., 3. Daniel Rybín (Dukla Praha) 9 b., 12. Ema Cetkovská 0 b., 14. Kristýna Mráčková 0 b. (obě
SKC TUFO Prostějov).

Vše při starém. Hlavní závod pátečního programu opět ovládla dvojice
Dukly Praha Alois Kaňkovský a Milan Kadlec.
Foto: Jiří Možný
Ceci před Adamem Ptáčníkem, v čase
dokonce o půl sekundy rychlejším než
při finále. Výhoda startujících čtyři ku
dvěma Dukle Brno ke zlatu nepomohla.
Robin Wagner skončil šestý, David Sojka čtvrtý, Tomáš Bábek třetí a Pavel
Kelemen druhý, nejlepším ze všech
se stal Polák Krzystof Maksel. Český
olympionik ale již s předstihem avizoval,
že půjde o jeho první start od zlatého evropského šampionátu, po němž dostal
několikatýdenní volno.
Do hlavního závodu celého pátečního
programu odstartovalo za pozornosti
výrazné divácké návštěvy a umělého
osvětlení celkem čtrnáct dvojic. Výhry
z posledních dvou let obhajovali Milan Kadlec s Aloisem Kaňkovským,
mezi jejich soupeři patřili mimo jiné
vítězové z roku 2010 Bláha s Hochmanem, zlatý z roku 2009 Ital Butazzoni,
prostějovské duo Vrážel, Mráček mladší
i Jiří Matoušek se slovenským parťákem
Brandýsem a Christopher Imrek se svým
rakouským kolegou Matznerem.
Bodovalo se každé dvacáté kolo a již
od počátku nenechali „K+K“ nikoho na
pochybách. Na paty jim nejvíce šlapala
italská dvojice Butazzoni, Alban, ale

i díky početní převaze Dukly Praha
se ani jednou nedostali do vedení.
Dlouhé okruhy strávili ve vedení s až
půlkolovým náskokem Kraus s Rugovacem, což jim přineslo třetí pozici.
Strhující byl i samotný závěr, kdy
málem celé pole zaskočili vicemistři
světa Hochman s Bláhou. Jejich náskok rychle vystoupal až na půl okruhu, zvyšovali ho až na tři čtvrtiny
a zdálo se, že každým okamžikem
nadělí pelotonu celý jeden okruh, jenže
početné pole se rozjelo na plné obrátky
a únik se nezdařil. Potřetí za sebou
tak patřilo první místo Kadlecovi
s Kaňkovským, pro druhého z nich to
byl již osmý triumf.
Pátečním večerem závody na
prostějovském velodromu zdaleka
neskončily. O víkendu začalo mistrovství republiky mužů a žen, které
bude pokračovat rovněž v úterý a ve
středu. Pro domácí závodníky je to
již nyní úspěšný šampionát, v olympijském sprintu získalo družstvo SKC
TUFO Prostějov bronz po výhře
nad Favoritem Brno, bronzový byl
ve scratchi kategorie Elite i Michal
Mráček mladší.

rozsáhlou fotogalerii a videozáznam z průběhu letošního ročníku

MEMORIÁLU OTMARA MALEČKA 2013
najdete na WWW.VECERNIKPV.CZ
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Lední hokej, tenis

JESTŘÁBI ZMĚNÍ NÁZEV JEDINĚ PŘI POSTUPU
Prostějov/lum, jim – Fanoušci
prostějovského hokeje dostali
jistotu, že minimálně v následující sezoně budou fandit
klubu s názvem LHK Jestřábi
Prostějov. Generální manažer
Jaroslav Luňák sice potvrdil,
že přejmenování je cílem oddílového vedení, ale stane se
tak pouze, pokud se podaří

postoupit do první ligy! Název
navíc budou moci ovlivnit právě fanoušci.
„Přejmenování klubu v případě postupu do I. ligy je skutečně součástí naší dlouhodobé,
marketingové strategie. V okamžiku, kdy toto bude aktuální,
uděláme anketu mezi fanoušky
a poradíme se s nimi, zda touto

Brno, Prostějov/jim – 13:6. Přesně tímto výsledkem vyprovodili
v součtu Jestřábi hráče brněnské
Techniky. Po domácí výhře 7:3
začali prostějovští hokejisté velmi
dobře i v moravské metropoli, již
v sedmnácté minutě vedli 3:0 a
luxusní náskok nepromarnili. Domácí sice v závěru dotáhli až na
2:4 a 3:5, blíž je ale hosté nepustili
a Kevin Rozum si tak odbyl vítěznou premiéru v novém dresu.
Vstříc čtvrtému vítězství v pěti přípravných zápasech vykročili Jestřábi hned po několika desítkách
sekund. To ještě před uplynutím poloviny druhé minuty vystřelil Martin
Dufek z pozice mezi kruhy a bylo
to 0:1. Poté nabídli domácí svému
soupeři v krátkém rozmezí dvojici
přesilovek a druhá dvouminutovka
se již neobešla bez potrestání. Od
modré čáry vypálil Aleš Knesl, trefil
se přesně mezi gólmanovy betony a
jeho první prostějovská branka znamenala stav 0:2.
Hosté mohli hned několikrát přidat
třetí branku a podařilo se jim to necelé čtyři minuty před pauzou. Po
kombinační akci se prosadil Juraj
Jurík, domácí brankář Josef Novák
byl bezmocný. První třetinu sice ještě dochytal, od druhé dvacetiminutovky ho ale v brankovišti nahradil
Jaroslav Chvátal.
Do druhé části vstoupili domácí s
větší energií a zpočátku se jim dařilo

držet puk v útočné třetině. Jenže nejprve jim unikl Stejskal a v samostatném nájezdu to zkoušel na gólmana
po zemi. Úspěšný sice nebyl, ale posléze se Jestřábům podařilo podruhé
v zápase využít přesilovku a tečující
Jedlička zvýšil již na 0:4.
Tento stav vydržel až do druhé pauzy, přestože nebylo několikrát daleko ke změně. I další početní výhody
tak zůstaly nevyužity, což už ale neplatilo těsně po pauze.
Na trestné lavici ještě odpočíval
Šimon Antončík, když přesilovkový zámek ukončil Jurča – 1:4. Osm
minut před koncem snížil na rozdíl
dvou branek zkušený David Havíř.
Osmatřicetiletý brněnský rodák získal tři mistrovské tituly s Pardubicemi a čtvrtý přidal před několika měsíci v dresu Plzně, nyní vypomáhá
brněnské Technice a své extraligové
poznatky osvědčil i proti prostějovskému brankáři – 2:4.
Závěr duelu byl podobně rušný jako
jeho úvod. Za zbývající minuty stihly oba týmy celkem tři góly a čtyři
vyloučení. Jestřábi nejprve svou
přesilovku nevyužili, při vlastním
oslabení ale Stejskal další ze svých
nájezdů proměnil a zvýšil opět na
tři branky – 2:5. Technika kontrovala půl minuty nato, střelcem se
stal opět Havíř. Závěrečné slovo si
ale vzali hosté a Frank Kučera po
Antončíkově brance určil konečný
výsledek 6:3 pro Jestřáby.
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cestou jít či nikoliv,“ vyjádřil
se k neustávajícím diskusím
o možném přechodu ke Gladiátorům či jiným názvům Jaroslav
Luňák.
Generální manažer tak ujistil,
že bez fanoušků k žádnému
rozhodnutí nedojde. „Pojďme de Jestřáby k vytouženému cíli,
společně vytvořit na zimním tím je pro tento rok postup do
stadionu atmosféru, která pove- I. hokejové ligy,“ dodal.

STARTUJEME! Orli v pátek přivítají Prievidzu
Prostějov/lv - S českými, slovenskými a možná také polskými
soupeři poměří své síly v přípravě na nový ročník Mattoni
NBL basketbalisté Prostějova.
První utkání bude odehráno již
30. srpna. Do haly Sporcentra
DDM dorazí Prievidza. Úvodní rozskok je naplánovaný na

18 hodin. Ve stejném čase bude
zahájený také domácí zápas proti Opavě 3. září.
U dalších duelů ještě nebyl stanovený začátek, 10. září se ale představí
v Opavě, 18. září přivítají Komárno
a 20. a 21. září Inter Bratislava. První říjnový den hostují v Handlové
a o tři dny později v Pardubicích.

„V současné době ještě jednáme
o možnostech odehrát zápasy
s kvalitními polskými týmy. Jde
o Wroclaw a Zhořelec,“ poznamenal předseda občanského sdružení
BK Prostějov Ivan Pospíšil.
Do mistrovské soutěže vstoupí Orli
domácím utkáním s Ústím nad
Labem 12. října.

Prostějovské tenisové kurty přivítají
Jestřábům stačila proti Technice jedna třetina POPRVÉ V HISTORII světové seniory
VSK Technika Brno
LHK Jestřábi Prostějov
(0:3, 0:1, 3:2)

3:6

Branky a nahrávky: 42. Jurča (Habrovec, Fadrný), 53. Havíř (Brzobohatý, Zábranský), 58. Havíř (Zábranský, Brzobohatý) – 2. Dufek (Šebek), 7. Knesl, 17. Jurík (Luňák, Coufal), 26. Jedlička (Šebek,
Černý), 57. Stejskal (Venkrbec), 59. Kučera (Antončík). Rozhodčí:
Humpolíček – Měkýš, Pospíšil. Vyloučení: 8:7, navíc Kořínek 2+2
minuty. Využití: 1:2. V oslabení: 0:1. Diváků:
Sestava Techniky: Novák (21. Chvátal) – Habrovec, Maršálek,
Košecký, Štindl, Zapletal, Žalud, Havíř, L. Odehnal, Jurča, Fadrný, Česnek, Hnilička, Benýšek, V. Odehnal, Brzobohatý, Zábranský, Látal, Buhaj, Boček, Bělohlávek. Trenér: Roman Kaňkovský.
Sestava Jestřábů: Rozum – Nedbálek, Malý, Kolibár, Dufek, Veselý, Švaříček, Kořínek, Knesl, Kaluža, Luňák, Jurík, Coufal, Černý, Šebek, Antončík, Belay, Kučera, Jedlička, Venkrbec, Stejskal,
Kryl. Trenér: Josef Málek.

VLASTIMIL ODEHNAL – asistent Techniky Brno:
„Prostějov má kvalitní mužstvo, my jsme však k tomuto utkání přistoupili
velice laxně. Takhle prostě nemůžeme hrát. Po první třetině nastal trošku vítr
v kabině, takže se to potom zlepšilo, ale první půlku zápasu jsme jednoduše
nedohnali. S takovýmto přístupem se prostě hokej hrát nedá. Řekli jsme si, že
budeme hrát do těla, ale jenom jsme 'šmrdlali' hokejkami.“

PETR ZACHAR – asistent Jestřábů Prostějov:
„Do utkání jsme vstoupili velice dobře. Dali jsme tři góly, takže výborný začátek. Ve druhé části jsme to podcenili, kluci si začali dělat, co chtěli, takže
jsme si to zbytečně zkomplikovali. Kluky jsme upozorňovali, že se hraje
šedesát minut, ale očividně to nepochopili, takže jsme si na závěr přitížili.“

Desítka proti Břeclavi nepadla, Prostějov dál vítězí
Prostějov/jim – Skvostné počítání prostějovských hokejistů v
přípravných zápasech pokračuje.
Původně měl na Hanou přijet
Hodonín, ale na poslední chvíli se
omluvil, domácím to ale nevadilo
a poradili si i s náhradou. Dva
dny po výhře 6:3 na ledě Techniky Brno nezaváhali ani proti
Břeclavi a tamější Lvy zkrotili
výsledkem 7:0. Pod nejvyšší výhru Jestřábů se podepsalo hned
šest různých střelců, hned třikrát
se domácím hráčům podařilo
využít početní výhody.
Jestřábi nastupují do zápasů
v absolutní koncentraci a předvedli to
i ve čtvrtek večer. Již po dvou minutách a přesném pasu Franka Kučery
se před bránou prosadil Jakub
Kořínek, ke zvýšení vedení pak pomohli hosté několika fauly v krátkém
rozpětí a Robin Malý přesnou střelou
proměnil přesilovku pět na tři ve stav
2:0. Počet vyloučených za první část
se uzavřel na čísle osm, o což se hned
pěti kusy postarali domácí.
Lvi z Břeclavi sehráli o den dříve
vítězný duel s reprezentací Jižní
Koreje a nedávný duel byl znát.
Za první třetinu si nevytvořili ani
jednu výraznější možnost a tak to
pokračovalo i v dalších minutách.
To Jestřábům se dařilo vytrvale
navyšovat vedení. Jen osmasedmdesát sekund po startu druhé části
zůstal v blízkosti brankoviště osamocený Michal Černý a věděl si rady
– 3:0.

V pětadvacáté minutě mohl
přidat čtvrtou branku Veselý,
když si najel mezi kruhy
a obdržel zpětnou přihrávku,
nastřelil však tyč. Zadařilo
se tak až Viktoru Coufalovi
po asistenci Lukáše Luňáka
a čtyřiadvacetiletý útočník se tak
v den svých narozenin dočkal
první prostějovské branky. O čtyři minuty později pak přišla chvíle
Vladimíra Stejskala, jenž po Dubově
vybídnutí zasadil soupeři pátou ránu.
To již nevydržel Josef Michálek
a zamířil z brány na střídačku.
Břeclavská dvojka Michal Surý
udržela čisté konto jen pět minut
a šestnáct sekund, i tak to byl
více než dvojnásobek, než co se
povedlo jedničce Jihomoravanů.
Po vyloučeních Záborského a
Nekorance se ukázal David Šebek
a dvojnásobnou přesilovku přetavil
v šestý zásah.
Domácím se nabízely přesilovky
i nadále a potřetí ji využil opět
David Šebek. Minutu a půl od
zahájení závěrečné dvacetiminutovky zvýraznil náskok již na 7:0.
Dál už se ale skóre nepohnulo
a stejně jako v zahajovacím duelu nastříleli Jestřábi sedm branek.
Poprvé v přípravě se jim ale podařilo
neinkasovat a Ondřej Kocián tak vychytal čisté konto.
Po šesti přípravných duelech tak
mají prostějovští hokejisté skóre
31:14, to znamená v průměru šest
nastřílených branek na zápas.

LHK Jestřábi Prostějov - HC Lvi Břeclav
(2:0, 4:0, 1:0)

3:6

Branky a nahrávky: 3. Kořínek (Kučera), 11. Malý (Luňák, Stejskal), 22. Černý (Duba), 28. Coufal (Luňák), 32. Stejskal (Duba),
37. Šebek (Černý), 42. Šebek (Černý). Vyloučení: 7:8. Využití:
3:0. Diváků:
Sestava Prostějova: Kocián – Kořínek, Veselý, Malý, Nedbálek,
Kaluža, Knesl, Švaříček, Dufek, Brančík – Stejskal, Venkrbec,
Duba, Jurík, Coufal, Luňák, Černý, Šebek, Jedlička, Antončík, Belay, Kučera, Kryl. Trenér: Josef Málek.
Sestava Břeclavi: Michálek (32. Surý) – Dora, Šidák, Novák,
Nekoranec, Strapina, Hoes, Korvas, Kovář, Lechner, Prudek,
Maša, Popolanský, Pocházka, Bartoš, Blaha, Záborský, Novák,
Zháňal. Trenér: Michal Konečný.

Josef MÁLEK
Á
– LHK Jestřábi Prostějov:

„Jsem rád hlavně za to, jak jsme to odehráli. Poctivě dozadu s nulou, bylo to
typické přípravné utkání, myslím si, že oproti zápasu v úterý, kdy jsme trochu
polevili a nechali soupeře vrátit se zpátky do zápasu, jsme to Břeclavi nedovolili. Oni za sebou mají těžký zápas, takže je to mohlo trošičku ovlivnit. Zápas
jsme ale zvládli po celých šedesát minut, k čemuž se chceme dopracovat.
Pochvala pro kluky, že to fungovalo celých šedesát minut. Břeclav má mladý
mančaft, zraje zápas od zápasu. Má skvělého gólmana, jejich vývoj bude ještě
hodně zajímavý a uvidíme, s čím se potkáme v odvetném zápase 5. září.“

Michal KONEČNÝ – HC Lvi Břeclav:

„Hodnocení je jednoduché, Prostějov byl po všech stránkách lepší. Nechci
se na to vymlouvat, ale jejich možnosti jsou dneska někde jinde, my pořád
zkoušíme, máme tady pět hráčů z krajského přeboru, nějak se to projevit muselo. Nemá to ale nic společného s našimi neuvěřitelně naivními chybami.
Odehráli jsme předtím tři kvalitní zápasy, ale tak kvalitního soupeře, jakým
je Prostějov, jsme neměli. Sedm lidí jsem musel nechat doma, protože jsou
v práci, o to je to komplikovanější, ale na rozdíl od Hodonína jsem se zápasu
nebál a chtěl jsem zjistit, co v klucích je a není.“

„Zázemí je tu super, dostaneme vše, co chceme,“

líbí se v Prostějově Vladimíru Stejskalovi
Prostějov – Nejproduktivnějším hráčem celé druhé ligy v ročníku 2012/2013 se stal Vladimír
Stejskal. Čtyřiadvacetiletý útočník nastřádal
v dresu Hodonína téměř šedesát bodů, nyní odchovanec
českobudějovického hokeje a člen třebíčského, táborského, píseckého i jindřichohradeckého kádru věří, že
na úspěšné měsíce naváže i na Hané. V jestřábím dresu
zatím stihl pět utkání s bilancí tří branek a tří nahrávek.
Jiří Možný
Nad Břeclaví jste vysoko zvítězili, jak se vám zápas líbil?
„Pro mě to byla premiéra doma,
takže jsem se těšil. 7:0 je dobré
a myslím si, že se to divákům mohlo líbit. Nějaké rezervy tam ještě
máme, soupeř totiž nebyl příliš kvalitní, a moc nás neprověřil. Budeme
pracovat dál.“
Původně měl do Prostějova přijet Hodonín, na tohoto soupeře byste se asi těšil víc.
„Přesně tak. Mám tam kamarády
a byl by to pro mě prestižnější zápas.
Ale jsme rádi, že jsme si zahráli
i tento zápas, je to lepší než jen
trénovat.“

Absolvoval jste již turnaj
v Porubě, jak na vás tým
působí?
„Kluci mě přijali v pohodě, zázemí
je tu super, dostaneme vše, co chceme.“
Jste rodákem z jižních Čech
a hrál jste nejvyšší soutěže
dorostenců i juniorů, co vám scházelo do mužské extraligy?
„Dva roky jsem byl v Budějovicích,
ale jen na začátek a pak jsem šel do
první ligy a nikdy jsem se nedokázal
vrátit zpět a naskočit do extraligy.
Teď je tu nová výzva.“
Mohla by se extraliga podařit přes Prostějov?
„Určitě to nebude hned a bude to
nějaká práce. Teď máme za úkol

„Budeme hrát na čtyři kompletní lajny, určitě se
ale ode mě očekávají góly a nahrávky, doufám,
že se k padesátce bodů opět dostanu.“
útočná posila Jestřábů VLADIMÍR STEJSKAL
o svých očekáváních od této sezony
postup do první
prvn
ligy, budeme
na tom praco
pracovat a snad se
nám to po
povede.“

Loni jste vyhrál kanadské
bodování celé druhé ligy,
co očekáváte od nové sezony?
„Sám nevím. Skupina Střed byla
trochu méně kvalitní, počítám, že
tady asi dostanu méně prostoru na
ledě. Budeme hrát na čtyři kompletní lajny, určitě se ale ode mě očeká-

vají góly a nahrávky, doufám, že se k
padesátce bodů opět dostanu.“
Co utkání, to zatím spousta
vyloučení. Z čeho tolik faulů pramení?
„Třeba dneska při první třetině to
byla škoda. Kdybychom je dobruslili a místo hokejkami hráli do těla,
nemusely tresty být. Musíme se
z toho ponaučit a příště to neopakovat.“
Není škoda, že se už nehraje
sezona, když vám to tak jde?
„Doufám, že jsme si já i kluci nechali něco na sezonu. Zatím je to
dobré, myslím si ale, že sezona
bude ještě o něčem jiném. Tyto
přátelské zápasy ještě nejsou tak
vyhrocené, v sezoně to bude těžší
a musíme být pořádně připraveni.“

Poprvé v historii budou
prostějovské kurty hostit
světový šampionát seniorů. Prestižní turnaj tenistů
nad 75 let a tenistek nad
65 let se bude hrát v areálu TK Agrofert v termínu od
9. do 14 září 2013, a to stejným systémem jako nedávné mistrovství světa do
14 let. O medaile tak bude
v obou kategoriích usilovat
šestnáct týmů. Ve hře budou opět i domácí hráči.

Prostějov/lv
„Projekt zkoušíme poprvé a sami
teprve uvidíme, co z něj bude. Podle
ne zcela optimálních referencí ze
strany Mezinárodní tenisové federace se zdá, že tento turnaj bude
náročnější než šampionát juniorů,“
uvedl jednatel pořádající marketingové společnosti TK PLUS
Miroslav Černošek. „Osobně jsem
přesvědčený, že to ale ředitelka

Jdou na to! Ředitelka turnaje Petra Langrová s prostějovským rodákem Antonínem Dosedělem, známým to tenisovým veteránem. Foto: www.tkplus.cz
mistrovství Petra Langrová se svým
týmem zvládne,“ dodal Černošek,
který věří, že turnaj bude úspěšný
také pro české výběry.
Příznivci tenisu uvidí špičkové hráče
obou věkových kategorií. V té mužské do Prostějova dorazí hned sedm
hráčů z první světové desítky. Žebříček
vede František Čech, který bude patřit
mezi domácí opory. „Opravdu uvidíme
to nejlepší ze seniorského tenisu,“ prohlásila ředitelka. „V Prostějově se bude
hrát mužský Bitsy Grant Cup a Kitty
Godfree Cup. Další věkové kategorie
se hrají ve stejném termínu v Rakousku,“ řekla Langrová.

Losování šampionátu proběhne
8. září, den před startem ostrých
zápasů. Týmy budou rozděleny do
čtyř skupin. Vítězové postoupí do
semifinálových zápasů, ve kterých
se bude hrát o medaile.
„Na aktéry čeká také doprovodný
program. V polovině týdne budeme pořádat hráčskou párty, a podle
toho co jsem slyšela, bývá to hodně
veselá akce,“ poznamenala ředitelka
světového mistrovství.
Vše podstatné se dozvíte ze speciálního servisu, který PROSTĚJOVSKÝ Večerník připravuje se
startem turnaje na pondělí 9. září!

Kvitové finále v New Havenu nevyšlo

New Haven, Prostějov/lv, pk Jediné vítězství chybělo k obhajobě loňského titulu na turnaji
v New Havenu tenistce Petře
Kvitové. Spanilou jízdu přerušila až ve finále, v němž česká
hráčka prohrála se Simonou
Halepovou z Rumunska 2:6,
2:6. Škoda...
Kvitová se nemohla spolehnout

především na svůj první servis
a při podání soupeřky navíc nedokázala využít ani jeden brejkbol.
„Přesto to byl povedený týden
a dobrá příprava na US Open. Pochopitelně jsem chtěla vyhrát, ale
soupeřka ve finále hrála opravdu
výborně,“ uznala kvality Halepové česká tenisová jednička, která však ve světovém žebříčku

WTA spadla na desáté místo!
V průběhu uplynulého týdne si
přitom nasazená trojka vedla
s nádechem vzrůstající formy.
Po třísetových výhrách nad Beckovou, Riskeovou, Pavljučenkovou doslova rozdrtila krajanku
Kláru Zakopalovou 6:0 a 6:1! Ve
finále to ovšem málem dopadlo
opačně...

Prostějov bude na US Open

zastupovat pětice tenistů

New York (USA), Prostějov/lv, pk
- S Italem Paolem Lorenzim zahájí cestu za obhajobou loňského
semifinále na tenisovém US Open
Tomáš Berdych. Prostějovský
hráč hraje v poslední době životní
tenis a rozhodně není bez šance
na velký úspěch na závěrečném
grandslamu sezony. V případě
postupu do čtvrtfinále by mohl
narazit na Andyho Murrayho,
kterého nedávno porazil v Cincinnati. Právě po tomto turnaji
se poprvé v kariéře dostal na
páté místo ve světovém žebříčku.
V posledním grandslamu roku je
tak největší nadějí TK Agrofert...
Ovšem už ve druhém kole může
dojít v areálu k velkým třenicím. Je totiž možné, že se dostane na prostějovský souboj s

Jiřím Veselým. Devatenáctiletý
talent TK Agrofert ale musí nejprve
v úvodním duelu porazit domácího Denise Kudlu. Veselý bude
startovat teprve na druhém grandslamu v kariéře, premiérově byl
nasazený přímo do hlavní soutěže.
Třetí do party tradičních vyslanců
z prostějovského klubu Jan Hájek
se letošního US Open neúčastní
a Dušan Lojda skončil již v prvním
kole kvalifikace.
Ženská jednička a nově už „jen“
světová desítka Petra Kvitová
v areálu Flushing Meadow ještě nikdy nepřešla přes osmifinále a tak
v letošním chudokrevnějším roce
se bude o to víc snažit vylepšit svoji
dosavadní bilanci. Nejprve narazí
na Japonku Misaki Doiovou. Poslední vzájemný souboj skončil

vítězstvím nejlepší české tenistky.
Nasazená sedmička turnaje by v
případě postupu měřila síly se soupeřkami, které by nemusely být
nepřekonatelnými překážkami. Až
ve čtvrtfinále by měla potkat Bělorusku Azarenkovou, druhou hráčku
žebříčku WTA.
V úspěšné sezoně by chtěla pokračovat Petra Cetkovská, kterou čeká
v prvním kole Sofia Arvidssonová.
O kolo později by ji v případě úspěchu stála v cestě zřejmě Číňanka Li
Na. Lucie Šafářová vyzve na své
cestě zpátky do širší světové špičky
Ukrajinku Lesiu Curenkovovou.
Výsledky prostějovských tenistů
a tenistek budeme pozorně sledovat a informace hodláme již
tradičně přenášet přes náš server
www.vecernikpv.cz!

„Byl to výborné, příště zas...,“ neskrýval
spokojenost po Chmela Cupu Pavel Vavrouch
Prostějov/pk - Předminulou
sobotu jsme byli svědky velmi
podařeného úvodního ročníku
tenisového turnaje ve čtyřhře
CHMELA CUP 2013, který byl
nakonec otevřen jak neregistrovaným, tak i těm registrovaným
hráčům a hráčkám. Z celkového
prvenství se nakonec radovala
smíšená dvojice Hynšt - Knollová. PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto mediální partner
akce, položil několik otázek ing.
Pavlu Vavrouchovi, členu sportovní komise rady města Prostějova, který nad tímto podnikem
převzal
záštitu.
p
Souhlasíte se mnou, že komise by se měla ve své činnosti věnovat kromě tzv. velkého
sportu i běžným volnočasovým
aktivitám?
„Naprosto souhlasím. Úkolem
naší komise je věnovat se i těmto
zájmům běžných sportovců. Díky
spolupráci v komisi je v našem
městě podporován i tento způsob
trávení volného času rekreačních
sportovců
a dětí.“
p
Viděli jsme, že na turnaji
byla celá řada nadšenců,

kteří si přišli zahrát tenis a pobavit se u toho. Byl právě toto
záměr, když jste začal plánovat
tento turnaj?
„Ano, přesně tak jsme to zamýšleli. Proto jsme pozvali hráče všech
úrovní a úmyslně udělali tento turnaj jako takzvaný otevřený. Prostě,
aby si všichni pořádně zahráli a odreagovali se. Ti lepší měli možnost
hrát v hlavní soutěži s těmi sobě
rovnými a ti ostatní, kteří neměli
takové sportovní štěstí měli dost
prostoru v soutěži útěchy ukázat,
co v nich tenisově je. A musím říci,
že zápasy v této části, tedy v soutěži útěchy, byly opravdu mnohdy
takzvaně na krev. Hráči si prostě nic
nedarovali...(úsměv)“
Takže jste byl se sportovní
úrovní turnaje spokojen?
„Mimořádně! A pokud mohu soudit z ohlasů samotných sportovců,
i oni byli nadšení. Zápasy v hlavní
soutěži a zejména semifinálové
duely i pak samotné finále si svojí
atmosférou, nasazením, vyhecováním a nadšením nic nezadaly
s mnohem většími turnaji. Takže
ano, sportovní úrovní jsem byl
nadšen.“

A jak se vydařily doprovodné akce, které k takovému turnaji patří?
„I to bylo výborné, zejména
díky našim sponzorům, bez
jejichž nadšení a podpory by
se tento turnaj konat nemohl.
Kromě našich oficiálních partnerů bych na tomto místě ještě
rád poděkoval dr. Petru Sokolovi za zapůjčení skákacího
hradu. Děti byly nadšené a rodiče si mohli v klidu zasportovat...(úsměv)“
(
Uvažujete i o dalším
ročníku?
„Ano, přemýšlím o tom a věřím,
že se nám to podaří. I kvůli vstřícnosti pana Chmely, majitele penziónu a restaurace U Chmelů, díky
němuž se celý turnaj mohl uskutečnit v nádherném prostředí jeho
tenisového areálu. A samozřejmě
díky dalším nadšencům zejména
panu Dosedělovi, Krupičkovi i
dalším, bez nichž by se nám to nikdy nemohlo podařit. Ještě jednou
všem děkuji a v neposlední řadě
Večerníku za možnost prezentace a informování občanů našeho
města.“

Rozhovor Večerníku
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„NIKDY JSEM NEPATŘIL MEZI TALENTY OD NAROZENÍ,

VŠEHO JSEM DOSÁHL JEN TVRDOU PRACÍ“
Marek Černošek nedá na roky strávené doma dopustit a věří v úspěšné zakotvení hráčské asociace

Kladno, Prostějov - Na již osmnáctou sezonu v nejvyšší domácí hokejové soutěži se připravuje Marek
Černošek. Prostějovský rodák, který s hokejem začínal na místním „zimáku“, aby postupně oblékal dres
hned osmi extraligových mužstev, si sice zahraniční
soutěž nikdy nevyzkoušel, přesto se svou výkonností
vypracoval až do národního týmu. A již za pár týdnů
přidá k více než sedmi stům startům v české extralize
další, a to v kladenském týmu Rytířů Jaromíra Jágra...
Letní pauzu si mimo jiné zpestřil tréninkem s mladými
Jestřáby, před pár dny se mu pak podařilo, za podpory
českých hokejových hvězd, dotáhnout do konce založení hráčské asociace, v jejímž čele také stanul.
Jiří Možný
Co si od založení hráčské
asociace slibujete?
„Největší poslání vidím v uvedení celého projektu k životu
a zapojení všech hráčů aktivně do
jeho chodu a vývoje, aby smysl
asociace opravdu byl naplněn.
Tedy pomoci jak hráčům, tak českému hokeji. Ve Finsku, Švédsku,
Švýcarsku i Rusku je spolupráce národního hokejového svazu
a hráčské asociace zcela běžná.
Toto je první krok, který bych pro
naši asociaci i já rád udělal. Slibuji si ochranu zájmů a práv hráčů,
vyplnění mezery v organizačním
složení českého hokeje a rád bych,
aby Český svaz ledního hokeje,
Asociace profesionálních klubů
a Česká asociace hokejistů dospěly ke společným jednáním.“
Jak náročná k tomu vedla
cesta?
„Na jaře 2012, kdy jsem začal
s přípravou celého projektu, jsem
opravdu netušil, kolik to bude
obnášet práce. Většina věcí pro
mě byla naprosto nová zkušenost
- co je nutné při založení společnosti, jak registrovat ochrannou
známku a logo, stanovy, registrace
u ministerstev a další novinky.
No, pak už začala ta praktická
práce, kdy jsem jezdil po týmech
a klukům povídal i vysvětloval
představu, jak bych byl rád, aby
naše budoucí asociace fungovala.
A závěrem následovalo představení celé ideje potencionálním parterům asociace.“

Ve výboru jsou vedle vás
takové hokejové osobnosti jako Martin Ručinský a Jiří
Vykoukal, jak současný stav
vnímáte?
„Ti kluci věří projektu a věří mně.
Měl jsem štěstí, že s Jirkou Vykoukalem, Martinem Ručinským
i Petrem Nedvědem jsem seděl
v jedné kabině. Taky, že všichni
si prošli podobnými organizacemi v Americe nebo ve Finsku.
Rád bych ale dodal, že mimo
tyto tři kluky, kteří sedí v ‘boardu’
asociace, je pro mě velmi důležitá podpora i dalších osobností,
jakými jsou Jarda Jágr, Martin
Straka, Vláďa Růžička, Jirka Šlégr, Pavel Patera, Petr Čajánek,
David Výborný, Dušan Salfický,
Jarda Bednář a všichni, kteří mi
pomáhají při komunikaci mezi
mnou a všemi týmy extraligy.
A chuť hráčů pokusit se prosadit
naše práva v tomhle běhu na dlouhou trať je pro mě velmi důležitá!“
Stále jste aktivním hráčem. Jak se před startem
nové sezony cítíte?
„Každý rok je to pro mě vzhledem k věku těžší, ale snažím se
přizpůsobit si trénink tak, abych
byl dobře připravený, nezraněný
a neunavený (úsměv).“
Podařilo se vám léto strávit podle představ?
„Díky klubům, které mi vycházejí
vstříc s individuálním tréninkem,
trávím léto už čtvrtým rokem
doma v Prostějově. Jsem za to
vděčný hned z několika důvodů.
Uzpůsobím si trénink svým před-

stavám, jsme s rodinou na chvíli
doma a užíváme si domku rodičů
a kamarádů. Dá se říct, že léto bylo
podle mých představ.“
Budete i v nadcházející
sezoně oblékat kladenský
dres?
„Ano. Zůstávám na Kladně a jsem
za to rád. O jiných nabídkách nevím, protože jsem ani neměl důvod je hledat.“
Loni jste si zahrál po
boku hokejistů z NHL.
Byli v něčem jiní, než „obyčejní“
extraligoví hráči?
„Zahrát si v pětce složené z hráčů
NHL byl opravdu svátek a moc
jsem si to užíval. Kluci jsou stejní, z masa a kostí, stejně jako my
ostatní hokejisti, nejsou to žádné
primadony. Dělají pohodu v kabině i na ledě. Podstatný rozdíl je
ale v tom, co dokázali, dokazují
a budou nejen v NHL nadále dokazovat. Jejich dovednosti na ledě
ve všech herních situacích jsou
prostě od nás smrtelníků dost ‘odskočený’ (úsměv).“
Nepřišlo vám trochu líto,
že zámořská výluka skončila, když jste to měli tak velice
dobře rozehrané?
„Všichni věděli, že stávka se nepotáhne věčně, jednou skončí
a kluci se vrátí zpět za oceán. Já
jsem byl naopak rád, že se oproti
představám dost protáhla. Pomohlo to jak týmu Kladna, tak
městu. Hokejoví fanoušci si užili
svátku hokeje každé ligové kolo,
což si jistě zaslouží. Určitě to pomohlo také povědomí o hokeji
v České republice.“
S kladenskými Rytíři jste
nakonec došli až do play
off, jaké si dáváte cíle pro letošek?
„Nechci mluvit za vedení a za trenéry, ale myslím si, že celá kabina
si přeje hrát o předkolo play off.
A pak už se může stát cokoliv...
(úsměv)“
Do kladenské historie jste
se zapsal mimo jiné
i vstřelením jubilejního 8000.
gólu klubu. Bral jste tento moment nějak významněji?
„O tom, že jsem dal osmitisící
gól historie kladenského hokeje,

Velký šéf. Marek Černošek (na snímku druhý zleva) se pevně chopil žezla a po boku Martina Ručínského, Jaroslava Bednáře a Markéty Haindlové řídí asociaci českých Hokejistů..
Foto: internet

jsem se dozvěděl až z transparentu našich fans. Radost jsem
samozřejmě měl, gól přispěl
mutově a je to
k vítězství v Chomutově
učástí historie
pro mě čest být součástí
ým je Kladno.
takového klubu, jakým
Samozřejmě, že mě to stálo něco
sem rád!“
do kasy, ale zaplatil jsem
Jestli dobřee počítám,
máte za sebou
bou úctyhodných sedmnáctt sezon v
nejvyšší soutěži. Čemu
u vývděčíte za takovou
drž na top úrovni?
ínal
„Když jsem začínal
šší
s hokejem v nejvyšší
val
soutěži, neplánoval
éra
jsem, že moje kariéra
bude takhle dlouhá. Hoavdu
kej mě ale pořád opravdu
baví, takže jsem zaa ty
všechny sezóny moc
oho
rád a velmi si toho
vážím. Řekl bych,, že
s blížící se vidinou konce
ívám
kariéry si hokeje užívám
daleko víc. Nikdy jsem
ty od
nepatřil mezi talenty
narození. Všechno, čeho jsem
dosáhl, bylo jen tvrdou prací,
a proto jsem ještě pořád pro nejvyšší soutěž platný. Prostě mi
nesmrdí tvrdá práce, to je důvod,
proč stále patřím mezi extraligové
hráče.“
A na co zatím nejraději
vzpomínáte? Jsou to dva
tituly s pražskou Spartou, nebo
starty v reprezentaci České republiky...?
„Ještě nepřišel čas na bilancování... (smích) Chci dál hrát
a užívat si hokeje. Ale rozhodně roky ve Spartě byly pohádka. Moc rád vzpomínám také
na angažmá v Ostravě, kde
jsem taktéž zažil stávku NHL,
a naši spanilou jízdu play off.
Tehdy jsme vyřadili i hvězdami
nabitou Spartu. A pak poslední sezónu na Kladně opět ovlivněnou
stávkou NHL. Reprezentační starty byly také fajn. Že se jednou dostanu do národního týmu, o tom si
mi ani nesnilo... No jo, prostě jsem
toho zažil dost, věřím, že bude na
co vzpomínat (smích).“
Celou svou kariéru jste
strávil v České republice,
zahraničí vás tolik nelákalo?
„První možnost podívat se do zahraničí byla v roce 2001, to jsem
byl v Havířově a mohl jsem odejít
do tehdy začínající KHL. Byla
to velká neznámá, ale já byl rozhodnutý to zkusit, jenže jsem měl
platnou smlouvu, na čemž můj
odchod ztroskotal. Možná jsem
mohl být trochu tvrdohlavější
a odchod si vydupat, ale otázkou
je, zda by se mi tam dařilo. Neodešel jsem, poprvé jsem nakoukl do
reprezentace, pak hned přestoupil
do Vítkovic. Další možnosti při-
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Splòte si své sny

?

Pøejjete si zajjistit sebe a svoji
j rodinu za
VWHMQìFKSRGPtQHNMDNROLGpçLMtFtQDSĨY
Nìmecku, Rakousku, Švýcarsku, USA ?
Chcete zajistit studia svých dìtí?
Pøejete si pro nancovat Vaše bydleníí
výhodnìji?
Zaèít musíte sami a to pravidelným
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Fišerová Eliška, poradím,
PRELO
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také jste si zamilovali naše stránky?

„Je to klub, který mě vychoval
a dopomohl mi tam, kde jsem,
na to nezapomínám. Jenže od doby,
kdy jsem odešel, se mnohé změnilo
a ty změny jsou bohužel stále k horšímu.“
prostějovský odchovanec MAREK ČERNOŠEK
o hokeji v rodném městě, z něhož prý nemá dobrý pocit

Foto: internet
šly, když už jsem byl na Spartě.
Poprvé to byla zase ruská KHL,
pak finský klub. Bohužel jsem
byl zase pod smlouvou. Možnost
z Ruska byla lákavá, jednalo se
o angažmá na půl sezony a to jsem
chtěl zkusit, Finsko už mě tak moc
nelákalo! Ve Spartě jsem ale byl
hodně spokojený, hráli jsme zase
o titul a já prostě zůstal.“
Jak již bylo zmíněno, ve
dvou různých obdobích
jste nakoukl i do reprezentace.
Jaké zkušenosti vám tohle dalo?
„Velké. Poprvé jsem tam byl za
‘okurku’ z Havířova. Vykulenej
kluk bez předchozích zkušeností
z juniorských reprezentací, ale
s nadšením. Jenže turnaj ve Švédsku mi vůbec nevyšel. Druhá zkušenost byla jiná, bylo to myslím
v roce 2006. To jsem hrál za Spartu a už jsem nebyl tak vyjukanej
kluk (smích). Odehrál jsem dva
turnaje Euro Hockey Tour a pod
trenérem Hadamczikem dostal
dost prostoru. Dokonce jsem
zůstal až do konce nominace na
mistrovství světa, ale bohužel to
nevyšlo. Ovšem zkušenost k nezaplacení!“
Pocházíte z Prostějova, začínal jste tu s hokejem, jak
vzpomínáte na tehdejší časy?
„Je to moje dětství a mládí. Krásný časy... Se spoustou kluků
z té doby jsem stále v kontaktu, i když mě kariéra zavála do
Čech, kde převážnou část roku
s rodinou žijeme. Já na ty roky
v Prostějově prostě nedám dopustit. Teď s odstupem času vím, že
všechno jsem dokázal právě díky
rodičům, dědovi, spolužákům
a spoluhráčům. Prošel jsem prostějovským hokejem od přípravky

až po ‘A’-tým. Do nejvyšší soutěže, která se tehdy v Olomouci
hrála, jsem odcházel až ve dvaceti
letech. Je to etapa hokeje, která ve
mně zanechala moc a žiju z ní do
současnosti.“
Sledujete i současnost Jestřábů?
„Ano, sleduji současné dění
v prostějovském hokeji.“
Přemýšlel jste i nad tím,
že byste později na konci
své kariéry opět oblékl prostějovský dres?
„Dříve jsem o tom nepřemýšlel, jenže s přibývajícím věkem
mi ta myšlenka samozřejmě v
hlavě vrtá. Věk nezastavím a na
extraligu prostě nebudu mít věčně. Jenže abych se vrátil do Prostějova jako hráč, musel bych
v tom vidět nějaký progres. Je to
klub, který mě vychoval a dopo-

mohl mi tam, kde jsem, na to nezapomínám. Jenže od doby, kdy
j
jsem
odešel, se mnohé změnilo
a ty změny jsou bohužel stále
k horšímu...“
Co konkrétně máte na
mysli?
„Lidé ve stále měnícím se vedení klubu zapomínají na příběhy
bývalých
kluků vychovaných
b
prostějovským hokejem, jako
jsem já, bratři Janečkové, bratři
Kumstátové, bratři Krajíčkové,
Radek Procházka, Martin Richter, Tonda Honejsek a spousta
dalších, kteří reprezentovali nebo
stále reprezentují Prostějov za hranicemi města. Na tohle téma vyšla letos krásná knížka s průřezem
historie prostějovského hokeje,
ale v současnosti se bohužel k mé
nespokojenosti na historii zapomíná! I proto jsem se moc rád podílel
alespoň na jednom tréninku mladých hokejistů.“
Jaký jste z toho měl dojem?
„Mám pocit, že za daných okolností se trenéři a lidé kolem dětí
snaží maximálně jejich růst posunout o krok dál. Kdo to v Prostějově ale ocení...? Dokud se povědomí o nutnosti výchovy mladých
hokejistů neposune o mílový krok
dopředu, může se stát, že žádní
Jestřábi ani prostějovský hokej se
stoletou historií nebude!“

kdo je marek černošek

Zkušený hokejový obránce se narodil
22. července 1976 v Prostějově, kde také
v místní TJ začal s hokejem. V dresu
HKC Prostějov okusil druhou a následně
v barvách BHS i první hokejovou ligu. Jako
začínajícího mladíka jej vychovávali legendární
mazáci Mira Kořený či Jirka Paška. Ročníkem
1996/1997 začala jeho extraligová kariéra. Debut v nejvyšší domácí soutěži zažil jako hráč Olomouce, poté rovněž
hájil barvy Karlových Varů, Plzně, Litvínova, Havířova, Vítkovic,
Sparty Praha, opět Litvínova a nejnověji od sezony 2012/2013 Kladna.
S pražskou Spartou se stal dvakrát mistrem ligy, na Kladně si pak zahrál v jedné formaci po bohu hvězd z NHL v čele s Jaromírem Jágrem.
Navíc se zapsal do historie klubu jako střelec jubilejního 8000. gólu v
nejvyšší soutěži. Fyzicky zdatný obránce, jehož devízou byla především
poctivá hra dozadu, nakoukl rovněž do české reprezentace. V dresu se
lvíčkem na hrudi nastoupil v rámci turnajů Euro Hockey Tour celkem
devětkrát. V předminulém týdnu se stal předsedou nově vzniklé České
hráčské asociace.

